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  و ارائه راهکارهای اقتصادی برای مدیریت هزینه املش یشهربررسی کمی و کیفی پسماند 
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 چکیده
پژوهش ترین چالش جامعه بشری است. زیست یکی از مهمی جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید موادزائدجامد و انتشار آن در محیطرشد فزاینده

در هفت ایستگاه  1398تا اسفندماه  1398  ماهه از تیرماه 9ی زمانی در یک بازه در استان گیالن پسماند تولیدی شهر املشحاضر جهت تعیین کمیت و کیفیت 
صورت دستی انجام گرفت. نتایج نشان داد صورت تصادفی انتخاب شدند و جهت تعیین اجزای تشکیل دهنده پسماند تفکیک بهها بهنمونهصورت گرفت. برداری نمونه

درصد را موادآلی تشکیل  52درصد مواد غیرقابل بازیافت و  11درصد پسماندها را موادقابل بازیافت،  32باشد، کهتن می 20ولید روزانه پسماند جامد در شهر املش ت
دهنده ترین اجزاء تشکیلکه بیشا نظر به ایندست آمده است. بازای هر نفر در روز بهکیلوگرم به 1.136چنین سرانه تولید روزانه پسماند در شهر املش د. همندهمی

به کودآلی جهت اصالح  پسماندهای مناطق مسکونی مربوط به موادآلی است بهترین راهکار برای مدیریت این دسته از پسماندها تبدیل موادآلی موجود در زباله خانگی
ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم قابل تفکیک از مبدا و بازیافت نیز مناسب چنینباشد. همهای کشاورزی در شهر املش میچنین توسعه فعالیتخاک و هم

 شود.ودرمانی و تجاری محسوب میتوجه مواد قابل بازیافت موجود در مراکز اداری، بهداشتی

 کلمات کلیدی

 "مدیریت موادزائدجامد"، "شهر املش"، "راهکار اقتصادی"، "بازیافت"
 

 مقدمه -1 
های ساخته شده دست ای از عوامل طبیعی، اجتماعی و محیطشهر مجموعه

بشر است که درصد زیادی از مراکز تمرکز جمعیت را مختص خود کرده است. 
مدیریت شهرها یک فرآیند پیچیده است و دانش مدیریت پایدار شهری 

ها تحت تاثیر قرار زندگی آن هایی است کهنیازمند مشارکت همه افراد و ارگان
یکی از اجزای اصلی مدیریت شهری  (.1397گیرد )زمانیان و فرخیان، می

مدیریت موادزائدجامد شهری است که با نادیده گرفتن تاثیر مردم به عنوان 
باشد )درگاهی و همکاران، پذیر نمیتولیدکننده اصلی موادزائدجامد امکان

شوند از عنوان زباله شناخته میکه معموال بهپسماندهای جامد شهری،  (.1392
افزایش چشمگیر  شوند باریخته می مناطق مسکونی، تجاری و موسسات دور

اقتصادی، شهرنشینی سریع و یتوسعهمصرف، الگویجهانی و با تغییرجمعیت
طبیعی توانایی محیط ائدجامد شهری با سرعتی باالتر ازصنعتی شدن، موادز

ترکیب زباله به طیف  .(Tan et al, 2015) درحال افزایش است
وهوا و فرهنگی، آبغذایی، سننهایعوامل از جمله عادت زای اگسترده

مدیریت  .(Gupta et al, 2015) درآمد بستگی داردمیانگین سطح
گردد و مدیریت پسماندهای جامد شهری یک چالش بزرگ محسوب می

زیستی و زیست، از بین رفتن تنوعوهوا، محیطناسب آن باعث تغییرات آبنام
 این دارد اجتماعیچنین تاثیرات منفی اقتصادی و شود، همفرسایش خاک می

 ,Aparcana) باشدمی تربیش متوسط و کم درآمد با کشورهایی در چالش

 و منسجم قوانین از ایمجموعه موادزائدجامد جامع مدیریت(. 2016
 و بازیافت پردازش، ونقل،حمل آوری،جمع تولید، کنترل  با ارتباط در هماهنگ

 اقتصاد، عمومی،بهداشت اصول بهترین با که باشدمی پسماند دفع
 مورد و دارد انطباق محیطیزیست ملزومات سایر و زیباشناسی ازمنابع،حفاظت

 رکن کهاین وجود با(.  1389 همکاران، و ابراهیمی) باشدمی عموم توجه

 اما. باشدمی پسماند مدیریت عملکرد بهبود کارآمد، شهری مدیریت اصلی
 و تجهیزات کار، نیروی از استفاده راستای در باال گذاریسرمایه نیازمند

 یک ایجاد با پسماند مدیریت که کرد بیان توانمی مجموع در. است زیربناها
 شهروندان تمامی خدمت در باید زندگی کیفیت ارتقای جهت مناسب سیستم

 سیستم مدیریت یک موفقیت(.  Fritz and vollmer,2006) باشد
 تاثیر تحت بلکه است وابسته فنی تکنولوژی به تنهانه شهری جامد پسماند
 سیاست، عمومی،مشارکت مانند شناختیروان و اقتصادی اجتماعی، عوامل
 هایروش(.  Ma and hipel, 2016) باشدمی عمومی رفتار و نگرش

 و گذشته  دفن هایزمین اصالح زمین، در شهری جامد پسماند دفن جایگزین
. شدند واقع توجه مورد بعد به 1970 دهه از پسماند دفع از بعد هایمراقبت
 جامد پسماند مدیریت هایسیستم در موظف عناصر 1940 دهه در بنابراین
 شش به بود "دفن و آوریجمع تولید، "موظف عنصر سه شامل که شهری
 آوری،جمع ،(محل در اداره و پردازش ذخیره،) تولید، "موظف عنصر
 "موظف عنصر هشت به 1970 دهه از و "دفع و بازیافت پردازش، ونقل،حمل

 آوری،جمع ،(محل در اداره و پردازش ذخیره،) تولید، مبدا، در کاهش
 است شده تبدیل "دفع از بعد هایمراقبت و دفع بازیافت، پردازش، ونقل،حمل

 پسماند، از مجدد استفاده تولید، کاهش(. 1395 همکاران، و افشارکاظمی)
 جامع طرح اصلی هدف سه( R3)دفنی مواد از انرژی استحصال و بازیافت
 به قطع(. 1392 ارمی، پورولی و خوارزمی) شوندمی محسوب پسماند مدیریت

 ترینسالم  با کشورهایی به کنندهبازیافت جوامع نزدیک، آینده در یقین
 از آگاهی و شناخت بدون. شد خواهند تبدیل اقتصادها، توانمندترین و هامحیط
 پذیرامکان شهری موادزائدجامد مدیریت تولیدی پسماندهای کیفیت و کمیت

 اجزای آنالیز زمینه در متعددی هایبررسی تاکنون راستا همین در. باشدنمی
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 به. است گرفته انجام ایران شهرهای و جهان در تولیدی پسماند فیزیکی
 فیزیکی آنالیز روی بر همکاران و Agarwal مطالعه نمونه عنوان

 6 کاغذ درصد، 38 موادآلی که داد نشان هند کشور در شهری پسماندهای
 هاینخاله و درصد 1 شیشه درصد، 25/0 فلز درصد، 6 پالستیک درصد،

 پسماندهای از درصد14 استخوان و پارچه درصد، 75/34 خاکستر و ساختمانی
 و کمی آنالیز روی بر صمدی و زادهسیاح تحقیقات. گیرددربرمی را شهری
 تولید زباله تن 138 شهر این در روزانه که داد نشان مالیر شهری زباله کیفی

 چنینهم و دهندمی تشکیل بازیافت قابل مواد را آن درصد 11 که شودمی
 تولیدی زباله کیفیت و کمیت تعیین جهت همکاران و علیدادی هایبررسی

 را درصد 5/37 و موادآلی را هاآن درصد 5/62 که داد نشان خواف شهر
 هر ازای به سال طول در زباله تولید سرانه متوسط و داده تشکیل موادغیرآلی

 108 زباله کیلوگرم هر آوریجمع و دفع هزینه و شد محاسبه گرم 824 نفر
 از استفاده و بهداشتیدفن مرکز نداشتن دلیل به املش شهر. شد برآورد ریال
 شهر این اصلی سایت در هازباله تلنبار و پسماند دفن برای غیراصولی روش
 جامع برنامه داشتن نیازمند باال تنوع با تولیدی زباله باالی حجم مدیریت برای
 .است

 روش انجام تحقیق-2

 مورد مطالعه محدوده 

شهرستانی واقع در شرق استان گیالن است. این شهرستان دارای املش 
کیلومتر و پهنای  35کیلومترمربع است. طول شهرستان  18/403مساحت  

درجه 7دقیقه تا 50درجه و 36کیلومتر است. این شهرستان بین  12متوسط آن 
دقیقه 16درجه و 50دقیقه تا 6درجه و 50شمالی و میان دقیقه عرض8و 

النهار گرینویچ قرار گرفته است. از جانب شمال و شرق با از نصف شرقیطول
شهرستان رودسر، از سمت جنوب با شهرستان سیاهکل و از سمت شمال 
غرب با شهرستان لنگرود همسایه است. شهرستان املش دارای سه ناحیه 

ای و کوهستانی است. بخش چشمگیری از مساحت ای، کوهپایهعمده جلگه
ناحیه کوهستانی است که در جنوب شهرستان واقع شده و   شهرستان مختص

ای در مرکز بین دو ناحیه ای در شمال شهرستان و ناحیه کوهپایهناحیه جلگه
سیاسی دارای دو تقسیمات اداری ذکر شده قرار دارد. شهرستان املش از جهت

نج های املش و رانکوه و پهای مرکزی و رانکوه و دو شهر به نامبخش به نام
های املش شمالی، املش جنوبی، شبخوسالت، کجید و سمام دهستان به نام

باشد. روستای خالی از سکنه می 13روستای دارای سکنه و  135که شامل 
نفر به  50716از  1375-1385های جمعیت شهرستان املش در فاصله سال

عمومی نفوس و مسکن کاهش یافته است. براساس سرشماری  نفر 46398

نفر بوده که نسبت به سال  44261نیز جمعیت شهرستان برابر  1390سال 
 نفر کاهش یافته است. 2137حدود  1385

 بردارینمونه روش 

اندیشی با این مطالعه یک مطالعه مقطعی بوده که ابتدا پس از بررسی و هم 
گیری پسماند مدیران خدمات شهری سازمان شهرداری املش، برای اندازه

ایستگاه که  7در این شهر  98تا اسفند ماه  98ماه از تیرماه  9طی  تولید شده
شامل: مراکز تفریحی و رفاهی، مراکز اداری، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز 

نشین( نشین، متوسط نشین و حاشیه تجاری، و سه منطقه مسکونی )ثروتمند
لش را برای ی شهری امها کل منطقهباشد، انتخاب شدند که این ایستگاهمی

سپس به منظور مشخص نمودن  شدند.ارزیابی پسماند جامد شهری شامل می
ایستگاه تعیین شده در سطح شهر  7کمیت و کیفیت پسماند شهر املش از 

برداری طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ، هرماه  چهار مرتبه نمونه
ان در طول ودرمهای اداری، تجاری و بهداشتصورت گرفت. از ایستگاه

روزهای هفته بعد از اتمام ساعت کاری و برای سه منطقه مسکونی 
نشین در روزهای تعیین شده توسط نشین و حاشیهثروتمندنشین، متوسط

آوری پسماندهای این مناطق را برعهده شهرداری املش که جمعسازمان 
 ماشین حمل آوری توسط پاکبانان شهرداری و انتقال بهداشت قبل از جمع

شد و آوری میصورت تصادفی انتخاب و جمعپسماند بههای زباله نمونه
برداری صورت چنین از ایستگاه تفریحی هم در روزهای پایان هفته نمونههم

صورت تصادفی انتخاب شده وترکیبات موجود در گرفت. نمونه پسماند به
وا، شیشه، صورت جداگانه و براساس شش رده پالستیک، کاغذ و مقها بهنمونه

فلز، موادآلی و سایرین در محفظه نگهداری زباله با برچسب مخصوص به ابعاد 
که به عنوان واحد نمونه در این مطالعه در نظر گرفته شده  93×51×25

صورت آوری و توزین شد. جهت تعیین وزن اجزای زباله، ابتدا تفکیک بهجمع
کیلوگرم توزین  40زه وزنی ها توسط ترازویی با اندادستی انجام شده و نمونه

و در های مختلف های حاصل از آنالیز فیزیکی پسماندها در ماهداده شدند.
 Spssو  2010نسخه  Excelافزار با استفاده از نرمهای مختلف مکان

ها از مورد بررسی قرار گرفت. جهت سنجش نرمال بودن داده 26نسخه 
. جهت تعیین اختالف میانگین پسماند استفاده شد 1ویلک -شاپیرو آزمون

برای متغیرهایی که های مختلف های مختلف سال و در مکانتولیدی در ماه
و برای متغیرهایی که دارای  2آنواویوان باشند از آزمونتوزیع نرمال می دارای

 گردید. استفاده 3والیس -آزمون کروسکال باشند ازتوزیع غیرنرمال می
برخوردار  هایی که از توزیع نرمالها برای دادهه میانگینجهت مقایس چنینهم

 شد. 4بودند از تست توکی
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نتایج  -3

  درصد ترکیب فیزیکی پسماندهای جامد شهری املش به

 هاتفکیک ایستگاه
 

 
 ودرمانیهای اداری، تفریحی، تجاری و بهداشتدهنده پسماندهای جامد ایستگاهدرصد اجزای تشکیل -1شکل
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 مسکونی سه ایستگاه جامد پسماندهای دهندهتشکیل اجزای درصد -2شکل

 

 

 بررسی کیفی پسماند شهر املش 

 تشکیل موادآلی را املش شهر تولیدی پسماند از درصد 52 ،3 شکل مطابق
 غیرقابل هم درصد 11 و بوده بازیافت قابل پسماندها از درصد 37. دهندمی

 باشند. می بازیافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 املش شهر موادآلی و بازیافت غیرقابل بازیافت، قابل مواد درصد -3 شکل
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 حاصل از آنالیز فیزیکی پسماند شهری املشتایج ن 

های مختلف سال میانگین پسماند تولیدی در ماه داری بینمعنی اختالفوجود 
( 1طبق جدول )است. ارائه شده  2و  1در جداول مختلف  هایایستگاهو در 

، فلز، شیشه میزان متغیرهای پالستیک، دهد، درخصوصنتایج نشان می
داری وجود های مختلف سال اختالف معنیدر ماه پسماندهاو سایر کاغذومقوا 

های مختلف سال اختالف اما میزان متغیر موادآلی در ماه (.p<0.05دارد )
یشه، ( میزان متغیرهای پالستیک، ش2مطابق جدول ) دار وجود ندارد.معنی

 دارهای مختلف اختالف معنیدر ایستگاه کاغذومقوا، موادآلی و سایر پسماندها
های مختلف اختالف اما میزان متغیر فلز در ایستگاه (.p<0.05) وجود دارد

ها بین در نتیجه از تست توکی جهت مقایسه میانگیندار وجود ندارد. معنی
مختلف  هایایستگاههای مختلف سال و در اجزای ذکر شده پسماند در زمان

پالستیک نشان نتایج  تست برای متغیر  4مطابق شکل استفاده شده است. 
داری از جهت نشین اختالف معنیهای اداری و مسکونی حاشیهایستگاه داد،

ودرمان، تجاری، های تفریحی، بهداشتوجود پالستیک دارند و ایستگاه
داری از جهت وجود نشین اختالف معنیمسکونی ثروتمندنشین و متوسط

داری از ف معنیهای شهریور و آذر اختالماه 5طبق شکل  پالستیک ندارند.
های تیر، مرداد، مهر، آبان، دی، بهمن و جهت وجود پالستیک دارند و ماه

چنین براساس و هم داری از جهت وجود پالستیک ندارنداسفند اختالف معنی
دست آمده از تست توکی برای متغیر شیشه مشخص گردید، نتایج به 6شکل 

نشین و تگاه مسکونی متوسطودرمان،  ایستگاه تجاری، ایسبهداشت ایستگاه
داری از جهت وجود شیشه دارند و نشین اختالف معنیمسکونی حاشیه

داری از های تفریحی، اداری و مسکونی ثروتمندنشین اختالف معنیایستگاه
های تیر، مرداد، مهر، آبان، آذر، ماه 7جهت وجود شیشه ندارند. و مطابق شکل 

های جهت وجود شیشه دارند و ماه داری ازبهمن و اسفند اختالف معنی
چنین نتایج داری از جهت وجود شیشه ندارند و همشهریور و دی اختالف معنی

هایی که تست توکی برای متغیر فلز نشان داد که در هیچ یک از ماه
داری با یکدیگر برداری صورت گرفته از جهت وجود فلز اختالف معنینمونه

 ندارند.

 

بررسی مورد ماه 9 در املش شهر پسماند به مربوط هایداده میانگین بین دارمعنی اختالف بررسی  -1 جدول  

 

 هفت ایستگاه انتخاب شده در سطح شهر های مربوط به پسماند شهر املش دردار بین میانگین دادهبررسی اختالف معنی  -2جدول 

داریسطح معنی مالحظات گیری شدههای اندازهصفت   

داری وجود های مختلف اختالف معنیبین میانگین پالستیک در ایستگاه

 دارد
 پالستیک 0,000

داردداری وجود های مختلف اختالف معنیبین میانگین شیشه در ایستگاه  شیشه 0,000 

داری وجود نداردهای مختلف اختالف معنیفلز در ایستگاهبین میانگین   فلز 0,220 

داری وجود های مختلف اختالف معنیبین میانگین کاغذومقوا در ایستگاه

 دارد
 کاغذومقوا 0,000

داری وجود داردهای مختلف اختالف معنیبین میانگین موادآلی در ایستگاه  موادآلی 0,000 

داری های مختلف اختالف معنیپسماندها در ایستگاهبین میانگین سایر 

 وجود دارد
 سایر پسماندها 0,000

  

 مالحظات داریسطح معنی گیری شدههای اندازهصفت

 داری وجود داردهای مختلف سال اختالف معنیبین میانگین پالستیک در ماه 0,002 پالستیک

 داری وجود داردسال اختالف معنی های مختلفبین میانگین شیشه در ماه 0,000 شیشه

 داری وجود داردهای مختلف سال اختالف معنیبین میانگین فلز در ماه 0,028 فلز

 داری وجود داردهای مختلف سال اختالف معنیبین میانگین کاغذومقوا در ماه 0,000 کاغذومقوا

 داری وجود نداردمعنی های مختلف سال اختالفبین میانگین موادآلی در ماه 0,271 موادآلی

 داری وجود داردهای مختلف سال اختالف معنیبین میانگین سایر پسماندها در ماه 0,000 سایر پسماندها
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برداری براساس آزمون توکیهای مختلف نمونهنمودار سطح اختالف کمیت پالستیک در ایستگاه  -4شکل  

 

 

 

 

برداری براساس آزمون توکیهای مختلف نمونهنمودار سطح اختالف کمیت پالستیک در ماه  -5شکل  
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برداری براساس آزمون توکیهای مختلف نمونهنمودار سطح اختالف کمیت شیشه در ایستگاه -6شکل  

 

 

برداری براساس تست توکیهای مختلف نمونهنمودار سطح اختالف کمیت شیشه در ماه -7شکل  

 

 گیرینتیجه -4
شاهد افزایش  با توجه به رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف،

خصوص حجم پسماندهای تولیدی خواهیم بود. بنابراین مدیریت پسماندها به
ای هستند که توجه خاصی را به خود پسماندهای جامد دارای جایگاه ویژه

در سیستم مدیریت پسماندهای  .(1396باغانی و همکاران، )نوروزیان دنطلبمی
جامد، جهت کاهش حجم پسماند تولیدی و بازیافت آن، اطالع از ترکیب 
فیزیکی و شیمیایی پسماندها جهت تعیین نحوه کاهش و نوع فرآیند بازیافت 
 مورد نیاز و نیز بررسی دقیق و جامع خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پسماند

کمیت و کیفیت پسماند در  (.Salvato et al, 2003) امری ضروری است
چون شرایط محیطی، فصل سال، مناطق مختلف تحت تاثیر عواملی هم

 باشدموقعیت جغرافیایی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

(Russell, 2008.)  سلسله مراتب مدیریت پسماندهای جامد شامل به
ضایعات، استفاده مجدد از زباله، بازیافت مواد، کمپوست، حداقل رساندن 

 ,Tan et al) باشدسوزی با هدف بازیابی انرژی و دفن در زمین میزباله

 گرچه دفن اولویت نهایی در سلسله مراتب مدیریت پسماند است (.2015
(Magrinho et al, 2006.)  اما در کشورهای درحال توسعه دفن

 Mor) آیدشمار میروش معمول مدیریت پسماند بهپسماندهای جامد یک 

et al, 2006).  بسته به فرهنگ مصرف در جوامع مختلف درصد مواد قابل
توان باشد که پس از آنالیز زباله شهری میبازیافت در زباله شهری متفاوت می

دهد که به مقدار صحیح آن دست یافت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
درصد  37شود که تن زباله تولید می 20طور متوسط ش روزانه بهدر شهر امل

درصد را  52درصد مواد غیرقابل بازیافت و  11آن را مواد قابل بازیافت، 
توان از طریق درصد پسماندها را می 89بنابراین  .دهندموادآلی تشکیل می
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 پژوهشدست آمده در این نتایج با نتایج بهبازیافت و کمپوست کاهش داد. 
Havukainen ( مطابقت دارد که طی آن مقدار مواد 2017و همکاران )

درصد  56درصد و موادآلی  8درصد، مواد غیر قابل بازیافت  32قابل بازیافت 
موادآلی، پالستیک و کاغذ و (. Havukainen et al, 2017) باشدمی

ه شوند کترین انواع پسماند شهر املش محسوب میمقوا سه نوع از مهم
در ها استفاده نمود. توان  برای هدف کاهش ضایعات و بازیافت از آنمی

ای که جهت مدیریت دفع موادزائدجامد در شهر توریستی سرعین در مطالعه
درصد از پسماندهای تولیدی این  21صورت گرفت نتایج نشان داد  83سال 

ریق توان از طدرصد پسماندها را می 49شهر قابلیت بازیافت دارند و 
چنین در (. هم1383های کمپوست  مدیریت نمود )فتایی و همکاران، فعالیت
مشخص  86ای جهت آنالیز فیزیکی پسماند شهر شاهرود در سال مطالعه

 68های تولیدی در این شهر از طریق بازیافت و درصد از زباله 32گردید که 
مکاران، شوند )رودباری و ههای کمپوست مدیریت میدرصد توسط فعالیت

ازای هر کیلوگرم به 1.136سرانه تولید روزانه پسماند در شهر املش  (.1386
نتایج تجزیه و تحلیل آماری مشخص نمود که  دست آمده است.نفر در روز به

های مختلف های مورد مطالعه  و در ماهوزن اجزای خشک پسماند در ایستگاه
دست آمده توجه به نتایج به (. باp<0.05داری است )سال دارای اختالف معنی

نشین، کمیت و کیفیت شهر املش به دلیل وسعت کم و جمیعت زیاد متوسط
نشین نشین و حاشیهپسماند تولیدی سه منطقه مسکونی ثروتمندنشین، متوسط

مدیریت پسماندهای جامد شهری سیستمی  تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. 
طورکلی یکی از دهد و بها انجام میاست که پردازش صحیح زباله تولیدی ر

 ترین خدمات ارائه شده توسط شهرداری است در پژوهشی که توسطپرهزینه
Chifari ( جهت بررسی سیستم مدیریت پسماند جامد 2017و همکاران )

آوری، پردازش و دفع انجام شهری در ژاپن و هزینه زباله در سه مرحله جمع
های مدیریت پسماند هنگام ارائه سیستمگرفت نتایج نشان داد که هزینه 

یابد های خصوصی از طریق مناقصه عمومی کاهش میخدمات توسط شرکت
های مناطق مجاور انجام پذیرد چه با هماهنگی شهرداریو این هزینه چنان

 در پژوهشی که توسط (.Chifari et al, 2017) یابدتر کاهش میبیش
De Jaeger ( جهت ت2011و همکاران ) جزیه و تحلیل ساختار هزینه

مدیریت پسماند جامد شهری صورت گرفت نتایج نشان داد هزینه دفع پسماند 
آوری است. بنابراین وقتی حجم پسماند زیاد است  های جمعتر از هزینهبیش

های قابل باشد. زبالهآوری میهای جمعتر از هزینههای دفع نیز بیشهزینه
دفع را کاهش اما هزینه پردازش را افزایش  آوری واحتراق هزینه جمع

های پردازش را کاهش اما هزینه های قابل بازیافت هزینهدهند. زبالهمی
در  .((De Jaeger et al, 2011 دهندمدیریت کلی را تغییر نمی

های ( در کره جهت تاثیر انگیزه1999) Hong ای که توسطمطالعه
های خانگی صورت گرفت دادهگذاری مدیریت پسماندهای جامد قیمت

آوری زباله، نظرسنجی خانوارها حاکی از آن است که افزایش هزینه جمع
بررسی  (.(Hong, 1999 کندتر وادار میها را به بازیافت بیشخانواده

 -2017های آوری و بازیافت زباله ایتالیا طی سالهزینه ارائه خدمات جمع
( انجام گرفت نتایج نشان 2020) Mortazavi و Cialani توسط 2011

آوری و بازیافت زباله مشکالت زیادی برای شهرداری های جمعداد که هزینه
ترین توجه به سمت ایتالیا جهت مدیریت پسماند ایجاد کرده است. بیش

کاهش و جلوگیری دفع پسماند در زمین و ارتقا بازیافت و بازیابی زباله 

گذاری مناسب و است که نیازمند سرمایه باشد. بازیافت زباله یک صنعتمی
های بازیافت است که این ارتقا تشویق شهروندان برای افزایش فعالیت

چنین انتشار گازهای شود و همزباله برای دفع می بازیافت منجر به کاهش
 (.Cialani and Mortazavi, 2020) یابدنیز کاهش میای گلخانه

حذف ضایعات غیرضروری، استفاده مجدد یا کاهش ضایعات در هر زمان 
در شهر باشد. ها میجویی قابل توجه در هزینهممکن، اولین گام برای صرفه

به دلیل حجم زیاد موادآلی موجود در پسماندهای مناطق مسکونی، املش 
تولید کودآلی از این دسته پسماندها جهت اصالح خاک و توسعه کشاورزی 

باشد و تفکیک از مبدا و بازیافت های خانگی میبهترین شیوه مدیریت زباله
ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم قابل توجه مواد قابل مناسب
 شود.ودرمانی و تجاری محسوب میدر مراکز اداری، بهداشتی موجود بازیافت

 پیشنهادات
  قابل بازیافت از قبیل تشویق و ترغیب شهروندان به جداسازی از مبدا مواد

های تشویقی و جداسازی پالستیک، کاغذ و مقوا، شیشه و فلز از طریق برنامه
محیطی در راستای تحقق اهداف و های زیستافزایش آگاهی و جلب مشارکت

 های مدیریت موادزائدبرنامه
 های پذیر دارای طرحاستقرار مخازن ویژه تفکیک از مبدا به تعداد مواد بازیافت

 تنوع تبلیغاتی در فضاهای مناسب شهریم
 تر از آن محیطی با هدف کاهش تولید پسماند و مهمهای زیستآموزش

 های آغازین تعلیم و تربیت کودکانتفکیک و بازیافت پسماند از سال
 های مردم نهاد در زمینه بازیافتفعال کردن سازمان 
 جهت های الزم اقتصادی جهت مشارکت بخش خصوصی تقویت زمینه

 گذاری در صنایع بازیافتسرمایه
 های تر تاسیس کارخانه تفکیک و بازیافت بهداشتی زباله با هدف تفکیک زباله

 و خشک و درآمدزایی از این مواد باارزش
 ترغیب و حمایت موسسات تخصصی در زمینه توسعه کمپوست خانگی 
   آموزش شهروندان جهت تبدیل حجم باالی موادآلی موجود در پسماند تولیدی

 مناطق مسکونی  به کودآلی برای اصالح خاک و توسعه کشاورزی 
 تامین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند 

  کمیت مدیریت درست موادزائدجامد شهری نیازمند داشتن آگاهی و شناخت از
شود جهت تهیه و کیفیت پسماند تولیدی است بنابراین در انتها پیشنهاد می

طرح جامع مدیریت پسماند برای هر شهر مطالعات مشابه در شهرهای دیگر 
 کشور نیز صورت گیرد.

 تشکر و قدردانی
این مطالعه با همکاری شهرداری شهرستان املش انجام شد. نویسندگان این 

و تشکر خود را از شهردار و پرسنل این سازمان اعالم مقاله مراتب تقدیر 
 د.ندارمی
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Abstract 

Introduction  

Management and planning to organize municipal waste is inevitable and city managers seek to find optimal 

solutions to improve the existing issues and problems of urban management these include municipal waste 

management. Amlash city due to the lack of a sanitary landfill and the use of unprincipled methods to bury 

waste and dump garbage in one of the inner neighborhoods of the city called Kiaznik and adjacent to the river 

for more than 20 years environmental, cultural and health problems for the city. To manage the high volume of 

waste produced with high diversity requires a comprehensive program. The quantity and quality of waste in 

different areas is affected by factors sch as: environmental status, season, income, land use and construction 

status, social, economic and cultural conditions and eating habits. Reduction of production, waste reuse and 

recycling, energy extraction from landfills are the main goals of the comprehensive waste management plan. 

Certainly in the near future, recycling communities will become countries with the healthiest environments and 

the most powerful economies.  
 

 

Methodology 

 The present study to determine the quantity and quality of waste produced in Amlash city in Guilan province in 

a period of 9 months from july 2019 to march 2020 sampling was performed in seven stations included 

recreation centers, administrative centers, health centers, commercial centers and three residential areas of the 

rich, middle- class and marginal. In total, the production waste was examined 36 times in each station. From 

office, commercial and health stations on weekdays after business hours and for the three residential areas of the 

affluent, the middle, and the suburbs on the days designated by Amlash municipality organization, which was 

responsible for collecting waste in these areas before being collected by pakbanan municipality and transferred 

to a garbage truck waste samples were randomly selected and collected the sampling station was also sampled 

on weekends. The total amount of waste generated in each studied station was collected and weighed. Samples 

were randomly selected and the compounds in the samples individually and on the basis of six categories plastic, 

paper and cardboard, glass, metal, organic materials and others waste was collected and weighed in the waste 

storage container with a special label. Separation was done manually to determine the components of the waste. 

The samples were weighed by a scale weighing 45 kg. Data from physical analysis of waste in different months 

of the year and in different places analyzed using Excel version 2010 and Spss version 26. Shapiro- Wilk test 

was used to assess the normality of the data. To determine the difference between the average production waste 

in different months of the year and different places for variables that have a normal distribution the one way 

anova test was used and for variables that have an abnormal distribution the Kruskal- Wallis was used. Tukey 

test was also used to compare the means for data that had a normal distribution.  Depending on the culture of 

consumption in different communities, the percentage of recyclable materials it is different in municipal waste 

after analyzing municipal waste, the correct amount can be achieved. 

 

Discussion of Results  

Due to the increasing population growth and consequently the increase in consequently the increase in 

consumption, we will see an increase in the volume of waste produced. Therefore, waste management, especially 

solid waste, has a special place which require special attention. The results showed that the daily production of 

solid waste in the city of Amlash is 20 tons, 32% of the waste is recyclable materials, 11% non- recyclable 

materials and 52% are organic matter. Therefore, 89% of waste can be reduced through recycling and compost. 

Also, the per capita daily waste production in the city of Amlash is 1.136 kg per person per day. The results 

show there is a significant difference between plastic, glass, metal, paper and cardboard and other wastes in 
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different months of the year (p<0.05). But there is no significant difference in the amount of organic matter in 

different months of the year. There is a significant difference in the amount of variables of plastic, glass, paper 

and cardboard, organic materials and other wastes in different stations (p<0.05). But there is no significant 

difference in the amount of metal variables in different stations. As a result, Tukey test was used to compare the 

average between the mentioned components of waste at different times of the year and at different stations. The 

results for plastic variables show that suburban office and residential stations have a significant difference in the 

presence of plastic and recreation, health, commercial, affluent and middle- class residential stations do not 

differ significantly in the presence of plastic. Also, the results obtained from Tukey test for glass variable were 

determined, health station, commercial station, medium- sized residential station and suburban residential station 

have a significant difference in the presence of glass. Recreation stations, office and residential stations do not 

differ significant in the presence of glass. July, August, October, November, December, February and March 

have significant differences in the presence of glass. The months of September and January are not significantly 

different in terms of glass. Also showed Tukey test for metal variable in none of the months in which the 

sampling was done, there was no significant difference in the presence of metal. In fact, recycling and reuse of 

consumables is one of the principles of increasing productivity in economic systems. If the recycling industry is 

properly managed it can be as profitable for the economy as the volume of goods produced in the country. In 

fact, recycling allows without compromising the initial resources and environmental consumption levels remain 

constant and even increase and this is one of the manifestations of sustainable development. The World 

Environment Commission, sustainable development is the process of changing resource consumption, directing 

investment defines the direction of technology development and fundamental change to be compatible with 

current and future needs. Achieving sustainable development requires simultaneous attention to three 

dimensions: economic, social and environmental. 

  

Conclusions  

Organic materials, plastics, paper and cardboard are the three most important types of waste in Amlash which 

can be used for the purpose of reducing waste and recycling.The results of statistical analysis showed that the 

weight of dry waste components there is significant difference in the syudied stations and in a different months 

of the year (p< 0.05). According to the results, the city of Amlash due to its small size and a large average 

population, quantity and quality of production waste in three residential areas: rich, middle- class and marginal 

are not much different. Given that most of the components of residential waste are related to organic matter the 

best economic solution for managing this type of waste is to convent the organic matter in the household waste 

organic fertilizer for soil improvement as well as the development of agricultural activities in the city of Amlash. 

Separation from source and recycling are also the most appropriate economic solutions for significant volume 

management recyclable materials are available in administrative, health and commercial centers. Municipal solid 

waste (MSW) management is a system involving multiple sub- systems that typically require demanding inputs, 

materials and resources to properly process generated waste throughput. For this reason, MSW management is 

generally one of the most expensive services provided by municipalities. Eliminating, reusing or reducing waste 

is the first route to significant cost savings. 
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