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تجزيه و تحليل وضعيت مديريت پسماندها در شهر
ياسوج
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ارسالن جمشيدی ،0سيد عبدالمحمد سادات ،0عليرضا رايگان شيرازی نژاد ،0سهيال رضايي ، 0سيد امير مراديان

0مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر برسالمت ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج ،ايران 6،کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج ،ياسوج ،ايران
تاريخ وصول0311/01/03 :

تاريخ پذيرش0011/10/63 :

چكيده
زمينه و هدف :افزايش جمعيت ،تغيير الگوی مصرف ،توسعه اقتصادی ،تغيير درآمد ،شهر نشيني و صنعتي شدن سبب افزايش توليد
مواد زايد و تنوع انواع پسماند گرديده است .شناخت منابع و انواع پسماند به همراه اطالعاتي در مورد ترکيب و نرخ توليد ،پايه و
اساس طراحي و بهره برداری سيستمهای مديريت پسماند ميباشد .لذا هدف از اين مطالعه تعيين ،تجزيه و تحليل وضعيت مديريت
پسماندها در شهر ياسوج بود.
روش بررسي :در اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي که در سال 0331در شهر ياسوج انجام شد  .جهت آناليز کمي و تعيين درصد اجزا
تشكيل دهنده پسماند شهری ياسوج بر اساس دستورالعمل  ASTMتعداد نمونه ها برآورد گرديد و از کاميونهای ورودی به محل
دفن در روزهای مختلف هفته نمونهبرداری گرديد .دادهها با استفاده از آمار توصيفي و نرم افزار  ،Excelتجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :ميانگين سرانه زباله توليدی در شهر ياسوج  0/13کيلوگرم به ازای هر نفر در روز محاسبه شد و پسماند غذايي ،پالستيک،
کاغذ و مقوا به ترتيب ،حداکثر اجزا پسماند جامد شهری ياسوج بودند .ميانگين چگالي پسماند جامد شهری  600کيلوگرم بر متر
مكعب و درصد رطوبت  07درصد به دست آمد.
نتيجهگيری :با توجه به برررسيهای انجام شده در زمينه وضعيت مديريت پسماند در منطقه پژوهشي و وجود مقادير قابل توجه
اجزاء قابل بازيافت و با ارزش اقتصادی از قبيل پسماند فسادپذير ،پالستيکها ،کاغذ و مقوا توجه به بازيابي آنها در سيستم
مديريت پسماند شهر ياسوج پيشنهاد ميشود تا عالوه بر سود اقتصادی بخشي از هزينههای ناشي از مديريت پسماند جبران گردد.
البته به منظور حفظ کيفيت اجزا قابل بازيافت ،آموزش مردم جهت جداسازی پسماند در مبدأ توليد و شرايط ايجاد بازار کار برای
سرمايه گذاران نيز توصيه ميشود.
واژههای کليدی :پسماند جامد شهری ،سرانه توليد زباله ،بازيافت
*نويسنده مسئول :سهيال رضايي ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت
Email: s.rezaei85@gmail.com
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تجهيـــزات و تســـهيالت پـــردازش پســـماند ،تعيـــين

مقدمه
انسان با مصرف مداوم مـاده و انـرژی مرتـب

ويژگيهای پسماند ميباشد( .)0ايـران بـه عنـوان يـک

در حــال توليــد زبالــههــای مختلــف اســت .بــا رشــد و

کشور در حال توسعه با چـالشهـای جـدی ناشـي از

توسعه جوامـع ،افـزايش جمعيـت و بـات رفـتن سـط

مديريت ضعيف پسماند روبـرو اسـت .بـه طـوری کـه

زنــدگي هــر روزه بــر ميــزان پســماندها ني ـز افــزوده

ميــزان کــل پســماند شــهری در ايــران ســاليانه حــدود

ميشود .اين واقعيت که نظام مديريت مواد زايد شهری

 01111تن اعالم گرديده اسـت .علـيرغـم ايـن کـه بـر

در شرايط نسبتاً بحراني و به دور از وضعيت مطلـو

اســاس پــژوهشهــای پيشــين بــيش از  21درصــد

قرار دارد بر کسي پوشيده نيست .اين مسـئله هنگـامي

پســماندهای شــهری ايــران قابليــت بازيافــت دارنــد،

پيچيده مـيگـردد کـه اثـرات منفـي و زيـانبـار آن در

متأسفانه فقط  3درصد آن بازيافت شـده و مـابقي بـه

ارتباط با ساير نظـامهـای موجـود شـهری و از جملـه

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

نظــام زيســت محيطــي آنهــا مــورد بررســي قــرار

با جمعيتي بالغ بر  001111نفر روزانه حدود  031تـن

گيــرد( 6و .)0مــديريت پســماند عبــارت از مجموعــه

پسماند توليد ميکنـد .بـا توجـه بـه کوهسـتاني بـودن

مقررات مرتبط بـا کنتـرل توليـد ،رخيـره ،جمـعآوری،

منطقه و وجود جنگل و مراتع پيرامون شـهر توجـه بـه

حمل و نقل ،پردازش و دفع پسماند منطبق بـر بهتـرين

اصل کاهش توليد از مبدا و بازيابي زايدات ميتواند به

اصــول بهداشــت عمــومي ،اقتصــاد ،علــوم مهندســي،

مديريت پسماند اين شهر کمک شاياني نمايد(.)3

حفاظــت از محــيط زيســت ،زيبــايي شــناختي و ديگــر

مواد زايد جامد از منابع مختلفـي نظيـر؛ منـابع

مالحظات زيسـت محيطـي و هـمچنـين نگـرش عمـوم

خانگي ،تجاری ،شـهری ،صـنعتي ،کشـاورزی ،منـاطق

اســت( .)3سلســله مراتــب مــديريت جــامع پســماند بــر

بــاز و تصــفيه خانــههــا توليــد و وارد محــيط زيســت

حسب اولويـت شـامل؛ کـاهش در مبـدا ،بـازچرخش،

ميشود .ويژگيهای کمي و کيفي مواد زايد توليدی در

تغيير و تبديل پسـماند و دفـن بهداشـتي مـيشـود(.)0

نقــاط مختلــف بــا توجــه بــه شــرايط؛ محيطــي ،فصــل،

مديريت پسـماندهای شـهری در کشـورهای پيشـرفته

موقعيت جغرافيايي ،آدا و فرهنگ ،وضعيت اقتصادی

اغلب بر کاهش توليد و بازيافت حداکثری تأکيـد دارنـد

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

و

برنامهريزی و طراحي خطوط جمعآوری ،حمـل ونقـل،

آلمان بيش از  31درصد پسماندهای شهری جداسازی

بازيافت ،دفع و پرسنل مورد نياز و برآورد هـر گونـه

و بازيافت ميشوند( .)6نخستين گام جهت موفقيـت در

نيازمندی در آينده بايد بررسي کمي و کيفـي دقيـق در

سياستهای مديريت جامع پسماند به منظـور بـرآورد

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

پتانسيل بازيافت مواد ،تعيين منابع توليد اجزا ،طراحـي

لزوم شناخت کميت و اجزای تشكيل دهنده زبالـههـای

تا جايي کـه امـروزه در کشـورهايي نظيـر سـویي
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توليدی در تدوين يک برنامه جامع مديريت مـواد زايـد

طول دوره نمونهبرداری= ،kتعداد کل نمونهها= nکه بر

جامــد بــرای شــهر ياســوج مطالعــه حاضــر بــا هــدف

اين اساس تعداد نمونههای روزانه  7عدد درنظر گرفته

شناخت کمـي و کيفـي اجـزای تشـكيل دهنـده پسـماند

شد.
به طوری که از ماشينهايي که بـه محـل دفـن

شهری صورت گرفته است.

زبالههـا وارد مـيشـدند بـا توجـه بـه نـوع منطقـه بـه
صــورت تصــادفي ماشــينهــايي انتخــا مــيشــد و

روش بررسي
اين يک مطالعه توصيفي ـ مقطعي ميباشد ،کـه

زبالههای آنها را در محل ويژهای که به دور از جريان

در سال  0331در شهر ياسوج انجام شد .شهر ياسوج

باد و تأثيرات عوامل محيطي بـود تخليـه و سـب

بـه

مرکز استان کهكيلويه و بوير احمد است کـه در طـول

صورت مخلوط همگن نموده و برای تهيه نمونـه ابتـدا

جغرافيــايي  00درجــه و  31دقيقــه تــا  00درجــه و 37

يک قسـمت را

دقيقــه شــرقي و عــر

مواد تخليه شده را به  0قسمت و سب

 31درجــه و  30دقيقــه تــا 31

باز به  0قسمت ديگر تقسيم نموده تا نمونه  0111کيلو

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

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

موقعيــت جغرافيــايي محــدوده پــژوهشهــا را نشــان

متر مكعب جهت تعيين اجزائ تشـكيل دهنـده زبالـههـا

ميدهد .جهت تهيه نمونهها برای آناليز فيزيكـي زبالـه

طبق جدول

تهيه شـد .در ضـمن سـرانه زبالـههـای

مطابق با رابطه  0و بر اساس دسـتورالعمل )0( ASTM

خطرنــاخ خــانگي و درصــد اجــزا مختلــف زبالــههــای

استفاده

1

شد.

خطرنــــاخ خــــانگي بــــر اســــاس تقســــيمبنــــدی

رابطه  :0تعداد کل نمونه هـای مـورد نيـاز =، n

چوبانوگلوس( )3نيز تعيين شدند.

= 6 ،tدرصد=(درصــد) ميــزان دقــت=،e

برای تعيـين چگـالي  0تـا  0کـاميون بـه طـور

=1/76وزنــي درصــد ،ميــانگين بــرآورد شــده= xو

از ترکيـب نمـودن زبالـههـا و

student t=2

=1/10انحراف معيار برآورد

همگن شدن آنها يک محفظه با حجم يک متـر مكعـب را

شده=S

ts 2
)
e x

(n

بر اين اساس تعداد نمونههـا  03عـدد بـرآورد
شد .برای تعيين تعداد نمونـههـای روزانـه از رابطـه 6

از اين زبالهها پر نموده و پ

از توزين نمودن چگـالي

آن تعيين گرديـد .جهـت تعيـين سـرانه توليـد پسـماند
شهری زبالههای ورودی به محل دفن تـوزين شـده و
طبق فرمول  6محاسبه گرديد.

استفاده شد.

W D
100
W

رابطه :6
 = n/kتعداد نمونههای روزانه

تصادفي انتخا و پـ

n
k

n
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M 

وزن زباله ورودی به محل دفن
= ) (kg/c.dسرانه توليد
یاسوج)
(جمعيت شهر
(کيلوگرم)
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برای محاسبه محتوی رطوبت پسماند بر
اساس وزن تر از رابطه زير استفاده

ميشود:

رابطه:0

اندازهگيری شده است .مقدار رطوبت بخش فسـادپذير
در کمبوســتينگ پســماند فســادپذير و فــراهم کــردن
فعاليت ميكربي نقش مهمي را ايفا ميکند.

 :Mمحتوای رطوبت بر حسب درصد :W ،وزن

جدول  0ميانگين ساليانه اجزاء تشـكيل دهنـده

اوليه نمونه کيلوگرم :d ،وزن نمونه بعد از خشک شدن

پسماندهای جامـد شـهری در شـهر ياسـوج را نشـان

در  010در جه سانتيگراد

مــيدهــد .در حــال حاضــر پســماندهای فســادپذير
بيشــترين مقــدار را در پســماند شــهری بــه خــود
اختصاص دادهاند .در رتبههای بعـد پالسـتيک و ،PET

يافتهها
بر اساس گزارش شـهرداری روزانـه  031تـن

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

زباله در شهر ياسوج توليد ميشـود .ميـانگين سـرانه

سرانه زبالـههـای خطرنـاخ خـانگي در شـهر ياسـوج

پســماند شــهری(مجمــوع پســماند خــانگي ،تجــاری،

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

سازماني) ياسوج برابر  0/13کيلوگرم به ازای هر نفـر

زبالههای خطرناخ خانگي  0/70درصد کل زبالـههـای

در روز بـــه دســـت آمـــده اســـت .ميـــانگين چگـــالي

خانگي را تشكيل ميدادند .جدول 6درصد اجزا مختلف

اندازهگيری شده در سط شهرياسـوج برابـر بـا 600

زبالههای خطرناخ خـانگي را در شـهر ياسـوج نشـان

کيلوگرم بر متر مكعب برای پسماندهای شـهری بـوده

ميدهد.

اســت .رطوبــت بخــش فســادپذير پســماند  03درصــد

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

کد
پودرهای پاخ کننده

33/37

سفيدکنندهها

62/00

شيشه پاخ کن

2/10

پاخ کنندههای اجاق گاز

2/30

براق کنندههای کفش

1/17

ژلها

7/67

الكلها

1/22

رنگها

0/70

حشره کشهای خانگي

3/06

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

اجزا تشكيل دهنده پسماند

آلي
غيرآلي

ياسوج

ايران

پسماندهای غذايي

72/2

76/10

کاغذ و مقوا

0/3

2/03

پوشک

3/3

-

پالستيک

2/0

7/77

PET

0/0

-

چرم و تستيک

1/6

0/00

منسوجات

0/0

6/32

شيشه

6/0

6/13

فلزات آهني

0/0

6/06

فلزات غيرآهني

1/33

-

نان

1/23

-

1/73

0/00

ساير

طبـــق نتـــاي بـ ـه دســـت آمـــده از مطالعـــه

بحث
اولين قدم جهت کـاهش و مـديريت پسـماندها،

حاضــرميانگين ســرانه پســماند شــهری ياســوج 0/13

شناخت اجـزا ،سـران توليـد پسـماندهای شـهری مـي

کيلوگرم به ازای هر نفر در روز به دسـت آمـده اسـت

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

که از ميانگين سرانه پسماند شهری کشور(حدود 211

وضعيت مديريت پسماندها در شهر ياسوج بود.

تا  711گرم به ازاء هر نفر در روز) بـه مراتـب بيشـتر
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است( .)7سرانه توليد پسماند در شهرها و کشـورهای

با توجه به درصـد اجـزاء ترکيـب پسـماندهای

مختلف متفاوت است مثالً در شـهر رشـت بـه ازاء هـر

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

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

در دسترس و همچنين ويژگيهای جغرافيايي منطقه و

بــرای ويتنــام  630/63گــرم در روز و بــرای ترکيــه

وجود زمينهای کشـاورزی فـراوان ،احـداا کارخانـه

 0311در روز گزارش شده است( 00و .)0

توليد کمبوست در شهر ياسـوج مـيتوانـد در اولويـت

مرحله توليد در کل فرآيند مديريت مـواد زايـد

قرار گيرد .بديهي است که در قالب زمينههای مساعدی

نقش اساسي داشته و ميـزان آن تـابع رشـد جميعـت،

که برای اين گونه سرمايهگذاریها از طريق دولت و به

ســط درآمــد ســرانه ،فرهنــگ ،عــادات و اعتقــادات،

ويژه سازمان شهرداریها و وزارت نيرو فراهم شود،

آگـــاهيهـــای بهداشـــتي و برنامـــههـــای آموزشـــي

سرمايهگذار بخش خصوصي نيز در اين زمينـه اقـدام

مـيباشـد( 03و  .)06نـوع و ميـزان مـواد مصـرفي بــا

خواهــد کــرد .نتــاي آنــاليز کمــي زبالــههــای شــهری

شرايط اقتصادی خانوارها ارتباط مسـتقيم داشـته بـه
طوری که در مناطق پر درآمد شـهر بـه دليـل تنـوع و
زيــادهروی در مصــرف ،توليــد مــواد زاي ـد بيشــتر از
منــاطق کــم درآمــد مــيباشــد( 00و  .)1 ،03عــادات و
اعتقادات مذهبي نيـز در ميـزان توليـد زبالـه نقـش بـه
سزايي ايفا ميکند به طوری که در شهر ياسـوج غالبـاً
جداسازی برخي از مواد خشک زباله مانند نان خشـک
در منــازل انجــام گرفتــه و بــه افــراد متفرقــه فروختــه
ميشود در ساير موارد تفكيک به وسـيله همـين افـراد
در بيــرون منــازل و قبــل از جمــعآوری بــه وســيله
کارگران شهرداری انجام ميگيرد.
وضــعيت فعلــي نشــان دهنــده وجــود فرهنــگ
تفكيک از مبداء در شهر ياسوج مـيباشـد ،امـا در ايـن
زمينه که اکنون به طور غير رسمي مـديريت مـيشـود
ميتوان با فرهنگسازی مناسب و يا اسـتفاده از تـوان
ايــن افــراد در پوشــش خــدمات شــهری ياســوج و
فعاليتهای سازمان يافته و نظارت رسمي به بـازدهي
باتيي دست يافت.
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ايرانشهر در سال 0317ـ 0312نشان داد که مواد آلـي
فسادپذير بيشترين درصد اجزا زباله( 23/6درصـد) را
به خود اختصاص ميدهند( .)00درصد پسماند غـدايي
در کشــور 76/10درصــد گ ـزارش شــده اســت کــه بــا
مطالعه کنوني همخواني دارد( .)02قادری و همكاران با
بررسـي تـأثير کمبوسـت زبالـه شـهری و کودهـای
شيميايي بر عملكرد کمي و کيفي گندم آبي نشان دادنـد
که کود آلي کمبوست توانـايي جبـران بخشـي از نيـاز
کودی گياه گندم را دارد و بر اين اساس ميتوان ميزان
کود شيميايي مصرفي را کاهش داد(.)07
عمدهترين اجزا خشک قابـل بازيافـت در شـهر
ياسوج شامل پالستيک و کاغذ و مقوا ميباشـد کـه در
حال حاضر عمدتاً خارج از چرخه مـديريت پسـماند و
اغلب به وسيله فعاتن غير رسـمي بازيافـت مـيشـود.
فعاتن غيررسمي بازيافت با ايجاد يک شـبكه بازيافـت
متشــكل از دتتن و نمكــيهــا مــيباشــند کــه ســاليانه
مقادير زيـادی از اجـزاء قابـل بازيافـت پسـماندها بـه
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وســيله آنهــا از جريــان پســماندها خــارج مــيشــود.

سوزاندن  PETسـبب توليـد گـاز دیاکسـيد کـربن بـه

بازيافت غيررسمي مواد و زباله گردی اگرچـه از نظـر

ميزان دو برابر وزن اوليه  PETميشود .به عبارتي در

حفــظ منــابع طبيعــي و حمايــت از گــروه بزرگــي از

صورت عدم بازيافت بطریهای PETدر پسماند شهری

کارگران فقير سودمند است ،ولي باعـث بـروز مسـايل

ياسوج و سوزاندن آن روزانه  3/1تن دیاکسـيدکربن

اجتماعي و بهداشتي جدی در جوامع شهری ميشـود،

کــه از مهــمتــرين گازهــای گلخانــهای اســت منتشــر

لذا ساماندهي اين گروه بايد به عنوان يكي از نيازهـای

ميشود .همچنين بر اساس پژوهشها به ازای هـر تـن

الويتدار در سيستم مديريت پسماند در منطقه باشد.

بطری  31 ،PETمتر مكعب فضا جهت دفن نيـاز اسـت.

درصد پالسـتيک در ميـانگين پسـماند توليـدی

پ

بـه ازای  03تـن  PETماهيانـه در پسـماند شـهری

کشــور  7/77درصــد گــزارش شــده اســت و در ايــن

ياسوج 0701 ،متر مكعـب فضـا در محـل دفـن اشـغال

مطالعه 7/1درصد ميباشـد( .)02درصـد پالسـتيک در

ميشود .بنابراين توجه به بازيافت  PETدر زبالـههـای

تحقيق حاضر بر اساس مطالعه بينژيان و همكـاران بـا

شهری ياسوج ،مزايای اقتصادی و زيست محيطي قابل

توزيــع پالســتيک در زبالــه کشــورهای بــا درآمــد

توجهي را خواهد داشت(.)61

پايين(01ـ 0درصد) منطبق است( .)03در مطالعهای کـه

توزيــع  0/3درصــد کاغــذ و مقــوا در پســماند

در شــهر قــم انجــام شــد بيشــترين جــز خشــک قابــل

شهری ياسـوج بـر اسـاس پـژوهشهـای انجـام شـده

بازيافت زباله شهری پالسـتيک بـا  3درصـد بـود .در

مطابق الگوی توليـد کاغـذ و مقـوا در اجـزای پسـماند

پژوهشهای مشابه درصد پالستيک زبالههای شـهری

شـهری کشــورهای بــا درآمــد متوســط(2ــ 6درصــد)

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

ميباشـد( .)03پـژوهشهـا در شـهرهای ايـران نشـان

 00/6درصــد گــزارش شــده اســت( .)01اســتفاده از

ميدهد که کاغذ و کارتن 2/3ـ 6/1درصد اجـزا خشـک

بطریهای  PETبه جـای بطـریهـای شيشـهای جهـت

قابل بازيافت در پسماند کشور هستند کـه بـا بازيافـت

بستهبندی نوشيدنيها ،منجر بـه تغييـر درصـد وزنـي

 60درصد آن ،سـاتنه  011هـزار تـن کاغـذ بازيـافتي

اجزاء تشكيل دهندة پسماند توليدی ميشـوند .در ايـن

توليد ميشود .نتاي پژوهشها هـمچنـين حـاکي از آن

مطالعه  0/0درصد اجزای زباله شهری را بطـریهـای

است که با بازيافت هر تن کاغذ 07 ،اصله درخت حفظ

 PETتشــكيل مــيدهنــد .ســهم  PETدر پســماند شــهر

خواهــد شــد(63ـ ـ .)60طــي دو ســه ده ـ اخيــر تعــداد

همدان  1/11درصد گزارش شده است .ميـزان انـرژی

کارکنــان ادارات ،ســازمان و شــرکتهــای دولتــي و

موجود در  PETخالص و پرخ شده بـر اسـاس اعـداد

غيردولتي به طـرز چشـمگيـری افـزايش يافتـه اسـت.

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

توســـعه ادارات و ســـازمانهـــا همـــراه بـــا کـــاربرد

برآورد گرديـد .طبـق پـژوهشهـای صـورت گرفتـه،

تكنولوژیهای جديد از قبيـل؛ کـامبيوتر ،دسـتگاههـای
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کبــي ،دســتگاههــای دورنگــار و بــه تبــع آن افــزايش

جريان پسماند خانگي شهر تهران را شـامل مـيشـود.

مصرف انواع کاغذ بوده است کـه ايـن امـر منجـر بـه

همچنين بر اساس پژوهشهای صورت گرفتـه سـرانه

افزايش درصد کاغذ و مقوای پسماندهای شهری شـده

زبالــههــای خطرنــاخ خــانگي در دانمــارخ  ،03/31در

است .در مقابل توسعه و رواج سيسـتمهـای مبـادتت

مكزيک  01/31و در ژاپن  0/03گرم به ازای هر نفر در

اداری ،تجاری ،علمي و آموزشي الكترونيک مـيتوانـد

روز گزارش شده اسـت( .)60تفـاوتهـای موجـود در

باعث کـاهش مقـدار کاغـذ مصـرفي در کـل شـهرها و

سط توليد ميتواند ناشي از تفاوت در الگوی زنـدگي،

کشور شود.

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

تغيير در درصد اجزاء تشكيل دهندة پسماند بر

اعتقادات باشد.

روی ديگر مشخصـات فيزيكـي و شـيميايي آن تـأثير

پســماندهای خطرنــاخ خــانگي اگرچــه درصــد

مستقيم دارد .به عنوان مثال ،افـزايش درصـد کاغـذ و

کمــي از جريــان پســماندهای شــهری را بــه خــود

مقــوا و پالســتيکهــا باعــث کــاهش چگــالي و درصــد

اختصاص ميدهند ،امـا بـه صـورت جـدی مـيتواننـد

رطوبــت پســماند و باعــث افــزايش ارزش حرارتــي آن

سالمت انسان و محيط زيست را به مخاطره بياندازند.

ميگردند.

از اين رو جداسازی پسماندها در مبـدا کمـک شـاياني

بر اساس تعريف ارايه شده به وسـيله آژانـ

در بازيافــت و دفــع بهداشــتي آن نمــوده و از آلــودگي

حفاظت از محيط زيست ايـاتت متحـده آمريكـا بـه آن

محــيط زيســت و از بــين رفــتن ســرمايههــای ملــي

دسته از پسماندهای خانگي که محتوی مواد خورنـده،

جلوگيری مينمايد( 60و .)60

سمي ،واکنشپذير و قابل اشـتعال باشـند پسـماندهای

بــا توجــه بــه مــوارد رکــر شــده ،مهــمتــرين و

خطرناخ خانگي گفته ميشود( .)60بر اساس نتاي اين

تأثيرگـــذارترين عنصـــر پـــردازش در محـــل توليـــد،

مطالعه سـرانه زبالـههـای خطرنـاخ خـانگي در شـهر

جداسازی اجزاء در محل توليد ميباشد که نقش بسيار

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

مهمي در کارايي مراحل و عناصر بعدی سيسـتم دارد،

آمد به طوری که  0/70درصد کل زبالههای خـانگي را

لذا در پياده نمودن اصولي برنامههای مختلف از جمله

تشــكيل مــيدهــد .نتــاي مطالعــهای در شــهر اصــفهان

جمعآوری بهينه و تهيه موادی با کيفيت مطلو نقشـي

سرانه زبالههای خطرناخ خانگي را بـه طـور متوسـط

کليدی دارد( 62و .)00

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

يكي از گزينههايي که در زمان طرحريـزی يـک

پژوهشي در شهر تهران نشـان داد کـه ميـزان سـرانه

برنامه بازيافت هميشه مد نظر قـرار مـيگيـرد تفكيـک

توايد پسماند خطرناخ خانگي 3/60ـ 2/62گــــرم بـه

مواد زايد جامد در مبدأ توليد است .تفكيک اجزای قابل

ازای هر نفـر در روز اسـت کـه 0/02ــ0/66درصـد از

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

در شهرداری ياسوج برنامهای در اين خصوص وجود

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

نداشته باشد از جمله اين مشكالت مـيتـوان بـه بـرای

سوی ديگر محصوتتي با کيفيت بهتر به بازار عرضـه

متقاعد کردن مردم به توليد کمتر پسماند تزم است که

نمود .عالوه برآن برنامه تفكيـک از مبـدأ اجـزای قابـل

برنامه بلند مدت سنجيده و کاملي بـا جـديت و ظرافـت

بازيافت زباله ،اين امكان را به مديريت مواد زايد جامد

همراه با آموزشهای اساسي برای احاد مختلف جامعه

مي دهد تا ارتباط بيشتری بـا سـاکنين منـازل و توليـد

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

کنندگان زباله ايجاد نموده و با افـزايش سـط آگـاهي

راهبرد در ابعاد بينالمللي و ملي به نظر ميرسد.

آنها نسبت به مسايل زيسـت محيطـي و دخيـل کـردن

در مبحث آموزش و اطـالع رسـاني در حيطـه

آنها در سيستم مديريت مـواد زايـد جامـد آنهـا را بـه

مديريت پسماند کـه هـدف بهبـود سيسـتم مـديريتي و

کاهش توليـد زبالـه در مبـدأ تشـويق نمايـد .بنـابراين

افزايش مشارکت توليدکنندگان پسماند عليالخصـوص

طبيعي است که در سيستم مـديريت مـواد زايـد جامـد

عمــوم مــردم بــه عنــوان يكــي از عناصــر اصــلي و

معموتً کلمه بازيافـت بـا کلمـه تفكيـک از مبـدأ همـراه

تأثيرگذار در فرآيند مديريت سيستم جمعآوری و دفـع

باشد(.)0

پسماندهای شـهری اسـت ،ايـن مهـم جـزء بـا اجـرای

مهمترين بخشهايي از سيستم پسـماند کـه در

برنامههای آموزشـي تـوأم بـا تغييـر رفتارهـای غلـط

تماس با مردم مي باشند شامل کاهش و توليد پسماند،

پيشــين ميســر نخواهــد بــود .مخــاطبين برنامــههــای

جداسازی و رخيرهسازی و حمل و نقل در محل توليد،

آموزشي پيشبيني شده ،در سيستم مديريت پسماندها

جمــعآوری پســماندها و مشــارکت مــالي از طريــق

در منطقه مورد مطالعه بايد قبل از هـر چيـز از اهميـت

پرداخت تعرفه ميباشد .کاهش در مبدا به معني اتخـار

موضوع و فوايد آن آگاهي پيدا کنند تا در نهايت منجـر

سياستها و روشهايي است که به کاهش ميزان توليد

تغيير رفتار در آنها گردد و مهمتر از آن بايـد تـأثيرات

زباله در منبع توليد منجر شود .باتوجه به هزينـههـای

مثبت تغييرات رفتار مورد نياز سيستم مديريت پسماند

حمــل نقــل ،بســتهبنــدی ،مــديريتي و اداری بازيافــت،

برای آنها ملموس باشد مـثالً باعـث کـاهش هزينـههـا

تصفيه و دفع زبالـه ،ايـن روش اقتصـادیتـرين روش

(عوار

شهرداری) ،زيبايي محله و غيره گردد تا اين

کاهش زباله است .از سوی ديگـر انتشـار آلـودگي بـه

تغيير رفتار پويا و ماندگار باشد .يـک فـرد زمـاني بـه

وسيله پسماندها طي فرآيندهای بازيافـت و حمـل نقـل

فكر در پيش گرفتن رفتار جديد ميافتد که در آن فوايد

نيز در اين روش وجود ندارد( 0و .)0

قطعــي ببينــد و آن فوايــد را مهــم تلقــي کنــد .در ايــن

عليرغم مزايای اين راهكار موانع متعـددی بـر
سر راه اجرای آن وجود دارد و باعث شـده اسـت کـه
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صورت است که نگرش فرد نسبت به آن رفتـار مثبـت
ميشود و برای تغيير آمادگي پيدا ميکند( 67و.)00

934

ارسالن جمشيدی و همكاران

از جملــه محــدوديتهــای ايــن پــژوهش عــدم
همكاری برخي افراد جهت آناليز فيزيكي اجـزا پسـماند
بود .در نهايت پيشنهاد ميگـردد بـر اسـاس وضـعيت
موجــود پســماند شــهر ياســوج از نظــر کمــي و کيفــي
برنامــه مــديريت پســماند مطــابق بــا سلســله مراتــب
مديريت جامع پسماند بر حسب اولويت شامل؛ کـاهش
در مبــدأ ،بــازچرخش ،تغييــر و تبــديل پســماند و دفــن
بهداشتي اجـرا شـود و پـايش اجـرای ايـن برنامـه بـه
صورت مستمر در دستور کار قرار بگيرد.

نتيجهگيری
با توجه به وجود مقادير قابل توجـه اجـزاء قابـل
بازيافت و با ارزش اقتصادی از قبيـل پسـماند فسـاد پـذير،
پالستيکها و کاغذ و مقوا در پسماندهای منطقه و هـمچنـين
به منظور حفظ کيفيت آنها آموزش مردم جهـت جداسـازی
پســماند در مبــدأ توليــد و شــرايط ايجــاد بــازار کــار بــرای
سرمايه گذاران توصيه ميشود.

تقدير و تشكر
نويسندگان مقاله حاضر از شـهرداری محتـرم
شهر ياسوج که حمايـت مـالي ايـن طـرح را بـه عهـده
داشتند و جهت انجام اين پژوهش ما را يـاری نمودنـد
تشكر و قدرداني مينماييم.
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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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