
   Original Article                                                                                   JQUMS, Vol.21, No.2, 2017, pp. 57-65 
 

Comparative study of municipal solid waste generation and composition in Shiraz city 
(2014) 

 
 

A. Norouzian Baghani1, S. Dehghani2, M. Farzadkia3, M. Delikhoon4, MM. Emamjomeh5 

 
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 
2 Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, 
Iran 
3 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 
4 Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 
5 Department of Environmental Health Engineering, Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of 
Medical Science, Qazvin, Iran 
 
Corresponding Address: Mahdi Farzadkia, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, 
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
Tel: +98-21-88779118, Email: mahdifarzadkia@gmail.com 
Received: 20 Jun 2016; Accepted: 22 Nov 2016 
 
Abstract  
Background: Exponential growths of population and urbanization, and the development of social 
economy have resulted in an increase in the amount of MSW generation throughout the world.  
Objective: The present study aimed to survey qualitative and quantitative analysis of solid waste in 
Shiraz city and comparative these results with the world scenario of solid wastes generation for 
improving the sustainable management of solid waste.  
Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014 in nine municipality regions Shiraz 
with a total population of approximately 1,549,354 people. Basic data was gathered through Shiraz 
waste management organization. Then generation (per capita) and constituent percent of the solid 
waste were evaluated based on the sampling and field analyzing from reliable guidelines. Data were 
analyzed with Stata-13 and Excel statistical software. Kolmogorov-Smirnov test used for the 
normality of variables. Means were compared by Student T test and Mann-Whitney test.  
Findings: The rate of solid waste generated in the Shiraz city was 222.65 kg per person per year in 
2014. Statistical analysis showed that the variables of organic materials, paper and cardboard, glass 
and metal between developed and developing countries were a significant difference (P<0.05) while 
plastics and textiles and were not significantly different (P>0.05). 
Conclusion: Solid waste per capita in Shiraz city (about 600g/day) was near to the average amount 
of solid waste generation in Iran and other developing countries. Due to the high content of organic 
material in municipal solid waste of Shiraz, minimization of these material and separation of dry 
and wet solid wastes must be noted from the people and municipalities.  
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 )1393(نرخ تولید و ترکیب پسماند جامد در شهر شیراز اي مقایسهبررسی  

 
 

    5محمد مهدي امام جمعهدکتر ، 4دلیخون مهدیه، 3فرزادکیا مهديدکتر ، 2دهقانی ، سمیه1باغانی نوروزیان عباس
 
 
 

 شیراز، شیراز، ایرانپزشکی  علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محیط بهداشت مهندسی گروه 1
 علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشکده بهداشت محیطمهندسی گروه  2
 پزشکی ایران، تهران، ایران   علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محیط بهداشت مهندسی گروه 3
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراناي دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت حرفه 4
   ایران قزوین، قزوین، پزشکی علوم دانشگاه سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز محیط داشتبه مهندسی گروه 5

 
 021 -88779118تلفن گروه مهندسی بهداشت محیط، ایران، دانشکده بهداشت،  پزشکی علوم دانشگاهتهران،  آدرس نویسنده مسؤول:

 2/9/95 ؛ تاریخ پذیرش: 31/3/95 ت:تاریخ دریاف 
 
دهچکی 

 جهان شده است.  در تولید پسماند مقدار افزایش سبب اقتصاد توسعه و شهرنشینی جمعیت، افزونروز رشد :زمینه
 پایـدار  وضـعیت مـدیریت   بهبـود  جهـت  جهانی هايبرنامه با آن مقایسه و شیراز هاي شهرپسماند کیفی و کمی آنالیز مطالعه حاضر از هدف هدف:

 .پسماند بود
پایه و  اطالعات وانجام نفر  354/549/1با جمعیت  رازیي شرگانه شهردا 9مناطق در  1393در سال  مقطعی -توصیفی مطالعه این: هامواد و روش

بـرداري و  دهنده پسماندهاي تولیدي با نمونـه تولید زباله و درصد اجزاي تشکیلاولیه مورد نیاز از سازمان مدیریت پسماند شهر شیراز اخذ شد. سرانه 
بـراي  و  آزمون کولموگراف اسـمیرنوف  ا ازهمتغیر بودن نرمال جهت بررسی هاي معتبر تعیین گردید.هاي میدانی براساس دستورالعملیشانجام آزما

 .استفاده شدو یومن ویتنی تی استیودنت  هايآزمونه میانگین برحسب نیاز از ـمقایس
هاي مواد برآورد گردید. آنالیزهاي آماري نشان داد که متغیر 1393ر سال د نفر هر به ازاي کیلوگرم 65/222نرخ تولید پسماند شهر شیراز،  ها:یافته

، پالسـتیک  در میـزان  که) در حالی>05/0Pداري داشتند (حال توسعه و پیشرفته اختالف معنیهاي در و کارتن، شیشه و فلزات بین کشور آلی، کاغذ
 ).<05/0P( داري نداشتنداختالف معنی منسوجات و ...

) مشابه میانگین پسماند شهري در ایران و نزدیک به میانگین نرخ تولید پسماند در گرم در روز 600لیدي شیراز (حدود سرانه پسماند توگیري: یجهنت
و تفکیـک   سـازي تولیـد  هـاي کمینـه  شیراز ضرورت اجراي روشکشورهاي در حال توسعه است. با توجه به محتواي باالي مواد آلی در پسماندهاي 

 ها مورد توجه قرار گیرد.تر بایستی از طرف مردم و شهرداري اي خشک وسماندهپ
 

 ، شیرازجامد ، ترکیب پسماندجامد شهري، تولید پسماند پسماند جامد :هاکلیدواژه
 

 
:مقدمه 

گرایـی در جوامـع بشـري    افزایش جمعیـت و مصـرف       
د منجر به ایجاد بحرانی جدید در زمینه تولید باالي پسـمان 

هاي خانگی و صنعتی به میزانـی  زباله تولید )2و1(شده است.
ــودن    ــافی ب ــتم، ناک ــذب در اکوسیس ــت ج ــر از ظرفی فرات

ها گنجایش مناطق دفن و متعاقباً گسترش رهاسازي زباله

محیط، سبب ایجاد خطراتـی بـراي سـالمت عمـومی،     در 
براسـاس   )1-4(محیط زیست و کیفیت زندگی شـده اسـت.  

شده در زمینـه جمعیـت و میـزان تولیـد     برآوردهاي انجام 
ناخالص داخلی توسط بانک جهانی و با در نظر گرفتن نرخ 

تـا   2 وکشورهاي توسعه یافته  در 5/4تا  2/3 رشد ساالنه
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بینـی  توان پـیش حال توسعه می کشورهاي در در درصد 3

 27 میزان تولید پسماند به بـیش از  2050 نمود که تا سال
، این 1990 سال رسد، در حالی که درن در سال بمیلیارد تُ

حال حاضر،  در )5(ن بوده است.تُ میلیارد 13میزان در حدود 
ن تُ میلیارد 17در دنیا بالغ بر  ساالنه میزان پسماند تولیدي

در محـیط  است که میزانی باال و خـارج از توانـایی دفـن    
مدیریت پسـماندهاي شـهري در    )6(رود.شمار میزیست به

ود را در جهت تفکیک فته تمام پتانسیل خکشورهاي پیشر
و بازیافت حداکثري پسماندها متمرکز نمـوده  زباله از مبدأ 

است تا جایی که امروزه در کشـورهایی نظیـر سـوئیس و    
درصــدي  90تــا  80 آلمــان شــاهد جداســازي و بازیافــت

در نقطـه   )8و7(پسماندهاي شـهري توسـط مـردم هسـتیم.    
در کشورهاي در حـال  مقابل، مدیریت پسماندهاي شهري 

هاي سیستمسازي روي بهینه تر برتوسعه مانند ایران، بیش
مقوله جداسازي آوري و دفن بهداشتی متمرکز شده و جمع

 )9(بعدي اهمیت قرار گرفته اسـت.  هايو بازیافت در درجه
 84دهـد کـه   هاي منتشر شده در ایران نشان مـی گزارش
درصد  6ر حدود از پسماندهاي شهري دفن و تنها د درصد

ــه چر   ــواد ب ــن م ــدد   از ای ــتفاده مج ــت و اس ــه بازیاف              خ
  )10(گردند.میبر

رابطه با  اطالعات معتبر در در کشورهاي توسعه یافته     
آوري صورت روزانه جمعپسماند شهري به تولید و مدیریت

اجـراي   ریـزي و تا الگـوي منطقـی بـراي برنامـه     شودمی
هاي در کشـور  اند را فـراهم آورد. در عملیات مدیریت پسم

 دارايشهري  پسماندتولید توسعه اطالعات مرتبط با  حال
 شـهر  یک و یا اطالعات ملی هايداده و کوتاه بوده سابقه
 )8و7(ناکافی است. اي جامع و کارابراي تدوین برنامه بزرگ

داشــتن اطالعــات کامــل در ارتبــاط بــا اجــزا فیزیکــی و  
 تولید و ترکیب پسماند براي تـدوین  شیمیایی پسماند، نرخ

هدف از  )11(ناپذیر است.مدیریت پسماند پویا امري اجتناب
و ترکیـب پسـماندهاي جامـد     نرخ تولیدن مطالعه تعیین ای

با شهرهاي کشورهاي توسعه آن شهري در شیراز، مقایسه 
یافته و در حال توسعه و ارائه راهکارهاي بهبـود مـدیریت   

 از است. پسماند شهري در شیر

هامواد و روش: 
ــن      ــه ای ــی -توصــیفیمطالع ــال  مقطع در  1393در س

نفـر   354/549/1با جمعیت  رازیي شرگانه شهردا 9مناطق 
در حقیقـت   بـرداري کـه نمونـه  با توجه به ایـن . شدانجام 

گر کل زایدات بوده که نمایان آوري فیزیکی بخشی ازجمع
 بـا تـأمین اهـداف   برداري نمونه طرح ،باشدکل جامعه می

، به تعـداد و تنـاوب   صورت تصادفی، مرکبگیري بهنمونه
ماه سال مـذکور)   12صورت ماهانه در (به مناسب در سال

آوري، جمـع  استفاده در هاي موردروشگرفتن  و با در نظر
حمل و نقل و خصوصـیات پسـماندهاي مربوطـه در نظـر     

اند شـهري  پایه و اولیه مورد نیاز پسم اطالعات گرفته شد.
داري رآوري شـده توسـط شـه   پسـماند جمـع  خصوص هب(

) از سازمان مدیریت پسماند شـهر شـیراز اخـذ شـد.     شیراز
 هايمطالعه هاي عینی ومشاهده زجهت تکمیل اطالعات ا

 میدانی استفاده گردید.
جهت بررسی میزان سرانه پسماند شهري شـیراز بـه         

ورودي بـه محـل    هـاي ازاي هر نفر در روز، مجموع زباله
وسـیله یـک   دفع توسط انواع وسایل نقلیه حمل و نقل بـه 

و میـانگین هفتگـی    کول مسـتقر در ایسـتگاه تـوزین   باس
محاسبه گردید. هر یک از مقادیر وزن شده پس از تفاضل 

و مقـدار وزن  نقلیه مورد نظر بـا هـم جمـع    از وزن وسیله 
قـادیر  دست آمد. با تقسـیم م زباله قابل دفع در یک روز به

دست آمده بر جمعیت شهر شیراز، میـزان سـرانه زبالـه    به
صـورت  بـه  د زایـد تولیـدي  آنالیز موا )10و9(محاسبه گردید.

م و ماه) توسط شهرداري انجـا  12متناوب (ماهانه در طی 
آنـالیز فیزیکـی و تعیـین درصـد     اطالعات مورد نیاز اخذ و 

تـوده  هاي شهري با تهیه نمونـه از  اجزاي موجود در زباله
موجـود انجـام   هاي هاي تولیدي براساس دستورالعملزباله
صورت جداگانه و به هاموجود در نمونهترکیبات  )10-12(شد.

، براساس شـش رده (پالسـتیک، فلـزات، کاغـذ و کـارتن     
ــوجات و ...  ــی، منس ــواد آل ــه، م ــروف شیش ــه درون ظ ) ب

و سپس درصد هر  پالستیکی با برچسب مخصوص منتقل
  )12(.مورد نظر تعیین گردیدیک از اجزاي 

 صورتاً بهراز، عمدتآوري شده در شیپسماندهاي جمع     
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      باشــند و طـرح تفکیــک از مبــدأ مخلـوط و نــاهمگن مـی  
پسماندهایی کـه بـه    ،پذیرد. لذاصورت جامع انجام نمیبه

ـ  یابنـد عمـدتاً  مرکز دفن برمشور انتقال مـی  دون انجـام  ب
، مـورد  ده و در سایت مـذکور بو پردازش و تفکیک در مبدأ

هـاي  کیـک چنـد تف  هـر  .دنگیربازیافت و پردازش قرار می
ناپـذیر  گردها امـري اجتنـاب  نشده توسط دورهسازماندهی 

دارد. از این نبوده و آمار رسمی و معتبر در این زمینه وجود 
لعـه  رو اطالعات حاصله از محل دفع مـذکور، مبنـاي مطا  

 قرار گرفت. 
 فاصـله  در شـیراز،  شرقی جنوب دررمشور مرکز دفن ب     
 علیا برمشور روستاي جنوب در اهللا میدان از کیلومتري 18

فسا و  -شیراز جاده جنوب کیلومتري 4 حدود در و سفلی و
ض عـر  در محل این قرار دارد. برمشور نام هب ايمنطقه در

 52 دقیقه و در طول جغرافیـایی  25درجه و  29جغرافیایی 
 از بـاالتر  متـر  1590 آن ارتفـاع  و اسـت  قهدقی 42 و درجه
بـه نتـایج کمـی و     در نهایت با توجـه  .باشدیم دریا سطح

پسـماندهاي ایـن شـهر، راهکارهـاي     کیفی اخـذ شـده از   
اصالح و بهبود وضـعیت مـدیریت پسـماند شـهري ارائـه      

 13-استاتا افزارنرم از هاجهت تجزیه و تحلیل داده گردید.

آزمـون   از متغیرهـا  بـودن  لنرمـا  جهت بررسـی  اکسل،و 
نیاز  براي مقایسه میانگین برحسبو کلموگراف اسمیرنوف 

  .دـاده شـاستف یـویتن نـیوم و تی استیودنت هايآزمون از
ـ ـانح و نـنگیمیا ـ ـراف معی پسمانــد  خشـک  ات ـار ترکیب

 توسعه و پیشرفتهدر حال اي ـروه کشورهـگ باشهر شیراز 

داري معنیسطح  و مقایسه  13-تااستا افزارنرم ازبا استفاده 
 در نظر گرفته شد. 05/0تر از کم

 
هایافته: 

ـ  1 با توجه به نمودار      واد ـار مـ ـمیانگین و انحراف معی
شــهرهاي در حــال توســعه      ن درـذ و کارتـــی و کاغـــآلــ
و در شهرهاي پیشرفته  2/8±7/4و  6/59±2/14ترتیب به
که ایـن اخـتالف از   باشد می 8/26±7/10و  3/15±9/32

  دار لحاظ آماري براي مـواد آلـی و کاغـذ و کـارتن معنـی     

کـارتن   و کاغذ براي و =0028/0Pباشد (براي مواد آلی می
0005/0P=  همچنین میانگین و انحراف معیار شیشـه و .(

و  5/2±1/2ترتیـب  فلزات در شهرهاي در حال توسعه بـه 
 2/4±08/2و  7/6±1/2و در شهرهاي پیشرفته 66/0±4/1
باشد که این اختالف از لحـاظ آمـاري بـراي شیشـه و     می

و بـراي   =001/0Pباشد (براي شیشـه  دار میفلزات معنی
نشان داد که میانگین  1 نتایج نمودار .)=0027/0Pفلزات 
 شـهرهاي در  ...ف معیار پالستیک و منسـوجات و  و انحرا

 در و 8/21±7/18 و 3/6±7/4 ترتیـب در حال توسـعه بـه  
باشد که این می 6/19±5/9و  8/9±8/5 پیشرفته ايشهره

 ...ري براي پالستیک و منسـوجات و  اختالف از لحاظ آما
و بــراي  =21/0P بــراي پالســتیک( باشــددار نمــیمعنــی

 ).1(نمودار و جدول شماره  )=77/0P... منسوجات و 
 

 پسماندهاي دهندهتشکیل مواد درصد میانگین -1 جدول
 1393 سال شیراز در شهر

 
درصد اجزاي 

 پسماند
 ردیف اجزاي پسماند

 1 مواد فسادپذیر 17/66

 2 پارچه و اجزاي غیرقابل بازیافت 63/13

 نایلون و نایلکس  99/5
 پالستیک

 33/10 

 درصد

3 

 4 بار مصرف پالستیکیظروف یک 97/0

 5 پت 79/1

 6 سایر انواع پالستیک 58/1

 7 کاغذ و کارتن 38/5

 8 شیشه 40/2

 9 بار مصرف فلزيفلزات و ظروف یک 09/2

 جمع کل 100
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 ترکیب فیزیکی پسماند شهري تولید شده در کشورهاي در حال توسعه و پیشرفتهنوار خطا   میانگین و -1 نمودار
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ترکیبات خشک پسماند

در حال توسعھ

پیشرفتھ

گیريبحث و نتیجه: 
نرخ تولید و ترکیب پسماند شـهري دو عنصـر اصـلی         

ــدیر ــی م ــتراتژیک پســماند محســوب م ــوند.یت اس  )13(ش
اطالعات موجـود در خصـوص ایـن عناصـر نـه تنهـا در       

طراحـی  سازي تولید پسماند نقـش داشـته بلکـه در    کمینه
ســازي،    کلیــه عناصــر مــدیریت پســماند از جملــه ذخیــره

آوري و حمل ونقل، پردازش و دفع نیز نقش اساسـی  جمع
ــد. ــه )14(دارن ــدد حــامطالع کی از آن اســت کــه هــاي متع

سبک زنـدگی، شـرایط    ؛فاکتورهاي توسعه شهري از جمله
، صنعت، الگوهاي مصـرف،  و فرهنگی اقتصادياجتماعی، 

، عادت غذایی، انـدازه شـهر، اسـتاندارد    هوا، جمعیتآب و 
سـزایی بـر نـرخ تولیـد و ترکیـب پسـماند       زندگی تأثیر به

ط در ایـن میـان سـبک زنـدگی ارتبـا      )13-20(شهري دارند.
توانـد میـزان   مستقیم با سطح درآمد خانوارها داشته و مـی 

مصـــرف و الگوهـــاي مصـــرف را تحـــت تـــأثیر قـــرار 
افراد خـانواده نقـش بسـیار مهمـی در      تعداد )18و13،14(دهد.

نتـایج ایـن تحقیـق     )18و17(میزان تولید زباله در سـال دارد. 
زبالـه   میـزان  تعداد افراد خانواده رفتن باال که با نشان داد

رت با نتایج تحقیق صـو  که یابدنیز افزایش می شده تولید
اهـواز مطابقـت   شـهر  و گرفته در تامان پرلینـگ مـالزي   

 مجمـوع  درمطالعـه نشـان داد کـه    نتایج ایـن   )22و21(دارد.

 در شـیراز  شـهر  تولیـدي  پسماندهاي کل از درصد 37/86
 17/66 کـه  دارد مجـدد  اسـتفاده  و بازیافـت  قابلیت سال،
بـا کنـار    .دهـد مـی  تشـکیل  فسادپذیر مواد را آن از درصد
 قابـل بازیافـت،  هاي تر و پسـماندهاي غیر دن پسماندگذار

 خشـک  بازیافـت  قابـل  مـواد  مانـده بـاقی  درصد 20 حدود
و شـهر   )23(حال توسعه الهور پاکسـتان  در شهر . درهستند

درصـد ترکیـب پسـماند     )24(توسعه یافتـه پـاریس فرانسـه   
 9/40) و (درصـد  71( ش آلیشهري تولید شده شامل: بخ

ــارتندرصــد ــذ وک )، درصــد 3/16) و (درصــد 5/7( )، کاغ
) درصـد  3/1( )، شیشهدرصد 4/8) و (درصد 12( پالستیک

ــد 4/9و ( ــزات (درص ــد 5/0)، فل ــد 2/3( ) ودرص  ) ودرص

) بـود.  درصـد  8/21( ) ودرصد 7/7( منسوجات و دیگر اجزا
ر دست آمـده نـرخ پسـماند شـهري شـه     براساس نتایج به

 در نفـر  هر ازايبه کیلوگرم 65/222، 1393 شیراز در سال
یسه با نرخ تولید پسماند است که در مقا )KPC( سال هر

متوسـط  در محـدوده نـرخ    هاي در حال توسـعه، در کشور
هاي توسـعه  از نرخ تولید پسماند در شهر و تولید قرار دارد

 نـا حال توسعه مانند مالی تر و تنها از شهرهاي درکم ،یافته
)KPC 5/193) و دهاکــــا (KPC 3/124 (تــــر بــــیش

 )26و25(است.
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اي پسـمانده وجه به محتواي باالي مواد آلـی در  با ت      

 سازيکمینه هايروش اجراي رتضرو بایستی شیراز تولیدي

سـازي،  از چرخه تولید مواد غـذایی، ذخیـره  تولید این مواد 
م سازي در مصرف آن توسط مردتوزیع و عرضه تا فرهنگ

به دقت مورد بازنگري قرار گیرد. در مرحله پـس از تولیـد   
 هاي خشک وتی فرهنگ جداسازي و تفکیک پسماندبایس

هـا  رداريتر از طرف مردم مورد استقبال قرار گرفته و شه
هاي هاي الزم براي ارائه پسماندها و مشوقنیز زیر ساخت
طور مسـتمر ایـن   ایجاد و بهاز طرف مردم را  تفکیک شده

 مات را ارائه دهند. خد
آلـی،   فیزیکی (موادهمچنین با مقایسه درصد ترکیب      
) ... و منسـوجات کارتن، پالستیک، شیشه، فلزات،  و کاغذ

هاي در حـال توسـعه،   لید شده در کشـور پسماند شهري تو
ترین درصد ترکیب فیزیکی پسـماند مربـوط   میانگین بیش
 دهلـی (هنـد  )، درصـد  3/68 دهاکا(بنگالدش به مواد آلی 

ــد 4/35 ــتان درص ــور()، پاکس ــد 71اله ــطین درص )، فلس
)، ایــران درصــد 34 مالینــا( لیپــینی)، فدرصــد 56نــابلوس(
) و درصـد  5/60 اسـتانبول ( )، ترکیـه درصد 17/66 شیراز(

 )27-32و18(اسـت.  درصد 6/59 با )درصد 8/76 واواچی( مکزیک
کننده مکزیک معرفـی  ترین کشور تولیددر این میان بیش

تـرین درصـد پسـماند در    کـم درصد  4/1فلزات با  )33(شد.
کـه در ایـن    دهندرا تشکیل میحال توسعه  هاي درکشور

 )33(پاکستانو  )26(کننده فلسطینترین کشور تولیدمیان کم
 اند.  درصد مشخص شده 5/0هر کدام با 

در شـهر   درصد پسماند ترینو کم ترینمیانگین بیش     
و درصـد   17/66بـا  ه مـواد آلـی   مربوط ببه ترتیب شیراز 

همچنـین مقایسـه درصـد     درصـد اسـت.   09/2فلزات بـا  
هاي در کشـور فیزیکی پسماند شهري تولید شـده  ترکیب 
تـرین درصـد   بـیش میـانگین   نشـان داد کـه  یافته  توسعه

مربـوط بـه مـواد آلـی (آمریکـا       ترکیب فیزیکـی پسـماند  
)، درصـد  9/40 پـاریس ( فرانسـه )، درصـد  7/12 سراسري(
ایتالیا )، درصد 43 پامپلونا(اسپانیا )، درصد 15 برلین(لمان آ
ــد 50 مر( ــد )، درص ــین(ایرلن ــد 6/45 دبل ــوئد )، درص س
بـا  ) درصـد  17 لنـدن (انگلسـتان  ) و درصـد  39 استکهلم(

تـرین درصـد پسـماند در    درصد است. میانگین کـم  9/32
درصد بـود   2/4هاي توسعه یافته مربوط به فلزات با کشور

 2بـا   کننـده آلمـان  تـرین کشـور تولید  میان کم که در این
نتایج این مطالعـه نشـان داد    )34-37و26،27،30،31(درصد است.

که میانگین درصد اجزا موجـود در پسـماندهاي شـیراز در    
 کشـورهاي در  دراجزا خشک به میانگین ارائه شـده   کلیه

 حال توسعه نزدیک است. 
تفـاوت در   هـاي انجـام شـده نشـان داد    هنتایج مطالع     

وسعه یافتـه و  ترکیب پسماندهاي شهري بین کشورهاي ت
ـ    در حال توسـعه را مـی   ددي چـون   تـوان بـه عوامـل متع

بـا   )15(فرهنگـی نسـبت داد.   وضعیت اجتماعی، اقتصادي و
ن وجود وضعیت ارائه خدمات مدیریت پسـماند و نقـش   ای

هـاي شـهري انکـار نمـود.     توان در ترکیب زبالهآن را نمی
دیریت پسـماند در اغلـب کشـورهاي در حـال     خدمات مـ 

نقـل    آوري و حمـل و تـر بـر عملیـات جمـع    توسعه بـیش 
 در مدیریت پسماند ترین بخش بودجهمتمرکز شده و بیش

مـدیریت   )15و4(.به این امـر اختصـاص دارد   درصد) 80(تا 
ها برنامههدایت  یافته و توسعه رهايکشو پسماند در اصولی

موجب تغییـر ترکیـب   بازیافت،  و به سمت تفکیک از مبدأ
اي که در این کشورها شاهد گونهشده به پسماندهاي تولید

تر هستیم. ایـن  تر و تفکیک شدهتولید پسماندهاي آلی کم
یـا  هاي کمپوسـت و  نوع پسماند به راحتی خوراك کارخانه

ازیافـت،  ب نماینـد. مـی مین هاي تولیـد بیوگـاز را تـأ   هاضم
اي از پسـماندهاي خشـک   عمـده  درصد و فروش پردازش

یافته نظیر  درصد) در کشورهاي توسعه 80تا  60تولیدي (
هاي موفق مـدیریت پسـماند   برنامه آلمان و سوئد از دیگر

ـ    ه کشـورهاي در حـال توسـعه    در این کشـورها نسـبت ب
 )15(گردد.محسوب می

تولیـدي  شهري میزان پسماند  متوسط طوربهبنابراین      
  توسـعه   حـال  در و کشـورهاي  یافتـه  توسعه کشورهاي در
 کیلـوگرم  3/124-8/421 و 517-6/765برابر بـا   ترتیببه
در حـالی کـه    )15(.شـد سال گـزارش   هر در نفر هر ازايبه
 هـر  ازايبـه  کیلوگرم 65/222لید پسماند در شهر شیراز تو

تولید  رخـن هـک داد انـنش آمارهاباشد. می سال هر در نفر
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 توسعه شهرهاي از بسیاري از ترکم زشهر شیرادر  پسماند

متوسط درصد ترکیبات خشک  .بود توسعه حال در و یافته
تـر از متوسـط   یافتـه بـیش   ي شهرهاي توسـعه پسماندها

گزارش خشک شهرهاي در حال توسعه  هايترکیبدرصد 
پسـماند  رصـد بخـش آلـی    کـه متوسـط د   حـال آن شده، 

بخـش آلـی   متوسط درصـد   از ترکم یافته شهرهاي توسعه
 باشد.  شهرهاي در حال توسعه می

 
گزاري:سپاس 

وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از سـازمان  بدین     
مدیریت پسماند شهرداري شیراز که با همکاري صـمیمانه  

هاي مورد نیاز ما را در اجراي این و در اختیار گذاشتن داده
 داریم.پژوهش یاري نمودند، اعالم می
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