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چکیده:
همراه با افزایش جمعیت در کالنشهرها مصرف منابع طبیعی نیز افزایش می یابد ،مصرف و کارایی هیچ ماده ای صد درصد نیست و همواره
مقداری ضایعات به همراه دارد .در این مقاله شناخت منابع تولید کننده پسماند های شهری و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی آن در
کالنشهر اصفهان صورت گرفت و مشخص شد که بیشترین سهم تولید پسماند را اماکن مسکونی به خود اختصاص می دهد .مدیریت
پسماند جامد شهری با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و نیاز به استراتژی خاص خود دارد .با
توجه به رشد جمعیت انسانی میزان تولید زباله هم افزایش یافته ولی سرانه تولید پسماند در کالنشهر اصفهان  570گرم در ازای هر فرد
برآورد شده که نسبت به میانگین جهانی آن کمتر است .روزانه 1000تن پسماند در کالنشهر اصفهان تولید می گردد که  30درصد آن
قابلیت بازیافت دارند اما با توجه به ضعف طرح تفکیک از مبدا پسماند ،تنها  12درصد آن بازیافت می گردد .سر انجام در مقاله حاضر،
راهکارها و سیاست های تشویقی برای مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
مدیریت پسماند جامد شهری،آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند ،طرح تفکیک از مبدا
-1مقدمه:
مدیریت پسماند های جامد شهری ( )MSWMیکی از

به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و نباید دفن پسماند

مشکالت محیط زیستی شهرهای کنونی است .مدیریت غلط

راهکاری برای رهایی از معضل زباله باشد .امروزه در نیا بحث

پسماندهای شهری سبب به خطر افتادن زیستگاه های طبیعی و

مدیریت پسماند یک سرمایه تلقی می شود و نه هزینه و در این

غیر طبیعی شده است .مطالعات نشان می دهد که حدود 90

راستا برای آن شخصیت حقوقی مستقلی قائل هستند تا فعالیت

درصد از پسماندهای جامد شهری به شیوه غیر علمی انباشت یا

های آن تحت الشعاع سایر فعالیت های شهری قرار نگیرد.

دفع می گردد ،که برای سالمت عموم و محیط زیست ایجاد

امروزه با توجه به مشکالت دفع مواد زائد شهری و آلودگی

مشکل می کند .در این مقاله به بررسی منابع تولید کننده

زیست محیطی این مواد بر روی منابع طبیعی و اکوسیستم ،لزوم

پسماند در کالنشهر اصفهان پرداخته و سپس آنالیز فیزیکی و

مشارکت مردمی در مدیریت پسماند اجتناب ناپذیر شده

شیمیایی این پسماند را مورد بررسی قرار داده ایم .آز آنجایی که

است(بشروییه و دیگران .)2016 ،فرهنگ سازی بهداشت و

اصفهان یکی از پیشگامان حذف روش دفع پسماند در کشور

سالمت محیط و در مرحله بعد طرح های تشویقی در رابطه با

است می بایست بهترین عملکرد را در زمینه بازیافت و استفاده

بهداشت محیط و همکاری شهروندان در امر تفکیک زباله در

مجدد داشته باشد .تکنیک های کنونی برای حل معضل پسماند

مبدا باید مورد توجه سازمان ها و نهاد های مرتبط قرار گیرد که
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در این مقاله به این مهم پرداخته شده است .پسماند از تولیدات

انرژی خود را تضمین نموده و هزینه های انرژی را در حد ثابت

غیر قابل اجتناب هر جامعه می باشد .عدم مدیریت اصولی و

تری حفظ نماید .فناوری های مربوط به انرژی تجدید پذیر در

مناسب پسماند باعث ایجاد مشکالت فراوان زیست محیطی و

کنار سیستم های انرژی غیر متمرکز و برنامه های استفاده بهینه

گسترش آلودگی در سطح جامعه می شود .در قرن بیستم ،فن

از انرژی ،گزینه های واقعی موجود هستند که اثر سوء بر محیط

آوری های مدیریت پسماند توسعه قابل توجهی داسته است .تا

زیست نمی گذارند .انرژی های فسیلی به ویژه نفت خام و گاز

قبل از سال  1950میالدی در بیشتر نقاط جهان ،پسماند شهری

طبیعی از آن حیث که در بیالن انرژی جهان سهم باالیی دارند،

به طور عمده در گودال های رو باز دفع می شدHickman, [.

جایگاه ویژه ای را در مناسبات بین المللی پیدا کرده اند و

 ]2000اما امروزه مدیریت پسماند شهری شامل فن آوری های

سیاست بین المللی را تحت الشعاع قرار داده اند(حافظ نیا و

پیشرفته است که سالمت اجتماع و محیط زیست را تأمین می

دیگران .)2011 ،بنابراین با توجه به این که انرژی از منابع

کند]Diaz, 2006[.

کمیاب زمین است و بهترین منابع در بازی های قدرتی منابع کم
یاب هستند ،ال جرم منابع کمیاب اهمیت ژئوپلیتیک باالیی

رشد فزاینده جمعیت ،سرعت باالی شهر نشین شدن ،تغییر

دارند(صفوی و مهدیان .)1384 ،زیرا بنیاد توسعه صنعتی بر

الگوی زندگی و رشد توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه گذشته و

انرژی است و بزرگترین کانون های مصرف انرژی جهان،

در بسیاری از کشور های جهان موجب افزایش سریع پسماند

مناطق توسعه یافته با نرخ انرژی باال هستند(کاویانی و ویسی،

های جامد شهری و صنعتی شده است .سرانه و میزان کل تولید

)1384

مواد زائد جامد شهری در حال افزایش است .برای مثال در سال
 ،1997تولید پسماند در ریودوژانیرو برزیل  8042تن در روز بوده

هم چنین از سوی دیگر مسائل و مشکالت مربوط به انرژی

و در سال  6200 ،1994تن پسماند در روز تولید می شده ،این

های تجدید ناپذیر از قبیل محدودیت و پایان پذیری این سوخت

در حالی است که رشد جمعیت در این سال ها تقریباً صفر بوده

ها ،مشکالت زیست محیطی حاصل از مصرف آن ها و افزایش

است .همچنین در نروژ و ایاالت متحده امریکا بین سال های

قیمت انواع حامل های انرژی در کشور ،ضرورت روی آوردن

 1992تا  1996میالدی تولید پسماند به ترتیب  %3و  %4/5رشد

بیشتر به منابع تجدید پذیر را نشان می دهد .با توجه به رو به

داشته است .در اواخر دهه  1990تولید ساالنه پسماند در کشور

اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی تالش دولت ها برای روی

های توسعه یافته بین  300تا  800کیلو گرم به ازای هر نفر و در

آوردن به منابع تجدید پذیر انرژی حائز اهمیت است ،زیرا ،نه

سایر کشور ها کمتر از  200کیلو گرم به ازای هر نفر گزارش

تنها این منابع به عنوان منابعی بی انتها برای تأمین بخشی از

شده است]Renou, 2008[.مدیریت جامع مواد زائد جامد

انرژی های مورد نیاز می باشند بلکه اثرات مخرب زیست

( )IWMراهکار اصلی در برخورد با پسماند شهری است .در

محیطی سوخت های فسیلی را ندارند.

مدیریت جامع پسماند ،عالوه بر دفن بهداشتی و زباله سوزها

در زندگی روزمره بشر ،پسماند هایی که تولید می شوند به دو

روش های دیگری مانند کمپوست و بازیافت هم استفاده می

دسته کلی پسماند جامد و فاضالب تقسیم می شوند .در این

شود .هدف از مدیریت جامع پسماند ،بهینه کردن سامانه مدیریت

تقسیم بندی هر نوع ماده جامد ،گاز و مایع را که به طور مستقیم

پسماند است .انتخاب اجزای سامانه مدیریت جامع و تعیین درصد

یا غیر مستقیم از فعالیت انسان حاصل شده و از نظر تولید کننده

سهم هر یک از اجزاء در سامانه مدیریت مواد زائد جامد به

زائد تلقی می شود ،پسماند محسوب می شود .با استفاده از

عوامل مختلف وابسته است.

فرایند های متنوعی که وجود دارند می توان از پسماند انرژی

افزایش جمعیت همواره در جوامع با مصرف انرژی همراه بوده

تولید کرد .این امر عالوه بر آنکه موجب دفع پسماند و رفع

است .ایران مانند بسیاری از کشور های خاورمیانه از منابع غنی

مشکالت زیست محیطی ناشی از آن می شود سبب تولید انرژی

نفت و گاز برخوردار است ،اما به طور فزاینده ای نیاز به استفاده

نیز می گردد ]Gunaseelan, 1997 [.پسماند شهر اصفهان

از منابع انرژی گوناگون را احساس می کند تا امنیت ذخایر

با توجه به ترکیب فیزیکی بالغ بر  65درصد پسماند های آلی
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تجزیه پذیر ،پتانسیل باالیی در تشکیل بیوگاز و تولید انرژی

معرفی منطقه مورد مطالعه:

دارد.سهم زباله های شهری از تأمین انرژی اولیه جهان 1/2
درصد کل انرژی های تجدید پذیر است .این میزان انرژی
معادل  16/22میلیون تن نفت خام است .هم چنین میزان انرژی
تولید شده در جهان از زباله  1/5برابر سهم انرژی باد و چهار
برابر مجموع انرژی های خورشیدی و دریایی در سال است .رشد
استفاده از زباله شهری به عنوان منبع انرژی ،ساالنه معادل 7/6
درصد است .این رقم برای سایر انرژی های تجدید پذیر ،ساالنه
 1/7درصد است .هم چنین در جهان ساالنه حدود 10000

شکل 1-2نقشه استان اصفهان

مگاوات برق از سوزاندن زباله حاصل می شود که این مقدار

شهر اصفهان با وسعت 15263کیلومتر مربع و دارای  14منطقه

حاصل سوزاندن  143میلیون تن زباله است.

شهری دارای  1908968نفر جمعیت در سال  1390بوده است
که این تعداد  462.800خانوار را شامل می شود .سرانه تولید

-2مواد و روش ها

پسماند برای هر نفر در این شهر  650گرم در روز برآورد شده و

در ابتدا به بررسی وضعیت تولید پسماندهای جامد در شهر

بنابر آمار معاونت سازمان خدمات شهری در این سال میزان

اصفهان پرداختیم و سعی نمودیم کمیت و کیفیت زباله های

پسماند ورودی به کارخانه کود آلی روزانه به طور میانگین 950

جامد شهر را بررسی و آنالیز کنیم ،در ادامه به بررسی منابع تولید

تن بوده است .بر اساس آنالیز فیزیکی پسماند شهر اصفهان از

کننده پسماندها در سطح شهر پرداخته شد و سهم هر کدام از

کل پسماند جمع آوری شده روزانه شهر اصفهان  30درصد آن را

تولید پسماند ،مشخص شد .با توجه به اینکه ترکیب زباله های

مواد قابل بازیافت تشکیل می دهدکه معادل  360هزار کیلوگرم

ورودی که توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری

پسماند خشک قابل بازیافت می باشد .الزم به ذکر است که از

اصفهان انجام شده است نشان می دهد در هر ناحیه به پارامتر

کل پسماند خشک قابل بازیافت شهر اصفهان میزان  44درصد

های زیادی از قبیل سطح فرهنگ ،اقتصاد  ،آموزش و  ...بستگی

آن که معادل 160هزار کیلوگرم می باشد در طرح تفکیک از

دارد و هر منطقه با توجه به پارامترهای ذکر شده دارای مقدار

مبدا جمع آوری می شود .هزینه های جمع آوری زباله مربوط به

مشخصی از تولید پسماند است  ،برای تعمیم آمار تولید پسماند از

هزینه های نیروی انسانی ،تامین ماشین آالت ،تعمیرات و

تمام مناطق سطح شهری میانگین گیری به عمل آمد و نتیجه

نگهداری ،سوخت و سایر موارد می شود که بیشترین هزینه های

کلی تولید پسماند به ازای هر فرد مشخص شد .با مراجعه به آمار

جمع آوری زباله به بخش نیروی انسانی تعلق دارد(طرح جامع

های گذشته از تولید پسماند در سطح استان اصفهان می توان

مدیریت پسماند شهر اصفهان )1388 ،زمانی که پسماندهای

به روند نزولی یا صعودی بودن تولید پسماند پی برد ،و مدیریت

جامد شهری بدون جداسازی و تفکیک به ظروف تخلیه می

های الزم را برای بهبود پسماند با توجه به نوع و درصد هریک

شوند ،ترکیب فیزیکی پیچیده ای را ایجاد می کنند و در نتیجه

از آنها و روند نزولی یا صعودی بودن را مشخص کرد .از آنجایی

شناخت خصوصیات فیزیکی حائز اهمیت است .زیرا از این طریق

که طرح تفکیک زباله بیشترین هزینه را از لحاظ تکنولوژی ،

می توان گزینه های مدیریت پسماندها را به نحو مناسب بکار

نیروی انسانی و  ...به خود اختصاص می دهد ضرورت دارد که

گرفت.به طور کلی زباله ها به دو دسته زباله ارگانیک یا همان

طرح تفکیک زباله را در مبدا انجام داد بر این اساس درنهایت به

قابل تجزیه و زباله غیر قابل تجزیه تقسیم می گردند.البته زباله

ارائه راهکارهایی برای ترغیب بیشتر مردم به استفاده از طرح

های نوع دوم نیز قابل تجزیه می باشد ،لیکن همان گونه که به

تفکیک زباله در مبدا اشاره شد.

عنوان مثال در ذیل ذکر شده است ،مدت تجزیه آن ها آن قدر
زیاد است که تقریبا می توان عنوان غیرقابل تجزیه را به آن ها
نسبت داد.
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شیشه نوشابه  1500سال

نمونهبرداری از محل تولید زباله:

پالستیک  100سال

در نمونهبرداری از محل تولید زباله ،به دلیل اینکه نمونهها
مستقیما از محل تولید برداشته میشود ،جزئیات بیشتری در

قوطی کنسرو  300الی  400سال

اختیار قرار میدهد تولید کنندگان زباله از گروه های مشخصی
انتخاب شده و اغلب ساکنین یا کارمندان محل نمونه برداری

 -2-1آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند:

مشخص میباشد .در این نمونه ابتدا گروههای مورد نمونه

-2-1-1نمونه برداری از زباله های شهری

برداری بایستی مشخص شوند .این گروه بندی بر اساس الگوی

برای اجرای هر برنامه مدیریتی در ارتباط با مواد زائد چه در

تولید زباله مانند بزرگی کارگاه یا شرکت (تعداد کارکنان یا زباله

عرصه کاهش تولید یا بازیافت آن ،نیاز به اطالعات اولیه در

تولیدی) یا نوع خانوارها (تک خانوار یا چند خانوار) صورت

رابطه با شناسایی مواد زائد و مقادیر تولیدی آن میباشد .بهترین

میگیرد .جهت طبقه بندی و نمونه برداری در این روش قانون

خصوصیات فیزیکی مواد زائد خانگی شامل وزن مخصوص،

 80/20توصیه میشود .بر اساس این قانون بزرگترین تولید

میزان رطوبت ،توزیع اندازه ذرات ،درصد اجزای زباله ظرفیت

کنندهای که بیش از  20درصد تولید زباله را در بر میگیرد به

میدان ،تخلخل مواد یا هدایت هیدرولیکی و قدرت برشی

گونهای نمونه برداری میشود که گویا  80درصد زباله را تولید

میباشد .از میان این پارامترها آنچه در این طرح مطالعاتی از

میکند .بدین ترتیب  80درصد نمونهها بطور تصادفی به گروه

اهمیت بیشتری برخوردار است تعیین نرخ تولید زباله

بزرگترین تولید کنندگان زباله و  20درصد باقیمانده نمونهها

( ،)ton/dayتعیین ترکیب درصد اجزای زباله (شامل مواد فساد

بطور تصادفی به بقیه تعلق میگیرد .اگر اطالعات کافی برای

پذیر ،کاغذ ،مقوا ،الستیک ،پالستیک ،بطریهای ،PET

طبقهبندی گروهها ،مانند تعداد کارکنان در دسترس نیست،

منسوجات ،شیشه ،فلزات آهنی ،فلزات غیرآهنی ،نخالههای

انتخاب تصادفی نمونهها ترجیح داده میشود.

ساختمانی و سایر) ،دانسیته زباله فشرده نشده ( )kg/msو

تعداد نمونه در مطالعات شناسایی خصوصیات مواد زائد را

درصد رطوبت و خاکستر و ارزش حرارتی مواد میباشد.

میتوان از فرمول زیر بدست آورد:

شناسایی خصوصیات شیمیایی مواد زائد به منظور ارزیابی فرآیند

2

()1

بازیافت ،استفاده مجدد مواد و تکنولوژی تصفیه مواد زائد جامد
مفید میباشد .شناسایی خصوصیات شیمیایی مواد زائد از چهار

t 2 i
d2

ni 

 : niتعداد نمونه جمعآوری شده برای هر گروه از مواد زائد
 : tشاخص آماری  ،tسطح اطمینان مطلوب
 :pانحراف معیار تخمینی برای گروههای مختلف مواد زائد
 :dدقت مورد نیاز (یعنی نصف محدوده اطمینان

روش عمده آنالیز تقریبی ،نقطه ذوب خاکستر ،آنالیز نهایی
(عناصر عمده) و میزان انرژی صورت میگیرد که این چهار
آزمایش در راستای پیش بینی میزان مواد فرار و قابل احتراق،
تعیین فرمول بسته شیمیایی ،ارزش حرارتی و نسبت  C/Nبکار

جدول 1-2تعداد و وزن نمونهها در هر بخش مورد مطالعه

میروند.
 روش های نمونه برداری :

شناسایی خصوصیات مواد زائد به دو روش امکانپذیر است.
محققین بر حسب منابع مالی و اطالعات و تجهیزات قابل
دسترسی قادر به انتخاب یکی از این روشها میشوند.
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نوع مطالعه

حداقل تعداد نمونه در

حداقل وزن نمونه

تعریف اهداف ،تصمیم بر بیان اثرات زیست محیطی مدیریت هر

سال

()Kg

یک از مواد توسط بازیافت کمپوست هضم بی هوازی ،بازیابی
انرژی و یا لندفیل می باشد .هم چنین این مدل قادر به ارزیابی

نمونه برداری از محل دفن

 30نمونه طی 2

زباله برای بخش مسکونی

فصل نمونهبرداری

نمونه برداری از محل دفن

 40نمونه طی 2

برای بخشهای غیر مسکونی

فصل نمونهبرداری

نمونه برداری از محل تولید

 40نمونه طی 2

زباله ،بخش مسکونی

فصل نمونه برداری

نمونه برداری از محل تولید

 50نمونه بطوریکه

زباله ،بخش غیر مسکونی

تغییرات فصول را

موارد مدیریتی زیر می باشد:

90

بازیافت کاغذ ،پالستیک ،شیشه ،فوالد و آلومینیوم
90

کمپوست کاغذ ،پسماند باغی و پسماند غذایی
هضم بی هوازی کاغذ ،پسماند غذایی و باغی

57

سوزاندن و دفن تمامی اجزا ]Morrissey, 2004[.
57

-3بحث و نتیجه گیری:

نشان دهد.
نمونه برداری از محل تولید

 25نمونه ،بطوریکه

زباله ،بخش با فعالیتهای

تغییرات فصول را

تجاری مشابه

نشان دهد.

اطالعات مربوط به تولید و مدیریت پسماند شهر اصفهان از
57

ابتدای سال 1383تا  1394موجود می باشد .همانگونه که در
شکل شماره  1-3مشاهده می شود ،تولید پسماند شهری

با تقسیم بندی مناطق شهری مشابه در یک گروه میتوان از

اصفهان روندی افزایشی داشته و از  295هزار تن در سال  83به

حجم نمونهها کاست .با تقسیم مناطق شهری به دو زیر گروه
ساکن تک خانوار و ساکن چند خانوار با خصوصیات مشابه زباله،

 316هزار تن در سال در  89رسیده است .برخی از عوامل

به کاهش تغییرات در ترکیب زباله و تهیه اطالعات بیشتر برای

همچون رشد تورم و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم،

استفاده در برنامهریزی نمونه برداری ،کمک موثری خواهد شد.

خشکسالی و کاهش آب زاینده رود که عالوه بر کاهش تولیدات

جدول  1-2تعداد و وزن نمونههای گرفته شده از هر بخش را
پیشنهاد میکند که نتایج آن برای حصول به خصوصیات مواد

کشاورزی ،موجب کاهش جذابیت های توریستی این رودخانه

زائد مفید خواهد بود.

زیبا گردیده و عواملی از این دست می تواند بر میزان تولید

 -2-2مدل سیستم های مدیریت پسماند:

پسماند اثر گذارد که البته بررسی دقیق این عوامل نیازمند
تحقیقاتی جامع و همه جانبه می باشد و در این طرح پیشنهاد

هدف این مدل در نظر گرفتن اجزا اصلی پسماند شهری از قبیل

میگردد مطالعات الزم در این زمینه صورت پذیرد

کاغذ ،پالستیک ،شیشه ،آلومینیوم ،فوالد ،مواد غذایی و
پسماندهای باغی می باشد .هر یک از این مواد می توانند توسط
المان های مختلف سیستم مدیریت پسماند یکپارچه مدیریت
شوند و در نتیجه ارزیابی سیستماتیک گزینه های مدیریتی بهره
مند شوند.در این مدل مواد مختلف از قبیل پارچه ،نخاله های
ساختمانی ،الستیک (رزین) چرم و ..در گروه دیگر پسماندهای
دسته بندی می شوند .این گروه تنها می توانند در بازیابی انرژی
و گزینه های لندفیل برده شوند .عالوه بر آن پسماندهای
خطرناک و تایر در این مدل آنالیز نمی شوند .در طی مرحله
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400000
300000
250000
200000

295599
300839
312457
324754
315840
324736
333507
342277
351047
359817
368587
377355

350000

درصد تفکیک زباله های تولیدی در اصفهان
پسماند جمع-
آوری شده (تن
در سال)

قابل بازیافت
30%
غیر قابل
باز یافت
70%

سال

150000
100000

50000

شکل 2-3درصد زباله های تولیدی در اصفهان

0
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383

برای برنامهریزی مدیریت پردازش و دفع پسماندها ،شناسایی و

شکل شماره  1-3پسماند جمع آوری شده طی سالهای 83تا 94

اطالع از کیفیت و اجزای پسماند نیز از اهمیت بسیار باالیی

به منظور درک بهتر از کمیت تولید پسماند در مناطق شهر

برخوردار است .برای این منظور سازمان بازیافت اصفهان اقدام

اصفهان الزم است که سرانه تولید پسماند برای هر نفر و

به آنالیز فیزیکی پسماندهای مناطق مختلف در مقصد (محل

همچنین سرانه تولید پسماند برای هر خانوار در یک روز محاسبه

پردازش و دفع) پرداخته است .اطالعات مربوط به این تحقیق به

گردد .برای این منظور با استفاده از برآورد تعداد جمعیت شهر

صورت خالصه در شکل 3-3ارایه شده است .همانگونه که در

اصفهان و همچنین میزان تولید پسماند شهر اصفهان در طی

شکل  3-3مشاهده میشود ،از کل پسماند حمل شده به مراکز

سالهای  83الی  ،94سرانه تولید پسماند در هر روز و در هر یک

پردازش و دفع ،حدود  79/6درصد مربوط به پسماندهای آلی

از مناطق شهر اصفهان محاسبه گردید.

میباشد.

اکنون سرانه تولید پسماند در اصفهان از متوسط سرانه

آنالیز فیزیکی پسماندهای تولید شده در اصفهان

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

کشور( 650گرم) کمتر و  500گرم به ازای هر فرد است.
امروزه با توجه به مهاجرت ،توسعه شهر ها و تغییر رفتار
مصرفی،انواع پسماندها در شهر تولید می شود.که اگر آنها را
مدیریت نکنیم چالش هایی برای مدیریت شهر ایجاد می

79.60

9.10
7.20
0.100.300.500.400.100.700.800.50 0.200.082.201.602.00

شود.اگر بخواهیم یک تن پسماند را دفن کنیم نیاز به یک متر
مربع زمین داریم و به ازای یک تن پسماند  100تا  130لیتر
شیرابه تولید می شود و یک لیتر شیرابه می تواند  1000متر

شکل -3-3نمودار آنالیز فیزیکی پسماند شهر اصفهان(در مقصد)

مکعب آب را آلوده کند.اگر بخواهیم  1000تن پسماند تولیدی
اصفهان را در روز دفن کنیم  ،در شعاع  70کیلومتری اصفهان

 1-3منابع تولید پسماند در شهر اصفهان:

باید 1000متر مکعب زمین را از بین ببریم.روزانه در اصفهان

با توجه به اینکه تولید پسماندها عمدتاً به نوع منابع تولید آن

 1000تن پسماند تولید می شود که  30درصد آن قابل بازیافت

بستگی دارند ،تقسیم بندیهای عمده انجام شده نیز بر این مبنا

و مابقی غیر قابل بازیافت هستند(شکل.)2-3

صورت گرفته است .با عنایت به بررسی های میدانی انجام شده
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طی چندین سال گذشته در شهر اصفهان ،گونه های مختلف

اصفهان اقدام به اجرای طرح تفکیک ،جمع آوری ،حمل و دفع

پسماند در شهر تولید میگردد ،بطوری که از پسماندهای عادی

جداگانه پسماندهای پزشکی از تاریخ  85/7/1نموده است.

گرفته تا پسماندهای صنعتی و خطرناک در کالنشهر اصفهان

از دیگر منابع تولید پسماند در محدوده مطالعه میتوان به

وجود دارد که در پاره ای از نقاط محدوده مورد مطالعه مشکالتی

پسماندهای تجاری ،آموزشی و اداری اشاره نمود .این سه منبع

نیز از این بابت به وجود آمده است .بطور مثال پسماندهای

تولید پسماند در محدوده مطالعه عمدتاً یک گروه از پسماندهای

صنعتی کارخانه های سنگبری واقع در حریم شهرهای اصفهان

عادی را تولید میکنند که در زمره مواد قابل بازیافت قرار

و خمینی شهر در محدوده جغرافیایی شمال شرق خمینی شهر،

میگیرند ،به این ترتیب که بر اساس بررسی انجام شده و آنالیز

معضالت زیست محیط فراوانی را ایجاد کرده است که رفع آن

فیزیکی صورت گرفته عمده اجزاء تشکیل دهنده این منبع

نیاز به سالها اقدام عملی دارد ،یا پسماندهای کشاورزی حریم

پسماند ،کاغذ و مقوا می باشد که به آن اشاره خواهد شد.

شهرهای اصفهان – درچه در محدوده جنوب غربی شهر

از دیگر منابع تولید پسماند در محدوده مورد مطالعه می توان به

اصفهان در ایام پس از برداشت برنج لنجان به دلیل عدم اعمال

پسماندهای خانگی اشاره کرد .همانگونه که در اکثر منابع علمی

مدیریت پسماندهای کشاورزی ،توسط کشاورزان آتش زده می

آمده است ،در اکثر نقاط دنیا بخش عمده پسماند تولیدی در

شود و باعث آلودگی شدید هوا در ماه های مرداد ،شهریور و مهر

شهرها و روستاها و کالً مراکز تجمع و زیست انسان به

میگردد و مقدار آلودگی ایجاد شده به حدی است که در برخی از

پسماندهای خانگی اختصاص دارد که با عنایت به مقدار عظیم

روزهای ماه های ذکر شده تنفس در منطقه عمالً با سختی

تولید آن علیرغم خطر آفرینی کمتر در مقایسه با پسماندهای

ممکن می شود.

صنعتی ،پزشکی و ویژه اهمیت قابل توجهی برای دولت ها دارد.

پسماندهای پزشکی تولیدی از مراکز درمانی و تشخیصی شامل

اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بخش اعظم پسماند

بیمارستانها ،کلینیکها ،دندانپزشکیها ،آزمایشگاه های تشخیص

تولیدی در شهر را پسماندهای خانگی به خود اختصاص میدهد.

طبی ،مطب پزشکان و دندانپزشکان از جمله دیگر انواع پسماند

البته آنالیز فیزیکی انجام گرفته بر روی پسماند تولیدی شهر نیز

تولیدی در محدوده مطالعاتی هستند که علیرغم پیگیریهای

این امر را تایید می نماید.

فراوان شهرداری اصفهان بجز در بخش بیمارستانی (که عمده
حجم پسماند پزشکی تولیدی شهر را به خود اختصاص میدهند و

 -4نتیجه گیری کلی:

رأساً توسط بیمارستانها جمع آوری میگردد و به محل دفع

با توجه با شکل  1-3از تولید پسماند در اصفهان از سال  83تا

پسماندهای مربوطه انتقال می یابد)  ،سایر مراکز پزشکی نظیر

 94روندی صعودی داشته است ولی با توجه به افزایش جمعیت

مطب پزشکان ،آزمایشگاهها و درمانگاهها ،مدیریت اجرایی

در این سال ها  ،متوسط تولید جهانی زباله در اصفهان  570گرم

اینگونه پسماندها یعنی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی از

در ازای هر فرد است که نسبت به متوسط سرانه جهانی تولید

ساماندهی و اعمال مدیریت سرباز زده اند و هم اکنون به دلیل

زباله که چیزی بین  650تا  800گرم به ازای هر فرد است،کمتر

اهمیت ویژه جمع آوری جداگانه اینگونه پسماندها شهرداری
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است .که این موضوع بیانگر فرهنگ باالی شهرنشینی و رفتار

برق تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است .پس ماندهای

مسئوالنه مردم نسبت به محیط زیست و بازیافت است.

آشپزخانه منبع مناسبی برای تولید بیوگاز هستند .بیوگاز حاصل

با توجه به شکل  3-3نزدیک به  80درصد پسماند ها را مواد

می تواند جایگزین سوخت های فسیلی آشپزخانه گردد.

آلی تشکیل می دهد که قابلیت تبدیل به کمپوست را دارند که

بر اساس هرم تعریف شده برای مدیریت پسماند در ابتدا باید از

می توان از آن در کشاورزی و فضای سبز شهری مورد استفاده

تولید پسماند جلوگیری شود ،سپس تولید پسماند کاهش یابد و

قرار داد .با توجه به اینکه در سال  50 ، 93هزار تن کود

بعد از آن استفاده مجدد مورد توجه قرار گیرد و مواد با تغییر

کمپوست استاندارد تولید شده است هنوز هم برای تولید بیشتر

اندک به چرخه مجدد بازگردد ،پس از آن بازیافت حداکثری مورد

نسبت به کشور های توسعه یافته راه طوالنی ای در پیش داریم.

توجه قرار می گیرد و در این هرم دفن گزینه آخر است.

در کشورهای توسعه یافته  85درصد زباله ها به چرخه بازیافت

 7درصد زباله های تولید شده در اصفهان نایلون هستند که اگر

برمیگردد و از آنجا که  30درصد پسماندهای تولیدی کالنشهر

یکی از آنها در طبیعت رها شود  400سال طول می کشد تا

اصفهان قابلیت بازیافت را دارند ولی متاسفانه بدلیل عدم تفکیک

تجزیه شود.راهکار کاهش زباله های پالستیکی در ابتدا فرهنگ

زباله در مبدا وارد زباله های تر شده و فقط  12در صدشان

سازی عدم استفاده از کیسه پالستیکی است.

قابلیت بازیافت پیدا میکنند .اگر بتوانیم  140تن از  300تن مواد

جمعیت و شاخص تورم بر تولید پسماند اثر معنا داری دارند و

قابل بازیافت را در مبدا تفکیک کنیم به کشورهای پیشرفته در

تولید پسماند در آینده روند افزایشی خواهد داشت.در کشور های

زمینه مدیریت پسماند نزدیک شده ایم.

توسعه یافته به جای کیسه های پالستیکی از کیسه های
کاغذی استفاده می شود و برای ترغیب مشتری در استفاده از
مواد زیست تجزیه پذیر تخفیف هایی در خرید کردن و  ...در
نظر گرفته شده است .در این قسمت راهکار هایی برای تفکیک
زباله در مبدا ارائه می شود:
پرداخت پول نقد ،متناسب با قیمت روز انواع پسماندهای تحویل

شکل 1-4پردازش پسماندهای خشک تفکیک از مبدا

داده شده به شهروندان ،ارائه بن کارت اعتباری که در برخی از

بهترین روش برای حذف ضایعات جامد و یا استفاده ازبهینه آن

فروشگاه های طرف قرارداد نزدیک محل بتوان خرید نمود ،ارائه

ها تهیه کمپوست است که توسط میکروارگانیسم های مختلف

کارت اعتباری متناسب با ارزش اقتصادی پسماند و شارژ آن در

در حضور رطوبت و گرمادر شرایط هوازی صورت می گیرد .با

هنگام تحویل پسماند خشک توسط شهروند ،تقدیر و تشکر طی

حجم بسیار زیاد زباله شهرهای بزرگ روش کمپوست مقرون به

مراسم رسمی با حضور مقامات و مسئولین و اهدای جوایز از

صرفه خواهد بود .در کشورهای مختلف از روش های گازی

طریق قرعه کشی به شهروندان که در طرح تفکیک از مبدا

کردن و پیرولیز جهت تبدیل ضایعات جامد به گاز استفاده شده

مشارکت داشته اند ،اهدای کاالی پایاپای و کاربردی مانند کیسه

است .گاز ایجاد شده در ژنراتورها و توربین های بخار نهایتا به

زباله ،انواع لوازم التحریر و انواع مواد شوینده و پاک کننده،
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فرهنگ سازی توسط رسانه های ملی مانند صدا و سیما و رادیو،

شهرو افزایش ماشین های جمع آوری زباله های تفکیک شده با

مکانیابی مناسب مخازن جمع آوری پسماند های خشک و تر به

مراجعه به درب منازل شهروندان.

منظور نزدیکی بیشتر به اماکن سکونتی و پوشش کلی سطح
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