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  17/11/85 : پذیرش مقاله،13/7/85 :دریافت مقاله
Øاي از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه کنترل تولید، ذخیره و یا  مدیریت مواد زائد عبارتست از مجموعه : مقدمه

عمومی، اقتصاد، حفاظت از جمع آوري، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زائد جامد که منطبق بر بهترین اصول بهداشت 
هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و . هاي عمومی است صنایع، زیبا شناسی و سایر الزامات زیست محیطی و مطلوب

  .تعیین میزان مشارکت شهروندان خرم آباد در مدیرت دفع مواد زائد جامد بوده است
Ø در پرسشنامه تنظیم . اي انجام شد آباد به صورت پرسشنامه محله مختلف شهر خرم 8این مطالعه در  :مواد و روشها

 شده مواردي مانند شرایط جمع آوري و نگهداري زباله، خطرات ناشی از جمع آوري و نگهداري زباله، خطرات ناشی از 
ورت تصادفی  خانوار به ص50در هر منطقه .جمع آوري و دفع نادرست زباله و همچنین باز یافت زباله مورد بررسی قرار گرفت

  . ها به آنها داده شد  و پرسشنامه). پرسشنامه400جمعاً(ساده انتخاب گردید 
Ø ها از کیسه زباله براي نگهداري  هاي مورد نظر کلیه خانواده دهد که در همه محله نتایج بدست آمده نشان می :یافته ها
ولی در هیچ کدام از . شود ه در شهر خرم آباد انجام میکنند همچنین عمل جمع آوري به طور روزان هاي خود استفاده می زباله

همچنین میزان اطالع افراد از محل دفع زباله و اینکه زباله بعد از . شود ها عمل جداسازي زباله در منزل انجام نمی این محله
ل از خطرات ناشی از  درصد مردم اطالع کام70 تا 33در این مناطق بین . شود خیلی ضعیف است جمع آوري به کجا منتقل می

درصد .  درصد با واژه بازیافت آشنا هستند5-20درصد بسیار کمی از مردم در حد . جمع آوري و دفع نادرست زباله دارند
  . درصد می باشد11-60رضایت مردم شهر از عملکرد شهرداري در خصوص مدیریت زباله نیز در حد 

Ø در مناطقی که از لحاظ اقتصادي و اجتماعی شرایط بهتري دارند دهد که  این تحقیق نشان می :بحث و نتیجه گیري
ولی به علت آموزش کم در تمام این مناطق . میزان اطالع آنها از خطرات زباله و آشنایی با واژه بازیافت بیشتر بوده است

یریت مواد زائد جامد مسئله جداسازي در منبع تولید زباله انجام نمی شود و به همین علت هم میزان مشارکت مردم در مد
  .بسیار ضعیف است

  خرم آباد، دفع،بازیافت، زباله، مدیریت مواد زائد جامد :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
یکی از مهمترین جنبه هاي بهداشتی و زیست محیطی 

 می باشد که به دلیل حجم ).خصوصا زباله(تولید انواع مواد زائد 
 و اقتصادي جایگاه خاصی زیاد، فساد پذیري و مسائل اجتماعی

دارد و در حال حاضر به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت، 
کمبود امکانات دفع زباله، باز تاب آلودگیها و بیماریهاي منتقله 
از زباله موجب گردید که عالوه بر توسعه علم مدیریت زباله 

از . مردم و مسئولین نیز بیشتر به این معضل توجه نمایند
له تولید در مدیریت زباله نقش اساسی دارد پس آنجایی که مرح

  .).1(اه تولید کنندگان را فراموش کنیم نباید جایگ
توجه به محیط زیست و از آن جمله مواد زائد جامعه 

ست که در سالهاي اخیر مورد توجه خاص جهانیان  اهشداري
 افزایش سریع جمعیت، توسعه صنایع، .قرار گرفته است

مایل بشر به افزایش مواد مصرفی در پیشرفت تکنولوژي و ت
نتیجه تولید  زباله بیشتر از جمله مسائلی است که اخیرا در 
جوامع بشري بحرانهاي عظیم اقتصادي و اجتماعی را به وجود 

  ).2( آورده است
مدیریت مواد زائد شهري از شش عنصر تولید، ذخیره در 
یل محل جمع آوري، حمل و نقل، پروسه، بازیافت و دفع تشک

این عناصر همانند حلقه هاي یک زنجیر به هم . شده است
متصل شده اند و بایستی با یک برنامه ریزي دقیق و مدون آنها 
را طوري به هم متصل نمود که در نهایت بتوان از یک سیستم 

 از آنجایی که دفع نادرست ).3( مند گردید مدیریتی واحد بهره
ست محیطی و زباله پیامدهاي نامطلوب بهداشتی و زی

هاي گزاف اقتصادي را در بردارد لذا یک سیستم مدیریتی  هزینه
 توانمند در کاهش کاستیهاي فوق نقش به سزایی خواهد داشت

)4.(   
ایجاد سیستم مدیریت، جمع آوري و دفع زباله از جمله 
مواردي است که براي کنترل تولید، مصرف و صرفه جویی مواد 

 .ع آن اهمیت به سزایی داردو نیز فرایند جمع آوري و دف
راندمان این برنامه به توجه به بهداشت، اقتصاد و مهندسی 

محیط زیست، منطبق بوده و باید با دیگر شرایط عمومی جامعه 
   ).5( هماهنگ باشد

بی توجهی به امر جمع آوري و دفع مواد زائد در جامعه 
یه امروزي، به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی رو

شهرها، محدودیتهاي وضع شده براي خدمات عمومی در 
شهرهاي بزرگ و عدم تکنولوژي مناسب باعث ایجاد مشکالت 
ویژه اي شده است که رفع آنها تنها از طریق هماهنگی علم و 

 ).6( تجربه در چهار چوب یک مدیریت صحیح امکان پذیر است
طریق آنچه مسلم است تشویق مردم به تولید زباله کمتر از 

پرهیز از اسراف و تبذیر و جداسازي اجزاء قابل بازیافت زباله در 
شود که براي مدیریت صحیح زباله آینده  مراکز تولید باعث می

  ).7( بینی شود بهتري پیش
 آقاي حیدر مسگراف و همکارانشان میزان 1380در سال 

آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در ارتباط با مدیریت مواد زائد 
 ).4( هري در کرمانشاه را مورد بررسی قرار دادندجامد ش

 مهدي نژاد و عمرانی، طرح جمع همچنین در همین سال
آوري، حمل و دفع مواد زائد شهر گرگان را مورد ارزیابی قرار 
دادند و بر اساس مطالعات انجام شده راهکارهایی جهت دفن 

  ).7( بهداشتی زباله در این شهر ارائه نمودند
 30 دقیقه طول شرق و  21 درجه و    48اد بین   شهر خرم آب  

 دقیقه عرض جغرافیایی بین سفید کـوه در غـرب و            43درجه و   
وسـعت ایـن شـهر معـادل     . سیاه کوه در شرق قرار گرفته اسـت   

 متـر   1171 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سـطح دریـا            30تقریبا  
ایـن  .  می باشـد )معتدل(اي  است که داراي آب و هواي مدیترانه    

 هزار نفر می باشـد کـه    300000ر داراي جمعیتی در حدود      شه
 تعداد خانوارهاي محدود خـدمات  ) نفر 5(با احتساب بعد خانوار     

  . خانوار است60000شهري 

  مواد و روشها
این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که به صورت 

براي انجام مطالعه . مقطعی در شهر خرم آباد انجام شد
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 سوال به صورت گزینه اي 15 که شامل پرسشنامه تهیه گردید
در پرسشنامه تنظیم شده مواردي مانند شرایط جمع آوري . بود

و نگهداري زباله، خطرات ناشی از جمع آوري و نگهداري زباله، 
خطرات ناشی از جمع آوري و دفع نادرست زباله و همچنین باز 

  .یافت زباله مورد بررسی قرار گرفت
حله تقسیم گردید و پرسشنامه ها در  م8کل شهر خرم آباد به 

، کیو، علوي، خیر آباد، )آزادگان( محله شامل دره گرم 8این 
 خانوار در 50شصت متري، شریعتی، شقایق و قاضی آباد بین 

 نمونه انتخاب و توسط 400که جمعا . هر منطقه تقسیم گردید
پس از جمع آوري پرسشنامه نتایج . آنها پرسشنامه پر گردید

و همچنین مشخصات زباله تولیدي در . و تحلیل شدتجزیه 
بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده توسط آباد شهر خرم 

  .شهرداري گرد آوري گردید

  یافته ها
نتایج حاصل از آنالیزهاي انجام شده توسط سازمان 
بازیافت نشان داد که مواد آلی موجود در زباله، درصد باالیی از 

ید شده در شهر خرم آباد را تشکیل می دهد مواد زائد جامد تول
  ).1جدول شماره (

عملیات جمع آوري و حمل و نقل زباله هاي شهري توسط 
زمان جمع . شهرداري خرم آباد به صورت روزانه انجام می گیرد

اما به طور کلی . آوري زباله براي مناطق مختلف متفاوت است
از شهر جمع باشد، در بخشی  آوري به دو صورت می زمان جمع

شود و در بخش دیگر عملیات  آوري زباله ها در صبح انجام می
  . بعد از ظهر شروع می شود5/4جمع آوري از ساعت 

عملیات جمع آوري و حمل و نقل زباله در این شهر 
   دستگاه کمپرسی 3 دستگاه خاور، 3 دستگاه نیسان، 24توسط 

  

  

رخ دار به  عدد کانتینر چ15همچنین تعداد . انجام می شود
 در سطح شهر به عنوان جایگاههاي موقت m3 12ظرفیت 

نصب گردیده است که زباله جمع آوري شده در آنها توسط یک 
 نیمهدو دستگاه . دستگاه خاور به محل دفن حمل می شوند

 نیز در عملیات جمع )مجهز به سیستم پرس و تخلیه( تریلر 
ضر در شهر در حال حا. آوري و حمل زباله فعالیت می کنند

خرم آباد دو ایستگاه انتقال زباله یکی در پارك نسترن و دیگري 
در انتهاي پشته حسین آباد واقع شده که بر اساس 

ها از محل تخلیه توسط  هاي انجام شده، زباله ریزي برنامه
آوري شده و به این ایستگاهها منتقل  هاي نیسان جمع وانت
 تریلرها به منطقه دفع نهایی منتقل نیمهسپس توسط . گردد می
آوري زباله در شهر خرم آباد عمدتا به روشهاي  جمع. گردد می

  .زیر انجام می شود
جمع آوري زباله از منازل و مراکز تولید و حمل مستقیم   -1

  آنها به مرکز دفع 
آوري زباله از منازل و مراکز تولید توسط نیسان و  جمع  -2

 به جایگاههاي موقت شهري و چرخهاي دستی و انتقال
  سپس انتقال به مرکز دفع نهایی

جایگاههاي موقت که عمدتا کانتینرهاي چرخ دار هستند   -3
  . نقطه از شهر مستقر می باشند15که در 

 )2(بر اساس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه، طبق جـدول   
   درصد مردم در منـاطق مختلـف از کیـسه زبالـه اسـتفاده               100

میزان آگاهی مردم از خطرات زبالـه در حـد تقریبـا            . یندمی نما 
می باشد، ولی درصد کمی از مردم بـا مـسئله بـاز یافـت                % 33

  .آشنا هستند و عمل جدا سازي زباله را معموال انجام نمی دهند

  1384 و 1383 اجزاي تشکیل دهنده زباله شهر خرم آباد در سال -1شماره جدول 
  سایر مواد  استخوان  پارچه  مواد آلی  شیشه  فلزات   پالستیکالستیک و  کاغذ و مقوا  سال

1383  7/6%   3/4%   46/2%   6/1%   57/80%   3/4%   6/0%   -  
1384  8%   5/5%   3/2%   5/2%   5/64%   -  -  2/17%   
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   چگونگی جمع آوري موقت و نگهداري زباله در منازل و میزان آگاهی مردم از مواد زائد جامد-2جدول شماره 

شصت   شریعتی  شقایق  قاضی آباد  کیو  دره گرم  دموار
  علوي  خیر آباد  متري

   %100   %100   %100   %60   %100   %100   %100   %100  کیسه زباله
  روزانه  روزانه  روزانه  روزانه  روزانه  روزانه  روزانه  روزانه  جمع آوري

در حد   0  0  0  0  0  0  جدا سازي
  0  ضعیف

اطالع از 
 مختصري آگاهی % 40  0  0  0  0  محل دفع

  0  0  0  دارند

میزان 
آگاهی از 
  فلزات زباله

  کافی % 33
متوسط تا  44%

  حدي

  کافی % 33
50 % 

  تاحدي

اکثر مردم 
متوسط تا 
  حدودي

آگاهی  % 40
  کامل

  تا حدي % 60

  تا حدي % 80
  ضعیف  اکثر مردم  اکثر مردم  بدون آگاهی % 20

میزان 
آشنایی با 
  بازیافت

اطالع  % 22
  کامل

در حد  % 66
  وسطمت

اکثریت 
  اطالع ندارند

اطالع  % 20
  کامل

  تا حدي % 40

اطالع  % 20
  کامل

  تا حدي % 40

  اطالع کامل % 20
  تا حدي % 40

درصد کمی 
آشنایی 
  دارند

  ضعیف  ضعیف

رضایت از 
عملکرد 
  شهرداري

رضایت  % 11
  کامل

  متوسط % 33
رضایت  % 55

  ندارند

  کامل % 16
خیلی  % 67

  کم

اکثریت رضایت 
  دارند

 خیلی  60%
  کم

  تا حدي % 40

  رضایت کامل % 20
   درصد تا حدي60

  کامل % 20
در % 60

حد 
  متوسط

  کامل % 40
در حد  % 60

  متوسط

تا 60%
  حدي

  
  بحث

هاي تحقیق نشان می دهد که درصد کمی از مردم  یافته
در رابطه با خطرات زباله آگاهی دارند و میزان  % 37در حدود 

 درصد با 18یار کم است و تنها آشنایی آنها با عمل بازیافت بس
توانند  بنابراین مردم این شهر نمی. باشند واژه بازیافت آشنا می

هاي تولیدي را  به خوبی عمل بازیافت را انجام داده و حجم زباله
 مردم و دادن آگاهی  بهدر نتیجه نیاز به آموزش. کاهش دهند
ا همچنین افرادي که در رابطه ب.  دارد وجوددر این زمینه

باشند  کنند، افرادي بی سواد می مدیریت مواد زائد جامد کار می
لذا . که اطالعات کافی در زمینه مدیریت مواد زائد جامد ندارند

تواند در بهبود  قرار دادن افراد کارشناس در این موقعیت می
در اردبیل در . مدیریت مواد زائد جامد در خرم آباد مفید باشد

ورد مدیریت مواد زائد جامد توسط  یک بررسی در م1385سال 
فتائی و همکارانشان انجام شد که در این تحقیق نیاز به 
مدیریت مواد زائد و بازیافت آنها مبتنی بر آموزش مردم به 

در این تحقیق پیشنهاد شده است که . خوبی مشهود است
جهت مدیریت صحیح زباله بایستی سیستم جمع آوري را بهبود 

 امر با توجه به اطالعات به دست آمده در  که این).8( بخشید
شهر خرم آباد نیز صادق است و با بهبود وضعیت سیستم 

توان زباله هاي شهر خرم آباد را  آوري و آموزش مردم می جمع
  .به طور صحیح مدیریت نمود

در این تحقیق مشخص گردید که درصد کمی از مردم 
ت کامل  از عملکرد شهرداري ها رضای) درصد20در حدود (

دارند و بقیه مردم یا این که اصال از عملکرد این ارگان راضی 
  .نبوده اند یا تا حدي اظهار رضایت نموده اند
دهد که درصد باالیی از  نتایج حاصل از تحقیق نشان می

. دهد آباد را مواد آلی تشکیل می مواد زائد جامد شهر خرم
 تا حدي هرچند که درصد این مواد در زباله شهر خرم آباد

 درصد ترکیب زباله 70کاهش یافته است ولی هنوز نزدیک به 
اگر زباله ها به طور مناسبی . دهد را به خود اختصاص می
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مدیریت نشوند، این ترکیبات محیط مناسبی براي رشد و تکثیر 
کنند و از طرفی انرژي قابل  حشرات و جوندگان ایجاد می

توان  بنابراین می. شوند بازیافتی هستند که همراه زباله دفع می
با کمپوست کردن زباله هاي شهر خرم آباد از یک طرف انرژي 
آن را بازیافت نمود و از طرف دیگر مشکالت بهداشتی ناشی از 

 پرورش حیدریان دانا و 1385در سال . آن را به حداقل رساند
اهمیت و جایگاه استانداردهاي کمپوست در صنعت کمپوست 

 قرار دادند که در این مطالعه یکی از سازي را مورد بررسی
 پارامترهاي مهم درصد باالي مواد آلی در زباله ذکر شده است

 که با توجه به این مطالعه در مورد زباله هاي شهر خرم آباد ).9(
  .به خوبی صادق است

  نتیجه گیري
جهت حفظ سیماي طبیعی منطقه و شهر خرم آباد و 

ناگوار زیست محیطی و جلوگیري از آلودگیها و پیامدهاي 

بهداشتی ناشی از مدیریت غیر اصولی مواد زائد جامد شهري 
خرم آباد در مرحله اول آموزش مردم و تولیدکنندگان زباله 

باشد و در مرحله بعد اجراي طرح تفکیک  بسیار حائز اهمیت می
زباله از مبدا و احداث کارخانه تولید کمپوست به عنوان 

بهبود . واند مورد استفاده قرار گیردت راهکارهاي اجرائی می
آوري و بهسازي محل دفن زباله این شهر به  سیستم جمع

طوریکه زباله به صورت بهداشتی دفن گردد نیز راهکار مناسب 
دیگري براي کنترل اثرات سوء بهداشتی ناشی از زباله در شهر 

  .خرم آباد است

  تقدیر و تشکر
ی لرستان جهت از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشک

  همکاري در انجام این طرح و همچنین از شهرداري شهر 
 قرار نویسندگان مقالهخرم آباد که مطالعات خود را در اختیار 

  .می تشکر و قدردانی را می نمایلدادند، کما
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