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  مقدمه
باعث  افزایش سطح زندگی گسترش شهرنشینی و
حال توسعه  کشورهای در در افزایش تولید پسماند

به یک  را شهری جامد زاید مدیریت مواد شده و
 مسئوالن شهری و. چالش بزرگ تبدیل کرده است

به دالیل ، ی زیادها ها علی رغم صرف هزینه شهرداری
، موضوعپیچیدگی ، محدودیت منابع مالی( مختلف

، محیطی با مشکالت اساسی زیست) ...مسایل فرهنگی و
شهری مواجه  زمینه مدیریت پسماند در... اقتصادی و

 نابع مختلف تولیدم شهری از پسماند. )1،2( هستند

منابع تولید پسماند به ، حالت جامع در. گردد می
 در. )3( بندی بستگی دارد منطقه کاربری زمین و

که تحت  EPAUS توسطاستراتژی طراحی شده 
، دباش می ISWM(1( عنوان مدیریت جامع پسماند

به عنوان اولویت ، اجزای پسماند  3بازیابی و 2بازیافت
 قبل از و) استفاده مجدد کاهش تولید و از بعد( سوم

دفن  انرژی و ی سوزاندن برای تولیدها استراتژی
، فرآیندی است که طی آن، بازیابی. مطرح است

                                                 
1 Integrated Solid Waste Management 
2 Recycling 
3 Recovery 

  چکیده
زمینه مدیریت  در EPAUS های استراتژی یکی از، هدف کاهش تولید شهری با بازیابی اجزای پسماند :هدف زمینه و

هدف تعیین پتانسیل بازیابی  این پژوهش با، اردبیل شهر بازیافت در به لحاظ عدم اجرای فرآیند. است جامع پسماند
  . انجام گرفت 1392- 1393 سال اردبیل در شهری پسماند

) طبقه بندی اجزای پسماند شناسایی و، طبقه بندی منابع تولید( اطالعات اولیه، تحلیلی - این مطالعه توصیفی در :روش کار
اطالعات تکمیل ، محاسبات ه شده وئنمودهای اراره با کسب و) چک لیست، مشاهده، یعات کتابخانه ااطال( مختلفمنابع  از

 رطوبت و درصد و، )کیلوگرمی 100نمونه  ASTM )56 روش فصل مطابق با 4 در وزنی اجزای پسماند درصد. گردید
 و تحلیل SPSS نرم افزار استفاده از داده ها با. گردیدمحاسباتی تعیین  روش های آزمایشگاهی و با ارزش حرارتی اجزا

  . تحلیل گردید تجزیه و، رهنمودها مطالعات و نتایج سایر طریق مقایسه با از
، اجزا%) 27/59( وزنی بیشترین درصد. گردید برآورد روز تن در 312-350شهری اردبیل پسماند میزان تولید :یافته ها

% 76/8فلزات غیرآهنی بارطوبت ، %)1/0( وزنی کمترین درصد و %83/65 رطوبت با باغی غذایی و مربوط به پسماند
 شهری اردبیل پسماند ارزش حرارتی. ویژه متفاوت بود خطرناک و، غیرآلی، رطوبت بقیه اجزای آلی و درصد وزنی. بود

 . کیلوگرم محاسبه شد کیلوژول بر 7810) پایه ماده مرطوب بر(

می توان آن را به  است و جهت بازیابی برخوردار%) 3/97 تقریباً( پتانسیل باالیی اردبیل از شهری پسماند :نتیجه گیری
  . تقسیم بندی کرد، دفن شدنی و صنایع تبدیلی، انرژی تولید، کود تولید اجزای قابل استفاده در

 اردبیل، بازیافت، بازیابی، شهری پسماند :واژه های کلیدی
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یک  در آوری و صورت تفکیک نشده جمعبه  پسماند
اجزا  سایر اجزای قابل بازیافت از، تاسیسات مرکزی

تفکیک ، صنایع به منظور تامین ماده اولیه برخی از
 درصد، شناسایی( کیفیت و) سرانه( کمیت. ندگرد می

 پسماند) ءارزش حرارتی اجزا و، رطوبت، وزنی
 فرآیند ترین متغیرهای مرتبط با اصلی، تولیدی
  . )4( دباش میبازیابی 

که سرانه پسماند  دده مینتایج مطالعات نشان 
به دلیل متفاوت ، شهرهای مختلف دنیا تولیدی در
جداسازی ، آوری روش جمع، تولیدء منشا بودن نوع و

، جهت بازیافت مبدا تفکیک از، استفاده مجدد و
قوانین  وجود، همه پسماند آوری جمععدم  بازیابی و

، فصل، موقعیت جغرافیایی، مردمنگرش  طرز و
، پسماند آوری جمعتناوب ، هوایی شرایط آب و

، درآمد مردم ه خدمات وئی منطقه اراها ویژگی
  . )5،1-7( دباش می) kg/p. d31/2- 25/0( متغیر

پالستیک ، کاغذ، باغی پسماند غذایی و( اجزای آلی
اجزای ویژه  و) ...شیشه و، فلزات( اجزای غیرآلی، )...و
ترین  اصلی )...رنگ و، تایر، باتری( خطرناک و

 شهری در بندی اجزای تشکیل دهنده پسماند هطبق
نتایج مطالعات  همچنین. باشد اکثر کشورهای دنیا می

 از وزنی اجزای آلی بیشتر که درصد دده مینشان 
شهری  پسماند خطرناک در ویژه و، اجزای غیرآلی

حال  رپسماند شهری کشورهای د در. )9،8،3( است
 وزنی باغی بیشترین درصد غذایی و پسماند، توسعه

 در، )1( بین اجزای آلی داشته در را%) 50بیش از(
وزنی  درصد، کشورهای توسعه یافته صورتی که در

دهنده  اجزای تشکیل سایر بیشتر از، پالستیک و کاغذ
  . )5( شهری گزارش شده است پسماند
بسته به شهری  رطوبت اجزای مختلف پسماند درصد

 شرایط آب و، رطوبت هوا، فصل، ترکیب پسماند
 است درصد متغیر 70 تا 1 هوایی مخصوصاً باران از

که بیشترین درصد  دده مینتایج مطالعات نشان . )3(
بیش ( باغی غذایی و مربوط به پسماند، رطوبت

، شیشه( کمترین آن به اجزای غیرآلی است و %)50از
  . )4،3( اختصاص دارد)...فلزات و

 به درصد وزنی و، شهری ارزش حرارتی پسماند
اجزای ، اجزای آلی( دهنده آن رطوبت اجزای تشکیل

 دده مینتایج مطالعات نشان . بستگی دارد) غیرآلی
 پالستیکی بیشترین ارزش حراررتی که مواد

)kj/kg32564 (شیشه کمترین ارزش حرارتی و 
)kj/kg140 (شهری دارد بین اجزای پسماند را در 
حال  ی درها شهری کشور ارزش حرارتی پسماند. )3(

کشورهای توسعه یافته گزارش شده  توسعه کمتر از
  . )10( است
 در نفر 500000 حدود جمعیتی در اردبیل با شهر در

  آوری جمع تن پسماند 312-350روزانه ، 1393 سال
کیلومتری جاده قدیم  3 به ایستگاه انتقال واقع در و

ی ها زمین نهایت در در حمل و، شهر مشکین -اردبیل
. )11( دگرد میدفع ، روستای طالب قشالقی مجاور

ی ها بین برنامه مبدا در حال حاضر طرح تفکیک از در
. دگرد مین شهری اردبیل اجرا مدیریت پسماند

به ، ای ی بدون انجام مطالعههمچنین طرح بازیاب
 غیراصولی و( صورت ناقص و به اشکال مختلف

انجام  دفع پسماند تا مرحله تولید از) تیغیربهداش
هدف تعیین پتانسیل  این پژوهش باا لذ .دشو می

-1393 یها سال اردبیل در شهری بازیابی پسماند
  . انجام گرفت 1392

  

  روش کار
 جامعه آماری، تحلیلی -این مطالعه توصیفی در

 تن در 312-350( شده آوری جمعشهری  پسماند
حجم . شهرداری اردبیل بودگانه  4 مناطق از) روز

اجزای تشکیل دهنده ، وزنی نمونه برای تعیین درصد
طول  در ASTM (1به روش استناد شهری با پسماند

. کیلوگرمی بود 100نمونه تقریباً  56، یک سال
کمیت  وابسته و متغیر، شهری پتانسیل بازیابی پسماند

کیفیت ، )سرانه( شده آوری جمع تولیدی و پسماند
                                                 
1 American Society for Testing and Materials 
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 و، رطوبت، وزنی درصد( شده آوری جمع پسماند
 فصل منطقه شهری و، )ارزش حرارتی اجزای پسماند

کیفیت  روی کمیت و پارامترهای تاثیرگذار بر(
  . متغیرهای مستقل این پژوهش تعیین شدند، )پسماند

 بندی خصوص طبقه اطالعات اولیه در آوری جمعبرای 
 رهنمودهای از شهری اردبیل منابع تولید پسماند

 برای شناسایی و. )3( استفاده گردید ه شدهئارا
اطالعات  از تولیدی انواع پسماند بندی هطبق

 80 لیست توسط تکمیل چک، مشاهده، )3( ای کتابخانه
 گانه شهرداری اردبیل و 4مناطق  ساکن در خانوار

 منابع تولید سایر تولیدکنندگان پسماند مصاحبه با
 آوری جمع پسماندمیزان . استفاده شد) غیرمسکونی(

طول یک  آن در سنجش وزنی روزانه طریق شده از
انجام ) اردبیل ایستگاه انتقال پسماند توزین در( سال

 استفاده از تولیدی با تخمین میزان پسماند. گرفت
، تولیدی پسماند% 4-15(،  )3( شده ارائهرهنمودهای 

این ، این پژوهش در انجام و) دشو مین آوری جمع
  . نظرگرفته شد در% 10 میزان

شده با  آوری جمع پایه پسماند تعیین سرانه بر
 میزان پسماند، جمعیت( اطالعات موجود استفاده از

 همچنین سرانه بر. انجام شد، )11( )شده آوری جمع
استفاده  با و، )11( جمعیت تولیدی با آمار پایه پسماند

آنجایی که  از. تعیین گردید) 3( از روش محاسباتی
بیش ( ترین بخش عمده، تجاری مسکونی وبخش 

، )3( دده میتشکیل  شهری را تولید پسماند، %)70از
 در، لذا برای تکمیل اطالعات مربوط به سرانه تولید

ساکن  خانوار 80تولیدی  طول یک سال میزان پسماند
طریق توزین  مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل از در

مقایسه ، ذکرشدهای  با روش محاسبه به دست آمد و
 پسماند برای تعیین برداری از عملیات نمونه. گردید

استفاده از روش  دهنده آن با ترکیب اجزای تشکیل
 آمریکا مواد شده توسط انجمن آزمایش و ارائه

)ASTM کد با D5231-92 (به طوری  ،انجام گرفت
 فصل به مدت یک هفته هر در، طول یک سال که در

ی حمل کننده ها بین ماشین از) فصل هفته ششم هر(

 با بار(ها  زباله یکی ازماشین، به ایستگاه انتقال پسماند
به صورت تصادفی آسان به عنوان ) تن 4 حداقل

.  رفتگروی آن انجام  بر آنالیز کار نمونه انتخاب و
نواحی  گانه شهرداری وچهار تمام مناطق از ها نمونه(

 و ها سازی نمونه آماده. )غیرتکراری انتخاب شد
انجام  ASTMقسمتی کردن آنها مطابق با روش چهار

 100 یی به اندازه تقریبیها نهایت نمونه تا درگرفت 
توزین ، جداسازی عملیات و کیلوگرم به دست آمده

طول  نمونه در 56روی  بر وزنی اجزا تعیین درصد و
  . )12( یک سال انجام گرفت

 دهنده پسماند رطوبت اجزای تشکیل تعیین درصد
 عملیات تعیین ترکیب پسماند و پس از، شهری اردبیل

ارسال سریع آن به  ایستگاه انتقال و جداسازی آنها در
 در کردن اجزا خشک فرآیند. آزمایشگاه انجام شد

 24 درجه سانتی گراد به مدت 77 دمای آون با
 ها زدایی کامل نمونه آب از تا گرفت ساعت انجام

 فرار مورد مواد یتبخیر ب از اطمینان حاصل شده و
 درجه سانتی گراد 77 از دمای باالتر. جلوگیری گردد

به جاماندن  و ها باعث ذوب شدن برخی پالستیک
روش تعیین ارزش حرارتی . دگرد میمواد نامطلوب 

 بر( حالت 2 شهری در اجزای تشکیل دهنده پسماند
 به روش محاسباتی) مرطوب پایه وزن ماده خشک و

و  SPSSبا نرم افزار  ها آنالیز داده. تعیین گردید) 4(
با نتایج  ها تجزیه و تحلیل آنها از طریق مقایسه داده

  . رهنمودهای موجود انجام گرفت سایر مطالعات و
  

  ها یافته
منابع تولید ، )4،3( مطالعات انجام شده به استناد
. تعیین گردید 1شهری اردبیل به شرح جدول  پسماند

 80 تکمیل چک لیست توسط، نتایج مشاهداتهمچنین 
منابع  سایر تولیدکنندگان پسماند مصاحبه با و خانوار
اجزای پسماند که  باعث شد) غیرمسکونی( تولید

 شده شهری اردبیل مطابق با آوری جمع تولیدی و
 2جدول  در. طبقه بندی گردند شناسایی و 1جدول 

 محاسبه سرانه در آوری شده و جمع میزان پسماند
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سرانه  3جدول . نشان داده شده است 92-93 سال
 سال در اردبیل بخش مسکونی شهر تولید پسماند

 4جدول  همچنین در. دهد نشان می را 93-92
 محاسبه سرانه در تولیدی و تخمین میزان پسماند

میانگین  5 جدول در. ارائه شده است 92-93 سال
ارزش حرارتی اجزای و درصد رطوبت، درصد وزنی 

 92-93 سال شهری اردبیل در نده پسماندتشکیل ده
  . نشان داده شده است

  

  92-93 سال شده شهری اردبیل و منابع تولیدآن در آوری جمع تولیدی و طبقه بندی اجزای پسماند شناسایی و. 1جدول
  منابع تولید

  شهری اردبیل پسماند
 شده آوری جمعاجزای پسماندتولیدی و

  اجزای ویژه وخطرناک  اجزای غیرآلی اجزای آلی

ساخت ، سازمانی، تجاری، مسکونی
، خدمات شهری، تخریب و

 فاضالب و ی آب وها خانه تصفیه
  زباله سوزی حاصل از خاکستر

، کاغذ، باغی غذایی و پسماند
، منسوجات، الستیک، پالستیک

 موادآلی متفرقه و، چوب، چرم
  بازیافتغیرقابل 

، فلزات آهنی، شیشه
، سنگ، فلزات غیرآهنی

  گردوخاک و خاکستر

، داروی قدیمی، بنزین، رنگ، المپ،باتری، تایر
براق کننده ، شیشه پاک کن، سفیدکننده کلره

، شامپودارویی، تمیزکننده کاسه توالت، کفش
، تینر، روغن ترمز، پاک کننده الک ناخن، ضدیخ

  ). ..وحشره کش ، وسایل الکترونیکی
  

  92- 93 سال شهری اردبیل در پسماند محاسبه سرانه تولید و شده آوری جمع میزان پسماند. 2جدول

  جمعیت  سال
  )kg/cap. d( سرانه تولید  )روزکیلوگرم در(شدهآوریجمعوزن پسماند
  میانگین  محدوده  میانگین محدوده

93-92 506056  317415-283918 304256  63/0-56/0  6/0  
  

  92-93تعیین سرانه تولید پسماند بخش مسکونی شهراردبیل درسال. 3جدول

 1منطقه  سال
)kg/cap. d( 

 2منطقه
)kg/cap. d( 

 3منطقه
)kg/cap. d(  

  4منطقه
)kg/cap. d(  

  میانگین مناطق
)kg/cap. d(  

93-92  7/0-4/0 9/0-4/0 2/1-35/0  7/0 -35/0  63/0  
  

  92- 93 سال شهری اردبیل در محاسبه سرانه تولید پسماند و تخمین میزان پسماند تولیدی. 4جدول

  )kg/cap. d( سرانه تولید  * )روز کیلوگرم در( تولیدی تخمین وزن پسماند  جمعیت  سال
  میانگین  محدوده  میانگین محدوده

93-92 506056  5/349156-8/312309 334682  69/0-62/0  66/0  
  . دگرد مین آوری جمعتولیدی  پسماند% 10*

  

  92- 93 سال شهری اردبیل در ارزش حرارتی اجزای تشکیل دهنده پسماند درصد وزنی و، میانگین درصد رطوبت. 5 جدول

میانگین  * اجزای پسماند
  درصدوزنی

میانگین
  درصدرطوبت

پایهارزش حرارتی بر
  )kj/kg( وزن ماده خشک

پایه کل ارزش حرارتی بر
  )kj( ماده خشکوزن 

پایه  کل ارزش حرارتی بر
  )kj( وزن ماده مرطوب

  90/94214  04/275724 4652 83/65 27/59  پسماندغذایی وباغی
  137677  28/186731 2/16747 27/26 15/11  کاغذ

  70/395665  08/528188 32564 09/25 22/16  پالستیک
  58/13667  15119 23260 60/9 65/0  الستیک

  91/83203  85/103448 17445 57/19 93/5  منسوجات
  64/6082  875/6541 17445 02/7 375/0  چرم
  62/37064  8/53032 18608 11/30 85/2  چوب
  70/143  538/146 56/139 94/1 05/1  شیشه

  63/223  208/251 8/697 98/10 36/0  فلزات آهنی
  85/66  27/73 8/697 76/8 105/0  فلزات غیرآهنی

  10/13035  12/14235 6978 43/8 04/2  . . .خاکسترو،سنگ
  63/781045 061/1183492 - - 100  جمع

  . محاسبه نشد ارزش حرارتی کل برآورد خطرات زیست محیطی آنها در به دلیل پایین بودن درصد وزنی و، خطرناک اجزای ویژه و موادآلی متفرقه و*
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  بحث
پسماند متفاوت  بندی منابع تولید ی تقسیمها روش
 قانون مدیریت پسماند به طوری که در، دباش می

مبنای نوع  پسماندها بر، جمهوری اسالمی ایران
این مطالعه  در. )13( بندی شده است پسماند طبقه

یک  در شامل همه منابع تولید پسماند، شهری پسماند
 به استثنای پسماندهای صنعتی و، )منبع 8( اجتماع

  . )3( کشاورزی بود
که میانگین سرانه تولید  نتایج این مطالعه نشان داد

 پایه میزان پسماند شهری اردبیل بر پسماند
روز  در نفر کیلوگرم به ازای هر6/0 ،شده آوری جمع

شهرهای ایران  مطالعات انجام شده در بود که با
این سرانه برای شهرهای . )14-16( داشت مطابقت

 25/0شهر از  و مختلف دنیا بسته به شرایط آن کشور
روز متغیر  در نفر کیلوگرم به ازای هر 13/2تا 

نتایج توزین پسماند . )1، 5-7( گزارش شده است
 نشان داد، این مطالعه در) خانوار 80( بخش مسکونی

 این بخش در که میانگین سرانه تولید پسماند
kg/cap.d63/0 وجود اینکه بخش مسکونی با . است
میانگین  اما، کننده پسماند شهری نیستفقط تولید
 این مطالعه برای بخش مسکونی شده در سرانه تعیین

ی ها میانگین سرانه تعیین شده برای کل بخش بیش از
) kg/cap.d6/0( تولیدکننده پسماند شهری اردبیل

همه  آوری جمععلت این موضوع به عدم . بود
 بازیافت پسماند بازیابی و، جداسازی، تولیدی پسماند
عدم تفکیک بخش ، رسیدن به ایستگاه انتقال قبل از

. دباش می... به علت بافت شهری و تجاری مسکونی از
 سرانه تولید پسماندشهری، این مطالعه در

kg/cap.d66 /0 یک این سرانه نزد و محاسبه گردید
نتایج  با و بود آوری جمعپایه  بر به سرانه تولید

شهرهای ایران مطابقت  مطالعات انجام شده در
  . )14-16( داشت

وزنی  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین درصد
از  حسب نوع پسماند شهری اردبیل بر اجزای پسماند

این مطالعه بیشترین  در. بود متغیر 27/59تا  105/0

 مربوط به پسماند بین اجزای پسماند در وزنی درصد
 نتایج سایر که با بود%) 27/59( باغی غذایی و

) 14-16( شهرهای مختلف ایران مطالعات در
کشورها  نتایج شهرهای سایر اما با. مطابقت داشت
، شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه. تطابق نداشت
 ...قوانین و وجود، الگوی زندگی، میزان بازیافت

. )17-20( ی این عدم تطابق ذکرشده استها علت
 بین اجزای پسماند وزنی در همچنین کمترین درصد

نتایج  که با بود%) 105/0( مربوط به فلزات غیرآهنی
 )14-16( شهرهای مختلف ایران و مطالعات در سایر

  . مطابقت داشت
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین درصد رطوبت 

حسب نوع پسماند  اردبیل برشهری  اجزای پسماند
بیشترین . گیرد می قرار 94/1-83/65محدوده  در

 باغی غذایی و مربوط به پسماند، رطوبت درصد
شهرهای  مطالعات در نتایج سایر که با بود%) 83/65(

همچنین کمترین . مطابقت داشت) 14-16( مختلف
. اختصاص داشت%) 94/1( رطوبت به شیشه درصد
نتایج مطالعات  غیرآلی دررطوبت اجزای  درصد

 بودن آن در پایین شهرهای مختلف دنیا حاکی از
میزان فشردگی . )17-20( اجزای آلی دارد مقایسه با
هوایی باعث انتقال  شرایط آب و زمان ماند و، پسماند

 موقع انتقال پسماندها در رطوبت بین اجزای پسماند
  . )4،3( دگرد می آوری جمعی ها ماشین به سطل و

نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش حرارتی اجزای 
 پایه وزن مرطوب در شهری اردبیل بر پسماند

میانگین . کیلوژول بود 85/66 -70/395665 محدوده
پایه وزن  شهری اردبیل بر ارزش حرارتی پسماند

 بین اجزای آلی پسماند در. بود kj/kg 7810،مرطوب
وط به بیشترین ارزش حرارتی مرب، شهری اردبیل

 کمترین آن به چرم و) kj70/395665( پالستیک
)kj64/6082 (درصد  متفاوت بودن. اختصاص داشت

شهری  پسماند رطوبت پالستیک در وزنی و
میزان ارزش ر باعث تفاوت د، کشورهای مختلف دنیا

، طرفی از. پسماند شده است ازء حرارتی این جز
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 بین پسماند رطوبت چرم در وزنی و نزدیکی درصد
کم کرده  این اختالف را، شهری کشورهای مختلف

شهری به دلیل  اجزای غیرآلی پسماند. )4،3( است
 بین سایر وزنی آنها در پایین بودن درصد ماهیت و

 فاقد ارزش حرارتی برای تامین انرژی هستند، اجزا
، شهری اردبیل بین اجزای غیرآلی پسماند در. )4،3(

 خاکستر گ ومربوط به سن ارزش حرارتی بیشترین
)kj10/13035( کمترین آن به فلزات غیرآهنی و 
)kj85/66 (به دلیل ، حالت کلی در. اختصاص داشت

رطوبت اجزای غیرآلی  وزنی و بودن درصد متغیر
 نتایج ارزش حرارتی یی درها تفاوت، شهری پسماند
 در. )4،3( دگرد میمطالعات مشاهده  در ءاین جز

اجزای  آلی متفرقه و ارزش حرارتی مواد، این مطالعه
 به دلیل پایین بودن درصد وزنی و، خطرناک ویژه و

محاسبه ارزش نهایی  خطرات زیست محیطی در
نتایج . شهری اردبیل دخالت داده نشد پسماند
) ارزش حرارتی رطوبت و، وزنی درصد( آنالیزها

 از توان می شهری اردبیل را که پسماند نشان داد
   :انواع زیر طبقه بندی کردبازیابی به  لحاظ فرآیند

  اجزای قابل کودشدن
 باغی است که تقریباً شامل پسماند غذایی و این اجزا

 به خود شهری اردبیل را وزنی پسماند درصد 60
  . دده میاختصاص 

  انرژی تولید اجزای قابل استفاده در
 پسماند( شهری اردبیل تمام اجزای آلی پسماند

، منسوجات، الستیک، پالستیک، کاغذ، باغی غذایی و
قابلیت اشتعال برای ) موادآلی متفرقه، چوب، چرم

 پسماند سهم این گروه در. دارند تامین انرژی را
مجموع ارزش . دباش می% 97تقریباً ، شهری اردبیل

اما . دباش می kj/kg7913 تقریباً، حرارتی این پسماند
باغی به لحاظ  غذایی و پسماند، بین این اجزا در

کمترین میزان  بیشترین درصد رطوبت وداشتن 
انرژی  مقایسه با در )kj/kg1590( انرژی تولیدی

برای این ) kj/kg18199( بقیه اجزا تولیدی توسط
  . مناسب نیست فرآیند
  صنایع تبدیلی قابل استفاده در اجزای

، کاغذ. ندارند کودسازی را قابلیت سوختن و این اجزا
این گروه  فلزات در شیشه و، چوب، الستیک، پالستیک

. دباش می% 33سهم این گروه تقریباً . گیرند می قرار
 صنایع تبدیلی مورد این اجزا به عنوان ماده اولیه در

الزم به توضیح است که گرچه . گیرند می مصرف قرار
ولی ، دگرد میشهری مدیریت  پسماند از نان جدا

  . این گروه قرارگیرد د درتوان میدات آن ئزا
  دفن شدنیاجزای 

ی قبل جای ها گروه هیچ یک از اجزایی که در
وزنی این  درصد. گیرند و بایستی دفن گردند نمی

 سنگ و، چرم، منسوجات. دباش می% 9گروه تقریباً 
، مالمین، چینی، خطرناک ویژه و پسماند، خاکستر
این  قابل بازیافت در غیر موادآلی متفرقه و، کفش

  . گیرند می گروه قرار
  

  نتیجه گیری 
بقیه اجزای ، %)9( اجزای دفن شدنی از به غیر
بازیابی  در%) 91( بندی شده پتانسل باالیی طبقه

ین اجزای ب در. شهری اردبیل دارند پسماند
رده اجزای  در%) 3/6( چرم منسوجات و، شدنی دفن

لذا پتانسیل  ،قابل استفاده در تولید انرژی هستند
   . دباش می% 3/97 شهری اردبیل بازیابی پسماند

  

  قدردانی و تشکر
پایان نامه کارشناسی ارشد  این مقاله حاصل بخشی از

 سال اردبیل درواحد اسالمی  مصوب دانشگاه آزاد
 جامد ارزیابی پتانسیل بازیابی پسماند عنوان با 1393
حمایت آن دانشگاه انجام  است که با اردبیل شهری

   .شده است
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ABSTRACT 
 
Background & objectives: Recovering waste component is one of the USEPA integrated 
waste management strategies in order to reduce the quantity of waste generation. Since 
recycling process is not performed in Ardabil city, this study aimed to evaluate the recovery 
potential of Ardabil municipal wastes in 2014.  
Methods: In this descriptive-analytical study, initial data (classification of production sources, 
identification and classification of waste components) were obtained from different sources 
(library information, observation, and checklist), and completed by the given guidelines and 
the calculations. Weight percentage of waste ingredients was determined using ASTM 
recommendation (56 sample- 100kg) for 4 seasons and the moisture content and heat value 
were determined by the computational and laboratory methods. Data were analyzed with 
SPSS software and compared with the results of other studies and guidelines.  
Results: The production rate of Ardabil municipal wastes was estimated as 312-350 ton/day. 
Food and garden wastes had the highest weight percentage equal to 59.27% with the moisture 
content of 65.83% and non-ferrous metals had the lowest percentage equal to 0. 1% with the 
moisture content of 8.76%. The weight percentages of other organic, inorganic, hazardous and 
special components were different.  The heat value of 7810 kj/kg was estimated for Ardabil 
municipal wastes (wet weight).  
Conclusion: Ardabil municipal wastes have a high potential (97.3%) for recovery and can be 
divided into usable components in composting, energy production, conversion industries, and 
landfilling.  
Keywords: Municipal Wastes; Recovery; Recycling; Ardebil.  


