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Abstract 
Industrial Estate of Rasht is one of the oldest Industrial 
Estate of Iran in Guilan province .It was established 
before the Islamic republic of Iran's revolution in 1974 . 
The Industrial Estate of  Rasht  that is the greatest active 
Industrial Estate in the province is located at 18- kilometer 
of western south side of Rasht city. In this article, solid 
waste management has been studied as one of the 
problems of this Industrial Estate. The method of this 
article has been on the basis of observation and 
completion of subjective questionnaires distributed among 
61% of the active industrial units. Study of finding show 
that majority of industries, have a passive approach 
toward remarks of environment protection, absorption of 
environment experts and scientific management of Solid 
wastes. In this regard, only 13.4% of the units have 
environment experts, 14.9% of industrial units have taken 
an action for studying their solid wastes. For this reason, 
two industrial units have been able to selected as Green 
unit in Guilan province. Metal and nonmetal mineral 
Industries groups have the most amount of industrial solid 
waste with 26.80% and 20.72% respectively, and Metal 
Industrial  groups with 19% and textile industries with 
15.23% have the most weight of House-hold solid wastes. 
About 4.45% of the units have recycled their solid wastes 
and 21.20% of them do the recycling together with other 
management activities such as source reduction, 
incineration and Sanitary Land fill.  About 1.51% of 
industrial units have incinerated their Solid Wastes but no 
precise control is made on air pollution. In summary the 
industrial units under study in Industrial Estate of Rasht 
produce 3903.8 tons of industrial solid wastes per year 
and 217.2 tons of House-hold solid wastes per year. 
According to the obtained results, upon development of 
industrial activities in factories and increase of the number 
of staffs, the volume of produced solid wastes will 
increase in future. Accumulation of these wastes in the 
Industrial Estate will create undesirable environmental 
effects and more consumption of resources. By applying 
an integrated solid waste management system in Industrial 
Estate of Rasht, production of solid waste is decreased and 
increasing industrial development will be maintained.  

 
Keywords: Solid Waste Management , indusutrial solid 
waste, house-hold solid waste, industrial estate of Rasht. 
 

  
  چکیده

هاي صنعتی  ترین شهر شهر صنعتی رشت در استان گیالن یکی از قدیمی
این شهر .  تأسیس شده است1353پیش از انقالب و در سال  باشد، ایران می

 18باشد، در فاصله   استان میترین شهرك صنعتی فعال صنعتی که بزرگ
در این مقاله مدیریت . کیلومتري جنوب غربی شهر رشت قرار دارد

. پسماندها به عنوان یکی از معضالت آن مورد بررسی قرار گرفته است
هاي موضوعی  این مقاله بر اساس مشاهده و تکمیل پرسشنامه روش کار در

دهد  ها نشان می سی یافتهبرر. هاي فعال صنعتی بوده است  درصد واحد61در 
اي نسبت به  که اکثر صنایع شهر صنعتی مورد مطالعه رویکرد منفعالنه

مالحظات حفاظت محیط زیست، جذب کارشناس محیط زیست و مدیریت 
 درصد از واحدها داراي 4/13در این راستا تنها . علمی پسماندها دارند

 صنعتی اقدام به  درصد از واحدهاي9/14باشند،  کارشناس محیط زیست می
اند به عنوان   واحد توانسته2از این رو . اند مطالعه پسماندهاي خود نموده

هاي صنایع کانی فلزي  گروه. واحد سبز در سطح استان گیالن انتخاب شوند
 درصد  بیشترین میزان 72/20 درصد و 80/26و غیر فلزي به ترتیب با 
 23/15 درصد و نساجی با 19هاي صنایع فلزي با  پسماندهاي صنعتی و گروه

درصد  نیز بیشترین میزان وزنی پسماندهاي شبه خانگی را در سال تولید 
هاي   درصد از واحدها مبادرت به بازیافت پسماند54/4حدود . نمایند می

ها بازیافت را به همراه دیگر   درصد از واحد20/21نمایند و  خود می
سوزاندن و دفن بهداشتی انجام هاي مدیریتی نظیر کاهش از مبدأ ،  فعالیت
 درصد از واحدها  نیز اقدام به سوزاندن پسماندهاي 51/1حدود . دهند می

نمایند که هیچ گونه نظارت دقیق بر کنترل آلودگی هوا در آنها  خود می
در مجموع ، واحد هاي صنعتی مورد مطالعه در شهر صنعتی . وجود ندارد

 تن پسماند شبه خانگی 2/217و  تن پسماند صنعتی 8/3903رشت ساالنه 
هاي صنعتی در  دست آمده، با توسعه فعالیت طبق نتایج به. نمایند تولید می
هاي تولیدي در آینده  ، حجم پسماند ها و افزایش تعداد پرسنل کارخانه

تجمع این زایدات در شهر صنعتی باعث ایجاد اثرات . افزایش خواهد یافت
با اعمال سیستم . شتر منابع خواهد شدناسازگار محیط زیستی و مصرف بی

، در ضمن کاهش تولید پسماند  جامع مدیریت پسماند در شهر صنعتی رشت
  .گردد روند روبه رشد توسعه صنعتی نیز حفظ می

  
  ،  هاي شبه خانگی ، پسماندهاي صنعتی، پسماند مدیریت پسماند: ها کلیدواژه

  .شهر صنعتی رشت
  

* Correspending author. Email Address: F.Abedinzadeh@gmail.com 
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  مقدمه
شــهرهاي صـــنعتی نـــواحی خاصــی هـــستند کـــه بـــراي   

انـد و   ي صنعتی آماده سازي و منطقه بنـدي شـده   ها فعالیت
، حمـل و   هـا  در آنها تأسیسات زیـر بنـایی نظیراحـداث راه     

، تأسیـسات عمـومی و دیگـر خـدمات رفـاهی جهـت           نقل
تسهیل رشد صنایع و کـاهش اثراتـشان بـر محـیط زیـست            

 .)Group Bank World  ,2003( ایجــاد گــشته اســت 
ــعه   ــنایع در جهــت توس ــعه ص ــصادياحــداث و توس  - اقت

ــزایش تولیــد داخلــی،    اجتمــاعی کــشور اهــدافی ماننــد اف
اشتغال زایی ودر نتیجه افـزایش کیفیـت زنـدگی را دنبـال          

ــوع فعالیــت تولیــدي   . کنــد مــی بایــد توجــه داشــت هــر ن
تواند فاقد  آلودگی باشد و تولید مواد زاید در صـنایع       نمی
 در ایـن راسـتا توسـعه پایـدار        . اي گریز ناپذیر است    پدیده

هـایی در   تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که بـه شـیوه          
هاي صنعتی روي آوریم که میزان پسماندها        تولید فراورده 

هـاي صـنعتی     هاي ناشی از آنها کمتـر از فرآینـد         و آالینده 
متعارف باشد، هم چنین بـا اصـالح شـیوه راهبـرد سیـستم               

کاهش میزان . ها را کاهش داد   توان میزان پسماند   تولید می 
هــاي تولیــدي بــه نوبـه خــود بــه معنــاي کاســتن از   پـسماند 
باشد، زیرا سـبب پیـشگیري از اتـالف          هاي تولید می   هزینه

 ,Ferdosi and Sadough(گـردد   بیهـوده مـواد اولیـه مـی    

بـراي دســتیابی بــه توســعه پایــدار و حفــظ محــیط  ). 1988
هـاي مـدرن کـه از نظـر محـیط          ، استفاده از فناوري    زیست

باشـند و پایـداري      تـر مـی     قابـل دسـترس    تـر و   زیست پاك 
مدیریت یکپارچـه  . رسد باالتري دارند ضروري به نظر می   

هـاي جــامع بــراي   یکــی از نگــرشISWM( 1(پـسماندها  
باشد که از اعمال مفهوم  مدیریت منابع و محیط زیست می  

.  (Geng, et al., 2006)وجود آمده است توسعه پایدار به
ISWM    هـا    تکنولـوژي  – فنـون     شامل انتخاب ترکیبی از  
ــه ــداف    و برنامـ ــه اهـ ــتیابی بـ ــدیریتی بـــراي دسـ   هـــاي مـ

حفاظت از محیط زیست و کنتـرل   مدیریت پسماند یعنی 
ــودگی ــی   آلــ ــواد مــ ــن مــ ــی از ایــ ــاي ناشــ ــد هــ  باشــ

)Tchobanoglous and krieth, 2003.(    زایدات صـنعتی

ــل ویژگــی  ــه دلی ــدات   عمــدتاً ب هــاي خاصــشان جــزء زای
ــشینه مـــدیریت  گ خطرنـــاك محـــسوب مـــی  ردنـــد و پیـ

قانون بازیابی و حفاظـت    « هاي صنعتی به تصویب        پسماند
ــابع ــال RCRA( 2(» منـ ــده  1976در سـ ــت متحـ  در ایالـ

هــاي صــنعتی بــا  اخــتالط پــسماند. گــردد آمریکــا بــاز مــی
هاي شهري کـه معمـوالً غیـر خطرنـاك محـسوب             پسماند
 هایی در براي مـدیریت     شوند منجر به تدوین آیین نامه      می

در حال حاضـر  . هاي صنعتی شد مستقل و جداگانه پسماند  
هاي جامع مـدیریت     طرح«هاي جهان    در بسیاري از کشور   

هاي زمانی میان مدت و      تهیه و در دوره   » مواد زاید صنعتی  
 ,Texsasep (شود طوالنی مدت به مرحله اجرا گذاشته می

(2002  .  
یریت هاي صنعتی مد     با توجه به توسعه و افزایش شهر

هاي  ، دفع و بازیافت پسماند ، حمل و نقل جمع آوري
اي  ها اهمیت ویژه صنعتی و شبه خانگی در این مجتمع

دهد که در  نتیجه مطالعات انجام شده نشان می. دارد
هاي صنعتی ایران از منظر حفاظت محیط  مجموع شهرك

زیست از جمله مدیریت پسماند به دلیل عدم اجراي 
طی و مدیریت صحیح  موفق مطالعات زیست محی

این امر باعث شده که توسعه و احداث شهرهاي . اند نبوده
صنعتی در راستاي اهداف ایجاد  آنها نظیر ایجاد تعادل 
میان مناطق پیشرفته و عقب افتاده، ایجاد سیاست توزیع 

اي، استفاده از منابع  در آمدها در سطح ملی و منطقه
ت از تراکم صنعتی در طبیعی و مواد اولیه محلی، ممانع

محدوده شهرها و خطرات ناشی از آلودگی محیط 
زیست، بر انگیختن توسعه صنعتی، بهسازي و مدرن 

 ,Monavari(هاي صنعتی، نباشد  نمودن تدریجی کارگاه

هاي  واقعیت امر بدین گونه است که طی سال ) 2002
هاي تحقیقاتی و اجرایی و نه قوانین و  اخیر نه سیاست

اند موجبات تأمین  موجود هیچ یک قادر نبودهمقررات 
اهداف مذکور را فراهم کنند، بنابراین تجدید نظر اساسی 
در رابطه با مسائل زیست محیطی صنایع خصوصاً در 
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 Khan(باشد  رابطه با مدیریت پسماندها امري ضروري می

and Ahsan, 2003.(  
  

  روش تحقیق
 شناسایی و تعیین محدوده تحقیق 

 هاي صنعتی  و طبقه بندي گروهشناسایی- 
  بازدید از صنایع  فعال موجود -
هــاي صــنعتی موجــود در  تـدوین پرســشنامه بــراي گــروه - 

 سـوال  35پرسشنامه طراحی شده حاوي  .شهرصنعتی رشت 
 :باشد شامل سه بخش کلی به شرح ذیل می

  مشخصات واحد صنعتی) الف 
هـا و اطالعـات پـسماندهاي تولیـدي در           ویژگی) ب
  د صنعتی واح
  هاي صنعتی وضعیت مدیریت پسماند) ج 

هاي مختلف صـنعتی   ها توسط گروه  تکمیل پرسشنامه  -    
  فعال

 آنــالیز فیزیکــی و نمونــه بــرداري بــراي تعیــین      - 
ترکیبات مختلف تشکیل دهنده پسماندهاي هر یـک    

 هاي مختلف صنعتی  از صنایع مورد مطالعه در گروه
  جدول و عکس، نمودار ،  تهیه نقشه-     

هـا بـا    تحلیل نتایج و یافته:   تجزیه و تحلیل یافته ها     -
     Excelاي  استفاده از نرم افزار رایانه

 ارایـه راهکارهــاي مــدیریتی در خــصوص مــدیریت  -     
  ها در شهر صنعتی رشت بهینه پسماند

 
و وضعیت فعلی شهر صنعتی   موقعیت جغرافیایی

  رشت 
 37شهرسـتان رشـت در   شهر صـنعتی رشـت در محـدوده         

 دقیقـه  37 درجـه و    49 دقیقه عرض شـمالی و       10درجه و   
اراضـی  .  طول شرقی از نصف النهـار گرینـویچ قـرار دارد          

 تهران – بهدان غرب جاده رشت 12شهر صنعتی در قطعه     
کیلومتري شهر رشت و در جنـوب غربـی آن          18به فاصله   

ــرار دارد  )EUROPEAN Community, 2004 (قــ
 .)1شکل(

ه  دسترسی شـهر صـنعتی کـه بـه مـوازات کانـال آب             جاد
 –سمت چپ سنگر کشیده شـده اسـت، از محـور رشـت          

 کیلـومتر بـه ورودي     5تهران منشعب شـده و پـس از طـی           
تـر شـهر صـنعتی بـا         بـه طـور دقیـق     . رسـد  شهر صنعتی مـی   

 هکتار از غرب به جاده رشت 2150اي به وسعت     محدوده
 چـپ سـنگر، از   ، از شـمال بـه کانـال آب سـمت      الکان –

هــاي البــرز  کوهپایــه شــرق بــه ســیاهرود و از جنــوب بــه 
منـاطق مـسکونی اطـراف      . شود ختم می ] ارتفاعات منطقه [

شـهر صـنعتی را عمـدتاً روســتاهاي کـم جمعیـت تــشکیل      
که درمیان آنهـا روسـتاي الکـان کـه در فاصـله       دهند، می

کمی درشمال شهر صـنعتی قـرار دارد از اهمیـت بیـشتري         
 .استبرخوردار 

ــنعتی رشــت داراي   ــهر ص ــل   306ش ــرح ذی ــه ش ــد ب  واح
  :باشد می

  واحد فعال تولیدي110–الف 
   واحد فعال خدماتی9 -ب
   واحد غیر فعال داراي ماشین آالت47 -ج
   واحد نیمه فعال30 -د
 طرح در حد خرید زمین و اجراي عملیات 110 -ه

ساختمانی و نصب ماشین آالت در شهرصنعتی رشت در 
 .)2شکل(باشند   نفر مشغول به کار می000/12حال حاضر 

هاي آب زیرزمینی  منابع آب شهر صنعتی رشت سفره
 حلقه 4اول توسط . گردد است که بدو طریق تأمین می

چاه که در محدودة شهر صنعتی توسط مدیریت شهر 
دلیل عدم تأمین آب مورد نیاز  صنعتی حفر گردیده که به

اي صنعتی خود واحدهاي صنعتی با هر یک از واحده
این .  اند اقدام به احداث چاه در محدوده واحد خود نموده

شهرك از نظر شبکۀ برق رسانی از وضعیت مناسب 
مساحت تقریبی فضاي سبز ایجاد شده . برخوردار است

باشد که از این   هکتار می138در شهر صنعتی رشت 
 هکتار مربوط به فضاي سبز موجود در سطح 25مقدار 
 هکتار مربوط به فضاي سبز داخلی 113است و ها  خیابان

شهر صنعتی رشت فاقد سیستم . باشد صنایع مستقر می
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تصفیه خانه مرکزي بوده که فاضالب حاصل از فعالیت 
. گردد واحدهاي صنعتی به رودخانه سیاهرود تخلیه می

براي جمع آوري و حمل ونقل مواد زاید جامد فقط یک 
هاي صنعتی و یک  ندبراي پسما) بنز(سرویس کامیون 

سرویس نیسان براي جمع آوري پسماندهاي شبه خانگی 
 ، چاي پخش(نمایند  در شهر صنعتی رشت فعالیت می

1383.(  
  

  ها نتایج یافته
هاي تکمیل  دست آمده بر اساس تحلیل پرسشنامه نتایج به

  :شده به شرح زیر است
  : وضعیت  موجود گروه هاي صنعتی- الف 

 واحد فعال بیشترین وگروه 15 با گروه صنایع شیمیایی
 واحد فعال کمترین    2صنایع ماشین سازي و تجهیزات با 

دهند  هاي صنعتی را به خود اختصاص می تعداد  واحد
  ).3شکل(

 میزان پسماندهاي تولیدي شبه خانگی بر -ب
 :هاي مختلف صنعتی حسب گروه

 درصد بشترین پسماندهاي 19گروه صنایع فلزي با 
ه خانگی و گروه صنایع سلولزي و برق و تولیدي شب

، کمترین درصد   درصد2الکترونیک هر کدام  با 
پسماندهاي تولیدي شبه خانگی را به خود اختصاص 

  .)4شکل( )WWW.Epa.gov ( اند داده
  
ــسماند    -ج ــد پ ــسبت تولی ــعیت ن ــی وض  بررس

به تعداد پرسنل در واحـدهاي      ) سال/تن(صنعتی
  :شهر صنعتی رشت

 30هاي با پرسنل زیـر       دهد،کارخانه نشان می بررسی نتایج   
را در  )  درصـد  63/3(نفرکمترین میزان پسماندهاي صنعتی   

هـاي بـا پرسـنل     نماینـد و کارخانـه   سال تولید می  طول یک 
ــاالي ــزان تولیـــد پـــسماند 100بـ ــاي  نفـــر بیـــشترین میـ هـ
ــه خــود اختــصاص داده  ) درصــد82/72(صــنعتی ــد  را ب . ان

  )5شکل(

ي صــنعتی شــهر  بررســی وضــعیت واحــدها-د
صنعتی رشت  از لحاظ دارا بودن بخـش محـیط     

  :14000زیست و اخذ گواهینامه ایزو
ی دو واحد بهداشتو  یشی آرا،ییدارو درگروه صنایع 

باشند که بیشترین تعداد   می14000  داراي گواهینامه ایزو
دهند  واحدهاي داراي گواهینامه را به خود اختصاص می

حیط زیست دو گروه صنایع و از نظر دارا بودن بخش م
غذایی وصنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی که در هر دو 

باشند،   واحد داراي کارشناس محیط زیست می2گروه،
 اند ها رابه خود اختصاص داده بیشترین تعداد واحد

  ).7و6هاي  شکل(
  
هاي صنعتی در   مقایسه منشاء تولیدپسماند-ه

  :واحدهاي صنعتی
)  درصد22با (ولیه و محصول تولیدي ماده ا8شکل مطابق 

هاي صنعتی در واحدهاي  دو منشاء عمده تولید پسماند
  .دهند صنعتی شهر صنعتی رشت را تشکیل می

  

هاي  هاي نگهداري پسماند  مقایسه روش- و
صنعتی تا زمان دفع از واحدهاي صنعتی شهر 

  :صنعتی رشت 
وش تـرین ر    درصـد متـداول    48  استفاده از انبار روبـاز بـا        

هاي صنعتی تا زمان دفـع از واحـد صـنعتی            نگهداري زباله 
 40ها در انبار سـر پوشـیده بـا           باشد و نگهداري پسماند    می

  ).9شکل ( گیرد درصد در مرتبه بعدي قرار می
  
هاي  هاي واحد  بررسی نحوه دفع پسماند- ز

  :صنعتی شهر صنعتی رشت
 درصد عمده ترین روش مورد استفاده جهت 44فروش با 

هاي شهر صنعتی رشت  ع پسماندهاي صنعتی در واحددف
 درصد رتبه بعدي را به 25باشد و دفن بهداشتی با  می

  ).10شکل (خود اختصاص داده است 
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هاي مدیریتی در   مقایسه درصد انجام فعالیت-ح
  :هاي صنعتی شهر صنعتی رشت زمینه پسماند

ــا    ــدأ ب ــاهش از مب ــام   26ک ــد انج ــشترین درص ــد بی  درص
هـاي  صـنعتی را در    ي مدیریتی در زمینه پـسماند     ها فعالیت
هاي صنعتی به خود اختصاص داده و دفـن بهداشـتی      واحد

 درصـد رتبـه   16 کاهش از مبدأ هـر کـدام بـا       -و بازیافت 
  ).11شکل ( اند بعدي را به خود اختصاص داده

  
 بررسی قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد -ط

  :هاي صنعتی شهر صنعتی رشت ازپسماند
هاي  بررسی قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد از پسماند

ي صنعتی   درصد از واحدها30دهد که  صنعتی نشان می
هایشان قابلیت یازیافت یا  اند که پسماند اعالم نموده

 درصد قابلیت بازیافت یا 18. استفاده مجدد ندارند
 درصد زیاد 29 درصد متوسط و 23،  استفاده مجدد را کم

  ).12شکل ( اند دانسته
  
هاي صنعتی    بررسی دوره زمانی دفع پسماند     -ي

  :شهر صنعتی رشت
هـاي صـنعتی خـود را از نظـر دوره         بیشتر واحـدها پـسماند    

).   درصـد 47(ماینـد   زمانی دفـع بـه صـورت مـوردي دفـع       
 واحد صنعتی اظهـار    3اشاره به این نکته ضرورت دارد که      

 دفـع داشـته   داشتند که هیچ گونه پسماند صنعتی که نیاز به   
  ).13شکل (باشد، ندارند 

  
هاي  نتایج حاصله از آنالیز فیزیکی پسماند-   ك

  :صنعتی
دست آمده از آنالیز فیزیکی پسماندهاي صنعتی  نتایج به

در صد وزنی ترکیبات تشکیل دهنده  براي تعیین
هاي صنعتی در شهر صنعتی  هاي هر یک از گروه پسماند

 ,.Wright, et al(   آورده شده است1رشت  در جدول

2004.(  

  بحث و نتیجه گیري
عدم کارآیی سیستم جمع آوري پسماندها یکـی از نقـاط           

اکثر واحـد هـاي شـهر    . ضعف درشهر صنعتی رشت است 
هــا  صــنعتی از نحــوه جمــع آوري و حمــل ونقــل پــسماند 

ــسماند   ــدیریت  پ ــه م ــسبت ب ــه   رضــایت نداشــته و ن ــا ک ه
ــر مرکــزي شــهر صــنعتی مــی   ــا دفت باشــد،  مــسئولیت آن ب

علت آن هـم کمبـود وسـایل نقلیـه جهـت            . معترض بودند 
باشـد زیـرا تنهـا یـک       هـا مـی    حمل ونقل و انتقـال پـسماند      

هاي   تن براي جمع آوري پسماند     12کامیون بنز با ظرفیت     
هـاي   صنعتی و یک وانت نیسان براي جمع آوري پـسماند         

ــذا  شــبه خــانگی در شــهر صــنعتی فعالیــت مــی   ــد، ل نماین
، پاسـخگوي   ظـار داشـت کـه چنـین راهبـردي        توان انت  نمی

به همین علت برخی    . پسماندهاي تولیدي کل صنایع باشد    
 هــاي صــنعتی نظیــر کارخانــه تولیــد تــن مــاهی و  از واحــد

 هـاي    غذاهاي کنـسروي خودشـان اقـدام بـه دفـع پـسماند            
ها را در محوطـه کارخانـه        نمایند و پسماند   صنعتی شان می  

   .سوزانند نها را میکه آ نمایند و یا این دفن می
 

 
هاي صنعتی و میزان  رابطه تعداد پرسنل واحد
  تولید پسماند شبه خانگی

 درصد  26/3 نفر پرسنل که 30هاي با جمعیت زیر  کارگاه
از مجموع جمعیت کارکنان شاغل در شهر صنعتی را شامل 

هاي شبه خانگی را   درصد از کل پسماند8/32شوند،  می
هاي درصد از کل جمعیت شاغل در  هکارخان. کنند تولید می

 درصد از کل 9/26،  دهند شهر صنعتی را تشکیل می
در نگاه اول این . نمایند را تولید می پسماندهاي شبه خانگی

رسد  رسد اما این طور به نظر می موضوع منطقی به نظر نمی
که با تجمیع تهیه غذا براي کارکنان در مجموع، میزان تولید 

  .ته استپسماند کاهش یاف
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  شهر صنعتی رشت در شهرستان رشت موقعیت -1شکل
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 هاي صنعتی موجود در شهر صنعتی رشت  نقشه واحد-2شکل
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  )بر حسب تعداد (1385در سال   رشتشهر صنعتی شده ی فعال بررسی صنعتيها گروه– 3 شکل
 

 

2% 14%

8%

15%

11%2%
15%

19% 14%

صنایع غذایی

صنایع دارویی، آرایشی ،
بھداشتی
صنایع نساجی

صنایع شیمیایی

صنایع فلزی

 صنایع کانی غیر فلزی

 صنایع سلولزی

 صنایع ماشین سازی و تجھیزات

  صنایع برق و الکترونیک

 

 )سال/تن(1385 شهر صنعتی رشت درسال هاي  مختلف صنعتی   درصد میزان پسماند تولیدي شبه خانگی برحسب گروه-4شکل 
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73%

13%

4% 10%
واحدهاي با پرسنل زیر 30 نفر

واحد هاي با پرسنل بین 30-50 نفر

واحدهاي با پرسنل بین 50-100 نفر

واحد هاي با پرسنل باالي 100نفر

 
 )بر حسب درصد ( 1385صنعتی رشت در سال  بررسی وضعیت نسبت تولید پسماند صنعتی به تعداد پرسنل در واحدهاي  شهر -5شکل 
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  14000 زوی انامهیگواهی شهر صنعتی رشت  از نظر اخذ صنعتهاي   مقایسه  گروه-6شکل 
  )برحسب تعداد (1385درسال 
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  )برحسب تعداد (1385 در سال ستی زطیبخش محتی شهر صنعتی رشت از نظر داشتن هاي صنع مقایسه گروه -7شکل 
 

 1%

40%

5% 48%
1%5%

انبار رو باز

انبار سر پوشیده

تخلیھ در گودال

بشکھ

انبار سر پوشیده - بشکھ

انبار سرپوشیده - روباز

 

  ) بر حسب درصد(1385 رشت در سال شهر صنعتیهاي صنعتی واحدهاي صنعتی  مقایسه منشاء تولید پسماند-8شکل 
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 1%

40%

5% 48%
1%5%

انبار رو باز

انبار سر پوشیده

تخلیھ در گودال

بشکھ

انبار سر پوشیده - بشکھ

انبار سرپوشیده - روباز

 

   1385هاي نگهداري پسماند هاي صنعتی تا زمان دفع از واحدهاي صنعتی شهر صنعتی رشت در سال   مقایسه روش-9 شکل
  )برحسب درصد(

 

44%

3%

8%

11% 3% 6% 25% دفن بھداشتی

فروش

سوزاندن

دپو

دفن-فروش

فروش-دپو

سوزاندن-فروش
 

 )صدبرحسب  در(1385هاي صنعتی شهر صنعتی  رشت در سال  هاي واحد هاي مختلف دفع پسماند  مقایسه میزان روش-10 شکل
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دفن بھداشتی

سوزاندن

سایر

استفاده مجدد -سوزاندن

کاھش از مبدا-سوزاندن

بازیافت-کاھش از مبدا

استفاده مجدد-کاھش از مبدا

بازیافت-کاھش از مبدا-سوزاندن

بازیافت-دفن

دفن -کاھش از مبدا

 

  1385هاي صنعتی شهر صنعتی رشت درسال  هاي مدیریتی در زمینه پسماند  مقایسه درصد انجام فعالیت-11 شکل
 

 

30%29%

18%23%
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 هاي صنعتی شهر یت بازیافت یا استفاده مجدد ازپسماند درصد  قابل-12 شکل
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  1385هاي صنعتی شهر صنعتی رشت در سال  دوره زمانی دفع پسماند-13 شکل
  )بر حسب درصد( 

 
رابطه تعداد پرسنل واحد هاي صنعتی و میزان        

  تولید پسماند شبه خانگی
 26/3 نفـر پرسـنل کـه        30هاي بـا جمعیـت زیـر         کارگاه

درصــد  از مجمــوع جمعیــت کارکنــان شــاغل در شــهر 
 درصـــد از کـــل 8/32شـــوند،  صـــنعتی را شـــامل مـــی

  هاي  انهکارخ. کنند هاي شبه خانگی را تولید می پسماند
درصد از کل جمعیت شاغل در شهر صنعتی را تـشکیل          

   درصد از کل پسماندهاي شبه خانگی9/26،  دهند می
در نگاه اول این موضـوع منطقـی بـه          . نمایند را تولید می  

رسد کـه بـا تجمیـع        رسد اما این طور به نظر می       نظر نمی 
تهیه غذا براي کارکنان در مجموع، میزان تولید پـسماند        

  .یافته استکاهش 
  
پسماند صنعتی   رابطه وسعت کارخانه و میزان-

  :تولیدي 
 63/3 نفر پرسنل که 30هایی با جمعیت زیر کارخانه

  درصد از کل جمعیت را به عنوان یک شاخص حجم

انـد ، مجموعــاً   فعالیـت صـنعتی بـه خــود اختـصاص داده    
 درصـــد از کـــل پـــسماندهاي صـــنعتی را تولیـــد  8/31
  . نمایند می

، بـا دارا    نفر پرسـنل  50 -30ین  هاي با جمعیت ب    کارخانه
 درصـد از  20/21،     درصد از کل جمعیـت      10/10بودن  

هـاي   کارخانـه . کنند کل پسماندهاي صنعتی را تولید می     
 درصد از 43/13 نفر پرسنل که 100 -50با جمعیت بین    

 درصـد از کـل   4/19شـوند،   کل جمعیـت را شـامل مـی      
هـاي بـا     هکنند و کارخانـ    هاي صنعتی را تولید می     پسماند

ــاالي   ــت ب ــا آن 100جمعی ــر ب ــه  نف ــد از 72/ 82ک  درص
 3/27مجموع کارکنان شهر صـنعتی را دارا هـستند تنهـا        

درصــد پــسماندهاي صــنعتی را در شــهر صــنعتی رشــت 
  .نمایند تولید می

هـاي بـا    دست آمده بیانگر آن است که کارخانـه    نتایج به 
 هـاي تولیـدي     نفـر پرسـنل کـه کارگـاه        30جمعیت زیر   

  گردند از لحاظ تکـنولوژي و نـوع تولـید به ب میمحسو
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اي هستند که درصد زیادي از مواد اولیه و تولیدشان  گونه
این روند با . گردد به مواد زاید و پسماند تبدیل می
تر شدن آنها رشد  افزایش جمعیت صنایع و بزرگ

  .معکوس داشته است
  
ا  قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد از پسمانده-

  :هاي صنعتی  در گروه
، شیمیایی و غذایی به ترتیب  ، کانی غیر فلزي صنایع فلزي

 درصد از مجموع 16/81بیشترین و مجموعاً حدود 
تحلیل .  اند هاي تولیدي را به خود اختصاص داده پسماند
دهد که این صنایع  هاي آماري در این زمینه نشان می داده

 4/71 درصد، 6/78 درصد، 50،   درصد66/ 2به ترتیب 
درصد از پسماندهاي تولیدي خود را داراي قابلیت 

اند این امر ضرورت  بازیافت یا استفاده مجدد دانسته
، مطالعه و تحقیق در این رابطه را بیان  سرمایه گذاري

 کند که در صورت وجود توجیه اقتصادي بخش قابل می
 اي از پسماندهاي موجود بازیافت و کاسته خواهد مالحظه

  .شد
  
   : نحوه ذخیره پسماندهاي صنعتی-

هاي صنعتی تا زمان دفـع از   بررسی نحوه نگهداري پسماند  
دهد کـه رویکـرد عمـده نـسبت بـه         واحد صنعتی نشان می   

 81این مساله، استفاده از انبار سرپوشیده و روباز با بیش از   
به طور کلی در رابطه با نحـوه نگهـداري    . باشد درصد می

، توجه به ضوابط بهداشـت   تی تا زمان دفعپسماندهاي صنع 
محیط از منظر حفظ سالمتی کارکنان و ایمنی و حفاظـت       

  .باشد کارخانه ضروري می
  
هاي مدیریت پسماند در واحدهاي  فعالیت -

  :صنعتی 
هاي مدیریتی در واحـدهاي شـهر        در مجموع کلیه فعالیت   
   در مرحله تجزیـه و تحلیـل     . گردد صنعتی رشت اعمال می   

  

  

هاي صـنعتی، سـال      ي گروه  ها ها در دسته بندي    ین فعالیت ا
، کـاهش از مبـدأ و دفـن بهداشـتی        تأسیس و تعداد پرسنل   

دهـد،   این نتایج نـشان مـی  . موضوعیت بیشتري داشته است   
مدیران صنایع نـسبت بـه مـساله مـدیریت پـسماند نگـاهی              
علمی دارند، اما با توجه به اینکه کاهش از مبدا نـسبت بـه           

،  باشـد  ها داراي سوددهی اقتصادي بیشتري مـی     وشسایر ر 
  .اند به این موضوع توجه بیشتري نشان داده

  
  :هاي صنعتی  منشاء تولید پسماند در گروه-

ترین منشاء تولید  ، عمده هاي صنعتی در کلیه گروه
هاي صنایع نساجی و  در گروه. باشد پسماند، ماده اولیه می

 درصد 7/66 درصد و 4/71برق و الکترونیک به ترتیب  
ترین منشاء تولید  ها محصول تولیدي را عمده از کارخانه

هاي غیر  پسماند صنعتی اعالم نموده و در گروه کانی
ترین منشاء تولید  ها مهم  درصد از کارخانه3/33فلزي 

  توان  می. اند پسماند صنعتی را بسته بندي اعالم نموده
ا و فن آوري مدرن ه نتیجه گرفت که با استفاده از دستگاه

و آموزش پرسنل در زمینه مسایل تخصصی تولید و در 
توان در محصول تولیدي  نتیجه افزایش کیفیت تولید، می

همچنین با . و بسته بندي کمترین پسماند ممکن را داشت
دقت در خرید مواد اولیه با کیفیت بهتر و نیز استفاده 

غییرات صحیح از مواد اولیه از طریق آموزش پرسنل و ت
با (احتمالی در فرایند تولید البته به شرط سوددهی معقول 

کمترین ) منفعت در کارخانه-بررسی منحنی هزینه
در صنایع نساجی و برق و . دورریز ماده اولیه را داشت

الکترونیک ارتقاء کیفیت تولید و در صنایع کانی غیر 
، دقت پرسنل و مکانیزه نمودن بسته بندي  فلزي

  .ید مورد توجه بیشتري قرار گیردمحصوالت با
  

  :هاي صنعتی   نحوه دفع پسماند-
 درصد به گزینه 75/43دهد که   بررسی نتایج نشان می

امکان . اند  درصد به گزینه دفع پاسخ داده25فروش و 
  هاي صنعتی به این فروش پسماندها و گرایش واحد
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مــساله از حجــم پــسماندهایی کــه بــراي دفــن فرســتاده   
. کاهـد  هاي مربوط بـه آن مـی       چنین هزینه  شود و هم   می
 25/6هــا از روش ســـوزاندن و    درصــد از واحــد  12/3

درصد از واحدها از روش سوزاندن و فروش به صورت     
  جهـت  . کننـد  استفاده مـی هایشان  توأم جهت دفع پسماند   

 

  1385شت در سال هاي صنعتی در شهر صنعتی ر هاي هر یک از گروه  درصد وزنی ترکیبات تشکیل دهنده پسماند-1جدول 
 

نام گروه 

  یصنعت

ــط   وزن متوسـ

  )ماه/تن(پسماند

  پالستیک

(%)  

کاغذ 

 ومقوا

(%)  

  پسماند

  غذایی

(% )  

  منسوجات

(%)  

  فلز

(%)  

  شیشه

(%)  

  چوب

(% )  

  سایر

(% )  

جمع 

  کل 

  100  3  -  -  -  -  40  12  45  17  ییذاغ عیصنا

  100  2  5  -  -  80  -  5  8  12  ی نساجعیصنا

 عیصنا

  ییایمیش
18  55  16  -  12  7  -  5  5  100  

  100  2  5  10  5  -  -  50  28  22  يزفل عیصنا

 ی کانعیصنا

  ي فلزریغ
19  20  70  -  -  3  2  3  2  100  

 عیصنا

  يسلولز
8  3  5  -  90  -  -  1  1  100  

 نی ماشعیصنا

 و يساز

  زاتیتجه

7  45  30  -  -  15  3  3  4  100  

 برق و عیصنا

  کیالکترون
9  35  45  -  -  10  5  -  5  100  

 

  مـورد کنتـرل و بازرسـی    جلوگیري از آلودگی هوا باید    
کـه هـیچ یـک از آنهـا      نبا توجه به ایـ . دقیق قرار بگیرند  

باشند و  داراي کوره زباله سوز با خروجی استاندارد نمی     
در محوطه کارخانه و در فضاي باز به این عمل مبادرت        

 .آورند نمایند، اثرات نا مطلوب بسیاري  به وجود می می
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  هاي صنعتی دوره زمانی دفع پسماند

 درصد از 7/47دهد که   تحقیق نشان مینتایج حاصل از
  هایشان را فقط به صورت موردي  واحدها پسماند

 درصد از واحدها قسمتی از 11/3. نمایند دفع می
پسماندهایشان را به صورت روزانه و قسمتی را به صورت 

 درصد از واحدها قسمتی از پسماندهایشان 5/1موردي و 
رت موردي دفع را به صورت ماهیانه و قسمتی را به صو

هاي صنعتی با میزان پرسنل  همچنین کلیه واحد. نمایند می
هاي  دهند که بخش عمده پسماند مختلف، ترجیح  می

این موضوع باعث . خود را به صورت موردي دفع نمایند
می شود، نتوان برنامه دقیقی براي مدیریت پسماند ها در 

 بنابراین برنامه ریزي جهت مدیریت این. پیش گرفت
پسماند ها نیاز به تهیه جدول زمان بندي دقیق با هماهنگی 

  . موقع آنها دارد کلیه واحدها جهت جمع آوري به
  

  رویکرد محیط زیستی واحد هاي صنعتی
 4/13دهد،  بررسی رویکرد محیط زیستی صنایع نشان می

 9باشند و  ها داراي بخش محیط زیست می درصد از واحد
 14000ه اخذ گواهینامه ایزو درصد ازاین واحدها اقدام ب

و ) شیر پگاه( کارخانه صنایع شیر ایران 2اند و فقط  نموده
دارو سازي سبحان در سطح استان به عنوان صنعت سبز 

 درصد از واحدهاي 3/32همچنین تنها . اند انتخاب شده
باشند که اکثرا  صنعتی داراي سیستم تصفیه فاضالب می

در خصوص انجام . هستندفاقد کار ایی و راندمان مناسب 
 درصد از 9/14مطالعات در مورد پسماندهاي صنعتی تنها 

واحدهاي صنعتی، مطالعاتی را در مورد امکان استفاده 
، همچنین راهکارهاي کاهش از  مجدد یا بازیافت پسماند
اند و سایر واحدها هیچ گونه  مبدأ پسماندها انجام داده

دهد   ین موارد نشان میا .اند مطالعه و تحقیقی انجام نداده
هاي شهر صنعتی رشت رویکرد  در مجموع کارخانه

اي نسبت به مباحث مدیریت محیط زیست دارند  منفعالنه
و ریشه بسیاري از معضالت موجود در رابطه با مدیریت 

ي شهر صنعتی، ناشی از عدم وجود  صحیح پسماندها
   .باشد ها می کارشناسی محیط زیستی در کارخانه

  
  هاي صنعتی  ز فیزیکی پسماندآنالی

هاي  در صد وزنی ترکیبات تشکیل دهنده پسماند بررسی
دهد که در کلیه  هاي مختلف صنعتی نشان می گروه
هاي صنعتی کاغذ و مقوا در بین ترکیبات تشکیل  گروه

، در صد زیادي را به خود اختصاص  دهنده پسماند
اي ه نشانگر عملکرد ضعیف گروه این نتایج. اند داده

ها  صنعتی در خصوص بازیافت و استفاده مجدد از پسماند
قابل ذکر است که در محل نگهداري موقت . باشد می

هاي شهر صنعتی رشت عمل تفکیک مواد به  پسماند
شود وهیچ  صورت غیر قانونی توسط افراد بومی انجام می
  .گونه نظارت قانونی در این زمینه وجود ندارد

  
  پیشنهادات

v وش سیستماتیک براي استفاده بهینه از یک ر انتخاب
هاي استفاده مجدد، بازیافت و  فرصت منابع و بررسی

کاهش ضایعات، توسط مدیریت شهر صنعتی رشت 
که مسئولیت مدیریت پسماندهاي تولیدي را به عهده 

 . دارد
v  تشویق صنایع و ایجاد تسهیالت مناسب و در صورت

فت، تصفیه و لزوم اعمال قانون، ترغیب صنایع به بازیا
استفاده مجدد از پسماند هاي صنعتی توسط مدیریت 

 شهر صنعتی 
v که واحد هاي شهر صنعتی اکثرا  با توجه به این

هاي خود را در انبار سرپوشیده و روباز  پسماند
کنند مدیریت شهر صنعتی باید  نگهداري می

 هاي فعال را ملزم به در نظر گرفتن جایگاهی واحد
 نفوذ براي نگهداري موقت ایزوله و غیر قابل

 .ها نماید پسماند
v گردد مدیریت شهر صنعتی با مکانیزه  پیشنهاد می

ها و  پسماند نمودن سیستم جمع آوري و حمل و نقل
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  انتقال به آوري و بندي براي جمع تهیه جدول زمان
هاي  ها از انباشته شدن آنها در واحد موقع پسماند

  .صنعتی جلوگیري نماید
v  ها و استفاده از  فرایند تولید، بهبود دستگاهبهینه سازي

تکنولوژي مدرن و کاهش حجم و بازیابی مواد براي 
هاي صنعتی تولیدي توسط  کمینه سازي پسماند

  مدیران صنایع 
v هاي جمع آوري با توجه به  افزایش تعداد سرویس

 هاي تولیدي حجم زیاد پسماند
v سیستم جامع مدیریت پسماند در شهر  برقراري

ی رشت و ارایه برنامه مدیریت  محیط زیستی به صنعت
منظور آموزش مدیران و کارشناسان واحد هاي فعال 
در خصوص مسایل محیط زیست و قوانین مدیریت 

 پسماند
v  آیین نامه اجرایی قانون مدیریت 30طبق ماده 

پسماندها سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در 
 است پسماند سوزهاي غیر استاندارد، ممنوع

)Oranization of  Waste Recycling & 
Composting (2006) .(گردد  پیشنهاد می

ها در فضاي  مدیریت شهر صنعتی از سوزاندن  پسماند
باز و محیط شهر صنعتی که توسط برخی از 

هاي صنعتی جهت دفع پسماند صورت  واحد
 .پذیرد، جلوگیري نماید می
v سماندها جهت نظارت بر بازیافت و استفاده مجدد از پ

جلوگیري از تولید محصوالت خطرساز و غیر 
 بهداشتی

v  ترویج برنامه معاوضه تولیدات فرعی یک کارخانه و
هاي  استفاده از آنها به عنوان ماده خام در کارخانه

 .دیگر
v محیط هاي صنعتی به ایجاد بخش  ملزم نمودن واحد

 14000زیست و اخذ گواهینامه ایزو 
  
  

 ها نوشت پی
1- Inte grated   Solid  Waste Management 

(ISWM) 
2- Resource Conservation & Resource Act 

(RCRA) 
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