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 چکیده
 با رویکرد مددیریت سدبز   پسماند در دانشگاه تیری، توسعه مدرو نیاست. ازا یسازمان یسطح عملکرد یو ارتقا داریتوسعه پا یاز عوامل اصل یکیسبز  تیریمد
و  یبدا مستندسداز   ابدر نن اسدت تد    یمطالعه سع نیدانشگاه کمک کند. در ا یداریپا یها شاخص تیفیک نیو همچن یستیز طیمح تیبه بهبود وضع تواند یم

 ایدران  یهدا  دانشدگاه به عندوان یدک نمونده از     شرفتهیپ یها ینور و فن یصنعت یلیتکم التیپسماند در دانشگاه تحص تیریعناصر موظف مد تیوضع یبررس
ی دانشدوویی، سدلف و   ها خوابگاه، ها شگاهینزما، ساتیتأسابتدا با بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه مانند فضاهای اداری، نموزشی،  منظوربررسی شود. بدین 

در ر موظف مدیریت پسماند بررسی و راهکارهای اجرای، مدیریتی و نموزشی متناسب با مشکالت پیشدنهاد شددند.   نشپزخانه و محوطه دانشگاه وضعیت عناص
 با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی ها دانشگاهبر عناصر موظف مدیریت پسماند در  اثرگذار یها شاخصبررسی اولویت  منظور بهادامه 
قدرار   موردبحد  اقدامات نموزشی، اجرایی و مددیریتی   یبند دستهو جهت شروع اقدامات نتی در سه  یبند تیاولو، یبند دستهپیشنهادی ی راهکارها شده انوام

 دانشدوویان،  ینموزش یها دورهو برنامه ریزی اجرایی نن و همچنین، برگزاری  ژهیو یموقت پسماندها رهیذخ تیسا وادیو ا ییجانماگرفتند. به طور خالصه، 
 از مهمترین اقدامات پیشنهادی برای شروع بهبود وضعیت مدیریت پسماند در دانشگاه هستند. دیکارکنان و اسات

 

 یکلمات کلید

 "تحلیل سلسله مراتبی"، "یبند تیاولو"، "راهکار اجرایی"، "دانشگاه سبز"، "عناصر موظف مدیریت پسماند"

 
Investigating the Challenges and Strategies for the Development of Waste 

Management in Universities with Green Management Approach 
Abbas Ghavam

1, *
, Hossein Vahidi

1
 

1. Department of Environment, of Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, 

Graduate University of Advanced Technology, Kemran, Iran
 

*
Email Address: hosseinv65@gmail.com                            

 
 

Abstract  
 

Green management is one of the key factors for sustainable development and improvement of 

organizational performance level. The development of university waste management with a green 

management approach can help to improve the environmental status and quality of university 

sustainability indicators. This study attempts to document the status of waste management elements at the 

Kerman Graduate University of Technologies as a sample of Iranian universities and prioritize the factors 

and practical suggestions due to the finance, man power and time effectiveness. For this purpose, by 

visiting various units such as office, educational, facilities, laboratories, student dormitories, cafe and 

kitchen, the status of waste management elements was evaluated. In order to evaluate the priority of 

indicators affecting the required elements of waste management in universities, using Analytical 

Hierarchy Process and paired comparisons techniques are proposed to classify, prioritize and initiate 

future actions in three categories of educational, executive and Management was discussed. In short, 

locating and setting up a special waste disposal site and conducting its executive planning, as well as 

training courses for students and staff are among the most important measures to begin improving waste 

management at the university. 
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 مقدمه -9

پسماند  تیریاز مد یا رموموعهیز عنوان به ها دانشگاهپسماند  تیریمد
 یاریمطرح است. در بس توسعه درحالو  افتهی توسعه یدر کشورها یشهر
 تیریجامع مد یها برنامه هیته منظور بهمطالعات الزم  ایدن یها دانشگاهاز 

و  نیتدوپسماند  تیریجامع مد یها برنامهپسماند صورت گرفته است و 
 تیریجامع مد یها برنامه یاجرا جیاز نتا که یطور بهاست؛  اجراشده

و کارمندان  دیاسات ان،یدانشوو یبه نگاه توان یم، ها دانشگاهپسماند در 
به  یابی، دستها ننتوسط  دشدهیتولپسماند  تیریمد تیبااهم در رابطه
 باوجود .ردسبز اشاره ک یها دانشگاه یریگ شکل تیدرنهاو  داریتوسعه پا

 یانداز راهپسماند،  تیریمد مناسب ستمیس یک متنوع اریبس یایمزا
( 7227) هستر و استرنج که طور همان .ستین یکار نسان دیجد ستمیس

پسماند  تیریمد ایواد یک سیستم جدید اظهار داشت مشکالت مرتبط با
نموزش و موضوعات  ،ها برنامه ازجمله یمختلف یها یاستراتژشامل 
 یمال یها یاستراتژ، یو مقررات اجبار یفن یارهایمع ی،فرهنگ

 تیریمد یها ستمیسو  ی، روابط عموم یاطالعات ی)کارزارها
تولید به حداقل رساندن  یبرا که بایستی همه موارد ( استستیز طیمح

 (Hester, Harrison, & Strange, 2002) . اجرا شود پسماند
یک شهر با مقیاس کوچک در نظر  نعنوا به توان یمرا  ها دانشگاهامروزه 

اداری،  یها ساختمانشهر مانند  دهنده لیتشکگرفت که تمامی اجزای 
، یوتیلیتی و ... را داراست. ساتیتأس، رستوران، انبار، گاه سکونت، ینموزش
و معضالتی مانند شهرها دارند که هرکدام  مشکالتنیز  ها دانشگاهلذا، 

. این گذارد یممحدوده خود  ستیز طیحمبر  یمیرمستقیغاثرات مستقیم و 
 کند یمکه دانشگاه را موظف  گذارد یماثرات مسئولیتی بر دوش دانشگاه 

 ,Gallardo, Edo-Alcón)کند  یزیر برنامهبرای  مدیریت صحیح 

Carlos, & Renau, 2016).  ،موموعه اقدامات  تیتقوهمچنین
پسماندها قرار  یتیریاز مبدأ زائدات جامد که در رأس هرم مد کیتفک

 یجداساز حیفرهنگ صح یو القا ینموزش یها طیدارد، خصوصاً در مح
 ان،یدانشوو لهیوس به سطح جامعه به یدانشگاه طیاز مح پسماندها

 یطیمح ستیبار ز تواند یدر منازل، م ستیز طیمح رانیعنوان سف به
هرم را  ینییپا یها پسماند در بخش تیریعناصر مد ریبه سا شده لیتحم
در  ها دانشگاه، بسیاری از رو نیازا کاهش دهد. یا مالحظه طور قابل هب

سالهای اخیر سعی بر مدیریت مشکالت محیط زیستی و اجتماعی خود 
در حوزه مدیریت پسماند شدند. برای مثال، عمده اقدامات  خصوصاً

در نمریکا بر روی شناسایی پسماندهای  ها دانشگاهمدیریت پسماند در 
تولید پسماند، بازیافت و شناسایی بازار مصرف پسماندهای  تولید، کاهش

 نتایج خوبی نیز به دست نورند توانستندبازیافتی و متمرکز شد که 

(GRRN, 2016).  پیشرفت کرد که قوانین  یتا حداین موضوع
 ها دانشگاهاجباری در کلیه  صورت بهمربوط به مدیریت پسماند در نمریکا 

دیگر نیز  یکشورهادر  .(De Vega et al., 2008)به اجرا درنمد 
در  7222در سال  مثال عنوان بهاقدامات مشابهی صورت گرفته است. 

USB)دانشگاه سیمون بولیوار  ونزوئال،
1
 یرا برا افتیبرنامه باز کی (

                                                 
1
University of simon bolivar  

را اجرا  یشیمرحله نزما کی نیهمچن ها ننداد.  شنهادیپ عاتیکاهش ضا
جداگانه جمع  طور بهکاغذ و مقوا را  وویاناز دانش یکردند که در نن برخ

و درنمد نن را صرف  رساندند یمنن را به فروش  سپسو  کردند یم
 Pellegrini Blanco) کردند یممشابه  یها تیفعال یساز فرهنگ

and Reyes Gil, 2009) . اقدامات نیوزیلند در 7دانشگاه مسی 
وام داند که بعد از انصفر را در دانشگاه  ی توسعه برنامه تولید پسمانداجرا

کاهش دهند  g/user/day 37 تا زباله را دیتول مدتی توانستند نرخ
(Mason et al., 2004). در طول )کانادا(،  4دانشگاه بریتیش کلمبیا

 2897 دیدرباره تول یا مطالعه،  7229-7222 یلیسال تحص
(g/user/day) قسمت  نیتر بزرگنن انوام شد.  یها زباله بیو ترک

و  کیپالست ازنن پسبخش کاغذ مقوا و  پسماند دانشگاه دهنده لیتشک
ننالیزهای امکان بازیافت و کمپوست ،  نیبود. عالوه بر ا ینل یهاپسماند

 ,.Smyth et al) تولیدی را نشان داد پسماند از ٪22از  شیب

( رانی)ا زتبری دانشگاه ، 7212–7228 یلیسال تحص یدر ط. (2010
 یاجرا یبرا اولیهگام  عنوان به دشدهیتولجامد  یها زباله بیو ترک زانیم

مطالعه،  نیا در. داد قرار موردمطالعهرا پسماند  تیریمد یها یاستراتژ
نوردند.  به دسترا  g/user/day  14192 روزانه دیتول زانیم ها نن

و  کیپالست ازنن پسو  درصد( 3294 باًیتقر) سهم نیشتریب پسماند نلی
 (Taghizadeh et al., 2012). اند دادهصاص مقوا را به خود اخت
 ها ننبه همان روش انوام داد.  یا مطالعهدر نیوریه،  3دانشگاه کورننت

ه دست نوردند و مشاهده کردند که ب  g/user/day 02922 دیتول زانیم
، و به ییمواد غذا پسماند پسماندهای نلی و دهنده لیتشکمواد  نیشتریب

 Okeniyi)است یکیپالست یها یبطرو  لنیتا یپل یها سهیکدنبال نن 

and Anwan, 2012) .  و همکاران  مونتویاکه توسط  یا مطالعهدر
 در ورمی کمپوست یها ستمیس انوام شد، وضعیت توسعه 7210در سال 

قرار گرفت. دانشگاه با استفاده از  یموردبررس 2دانشگاه ایالتی تگزاس
ن و کافه دانشگاه برنورد از اضافات غذاهای رستورا 0ها کرم تغذیه

  تیدرنهااقتصادی و نموزشی طرح را بررسی کردند و  یدستاوردها
 ,.Montoya et al) اجرای نن را به سود اهداف دانشگاه دیدند

انوام شد که  در نمریکا 2کنتاکی غربی مطالعات نیز در دانشگاه .(2016
ولیدی و کاهش پسماند ت منظور بهروندی مشابه برای مطالعات اولیه 

 در  .(Ebrahimi et al., 2017) صورت گرفتتوسعه بازیافت 
باهدف  7219در سال  و قنبرزاده لک یسکندرای که توسط قیتحق
 یدر اجرا انینوع نگرش و سطح مشارکت دانشوو ،ینگاه زانیم یبررس

عنوان  به هیدانشگاه اروم ینازلو سیاز مبدأ با انتخاب پرد کیطرح تفک
مطالعه نشانگر  نیا اتیفرض جینتا ،دیانوام گرد ،یا پرسشنامهمطالعه 
 یافتیمحصوالت باز شگاهینما ییبرپا رینظ یهای نموزش روش حیترج

نرخ مشارکت، از نموزش  یریرپذیشوندگان بوده و عدم تأث توسط مصاحبه

                                                 
2 The University of Massey 
3 British Columbia University  
4 The University of Covernant   
5 Texas State University 
6 Red wiggler worms 
7 Western Kentucky University 
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 قیبه کسب نموزش از طر انیدانشوو لیچهره به چهره، نشانگر تما
در گزارش  .(Eskandari et al, 2018) باشد یم نینو یها وهیش

دانشگاه اراک بر ارائه شد وضعیت  7210 ی در سالانصارکه توسط 
 8در  ستیز طیاستاندارد سازمان حفاظت مح ستیل اساس مدل و چک

صدا و هوا  ،تدارکات د،ینب، پسماند، کاغذ، حمل نقل، خر ،یحوزه: انرژ
استقرار  جیو نتا اقدامات نیتر شد. مهم یعنوان دانشگاه سبز بررس به
 یجداساز در حوزه مدیریت پسماند،سبز در دانشگاه اراک  تیریمد

در مطالعه  .(Ansari, 2016)د پسماندها بواز  یمصرف یکاغذها
 طیبهداشت مح تیوضع، 7219طهماسبی زاده و همکاران در سال 

دانشکده بهداشت دامغان  7212ل دخترانه در سا ییدانشوو یها خوابگاه
با استفاده از  یمقطع -یفیمطالعه توص نیا بررسی شد. ه دامغانو دانشگا
 یها خوابگاهدر  ها خوابگاهاز  یبهداشت یاستاندارد بازرس ستیل چک

خوابگاه( و دانشگاه دامغان  1دختر دانشکده بهداشت دامغان ) انیدانشوو
 جیصورت گرفته است. نتا 7212و زمستان  زییپا لخوابگاه( در دو فص 3)

پسماند با  تیریمد ستمیتطابق س زانیبودن م نییاز پا یحاک مطالعه
 یبروز معضالت بهداشت احتمال به. لذا با توجه باشد یم یبهداشت نامه نیین

نواقص موجود در  عینامناسب پسماند، اصالح و رفع سر تیریمرتبط با مد
 .ستا یاقدام ضرور ها خوابگاهپسماند در  تیریمد ستمیس

(Tahmasebi et al, 2018)  

 روش انجام تحقیق -7

  موردمطالعهدانشگاه 
دوم  مهیدر نپیشرفته  یها ینور فنو  یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه
 7222معادل  یدانش ماهان با مساحت سیپرد یدر فضا 1490سال 
 یلیتکم التیشامل دانشگاه تحص سیپرد نی. ادیگرد سیتأسهکتار 
و علوم  شرفتهیپ یفنّاورو پژوهشگاه علوم  شرفته،یپ یو فناور یصنعت
 یلیتکم التیتحص دانشگاهد. باش یم یو پارک علم و فناور یطیمح
 ن،ینو یها یسه دانشکده علوم و فناور یدارا شرفتهیپ یو فناور یصنعت
 باشد یم ،یبردار عمران و نقشه یو مهندس وتریبرق و کامپ یمهندس

ا پژوهشگاه تنه یطیو علوم مح شرفتهیپ یپژوهشگاه علوم و تکنولوژ
 ،یطیاست که شامل پنج پژوهشکده علوم مح (تهرانپایتخت )خارج از 
 شرفتهیپ شگاهینزما 44و  وتریو کامپ ITو  یمواد و انرژ ک،یفوتون
دانش ماهان مشتمل بر سه حوزه نموزش، پژوهش و  سیپرد .باشد یم

 یعلم ئتیو تعداد صد نفر عضو ه یو فناور انیبن دانش یها شرکت
کلی  یبند دستهجانمایی و  .(KGUT, 2019) دارد وقت تمام

پیشرفته  ینور فنواحدهای مختلف دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
 است. شده ارائه 1در شکل 

 

 

 موردمطالعهدانشگاه جانمایی واحدها  -9شکل 

 : است شده گرفتهمراحل زیر برای انوام این مطالعه در نظر 
 ید از واحدهای مختلف دانشگاه و شناسایی منابع تولید پسماندبازد (1
 وضعیت تولید پسماند یمستندسازاطالعات و  ینور جمع (7
 ننالیز فیزیکی پسماندهای تولیدی (4

تاثیرگزار بر  یها شاخصوضعیت موجود و شناسایی  لیوتحل هیتوز (3
 تولید پسماند

 شناسایی راهکارها و اقدامات اجرایی پیشنهادی (2
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از  نمده عمل بهاین اقدامات بر اساس نظرسنوی  یبند تیاولو (0
 واحدهای مختلف علمی، مدیریتی، مالی و اجرایی دانشگاه

  تحلیل سلسله مراتبی 
 بهبودو تعیین ارجحیت اقدامات  یبند تیاولو منظور بهدر این تحقیق 

 یها پرسشنامهوضعیت مدیریت پسماند از تکنیک تحلیل سلسه مراتبی و 
 Ghazban et al., 2014; Vahidi) استفاده شد مقایسات زوجی

et al., 2017) . 
 :(Saaty, 2008) شامل مراحل زیر است AHPیک فرنیند 

 بیان مسئله و تعیین هدف  (1

 مسئله  مراتب سلسلهتشکیل  (7

( برای سطوح مختلف Aتشکیل ماتریس مقایسات زوجی ) (4
   مراتب سلسله

 گانه ساعتی. 8ت جدول ترجیحا یریکارگ بهبا  ها سیماترتکمیل  (3

ای از معیارهای  موموعه C= {C j | j= 1,2,3, .. , n}اگر  
 Aبنام ماتریس  n×nتصمیم باشد، نتیوه مقایسات زوجی در ماتریس 

 Aماتریس  یها مؤلفهاست که در این ماتریس هریک از  شده دادهنشان 
است.  ajبر وزن معیار  ai، حاصل تقسیم وزن معیار  aijیعنی 
 قسمت خارجقارن هستند. از نوع باال مثلثی مت نمده دست به یاه سیماتر

. مراحل است شده ارائهتایی ساعتی  8این تقسیم در قالب جدول ارجحیت 
شود. محاسبه وزن نهایی معیارها و  ها تکرار می باال برای تمامی گزینه

ری با (( و تحلیل سازگاw1,w2,…,wiها ) ها )بردار وزن ماتریس گزینه
 شود.  انوام می سیماتر ژهیوه از مقدار داستفا

(9)  
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شود. نرخ سازگاری از ننالیز سازگاری با محاسبه نرخ سازگاری انوام می
به  (RI)بر ایندکس تصادفی بودن  (CI)تقسیم ایندکس سازگاری 

است. اگر نرخ سازگاری کمتر  سیماتر ژهیومقادیر  maxنید.  می دست

سازگار  شده انوامهای  ی نن است که  قضاوت دهنده باشد نشان 291از 
 نظر شود ها تودید الزم است که در قضاوت صورت نیا ریدر غهستند 

(Saaty, 2008): 

(3) 
RI

CI
CR  

ماتریس  4از محاسبات مربوط به وزن نسبی  صرفاًیق در این تحق
 منظور به(  4در جدول  شده ارائهاقدام پیشنهادی ) 71مقایسات زوجی 

 است. شده استفادهمقایسه و تعیین ارجحیت 

 نتایج -3

  دانشگاه وضعیت تولید پسماند در واحدهای مختلف 
علی بررسی وضعیت ف منظور بهکه در قسمت قبل اشاره شد،  طور همان

میدانی از واحدهای مختلف  یدهایبازدمدیریت پسماند عناصر موظف 
دانشگاه انوام شد. در این بازدیدها، مواردی چون، وضعیت تولید، نوع 

موقت و  یساز رهیذخپسماند تولیدی، وضعیت مخازن ذخیره، انتقال، 
 موردتوجهصورت گرفته روی پسماند و نحوه دفع نهایی  یها پردازش
است که هدف از این بازدیدها، شناسایی وضعیت  توجه قابلد. قرار گرفتن

ایران شرایط مشابه  یها دانشگاهبرای بسیاری از  مطمئناًفعلی است که 
است. یکسان بودن چهارچوب خدمات  میتعم قابلوجود داشته و 

و سلف  نشپزخانهو  ها خوابگاه، ها دانشگاهپیمانکاران، نیروهای خدمات 
ران فاکتورهای مشابه بسیاری در وضعیت مدیریت در ای ها دانشگاه

نکات  نیتر مهماز  یا خالصهپسماند ایواد کرده است. در ادامه 
 شده ارائهواحدهای مختلف دانشگاه  یبند دستهبر اساس  شده مشاهده
 است.

 یوادار یآموزش یها ساختمان 
مخازن کوچک و متوسط  یدارا یو ادار ینموزش یها ساختمان
در  بر اساس توربه کارکنان خدماتیمخازن  نیا .ماند استپس ینور جمع

مخازن در  نیا سهیک یصورت هفتگ شده و به جانمایی همحوطه دانشگا
شده  انتقال داده تر بزرگو به مخازن  شوند یمی نور صورت پر شدن جمع

پسماند موقت  ینور جمع تیسا هپسماند مخازن متوسط ب سپسو 
 ازنظر ذکر است انواع گوناگون مخازن قابل  .شود یدانشگاه انتقال داده م
موارد  یدر برخ .ها وجود دارد ساختمان نیدر ا جنس، ظاهری و حوم

 بازدیدکه طبق  شود یمشاهده م زیکاغذ و مقوا ن ینور مخازن جمع
وجود مخازن پسماندهای تر در عدم  لیبه دل ها ننشده عمده  انوام

 یها ساختمان درهمچنین،  .مخلوط هستندپسماند مواورتشان، حاوی 
 یاز مبدأ پسماند و  جداساز کیتفک یبرا ای برنامه ی،و نموزش یادار

 .شود یکاهش حوم مشاهده نم نیباارزش و همچن پسماندهای

 فضای سبز و مزرعه تحقیقاتی 
سبز دانشگاه  یبه فضا یدگیاز هرس درختان و رس یناش یپسماندها

دانشگاه  یقاتیدر مزرعه تحق یگودالو به  شده ینور جمع انهیصورت ماه به
و  زمستان یپسماندها در انتها نیا یطورکل . بهشود یانتقال داده م

 یحاوند. این گودال شو یگودال پر شود سوزانده م نیکه ا یدرزمان
ی کشاورزی و باغبانی شگاهینزما یها و نمونه یو کشاورز یزائدات باغبان

 یپسماندها نیو همچنی( اهیو گ یخاک یها صورت نمونه عمدتاً بهاست )
محوطه مزرعه  در .است ییایمیش یو کودها یبند از ظروف بسته یناش
وجود مکان مشخصی  پسماندها  رهیو ذخ ینور جمع یبرا یقاتیتحق
پسماند از نوع  رهیمخازن کوچک ذخ یتعداد یقاتیدر گلخانه تحق .ندارد
نن به  یها سهیک یصورت هفتگ شده که به قرار داده یمریو پل یکیپالست
 .شود یموقت پسماند در دانشگاه انتقال داده م رهیمخازن ذخ تیسا

 یورزش یها و سالن ها شگاهیها و آزما کارگاه 
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و  ها شگاهیها و نزما در قسمت کارگاه دشدهیتول پسماندهای نیتر مهم
بتن است.  شگاهیدر نزما دشدهیمربوط به پسماند تول یورزش یها سالن
 هینموده و مواد اول دیتول یبتن یها نمونه یادیمقدار ز هشگاینزما نیا

 مانند سیمان، شن و ماسه و مصالح سنگی شگاهینزما نیمورداستفاده در ا
 یرونیدر مواورت ساختمان در محوطه ب یراصولیو غ تلنبارصورت  به
زمان  که مدت شدشده مشخص  انوام دیطبق بازد .شود یم داشته نگه
 نیا یاست تا برنامه برا ازمندین. محوطه رها شدندمواد در  نیا یادیز

بتن و  یها شیکه اقدام به انوام نزما یانیو خصوصاً دانشوو شگاهینزما
از  یبرخ .و ابالغ شود نیتدو کنند یم شگاهینزما نیساخت نمونه در ا

و  افتیباز یدر راستا یمحوطه اقدامات مثبت نیمستقر در ا یها کارگاه
ها اقدام به استفاده  از کارگاه یکیمثال  یدند براپسماند نمو تیریمد

سبز و کاشت  یفضا یها عنوان باکس مستمر به یها کیمودد از الست
 یپسماندهااستفاده مودد از  نهیدرزمها  از کارگاه گرید یکینموده و  اهیگ

 توانند یها م کارگاه نیدارد. ا تیپسماندها فعال نیا یابیو باز یکیالکترون
در  ییپسماند و اقدامات اجرا تیرینقاط قوت دانشگاه در مدعنوان  به

ها  کارگاه نیاز ا شتریب تیشود و با حما یدانشگاه سبز تلق یراستا
 نی. در ابرداشتبه دانشگاه سبز  دنیرس یبرا یاقدامات مؤثرتر توان یم

توجه است لوازم و قطعات است که  که قابل یاز موارد گرید یکیمحوطه 
عنوان  قطعات به نی. اشود یم ینگهدار اینار رهاشده و در  گوشه و ک
هستند.  یتر ینگهدار طیتوجه و شرا ازمندین یول شود ینم یپسماند تلق

ها را به انبار  ا ننیقطعات و لوازم در نظر گرفت  نیانتقال ا یبرا توان یم
واحد )دانشگاه  یساتیو تأس یفن یها کارگاه روباز دانشگاه انتقال داد.

 یتوجه قابل یو عاد ژهیو یپسماندها یدارا( و برق یساتیتأس راتیتعم
 یپسماندها مربوط به عمدتاًها  مکان نیدپو شده در ا یهستند. پسماندها

 مصاحبهطبق . باشد یم یکیو الکتر یو ادوات برق ها یکش میس ،ها المپ
 در یا صورت دوره به پسماندهای نیها ا کارگاه نیا نیشده با مسئول انوام
ها  از نن یبرخ ایو  شود یدرازمدت به انبار دانشگاه انتقال داده م یها بازه

پسماندها در موقت  ینور مخازن جمع تیسابه هست  زیکه قابل دورر
منظور  به برنامه مدون به ازیها ن کارگاه نیا .شود یدانشگاه انتقال داده م

اندارد است و ذخیره ینور جمعی برا یمکان صیپسماند و تخص تیریمد
شده  مصاحبه انوام طبق .دارند یدیتول یانواع گوناگون پسماندها

 ضیدر دانشگاه تعو یالمپ و مهتاب 72 یال 12در ماه  نیانگیصورت م به
پرشده  یکیالکتر لیها در کارگاه مربوط به وسا المپ نیا عمده .شود یم

از  یاریکه بس شود یو در درازمدت به انبار روباز دانشگاه انتقال داده م
 .شود یانتقال شکسته  م نیا یها در ط نن

 آشپزخانه و سلف غذاخوری 
مخزن  کیدر  اغذ ماندهیو باق ینل یدر واحد نشپزخانه دانشگاه پسماندها

صورت روزانه به محل  و به شده ینور پسماند جمع رهیمتوسط ذخ
 یپسماندها نی. همچنشود یدانشگاه انتقال داده م یپسماندها ینور جمع
که قابل  جات یفیص یو سبدها یبند مانند ظروف بسته افتیبل بازقا
و به  ینور نشپزخانه جمع کارکنانصورت روزانه توسط  به هستند افتیباز

و  ییایمی. با توجه به وجود مواد ششود یخارج دانشگاه انتقال داده م

و  یگذار نشپزخانه عالمت یمربوط به مواد شست و شو یپسماندها
 یاز مبدأ الزم و ضرور کیمنظور تفک خازن پسماند بهاضافه کردن م

 نیاز ا کیهر  دیو کارمندان و اسات انیدر قسمت سلف دانشوو است.
غذاخوری سلف . باشد یممخازن تحت پسماند تر و خشک  یواحدها دارا

 .است موهز به امکانات جداسازی و ذخیره پسماندهای خشک و تر
بال صاحب در  یها سگ هیغذجهت تغذا  اضافاتاز  یا عمدهقسمت 

خشک سلف که قسمت عمده  یپسماندها متشده و قس دانشگاه استفاده
 یروهایتوسط ن دهد یمتشکیل  افتیباارزش قابل باز یاز نن پسماندها

موقت پسماند در  ینور به مخازن جمع یشده و مابق جداسازی  یخدمات
جداسازی شده  یفتایباارزش باز ی.  پسماندهاشود یدانشگاه انتقال داده م
 .شود یانتقال داده مجهت فروش به خارج دانشگاه توسط کارکنان سلف 

 ها شگاهیآزما 
 دیتول ها شگاهیدر دانشگاه در نزما دشدهیتول ژهیو یعمده پسماندها

 یها از نمونه یناش یمواد عمدتاً شامل پسماندها نیا .شود یم
 یها، پسماندها مورداستفاده در دستگاه ییایمی، مواد شیشگاهینزما

شیمیایی مواد  یو نگهدار یبند و ظروف بسته ینور بریو ف کیالکترون
توسط  ها شگاهیدر نزما دشدهیتول عیما اکخطرن. پسماندهای باشند یم

درون  یشستشو یها ییشو به درون فاضالب و ظرف انیدانشوو
 که برخالف استانداردهای ایمنی نزمایشگاهی شود یم ختهیر ها شگاهینزما
مورداستفاده قرار  شگاهینزما کارکناناز مواد که توسط  یبرخ است.
شده و  ینگهدار یمریو پل یکیدرون مخازن کوچک پالست رندیگ یم
. است شده رهیذخو  ینگهدار شگاهینزما ارکن صورت پراکنده در گوشه به

مواد  ینگهدار ژهیمخازن کوچک و نیا ،نمده عمل به یدهایطبق بازد
 راستانداردیغ صورت بهموارد به خارج دانشگاه برده شده و  یدر برخ عیما
و  یصورت عاد پسماند به کیمخازن تفک ها شگاهینزما در .دنشو یم امحا
 یصورت مخلوط و عموم دار وجود ندارد و مخازن به و عالمت ژهیو

 یها که با نمونه ها شگاهیاز نزما ی. در برخردیگ یمورداستفاده قرار م
در  .شود یباکس مشاهده نم یفتیس کاردارندر و و سرنگ س یعفون

اتاقک موهز به دستگاه اتوکالو وجود دارد که  کیمحوطه خارج دانشگاه 
حاصل از  ژهیو یپسماندها یستیبا انیطبق مقرارت دانشگاه، دانشوو

  .و امحا کند یاتوکالو فضاساز نیخود را در ا یها شینزما

 انبارها 
 رهیذخ تیشده و در مواورت سا یکش نسف یا انبار دانشگاه در محوطه

 یتوجه مقدار قابل  یو دپو رهیشده است به محل ذخ موقت واقع
 یها سال یگوناگون که در ط یمختلف و مصالح ساختمان یپسماندها

بودند عمرانی  یها پروژهو اضافات  راتیمختلف مانند تعم لیبه دال ریاخ
گفت که انواع  توان یم یطورکل اند. به شده مکان انتقال داده نیبه ا

انبار  نیمختلف ا یها در گوشه شده یبند صورت دسته مختلف پسماند به
 . این موضوعستیالزم ن یبرنامه خاص و استانداردها یدارا ی ونگهدار

انبار است. در  نیمودد پسماندها در ا یبند و بسته یساز مرتب ازمندین
 لیستعمل وسام یها کیالست ملمختلف شا یانبار پسماندها نیا

شکسته و  یها ها و المپ لوله ،نتیکاب یی،شو مانند ظرف یبهداشت
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، شده مصرف ییایمیمواد ش یها کپسول ،ها تخت خواب خوابگاه ،سوخته
 یکیالکتر یموتورها ،خراب و شکسته ینموزش یاز لوازم ادار یبرخ

 توان یم ژهیو و یپسماند از نوع عاد گریانواع د یاریمستعمل و بس
استفاده  تیموجود در انبار  قابل یپسماندها نیاز ا یبرخ  مشاهده نمود.

مانند  گرید ید. برخنرا دار راتیبعد از تعم ای یصورت وضع کنون مودد به
و استاندارد  ژهیمنظور دفع و به ژهیو داتیتمه ازمندیفلورسنت ن یها المپ
کردن و مرتب  یبند انبار دسته یشده برا ارائه شنهادیپ .هستند

استفاده  تیها و قابل بودن نن ژهیو و یموجود بر اساس عاد یپسماندها
در محوطه  زین گریدو ساختمان د است. ژهیبه دفع و ازمندیمودد و ن
. در صورت دنشو یعنوان انبار استفاده م به دهیصورت سرپوش دانشگاه به
موقت  رهیمحل تومع و ذخ عنوان بهمکان  نیاز ا توان یملزوم 
 ،ذکر است استفاده نمود. قابل یشگاهیو نزما ییایمیش ژهیو یدهاپسمان
ساختمان  نیا یکاربر رییتغ یالزم برا داتیاستانداردها و تمه تیرعا

 است. یالزم و ضرور

 دانشجویی یها خوابگاه 
که دو عدد مربوط به خوابگاه  یدر محوطه دانشگاه چهار بلوک خوابگاه

سه  یان قرارگرفته است. هر بلوک دارابرادران و مربوط به خوابگاه خواهر
ساختمان است.  یدرب ورود یپسماند در جلو ینور مخزن متوسط جمع

 رهینن به محل ذخ یو پسماندها ینور صورت روزانه جمع مخازن به نیا
 ها خوابگاهساختمان   .شود یدر دانشگاه انتقال داده م سماندهاموقت پ

 یها سطلاز واحدها  کیهر  موزا بوده که در درون یصورت واحدها به
پسماند و  کیتفک ایاز مبدأ  کیذکر است تفک . قابلاست شده هیتعبزباله 

 کسانیصورت  و همه مخازن به ردیگ یمکان صورت نم نیهر نوع در ا
 .ردیگ یمقرار  مورداستفادهنلوده و مخلوط  هایپسماند برای ذخیره

 کیمنظور تفک ازن بهمخ یگذار اشاره داشت که عالمت توان یم نیبنابرا
 تواند یم یو عاد ژهیو یو پسماندها یافتیباز، خشک و تر یپسماندها
 .مکان باشد نیاز مبدأ در ا کیتفکبرنامه شروع  یمناسب برا یراهکار
شده که عمده در  سطل زباله کوچک قرار داده نیمحوطه خوابگاه چند در
و کاربری  ستبوده ا یکیپالست یها سهیشده بدون ک انوام دیبازد یط

 مشاهده نشده است. ها ننمناسبی از 

 نخاله ساختمانی 
موجود در محوطه دانشگاه مربوط به  یساختمان یها عمده نخاله

که عمدتاً مربوط به ساختمان  یعمران یها و پروژه ریاخ یوسازها ساخت
پسماندها در اطراف ساختمان  نی. اشود یعمران است م یمهندس
انتقال  یتر مناسب تیو به سا ینور ت تا جمعاس ازیشده و ن یرهاساز

در کنار  زین یساختمان یها نخاله یپسماندها یتوجه لداده شود. مقدار قاب
برنامه مدون  کیصورت  است تا به ازیکه ن شود یم دهیمحوطه دانشگاه د

 .انتقال داده شود ینخاله ساختمان یدفع پسماندها تیو به سا ینور جمع

  موقت پسماندهای عادی و وضعیت مخازن ذخیره

 شهری
و دو  یعدد فلز 17عدد ) 13پسماند موموعه  ینور مخازن بزرگ جمع
 تی( در ساژهیو و یعفون یمخصوص پسماندها یکیعدد مخزن پالست

به و  یمریجنس پلکه از دار ب موقت وجود دارد. ظروف در ینور جمع
استفاده  ینو عفو ژهیو یپسماندها رهیذخ یمعموالً برا ،هستند یرنگ نب

از  یکی ژهیو یکم بودن مقدار پسماندها لی. در حال حاضر به دلدنشو یم
مربوط به  یموقت پسماندها رهیو ذخ ینور جمع یبرا یمریمخازن پل نیا

مخازن درب دار  یها تیمزاز  .شده است سلف و نشپزخانه اختصاص داده
طه بال صاحب در محو یها خصوصاً سگ واناتیاز مزاحمت ح یریجلوگ

مخزن  13نمده موموعه  عمل به یها یبررس طبق است.دانشگاه 
در  دشدهیتول یپسماندها یتمام ییموقت که عموماً مقصد نها ینور جمع

صورت  مخازن است به نیها به ا مختلف و انتقال نن یدانشگاه در واحدها
ماهان به  یحمل زباله شهردار نیبار و توسط ماش 7هر هفته  نیانگیم

. شوند یماهان انتقال داده م یهردارگاه به محل دفن شخارج دانش
 .دانست بار کیمخازن را سه روز  نیا هیتواتر تخل توان یم گرید عبارت به

 بار کیو چند روز  یصورت هفتگ در دانشگاه به تولیدی یپسماندها
موقت  رهیمخازن ذخ نیبه ا یخدمات یروهایو توسط ن شده ینور جمع

صورت  مربوط به نشپزخانه و سقف به یپسماندها. شود یانتقال داده م
 نیتر مهم از .شوند یمکان انتقال داده م نیو  به ا شده ینور روزانه جمع

مزاحمت  تواند یمپسماند در دانشگاه  ینور مشکالت مخازن جمع
 دشدهیتول ینل یمخازن و خصوصاً پسماندها یبال صاحب برا یها سگ

پسماند دزدها که  نیکرد و همچن در نشپزخانه و سلف دانشگاه اشاره
 کیمکان مراجعه نموده و اقدام به تفک نیصورت مداوم به ا به
 وهیدرنت .دینما یاز مخزن اقدام م کیتفک یو به عبارت راستانداردیغ

را  ها کیمحوطه انتقال داده و پالست رونیمخازن را به ب نیا یپسماندها
را مودد به  یو مابق نموده کیباارزش را تفک یبازکرده و پسماندها
از  یتوجه اقدام مقدار قابل نیا وهیکه درنت دهد یمخزن انتقال م

ی و منظر ستیز طیو مشکالت مح شده خشپسماندها در محوطه پ
 .نورد یمرا به وجود  نامطلوبی
 نیبه ا یورود یپسماندها تیریمد یو ارائه برنامه جامع برا یفنس کش
محل ذخیره موقت پسماندهای  نیا تیدر بهبود وضع تواند یمخازن م
و مشخص نمودن  یگذار عالمت نیکند. همچن یانیکمک شا دانشگاه

 ،ینل یپسماندها ،خطرناک یپسماندها انواع مختلفهر  یمخازن برا
 .باشد مؤثراقدامی  تواند یمو پسماندها  افتیقابل باز یپسماندها

 آنالیز فیزیکی پسماندهای عادی دانشگاه 
 جامع پسمانددر مدیریت یک سیستم  اقدامات اولیه نیتر مهمیکی از 

، ترکیب و میزان تولید پسماند تولید داشتن اطالعات در مورد نوع، منبع
. اولین ننالیز فیزیکی پسماند دانشگاه در روز انتهایی هفته باشد یزباله م

انوام شد. یکی از دالیل انتخاب این روز و ساعت در هفته، بیشترین 
 ها خوابگاهاز واحدهای مختلف دانشگاه و  شده ینور جمع مقدار پسماند
پسماندهای عادی  دهنده لیتشکدستیابی به مواد  منظور به بوده است.
تصادفی  صورت بهپسماند یک کیسه  ینور جمعمخزن  17دانشگاه از 
 تیدرنهامخلوط و  ها ننانتخابی باز و پسماندهای  یها سهیکانتخاب شد. 

 و تفکیک شدند.  یدبن دستهکیسه  11در 
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 نحوه آنالیز فیزیکی پسماند تصویری از  -7شکل 

 است: شده ارائهاز این ننالیز در جدول زیر  نمده دست بهدر انتها، اطالعات 

 آنالیز فیزیکی پسماند دانشگاه -9جدول 

 درصد پسماند ردیف

 7892 مواد نلی 1

 490 غذکا 7

 1999 کارتن مقوا 4

 293 پالستیک 3

 7298 نایلون 2

 199 پت 0

 293 فلزات نهنی 2

 298 فلزات غیر نهنی 9

 293 ومینینلوم 8

 1292 شیشه 12

 792 منسوجات 11

 122 موموع

 

 

 پسماند دانشگاه دهنده لیتشکدرصد مواد آنالیز فیزیکی و  -3شکل 

ی موقت دانشگاه نور جمعدر سایت  شده ینور جمعقریبی تولیدی و تناژ ت
توجه  یستیالبته با کیلوگرم است. 722الی  722برابر با روزانه  باًیتقر

در  یدیتول ییایمیو ش ژهیو یمقدار با کسر پسماندها نیداشت که ا

در نشپزخانه و سلف و  شده کیتفک افتیقابل باز یپسماندها ها، شگاهینزما
را به خود  یتوجه مقدار قابل زیپسماندها ن نیدانشگاه است که ا یها سالن

 یخدمات یروهایکه ن یازننواکه طبق روال یول .دهند یاختصاص م
 هیپسماندها دارند، امکان ته نیو فروش ا ینور و جمع کیدانشگاه در تفک

موضوع را  نیمدت وجود ندارد. ا در کوتاه قیاطالعات درست و دق
ها  و نظارت بر عملکرد نن یخدمات یروهاین یبرنامه برا هیتهبا  توان یم

دانشگاه  اندپسم ینور ساخت جمع ریاز انبار پسماندها در غ یریو جلوگ
 ،یرا مواد نل یدیمقدار پسماند تول نیشتریب نمود. تیریو مد دیبهبود بخش

عمدتاً  ینل یاند. پسماندها و کارتن و مقوا به خود اختصاص داده لونینا
 لونیکارتن و مقوا و نا یو پسماندها شوند یم دیوسط سلف دانشگاه تولت

دانشگاه که  یو خدمات یانبارها یو ادار یها و محوطه نموزش از سالن
و مقوا قبل از انتقال به مخازن از محوطه دانشگاه  نالبته مقدار عمد کارت

ده واقع در دو ساختمان دانشگاه انتقال دا ییو به انبارها ینور جمع
شده  از مقدار گزارش مطمئناًموموع وزن کارتن و مقوا  نیبنابرا شوند؛ یم

بین پسماند تولیدی  یا سهیمقاهمچنین در ادامه  است. شتریب 1در جدول 
که  طور همان(. 3است )شکل  شده انوامدر دانشگاه و شهر کرمان 

 تبمرا بهمشخص است، میزان تولید پسماند نلی و مواد تر در شهر کرمان 
 باارزشدر دانشگاه بیشتر بوده و مواد بازیافتی خشک و  دشدهیتول مقداراز 

 تولیدی در دانشگاه نسبت به میزان تولید در شهر بیشتر است.

 
 مقایسه بین پسماند تولیدی در دانشگاه و شهر کرمان -3شکل 

گاه سرانه تولید با توجه به تعداد دانشوویان، کارکنان و اساتید دانش
است. این مقدار با  هرروزگرم/نفر در  74492پسماند در دانشگاه برابر با 

مقدار زیادی است.  (2)شکل  ها دانشگاهدر سایر  شده اشارهجه به مقادیر تو
است. با توجه به  شده ارائه 2مقایسه بین نرخ تولید پسماند در شکل 

در  توان یمنرخ تولید را  دلیل اصلی این افزایش شده انوام یها یبررس
در سلف دانشگاه  شده مصرف، نوع غذاهای ییگرا مصرفنوع فرهنگ 
 یها ستمیسو پسماند زیاد همراه است(، عدم وجود  زیدورر)نوع غذا با 

Paperless مدیریت پسماند و فرهنگ  یها نموزش دو عدم وجو
 یاه گزارشطبق البته بایستی توجه داتش که  دانست. مبدأکاهش از 

 شده گزارشتولید پسماند  یها نرخدر قسمت مقدمه، بسیاری از  شده ارائه

29.50% 

3.60% 
18.80% 

5.40% 

25.90% 

1.80% 

0.40% 

0.90% 0.40% 10.70% 2.70% 

 مقوا کاغذ مواد آلی
 پت نایلون پالستیک
 آلمینیوم فلزات غیر آهنی فلزات آهنی

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ی
 آل

ند
ما

پس
 

غذ
کا

قوا 
م

 

ک
تی

الس
پ

 

ون
ایل

ن
 

ت
پ

 

ی
هن

ت آ
لزا

ف
ر  

غی
ت 

لزا
ف

… 

وم
نی

می
آل

 

شه
شی

 

ت
جا

سو
من

 

یر
سا

 

 دانشگاه

 شهر کرمان



 7332-7332، صفحه 9311، سال تابستان  ، فصلدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

7333 

 

و  یها برنامهبعد اجرای ، 2موجود در شکل  یها دانشگاه برای
 مدیریت پسماند است. یها استیس

 

 مختلف یها دانشگاهمقایسه بین سرانه نرخ تولید پسماند در  -5شکل 

 

 آتی بهبود وضعیت مدیریت  پیشنهاد اقدامات

 ها آنی بند تیاولوپسماند و 
با توجه به شناختی که در مراحل قبل از وضعیت مدیریت پسماند دانشگاه 

ی علمی، اجرایی و ها بخشی با همفکربه دست نمد، چندین جلسه 
ی اقدامات بند تیاولوهدف  ها نشست نیدر امدیریت دانشگاه برگزار شد. 

ی مدیریت سبز و بهبود سو بهی برای حرکت و راهکارهای پیشنهاد
وضعیت مدیریت پسماندهای دانشگاه بر اساس امکانات و بودجه در 

در سه  شده ییشناسامورد  71 تیدرنهادسترس در این حوزه است. 
ی اقدامات نموزشی، اجرایی و مدیریتی با استفاده از بند دسته

رجحیت بندی ی مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی اها پرسشنامه
. برای شود یممشاهده  7در جدول  ها ننشدند که میانگین نتایج 

نفر  4نفر از مدیران،  4شخص مرتبط با موضع ) 12ی از نظرات ازدهیامت
نفر از اساتید مرتبط  4نفر از کارمندان اداری،  4فنی و اجرایی،  بخشاز 

 شد. نفر از بخش خدمات دانشگاه( استفاده 4و  ستیز طیمحبا حوزه 
 

 ینظرسنج 95از  آمده دست بهی مقایسات زوجی ها سیماترمیانگین  -7جدول 

 مقایسه زوجی  بر اساس دسته معیارهای

C1 اقدامات اجرایی : 

0.0.ضریب ناسازگاری =   

 
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 

C11 
 

3.000 4.000 1.000 3.000 1.000 5.000 2.000 3.000 

C12 
  

2.000 0.333 1.000 0.333 3.000 2.000 4.000 

C13 
   

0.200 0.250 0.167 0.500 0.500 0.500 

C14 
    

2.000 0.500 5.000 3.000 6.000 

C15 
     

0.500 3.000 1.000 2.000 

C16 
      

5.000 0.500 3.000 

C17 
       

0.333 2.000 

C18 
        

4.000 

C19 
         

 مقایسه زوجی  بر اساس دسته معیارهای

C2 اقدامات اجرایی : 

CR: 0.06 

 
C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 

  
C21 

 
3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 7.000 

  
C22 

  
2.000 3.000 5.000 4.000 6.000 

  
C23 

   
1.000 3.000 2.000 3.000 

  
C24 

    
5.000 3.000 4.000 

  
C25 

     
0.333 3.000 

  
C26 

      
2.000 

  
C27 

         
 مقایسه زوجی  بر اساس دسته معیارهای

C3 اقدامات مدیریتی : 

099.ضریب ناسازگاری =   

 
C31 C32 C33 C34 C35 

    
C31 

 
0.333 3.000 0.333 0.333 

    
C32 

  
3.000 3.000 3.000 

    
C33 

   
0.333 0.333 

    
C34 

    
3.000 

    
C35 
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 نمده دست بهبر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و اطالعات  تیدرنها
مقایسات زوجی اقدامات نسبت به یکدیگر ارجحیت  یها پرسشنامهاز 

و نسبت  کل بهنسبت  یبند تیاولوبندی انوام شد و نتایج نن به همراه 
 است. شده دادهنشان  4در جدول  یبند دستهبه 

 بهبود وضعیت مدیریت پسماند در دانشگاه منظور بهاقدامات پیشنهادی  یبند تیاولو -3دول ج

 رتبه دسته بدی رتبه کل امتیاز فعالیت یبند دسته ردیف

1 C11 

یی
جرا
ا

 

 7 3 29283 فرم خود اظهاری پسماند

7 C12 2 8 29238 ساختمانی یها نخالهو ساماندهی  ینور جمع 

4 C13  اخذ مووزHSE 8 18 29210 ها شگاهینزما 

3 C14 1 1 29289 جانمایی و ایواد سایت ذخیره موقت پسماندهای ویژه 

2 C15  0 12 29230 پسماند در سطح دانشگاه ینور جمعبهسازی و نوسازی مخازن 

0 C16  4 2 29283 ژهیوعادی  یپسماندهاتعیین و انتصاب مسئول اجرای مدیریت 

2 C17 2 12 29271 شناسایی و استفاده از پیمانکاران مواز دفع پسماندهای عادی و ویژه 

9 C18 3 2 29229 جانمایی و ساماندهی سایت ذخیره موقت پسماندهای عادی 

8 C19  9 10 29272 گزارش جامع مدیریت پسماند دانشگاه یروزرسان بهو  یا دورهانوام ننالیزهای 

12 C21 

شی
وز
نم

 

 1 7 29289 نموزشی کارکنان و اساتید یها دوره

11 C22 7 9 29229 نموزشی دانشوویان یها دوره 

17 C23  3 14 29278 یرسان اطالع یها برچسبطراحی و توسعه عالئم و 

14 C24  4 17 29243 نموزشی یها هیاعالم، دستورالعمل، بنر و وربروشطراحی و تدوین 

13 C25  0 72 29217 یرسان عاطالنصب تابلوهای 

12 C26  و  تیسا وب یانداز راهطراحی وapp 2 12 29219 مدیریت سبز دانشگاه 

10 C27 2 71 29229 برگزاری نمایشگاه، همایش، چالش و ... با محوریت مدیریت سبز 

12 C31 

ی
ریت
دی
م

 

 3 13 29270 برگزاری جلسات توجیهی و همفکری با نیروهای خدماتی

19 C32 1 4 29289 دفع پسماندهای ویژه یزیر امهبرن 

18 C33 2 19 29212 عادی یپسماندها ینور جمعبرنامه تواتر زمانی و مکانی  یروزرسان به 

72 C34 
مدیریت پسماند  یها شاخصوضعیت  یا دورهمدون و  یها گزارشو ارائه  یروزرسان به

 و مدیریت سبز دانشگاه
29204 0 7 

71 C35  4 11 29231 با محوریت مدیریت پسماند انیبن دانش یها تیلفعاحمایت از 

 
از میان اقدام پیشنهادی، جانمایی و ایواد سایت ذخیره موقت 

و دفع  یزیر برنامهنموزشی کارکنان و اساتید،  یها دورهپسماندهای ویژه، 
پسماندهای ویژه دانشگاه، فرم خود اظهاری پسماندهای عادی و ویژه 

را به خود اختصاص دادند. البته بسیار یا اقدامات  بیشترین ارجحیت
و  زمان هم صورت به توانند یمپیشنهادی به یکدیگر تداخلی ندارند و 

مالی و اجرایی مناسب با  یزیر برنامهموازی اجرا شوند. برای این منظور، 
ات اقدامبا اجرای  رسد یمظر نبه  توان دانشگاه الزم و ضروری است.

جامع و مناسبی  ساختاریپسماند دانشگاه  ( مدیریت4پیشنهادی )جدول 
برای اهداف نتی و توسعه مدیریت به خود گرفته و زیرساخت مناسبی 

مراحل جدیدی مانند کسب درامد، تولید  توان یمو  دین یمبه وجود سبز 
 یها نهیهزنموزشی و پژوهشی( و کاهش  یکردهایروانرژی از پسماند )با 
 اه را شروع کرد.تولید پسماند در دانشگ

 

 یریگ جهینت -3

با توجه به اثرات محیط  ها دانشگاهعادی و ویژه در  یپسماندهامدیریت 
، وجود پسماندهای نزمایشگاهی یساز فرهنگزیستی، اثرات نموزشی و 

خطرناک و همچنین اهداف سازمانی مدیریت سبز اهمیت زیادی دارد. 
وری است تا بتوان بهبود وضعیت مدیریت پسماند در دانشگاه امری ضر

هم اثرات محیط زیستی و اقتصادی این نلودگی را کنترل و کاهش داد و 
سبز  یها دهیاهم زمینه ایواد فرهنگ بازیافت، تفکیک پسماند و در کل 

تقریبی همگی دارای  صورت بهایران  یها دانشگاهدر دانشوویان شد. 
ار اداری، موظف مدیریت پسماند هستند. ساخت عناصروضعیت یکسان در 
یکسان هستند و تنها در برخی موارد  عمدتاً ها دانشگاهخدماتی و راهبری 
موردی انوام  صورت بهاقداماتی خالقانه  ها دانشگاهاندک برخی از 
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کشور  یها دانشگاهبرای  دار تیاولوپیشنهاد برنامه اجرایی  رو نیازا. اند داده
 یها میتصم ساز نهیزم تمد انیمو  مدت کوتاهدر یک دوره زمانی  تواند یم

سازنده و کارنمدی برای پیش برد اجزای مدیریت سبز و دانشگاه سبز 
که در این مطالعه اشاره شد، سیستم مدیریت پسماند  طور همان باشد.

یک  عنوان بهپیش رفته  ینور فندانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
و  خابانتکشور  یها دانشگاهنمونه موردی برای تعمیم به کلیه 

 یکیزیفمیدانی و ننالیز  یدهایبازدو مطالعه قرار گرفت.  یموردبررس
 یها چالشو  ها فرصتپسماند دانشگاه وضعیت کنونی را برای شناسایی 

 توان یمبه این نتیوه  شده انوامپیش رو مشخص نمود. طبق بازدیدهای 
رسید که هر یک از واحدهای اداری، نموزشی و خدماتی دانشگاه هر یک 

، جداسازی، ینور جمعدر  خصوصاًدر مدیریت پسماند  ییها چالشبا 
 مواجه هستند.  مبدأپسماند و فرهنگ کاهش پسماند از  مبدأتفکیک از 

بر سیستم مدیریت پسماند شناسایی و  اثرگذار یها شاخصدر این راستا، 
و با   شده یبند دستهدر سه دسته فاکتورهای اجرایی، مدیریتی و نموزشی 

مورد ارجحیت بندی خبرگان اده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نظر استف
 یبند تیاولومدون و  یا برنامه، نمده دست بهو مقایسه قرار گرفتند.  نتایج 

از نن برای اقدامات نتی هر دانشگاه  توان یمرا نتیوه داده است که  شده
ه برای هر دانشگا ها شاخصاین  یساز یبوم، مطمئناًاستفاده کرد. 

اثرات اقدامات را بهبود ببخشد ولی در  تواند یماختصاصی  صورت به
گرفت  نظردر  را نیز  (4)جدول  این پیشنهاد کلی توان یمصورت تمایل 

، بودجه، زمان و نیروی انسانی را طبق نن تخصیص و پیش ها تیفعالو 
 برد.

 

 قدر دانی
ه از با استفاد 82/4412 شماره یپژوهش در قالب طرح پژوهش نیا

و علوم  شرفتهیپ یپژوهشگاه علوم و تکنولوژ –یاعتبارات پژوهش
کرمان،  شرفته،یپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیدانشگاه تحص ،یطیمح
 انوام شده است. رانیا
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