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 چکیده
جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست، عدم آلودگی آبهای زیر زمینی، نظافت و بهداشت       

عمومی، بازیافت و پردازش پسماندها، جنبه های اقتصادی آن و زیبا شناسی محیط همه از نتایج مدیریت 

ساسی است با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست شهری یک اصل ا صحیح و جامع پسماندها می باشد.

لذا ارائه راهکارهای مدیریتی در خصوص زباله های شهری در این امر موثر می باشد. همچنین با توجه به 

اثرات آلودگی ناشی از زباله و هزینه های اضافی  ناشی از جمع آوری، حمل و نقل، دفع و دفن، این مساله 

در این  ریت شهری مورد توجه قرار گیرد.حائز اهمیت بوده و بایستی در تمامی برنامه های مربوط به مدی

های شهری شهر ریزی مدیریت زبالهافزار لینگو برای برنامهای و نرمبازه -فازیریزی برنامهمطالعه از روش 

-2931ها برای دوره زمانی مشهد استفاده شده و مقدار بهینه اقتصادی کمپوست، بازیافت و دفن این زباله

 .شده است تعیینساله(  14انداز ) تا پایان برنامه چشم2141

 ، محیط زیستی، کمپوست، بازیافتمدیریت زباله شهر: کلمات کلیدی
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 مقدمه-1

 قرن این اواسط تا که گرددمی بینیپیش و کنندمی زندگی شهری مناطق در جهان از نیمی تقریبا امروزه 

 هایدغدغه از یکی پایدار شهرهای ایجاد و استقرار علت همین به. شوند شهرنشین جهان جمعیت اکثریت

 پسماند مدیریت پایدار، شهرهای استقرار در هاچالش ترینمهم از یکی و است شهری مدیران اصلی

 دارد آنها شدن شهری روند و جوامع یافتگیتوسعه با مستقیم رابطه که زباله تولید وسیع حجم زیرا آنهاست

 طرفی از. کندمی وارد شهری هایزباله پایدار مدیریت برای شهری مدیران و مسئوالن به را ایگسترده فشار

 مدیریت مثل دیگر هایبخش به نسبت پسماند مدیریت به کمتری توجه شهری، ریزیبرنامه فرآیند در چون

 (1: 1422 آتیکیوزامان،)است ضروری آن به ویژه توجه کنونیریزیبرنامه در بنابرایناست، شده آب و انرژی

ها با مشکالتی دفن زبالههای تولید شده است. دفن، بازیافت و کمپوست سه راه برای برخورد با زباله

متعددی روبروست که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: کمیابی اراضی تخصص یافته برای دفن 

های خطرناک و زیان های اکولوژیکی ناشی از زبالههای حاصل از زیاننگرانیزه شهری، دلزباله در حو

بازیافت یعنی تبدیل مواد زائد و غیرقابل استفاده به مواد مفید برای استفاده در سایر . وارده به محیط زیست

ایع بازیافتی و های زیست محیطی و بهداشتی، تشویق و ترغیب صنبرای جلوگیری از آلودگی. هابخش

نیز   کمپوست(. 21: 2933های شهرداریها باشد)عبدلی، حمایت از محصوالت بازیافتی باید در رأس برنامه

با هدف کاهش حجم و وزن موادی تواند میباشد که یکی از راهبردهای مدیریت مواد زاید جامد شهری می

های احتمالی دفع، مورد استفاده بع و کاهش َهزینهدفع شوند، کاهش انتشار بو و شیرابه، بازیافت منا که باید

آوری و انهدام آن افزایش تولید زباله و به تبع آن افزایش هزینه جمع(. 2923قرار گیرد)پناهنده و همکاران،

های خطرناک، کمیابی اراضی برای ها، خسارت اکولوژیکی ناشی از زبالهدر کنار محدودیت بودجه شهرداری

زه شهری، مدیریت موثر پسماندهای شهری را امری اجتناب ناپذیر کرده است)خوارزمی و دفن زباله در حو

 (.2931ولی پورارمی، 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.مطالعاتی صورت گرفته است که بطور مختصر میدر این زمینه 

 نشان دادهای شهر گرگان با بررسی وضع موجود در خصوص کمیت و کیفیت زباله )2921نژاد )مهدی

که مواد قابل فساد باالترین میزان اجزای زباله را تشکیل داده و ایجاد صنایع کمپوست در استان گلستان و 

لودگی تواند نیاز به کود شیمیایی را کاهش داده و از آاستفاده از کود آلی بدست آمده در کشاورزی می

( پس از بررسی 2929یزدی و وثوقی)پاپلی های فسادپذیر جلوگیری کند.محیط زیست مواد شیمیایی و زباله

موارد مختلف در زمینه بازیافت مواد جامد شهر مشهد به منظور کاهش هزینه خدمات شهری، پیشنهاد 

را ارائه کردند. این امر عالوه گزینی این صنایع صنایع بازیافت مواد زاید برای شهر مشهد و همچنین مکان



 

 

دهی حاشیه شهر و نیز کاهش تواند در سامانهای حمل و نقل زباله شهر مشهد میبر کاهش هزینه

( 2923ناظم و همکاران) مطالعه محیطی ناشی از بازیافت غیراصولی زباله موثر باشد.های زیستخسارت

میلیون ریال سرمایه در  3372ه از هدر رفتن حدود توان ساالنکه از راه بازیافت و کمپوست مینشان داد 

را محیطی کارخانه کمپوست در شهر یزد ( اثرات زیست2923پناهنده و همکاران) محل دفن جلوگیری کرد.

اله آبادی، رحمانی و  باشد.نتایج نشان داد که هیچگونه خطری متوجه ساکنان آن نمی بررسی کردند.

محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار را بررسی کردند. ( اثرات زیست 2923بهروزیخواه)

یافته ها حاکی از اثراتی مثل افزایش اشتغال، فعال شدن خدمات جانبی و افزایش بهداشت در این منطقه می 

ای را برای مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان ( در مطالعه خود سیستم بهینه2932ابی و همکاران)رض باشد.

در شهر میچریا به  ( در مطالعه خود نشان دادند  مسئله مدیریت زباله1421اوکاچا و همکاران). کردندائه ار

توان بدون در نطرگرفتن آنها به یک سیستم مدیریت پسماند مسائل جغرافیایی و شهری مربوط بوده و نمی

شهری بویژه مسئله گسترش  توان بدون لحاظ فاکتورهای جغرافیایبه عبارت دیگر نمی کارا دست یافت.

ها موفق  آوری و انهدام زبالههای جمعامهریزی شهری در برنهای انتشار زباله و کیفیت برنامهشهرها، مکان

 بود.

 9با جمعیتی بالغ بر  ترین شهر زیارتی کشورو همچنین مهمشهر مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ 

تن زباله تولید می کند.  2344روزانه حدود بطور میانگین  ،میلیون زائر14میلیون نفر، و حضور ساالنه 

گرم  344گرم و در زمان حضور زائرین حدود  554میانگین سرانه تولید زباله خانگی در این شهر حدود 

دهد زباله در مشهد نشان می همانگونه که آمار تولید روزانه(. 2923داد و صادق،گزارش شده است)یزدان

ای اندیشید و برای مدیریت زباله در سالهای زایش است، پس باید از هم اکنون چارهدر حال افنرخ این 

 ریزی کرد. رو برنامهپیش

تر، در این ریزی دقیقبینی مقادیر احتمالی تولید زباله در سالهای بعد برای برنامهبا توجه به ضرورت پیش

های در شهر مشهد و استفاده از تکنیک العه سعی شده، با توجه به روند تولید زباله در دهه اخیرطم

بینی شده و مقادیر ساله( پیش 14انداز )تا پایان برنامه چشم2141ریزی خطی، نرخ تولید زباله تا سال برنامه

برای این دوره زمانی تعیین گردد، بطوریکه دارای  کمپوست، بازیافت و دفن اقتصادی بهینه و مطلوب

 حداقل هزینه باشد.

 

 روش مواد و -2

زمانیکه محدودیتها بصورت احتمالی باشد، احتماالت فازی هستند. در اینگونه موارد برای بیان 

شود. محققانی مانند هی و ( استفاده میDFIPای )بازه-محدودیتها از روش توزیع احتمال فازی



 

 

(، لئون و 1443(، گومز و همکاران)1443(، لوپز و استیل)1442(، گیو و همکاران)1442همکاران)

نامحدود نادقیق  -ریزی نیمه( مطالعاتی با استفاده از روش برنامه1424( و لئون و همکاران)1424ورچر)

نامحدود عدد صحیح با -ریزی خطی نیمه( مدل برنامه1443ان)اند. به عنوان مثال هی و همکارانجام داده

شود. همچنین وبر ای نشان داده میها بصورت توابعی بازهای را پیشنهاد کردند که در آن دادهپارامترهای بازه

ای را معرفی کردند. گیو و نامحدود تعمیم یافته بازه-ریزی نیمه(، رویکرد برنامه1443و اوگر)

را  (ISIFCIP)ای ای با پارامترهای بازهریزی نیمه نامحدود تصادفی دو مرحله(، مدل برنامه1442همکاران)

 محیطی تحت شرایط عدم قطعیت تعمیم دادند.برای مدیریت زیست

ریزی عادد تاوان در چاارچوب برناماه( را میFCCPریزی محدودیتهای تصادفی فاازی)بنابراین برنامه

( ISIMIPها )های چندگانه در محدودیتای نیمه نامحدود با عدم حتمیتازهمخلوط با پارامترهای ب-صحیح

فاازی نیماه -های تصاادفیریزی خطی مخلوط عدد صحیح با محدودیتنشان داد، این روش را مدل برنامه

 (.1443نامند )گیو و یانگ،( میISIFCIPای  )نامحدود با پارامترهای بازه

 توان بصورت زیر نوشت:را می ISIFCIPال مدل با توجه به مطالب گفته شده در با
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 1 1k k kX DG WG s                                                        k,                                              محادودیت  نارخ

 دفن زباله

                                         k      2 2 ,k k kX DG WG s                                                محادودیت نارخ

    کمپوست زباله

3 3 ,k k kX DG WG                                                   k                                                     محادودیت نارخ

 بازیافت زباله

0jkX   

 که در آن:

f


:هزینه خالص مورد انتظار سیستم در طی افق برنامه 

 ریزی

mگزینه های توسعه برای بازیافت و کمپوست: 

j(نوع مدیریت پسماند:j=1 ،برای دفنj=2  برای کمپوست و

j=3 )برای بازیافت زباله ها 

kدوره زمانی: 

jkDG  نرخ مدیریت پسماند زباله برای گزینه:j  در طی

 kدوره زمانی 

jFE  مقدار نخاله های باقیمانده حاصل از کمپوست و:

 بازیافت زباله ها

kFLC هزینه توسعه طرح دفن زباله ها: 

jkFT  هزینه حمل و نقل زباله ها در دوره:k 

1LC ظرفیت دفن موجود: 

1LC ظرفیت توسعه دفن زباله: 

jkOP  هزینه عملیاتی تسهیالت:j  در دورهk 

jkRE  درآمد تولیدی حاصل از تسهیالت:j  در دورهk 

MRFتسهیالت بازیافت مواد: 

jTC  ظرفیت موجود برای کمپوست یا بازیافت زیاله)تن در:

 هفته(

jmkTC  مقدار طرح توسعه ظرفیت برای کمپوست یا:

 )تن در هفته(kبازیافت در دوره 

jkTR  هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله ها در طی:

 )ریال در تن(kدوره 

kWG  نرخ زباله های تولیدی در طی دوره:k 

jmkZ  متغیر تصمیم بازه ای برای مدیریت زباله ها در طی:

 kدوره 

 

) تا پایاان برناماه چشام 2939-2141ها برای دوره زمانی مدیریت زباله در مطالعه حاضر، مقادیر بهینه

سااله در نظار  1دوره  9ساله( تخمین زده شده است. بدین منظاور ایان دوره زماانی را بصاورت  14انداز 

هاا های حمل و نقل و درآمد ناشی از کمپوست و بازیافت زبالهایم. از آنجا که  نرخ تولید زباله، هزینهگرفته

در طی سه دوره زمانی تغییر کرده و مقدار ثابتی نیست، بجای لحاظ اعاداد ثابات، ایان مقاادیر در جاداول 



 

 

ای عدم حتمیت موجود در نرخ تولید زبالاه را بهتار اند، به عالوه تابع بازهای بیان شدهمربوطه بصورت بازه

های تولیدی در شهر مشهد است بگونه نظر در اینجا چگونگی مدیریت بهینه زبالهدهد. مسأله موردنشان می

ای کاه در ای که هزینه انتظاری مدیریت پسماند به حداقل برسد. متغیر تصمیم عبارت است از مقدار زبالاه

 (. XJKبرای دفن،کمپوست و بازیافت منتقل می شود) Kدوره 

 ]داده های سازمان مدیریت پسماند شهر مشهد [ نرخ تولید زباله)تن در هفته(-1جدول 

K=9(2141-2142) K=1(2144-2933) K=2(2937-2939) 

[ (93/1117-52/2273 [23/1231-33/2293] [25/2244-35/2777] 

 

ها و درآمدهای حاصل های عملیاتی مدیریت زبالهها، هزینههای حمل و نقل زبالهشامل هزینه 1جدول 

 باشد.از کمپوست و بازیافت می

 

 ]یافته های تحقیق  [ تن(-پسماند)ریالهزینه و درآمد مدیریت -1جدول 

 K=2(2937-2939) K=1(2144-2933) K=9(2141-2142) 

    (OP)هزینه عملیاتی:

 [00233-50033] [02033-00033] [22533-00333] دفن

 [08/1800200-2038000] [1030030-2331080] [00/220150-5/038010] کمپوست

 [5/000003-1/005130] [0/200005-1/002085] [5/200805-2/031003] بازیافت

هزینه جمع آوری و حمل 

 (TR)و نقل)ریال/تن(
   

 [0/083010-1300100] [0/510052-0/000508] [8/032858-1/500080] دفن

 [0/850003-1150200] [0/085000-1052810] [120825-1000310] کمپوست

 [1000152-2010010] [1080803-2800008] [003250-1101850] بازیافت

 و بازیافت درآمدکمپوست
(RE) 

[1/000380-50/512001] [1/1010008-0/000313] [/0150850-20/2505101] 

    (FTهزینه نخاله)

 [02/100881-08/102553] [30/18310105/112002] [20/10052-18/20505] کمپوست %(2,24)

 [1/28001-85/00830] [10/10001-21/00821] [10/10355-22/20110] بازیافت %(3,2)

 

 



 

 

 

 های آنها می باشد.، شامل طرح توسعه ظرفیت کمپوست و بازیافت و هزینه9جدول 

 ]یافته های تحقیق [ آنها)ریال(گزینه های طرح توسعه و هزینه های -0جدول

گزینه های 

 توسعه

ظرفیت 

 کل

 )هکتار(

ظرفیت 

 نخاله

 )هکتار(

 ریال(*247هزینه توسعه)

K=1(1008-1000) K=2(1033-1000) K=0(1030-1031) 

 13133 5333 0033 58  103 دفن

      کمپوست

 [0533-13533] [0033-0233] [2053-0153] 223 833 2گزینه 

 [0033-13033] [0133-0533] [0333-0033] 033 053 1گزینه 

 [13133-13033] [0833-5333] [0233-0033] 053 1033 9گزینه 

      بازیافت

 [8853-0053] [0025-0805] [1025-1505] 123 033 2گزینه 

 [8033-0533] [0533-0033] [1533-1033] 253 033 1گزینه 

 [0333-0033] [0033-0133] [1033-2333] 033 003 9گزینه 

سیاسات  در این تحقیق دو سناریو در نظر گرفته شده است. سناریو اول بر این فرض استوار است کاه

سال  21سال آینده باقی می ماند و سناریو دوم فرض می کند که در طی  21های کنونی مدیریت زباله ها تا 

آینده به تدریج نرخ دفن زباله کااهش و میازان کمپوسات و بازیافات آن افازایش مای یاباد، بطوریکاه در 

بازیافت می شود و در سناریوی آنها کمپوست و  %9325زباله ها دفن و %7125سال  21سناریوی اول در طی 

آنهاا  %91(2141کمپوست و بازیافت و در سال دوازدهم)یعنای ساال  %11زباله دفن،%57دوم در دوره اول 

 (.1کمپوست و بازیافت می شود)جدول %77دفن و 

 ]یافته های تحقیق [نرخ مدیریت پسماندتحت سناریوی اول و دوم-0جدول 

 )%K=1)%( K=2)%( K=3) دوره زمانی

    سناریوی اول:
 7125 7125 7125 دفن

 15 15 15 کمپوست 

 2125 2125 2125 بازیافت

    سناریوی دوم:

 91 17 57 دفن

 97 99 12 کمپوست 

 94 12 27 بازیافت



 

 

 

سال آینده باقی می ماند و سناریوی  21بر اساس سناریوی اول سیاست های کنونی مدیریت زباله ها تا 

سال آینده بتدریج نرخ دفن زباله هاا کااهش و میازان کمپوسات و بازیافات  21طی  دوم فرض می کند در

آنها کمپوسات  %5/93زباله ها دفن و  %5/71دوره،  9افزایش می یابد، بطوریکه در سناریوی اول در طی هر

و در دوره ساوم )یعنای تاا پایاان ساال  %57و بازیافت می شود در حالیکه در ساناریوی دوم در دوره اول 

در دوره  %77در دوره اول باه  %11زباله ها دفن می شود و میزان کمپوست و بازیافت زباله از  91%( 2141

 سوم می رسد.

 نتایج -0

کمپوسات و -، جریان مدیریت زباله ها را باا تساهیالت مختلاف )دفان9نتایج حاصل از حل معادله  

 نشان داده شده است. 5سناریوی مختلف، در جدول  1ساله و با مقایسه  1دوره زمانی  9بازیافت( طی 

 ]یافته های تحقیق  [پوست و بازیافت زباله)تن در هفتهمقادیر بهینه دفن،کم -5جدول

 جریان بهینه زباله تسهیالت دوره

 سناریوی اول سناریوی دوم  

 354و294 324و315 دفن 1

 514و724 574و734 کمپوست 1

 124و927 2/132و5/924 بازیافت 1

 223و334 1/324و2/214 دفن 2

 529و754 5/747و323 کمپوست 2

 2/977و1/157 7/931و1/521 بازیافت 2

 9/342و47/2215 532و712 دفن 0

 794و3/332 751و5/314 کمپوست 0

 934و5/132 1/175و5/743 بازیافت 0
 

می شود مقدار بهینه دفن زباله در طی ساه دوره زماانی   مشاهده 2و نمودار  5همانگونه که در جدول 

( تان در 532و712(باه )324و315( افازایش و از )9/342و47/2215( به )354و294برای سناریوی اول از )

  دوم کاهش می یابد. هفته در سناریوی



 

 

 
 مقدار بهینه دفن تحت سناریوهای مختلف)تن در هفته( -1نمودار

 

(و از 794و3/332( باه )514و724همچنین مقدار بهینه کمپوست و بازیافت در سناریوی اول بترتیب از)

باه ( 574و734( و در سناریوی دوم نیز مقاادیر مرباوط باه ایان دو متغیار از )934و5/132(به )124و927)

و  5( تاان در هفتااه افاازایش ماای یابد)جاادول1/175و5/743( بااه )2/132و5/924( و از )751و5/314)

هم قابل مشاهده است در طی سه دوره مقدار کمپوست و بازیافات  9و1(.همانطور که در نمودار 1و2نمودار

ریوی اول می در حال افزایش است و نرخ افزایش بازیافت در طی زمان تحت سناریوی دوم سریعتر از سنا

  باشد.

 
 مقدار بهینه کمپوست تحت سناریوهای مختلف)تن در هفته( -2نمودار

 

   

 
 مقدار بهینه بازیافت تحت سناریوهای مختلف)تن در هفته( -0نمودار
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دوره )تاا ساال  9، مقدار بهینه دفن، کمپوست و بازیافت زباله هاا،در طای 5مقادیر قید شده در جدول 

( و تحت دو سناریوی مختلف می باشد. نتایج حاصله، بازه ی منطقی و قابل قبولی از نتایج را تحات 2141

مدیریت زباله های شهری  نرخ های مختلف تولید و مدیریت زباله نشان می دهد که  با استفاده از آن هزینه

تصادفی تحات شارایط نیماه -شهر مشهد حداقل است. با استفاده از روش برنامه ریزی اعداد صحیح فازی

نامحدود با پارامترهای بازه ای می توان سناریوهای مختلفی را برای مدیریت بهینه پسماند مورد مطالعه قرار 

نه تنها عدم حتمیت های چندگانه را لحاظ می کناد بلکاه داد. این روش دارای مزایایی است از جمله اینکه 

بودن سیستم را نیز منعکس می کند. با کاربرد این روش میتوان در شرایط عدم حتمیت و بارای  ویژگی پویا

هر بازه ی زمانی دلخواه پیش رو، برنامه ریزیهای الزم را انجام داد بطوریکه با حصول مقادیر بهیناه، هزیناه 

 ا به حداقل رساند.های مدیریت ر

 گیرینتیجه -0

مدیریت زباله های شهری در هر جامعه ای از دغدغه های اصلی دولت به حساب مای آیاد. سیاسات 

هایی که دولت ها برای کاهش زباله در نظر می گیرند این سیاست ها شامل کاهش زباله در مبدأ، تفکیک از 

ها یا در خاک دفن شده یا بیشتر در طبیعت، در مناطقی زبالهدر ایران . مبدأ و استفادۀ مجدد و بازیافت است

شوند تا بعد سوزانده شوند. همۀ این راه ها برای محیط زیسات خطرنااک اسات و نزدیک شهرها، انبار می

باعث فرسایش خاک، آلودگی هوا، زشت کردن طبیعت و نامناسب شدن محیط طبیعی برای حیاات وحاش 

ت و ازدیاد تولید زباله باعث می شود محل های دفن زباله هار ساال بیشاتر همزمان افزایش جمعی شود.می

گسترش یابد. اگر تولید زباله با همین روال ادامه یابد، مدت زیادی طول نخواهد کشید کاه اراضای اطاراف 

  شهرها پر از زباله شده و محلی برای دفن زباله باقی نخواهد ماند.

نامحادود باا پارامترهاای تصادفی تحت شارایط نیمه -صحیح فازی ریزی اعداددر این تحقیق از برنامه

های شهری، شهر مشاهد اساتفاده شاده ریزی بلندمدت سیستم مدیریت زبالهبرای برنامه (ISIFCIP)ای بازه

ای باا در نظار گارفتن ریزی فازی و بازهاست. روش بکار گرفته شده در این مطالعه ترکیبی از روش برنامه

باشد. برای تخمین معادله از نرم افزار لینگو استفاده شده است. نتایج حاصله برای متغیرهای عدم حتمیت می

سال آیناده  21ها برای باشد. در اینجا دو سناریو برای مدیریت زبالهای میتصمیم و تابع هدف بصورت بازه

های کناونی وی اول سیاساتساله( در نظر گرفته شده است. بر اساس ساناری 14انداز )تا پایان برنامه چشم

ساال آیناده  21کناد در طای ماند و سناریوی دوم فرض میسال آینده ثابت باقی می 21ها تا مدیریت زباله

بینای در یابد. نتایج تخماین و پیشها کاهش و میزان کمپوست و بازیافت افزایش میبتدریج نرخ دفن زباله

 ها را برای بازیافت، دفن و بینی شده زبالهر پیشآورده شده است. مقادیر این جدول مقادی 5جدول 



 

 

 

ها، دهد که عالوه بر تأمین نیازهای شهر مشاهد باه مادیریت زبالاهسال آینده نشان می 21کمپوست تا 

 باشند. دارای حداقل هزینه نیز می

هاای شاهری، کااهش  تعیین مقدار منطقی و اقتصادی کمپوست و بازیافت، سبب مدیریت بهینه زبالاه

، جلوگیری از آلودگی هوای شاهرها ناشای هاودگی مناطق شهری، کاهش مکان مورد نیاز جهت دفن زبالهآل

های ریزی برای کاهش مقادار دفان ساالیانه زبالاهبا تعیین مقدار بهینه و برنامهشود. ها میاز سوزاندن زباله

هاای زبرزمینای دگی خاکهاا و آبها، میزان آلاوشهری عالوه بر کاهش زمین مورد نیاز برای دفن این زباله

یابد، با توجه به ارزش بااالی زماین در منااطق شاهری و افازایش روزافازون دفن زباله کاهش می ناشی از

تواند برای ایجاد مناطق مسکونی، تجاری و تفریحی جمعیت و نیاز بیشتر به مناطق مسکونی، این مناطق می

آوری های جمعتوان هزینهیها به کمپوست ممورد استفاده قرار بگیرد. به عالوه با بازیافت و تبدیل این زباله

ها را هم تأمین نمود و کمپوست تولیدی برای تولید غاذای ساالم در اختیاار کشااورزان قارار تقال زبالهو ان

 گیرد.
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