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 بندي پسماند صنعتي و شهري در سطح استان اصفهان بررسي پهنه
 

5نيلوفر توسليان ،4حميد قدوسي، 3زهرا بيروتي، 2سعيد ساماني مجد، 1حميد رضا پورزماني
        

  

  چكيده

سبت به هاي مختلف انسان است كه امروزه با تغيير شيوه زندگي و توسعه همه جانبه ن توليد مواد زايد جامد، محصول فعاليت :مقدمه

ها،  با توجه به اهميت پسماند و بازيافت آن. گردد در استان اصفهان روزانه پسماند زيادي توليد مي. گذشته، تغييرات زيادي داشته است

 .يابي مراكز مناسب براي بازيافت پسماندها است هاي توليد پسماندهاي مختلف جهت مكان هدف تعيين محدوده

هاي مختلف در سطح  سماند صنعتي و شهري در سطح استان اصفهان، وضعيت توليد پسماند گروهبندي پ جهت بررسي پهنه :ها روش

توان به ده دسته فلز، شيشه، زايدات  با توجه به نوع صنايع استان، پسماندها را مي. استان به صورت كمي و كيفي مطالعه و برآورد گرديد

وا، زايدات الكترونيك، خودرو فرسوده، منسوجات، چوب و ساير تقسيم ها، الستيك و پالستيك، كاغذ و مق بري ساختماني و سنگ

 . كرد

صنايع پراكنده و  هاي صنعتي، هاي مختلف در شهرك هاي تلفيقي پراكندگي پسماند توليدي گروه در اين مقاله نقشه: ها يافته

هاي مربوطه مكان مناسب براي بازيافت اين  سازمانرسم گرديد، تا بر اساس توزيع اين پسماندها،  Arc GISافزار  ها توسط نرم شهرستان

 . پسماندها را در نظر گيرند

و ) الستيك و پالستيك(، شيميايي )چوب(، سلولزي )شيشه(هاي تهيه شده، توزيع مواد بازيافتني كاني غير فلزي  در نقشه: گيري نتيجه

هاي مناسب جهت  ها مكان شده است، كه با توجه به تجمع آنمنسوجات، زايدات الكترونيكي و الكتريكي و خودرو فرسوده نشان داده 

  .بازيافت پسماندهاي مختلف قابل تشخيص است

  .بندي، اصفهان ، پهنهArc GISپسماند،  :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  30/10/89 :پذيرش مقاله  2/9/89 :مقاله دريافت
  

 مقدمه

نام ماده اضافه يا پذيرد،  زماني كه عمر عملكردي مواد پايان مي

گيرند و در چرخه مديريت پسماند قرار  پسماند را به خود مي

به طور كلي پسماندها در پنج حوزه اصلي پسماندهاي . گيرند مي

. شوند بندي مي عادي، پزشكي، كشاورزي، صنعتي و ويژه تقسيم

هاي مختلفي از جمله  هر كدام از اين پسماندها در مكان

، مناطق كشاورزي و غيره توليد شهرها، واحدهاي صنعتي

براي . كنند برخي از مناطق چند نوع پسماند توليد مي. شوند مي

مثال واحدهاي صنعتي پسماند صنعتي و همچنين پسماند شبيه 

همواره به همراه  پسماند. به پسماند عادي يا شهري دارند
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هاي دفع پسماند  بازيافت يكي از راه. جوامع بشري خواهد بود

ها براي تسكين و  ترين روش بازيافت يكي از مهم. باشد مي

بازيافت به معناي عبور . است تخفيف مشكل مواد زايد جامد

شود  مي اين سيستم باعث .اي از يك سيستم است دادن ماده

شود  اين امر باعث مي. آن ماده دوباره مورد استفاده قرار گيرد

و  الزم براي توليد محصول جديد كه ميزان مواد مصرفي

جويي در  مصرف انرژي را كاهش دهد و نيز باعث صرفه

  ). 1(مصرف مواد خام شود 

 توليد انبوه پسماند در شهرها معضالت بهداشتي،

اجتماعي، حمل و نقل، ترافيك و  - محيطي، اقتصادي زيست

مكان گزيني محل بازيافت مواد . است غيره را به وجود آورده

  .يده شهرها در آمده استپيچ زايد، خود يكي از مسايل عمده و

توان پسماند را از نظر كمي و كيفي كنترل  با بازيافت، مي

بازيافت بايد . توان پسماند را به طور كلي از بين برد كرد، ولي نمي

بازيافت فقط به  بنابراين. مانند هر صنعت ديگري اقتصادي باشد

آوري مواد براي استفاده مجدد نيست، بلكه ايجاد و  معني جمع

در واقع ). 2(وسعه بازار براي فروش مواد بازيافتي نيز هست ت

از عناصر موظف در سيستم مديريت مواد  پردازش و بازيافت يكي

بردن راندمان و  پردازش عبارت از باال. زايد جامد شهري است

در اين ميان . كارايي سيستم و بازيافت مواد و انرژي است

به اين ). 3(دازش است هاي اصلي پر يكي از تكنيك تفكيك مواد

در . رود اي براي بازيافت به شمار مي ترتيب تفكيك مواد، مقدمه

بهداشتي،  محيطي و هاي زيست نتيجه جلوگيري از آلودگي

تشويق و ترغيب صنايع بازيافتي و حمايت از محصوالت 

 ).4(ها باشد  هاي شهرداري بازيافتي، بايد در رأس برنامه
حال توسعه نيز مؤيد اين امر  هاي ساير شهرهاي در تجربه

براي  آميز توان پيكاري موفقيت مديريت صحيح مي است كه با

  ).5(حفظ محيط شهري و توسعه را از سر گذراند 

ها، هدف تعيين  با توجه به اهميت پسماند و بازيافت آن

يابي مراكز  هاي توليد پسماندهاي مختلف جهت مكان محدوده

در چند سال اخير . است مناسب براي بازيافت پسماندها

را به دنيا معرفي  GISهاي فناوري در عرصه رايانه،  پيشرفت

كرده است، كه كمك زيادي به علوم مرتبط با اطالعات مكاني 

يابي محل دفن پسماندها نيز به استفاده از  مكان. كرده است

GIS  هاي وسيع  با توجه به توانايي). 6(روي آورده استGIS 

گيري و توانايي ادغام و روي هم گذاري  در مسايل تصميم

بهترين گزينه مناسب و منطقي جهت  هاي اطالعاتي، اليه

و تكنولوژي مربوط به آن  GIS يافتن محل مناسب، استفاده از

  ). 7(باشد  مي

V Sengtianthr اي از مديريت مواد زايد جامد  پروژه

 ارايه كرده GISدر مركز شهر وينتياي با استفاده از  شهري

با توجه به اهداف آن، عواملي مانند ارزيابي درباره . است

از مواد زايد و قابل بازيافت، با  اي از مواد زايد، تركيبي مجموعه

اطالعات راجع به مواد  ها، تهيه هاي اقتصادي آن توجه به صرفه

بهبود  ،GISزايد براي نظارت و استفاده از مديريت توسط 

ومي در آن در نظر گرفته شده پويايي شهر و افزايش آگاهي عم

يا  GIS( ها توسط سيستم اطالعات جغرافيايي نقشه. است

Geographic Information System(  تشكيل شده، تا بانك

 اي از مواد زايد جامد به همراه ثبت اطالعاتي اطالعات پايه

راجع به جزييات، فضاها و مكتوب كردن اسناد، مسيرها، كميت 

   ).8(ره ايجاد كند زايد خشك و غي مواد

يابي مناسب جهت  بندي و مكان متكان و همكاران پهنه

را در شهر تبريز  Arc GISافزار  دفن پسماند با استفاده از نرم

سرتاج و ). 9(هاي استانداردي تهيه كردند  انجام دادند و نقشه

بندي و  هاي اطالعات جغرافيايي جهت پهنه همكاران از سيستم

دفع پسماندهاي ويژه در استان مركزي  هاي يابي محل مكان

دو قطب اصلي اين استان شهرهاي اراك و . استفاده كردند

هاي بزرگ  ساوه هستند، كه بيشتر صنايع، كارخانجات و شهرك

صنعتي در اين دو شهر مستقر است، از اين رو جهت اختصاص 

  .)10(دادن به محل دفع انتخاب شدند 

  
  ها روش

ماند صنعتي و شهري، وضعيت بندي پس جهت بررسي پهنه

با توجه به . توليد پسماند در سطح استان اصفهان بررسي گرديد

نوع صنايع استان، پسماندها به ده دسته فلز، شيشه، زايدات 

ها، الستيك و پالستيك، كاغذ و مقوا،  بري ساختماني و سنگ

زايدات الكترونيك، خودرو فرسوده، منسوجات، چوب و ساير 

اندها توسط واحدهاي صنعتي مستقر در داخل پسم. تقسيم شد

هاي صنعتي و يا واحدهايي كه به صورت پراكنده و خارج  شهرك

ها فعاليت دارند، و توسط جمعيت  از محدوده صنعتي شهرك
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در اين پروژه تحقيقاتي، به صورت . شوند شهري توليد مي

هاي مختلف در مورد مقادير پسماند و سپس مقادير  مفهومي داده

ها از مراكز صنعتي و شهري در سطح  د قابل بازيافت از آنموا

. آوري شد و مطالعات كمي و كيفي صورت گرفت استان جمع

اطالعات اوليه كه شامل تعداد پرسنل شاغل و مساحت زمين در 

هاي  هاي صنعتي و صنايع پراكنده بود، از شركت شهرك شهرك

) 12( و سازمان صنايع و معادن استان) 11(صنعتي استان 

اطالعات مربوط به پسماند شهري نيز از اداره . آوري گرديد جمع

سپس ). 13(آوري گرديد  كل حفاظت محيط زيست استان جمع

هاي  سرانه پسماند صنعتي و شبه خانگي برآورد و در گروه

  . مختلف صنعتي ميزان پسماند شبه خانگي و صنعتي برآورد شد

ي مختلف در ها پس از برآورد مقادير پسماند دسته

ها، با  ها و شهرستان هاي صنعتي، خارج از شهرك شهرك

هاي  توجه به تعادل بازار عرضه و تقاضا و وجود كارخانه

كالن تبديل مواد فلزي و كاغذ و كارتن، پيشنهاد شد كه 

با توجه . هاي كالن حذف شوند ريزي اين دو دسته از برنامه

ر، پيشنهاد گرديد به نسبت توليد مواد بازيافتني در حال حاض

  ريزي بر مبناي زايدات ساختماني و  كه فاز اوليه برنامه

  

. الستيك و پالستيك، شيشه و منسوجات در نظر گرفته شود

با توجه به افزايش حجم مواد بازيافتي زايدات الكترونيكي و 

الكتريكي و خودرو فرسوده، پيشنهاد شد كه به عنوان يك 

د در آينده به آن پرداخته بخش اعظم توسعه بازيافت موا

هاي پراكندگي پسماند توليدي  بدين منظور نقشه. شود

هاي صنعتي،  بندي شده در شهرك هاي مختلف اولويت گروه

ها توسط  ها و شهرستان صنايع پراكنده خارج از شهرك

هاي تهيه شده، توزيع  نقشه. رسم گرديد Arc GISافزار  نرم

، )چوب(، سلولزي )يشهش(مواد بازيافتني كاني غير فلزي 

و منسوجات، زايدات ) الستيك و پالستيك(شيميايي 

  .دهد الكترونيكي و الكتريكي و خودرو فرسوده را نشان مي

  
  ها يافته

هاي صنعتي، صنايع  بندي پسماند برآوردي در شهرك پهنه

هاي كاني  ها در گروه ها و شهرستان پراكنده خارج از شهرك

ات، سلولزي، زايدات الكترونيكي غير فلزي، شيميايي، منسوج

و الكتريكي و خودرو فرسوده در وضعيت موجود به ترتيب در 

  .ارايه شده است 6تا  1هاي  شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1389تا سال ) تن بر روز(ها  صنايع پراكنده و شهرستان, ها نقشه تلفيقي مجموع مواد بازيافتي سلولزي توليدي شهرك. 1شكل 
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  1389تا سال ) تن بر روز(ها  صنايع پراكنده و شهرستان, ها نقشه تلفيقي مجموع مواد بازيافتي شيميايي توليدي شهرك. 2شكل 

  
  1389تا سال ) تعداد در سال(نقشه برآورد تعداد دستگاه الكتريكي بازيافتي . 3شكل 
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  1389تا سال ) در سالتعداد (نقشه برآورد تعداد دستگاه خودرو . 4كل ش

  

  

  1389تا سال ) تن بر روز(ها  صنايع پراكنده و شهرستان, ها نقشه تلفيقي مجموع مواد بازيافتي كاني غير فلزي توليدي شهرك. 5شكل 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  بندي پسماند صنعتي و شهري در سطح استان اصفهان بررسي پهنه

 1389ويژه نامه / سال ششم/مجله تحقيقات نظام سالمت  998

  

  1389تا سال ) تن بر روز(ها  ها، صنايع پراكنده و شهرستان نقشه تلفيقي مجموع مواد بازيافتي منسوجات توليدي شهرك. 6شكل 

  

  بحث 

هاي  بر اساس آناليزهاي انجام شده، پراكندگي دستگاه

الكتريكي و الكترونيكي و تعداد دستگاه خودرو فرسوده تابع 

ها در اطراف شهر اصفهان و  جمعيت شهري بوده، تجمع آن

از آن جا كه با پيشرفت تكنولوژي . باشد كاشان بيشتر مي

هاي  از دستگاه جامعه به سمت مدرنيزه شدن و استفاده بيشتر

رود، به مرور بر  الكتريكي و الكترونيكي و خودرو پيش مي

حجم . پسماندهاي توليدي اين دو دسته افزوده خواهد شد

طلبد كه مراكزي جهت  باالي اين پسماندهاي توليدي مي

ها  بازيافت اين گروه در نظر گرفته شود، تا بتوان از قطعات آن

  . باشند، استفاده مجدد كرد كه قابل بازيابي مي

پراكندگي پسماندهاي توليدي گروه كاني غير فلزي نشان 

دهد كه در اطراف كاشان، وزوان و ميمه، اصفهان، شهرضا  مي

و رنگسازان و اسفيدواجان تجمع پسماندهاي توليدي اين دسته 

ها  بري بيشتر است، كه بيشتر به علت حجم باالي زايدات سنگ

با . باشد جان، وزوان و ميمه و شهرضا ميدر منطقه اسفيدوا

ها مقرون به صرفه  بري توجه به اين كه حمل زايدات سنگ

ها،  بري نخواهد بود، بهتر است در محل توليد زايدات سنگ

ها  طبق نقشه. ها تدارك ديده شود مكاني جهت بازيافت آن

توان حداقل يك زون اصلي براي بازيافت شيشه و يك زون  مي

 60بري در اطراف اصفهان به شعاع  بازيافت سنگ اصلي براي

تجمع پسماندهاي توليدي گروه . كيلومتري در نظر گرفت

خورت و دهق بيشتر  منسوجات در اميركبير كاشان، جي، مورچه

بافي  توان در تجمع صنايعي مانند فرش دليل آن را مي. است

توان حداقل يك زون به شعاع  براي منسوجات نيز مي. دانست

كيلومتري در اطراف اصفهان و يك زون در اطراف كاشان  45
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پراكندگي پسماندهاي توليدي گروه سلولزي نيز . در نظر گرفت

توان  مي. باشد ها در اطراف اصفهان مي نشان دهنده تجمع آن

يك زون اصلي براي بازيافت چوب نيز در اطراف اصفهان به 

وليدي ميزان پسماند ت. كيلومتري در نظر گرفت 60شعاع 

در اطراف اصفهان و ) الستيك و پالستيك(صنايع شيميايي 

بايست با توجه  مي. باشد كاشان بيشتر از ديگر مناطق استان مي

به حجم باالي توليد پسماند در اين مناطق، نسبت به احداث 

هايي جهت بازيافت مواد بازيافتني موجود در اين پسماندها  واحد

  . اقدام كرد

پسماندها در سطح استان، به طور كامل تاكنون پراكندگي 

تنها چند مورد پسماند توليدي . مورد مطالعه قرار نگرفته بود

خورت، رازي، كوهپايه،  هاي صنعتي مانند مورچه شهرك

به عنوان نمونه در شهرك . اشترجان و جي بررسي شده است

هاي صورت گرفته و با در نظر گرفتن  رازي طبق ارزيابي

انتخاب مكان بازيافت و دفع، سايت فعلي عوامل متعدد در 

دفع پسماندها در شهرك كه هم اكنون مواد زايد صنعتي به 

طور غير اصولي و غير بهداشتي توسط صنايع در آن تخليه 

  ). 14(شوند، بهترين گزينه براي اين منظور انتخاب گرديد  مي

  

در شهرك صنعتي جي نيز وضعيت پسماندهاي توليدي 

كارهايي جهت بهبود  لعه قرار گرفت و راهشهرك مورد مطا

در گزارش حاضر تمامي ). 15(وضعيت موجود ارايه شد 

هاي مذكور مورد بررسي  پسماندهاي استان از جمله شهرك

ها در استان  كمي و كيفي قرار گرفت و نحوه پراكندگي آن

  . نشان داده شد

هاي تهيه شده و نحوه پراكندگي  بر اساس نقشه

توان مراكزي  تلف در سطح استان اصفهان، ميپسماندهاي مخ

جهت تعيين اين . را جهت بازيافت مواد بازيافتني در نظر گرفت

محيطي  مراكز بايستي به معيارهاي مختلف اقتصادي و زيست

  .توجه كرد
  

  تشكر و قدرداني

تحقيقاتي اصفهان، شركت  - در خاتمه از شهرك علمي

بازيافت و تبديل هاي صنعتي استان اصفهان، سازمان  شهرك

مواد زايد شهرداري و اداره كل حفاظت محيط زيست استان و 

هايشان تقدير و  سازمان صنايع و معادن استان جهت همكاري

  .نماييم سپاسگزاري مي
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Reviewing the industrial and municipal wastes zoning in Isfahan 
province 
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Niloufar Tavasolian5 
 

Abstract 
Background: Production of solid waste is the result of the human’s different activities that today has 
changed a lot in comparison to the past due to the changing life styles and pervasive expansion. In Isfahan 
province lots of wastes are produced daily. Due to the importance of the waste and its recycling, the 
purpose is determining the production scopes of different wastes in order to find a proper place for 
recycling. 

Methods: In order to analyze the zoning of industrial and urban waste, the waste production status in 
different groups were studied and evaluated in this province. According to the type of industry the wastes 
can be divided into ten groups of metal, glass, construction and masonry wastes, rubber and plastic, paper 
and card board, electronic waste, decayed automobile, textile, wood and so on. 
Findings: In this article the composed map of produced waste in different groups in the industrial towns, 
dispersed industries and the provinces were drown by Arc GIS software, so based on the wastes 
distributions, a proper recovering place wastes are considered by the related industries. Conclusion: The 
distribution of recyclables are shown on the maps prepared include organic metal material (i.e. glass), 
cellulosic material (wood), chemical (rubber and plastic) and textiles, electronic and electric wastes and 
decayed automobile; in order that according to their accumulation, the proper places to recycle different 
wastes are recognized.  
Key words: Solid Waste, Arc GIS, Distribution, Isfahan. 
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