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 بررسی  میزان  اجزاء بازیافتی  و اهمیت  اقتصادی  زباله های  خانگی  روستاهای  کاشان 
 
 
 
 

 3، حسین  اکبری 2، مهندس  محمدرضا رضایی  مفرد1دکتر حسن  الماسی 

 
 
 
 

 خالصه
 نظر به  عدم      با توجه  به  عوارض  شناخته  شده  زیست محیطی  دفن  زباله  و امکان  بازیافت  آن  و                  :سابقه  و هدف  
این  تحقیق  به  منظور بررسی  اجزاء       ،   مواد بازیافتی  و ارزش  اقتصادی  آن  در مناطق  روستایی            اطالع  از میزان  

 . انجام  گرفت 1380خانگی  مناطق  روستایی  کاشان  در سال   بازیافتی  و ارزش  اقتصادی  زباله های 
 و معتدل  ) سن  سن ( سه  روستا از مناطق  گرمسیری         .یفی  انجام  گرفت    این  پژوهش  با طراحی توص     :ها مواد و روش  

ند به  طور تصادفی  انتخاب      هستآوری  زباله     که  در حال  حاضر دارای  طرح  جمع        ) برزک(و سردسیری     ) استرک (
ه  و اجزاء بازیافتی  آن      آوری  شده  تهی    جمع  ی نمونه  از زباله ها    36فصول  مختلف  یک  سال  تعداد        گردیدند و در  

 . گردیدند و ارزش  اقتصادی  آنها به  قیمت  روز تعیین  و محاسبه  گردید جداسازی  و تعیین  مقدار
 مواد بازیافتی  در      . خانوار انجام  شد    1800و  نفر   7200تحقیق  در سه  روستای  کاشان  با جمعیت              :یافته ها

 ریال   300 که  هر کیلو از آن  مبلغ          ادکل  زباله ها را تشکیل  می د    % 7/9اشان    روستایی  ک  زباله های  خانگی  مناطق  
آوری  و دفن  آن  به  ازاء        تن  بود که  جمع     2/108زباله  آنها به  طور متوسط در هر ماه           ارزش  داشت  و برآورد تولید    

 3352بازیافتی  در این  زباله ها ماهیانه       ارزش  مواد    . هزینه  داشت   ریال  324600در مجموع    و   ریال    30هر کیلو   
در مجموع  بازیافت    . جویی  گردید  آوری  ودفن  آنها صرفه    علت  عدم  جمع  ه   هزار ریال  ب   320هزار ریال  بود و مبلغ       

می تواند بخشی  از     سود داشت  که    هزار ریال  3572مواد در زباله های  خانگی  مناطق  روستایی  ماهیانه  مبلغ             
 . ینه های  جمع آوری  زباله های  روستایی  و دفن  آنها را جبران  نمایدهز

وری  اقتصادی  از آن  وجود دارد       امکان  بازیافت  اجزاء زباله های  خانگی  روستایی  و بهره         :نتیجه گیری  و توصیه ها  
 .می نماید ح  کلی  را توصیه وو بررسی  در سط

 .وری  بازیافت   ، بهره  ، درآمد بازیافت ، هزینه  بازیافت های  روستایی ، زباله بازیافت  : واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
   . گروه  بهداشت  فردی،دانشگاه  علوم  پزشکی  کاشان  -1
  . گروه  بهداست  محیط،دانشگاه  علوم  پزشکی  کاشان -2
  گروه  بهداشت  عمومی  و آمار ،دانشگاه  علوم  پزشکی  کاشان -3
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 مقدمه 
های  جامعه  ما مسأله  زباله های  خانگی        ی  از نگرانی  یک

است  که  میزان  روزانه  آن  برای  خانوار شهری  حدود          
 گرم   500 گرم  و برای خانوار روستایی  حدود         700

در مناطق  روستایی  مخلوطی     ). 1 ( گزارش  شده  است  
 عوارض   که می شوند   مواد بازیافتی  دفن   از زباله  و  

 آلودگی  خاک  و آبهای  زیرزمینی  و         ،محیطیزیست   
هوا را به  دنبال  دارد و به  علت  عدم  بازیافت  مواد با             

 به  دنبال     نیز اقتصادی    ارزش  و دفن  آنها زیانهای      
 )3 و 2. (دارد
 

بازیافت  مواد به  عنوان  یک  روش  دفع              
محسوب  می گردد که  عالوه  بر موازین  بهداشتی  و          

 گزارش   . باشد داشتهنیز   زباله  می تواند سود       تثبیت
آنالیز زباله های  شهر تهران  نشان  می دهد که  میزان            
مواد بازیافتی  آن  باال و عملیات  بازیافت  آنها دارای           

 و  امکان  بازیافت  زباله   ) 4(.اقتصادی  می باشد  صرفه 
موضوعی  است  که     در روستاها آن  صرفه  اقتصادی    

 به    ؛نشده  و یا کم  کار شده  است          آن  تحقیق   روی 
در  تحقیقی    اصالًکه  ویژه  در منطقه  روستایی  کاشان       
لذا به  منظور تعیین      . این مورد صورت نگرفته است     

 این  تحقیق  در     ،بازیافت  و صرفه  اقتصادی  آن      امکان 
 ، معتدل  و سردسیری     از مناطق  گرمسیری   سه  روستا 
 . گرفت   انجام1380ر سال  کاشان  د
 

 ها مواد و روش
 انجام   1380این  مطالعه  توصیفی  در طی  سال        

 گرمسیر و معتدل  و      ابتدا آمار روستاهای  منطقه    .شد
سردسیر از معاونت  بهداشتی  دانشگاه  علوم  پزشکی         

آوری   کاشان  تهیه  و روستاهایی  که  دارای  طرح  جمع       
  از .انگی  بودند مشخص  گردیدند   دفن  زباله های  خ   و

 آوری  زباله   دارای  طرح  جمع     منطقه    3 هر یک از   

 روستا به  صورت  تصادفی  انتخاب          یک روستایی،
اطالعات  الزم  در    ).  ، برزک  ، استرک سن  سن . (گردید

 سه    هایدفن  زباله  مورد روزهای  جمع آوری  محل     
روستا، مسئول    شورای  بهداشتی     ،روستا از بهداشتیار  

ه آوری  و دفن  زباله  ب       خانه  همیار و مسئول  جمع       
آوری  و محل      سپس  از مسیرهای  جمع     .دست  آمد 

 به  مسئولین  فوق       .دفن  زباله  آنها بازدید گردید       
 زباله های  ،  آموزش  داده  شد که  در روزهای  بررسی       

 قسمت  در روی  زمین  تقسیم  و هر قسمت           4فوق  به    
 تا حجم  نمونه  به         شود  قسمت  تقسیم  4 به    اًجددم

 سپس  یک  نمونه        .کیلوگرم  برسد   100 حدود
کیلوگرمی  از زباله ها را انتخاب  و مواد بازیافتی          صد

 وزن   آن  جدا گردید و به  وسیله  ترازو در محل            
  .گردید

این  کار به  طور تصادفی  در یکی  از روزهای           
ال  در سه  روستای  فوق  انجام         هر ماه  در طول  س      

 ارزش    ،اجزاء بازیافتی  بعد از تعیین  وزن     . گردید
 . اقتصادی  آنها محاسبه  گردید

 
  یافته ها

 نمونه  برداشت  شده  در     12اجزاء بازیافت  در    
سه  روستای  گرمسیر، معتدل  و سردسیری  اندازه گیری        

ی  در کل    زباله های  خانگ   در  یشد که  مواد بازیافت    
 11 در مناطق  گرمسیری      ، درصد 7/9مناطق  روستایی    

مناطق    درصد و در   10درصد، در روستاهای  معتدل      
 . درصد بود8روستایی  سردسیر 

 
 کیلوگرم  زباله  روستای     300میزان  بازیافت  در    

گرمسیر سن  سن  در جدول  یک  ارائه  شده  است  و            
 اء زباله  مربوط به  شیشه   بیشترین  اجز  نشان  می دهد که   

 کیلوگرم   و    7/27با   کیلوگرم  و قوطی         6/32با  
 2/3 با    و آهن    کیلوگرم 5/0با  کمترین  آنها الستیک     

 .  استکیلوگرم
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 )سن  سن(ی  گرمسیر ها کیلوگرم  زباله  بر حسب  فصول  مختلف  روستا300میزان  بازیافتی  در  - 1جدول  
 

درصد 
قوطی جمع متوسط نآه شیشه چوب منسوجات الستیک پالستیک  کاغذ مقوا

مواد
   )Kg(
 

 فصل

 بهار 35/9 6/8 8/5 - - 4/1 2/5 0/2 2/8 55/40 5/13

2/12 5/36 3/9 8/0 3/12  تابستان 9/0 05/6 1/5 - - 05/2

 پاییز 2 4/3 4/3 5/0 5/0 2/1 1/6 4/0 4/4 9/21 3/7

 مستانز 4/5 6/7 5/3 - 5/3 5/0 9 - 8/5 3/35 12

11 25/134 7/27 2/3 6/32  جمع 65/17 65/25 8/17 5/0 0/4 15/5

 
 کیلوگرم  زباله  در      300میزان  بازیافت  در      

در جدول  شماره  دو       ) استرک(روستاهای  معتدل     
 بیشترین  اجزاء   ارائه  شده  است  و نشان  می دهد که        

با وطی   ـوگرم  و ق  ـ کیل 8/25وا با   ـزباله  مربوط به  مق   

 کیلوگرم  و کمترین  اجزاء زباله  مربوط به              2/21
 کیلوگرم   45/3کیلوگرم  و آهن  با       5/0الستیک  با   

 . می باشد

 
 )استرک (ی  معتدل  ها کیلوگرم  زباله  بر حسب  فصول  مختلف  روستا300میزان  بازیافتی  در  - 2جدول  

 

درصد 
متوسط

قوطی جمع شیشه آهن چوب منسوجات الستیک  کاغذ مقوا پالستیک

 مو اد
(Kg) 
 
 
 فصل

9/15 75/47 8 45/3  بهار 5/5 12 9/7 - - 4/2 5/8

6/9 95/28  تابستان 5/3 6/5 8/2 - 65/3 2 5 - 5/5

 پاییز 4 3 9/3 5/0 5/1 5/0 5/2 - 5/3 4/19 4/6

 زمستان 5/4 4/ 3 5/3 - 4/3 6/1 5/1 - 2/4 22 3/7

10 2/118 2/21 45/3 5/17 5/6 55/8 5/0 1/18 8/25 65/17  جمع
 

 کیلوگرم  زباله  در      300میزان  بازیافت  در      
 ارائه   3در جدول  شماره      ) برزک(روستاهای  سردسیر   

 بیشترین  اجزاء زباله     شده  است  و نشان  می دهد که      

 9/17 کیلوگرم  و مقوا با       35/18مربوط به  قوطی  با      
 3وط به  آهن  با      کیلوگرم  و کمترین  اجزاء زباله  مرب      

 .  کیلوگرم  می باشد5/5کیلوگرم  و چوب  با 
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 )برزک (ی  سردسیر ها کیلوگرم  زباله  بر حسب  فصول  مختلف  روستا300 میزان  بازیافتی  در 3جدول  شماره  
 

درصد 
متوسط

آهن قوطی جمع چوب شیشه منسوجات پالستیک  کاغذ مقوا
مواد

)   Kg(

 فصل
62/13  بهار 5/9 8 8/5 - 3 5/3 3 8 8/40

 تابستان 3 25/4 45/1 5/4 0/1 9/3 - 4 1/22 3/7

 پاییز 3/1 15/3 4/2 9/0 5/1 85/1 - 35/4 45/15 2/5

 زمستان 5/2 5/2 2 7 - 5/2 - 2 5/18 2/6

 جمع 3/16 9/17 65/11 4/12 5/5 75/11 3 35/18 85/96 8
 

 نشان  دهنده  متوسط ارزش       4جدول  شماره    
ی  مواد بازیافتی  زباله های  خانگی  مناطق  مختلف         ریال

 1380 سال     از یک  ماه  متوسط  کاشان  در    روستایی 
 بازیافت     ها با توجه  به  اینکه  چنانچه  این  زباله        .است

 30آوری  و دفن  آنها هر کیلوگرم          گردند هزینه  جمع   

در  مبلغ  صرفه جویی  از این  اقدام  نیز         ،ریال  می باشد 
جدول  آمده  که  میزان  متوسط سودآوری  در نتیجه            

آن  محاسبه  گردیده  است      بازیافت  مواد و عدم  دفن      
 343360که  در سه  منطقه  روستایی  کاشان  هر ماه            

 . ریال  می گردد
 

  در یک  ماه   متوسط ارزش  ریالی  مواد بازیافتی  زباله  خانگی  مناطق  مختلف  روستایی  کاشان - 4جدول  
 

میزان متوسط 
سودآوری 

بازیافت زباله در 
 ماه

هزینه دفن مواد 
بازیافتی بازاء هر 

 30کیلوگرم 
 ریال

ارزش 
متوسط ریالی 
کل بازیافت 

 در ماه

درصد 
بازیافت

برآورد میزان 
زباله تولیدی 

 )Kg(ماهیانه 
جمعیت خانوار

شاخص آماری 
 
 
 
 
 

 مناطق روستایی
 )استرک(معتدل  1561 390 23415 85/9 4/324 69180 817368

 )سن سن(گرمسیر  1804 451 27060 9/11 3/364 96604 1269701

 )برزک(سردسیر  3850 962 57750 62/8 5/240 149340 1346561

 کل 7215 1803 108225 1/10 7/309 315124 3422630
 

وری    نشان  دهنده  میزان  بهره      5جدول  شماره    
 از بازیافت  مواد برای  هر خانوار در           ماهیانه  ناشی  

می باشد که  بیشترین  میزان      روستاهای  مختلف  کاشان   

  .است ) سن  سن (آن  مربوط به  روستای  گرمسیری         
ریال  برای  هر   1903میانگین  ارزش  ماهیانه  آنها مبلغ        

 . خانوار روستایی  می باشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 6

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-237-en.html


66  خانگى امهيت  اقتصادى  زباله هاى و ميزان  اجزاء بازيافتى  بررسى پژوهشى فيض                                 ، ى علمفصلنامه/     

 بازیافت  برای  هر خانوار در مناطق  روستایی  کاشان میزان  سود ماهانه  ناشی  از  - 5جدول   
 

سود ماهیانه بازیافت 
زباله برای هر خانوار به 

 ریال
 مناطق روستایی سود بازیافت به ریال تعداد خانوار

 )استرک(معتدل  817368 390 2095
 )سن سن(گرمسیر  1269701 451 2815
 )برزک(سردسیر  1346561 962 1399
 میانگین 3432630 1803 1903

 
  بحث 

جهت  تعیین  اجزاء بازیافتی       تاکنون  تحقیقی  
ستاهای  ایران  انجام  نشده  و یا در          ودر ر زباله ها  

تحقیق  نشان  داد که      این    .مقاالت  ارائه  نگردیده  است   
 7/9در مجموع  میزان  زباله  قابل  بازیافت  به  مقدار           

در بررسی   . است درصد   11 تا   8درصد و از حداقل      
 زباله های  شهر تهران  میزان  مواد        بر  انجام  شده     
 .)4 (  درصد گزارش  گردیده  است    3/29بازیافتی  آن    
 مواد  های  مشابهی  در همدان  میزان         در بررسی  

  درصد 5/23و در سبزوار    ) 5 ( درصد 5/18بازیافتی   
اعالم  گردیده  است  که  با نتایج  این  تحقیق             ) 6(
اختالف  را شاید با توجه  به  درآمد         این   .ایرت  دارد مغ

کمتر روستاییان  و اختالف  فرهنگ  مصرف  در مناطق         
در روستاهای  فوق     ضمندر  . روستایی  توجیه  نمود  

نسبت  به  بازیافت     آوری  زباله  مردم  و متصدیان  جمع    
  با توجه  به  اینکه  محدودیت       .زباله  اقدام  می نمایند  

سه   فقط ،مالی  جهت  انجام  پژوهش  وجود داشت        
روستا انتخاب  گردید و نیاز به  یک  پژوهش  وسیع  و           

 و  احساس می شود  روستایی    کلی  در کلیه  مناطق    
 .انجام  این  مهم  را توصیه  می نماید

دست  آمده  مشاهده     ه  با توجه  به  نتایج  ب       
رین  میزان  مواد   کنیم  که  در روستاهای  کاشان  بیشت      می

حالی  که  در     در  است؛  ، قوطی  بازیافت  مقوا، شیشه  
شهرها بیشترین  میزان  مواد بازیافت  کاغذ و مقوا،           

در این  پالستیک  و شیشه  بوده  است  که  مقوا و شیشه           
در ، ولی   )2(هستند  مشابه   دو بافت جمعیتی با هم       

وجود روستاهای  کاشان  قوطی  بیشتری  در زباله ها         
در روستاهای  کاشان  کمترین  میزان  مواد          . رددا

چوب  و در شهرها کمترین        ، آهن  و  بازیافت  الستیک 
 ، منسوجات،  چوب میزان  مواد بازیافت  الستیک،     

  الستیک  و آهن  و      در  که  )2 (استخوان  و آهن  است   
تحقیق  مشابه  در تهران      . به هم شبیه هستند    چوب   

 کاغذ و میزان  مواد بازیافتی  باالترین نشان  می دهد که 
 ) درصد 72/5  (و انواع  پالستیک  )  درصد 3/10(  مقوا

 و  )درصد 04/0(و کمترین  آن  مربوط به  الستیک          
در شهر همدان     . )4 ( بوده  است  ) درصد 75/0 (چوب 

 82/9 بیشترین  میزان  مواد بازیافتی  کاغذ و مقوا با         
صد و کمترین  آن        در 5/2با   درصد و پالستیک    

در شهر  . )5 ( درصد بوده  است    43/1منسوجات  با   
 5/6 سبزوار بیشترین  میزان  مواد بازیافتی  پالستیک  با      

 درصد و کمترین  آن  مربوط به         6درصد و شیشه  با     
 درصد بوده    5/1خوان   ـ درصد و است    5/0لز با   ـف

 . )6 (است 
  گرچه  درصد مواد بازیافتی  در زباله های          

 با این  حال       ،مناطق  روستایی  کاشان  پایین  است       
طور ه  هر خانوار ب    جویی  ریالی  آن  به  ازاء       صرفه

می گردد که   برآورد  متوسط ماهیانه  دو هزار ریال         
می تواند حدود نصف  هزینه  درخواستی  مسئولین          
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. محلی  جمع آوری  زباله  در روستاها را پوشش  دهد        
 زباله  در حال  حاضر در روستاهای         آوری هزینه  جمع  

تومان  برآورد و از     فوق  به  ازای  هر خانوار چهارصد     
دریافت  می گردد که  سود ناشی  از بازیافت  نیمی         ها  آن

بازیافت  مواد در مبدأ عالوه      . را پوشش  می دهد   از آن 
 خطرات   ،هانبرکاهش  هزینه  حمل  و نقل  و دفن  آ          

 ،ز به  همان  میزان  کاهش  می دهد     زیست  محیطی  را نی   
مواد تجزیه ناپذیر زباله     خصوص  که  پالستیک  از   ه  ب

محسوب  می گردد و یکی  از معضالت  تبدیل  زباله  به          

گردید  که    در این  مطالعه  مشخص    . کود آلی  می باشد  
اجرای  برنامه  بازیافت  زباله  در مبدأ تولید از نظر            

 به  صرفه  است  و توصیه  می شود       اقتصادی  و بهداشتی   
تحقیق  جامع  در کلیه  مناطق  روستایی  بررسی         در یک  

شود که  آیا امکان  بازیافت  وجود دارد و در صورت           
 اقتصادی  نیز می باشد یا     وری مثبت  بودن  دارای  بهره   

خیر؟ ولی  در هر حال  انجام  این  مهم  با تأکید                
 . شوددرخواست  می
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