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عادی شهرستان سرعین پسماند پتانسیل انرژی قابل استحصال از  
 

 
 عزیزه عالی پناه1، مرتضی عالیقدری2 پوران فتایی3، وحیدولی پور4

 

 
 چکیده

با دفع آن )تلنبارکردن، دفن غیراصولی تولید روزافزون پسماندعادی درشهرها وروستاها ومشکالت مرتبط 

ازآنجایی که  وآلودگی های زیست محیطی(، طرح استفاده ازآن را به عنوان منبعی جهت تولیدانرژی مطرح می سازد.

این مطالعه باهدف  بیشترین درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده این گونه ازپسماندهارا، موادآلی تشکیل می دهد، لذا

دراین مطالعه  انجام گرفت. 3131ژی قابل استحصال ازپسماندعادی شهرستان سرعین درسالتعیین پتانسیل انر

تحلیلی، اطالعات اولیه )میزان تولیدروزانه پسماند عادی، جمعیت و...( ازمنابع مختلف)مرکزآمار ایران،  -توصیفی

دهنده پسماندعادی و  شهرداری سرعین، دهیاری روستاهاو...( کسب گردید. درصد وزنی ورطوبت اجزای تشکیل

برآوردمیزان انرژی تولیدی ازآنها، با استنادبه نتایج مطالعات معتبر، عملیات میدانی وآنالیزهای آزمایشگاهی انجام 

درصد( 71تن درروزتعیین گردید. بیشترین درصدوزنی) 777/31میزان تولیدپسماندعادی شهرستان سرعین  گرفت.

درصد بود. درصد وزنی ورطوبت بقیه اجزای آلی  76غذایی وباغی بارطوبت زباله عادی  شهرستان سرعین، پسماند

)کاغذ، پالستیک، الستیک، منسوجات و...( وغیرآلی)فلزات، شیشه، نخاله های ساختمانی و...(، متفاوت بود.ارزش 

کیلوژول  7831به ازای هرکیلوگرم پسماند  3131حرارتی پسماندعادی شهرستان سرعین) برپایه ماده مرطوب( درسال

باالبودن درصدوزنی پسماندغذایی وزایدات باغی وپایین بودن ارزش حرارتی آن درمقایسه باسایراجزا،   تعیین گردید.

 نشان ازپایین بودن ارزش حرارتی پسماندعادی شهرستان سرعین داشت.

 
  پسماندعادی، ارزش حرارتی، سرعین کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
پسماندازمهم ترین برنامه های مدیران درشهرهاوروستاها می باشد. افزایش سطط  زنطدگی باعطف افطزایش تولیطد      مدیریت        

پسمانددرکشورهای درحال توسعه شده ومدیریت موادزایدجامدشهری رابه یک چالش بزرگ تبدیل کرده است ومسطووالن علطی   

، پیچیطدگی مووطو ، مسطایل فرهنگطی و...( بطا مشطکالت       رغم صرف هزینه های زیاد، به دالیل مختلف )محدودیت منابع مطالی 

 .] 2و3[اساسی زیست محیطی، اقتصادی و... درزمینه مدیریت پسماندشهری مواجه هستند

 

.......................................................................... 
           m.alighadri@arums.ac.ir  پرورش شهرستان سر عین آموزش و دبیر اردبیل و محیط زیست دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 اردبیلهیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی  عضو -2

 اردبیل محیط زیست دانشگاه آزاد ارشد کارشناس -1

 اردبیل محیط زیست دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد -4

 

ازاصول اولیه وبنیادی درمدیریت جامع پسماند، دانستن کمیت وکیفیت پسماندتولیدی وجمطع آوری شطده اسطت. آگطاهی            

کطه تحطت    USEPAازمفاهیم اشاره شده، درراستای برنامه های مدیریتی پسمانداهمیت دارد. دراستراتژی طراحی شطده توسطط   
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اجزای پسماند به عنوان اولویت چهارم بعدازکاهش تولیطد، اسطتفاده   می باشد، سوزاندن  (ISWMعنوان مدیریت جامع پسماند )

مجدد، بازیافت وبازیابی وقبل ازدفن درلندفیل برای تولیدانرژی مطرح است. سوزاندن درواقع ترکیبی ازچندفرآیندمختلف است. 

رآیندتبطدیل ممکطن اسطت    ایده چنین کاری درواقع تبدیل جریان پسماندجامدبه محصوالت سطالم ودورازآلطودگی اسطت. ایطن ف    

باسوزاندن انجام شود، لیکن شایددیگرروش های حرارتی وشطیمیایی نیزبطه همطین انطدازه موشرباشطند.کمیت )سطرانه( وکیفیطت        

 ایطن فرآینطد مطی باشطد     اصلی ترین متغیرهای مرتبط بطا ارزش حرارتی اجزا( پسماند تولیدی، )شناسایی، درصدوزنی، رطوبت، و

 .] 4و1[
طالعات نشان می دهدکه سرانه پسماند تولیدی درشهرهای مختلف دنیا، به دلیل متفاوت بطودن نطو  ومنشطاتولید،    نتایج م       

روش جمع آوری، جداسازی واستفاده مجدد، تفکیک ازمبداجهت بازیافت، بازیابی وعدم جمع آوری همه پسطماند، وجودقطوانین   

یی، تناوب جمع آوری پسماند، ویژگی های منطقطه ارایطه خطدمات    وطرزنگرش مردم، موقعیت جغرافیایی، فصل، شرایط آب وهوا

 .] 3،6،7،7[( می باشدkg/p.d31/2- 26/1ودرآمد مردم، متغیر)

اجزای آلی)پسماند غذایی وباغی، کاغذ، پالستیک و...(، اجزای غیرآلی )فلزات، شیشه و...( اصلی ترین طبقه بنطدی اجطزای          

کشورهای دنیا می باشد. همچنین نتایج مطالعات نشان می دهدکه درصدوزنی اجزای آلطی   تشکیل دهنده پسماندشهری دراکثر

درصدرطوبت اجزای مختلف پسماندشطهری بسطته بطه ترکیطب پسطماند،       .] 1،8،3[بیشترازاجزای غیرآلی، درپسماندشهری است

نتایج مطالعات نشان می دهدکه بیشطترین    .]1 [درصد متغیراست71تا3فصل، رطوبت هوا، شرایط آب وهوایی مخصوصاً باران از

( است وکمترین آن به اجزای غیرآلی )شیشه، فلطزات و...( اختصطا    %61درصد رطوبت، مربوط به پسماندغذایی وباغی )بیش از

 .] 4و1[دارد

بسطتگی دارد.  ارزش حرارتی پسماندشهری، به درصد وزنی ورطوبت اجزای تشکیل دهنده آن )اجزای آلی، اجزای غیرآلی(        

       ( وشیشطه کمتطرین ارزش حرارتطی   kj/kg12674 نتایج مطالعات نشان می دهدکه موادپالسطتیکی بیشطترین ارزش حراررتطی)   

( kj/kg341را دربین اجزای پسماندشهری دارد )]31 [. 

دی تولیطد وبطه صطورت    تن پسماندعا 33، روزانه تقریباً 3131نفردرسال  21142درشهرستان سرعین باجمعیتی درحدود        

درحال حاور، طرح تفکیک ازمبدا دربین برنامه های مدیریت پسماندشهرستان سطرعین اجطرا    .]33[غیربهداشتی دفع می گردد

نمی گردد. همچنین طرح بازیابی بدون انجام مطالعه ای، بطه صطورت نطاق  و بطه اشطکال مختلطف )غیراصطولی وغیربهداشطتی(         

شود، لذااین پژوهش باهدف تعیین پتانسطیل انطرژی قابطل استحصطال ازپسطماندعادی شهرسطتان       ازمرحله تولیدتادفع انجام می 

 انجام گرفت. 3131سرعین درسال

 

 روش کار -2
تن درروز( ازشهرستان سرعین بود. 777/31تحلیلی جامعه آماری، پسماندعادی جمع آوری شده ) -دراین مطالعه توصیفی       

مصطاحبه باتولیدکننطدگان   ، مشطاهده، و ]1[انطوا  پسطماندعادی تولیطدی ازاطالعطات کتابخانطه ای     برای شناسایی وطبقطه بنطدی   

استفاده شد. میزان پسماندعادی جمع آوری شده ازطریق اطالعات موجود درمرکزآمارایران، شهرداری سرعین ودهیطاری  پسماند

تفاده ازاطالعطات موجود)جمعیطت، میطزان    روستاهای آن انجطام گرفطت. تعیطین سطرانه برپایطه پسطماندجمع آوری شطده بطا اسط         

، انجام گرفت.. درصد وزنی ورطوبت اجزای تشطکیل دهنطده پسطماندعادی و برآوردمیطزان انطرژی      ]33[پسماندجمع آوری شده( 

 تولیدی ازآنها، با استنادبه نتایج مطالعات معتبر، عملیات میدانی وآنالیزهای آزمایشگاهی انجام پذیرفت.

 

 

 

 یافته ها -3
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( تعیطین  3) منابع تولید پسماندعادی درشهرستان سطرعین بطه شطرح جطدول شطماره     ، ]4و1[به استنادمطالعات انجام شده       

اجزای پسماندعادی تولیدی وجمع آوری شده در شهرستان سطرعین مططابق    نتایج مشاهدات،  باعف شدکه کهگردید. همچنین 

( میطزان پسطماندعادی جمطع آوری شطده درشهرسطتان      2) ( شناسایی وطبقه بندی گردند. درجطدول شطماره  3باجدول شماره )

رصد وزنطی  ( میانگین درصد رطوبت، د1) نشان داده شده است. همچنین درجدول شماره 3131سرعین ومحاسبه سرانه درسال

 نشان داده شده است. 3131وارزش حرارتی اجزای تشکیل دهنده پسماندعاد ی شهرستان سرعین درسال 

 
 (3)1333. شناسایی وطبقه بندی اجزای پسماندتولیدی وجمع آوری شده شهرستان سرعین و منابع تولید آن درسال1جدول      

 منابع تولید

 پسماندعادی

 آوری شدهاجزای پسماندتولیدی وجمع 

 اجزای غیرآلی اجزای آلی

مسکونی، تجاری، سازمانی، ساخت 

 وتخریب، خدمات شهری

 

پسماندغذایی وباغی، کاغذ، پالستیک، 

 الستیک، منسوجات، چرم، چوب

شیشه، فلزات آهنی، فلزات غیرآهنی، 

 سنگ،خاکستروگردوخاک

 
 1333ومحاسبه سرانه درسال میزان پسماندعادی جمع آوری شده شهرستان سرعین. 2جدول        

 سال
 (kg/cap.dسرانه ) کیلوگرم درروز(وزن پسماندجمع آوری شده ) جمعیت

 شهرستان روستاها شهر شهرستان روستاها شهر شهرستان روستاها شهر

3131 6713 34443 21142 6111 6777 31777 83/1 4/1 76/1 

 
 1333حرارتی اجزای تشکیل دهنده پسماندعاد ی شهرستان سرعین درسال میانگین درصد رطوبت، درصد وزنی وارزش . 3جدول

 اجزای پسماند
میانگین 

 درصدوزنی

میانگین 

 درصدرطوبت

ارزش حرارتی برپایه 

وزن ماده 

 (kj/kgخشک)

کل ارزش حرارتی برپایه 

 (kjوزن ماده خشک)

کل ارزش حرارتی 

برپایه وزن ماده 

 (kjمرطوب)

 31/34234 14/276724 4762 81/76 27/63 پسماندغذایی وباغی

 317777 28/387713 2/37747 27/27 36/33 کاغذ

 71/136776 18/628388 12674 13/26 22/37 پالستیک

 68/31777 36333 21271 71/3 76/1 الستیک

 33/81211 86/311448 37446 67/33 31/6 منسوجات

 74/7182 876/7643 37446 12/7 176/1 چرم

 72/17174 8/61112 38718 33/11 86/2 چوب

 71/341 618/347 67/313 34/3 16/3 شیشه

 71/221 218/263 8/737 38/31 17/1 فلزات آهنی

 86/77 27/71 8/737 77/8 316/1 فلزات غیرآهنی

 31/31116 32/34216 7378 41/8 14/2 سنگ،خاکسترو...

 71/783146 173/3381432 - - 311 جمع

 گیریبحث ونتیجه  -4
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نتایج این مطالعه نشان دادکه میانگین سرانه تولید پسماندعادی شهرستان سرعین برپایه میزان پسماندجمع آوری شطده،         

این سرانه بطرای   .] 32،31،34[کیلوگرم به ازای هرنفردرروز بود که بامطالعات انجام شده درشهرهای ایران مطابقت داشت76/1

کیلطوگرم بطه ازای هرنفطردرروز متغیطر گطزارش شطده        31/2تطا  26/1شرایط آن کشطور وشطهر از   شهرهای مختلف دنیا بسته به 

 .] 3،6،7،7[است

 316/1نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین درصدوزنی اجزای پسماندعادی شهرستان سرعین برحسب نطو  پسطمانداز          

( بودکطه  %27/63اجزای پسماندمربوط بطه پسطماندغذایی وبطاغی)   متغیربود. دراین مطالعه بیشترین درصدوزنی دربین  27/63تا 

مطابقت داشت. اما بانتایج شطهرهای سایرکشطورها تططابق نداشطت.      ] 32،31،34[بانتایج سایرمطالعات درشهرهای مختلف ایران

ق مططی شططرایط اقتصططادی و اجتمططاعی جامعططه، میططزان بازیافططت، الگططوی زنططدگی، وجودقططوانین و... علططت هططای ایططن عططدم تطططاب

( بودکطه بانتطایج   %316/1همچنین کمترین درصدوزنی دربین اجزای پسماندمربوط به فلزات غیرآهنی) .] 36،37،37،38[باشند

 مطابقت داشت.   ] 32،31،34[سایرمطالعات درشهرهای مختلف ایران و 

عین برحسطب نطو  پسطماند    نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین درصد رطوبطت اجطزای پسطماندعادی شهرسطتان سطر            

( بودکططه بانتططایج %81/76قرارداشططت. بیشططترین درصططدرطوبت، مربططوط بططه پسططماندغذایی وبططاغی)   34/3-81/76درمحططدوده 

( اختصطا   %34/3مطابقت داشت. همچنین کمترین درصدرطوبت بطه شیشطه)    ] 32،31،34[سایرمطالعات درشهرهای مختلف

العات شهرهای مختلف دنیا حطاکی ازپطایین بطودن آن درمقایسطه بطااجزای آلطی       داشت. درصدرطوبت اجزای غیرآلی درنتایج مط

میزان فشردگی پسماند، زمان ماند وشرایط آب وهوایی باعف انتقال رطوبت بین اجطزای پسطمانددرموقع    .] 36،37،37،38[دارد

 .]4و1[انتقال پسماندهابه سطل وماشین های جمع آوری می گردد

نشان داد که ارزش حرارتی اجطزای پسطماندعادی شهرسطتان سطرعین برپایطه وزن مرططوب درمحطدوده        نتایج این مطالعه        

 kj/kg 7831 کیلوژول بود. میانگین ارزش حرارتی پسماندعادی شهرستان سرعین برپایه وزن مرططوب،  86/77 -71/136776

( وکمترین kj71/136776ط به پالستیک )بود. دربین اجزای آلی پسماندعادی شهرستان سرعین، بیشترین ارزش حرارتی مربو

( اختصا  داشت. متفاوت بودن درصد وزنی ورطوبت پالستیک درپسماندشطهری کشطورهای مختلطف    kj74/7182آن به چرم )

دنیا، باعف تفاوت درمیزان ارزش حرارتی این جزازپسطماند شطده اسطت. ازطرفطی، نزدیکطی درصطدوزنی ورطوبطت چطرم دربطین          

 .]4و1[ختلف، این اختالف راکم کرده استپسماندشهری کشورهای م

اجزای غیرآلی پسماندشهری به دلیل ماهیت وپایین بودن درصدوزنی آنها دربین سایراجزا، فاقد ارزش حرارتی برای تامین        

 دربین اجزای غیرآلی پسماندعادی شهرستان سرعین ، بیشترین ارزش حرارتی مربوط به سنگ وخاکسطتر . ]4و1[انرژی هستند

(kj31/31116( وکمترین آن به فلزات غیرآهنی )kj86/77    اختصا  داشت. درحالت کلی، به دلیطل متغیربطودن درصطدوزنی )

درنهایطت   .]4و1[ورطوبت اجزای غیرآلی پسماندعادی، تفاوت هایی درنتایج ارزش حرارتی این جز درمطالعات مشاهده می گردد

وپایین بودن ارزش حرارتی آن درمقایسه باسایراجزا،  نشان ازپایین بودن ارزش باالبودن درصدوزنی پسماندغذایی وزایدات باغی 

 حرارتی پسماندعادی شهرستان سرعین داشت.
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