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  دهیچک
یکی از مواد قابل . باشد هاي مدیریت مواد زائد می بعد از کاهش تولید دومین اولویت در استراتژي مواد، بازیافت :مقدمه
لذا هدف از . درمانی به عنوان یکی از منابع تولید کاغذهاي باطله هستند  مراکز بهداشتی. باشد در مواد زاید، کاغذ می بازیافت

  .باشد کید بر بازیافت کاغذ میأاین مطالعه بررسی میزان پسماند تولیدي در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر با ت
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر به صورت میدانی انجام  12در  1392مقطعی در سال  -  این مطالعه :هاوش ر

 ±1/0هاي باطله تولیدي مراکز بهداشتی درمانی در پایان وقت اداري، تفکیک و توسط یک ترازو با دقت  پسماند و کاغذ .شد
  .گرم، توزین شد

. باشد تن کاغذ می 47/1گردد که از این مقدار  لید میتن زباله تو 875/9نشان داد که در جامعه مورد مطالعه ساالنه  :نتایج
از . باشد بیشترین و کمترین میزان کاغذ باطله تولیدي در بین مراکز بهداشتی درمانی به ترتیب مربوط به ستاد و عربخیل می

رم در روز حداکثر گ 71/10و  80/34کننده عزیزك و شهید فرجی به ترتیب با  نظر سرانه تولید به ازاي هر پرسنل و مراجعه
  .گرم کمترین سرانه تولید را دارند 8/1و  92/9سرانه تولید و  مرکز باقرتنگه و بهنمیر با 

با توجه به نقش مهمی که زباله در آلودگی محیط زیست دارد، بازیافت کاغذهاي باطله مراکز بهداشتی  :گیري تیجهن
  .گردد آسیب به محیط زیست می درمانی شهرستان بابلسر مانع از هدر رفتن سرمایه ملی و

  بازیافت کاغذ، مراکز بهداشتی درمانی، بابلسرمواد زائد،  :ها کلیدواژه
  18/3/94: پذیرش مقاله    6/3/94: اصالح نهایی     13/11/93: دریافت مقاله

  

  : مقدمه
رشد سریع جمعیت و افزایش مواد مصرفی که از مظاهر 

موجب ازدیاد  ،باشد یهاي اخیر م پیشرفت و توسعه در سال
گسترش صنایع، بسط و توسعه . روزافزون زباله شده است
هاي  آوري، دفع و یا استفاده از زباله شهرنشینی، موضوع جمع

ها نه  زباله. آورده است شهري را به صورت مسئله بغرنجی در
گردند، بلکه  تنها باعث تولید بیماري، تعفن و زشتی مناظر می

آلوده کردن خاك، آب و هوا خسارات فراوانی وسیله ه توانند ب می
با پیشرفت علوم و تکنولوژي تولید و  ).1(را به بار آوردند 

. مدیریت مواد زاید جامد نیز امروزه بسایر دگرگون شده است
ها در مدیریت مواد زاید جامد، بازیافت  ترین گزینه یکی از جذاب

و فواید باشد که داراي صرفه اقتصادي  مواد زاید جامد می
در کشور ما کار منسجم و . باشد زیست محیطی قابل توجهی می

  ). 2(اي تاکنون در کل کشور صورت نگرفته است  یکپارچه
هاي  بازیافت بعد از کاهش تولید دومین اولویت در استراتژي

یندي است که طی آن آبازیافت فر). 3( باشد مدیریت مواد زائد می
ازي و تفکیک شده و به منزله بخشی از مواد زاید تولیدي جداس

  . شوند مواد خام براي تولید محصوالت جدید به کار گرفته می
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گیري براي ایجاد  ترین عوامل در تصمیم یکی از مهم
آگاهی از کمیت و کیفیت مواد زاید  ،هاي بازیافت مؤثر برنامه

ریزي براي تأمین تأسیسات  نوع مواد بازیافتی و برنامه. باشد می
مورد نیاز منوط به وجود مقادیر قابل توجهی از مواد  و تجهیزات

بازیافت سبب کاهش . باشد قابل بازیافت در مواد زاید شهري می
آوري و دفع،  مشکالت مدیریت مواد زاید شهري از جمله جمع

عالوه بر این، بازیافت از . گردد خصوصاً احتراق و دفن می
آلودگی آن دهنده شیرابه و انتشار و شدت  پتانسیل تشکیل

ترین روش  بدون شک، در حال حاضر، بازیافت مهم ).4(کاهد  می
زباله همواره . براي تسکین و تخفیف مشکل مواد زاید جامد است

توان آن را از  با بازیافت می. به همراه جوامع بشري خواهد بود
توان به طور کلی آن را از  نظر کمی و کیفی کنترل کرد، ولی نمی

. ت باید همانند هر صنعت دیگري، اقتصادي باشدبازیاف. بین برد
آوري مواد براي استفادة  بنابراین، بازیافت فقط به معنی جمع

مجدد نیست، بلکه ایجاد و توسعۀ بازار براي فروش مواد 
   ).5( بازیافتی نیز هست

 35دهد که مواد آلی از  مطالعات در شهرهاي ایران نشان می
ترین  درصد از مهم 3/6تا  9/2از درصد و کاغذ و کارتن  6/76تا 

 ).6( دهند اجزاي قابل بازیافت زباله کشور ما را تشکیل می
درصد کاغذ  25دهد که با بازیافت  هاي آماري نشان می یافته

هزار تن  100توان ساالنه  موجود در مواد زاید جامد کشور می
اصله درخت  17تواند  این عمل می. کاغذ بازیافتی به دست آورد

در شش ماهه  .)7،8( ازاي بازیافت هر تن کاغذ را تضمین نماید به
میلیون  545تن و به ارزش  43جمعاً به وزن  1383اول سال 

  ).9( دالر انواع کاغذ و خمیر وارد کشور شده است
توان چنین استنباد کرد که با  با توجه به این مطلب می

کرد و  توان از خروج ارز از کشور جلوگیري بازیافت کاغذ می
اما آنچه که ما شاهد آن . این به معنی صرفه اقتصادي است

مصرف ناصحیح کاغذ و دفع غیراصولی آن است و  ،هستیم
تداوم این امر موجب آسیب رساندن به محیط زیست و خروج 

، نرخ مصرف کاغذهاي 2009در سال  .ارز از کشور خواهد شد
 و% 66، %11ر با ایران، اروپا و جهان به ترتیب براب بازیافتی در

بوده که این نرخ مصرف در کشورهاي عمده تولید کننده % 6/50
، آلمان %8/78سوئیس : کاغذ در دنیا بدین ترتیب بوده است

، ایتالیا 4/63، آمریکا 4/71فنالند  7/73،سوئد %3/79، ژاپن 5/83%

درصد خواهد بود که  1/3رشد مصرف کاغذهاي بازیافتی %.  63
 باشد بیشتر می) درصد 2/2(رشد تولید کاغذ  این رقم از میزان

مراکز بهداشتی درمانی به عنوان یکی از منابع تولید  ).10(
کاغذهاي باطله هستند و از این جهت که مقدار کاغذ و مقوا در 

اما مقدار ) 6( مواد زائد شهري ایران زیاد و رو به افزایش است
نی مشخص آن در مواد زائد تولیدي در مراکز بهداشتی درما

آوري و  نیست تا بتوان با یک برنامه منسجم نسبت به جمع
باشد و بر همین اساس تحقیقی با  بازیافت آن اقدام نمود، مهم می

هدف بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ در مراکز بهداشتی درمانی 
  .شود انجام می 1392شهرستان بابلسر در سال 

  
  :روش کار

مرکز  12قطعی است، که در این مطالعه، یک مطالعه توصیفی م
بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر به صورت میدانی انجام شده 
است و میزان تولید و پتانسیل بازیافت کاغذ در این مراکز مورد 

و به مدت یک  1392این مطالعه در پاییز سال . بررسی قرار گرفت
بار میزان پسماند  فصل انجام شد بدین صورت که هر دو هفته یک

ماه از هر مرکز دو بار و در طول  بنابراین در هر .یدي وزن شدتول
زباله . گیري میزان پسماند انجام گرفت فصل شش بار اندازه

تولیدي مراکز بهداشتی درمانی در پایان وقت اداري و کاغذهاي 
باطله تولیدي مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر نیز در 

ک ترازو ساخت شرکت کیا با پایان وقت اداري، تفکیک و توسط ی
دیگر وسایل مورد استفاده دستکش و . گرم، وزن شد ±1/0دقت 

براي انجام این کار ابتدا با . روپوش براي حفاظت فردي است
مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر هماهنگی الزم 
به عمل آمد، سپس یک هفته قبل از شروع کار به کارکنان خدماتی 

اطالعات الزم در خصوص تعداد . آموزش الزم داده شدمراکز 
کنندگان و سایر اطالعات از طریق پرسش  پرسنل و تعداد مراجعه

هاي خام بدست آمده با استفاده  داده. و پاسخ به دست آمده است
با استفاده از آمار . آنالیز و تحلیل شدند SPSSافزارهاي  از نرم

با تقسیم . تایج نوشته شدن) میانگین و انحراف معیار( توصیفی
کنندگان و پرسنل تولید  میزان زباله روزانه تولیدي بر تعداد مراجعه

براي . کننده و پرسنل به دست آمد سرانه زباله و کاغذ هر مراجعه
ها در مراکز  مشخص کردن میزان تولید سالیانه زباله و کاغذ داده

راکز یاد بهداشتی درمانی الزم بود که روزهاي کاري سالیانه م
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براي این کار تعداد روزهاي تعطیل را از . شده را در دست داشت
تعداد روزهاي سال کم کرده تا روزهاي کاري سالیانه به دست 

 294روزهاي کاري که عدد  1392 بنابراین با مراجعه به تقویم. آید
  .به دست آمد ،بود
  

  :نتایج
 مرکز بهداشتی درمانی، که اسامی آنها در جدول 12از 
درصد  25درصد مراکز روستایی،  34/58آمده است،  1 شماره

. روستایی هستند -  درصد مراکز شهري66/16مراکز شهري و 
 75مرکز بهداشتی درمانی،  12همچنین قابل ذکر است که از این 

درصد مراکز به صورت روزانه وظیفه خدمت به مردم را انجام 
روزي وظیفه  انهبه صورت شب) درصد 25(دهند و بقیه مراکز  می

  .رسانی را بر عهده دارند خدمت
مقایسه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر نشان داد 
که میزان تولید کاغذ باطله در مرکز بهداشتی درمانی شهید 

بیشتر از سایر مراکز بهداشتی ) کیلوگرم 74/2(فرجی و ستاد 
 به وسیله آزمون ناپارامتري کریسکال والیس. درمانی است

بر ) روزانه و شبانه روزي(مشخص گردید که شیفت کاري 
گذارد و یکی از دالیل میزان زیاد  میزان تولید زباله و کاغذ اثر می

کاغذ باطله در مرکز بهداشتی درمانی شهید فرجی و ستاد نیز 

نتایج بررسی میزان کل زباله و کاغذهاي باطله . همین است
لف مستقر در شهرستان تولیدي در مراکز بهداشتی درمانی مخت

  . آمده است 2 شماره بابلسر در جدول
روزانه در مراکز  ،همان طور که در جدول مشخص است

گردد که از این  کیلوگرم زباله تولید می 59/33بهداشتی درمانی 
با توجه به  .باشد کیلوگرم آن کاغذهاي باطله می 99/4مقدار 
ن زباله و گردد که بیشترین میزا مشخص می 1شماره جدول 

کاغذ باطله تولیدي در بین مراکز متعلق به مرکز بهداشتی درمانی 
باشد و کمترین مقدار زباله مربوط به  شهید فرجی و ستاد می

پایگاه شماره یک و کمترین میزان کاغذ باطله تولیدي مربوط به 
   .مرکز عربخیل است

گردد که بیشترین  مشخص می 1شماره با مشاهده نمودار 
کنندگان مربوط به مرکز  سرانه زباله به ازاي مراجعهمیزان 

گرم است و کمترین  71/98بهداشتی درمانی عزیزك با میزان 
گرم  68/19کنندگان با میزان  میزان سرانه زباله به ازاي مراجعه

بیشترین میزان . مربوط به مرکز بهداشتی درمانی بهنمیر است
بهداشتی درمانی پایگاه  کننده را مرکز سرانه کاغذ به ازاي مراجعه

و کمترین میزان سرانه کاغذ به ازاي ) گرم 65/11(شماره یک 
) گرم 8/1(کننده را مرکز بهداشتی درمانی بهنمیر  مراجعه

  . باشد می
  

  مشخصات مراکز بهداشتی درمانی مورد مطالعه - 1جدول شماره 
 تعداد پرسنل جمعیت تحت پوشش نوع مرکز شیفت کاري مراکز بهداشتی درمانی ردیف

 9 7676 روستایی روزانه اجاکسر 1

 10 7886 روستایی روزانه باقرتنگه 2

 32 14247 روستایی- شهري شبانه روزي بهنمیر 3

 10 11325 روستایی روزانه سرحمام 4

 7 4528 روستایی روزانه عربخیل 5

 13 7517 روستایی شبانه روزي عزیزك 6

 6 6774 روستایی روزانه علی آباد 7

 12 10161 روستایی- شهري روزانه کله بست 8

 6 3474 روستایی روزانه نصرتکال 9

 87 21719 شهري شبانه روزي ستاد+شهید فرجی 10

 7 12858 شهري روزانه پایگاه شماره یک 11

 5 20550 شهري روزانه شهید میرزاده 12
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  1392ی درمانی بابلسر در سال مقدار روزانه پسماند و کاغذ در مراکز بهداشت - 2جدول شماره 

 مراکز بهداشتی درمانی ردیف

  )کیلوگرم در روز( زباله

 انحراف معیار ±میانگین 

  )کیلوگرم در روز( کاغذ

  انحراف معیار ±میانگین 

 21/0±07/0 34/1±174/0 اجاکسر 1

 09/0±04/0 04/1±125/0 باقرتنگه 2

 53/0±11/0 81/5±745/0 بهنمیر 3

 106/0±039/0 61/1±24/0 سرحمام 4

 048/0±014/0 94/0±11/0 عربخیل 5

 45/0±174/0 52/5±811/0 عزیزك 6

 12/0±054/0 24/1±194/0 علی آباد 7

 21/0±067/0 02/1±097/0 کله بست 8

 171/0±045/0 88/0±126/0 نصرتکال 9

 74/2±39/0 61/12±84/1 ستاد+شهید فرجی 10

 139/0±098/0 33/0±048/0 پایگاه شماره یک 11

 18/0±068/0 26/1±189/0 شهید میرزاده 12

 99/4±01/1 59/33±69/4  مجموع

  5/1467±9/296  5/9875±8/1378  میزان تولید سالیانه

  

  
مقایسه سرانه مواد زاید جامد و کاغذ باطله  - 1شماره  دارنمو

  )gr/d(کننده  تولیدي مراکز بهداشتی درمانی به ازاي مراجعه
  

کمترین گردد  مشخص می ،2شماره ر با مشاهده نمودا
میزان سرانه زباله به ازاي پرسنل را مرکز بهداشتی درمانی 

  . به خود اختصاص داده است) کیلوگرم 336/0(پایگاه شماره یک 
بیشترین میزان سرانه کاغذ به ازاي پرسنل مربوط به مرکز 

باشد و کمترین میزان سرانه کاغذ  بهداشتی درمانی عزیزك می

اي پرسنل مربوط به مرکز بهداشتی درمانی عربخیل با به از
  .گرم است 9/6مقدار 
  
  

  
مقایسه سرانه مواد زاید جامد و کاغذ باطله  - 2شماره نمودار 

  )گرم در روز( به ازاي پرسنل تولیدي مراکز بهداشتی درمانی
  

  :گیري بحث و نتیجه
تحقیقات نشان داده که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي، 

هاي شهري همچون سایر  درصد کاغذ موجود در بین زباله
از طرفی جهت جبران نیاز به کشور به . یابد کشورها افزایش می

روند . هاي گذشته، واردات کاغذ افزایش یافته است کاغذ در دهه
مصرف و واردات کاغذ روز به روز افزایش یافته است و این در 

زینه کل تولید کاغذ ه% 25حالی است که هزینه بازیافت حدود 
در تحقیقی که توسط باریک بین و همکار او تحت عنوان  .است
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هاي آموزشی و اداري دانشگاه علوم  بازیافت کاغذ در بخش
نفر جامعه  183نتایج نشان داد که از  ،پزشکی بیرجند انجام شد

کیلوگرم کاغذ  367) ماه 3(مورد مطالعه در مدت اجراي طرح 
است که از کل میزان کاغذ مصرف شده آوري شده  باطله جمع

  ). 11(درصد آن بازیافت شده است  31) کیلوگرم 367(
کیلوگرم  99/4روزانه  ،توسط جامعه مورد مطالعه حاضر

نفر از  1040گردد که این مقدار توسط  کاغذ باطله تولید می
در تحقیق  .کنندگان تولید شده است مجموع پرسنل و مراجعه

ي جعفري و همکاران تحت عنوان بررسی دیگري که توسط جنید
هاي دندانپزشکی  هاي مطب کمیت و کیفیت و نحوه مدیریت زباله
انجام شد، این نتایج  1386تخصصی شهر همدان در سال 

هاي  حاصل گردید که سرانه تولید زباله هر بیمار در مطب
گرم در روز است و  78/65دندانپزشکی تخصصی برابر با 

هاي دندانپزشکی  لیانه تولیدي در مطبمیزان کل زباله سا
  ). 12( باشد کیلوگرم می 2685تخصصی شهر همدان برابر با 

کیلوگرم  59/33در مطالعه حاضر نیز بدست آمد که روزانه 
گردد و میزان کل زباله  زباله در مراکز بهداشتی درمانی تولید می

تن است که از این  875/9سالیانه در مراکز بهداشتی درمانی 
میزان کل زباله سالیانه تولیدي توسط . تن کاغذ است 47/1مقدار 

مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر در مقایسه با میزان کل 
هاي دندانپزشکی تخصصی شهر  زباله سالیانه تولیدي در مطب

باشد  گرم می 18/40کننده  سرانه هر مراجعه. همدان، بیشتر است
هاي  انه زباله هر بیمار در مطبکه این میزان در مقایسه با سر
توان دلیل آن را تعداد بیشتر  دندانپزشکی کمتر است که می

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر  مراجعه
  . دانست

در تحقیق دیگري که توسط آریایی و همکار او تحت عنوان 
بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردي شهر 

کیلوگرم در شبانه  8369مشخص شد که ، انجام گردیدمشهد 
گردد و  روز توسط جامعه مورد مطالعه، زباله جامد تولید می

کیلوگرم در روز  95/2همچنین سرانه تولید به ازاي هر تخت 
 59/33، در حالی که جامعه مورد مطالعه حاضر )13(است 

ه در باال به کند و سرانه زباله همان طور ک کیلوگرم زباله تولید می
باشد که این  کننده می گرم به ازاي مراجعه 18/40آن اشاره شد 

میزان در مقایسه با سرانه تولید به ازاي هر تخت در مطالعه 

در یک پژوهش که توسط زارعی و  .آریایی بسیار کم است
همکاران پتانسیل بازیافت و مدیریت پسماندهاي شهر اردکان 

گشت که در این شهر روزانه  مورد بررسی قرار گرفت، مشخص
درصد آن را کاغذ تشکیل  9/8گردد که  تن زباله تولید می 35.3

). 14( تن کاغذ در روز 14/3شود با  دهد که این مقدار برابر می می
ولی کاغذ باطله تولیدي در جامعه مورد مطالعه بررسی حاضر 

درصد زباله تولیدي را به خود اختصاص داده است که  88/14
مقدار در مقایسه با میزان کاغذ باطله در شهر اردکان بسیار این 

  .باشد زیاد می
در مطالعه دیگري که توسط ناظم و همکاران تحت عنوان 

ها و پتانسیل بازیافت از پسماندهاي شهري شهرضا،  اولویت
 140000مشخص گردید که در این شهر با جمعیت  ،انجام گرفت

شود  د جامد شهري تولید میتن مواد زای 90نفر، روزانه حدود 
اما ). 3(درصد آن را کاغذ به خود اختصاص داده است  57/7که 

نفر  128715جامعه مورد مطالعه حاضر با تحت پوشش داشتن 
درصد آن  88/14کند که  کیلوگرم زباله تولید می 59/33روزانه 

کاغذهاي باطله  ،طور که این مطالعه نشان داد همان. باشد کاغذ می
ي از مراکز بهداشتی درمانی سهم زیادي از تولید روزانه تولید

توان  کاغذ باطله یک شهر را به خود اختصاص داده است که می
مقدار سالیانه  .به آن به عنوان یک منبع تولیدکننده ثروت نگریست

تن  47/1کاغذهاي باطله تولیدي توسط جمعیت مورد مطالعه 
اصله  25یانه از نابودي توان سال باشد که با بازیافت آن می می

هاي الزم در  براي این کار باید آموزش. درخت جلوگیري کرد
هاي تولیدي مراکز  خصوص تفکیک کاغذ از مجموعه زباله

بهداشتی درمانی را به پرسنل و مسئول خدمات مراکز داده تا 
بتوان آن را به صنایع تولیدکننده کاغذ تحویل داد تا مجدداً وارد 

جویی اقتصادي  توان صرفه با این کار می. دچرخه مصرف گرد
با . با توجه به بخش زیاد واردات کاغذ به کشور به وجود آورد

که مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر مجهز  توجه به این
به سیستم اتوماسیون اداري نیستند و تنها مرکز بهداشتی 

این توان تمام  می ،درمانی شهرستان مجهز به این سیستم است
مراکز را مجهز به این سیستم کرد تا از مصرف کاغذ و هدر 

  .رفتن آن به عنوان یک سرمایه ملی جلوگیري کرد
کیلوگرم  99/4روزانه حدود  ،همان طور که مشخص گردید

شود که این  کاغذ باطله توسط مراکز بهداشتی درمانی تولید می
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ان با تو تنها بخشی از کاغذ باطله تولیدي یک شهر است و می
اي وسیع در تمام سطح کشور نسبت به مقدار  داشتن مطالعه

زیاد آن اطالع کسب کرد تا کلیه جوانب اقتصادي و 
اي  همچنین با تدوین برنامه. محیطی آن مشخص شود  زیست

توان کاغذهاي باطله را  مدون و با هماهنگی موسسه و ارادات می
ایع چوب و هاي شهري بازیافت و به صن بدون تداخل بازباله

توان با انجام اتوماسیون اداري  همچنین می. کاغذ تحویل داد
  .میزان مصرف کاغذ رو به حداقل رساند
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ABSTRACT 
 

Introduction: Recycling after waste reduction is a second-priority strategy in waste 
management. One of the recyclable materials in the waste is paper. Health centers are one of 
the sources of waste paper. The aim of this study was to evaluate the amount of waste 
produced in remedial sanitary center of Babolsar city with an emphasis on paper recycling. 

Methods: This was a descriptive analytical study in Babolsar city, which was conducted 
during 3 months in 12 health centers. Produced wastes of health care centers separated at the 
end of working hours and weighed with accuracy of ±0.1 gr. 

Results: Results of the study showed that 9.875 tons of waste are produced annually, out of 
which, 1.47 tons is paper. Maximum and minimum generated waste paper in the health 
centers was related to Setad and Arabkhil health centers, respectively. Maximum per capita 
of waste production of Azizak and Setad centers were 34.80 and 10.7 grams per day, 
respectively and the minimum per capita for Bagher tangeh and Behnamir was 9.92 and 1.8 
gr. 

Conclusion: Regarding the role of waste in environmental pollution, recycling of health 
centers waste papers of Babolsar city can led to prevention of environment pollution and loss 
of national properties. 

Key words: Waste, Recycling Paper, Health Centers, Babolsar 
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