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 گازي ه هايپااليشگا در كاغذ مصرف بررسي امكان سنجي كاهش

  
   5،جواد قيصريان فرد4، قائد جاللي 3، نازنين كشوادي 2، عطااله قاسمي 1مهدي حاجي زاده 

    پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي- عسلويه
Mehdi.Hajizadeh1@gmail.com  

   
  
  
  

  چكيده 
انسان كاشت امروزه سهم زيادي از پسماندهاي  هاي طبيعي و ت سرسبز و جنگلي از محصوالت طبيعكاغذ به عنوان يك

 گسترش است بوده جوامع يافتگي توسعه سنجش معيار باز دير از كاغذ شهري را به خود اختصاص داده است. مصرف
 سطح و دانش توسعه در كاغذ ارزش از است نتوانسته هنوز باال هاي وجود قابليت با نيز الكترونيكي هاي فرصت و ها رسانه
 توليد فرآيند در آن بر عالوه است نياز شده قطع درخت اصله 17 بكر كاغذ تن 1 توليد در .بكاهد جوامع يافتگي توسعه
 و دارد زيادي اقتصادي و محيطي زيست هاي هزينه كه .شود مي مصرف كيلووات برق هزار 4 و آب ليتر هزار 400 كاغذ

 و اكسيژن توليد كاهش خاك، باروري قدرت شدن محدود خاك، جمله فرسايش از زيست محيط براي را متعددي خطرات
 سلطان "لقب كه است ارزش با اقالم از يكي ،كاغذ مديريت پسماند هاي سيستم در.بردارد در را كربن اكسيد دي دفع

اء توليد استفاده است..هنگامي كه مصرف كنندگان از استراتژي كاهش در مبد داده اختصاص خود به را "زائدات
استفاده كمتر از كاغذ  كنند. كنند.در واقع جلوگيري از توليد پسماند را به عنوان گزينه برتر مديريتي انتخاب مي مي
تواند اثرات محيطي مناسبي را در كل چرخه عمر كاغذ داشته باشد. كاهش در مبداء در ابتدا به معناي كاهش اثرات  مي

هاي كاهش مصرف  شود. در اين مقاله به  بررسي روش اي مربوط به مصرف كاغذ ميه زيست محيطي و كاهش هزينه
كاغذ در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پرداخته شده است و هدف از انجام آن امكان سنجي كاهش 

سه فاز مختلف شامل  اي در باشد كه جهت انجام آن پروژه درصد در پااليشگاه پنجم مي 10ميزان مصرف كاغذ به ميزان 
فازهاي مطالعاتي ، فرهنگ سازي و اجرايي تعريف گرديده و پس از پايان انجام آن نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل 

 قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي جهت كاهش مصرف كاغذ ارائه گرديده است.
  

  جممحيط زيست ، كاغذ ، كاهش مصرف ، پااليشگاه پنهاي كليدي:  واژه
 

  

                                                           
 كارشناس محيط زيست پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي1-
 رئيس ايمني وآتش نشاني پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 2-
  كارشناس محيط زيست پااليشگاه پنجم شركت  مجتمع گاز پارس جنوبي 3-
 نوبيكارشناس محيط زيست پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس ج4-

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اولكارشناس آزمايشگاه پااليشگاه  5-
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   همقدم -  1

هاي مختلفي چون آموزش ،  . كاربرد اين محصول در حوزهشود ميكاغذ در دنياي كنوني محصولي پر اهميت تلقي     
بندي، ارتباطات ، كامپيوتر و ... روز به روز در حال گسترش است . اهميت كاغذ در دنياي كنوني تا بدان جا پيش رفته  بسته

در جايي جمع شده و در رابطه با ميزان توليد و قيمت  بار يككاغذ و خمير كاغذ هر چند وقت  است كه توليدكنندگان عمده
همچنين در بسياري از متون، مصرف سرانه كاغذ به عنوان . )1(نمايد ميگيري  اين محصول، همچون نفت ، اقدام به تصميم

مصرف روزافزون كاغذ در كشور ايران و در پي آن،  امروزهشاخص رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلقي شده است . 
ها گرديده است كه  ها و محيط زيست در سطح جهان، خود دليلي بر ايجاد بار مالي بر دولت ايجاد فشار بيش از حد بر جنگل

ميز و بر خالف آ هاي افراط جويي و اصالح الگوي توليد و مصرف در اين بخش براي تعديل روند استفاده توجه و اهتمام به صرفه
از جمله پيامدهاي منفي كه در صورت عدم توجه و تغييرات اساسي در اين حيطه به  .)4(باشد اهداف توسعه پايدار، ضروري مي

اي  درصد آن از طريق واردات و با صرف هزينه 90هزار تني كاغذ در كشور ايران كه  600وجود خواهد آمد، با توجه به مصرف 
با  -ها توان به تخريب بيش از حد جنگل پذيرد، مي براي هر تن صورت مي )1200000(يست هزار ريال معادل يك ميليون و دو

ها اشاره  گر اين جنگل تراشيو آثار سوء و مخرب دي -متر مكعب از تنه درختان، به ازاء هر تن توليد خمير كاغذ 6تا  3مصرف 
 : پردازيم مي كاغذ بازيافت مزاياي از اي گوشه ذكر به حال.)2(نمود

 احياء را جنگلي درخت 17 باطله كاغذ تن هر (بازيافت .امنيتي منابع حفظ و درختان قطع و چوب خمير به نياز كاهش -
 .كند) مي

 كمتري انرژي درصد 40 كنند مي استفاده كاغذ توليد براي بازيافتي كاغذ از كه هائي كارخانه ( انرژي مصرف كاهش -
  ). كنند مي مصرف ، كنند مي تهيه تازه الوار از ار كاغذ كه هايي كارخانه به نسبت

 در كه باشد مي نياز آب ليتر 300000 به تازه الوار از كاغذ تن يك توليد براي ( آب مصرف دليل به فاضالب توليد كاهش -
 يابد). مي كاهش % 60 ميزان اين بازيافتي كاغذ از استفاده صورت

 پديده با است و ) اي گلخانه گاز ( متان حاوي كه شده توليد گاز بيو دفن محل در كاغذ دفن هنگام ( هوا آلودگي كاهش -
 است). ارتباط در جهاني گرمايش

 كيلوگرم85 ، كلسيم كربنات كيلوگرم 130 به ، تازه الوار از كاغذ تن يك توليد براي ( شيميايي مواد مصرف كاهش -
 است). ناچيز بسيار بازيافتي كاغذ از كاغذ تهيه براي ميزان اين كه است نياز كلر كيلوگرم 40 و سولفور

 بازيافتي). مواد فروش از حاصل درآمد ايجاد و واردات از جلوگيري ( سرمايه حفظ -
 ، آوري جمع هاي هزينه كاهش جمله از جامد زائد مواد مديريت مراحل ساير روي تأثير آن بالطبع و زباله حجم كاهش -

 )3و2(زباله. دفع و نقل و حمل

هاي  ريزي آميز در برنامه مفيد و ارائه راهكارهاي مفيدتر، براي مقابله با روند مصرف افراط هاي ساختراين، ايجاد زير بناب      
و ادامه روند كنوني توليد و  ها زيرساختكالن پيش رو را به امري غير قابل انكار مبدل ساخته است. در صورت عدم توجه به 

شركت مجتمع شود.  ربه بسيار مهلكي بر محيط زيست، اقتصاد و رفاه اجتماعي وارد ميمصرف ساالنه كاغذ در كشور ايران، ض
به اهداف سازمان در جهت حفظ و حراست از محيط زيست و پياده سازي رويكردهاي  يابي دستگاز پارس جنوبي ، در راستاي 

سازمان توانسته است از طريق راه  زيست محيطي اقداماتي در خصوص كاهش مصرف كاغذ انجام داده است . در نخستين گام
اندازي سيستم الكترونيكي بريد به جاي مكاتبات كاغذي ، صرفه جويي قابل توجهي در ميزان مصرف كاغذ نمايد.واحد حفاظت 

كاهش ميزان پسماند كاغذ اقدام به  هاي روشمحيط زيست پااليشگاه پنجم نيز جهت مديريت و ساماندهي و بهينه نمودن 
  .گردد ميمقاله ارائه  اين در اين رابطه نموده است كه نتايج حاصل از اجراي آن در اي هپروژتدوين 
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  روش انجام كار - 2

انجام گرديده است  پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در اي كتابخانه و ميداني صورت به حاضر تحقيق        
باشد كه جهت انجام آن طي  درصد در پااليشگاه پنجم مي 10ان هدف از آن امكان سنجي كاهش ميزان مصرف كاغذ به ميز

اي در سه فاز مختلف شامل فازهاي مطالعاتي ، فرهنگ سازي و اجرايي تعريف گرديده و پس از  پروژه )1389(ساله يك بازه يك
مصرف كاغذ ارائه گرديده تحليل قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي جهت كاهش  پايان انجام آن نتايج بدست آمده مورد تجزيه و

  است.
  
  ها يافته - 3

 فاز مطالعاتي -1-    3

در اين مرحله از كار با تشكيل گروه همكار متشكل از واحدهاي مختلف پااليشگاه پنجم و با بررسي مدارك و مستندات       
ليل قرار گرفت.بر اساس تح مربوط به ميزان مصرف كاغذ و با توزيع پرسشنامه اطالعات اوليه جمع آوري و مورد تجزيه و

 permit to)  (هاي انجام شده مصارف عمده كاغذ در پااليشگاه عبارتند از كاغذهاي مصرفي جهت اخذ مجوزهاي كار  بررسي
work هاي  هاي فرآيندي و مهندسي ، تهيه كپي و پرينت از فرم ، پرينت گزارشات روزانه و ماهيانه و ساليانه ،پرينت نقشه

ها و  جلسات ،  كپي و پرينت از چك ليست جوزهاي حراست و مجوزهاي انبار كاال ،  پرينت از صورتاداري از قبيل م
  باشد. )  مي4و3و2و1)(نمودارهاي 1هاي كاري. نتايج حاصل از اين مطالعات به شرح ذيل( جدول شماره  دستورالعمل

1389ماهه اول سال  6نمونه اطالعات جمع آوري شده مربوط به مصرف كاغذ در پااليشگاه پنجم در  - 1جدول شماره   
 
 

نام واحد   رديف   ) kg(سرانه  تعداد پرسنل معادل درخت قطع شده كاغذ مصرفي كيلو كاغذ مصرفي (تن) 

 0.16 5 0.014 0.8 0.0008 محيط زيست 1

آتش نشانيو ايمني  2  0.1059 105.9 1.801 31 3.42 

نقلو حمل  3  0.0050 5.0 0.085 1 5.00 

 1.17 14 0.279 16.4 0.0164 آزمايشگاه 4

 17.81 10 3.028 178.1 0.1781 حراست 5

 1.87 7 0.223 13.1 0.0131 مهندسي عمومي 6

 0.06 208 0.228 13.4 0.0134 بهره برداري 7

 20.75 3 1.058 62.2 0.0622 كاال 8

 5.10 1 0.087 5.1 0.0051 مستغالت 9

 8.60 1 0.146 8.6 0.0086 مديريت 10

 0.30 3 0.015 0.9 0.0009 امور اداري 11

 9.96 100 16.924 995.5 0.9955 كپي ادمين 12

 10.92 77 14.292 840.7 0.8407 تعميرات 13

 13.20 1 0.224 13.2 0.0132 ساير 14

 4.89 462 38.404 2259.1 2.26 مجموع 
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89حسب كيلوگرم در شش ماهه اول سال  پااليشگاه پنجم بر ميزان مصرف كاغذ به تفكيك واحدهاي -  1نمودار شماره   
 

 
 

89سرانه مصرف كاغذ در واحدهاي پااليشگاه پنجم بر حسب كيلوگرم در شش ماهه اول سال   -  2شماره  نمودار  
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89 شش ماهه دوم سال حسب كيلوگرم در ميزان مصرف كاغذ به تفكيك واحدهاي پااليشگاه پنجم بر  - 3شماره  نمودار  

  
  

89 سرانه مصرف كاغذ در واحدهاي پااليشگاه پنجم بر حسب كيلوگرم در شش ماهه دوم سال -  4نمودار شماره   

  
  

باشد   با توجه به اطالعات بدست آمده مشخص گرديد كه ميزان مصرف كاغذ در پااليشگاه بسيار بيشتر از حالت معمول  مي    
ها در فاز  جهت ارتقاء فرهنگ كاهش مصرف كاغذ در پيش گرفته شود كه اين برنامههايي  و در اين زمينه نياز است كه برنامه

پرسش در  7اي با  فرهنگ سازي به مرحله اجرا در آمدند.جهت ورود به فاز دوم برنامه كاهش ميزان مصرف كاغذ پرسشنامه
  باشد. ه به شرح ذيل ميخصوص ميزان مصرف كاغذ در واحدها بين پرسنل پااليشگاه توزيع گرديد كه نتايج حاصل
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در سوال اول هر واحد ميزان كاغذ دريافتي خود را جهت مقايسه با نتايج به دست آمده عنوان داشتند كه بر اساس نتايج 
 %85نمود حدود  استخراج شده مغايرتي مشاهده نگرديد.در پاسخ به سوال دوم كه كافي بودن ميزان كاغذ دريافتي را عنوان مي

پرسنل ميزان كاغذ دريافتي را مناسب ارزيابي نمودند.در تشريح سوال سوم مصرف كاغذ در واحدهاي مربوطه بررسي شد با اين 
پرسنل مراحل  % 90هدف كه در صورت امكان بتوان جايگزين مناسبي براي نوع مصرف كاغذ پيشنهاد نمود.در ادامه پرسشنامه 

صرف كاغذ را مثبت ارزيابي نموده و پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت و ادامه مراحل در نظر گرفته شده براي فرآيند كاهش م
   پروژه ارايه نمودند.

  

  فاز فرهنگ سازي  -3-2
 جز، به جز در يابي ريشه با و كرد كسب موضوع به نسبت كلي شناخت يك اول مرحله در بايد مديريتي كار هر انجام براي      
 جامد زائد مواد به كليه جامد زائد مواد . گردد اعالم كار راه آن، اجراي براي و نموده مشخص را آن اجزاء و استخراج را نيازها
 نظر از ولي برسد نظر به قابل استفاده غير و مصرف بي مواد، اين شايد . گردد مي اطالق حيوان و انسان هاي فعاليت از حاصل
 هدف به رسيدن براي منظور اين به .باشد مي اهميت داراي تصادياق و شيميايي و فيزيكي خواص نظر از هم و توليد منبع
 با تا نماييم جلب خود هدف سوي به را افراد افكار و دخيل نموده امر اين در را افراد همه بايد پسماندها، صحيح مديريت يعني
 عوامل مختلف تحت كه نشايدهايي و شايد و نبايدها و بايدها يعني فرهنگ .)4شود( ساخته جديدي فرهنگ جديد فكري
 اخالقي تفكر از جزيي نهايتاً و گيرد مي قرار قبول مورد مديدي مدت براي افراد ارتباط اجتماعي در ... و معنوي مادي، فكري،

كيلوگرم  5690در حدود  89ميزان مصرف كاغذ در پااليشگاه پنجم در سال ،  بدست آمدهاساس آمارهاي  رب . )5شود( مي ها آن
توان نتيجه گرفت كه در اثر  است مي نياز شده قطع درخت اصله 17 بكر كاغذ تن 1  توليد شود با توجه به اينكه در يبر آورد م

 مردم مشاركت ميزان بر موثر عوامل ترين مهم از .اصله درخت قطع گرديده است. 88مصرف كاغذ در اين پااليشگاه حدود 
 آگاهي پيامد چون باشد نمي موثر تنهايي به آگاهي باشد،البته مي مختلف هاي روش به ها آن در انگيزه ايجاد و آموزش آگاهي،

به عنوان توليد  پرسنل پااليشگاه با توجه به نقش  .)5مشاركت باشد ( به اقدام و رفتار تغيير نتيجه در و نگرش تغيير بايد
 هاي آموزشاز طريق  مبدأتفكيك زباله از  ، ضرورت ايجاد فرهنگ مناسب در زمينه كاهش توليد زباله وپسماند كاغذكنندگان 

. هدف اصلي آموزش باال بردن سطح تعقل، دانش و اخالق در افراد و افزايش سطح  كند ميعمومي بيشترين اهميت را پيدا 
ه هايي ب جهت ارتقاء فرهنگ كاهش مصرف كاغذ برنامه باشد.در اين مرحله از كار مي پااليشگاهدر سطح  ها آنمسئوليت پذيري 

  شرح ذيل تدوين و به مرحله اجرا درآمد.
  
 هاي  تشويقي ايجاد انگيزه در پرسنل از طريق طرح -
 كاهش مصرف كاغذ تهيه تابلو زيست محيطي با شعار بازيافت و -
 هاي آموزشي از كاهش مصرف كاغذ (براي پرسنل) تهيه پاورپوينت و فايل -
ن جمع آوري پسماندهاي شهري مناطق اداري و صنعتي آموزش چهره به چهره براي مسئولين تنظيفات و پيمانكارا -

 پااليشگاه
 هاي آموزشي براي كودكان پرسنل تهيه كتابچه -
 استفاده از لوازم تحرير بازيافتي مثل مداد(تا حدي كه باعث نارضايتي كاركنان نشود) -

 

 :فاز اجرايي -3-3

و كارهاي اجرايي مناسب  زاه و جهت يافتن ساپس از مشخص شدن اطالعات مربوط به ميزان مصرف كاغذ در پااليشگ    
مشخص در راستاي كمينه سازي ميزان مصرف كاغذ در اولين اقدام جمع آوري كاغذ ، به لحاظ اقتصادي و   اي برنامهتدوين 
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. در كشورهاي صنعتي، فرآيند جمع آوري كاغذهاي باطله به صورتي سازمان باشد ميزيست محيطي، امري اجتناب ناپذير 
. اما در كشورهاي جهان سوم، شود ميشده است كه از همان ابتدا از ورود كاغذهاي مصرف شده به چرخه زباله جلوگيري  دهي

نظم دهنده، نداشتن احساس مسئوليت در قبال  هاي سازمانبا وجود دانش فني كافي، به داليل گوناگون از جمله، فقدان 
عضاً ناآگاهي عمومي مردم، اين فرآيند از نظر اقتصادي، بهداشتي و زيست مسئله بازيافت، مشكالت دست و پا گير اداري و ب

) در پااليشگاه پنجم 6.(سازد ميباطله را ضروري  كاغذهايو توجه به امر جمع آوري صحيح  شود نميمحيطي به خوبي انجام 
  مرحله اجرا درآمد: ذيل جهت كاهش مصرف كاغذ و جمع آوري كاغذهاي مصرفي در نظر گرفته شده و به هاي برنامه

پس از فرهنگ سازي كليه پرسنل شاغل در پااليشگاه مكلف گرديدند كه از كاغذها باطله و از هر دو روي كاغذ در زمان  -
 پرينت گرفتن و در زمان نوشتن گزارشات استفاده نمايند

گزارشات مورد نياز از سيستم هاي درون سازماني و  با توجه به دسترسي به اينترنت در پااليشگاه براي ارسال اطالعيه -
 شود پست الكترونيكي داخلي و سيستم بريد استفاده مي

 آن بازيافت پروسه پيگيري جهت ها زباله ساير از كاغذ تفكيك منظور به:  واحدها براي نياز مورد هاي سطل خريد محاسبه -
 .شد توزيع سايت درون هاي كانكس و ادارات سطح در و تهيه عدد 200 تعداد به كاغذ آوري جمع مخصوص ظروف

 
هاي صورت گرفته  :طبق بررسي و هماهنگي روزانه صورت به كاغذ ضايعات آوري جمع براي نفرات تعداد مشخص نمودن -

با سرپرست خدمات رفاهي پااليشگاه براي جمع آوري كاغذهاي ضايعاتي مقرر گرديد كه پرسنل تنظيفات جهت جمع 
ي دوره آموزشي توسط پرسنل محيط زيست پااليشگاه كاغذهاي مصرفي را جمع آوري كاغذهاي ضايعاتي پس از برگزار

 آوري نمايند.
 
:زمان جمع آوري كاغذهاي مصرفي بر حسب اعالم پرسنل واحدهاي   كاغذ آوري جمع نحوه و زمان كردن مشخص  -

.يكي از مشكالتي كه در مختلف از پر شدن ظروف جمع آوري كاغذ ،به صورت روزانه و در پايان زمان كاري معين گرديد
باشد كه نيازمند گسترش دادن  اين مرحله نمايان گرديد عدم رعايت اصل تفكيك از مبدأ توسط همكاران پااليشگاه مي

 باشد. فرآيند فرهنگ سازي مي
 
هاي انجام شده مقرر گرديد كه كليه كاغذهاي  :پس از هماهنگيكاغذ ضايعات موقت نگهداري براي محلي نمودن مشخص -

ايعاتي جمع آوري شده با هماهنگي و نظارت پرسنل محيط زيست در كانكسي كه براي اين موضوع در نظر گرفته شده ض
 است تخليه گردند.

  
 
 بحث و پيشنهادات : -4

باشد كه  درصد در پااليشگاه پنجم مي 10هدف از انجام اين پروژه امكان سنجي كاهش ميزان مصرف كاغذ به ميزان       
اي در سه فاز مختلف شامل فازهاي مطالعاتي ، فرهنگ سازي و اجرايي تعريف گرديده و پس از پايان  پروژه جهت انجام آن

ها بدست آمده مشخص گرديد كه ميزان مصرف كاغذ در پااليشگاه از روند مطلوبي  انجام آن تجزيه و تحليل اطالع
يشتر مراحل اجرايي در نظر گرفته شده در پروژه به سرانجام هاي نظارتي ب رود با انجام فعاليت باشد.و اميد مي برخوردار نمي

 قبالً كه طور همان باشد. مطلوب برسد.نكته حايز اهميت در اين مورد بهينه نمودن فرآيند فرهنگ سازي در پااليشگاه مي

 جاي و بقا باعث تواند مي باشد هم غلط نيازي ولو آن به نياز و گيرد مي شكل آن تفكر از فرهنگي هر بناي زير شد ذكر

 بردن بين از براي و كرد افكار آغاز در تحول و تغيير از بايد را كار مسلماً پس باشد سازمان يك فرهنگ عرصه در آن گرفتن

 .كرد پاك صحيح هاي داده به وسيله را است گرفته شكل انسان ناخودآگاه ضمير در كه اطالعاتي و باورها بايد تفكر اين
 و نزديك تكنولوژي پيشرفت با امروزه باشد مي مديريت نام به عاملي وجود مستلزم سيستمي نگرش يك صحيح عملكرد
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 به توجه با و را شناخته افراد استعدادهاي و ها توانايي بايد مدير يعني است هنر يك مديريت، ها فرهنگ لحاظ از افراد شدن
 يكي . گيرد شكل واحد تا هدفي بپردازد ها آن از طلوبم و اثربخش گيري بهره و استفاده به موجود معنوي و مادي امكانات

 مديريتي سطح هر در مهارت مديران نوع وجود به توجه پسماند كنترلي مديريت سيستم فرآيند در مهم بسيار نكات از

 مختلف هاي روش به ها آن در انگيزه ايجاد و آموزش آگاهي، مردم مشاركت ميزان بر موثر عوامل ترين مهم از است.

 به اقدام و رفتار تغيير نتيجه در و نگرش تغيير بايد آگاهي پيامد چون باشد نمي موثر تنهايي به آگاهي باشد،البته مي

آن  فرهنگ يا جامعه آن وراثتي اصول از جزئي را يابد استمرار سال 50 كه را رفتاري هر شناسان روان مشاركت باشد. اصوالً
 و همت،تالش ريزي، برنامه بايد اجتماعي و فرهنگي زمينه هر در اساسي كار يك انجام براي نتيجه در نمايند، مي تلقي قوم

 داد قرار كارها لوحه سر را امور بر دقيق و صحيح نظارت  ارث آينده به نسل در را صحيح فرهنگي بتوان نهايت در تا .

 نهايت در و درست مصرف نحوه دمور در پرسنل آموزش و سازي در پايان ذكر اين نكته الزم است كه فرهنگ. گذاشت

  . نمود خواهد راهكارهاي مديريتي رسيدن ثمر به در شاياني كمك خود، هاي زباله مبداء از تفكيك و جداسازي
 

 منابع :

 دوم چاپ اسالمي، آزاد دانشگاه انتشارات اول، جلد ،"جامد زائد مواد".( 1377 )قاسمعلي، عمراني، -١
 كيميا جهش شركت :،ناشر " شهري جامد زائد مواد مديريت بر مروري" ،( 1377 ).رهطاه صادقچه، .محمدرضا مقدم، علوي -٢
 از مقوا و كاغذ بازيافت وضعيت بررسي- سليمي مهدي ، الديني ركن محمود سيد ،دكتر  قانعيان تقي محمد ،دكتر كوپال رقيه -٣

 آن محيطي زيست و اقتصادي هاي ارزيابي جنبه و يزد شهر هاي زباله
 .اسالمي آزاد دانشگاه علمي انتشارات مركز جامد، زائد مواد .1377 .ق عمراني -٤
 1387-شهري پسماندهاي مديريت در عمومي سازي فرهنگ نقش -زاده عابدين نيلوفر و 1 احمدي پريسا -٥
هاي كاهش در مبدأ كاغذ و اثرات آن در مديريت پسماند  بررسي روش-محمد علي عبدلي ،مليحه فالح نژاد،سيد مهدي حسيني -٦

  1389-هريش
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

