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موادزائد  موادزائدخانگی،از جملھ منابع تولیدزبالھ در شھرستان گرگان می توان بھ موادغذایی،چکیده:
تصفیھ خانھ ھا  كشاورزي و تولیدی درخیابان ھا،خاکستر ومواد باقی مانده،نخالھ ھای ساختمانی وموادزائد

ھرستان گرگان بھ صورت مکانیزه وتوسط دستگاه ھای اشاره کرد.جمع آوری این زبالھ وزائدات درش
پیشرفتھ انجام می شود البتھ دربرخی ازمناطق بھ علت وضعیت توپوگرافی موجود جمع آوری بھ صورت 
نیمھ مکانیزه وتوسط کانتیر ھای دستی صورت می گیرددراین میان می توان مقدار زبالھ ولجن جمع آوری 

  تن برآورد کرد.200دود شده درشھرستان گرگان راروزانھ ح

بازیافت وپردازش زبالھ ھای شھرستان درکارخانھ کمپوست واقع درسایت آق قال انجام می شودکھ روزانھ 
البتھ میزان زبالھ ھای  تن زبالھ وارد این کارخانھ شده وموردپردازش،بازیافت ودفن قرارمی گیرد450حدود

مختلف متفاوت است.بخش اعظم زبالھ ھای ورودی بھ ورودی دراین کارخانھ ثابت نمی باشد بلکھ درفصول 
این کارخانھ شامل:پسماندھای پزشکی،زبالھ ھای ساختمانی وزبالھ ھای مناطق حومھ ی شھر است.روزانھ 

مترمکعب است کھ 15تا5تن کمپوست دراین کارخانھ تولید شده وھمچنین تولید شیرابھ روزانھ  50حدود
حد لیات تصفیھ برروی آن انجام می شود وازآلودگی آن کاستھ شده وبھ دربخش تصفیھ خانھ این کارخانھ عم

  استاندارد می رسد.

زبالھ ھای واردشده بھ بخش بازیافت اکثرا ازنوع زبالھ ھای خشک شامل نایلون،ظروف 
نوشابھ،فلزات،آلومینیم،الستیک،چوب،پارچھ می باشد.کھ فلزات وآلومینیوم پرس وفشرده شده ظروف یکبار 

رک وخرد شده تبدیل بھ گرانول پت میشود کھ بخش عمده مواداولیھ برای تولید الیاف راتشکیل می مصرف پ
دھد،مواد پالستیکی شستھ وتبدیل بھ گرانول می شود،منسوجات قابل استفاده نمی باشد وباید دفن گردد،چوب 

  .بن ازآن استفاده می شودھادراین بخش تبدیل بھ چیپس بازیافت شده ودرفرآیند کمپوست برای تنظیم نسبت کر

روش ترانشھ ای صورت می گیردکھ دراین روش زمین موردنظر راتاعمق ھ دفن دراین کارخانھ ب
مترحفرمی کنند و آن رابازبالھ پرمی کنند وروی آن رابا خاک می پوشانند.زبالھ ھای بیمارستانی نیز بھ 6تا4

مانند ساختھ شده وزبالھ ھای فوق رادرآن صورت سلولی دفن می گردند کھ دراین روش اتاقک ھای سلول 
  می ریزند وباآھک می پوشانند.

  مقدمھ:
رتولیدزبالھ بھ ضمی کنند. کھ درحال حا انسان وبسیاری ازموجودات بھ شیوه ھای مختلف زبالھ تولید

  موجب بحرانھایی درزمینھ محیطزیست گردیده است . طورچشمگیری روبھ افزایش است.این افزایش تولید
مشکالت جدی روبھ روساختھ است.موادزائدجامدکھ تحت عنوان زبالھ  یات موجودات کره ی زمین راباکھ ح

می شود.بخش عمده  شودشامل زائداتی است کھ دراثرفعالیت ھای انسانی درشھرھا تولیدمی  ازآن یاد
دھای اداری شامل پسماندھای مراکز وواحھای  موادزائد شھری راپسماندھای خانگی تشکیل داده است.وبخش

وتجاری،مراکزوواحدھای درمانی نظیر بیمارستان ھا ودرمانگاه ھاوزائدات ناشی  ازکارگاه ھای صنعتی 
کوچک فعال درسطح شھر،نخالھ ھای ساختمانی ناشی ازساخت وسازھای شھری وزائدات حاصل ازپاک 



ریت شھرداری سازی شھری می باشند،زبالھ ھای شھری درحال حاضر درشھرھای مختلف کشورتحت مدی
ھاودربرخی مواردزیرنظر سازمان ھای بازیافت قرارمی گیرند.بھ طورکلی درایران زبالھ ھاتوسط 
پیمانکاران خصوصی جمع آوری شده وبستھ بھ طرح مدیریت موادزائد جامدشھری موردنظر،بازیافت یا دفع 

  )3می شوند.(
  

  کلید واژه ھا:
  ،لجند،شیرابھپسماند،پردازش،بازیافت،کمپوست،مواد زائدجام

 

  :روش کار
روش کاردرزمینھ ارائھ این مقالھ بھ صورت کیفی وپژوھش ھای کتابخانھ ای ونیزاستفاده ازمراکزدرگیر 

  باموضوع مرتبط ازجملھ مدیریت پسماند استان گلستان  وخدمات شھری شھرداری گرگان می باشد.
  

  ھدف:
اند استان گلستان وتوجھ بیشتر بھ کاستی ھای ھدف از ارائھ این مقالھ صرفا آگاھی ازنظام مدیریت پسم

  زیردراین بخش می باشد.
بازیافت زبالھ ھای خانگی ساماندھی نشده اغلب توسط عوامل سنتی صورت می گیرد فقط دربرخی -1

  شھرھای بزرگ بخشی ازپسماندھای خشک اداری بھ صورت تفکیک شده یافت می شود.
ی بھ صورت ناقص انجام می شودوبایستی مدیریت وجمع مدیریت وجمع آوری شیرابھ درسایت غرب -2

  آوری شیرابھ جدی گرفتھ شود.
  دفن زبالھ ھای صنعتی درکنار زبالھ ھای خانگی درتوسعھ آلودگی دفنگاه موثرمی باشد.-3
زبالھ ھای بیمارستانی جدای اززبالھ ھای خانگی دفن می گردند وفقط مقداری آھک برروی این زبالھ -4

شود درسایت بھ دلیل باالبودن سطح آبھای زیرزمینی،ترانشھ زبالھ ھای بیمارستانی اغلب ھاریختھ می 
  پرازآب می باشد. الزم است دراسرع وقت نسبت بھ دفع بھداشتی این نوع زبالھ دراین سایت اقدام شود.

داشتی ھکتارمی باشد ودفن زبالھ بھ صورت غیربھ200مساحت دفن گاه ھای زبالھ استان درمجموع حدود-5
درآن صورت می گیرد.بخش اعظمی اززبالھ ھا بویژه دردفنگاه غربی بھ صورت تلنبار وبدون پوشش می 

  باشد کھ باید بھ آن رسیدگی شود.

  
اثربخش وکارآمد منابع مادی وانسانی دربرنامھ  مدیریت عبارت از،فرآیندبھ کارگیری:مدیریت

رل است کھ برای دستیابی بھ اھداف ودرمحدوده ی ریزی،سازماندھی،تامین منابع وامکانات ،ھدایت وکنت
  )1سازمان صورت می گیرد.(

بھ موادجامد،مایع وگاز(غیرازفاضالب) گفتھ می شودکھ بھ طورمستقیم یاغیرمستقیم حاصل فعالیت :پسماند
  )2ھای انسان بوده وازنظرتولید کننده زائدتلقی می شود.(

  
ی است کھ مسئول برنامھ ریزی ،سازماندھی،مراقبت شخصیت حقیقی  یاحقوق :مدیریت اجرایی پسماند

وعملیات اجرایی مربوط بھ تولید،جمع آوری،ذخیره سازی،جداسازی،حمل ونقل،بازیافت ،پردازش ودفع 
  )1پسماندھاوھمچنین آموزش واطالع رسانی دراین زمینھ می باشد.(

  
  )20/02/1383(مصوبقوانین مرتبط بامدیریت پسماند ومواد زائد:

قانون مدیریت پسماند وآیین نامھ اجرایی:محل ھای دفن پسماندبراساس ضوابط زیست محیطی توسط  12ماده 
  وزارت کشور باھماھنگی  سازمان ووزارت جھاد کشاورزی تعیین خواھد شد.



قانون مدیریت پسماند وآیین نامھ اجرایی:نگھداری ،مخلوط کردن ،جمع آوری،حمل  16ماده 
تخلیھ پسماندھا درمحیط برطبق مقررات این قانون وآیین نامھ اجرایی آن ونقل،خریدوفروش ،دفع،صدور

  )4(خواھدبود.
  
  

باتوجھ بھ اینکھ امروزه دفع بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماندھای جامددراستان گلستان:
موادزائدبھ یکی ازحادترین مسائل موجوددرشھرھا وھمچنین استان گلستان تبدیل شده است تاثیرمستقیم آن 

ھرکسی کامال محسوس است.لذاامروزه تنھاراھکار مناسب برای کاھش اثرات  برمحیطزیست وزندگی
سوءبھداشتی وزیست محیطی،داشتن طرح ھای مدون وجامع درعرصھ مدیریت شھری بویژه مدیریت پسماند 

  )3(است
  شناخت منابع تولیدکننده پسمانددراستان گلستان(شھرستان گرگان):

درمحدوده موردمطالعھ یکی ازمھم ترین ابزارھای مدیریتی درمراحل مدیریت  پسماندشناسایی منابع تولید
محسوب می گردد.کمیت وکیفیت پسماندھای جامد ناشی ازمنابع مختلف خودنیز متاثراز  موادزائد جامد

جملھ می توان بھ مواردی ھمچون:جمعیت،بعدخانوار،سطح درآمد،سطح  عوامل گوناگونی است کھ ازآن
  سواد،آداب ورسوم مذھبی وفرھنگی،افکار وآرای عمومی اشاره کرد.

  درواقع انواع زبالھ تولیدشده دراستان گلستان  ازمنابع زیرمی باشد:

این موادبھ علت اینکھ  عموما دربرگیرنده باقی مانده حاصل ازفعالیت ھای آشپز خانھ ای استموادغذایی:-

  منشاءموادغذایی دارند ورطوبت باالیی دارند بھ سرعت تجزیھ پذیر است.

این موادعمدتاحاصل فعالیت ھای خانگی وتجاری است کھ بخش غیرتجزیھ یا دیرزیست تجزیھ آشغال:-
ر پذیرزبالھ راشامل می شودکھ شامل مواردی چون فلزات،شیشھ،کاغذومقوا،پالستیک والستیک وسای

  .مواردمشابھ  است
کھ حاصل جاروزدن خیابان ھا،خاک روبھ خیابانی وزائدات موجود درسطح ھا:تولیدی درخیابانموادزائد-

  معابر شھری وروستایی است.
خاکستر وزائدات حاصل ازسوختن چوب،شاخ وبرگ درختان وسایرموادسوخت خاکستروموادباقی مانده:-

  فسیلی.

خاک ونخالھ ساختمانی حاصل ازفعالیت ھای عمرانی دراستان گلستان  شامل انواعنخالھ ھای ساختمانی:-
  است.

  .لجن وموادزائدناشی ازفعالیت ھای تصفیھ خانھ استموادزائدتصفیھ خانھ ھا:-
موادزائدحاصل فعالیت ھای کشاورزی ودامپروری وفعالیت ھای کشتارگاھی است کھ موادزائدکشاورزی:-

  بسیار تجزیھ پذیر است.
کیلوگرم برای ھرنفر درروز بدست آمده است.وھمچنین سرانھ 479/0د پسمانددرشھرستان گرگان سرانھ تولی

  )3(کیلوگرم درروزبھ ازای ھرنفر حاصل شده است. 5/0پسماند خانگی روستایی درشھرستان گرگان برابر

  :جمع آوری زبالھ درشھرستان گرگان
است کھ مکانیزه شده است امادربرخی  جمع آوری زبالھ درشھرستان گرگان درحال حاضربیش ازدوسال

تپھ ھای اطراف آن وبافت قدیم شھرامکان اجرای طرح مکانیزه جمع ،ازنقاط شھر ازجملھ بخش امام رضا 
آوری زبالھ وجود ندارد.کھ دراین قسمت جمع آوری بھ صورت نیمھ مکانیزه وتوسط کانتیرھای دستی وسنتی 

دستگاه ماشین 20تن است.درقسمت جمع آوری 200روزحدود صورت می گیرد.تناژ زبالھ ولجن درھرشبانھ
عملیات جمع آوری زبالھ .باشند کارگرمشغول بھ کارمی عدد40-50آالت مکانیزه بھ ھمراه حدود

شب دراکثرمناطق استان درروزصورت می گیردامادربرخی نقاط بھ دلیل ترافیک باال جمع آوری ھمچنان در
  )6(انجام می شود.

  ودفن زبالھ ھای شھرستان گرگان  : پردازش،بازیافت  



فعالیت  1385بازیافت وپردازش زبالھ ھای شھرستان گرگان درکارخانھ کمپوست گرگان کھ ازسال 
می کیلومتر  10کیلومتر وبااولین روستاحدود20فاصلھ ی آن ازآق قالحدود انجام می شود.کھخودراآغاز کرده 

 تن زبالھ روزانھ واردقسمت پردازش می شودکھ 250حدودتن زبالھ ی ورودی بھ این کارخانھ 450از باشد.
درفصول مختلف  ی تولیدی البتھ مقدارزبالھقابلیت تولید کمپوست می باشد. تن موادآلی50ازاین میزان حدود 

  متفاوت می باشد.
تفکیک موادآلی ازمابقی  قسمت پردازش درواقع عملیات مکانیکی است کھ روی زبالھ صورت میگیرد تا

تن است این درحالی است کھ استاندارد  400کمپوست برای سایت غربی حدود انجام شود.ظرفیت تولیدزبالھ 
  کیلو کمپوست می باشد.300کیلوزبالھ چیزی درحدود1000جھانی برای تولید کمپوست ھر

مترشیرابھ واردبخش تصفیھ خانھ این سایت شده وعملیات تصفیھ برروی آن انجام می  15تا5روزانھ حدود
  .شود

فرآیند نھایتا ازطریق انتقال بھ کارخانھ ھای ادامھ بخشی ازعملیات بازیافت انجام شده و نیز دربخش بازیافت
  بازیافت  مربوط تکمیل می شود.

دفنگاه پسماند 4ر دراستان گلستان باتوجھ بھ منطقھ بندی انجام پذیرفتھ درزمینھ مدیریت پسماند،ضدرحال حا
دفنگاه بخش شرقی،دفنگاه گنبدکاووس ودفنگاه مراوه تپھ عھده دار دفع بھ نام ھای دفنگاه بخش غربی،

  پسماندھای جامدتولید شده درسطح استان می باشند.
،کردکوی،گمیشان،انبارآلوم،اینچھ برون،سیمین قال،بندرگز،بندرترکمن گرگان،آق شھرھای

  می کنند. دھستان زبالھ ھای خودرابھ بخش غربی منتقل20شھر،جلین،سرخنکالتھ،نوکنده و
  

کمیت پسماندھای ورودی بھ سایت غربی:سایت دفن غربی درمحدوده آق قال واقع شده وھمانطورکھ قبال ذکر 
شامل  شد پسماندشھرستان گرگان نیز بھ آن منتقل می شود زبالھ ھای وارد شده بھ سایت غربی

%)وزبالھ ی مناطق 16.58ورفت وروب(%)،باغبانی 18.19%)،نخالھ ھای ساختمانی(3.45پسماندپزشکی(
دفن وبخشی نیز وارد فرآیند کمپوست بھ صورت  ترانشھ ای %)می باشدکھ بخشی 60.46وحومھ ی شھرھا(

زبالھ ھای تولیدی مربوط بھ نخالھ ھای ساختمانی می باشد.این بخش % 18.5می شود.کھ دراین میان حدود
ازی آن استفاده شود.نرخ رشد ساالنھ ازپسماندرامی توان برای پوشش روزانھ ونھایی دفنگاه وحتی زیر س

درنظرگرفتھ شده است. درحال حاضربیشترین پسمانداستان دراین  درصد1/2زبالھ بھ طورمتوسط معادل 
  )5(سایت واردشده وموردپردازش ودفن ودفع قرارمی گیرد.

  
  بحث ونتیجھ گیری:

ری ازنظر بھداشتی آلودگی حاصل ازمدیریت ضعیف پسمانددرمناطق شھری پیامدھای جبران ناپذی
ابتالی بھ انواع  پسماندھاجملھ تبعات ناشی ازضعف در مدیریت وزیباشناختی بھ جامعھ تحمیل می کند از

  لزوم تدوین استراتژی دراین بخش توجھ ویژه ای رامی طلبد. رادرپی خواھدداشت. لذا بیماری ھا
  استراتژی ھای پیشنھادی بھ ترتیب اولویت عبارتنداز:

  ز ابزار قانونی درجھت اجرای موثرمدیریت پسماندھااستفاده ا-1
  دات بھ لحاظ مالی وفنیئتامین زیرساخت ھای اجرای مدیریت زا-2
توسعھ تبلیغات وآموزش عمومی وتخصصی درراستای ارتقا فرھنگی جامعھ درجداسازی وکاھش حجم -3
  دات تولیدیئزا
  ھتر مدیریت پسماند وافزایش بھره وریتوسعھ مکانیزاسیون درشھرداریھا درراستای اجرای ھرچھ ب-4
افزایش نظارت سازمان ھای متولی ومدیریت اجرایی پسمانددرراستای مدیریت بھینھ پسماند ھاباھدف -5

دستیابی بھ توسعھ پایدار.شایان ذکراست استراتژی ھای فوق ازجملھ استراتژدی ھای کالن پیشنھادی براساس 
  می باشد.swotمدل

  
  راه کار ھا:



اف صنایع مدیریت موادزائد جامدبردوش خودشان است  زمخارج گمردم بایدبھ این نکتھ جلب شودکھ توجھ -
  نمایند.برای کاھش اثرات اقتصادی این صنایع برجامعھ کوشش تا 
شیوع فرھنگ افزایش طول عمرمحصوالت کارخانھ ھا،صرفھ جویی درمصرف،جلوگیری ازاسراف وعدم -

الھ رابھ نحو چشمگیری کاھش دھد. بھ عالوه عادات مردم بایدبراساس میل زب تولید یکبار مصرف ،می تواند
اید واراده خودشان تغییرکنند.این کار فقط باتبلیغ وراھنمایی گروه ھای عالقمند ومحافظ کار،عملی خواھدبودب

  کرد وجلوی رشدآن ھا راگرفت. صنایع دستھ بندی رامحدود
  اق کار وشرکت شروع شود.تخانھ،ا؛ مثل ، برنامھ ی بازیابی بایدازمحل تولید-
آنھا  راه دیگراین است کھ صنایع مصرف کننده وصنایع زبالھ سازرابھ حال خودگذاشت وجامعھ مجازات-

  رابپردازد.
مجازات  ،این انتخاب منجربھاست البتھ راه سومی ھم وجود داردوآن ادامھ روند مدیریت فعلی موادزائدجامد-

مواداولیھ،نیرو  خردانھ ی منابع کمیاب انرژی، بھدن زمین ومصرف نا درازدست دا اقتصادیھای سخت 
  وپول خواھد شد.کھ این راه برای جامعھ قابل قبول نخواھد بود.

  
  
  
  

  منابع:
  قوانین ومدیریت حقوقی محیط زیست(انتشارات جھاددانشگاھی مشھد). )1
  )1374(میعمرانی،قاسمعلی،موادزائدجامد،جلددوم،انتشارات دانشگاه آزاداسال)2
  طرح جامع تفضیلی مدیریت پسماند استان گلستان )3
قوانین وآیین نامھ اجرایی مدیریت پسماند(سازمان مدیریت پسماندشھرداری استان  )4

  گلستان).
  .خانھ کمپوست شھرستان آق قالکاریت مھندس رشیدی ،مدیرگفتگوبا )5
 لستان.شھرداری استان گ،مھندس ھاشمی،رئیس خدمات شھری گفتگوبا )6


