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چكيده
واحدهاي صنايع غذايي بدليل ماهيت متفاوت محصوالت خود داراي پسماندهاي متنوعي از لحاظ كمي و كيفي ميباشند .بررسي پسماند
كارخانجات صنايع غذايي در شهرستان رشت به جهت شرايط اقليمي خاص منطقه و محيطزيست آسيب پذير آن از اهميت ويژهاي
برخوردار است .هدف از انجام اين مطالعه شناسايي پسماند كارخانجات صنايع غذايي شهر رشت و نحوه مديريت آنها بوده تا در ضمن اين
پژوهش ،نقاط قوت و ضعف مديريت مشخص گردد تا با ايجاد تغييراتي در روند مديريت بتوان پسماندهاي حاصل از صنايع را سازماندهي
نمود .در اين پژوهش در حدود  04واحد صنعتي از  211واحد صنعتي فعال براساس مشاهده وتکميل پرسشنامه موضوعي مورد بررسي
قرار گرفتند جهت ذخيره سازي و تجزيه و تحليل اطالعات نسبت به ايجاد بانك اطالعاتي پسماند كارخانجات اقدام گرديد .دادههاي به-
دست آمده توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .طبق نتايج حاصله از تجزيه و تحليل اطالعات گروههاي آشاميدني و
نانوايي ،بيسکويتسازي ،ماكارونيسازي به ترتيب بيشترين ميزان ضايعات صنعتي وگروههاي آشاميدني و نانوايي ،بيسکويتسازي،
ماكارونيسازي بيشترين ضايعات شبه خانگي را توليد مينمايند .درحدود  36درصد ازضايعات پسماند صنعتي اين صنايع قابليت بازيافت
دارند ولي  14درصد ازآنها در عمل بازيافت مي شوند .بيشترين روش دفع ضايعات كه از سوي صنايع انتخاب ميشود فروش به ميزان
 0.53درصد و دفن بهداشتي به ميزان  61درصد ميباشد .برخي ازصنايع معادل  056درصد ضايعات خود را ميسوزانند كه به صورت
غيراستاندارد انجام ميگيرد .بيشترين نحوه نگه داري ضايعات تا زمان دفع به صورت انبارهاي روباز در محيط كارخانه است كه باعث ايجاد
آلودگي ميگردد .بيش ترين منشا توليد ضايعات صنعتي درصنايع غذايي محصول توليدي به ميزان  10561درصد و در مرحله بعد ضايعات
حاصل از بستهبندي معادل  145.2درصد ميتوان اشاره نمود .دورههاي زماني دفع ضايعات صنعتي در 0251درصد از صنايع به صورت
موردي و 2.50درصد به صـــورت روزانه گزارش شده است.

 -2استاديار دانشکده محيط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
 -1كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران *(مسوول مکاتبات).
 -6كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
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براساس مطالعات صورت گرفته در شهرستان رشت سيستم جمع آوري ،بازيافت ،حمل و نقل و دفع پسماندهاي صنعتي براساس ضوابط
محيط زيستي و بهداشتي انجام نميگردد ،بها ين جهت ضروري است با اعمال سيستم مديريت جامع مواد زايد جامد در شهرستان رشت،
در ضمن كاهش توليد پسماند روند رو به رشد توسعه صنعتي نيز حفظ گردد ،كه اين خود گامي مؤثر به سوي توسعه پايدار ميباشد.
واژههای کليدی :صنايع غذايي ،مديريت پسماند صنعتي ،رشت.
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زمينه و هدف
رشد روز افزون جمعيت شهري ايران به همراه ايجاد

هنوز مساله پسماند و عوارض غيربهداشتي آن گريبانگير شهر

مراكز صنعتي جديد ،فقدان يا ضعف سياستگذاريها و

است .عوامل بسياري مثل فاكتورهاي اجتماعي ،اقتصادي و

ارزيــــــابي طرحهاي شهري بـر اساس برنامه آمايش

اقليمي در سيستم دفع پسماند دخيل هستند .بهويژه در

سرزمين و همچنين تداوم تخليه انواع زايدات و فاضالبها به

استان گيالن و شهر رشت عواملي چون گسترش بيرويه شهر،

محيطزيست از جمله عوامل بحرانزايي است كه محيطزيست

مهاجرت روز افزون جمعيت روستايي به شهرها و تركيب

طبيعي و كيفيت بهداشت و سالمت انسانها را در معرض

جمعيت نياز به احداث صنايع بزرگ و كوچك را افزايش داده

خطر قرارداده است .

و حل مشکل زباله را بغرنجتر نموده است .لذا ضروري است كه

رويدادهاي گوناگوني بر اثر سوء مديريت زيست-

با شناسايي و تعيين مشکالت و محدوديتها نسبت به ارايه

محيطي هم در كشورهاي سرمايه-داري غرب و هم در بلوك

يك سيستم بهينه مديريت پسماند صنايع غذايي در اين

شرق در ارتباط با مساله مواد زايد و آلودگي به وقوع پيوسته

منطقه اقدام گردد (.)6

است .كه به تدريج دولتها ،نهادهاي بينالمللي و NGOها را

در اين تحقيق مواد زايد جامد ناشي از فرآيندهاي

متوجه برنامههاي مراقبتي و كنترلي در اين زمينه نموده

مختلف توليد و بستهبندي و در نهايت ارسال محصول به بازار

است .اين برنامهها به دنبال ايجاد نوع تغيير ،در رابطه با وجود

مصرف شناسايي شد و نحوه عملکرد صنايع با اين ضايعات

آمدن زباله و انواع آلودگيها از طريق پرداخت جرايم تا

بررسي گرديد و در نهايت راهکارهاي عملي و منطبق با اصول

تشويق براي اقدامـــــات پيشگيرانه ميباشد .سازمان

مديريت زيستمحيطي كه هدف نهايي آن دستيابي به توسعه

بهداشت جهاني عدم توجه به جمعآوري و دفع مواد زايد

پايدار است ،ارايه شد.

جامد را عامل ايجاد  61مشکل زيست محيطي معرفي نموده
كه با گذشت زمان مقابله با آن به سادگي امکانپذير نميباشد

مواد و روشها
شناخت و تحليل موضوع اين تحقيق بر مبناي

(.)2
در كنار مسايل و موضوعات گوناگون شهرهاي ايران،
خطرات زيستمحيطي ناشي از مديريت غير كارآمد مواد زايد
نيز يکي از مشکالت اساسي كشور است .اين موضوع بهويژه در
استانهاي شمالي كشور ،سواحل شمالي خليج فارس و نيز در
مراكز بزرگ جمعيتي و صنعتي ،ابعاد پيچيده و گستردهاي
پيدا نموده است .مشکل مزبور نه تنها قسمت عمده توان
مديران را متوجه خود نموده بلکه روند توسعه پايدار و اصولي
اين مراكز را نيز به خطر انداخته است (.)1
مديريت پسماند در كارخانجات صنايع غذايي
شهرستان رشت از جمله مسايل و مشکالتي است كه در
سالهاي اخير ذهن مسئوالن محيطزيست استان و شهرداري
را به خود مشغول داشته و آنها در تالش براي يافتن راهحل
اصوليتر جهت دفع مناسب آن به تکاپو انداخته است؛ ولي

متدولوژي كتابخانهاي ،ميداني و استفاده از اطالعات و
تجربيات مديران و كارشناسان ذيربط ميباشد .منابع آماري
اطالعات واحدهاي صنايع غذايي فعال ،استفاده از مراجع
موجود در اينترنت بهخصوص سايتهاي تخصصي بوده است.
بهمنظور آگاهي از وضعيت فعلي سيستم مديريت
مواد زاي د جامد و مشخصات واحدهاي صنعتي موجود عالوه
بر انجام مطالعات ميداني (شامل بازديد ،مصاحبه ،تکميل
پرسشنامه) به توزيع پرسشنامه بين كارشناسان و مديران
صنايع اقدام گرديد .
از جمله مهمترين بخشهاي تحقيق جمعآوري داده-
هاي خام از جامعه آماري ميباشد .به همين منظور پرسش-
نامهاي حاوي  6.سوال تدوين شد .اين پرسشنامه شامل 6
بخش كلي به شرح زير است :
الف ) مشخصات واحد صنعتي
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ب ) ويژگيها و اطالعات زبالههاي توليدي در واحد
صنعتي

منوری و همكاران

سازي ،تصفيه قند و شکر ،كاكائو و شکالت و شيريني ،صنايع
آشاميدني و ساير خوراكيها ميباشد .مساحت كل اين صنايع

ج ) وضعيت مديريت زبالههاي صنعتي

در مجموع  2113441متر مربع ميباشد.

فاكتورهايي كه در ارتباط با مديريت پسماندهاي

بررسي ميزان پسماندهاي شبه خانگي در صنايع غذايي

صنعتي مورد مطالعه قرار گرفته شامل موارد زير مي باشد:

شهرستان رشت :



محل دفع زبالههاي واحد صنعتي

در جدول شماره  2تعداد و درصد واحدهاي فعال صنايع



نحوه دفع زبالههاي واحد صنعتي

غذايي موجود ارائه شده است .براساس جدول شماره  2بيش-



دوره زماني و دفع زباله

ترين ميــــزان توليد زبالههاي شبهخانگي به گروه نانوايي،



نحوه حمل زباله هاي صنعتي به محل دفن

بيسکويتسازي و رشته ماكارونيسازي و كمترين ميزان توليد



فاصله تقريبي محل دفن تا واحد صنعتي

زبالههاي شبه خانگي به گروه تصفيه قند و شکر تعلق دارد .



فعاليتهاي مديريتي در زمينه زبالههاي توليدي



اخذ گواهينامه ايزو  20444براي واحد صنعتي



انتخاب واحد صنعتي به عنوان صنعت سبز



دارا بودن بخش محيطزيست يا كارشناسان
محيطزيست در واحد صنعتي



سابقه شکايت محلي از واحد صنعتي در خصوص
نحوه نگهداري يا دفع زبالههاي صنعتي



سابقه انجام مطالعات در زمينه زبالههاي صنعتي
كارخانه

تجزيه و تحليل اطالعات نيز از طريق دستهبندي
اطالعات ،تحليل اطالعات آماري و ترسيم نمودارها توسط نرم
افزار  Excelگرديد.
یافتهها
تقسيمبندی صنایع غذایي موجود در شهرستان رشت:
براساس اعالم كارشناسان اداره صنايع شهرستان ،اين صنايع
در  22بخش مشغول فعاليت ميباشند .اساس تقسيمبندي
اين صنايع بر پايه نوع محصوالت كارخانجات بوده و شامل
صنايع لبنيات ،كشتار و نگهداري گوشت ،كنسروسازي و نگه-
داري ميوه و سبزيجات ،كنســـروسازي ونگهداري ماهي و
حيوانات سخت تن ،روغن و چربي حيواني و نباتي ،آردسازي و
برنج پاك كني ،نانوايي و بيسکويت سازي و رشته و ماكاروني
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جدول  -1ميزان پسماند شبه خانگي توليدی به تفكيك گروههای موجود صنایع غذایي رشت سال( 1633تن /سال )
ميزان زباله توليدی شبه خانگي
( تن در سال)

گروه فعاليت

درصد

سرانه روزانه

تعداد واحدهای صنعتي تن در سال
لبنيات

3

3/63

3/39

61/2

کشتار و تهيه و نگهداری گوشت

9

4/92

4/33

31/3

کنسرو سازی و نگهداری ميوه و سبزیجات

12

13/33

11/3

39/3

کنسرو سازی و نگهداری ماهي و حيوانات

2

2/64

2/93

133/3

سخت تن
روغن و چربي حيواني و نباتي

6

2/33

2/33

133/3

آرد سازی

9

4/43

4/39

31/32

نانوایي بيسكویت سازی و رشته ماکاروني-

43

29/3

23/6

93/4

سازی
تصفيه قند و شكر

6

3/4

3/44

33/33

کاکائو شكالت و شيریني

3

9/36

3/62

92/9

صنایع آشاميدني

3

14/32

13/1

9394

سایر خوراکيها

26

16/63

14/31

94/32

33/31
بررسي ميزان پسماندهای صنعتي توليدی توسط هریك
از گروههای صنایع غذایي رشت:
بـــراسـاس بررسيهاي بهعمل آمده ،بيشترين
حجم توليد زبالههاي صنعتي به گروه صنايع آشاميدني
اختصاص دارد ،كه ميزان آن  643تن زباله صنعتي و گروه
چربي و روغن حيواني و نباتي با توليد  6/3تن در سال معادل
 4/61درصد كمترين حجم زبالههاي صنعتي را دارند .
بررسي نحوه دفع پسماندهاي صنعتي صنايع غذايي رشت :
براساس جدول شماره  1بيشترين روش دفع
پسماندهاي صنعتي توسط واحدها ،فروش ضايعات بوده و يا
جهت دفن

بهداشتي ضايعات خود ،آنها را به شهرداريها و يا
دفتر خدمات شهر صنعتي تحويل ميدهند .
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جدول  -2نحوه دفع پسماندهای صنعتي واحدهای صنایع غذایي رشت در سال 1633
نحوه دفع

دفن
بهداشتي
23

درصد

سوزاندن
6/2

تلنبار
کردن

فروش

3/9

42/9

دفن ،

دفن،

سوزاندن

فروش

13/3

تلنبار کردن ،سوزاندن،
فروش

6/22

فروش
6/12

2/93

نحوه نگهداری پسماندهای صنعتي تا زمان دفع:
براساس جدول شماره  6متداولترين روش نگهداري
پسماندها انبار روباز و سر پوشيده بوده و روشهاي ديگر كمتر
استفاده ميگردد.

جدول  -6مقایسه روش های نگهداری پسماندهای صنعتي تا زمان دفع از واحد صنعتي در سال 1633
نحوه نگهداری

انبار رو باز

درصد

43/2

انبار
سرپوشيده
63

گودال

بشكه

6/9

4/2

انبار سر

انبار روباز ،انبار سر

پوشيده ،بشكه

پوشيده

4

6/1

مقایسه منشاء توليد پسماندهای صنعتي درواحدهای

عامل مهم و مؤثر در مرحله بستهبندي محصوالت اين گروه با

صنایع غذایي رشت :براساس جدول شماره  0مشخص مي-

ميزان  14/.2درصد ميباشد.

گردد كه محصول توليد به ميزان 10/61درصد بيشترين عامل
ايجاد پسماندهاي صنعتي در صنايع غذايي ميباشد .دومين

جدول  -4مقایسه منشاء توليد پسماندهای صنعتي درواحدهای صنایع غذایي رشت در سال 1633

منشاءتوليد پسماند صنعتي

درصد

منشاءتوليد پسماند صنعتي

درصد

ماده اوليه

3/91

ماده اوليه،بسته بندي

11/3

محصول توليدي

24/62

محصول توليدي،انبار مواد

6/29

انبار مواد

6/33

محصول توليدي،بسته بندي

3/33

بسته بندي

23/93

محصول توليدي ،بسته بندي،ماده اوليه

9/42

ماده اوليه ،محصول توليدي

3/93

محصول توليدي ،بسته بندي انبار مواد

4/33

ماده اوليه،انبار مواد

2/12
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بررسي مديريت پسماندهاي ناشي از صنايع غذايي

اين گروهها ،گروه نانوايي ،بيسکويتسازي و رشته ماكاروني

شهرستان رشت :كارخانجات صنايع غذايي به لحاظ نوع

سازي با  02واحد بيشترين و گروه كنسروسازي و نگهداري

محصول و توليدات خود اغلب در اطراف شهرها و مراكز

ماهي و حيوانات سخت تن با  1واحد كمترين تعداد واحدها را

جمعيتي واقع شدهاند ،لذا از لحاظ بـــار آلودگي و ميزان

به خود اختصاص ميدهند.

اثراتي كه مواد زائد و آلودگيهاي حاصل از اين صنايع بر

از بين  04واحد صنعتي بررسي شده  24واحد به

محيطزيست و اكوسيستم منطقه دارند بايد بيشتر مورد

گروه نانوايي ،بيسکويتسازي و رشته ماكارونيسازي و سپس

توجه قرار گيرد.

گروه ساير خوراكيها و كنسروسازي و نگهداري ميوه و

بر اساس مطالعات انجام شده مراحل مختلف توليد

سبزيجات با  3گروه بررسي شده در ردههاي بعدي جاي مي-

ضايعات شامل فراورش و توليد ،احتراق ،سوزاندن ضايعات ،دم

گيرند كمترين تعداد گروههاي بررسي شده مربوط به كنسرو

قيچي ،انبار مواد ،آسياب وجداسازي و زبالههاي انساني مي-

سازي و نگهداري ماهي و حيوانات سخت تن  ،تصفيه قند و

باشد .چگونگي دفع آن نيز براساس تلنبار كردن سوزانيدن،

شکر و روغن و چربي حيواني و نباتي ميباشد .

دفن كردن ،حمل به محل ديگر و بـــازيافت طبقهبندي مي-

در مجموع واحدهاي صنعتي بــررسي شده ساالنه به

گردند و با بررسي مواد زايد هر واحد از جنبه قابل تجزيه و

ميزان  2223/32تن پسماند صنعتي و  34/62تن پسماندهاي

غيرقابل تجزيه بودن و نيز از جنبه خطرناك بودن مواد زايد

شبه خانگي توليد مينمايند با بررسي انجام شده ميتوان

براساس كنوانسيون بازل مواد زايد جامد توليدي تقسيم و

اظهار داشت با توسعه و گسترش فعاليتهاي صنعتي در

طبقهبندي ميگردند.

كارخانهها و نيز افزايش تعداد پرسنل ،حجم پسماندهاي

بررسي وضعيت واحدهای صنایع غذایي رشت از لحاظ

توليدي افزايش خواهد يافت و با تجمع اين زايدات عالوه بر

دارا بودن ایزو : 14333

اثرات منفي زيستمحيطي ،مصرف بيشتر منابع را نيز در پي

بررسي وضعيت واحدهاي صنعتي صنايعغذايي

خواهد داشت.

شهرستان رشت از لحاظ دارا بودن گواهينامه ايزو 20444

در شهرستان رشت مديريت پسماندهاي صنعتي

بيان گر اين امر است كه از بين كليه واحدهاي صنايع غذايي

مطابق با اصول مديريتي كه منطبق با قوانين و استانداردهاي

رشت شركت پگاه گيالن داراي گواهينامه ايزو 20444بوده و

جهاني باشد ،اعمال نميگردد .براي مثال جابجا كردن و حمل

تنها در حدود  %24از واحدها داراي بخش محيط زيست مي-

و نقل پسماندهاي صنعتي با دست صورت ميگيرد و يا دفع

باشند .اين واحد صنعتي به عنوان صنعت سبز نيز در سطح

پسماندهاي صنعتي و شبه خانگي بدون تفکيك با هم در

استاني برگزيده شده و داراي گروه محيطزيست نيز ميباشد .

محل سراوان صورت ميگيرد .
جمعآوري پسماندها در شهر صنعتي به عهده

بحث و نتيجه گيری

مديريت شهرصنعتي ميباشد و در ساير نقـــاط شهر به عهده

در شهرستان رشت به طور كلي  211واحد صنعتي

شهرداري است و اين در صورتــــــي است كه عدم كارآيي

كوچك و بزرگ مشغول فعاليت ميباشند كه در حدود 04

سيستم جمعآوري پسماندها يکي از نقاط ضعف سيستم

واحد صنعتي از اين تعداد مورد بررسي قرار گرفتند .در كل

مديريتي ميباشد .اكثر واحدها از نحوه جمعآوري و حمل و

اين واحدها تعداد  0631نفر مشغول به كار ميباشند .اين

نقل پسماندها رضايت كافي نداشته و نسبت به ايجاد تغيير و

صنايع در  22گروه تقسيم شده و در مناطق مختلف

تحوالتي در اين زمينه متمايل ميباشند.

شهرستان از جمله شهر صنعتي رشت واقع شدهاند .در بين
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به طور مثال در شهر صنعتي تنها يك كاميون بنز 21

انگاري كاركنان خود ،پسماندهاي صنعتي را به همراه

تني براي حمل پسماندهاي صنعتي و يك ماشين وانت جهت

پسماندهاي شبه خانگي مخلوط كرده و تحويل مسئول جمع-

جمعآوري پسماندهاي شبه خانگي به فعاليت ميپردازند اين

آوري پسماندها مي دهند .در صورتيكه بايستي پسماندهاي

نشاندهنده ناكافي بودن ماشينهاي محل زباله است كه خود

صنعتي و شبه خانگي خود را به صورت مجزا تحويل دهند ،تا

باعث ايجاد ناهماهنگي و بينظمي در دفع پسماندها ميشود.

با هم مخلوط نگردند .

به همين جهت برخي واحدها مثل كارخانجات توليد ماكاروني

از جمله ديگر مشکالت موجود ،ايجاد آلودگي هوا به

و بيسکويت سازي و يا تن ماهي مبادرت به سوزاندن ضايعات

دليل سوزاندن پسماندها توسط برخي از واحدهاي فعال

خود مينمايند و يا برخي از پسماندهاي صنعتي خود را در

صنعتي است كه البته اين امر توسط كارشناسان محيطزيست

محوطه پشت كارخانه دفن ميكنند .

پيگيري شده و تدابير الزم در دست اقدام است .عالوه براين

در محدوده شهر صنعتي عمليات جمعآوري

برخي از صنايع پسماندهايي را كه قابليت بازيافت و يا استفاده

پسماندها همه روزه از ساعت  3صبح الي  20انجام ميپذيرد

مجدد دارند ،به محل دفن ارسال ميكنند كه اين كار عالوه بر

و پسماندها محل نگهداري موقت پسماندها در شهر صنعتي

آسيبهاي اقتصادي ،آلودگي محيطزيست را نيز به دنبال

انتقال داده ميشوند .در سطح شهرستان عمليات جمعآوري

خواهد داشت .

پسماندها از ساعت  3شب تا  21شب انجام شده و پسماندها

ميزان پسماند توليدي در هر يك از مراحل توليد بر

به محل دفن پسماندهاي شهري رشت در ناحيه سراوان

حسب نحوه مديريت واحد توليدي و نيز تکنولوژي مورد

انتقال مييابند .

استفاده متفاوت ميباشد .عالوه بر الزاماتي كه از ديدگاه

پسماندهاي شهر صنعتي رشت پس از جمعآوري ،در

بهداشتي ـ محيطزيستي ضرورت جمع آوري اصولي

ضلع شمال غربي اراضي آن تخليه ميشوند و مواد قابل

پسماندهاي توليدي و صنعتي را در نواحي صنعتي بهوجود

بازيافت جداسازي ميگردند و باقي مواد نيز پس از مدتي به

مي آورد ،توجه به ابعاد اقتصادي موضوع نيز قابل اهميت است.

محل دفن پسماندهاي شهري رشت در ناحيه سراوان كه در

امروزه زايدات جامد صنعتي مانند مقوا ،كاغذ ،پالستيك،

فاصله  3كيلو متري از شهر صنعتي رشت قرار دارد ،انتقال

شيشه ،بطري و خرده ريزههاي فلزي بر حسب اينكه از

داده ميشوند.

كداميك از مراحل توليد بهوجود آمدهاند ،تشکيلدهنده مواد

تلنبار شدن پسماندها باعث ايجاد بوي آزاردهنده

خام ثانويه هستند كه در يك چنين محدوده توليدي و

ميشود و شيرابه توليدي خاك منطقه و آبهاي زير زميني را

صنعتي ،با در نظر گرفتن تدابير مناسب ميتوانند بازيافت

آلوده مينمايند .مهمترين مشکل در سيستم فعلي مديريتي،

شده ،مورد استفاده قرار گيرند.

دفع تو ام پسماندهاي صنعتي با پسماندهاي شهري ميباشد.

بررسي آمارها بيانگر اين موضوع است كه واحدهاي

اين امر نشاندهنده عدم وجود يك سيستم نظارتي دقيق بر

بزرگ با پرسنل باالي  244نفر ( با فرواني ) %66نسبت به

نوع پسماندهاي توليدي و نحوه حمل و نقل آن است .هزينه

داير نمودن بخش محيطزيست و برقراري سيستم مديريت

خدمات و حمل و نقل پسماندهاي شبه خانگي كارخانهها

محيطزيست و اخذ گواهينامه ايزو 20444و اختصاص كل

رايگان ميباشد .درحاليكه در شهر صنعتي ،واحدهاي صنعتي

فراواني صنعت سبز فعاليت بيشتري نسبت به ساير واحدها

براي حمل و نقل پسماندهاي صنعتي ملزم به پرداخت مبلغي

داشتهاند.

به حساب مديريت شهر صنعتي ميباشند ،لذا بعضي از
واحدهاي صنعتي به علت سودجويي و برخي به دليل سهل-

فعاليتهاي مرتبط با مديريت پسماند در واحدهاي
صنعتي صنايع غذايي رشت :

بررسي مدیریت پسماند كارخانجات صنایع غذایي ...
در اين خصوص با توجه به بررسيهاي به عمل آمده
اكثر واحدهاي توليدي به مساله كاهش ضايعات از مبدأ به
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توجه برنامه ريزان و دست اندركاران مسايل اقتصادي و
محيطزيست جهان ميباشد ،است.

عنوان اصليترين سياست مديريتي پسماندها اشاره ميكنند و

نتيجه اين بررسيها نشان ميدهد كه واحدهايي كه

در مرحله بعدي دفن بهداشتي از جمله راهکارهاي عملي در

جزء صنايع بزرگ محسوب ميشوند رويکرد محيطزيستي

اين زمينه شناخته شده است البته با توجه به اينكه هر يك

بيشتري نسبت به ساير صنايع غذايي كوچكتر دارند زيرا

از صنايع غذايي شهرستان رشت به صورت مجزا از يکديگر

اغلب صنايع غذايي كوچكتر وجود كارشناسان محيطزيست و

عمليات بازيافت را انجام نميدهند ،ولي اغلب سعي برآن دارند

يا داير نمودن گروه محيطزيست را پرهزينه و دردسر زا مي-

كه ضايعات قابل بازيافت را به صنايعي كه قادر به استفاده از

دانند .لذا ميتوان گفت ريشه معضالت موجود در رابطه با

آنها به عنوان مواد اوليه مي باشند .انتقال دهند .بهطور كلي

مديريت صحيح پسماندهاي صنايع غذايي شهرستان رشت

رويکرد مديريت صنايعغذايي در كل به سوي كاهش مبدأ

ناشي از عدم وجود كارشناسان محيطزيست در صنايع مي-

سوق داده شدهاست .تحقق اين اهداف نيازمند بهرهبرداري از

باشد.

تکنولوژيهاي پيشرفتهتر و نيروهاي انساني كار آزموده و نيز

با توجه به آنچه گذشت كنترل آلودگيهاي ناشي از

مواد اوليه مرغوب است .نتيجه اجراي فعاليتهاي مديريتي

صنايع غذايي شهرستان رشت با توجه به قوانين موجود و

پسماندها در نهايت به نفع توليدكنندگان كاالها خواهد بود و

كثرت منابع آالينده مستلزم تدابير و اقدامات چند جانبه و

اين عمل داراي توجيه اقتصادي است .همين امر باعث توجه

متعددي است كه در اينجا به تعدادي از مهمترين و عملي-

مديران به سوي مديريتي صحيح شده است.

ترين آنها اشاره ميشود .البته ميبايست به اين نکته نيز

بي ترديد توسعه صنعتي در كشور ميبايست با در

توجه نمود كه هيچ فعاليتي نميتواند به طور مطلق فاقد

نظر گرفتن مالحظات زيستمحيطي انجام گيرد تا به اين

آلودگي باشد .به اين جهت يافتن راهحلهاي مناسب جهت

وسيله پيامدهاي سوء ناشي از پروژه تا حد امکان تقليل يافته

كنترل و كاهش آلودگي ناشي از فعاليتهاي توليدي و

و از تخريب اجزا محيطزيست محل اجرا پروژه و مناطق

صنعتي ضروري ميباشد.

اطراف آن جلوگيري بهعمل آيد  .لذا اين مهم در شهرك
صنعتي رشت و كارخانجات خارج از محيط شهرك نيز مي-

راهکارهاي مديريتي در جهت كاهش ضايعات و
آلودگي :

بايست مورد توجه قرار گيرد و سعي گردد تا با توجه به

 -2اصالح نظام توليد از طريق تکنولوژيها و

خصوصيات طرح و ويژگيهاي محيطزيست منطقه مطالعات

فرآيندهايي كه منابع را به صورتي كارا تر بهكار

شيوههاي تقليل اثرات سوء زيست محيطي ارايه گردد.

ميگيرد و در عين حال ضايعات كمتر ايجاد مي-

مطالعات و بررسيهاي مربوط به شناخت طرح مورد نظر نشان

كند .محصول بيشتر با نهاده كمتر راهي مهم به

ميدهد كه در شهرك صنعتي تعداد زيادي از انواع

سوي پايداري صنعت است .

كارخانجات صنايع غذايي و نيز ساير صنايع قرار دارند.

 -1همکاريهاي تکنولوژيکي شامل تالشهاي

بنابراين آاليندههاي متفاوتي بهطور بالقوه ممکن است به

مشترك موسسات خصوصي و دولتها چه عرضه

محيط راه يابد حفاظت محيطزيست با تعبيري كه امروزه از

كننده و چه دريافت كننده تکنولوژي است .چنين

آن مي شود به معناي عدم استفاده از منابع طبيعي و مواهب

همکاريهاي مستلزم حضور مداوم دولت ،بخش

خدادادي بلکه به مفهوم توسعه پايدار كه اين روزها مورد

خصوصي و سازمانهاي تحقيق و توسعه است تا
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بتوان بهترين نتايج ممکن را از انتقال تکنولوژي

اغلب فاقد استانداردهاي خاص بوده و انبار ضايعات

كسب كرد .

درون آنها بدون برنامهريزي و نظارت ميباشد .

 -6نظر براينکه ضايعات غذايي شهرستان رشت

 -6در بيشتر صنايع غذايي شهرستان رشت

در شهر صنعتي رشت مستقر بوده و يا در حاشيه و

آموزش مديران و كارشناسان و باالبردن سطح

اطراف شهر واقع شدهاند ،لذا مسئوليت جمعآوري

علمي كارگران امري بياهميت بوده و به ويژه در

حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصله وظيفه

رابطه با اصول مديريت محيطزيستي توجهي

شهرداري و در محوطه شهر صنعتي به عهده

صورت نميگيرد و حتي تنها  24درصد از كل

مديريت شهر صنعتي ميباشد لذا دستگاههاي

صنايع غذايي شهرستان داراي كارشناس محيط-

مربوطه براي اجراي صحيح و درست وظيفه

زيست ميباشند ،تا فعاليتهاي واحد را از لحاظ

خويش نيازمند وجود يك روش اصولي و سيستمي

مغايرت با اصول صحيح محيطزيستي بررسي كنند

ميباشند تا بتوانند به طوركلي از منابع استفاده

و راهحلهاي درست و منطقي ارايه نمايد لذا توجه

نمايند .

بيشتر به سطح آگاهي و آموزش كاركنان و

 -0با توجه به اينكه سازمانهاي صنايع و معادن

كارگران باعث افزايش بهرهوري ميگردد و هم-

و سازمان حفاظت محيطزيست ناظر بر عملکرد

چنين ميزان توليد ضايعات را به حداقل ممکن

واحدهاي موجود است .لذا همه سازمانها و ارگان-

كاهش ميدهد .

هاي ذيربط ،به ويژه واحدهاي صنعتي صنايع

 -2با توجه به اينكه بيشتر ضايعات در حدود

غذايي رشت بايد در جهت دستيابي به توسعه

 36درصد قابليت بازيافت و يا استفاده مجدد را

پايدار صنعتي منطبق با اصول پايدار تالش نمايند.

دارند ولي اغلب توسط صنايع غذايي به همراه ساير

تا بتوانند نهايت استفاده را از فرصتهاي استفاده

ضايعات صنعتي و يا شبه خانگي مخلوط شده و به

مجدد و بازيافت كاهش از مبدا بنمايند .

بيرون كارخانه فرستاده ميشوند و كمتر مورد

 -.استفاده از سيستمهاي مکانيزه حملونقل و

استفاده قرار ميگيرند ،لذا ارگانهاي مربوطه بايد

جمعآوري پسماندها و ارايه برنامه زمانبندي شده

با اجراي برنامههاي تشويقي و نيز در صورت لزوم

براي هريك از واحدها با توجه به ميزان توليد

اعمال فشار ،صنايع را به بازيافت و استفاده مجدد

زايدات و نيز با توجه به فصول مختلف سال براي

از ضايعات صنعتي بهگمارند.

آنانكه ميزان توليد پسماندهاي متغيري دارند تا

 -3استفاده از دانش و علم روز دنيا و بهكارگيري

انباشته شدن ضايعات و ايجاد آلودگي جلوگيري

تکنولوژيهاي جديد و خاص و نيز بهكارگيري مواد

نمايد.

اوليه مرغوب ميتواند به كاهش پسماندهاي

 -3غالب صنايع غذايي ضايعات خود را در انباري

صنعتي منجر گردد .

روباز نگهداري مينمايند منظور آنها از انبار روباز

 -24گروههاي پژوهش و تحقيق از سوي اداره

محوطه داخلي كارخانه است كه بدون هيچ

محيطزيست و اداره صنايع در جهت نظارت بر

استانداردي محلي نامناسب براي جمعآوري زباله-

عملکرد صنايع غذايي بزرگ و كوچك در رابطه با

هاي صنعتي ميباشد و آن گروه از صنايع غذايي

مديريت صحيح و شبه خانگي اعزام گردند.

كه در انبارهاي سرپوشيده ضايعات را نگهداري

بررسي مدیریت پسماند كارخانجات صنایع غذایي ...
 -22محلهاي دفن پسماندهاي صنعتي از
پسماندهاي شهري و محلهاي دفن موجود بر
طبق استانداردهاي جهاني بهسازي شوند.
 -21الزم است كه اداره محيطزيست بر نحوه
بازيافت و استفاده مجدد از ضايعات جهت
جلوگيري از توليد محصوالت خطر ساز و غير
بهداشتي نظارت نمايد.
 -26با توجه به اينكه در شهرستان رشت در
جاده الكان كارخانه توليد كمپوست موجود است
در صورت امکان جداسازي پسماندها به منظور
بهرهوري در جهت مصارف عمومي انرژي از طريق
كارخانه كمپوست و بيوگاز .
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