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 6سيد امير مراديان ،*0سهيال رضايي، 0، عليرضا رايگان شيرازی نژاد0، سيد عبدالمحمد سادات0ارسالن جمشيدی
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 چكيده 

 ديتول شيشدن سبب افزا يو صنعت ينيشهر نش ،درآمد رييتغ ،یمصرف، توسعه اقتصاد یالگو ريي، تغتيجمع شيافزا زمينه و هدف:

 پايه و ،انواع پسماند به همراه اطالعاتي در مورد ترکيب و نرخ توليد . شناخت منابع واست دهيتنوع انواع پسماند گرد و ديمواد زا

وضعيت مديريت هدف از اين مطالعه تعيين، تجزيه و تحليل لذا باشد.  های مديريت پسماند مي بهره برداری سيستم اساس طراحي و

 .پسماندها در شهر ياسوج بود

 

. جهت آناليز کمي و تعيين درصد اجزا شددر شهر ياسوج انجام 0331که در سال  مقطعي ـ اين مطالعه توصيفيدر  :بررسيروش 

به محل های ورودی  تعداد نمونه ها برآورد گرديد و از کاميون ASTMتشكيل دهنده پسماند شهری ياسوج بر اساس دستورالعمل 

 تجزيه و تحليل شدند.  ، Excelنرم افزار وها با استفاده از آمار توصيفي  داده برداری گرديد. مختلف هفته نمونه دفن در روزهای

 

 ،پسماند غذايي، پالستيککيلوگرم به ازای هر نفر در روز محاسبه شد و  13/0ميانگين سرانه زباله توليدی در شهر ياسوج  ها: يافته

کيلوگرم بر متر  600  حداکثر اجزا پسماند جامد شهری ياسوج بودند. ميانگين چگالي پسماند جامد شهری ،به ترتيبمقوا کاغذ و 

 دست آمد.ه درصد ب 07و درصد رطوبت  مكعب

 

 توجه قابل مقادير وجود و پژوهشي منطقه در پسماند مديريت وضعيت زمينه در شده انجام های برررسي به توجه با گيری: نتيجه

 سيستم در ها آن بازيابي به توجه مقوا و کاغذ ،ها پالستيک فسادپذير، پسماند قبيل از اقتصادی ارزش با و بازيافت قابل اجزاء

. گردد جبران پسماند مديريت از ناشي های هزينه از بخشي اقتصادی سود بر عالوه تا شود مي پيشنهاد ياسوج شهر پسماند مديريت

 برای کار بازار ايجاد شرايط و توليد مبدأ در پسماند جداسازی جهت مردم آموزش ،بازيافت لبقا اجزا کيفيت حفظ منظور به البته

 .شود مي توصيه نيز گذاران سرمايه

 

 ، بازيافتسرانه توليد زبالهپسماند جامد شهری،  :کليدیهای  واژه

 

 مؤثر بر سالمت يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق، اسوجي يپزشكدانشگاه علوم  ،ياسوج ،سهيال رضايينويسنده مسئول: *
Email: s.rezaei85@gmail.com 
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 مقدمه

انسان با مصرف مداوم مـاده و انـرژی مرتـب    

هــای مختلــف اســت. بــا رشــد و  در حــال توليــد زبالــه

جوامـع، افـزايش جمعيـت و بـات رفـتن سـط        توسعه 

ــزان  ــزوده يــپســماندها ن زنــدگي هــر روزه بــر مي ز اف

د شهری ياين واقعيت که نظام مديريت مواد زا شود. مي

در شرايط نسبتاً بحراني و به دور از وضعيت مطلـو   

قرار دارد بر کسي پوشيده نيست. اين مسـئله هنگـامي   

بـار آن در   نگـردد کـه اثـرات منفـي و زيـا      پيچيده مـي 

هـای موجـود شـهری و از جملـه     ارتباط با ساير نظـام 

ــرار       ــي ق ــورد بررس ــا م ــي آنه ــت محيط ــام زيس               نظ

ــرد ــه   . (0و 6)گي ــارت از مجموع ــماند عب ــديريت پس م

آوری،  مقررات مرتبط بـا کنتـرل توليـد، رخيـره، جمـع     

حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند منطبق بـر بهتـرين   

ــوم مهندســي،    اصــول بهداشــت عمــومي، اقتصــاد، عل

ظــت از محــيط زيســت، زيبــايي شــناختي و ديگــر  حفا

چنـين نگـرش عمـوم     مالحظات زيسـت محيطـي و هـم   

سلســله مراتــب مــديريت جــامع پســماند بــر . (3)اســت

، کـاهش در مبـدا، بـازچرخش    ؛حسب اولويـت  شـامل  

 .(0)شـود  تغيير و تبديل پسـماند و دفـن بهداشـتي مـي    

 پيشـرفته  کشـورهای  در شـهری  پسـماندهای  مديريت

 کيـد دارنـد  أت بر کاهش توليد و بازيافت حداکثریاغلب 

 و سـویي   نظيـر  کشـورهايي  در امـروزه  کـه  جايي تا

 جداسازی درصد پسماندهای شهری 31بيش از  آلمان

نخستين گام جهت موفقيـت در   .(6)شوند مي بازيافت و

های مديريت جامع پسماند به منظـور بـرآورد    سياست

طراحـي  پتانسيل بازيافت مواد، تعيين منابع توليد اجزا، 

، تعيـــين پـــردازش پســـماند تجهيـــزات و تســـهيالت

ک ايـران بـه عنـوان يـ     .(0)باشد های پسماند مي ويژگي

هـای جـدی ناشـي از     کشور در حال توسعه با چـالش 

روبـرو اسـت. بـه طـوری کـه      مديريت ضعيف پسماند 

پســماند شــهری در ايــران ســاليانه حــدود  ميــزان کــل

رغـم ايـن کـه بـر      تن اعالم گرديده اسـت. علـي   01111

ــاس  ــژوهشاس ــای پ ــيش از   ه ــين ب ــد  21پيش درص

ــهری  ــماندهای ش ــران پس ــد،   اي ــت دارن ــت بازياف قابلي

درصد آن بازيافت شـده و مـابقي بـه     3سفانه فقط أمت

 ياسوج شهر (.2و  7)شود صورت غير اصولي دفن مي

 تـن  031 حدود روزانه نفر 001111 بر بالغ جمعيتي با

 بـودن  کوهسـتاني  بـه  توجـه  بـا  .کنـد  مي توليد پسماند

توجـه بـه    شـهر  پيرامون مراتع و جنگل وجود و منطقه

تواند به  دات مييزا بازيابيصل کاهش توليد از مبدا و ا

  .(3)مديريت پسماند اين شهر کمک شاياني نمايد

منـابع   ؛مواد زايد جامد از منابع مختلفـي نظيـر  

خانگي، تجاری، شـهری، صـنعتي، کشـاورزی، منـاطق     

هــا توليــد و وارد محــيط زيســت  تصــفيه خانــه و بــاز

های کمي و کيفي مواد زايد توليدی در  شود. ويژگي مي

محيطــي، فصــل،  ؛مختلــف بــا توجــه بــه شــرايطنقــاط 

و فرهنگ، وضعيت اقتصادی   موقعيت جغرافيايي، آدا

بـرای   (0، 1و  01)و سـاير عوامـل متغيـر خواهـد بـود     

آوری، حمـل ونقـل،    ريزی و طراحي خطوط جمع برنامه

گونـه   ورد هـر آدفع و پرسنل مورد نياز و بر بازيافت،

نيازمندی در آينده بايد بررسي کمي و کيفـي دقيـق در   

بنـابراين بـا توجـه بـه     ، (0و 1)هر اجتماعي انجام گيرد

هـای   لزوم شناخت کميت و اجزای تشكيل دهنده زبالـه 
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د يـ ت مـواد زا توليدی در تدوين يک برنامه جامع مديري

مطالعــه حاضــر بــا هــدف  جامــد بــرای شــهر ياســوج

شناخت کمـي و کيفـي اجـزای تشـكيل دهنـده پسـماند       

 است.شهری صورت گرفته 

 

  روش بررسي 

 باشد، کـه  مي مقطعي ـ  مطالعه توصيفي يک اين

د. شهر ياسوج شدر شهر ياسوج انجام  0331در سال 

مرکز استان کهكيلويه و بوير احمد است کـه در طـول   

 37درجــه و  00دقيقــه تــا  31درجــه و  00جغرافيــايي 

 31دقيقــه تــا  30درجــه و  31دقيقــه شــرقي و عــر  

 0دقيقـه شـمالي واقـع شـده اسـت. شـكل        0/33درجه 

ــايي محــدوده   ــت جغرافي ــژوهشموقعي ــا  پ را نشــان ه

ها برای آناليز فيزيكـي زبالـه    جهت تهيه  نمونهدهد.  مي

 ASTM  (0)بر اساس دسـتورالعمل  و 0 رابطهمطابق با 

 .استفاده شد

،   =nکل نمونه هـای مـورد نيـاز     : تعداد0رابطه 

t= student t=2 ،6   =ــت ــزان دق ــد( مي ،   eدرصد=)درص

و  x=وزنــي درصــد، ميــانگين بــرآورد شــده=    76/1

 S=انحراف معيار برآورد شده=10/1

 

عـدد بـرآورد    03 هـا  بر اين اساس تعداد نمونه

 6روزانـه از رابطـه    هـای  شد. برای تعيين تعداد نمونـه 

 استفاده شد.

 :6رابطه 

 = n/k روزانه های نمونه تعداد 

                                    

که بر  n=ها تعداد کل نمونه، k=برداری طول دوره نمونه

عدد درنظر گرفته  7های روزانه  اين اساس تعداد نمونه

 شد.

دفـن  هايي که بـه محـل    طوری که از ماشينه ب 

شـدند بـا توجـه بـه نـوع منطقـه بـه         هـا وارد مـي   زباله

ــي  صــورت تصــادفي ماشــين  ــايي انتخــا  م شــد و  ه

ای که به دور از جريان  های آنها را در محل ويژه زباله

ه ثيرات عوامل محيطي بـود تخليـه و سـب  بـ    أباد و ت

صورت مخلوط همگن نموده و برای تهيه نمونـه ابتـدا   

قسمت و سب  يک قسـمت را   0مواد تخليه شده را به 

کيلو  0111قسمت ديگر تقسيم نموده تا نمونه  0باز به 

دست آمد و در  نهايت يک نمونه به حجم يک ه گرمي ب

هـا   متر مكعب جهت تعيين اجزائ تشـكيل دهنـده زبالـه   

هـای   تهيه شـد. در ضـمن سـرانه زبالـه      1 طبق جدول

هــای  درصــد اجــزا مختلــف زبالــه خطرنــاخ خــانگي و

بنــــدی  خــــانگي بــــر اســــاس تقســــيم خطرنــــاخ

 نيز تعيين شدند. (3)چوبانوگلوس

طـور  ه کـاميون بـ   0تـا   0يـين چگـالي   برای تع

هـا و   تصادفي انتخا  و پـ  از ترکيـب نمـودن زبالـه    

همگن شدن آنها يک محفظه با حجم يک متـر مكعـب را   

ها پر نموده و پ  از توزين نمودن چگـالي   از اين زباله

آن تعيين گرديـد. جهـت تعيـين سـرانه توليـد پسـماند       

های ورودی به محل دفن تـوزين شـده و    شهری زباله

 محاسبه گرديد. 6طبق فرمول 
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 رطوبت پسماند بر یمحاسبه محتو یبرا

 :شود ياستفاده م رياساس وزن تر از رابطه ز

: 0رابطه  

M  :رطوبت بر حسب درصد یمحتوا،W  : وزن

وزن نمونه بعد از خشک شدن : dکيلوگرم،  نمونه هياول

 گراد يدر جه سانت 010در 

 

 ها  يافته

تـن   031بر اساس گزارش شـهرداری روزانـه   

شـود. ميـانگين سـرانه     زباله در شهر ياسوج توليد مي

ــهری  ــماند ش ــوع)پس ــماند مجم ــانگ پس ــار ،يخ  ،یتج

کيلوگرم به ازای هر نفـر   13/0ياسوج برابر  (يسازمان

در روز بـــه دســـت آمـــده اســـت. ميـــانگين چگـــالي 

 600گيری شده در سط  شهرياسـوج برابـر بـا     اندازه

کيلوگرم بر متر مكعب برای پسماندهای شـهری بـوده   

درصــد  03اســت. رطوبــت بخــش فســادپذير پســماند 

گيری شده است. مقدار رطوبت بخش فسـادپذير   اندازه

ــردن    در ــراهم ک ــادپذير و ف ــماند فس ــتينگ پس کمبوس

 کند. فعاليت ميكربي نقش مهمي را ايفا مي

ميانگين ساليانه اجزاء تشـكيل دهنـده    0جدول 

پسماندهای جامـد شـهری در شـهر ياسـوج را نشـان      

ــي ــادپذير     م ــماندهای فس ــر پس ــال حاض ــد. در ح ده

بيشــترين مقــدار را در پســماند شــهری بــه خــود      

، PETهای بعـد پالسـتيک و    در رتبهاند.  اختصاص داده

درصد قرار دارند.  3/0و  1/7کاغذ و مقوا، به ترتيب با 

هـای خطرنـاخ خـانگي در شـهر ياسـوج       سرانه زبالـه 

گرم بـه ازای هـر نفـر در روز بـه دسـت آمـد.        00/06

هـای   درصد کل زبالـه  70/0های خطرناخ خانگي  زباله

مختلف درصد اجزا  6دادند. جدول خانگي را تشكيل مي

های خطرناخ خـانگي را در شـهر ياسـوج نشـان      زباله

 دهد.  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي: 0شكل 
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 ياسوج: درصد  اجزاء تشكيل دهنده پسماندهای جامد شهری در شهر 0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زباله های خطرناخ خانگي در شهر ياسوج بر حسب درصد: اجزا مختلف 6جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث 

 پسـماندها،  مـديريت  و کـاهش  جهت اولين قدم

پسـماندهای شـهری مـي     توليـد  سـران   اجـزا،  شناخت

تعيـين، تجزيـه و تحليـل    لذا هدف از اين مطالعـه   (.0باشد )

 وضعيت مديريت پسماندها در شهر ياسوج بود.

دســـت آمـــده از مطالعـــه ه طبـــق نتـــاي  بـــ 

 13/0ميانگين ســرانه پســماند شــهری ياســوج حاضــر

دسـت آمـده اسـت    ه کيلوگرم به ازای هر نفر در روز ب

 211ميانگين سرانه پسماند شهری کشور)حدود  که از

بيشـتر   ( بـه مراتـب  روزگرم به ازاء هر نفر در  711تا 

 اجزا تشكيل دهنده پسماند ياسوج ايران

 پسماندهای غذايي 2/72 10/76

لي
آ

 

 کاغذ و مقوا  3/0 03/2

 پوشک   3/3 -

 پالستيک 0/2 77/7

- 0/0 PET 

 چرم و تستيک 6/1 00/0

 منسوجات 0/0 32/6

 شيشه   0/6 13/6

لي
رآ
غي

 

 فلزات آهني  0/0 06/6

 فلزات غيرآهني  33/1 -

 نان 23/1 -

 ساير 73/1 00/0

 کد درصد وزني

 پاخ کننده یپودرها 37/33

 ها دکنندهيسف 00/62

 پاخ کن شهيش 10/2

 اجاق گاز یها کننده پاخ 30/2

 کفش یها کننده براق 17/1

 ها ژل 67/7

 ها الكل 22/1

 ها رنگ 70/0

 يخانگ یها کش حشره 06/3
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سرانه توليد پسماند در شهرها و کشـورهای   .(7)است

مختلف متفاوت است مثالً در شـهر رشـت بـه ازاء هـر     

 گــرم در روز، 331گــرم در روز، در تهــران  736 نفــر

ــام   ــرای ويتن ــه    63/630ب ــرای ترکي ــرم در روز و ب گ

 (.0و  00)در روز گزارش شده است 0311

يند مديريت مـواد زايـد   آمرحله توليد در کل فر

نقش اساسي داشته و ميـزان آن تـابع رشـد جميعـت،     

ــادات،     ــادات و اعتق ــگ، ع ــرانه، فرهن ــد س ســط  درآم

هـــای آموزشـــي  هـــای بهداشـــتي و برنامـــه آگـــاهي

ميـزان مـواد مصـرفي بــا     نـوع و  .(06و  03)باشـد  مـي 

ه شرايط اقتصادی خانوارها ارتباط مسـتقيم داشـته بـ   

دليـل تنـوع و   ه که در مناطق پر درآمد شـهر بـ   طوری

د بيشــتر از يــتوليــد مــواد زا روی در مصــرف، زيــاده

ــاطق کــم درآمــد مــي  عــادات و . (1، 03و  00)باشــد من

ه اعتقادات مذهبي نيـز در ميـزان توليـد زبالـه نقـش بـ      

شهر ياسـوج غالبـاً    که در طوریه کند ب سزايي ايفا مي

جداسازی برخي از مواد خشک زباله مانند نان خشـک  

در منــازل انجــام گرفتــه و بــه افــراد متفرقــه فروختــه 

همـين افـراد    به وسـيله ود در ساير موارد تفكيک ش مي

ــع   ــل از جم ــازل و قب ــرون من ــيله آوری  در بي ــه وس  ب

 گيرد. کارگران شهرداری انجام مي

دهنــده وجــود فرهنــگ  وضــعيت فعلــي نشــان

امـا در ايـن    ،باشـد  ياسوج مـي  تفكيک از مبداء در شهر

شـود   طور غير رسمي مـديريت مـي  ه زمينه که اکنون ب

و يا اسـتفاده از تـوان    سازی مناسب فرهنگتوان با  مي

ــهری ياســوج و      ــدمات ش ــراد در پوشــش خ ــن اف اي

مي به بـازدهي  نظارت رس های سازمان يافته و فعاليت

 باتيي دست يافت. 

ی با توجه به درصـد اجـزاء ترکيـب پسـماندها    

و وجود مواد اوليه کافي و  درصد(2/72)در منطقه ليآ

و های جغرافيايي منطقه  ويژگي نينچ در دسترس و هم

کشـاورزی فـراوان، احـداا کارخانـه     های  وجود زمين

توانـد در اولويـت    در شهر ياسـوج مـي   بوستتوليد کم

های مساعدی  بديهي است که در قالب زمينهقرار گيرد. 

به  ها از طريق دولت و گذاری گونه سرمايه که برای اين

شود، ها و وزارت نيرو فراهم  ويژه سازمان شهرداری

گذار بخش خصوصي نيز در اين زمينـه اقـدام    سرمايه

ــهآنتــاي  خواهــد کــرد.  هــای شــهری  نــاليز کمــي زبال

نشان داد که مواد آلـي   0312ـ0317 ايرانشهر در سال

درصـد( را   6/23بيشترين درصد اجزا زباله) پذيرفساد

سماند غـدايي  پدرصد  .(00)دهند به خود اختصاص مي

ارش شــده اســت کــه بــا زگــدرصــد  10/76در کشــور

قادری و همكاران با  .(02)خواني دارد مطالعه کنوني هم

 کودهـای  و شـهری  زبالـه  کمبوسـت  بررسـي تـأثير  

آبي نشان دادنـد   گندم کيفي و کمي عملكرد بر شيميايي

 نيـاز  از بخشـي  جبـران  توانـايي  کمبوست آلي که کود

 ميزان توان مي اساس اين بر و دارد را گندم گياهکودی 

 .(07)داد کاهش مصرفي را شيميايي کود

ترين اجزا خشک قابـل بازيافـت در شـهر     عمده

باشـد کـه در    و مقوا مي و کاغذ پالستيکياسوج شامل 

رخه مـديريت پسـماند و   چخارج از  حال حاضر عمدتاً

 شـود.  مـي  بازيافـت  فعاتن غير رسـمي به وسيله اغلب 

فعاتن غيررسمي بازيافت با ايجاد يک شـبكه بازيافـت   

ســاليانه کــه  باشــند هــا مــي متشــكل از دتتن و نمكــي

بـه  مقادير زيـادی از اجـزاء قابـل بازيافـت پسـماندها      
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شــود.  از جريــان پســماندها خــارج مــي هــا آن وســيله

بازيافت غيررسمي مواد و زباله گردی اگرچـه از نظـر   

ــي از     ــروه بزرگ ــت از گ ــي و حماي ــابع طبيع ــظ من حف

ل يکارگران فقير سودمند است، ولي باعـث بـروز مسـا   

 ،شـود  اجتماعي و بهداشتي جدی در جوامع شهری مي

عنوان يكي از نيازهـای  ه لذا ساماندهي اين گروه بايد ب

 پسماند در منطقه باشد.دار در سيستم مديريت  الويت

پسـماند توليـدی    در ميـانگين  پالسـتيک درصد 

ــن  گــزدرصــد  77/7 کشــور ارش شــده اســت و در اي

السـتيک در  پدرصـد  . (02)باشـد  درصد مي1/7مطالعه 

و همكـاران بـا    بينژيانبر اساس مطالعه  تحقيق حاضر

ــع  ــورهای بــا درآمــ  زبالــه الســتيک در پتوزي د کش

ای کـه   در مطالعه .(03)استبق نطمدرصد(  0ـ01ايين)پ

در شــهر قــم انجــام شــد بيشــترين جــز خشــک قابــل  

در درصـد بـود.    3بـا   پالسـتيک بازيافت زباله شهری 

های شـهری   زباله پالستيکمشابه درصد های  پژوهش

، در زاهــدان 01/01، در اردکــان يــزد 31/3در ســاری 

ــت   6/00 ــده اس ــزارش ش ــد گ ــتفاده از . (01)درص اس

ای جهـت   هـای شيشـه   به جـای بطـری   PETهای  بطری

ها، منجر بـه تغييـر درصـد وزنـي      بندی نوشيدني بسته

ايـن  شـوند. در   اجزاء تشكيل دهندة پسماند توليدی مي

هـای   درصد اجزای زباله شهری را بطـری  0/0مطالعه 

PET ــد. ســهم  تشــكيل مــي در پســماند شــهر  PETدهن

ی ژميـزان انـر  درصد گزارش شده است.  11/1همدان 

خالص و پرخ شده بـر اسـاس اعـداد     PETموجود در 

مگـــا ژول  000×013و  001× 013بـــه ترتيـــب مرجـــع

 ،صـورت گرفتـه   هـای   پـژوهش طبـق   برآورد گرديـد. 

اکسـيد کـربن بـه     سـبب توليـد گـاز دی    PETسوزاندن 

شود. به عبارتي در  مي PETميزان دو برابر وزن اوليه 

در پسماند شهری  PETهای صورت عدم بازيافت بطری

اکسـيدکربن   تن دی 1/3ياسوج و سوزاندن آن روزانه 

ــم ــه از مه ــه  ک ــای گلخان ــرين گازه ــر  ت ای اســت منتش

به ازای هـر تـن    اه پژوهشچنين بر اساس  شود. هم مي

متر مكعب فضا جهت دفن نيـاز اسـت.    PET ،31بطری 

ماهيانـه در پسـماند شـهری     PETتـن   03پ  بـه ازای  

متر مكعـب فضـا در محـل دفـن اشـغال       0701ياسوج، 

هـای   در زبالـه  PETشود. بنابراين توجه به بازيافت  مي

شهری ياسوج، مزايای اقتصادی و زيست محيطي قابل 

 .(61)داشتتوجهي را خواهد 

درصــد کاغــذ و مقــوا در پســماند  3/0توزيــع 

انجـام شـده   هـای   پـژوهش شهری ياسـوج بـر اسـاس    

مطابق الگوی توليـد کاغـذ و مقـوا در اجـزای پسـماند      

درصــد(  6ـــ2متوســط)شـهری کشــورهای بــا درآمــد  

در شـهرهای ايـران نشـان    هـا   . پـژوهش (03)باشـد  مي

درصد اجـزا خشـک    1/6ـ3/2و کارتن  غذدهد که کا مي

قابل بازيافت در پسماند کشور هستند کـه بـا بازيافـت    

بازيـافتي   غـذ هـزار تـن کا   011درصد آن، سـاتنه   60

چنـين حـاکي از آن    هـم  ها پژوهششود. نتاي   توليد مي

 ظفاصله درخت ح 07غذ، است که با بازيافت هر تن کا

طــي دو ســه دهــ  اخيــر تعــداد  .(60ـــ63)خواهــد شــد

ــرکت  ــازمان و ش ــان ادارات، س ــي و   کارکن ــای دولت ه

گيـری افـزايش يافتـه اسـت.      غيردولتي به طـرز چشـم  

هـــا همـــراه بـــا کـــاربرد  ادارات و ســـازمانه توســـع

هـای   کـامبيوتر، دسـتگاه   ؛های جديد از قبيـل  تكنولوژی
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ــي، دســتگاه ــع آن   کب ــه تب ــار و ب ــای دورنگ ــزايش ه اف

مصرف انواع کاغذ بوده است کـه ايـن امـر منجـر بـه      

افزايش درصد کاغذ و مقوای پسماندهای شهری شـده  

هـای مبـادتت    است. در مقابل توسعه و رواج سيسـتم 

توانـد   اداری، تجاری، علمي و آموزشي الكترونيک مـي 

باعث کـاهش مقـدار کاغـذ مصـرفي در کـل شـهرها و       

 کشور شود.

اجزاء تشكيل دهندة پسماند بر تغيير در درصد 

روی ديگر مشخصـات فيزيكـي و شـيميايي آن تـأثير     

مستقيم دارد. به عنوان مثال، افـزايش درصـد کاغـذ و    

هــا باعــث کــاهش چگــالي و درصــد  مقــوا و پالســتيک

رطوبــت پســماند و باعــث افــزايش ارزش حرارتــي آن 

 گردند. مي

  آژانـ  به وسـيله ه شده يرابر اساس تعريف ا

 زيست ايـاتت متحـده آمريكـا بـه آن     حفاظت از محيط

 ،رنـده خو دکه محتوی موا يانگخسته از پسماندهای د

ل اشـتعال باشـند پسـماندهای    قابير و پذ واکنش ي،سم

. بر اساس نتاي  اين (60)دشو يگفته م يانگخطرناخ خ

خـانگي در شـهر   هـای خطرنـاخ    مطالعه سـرانه زبالـه  

دسـت  ه گرم به ازای هر نفـر در روز بـ   00/06ياسوج 

های خـانگي را   درصد کل زباله 70/0آمد به طوری که 

ای در شــهر اصــفهان  نتــاي  مطالعــهدهــد.  تشــكيل مــي

های خطرناخ خانگي را بـه طـور متوسـط     سرانه زباله

نتـاي    گرم به ازای هر نفر در روز گزارش کـرد.  70/6

کـه ميـزان سـرانه     نشـان داد  تهراني در شهر پژوهش

رم بـه  ــــگ  62/2ـ60/3 يانگخطرناخ ختوايد پسماند 

رصـد از  د66/0ــ 02/0 ازای هر نفـر در روز اسـت کـه   

شـود.   را شـامل مـي  شهر تهران  يانگخجريان پسماند 

سـرانه  صورت گرفتـه  های  پژوهشبر اساس چنين  هم

، در 31/03هــای خطرنــاخ خــانگي در دانمــارخ  زبالــه

گرم به ازای هر نفر در  03/0اپن ژو در  31/01مكزيک 

هـای موجـود در    تفـاوت . (60)روز گزارش شده اسـت 

تفاوت در الگوی زنـدگي،  تواند ناشي از  سط  توليد مي

تفاوت در الگوی کار، سط  درآمد، فرهنـگ، باورهـا و   

 اعتقادات باشد.

 خــانگي اگرچــه درصــدخطرنــاخ پســماندهای 

های شــهری را بــه خــود   پســماند جريــاناز  کمــي

تواننـد   بـه صـورت جـدی مـي    امـا   ،دهند اختصاص مي

سالمت انسان و محيط زيست را به مخاطره بياندازند. 

رو جداسازی پسماندها در مبـدا کمـک شـاياني    از اين 

در بازيافــت و دفــع بهداشــتي آن نمــوده و از آلــودگي 

ــت و   ــيط زيس ــرمايه مح ــتن س ــين رف ــي   از ب ــای مل ه

 .(60و  60)نمايد جلوگيری مي

تــرين و  مهــمبــا توجــه بــه مــوارد رکــر شــده، 

تأثيرگـــذارترين عنصـــر پـــردازش در محـــل توليـــد، 

باشد که نقش بسيار  جداسازی اجزاء در محل توليد مي

 ،مهمي در کارايي مراحل و عناصر بعدی سيسـتم دارد 

های مختلف از جمله  لذا در پياده نمودن اصولي برنامه

آوری بهينه و تهيه موادی با کيفيت مطلو  نقشـي   جمع

  (.00و  62)کليدی دارد

ريـزی يـک    هايي که در زمان طرح يكي از گزينه

گيـرد تفكيـک    مـي  برنامه بازيافت هميشه مد نظر قـرار  

مواد زايد جامد در مبدأ توليد است. تفكيک اجزای قابل 

دهـد کـه    بازيافت زباله در مبدأ توليد اين امكـان را مـي  
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مـواد را بــا خلـوص بيشــتر و آلـودگي کمتــر بازيــابي    

نموده و در اين راه پـول کمتـری را هزينـه کـرده و از     

سوی ديگر محصوتتي با کيفيت بهتر به بازار عرضـه  

عالوه برآن برنامه تفكيـک از مبـدأ اجـزای قابـل      نمود.

بازيافت زباله، اين امكان را به مديريت مواد زايد جامد 

دهد تا ارتباط بيشتری بـا سـاکنين منـازل و توليـد      مي

کنندگان زباله ايجاد نموده و با افـزايش سـط  آگـاهي    

آنها نسبت به مسايل زيسـت محيطـي و دخيـل کـردن     

مـواد زايـد جامـد آنهـا را بـه      آنها در سيستم مديريت 

کاهش توليـد زبالـه در مبـدأ تشـويق نمايـد. بنـابراين       

طبيعي است که در سيستم مـديريت مـواد زايـد جامـد     

معموتً کلمه بازيافـت بـا کلمـه تفكيـک از مبـدأ همـراه       

 .(0)باشد

هايي از سيستم پسـماند کـه در    ترين بخش مهم

تماس با مردم مي باشند شامل کاهش و توليد پسماند، 

سازی و حمل و نقل در محل توليد،  جداسازی و رخيره

آوری پســماندها و مشــارکت مــالي از طريــق     جمــع

به معني اتخـار   باشد. کاهش در مبدا پرداخت تعرفه مي

هايي است که به کاهش ميزان توليد  ها و روش سياست

هـای   زباله در منبع توليد منجر شود. باتوجه به هزينـه 

ــل، بســته  ــت،   حمــل نق ــديريتي و اداری بازياف ــدی، م بن

تـرين روش   تصفيه و دفع زبالـه، ايـن روش اقتصـادی   

بـه  کاهش زباله است. از سوی ديگـر انتشـار آلـودگي    

ندها طي فرآيندهای بازيافـت و حمـل نقـل    پسماوسيله 

 .(0و  0)اين روش وجود ندارد نيز در

رغم مزايای اين راهكار موانع متعـددی بـر    علي

سر راه اجرای آن وجود دارد و باعث شـده اسـت کـه    

ای در اين خصوص وجود  در شهرداری ياسوج برنامه

تـوان بـه بـرای     از جمله اين مشكالت مـي  نداشته باشد

متقاعد کردن مردم به توليد کمتر پسماند تزم است که 

جـديت و ظرافـت    برنامه بلند مدت سنجيده و کاملي بـا 

های اساسي برای احاد مختلف جامعه  همراه با آموزش

با توجـه بـه نـو بـودن ايـن       ،به طور مداوم دنبال شود

 رسد. المللي و ملي به نظر مي راهبرد در ابعاد بين

در مبحث آموزش و اطـالع رسـاني در حيطـه    

مديريت پسماند کـه هـدف بهبـود سيسـتم مـديريتي و      

الخصـوص   ندگان پسماند عليافزايش مشارکت توليدکن

ــ  ــردم ب ــوم م ــلي و   ه عم ــي از عناصــر اص ــوان يك عن

آوری و دفـع   تأثيرگذار در فرآيند مديريت سيستم جمع

ايـن مهـم جـزء بـا اجـرای       ،پسماندهای شـهری اسـت  

های آموزشـي تـوأم بـا تغييـر رفتارهـای غلـط         برنامه

ــه  ــود. مخــاطبين برنام هــای  پيشــين ميســر نخواهــد ب

در سيستم مديريت پسماندها  ،شدهبيني  آموزشي پيش

در منطقه مورد مطالعه بايد قبل از هـر چيـز از اهميـت    

موضوع و فوايد آن آگاهي پيدا کنند تا در نهايت منجـر  

تر از آن بايـد تـأثيرات    تغيير رفتار در آنها گردد و مهم

مثبت تغييرات رفتار مورد نياز سيستم مديريت پسماند 

هـا   باعـث کـاهش هزينـه    برای آنها ملموس باشد مـثالً 

زيبايي محله و غيره گردد تا اين  ،)عوار  شهرداری(

يـک فـرد زمـاني بـه      .تغيير رفتار پويا و ماندگار باشد

افتد که در آن فوايد فكر در پيش گرفتن رفتار جديد مي

ــن    ــد. در اي ــي کن ــم تلق ــد را مه ــد و آن فواي قطعــي ببين

مثبـت  صورت است که نگرش فرد نسبت به آن رفتـار  

 (.00و 67)کندشود و برای تغيير آمادگي پيدا مي مي
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ــه محــدوديت ــژوهش عــدم   از جمل ــن پ هــای اي

همكاری برخي افراد جهت آناليز فيزيكي اجـزا پسـماند   

وضـعيت   بـر اسـاس  گـردد   بود. در نهايت پيشنهاد مي

 پســماند شــهر ياســوج از نظــر کمــي و کيفــي موجــود 

ــه  ــديريت پســماند برنام ــا سلســله م ــابق ب ــب  مط مرات

مديريت جامع پسماند بر حسب اولويت  شامل؛ کـاهش  

، بــازچرخش، تغييــر و تبــديل پســماند و دفــن أدر مبــد

اجـرا شـود و پـايش اجـرای ايـن برنامـه بـه         بهداشتي

 .صورت مستمر در دستور کار قرار بگيرد

 

 گيری نتيجه

با توجه به وجود مقادير قابل توجـه اجـزاء قابـل    

اقتصادی از قبيـل پسـماند فسـاد پـذير،     بازيافت و با ارزش 

چنـين   و هـم  ها و کاغذ و مقوا در پسماندهای منطقه پالستيک

ها آموزش مردم جهـت جداسـازی    به منظور حفظ کيفيت آن

پســماند در مبــدأ توليــد و شــرايط ايجــاد بــازار کــار بــرای  

 شود.   سرمايه گذاران توصيه مي

 

 تقدير و تشكر

شـهرداری محتـرم   مقاله حاضر از  سندگانينو

شهر ياسوج که حمايـت مـالي ايـن طـرح را بـه عهـده       

نمودنـد   یاريـ پژوهش ما را  نيجهت انجام ا وداشتند 

 .ميينما يم يتشكر و قدردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وضعيت مديريت پسماندها

 934 (                                                                                                 002)شماره پي در پي0011ـ مرداد و شهريور3ـ شماره62ـ دوره  مجله ارمغان دانش

 

REFERENCES 
1.Damghani AM, Savarypour G, Zand E, Deihimfard R. Municipal solid waste management in 
Tehran: Current practices, opportunities and challenges. Waste Management 2008; 28(5): 929-34. 
2.Norouzian Baghani ADS, Farzadkia M, Delikhoon M, Emamjomeh MM. Comparative study of 
municipal solid waste generation and composition in shiraz city (2014). Journal of Inflammatory 
Diseases (the journal of qazvin university of Medical Sciences  2017; 21(2): 65-57. 
3.Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil S. Integrated solid waste management: Engineering 
principles and management lssues: McGraw-Hill; 1993; 128. 
4.Thanh NP, Matsui Y, Fujiwara T. Household solid waste generation and characteristic in a 
Mekong Delta city, Vietnam. Journal of Environmental Management 2010; 91(11): 2307-21. 
5.Adeniran A, Nubi A, Adelopo A. Solid waste generation and characterization in the University of 
Lagos for a sustainable waste management. Waste Management 2017; 67: 3-10. 
6.Moghadam MA, Mokhtarani N, Mokhtarani B. Municipal solid waste management in Rasht City, 
Iran. Waste management 2009; 29(1): 485-9. 
7.Hasanvand M, Nabizadeh NR, Heydari M. Municipal solid waste analysis in Iran. J Health & 
Environ 2008; 1: 1. 
8.TajamiriI AMN, Tajamiri A. Development of waste management strategies in Yasuj city using 
model QSPM and SWOT matrix. Waste Management Educational-Research Quarterly 2019; 17: 
18-29. 
9.Monavari SM, Omrani GA, Karbassi A, Raof FF. The effects of socioeconomic parameters on 
household solid-waste generation and composition in developing countries (a case study: Ahvaz, 
Iran). Environmental Monitoring and Assessment 2012; 184(4): 1841-6. 
10.Gomez G, Meneses M, Ballinas L, Castells F. Characterization of urban solid waste in 
chihuahua, mexico. Waste Management 2008; 28(12): 2465-71. 
11.Benis KZ, Safaiyan A, Farajzadeh D, Nadji FK, Shakerkhatibi M, Harati H, et al. Municipal solid 
waste characterization and household waste behaviors in a megacity in the northwest of Iran. 
International Journal of Environmental Science and Technology 2019; 16(8): 4863-72. 
12.Saeed MO, Hassan MN, Mujeebu MA. Assessment of municipal solid waste generation and 
recyclable materials potential in Kuala Lumpur, Malaysia. Waste Management 2009; 29(7): 2209-
13. 
13.Bruvoll A. Factors influence solid waste generation and management. Journal of Solid Waste 
Technology and Management 2001; 27(3): 156-62. 
14.Dennison G, Dodd V, Whelan B. A socio-economic based survey of household waste 
characteristics in the city of Dublin, Ireland. I. Waste composition. Resources, Conservation and 
Recycling 1996; 17(3): 227-44. 
5.Mirbbaluchzahi M, Tavakoli B, Torkaman J. Quantitative and qualitative Study on waste 
production in Iranshahr (Sistan and Baluchestan province). Journal of Environmental Science 
Studies 2019; 3(4): 862-8. 
16.Aslani H, Taghipour H, Amjad Z, Taghizadeh R, Dehghanzadeh R. Estimation of Appropriate 
Management Scenarios for Solid Waste Generated in Small Cities: A Case Study. Journal of 
Health 2017; 7(5): 629-42. 
17.Ghaderi J, Nemati A, Shariatmadari M. Effects of municipal solid waste compost and chemical 
fertilizers on quantitative and quiltative yield of irrigated wheat. Agroecology Journal 2020; 11(4): 
1293-307. 
18.Gu B, Jiang S, Wang H, Wang Z, Jia R, Yang J, et al. Characterization, quantification and 
management of China’s municipal solid waste in spatiotemporal distributions: A review. Waste 
Management 2017; 61: 67-77. 
19.Azari A, Rastgar A, Ahmadi E. The 20 years view studyof dry waste recycling in Qom and it,s 
economic benefits. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2013-2014; 
20(4): 20. 
20. Samadi MT, Chavoshani A, Samiee F. Poly Ethylene terephthalate polymer recycling from solid 
waste in hamadan city. Pajouhan Scientific Journal 2015; 14(1):40.  
21.Boldrin A, Christensen TH. Seasonal generation and composition of garden waste in Aarhus 
(Denmark). Waste Management 2010; 30(4): 551-7. 
22.Sessa A, Di Giuseppe G, Marinelli P, Angelillo IF. Public concerns and behaviours towards solid 
waste management in Italy. European Journal of Public Health 2010; 20(6): 631-3. 
23.Zazuli MA, Alizade A. Study of waste produced in remedial sanitary center of Babolsar city with 
an emphasis on paper recycling in 2012-2013. Journal of Preventive Medicine 2015; 2(1): 55-61. 



 و همكاران ارسالن جمشيدی

             (                                                                                      002)شماره پي در پي0011ـ مرداد و شهريور3ـ شماره62ـ دوره  مجله ارمغان دانش                                                                                                  994

 

24.H_Gholampour SG. Investigating the effect of different seasons on the composition and per 
capita of hazardous household waste. Production in Tehran and providing environmental solutions 
to citizens with Avoidance and production reduction approach Ecology.  Journal of Environmental 
Studies 2020; 46(1):83-96. 
25.Fazeli F, Serahati S. Evaluation of education position in household waste management. Journal 
of Environmental Science and Technology 2020; 16: 34. 
26.Potdar A, Singh A, Unnnikrishnan S, Naik N, Naik M, Nimkar I. Innovation in solid waste 
management through Clean Development Mechanism in India and other countries. Process Safety 
and Environmental Protection 2016; 101: 160-9. 
27.Babaei AA, Alavi N, Goudarzi G, Teymouri P, Ahmadi K, Rafiee M. Household recycling 
knowledge, attitudes and practices towards solid waste management. Resources, Conservation 
and Recycling 2015; 102: 94-100. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وضعيت مديريت پسماندها

 994 (                                                                                                 002)شماره پي در پي0011ـ مرداد و شهريور3ـ شماره62ـ دوره  مجله ارمغان دانش

 

Armaghane-danesh, Yasuj University of                                                                                   Original Article 

Medical Sciences Journal (YUMSJ) 

 

Analysis of Waste Management Situation 

in Yasuj, Iran 

 
Jamshidi A

1
, Sadat SA

1
, Raegan Shirazinejad A

1
, Rezaei S

1*
, Moradian SA

2 

 
1
Center for Research on Social Factors Affecting Health, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran, 

2
Student Research Committee, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran 

 
Received: 26 Sep 2020         Accepted:  09 MAY 2021 

 

Abstract: 
 

Background & aim: Population growth, consumption pattern change, economic development, 
income change, urbanization and industrialization have increased waste production and diversity of 
waste. Knowledge of sources and types of waste along with information about the composition and 
production rate is the basis for the design and operation of waste management systems. Therefore, 
the purpose of the present study was to determine and analyze the situation of waste management 
in Yasuj, Iran. 
 
Methods: The present descriptive cross-sectional study was conducted in 2010 in Yasuj. In order 
to quantitatively analyze and determine the percentage of components of Yasuj municipal waste, 
the number of samples was estimated according to ASTM instructions and samples were taken 
from the trucks entering the landfill on different days of the week. Data were analyzed using 
descriptive statistics and Excel software. 
Results: The average per capita waste generated in Yasuj was calculated to be 1.03 kg per person 
per day and food waste, plastic, paper and cardboard were the maximum components of solid 
waste in Yasuj, respectively. The average density of municipal solid waste was 215 kg / m3 and the 
moisture content was 47%. 
 
Conclusion: According to the studies conducted in the field of waste management in the study 
area and the existence of significant amounts of recyclable and economically valuable components 
such as perishable waste, plastics and paper and cardboard, attention to their recovery in the 
waste management system of Yasuj city. It is suggested that in addition to economic benefits, part 
of the costs of waste management be offset. Evidently, in order to maintain the quality of recycling 
components, training people to separate waste at the source of production and create a labor 
market for investors is also recommended. 
 
Keywords: Municipal Solid Waste, Solid Waste Generation per Capita, Recycling 
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