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  دانشجوي كارشناسي ارشد محيط زیست دانشگاه آزاد اردبيل ودبير آموزش و پرورش سر عين)نویسنده مسئول( -3

 ارشد محيط زیست دانشگاه آزاداردبيل كارشناس -4

 

 چکیده
عملكرد نادرست در این خصوص و از مهم ترین عناصر مدیریت پسمانداستشهري پسماند دفعیند آفر :مقدمه

انتخاب  این پژوهش باهدف. عالوه بر صرف هزینه، آلودگي محيط زیست و تهدید سالمتي جامعه رابه همراه دارد

انجام  1333درسالبهترین روش براي دفع پسماند شهري اردبيل با توجه به كميت كيفيت اجزاي تشكيل دهنده آن 

 گرفت.

به گانه شهرداري اردبيل،  4ساكن مناطق خانوار 44مقطعي، پسماندعادي -دراین مطالعه توصيفي روش ها:

فيت گردید. انتخاب فرآیندهاي مختلف دفع، ازطریق كميت و كيتعيين  روز،7 مدتودر انتخاب صورت تصادفي ساده

تجزیه وتحليل داده هابااستفاده مقایسه آنها )دفن، تهيه كود، توليدانرژي( بارهنمودها ي زیست محيطي انجام گردید. 

 انجام گرفت.  Excel ازنرم افزار

، 4/7 -44/14كي ، موادپالستي32/74 -22/44ميانگين درصدوزني پسماندهاي غذایي درمحدوده نتایج:

، نخاله هاي 4/1 -4/2، چوب44/2 -44/3، منسوجات4/4 -3، فلزات34/1 -24/3، شيشه4/3 -4/4كاغذومقوا

بادرنظرگرفتن كميت وكيفيت پسماندشهري اردبيل و وضعيت موجود، روش  اندازه گيري شد. 44/4 -3/2ساختماني

 توليدانرژي به عنوان گزینه برتر انتخاب شد. 

توليدانرژي ازپسماندشهري اردبيل، باتوجه به وضعيت موجود مدیریت پسماندشهري، آثار زیان بار  نتیجه گیری:

 زیست محيطي كمتري نسبت به بقيه فرآیندها دارد.

 

 ، اردبيلمدیریت دفع، شهريپسماند کلمات کلیدی:
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 مقدمه

است كه عدم توجه به آن باعث به  مواد زائد جامددفع مدیریت ، از مهمترین اركان حفاظت از محيط زیست

از ابتداي خلقت تا كنون مواد  گردد. از بين رفتن منابع و آلودگي محيط زیست مي هاي اقتصادي، وجود آمدن زیان

مدیریت دفع متاسفانه در كشورهاي درحال توسعه توجه زیادي به . جزء الینفک زندگي انسان بوده است زائد جامد،

بر اساس  در شهرهاي بزرگ شده است. اًر باعث ایجاد آلودگي شدید زیست محيطي خصوصكه این ام ،نشده پسماند

شود كه سهم كشور ما در توليد آن  تن زباله در سراسر دنيا توليد مي ميليون  4/3 روزانه در حدود آمارهاي موجود،

جوامع مختلف با اختصاص بودجه و نيروي انساني كافي سعي در  ،به همين جهت هزار تن در روز است. 44در حدود 

مهار تبعات منفي ناشي از دفع نا مناسب پسماندجامددارند. پسماندجامد شهري حاوي ده ها تركيب مختلف هستند 

بدون  اًكه نهایتگردد.  توليد مي اردبيلتن زباله در شهر  344 باشد. روزانه بالغ بر مي صحيحدفع كه نيازمند مدیریت 

 .تفكيک در مبدا به محل دفن زباله انتقال مي یابد

كيلومتري شهر  24جمع آوري زباله در اردبيل كه از درب منازل بدون تفكيک آغاز و به محل دفن زباله در 

ختم مي شود، از جمله چالش هاي مدیریت شهري است كه شهرداري اردبيل تنها به اجراي استاندارد آن تاكيد كرده 

در حالي كه به عقيده كارشناسان مدیریت شهري این شيوه براي اردبيل منسوخ بوده و مطابق با قوانين  .است

بر اساس این قانون وظایف .هزار نفر جمعيت محل ایراد است 244مدیریت پسماند، دفن زباله در شهرهاي باالي 

پسماند دفع  گاه وظيفه مدیریتنوع پسماند مشخص شده است و هر دست 4دفع  براي مدیریت ها تمامي دستگاه

در عين حال با وجود اظهارات مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل مبني بر . توليدي خود را نيز دارد

استفاده از دستگاه هاي غيرسوز براي بي خطرسازي و جمع آوري زباله هاي عفوني بيمارستاني، برخي از مراكز 

 .با زباله هاي خانگي دفع مي كنند تا تهدید زباله هاي خانگي دو چندان شود درماني زباله هاي عفوني را همراه
 

 روش کار
باشد. جمع آوري اطالعات اوليه ،كتابخانه اي بود و تكميل داده ها از طریق  حاضر از نوع توصيفي مي مطالعه

باشد .  توليد شده در منازل مسكوني شهر اردبيل مي شهريجامعه آماري زباله هاي  عمليات ميداني انجام گرفت.

خانوار از هر منطقه شهري اردبيل  14و انتخاب  (A, B , C ,D)منطقه 4حجم نمونه بر مبناي تقسيم بندي شهر به 

، مطابق باروش هاي استاندارد بررسي شهري روز، جهت تعيين درصدوزني اجزاي تشكيل دهنده پسماند 7 درمدت

ليات نمونه برداري، آموزش هاي الزم به خانوارهاي تحت مطالعه جهت همكاري وتحویل زباله هاي شد. قبل ازعم

منطقه  4زباله هاي توليدي به مدت هفت روز متوالي و به صورت هم زمان از هر  .توليدي به تيم پژوهش داده شد

نفر تعيين گردید. در مرحله بعد جمع آوري و با یک ترازوي حساس وزن شد و سرانه توليد پسماند عادي براي هر 

كار شناسایي و جدا سازي دستي انواع پسماند بر مبناي طبقه بندي استاندارد و تعيين درصد وزني آنها انجام گرفت 

در مرحله بعد روش هاي دفع صحيح پسماند  انجام گرفت.  Excel .تجزیه وتحليل داده هابااستفاده ازنرم افزار

  شهري موردبرسي قرارگرفت.

 

  نتایج

دربين خانوارهاي مناطق مورد مطالعه شهراردبيل ( گرم درروز) ميانگين پسماندعادي توليدشده، 1شماره شكل

دربين ( گرم درروز)انواع پسماندعادي ميانگين درصد توليد، 2شماره  شكلدر .دهد روزمتوالي را نشان مي7درمدت 

  داده شده است. نشان روزمتوالي 7  خانوارهاي موردمطالعه شهراردبيل درمدت
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 روزمتوالي7 درمدت شهراردبیل مناطق مورد مطالعه خانوارهای دربین)درروز گرم(تولیدشده پسماندعادی میانگین :1شکل

 

 روزمتوالي7درمدت شهراردبیل موردمطالعه خانوارهای دربین )درروز گرم(تولیدانواع پسماندعادی درصد : میانگین2شکل   

 دفعمقایسه فرآیندهای 

 الف( دفن
دفن نمودن شامل پایش جریان پسماند ورودي به محل دفن، جایگذاري و متراكم سازي پسماند و كارگذاري و 

نصب تسهيالت كنترل و پایش زیست محيطي محل دفن مي باشد. محل هاي دفن، تسهيالت فيزیكي مورد استفاده 

محل هاي دفن مورد استفاده براي دفع پسماند  براي دفع مواد باقي مانده در خاک هاي سطحي زمين مي باشند.

هاي خطرناک ، محل هاي دفن ایمن خوانده مي شوند. برخي مواقع از یک محل دفن بهداشتي به عنوان یک واحد 

 مدیریت دفع پسماند یاد مي شود.
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بوده  دفن به لحاظ تاریخي، اقتصادي ترین و از نظر زیست محيطي قابل قبول ترین روش براي دفع پسماند 

است. حتي با اجراي برنامه هاي كاهش پسماند، بازیافت و فناوري هاي تغيير و تبدیل مواد، هنوز دفع مواد باقي 

 مانده در محل هاي دفن به عنوان یک جزء مهم درمدیریت دفع پسماند مي باشد.

 نگراني هاي مرتبط با دفن پسماند به ترتيب شامل موارد زیر است:

ده گاز محل دفن كه مي تواند به خارج از محل، حركت كرده و بو و شرایط خطرناک انتشار كنترل نش -1

 احتمالي دیگري را موجب گردد.

 تاثير تخليه كنترل نشده گازها بر بروز پدیده گلخانه اي در اتمسفر. -2

 انتشار كنترل نشده ي شيرابه كه مي تواند آب هاي زیر زميني یا سطحي را آلوده كند. -3

 و ولد و سكونت ناقلين بيماري در محل هاي دفعي كه به طور درست مدیریت نمي شوند.زاد  -4

اثرات زیست محيطي و بهداشتي مرتبط با انتشارگازهاي ناچيز حاصل از پسماندهاي خطرناكي كه اغلب در  -4

 گذشته در محل هاي دفن جایگذاري شده اند.

محل هاي دفن جایگزین ساخته شوند،كه نيازمند هزینه چنانچه ظرفيت محل هاي دفن موجود به اتمام رسد و 

باال براي خرید زمين و حفاظت از محيط زیست مي باشد، این پيش بيني معقول است كه مدیران پسماند در حفظ 

فضاي محل دفن براي موادي كه از قابليت اقتصادي بازیافت برخوردار نيستند، تالش خواهند كرد. به این دليل كه 

بازگشت براي بسياري از مواد محدود مي باشد، تفكيک در مبدا براي پسماند هایي كه در حال حاضر فرصت هاي 

درصد پسماند شهري از مواد بسته بندي  34دفع مي شوند به عنوان راهبرد مهمتري در نظر گرفته مي شود. تقریبا 

كاهش در مبدا وجود دارد.كارخانه  تشكيل شده، بنابراین قابليت زیادي براي حفظ حفظ فضاي محل دفن به واسطه

هاي بسته بندي مي توانند بواسطه كاهش مقدار مواد مصرفي به ازاي هر مخزن ،با كاربرد مواد ساده به ميزان 

بيشتري نسبت به مواد تركيبي،كاربرد مواد قابل بازیافت و تعين دقيق نوع ماده ورودي به تسهيالت بازیافت، به حل 

كنندگان باید مسئوليت انتخاب محصوالت را با توجه به قابليت بازیافت جهت بسته بندي  مسئله كمک كنند. مصرف

 بر عهده گيرند.

 

 ب( تبدیل حرارتي
زباله سوزي براي دو منظور مي تواند در سيستم مدیریت مواد زاید جامد شهري مورد استفاده قرار گيرد. به 

زباله به انرژي. پردازش حرارتي پسماند، به منظور كاهش  حجم و عنوان گزینه مناسبي براي دفع و به عنوان تبدیل 

بازیابي انرژي یكي از عناصر مهم در بسياري از سيستم هاي مدیریت جامع پسماند مي باشد.آگاهي از چگونگي 

عملكرد پردازش حرارتي در یک سيستم مدیریت جامع پسماند در انتخاب تجهيزات و وضع استاندارد هاي اجرایي 

و جامد، به  ري است. پردازش حرارتي پسماند عبارت است از تبدیل پسماند به محصوالت تبدیلي گاز، مایعضرو

 همراه آزاد شدن همزمان یا متعاقب انرژي گرمایي است.

، تاثيرات نامطلوبي دارد. پسماند جامد شهري RDFاثرات نامطلوب احتراق: احتراق سوخت هایي مانند 

براي توليد بخار از آن استفاده مي شود.این بخار براي چرخاندن توربين مناسب است ،سوختي كم ارزش است كه 

ولي بخار باقي مانده ارزش صنعتي كمي دارد، مگر آن كه به اندازه كافي نزدیک ساختمان هاي مسكوني باشد كه 

ده و آن را سرد مي كنند تا بتوانند در گرم كردن آنهابه كار برده شود. معموال بخار باقي مانده را به آب تبدیل كر

 دوباره در نيروگاه استفاده شود، ویا به عنوان آب گرم، درمحيط دفع مي شود.

زماني كه محصوالت تبدیلي از پسماند توسط هضم بي هوازي )متان(یا تغيير شكل شيميایي )متانول( توليد 

ن محصوالت انرژي توليد شود ،یک مرحله تبدیل شوند، مرحله بعد كاربرد یا ذخيره آنها مي باشد. اگر قرار باشد از ای
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اضافي مورد نياز خواهد بود.گاز زیستي را مي توان به در موتور هاي احتراق داخلي و توربين هاي گازي براي توليد 

 الكتریسيته مورد استفاده قرار داد.

 

 ج( تهیه کمپوست
دي، بلكه از نظر كاهش حجم مواد زاید جامد ایجاد كارخانه كمپوست به عنوان روش دفع، نه تنها از نظر اقتصا

شهري توجيه ندارد. زیرا كاهش حجم زیادي در توليد كمپوست ایجاد نمي شود. به عبارت دیگر، نمي توان كمپوست 

را روش دفع دانست و باید در ایجاد كارخانه كمپوست توليد مواد، مورد نظر باشد. البته در محاسبات اقتصادي 

درصد كاهش حجم در زباله  34هزینه ي فرصت را مي توان محاسبه كرد. درمورد زباله سوزي كارخانه كمپوست، 

 وجود دارد و مي توان آن را به عنوان روش دفع بررسي كرد.

اقتصاد سيستم هاي كمپوست سازي، در صورت فروش كمپوست به ميزان زیادي تقویت مي شود. براي قابل 

ه ثابت و یكنواخت برسدو عاري از آالینده هایي از قبيل شيشه، پالستيک و فروش شدن، كمپوست باید به یک انداز

فلزات عاري از بو هاي مزاحم باشد. نوع پردازش مورد استفاده براي آماده كردن كمپوست جهت فروش، به مشخصات 

مورد  كمپوست بستگي خواهد داشت. خردسازي و سرندسازي به طور متداول براي توليد یک محصول یكنواخت تر

استفاده قرار مي گيرند. در اغلب موارد، براي افزایش ارزش محصول نهایي ممكن است افزودني هایي نيز به كمپوست 

 اضافه شوند.

كمپست از این بابت كه یک فرآیند هوازي است و محصوالت نهایي آن، مواد آلي تجزیه شده به صورت ناقص 

اغلب به خاطر این كه یک فرایند طبيعي بر روي پسماند است، مورد  هستند، با فرآیند هاي دیگر تفاوت دارد.كمپست

توجه بيشتر قرار گرفته است. یكي از دالیل این توجه این است كه كمپوست به آساني در حياط پشتي خانه قابل 

يار توليد است و ازطرفي، خاک را نيز تقویت مي كند. تركيبات تشكيل دهنده پسماند براي براي توليد كمپست بس

حائز اهميت است. براي مثال در صورتي كه در اجزاي تشكيل دهنده كمپست ،پالستيک وجود داشته باشد،كمپست 

حاصل از آن پسماند مرغوبيت نخواد داشت،  واز این رو و به دليل ارزان بودن كودهاي شيميایي ، كشاورزان راغب به 

 استفاده از كود هاي شيميایي خواهند بود.

 

 گیریبحث ونتیجه 
شهراردبيل نشان مي دهدكه  موردمطالعه خانوارهاي توليدانواع پسماندعادي دربين درصدوزني ميانگين

به خود اختصاص داده است. در این مطالعه مواد فسادپذیر به طور  "مواد فساد پذیر "بيشترین درصد پسماند را 

درصد،  7/1درصد، فلزات  7/4پالستيک درصد،  41/2درصد و شيشه  17/4درصد و كاغذ و مقوا  22/74ميانگين 

درصد كل پسماند را تشكيل داده بود. مواد فسادپذیر  11/3درصد و سایر موارد  41/1درصد، چوب  27/2منسوجات 

 و بعد از آن پالستيک ، بيشترین درصد وزني را در پسماند شهري تشكيل مي دهد.

رد، پس بازیافت نمي تواند گزینه مناسبي براي در حال حاظر در شهر اردبيل تفكيک از مبدا صورت نمي گي

شيوه سنتي دفن زباله كه عالوه بر تاثيرات سو در هوا، تهدیدي براي خاک و آبهاي زیر زميني  دفع پسماند باشد.

محسوب مي شود به دليل از بين بردن طالي كثيف یكي از شيوه هاي منسوخ بوده كه همچنان در تمامي شهرهاي 

. در پسماندي كه قرار است به كمپوست تبدیل شود، موادي مانندپالستيک استفاده قرار مي گيرداین استان مورد 

وجود داردكه قابليت تبدیل به كمپوست را ندارند وبایستي قبل از دفع)به روش كمپوست( این چنين مواد را از زباله 

 جدا كرد، تا كمپوستي كه از آن حاصل مي شود، كيفيت قابل قبولي داشته باشد. 

پسماند، غالبا در یک چهارچوب قانوني براي بيشينه سازي عمر محل هاي دفن و كمينه  مدیران در عرصه

سازي هزینه هاي بهره برداري تالش مي كنند كه بر اساس آن، برگرداندن و منحرف كردن درصدي از پسماند جمع 
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به طور آشكار ممنوع آوري شده از محل دفن اجباري بوده و یا دفع بعضي از مواد مثل ضایعات باغي در محل دفن 

اعالم گردیده است. مدیران باید تصميم بگيرند كه كدام گروه از مواد باید براي تطبيق با اهداف تبدیلي از جریان 

پسماند تفكيک شوند. این تصميم پيچيده است، زیرا در واقع بسياري از مواد )مثل شيشه( بازار خرید و فروش كمي 

اند از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد. از طرفي،  موادي با ارزش خرید و فروش باال دارند یا حمل و نقل آنها نمي تو

)مثل آلومينيوم( معموال توسط مصرف كنندگان، بازیافت مي شوند و تنها ميزان كمي از مواد ورودي به سيستم 

 مدیریت پسماند را تشكيل مي دهند و بنابر این امر، قابليت كسب درآمد را كاهش مي دهد.

ع دراز مدت مطمئن و قابل اعتماد پسماندهاي جامد، یک جزء مهم از مدیریت جامع پسماند مي باشد. مواد دف

باقي مانده، اجزایي از پسماندهستند كه بازیافت نشده وپس از پردازش در تسهيالت بازیابي باقي مي مانند و یا بعد از 

 بازیابي محصوالت تبدیلي و یا انرژي بر جا مي مانند. 

لحاظ تاریخي پسماند زیر خاک و یا در اقيانوس ها دفن و دفع مي شده اند. اگر چه دفع پسماند شهري در  به

رسما كنار گذاشته شد، اما در حال حاضر این موضوع كه بسياري از پسماند  1333اقيانوس در ایاالت متحده در سال 

عنوان حاصلخيز كننده براي افزایش بهره وري  قرار داده شده در محل هاي دفن و یا در روي زمين مي توانند به

اقيانوسها و یا زمين به كار روند، به عنوان یک بحث جدید مطرح است. همچنين هنوز درباره این مجادله كه آیا 

جایگذاري پسماند در شكاف هاي بستر اقيانوسي كه الیه گذاري هاي زمين شناختي رخ مي دهد، مي تواند یكي از 

فع پسماند باشد، ادامه دارد. با این وجود دفع یا دفن در زمين امروزه معمول ترین روش مورد روش هاي موثر د

استفاده براي دفع پسماند مي باشد. برنامه ریزي، طراحي و بهره برداري از محل هاي دفن نيازمند بكارگيري اصول 

 متنوع علمي، مهندسي و اقتصادي است.
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