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 صنايع بازيافت مواد زايد جامد در شهر مشهدساماندهي 
 ١لزوم ايجاد شهرك بازيافت

 
                      دكتر فاطمه وثوقي          دكتر محمد حسين پاپلي يزدي

                           پژوهشكده اميركبير         استاد جغرافيا دانشگاه تربيت مدرس تهران 

 
 

 چكيده  
 مجدد از   ي    شهري  و استفاده     ي ه و بازيافت  مواد با ارزش  موجود در زبال        أدر مبد  زباله   بحث  تفكيك 

در تقريبا   . زايي  و غيره  مطرح  است      ، اشتغال  ، اقتصادي  ، زيست  محيطي  آنها از جهات  مختلف  بهداشتي    
جداسازي  مواد قابل  بازيافت  به  صورت  غيررسمي  توسط  بخش  خصوصي  رواج             ،  هرهاي  ايران تمامي  ش 

و در اكثر موارد     و غير مجاز     واحدهاي  كوچك  عمده بازيافت مواد زايد  در شهر مشهد توسط           . دارد
، ي  مجدد از كاغذ    ادهبازيافتي  از زباله هاي  شهري  عمدتاً شامل  استف      موارد    . انجام مي شود  غيراستاندارد

در شهر مشهد كارگاه ها و صنايع موجود در زمينه         . مقوا و پالستيك هاي  جدا شده  از زباله ها مي شود       
غير از نان كه اكثراً به مصرف خوراك        . فعاليت مي كنند  اجزاء   بازيافت اين نيز عمدتاً حول محور   بازيافت  

وسه تغيير شكل مي يابند كه يا به محصول جديد           ساير اجزاء با گذراندن يك يا دو پر         ،دام مي رسد 
  اوليه كاالهاي بازيافتي ديگر مي باشندي تبديل شده و يا ماده

هاي  مختلف  از قبيل      آوري  و تفكيك  غيرقانوني  زباله  در محل        عالوه  بر آن  زباله  دزدي  و يا جمع        
هاي  تخليه  برون  شهري  انجام  مي شود و        مكانهاي  زباله  در محل ها و        ، سطل هاي  انتقال  زباله   ايستگاه

فرآيند جمع آوري  نه  تنها هيچ       علت  عدم  نظارت  بر     در اين  حالت  به   . دن بازيابي  مي گرد   مختلفمواد  
 به  دنبال  خواهد     بهداشتي ـ زيست محيطي      هاي  متعدد  سودي  متوجه  بخش  دولتي  نمي گردد كه  زيان      

 نامطلوب  و غيربهداشتي  از اين  مواد در كارخانجات  و صنايع  بازيافتي  و              ي  استفاده  از آن  جمله   . داشت
 .هاي  كاذب  مي باشد نيز ايجاد شغل

ي بازيافت مواد زايد جامد      در اين مقاله سعي شده است پس از بررسي موارد مختلف در زمينه              
نايع بازيافت مواد زايد براي شهر      شهر مشهد به  منظور كاهش هزينه هاي خدمات شهري، پيشنهاد ص         

ي  اين امر عالوه بر كاهش هزينه هاي حمل و نقل زباله         . گزيني اين صنايع انجام گيرد     مشهد و نيز مكان   
                                                      

ها و فناوري هاي بازيافت مواد زايد جامد شهر مشهد  ي روش  و توسعهاين مقاله بخشي از طرح اصالح، بهبود  -١
 .  انجام شده استدر دانشگاه تربيت مدرس  ١٠٢ است كه با اعتبارات ماده الف بند 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

ي شهر و نيز كاهش خسارت هاي زيست محيطي ناشي از            شهر مشهد مي تواند در ساماندهي حاشيه     
 .بازيافت غير اصولي زباله موثر باشد

 در ي تعيين اجزاي قابل بازيافت و برآورد ميزان هر يك از اين اجزاء               هدف عمده مقاله  در اين   
شهر مشهد و نيز تعيين صنايع بازيافت       ي   شناخت بافت فيزيكي زباله   و در واقع      مشهد زباله هاي شهر 

 .و توجيه فني و اقتصادي اين صنايع در شهر  مشهد مي باشد
 

 . ، مواد زايد، شهرك بازيافت، مشهدصنايع بازيافت، ساماندهي: ها  كليد واژه
 

 مقدمه
آوري، حمل و نقل و      يكـي از مشـكالت و معضالت شهري در كل جهان مساله جمع            

توليد انبوه زباله در شهرها معضالت بهداشتي،       . است) زباله(دفع مواد زايد جامد شهري      
ده  اجتماعـي، حمـل و نقل ترافيك و غيره را به وجود آور    -زيسـت محيطـي، اقتصـادي     

گزينـي محل دفن و صنايع بازيافت مواد زايد خود يكي از مسايل عمده و                مكـان . اسـت 
 . ي شهرها درآمده است پيچيده

تازه  با اين مخارج     . شود  ميليارد تومان خرج زباله مي     ٢٢٠در ايـران ساليانه بيش از       
هاي  له زبا ١٣٨۳در سال . المللي رسيد يا حتي نزديك شد      توان به استانداردهاي بين    نمي

 زباله شهر و   تن   ۳۰۰۰۰و خاك و نخاله حدود       تـن    ۷۵٠٠شـهر تهـران روزانـه حـدود         
عدم .  رسـيده اسـت   تـن ۶۰۰۰و خـاك و نخالـه آن بـه حـدود      تـن  ١٧٠٠مشـهد بـه     

هاي كوچك غير استاندارد   ريـزي دقـيق موجـب شـده اسـت كه صنايع و كارگاه              بـرنامه 
شد  نيروي كار ارزان به وفور يافت مي      بازيافت در حواشي شهرها يعني در مكان هايي كه          

اين مسأله . شوندو كنـترل هـاي زيسـت محيطي و اجتماعي به حداقل مي رسد، مستقر                
اين .  است و شهر مشهد هم از اين امر استثناء نيست سوميي جهان عمـالً يـك پديـده    
ي بخشي از مطالعات گسترده  در همين زمينه است تالش دارد ضمن              مقالـه كه چكيده   

ي صنايع  رسـي وضـع موجـود شهر مشهد از اين لحاظ، راهكارهاي استراتژيك توسعه        بر
ي بازيافت زباله    اين امر ضمن كمك به حل مسأله      . بازيافـت را در شهر مشهد ارايه دهد       

 . ي شهر نيز كمك نمايد مي تواند به ساماندهي حاشيه
 

 طرح مسأله
محيطي  رل هاي سخت زيست   كمبود يا از بين رفتن محل هاي سنتي دفع زباله، كنت          

 افزايش حجم و وزن آنها به ويژه در كشورهاي صنعتي           ،ناظر بر دفع زايدات و پسماندها     
و شهرهاي بزرگ، همگي سهم بسزايي در ازدياد سريع هزينه خدمات و پشتيباني دفع              
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149  

چون خدمات دفع پسماندها از نظر اقتصادي تغيير مي كند، بازيافت           .اند پسماندها داشته 
سـازمان  (صرفه مي شود  ي بازيافـت آنها به نحو فزاينده اي مقرون به   ندها و وسـيله   پسـما 
چـون در اكـثر شـهرهاي جهـان سـوم بـرنامه ريـزي فضـايي براي                  . )٣٤٨ :۱۳۷۷ ملـل، 

مكان گزيني صنايع بازيافت و محل دفن انجام نشده است، مسايل و مشكالت اقتصادي،    
، بهداشتي و زيست محيطي و حاشيه نشيني    زيباشناختي  ـ    حمل و نقل،مسايل ترافيكي   

بازيافت يكي از مهم ترين روش ها براي تسكين و تخفيف           . بـر اين امر مترتب شده است      
 .مواد زايد جامد است ي لهأسم
 

 فرضيات  
 . بازيافت مواد زايد جامد مي تواند در كاهش هزينه هاي خدمات شهري موثر باشد -١
اند در كاهش هزينه هاي حمل و نقل، ساماندهي         گزيني صنايع بازيافت مي تو     مكان -٢

 .حاشيه شهرها و كاهش خسارت هاي زيست محيطي موثر باشد
 . موارد يك و دو مي تواند براي شهر مشهد صادق باشد -٣

 
 اهداف

 :باشد مقاله اهداف زير مد نظر ميدر اين 
 هاي شهر  زباله   در  هر يك از اين اجزاء     مقدارتعييـن اجـزاي قـابل بازيافت و برآورد           -

 .شهر مشهدي  شناخت بافت فيزيكي زبالهو در واقع  مشهد
 تعيين صنايع بازيافت و توجيه فني و اقتصادي اين صنايع در شهر مشهد -

 
 روش تحقيق

ي موضوع   استفاده ازمنابع چاپي، آماري، اسناد و گزارشات در زمينه         :  روش  كتابخانه اي      -
 .تحقيق

ميزان زباله و درصد اجزاء      بخصوص  اجزاي اين تحقيق   ي از ارمورد بسي  در: ميداني  روش -
ريزي  برنامه در. نبود در دسترس   در شهر مشهد آمار و اطالعات دقيقي          دهنده آن  تشكيل

نياز به شناخت از     از جمله صنايع بازيافت،      بـراي احـداث و راه انـدازي هر واحد صنعتي          
از جمله اقداماتي    .ي واحد مي باشد    خوراك اوليه  عبارتي مواد اوليه يا به    كيفيت و تركيب  

ي اوليه و اندازه گيري   در اين زمينه صورت گيرد انجام نمونه برداري از ماده       بايسـتي  كـه 
 . فاكتورها و عناصر موجود در آن مي باشد

ي زباله بايستي در طول سال حداقل        براي برنامه ريزي در مورد اجزاي تشكيل دهنده       
ي كامل فيزيكي زباله يعني       تجزيه مرتبه چندين روز   و هـر     مرتـبه ) هـر فصـل   ( ٤ يـا    ٣

 ... صنايع بازيافت مواد زايد ساماندهي 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 منظور مشخص كردن  اين امر به. ي زباله انجام شود تعيين اجزاي مختلف تشكيل دهنده
تغييرات حاصل در ميزان و نوع زباله با توجه به توليد و مصرف مواد غذايي، تغييرفصول        

ر هر برنامه ريزي براي اين امر       به طور كلي د   . و تغيـيرات آب و هوا مورد توجه قرار گيرد         
  .)٨٣: ١٣٧٣عمراني،( ليتري الزم است   ١٠٠٠ تا   ٥٠٠ نمونه ٢٠ نمونه و حداكثر   ١٢حداقل

 زباله هاي شهري كه در ي دهنده  تشكيل يبه منظور شناخت هر چه بيشتر وضعيت اجزا       
ي مي باشد آناليز فيزيك     مشهد براي شهر واقع شناخت وضعيت مواد اوليه صنايع بازيافت        

 . استگرفته انجام ١٣٨١  فصول مختلف سال درشهراين زباله هاي 
به . استه  شدبرداشت  مشهد  شهرسطح  از   ها نمونهبـراي ايـن امر به روش تصادفي،         

هاي اجتماعي، اقتصادي در سطح شهر و تأثيري كه اين عوامل بر             دلـيل وجـود تفـاوت     
ي از زباله از تمام مناطق   تولـيد و تركيـب زبالـه هـا دارنـد سـعي شـده است نمونه بردار                 
عالوه بر اوضاع اجتماعي    . مختلف شهر مشهد به تناسب جمعيت هر منطقه صورت گيرد         

لذا در  . و اقتصـادي ميزان و تركيب زباله ها در فصول مختلف سال نيز يكسان نمي باشد               
ايـن تحقـيق، نمونـه برداري براي هشت روز در هر يك از فصول سال و براي هر يك از                     

 روز در طول سال زباله هاي هر ٣٢لذا جمعاً . ي شهر مشهد بوده است دوازده گانهمناطق 
و اجزاي آنها    نمونه برداري شده اند   )  نمونه براي هر منطقه    ٤در هر فصل    (يك از مناطق    

 .  در شرايط مناسب محيطي، به تفكيك توزين شده اند
 

 بازيافت مواد زايد جامد شهريتعريف و مفهوم 
دفع زباله شامل دفن، سوزاندن و       . ه به همراه جوامع بشري خواهد بود       زباله هموار 

مانند كاغذ،  (بازيافت خود شامل بازيافت مواد زايد خشك          . امحاء و بازيافت مي باشد    
مي باشد بنابراين  ...) گاز، برق و  (و انرژي   ) تهيه كود آلي  (، كمپوست   ...)پالستيك، فلز و  

 .باشد زباله ميبازيافت زباله يكي از راه هاي دفع 
بازيافت يكي از مهم ترين روش ها براي تسكين و تخفيف مشكل مواد زايد جامد                 

بازيافت به معناي عبور دادن ماده اي از سيستمي است كه اين سيستم باعث                 . است
اين امر باعث مي شود ميزان مواد مصرفي .مي شود آن ماده دوباره مورداستفاده قرار گيرد

صول جديد و مصرف انرژي را كاهش دهد و نيز باعث صرفه جويي             الزم براي توليد مح   
 .)٧: ١٣٨١مرتضايي،( در مصرف مواد خام شود 

ولي نمي توان زباله را    . با بازيافت مي توان زباله را از نظر كّمي و كيفي كنترل كرد             
بنابراين . بازيافت بايد مانند هر صنعت ديگري اقتصادي باشد         . به طور كلي از بين برد     

ازيافت فقط به معني جمع آوري مواد براي استفاده مجدد نيست، بلكه ايجاد و توسعه               ب
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در واقع پردازش و بازيافت يكي      . )٩٠: عمراني(بازار براي فروش مواد بازيافتي نيز هست        
پردازش عبارت از باال . از عناصر موظف در سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري است   

در اين ميان تفكيك مواد     . يستم و بازيافت مواد و انرژي است      بردن راندمان و كارآيي س    
به اين ترتيب تفكيك مواد     . )٨٧: ١٣٧٢عبدلي،  (يكي از تكنيك هاي اصلي پردازش است       
براي جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و . مقدمه اي براي بازيافت به  شمار مي رود

 از محصوالت بازيافتي بايد در        بهداشتي، تشويق و ترغيب صنايع بازيافتي و حمايت         
تجربه هاي ساير شهرهاي در     . )٨٢: ١٣٧٩عبدلي،   (رأس برنامه هاي شهرداري ها باشد    

حال توسعه نيز مؤيد اين امر است كه با مديريت صحيح مي توان  پيكاري موفقيت آميز                
ي  يكي از تجربيات موفق برنامه     . براي حفظ محيط شهري و توسعه را از سر گذراند            

زيافت زباله در اين شهرها با اقدامات كم هزينه و مبتني بر مشاركت مردمي است                   با
 .)٩٣: ١٣٨٣كاظميان، (

 
 پيشنهاد براي صنايع بازيافت

 از جمله احداث و راه اندازي هر واحد صنعتي   ريزي براي  در برنامه چـنانچه ذكـر شد      
 ه ي ارتي خوراك اولي  بـه شـناخت كيفيت و تركيب مواد اوليه يا به عب           صـنايع بازيافـت،     

اندازه گيري فاكتورها و عناصر موجود       وزباله  نمونه برداري از     بنابراين   .مي باشد نياز  واحد  
، جزو اقدامات اوليه مي بايستي      گذارند تأثيربازيافتي  آن كه درراندمان توليد محصول       در

راي صنايع ي زير ب لـذا درايـن مقالـه مسايل و عوامل واقع گرايانه        . در نظـر گرفـته شـود      
 . بازيافت در نظر گرفته شده استيپيشنهاد

 ميزان و حجم مواد زايد قابل بازيافت -
 ي نفوذ شهر مشهد براي زايدات قابل بازيافت  حوزه-
  وجود كارگاه هاي كوچك بازيافت-
   حمل و نقل-
  تأسيسات زيربنايي-
  وجود بازار مصرف -

 :اخته مي شود در ادامه به توضيح هر يك از اين موارد پرد
 

  شهر مشهدميزان و حجم مواد زايد قابل بازيافت
اولين مسأله اي كه به دقت به آن توجه شده است، برآورد ميزان مواد قابل بازيافت                

نزديكي به محل مواد اوليه نيز يكي از         . در شهر مشهد و شهرهاي اطراف آن مي باشد        
ي  بخصوص آن كه مواد اوليه    . پارامترهاي مؤثر در مكان يابي واحدهاي صنعتي است        
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

در واقع مي توان گفت . ي شهري تأمين شود مورد نياز واحدهاي بازيافت بايستي از زباله
صنايع تبديل و بازيافت مواد جزو نادر صنايعي هستند كه جريان مواد اوليه در آنها با                 

ج از  در ساير صنايع مواد اوليه عمدتاً از طبيعت و خار              . ديگر صنايع تفاوت دارد    
ي شهرها تهيه مي شود و پس از انجام مراحل توليد يا تبديل براي مصرف به                  محدوده

كه در مورد صنايع بازيافت و تبديل        در صورتي . شهرها و مراكز جمعيتي حمل مي شود     
مواد بايستي مواد اوليه از شهرها و مراكز جمعيتي براي توليد يا تبديل به واحدهاي                  

صنايع تبديل و بازيافت مواد جزو معدود صنايعي هستند          در واقع   . صنعتي حمل شود  
ي آنها هم بيشتر در      گردد و كاالي توليد شده      ي آن از شهرها تهيه مي       كه مواد اوليه  

لذا صنايع مربوطه بايد در نزديكي شهرها مستقر گردند تا              . شود شهرها مصرف مي  
ني زماني اين صنايع سودآور     يع.صرفه باشد  استفاده از مواد اوليه و بازار فروش مقرون به        

 .ي حمل و نقل آنها كاهش يابد خواهند بود كه هزينه
اين امر در حالي است كه به دليل آلوده بودن مواد اوليه بايستي مالحظات خاص                  

به طور مثال  . محيطي و بهداشتي را نيز براي استقرار اين واحدها در نظر گرفت              زيست
 صنايع آلوده كننده است و نياز به اخذ مجوزهاي          صنايع كاغذ و خمير كاغذ و مقوا جزو       

لذا نمي توان آنها را در حواشي شهرها        . )١٤٤-١٥١: ١٣٧٣نوري،  (زيست محيطي دارد    
يعني صنايع بازيافت از نظر اقتصادي براي كاهش هزينه هاي حمل و نقل              .مستقر كرد 

ايستي از  بايد در حاشيه شهرها مستقر شوند و براي حفظ بهداشت و محيط زيست ب                
پس بايد راه حل هايي يافت كه دو مسأله اقتصاد و محيط زيست با              . شهرها دور باشند  

لذا نوع صنايع پيشنهادي و مكان گزيني آنها بر اساس موارد زير               .هم سازگار درآيند  
 .انجام پذيرفته است

 
  انجام مطالعات بر روي مواد زايد شهري شهر مشهد

  ي شهر مشهد مختلف موجوددر زبالهي ميزان اجزا  تعيين درصد وآناليز فيزيكي و
دهنده   از اجزاي تشكيل    در شهر مشهد درصد هر جزء      انجـام شده    طـبق مطالعـات     

هاي  بر اساس توزين ماشين. باشد  مي۱ه شده در جدول ي در اين شهر به صورت ارا     زبالـه 
 تن ١٠٧٧ي شهر مشهد    ي خانگي روزانه   ، ميانگين زباله  ١٣٨١حمـل زبالـه دركـل سال      

  .است
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  *١٣٨١ سال- شهر مشهد ي  موجود در زبالهي درصد و ميزان اجزا :١ل جدو
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٢٨/٠ ٦٩/١ ٦٦/٠ ١٨/٢ ٣٤/٢ ٥٩/١ ١٦/٣ درصد  ٥٢/٧٦ ٨٧/٤ ٧١/٦
 ساليانه

٨٢٤ ٥/٥٢ ٣/٧٢ ٣ ٢/١٨ ٧ ٥/٢٣ ٢/٢٠ ١/١٧ ٣٤ 
 متوسط

 تن به روزانه 

 .١٣٨٣پاپلي يزدي،    *
 

 ١٣٨١سال - شهر مشهد ي موجود در زباله ي خشك درصد اجزا: ١نمودار 
 

 
 

 شهر  هاي ساختماني  حاصل از فعاليت  ي    بايد توجه داشت كه ميزان خاك و نخاله        
وده است كه توسط ستاد خاك و نخاله در       تن ب ۶۰۰۰ روزانه حدود    ١٣٨۳مشهد در سال  

به محل هاي  آوري و    جمع جداگانه) و تبديل مواد   زير نظر سازمان بازيافت   (شهر مشهد   
در جدول  ذكر شده    يو سرجارو خاك و نخاله    . شده است  مجاز دفن اين مواد حمل مي     

طح خانگي از س  ي   است كه همراه زباله   و سرجارويي    ميزان خاك و نخاله       ۱و نمودار   
ي  دهنده ي درصد اجزاي تشكيل     نشان دهنده ٢ي  جدول شماره  .شود  آوري مي  شهر جمع 

چنانچه در جداول نيز مشهود است      . باشد ي شهر مشهد مي    زباله در مناطق دوازده گانه   
 مواد   آن، ي زباله در شهر مشهد و در مناطق مختلف            بيشترين اجزاي تشكيل دهنده  

برنامه ريزي براي اين امر مبحث مفصل و جداگانه اي را          . د مي باش )تر  ي   زباله(فسادپذير  
اما .  چاپ و در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت         كه در مقاالت ديگري   مي طلبد  
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

ويژگي كه بازيافت مواد زايد فساد پذير برخوردار است اين است كه بازيافت آن عمدتاً                 
ذاري براي اين امر توجيهي     گران تمام مي شود و حداقل براي بخش خصوصي سرمايه گ        

به همين منظور . لذا عمدتاً بازيافت مواد فسادپذير توسط شهرداري انجام مي شود     . ندارد
 تن زباله در روز     ٥٠٠ي توليد كود كمپوست با ظرفيت پذيرش         در شهر مشهد كارخانه   

 .مشغول به كار مي باشد) كودبار(در محل دفن زباله هاي مشهد 
 

 * ١٣٨١ي مناطق مختلف شهر مشهد سال   موجود در زبالهدرصد مواد : ٢جدول 

اير
س

  

له 
خا

 و ن
ك

خا
ارو

رج
 س

و
ت  

وجا
نس

م
 

ت 
لزا
ف

ك  
ستي

ال
ه   

يش
ش

 

pe
t

ك    
ستي

پال
 

قوا
و م

غذ 
كا

 

اد 
 مو

ذير
ادپ

فس
 

طق
منا

 
 

هد
مش

 

١ ٤٠/٧٤ ٢٤/٥ ٧٣/٦ ٢٤/٠ ٩٠/١ ٤٤/٠ ٤١/٢ ٥٥/٢ ٣٣/٢ ٧٥/٣ 

٢ ٤٥/٧٤ ٥٩/٥ ٣٦/٧ ٣٣/٠ ٦٧/٢ ٤٤/٠ ٠٧/٢ ٩١/١ ٦٧/٢ ٥٣/٢ 

٣ ٢٥/٧٨ ٠٥/٤ ٩٨/٥ ٢٨/٠ ٤١/١ ١٣/٠ ٣٤/٢ ٢٨/٣ ٥٩/١ ٦٨/٢ 

٤ ٢٦/٧٦ ٣٤/٤ ٨٤/٥ ٢٨/٠ ٨٤/١ ٣٦/١ ٨٥/١ ٣٢/٢ ١٤/٢ ٧٨/٣ 

٥ ٩٧/٧٥ ٩٦/٤ ٧٩/٦ ٤١/٠ ١٣/٢ ١٥/٠ ١٦/٢ ٣٩/٢ ١٨/١ ٨٦/٣ 

٦ ٨٦/٧٤ ٥٨/٥ ٥٤/٦ ٢٤/٠ ٢٩/١ ٩٣/١ ٦١/٢ ٣١/٢ ٦٢/١ ٠٣/٣ 

٧ ٦٣/٧٥ ٣٧/٥ ١٥/٧ ٢٤/٠ ٢٤/١ ٤٨/٠ ٤١/٢ ٨٧/٢ ١٣/١ ٤٦/٣ 

٨ ٦٥/٧٦ ٠١/٥ ٠٩/٧ ٢٩/٠ ٧٩/١ ٣٠/٠ ٧٣/١ ٧٣/٢ ٨٣/٠ ٥٩/٣ 

٩ ٩٦/٧٦ ٦٩/٤ ٨٥/٦ ٣٨/٠ ٦٢/١ ٠٥/١ ١٦/٢ ١٦/٢ ٩٩/٠ ١٤/٣ 

١٠ ٢١/٨٠ ٤١/٤ ١٨/٦ ٢٩/٠ ٢٦/١ ٥٣/٠ ٨٧/١ ٩٢/١ ٧٦/٠ ٥٦/٢ 

١١ ٠٩/٧٧ ٧٩/٤ ٦١/٦ ١٩/٠ ٠٨/٢ ٢٣/٠ ١٢/٢ ٩٦/١ ٩٥/٠ ٩٨/٣ 

١٢ ٤٤/٧٧ ٢٥/٤ ٩٨/٦ ٢٤/٠ ٦٣/١ ٦٩/٠ ٠٥/٢ ٥٠/١ ٩٣/١ ٢٩/٣ 

٥٢/٧٦ ٨٧/٤ ٧١/٦ ٢٨/٠ ٦٩/١ ٦٦/٠ ١٨/٢ ٣٤/٢ ٥٩/١ ١٥/٣  

 .١٣٨٣پاپلي يزدي،   *     
 

 مواد فسادپذير
تشكيل مي دهد و شامل     ي شهري را      در زباله  %)۵۲/۷۶ (بيشـترين ميزان   ايـن جـزء   

ها   به طور جداگانه توسط نمكي   زيافت نان با. باشد   ي تـر و مواد غذايي و نان مي         پسـمانده 
 و بايستي در طرحي جداگانه راه حل هاي اساسي شود انجام ميبـه طريقي غير بهداشتي    
 .براي بازيافت آن پيدا كرد

متوسط 
 شهر
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  و مقواكاغذ
ترين نوع بازيافت مواد      رايج .دهد هاي مشهد را كاغذ و مقوا تشكيل مي        زبالـه % ۸۷/۴

امروزه بيش از نيمي از كاغذ      .  است  و مقوا    بازيافت كاغذ در بسياري از كشورهاي جهان      
در بسياري از كشورهاي    .  سوئد مي خرند بازيافت مي شود      مروزنامـه ها و مجالتي كه مرد      

درصد بازيافت كاغذ    در حـال توسعه نظير كنيا، برزيل، مالي و هندوستان نيز به ترتيب            
  . )٨٥: ١٣٧٨سعيدنيا، ( درصد است ٣٠ و ٣١، ٣٧، ٥٤به ترتيب 

 
 پالستيك
بازيافت پالستيك  از آنجايي كه     دهد  مشهد را پالستيك تشكيل مي     ي زبالـه % ۸۷/۴

سيستم ساده اي دارد و در اكثر موارد نياز به تكنولوژي بااليي ندارد و از طرفي نيز سود                  
 .كنندگان مي نمايد، همواره مورد توجه اين گروه افراد بوده است           سرشـاري عايد بازيافت   

پس از آن هر    . ها از انواع زباله پاكسازي مي شود       اي بازيافت پالستيك ابتدا پالستيك    بـر 
مهندسين مشاور پليمر،   (يـك از انـواع پالسـتيك ها مسيري را براي بازيافت طي مي كند                

١٩١، ١٣٧١(. 
 

  PETظروف 
ولي به دليل مصرف روز .  استPET درصد زباله شهر مشهد متشكل از ظروف ۲۸/۰

ها ميزان آنها روز به روز در حال گسترش          روف و بطري  ظـ تفاده از ايـن نـوع       افـزون اسـ   
ت ايـن مـواد بـه طبيعـت بسيار طوالني است لذا خطرات زيست               شـ  بازگ ي دوره .اسـت 

، ي ارزان به دليل   . محيطـي به همراه دارد و تبديل به يكي از معضالت جهان خواهد شد             
 PETاز بازيافت   . ي فراوان دارد   ستفادهمورد ا  ، بازيافت يتو قابل  بـودن     و مقـاوم     يسـبك 
  در شرايط كنوني بازيافت آن     .توان براي ساخت توليدات جديد بسياري استفاده كرد        مي
 در برخي از شهرهاي ايران از جمله در تهران آن را            .داردني اقتصـادي     ايـران صـرفه   در  

  .كنند آسياب كرده و به خارج صادر مي
 

  شيشه
 يشيشه نسبت به ديگر اجزا     .دهد را شيشـه تشكيل مي    مـواد زايـد مشـهد       % ۶۹/۱

جداسازي .  كند  دفن ايجاد مي   برايموجـود در زبالـه كمتريـن مشكل زيست محيطي را            
وص اگـر ايـن كار به صورت دستي انجام شود نياز به             اسـت بخصـ   شيشـه از زبالـه دشوار     

ي اقتصادي   اما بازيافت آن انجام مي شود و صرفه       . سـرمايه گذاري بيشتري خواهد داشت     
 .است) كمپوست(شه يكي از مواد مزاحم در توليد كود آلي ي ش.دارد
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 الستيك
 الستيك  ،منظور از الستيك  .دهد مـواد زايـد مشـهد را السـتيك تشـكيل مي           ۶۶/۰%

 الستيك از جمله اجزايي است كه قابليت       .مي باشد ضـايعاتي ناشـي از مصـارف خانگـي          
 است، از انجام نشدهتفكيكي روي آن  مشهد  در شهر    ١٣٨٢ سال   بازيافـت دارد، ولـي تا     

پـودر الستيك و استفاده از آن در توليد          ي جملـه كاربـردهاي زايـدات السـتيك تهـيه         
 .مي باشد... ها، آسفالت و ها، عايق كفپوش

 
  و غير آهنيفلزات آهني

 در بازيافت فلز دو نكته بايد .دهند مـواد زايد شهر مشهد را فلزات تشكيل مي     ۱۸/۲%
دوم . تفكيك شوند از هم   وجه قرار گيرد اول آن كه بايد فلزات آهني و غيرآهني            مـورد ت  

 فلزدر   اي بازيافت آلومنيوم است و مهمترين منبع اين       رآن كـه مهمتريـن فلز غيرآهني ب       
 .)١٤١: ١٣٧٩عبدلي،(هاي شهري وصنايع بسته بندي است زباله

 
 منسوجات

كند ولي در  داني ايجاد نميمنسـوجات از اجزايـي است كه خطر زيست محيطي چن         
وري و حمل و نقل     آكاهش هزينه هاي جمع      صـورت تفكيك از مبدأ و سوزاندن عالوه بر        

 .گذارد ميزباله، ارزش حرارتي بااليي داشته و خاكستر ناچيزي نيز بر جاي 
 

  و سرجاروخاك و نخاله
  را بهاغلب مقادير جزيي است زباله شهري همراه  و سـرجارويي كه    خـاك و نخالـه     

و نخالـه خطـر زيست محيطي ايجاد    خـود اختصـاص مـي دهـد و از طرفـي ايـن خـاك        
 . نمي نمايد

 
 ساير
 كـه در دسـته بندي هاي قبلي قرار نگيرد، تحت عنوان ساير طبقه بندي          چـيزي هـر    

شامل پارچه هاي آلوده و خون      ( از جمله مي توان به چرم، ضايعات خطرناك          . شده است 
و وسايل الكتريكي كه اغلب     ...)  مواد ناشناخته، داروهاي فاسد و     هاي حاوي  آلـود، بطري  

 .ماهيت تركيبي دارند، اشاره كرد
 

 ميزان مواد اوليه قابل بازيافت شهرهاي پيرامون شهر مشهد 
 ي حمل     مشهد توان جذب مواد قابل بازيافت همه استان را دارد، مانع اصلي هزينه             

وجود شهرهايي  با اين.فوذمشهد رامحدود مي كند  ي ن  عامل حمل  و نقل حوزه    .و نقل است  
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ي نفوذ شهر مشهد از اين لحاظ قرار گيرد در نظر گرفته شده                  كه مي تواند در حوزه    
ي نفوذ مشهد بر اساس جمعيت  الزم به ذكر است برآورد مواد زايد شهرهاي حوزه. است

 .)١٣٨٣دي، يز پاپلي(ي توليد زباله در خراسان بوده است  و متوسط ميزان سرانه
 

 ١٣٨١ سال -روزتن -ي نفوذ شهر مشهد برآورد ميزان زايدات قابل بازيافت در حوزه : ٣جدول 
 نام شهر شيشه فلزات پالستيك كاغذ و مقوا

 مشهد ١٩ ٢٣,٥ ٧٢,٤ ٥٣,٣
 چناران ٠,٢ ٠,١٩ ٠,٤ ٠,٣
 سرخس ٠,٥ ٠,٦٨ ١,٠٢ ٠,٨٣
 شانديز  ٠,٢ ٠,٣٧ ٠,١٢
 طرقبه  ٠,٢ ٠,٤ ٠,١٨
 قوچان ٠,٧ ١,١٣ ٢,٤ ٣,١٤
 جمع ۴/۲۰ ٢٥,٩ ٧٦,٩٩ ٥٧,٨٧

 
 وجود كارگاه هاي كوچك بازيافت

بازيافت در    داراي مجوز   واحد ١٢٧ تعداد   ١٣٨١مطالعات نشان مي دهد در سال       
  عمدتاً و تعدادي واحدهاي كوچك غير مجاز و      مشغول به كار بوده اند      شهرستان مشهد   

 كه اطالعات   اند فعال بوده در بازيافت زباله هاي شهري      زداراي كارگر كمتر از ده نفر، ني      
مشخصات كلي اقتصادي اين واحدها، كوچك       . باشد موجود نمي دقيقي در مورد آنها      

) مواد بازيافتي (بودن و پراكنده بودن آنها، پايين بودن كيفيت مواد خام مورد استفاده               
اد خام، نازل بودن سطح      ي اين مو   ي نامناسب بودن مكانيسم تفكيك اوليه       به  واسطه 

 بازارهاي محلي و كمبود        تكنولوژي مورد استفاده، محدود بودن بازار محصوالت به          
به چون  كارگاه هاي  بازيافت     .  است شهرسرمايه به ويژه در واحدها و كارگاه هاي واقع در          

ركت   بنابراين  از مركز شهر به  سمت  حاشيه  شهر ح           ،مساحت  نسبتاً زيادي  نياز دارند     
 ي ها در حاشيه   كارگاه  مشهود است اكثر اين    ١ي  شماره ي  چنانچه در نقشه   .مي نمايند

اين   در    .اند سطح شهر پراكنده    شمال و شرق شهر مشهد و تعداد معدودي نيز در             
تبعات  فعاليت  اين     بنابراين. محيطي رعايت نمي شود   موازين بهداشتي و زيست   كارگاه ها  

وسيله  انواع   ه   آنها ب  ي هاي  واگيردار و قابل  انتقال  و توسعه         بيماري  نوع  كارگاه ها افزايش  
 .هاي  مختلف  مي باشد باكتري

محيطي و   زيست اجتماعي، اقتصادي،  از ابعاد مختلف   ها لزوم ساماندهي اين كارگاه   
 اين كارگاه هاي كوچك بخش مهمي از مواد زايد جامد قابل           .بهداشتي قابل توجيه است   

 ... ساماندهي صنايع بازيافت مواد زايد 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

در طراحي هرگونه صنعت    . ت بخصوص كاغذ، پالستيك و فلز را بازيافت مي كنند         بازياف
بازيافت بايستي وضع موجود اين كارگاه ها، حوزه نفوذ و ظرفيت تبديل مواد زايد آنها                

ي جمع آوري مواد، در     اين كارگاه ها به دليل قدمت، اتصال به شبكه       . در نظر گرفته شود   
م به سرمايه بخصوص به دليل فرار از مقررات بيمه و            دست داشتن بازار فروش، نياز ك      

قانون كار يا معافيت هاي قانون كار به دليل كوچكي كارگاه ها، فرار از مقررات                       
زيست محيطي و بهداشت و شهرداري، استقرار در مكان هاي ارزان قيمت غير استاندارد،            

يافت مي بايست تمام    در صورتي كه در صنايع مدرن باز       . امكان توليد ارزان را دارند      
لذا مواد توليدي گران تر از مواد توليدي دركارگاه هاي كوچك         . مقررات موجود اجرا شود   

البته كيفيت مواد بازيافتي توليد شده در اين صنايع بهتر و برتر از كيفيت               . خواهد بود 
 و  توليد مواد بازيافتي در كارگاه ها خواهد بود، ولي در بازار كنوني قيمت تمام شده                  

اگر بدون توجه به اين مالحظات و        . قيمت براي مصرف كننده نقش بسيار اساسي دارد       
به قصد جذب كل مواد زايد قابل بازيافت و حذف كارگاه ها، صنايعي طراحي شود الاقل               

مگر آن كه  . براي يك زمان ده ساله صنايع نخواهند توانست با ظرفيت كامل كار كنند              
اه هاي موجود را تعطيل كرد و يا به نحوي آنها را در صنايع             يا به طرق قانوني كليه كارگ     

 .شريك نمود و آنها را در شهرك هاي صنعتي مجتمع كرد
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 ۱۳۸۲هاي بازيافت در شهر مشهد سال   پراكندگي كارگاه :۱نقشه 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

  حمل و نقل
 از نظر . ي يك كاال است    مخارج حمل و نقل يك بحث اساسي در قيمت تمام شده            

 پارامترهاي توليد   سايربرخي از صنايع بازيافت حمل ونقل داراي چنان اهميتي است كه           
 به طور مثال در مورد توليد بيوكمپوست و حمل  و نقل زباله            .دهد الشعاع قرار مي   را تحت 

به عنوان ماده اوليه، عمدتاً اين نوع واحدهاي توليدي بايستي در همان محل دفن در                 
  استقرارترين محل پيشنهادي براي اس مطالعات انجام شده مناسب    راسب.نظر گرفته شود  

يا در مجاورت آنها و نيز در مورد برخي واحدها           هاي صنعتي    واحدهاي صنعتي شهرك  
 .مانند كارخانه توليد برق از زباله در محل دفن زباله هاي شهري مي باشد

نايع و عوامل   گزيني ص  به طور كلي مكان گزيني شهرك هاي صنعتي جداي از مكان        
در . اما گزينش معموالً در دو سطح ملي و محلي انجام مي گيرد             . مؤثر بر آن نيست    

سطح نخست مصالح و منافع ملي مطرح است و لذا ضابطه هاي سودمندي فداي مصالح              
ي  و در سطح دوم با توجه به نوع صنايع، پاسخگويي به سؤاالتي در زمينه             . ملي مي شود 

ي  بازار،نحوه ه و ويژگي هاي كمي و كيفي آن، قابليت دسترسي به         محل دريافت مواد اولي   
تأمين نيروي كار و شعاع رفت و آمد روزانه، دسترسي به اراضي موات و ارزان و مجهز                   
به آب كافي، شيب مناسب و مقاومت مطلوب خاك و جهت وزش باد مد نظر خواهند                  

 .)١٧٢: ١٣٧٦رضويان، (بود 
وسيله ارگان هاي ذيربط جهت استقرار      اي كه به   ودهمناطق صنعتي عبارتست از محد    

گونه مناطق در طرح هاي جامع و هادي شهرها           اين. صنايع در نظر گرفته شده است      
 . )١٣٧١سازمان حفاظت محيط زيست، ( گردد  مشخص و تصويب مي

ظرفيت پذيرش صنايع . دراطراف شهر مشهد چند شهرك صنعتي ساخته شده است
رك ها كامل است و اين شهرك ها نمي توانند پذيراي صنايع جديد           در برخي از اين شه    

برخي از اين شهرك ها نيز جنبه تخصصي دارند و مثالً بيشتر به صنايع غذايي                . باشند
اختصاص يافته اند و نمي توانند صنايع بازيافت يا الاقل بخشي از صنايع بازيافت را در                 

 . خود جاي دهند
 شهرك بازيافت را تأسيس و       داشته است در نظر   شهرداري مشهد    ۱۳۸۱از سال   

 براي اين منظور زميني     .) هنوز اين شهرك فعال نيست     ۱۳۸۳در سال   ( .راه اندازي كند 
 كالت توسط شهرداري مشهد      - محور مشهد  ٢٥ هكتار در كيلومتر      ٤٥٠با مساحت   

ار بر اين اساس محل استقر    . تملك گرديده است و مطالعات مربوطه در حال انجام است         
 .   كليه صنايع بازيافت شهر مشهد در شهرك صنعتي بازيافت تعيين گرديده است
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 تأسيسات زيربنايي
ي مكان صنايع مؤثر بوده       تا حد زيادي در انتخاب بهينه       سيسات  زيربنايي  أتوجود  

به اين منظور عمدتاً سعي شده است صنايع در شهرك بازيافت مشهد پيشنهاد               . است
گر است و يا ا   در محل  موجود    مقدور زيرساخت هاي مورد نياز صنايع       زيرا حتي ال . شود

 .باشدمي نه  ممكن   ايجاد آن با كمترين هزينيست  
 

 وجود بازار مصرف
. ي نوع توليد، كّميت، كيفيت و غيره مي باشد         نزديكي به بازار مصرف تعيين كننده     

گيني يا حجم كاالهاي    صنعتي كه درنزديك بازار مصرف باشد نگراني زيادي درمورد سن         
يك موقعيت مكاني خوب براي يك كارخانه        . ي حمل آن نخواهد بود     توليدي و هزينه  

ي بخشي از نيازهاي يكديگر       مي تواند در مجاورت با كارخانه اي باشد كه تأمين كننده         
 باشند

 
 تعيين تعداد و نوع كارخانجات  بازيافت مورد نياز شهر مشهد

آمده، تعداد كارخانجات مورد نياز شهر مشهد از نظر            بر اساس مطالعات به عمل      
براي بازيافت زايدات   . ميزان زباله و مواد قابل بازيافت، شش كارخانه پيشنهاد شده است          

در كنار كارخانه گرانول سازي    . پالستيك در شهر مشهد دو واحد پيشنهاد شده است          
ت اين ماده در نظرگرفته      براي بازياف  Petدستگاه هاي گرانول ساز    ) ١واحد(شهر مشهد   
 . شده است

ترين بازيافت زايدات پالستيك تبديل آن به محصوالت مختلف از جمله            يكي از رايج  
ي گرانول از    ولي اقتصادي ترين روش تهيه   . مي باشد... ظروف پالستيكي، گلدان، كفش و    

اصل در  گرانول ح .  است Pet بادي، پلي پروپيلن، پلي اتيلن و      -زايدات پالستيك تزريقي  
كارخانجات پالستيك سازي به همراه درصدي از ماده  اوليه نو به محصوالت مرغوب با               

 .كيفيت باال تبديل مي شود
براي بازيافت زايدات كاغذ و مقوا نيز دو واحد توليد كاغذ شبه كرافت و مقواي                    

اري از  براي بازيافت زايدات فلز، كارخانه هاي توليد لوله  بخ       . دوبلكس پيشنهاد شده است   
زايدات غيرآهني و ريخته گري قطعات فلزي براي زايدات آهن، فوالد و ساير آلياژها                 

ي توليد   همچنين براي بازيافت زايدات شيشه اي يك كارخانه         . پيشنهاد شده است   
 . ظروف شيشه اي در شهر مشهد پيشنهاد شده است

 
 

 ... د ساماندهي صنايع بازيافت مواد زاي
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ي د اوليه و موامحل احداث و هادينكارخانجات بازيافت پيشنوع :  ۴ جدول
  مورد نياز آنها  در شهر مشهد

 رديف واحد توليدي محل احداث ي مورد نياز مواد اوليه

شهرك بازيافت petزايدات پالستيك و   ١ ١ واحد-pet  گرانول و گرانولانواع
شهرك بازيافت زايدات پالستيك  ٢ ٢ واحد - گرانولانواع
شهرك بازيافت زايدات كاعذ و مقوا  ٣ دوبلكسفت و مقواي  شبه كراكاغذ

شهرك بازيافت زايدات فلزات غير آهني  ٤  بخاريلوله

زايدات فلزات آهني و غيرآهني شهرك بازيافت  ٥ گري قطعات فوالدي و قطعات چدنيريخته
شهرك بازيافت زايدات شيشه  ٦  شيشه ايظروف

 
 تعيين ظرفيت توليد ساير واحدهاي بازيافت پيشنهادي 

 در شهر مشهد حدود      PET گرانول سازي مواد پالستيكي و        ١دظرفيت توليد واح  
 گرانول سازي مواد پالستيكي حدود     ٢ تن در سال و ظرفيت توليد ساالنه واحد        ١٢٤٠٠
 . تن توليد ساالنه هر دو واحد خواهد بود٢١٠٤٠ تن مي باشد كه در مجموع ٨٦٤٠

 
  تن -ظرفيت توليد صنايع پيشنهادي بازيافت در شهر مشهد  : ۵جدول 

ميزان زايدات 
 حوزه نفوذ ساالنه

ظرفيت 
 توليدساالنه

 
 واحد توليدي

 
رديف

 ١  )١واحد  ( pet  و گرانولگرانول انواع ١٢٤٠٠ ٢٤٣٢٦
 ٢ )٢واحد  (  گرانولانواع ٨٦٤٠ 

 ٣  شبه كرافت و مقواي دوبلكسكاغذ ١٨٠٠٠ ٢١٢٤٥
 ٤   لوله  بخاري ٣٠ ١٣٨٧
 ٥ دنيچدي و قطعات گري قطعات فوال ريخته ٤٠٠٠ ٨٠٥٨
 ٦  ظروف شيشه اي ١٠٠٠٠ ٧٤٦٤

 
 ي كارخانجات پيشنهادي برآورد هزينه

هزينه هاي ذكر  . ي  طرح هاي پيشنهادي را نشان مي دهد        محل اجرا و هزينه     ۶جدول  
 .ي ثابت مي باشد ي محوطه سازي،ساختمان،ماشين آالت و سرمايه شده شامل هزينه
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  هزينه به هزار ريال- در شهر مشهداحدهاي پيشنهادي بازيافت وي  برآورد هزينه  : ۶جدول 
نه يهز سرمايه ثابت

 ماشين آالت
هزينه 

 ساختماني
هزينه 

 محوطه سازي
قيمت 
 زمين

مساحت 
 واحد زمين

٠٠٠/٦٧٥/١٠  ٠٠٠/٧٤٦/٣  ٠٠٠/٠٤٥/٣  ٠٠٠/٨٥٩  ٠٠٠/٨٠٠ -گرانول سازي ٤٠٠٠٠ 
١واحد  

٠٠٠/٩٥٠/٧  ٠٠٠/٨٧٤/١  ٠٠٠/٦٦٠/٢  ٥٠٠/٥١٣  ٠٠٠/٦٠٠  -گرانول سازي ٣٠٠٠٠ 
  ٢واحد 

٠٠٠/١٦٠/١٤  ٠٠٠/٠٠٠/٨  ٠٠٠/٧٥١/٢  ٨٠٠/٢٨٩  ٠٠٠/٤٠٠  كاغذ شبه كرافت ٢٠٠٠٠ 
٠٠٠/١١٠/٤  ٠٠٠/٩٢٠/٢  ٠٠٠/٧٧٠  ٠٠٠/٢٠  ٠٠٠/٤٠٠ قطعات  ٨٠٠٠ 

 ريخته گري
٠٠٠/٢٤٦  ٠٠٠/١٠٠  ٠٠٠/١٢٥  ٠٠٠/١  ٠٠٠/٢٠  لوله بخاري ٥٠٠ 
٠٠٠/٦٢٦/٤  ٠٠٠/٤٥٦/٢  ٠٠٠/٣٤٠/١  ٠٠٠/١١٠  ٠٠٠/٧٢٠  ظروف شيشه اي ٦٠٠٠ 

 
 ي تفكيك از مبدأ مواد   اقدامات اوليه و همزمان با  احداث كارخانجات در زمينه

تفكيك مواد زايد شهري از مبدأ توليد، شرط اصلي بهره برداري اقتصادي، بهداشتي             
لذا سرمايه گذاري در امر تفكيك       . و زيست  محيطي صنايع مربوط به بازيافت است          

طرح تفكيك زباله از مبدأ بايستي قبل از         .  تواند نتايج مطلوبي را در برداشته باشد       مي
 .احداث كارخانجات پيشنهادي اجرا شود

 :  براي تفكيك زباله از مبدأ بايستي كارهاي زير اعمال گردد
 

  آموزشي و ستادي-كارهاي فرهنگي 
هري و شهروندان در     ش مديران، كاركنان خدمات      انجام برنامه هاي آموزشي براي       -

 ي بازيافت زمينه
 تبليغات از طريق صدا و سيما و ساير موارد -
مسؤوالن شركت ها و پيمانكاران طرف قرارداد با شهرداري، آموزش كارگران           آموزش -

 ...شهرداري، آموزش از طريق مدارس، كتب درسي و 
 .شهرداري سطايجادشده تو و اعطاي جوايز و برگزاري نمايشگاه ها و غرفه هاي تشويق -
 )١٣٧٩علوي تبار، (جلب مشاركت مردم در امر تفكيك  -
 

 كارهاي فيزيكي
كيسه زباله بارنگ هاي   (گذاشتن وسايل الزم تفكيك در اختيار توليدكنندگان زباله          -

 .به صورت رايگان يا با نرخ ارزان) مختلف، سطل هاي دوقلو يا چند قلو
 .ر محل هاي توليدنصب كانتينرهاي مخصوص تفكيك زباله از مبدأ د -
 .ي تفكيك خريد وسايل حمل  و نقل ويژه -

 ... ساماندهي صنايع بازيافت مواد زايد 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

  جغرافيايي و ساماندهي توسط بخش خصوصي-تشكيالت ساختاري

واگذاري مناطق به شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد شهرداري براي امر تفكيك و             -
 .ساماندهي آن

 )١٤٣: ١٣٨٢وثوقي، (ساماندهي فعاالن غيررسمي در امر تفكيك  -
 

  اعتباري-اليكارهاي م

حداقل براي دو   (تعيين اعتبار ويژه از طرف سازمان شهرداري ها براي اين امر                 -
 )ي پنج ساله دوره

 تعيين اعتبار ويژه از طرف شوراي اسالمي شهر -
 .ي مشاركت مالي توليدكنندگان زباله در امر تفكيك تعيين نحوه -
 .امر تفكيكي مشاركت مالي صنايع و كارگاه هاي بازيافت در  تعيين نحوه -
عوارض، (مشاركت مالي مصرف كنندگان مواد زايد جامد بازيافتي           ي   نحوه تعيين   -

 ...)ماليات
 

  قضايي-بستر قانوني 

مصوبات مجلس، دولت، وزارت كشور، وزارت بهداشت،       (بستر قانوني در سطح ملي       -
 )سازمان محيط زيست

مصوبات ديگري  مصوبات شوراي اسالمي شهر و يا        (بستر قانوني در سطح محلي        -
 ).ي قانوني داشته باشد كه جنبه

ايجاد شعبه اي ويژه در دادگستري براي برخورد با متخلفان و همه امور مربوط به                 -
 .مواد زايد جامد شهري

 
 پيشنهاد تامين مالي  طرح هاي صنعتي بازيافت پيشنهادي

ري مطلوبي     نتايج ارزيابي اقتصادي طرح هاي پيشنهادي نشان مي دهد طرح ها سودآو        
خصوصي برخوردارند   ي كافي براي جلب و جذب سرمايه گذاران بخش        داشته و از انگيزه   

 طبق برآوردهاي انجام شده نرخ سودآوري در طرح هاي بازيافت              .)١٣٨٢،يزدي پاپلي(
 درصد و نرخ     ٣٢ تا   ٢٧بين  ) توليد گرانول، پلي اتيلن، نايلون و نايلكس       (پالستيك  

٢٤حدود ) گرافت و مقواي دوبلكس توليد كاغذ شبه(ت كاغذ سودآوري طرح هاي بازياف
سودآوري طرح بازيافت شيشه و طرح هاي بازيافت فلزات نيز         . درصد برآورد شده است   

بديهي است نرخ سودآوري طرح ها تأثير مهمي در انتخاب شيوه هاي          . قابل قبول است    
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 موارد زير يا     طريق ازتوان   سرمايه الزم را مي    . تأمين سرمايه گذاري خواهد گذاشت    
 : تركيبي از آنها به دست آورد

 اي هاي تبصره بودجه -١
 عمليات بانكي بدون ربا -٢
 ها گذاري مستقيم بانك سرمايه -٣
 استفاده از تسهيالت تكليفي و امكانات وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي -٤
 هاي كشور گذاري شهرداري و سازمان شهرداري سرمايه -٥
 المللي هاي بين گذاري سرمايه  -٦
 گذاري بخش خصوصي  سرمايه -٧
 ) فروش اوراق قرضه( جلب مشاركت مردمي -٨
 

  نهايي ي نتيجه
زا  كاري اشتغال ) طالي كثيف ( نتيجه آن كه بازيافت زباله يا مواد زايد جامد شهري          

عالوه بر آن بازيافت زباله و نظارت صحيح بر انجام آن گام مهمي در                . است و سودآور 
  .باشد  شهرداري، حفظ محيط زيست و بهداشت عمومي مي           هاي جهت كاهش هزينه  

 نشان مي دهد طرح ها سودآوري مطلوبي  نيزنتايج ارزيابي اقتصادي طرح هاي پيشنهادي
. داشته و از انگيزه كافي براي جلب و جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي برخوردارند             

بايد به صورت استاندارد     اندازي صنايع بازيافت مي    اين است كه احداث و راه     قابل توجه   
هاي  ساماندهي اين صنايع كه به صورت كارگاه      . اي انجام پذيرد   در شهرك صنعتي ويژه   

اند، نه    شهر مشهد مستقر شده    ي مجاز و غير مجاز در داخل شهر مشهد و يا در حاشيه            
شود بلكه شهر زيارتي، توريستي       زيست و بهداشت عمومي مي      تنها باعث حفظ محيط   

اندازي صنايع    مهم ديگر آن كه قبل از راه       ي نكته .نمايد تر مي  يباتر و جاذب  مشهد را ز  
 .دكر در شهر مشهد هرچه بيشتر تقويت   راأهاي تفكيك از مبد  طرحدبازيافت باي

 
 تشكر
خاتمه الزم است از همكاران محترم آقايان مهندس سيد حسنعلي حسيني و                در

آناليز فيزيكي زايدات انجام دادند و ديگر مهندس  مجيد درودي كه زحمات بسيار براي 
ها مهندس سعيده وثوقي خزايي، مهندس زينت فتحي، ومهندس اعظم            همكاران خانم 

 .شان تشكر و قدرداني شود ملكي براي همكاري

 ... ساماندهي صنايع بازيافت مواد زايد 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 منابع و مآخذ 
طرح اصالح بهبود و توسعه روش ها و فناوري هاي         «). ١٣٨٣. (پاپلي يزدي، محمدحسين  -١

 . دانشگاه تربيت مدرس.١٠٢ماده الف . »يد جامد شهر مشهدبازيافت مواد زا
طرح توجيه فني و اقتصادي بازيافت مواد زايد جامد          « ).۱۳۸۲( .پاپلي يزدي و همكاران    -٢

 . پژوهشكده اميركبير.اسازمان شهرداري ه كارفرما وزارت كشور .»شهري استان خراسان
مع جمع آوري، حمل و نقل و        مطالعات طرح جا  «). ١٣٨٠-٨٣. (پاپلي يزدي و همكاران    -٣

 .  دانشگاه فردوسي مشهد.كارفرما شهرداري مشهد. »دفع مواد زايد جامد شهر مشهد
 .»واحدهاي صنعتي بحثي در اقتصاد فضا      مكان گزيني   «). ۱۳۷۶. (محمدتقيرضويان،   -٤

 .دانشگاه آزاد اسالمي اهواز
 ).٧١اسفند:(زخدماتياستقرار صنايع ومراك ومعيارهاي حفاظت محيط زيست ضوابط سازمان -٥
مترجمان . ٢١دستور كار   . »زيست و توسعه   درباره محيط  كنفرانس«). ١٣٧٧.(سازمان ملل  -٦

انتشارات  سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري        . سيد اميرايافت . دكتر حميد طراوتي  
 .برنامه عمران ملل متحد

. امد شهري  ج هفتم مواد زايد ج        .»كتاب سبز شهرداري   «). ١٣٧٨. (سعيدنيا، احمد  -٧
 .انتشارات سازمان  شهرداري هاي كشور

سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري و روش هاي            «). ١٣٧٢. (عبدلي، محمدعلي  -٨
 .سازمان بازيافت و تبديل مواد. شهرداري تهران.  »كنترل آن

. »طرح جامع بازيافت و دفع مواد زايد جامد شهري كشور         «). ١٣٧٩. (عبدلي، محمد علي   -٩
انتشارات سازمان  : تهران. يت دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهري در ايران          مدير. ج دوم 

 .شهرداري هاي كشور
دفع و بازيافت   . ج اول . »مديريت مواد زايد جامد شهري     «). ١٣٧٩. (عبدلي، محمدعلي  -١٠

 .انتشارات سازمان  شهرداري هاي كشور: »مواد زايد جامد شهري در جهان
انتشارات سازمان   . »مشاركت در اداره امور شهرها        «). ١٣٧٩. (رضا تبار، علي   علوي -١١

 .شهرداري هاي كشور
 .آزاد اسالمي دانشگاه علمي مركزانتشارات:تهران.»مواد زايدجامد«).١٣٧٣.(عمراني،قاسمعلي -١٢
امكان سنجي واگذاري وظايف     «). ١٣٨٣. (كاظميان، غالمرضا و سعيدي رضواني، نويد       -١٣

: تحليل وظايف شهرداري ها در وضع موجود       بررسي و   . ج سوم . »جديد به شهرداري ها  
 .انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور

نامه مديريت   ويژه. »تجربه بازيافت زباله در انگلستان     «). ١٣٨١اسفند  . (مرتضايي، عادل  -١٤
 .٢شماره . مواد زايد

. »ها و اصالح خواص ضايعات پالستيك     چگونگي بازيافت «).١٣٧١.(مهندسين مشاور پليمر   -١٥
سازمان بازيافت و تبديل مواد       .  مواد  و تبديل   سمينار بازيافت      قاالت اولين مجموعه م 

 .شهرداري تهران
انتشارات سازمان  . »راهنماي صنعت و محيط زيست    «).١٣٧٣. (نوري، جعفر؛ شيدا نشاط    -١٦

 .حفاظت محيط زيست
بررسي اجتماعي مشاغل غيررسمي در جمع آوري مواد زايد          «). ١٣٨٢. (وثوقي، فاطمه  -١٧

 . ٧٠شماره . فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. »شهري استان خراسانجامد 
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