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 پسماند در شهر بوشهر افتيتوسعه باز يو چالش ها ليپتانس يبررس

 
0Fبهمن رماوندي

 3، نسرين پرنياني2*، حليمه بهروزي1
 
 

 چكيده
از مشكالت قابل مالحظه اي كه بشر در سالهاي اخير با آن مواجه بوده توليد و دفع بي رويه  :مقدمه 

به مقوله بازيافت و استفاده مجدد از مواد بازيافتي، اين امر بدون توجه  .مواد زائد در محيط زيست است
عالوه بر هدر رفت سرمايه هاي ملي باعث از بين رفتن منابع طبيعي و ايجاد صدمات جبران ناپذيري بر 

بررسي وضعيت كنوني بازيافت و موانع آن و سرانه توليد زباله  محيط زيست مي شود. در اين تحقيق،
نبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت در شهر بوشهر مد نظر قرار براي هر شهروند بوشهري و ج

 گرفته است.
از طريق مصاحبه حضوري با مسئولين  در خصوص پسماند شهر بوشهر جمع آوري اطالعات :روش كار

 مطالعه مقاالت مروري صورت گرفته است.، مشاهدات ميداني و سازمان بازيافت
يد زباله هر شهروند به طور شهر بوشهر ميزان سرانه تولنفري  150000جمعيت با توجه به  :نتايج
تن  33000به طور متوسط  91سال زباله جمع آوري شده در  .گرم در روز برآورد شده است 600 متوسط

 %1/2مي باشد. تنها  غيرآلي ولي قابل بازيافت% آن 29و  آلي و قابل كمپوست% آن 71كه  بوده است
 مي شود.  غيربهداشتي دفنآن به صورت ديگر % 97 بيش از ومي شود ت بازياف شهر بوشهر پسماند

از  يعدم آگاهي بخش صنعت در شهر بوشهر به دليل نرخ پايين بازيافت پسماند نتيجه گيري:بحث و 
و ناشناخته ماندن مزاياي بازيافت  پسماند امتيازات استفاده از مواد اوليه بازيافتي، ضعف در تفكيك از مبدا

، اطالع رساني و آموزش و استفاده از تجهيزات بازنگري وضعيت موجود . باردم و مسئولين استبراي م
 .شدفوائد اقتصادي و زيست محيطي بازيافت بهره مند  مكانيكي پيشرفته مي توان از
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 مقدمه
كه  ياز زمان ژهيوكرده است ب دايتنزل پ ستيز طيمح تيفيك

در حال  يكشورها يپسماند در شهرها ايمسئله مواد زائد جامد 
). در ابتدا دفع 2و1توسعه به عنوان چالش مطرح شده است (

 نيها و در دسترس بودن زم تيپسماند با توجه به كم بودن جمع
توسعه  ت،يجمع عيرس شي). با افزا3( روبرو نبود يبا مشكل جد

مواد  شيبشر به افزا ليو تما يولوژتكن شرفتيو پ عيصنا
 يدر دسترس برا نيپسماند، مقدار زم اديازد جهيو در نت يمصرف

شده است.  ليچالش و بحران تبد كيپسماند به  يدفن بهداشت
 يبه گونه ا يپسماند در شهرها و مراكز صنعت يشدت آلودگ

متخصصان پسماند در  ييجراو ا ياست كه توجه مراجع علم
مواد به خود  نيا ياصول افتيو باز عيت به دفع سرجهان را نسب

 ).1( جلب كرده است
در حال توسعه غالباً شامل  يزباله در كشورها بيترك يكل بطور

%)، پسماند 25( ي%)، پسماند صنعت64( يمواد زائد جامد شهر
% مواد 80). حدود 3%) است (3%) و پسماند موسسات (8( يتجار

ها دفع  ليبوده كه معموالً در لندف تافيقابل باز يزائد جامد شهر
مانند  يمختلف ياز اجزا زين يگردد. مواد زائد جامد شهر يم

منسوجات، فلزات، زائدات  ك،يكاغذ، پالست ،ييپسماند غذا
و  يو ... كه به نوبه خود در دو دسته آل ينخاله ساختمان ،يباغبان

 ). در مديريت پسماند4شوند ( يم ليگنجند، تشك يم يرآليغ
و  يانرژ ديتول ،يروش هاي متفاوتي مانند سوزاندن، دفن بهداشت

بازيافت  داريبراي دفع پسماند وجود دارد. امروزه روش پا افتيباز
و استفاده مجدد پسماند از اهميت چشمگيري برخوردار است، 
زيرا اين روش عالوه بر كاهش حجم زباله توليدي و جلوگيري از 

در هزينه، انرژي و  ييفه جوآلودگي بيشتر محيط، باعث صر
توسعه كمتر از  حال). در كشورهاي در 3شود ( يمنابع طبيعي م

درصد پسماند شهري بازيافت مي شوند و تنها مقدار اندكي  10
). 5از اين مواد بازيافتي از استانداردهاي قابل قبولي برخوردارند (

موجب كاهش آلودگي حاصل از دستگاه هاي زباله سوز  افتيباز
مي  لياز لندف يناش رابهيمنابع آب در اثر ش يكاهش آلودگ و

زباله كمتري دفن و سوزانده و همينطور مواد خام  منگردد. در ض
بازيافت  ني). بنابرا5و3كمتري از معادن بيرون كشيده مي شود (

 ).6مهمترين روش براي كاهش پسماند است (
گردد  يم يسم ييايميباعث كاهش استفاده از مواد ش افتيباز

شود،  يم هيكه از مواد خام ته يساختن محصوالت يكه برا

 نيكره زم شياز گرما يريبه جلوگ نيگردد. همچن ياستفاده م
/ 1 شهيش افتيهر تن باز يمثال، به ازا يكند. برا يكمك م

 يد مقدارباعث كاهش  نيشود. همچن يم رهيتن ماده خام ذخ2
ساخت كاالها از  ني). همچن3( گردد يتن م 46/3تا  دكربنياكس

 ديآب نسبت به تول يباعث كاهش آلودگ يافتيمواد باز
 شود. يمحصوالت از مواد بكر م

به محل دفن  ازيتوان به كاهش ن يم افتيباز ياياز مزا يكي
درآمد حاصل  جادياز واردات و ا يري(جلوگ هيزباله و حفظ سرما

ش ). ناظم و همكاران1( ) اشاره كرديافتياز فروش مواد باز
مشخص كردند كه با بازيافت و كمپوست مي توان ساالنه از 

ميليون ريال سرمايه در محل دفن  9768هدر رفتن حدود 
كار و  جاديا افتيباز گريد ياي). از جمله مزا7( جلوگيري نمود

باعث كاهش  افتيباز ني). همچن2و1است ( ياقتصاد شرفتيپ
مواد  تيريل مدمراح ريسا يبر رو ريحجم زباله و بالتبع آن تاث

حمل و نقل و  ،يجمع آور يها نهيزائد جامد از جمله كاهش هز
 ).3-1گردد( يدفع زباله م

و همكاران در تحقيقي پس از آناليز فيزيكي پسماندهاي  منوري
خانگي منطقه بيست شهرداري تهران و مطالعه طرح هاي 
تفكيك از مبدأ نشان دادند كه با توجه به منافع اقتصادي 

ت و محاسبه ارزش خالص اين منافع و كاربرد آن در تعيين بازياف
عدد يك،  زنسبت سود به هزينه و بيشتر بودن اين نسبت ا

بازيافت پسماندهاي خانگي از ديدگاه اقتصادي توجيه پذير 
). عمران و همكارانش گزارش كردند كه مشاركت مردم 8است(

زمينه در تفكيك و بازيافت كمك بسياري به مديريت شهري در 
خواهد كرد. همچنين مشاركت مردمي  يدفع مواد زايد در مالز

زمينه بازيافت مواد زايد  ربسياري از نگرش هاي منفي آنان را د
 ).9( از بين مي برد

با موضوع  يقي) در تحق2014مو و عبدالمناف ( هو ينگچيي
و  يخانگ يزباله ها افتيباز استيس تياز وضع ياجمال يبررس

زباله در  افتيدر مورد باز يمرور كل كيبا  يلزچالش ها در ما
جامعه كه واحد خانواده است  كيسطح  نيتر ييدر ابتدا يمالز

 يكشورها ريبا سا سهيدر مقا يدر مالز افتينشان داد كه نرخ باز
به طور قابل  لنديدر منطقه مشابه مانند سنگاپور و تا افتهيتوسعه 

 رييتغ نده،يزباله در آ تافيباز استيتر است. س نييپا يمالحظه ا
 است يجار يها استيس يدر اجرا راتييو تغ افتيباز يدر الگو

)1.( 
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در مورد  يكه شهروندان اطالعات ينشان دادند زمان نيمحقق
داشته  افتيباز يزباله برا يجداساز يو چگونگ افتيباز يايمزا

 نيبرنامه شركت كنند. همچن يتوانند در طراح يباشند بهتر م
دادن به مسائل مربوط به  تيدر اولو يه مسئوالن شهرك يزمان

 ستميچون س ييها يتراتژاز اس تيزباله عالقه مند هستند با حما
كم  يبهتر و فن آور يها رساختيكارآمدتر، ز يجمع آور يها
 خواهد نمود شتريرا ب افتيطرح باز تيموفق افت،يباز نهيهز

موضوع چالش با  يقي) در تحق2013). گوئرو و همكاران (1-3(
در حال  يشهرها در كشورها يمواد زائد جامد برا تيريمد يها

و دو كشور  ستيدر ب يمنطقه شهر يس از شيب يتوسعه با بررس
در حال توسعه در سه قاره نشان دادند كه در اغلب موارد، 

 ).10قابل قبول بوده است ( يشهروندان با شهردار يهمكار
دارد كه  دياك هياروپا توص هياداتح ،افتيباز يايبا توجه به مزا 

). 3( پسماند بر دفع آنها ارجح است افتيباز اياستفاده مجدد 
 ياست. ابن در حال تيحائز اهم افتيتوجه به امر باز نيبنابرا

بوشهر پسماند بصورت  ژهيبو رانيا ياست كه در اكثر شهرها
. رديگ يدفن قرار م يها گاهيدر جا يربهداشتيو غ يرمهندسيغ

زباله در  افتيباز يها و چالش ها ليبه ذكر پتانس قيتحق نيدر ا
 يشهردار افتياز اقدامات سازمان باز ييشهر بوشهر و نمونه ها

 ديسرانه تول يبررس نيپسماند و همچن افتيباز نهيبوشهر در زم
 در شهر بوشهر پرداخته شده است. افتيزباله و درصد باز

 
 

 روش كار
اطالعات مربوط  هيبوده و كل 91پژوهش سال  نيا يمقطع زمان

صورت گرفته در  يها تيو فعال افتيباز نهيسال در زم نيبه ا
 قيكه در آن تحق يواقع شدند. جامعه آمار زيمورد آنال نهيزم نيا

 بوشهر است. يصورت گرفته مناطق تحت پوشش شهردار
 نيبا مسئول يمصاحبه حضور قياطالعات از طر يآور جمع

و مطالعه مقاالت  انهيبوشهر و استفاده از راشهر  افتيسازمان باز
 تيجهت مشاهده وضع زين يدانيبوده است. در بخش م يمرور

موجود  داتيو امكانات و تمه يافتيمواد باز ينحوه جمع آور
و مشاهدات  عهطرح به مناطق مورد نظر مراج نيا ياجرا يبرا

اقدام  يريگ جهي. پس از انجام مراحل فوق، جهت نتديثبت گرد
جداول از آنها شده و  هياطالعات و ته يو دسته بند كيبه تفك

موانع  نيقرار گرفته است. همچن ليو تحل هياطالعات مورد تجز

قرار  يابيو مورد ارز انيب يزباله با توجه به منابع علم افتيباز
 گرفت.

 
 

 جينتا
 پسماند در شهر بوشهر ييايميو ش يكيزيف زيآنال-1
باله در شهر بوشهر را كه شامل اجزاء ز كيتفك 1جدول  در

خشك شامل كاغذ، مقوا،  يو زباله ها يآل يپسماندها
باشد،  يم شهينان خشك، فلزات و ش عات،يپت، ضا ك،يپالست

جدول، در  نيارائه شده است. بر اساس اطالعات موجود در ا
شده است.  يتن زباله جمع آور 33007جمعاً  1391سال 
بوشهر از نوع  در شهر يديتول ي% زباله ها70از  شيب نيهمچن

 تيحائز اهم افتيباز دگاهيهستند كه از د ييپسماند مواد غذا
 جيگردد. نتا ينم افتينوع پسماند باز نيمتاسفانه ا ياست، ول

 تروژنينشان دهنده نسبت كربن به ن 2در جدول  ييايميش زيآنال
مناسب پسماند شهر بوشهر  ي) و ارزش حرارت70باال (حدود 

 است.
 

 بوشهربندر بازيافت در  هاي و چالشموانع -2
عدم تمهيدات الزم جهت طرح تفكيك  -2-1

 از مبدا پسماندهاي خشك
دستگاه مزدا ويژه مواد قابل  2زباله هاي خشك به وسيله 

روز جمع آوري مي طول با مراجعه به درب منازل و در  بازيافت
 منازل و همچنين  تعدادي سبد مخصوص بازيافت بين. شود

مدارس و ادارات و موسسات آموزشي به صورت موردي و بنا به 
اينكه شناسايي،كدگذاري و  بعالوهدرخواست توزيع مي گردد. 

 آموزش خانوارها طي سه برهه زماني مختلف انجام گرفته است.
ساير تمهيدات الزم جهت طرح تفكيك از مبدا پسماندهي 

 آمده است. 3خشك در جدول 
و ماشين آالت بعد از مرحله كمبود تجهيزات  -2-2

 جمع آوري پسماندهاي خشك
و  به دليل كمبود تمهيدات )4(جدول  با توجه به آمار بدست آمده

پسماندها جهت  جمع آوري مرحله بعد ازالزم براي  تجهيزات
  رود. يم شيپ يطرح به كند نيا ياجرا افت،يباز
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 91در سال  شهر بوشهردر پسماند توليدي و ميزان بازيافت آناليز فيزيكي پسماند  :1جدول
 

 نوع پسماند رديف
 مقدار توليد
 (تن در روز)

 مقدار بازيافت
 (تن در روز)

 درصد بازيافت

 %0 0 66,2 پسماند غذايي 1

 %33 1,782 5,4 كارتن و مقوا 2

 %20 0,296 1,48 كاغذ و روزنامه 3

 %3 0,135 4,5 (نرم و سخت) پالستيك 4

5 PET 1,14 0,159 14% 

 %24 0,626 2,61 شيشه 6

 %3 0,81 2,7 نايلون 7

 %22 0,484 2,2 نان خشك 8

 %51 0,535 1,05 فلزات آهني 9

 %2 0,63 3,15 فلزات غيرآهني 10
 

 91در سال  ميايي پسماند شهر بوشهريآناليز ش :2جدول

 پارامتر واحد ميانگين
 خاكستر درصد 51,05

 گوگرد درصد 0,462
 كربن درصد 28,38
 هيدروژن درصد 4,21

 اكسيژن درصد 13,32
 نيتروژن درصد 0,775

6,4 - pH 

70,20 - C/N 

 ارزش حرارتي كيلوژول بر كيلوگرم 13215,72
 رطوبت درصد 71,25
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 نهيدر زم يبخش خصوص ليعدم رغبت و تما -2-3
 افتيدر صنعت باز يگذار هيسرما
 يليتبد عيصنا جاديا يبرا يجلب مشاركت بخش خصوص جهت

 يگذار هيجهت سرما شتريب زهيانگ جاديمواد به منظور ا افتيباز
به اختصاص  ازيدر حصول به اهداف مورد نظر ن عيو تسر

جهت  يهمكار نيبا بهره مناسب و همچن يبانك التيتسه
 اتالزم از ادار يمجوزها افتيو در ازيمورد ن ياختصاص اراض

 باشد. يم ربطيذ
بدون مجوز و  يافراد و كارگاه ها يسازمانده -2-4

مجوز در سطح شهر  يدارا يآنها به كارگاه ها ليتبد
 بوشهر

دوره گرد با  افراد نيبدون مجوز و همچن يصاحبان كارگاه ها
را در سطح شهر و  ياديز اريمشاغل كاذب مشكالت بس جاديا

كارگاه ها اقدام به  نينموده اند. افراد شاغل در ا جاديحومه آن ا
زباله درب منازل و مخازن موجود در  يها سهيپاره نمودن ك

 يكه زشت ندينما يم يافتيمواد باز يمعابر جهت جمع آور
 يعفون يهايماريو اشاعه ب يطيمح يشهر، انتشار آلودگ يمايس

ولگرد  يحشرات و سگ و گربه ها تيجمع شيافزا ،يرعفونيو غ
 فيو تنظ يو به زحمت افتادن پاكبانان شهر جهت جمع آور

 ناگوار آن است. يامدهايمعابر و ... از پ
 يپسماندها افتيباز نهيدر زم يكاف يليتبد عيوجود صنا عدم
مذكور با  عيصنا رت توسعهشده توسط شهروندان و ضرو كيتفك

جهت احداث و  يو اجتماع ياقتصاد ،يطيمح ستياهداف ز
شده  نيياز محل اعتبار تع افتيباز يليتبد عيصنا تيتوسعه فعال
پسماندها توسط  تيريقانون مد يينامه اجرا نييآ 12در ماده 

اعتبارات الزم اختصاص داده شده  ستيز طيسازمان حفاظت مح
پسماند حاصل از  ديكنندگان با اردو و ندگاندكني). تول8و7است (
امر  نيكه نتوانند به ا ي. در صورتندينما افتيخود را باز يكاالها

 يآنها در نظر م يبرا يشده ا نييتع يها مهيجر ند،ياقدام نما
 . رنديگ
 يآموزش و فرهنگ ساز ،يعدم اطالع رسان -2-5

 مناسب
 يمناسب م يازفرهنگ س افت،يطرح باز يگام در اجرا نيمهمتر

 تيعالوه بر رعا يمتنوع فرهنگ يبرنامه ها يباشد. با اجرا
هم  يافتيشده از مواد باز ديتول يسالمت كاالها ،ياصول بهداشت

و  يقيتشو يروش ها يريشود. بدون شك بكارگ يم نيتضم
 يبرگزار روندان،به شه زيجوا يمسابقات، اهدا لياز قب يزشيانگ
مواد  كيو تفك افتيباز نهيدر زم يعلم يها شيو هما نارهايسم

و دانش آموزان  اءياول ان،يمعلمان، مرب يزائد خشك از مبدا برا
 است. ياتيح يطرح امر نيا ياجرا يبرا
 
 

 بحث 
با توجه به ارقام موجود در خصوص پسماند شهر بوشهر، ساالنه 

شود. با توجه به  يم ديتن زباله تول 33000به طور متوسط 
هر  يديشهر بوشهر، سرانه زباله تول يرنف 150000 تيجمع

 يگرم در روز است. در شهرها 600شهروند به طور متوسط 
گرم در روز  850 تا 340زباله  ديسرانه تول زانيم يكشور مالز

 تيفرهنگ، وضع ريزباله تحت تاث دي)، مقدار سرانه تول1است (
 يباال زانيم نياست. همچن ييايجغراف طيو شرا ياقتصاد
شهر را  ني، پسماند اC/Nو باال بوددن نسبت  ييند غذاپسما

. در حال حاضر مقدار دينما يكمپوست مستعد م ديتول يبرا
عمده آن عدم  ليكه دل استصفر  ييبخش پسماند غذا افتيباز

 يداخل يبوشهر از بازارها اديفاصله ز از،يمورد ن زاتيوجود تجه
كمپوست  دياز فوا نيعرضه كود كمپوست و عدم شناخت مسئول

 يتواند باشد. به هر حال صادرات كود كمپوست به كشورها يم
 ديفارس احتماالً بتواند نظرات را به سمت تول جيخل هيحاش

 سوق دهد.  اندكمپوست از پسم
 افتيشود كه نرخ باز ياستنتاج م نگونهيبدست آمده ا جينتا از

ه است ك يدر حال نيباشد ا ي% م2,1زباله در شهر بوشهر تنها 
در  افتيمقدار باز نيباشد. ا ي% م6در تهران معادل  افتينرخ باز

نامه  نييهنوز با آ يكننده است ول دواريشهر بوشهر گرچه ام
 يياجرا يها تيريدر آن مد هپسماند ك تيريقانون مد يياجرا

پسماند را  تيريمد يليطرح جامع و تفص ديبا يعاد يپسماندها
 يشهرها نيكز استانها و همچنكنند كه در مرا هيته يبه گونه ا

شهرها  ريو در سا 1390سال  انينفر تا پا ونيليم كي تيبا جمع
را به  يعاد يهمه پسماندها 1392سال  انيو روستاها تا پا

وجود  يادي)، فاصله ز7(ندينما يشده جمع آور كيصورت تفك
(نظير جهان كشورهاي  اغلبدر مقايسه با آمار بازيافت در دارد. 

تايلند ، 45 ، آمريكا با63,4، آلمان با 66,8، هلند با 94,3 اتريش با
 ) مي توان نتيجه گرفت11و 1)(درصد بازيافت 5و مالزي با 14با 
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 تمهيدات الزم جهت تفكيك از مبدا پسماندهاي خشك :3جدول
 

 
 در بوشهر وضعيت فعلي

 
تعداد/مقدار مورد حداقل 

 نياز

 
 عنوان

 
 رديف

 
آموزش خانوار طي سه برهه 
زماني مختلف انجام گرفته 

 است

 خانوار 50000
 

شناسايي، كدگذاري، آموزش خانوارها و 
 بازنگري آموزش

 

1 
 

 خانوار 50000 0
توزيع كارتن پالست جهت جمع آوري 

 پسماند خشك خانوارها
 

2 

 ماشين آالت جمع آوري پسماند خشك موتور سه چرخ 2و  وانت مزدا 6 مزدا 2
 

3 

 غرفه هاي بازيافت 6 4
 

4 

به صورت موردي و بنا به 
 درخواست انجام گرفته است

5000 
توزيع كارتن پالست در ادارات و 

 زشيموسسات آمو
 

5 

به صورت موردي انجام 
 گرفته است

1000 
توزيع سطل هاي ويژه بازيافت پسماند 

 خشك در مدارس
 

6 
 

 متر مربع 500
 2000تجهيز ايستگاه با فضاي 

 متر مربع

تجهيز و آماده سازي ايستگاه (انبار) 
 مواد بازيافتي

 
7 

 نيروي انساني (كارگري) در طول سال 22 7
 

8 

 

 هاي خشكدت و تجهيزات بعد از مرحله جمع آوري پسمانماشين آال :4جدول
 

 رديف مورد نياز ماشين آالت و تجهيزات تعداد مورد نياز يت فعليعوض

 1 تن پت و پالستيك 20دستگاه پرس  واحد 1 0

 2 تن كاغذ و مقوا 10دستگاه پرس  واحد 1 0

 3 تن 4دستگاه پرس مكانيزه به ظرفيت  واحد 2 0

 4 تن 20ه كامل گرانول، پالستيك به ظرفيت دستگا واحد 1 0

 5 دستگاه پرس معمولي واحد 1 1
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. استپيش در هنوز راه بسياري جهت پيمودن در اين عرصه كه 
در  .د بازيافت نيز به طور واضح مشخص استدليل كاهش درص

ساير كشورها بازاريابي گسترده اي جهت استفاده از مواد بازيافتي 
بعنوان مواد اوليه در كارخانجات و صنايع دسته بندي و نشر 

مقرون به صرفه  اين امر صورت گرفته و از نظر اقتصادي نيز
كندي و  در صورتي كه در كشور ما اين پديده با .گرديده است

عدم شناخت الزم مديران و مسئولين اقتصادي و صنعتي مواجه 
و پتانسيل بالقوه اي كه در اين تجارت سودده در ايران بوده 

وجود دارد، كماكان ناشناخته باقي مانده است. عدم آگاهي بخش 
صنعت از امتيازات استفاده از مواد اوليه بازيافتي، ضعف در 

كمبود تجهيزات و ماشين  پسماند،مبدا و جمع آوري  درتفكيك 
ناشناخته ماندن مزاياي بازيافت براي مردم  و نهايتاًبازيافت آالت 

با  سهم نيست. نيز در ميزان كم بازيافت بدونو مسئولين 
وضعيت موجود و همت بخش هاي ذكر شده،  و آناليز بازنگري
از فوائد اقتصادي و زيست محيطي بازيافت بهره مند  مي توان

 د.يگرد
 ي بازيافتها برنامه اجراي در فعالي نقش شهروندان زماني

 قدرت و انجام صحيح رساني اطالع و آموزش كه داشت خواهند

با ايجاد  باشد. اين كار يافته ارتقاء موضوع آن از مردم درك
فرهنگ بازيافت در بين اقشار مختلف جامعه از طريق آموزش 

توزيع جزوه هاي  (چهره به چهره، توسط رسانه هاي گروهي و
دولت مي تواند از همچنين  .)10( آموزشي) عملي خواهد شد

بخشهاي خصوصي  اتمالي و بخشودگيطريق مشوق هاي مالي 
 دست اندركار در امر بازيافت از بخش خصوصي حمايت كند.

جهت افزايش راندمان و  از دستگاه هاي مدرن بازيافتاستفاده 
و ي استفاده از مواد بازيافتي بازارياب بازيافت وتوجيه اقتصادي 

) مي توانند در NGOهمچنين توسعه تشكلهاي مردم نهاد (
 .بهبود وضعيت بازيافت در شهر بوشهر موثر باشند

 
 

 نتيجه گيري
در اين مقاله تالش شد تا وضعيت فعلي، پتانسيل و مشكالت 
بازيافت در شهر بوشهر را توضيح دهد. آناليز كمي و كيفي زباله 

د كه بهترين روش مديريت پسماند شهر بوشهر مي تواند نشان دا
% است كه 2بازيافت آن باشد. مقدار بازيافت فعلي اين شهر 

گرچه نسبت به شهرهاي ايران وضعيت همتراز يا نسبتاً مناسبي 

در مقياس جهاني بسيار اندك و قابل صرف نظر كردن  ليدارد و
لي علل فرهنگي است. علت اين امر گسترده و همه جانبه بوده و

مهمترين آن مي باشد. به نطر مي رسد رسانه هاي محلي استان 
بوشهر آنگونه كه انتظار مي رود در امر تشويق مردم و صنايع به 

سياست مدوني ندارند. به هر حال هنوز راه زيادي براي  ،بازيافت
توسعه بازيافت و اجراي مقررات مربوط به آن در كشورمان و از 

راي پيمودن وجود دارد و بايد سياست بازيافت جمله بوشهر ب
پسماند (طالي كثيف) در راس برنامه قرار گيرد تا شاهد توسعه 

 پايدار در شهر بوشهر باشيم. 
 
 

 يو قدردان تشكر
) 131/92اين تحقيق حاصل پروژه تحقيقاتي مصوب (با شماره 

در كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 
سازمان مديريت  از مقاله دگاننويسنبوشهر مي باشد.  پزشكي

 داده ارائه در صادقانه همكاري جهت پسماند شهرداري بوشهر

 د.نينما مي ويژه قدرداني مطالعه اين هاي
 

 منابع
 

[1] Moh Y C, Abd Manaf L, Overview of 
household solid waste recycling policy status 
and challenges in Malaysia, Resources, 
Conservation and Recycling, 2014, 82, 50– 61. 

 
[2] Guerrero L A, Maas G, Hogland W, Solid 
waste management challenges for cities in 
developing countries, Waste Management, 

2013, 33, 220–232. 
                                              

[3] Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil S, 
Integrated solid waste management. In: 
Engineering principles and management 

issues. Singapore: McGraw-Hill Inc; 1993.  
       

[4] Amin K, Go SY, Identification of the 
municipal solid waste characteristics and 
potential of plastic recovery at Bakri landfill, 
Muar, Malaysia, Journal of Sustainable 
Development, 2012, 5, 11–17.                            



 
 

 

 ....  بررسي پتانسيل و چالش هاي توسعه بازيافت پسماند                                                                             و همكاران         بهمن رماوندي  
 

35 

[5] Asase M, Yanful EK, Mensah M, Stanford 
J, Amponsah S, Comparison of municipal solid 
waste management systems in Canada and 
Ghana: A case study of the cities of London, 
Ontario, and Kumasi, Ghana. Journal of Waste 

Management, 2009, 29, 2779–2786.             
                 

[6] Guerrero L A, Maas G, Hogland W, Solid 
waste management challenges for cities in 
developing countries. Built Environment 
Department, Eindhoven University of 

Technology, the Netherlands, 2013.               
 

[7] Nazem F, Abduli A, Riahi bakhtiyari AR, 
Massah AR, Assess priorities and potential 
recovery of urban waste shahreza, Journal of 

Iran Natural Resources, 2008, 61, 933-941.  
      

[8] Monavari M, Abedi Z, Qarehbakhsh H, 
Economic Evaluation of twenty regions of 
Tehran recovery household waste, Journal of 
Environmental Science and Technology, 2008, 

10,71-80.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[9] Omran A, Mahmood A, Robinson G, 
investigating households attitude toward 
recycline of solid waste in Malaysia: a case 
study, International Journal of Environmental 

Research, 2009, 3, 275-288.                        
 

[10] Guerrero L A, Maas G, Hogland W, Solid 
waste management challenges for cities in 
developing countries. Waste 

Management, 2013, 33, 220-232.                 
 

[11] Ministry of Housing and Local 
Government Malaysia: National Solid Waste 
Depart-ment (NWSMD). A study on plastic 
management in Peninsular Malaysia. 
Conducted and written by Golden Ecosystem 

SdnBhd (GESB) December 2011.                  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                        1392، زمستان 2، شماره 12دوره ه علمي پژوهشي پژوهان                                                                                                         مجل    
 

36 

 
 
 

Investigation of the potential and challenges of development of 
solid waste recycling in Bushehr 

 
Abstract 

 
Background and Objectives: A significant problem that mankind has faced in recent years 
with its production and indiscriminate disposal of solid waste in the environment. This 
applies regardless of the issue of recycling and reuses of recycled materials, in addition to 
the national capital loss the loss of natural resources and environmental damage is 
irreparable. In this study, the current situation and the obstacles to recycling and solid 
waste production per capita for each Bushehr citizen, and environmental and economic 
aspects of solid waste recycling are taken into consideration. 
Method: We collected data through interviews with officials from the solid waste recycling 
organization of Bushehr, field observations and study of review articles has been 
conducted. 
Results: with respect to the population of Bushehr city, 150000 people, the generation of 
solid waste per capita is estimated to average 600 grams per day. An average of 33,000 
tons of solid waste in year 91 was collection in which 71% of solid waste was of organic 
and compostable and 29% of it was inorganic but recyclable. Only 2.1% of solid waste in 
Bushehr was recycled and more than 98% of it was unsanitary landfilled. 
Conclusions: Low rate of solid waste recycling in Bushehr is due to a lack of information 
of the recycled materials advantages, weaknesses in source separation of solid waste and 
unknown of recycling benefits to the public and the authorities. With reviewing of current 
status, information, education and the use of advanced mechanical equipment can use the 
economic and environmental benefits of recycling. 

Keywords: Recycling, Solid waste, Bushehr, Per capita solid waste 

 


