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بررسي وضعيت هطارکت ضهرونذاى در طرح تفکيک از هبذأ پسوانذهاي ضهري و
ارائه راهکارهاي اصالحي آى
هحوذ فهيوينيا ،1ههذي فرزادکيا ،*2ضهرام نظري ،3ضهرام ارسنگ جنگ،4
7

سودابه عليساده هتبوع ،5عبذاله ابراهيوي ،6هجيذ بيذختي
1هطثي ثْساقت هحيظ ،هطوع تحميمبت

چکيذه

آاليٌسُّبي هحيغي ،زاًكىسُ ثْساقت،

زهينه و هذف :جْت اجطاي عطح تفىيه اظ هجسأ ،آگبّي اظ ًظطات ٍ هكبضوت

زاًكگبُ ػلَم پعقىي لن ،لن ،ايطاى.

تَليسوٌٌسگبى پؿوبًس ضطٍضي اؾتّ .سف اظ ايي تحميك تؼييي ٍضؼيت تفىيه اظ هجسأ

2زاًكيبض ثْساقت هحيظ ،ػضَ هطوع

پؿوبًسّبي قْطي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي انالحي آى اظ زيسگبُ قْطًٍساى وكَض هيثبقس.

تحميمبت هَاز ظائس جبهس ،زاًكگبُ ػلَم

روش بررسي :ايي هغبلؼِ ثِنَضت تَنيفي  -همغؼي اظ عطيك تىويل  1400پطؾكٌبهِ ثب

پعقىي تْطاى ،تْطاى ،ايطاى.

ههبحجِ حضَضي زض  3اؾتبى لن ،يعز ٍ آشضثبيجبى قطلي ،زض لبلت عطح جبهغ هسيطيت پؿوبًس

3زاًكجَي وبضقٌبؼ اضقس هٌْسؾي

اًجبم قس .زض ايي هغبلؼِ آگبّي هطزم زض لبلت پطؾكٌبهِاي ثب  31ؾؤال اذتهبني ٍ ػوَهي

ثْساقت هحيظ ،زاًكىسُ ثْساقت،

ؾٌجيسُ قس .جْت ثطضؾي اضتجبط ثيي هتغيطّبي ويفي ٍ جساٍل هتمبعغ اظ آظهَى وبيزٍ زض

زاًكگبُ ػلَم پعقىي لن ،لن ،ايطاى.
4هطثي آهبض ظيؿتي ،زاًكگبُ ػلَم
پعقىي لن ،لن ،ايطاى.

ؾغح هؼٌيزاضي  %5اؾتفبزُ گطزيس.
يافتهها :حسٍز  %90اظ قْطًٍساى ثطاي اجطاي عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي اػالم
آهبزگي وطزًس .هْنتطيي زاليل قْطًٍساى ثطاي اًجبم ايي اهط ثِ تطتيت :ثبظيبفت ثْتط ثب ويفيت

5وبضقٌبؼ ثْساقت هحيظ ،زاًكىسُ

هٌبؾت هَاز ( ،)%79حفبظت اظ هحيظ ظيؿت ٍ اضتمبي ؾغح ثْساقت ( ٍ )%65ووه ثِ

ثْساقت ،زاًكگبُ ػلَم پعقىي اضزثيل،

قْطزاضيّب ( ٍ )%43ػلل هْن ػسم هَفميت ايي ثطًبهِ اظ زيسگبُ قْطًٍساى ثِ تطتيت :ػسم اجطا ٍ

اضزثيل ،ايطاى.

يب اجطاي ًبهٌظن ثطًبهِّب اظ عطف قْطزاضي ( ،)%45وبفي ًجَزى آهَظـّبي قْطًٍساى (ٍ )%32

6وبضقٌبؼ ثْساقت حطفِاي ،ؾبظهبى

ّوىبضي ضؼيف هطزم ثِ زليل هؿبيل فطٌّگي ٍ اجتوبػي ٍ يب ًساقتي تَجيِ التهبزي ()%25

پؿوبًس قْطزاضي ،لن ،ايطاى.

ػٌَاى قس.

7وـبضقٌـبؼ آثرـيـعزاضي ،قـطوـت

نتيجهگيري :ثطاؾبؼ ًتبيج ايي هغبلؼِ ،زضنس ثباليي اظ قْطًٍساى ثب عطح تفىيه اظ هجسأ

ايسُپطزاظاى تَؾؼِ ،لن ،ايطاى.

پؿوبًسّبي قْطي آقٌب ثَزُ ٍ هعايبي آى ضا هيزاًٌس ،وِ زض نَضت اًجبم انالحبتي اظ عطف

ًَيؿٌسُ هؿئَل هىبتجبت:

هؿئَليي قْطزاضيّب ،زضنس هكبضوت ٍ ّوىبضي قْطًٍساى زض ايي عطح ثًِحَ هغلَثي افعايف

*

هْسي فطظازويب ،ػضَ هطوع تحميمبت

ذَاّس يبفت.

هَاز ظائس جبهس ،زاًكگبُ ػلَم پعقىي

کليذ واشهها :پؿوبًس قْطي؛ پؿوبًس؛ پؿوبًس -تفىيه؛ تفىيه اظ هجسا؛ هكبضوت هطزم؛

تْطاى ،تْطاى ،ايطاى؛
آزضؼ پؿت الىتطًٍيىي:
m-farzadkia@tums.ac.ir
تبضيد زضيبفت91/7/9 :
تبضيد پصيطـ91/10/5 :
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هكبضوت ههطف وٌٌسُ؛ قْطزاضيّب.
لغفبً ثِ ايي همبلِ ثِنَضت ظيط اؾتٌبز ًوبييس:
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Ibrahimi A, Bidekhti M. Evaluation of the status of citizen
participation in municipal waste source separation plan
and offering corrective strategies.
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ثطضؾي ٍضؼيت هكبضوت قْطًٍساى زض عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي انالحي آى

هحوس فْيويًيب ٍ ّوىبضاى

هقذهه

ّوىبضي هطزم اؾت ( .)10تفىيه اظ هجسأ ثب اّسافي چَى ثبظيبفت

ضقس ؾطيغ جوؼيت ٍ قْطًكيٌي ،تَؾؼِ هساٍم التهبزي ،نٌؼتي ٍ

ثرف لبثلهالحظِاي اظ پؿوبًسّب ٍ ثطگكت آًْب ثِ چطذِ تَليس ٍ

افعايف ؾغح ضفبُ ظًسگي هطزم؛ ههطفگطايي ٍ تَليس پؿوبًس

ههطف هجسز؛ وبّف لبثلهالحظِاي اظ ّعيٌِّبي جوغآٍضي ٍ

ثيكتط ضا زض پي زاقتِ اؾت ( .)2،1تَليس ضٍظافعٍى پؿوبًس ٍ زفغ

زفغ پؿوبًس ضا زض پي زاضز .ػالٍُ ثط ايٌْب ،هٌبفغ التهبزي

غيطانَلي آى ثِ هحيظ ظيؿت ثسٍى تَجِ ثِ همَلِ ثبظيبفت،

لبثلوؿت اظ هَاز تفىيهقسُ ،نطفِجَيي زض اضاضي هَضز ًيبظ

ػالٍُ ثط ّسض زازى ؾطهبيِّبي هلي ثبػث اظ ثيي ضفتي هٌبثغ عجيؼي

ثطاي زفي پؿوبًس ٍ وبّف ّعيٌِّبي تؼويطات ٍ ًگْساضي

ٍ ترطيت هحيظ ظيؿت هيقَز (ً .)4،3تبيج تحميمبت اًجبمقسُ

وبضذبًجبت ووپَؾت ٍ تَليس ووپَؾت هطغَةتط ،اظ زيگط

زض وكَض ًكبى هيزّس ّط قْطًٍس ايطاًي ثِعَض هتَؾظ

هعايبي ايي عطح هحؿَة هيقَز ( .)12،11يىي اظ ثرفّبي

 ،700-1000gپؿوبًس زض ضٍظ تَليس وطزُ وِ حسٍز  %70آى

هْن زض عطح جبهغ هسيطيت پؿوبًس ،تْيِ ثطًبهِ اجطايي عطح

پؿوبًس غصايي %29 ،آى پؿوبًس ذكه لبثل ثبظيبفت ٍ  %1آى ضا

تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّب هيثبقس .اّويت ايي هَضَع تب حسي

پؿوبًس ذغطًبن تكىيل هيزّس (.)6،5

اؾت وِ عجك آيييًبهِ اجطايي لبًَى هسيطيت پؿوبًس زض توبم

هسيطيت پؿوبًسّبي قْطي اظ  6ػٌهط انلي تَليس ،شذيطُؾبظي،

قْطّبي ثبالي يه هيليَى ًفط جوؼيت تب پبيبى ؾبل  ٍ 1390زض

جوغآٍضي ،حول ٍ ًمل ،پطزاظـ ٍ زفغ تكىيل قسُ اؾت .زض

هبثمي قْطّب تب پبيبى ؾبل  ،1393جوغآٍضي پؿوبًسّب ثبيؿتي

عطحّبي جسيس هسيطيت پؿوبًس 2 ،ػٌهط اضظقوٌس وويٌِؾبظي

ثِنَضت تفىيهقسُ اظ هجسأ اًجبم قَز ( .)14،13زض ثطًبهِّبي

زض تَليس ٍ هطالجتّبي پؽ اظ زفغ ًيع ثِ ايي ػٌبنط افعٍزُ قسُاًس

تفىيه اظ هجسأ وبضثطز تىٌَلَغيّبي هسضى ٍ پيكطفتًِ ،مف

( .)8،7وويٌِؾبظي پؿوبًسّبي تَليسي ،ضاُحل اضظقوٌسي اؾت

چٌساًي ًساضًس .هَفميت ايي عطحّب ثيكتط زض گطٍ ؾيبؾتگعاضي

وِ زض لبلت زٍ ثطًبهِ وبّف ؾطاًِ پؿوبًس تَليسي ٍ ًيع تفىيه

نحيح ،ايجبز ثطًبهِّبي هٌبؾت آهَظقي ٍ فطٌّگي ثطاي الكبض

ٍ جساؾبظي پؿوبًسّبي تَليسي زض هجسأ لبثلاجطا هيثبقس.

هرتلف هطزم ،تسٍيي لَاًيي ٍ همطاضت ٍيػُ ٍ ايجبز

زؾتيبثي ثِ ايي اّساف زض يه جبهؼِ ،هؿتلعم ايجبز

ظيطؾبذتّبي الظم اظ عطف هؿئَليي اؾت ( .)16،15ثطضؾيّب

ظيطؾبذتّبي الظم ًظيط افعايف ػوط هفيس وبالّبي ههطفي،

ًكبى هيزّس اوثط وكَضّبي پيكطفتِ ٍ هَفك زض ظهيٌِ هسيطيت

فطٌّگؾبظي ،آهَظـ ٍ جلت هكبضوت هطزم ثطاي تَليس پؿوبًس

پؿوبًس ًظيط آلوبى ( ٍ )17ؾَئس ( )18وبض ذَز ضا ثب آهَظـ ٍ

ووتط ،ثبظيبفت ٍ اؾتفبزُ هجسز اظ پؿوبًسّبي تَليسي اؾت.

جلت ّوىبضي هطزم زض ظهيٌِ تفىيه پؿوبًس اظ هجسأ قطٍع

ثبظيبفت ٍ اؾتفبزُ هجسز اظ پؿوبًسّبي قْطي اظ ثطًبهِّبي لسيوي

وطزُاًسّ .ناوٌَى زض آلوبى ثيف اظ  %90هطزم ثِنَضت

ٍ الَيتزاض قْطزاضيّبي وكَض ثِ قوبض هيآيس .ايي ثطًبهِ

زاٍعلجبًِ ،عطح تفىيه پؿوبًس زض هجسأ ضا اجطا هيوٌٌس (.)17

چٌسيي ؾبل اؾت وِ ثِنَضت لبًًَوٌس ظيطًظط قْطزاضيّب ٍ يب

تحميك اًجبمقسُ تَؾظ ّ ٍ Metinوىبضاى (ؾبل  )2003زض هَضز

ثِنَضت غيطلبًًَي تَؾظ ثرف ذهَني ٍ يب افطاز اًجبم

ضٍـّبي هسيطيت پؿوبًس ٍ ػولىطز ثبظيبفت ٍ چطذف هجسز

هيقَز ( .)8زض نَضت ػسم تفىيه پؿوبًسّبي قْطي زض هجسأ،

پؿوبًس زض تطويِ هكرم ًوَز  %80هطزم زض هٌغمِ هَضز ثطضؾي،

ثِ زليل هرلَط قسى پؿوبًسّبي ذكه ثب پؿوبًسّبي فؿبزپصيط،

حبضط ثِ هكبضوت زض ثطًبهِ جساؾبظي هَاز لبثل ثبظيبفت زض هجسأ

تفىيه آى اظ وبًتيٌطّبي شذيطُ ،ايؿتگبُّبي اًتمبل يب زض

ثَزُاًس ( .)19هغبلؼبت هلىَتيبى ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  1382ثط

هحلّبي زفي ،ػالٍُ ثط پبييي آهسى ويفيت هَاز ثبظيبفتي ،قيَع

ضٍي پؿوبًسّبي قْطي وطهبى ٍ هغبلؼِ ؾيبحظازُ ٍ ّوىبضاى زض

ثيوبضيّبي پَؾتي ،حهجٍِ ،ثب ٍ اًَاع اؾْبلّبي ػفًَي ضا زض پي

ؾبل  1388ثط ضٍي پؿوبًسّبي قْطي هاليط ًكبى زاز ثيف اظ %80

ذَاّس قس ( .)9عطح تفىيه ٍ جساؾبظي پؿوبًسّبي قْطي زض

اظ هطزم ًؿجت ثِ عطحّبي هسيطيت پؿوبًس قٌبذت زاضًس

هجسأ تَليس ،حلمِ انلي ظًجيطُ ثبظيبفت ضا تكىيل هيزّس ٍ ػبهل

( .)21،20ثب ايي ٍجَز ،آهبض ٍ اضلبم ٍالؼي ًكبى هيزّس زض حبل

انلـي زض جْـت اجـطايـيقـسى ايي عـطح زض جلـت هكـبضوـت ٍ

حبضـط زض ثْتـطيي قـطايظ ،ووتـط اظ  %10اظ پؿوـبًـسّـبي قْـطي
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ثطضؾي ٍضؼيت هكبضوت قْطًٍساى زض عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي انالحي آى

هحوس فْيويًيب ٍ ّوىبضاى

وكَض زض هجسأ ،تفىيه ٍ جساؾبظي هيقًَس ( .)14تجطثِ ًكبى

جساٍل هتمبعغ ،اظ آظهَى وبيزٍ زض ؾغح هؼٌيزاضي %5

زازُ اؾت هطزم ثِػٌَاى تَليسوٌٌسگبى پؿوبًسً ،مف انلي ضا زض

اؾتفبزُ قس.

اجطاي عطحّبي تفىيه اظ هجسأ پؿوبًس ايفب هيوٌٌس ٍ اجطاي ايي
ًَع عطحّب ثسٍى جلت هكبضوت آًْب ػوالً هَفك ًويثبقس (.)22

يافتهها

ّسف اظ اجطاي ايي عطح ،اضظيبثي ٍضؼيت آگبّي ٍ هكبضوت

اظ ثيي  1400فطز هَضز ثطضؾي ،حسالل ؾي قْطًٍساى ٍ 15

قْطًٍساى زض عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي ٍ اضائِ

حساوثط ؾي آًْب  80ؾبل ٍ هيبًگيي ؾي جوؼيت هَضز ثطضؾي

ضاّىبضّبي انالحي آى اؾت.

 45/7±15/1ؾبل ثَز .اظ ول افطاز هَضز ثطضؾي ً 350فط ()%25
ووتط اظ  30ؾبل ٍ ً 1050فط ( )%75ثبالي  30ؾبلً 1106 ،فط

روش بررسي

(  ) %79هتأّلً 938 ،فط ( )%67هؤًث ٍ  %50اظ ًظط ؾغح

تحميك حبضط ثِنَضت تَنيفي  -همغؼي ثط ضٍي ً 1400فط

تحهيالت فَقزيپلن ٍ ثبالتط ثَزًس .زض افطاز ظيط  30ؾبل ٍ %88/9

اظ قْـطًٍـساى اؾتـبىّـبي لـن ،يـعز ٍ آشضثـبيجـبى قـطلـي

زض افطاز ثبالي  30ؾبل  %53/3اظ آگبّي هتَؾظ ثِ ثبال ثطذَضزاض

(;600لن;400 ،آشضثبيجبى قطلي;400 ،يعز) زض ؾبل  1389اًجبم

ثَزًس (ّ .(p>0/0001وچٌيي هيعاى آگبّي زض گطٍُ هتأّليي ثيكتط

قس .زض قْط لن ًوًَِّب اظ  8عجمِ (هٌبعك قْطزاضي) ،زض قْط يعز

اظ هجطزيي ثَز ( ،)p>0/03ثِعَضيوِ  %86اظ افطاز هتأّل ٍ %69

ًوًَِّب اظ  4عجمِ (هٌبعك قْطزاضي) ٍ زض آشضثبيجبى قطلي اظ

اظ افطاز هجطز ،ؾغح آگبّي هتَؾظ ثِ ثبال زاقتٌسّ .وچٌيي

 9عجمِ ،ثِنَضت تهبزفي ؾيؿتوبتيه ٍ ثطاؾبؼ قوبضُ پالن

 %83/5آلبيبى ٍ  %89/9ظًبى اظ آگبّي هتَؾظ ثِ ثبال ثطذَضزاض

هٌبظل؛ ثِگًَِاي وِ تب حس اهىبى الكبض هرتلف جبهؼِ ثب ؾغَح

ثَزًس ( .)p>0/003اهتيبظ ولي آگبّي زض افطازيوِ زاضاي پبيِ

فطٌّگي ،ػلوي ،اجتوبػي هتفبٍت ،هَضز ؾؤال لطاض گيطًس اًتربة

تحهيالت ثبالتط ثَزًس ثيف اظ ؾبيط گطٍُّب گعاضـ قس

قسًس .زض ّط ذبًَاض يه پطؾكٌبهِ ثِنَضت حضَضي تىويل

(ّ .)p<0/001وچٌيي  %72اظ افطاز زاضاي تحهيالت ثبال ٍ  %62اظ

گطزيس .زض ايي هغبلؼٍِ ،ضؼيت هَجَز ،هكىالت ٍ ضاّىبضّبي

افطاز ثب تحهيالت پبييي اظ ؾغح آگبّي هتَؾظ ثِ ثبال ثطذَضزاض

ثْجَز ٍضؼيت تفىيه اظ هجساً پؿوبًسّبي قْطي اظ زيسگبُ

ثَزًس .اًتظبض زضيبفت ويؿِ ظثبلِ اظ عطف قْطًٍساى

قْطًٍساى ،هَضز اضظيبثي لطاض گطفت .ثطاي جوغآٍضي اعالػبت

 ،)n;980( %70زضيبفت ٍجِ ًمس ٍ يب هؼبفيت اظ ػَاضو پؿوبًس

اظ پطؾكٌبهِ جبهغ  31ؾؤالي هسيطيت پؿوبًس ٍ تفىيه زض هجسأ

ّ )n;140( %10 ٍ )n;280( %20يچ اًتظبضي زض لجبل ّوىبضي زض

اؾتفبزُ قس.

اجطاي ثطًبهِ تفىيه زض هجسأ ًساقتٌس .زض ضاثغِ ثب هكىالت ٍ

ايي پطؾكٌبهِ قبهل هكرهبت زهَگطافيه ًوًَِّب  5ؾؤال،

ػلل ػسم هَفميت ثطًبهِّبي تفىيه زض هجسأ پؿوبًسّب اظ زيسگبُ

 7ؾؤال آگبّي ،ضطٍضت ٍ فبيسُ تفىيه زض هجسأ  6ؾؤال ،اًتظبض

قْطًٍساى )n;448( %32 ،وبفي ًجَزى آهَظـّبي وبضثطزي ٍ

قْطًٍساى زض لجبل ّوىبضي  3ؾؤال ،ػسم هَفميت ثطًبهِ تفىيه

ػسم تَجيِ هطزم؛  )n;630( %45ػسم اجطا ٍ يب ثيًظوي زض اجطاي

 4ؾؤال ٍ ضاّىبضّبي ثْجَز ٍضؼيت ٍ اضتمبي ؾغح هكبضوت

ثطًبهِ جوغآٍضي پؿوبًسّب ثِنَضت تفىيهقسُ تَؾظ

ػوَهي اظ ًظط قْطًٍساى  6ؾؤال هيثبقس .ثطاي تؼييي نحت

قْطزاضيّب ،ووجَز تجْيعات ٍ ضؼف لَاًيي هَجَز؛ %25

پطؾكٌبهِ اظ ًظطات ً 5فط اظ هترههيي ايي ضقتِ اؾتفبزُ قس ٍ

(ّ )n;350وىبضي ضؼيف هطزم ثِ زاليل هرتلف اظ جولِ هؿبيل

پطؾكٌبهِ پؽ اظ انالحبت هَضز تأييس لطاض گطفت .ثطاي تؼييي

فطٌّگي ٍ اجتوبػي ٍ ً )n;126( %9ساقتي تَجيِ التهبزي ثطاي

لبثليت اعويٌبى پطؾكٌبهِ اظ آظهَى  -آظهَى هجسز اؾتفبزُ گطزيس

هطزم ضا اظ ػلل انلي ػٌَاى وطزًسً .تبيج هطثَط ثِ ضاّىبضّبي

وِ آلفب وطاًجبخ  0/86ثِ زؾت آهس .ثطاي ثطضؾي اضتجبط ثيي

ثْجَز ٍضؼيت ٍ اضتمبي ؾغح هكبضوت ػوَهي زض اجطاي

هتغيطّبي ؾيٍ ،ضؼيت تأّل ،جٌؿيت ٍ ؾغح تحهيالت ثب هيعاى

عطح تفىيه زض هجسأ اظ زيسگبُ قْطًٍساى ًكبى زاز تجليغبت ٍ

آگـبّـي افـطاز زض ذهـَل عـطح تفىيـه اظ هجـسأ پؿوبًـسّـب ٍ

اضائِ آهـَظـّـبي وـبضثـطزي ٍ حضـَضي )n;560( %40؛ اضتمبي
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ثطضؾي ٍضؼيت هكبضوت قْطًٍساى زض عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي انالحي آى

هحوس فْيويًيب ٍ ّوىبضاى

هؿئَليتپصيطي هطزم )n;280( %20؛ اجطاي هٌظن عطح تَؾظ

الظم ً )n;210( %15مف زاقتِاًس .هيعاى آگبّي ٍ توبيل

قْطزاضيّب )n;770( %55؛ اضتمبي آگبّي ٍ فطٌّگ

قْطًٍساى ثِ ّوىبضي ثب قْطزاضي ٍ ضطٍضت ٍ فَايس اجطاي

ظيؿتهحيغي هطزم )n;308( %22؛ اضتمبي ؾغح اػتوبز هطزم ثِ

ثطًبهِ تفىيه پؿوبًس اظ هجسأ زض جسٍل قوبضُ  2 ٍ 1اضائِ قسُ

قْطزاضيّب  ٍ )n;140( %10اجطاي لَاًيي هَجَز ٍ تسٍيي لَاًيي

اؾت.

جذول ضواره  :1هيساى "آگاهي"" ،توايل و عالقههنذي ضهرونذاى به هوکاري با ضهرداري"در اجراي برناهه تفکيک ازهبذأ پسوانذها
آگاهي در زهينه تفکيک در هبذأ

توايل و عالقههنذي ضهرونذاى به هوکاري

فراواني (درصذ)

فراواني (درصذ)

سطح آگاهي
خيلي زياد

(210 )15

(280 )20

زياد

(280 )20

(560 )40

هتوسط

(602 )43

(406 )29

کن

(196 )14

(56 )4

خيلي کن

(112 )8

(98 )7

جذول ضواره  :2ضرورت و فوايذ اجراي برناهه تفکيک از هبذأ از ديذگاه ضهرونذاى
فراواني (درصذ)

ضرورت و نوع فايذه
فروش و استفاده هجذد از اجساي خطک با ارزش توسط هردم يا ضهرداري

(966 )69

تبذيل بخص آلي به کود و ساير فرآوردهها

(630 )45

بازيافت بهتر و با کيفيت هواد اعن از تر يا خطک

(1106 )79

بهرههنذي از خذهات ضهري بهتر با کوک به ضهرداري در هذيريت هناسب و کاهص هسينههاي هذيريت پسوانذ

(602 )43

کوک به ارتقاي سطح بهذاضت و حفاظت از هحيط زيست

(910 )65

بحث

آقٌب ّؿتٌس .ػسم آهَظـ هساٍم هطزم ،ػلت انلي ايي هؿئلِ

زض ايي تحميك ،ؾغح آگبّي ػوَهي هطزم زض ذهَل عطح

ػٌَاى قس ( .)24هغبلؼِ فتبئي ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  1385زض اضزثيل

تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّب زض هٌبعك هَضز هغبلؼِ ،هٌبؾت اضظيبثي

ًكبى زاز ثْجَز ٍضؼيت ؾيؿتن جوغآٍضي ،آهَظـ ٍ ايجبز

قس ٍ زض %80هَاضز ًيع هتَؾظ ثِ ثبال ثَز .ايي ٍالؼيت ثب تَجِ ثِ

اًگيعـ اظ الساهبت اؾبؾي زض هسيطيت پؿوبًس قْطي اؾت (.)25

اضائِ ثطًبهِّبي آهَظقي زض ضؾبًِّبي جوؼي ،ثٍِيػُ تلَيعيَى،

ًتبيج هغبلؼِاي وِ زض قْط زًعلي تطويِ (ؾبل  ،)2009زض ظهيٌِ

ّوچٌيي تَظيغ ثطٍقَضّبي هحلي لبثلتَجيِ اؾت .ايي يبفتِ ثب

تفىيه اظ هجسأ پؿوبًس قْطي اًجبم گطفت ًكبى زاز اظ ؾبل

ًتبيج هغبلؼبت هلىَتيبى ثب ًتبيج عطح  Metinزض قْط وطهبى ٍ

 2002پؿوبًسّبي قْطي ثِنَضت تفىيه زض هجسأ ثِ ثيطٍى

تطويِ وِ اػالم وطزُ ثَزًس ثيف اظ  %80هطزم اظ عطح هسيطيت

حول قسُاًس .ايي هَضَع ػالٍُ ثط نطفِجَيي زض ّعيٌِ

پؿوبًس قٌبذت زاضًس ،هغبثمت زاقت ( .)20،19ثطاؾبؼ ًتبيج ايي

جوغآٍضي ٍ حول ٍ ًمل ،زضآهس ًبقي اظ پؿوبًسّبي

عطح  %70-80اظ قْطًٍساى اػالم زاقتٌس تفىيه پؿوبًسّبي

لبثلثبظيبفت ضا ًيع ( 7221زالض زض ؾبل  )2002افعايف زازُ اؾت

قْطي زض هجسأ ،ضوي وبّف هربعطات ثْساقتي ثبظيبفتّبي

( .)24زض تؼساز ظيبزي اظ وكَضّبي اضٍپبيي ،تفىيه پؿوبًس زض

غيطانَلي ،اضتمبي ويفيت هحهَالت ثبظيبفتي ضا ًيع زضپي ذَاّس

هجسأ ،هٌكأ ايجبز تحَالت اؾبؾي زض هسيطيت پؿوبًسّبي قْطي

زاقت ،ايي هَضَع ثب ًتبيج هغبلؼِ فطظازويب ٍ ّوىبضاى

ثَزُ ( ٍ ،)12زض ايي ضاثغِ ًيع زض ثيكتط هَاضز هسلّبي ضيبضي

(ؾبل  )1391زض هكْس ثب هَضَع اجطاي عطح تفىيه زض هجسأ

اضائِ قسُ اؾت ( .)10زض اغلت ايي هغبلؼبت آگبّيزازى ٍ ايجبز

پؿوبًسّبي ذكه ،وبهالً ّورَاًي زاقت ( .)23هغبلؼِ ًمف

اًگيعُ زض هطزم ،ػبهلي هْن زض تفىيه اظ هجسأ ظثبلِّبي قْطي

هطزم زض هسيطيت پؿوبًس قْطي زض ذطمآثبز (ؾبل ً )1384كبى

تَؾظ قْطًٍساى هيثبقس ( .)26،10زض هغبلؼِ حبضط هكرم

زاز ثطذالف ًتبيج هغبلؼِ حبضط ،تٌْب  %5-20هطزم ثب ٍاغُ ثبظيبفت

گطزيس زاليل اجطاي ثطًبهِ تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّب حسالل ثِ زٍ
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ثطضؾي ٍضؼيت هكبضوت قْطًٍساى زض عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي انالحي آى

هحوس فْيويًيب ٍ ّوىبضاى

نَضت تط ٍ ذكه اظ ًظط قْطًٍساى ثِ تطتيت اّويت :ثبظيبفت

ثبقسّ .طچٌس اذتالف ًؿجت آگبّي ثيي هطزاى ٍ ظًبى ون

ثْتط ٍ ثب ويفيتتط هَاز اػن اظ تط يب ذكه ( ،)%79حفبظت اظ

هيثبقسٍ ،لي ايي اذتالف ثِ ًؿجت هؼٌيزاض ثَزُ ٍ هيتَاًس

هحيظ ظيؿت ٍ اضتمبي ؾغح ثْساقت ( ٍ )%65ووه ثِ

ثِزليل حجن ًوًَِ ظيبز زض هغبلؼِ حبضط ثبقس وِ لبزض ثِ قٌبؾبيي

قْطزاضي ٍ پيوبًىبضاى اجطاي عطح ( )%43هيثبقس .ثٌبثطايي،

وَچىتطيي اذتالفبت اؾتّ .وچٌيي زض ايي هغبلؼِ اهتيبظ ولي

قْطًٍساى ثب فلؿفِ ٍ ضطٍضت اجطاي عطح آقٌب ّؿتٌس ،وِ ايي

آگبّي زض افطازيوِ زاضاي پبيِ تحهيالت ثبالتطي ثَزًس ،ثيكتط اظ

هَضَع زضنس هَفميت هجطيبى عطح ضا ثبال هيثطز ،ثِعَضيوِ

ؾبيط گطٍُّب گعاضـ قس .ايي اهط ًيع هيتَاًس ثِػلت قٌبذت

حسٍز  %90اظ قْطًٍساى زض قْطّبي هَضز هغبلؼِ آهبزگي ذَز ضا

ثيكتط ايي افطاز اظ هربعطات ظيؿتهحيغي ًبقي اظ زفغ

ثطاي ّوىبضي زض اجطاي عطح ،زض نَضت قطٍع آى تَؾظ

غيطثْساقتي پؿوبًس ٍ ًيع آگبّي ايي افطاز اظ تَجيِ التهبزي

قْطزاضي اػالم وطزًس .هْنتطيي اًتظبضات هطزم زض لجبل ّوىبضي

عطحّبي تفىيه زض هجسأ پؿوبًس ثبقس .زض ًْبيت ،ؾغح آگبّي

ثب قْطزاضي ٍ تفىيه پؿوبًسّب اظ هجسأ ،زضيبفت ويؿِ ظثبلِ

گطٍُ هتأّليي زض ظهيٌِ تفىيه زض هجسأ ًيع ثيكتط اظ هجطزيي ثَزُ

( ٍ )%70زضيبفت ٍجِ ًمس يب هؼبفيت اظ ػَاضو پؿوبًس ()%20

اؾت ،وِ ايي تفبٍت زض آگبّي افطاز ،ثب هغبلؼِ اًجبمقسُ تَؾظ

اؾت %10 .اظ هطزم ًيع ّيچ تَلؼي زض لجبل ّوىبضي ثب قْطزاضي

هلىَتيبى ٍ ّوىبضـ ّورَاًي زاقت ( .)20ثٌبثطايي ،اؾتفبزُ

ًساقتِ ٍ ايي هَضَع ضا يه ٍظيفِ قْطًٍسي هيزاًٌس .ػلل ػسم

ثيكتط اظ ضؾبًِّبي ػوَهي تَؾظ ظًبى ذبًِزاض ،هؿبيل التهبزي ٍ

هَفميت ثطًبهِّبي تفىيه زض هجسأ اظ زيسگبُ قْطًٍساى ثِ

زضگيط ثَزى ضٍظاًِ ثب پؿوبًسّبي تَليسي هيتَاًس اظ زاليل ايي

تطتيت :ػسم اجطا ٍ يب ثيًظوي زض اجطاي ثطًبهِ جوغآٍضي

هَضَع ثِ قوبض ضٍز.

پؿوبًسّب ثِنَضت تفىيهقسُ تَؾظ قْطزاضيّب ( ،)%45وبفي
ًجَزى آهَظـّبي وبضثطزي ٍ ػسم تَجيِ هطزم (ّ ،)%32وىبضي

نتيجهگيري

ضؼيف هطزم ثِ زاليل هرتلف اظ جولِ هؿبيل فطٌّگي ٍ اجتوبػي

ثب تَجِ ثِ آهَظـّبي اضائِقسُ ،زض حبل حبضط زضنس ظيبزي اظ

(ً ٍ )%25ساقتي تَجيِ التهبزي ثطاي قْطًٍساى ( )%9ػٌَاى قس.

قْطًٍساى وكَض اظ عطح تفىيه اظ هجسأ پؿوبًسّبي قْطي ٍ

ّوچٌيي قْطًٍساى ضاّىبضّبي هَفك عطح ٍ افعايف هكبضوت ضا

هعايبي آى ،قٌبذت ٍ آگبّي زاضًس .قْطزاضيّب ٍ زّيبضيّب

ثِ تطتيت اّويت :اجطاي هٌظن عطح تَؾظ قْطزاضي (،)%55

ثبيؿتي ثب اؾتٌبز ثِ العاهبت لبًًَي هَجَز ،ظيطؾبذتّبي الظم

هؿتوط ثَزى تجليغبت ٍ اضائِ آهَظـّبي وبضثطزي ٍ حضَضي

جْت اجطا ٍ گؿتطـ زاهٌِ ايي عطحّب ضا تَؾظ ثرف ذهَني

( )%40اػالم وطزًس .ايي زٍ هَضَع هيتَاًس زض اضتمبي ؾغح

فطاّن ًوَزُ ٍ ،ثطحؿي اجطاي آى ًظبضت وٌٌس .ثْطُگيطي اظ

آگبّي ٍ فطٌّگ ظيؿتهحيغي هطزم ٍ افعايف هؿئَليتپصيطي

تجبضة اجطايي وكَضّبي پيكطفتِ زض ظهيٌِ تفىيه اظ هجسأ

آًْب هؤثط ثَزُ ٍ هيعاى اػتوبز ٍ اعويٌبى آًْب ضا ثِ قْطزاضي زض

پؿوبًس ،جلت هكبضوت ثيكتط هطزم ثب ثْجَز جبشثِّبي التهبزي

اجطاي عطح افعايف زّس .زض ثؼضي اظ هٌبعك هَضز هغبلؼِ اظ جولِ

عطح ،اؾتوطاض ٍ تساٍم اجطاي اهَض ،اظ جولِ ثطًبهِّبيي اؾت وِ

قْط لن ثِ زليل ػسم اجطاي هؿتوط ثطًبهِ تَؾظ قْطزاضيّب؛

ثطاي اجطاي ّطچِ ثْتط ايي پطٍغُّب ثبيؿتي هَضز تَجِ هتَليبى اهط

اػتوبز هطزم ثِ اجطاي ثطًبهِ تفىيه اظ هجسأ ووتط قسُ اؾت .زض

لطاض گيطز.

هغبلؼِ اًجبمقسُ زض ذطمآثبز ،زض ذهَل ًمف هطزم زض هسيطيت
پؿوبًسّبي قْطي ،تٌْب زضنس ووي اظ هطزم (تمطيجبً  ،)%20اظ

تطکر و قذرداني

ػولىطز قْطزاضيّب ضضبيت وبهل زاقتٌس ( .)22هغبلؼِ حبضط

پػٍّكگطاى اظ حوبيتّبي زاًكگبُ ػلَم پعقىي تْطاى ،زاًكگبُ

ًكبى زاز ؾغح آگبّي ظًبى زض ايي ظهيٌِ ثبالتط اظ آلبيبى اؾت وِ

ػلَم پعقىي لن ،ؾبظهبى پؿوبًس قْطزاضي لن ٍ قطوت

ايي اهط هيتَاًس ثِػلت اؾتفبزُ ثيكتط ظًبى اظ ثطًبهِّبي آهَظقي

ايسُپطزاظاى تَؾؼِ زض اًجبم ايي تحميك تكىط ٍ لسضزاًي هيًوبيٌس.

ضازيَ ٍ تلَيعيَى ٍ ايٌتطًت زض ظهيٌـِ تفىيـه اظ هجـسأ پؿوبًـسّـب
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