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 HSEدانشـجوی کارشناسـی ارشـد   کارشناس بهداشت محیط مدیریت درمان تامین اجتمـاعی یزدو -1
  دانشگاه علوم تحقیقات تهران 

 و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  استادیار -2
 تامین اجتماعی یزد پزشک مدیریت درمان -3
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  چکیده 
جه بوده تولید و و دفع بی رویـه مـواد   از مشکالت قابل مالحظه ای که بشر در سالهای اخیر با آن موا

ائد از جمله کاغذ و مقوا در محیط زیست است که این امر بدون توجه به مقوله بازیافـت و اسـتفاده   ز
مجدد از مواد بازیافتی ،عالوه بر هدر رفت سرمایه های ملـی و هزینـه واردات کاغـذ ، باعـث از بـین      

  .ری بر محیط زیست می شود رفتن منابع طبیعی و ایجاد صدمات جبران ناپذی

در این تحقیق، بررسی وضعیت کنونی بازیافت کاغذ و مقوا و سرانه کاغذ مصرفی هر شـهروند یـزدی   
. و جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت کاغذ و مقوا در شهر یزد مد نظر قـرار گرفتـه اسـت    

زیافت و مطالعه مقاالت مروری جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان با
  .و مشاهدات میدانی صورت گرفته است 

نفر و میـزان  زبالـه جمـع آوری شـده در ایـن مـدت        457731برابر  1387جمعیت شهر یزد در سال 
کیلوگرم در سال بـرآورد  3/238سرانه تولید زباله هر شهروند به طور متوسط . تن بوده است  106762

تن کاغذ و مقوا در شهر مصرف شده است که از ایـن مقـدار    94/7103عا در این سال جم. شده است 
درصد آن بـه   44/96درصد آن از طریق طرح بازیافت از مبدا جمع آوری و بازیافت شده  و 56/3تنها 

در این سال سرانه کاغذ مصـرفی دور ریختـه شـده    . صورت مخلوط با زباله تر دور ریخته شده است 
کیلـوگرم آن در   55/0کیلو گرم بر آورد شده  که از ایـن مقـدار تنهـا    52/15توسط هر شهروند معادل 

 100طرح تفکیک از مبدا جمع آوری و بازیافت شده است که این مقدار هنوز با هدف تفکیک از مبدا 
درصدی در شهر یزد 56/3مزایای اقتصادی بازیافت کنونی . فاصله زیادی دارد  1390درصدی تا سال 

گیگاژول انرژی و کـاهش قطـع    1708.2مترمکعب آب ،  38434و کاهش مصرف  باعث صرفه جویی
هـم چنـین در   . ریال می باشـد   100163000درآمد ناشی از این طرح معادل . درخت می باشد  3620

ریال صرفه جویی خواهـد   507149000درصدی مبلغی معادل  80صورت رسیدن به بازیافت مطلوب 
  . شد 

  
  یزد / زیست محیطی/مزایای اقتصادی/ کاغذ ومقوا/تبازیاف: کلید واژه ها 

  
  



  مقدمه - 1
ـ  ا افزایش سریع جمعیت،توسعه صنایع و پیشرفت تکنولوژی و تمایل بشر به د افزایش مواد مصرفی و در نتیجـه ازدی

. اخیراًدر جوامع بشری بحرانهای عظیمی را بـه وجـود آورده اسـت    مواد جامد زائد جامد، از جمله مسائلی است که
ه علمـی و اجـرای   جـ شدت آلودگی مواد زائد جامد و زباله در شهر هاو مراکز تجمع صنایع به گونه ای است که تو
  ).1(متخصصان جهان را نسبت به دفع صحیح و بازیافت اصولی این مواد به خود جلب کرده است

ای تولید محصوالت جدیـد  بازیافت فرآیندی است که طی آن مواد ، جمع آوری وجدا شده و به عنوان مواد خام بر
: از نظر تئوری ، اجزای قابل بازیافت خشک با ارزش موجود در مواد زائد شهری شامل ) . 2(بکار گرفته می شوند 

  ) .3و2(انواع پالستیک ، کاغذ ، مقوا ، شیشه ، فلزات ، منسوجات ، و نان خشک می باشد 
کتـاب ، مجلـه ، کاغـذهای چـاپی ، تبلیغـاتی ، تجـاری ،       روزنامه ، : کاغذ و مقواهای موجود در زباله های شهری 

که این اجزا هم اکنون بـه صـورت   ) .  4( مکاتبات اداری ، مقوا ، کاغذهای بسته بندی و دستمال کاغذی می باشد 
درصد کاغذ ومقوای موجود در مواد زائد  25برابر تحقیقات انجام شده در ایران فقط .مخلوط جمع آوری می شوند 

این فعالیـت بـه مفهـوم تـداوم حیـات یـک       . هزار تن کاغذ بازیافتی بدست آورد  100ور می توان ساالنه جامد کش
درصد از زباله های شهری را کاغـذ   9/10حال با توجه به اینکه در ایران حدود ) . 2(اصله درخت است  1700000

  ) .5(ر کشور پی برد ومقوا تشکیل می دهد می توان به پتانسیل باالی بازیافت این گونه مواد د
  :حال به ذکر گوشه ای از مزایای بازیافت کاغذ می پردازیم 

درخت جنگلی  17بازیافت هر تن کاغذ باطله .( کاهش نیاز به خمیر چوب و قطع درختان وحفظ منابع امنیتی  .1
  ) .را احیاء می کند 

درصـد انـرژی    40استفاده می کنند  کارخانه هائی که از کاغذ بازیافتی برای تولید کاغذ( کاهش مصرف انرژی  .2
برای تولیـد یـک تـن    . کمتری نسبت به کارخانه هایی که کاغذ را از الوار تازه تهیه می کنند ، مصرف می کنند 

 )نیاز است  GJ20کاغذ از الوار تازه به انرژی معادل 
لیتر آب نیـاز مـی    300000تن کاغذ از الوار تازه به  برای تولیذ یک( کاهش تولید فاضالب بدلیل مصرف آب  .3

 . )کاهش می یابد % 60باشد که در صورت استفاده از کاغذ بازیافتی این میزان 
است ) گاز گلخانه ای ( هنگام دفن کاغذ در محل دفن بیو گاز تولید شده که حاوی متان ( کاهش آلودگی هوا  .4

 . )و با پدیده گرمایش جهانی در ارتباط است 
 85کیلـوگرم کربنـات کلسـیم ،    130برای تولید یک تن کاغذ از الوار تازه ، بـه  ( کاهش مصرف مواد شیمیایی  .5

کیلوگرم کلر نیاز است که این میزان برای تهیه کاغذ از کاغذ بازیافتی بسیار ناچیز اسـت   40کیلوگرم سولفور و 
. 

 ایجاد اشتغال .6
 )یجلوگیری از واردات وایجاد درآمد حاصل از فروش مواد بازیافت( حفظ سرمایه  .7
کاهش حجم زباله و بالتبع آن تاثیر روی سایر مراحل مدیریت مواد زائد جامد از جمله کاهش هزینه های جمع  .8

 ) .6و3،4(آوری ، حمل ونقل ودفع زباله 
با توجه به مزایای بازیافت کاغذ و مقوا که در باال عنوان شد ، اتحادیه اروپا توصیه اکید دارد که اسـتفاده مجـدد یـا    

با توجه به این امر که عملی ترین ، اقتصـادی  ) 6. (غذ و مقواهای استفاده شده ، بر دفع آنها ارجح است بازیافت کا
در . توجه به این نکته در امر بازیافت حائز اهمیت اسـت  ) 7(ترین و بهداشتی ترین بازیافت ، تفکیک از مبدأ است 

مان بازیافت شهرداری یـزد در زمینـه تفکیـک از    این تحقیق به نمونه های از فعالیت های صورت گرفته توسط ساز
مبدا کاغذ و مقوا و همچنین بررسی سرانه کاغذ ومقوا و همچنین بررسی سرانه کاغذ و مقوای مصرفی هر شـهروند  
یزدی و درصد بازیافت آن و ذکر مواردی از جنبه های گوناگون اقتصادی وزیست محیطی بازیافت فعلی و بازیافت 

  .پرداخته شده است )) 3(درصد کاغذ و مقواهای مصرفی استفاده مجدد میباشند  80(  درصدی 80ایده آل 



  
  مواد و روشها  -2

بوده و کلیه اطالعات مربوط به این سال در زمینه بازیافـت کاغـذ و    87مقطع زمانی این پژوهش سال 
ه در زمینه بازیافت مقوا از قبیل میزان کاغذ مصرفی و میزان بازیافت کاغذ و فعالیت های صورت گرفت

گانه تحـت  3جامعه آماری که در آن تحقیق صورت گرفته مناطق . در این سال مورد آنالیز واقع شدند 
  .پوشش شهرداری یزد بوده است 

جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه حضوری با مسئولین سـازمان بازیافـت و اسـتفاده از رایانـه و     
خش میدانی نیز جهت مشاهده وضعیت نحوه جمع آوری مـواد  در ب. مطالعه مقاالت مروری بوده است

بازیافتی و نحوه آموزش تفکیک از مبدأ در مدارس و خانه های فرهنگ و اصناف به محل های مـورد  
پس از انجام مراحل فوق جهت نتیجه گیـری اقـدام بـه تفکیـک     . نظر مراجعه و مشاهدات ثبت گردید

. ا شده و اطالعات مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت     اطالعات و تهیه جداول و نمودار از آنه
براساس آمار به دست آمده از میزان کاغذ بازیافت شده به تفکیک ماه و میزان کاغذ موجود در زباله و 

سرانه ) نفر 457731(میزان کاغذ جمع آوری شده در طرح تفکیک از مبدأ با اطالع از جمعیت شهر یزد
همچنـین  . تعیین و درصـد بازیافـت آن مشـخص گردیـد     87دی در سال کاغذ مصرفی هر شهروند یز

درصـدی مـورد    80میزان ارزش اقتصادی و مزایای زیست محیطی ناشی از بازیافت فعلی و بازیافـت  
  .ارزیابی واقع شد

  نتایج  -3
ی از آنجا که تفکیک مواد قابل بازیافت در محل تولید بهترین روش بازیافت است، هم اکنون زباله هـا 

شهر یزد به دو صورت مجزای تر و خشک جمع آوری می شود که زباله تر شامل پسماندهای آلـی و  
زباله های خشک جمع آوری شده در طرح تفکیک از مبدأ شامل کاغذ، مقوا، پالستیک، پت، ضایعات، 

  )8.(نان خشک،فلزات و شیشه می باشد
باله های خشک توسط پیمانکار و بـه  و ز صبح7زباله های تر به صورت یک روز درمیان رأس ساعت 

دستگاه وانت نیسان ویژه حمل مواد قابل بازیافت هر دوازده یا پانزده روز یکبار با مراجعـه   10وسیله 
به درب منازل و در ساعات روز جمع آوری  می شود در این راستا به افرادی که در اجرای این طـرح  

همچنین جهت تشویق به جمع آوری   مواد . ا می شودهمکاری نموده اند کیسه های زباله رایگان اهد
عـدد سـبد بـه     105، اداراتعدد سبد مخصوص بازیافـت بـین    6324تعداد  1387بازیافتی ، در سال 

  .عدد سبد بین مدارس توزیع گردیده است 85بانکها و 
تـن زبالـه خشـک شـامل      436جمعـا   1387براساس اطالعات موجود در زمینـه بازیافـت ، در سـال    

ـ   ت در طـرح تفکیـک از مبـدأ از درب منـازل و     پالستیک ، کاغذ و مقوا ، نان خشک ،  ضـایعات و پ
ادارات و مدارس و سازمانها توسط پیمانکاران مربوطه جمع آوری شده کـه در بـین اجـزای بازیـافتی     

) درصـد کـل زبالـه خشـک بازیـافتی جمـع آوری شـده        44معـادل  (تن  85/191کاغذ و مقوا با مقدار
ز مبدأ ، از نظر درصـد وزنـی در ایـن سـال     بیشترین ماده بازیافتی جمع آوری  شده در طرح تفکیک ا

به تفکیـک مـاه آمـده     1387در نمودار زیر کمیت کاغذ بازیافت شده در شهر یزد در سال . بوده است
  .است
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   در شهر یزد  1387ز مبدأ در سال کمیت کاغذ جمع آوری شده در طرح تفکیک ا
  )بر حسب کیلوگرم (  

  
  
  
  
  
  
  

  )8)) (کیلوگرم  213525= طرح تفکیک از مبدأ کل کاغذ جمع اوری شده در (( 
تـن و   1/23با توجه به نمودار باال میتوان متوجه که حداکثر میزان بازیافت کاغذ در اسـفند مـاه بـه میـزان     

براساس این آمـار  . تن کاغذ بازیافتی بوده است  6/12حداقل میزان بازیافت در ماه فروردین با جمع آوری 
در جـدول   1387غذ و مقوای جمع آوری شده در طرح تفکیک از مبـدأ در سـال   درآمد ناشی از فروش کا

  )1جدول شماره . (زیر آمده است 
 شاخص

  
 زمان

کاغذ و مقوای بازیافت شده
)ton/day(  

 قیمت واحد
  تن/ ریال1000

 کل کاغذ و مقوای بازیافت
  )ton(شده در سال 

ارزش مالی کل کاغذ و مقوای 
  )هزار ریال ( جمع آوری شده 

  75/108897  525/213  510  585/0  1385سال 

  
جهت محاسبه موجود در زباله شهری یزد  اطالع از میزان زباله جمع آوری شده در سال و ترکیب فیزیکی 

  .زباله ضروری می باشد که این اطالعات به صورت جداولی در زیر آمده است 
  )برحسب کیلوگرم (  1387ماه در سال  کبه تفکی یزدمتوسط زباله تولیدی روزانه در شهر :  2جدول 

  شهریور  مرداد  تیر خرداد اردیبهشت  فروردین
389575  309497 285491 299943  310642  304986  
  اسفند  بهمن  دی آذر آبان مهر

312792  315051 297485 281977  267515  311336  
  

  )9( 1387آنالیز فیزیکی زباله های شهر یزد در سال :  3جدول 
یل مواد تشک
  جمع  پت چوب  سنگ  شیشه  منسوجات کاغذ  و مقوا پالستیک  مواد آلی دهنده

  100  01/1  8/1  40/1  40/1 11/3 51/5 98/8  31/72 درصد



سـاالنه  ( تـن   293در شهر یـزد بـه طـور متوسـط روزانـه       3و2با توجه به ارقام موجود در جداول شماره 
 3/238دی توسط هر شهروند یزدی به طـور متوسـط   زباله تولید می شود و سرانه زباله تولی) تن  106762

  می باشد بر اساس آنالیز) گرم در روز  650( کیلوگرم در سال 
  

معـادل  ( درصد  69/27و زباله خشک ) تن در سال  77199معادل ( درصد  31/72فیزیکی زباله شهر یزد ، زباله تر 
درصـد   51/5به اینکه کاغذ و مقوا به طـور متوسـط   با اشراف . زباله شهری را تشکیل میدهند ) تن در سال  18886

 47/6010دل امعـ  1387وزنی زباله های شهر را  تشکیل می دهد مقدار کاغذ و مقوای بازیافت شهری یزد در سـال  
تن کاغذ و مقوای بازیافت شده در طرح تفکیک از مبدأ ، در این سـال جمعـا    525/213تن می باشد که با احتساب 

آن از طریق طـرح تفکیـک    56/3و مقوا در شهر یزد مصرف شده است که از کل این مقدار تنها  تن کاغذ 94/7103
. درصد آن به صورت مخلوط با زباله های تر دور ریخته شـده اسـت    44/96از مبدأ جمع آوری و بازیافت شده و 

یزان کاغذ دور ریخته شـده  و با توجه به آمار مربوط به م 1387نفری شهر یزد در سال  457731با توجه به جمعیت 
کیلوگرم برآورد شـده کـه از ایـن     52/15در این سال سرانه کاغذ مصرفی دور ریخته شده هر شهروند یزدی معادل 

در جدول زیـر  . کیلوگرم ان در طرح تفکیک از مبدأ در این سال جمع آوری و بازیافت شده است  55/0مقدار تنها 
کاغـذ ومقـوا و   ) درصـدی   56/3(زیست محیطی ناشـی از بازیافـت فعلـی    مزایای اقتصادی و )  4جدول شماره ( 

  .درصدی آورده شده است  80بازیافت 
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        آب 
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    صرفه
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  بحث ونتیجه گیری  -4
مقوا از زبالـه هـای شـهر یـزد در      با توجه به آمار به دست آمده میتوان به این نتیجه رسید که بازیافت فعلی کاغذ و

درصـد از   4/0مقایسه با سایر شهرهای ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد بعنوان مثال در حالی که در تهران تنهـا  
این مقـدار بازیافـت   . درصد می باشد  38/15کاغذهای باطله بازیافت می شوند این میزان برای شهر اصفهان معادل 

آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند را به  4د گرچه امیدوار کننده است ولی هنوز با ماده کاغذ و مقوا در شهر یز
و در سایر  1390گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا پایان سال 

) 9(تفکیـک شـده جمعـد آوری نماینـد     همه پسماندهای عادی را به صورت  1392شهرها و روستاها تا پایان سال 
: به عنوان مثال ( فاصله زیادی وجود دارد و در مقایسه با امار بازیافت کاغذ در سایر کشورهای اروپایی و امریکایی 

درصد بازیافت کاغذ از پیشـگامان در عرصـه بازیافـت    45و آمریکا با  4/63،آلمان با  8/66، هلند با  3/94اتریش با 
. متوجه می شویم که هنوز راه بسیاری را جهت پیمودن در این عرصـه پـیش روداریـم    .)  3ی باشند کاغذ و مقوا م
نیز به طور واضح مشخص است در سایر کشورها بازاریابی گسترده ای جهت ) درصد باالی بازیافت ( دلیل این امر 

بنـدی و نشـر صـورت گرفتـه و از نظـر       استفاده از مواد بازیافتی به عنوان مواد اولیه در کارخانجات و صنایع بسـته 
اقتصادی نیز مقبول به صرفه گردیده است در صورتیکه در کشور ما این پدیده با کندی و عدم شناخت الزم مدیران 



بازیافت کاغذ و ( و مسئولین باالی اقتصادی و صنعتی مواجه و توان و پتانسیل بالقوه ای که در این تجارت سود ده 
به عنوان مثال از چندین کارخانه تولید کارتن و مقوا . ود دارد ، کماکان ناشناخته باقی مانده است در ایران وج) مقوا 

 که این امر . ) 10(یزد تنها دو کارخانه به تولید کارتن و مقوا از ضایعات کاغذ و کاغذهای بازیافتی ، مشغول می باشند در استان 

فاده از مواد اولیه بازیافتی ، ضعف در تفکیک از مبدأ و حاکی از عدم آگاهی بخش صنعت از امتیازات است
و نهایتا ناشناخته ماندن مزایای بازیافت برای مردم و مسئولین ) کاغذ و مقوا ( جمع آوری  مواد زائد جامد 

است که امید می رود با بازنگری وضعیت موجود و همت بخش های ذکر شده کشور بتواند از فوائد 
  .طی بازیافت کاغذ و مقوا بهره مند گردداقتصادی و زیست محی

  :پیشنهادات و ارائه کارها-
تواند موثر باشداشاره  در زیر به تعدادی از راهکارهایی که درافزایش میزان بازیافت وتفکیک از مبدأ می

  :شود  می
  ).9(دتولیدکنندگان محصوالت قرار گیر مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت برعهده-1
وضع قوانینی توسط دولت که ادارات دولتی را موظف کند درصدی از کاغذ مورد نیاز خود را از -2

 .کاغذهای بازیافتی تامین کنند
 .استفاده از دستگاههای مدرن بازیافت جهت افزایش راندمان و توجیه اقتصادی-3
 .تی افزایش مشوقهای مالی جهت فعاالن در امر تفکیک  مبدأ مواد بازیاف-4
 کاهش فاصله زمانی جمع آوری  مواد بازیافتی از منازل از دو هفته به یک هفته-5
چهره به چهره، توسط رسانه های (ایجاد فرهنگ بازیافت در بین اقشار مختلف جامعه از طریق آموزش -6

 و اهدای هدایای تشویقی ) گروهی و توزیع جزوه های آموزشی
 ستفاده از کاغذ و مقوای بازیافتی به عنوان مواد اولیهایجاد کارخانه هایی با قابلیت ا-7
 بازاریابی گسترده در کارخانجات و صنایع جهت استفاده از کاغذهای بازیافتی -8
حمایت دولت از بخش خصوصی در امر بازیافت از طریق عدم اخذ مالیات از بخشهای خصوصی -9

 دست اندر کار در امر بازیافت 
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