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بررسی خصوصیات پسماند شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد

 3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :نظر به توسعه صنعت در سالهای اخیر و اهمیت تولید پسماندهای صنعتی و خطرات ناشی از آن برای محیط زیستت،
آگاهی از کمیت و کیفیت پسماندها مسئله ای حائز اهمیت متیباشتد .بنتابرای مطالعته حا تر نیتز بتا هتد

بررستی خصوصتیات

پسماندهای تولیدی از واحدهای صنعتی اوره و شجاع آباد انجام شد.
روش کار :ای مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در سال  1331انجام شد .پرسشنامه ای جهت بررستی کمتی و کیفتی پستماندهای
صنعتی استفاده شد .بدی منظور پس از مراجعه به واحدهای صنعتی و تکمیل پرسشنامه ها ،دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتت
و و عیت پسماندهای صنعتی مشخص گردید.
یافتهها :مقدار کل پسماند تولیدی در شهرک صنعتی اوره و شجاع آباد به ترتیب  03135و  186825ت در سال میباشد .پسماندهای
حاصل از کانیهای غیر فلزی باالتری میزان کل پسماند تولیدی به میزان به ترتیب 23485و  101435ت در سال را در شتهرکهتای
اوره و شجاع آباد به خود اختصاص داده اند .بازیافت در محل در صنایع شهرکهای اوره و شجاع آباد به ترتیب با میزان  1212/14و
 434/31ت در سال عمده تری روش مدیریت پسماند را به خود اختصاص داده است.
نتیجهگیری :مطابق نتایج به دست آمده ،روش غالب دفع پسماند تولیدی صنایع ،بازیافت در محل میباشد .کانیهتای غیتر فلتزی بته
میزان بیشتری نسبت به سایر پسماند تولیدی در شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد در فرآیند تولید مورد استتفاده و بازیافتت قترار
میگیرند.
کلمات کلیدی :زبالههای صنعتی  ،زبالههای خطرناک  ،خصوصیات کمی و کیفی

* نویسنده مسئول :کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
ایمیل – Mmoradnia.mui@gmail.com :شماره تماس 41312333130:
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تاریخ دریافت مقاله ۹۰۲۲/۳۰/۹۲ :؛ تاریخ پذیرش۹۰۲۲/۳۰/۹۵ :

حسین موحدیان عطار و همکاران

امروزه با گسترش صنعت و افزایش میزان مواد مصترفی و

روشهای اصالح فرآیند ،تولید ای نوع مواد به حتداقل ممکت

دفع ای مواد همواره به عنوان یک معضل پیش روی بشر بوده

پسماندهای صتنعتی و ارائته راهکارهتای بهینته و صتحیو در

است  .1بطور کلی پسماندها از جمله مهم تتری آالینتدههتای

خصوص اصالح فرآیند تولید و کاهش میزان مواد زائد جامتد

محیط زیست محسوب می شوند که صدمات جبران ناپتییری

در روند تولید صنعتی ،میتواند به کاهش میتزان آالینتدههتا و

ناشی از ای گونه مواد و شیوه های دفع آنهتا بتر آب ،ختاک،

مخاطرات زیست محیطی کمک کند .تتا بته امتروز فعالیتهتای

هوا ،انسان و دیگر موجودات زنده بر جای میماند .بنابرای به

چندان جامع و کاربردی در رابطه با مدیریت مواد زائد صنعتی

منظور کاهش آلودگی محیط زیست ،اطالع از کمیت و کیفیت

در کشور ما انجام نشده است .در ایران علیرغم رشد صتنایع و

پسماند ،روش هتای جمتع آوری و دفتع صتحیو و همچنتی

بالطبع افزایش مواد زائد تولیتد شتده ناشتی از آنهتا اقتدامهای

اعمال شیوه های بازیافت و استفاده مجدد از پستماندها بطتور

اساسی جهت شناسایی مواد زائد صورت نگرفتته استت .حتتی

میتزان

آمار مربوط به صنایع و مشخصات عمومی آنها نیز جهت کاربرد

دقیق متورد بررستی قترار گیترد .2پستماندها براستا

خطرات ناشتی از آنهتا بته دو دستته پستماندهای خطرنتاک و

در تحقیقات بسیار ناقص است .تحقیقاتی هم که تاکنون در ای

منشأ تولید نیز

زمینه انجام شده جنبه پراکنده و موردی داشته و در یک ساختار

پسماندها به انواع پسماندهای خانگی ،پسماندهای ساختمانی،

یا روال کلی به شناسایی کمی و کیفی و تحلیل و عیت موجود

پسماندهای پزشکی،پستماندهای کشتتارگاهی و فضتوالت دام

منجر نمیگردد .ای مطالعه نیز در راستتای شناستایی کمیتت و

،پسماندهای تجاری و اداری ،پسماندهای صنعتی ،پسماندهای

کیفیت پسماندهای صنعتی تولیتدی در تعتدادی از واحتدهای

پسماندهای کم خطر تقسیم می شوند .براسا

حاصل از نظافت خیابانها و معابر تقسیم بندی می شتوند .در

صنعتی شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد

انجام گرفت.

ای میان پسماندهای صتنعتی از نظتر ترکیتب و نتوع اجتزای
تشکیل دهنده با دیگر پسماندها متفاوتند و شامل پستماندهای

مواد و روشها

تولیدی در کارخانجات ،کارگاهها و صنایع مختلف متی باشتند

ای مطالعه بته صتورت توصتیفی مقطعتی در ستال 1331

 .3پسماندهای صنعتی تولیدی در هر صنعت با دیگر صتنایع از

انجام شد .با بازدید از منتاطق متورد نظتر ،تعتدادی از صتنایع

نظر نوع و ترکیب مواد تشکیل دهنده متفاوت متی باشتد .لتیا
بکارگیری روشهای مدیریتی و جمع آوری و دفع پستماندهای
صنعتی با توجه به نوع صنعت متفاوت می باشد .4همچنی بته

موجود شناسایی و

برای مطالعه انتخاب گردید.

جهت آنالیز تولید ،نوع و ترکیب پسماندهای صنعتی از سه
روش استفاده

میشود:

دلیل وجود عناصر وآالیندههای خاص و فلزات سنگی  ،عالوه

 )1روش تجربی با استفاده از اطالعات موجود

بر روشهای شش گانه مدیریت متواد زائتد جامتد شتهری کته

 )2بررسی پرسشنامه ای

شامل تولید ،ذخیره در محل ،جمعآوری ،حمل و نقل ،بازیافت

 )3استتفاده از دادههتای کنترلتی/پتایش سیستتم متدیریت

و دفع میباشد ،باید دارای دو مرحله ا افی مشتمل بتر کتاهش

پسماند

سمیت و کاهش پتانسیل ایجاد مخاطرات و مراقبتهتای بعتد از

در روش تجربتی از اطالعتات موجتود در اداره صتنایع و

دفع نیز باشد  .0 ,8از ای رو سعی بر ای است که تا حد امکان

معادن و یا صنایع تولید کننده پسماند استفاده میشود .در روش
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در پی آن افزایش میزان پسماند و مشکالت ناشی از چگونگی

برستتد .در نهایتتت روشتهای متتدیریتی اعمتتال شتتده در متتورد
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مقدمه

از تولید ای مواد زائد جلوگیری به عمل آمده و یتا بته کمتک

بررسی خصوصیات پسماند شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد

زیستتت استتتفاده متتیگتتردد .در روش استتتفاده از دادههتتای

 04828ت آن مربوط به ختط تولیتد و  0154تت مربتوط بته

کنترلی/پایش سیستم مدیریت پسماند از اطالعتات ثبتت شتده

پسماندهای شبه خانگی متیباشتد کته بتاالتری میتزان تولیتد

مرتبط با سیستمهای مدیریتی پسماند سازمانهایی مانند سازمان

پسماندهای شبه خانگی مربتوط بته صتنایع غتیایی بته میتزان

حفاظت محیط زیست ،شهرداریها یا وزارت بهداشت استتفاده

 1605ت در سال و باالتری میتزان تولیتد پستماندهای ختط

میشود .1از آنجا که در ایران اطالعات صنعتی موثق و همچنی

تولید ناشی از تولید سنگ ستاختمان بته میتزان  3135تت در

بانک اطالعاتی منسجم از سیستم مدیریت پسماند وجود نتدارد

سال بود.

 .6در ای مطالعه از روش پرسشنامه ای جهت بررسی کمتی و

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول  ،2در خصتوص

کیفی پسماندهای صنعتی استفاده شد .برای انجام ای پتووهش

کل پسماند تولیتدی در شتهرک صتنعتی شتجاع آبتاد ،از کتل

از پرسشتنامه استتاندارد موجتود در ستازمان حفاظتت محتیط

 186825ت پسماند تولیدی در سال ،حتدود 183811تت آن

زیست ایران استفاده شد .ایت پرسشتنامه حتاوی ستواالتی در

پسماندهای خط تولید و  0553ت را پسماندهای شبه ختانگی

خصوص نوعمواد اولیه و محصوالت ،کمیت و کیفیت زائدات،

تشکیل میدهد .پسماندهای حاصل از کتانیهتای غیتر فلتزی

روش مدیریت پسمانددر آن صنعت ،میزان بازیافت  ،نوع جمع

(شامل سنگ ساختمان ،بت آماده ،سنگ ستاختمانی و ستنگ

آوری زائدات و در نهایت توصیف فرآیند کارخانه و خط تولید

مزار ،مواد اولیه ،جرمها و مواد ویوه نستوز و ستنگ گرانیتت)

میباشد .پس از تکمیل پرسشنامه دادهها مورد تجزیه و تحلیتل

باالتری میزان کل پسماند تولیدی بته مقتدار  101435تت در

قرار گرفت تا و عیت کنونی پستماندهای صتنعتی و همچنتی

سال را در ای شهرک به خود اختصاص داده است.

نحوه مدیریت پسماندها ،در صنایع مورد بررسی مشخص شود.
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در حدفاصل  30درجه و  20دقیقته تتا
 30درجه و  41دقیقه عرض شمالی و  00درجه و 30دقیقه تتا
 02درجه طول شرقی قرار دارد .مناطق متورد مطالعته در ایت
تحقیق شامل صنایع واقع در شهرکهای صنعتی شجاع آبتاد و
اوره بود.

متفاوت بوده و از روشهای مختلف جهت دفع پسماندهای خود
استفاده میکنند ،بر ای اسا

روشهای دفع شناسایی شتده در

صتنایع متورد بررستی شتامل ) دفت  ،،انبتار و دپتو در محتیط
کارخانه ،تحویل به شهرداری و بازیافت در محل( مورد بررسی
قرار گرفت که مقادیر هر کدام از روشهای مختلف دفع پسماند
در گروههای مختلف صتنایع متورد بررستی در جتداول  3و 4
نشان داده شده است .همچنتی همتانطور کته در شتکل  1و 2
نشان داده شده است ،بازیافت در محل در صنایع شتهرکهتای

یافتهها
بر اسا

با توجه به اینکته روش دفتع پستماند در صتنایع مختلتف

نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامهها و بازدیتدهای

به عمل آمده تعداد واحدهتای فعتال در منتاطق متورد مطالعته
شامل شهرک اوره و شجاع آباد به ترتیب  10و  13واحد بتود.
تعداد پرسنل مشغول در هر کدام از مناطق متیکور بته ترتیتب
 151و  251نفر بودند.
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اوره و شجاع آباد به ترتیب با میتزان  1212/14و  434/31تت
در ستتال عمتتده تتتری روش متتدیریت پستتماند را بتته ختتود
اختصاص داده است .همچنی تحویل پسماندها بته شتهرداری
به میزان  1/1و  2/2به ترتیب بترای هتر یتک از شتهرکهتای
مورد مطالعه کمتری

مقدار را به خود اختصاص داده اند.
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پرسشنامههای یک سازمان نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط

تولیدی در شهرک صنعتی اوره  03135ت در سال کته حتدود

Downloaded from jehe.abzums.ac.ir at 2:17 +0430 on Thursday June 24th 2021

پرسشنامه ای از پرسشنامههای طراحتی شتده استتاندارد و یتا

مطابق نتایج ارائه شده در جتدول  ،1مقتدار کتل پستماند

حسین موحدیان عطار و همکاران

نووووووو
صنعت

محصوالت

تعداد

مساحت)(m2

میزان تولید زباله

میزان تولید زباله در

میزان تولید

شبه خانگی (تن در

خط صنعتی

(تن در

سال)

(تن در سال)

سال)

3135

15555

3804

15555

پرسنل

کل

بخش تولید

کانی غیر

سنگ ساختمان

10

15555

1355

215

فلزی

لولههای کامپوزیت (کاربری

0

15555

3555

348

فعلی :انبار محصوالت جهان

سلولزی

الشه سنگ و خاک سنگ

4

4305

855

152

336

055

برش سنگ گرانیت

8

0555

1255

285

6155

6385

316

26042

23485

دستمال کاغیی ،رولی ،حوله

25

11555

645

235

435

165

کاغیی
کابینت چوبی و نئوپان
نساجی

3

1122

305

نخ

165

13555

15555

445

نخ فرش

150

6233

0555

225

2165

و نخ فرش

20

4055

2555

636

2512

2605

1436

6552

3055

قرص حشره کش

0

3380

1522

125

1365

1055

درب و پنجره P.V.C

10

15555

4505

245

3185

4555

نایلون نایلکس ،محصوالت

245

15555

6055

125

2265

3555

الیا

شیمیایی

36

4152

4255

366

4032

4365

3415

3805
3555

پالستیکی
2505

گونی بافی

10

15555

2055

215

1165

شوینده

31

15555

6555

255

2655

3555

1005

12555

13005

غذایی

ماکارونی

32

15555

1555

1605

335

2245

1605

335

2245

جمع کل

10

151

121115

43382

0154

04828

03135

15005
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صادرات)
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جدول  :۹واحدهای صنعتی مورد مطالعه بر اسا

گروه صنعتی ،مساحت کل و میزان تولید در شهرک صنعتی اوره

بررسی خصوصیات پسماند شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد

مساحت)(m2

نو صنعت

میزان تولید زباله

میزان تولید

شبه خانگی (تن در

زباله در خط

میزان کل تولید

پرسنل

کل

بخش تولید

سال)

صنعتی

(تن در سال)

تعداد

محصوالت

(تن در سال)
کانی غیر فلزی

سنگ ساختمان

11

13555

3555

345

4305

0235

بت آماده

10

15521

1555

355

15155

11555

سنگ ساختمانی و سنگ

18

14055

1355

315

63235

63855

مواد اولیه ،جرمها و مواد

14555

25

452

0555

3555

2036

ویوه نسوز

سلولزی

سنگ گرانیت

23

23555

1465

دستمال کاغیی ،دستمال

35

3305

2055

485

42145

42855

1612

143816

101435

1505

4115

0185

توالت
الیا

پنبه تصفیه شده

ظرو

بسته بندی مواد

15

0555

045

152

136

355

45

4521

655

1045

4385

8055

2832

3686

12085

112

306

415

112

306

415

2303

2025
055

غیایی
فلزی

کابینت فلزی

4

3544

155

شیمیایی

فیلم پالستیکی

3

2055

415

181

لوله پلی اتیل

15

4155

1555

152

336

اسپری خوشبو کننده محیط

15

3555

1555

25

85

65

فوم استایرن معمولی و د

3

4305

055

36

352

1555

361

3113

4155

0553

183811

186825

آتش
کل

251

13

111868

13635

جدول :۰مقادیر روشهای مختلف دفع پسماندها در گروههای صنعتی شهرک صنعتی اوره
دفن

انبار(تن در

دپو در محیط کارخانه

تحویل به شهرداری(تن

میزان بازیافت

(تن در سال)

سال)

(تن در سال)

در سال)

(تن در سال)

ایعات پالستیکی

-

33

-

-

31/08

ایعات لوله

-

66

-

-

38/38

ایعات الستیک

-

08

-

-

243/8

گونیهای مواد اولیه

-

-

-

4/3

25/4

-

-

-

2/1

0/1

نام پسماند تولیدی

ایعات چوبی
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مزار
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جدول  :۹واحدهای صنعتی مورد مطالعه بر اسا

گروه صنعتی ،مساحت کل و میزان تولید در شهرک صنعتی شجاع آباد

حسین موحدیان عطار و همکاران

(تن در سال)

سال)

(تن در سال)

در سال)

(تن در سال)

-

-

-

-

31/12

پسماند کانی غیر فلزی

-

-

825

-

1583

ایعات نخ و پرز الیا

-

-

-

1/3

18/4

-

221

825

1/1

1212/14

نام پسماند تولیدی
ایعات کاغی

جمع

دفن

انبار (تن

دپو در محیط کارخانه

تحویل به شهرداری(تن در

میزان بازیافت بر

(تن در سال)

در سال)

(تن در سال)

سال)

حسب تن در سال

ایعات پالستیکی

-

12

-

-

31/6

ایعات الستیک

-

6/4

-

-

33/40

گونیهای مواد اولیه

-

-

-

2/2

2/58

ایعات کاغی و پنبه

-

-

-

-

08

5/36

-

-

-

21/8

-

-

115

-

224

5/36

25/4

115

2/2

434/31

نام پسماند تولیدی

ایعات فلزی
پسماند کانی غیر فلزی
جمع

غیتتر فلتتزی بتتاالتری ستتهم و صتتنایع غتتیایی کمتتتری ستتهم

بحث
همانطور که نتایج ای مطالعته نشتان داد ،بیشتتری

میتزان

پسماند تولیدی در شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد ناشی
از کانیهای غیر فلزی بود که حدود  1583و  224ت در سال
در همان صنعت و در فرآیند تولید مورد استفاده و بازیافت قرار
میگیرد.

صنایع شتیمیایی ،نستاجی ،ستلولزی و غتیایی در شتهرک
صنعتی اوره به ترتیب بغد از کتانیهتای غیتر فلتزی بیشتتری
میزان کل تولید پسماند را به خود اختصاص میدهند.
همچنی بر اسا

طبقه بندی پسماندهای بته دو صتورت

پسماندهای شتبه ختانگی و پستماندهای ختط تولیتد ،صتنایع
غیایی باالتری سهم و صنایع ستلولزی کمتتری ستهم تولیتد
پسماندهای شبه خانگی را تشکیل میدهند .همچنی کانیهای

پسماندهای خط تولید را شامل میشوند.
همچنی در شهرک صنعتی شجاع آباد ،بعتد از کتانیهتای
غیر فلزی ،صنایع سلولزی و سپس صتنایع شتیمیایی بیشتتری
مقدار تولید پسماند را در ای شهرک دارند .کانیهتای فلتزی،
کمتتتری میتتزان تولیتتد پستتماند را در ای ت شتتهرک بتته ختتود
اختصاص میدهند.
قابل ذکر است در شهرک صنعتی شتجاع آبتاد ،بته ترتیتب
صنایع سلولزی ،کانی های غیر فلزی ،شیمیایی و سپس صتنایع
فلزی باالتری میزان تولید پسماندهای شبه خانگی را به ختود
اختصاص میدهند .همچنی بتاالتری ستهم پستماندهای ختط
تولید در ای شهرک صنعتی مربوط به کانیهای غیتر فلتزی و
سپس به ترتیب صنایع سلولزی ،شیمیایی و فلزی بود.
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دفن

انبار(تن در

دپو در محیط کارخانه

تحویل به شهرداری(تن

میزان بازیافت

بررسی خصوصیات پسماند شهرکهای صنعتی اوره و شجاع آباد

پسماندهای صنعتی پرداخته اند .کرمی و همکتاران در مطالعته

میگردیدکه ای مو وع حاکی از مدیریت مناستب پستماندها

ای با هد

بررسی کمیت و کیفیتت پستماندهای صتنعتی

26

در واحدهای صنعتی موردنظر بود.15

واحد تولیدی حد فاصل تهران تا کرج ،نشان دادنتد کته میتزان

بررسی رویکرد محیط زیستی صنایع مورد بررسی نشان داد

121021کیلوگرم در سال پسماند تولیدی در ای صنایع تولیتد

کمتر از  15درصد از واحدهای صنعتی برنامههتای کتاهش از

میگردد .2

مبدا انجام گرفته است .ای مو وع نشان متیدهتد بتا وجتود

بررسی قابلیت بازیافت پسماندهای صنعتی در شهرکهتای

کارشنا

محیط زیست در برخی واحد تولیدی اقداماتی که در

صنایع ،بازیافت در محل میباشد به طوری که میتزان 1212/14

و واحدهای صنعتی میتوانند با بهره گیری از تجربه متخصصان

و  434/31ت در سال پسماندها یا در محل بازیافت میشتوند

در ای زمینه اقداماتی در جهت کاهش تولید پسماندها در بلند

یا جهت بازیافت به ستایر صتنایع فروختته میشتوند کته نشتان

مدت انجام دهند.
نتایج پووهش دیگری که توسط عابدی زاده و منتوری بتا
بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشتت انجتام

مدیریت میکنند .همچنی شایان ذکر است که مقادیر زیتادی از

هد

پسماندهای شهرک صنعتی اوره و شجاع آباد نیتز بته صتورت

شد نشان داد که تنها  14 /3درصد از واحدهای مورد بررستی

غیر اصولی به شتکل دپتو در محتیط کارخانته و انبتار کتردن

از کمیت و کیفیتت پستماندهای ختود اطتالع دارنتد و 13/4

مدیریت متیگتردد .همچنتی در دو شتهرک متورد مطالعته از

درصد از ای واحدها دارای کارشنا

محیط زیست بودنتد .11

روش دف بهداشتی برای مدیریت پسماند به میزان بسیار کمی

با توجه به وسعت صنایع ،تعتداد کتارگران شتاغل در صتنایع و

استفاده میگردد.

همچنی متفاوت بتودن تکنولوژیهتای تولیتد در هتر صتنعتی،

در مطالعه ای که فیضی پتور در ستال  1363درخصتوص

نمیتوان نتایج حاصل از ای پووهش را به دیگر صتنایع و حتتی

بررسی کمی و کیفی پسماندهای صتنعتی در شتهرک صتنعتی

صنایع مشابه موجود تعمیم داد .اما سازمانهای متولی صتنعت

نشتان داد کته کتل پستماند تولیتدی در

در کشتور ماننتد وزارت صتنایع و معتادن وهمچنتی دیگتر

شهرک  8038/22ت در سال است .میزان تولید زائدات شتتبه

سازمانهای محیط زیستی میتوانند با انجام یک برنامته کامتل و

ختانگی  8222/58ت ساالنه و میزان تولیتد زائتدات صتنعتی

مدون مطالعات مدیریت پستماند صتنعتی در منتاطق مختلتف

 314/18ت میباشد .نحوه دفتع زائتدات در ایت شتهرک بته

کشور را اجرا نموده و نتایج ای مطالعات را در قالب یک بانک

صورت تلنبتار کردن و حمل به محل دیگر 44واحتد صتنعتی،

اطالعاتی پویا ارائه نمایند.

شماره دو بنتدرعبا

سوزاندن  12واحد صنعتی و دفت کتردن در 8واحتد صتنعتی
گزارش گردید .9
مطالعه شهبازی و همکتاران در ستال  1333در خصتوص

نتیجهگیری
براسا

اطالعات استتخراج شتده در شتهرکهای صتنعتی

بررسی کمیت و کیفیت پستماندهای چنتد واحتد صتنعتی در

مورد مطالعه ،اگرچه مقداری از پسماندها در دو شهرک متورد

اصفهان نشان داد مقدار کل پستماند تولیتدی در  28صتنعت

بررستتی بازیافتتت میگتتردد امتتا برنامتتهریتتزی مناستتبی جهتتت

فعال  21242/54ت در سال و  28158/4ت آن مربوط به خط

جمع آوری ،حمل و نقل و دفع نهایی وجود نداشته و با توجته
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مورد مطالعه نشان داد که روش غالتب دفتع پستماند تولیتدی

زمینه کاهش از مبدا پسماندها صورت میگیرد ،کافی نمی باشد

دهنتده ایت استت کته صتنایع مقتادیری از پسماندهایشتان را
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مطالعات مشابهی وجود دارد که به بررسی کمیت و کیفیت

تولیتتد بتتود ،از ایتت مقتتدار حتتدود  31درصتتد آن بازیافتتت
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حسین موحدیان عطار و همکاران

بازیافتت محصتوالتی نمایتد کته بته ختاطر نبتود آگتاهی و

 مستئول پستماندهای،به ای که طبق قانون متدیریت پستماند

.تکنولوژیهای به روز مناسب از چرخه تولید خارج میشتوند

 بنتابرای، خود واحدهای صنعتی تولید کننده میباشند،صنعتی

 مراحتل،لیا الزم است که مواد زائد صنعتی در برنامهای مدون

هر یک از واحدها نیز بسته به امکانات و تجهیزات موجتود در

کاهش حجم و جداسازی را گیرانده و سپس به شکل صتحیو

 حمتل و، باید روش خاصی را برای جمع آوری،واحد صنعتی

.دفع گردند

.نقل و دفع نهایی مواد زائد در نظر داشته باشند
همچنی از جمله نتایج قابل توجه حاصل در تحقیق حا ر

سپاسگزاری
ایتت مقالتته حاصتتل طتترح تحقیقتتاتی بتتا کتتد اختتال
136511  و کد طرحIR.MUI.RESEARCH.REC.1398.031
 نویستندگان مقالته کمتال تشتکر ختود را از کمیتته.میباشتد
.تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم میدارند

آن بود که تاسیسات کاهش حجم پسماند که درحال حا ر در
بسیاری از کشورها مورد تاکید و حمایت است در هیچ یتک از
مراحل مدیریت پسماندهای صتنعتی در شتهرکهتای صتنعتی
 بنابرای بایستتی بتا استتفاده از.اوره و شجاع آباد وجود ندارد
راهکارهای مدیریتی مناسب اقداماتی در جهت رفع ای مشکل
 م آن که ای امر میتواند کمک قابل توجهی بته.انجام شود
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ABSTRACT
Background & Objective: Considering the development of industries and the importance of
industrial waste production and its environmental hazards, it is important to survey the quantity and
quality of waste. Therefore, the present study was conducted with the aim of properties investigation
of waste produced from industrial units in Ure and Shoja Abad.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2018. A
questionnaire was used for quantitative and qualitative survey of industrial waste. For this purpose,
after referring to the industrial units and completing the questionnaires, the data were analyzed to
determine the status of industrial waste.
Results: A total of 59730 and 168620 tons per year of industrial waste are respectively produced in
Ure and Shoja Abad. Waste from non-metallic minerals has the highest amount of total production
waste at 29460 and 151490 tons per year in Ureh and Shoja Abad, respectively.On-site recycling in the
industries of Urea and Shoja Abad towns with 1212.74 and 434.91 tons per year, respectively, is the
main method of waste management.
Conclusion: According to the results the main method of industrial waste management is on-site
recycling. Non-metallic minerals are used and recycled in the production process to a greater extent
than other production wastes in Urea and Shojaabad industrial plants.
Keywords: Industrial waste, hazardous waste, quantitative, qualitative investigation
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