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به منظور کاهش و بازیافت پسماند  ها مروری بر مدیریت پسماند دانشگاه

 پایداروسعهمنطبق بر تجامد 
 

 2آزمابهناز دهر، *1اشکان کاظمی
 

 دانشگاه صنعتی شاهرودتیر  مسمنان شاهرود میدان هفتمهندسی محیط زیست، -ارشناسی ارشد مهندسی عمراندانشجوی ک 1
 ی شاهروددانشگاه صنعتتیر  مهفتسمنان شاهرود میدان  ،دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران 2

  

 

 چکیده         
یافته و در  مجموعه ای از مدیریت پسماند شهری در کشورهای توسعه به عنوان زیر دانشگاه ها پسماند مدیریت

ی جامع مدیریت به منظور تهیه برنامه هامطالعات الزم حال توسعه مطرح است. در بسیاری از دانشگاه های دنیا 

از نتایج  ؛ به طوری کهاجرا شده است تدوین و برنامه های جامع مدیریت پسماندو  است صورت گرفتهپسماند 

شگاه ها، سماند در دان شجویانمی توان به  اجرای برنامه های جامع مدیریت پ ساتید وآگاهی دان کارمندان در  ، ا

شده توسط آن ها،  سماند تولیده  سعه پایدار و دسترابطه با اهمیت مدیریت پ کل گیری شدر نهایت یابی به تو

ر برخی درنامه های مدیریت پسگگماند که بر ب اسگگت هدف از این مطالعه مروریدانشگگگاه های سگگشا اشگگاره کرد. 

 هاه امد دانشگاجبازیافت پسماند  دانشگاه های دنیا انجام گرفته است و در ادامه راهکارهایی به منظور کاهش و

 ست.ارائه شده است و در نهایت پیشنهادی در این باره مطرح شده ا پایدار ابی به توسعهیدرجهت دست

          

 کلیدیکلمات          
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 مقدمه -1

پایدار در جامعه دارند و در قشال  گیری توسعه دهای آموزش عالی نقش مهمی در شکلترین واحدانشگاه ها به عنوان اصلی

سماند ستند. با اجرای برنامه های مدیریت پ سئول ه ست محیطی م صحیح از منابع زی ستفاده  ست و ا  1حفاظت از محیط زی

شود و در نتیجه هاینه های  صرف انرژی و مواد و منابع بکر می  سیاری در م صرفه جویی ب تولیدی عالوه بر تحقق این اهداف، 

های مالی  استدالل دانشگاه به شدت کاهش می یابد. الشته توجه به مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست نسشت به

 .[1]از اهمیت بیشتری برخوردار است 

راد جامعه را برای اپذیر اسگگت. دانشگگگاه به عنوان نهادی که افنی، تولید پسگگماند و آلودگی اجتنا ثر فعالیت های انسگگاندر ا

سشت به کره یورود به دوره بارگسالی معتشر و مسئولیت پذیر آما ساکن ده می کند، خود باید ن  ان آن مسئولیتزمین و تمامی 

ینه های اجتماعی و شگگجویان خود داده و آن ها را هدایت کند. از جمله این آگاهی ها هاپذیر باشگگد و آگاهی های الزم را به دان

( و یرهغمواد سمی و  پسماند، مواد آلی،اکولوژیکی ورودی های دانشگاه )ماده، انرژی، غذا، آ ( و خروجی های دانشگاه )زائدات، 

 [. 2]ه گذاری های رسمی و سازمانی است همچنین روش های انتقال، خاک برداری و دفن پسماند، خرید و سرمای

 1990طور موفقیت آمیای توسعه داده اند. در سال  مللی مدیریت پایدار پسماند را بهدانشگاه های بسیاری در سطح بین ال

 ی رسگگمی با موعگگوو لاوم مسگگئولیت پذیریفرانسگگه برگاار شگگد. در این کنفرانس اولین بیانیه 2کنفرانس بین المللی در تالویرز

. در کشورهای صنعتی و [3] محیطی در واحدهای آموزش عالی مطرح شدینه ی توسعه پایدار و مسائل زیستدانشگاه ها در زم

  [.2]سال است که آغاز شده و ادامه یافته است  20توسعه یافته برنامه های مدیریت پسماند دانشگاه ها بیش از 

شگاه هایی که در این زمینه  شگاه براونیکی از اولین دان سال  3فعالیت می کند دان شگاه از  ست. این دان برنامه های  1972ا

شگاه  سماند تولیدی در این دان شده به منظور تعیین ویژگی های پ ست. مطالعه ی انجام  سماند خود را اجرا کرده ا مدیریت پ

 [.4اند تولیدی بازیافت می شود ]سمدرصد از پ 31درصد از پسماند این دانشگاه بازیافت پذیر است و  45نشان می دهد که 

سماند تولیدی در  سماند جامد و مدیریت پ صورت گرفته به منظور تعیین ویژگی های پ شگاه ها داز آن جا که مطالعات  ان

زه ای مستقل، نسشت به مطالعات انجام شده در این زمینه در سطح شهر بسیار کمتر است؛ و همچنین دانشگاه ها به عنوان حو

ا منتقل جدیدی برای مدیریت پسگگگماند خود اسگگگتفاده می کنند و می توانند به دیگر واحدهای آموزش عالی نی از روش های

 [.5ن مطالعات در دانشگاه ها شود ]کنند، لذا باید توجه بیشتری به انجام ای

در تدوین  شند ودانشگاه ها دارای تعهد اخالقی نسشت به محیط زیست هستند؛ لذا در حفظ محیط زیست باید پیش قدم با

 [.5]معه باشند و به کارگیری برنامه های مدیریت پسماند کوشا باشند تا الگوی مناسشی برای دانشجویان و  تمامی افراد جا

)باز استفاده( از پسماند تولیدی و  4سفانه در کشور ما به موعوعاتی همچون کاهش تولید پسماند از مشدا، استفاده مجددمتأ

نی( محتوای بازیافتی پسماندها توجه الزم صورت نگرفته است؛ لذا نیاز به برنامه های مدیریت پسماند تولیدی )بازچرخا 5بازیافت

سعه  شجویان آگاهی الزم در جهت تحقق تو شود تا به مردم و به خصوص دان شهر احساس می  سطح  شگاه و چه در  چه در دان

شود. هدف از این مطالعه مرور گاارش های مدی ستانفوردپایدار داده  شگاه بین المللی ا سماند دو دان سال  6ریت پ و  1991در 

شگاه نیویورک سال  7دان شگاه به منظور  2008در  سماند جامد یک دان و همچنین مرور و ارائه ی راهکارهای کاهش و بازیافت پ

  شناخت و به کارگیری آن ها در دانشگاه ها و واحدهای آموزش عالی کشور است.
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  متن اصلی مقاله -2

 دانشگاه استانفورد گزارش مدیریت پسماند  -1-2
این دانشگگگاه تحقیقی یک سگگاله را شگگروو کرد و در نتیجه ی این تحقیق در ماه آگوسگگت سگگال  1990در ماه فوریه سگگال 

سال نمونه برداری از  1991 شد. در طی یک  شگاه ارائه  سماند تولیدی در دان شامل ویژگی های کمی و کیفی پ شی جامع  گاار

س سی، ظرفیت ها و مواد و پ سا شد. این گاارش به عنوان یک مجموعه اطالعاتی ا شگاه به طور ماهانه انجام  ماندهای تولید دان

شامل تعیین  شد. این گاارش  ستفاده می  شگاه ا سماند جامد دان ستم مدیریت بلند مدت پ سی روش های الزم به منظور ارتقای 

شگاه، و نیا تعی سماند تولیدی در دان سماند از کمیت پ ستفاده در برنامه های کاهش پ سماند که مورد ا ین کمیت آن بخش از پ

شتی به  ست. در تهیه این گاارش و انجام این مطالعه یک مرکا خصوصی خدمات بهدا مشدا، بازیافت پسماند و تولید کمپوست ا

سوال شد. ای 1نام پنین ستانداردهای کالیفرنیا انجام  ساس منابع ا شت و بر ا شامل نمونه برداری از محوطه همکاری دا ن مطالعه 

دانشگاه، کوی استادان، بخش اداری، ساختمان های آموزشی و سرویس های غذاخوری بود. نتایج حاصل از این مطالعه بیان می 

درصگگد قابلیت تشدیل به کمپوسگگت  48درصگگد قابلیت بازیافت و مقدار  25کرد که از مجموو پسگگماند جمع آوری شگگده مقدار 

. در نتیجه ی انجام این مطالعه ی جامع و تهیه گاارش مربوطه، مقدمات احداث یک واحد تولید کمپوست از پسماند در داشتند

 [.6انجام شد ]خارج از دانشگاه با همکاری مرکا خصوصی خدمات بهداشتی پنینسوال 

 دانشگاه نیویورکگزارش مدیریت پسماند  -2-2
سال  شگاه مطال 2008در بهار  صیدر این دان شامل تو شد. این مطالعه  سماند به عه ای انجام  ستمف ویژگی های پ نظور د

ز مشدا و بازیافت یابی به اهداف ارزیابی ترکیب و کمیت جریان پسگگماند دانشگگگاه، ارزیابی کارآمدی برنامه های کاهش پسگگماند ا

مساحت مورد  استفاده( از پسماند است.پسماند موجود، و همچنین شناسایی فرصت هایی به منظور افاایش استفاده مجدد )باز

ی، آموزشگگی، میلیون فوت مربع بود. نمونه بردای های انجام شگگده از پسگگماند جامد سگگاختمان های ادار 3/5مطالعه در حدود 

یک لیست  تاالرهای عمومی و سلف غذاخوری مرکای بود. مطالعه به وسیله بخش خصوصی دانشگاه آغاز شد؛ به این صورت که

سم کامل از صوص نمونه برداری از پ سه های مخ شد و در هریک از این محل ها کی اند تعشیه محل های جمع آوری زباله تهیه 

ک عگگریب برای یشگگد. با اندازه گیری حجم کانتینرهای ثابت جمع آوری نمونه پسگگماند از محل ها و میانگین گیری از آن ها،  

 25مونه برداری از ندازه گیری کل پسماند تولیدی بدست آمد. در این مطالعه تشدیل کانتینر به تعداد کیسه پسماند به منظور ان

ای شهر نیویورک درصد پسماند تولیدی در هر محل انجام شد. این مطالعه با مروری بر تعیین ویژگی های پسماند در دانشگاه ه

ستاندارد  ست ا صل از این مطالعه بیان می کرد که مقدار مواد آلی قا ASTM D5231-92و روش ت شد. نتایج حا ست انجام  بل کمپو

 [.7است ] درصد 12درصد و موادی که باید به محل های دفن منتقل می شوند  28درصد، مواد بازیافت پذیر  60

 دانشگاهکاهش و بازیافت پسماند جامد تولیدی  -3-2

ال، حجم حشهری، راه بسیار طوالنی را در سراسر جهان طی کرده است. با این روش های نظری و عملی مدیریت پسماند 

شهری در زمینه  قابل توجهی از مطالب چاپ شده در این باره، شاهدی برای نیاز به بهشود و پیشرفت تفکر مدیریتی پسماندهای

ست  سماند جامد تولیدی و بازیافت محتوای بازیافتی آن ها سماند طالعه ویژگی های مدیریتم. [8]هایی مانند کاهش پ اولین  پ

سگگماندهای پ. در رابطه با تفکر مدیریتی [9] موسگگسگگه آموزش عالی می باشگگد پسگگماندگام مهم در برنامه ریای موفق مدیریت 

 شهری ده موعوو می تواند راهنما باشد:

اای اصلی پسماندهای غذایی و کاغذی .  اجاای اصلی: تأثیر موقعیت جغرافیایی بر ترکیب پسماند شهری، با استفاده از اج1

شود. در کشورهای توسعه شان داده می  سیا ویافت ن اقیانوسیه، بخش مربوط به پسماندهای مواد  ه در اروپا، آمریکای شمالی و آ
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ار توسگگعه و آمریکای التین و آسگگیای مرکای و جنوبی، این مقدسگگت، در حالی که در کشگگورهای درحالا 30/0غذایی در حدود 

ر کشورهای درحال از پسماندها را به خود اختصاص می دهد، و این مقدار د 31/0کاغذ، در کشورهای توسعه یافته، است.  70/0

سعه  ست. 11/0تو سماند در این مناطق، مد  ا سفه های مدیریت پ سه ی فل این واقعیت ها باید در هنگام تعیین و تدوین و مقای

ذایی ، در آمریکای التین را تنها با بازیافت پسماند مواد غ1با استفاده از مراکا دفن پسماند نظر قرار گیرد. به عنوان مثال،  مقابله

 [.8می توان امکان پذیر کرد ]

سیا. اهداف بلندمدت: پسماند جامد، بخش مهمی از 2 ست و به همین دلیل اهداف کمی ب ری در سیستم پسماند شهری ا

سط گردهمایی های جهانی موفق در ست. هدف جهانی معتشر در زمان کنونی،  مورد آن، تو شده ا صف  "این زمینه تعیین  به ن

 " 2015ل نمی گیرند، تا سا رساندن میاان رسوبات و پسماندهای شهری، که تحت خدمات جمع آوری پسماند و فاعال  قرار

فرانس کنشگگده اسگگت؛ و  ، گرفته2002جهانی توسگگعه پایدار در و گردهمایی  2000اف توسگگعه هااره این هدف، از اهداسگگت. 

مذکور، دولت  ه گذاشته است. در کنفرانس، به صورت عمنی بر آن صح2012ّی پایدار در سال سازمان ملل، در رابطه با توسعه

ست به اهر بخش از تقسیمات حکومتی شهری که توانسته دعوت کرده است.  2015اهداف سال  های محلی را برای رسیدن به

سال سا 13اهداف مد نظر در  سد، 2015تا  2002ل بین  ستم بر سی های جمع  اکنون می تواند با همان میاان تالش و تکمیل 

سماندآوری  عال  در  پ سال 2028تا  2015سال آینده از  13و فا ست. پس از  ، هیچ 2028،  حرکت کند. این یک واقعیت ا

مع اندهای جدهمایی مقاصگگدی را برای پسگگمین گرعذری برای عدم جمع آوری تمام زباله ها و پسگگماندها باقی نخواهد ماند. ا

شده تعیین صتی برای  آوری  شخص نکرد. در این زمینه فر شهری وجود دارد که اهداف خود را م  نند اما کدولت های محلی و 

 [.8]انشاشتن آن ها در یک مکان، نشاید جاء گاینه های مطرح قرار داشته باشد 

شده را جدا می کند و . پارادایم ترکیب: روش کالسیک برای ب3 شهری، نمونه هایی از مواد تفکیک ن سماند  رازش ترکیب پ

این نوو از داده ها برای  تصمیم گیری های مدیریتی مناسب نیست، زیرا  این که  ی آن را مشخص می کند.شکیل دهندهمواد ت

برزیل نشگگان داده اسگگت که، پس از تحقیقات در . چه مقدار از هر ماده را می توان در منشع تفکیک کرد، مشگگخص نمی شگگود

مواد  %20و 2پذیرتجایهاز مواد زیسگگت %47های خود را به  از زباله %67آموزش های سگگخت و طوالنی، خانواده ها قادر هسگگتند 

شهر می توان سته بندی تفکیک کنند. مرکا فرماندهی  ستند  %33تالش های خود را به  دب از زباله ها که از مشدأ قابل تفکیک نی

 [.8]تمرکا کند م

کیک ا تفب . منطق معکوس: این اصگگطالح به مجموعه ای بسگگیار عظیم و گوناگون از مجریان خصگگوصگگی اشگگاره دارد که4

ده اند. یکی از واقعیت این است که تفکیک از مشدأ و منطق معکوس، مفاهیمی در هم تنیاند از مشدأ پیشرفت خواهند کرد. پسم

از واد تفکیک شده منوو از برای هر ر برزیل نشان داده است که تحقیقات دمی تواند به کار خود ادامه دهد. آن ها بدون دیگری ن

ریق است. بدین ط رما اصلی در شناسایی آن ها و سازماندهی زباله های جمع آوری شده از این مشدأ، متقاعی هایی وجود دارد.

س سمانداز  %67ت که حداقل ترتیب، نیازی نی شود. با این حال، تعیین محرک ها  مراکا دفنبه  شهری، پ روند تحقق  ومنتقل 

 [.8]ها است سئله، برعهده ی مراکا حکومتی شهراین م

شویم 5 ست که باید با آن مواجه  سماند از مشدأ، یک معضل آموزشی ا و آن را حل کنیم. . منحنی های یادگیری: تفکیک پ

تعدادی اکن در آن منطقه، مشخص کرده است. این منحنی، های س برای جمعیتدگیری را ل، نوعی منحنی یاتحقیقات در برزی

مشخصی از رفتار هدف نشان می دهد. درصد یابی به ل های مختلف، برای دستبا توجه به افراد و ساپایدار را های از راهنمایی 

این راستا است. واقعیت این است که آموزش  از افراد در %90ی مورد انتظار، رفتار ی نشان می دهد که باالترین نتیجهاین منحن

 پسماندتفکیک  %85نفری از ساکنان یک شهر، به   150000برای رساندن جمعیت  ند بلند مدت است. به عنوان مثال،یک فرآی

                                                           
1 Landfill 
2 Biodegradable 
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 [.8]این موعوو نوعی راهنمایی واقع گرایانه برای سیاست گذاران است سال آموزش نیاز است. -فرد 5/82  از مشدا،

پذیر مهیا است، اما با صدور تجایهبرای پسماندهای بازیافتی زیست هلید کود به صورت غیر متمرکا: این گاینه همیش. تو6

تحقیقات در برزیل نمونه هایی از تولید به مهارت روابط عمومی نیاز است. حکم و فرمان اجرایی نمی شود. برای القای این رویه، 

در نتیجه ی این کار، کمپوسگگت با کیفیت خو ،  مالکیت های مشگگترک ثشت کرده اسگگت.کود را در مدارس و مجموعه هایی با 

برای استفاده ی فوری در باغداری تولید شده است. تنگنایی که در این مسئله ایجاد می شود، به مصمم بودن و اختصاص منابع 

 [.8]به صورت پیوسته به این کار، مربوط است 

به سگگگفره های خانگی، ها و سگگگشایجات از دروازه ی ماارو  ری: حلقه ی توزیع میوه. فروش محصگگگوالت باغشانی و گلدا7

 %18به  پسماندپسماند فرستاده می شود. تحقیقات در برزیل نشان داده است که این  به مراکا دفع دارد که مستقیماً پسماندی

ست. برای کاهش این  سد. این یک واقعیت ا شی هم می ر سرمایه ی عمده فرو سمااز  صاحشان ندپ شتیشانی اداری برای  ، باید پ

ست که به ذی شتیشانی به صورت برگه های امتیازی ا شد. این پ شته با نفعان می مغازه ها و هم چنین مصرف کننده ها وجود دا

 [.8] که چگونه جریان محصوالت را با کمترین میاان تلفات مدیریت کنند گوید

ستر:8 شرایط نا متون قانونی پیش . قانون گذاری پیش گ ستر،   برای مثال، یک قانون پیش. مطلو  را در نظر می گیرندگ

ها را بر عهده ی شگگهروندانی می گذارد که آن را تولید می کنند. از آن پسگگماندمسگگئولیت گسگگتر در مورد پسگگماندهای خانگی، 

سرنو شود،  سماند یک محصول، تنها در زمانی که از مشدأ تفکیک  سب خواهد داجایی که پ این تفکیک به یکی از  شت،شت منا

شود. به عنوان شهروندان تشدیل می  سئولیت های اجتنا  ناپذیر  ستر،  م شهر را  یک واقعیت، یک قانون پیش گ مرکا اداره ی 

عمول برسد و گاارش های روند م مراکا دفناهداف تعیین شده ای در زمینه ی دوری از  لام می کند تا در زمان مشخصی، بهم

ش شرفت را منت صالح در نظر ر کند. برای آپی عوابطی را برای بازبینی و ا شه مدرن باقی بماند، خود قانون،  ن که این قانون همی

 [.8] گرفته است

سشی 9 شاخص ها اباارهای منا شاخص های عملکرد:. این  س.  شهری، نظیر سات برای پرورش حس رقابت بین مؤ درون 

شگاه های خصوصی، مجموعه های چند  سسات روند. این رقابت، تنها در بین مؤ مالکیتی و موارد مشابه به شمار میمدارس، با

اگر این حس رقابت اثر خواهد گذاشت.  در هر سازمانی که تمایل دارد شاخص های خود را ارتقاء بشخشد،، بلکه ایجاد نمی شود

نقش مهمی در منحرف کردن روند انتقال  شهری مورد استفاده قرار گیرد، می توان هوم به شکلی زیرکانه توسط مسئوالناین مف

ست: شاخص پسماندهای تا به حال، تحقیقات در برزیل شاخص های زیر را مشخص کرده اداشته باشد.  دها به مراکا دفنپسمان

سشت مواد غذایی ) سماندن ستی  پ شاخص تولید به زی شده(،  سماندغذای خریداری  شاخص تفکیک )کیلوگرم بر فرد  پ روز(، 

سماند شده ن) پ سماند تفکیک  سماندبه کل سشت پ شخص می کند که جایی را برای عذر باقی نخواهد پ (. نتایج واقعیاتی را م

 [.8]گذاشت 

ست، زیرا 10 سب ا ست منا سئله، برای مورد انتهایی لی ست در مقیاس بارگ: این م ست در منحرف . کمپو شک موفقیت یا 

را، در زمان حال و آینده مشگگخص می کند. مدل فکری کنونی مدیریت ماندها از مراکا دفن در اقتصگگادهای نوظهور کردن پسگگ

ست که قیمت کود  صورت ا شده به این  ستدالل مطرح  صادی رد می کند. ا ست متمرکا را به دالیل اقت سماند، ایده ی کمپو پ

سات تولید سی صل،  قادر به حمایت از تأ ست. به این ترتیب، تمامی  حا ستکود نی سماند  %70برزیل )پذیر در تجایهمواد زی از پ

جنشش می افتد و یا با  ازاین مراکا از  پسماندمنحرف کردن ستاده می شود. با این روند، هدف فر پسماندمراکا دفن شهری( به 

میدوار رو می شود.  بارگترین چالش تفکر مدیریت پسماند در همین موعوو نهفته است. تحقیقات نتایج مقدماتی اشکست روبه

ه های انتقال این مواد به محل روش های حسابداری برای فروش کودهای زیستی )کمپوست( و کرای نشان می دهد. کننده ای را

سماند دفن ست که  مواد کار در آن ها ، که با اینپ شان داده ا شود،  ن ست صرفه جویی می  شده از مشدأ،   پذیرجایهتزی تفکیک 

اگر هاینه های  ا رقابت کنند. این یک واقعیت اسگگت؛بر قوطی های فوالدی و مقواهمی توانند  با موفقیت در بازار بازیافت، در برا
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را هم در محاسشات، در نظر بگیریم، شرایط بهتر از  مراکا دفنمربوط به فرصت های از دست رفته در صورت استفاده از راهکار 

سرمایه گذاری های موجود در تولید کمپو شد. با این میاان بازده،  سمااین خواهد  ندهای مواد غذایی  ست، را می توان در بازار پ

ای مقدماتی را همجموعه ای از راهکاردر برزیل،  چالش اصگگلی در جمع آوری مواد نهفته اسگگت. تحقیقات مسگگلماً در نظر گرفت.

 [.8]حرکت هرچه بیشتر به جلو شود  کرده است. تفکر خالقانه و تشادل ایده ها می تواند باعثبرای این کار مشخص 

سال  شگاه ها در گروه  18مطالعه ای بر روی  2012در  صل از ارزیابی، دان ساس نتایج حا شد. بر ا سوئد انجام  شگاه در  دان

ستخراج اطالعات مورد نیاز برای  1باال، رتشه پایین و محک رتشههای با  شده، ا شگاه های مطالعه  شدند. در اکثر دان سته بندی  د

به توسعه و پیشرفت بیشتر در روش است. دانشگاه  پایدار از و  سایت میسر است که این نشان از میل و عالقه ارزیابی توسعه

 %50پایدار همراه نیسگگتند. سگگطح میانگین عملکرد در ارزیابی کمتر از  تایج این مطالعه با بهشود توسگگعههای سگگوئد بر اسگگاس ن

پایدار است، نتایج پایین تر از آن  نکه عموماً سوئد یک ملت پیشرو در توسعهمقیاس ارائه شده مشاهده شده است. با توجه به ای

یدار دانشگاه را پیش چه مورد انتظار بود هستند. بر اساس سیستم رتشه بندی سوئد به نظر نمی آید که رتشه بندی ها عملکرد پا

ست این کید بربینی کند. تأ شگاه که ا سیل که حالی در ،2گوتنشرگ دان ست، شودبه پتان شتری را دارا تواند به عنوان یک  می بی

شگگود. به نظر می رسگگد که اندازه ی دانشگگگاه پیش شگگرط مناسگگشی برای  گرفته نظر در معیار و اباار محک در چارچو  سگگوئد

 [.10] نیست عملکرد پایدار

سماندکاهش  شگاه، جامد در پ سماند تولیدی اولین قدم  دان سویدر مدیریت پ ست به  شی پایدار  بهیابی د یک واحد آموز

.  محوطه دانشگاه هستند ،یابی به پایداریدست رایب ها جامد یکی از بارگترین چالش پسماندبرنامه های مدیریت جامع است. 

 UNBC( 3(بریتیش کلمشیای شمالی دانشگاه 2008-2007مشخص شد که در طول سال تحصیلی بر اساس مطالعات انجام شده 

شگاهی سماندتن  2/2و  2/1بین  4هااده جورجشا در محوطه دان  طریق از تواند می %70که بیش از می کند در هفته را تولید  پ

 انواو از مورد سه کمپوست آلی مواد و نوشیدنی مصرف باریک ظرف کاغذی، محصوالت و کاغذ. شود پسماند جلوگیری کاهش

هایی که رفتارترویج  می تواند در آموزشگگی ی مختلفت هااسگگو سگگی . تکنیک هاباشگگد می پسگگماند کاهش برای مواد ترین مهم

 [.9قرار گیرد ]مورد استفاده می شود جامعه دانشگاهی در بلند مدت منجر به کاهش پسماند تولیدی در 

ص سماند های جامد،یکی از اجاای ا سما لی مدیریت جامع پ سیله ی تفکیک پ ست. به و سماندهای جامد ا ندهای تفکیک پ

 %80هند که تقریشاً نتایج نشان می داندهای تفکیک شده را انجام داد. ه های بازیافت محتوای بازیافتی پسمجامد می توان برنام

ای مختلف پسگگماند جامد در سگگاختمان های آکادمیک دانشگگگاه، قابل بازیافت هسگگتند. کاغذ، بیشگگترین درصگگد را در میان اجا

ه عنوان مانعی ستیک قرار دارد. وجود پسماندهای مواد خوراکی بپسماندهای جامد به خود اختصاص می دهد و به دنشال آن پال

سط( برای کاغذ، برای بازیافت پسماندها به شمار می رود. سیستمی که دارای سه محفظه جداگانه )با اندازه های کوچک یا متو

 [.11شود ]یه می توص فکیک مقدماتی در محوطه ی دانشگاهمواد خوراکی و سایر پسماندهای تولید شده است، برای ت

افت محتوای اجرای برنامه های مدیریت جامع پسگگگماند عالوه بر کاهش پسگگگماند تولیدی، تفکیک آن ها از مشدا و بازی اب

ز محیط زیست، توسعه لی با حفاظت ابازیافتی آن ها، استفاده از مواد و منابع بکر و مصرف انرژی نیا کاهش می یابد و به طور ک

شان دهنده پتانسیل مهم و افااپسماندبه حداقل رساندن . پایدار تحقق می یابد ستفاده مجدد ن برای  ای یش دهنده، بازیافت و ا

شار گازهای گلخانه ای از طریق حفاظت از موادکاهش غیر ستقیم انت سوخت وری از منابع و، بهشود انرژی، بهرهخام م  اجتنا  از 

 [.12] ای فسیلی استه

 
                                                           
1 Benchmark 
2 University of Gothenburg 
3 University of Northern British Columbia 
4 Prince George 
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  نتیجه گیری -8
ست در کشور برنامه ی جامعی برای  با توجه به بررسی مروری انجام شده در این مطالعه به این نتیجه می رسیم که الزم ا

شود. هدف از این مطالعه  شهر تدوین و اجرا  سطح  شگاه ها و چه در  سماند تولیدی چه در دان ست محیطی پایدار پ مدیریت زی

ه در مراکا آموزش عالی بین المللی در دنیا اسگگت که به تهیه ی این برنامه برای نیا بررسگگی نمونه هایی از مطالعات انجام شگگد

کشگگور کمک کند. از اهداف دیگر این مطالعه ارائه ی راهکارهای منطشق بر توسگگعه پایدار به منظور کاهش پسگگماند تولیدی  و 

 استفاده مجدد )باز استفاده( و بازیافت هر چه بیشتر آن هاست. 

یک برنامه ی جامع مدیریت پسگگماند در کشگگور چه در یک دانشگگگاه و چه در سگگطح شگگهر، نیازمند انجام تهیه و اجرای 

سماندمطالعات برای تعیین ویژگی های کمی و کیفی و  شیمیایی پ صیات فیایکی و  صو شنهاد می خ ست؛ لذا پی های تولیدی ا

لعه موردی در این زمینه بر روی یکی از مراکا شگگگود با اسگگگتفاده از اطالعات حاصگگگل از مطالعات مروری این تحقیق، یک مطا

از دانشگاه های کشور با جمعیت آماری و گستردگی مناسب( انجام شود و پس از جمع آوری  یآموزش عالی کشور )ترجیحاً یک

الزم برای  های کیفی حاصل از پرسشنامه، راهکارها و راهنمایی های ده و دادهش گیریهای کمی اندازه اطالعات مورد نیاز، داده

 تهیه یک برنامه ی جامع مدیریت پسماند ارائه شود.
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Abstract. 
Waste management of universities as a subset of urban waste management is an important 

issue in both developed and developing countries. The essential studies to provide 

comprehensive waste management plans have been conducted in many universities around 

the world. These comprehensive plans have been implemented in such a way that it is 

possible to point to awareness of students, professors and employees of universities about 

the importance of managing the waste generated by themselves, achieving the sustainable 

management and creating green universities, as a result. The aim of this study was to review 

the programs of waste management which have been carried out in some universities 

around the world and then some solutions have been presented in order to reduce and 

recycle solid waste of universities to achieve sustainable development. Eventually a 

proposition about this issue has been discussed. 
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