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 چکیده
ازاصول اولیه وبنیادی درمدیریت جامع پسماند، دانستن کمیت پسماندتولیدی وجمع آوری شده است. این  

دراین  انجام گرفت. 3131تاثیرمیزان پسماندجمع آوری نشده شهراردبیل برسرانه تولیدآن درسال مطالعه باهدف تعیین

تعیین  فصل توزین و 4روزمتوالی درطی7مدت  خانوارساکن شهراردبیل به 08مطالعه توصیفی مقطعی، پسماندتولیدی 

تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مقایسه اطالعات به انجام شد.   spssآنالیز داده ها با استفاده ازنرم افزار سرانه گردید.

این پژوهش با نتایج حاصل ازآمارپسماندجمع آوری شده توسط شهرداری اردبیل وسایراطالعات کتابخانه  دست آمده از

گانه شهرداری اردبیل درطول یک سال،  4میانگین سرانه تولید پسمانددر بخش مسکونی مناطق ای صورت گرفت.

میانگین سرانه تعیین شده دراین مطالعه برای بخش  تعیین گردید. روز کیلوگرم به ازای هرنفردر 31/8

آوری شده توسط شهرداری  کیلوگرم به ازای هرنفردرروز( بیش ازمیانگین سرانه پسماند جمع31/8مسکونی)

 کیلوگرم به ازای هرنفردرروز( بود. 3/8اردبیل)

 
 پسماند مسکونی، سرانه تولید، اردبیلکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1
گسترش شهرنشینی وافزایش سطح زندگی، باعث  افثزایش تولیثد پسمانددرکشثورهای درحثال توسثعه شثده ومثدیریت                

بزرگ تبدیل کرده است. مسئوالن شهری وشهرداری ها علی رغم صرف هزینه های زیاد، به موادزایدجامدشهری رابه یک چالش 

دالیل مختلف )محدودیت منابع مالی، پیچیدگی موضوع، مسایل فرهنگی و...( با مشکالت اساسی زیست محیطی، اقتصثادی و...  

ولیدمی گردد. درحالت جامع، منابع تولید . پسماندشهری ازمنابع مختلف ت] 2و3[درزمینه مدیریت پسماندشهری مواجه هستند

 .[3]پسماند به کاربری زمین ومنطقه بندی بستگی دارد
تعیین کمیت واقعی پسماندتولیدی دریک جامعه، به دلیل متفاوت بودن نوع ومنشاتولیدپسماندمشکل مثی باشثد. آگثاهی           

پسماند)تعیین درصدبازیافت، انتخاب تجهیزات، طراحی مسیرهای ازمیزان دقیق پسماندتولیدی، درراستای برنامه های مدیریتی 

 .[3]جمع آوری پسماند، تجهیزات بازیابی مواد، وتجهیزات دفع( اهمیت دارد
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 اردبیلعضوهیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی  -3
 کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اردبیل وکارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اردبیل -4
 

سماند، جداسازی واستفاده مجدد، تفکیک ازمبداجهت بازیافت، بازیثابی وعثدم جمثع آوری    ازطرفی روش جمع آوری پ            

همه پسماندها، درتعیین کمیت پسماندتولیدی مهم می باشد. همچنین تشخیص میثزان پسثماند تولیثدی یثاجمع آوری شثده      

وشهرسثازی مشثکل مثی     )مخصوصاً بخش های مسکونی، تجاری، سازمانی( به دلیل بافثت شثهری   برحسب بخش های مختلف

 .[4]باشد

نرخ پسماندهای تولیدی وجمع آوری شده، به طورروزانه، هفتگی، ماهیانه وفصلی تغییرمی کنثد. نثرخ تولیثد پسثماندهای            

مسکونی معموالً درمناسبت های خاص، درایام روزهای نظافت آخرسال حداکثر می باشد. برنامه های کثاهش ازمبثدا وبازیافثت،    

ن وطرزنگرش مردم، موقعیت جغرافیایی وعوامل فیزیکی)فصل، شرایط آب وهوایی، تناوب جمع آوری پسماند، ویژگی وجودقوانی

 .[4]های منطقه ارایه خدمات ودرآمد مردم( ازمهم ترین پارامترهای تاثیرگذار برنرخ تولید پسماندمی باشد
های مختلف دنیا، به دلیل متفاوت بثودن نثوع ومنشثاتولید،    نتایج مطالعات نشان می دهدکه سرانه پسماند تولیدی درشهر       

روش جمع آوری، جداسازی واستفاده مجدد، تفکیک ازمبداجهت بازیافت، بازیابی وعدم جمع آوری همه پسثماند، وجودقثوانین   

یثه خثدمات   وطرزنگرش مردم، موقعیت جغرافیایی، فصل، شرایط آب وهوایی، تناوب جمع آوری پسماند، ویژگی های منطقثه ارا 

 .] 3،2،3،7[( می باشدkg/p.d31/2- 22/8ودرآمد مردم، متغیر)

مطالعات انجام شده دردنیا نشان می دهدکه همه پسماندهای تولیدی، جمع آوری نمی گردد. ازطرفی، سرانه تولیثدعنوان         

 02-33مطالعات حثاکی ازآن اسثت کثه    شده برای پسماند، برمبنای پسماندجمع آوری شده توسط شهرداری هامی باشد. نتایج 

 201-137، روزانثه  3131نفردرسال 288888درشهراردبیل باجمعیتی درحدود .[3]درصدپسماندتولیدی جمع آوری می گردند

ازآنجایی که همه پسماندهای تولیدی شهراردبیل جمع آوری نمی گثردد،   .[8]تن پسماندتوسط شهرداری جمع آوری می گردد

 انجام گرفت. 3131ف تعیین تاثیرمیزان پسماندجمع آوری نشده شهراردبیل برسرانه تولیدآن درساللذااین مطالعه باهد

 

 روش کار -2
گانه شهرداری اردبیل بود. تعیین سرانه برپایه  4دراین مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه آماری خانوارهای ساکن درمناطق        

انجام شد. همچنثین سثرانه   ، [8]جود)جمعیت، میزان پسماندجمع آوری شده( پسماندجمع آوری شده با استفاده ازاطالعات مو

تعیین گردید. ازآنجایی که بخش مسکونی وتجثاری،   [3]وبااستفاده از روش محاسباتی، [8]برپایه پسماندتولیدی با آمارجمعیت 

اطالعات مربثو  بثه سثرانه تولیثد،     لذا برای تکمیل ، [3](، تولید پسماندشهری راتشکیل می دهد%78عمده ترین بخش)بیش از

گانه شهرداری اردبیل ازطریق توزین به دست آمد وبا روش  4خانوارساکن درمناطق  08درطول یک سال میزان پسماندتولیدی 

 محاسبه ای ذکرشده مقایسه گردید.

خش مسثکونی بودنثد چثک    آموزش شهروندانی که حاضربه همکاری درتوزین پسماند تولیدی درب با، جهت انتخاب نمونه        

خانوار( انتخاب شد تا عملیات توزین پسماند تولیدی را  به مدت 08خانوار ازهرمنطقه شهرداری اردبیل )جمعاً 28لیستی تهیه و

انجثام شثد. تجزیثه وتحلیثل داده هثااز طریثق         spssفصل انجام دهند. آنالیز داده ها با استفاده ازنرم افزار 4روزمتوالی درطی7

العات کسب شده ازاین پژوهش با نتثایج بثه دسثت آمثده ازآمارپسثماندجمع آوری شثده توسثط شثهرداری اردبیثل          مقایسه اط

 وسایراطالعات کتابخانه ای انجام گرفت.
 

 

 

 یافته ها -3
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 2نشثان داده شثده اسثت. جثدول شثماره       3131میزان پسماندجمع آوری شده ومحاسبه سرانه درسال 3درجدول شماره       

تخمثین میثزان    1شان می دهثد. همچنثین درجثدول شثماره     را ن 3131تولید پسماندبخش مسکونی شهراردبیل درسالسرانه 

 ارایه شده است. 3131 پسماندتولیدی ومحاسبه سرانه درسال

 
 1333میزان پسماندجمع آوری شده  ومحاسبه سرانه تولیدپسماندشهری اردبیل درسال. 1جدول

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

 میانگین محدوده میانگین محدوده

3131 
28382

3 
137432-201330 184223 31/8-23/8 3/8 

 
 1333تعیین سرانه تولید پسماند بخش مسکونی شهراردبیل درسال . 2جدول

 سال
 3منطقه

(kg/cap.d) 

 2منطقه

(kg/cap.d) 

 1منطقه

(kg/cap.d) 

 4منطقه

(kg/cap.d) 

 میانگین مناطق

(kg/cap.d) 

3131 7/8-4/8 3/8-4/8 2/3-12/8 7/8-12/8 31/8 

 
 1333تخمین میزان پسماند تولیدی  ومحاسبه سرانه تولید پسماندشهری اردبیل درسال. 3جدول

 جمعیت سال
 (kg/cap.dسرانه تولید ) کیلوگرم درروز(*تخمین وزن پسماندتولیدی )

 میانگین محدوده میانگین محدوده

3131 
28382

3 
2/143323-0/132183 114302 33/8-32/8 33/8 

 پسماندتولیدی جمع آوری نمی گردد. 38%*

 

 بحث ونتیجه گیری -4
نتایج این مطالعثه نشثان دادکثه میثانگین سثرانه تولیثد پسماندشثهری اردبیثل برپایثه میثزان پسثماندجمع آوری شثده،                     

ایثن سثرانه بثرای     .] 3،38،33[هرنفردرروز بود که بامطالعات انجام شده درشهرهای ایران مطابقثت داشثت  کیلوگرم به ازای 3/8

کیلوگرم به ازای هرنفردرروز متغیثر گثزارش شثده اسثت      31/2تا 22/8شهرهای مختلف دنیا بسته به شرایط آن کشور وشهر از 

]3،2،3،7 [. 

درصثد پسماندشثهری را بخثش مسثکونی     28-78درایثن مطالعه)حثدود    خثانوار( 08نتایج توزین پسماند بخش مسثکونی)        

با وجود اینکه بخش  بود. kg/cap.d31/8 میانگین سرانه تولید پسماند این بخش،  نشان دادکه، [3] وتجاری تشکیل می دهد(

مسثکونی بثیش   مسکونی فقط تولید کننده پسماند شهری نیست ، اما میانگین سرانه تعیین شده درایثن مطالعثه بثرای بخثش     

( بود. علت این موضوع بثه  kg/cap.d3/8 ازمیانگین سرانه تعیین شده برای کل بخش های تولیدکننده پسماند شهری اردبیل )

عدم جمع آوری همه پسماندتولیدی، جداسازی، بازیابی وبازیافت پسماندقبل ازرسیدن به ایستگاه انتقال، عثدم تفکیثک بخثش    

برآوردگردیثد   kg/cap.d33 /8هری و... می باشد. دراین مطالعه، سرانه تولیثد پسماندشثهری   مسکونی ازتجاری به علت بافت ش

درصدپسماندتولیدی جمع آوری مثی گثردد( وایثن سثرانه نزدیثک بثه سثرانه تولیدبرپایثه جمثع آوری           02 -33)بافرض اینکه 

 .] 3،38،33[بانتایج مطالعات انجام شده درشهرهای ایران مطابقت داشتبودو
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