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  چکيده 

 .شـده اسـت   های ايـران     شـهر  از بين بردن آنها در     زيادي براي    تنگناهای دفن مواد زائد سبب ايجاد       برایش زمين   افزايش جمعيت و کاه   

 نيـز شـامل پالسـتيک، کاغـذ و          آنهاپذير تشکيل شده و بخش بااليي از           از مواد زائد جامد شهري ايران از بخش فساد         ۷۰%همچنين حدود   

بنابراين توليد کمپوست و بازيافت مواد سبب کـاهش حجـم            .اي قابليت بازيافت شدن هستند     اين مواد دار   همهمقوا، فلز و شيشه است که       

 بازيافـت مـواد و توليـد    اولويـت در تعيـين     .شـود    زيست محيطي و همچنين سودمندي اقتصادي مـي        تنگناهایمواد در محل دفن، کاهش      

 نفر، روزانه حـدود     ۱۴۰،۰۰۰  در شهرضا، با جمعيت    .ير است پذ  و کيفي از مواد زائد جامد شهري امري اجتناب نا          ميکمپوست، شناخت ک  

 فيزيکـي،   تجزيـه  بـرای .  کيلومتري شرق مناطق مـسکوني واقـع شـده اسـت           ۵محل دفن در     .شود   تن مواد زائد جامد شهري توليد مي       ۹۰

چهار فصل، در هر فصل به مدت       برداري در     نمونه .هاي شهري شهرضا در محل دفن به صورت تصادفي انجام گرفت            برداري از زباله    نمونه

 بـار   ۱۴۰ يقت در هر فصل نمونـه بـردار       يدر حق  .انجام شد ) هر نمونه به حجم نيم متر مکعب      ( نمونه   ۲۰يک هفته و در هر روز به تعداد         

ـ  ي پلـ  .P.E.T( از هر نمونه شش جز که شامل بخش فسادپذير، شيشه، کاغذ و مقوا، فلز، پالستيک و پـت                     .تکرار شده است    ي تـر  لني ات

 . محاسـبه شـد  ۸۵ تا بهـار  ۸۴ به صورت روزانه، فصلي و ساالنه از تابستان يادشدهبدين ترتيب ميانگين درصد اجزا    .دشبود جدا   ) فتاالت

 نمونـه  ۱۴گيري از بخش فسادپذير به صورت تصادفي و در محل دفن، در چهار فصل و هر فـصل بـه تعـداد                          شيميايي، نمونه  تجزيه برای

 درصد از مـواد زائـد جامـد شـهري شهرضـا را              ۶۱/۷۱نتايج نشان داد که      .گيري شد    اندازه C/N درصد رطوبت و نسبت      انجام پذيرفت و  

درصـد، شيـشه    ۶۴/۷ درصد، کاغذ و مقـوا       ۵۷/۷پالستيک .دهد   تشکيل مي  C/N ۱۶/۲۲و نسبت    ۶۹/۶۹بخش فسادپذير با درصد رطوبت      

 بازيافـت و توليـد   راهدهنـد، کـه از     زائد جامـد شـهري شهرضـا را تـشکيل مـي      درصد از مواد   ۳۵/۰ درصد و پت     ۰۴/۲ درصد، فلز    ۰۹/۲

 زيـانبخش  گذاریبا در نظر گرفتن اثر     . ريال سرمايه در محل دفن جلوگيري کرد        ميليون ۹۷۶۸توان ساالنه از هدر رفتن حدود       مي کمپوست

سـازي، بازيافـت      کمپوسـت  : اين ترتيب تعيين شـد      بازيافت به  اولويت زيست محيطي و بهداشتي، درصد و ارزش فروش هر يک از اجزا،           

  .پالستيک، کاغذ و مقوا، فلز، پت و شيشه

  

  ، بازيافت، شهرضا، محل دفن يابيمواد زائد جامد شهري، ارز :ي کليديها هواژ
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  سماندهاي شهري شهرضاها و پتانسيل بازيافت از پ ارزيابي اولويت                            ٩٣٤

  مقدمه

 شهري ايران در    پسماندهایاين واقعيت که نظام مديريت      
 بحراني و به دور از وضـعيت مطلـوب قـرار            نسبت به   شرايط

تجزيه فيزيکي مـواد زائـد    ).۵(دارد بر کسي پوشيده نيست     
دهد که توليد کود آلـي و         جامد در شهرهاي ايران نشان مي     

ي هـا   هتوانـد در زمـره برنامـ        ستيک مي جداسازي کاغذ و پال   
به عبارت ديگـر از نظـر        .مديريت مواد زائد جامد قرار گيرد     

درصد اجزاي تشکيل دهنده زباله، توليد کود آلـي در صـدر            
هــا قــرار دارد و چــون بــراي تهيــه کــود آلــي، مــواد   برنامــه

ر مواد جدا شوند، بنـابراين جداسـازي        ديگفسادپذير بايد از    
جداسـازي کاغـذ و پالسـتيک نيـز      .جـام گيـرد  مواد بايـد ان   

هـاي مـديريت مـواد     سامانهريزان  تواند مورد توجه برنامه     مي
در شرايط کنوني در ايـران حتـي         ).۶(زائد جامد قرار گيرد     

بيـشتر   دفع زباله يعني دفن بهداشـتي در         روشساده ترين   
گيرد و زباله به صورت روبـاز و يـا        ميشهرهاي کشور انجام ن   

يکـي از    ).۷(شـود    مـي اشتي در حاشيه شهرها رها      غير بهد 
 زيست محيطـي کـشور مـا دفـن غيـر بهداشـتي              تنگناهای
در  . است کـه آلـودگي آب و خـاک را در بـر دارد              هاپسماند

ايران زباله شهري بيشترين سهم ترکيـب زبالـه را بـه خـود              
 آن مواد فسادپذير اسـت      ۷۰%بالغ بر    دهد که  مياختصاص  

يا مواد آلي مورد نياز را تهيه        ا کمپوست توان از آن ه    ميکه  
 و مقررات مبادرت به بازيافـت       بهينه مديريت   نبود ).۴(کرد  

 از آنها را در پـي دارد نـه    دوباره برداری بهرهمواد از زباله که     
ي گـزاف دفـع زبالـه       هـا   هتنها پاسـخگوي بـسياري از هزينـ       

شود، بلکه با کاهش حجم زباله باعـث صـرفه جـويي در              مي
بـه   .شـود  مي محيط زيست    هاي  اوليه و کاهش آلودگي   مواد  

 در آلـودگي هـوا و   ۷۴%عنوان مثال در اثر بازيافت کاغذ تـا      
هم اکنـون در    ).۳(د  کن مي پيدا در آلودگي آب کاهش      %۳۵

هاي بازيـافتي     بسياري از شهرها کاغذهاي باطله و پالستيک      
ذ شوند و با توجه به کمبود مواد اوليه کاغ          خريد و فروش مي   

 . چندان مشکل نيست   ها فرآوردهو پالستيک، بازاريابي براي     
هاي بازيافت، صـنايع بازيـافتي بايـد             برنامه گسترشالبته با   

هـاي کنـوني      ايجاد شوند و مورد حمايت قرار گيرند و روش        

بازيافت گسترش يافته، از نظـر بهداشـتي و فنـي پيـشرفت             
  ).۶(نمايند 

 ۱۳۸۱اران در سال    ، قرآني و همك   ۱۳۸۱عابديني در سال    
 در  هـايی  بررسـی  در ايـن زمينـه       ۱۳۸۲و محمدي در سال     

  ).۹ و ۸، ۴(اند  زنجان، اصفهان و بابل انجام داده
سرشماري  بربنا   هزار نفر،    ۱۴۰ شهرضا با جمعيت حدود     

 تن مواد زائـد جامـد شـهري در روز           ۹۰حدود   ،۱۳۸۳سال  
حـل  مواد زائد جامد جمـع آوري شـده بـه م           .کند ميتوليد  

 کيلومتري شـرق منـاطق مـسکوني شهرضـا          ۵دفني که در    
دفن به صورت غير بهداشتي و در        .شود ميقرار دارد منتقل    

 ۱۰ متـر و     ۱۰۰ي به طول و عرض و ارتفاع حـدود          هاي   محل
   .گيرد مي متر انجام ۱۰متر و 

 کيلـوگرم در    ۱۵۰۰ي بيمارستاني به ميـزان      ها  هتوليد زبال 
با ماشين جدا جمع آوري شـده و        باشد که هر روز و       ميروز  

  .باشد ميکانال دفن آن هم جدا 
 ايجاد  مانندي شهري شهرضا مسائلي     ها  هدر محل دفن زبال   

بندي و ايزوالسيون رعايـت نـشده و همچنـين تجمـع             عايق
 مواد زائـد    جايی جابه ولگرد و پرندگان، انتشار بو و        هاي  سگ
سکوني  پالستيک ها به همراه باد به سمت منـاطق مـ           مانند

ي بـراي سـاکنين     تنگناهـای مجاور محل دفن باعث ايجـاد       
ديـده شـده کـه گوسـفندان         .نزديک محل دفن شده اسـت     

 بـرای  محل دفن    های کنارهروستاهاي اطراف هنگام عبور از      
رسيدن به محل چرا از مواد زائد محل دفن تغذيـه کـرده و              

 هـا  بيمـاري  باعـث انتقـال و انتـشار آلـودگي و        مسلمبه طور 
ي از مـواد زائـد از       هـاي   همچنين جمع آوري بخش    .ندشو مي

 حلبـي   هـاي    ظـروف پالسـتيکي و قـوطي       اننـد محل دفن م  
بهـره  يـشان و    ها  هتوسط قشر فقير جامعه و بردن آن به خان        

 بدون توجه به مسائل بهداشتي، سبب انتقـال         دوباره برداری
  .شود مي بهداشتي تنگناهای و ها بيماري
داري شهرضـا ميـزان مـواد        اوليـه شـهر    هـاي    بررسي بنابه

از مـواد زائـد جامـد شـهري         نيمـي   فسادپذير شهر بيش از     
باشد و در صورت صحت اين بررسـي کمپوسـت سـازي             مي
 دفـع مـواد زائـد جامـد         بـرای  اولويـت تواند در باالترين     مي

 از بخـش فـساد پـذير        پـس  اين بررسـي     بنابر. شهري باشد 
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مربوط بـه   باالترين درصد در مواد زائد جامد شهري شهرضا         
 تعيين  برایباشد که    ميپالستيک،کاغذ و مقوا، شيشه و فلز       

 در اولين قدم بايد ميزان هر يک از         مواد بازيافت اين    اولويت
 در مواد فساد پـذير      C/Nهمچنين نسبت    .آنها تعيين شود  

 از  پـيش هستند که بايـد     مهمي  هاي   عاملو درصد رطوبت    
  .فرآيند کمپوست سازي تعيين شوند

  

  قيقروش تح

برداري از مواد زائد جامـد شـهري شهرضـا در فـصل        نمونه
 در ٢٨/٥/٨٤ تـا روز جمعـه   ٢٢/٥/٨٤تابستان از روز شـنبه     

 در  ٢٧/٨/٨٤ تا روز جمعه     ٢١/٨/٨٤فصل پاييز از روز شنبه      
ــنبه    ــستان از روز ش ــصل زم ــه  ١٥/١١/٨٤ف ــا روز جمع  ت

تا روز جمعه    ٢/٢/٨٥ و در فصل بهار از روز شنبه       ٢١/١١/٨٤
برداري در محل دفن به صورت         نمونه  . انجام گرفت  ٨/٢/٨٥

 گزينشتصادفي انجام شد و حجم هر نمونه نيم متر مکعب           
گيري در چهار فصل، هر فصل به مدت يک هفته            نمونه .دش

 نمونه تکرار شد، در حقيقت نمونه       ۲۰و در هر روز به تعداد       
سـپس   . بـار تکـرار شـده اسـت        ۱۴۰ در هـر فـصل       يبردار

   ).۹و۱( روزانه، فصلي و ساالنه محاسبه شد ميانگين
برداري از مواد فـسادپذير        شيميايي، نمونه  تجزيهبه منظور   

ــت      ــام گرف ــصادفي انج ــورت ت ــه ص ــن و ب ــل دف  .در مح
 ۱۴برداري در چهار فـصل و در هـر فـصل بـه تعـداد                  نمونه

سپس ميانگين فصلي و ساالنه بـراي آن         .نمونه انجام گرفت  
در داخل کيسه پالسـتيکي قـرار داده    ها هنمون .محاسبه شد

 بــه C/N تعيــين درصــد رطوبــت و نــسبتبــرایشــدند و 
    ).۹و۱(آزمايشگاه منتقل شدند 

 
  پذير  تعيين درصد رطوبت بخش فساد‐

 نمونـه در هـر فـصل        ۱۴ کـه    ها  ه وزن مرطوب نمون   درآغاز
هـا در اون در درجـه    سـپس نمونـه    .باشد، به دست آمـد     مي

 ساعت قـرار داده  ۲۴و به مدت  سلسيوس درجه   ۸۷حرارت  
 .شد تـا رطوبـت خـود را بـه طـور کامـل از دسـت بدهنـد                  

 از  گيـری  بهره توزين شد و با      بارديگرهاي خشک شده      نمونه
معادلــه زيــر درصــد رطوبــت موجــود در بخــش فــسادپذير 

 وزن  b وزن مرطوب نمونـه و       aدر اين معادله    . محاسبه شد 
  . )۱ و ۹( باشد ينمونه بعد از خشک شدن م

  

             100×
−
a

ba = درصد رطوبت  

  

   درصد کربن مواد فسادپذير تعيين‐

 از تعيـين رطوبـت      آمـده  بدسـت هاي خشک شده      از نمونه 
 . شـد  گيـری  بهـره براي تعيين درصد کربن مواد فـسادپذير        

سـپس از مـواد    .دشـ  هاون آسياب    باهاي خشک شده      نمونه
 بـالن  درونجدا شده و در  مي گر ۱/۰ يها  هآسياب شده نمون  

ســانتيمتر  ۱۰بــه آن  . ريختــه شــدســانتيمتر مکعــب ۱۰۰
ســانتيمتر  ۱۶ نرمــال و ۱/۰ بــي کرومــات پتاســيم مکعــب
ها در    د، سپس نمونه  ش اسيد سولفوريک غليظ اضافه      مکعب

 ۵/۱ بـه مـدت      سلسيوس درجه   ۱۲۰دستگاه اون در دماي     
اون حجـم   هـا از       از خـروج نمونـه     پس .ساعت قرار داده شد   

 رسانده و بعـد  سانتيمتر مکعب ۱۰۰ها با آب مقطر به    نمونه
 سـي   ۲۵۰ ارلن   درون سي سي از محلول برداشته شده،        ۲۵

 گـرم  ۲ آب مقطر و سانتيمتر مکعب ۱۰۰سي ريخته به آن   
آنگــاه نمونــه مــورد نظــر را بــا  .دشــيديــد پتاســيم اضــافه 

ورت  نرمال تيتر نموده تا رنگ محلول به صـ ۱/۰تيوسولفات  
 فرمول زير   بنابهتيوسولفات مصرفي يادداشت و      .آبي در آيد  

در ايـن   ). ۲(د تا درصـد کـربن نمونـه بدسـت آيـد             شعمل  
 نشان دهنده نمونـه مـورد       B معرف نمونه شاهد،     Aفرمول  
  ). ۲( باشد ي نمونه موزن معرف W نظر و

  

                X
W
BA

=
×− 31.0)(4             

 =درصد کربن 
1000

100×X  

  

 پذير  مواد فسادنيتروژن تعيين درصد ‐

هـاي بـه دسـت آمـده در            نمونـه  ديگرهاي الزم را از       نمونه
تـوزين كـرده     مي گر ۵/۰ نمونه   ۴آزمايش كربن جدا كرده و      

 سـي   ۱۰ ريخته و سپس به آن       نيتروژن لوله هضم    روندر د 
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عالوه يك قرص كاتـاليزور و      سي اسيد سولفوريك غليظ به      
ها را در كوره  چند قطره ضد كف اضافه نموده و سپس نمونه

 داده تـا    سلسيوس گرمـا   درجه   ۴۰۰ تا دماي    نيتروژنهضم  
ايـن عمـل نـشانه هـضم         . آبـي در آيـد      نزديـک بـه    به رنگ 
ها، به هـر نمونـه        پس از سرد شدن نمونه     .باشد   مي نيتروژن

گـاه بـا دســتگاه     سـي سـي آب مقطـر اضـافه كـرده آن     ۱۰
  ). ۲(شود  گيري مي  اندازهنيتروژن مستقيمبه طور كجلدال 

 
  نتايج

 فيزيكي براي فصول تابستان، تجزيهميانگين فصلي نتايج 
 به ترتيب در ۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۴پاييز و زمستان 

 گيری بهرهبا .  نشان داده شده است۴ و ۲،۳، ۱نمودارهاي 
در ) ANOVA(طرفه  واريانس يک تجزيه ياز تحليل آمار

 يشود که بين هر کدام از اجزا پسماندها ميده دي ۵%سطح 
 ي داري شهرضا در فصول مختلف سال اختالف معنيشهر

ميانگين فصلي و ساالنه درصد اجزا زباله  .وجود ندارد
آمده ) ۵( در نمودار ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۴شهرضا از تابستان 

ير از  بخش فسادپذC/Nدرصد رطوبت و ميزان . است
  .آمده است) ۶( در نمودار ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۴تابستان 
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تابستان  پاييز   بهار زمستان  ميانگين

درصد رطوبت  C/N  ميزان

 بخش C/N فصلي و ساالنه درصد رطوبت و  ميانگين‐۶شكل  

 )۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۴از تابستان (فسادپذير 
  

ده ديـ ) ۶(و  ) ۵ (يبا توجه به نتـايج موجـود در نمودارهـا         
 ميانگين به طور ۱۳۸۵ تا بهار  ۱۳۸۴شود که از تابستان       مي

دهد که  پذير تشکيل مي  از زباله را مواد فساد۶۱/۷۱%حدود 
 ۱۶/۲۲ آن حدود    C/N و نسبت    ۶۹/۶۹%درصد رطوبت آن    

  .باشد مي
 ميـانگين  روزانه بـه طـور       ۱۳۸۵ تا بهار    ۱۳۸۴از تابستان   

 ۸۷/۶ تـن شيـشه،      ۸۸/۱پـذير،      تن مواد فساد   ۴۵/۶۴حدود  
 ۳۱/۰ تن پالسـتيک و      ۸۱/۶ تن فلز،    ۸۴/۱تن کاغذ و مقوا،     

  .تن پت در شهرستان شهرضا دفن شده است
  

  بحث 

 ۶۴/۰د زبالـه در شهرضــا   سـرانه توليــ ميــانگينبـه طـور    
اين ميزان در دامنه گزارش شـده        .کيلوگرم در هر روز است    
 تـا   Kg/cap.day ۵/۰ (ميانگين براي کشورهايي با درآمد   

  ).۱۴و۱۲و۱۱(باشد  مي) ۹/۰
توان با افـزودن خـاک اره نـسبت           سازي مي    کمپوست برای
C/N       باشـد،    مـي ۳۵ تـا  ۳۰ را به نسبت بهينـه کـه حـدود

  ).۹(رساند 
ا احتساب ارزش فروش هر کيلوگرم کاغذ و مقواي باطلـه           ب

هاي دفن شده، پـت       موجود در زباله، مواد پالستيکي، شيشه     
کــه از ســازمان بازيافــت و تبــديل مــواد زائــد جامــد  و فلــز

توان ميزان هدر رفـت      ميشهرداري اصفهان به دست آمده،      

را بـه دسـت     مـواد   سرمايه در اثر دفن کردن هر يک از اين          
  . آورده شده است) ۱(آوردکه در جدول 

  
  )ريال( ارزش فروش هر يک از اقالم ‐۱جدول 

  اجزا
ارزش فروش هر 

  )ريال(کيلوگرم 

ارزش کل 

  )ريال(

 ۱،۵۰۴،۵۳۰،۰۰۰  ۶۰۰  کاغذ و مقوا
  ۶،۴۶۲،۶۹۰،۰۰۰  ۲۶۰۰  پالستيک
  ۱۳۷،۲۴۰،۰۰۰  ۲۰۰  شيشه

  ۲۷۱،۵۶۰،۰۰۰  ۲۴۰۰  پت
  ۷۰۵،۱۸۰،۰۰۰  ۱۰۵۰  فلز

  ۴۶۸،۵۸۴،۸۰۰  ۸۳  کود فله
  ۲۱۸،۷۶۷،۰۰۰  ۱۵۵  کود نرم

  
 بدسـت پـذير   سازي مـواد فـساد   کودي که در اثر کمپوست   

 درصــد وزن اوليــه مــواد ۳۰د از نظــر وزنــي حــدود آيــ مــي
بنابراين در صـورت احـداث کارخانـه         .پذير خواهد بود    فساد

هـاي    پـذير موجـود در زبالـه        سازي از مـواد فـساد       کمپوست
اگـر   . خواهد شد  توليد تن کود    ۷۰۵۷ضا حدود   شهري شهر 

 درصد  ۲۰درصد کود توليدي به کود فله و حدود          ۸۰حدود  
 تـن   ۵۶۴۵آن به کود نرم تبديل شود در يك سـال حـدود             

 پايـه بـر   ).۹( تن كود نرم توليد خواهد شد۱۴۱۱كود فله و   
قيمت فروش کود فله و کـود نـرم اصـفهان کـه بـه ترتيـب         

 ۳۵۲ باشـد، سـاالنه در حـدود    ل مـي   ريا ۱۵۵ و   ۸۳کيلويي  
ــون ــود  ميلي ــروش ک ــد از ف ــال درآم ــدی ري  از بخــش تولي
  .آيد پذير مواد زائد جامد شهري شهرضا به دست مي فساد

با دفن کردن شيشه، فلز، پت، پالسـتيک، کاغـذ و مقـوا و              
پذير مواد زائـد جامـد شـهري شهرضـا، سـاالنه              بخش فساد 

رود، که از      هدر مي   ريال سرمايه به   ۵۸۰،۵۷۸،۷۶۸،۹حدود  
مـواد  حاصل جمع هدر رفت سرمايه در اثر دفن کردن ايـن            

  .آيد ميبه دست 
پذير، روش زباله سوزي      با توجه به درصد باالي بخش فساد      

 پـايين   گرمايیهاي شهري شهرضا به دليل ارزش         براي زباله 
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 تناسب زباله شهري بـراي زبالـه        نداشتن .باشد  نامناسب مي 
 مواد زائد جامد    هاي   کمپوست از ويژگي   سوزي و توان توليد   

باشـد     مـي  گسترششهري در بسياري از کشورهاي در حال        
  ). ۱۳ و ۱۲، ۱۰(

 بازيافت  توان و ظرفيت   عابديني به بررسي     ۱۳۸۱در سال   
سـرانه   .و مـشخص شـد    ي شهري در زنجان پرداختـ     ها  هزبال

 گـرم   ۷۶۵ مواد زائد جامد شهري براي هر نفر در روز           توليد
ــ .اســت ــسادپذير مي ــواد ف ــوا ۰۲/۷۲%انگين م ، کاغــذ و مق

، ۲۲/۲%، شيــشه PET %۲۶/۰،۱۴/۴%، پالســتيک %۲۵/۱۰
 و نسبت   ۶۵/۶۱%ميانگين رطوبت    . به دست آمد   ۴۷/۳%فلز  

C/N ۶۴/۲۹ ۴( تعيين شد.(   
 قرآنــي، پناهنــده و حــسيني بــه بررســي ۱۳۸۱در ســال 

ترکيب مواد زائد جامد شهري در اصفهان پرداختنـد وآن را           
 ،  ۵۲/۶۹‐۲۶/۷۹%بخـش فـساد پـذير       : چنين تعيين کردند  

ــشه  ــتيک ۶۳/۲‐۳۹/۳%شي ــز۳۱/۹‐۹۵/۱۰%  ، پالس              ، فل
           و رطوبـــت۱۲/۳‐۶۶/۵%  ، کاغـــذ و مقـــوا ۲۲/۱‐%۸۶/۲ 
%۷۵‐۷۰) ۷.(  

 اولويـت  محمدي به امکان سنجي و تعيين        ۱۳۸۲در سال   
زانـه بـه طـور      در بابـل رو    .بازيافت مـواد در بابـل پرداخـت       

 تـن   ۴۳/۱۵ تن مواد قابل تبديل به کود،        ۴۱/۱۴۸ ميانگين
 تـن شيـشه،     ۶/۱۲ تن مواد پالسـتيکي،      ۹/۱۵کاغذ و مقوا،    

 از  ۷۴% حـدود  .دشـو  مي تن پت دفن     ۷۳/۰ تن فلز و     ۶۷/۳
ي شهري بابل مواد قابل کمپوست است کـه نـسبت           ها  هزبال

C/N    ست  به د  ۷۵/۷۵% و درصد رطوبت آن      ۱/۱۵ اين مواد
ي شـهري بابـل را      ها  ه بازيافت براي زبال   هاي  اولويتوي   .آمد

توليد کود، بازيافت پالستيک، بازيافـت      : چنين پيشنهاد کرد  
  ).۹(کاغذ و مقوا، بازيافت پت، بازيافت فلز و بازيافت شيشه 

با جمع بندي و تحليل نتـايج بـه دسـت آمـده از بررسـي                
لـز، شيـشه،    سازي و باريافت ف     ي اقتصادي کمپوست  ها  هجنب

کاغذ و مقوا، پـت و پالسـتيک، درصـد هـر يـک از اجـزا و                  
 زيـست محيطـي و      تنگناهایهمچنين با توجه به مسائل و       

 و توليد   يادشده مواد بازيافت   اولويتبهداشتي در محل دفن     
  : شود کمپوست اين چنين پيشنهاد مي

  پذير  سازي مواد فساد کمپوست ‐۱
ا را بخـش  هـاي شـهري شهرضـ     درصـد از زبالـه  ۷۲حدود  
پذير سـبب     دهد و همچنين مواد فساد      پذير تشکيل مي    فساد

 .ندشو در محل دفن مي     بهداشتي و آلودگي   تنگناهایايجاد  
سازي اين بخش از زباله عالوه بـر جلـوگيري از             با کمپوست 

از   درصـد ۷۲توان بـا کـاهش     بهداشتي، ميتنگناهایايجاد  
ا افـزايش و    هاي ورودي به محل دفن، عمر محل دفن ر          زباله
همچنين با توجـه بـه اينکـه         .هاي دفن را كاهش داد      هزينه

استان اصفهان در بخش خشک و نيمه خـشک ايـران واقـع             
شده و داراي خاکي فقير است که نياز به تـامين مـواد آلـي               
دارد، توليد کمپوست در اين بخش از کشور اهميت بسزايي          

 دارند كـه     فراواني وجود  های در اطراف شهرضا باغ    ).۷(دارد  
توانـد    توليد کمپوسـت مـي     .جا زياد است    نياز به كود در آن    

سبب تامين بخشي از کود مورد نيـاز کـشاورزان در اطـراف             
 بخــشي از کــود مــورد نيــاز کــم دســتشهرضــا شــود و يــا 

 زبالـه در    جداسـازی در صـورت    . شهرداري را تـامين نمايـد     
 يهاراهکار. شود مي توليد   يمبدا، کمپوست با کيفيت باالتر    

تهيه کمپوست از مواد فسادپذير شهرستان شهرضا عبارتنـد       
  :از
   احداث يک کارخانه توليد کمپوست در شهرضا‐۱  
ــه     ‐۲   ــا ب ــتان شهرض ــسادپذير شهرس ــواد ف ــال م  انتق

  )اصفهان(نزديکترين کارخانه توليد کمپوست 
 توليد کمپوست در کنار محل دفن به روش بـه روش            ‐۳  

  ينيمه صنعت
 ي و با توجـه بـه حجـم بـاال          ي اقتصاد يها  هب جن يبا بررس 

، توليــد يمــواد فــساد پــذير شهرضــا تنهــا راهکــار اقتــصاد
در روش اول، هزينـه      . است يکمپوست به روش نيمه صنعت    

 تـن در    ۱۰۰احداث يک کارخانه توليد کمپوست با ظرفيت        
باشد که با    ميريال  ميليون   ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰روز در حدود    

 توليد کمپوست و در نهايت      يجار يها  هدر نظر گرفتن هزين   
 در سال، ي تن کود توليد۷۰۵۷ از فروش آمده بدستدرآمد 
 نشان دهنده بازگشت سـرمايه      آمده بدست  اين بررسی  نتايج
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 مقرون  يباشد که از نظر اقتصاد     مي سال   ۴۰در طول حدود    
  .نخواهد بودبه صرفه 

قـال   انتيدر ارتباط با راهکار دوم نيز با توجه به هزينه باال          
تــن مــواد فــساد پــذير از شهرضــا بــه کارخانــه  ۶۴روزانــه 

 يهـا   ه انتقال و هزينـ    يها  هکمپوست اصفهان، مجموع هزين   
 از فـروش آن     آمـده  بدسـت  توليد کمپوست از درآمد      يجار

 در  ياما توليد کمپوست به روش نيمه صنعت       .دشو ميبيشتر  
  از ماشـين   گيری بهره باز و فقط با کمک کارگران و با          يفضا

از جنبــه  .ســاده ماننــد تراکتــور امکــان پــذير اســت هــای 
 ي، به دليل توليد کمپوست در کنار محل دفن نياز         ياقتصاد

با در نظر گرفتن سرمايه      .به هزينه حمل و نقل وجود ندارد      
 ي جـار  يهـا   هتراکتـور و هزينـ    دستگاه   خريد دو    برایاوليه  

 ۵۰۰ نفـر کـارگر در روز، سـاليانه در حـدود             ۲۰مربوط بـه    
 از توليد کمپوست و فـروش       ي ريال سود خالص ناش    ليونمي

 سـال   ۲ بازگـشت سـرمايه اوليـه در         وآيـد    ميآن به دست    
  .دشو ميمحقق 

  بازيافت پالستيک  ‐۲
 زبالـه    درصد ۸توان از ورود حدود       با بازيافت پالستيک مي   
 زيست محيطـي    زيانبخش گذاریبه محل دفن که داراي اثر     

  . دشو میارد، جلوگيري است و قابليت تجزيه طبيعي هم ند
  بازيافت کاغذ و مقوا  ‐۳
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Abstract 
Population increasing and land decreasing for solid waste disposing is the reason for the problems of 

municipal solid waste dispose in Iran. Also almost 70% of municipal solid waste in Iran is made of 
perishable materials and much of solid waste is made of plastic, paper and paperboard, metal and glass 
which all these materials are able to be recovered. Therefore, composting and recycling is the reason 
for reducing the material volume to landfills, environmental problems and also economical benefits. 
For priority determination of recovery and composting, qualitative and quantitative reorganizations of 
municipal solid waste are necessary. About 140,000 people live in Shahreza, and almost 90 ton 
municipal solid waste is produced daily. Landfill is 5 kilometer far from east of the residential area. 
For physical analysis, sampling of Shahreza municipal solid waste performed in landfill randomly. 
Sampling was performed in four seasons, each season for one week and each day about 20 samples ( a 
sample = 0.5 3m ). In fact, in each season the sampling has been repeated 140 times. Six components 
that were made of perishables, metal, plastic and PET, of each samples were separated. Afterwards, 
mean percent of components was calculated daily, seasonal and annually from summer 1384 to spring 
1385. For chemical analysis, sampling of perishables was performed in landfill randomly, in four 
seasons and each season about 14 samples and moisture content of samples and carbon to nitrogen 
ratio was measured. The results showed that 71.61% of Shahreza municipal solid waste is made of 
perishables. These materials consist of 69.69% moisture and 22.16% C/N. Each of the above 
mentioned components is comprised of plastic 7.57%, paper and paperboard 7.64%, glass 2.09%, 
metal 2.04% and PET 0.35% that by recovery and composting about 9, 768, 578, 580 Rials in landfill 
is avoided to waste annually. By considering sanitary and environmental damages, the percent and 
price of each of the components, recovery priority and composting was determined as follows: 
composting, plastic, paper and paperboard, metal, PET and glass recycling. 
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