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گانه شهر تهران با استفاده 22بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 

 از سیستم اطالعات مکانی

 3، محمدرضا صبور2فرد، مهسا معماریان1*امیر مصطفی حاتمی

 يطوس نيرالدینص خواجه يصنعت دانشگاه -دانشکده مهندسي عمران  - ستيز طیمح عمران يمهندس ارشد کارشناس 5
 amir.m.hatami@gmail.com 

  يطوس نيرالدینص خواجه يصنعت دانشگاه - عمران مهندسي دانشکده ارياستاد 2
memarian@kntu.ac.ir 

  يطوس نيرالدینص خواجه يصنعت دانشگاه - عمران مهندسي دانشکده اریدانش3
sabour@kntu.ac.ir 

 (5331آبان ، تاريخ تصويب 5331تیر )تاريخ دريافت 

 چکیده

عنوان اولويت اول در مديريت پسماند شهري در اهکارهاي مديريت مناسب پسماند شهري که در حال حاضر بهترين ريکي از مهم

رو با استفاده از آمار مربوط به جمعیت بسیاري از کشورها در کانون توجه قرار گرفته است، تفکیک و جداسازي از مبدأ است. تحقیق پیش

گانه شهر  22، به بررسي میزان پسماند تفکیک شده مناطق (GIS)تم اطالعات مکاني ساکن و تولید و تفکیک پسماند، به کمک سیس

، بیشترين سهم وزني پسماندهاي شهر تهران را به خود اختصاص داده 65.17پرداخته است. پسماند تر با % 93-32هاي تهران طي سال

ترين و ترتیب پرجمعیت، به5332هزار نفر در انتهاي سال  531تر از با جمعیتي کم 22هزار نفر و منطقه  991با بیش از  5است. منطقه 

داراي بیشترين تولید  32و  35هاي در سال 1و منطقه  39و  93هاي در سال 2آيند. منطقه ترين مناطق شهر به حساب ميجمعیتکم

 22پسماند تولید کرده است. در میان مناطق  53 برابر منطقه 7به تنهايي بیش از  1، منطقه 32اي که در سال است ، به گونه پسماند بوده

ترين میزان به دست آمده است. کم 22و  25بیشترين و در مناطق  1و  5گانه شهر تهران، پسماند تفکیک شده در مبدأ براي منطقه 

ز کل پسماند شهر تهران ا 51.23و % 55.39، %55.91، %51.23ترتیب %به 32و  35، 39، 93هاي توان گفت در سالطور میانگین ميبه

آوري پسماند تفکیک شده را داشته بیشترين میزان جمع 52منطقه  35و  39، 93آوري شده است. در سال صورت تفکیک از مبدأ جمعبه

 اند.بهترين مناطق در اين زمینه بوده 22.52با % 9و منطقه  22.69با % 5، منطقه 23.63با % 55، منطقه 32و در سال 

  لید پسماند، سیستم اطالعات مکانيمديريت پسماند، تفکیک پسماند، تو :دیکلی واژگان

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

ريزي، هايي که براي برنامهبه مجموعه فعالیت

ساماندهي، مراقبت و عملیات اجرايي مربوط به تولید، 

آوري، حمل، دفع و پردازش پسماندها و سازي، جمعذخیره

ها انجام زمینهرساني در اين چنین آموزش و اطالعهم

 [5شود. ]شود، مديريت پسماند گفته ميمي

ترين از مهمآوري و دفع اصولي پسماندها امروزه جمع

ريزي شهري بوده و روي برنامهمسائل و مشکالت پیش

هاي متعددي براي مديريت پسماند متعاقب آن روش

شهري توسعه پیدا کرده است. در حقیقت امروزه مديريت 

ترين مشکالت ها و پیچیدهترين چالشز مهمپسماند يکي ا

 [2باشد. ]مسئولین شهري در هر کشور مي

برآورد مقدار و ترکیب پسماند، اولین گام مطالعات در 

باشد. بر اين اساس، در زمینه مديريت پسماند محلي مي

جوامع يا نواحي که مقدار زايدات ورودي به فرآيندهاي 

ا، مراکز دفن و سوزهپردازش يا دفع نظیر زباله

گیري و وزن شده است، ها، در گذشته اندازهخانهتصفیه

هاي کنوني را با اطمینان و اعتماد ريزيتوان برنامهمي

بیشتري در خصوص کمیت پسماند تولیدي انجام داد. در 

نقطه مقابل، در صورتي که اطالعات دقیق کمیت پسماند 

رد انتظار، در دسترس نباشد، تعیین و برآورد مقادير مو

 [3عنوان يک چالش جدي مطرح خواهد شد. ]به
 

 پسماند جامد شهری -2

مديريت پسماند شهري بخشي از مديريت شهري تعريف 
گردد و شامل فنون تخصصي و فرآيندهاي خاص خود مي
باشد. پسماند شهري شامل تمام مواد زايد حاصل از مي

نظر خواص گیرد و از هايي است که در شهر صورت ميفعالیت
فیزيکي و شیمیايي تنوع بسیار زيادي دارند. مديريت مواد زايد 

ريزي شده و توان به يک فعالیت میان بخشي پايهجامد را مي
بر اساس اصول مهندسي و اقتصادي بین عناصر مختلف آن 

آوري، حمل و نقل، پردازش يعني تولید، ذخیره در محل، جمع
 [5يد جامد اطالق نمود. ]و بازيافت و نهايتاً دفع مواد زا

چون کاالها و مواد پسماند جامد شهري شامل مواردي هم
ها، دورريزهاي بنديبا دوام و بي دوام، ظروف و مواد بسته

غذايي، شاخ و برگ زايد درختان و ديگر مواد آلي و غیرآلي 
دورريز شده در مناطق مسکوني، تجاري، اداري و صنعتي 

ي در واحدهاي مسکوني و توسط باشد. پسماندهاي مسکونمي
شود. منابع تولید پسماندهاي ها تولید ميافراد ساکن در آن

ها و مراکز فروشها، عمدهفروشتجاري شامل خرده
باشد. دهي در جامعه ميهاي خدماتي و سرويسفعالیت

ها و مراکز دولتي هاي اداري توسط مدارس، بیمارستانزباله
هاي انجام صنعتي ناشي از فعالیت گردد. پسماندهايتولید مي

برداري صنايع بوده و زايدات ناشي شده در مراکز اداري و بهره
گیرد. از مراحل پردازش و تولید صنايع را در بر نمي

به  MSWبندي موادي که معموالً در تشخیص اجزاي دسته
 [3( تشريح شده است. ]5رود در جدول )کار مي

 

 اساسي ساختي زير و کلیدي فاکتور يک پسماند کاهش

 اخیر هايدر سال اگرچه است. پايدار جامعه ايجاد در

 مختلف هاي زمینه در خوبي اقدامات تهران شهرداري

آوري مبدأ، جمع از جداسازي مانند پسماند مديريت

هاي کمپوست انجام داده است، مکانیزه و احداث کارخانه

نها ولي میزان تولید پسماند در شهر تهران نه ت

 [1روندکاهشي نداشته است بلکه افزايش نیز يافته است. ]

ترين راهکارهاي مديريت مناسب پسماند يکي از مهم

عنوان اولويت اول در مديريت شهري که در حال حاضر به

پسماند شهري در بسیاري از کشورها در کانون توجه قرار 

[ موفقیت 2گرفته است، تفکیک و جداسازي از مبدأ است. ]

ن سیستم وابسته به مشارکت همه جانبه مردم در امر اي

که در صورت تفکیک طوريجداسازي پسماند از مبدأ است، به

ع بهداشتي آن مبدأ کمک شاياني در بازيافت و دف پسماند در

هاي نموده و از آلودگي محیط زيست و از بین رفتن سرمايه

 [3شهري ]منابع پسماند جامد  -5جدول

 انواع پسماند جامد تولیدي منابع

هاي کنسرو، بطري، هاي غذايي مواد غذايي، قوطيبنديبار مصرف، بستهاسباب و وسايل منزل، روزنامه، البسه، ظروف يک مسکوني

 دورريزهاي غذايي، شاخ و برگ زايد درختان )زايدات باغباني(

 بار مصرف، زايدات باغبانيي، ظروف يککارتن، پسماندهاي غذايي، کاغذهاي ادار تجاري

 هاي درس، زايدات باغبانيها، پسماندهاي مربوط به کالسهاي استراحت و بوفهکاغذهاي اداري، پسماندهاي تولیدي در اتاق اداري

 هاي چوبيها، کاغذهاي اداري، پالتکارتن، دورريزهاي تولیدي در ناهارخوري صنعتي
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ن [ براي نمونه، مطالعات نشا7ملي جلوگیري خواهد شد. ]

اصله درخت  56دهد که هر تن کاغذ بازيافتي معادل مي

جنگلي است. در ضمن بازيافت يک تن کاغذ منجر به 

واحد  196گالن نفت،  573گالن آب،  7313جويي در صرفه

شود. در ايران کیلووات انرژي مي 5966کاهش آلودگي هوا و 

کیلوگرم در سال است که از  55مصرف سرانه کاغذ بیش از 

چوب، کاه و کاغذهاي باطله يا خمیرهاي وارداتي طريق 

کیلوگرم  59شود. تولید يک تن خمیر کاغذ، حدود تأمین مي

 [6کند. ]ضايعات آالينده وارد محیط مي

توان از مزاياي اجراي طرح تفکیک در مبدأ پسماند مي

 به موارد زير اشاره کرد:

 ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي در ارتباط با تولید -

 جوييو دفع مواد زائد جامد و ترويج روحیه صرفه

هاي ناشي از بهبود شرايط بهداشتي، کاهش آلودگي -

 زيستتولید زباله و حفظ محیط

جويي در مصرف منابع طبیعي و بازگشت منابع صرفه -

 قابل استفاده به چرخه تولید

آوري و حمل و نقل مواد زايد هاي جمعسازي شیوهبهینه -

 هريجامد و نظافت ش

 کاهش میزان دفن پسماندها و افزايش طول عمر مراکز دفن -

 کمک به اقتصاد کالن کشور -

هاي بخش هاي اشتغال و جذب سرمايهايجاد زمینه -

 [9خصوصي ]

 رکیب فیزیکی پسماندهای جامد شهریت -3

گونه نتیجه تخلیه پسماندهاي جامد شهري بدون هیچ

یده جداسازي به داخل ظروف، يک ترکیب فیزيکي پیچ

تر است. شناخت ترکیب باشد که تصفیه آن مشکلمي

فیزيکي پسماند جامد شهري و ارزيابي آن جهت طراحي 

هاي مورد استفاده جهت تصفیه آن بسیار ها و تکنولوژيروش

چنین شناخت خصوصیات فیزيکي حائز اهمیت است. هم

پسماندها جهت تعیین يک پسماند جامد شهري معمول از 

ارزيابي نظیر پتانسیل و میزان بازيافت و مواد هاي نظر شاخص

( ترکیب فیزيکي پسماند 2بازيافتي اهمیت دارد. در جدول )

 [3جامد شهري تهران و ايران نشان داده شده است. ]

 

( آنالیز پسماند خانگي شهر تهران را نشان 5شکل )

بیشترين سهم  17/65دهد که پسماند تر يا آلي با %مي

. پالستیک و وزني پسماندها را به خود اختصاص داده است

هاي بعدي از در رتبه 95/1و % 21/7ترتیب با %کاغذ به

درصد وزني پسماند تهران قرار دارند و الستیک با  لحاظ

 ترين درصد وزني پسماند است.داراي کم %55/5
 

 
 تهران شهر يخانگ پسماند بیترک -5شکل

گانه  22 بررسی جمعیت ساکن مناطق -4

 شهر تهران

محیطي، تولید ترين مشکالت زيستهمامروزه يکي از م

که با توجه به رشد طوريانبوه پسماندهاي جامد است، به

روز افزون جمعیت، افزايش و تنوع محصوالت و کاالهاي 

گرايي در بین مصرفي، روند صعودي فرهنگ مصرف

بار مصرف و ... شهروندان، استفاده روز افزون از مواد يک

ن زباله در تهران و ساير شاهد تولید روزانه هزاران ت

[ بر اساس آمار، يک 59شهرهاي کشور هستیم. ]کالن

شود که اين پنجم زباله خانگي ايران در تهران تولید مي

 [9باشد. ]تن مي 6999میزان روزانه حدود

رو به بررسي میزان پسماند تفکیک شده تحقیق پیش

 با استفاده 93-32هاي گانه شهر تهران طي سال 22مناطق 

( پرداخته است. در گام اول، GISاز سیستم اطالعات مکاني )

( آمده است. 3جمعیت ساکن هر منطقه مطابق جدول )

 [3ترکیب فیزيکي پسماند جامد شهري] -2جدول

 ساير مواد چوب شیشه منسوجات الستیک فلزات پالستیک کاغذ و مقوا مواد آلي 

 55/5 59/5 93/2 97/2 55/5 12/2 66/6 53/7 95/62 میانگین وزني ايران

 52/3 92/5 93/2 23/3 55/5 59/2 21/7 95/1 17/65 تهران

75%

5%

6%

2% 1%

3% 2% 2% 3% مواد آلي
کاغذ و مقوا 
پالستیک
فلزات
الستیک
منسوجات
شیشه
چوب
ساير مواد
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بر اساس سرشماري نفوس  32و  35، 93هاي جمعیت سال

و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت  5339و مسکن سال 

شود که محاسبه شده است. برآورد مي 55/5برابر با %

 1/9، قريب به 5332ان در انتهاي سال جمعیت شهر تهر

هزار نفر و  991با بیش از  5میلیون نفر بوده است. منطقه 

هزار نفر در انتهاي سال  531تر از با جمعیتي کم 22منطقه 

ترين مناطق جمعیتترين و کمترتیب پرجمعیت، به5332

 آيند.شهر به حساب مي

 [55]گانه شهر تهران 22جمعیت ساکن مناطق  -3جدول

 32سال  35سال  39سال  93سال  نطقهم

5 533،533 533،576 551،631 512،251 

2 723،993 732،356 752،935 715،267 

3 393،193 355،552 359،731 323،225 

5 959،969 975،299 963،792 997،273 

1 692،329 633،619 991،599 957،661 

7 227،779 223،399 233،232 237،715 

6 391،291 393،651 355،291 359،639 

9 362،763 369،559 393،173 393،997 

3 517،233 519،157 579،633 573،555 

59 239،535 392،912 396،253 355،736 

55 295،625 299،995 233،955 236،275 

52 236،215 259،629 255،597 256،693 

53 262،912 267،926 299،992 295،935 

55 566،313 595،333 535،396 539،392 

51 723،152 739،659 756،339 716،279 

57 293،713 296،993 235،356 237،515 

56 251،993 259،193 212،573 211،999 

59 391،632 335،379 336،995 592،625 

53 259،935 255،319 256،973 215،539 

29 331،313 359،975 351،673 319،659 

25 579،339 572،795 571،925 576،599 

22 526،595 529،319 539،951 532،733 

 9،339،169 9،265،573 9،515،915 9،937،733 جمع

دی مناطق      بررسی میزان پسماند تولی -5

 گانه شهر تهران 22

(، میزان تولید پسماند شهري را در شهر تهران به 5جدول )

طور هد. آننشان مي 32تا  93گانه از سال  22تفکیک مناطق 

توان شاهد کاهش مي 32تا  39آيد، از سال که از جدول برمي

هاي در سال 2پسماند تولید شده در شهر تهران بود. منطقه 

داراي بیشترين  32و  35هاي در سال 1و منطقه  39و  93

 1، منطقه 32اي که در سال است، به گونه تولید پسماند بوده

 پسماند تولید کرده است. 53قه برابر منط 7به تنهايي بیش از 

در خصوص روش به کار برده جهت تحلیل آمار تولید و 

مورد  (IDW) فاصله معکوس يدهوزنروش تفکیک پسماند، 

 بنا هیفرض نيا اساس بر استفاده قرار گرفته است. اين روش

تر، دور مشاهداتنسبت به  کينزد  يهاارزش کهت اس شده

 عبارت به .کندادير نامعلوم ميمق يابيارزش به يترشیب کمک

، ارتباط شده شناخته داده نقطه کي ریثأت روش نيا يبرا گر،يد

 هبرآورد حال در که استاي نقطه يمکان فاصله اب يمعکوس

 و )شهودي( يبصر IDW از استفاده تيمز، دارد. از است نشد

 شده عيتوز هموار طوربه نقاط اگر .استبودن آن  کارآمدبسیار 

 مشابه. کنديم به بهترين شکل عمل يابيدرون نيا باشند،

 .است حساس پرت داده بهنیز  SPLINE، IDW توابع

 کنواختي ریغ عيتوزدر اين روش  ن،يا بر عالوه

 [.53] شوديم يمعروف يخطاها منجر به داده يهاخوشه

 روش از استفاده ،IDW يابيدرون از شکل نيترساده

Shepard  تابع وزني وiw ( است:5بق رابطه )مطا 

(5) wi = 
ℎ𝑖

−𝑝

∑ ℎ𝑗
−𝑝𝑛

𝑗=0

 

 معموالً) ياریاخت مثبت يقیحق عدد کي p آن در که

2=p )و ℎ𝑗 است. يابيدرون مورد نقطه معلوم تا نقطه فاصله 

(2) ℎ𝑖= √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 

 وشده  يبايدرون نقطه مختصات (x, y) آن در که

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) .مختصات هر نقطه مشخص است 

میزان تولید پسماند در شهرتهران به تفکیک مناطق  -5جدول

 [1گانه )هزار تن در سال( ] 22

 32سال  35سال  39سال  93سال  منطقه
5 53/553 6/515 93/539 55/533 

2 62/271 65/275 32/233 59/293 

3 35/551 62/559 92/525 35/597 

5 35/226 55/231 92/232 15/222 

1 52/217 57/256 22/399 93/355 

7 13/591 53/599 2/35 33/35 

6 99/39 71/595 93/33 95/91 

9 61/35 1/31 71/93 33/95 

3 3/69 93/76 25/19 75/13 

59 33/591 57/553 32/597 71/99 

55 95/596 55/555 36/593 56/99 

52 66/535 77/533 13/529 33/525 

53 55/79 97/17 3/15 19/15 

55 3/553 67/525 3/593 37/31 

51 22/565 39/565 27/575 75/557 

57 77/596 11/597 53/35 51/31 
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 گانه 22 مناطق تفکیک به شهرتهران در پسماند تولید میزان -5جدول

 [1( ]سال در تن هزار)

 32سال  35سال  39سال  93سال  منطقه
56 63/36 17/31 57/99 22/99 

59 66/33 7/33 35/39 76/599 

53 36/97 56/92 33/99 67/67 

29 25/519 51/535 51/553 31/539 

25 71/76 1/75 95/79 53/11 

22 32/32 65/36 91/19 23/75 

 13/2175 77/2623 13/2656 51/2622 جمع

در حوزه مديريت پسماند  GISدر خصوص استفاده از 
 به هاي مکانيمحدوده تخصیص سازيتوان به بهینهشهري مي

 سامانه کمک به شهري آوري پسماندهايجمع منظور

يابي مکان، [55جغرافیايي توسط صبور و همکاران ] اطالعات
در  SAWو  AHPدفن پسماندهاي شهري با استفاده از 

در استان کهگیلويه و بوير احمد توسط جعقري و  GISمحیط 
يابي دفن پسماندهاي شهري بر اساس [ و مکان51همکاران ]

مراتبي براي شهر تبريز توسط رنجبر هاي تحلیل سلسلهروش
تمامي  [ و موارد ديگر اشاره کرد که در57و همکاران ]

يابي دفن و يا مسیرهاي براي مکان GISاقدامات گذشته، از 

آوري پسماند اشتفاده شده است. در هیچ پیشنهادي جمع
ياد شده، بحث تولید و تفکیک پسماند و بررسي يک از موارد 

 وضعیت موجود آن مطرح نبوده است.
هاي جمعیت ( داده2شهر تهران در شکل ) GISنقشه 

طور که مشخص دهد. هماننشان مي ار و تولید پسماند
سال داراي جمعیت و  5در هر  1و  5، 2است مناطق 

اند. براي تولید پسماند بیشتري نسبت به ساير مناطق بوده
با داشتن بیشترين سهم  5، منطقه 5332نمونه در سال 

از  79/9از کل جمعیت شهر تهران % 17/59جمعیتي%
ص داده است، در سهم پسماند تولیدي را به خود اختصا

از جمعیت کل شهر تهران،  63/3با % 1که منطقه حالي
 را دارا بوده است. 29/52بیشترين میزان تولید پسماند %

، 22میزان پسماند تولید شده توسط ساکنین منطقه 
از جمعیت شهر  19/5ترين منطقه تهران با %جمعیتکم

 5332از کل پسماند تولید شده در سال  33/2تهران، %
 33/3با % -ترين میزان تولید پسماند اين شهر بوده و کم

از  33/3با % 53هم به منطقه  -از کل پسماند تولیدي
 جمعیت شهر تهران اختصاص دارد.

 
 5393سال  -الف

 
 5339 سال -ب
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 5335 سال -ج

 
 5332 سال -د

 تهران شهر يدیلتو پسماند و تیجمع -2شکل

 

منطقه شهر تهران با  22میزان سرانه تولید پسماند 

جدول قبل به دست آمده و مطابق جدول  2استفاده از 

 kg/dayبا میزان سرانه  52( است. ساکنین منطقه 1)

بیشترين میزان تولید پسماند را دارند و  31/5 -17/5

ترين کم kg/day 75/9-19/9نیز با  53سرانه منطقه 

 در تهران شهر ساکنین سرانه چنین میانگینیزان است. همم

 روز بر کیلوگرم 97/9 تا 36/9 ، برابر5332 تا 5393 هايسال

 داشته است.  کاهشي روند و بوده

میزان سرانه تولید پسماند در شهر تهران به تفکیک  -1جدول

 گانه )کیلوگرم در روز( 22مناطق 

 32سال  35سال  39سال  93سال  مناطق

5 35/9 31/9 91/9 95/9 

2 56/5 51/5 29/5 22/5 

3 93/5 95/5 95/5 39/9 

5 63/9 61/9 63/9 73/9 

1 39/9 91/9 91/5 97/5 

7 29/5 29/5 96/5 97/5 

6 99/9 39/9 92/9 65/9 

9 69/9 73/9 75/9 16/9 

3 25/5 56/5 33/9 39/9 

59 36/9 99/5 31/9 69/9 

55 93/5 91/5 36/9 65/9 

52 17/5 12/5 31/5 31/5 

53 75/9 17/9 13/9 19/9 

55 71/9 65/9 75/9 12/9 

51 67/9 65/9 73/9 75/9 

57 95/5 95/5 99/9 99/9 

56 93/5 91/5 37/9 97/9 

59 65/9 69/9 79/9 79/9 

53 33/9 32/9 39/9 95/9 

29 22/5 99/5 55/5 92/5 

25 57/5 95/5 95/5 39/9 

22 69/9 99/9 22/5 27/5 

 97/9 33/9 31/9 36/9 میانگین

(، هیستوگرام سرانه پسماند تولیدي مناطق 3شکل )

خوبي به 32تا  93هاي گانه شهر تهران را در سال 22
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هاي ، فراواني داده5332تا  5393دهد. در سال نشان مي

 5332میاني بیشتر از دو سر دامنه بوده است؛ اما در سال 

جهت مقايسه  اند.ري به خود گرفتهها شکل ديگاين داده

سال میزان چولگي  5ها در هر بهتر پراکندگي داده

)انحراف از حالت توزيع قرينه( و کشیدگي )بلندي يا 

کوتاهي نسبت به توزيع نرمال( پسماندهاي تولیدي داده 

. بر اين اساس، نمودار تولید پسماند در سال شده است

ساير نمودارها ده و بو( kS =9)نزديک به متقارن  5335

نمودار  5چنین هر . هم(kS>9.5<9.1) چوله هستند

 [56] بلندتر از بلندي توزيع نرمال هستند.

 
 5393سال 

 
 5339سال 

 
 5335سال 

 
 5332 سال

 هیستوگرام سرانه پسماند تولیدي شهر تهران -3شکل

 

مبدأ در بررسی میزان پسماند تفکیک شده در  -6

 گانه شهر تهران 22مناطق 

با استفاده از اطالعات اخذ شده از سازمان مديريت 
 22پسماند تهران، میزان پسماند تفکیک شده در مبدأ براي 

( ذکر شده است. بر اساس 7منطقه شهر تهران در جدول )
، اين مقدار کاهش پیدا 32تا  93هاي اين جدول، طي سال

تن میزان تولید کرده است و بايد علت آن را با در نظر گرف
ها جويا سال اين در پسماند تفکیک و تولید بین نسبت و پسماند

گانه شهر تهران، پسماند تفکیک  22شد. در میان مناطق 
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هزار  33.31 - 51.27با  1و  5شده در مبدأ براي منطقه 
ترين میزان کم 22و  25تن در سال بیشترين و در مناطق 

 1 و 5 که مناطق به دست آمده است. بايد توجه داشت
داشته و بهتر است  را پسماند تولید سهم و جمعیت بیشترين

 پسماند براي سنجش وضعیت تفکیک پسماند از نسبت

 کرد. استفاده تولیدي پسماند به شده تفکیک
مطابق جدول زير بر اساس میزان پسماند تولید شده 

هزار تن  2175.13که برابر با  5332شهر تهران در سال 
هزار  39/393-هاي شهري از کل پسماند 36/55بوده، %

 اند.آوري شدهصورت تفکیک شده جمعبه -تن

متوسط ساالنه پسماند تفکیک شده در مبدأ در مناطق  -7جدول
 [52گانه )هزار تن در سال( ]22

 32سال  35سال  39سال  93سال  منطقه

5 56/25 67/35 77/39 39/39 

2 73/22 16/23 95/26 93/35 

3 33/51 69/51 79/55 96/53 

5 27/51 99/53 51/59 31/33 

1 73/39 99/53 33/93 95/31 

7 99/29 25/55 96/53 33/51 

6 56/25 12/56 36/55 97/57 

9 97/57 57/56 72/59 21/59 

3 53/3 13/59 91/52 97/3 

59 97/3 13/59 55/1 59/9 

55 21/59 36/55 93/56 12/56 

52 52/32 95/31 96/37 29/27 

53 97/3 22/59 67/9 93/9 

55 56/25 26/22 73/22 73/22 

51 77/29 71/27 99/23 39/26 

57 21/59 12/56 33/51 53/57 

56 93/9 61/5 59/1 59/9 

59 57/56 36/55 15/53 69/51 

53 22/59 55/1 55/1 53/3 

29 65/53 96/53 15/53 31/59 

25 76/6 76/6 92/5 55/1 

22 92/5 59/1 59/1 39/5 

 51/56 13/56 69/59 33/59 میانگین

 39/393 39/397 59/553 56/557 مجموع

هاي شهر تهران را با داده GIS(، نقشه 5شکل )
دهد. جمعیت و میزان پسماند تفکیک شده نشان مي

میزان  1و  5، 2، 5توان گفت مناطق طور کلي ميبه
 ت.آوري شده اسپسماند تفکیک شده بیشتري جمع

با دارا بودن  1، منطقه 5332براي نمونه در سال 
 63/3و جمعیتي برابر % -52/3% -درصد تفکیک پسماند 

اي با پسماند تفکیک شده 5کل ساکنین تهران و منطقه 
از کل پسماندهاي تفکیک شده تهران و  95/9به میزان %

جمعیت شهر تهران که پر  17/59جمعیتي برابر %
ان نیز است، بیشترين سهم ترين منطقه تهرجمعیت

با جمعیتي حدود  22پسماند تفکیک شده را دارند. منطقه 
از جمعیت شهر تهران، کمترين میزان تفکیک  %19/5

 .اندرا به خود اختصاص داده -52/5% -پسماند 

 
 5393سال 

 
 5339سال 
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 5335سال 

 
 5332سال 

 جمعیت و پسماند تفکیک شده شهر تهران -5شکل

 

( نسبت پسماند تفکیک شده به پسماند 6جدول )

طور دهد. بهمنطقه شهر تهران را نشان مي 22تولیدي 

 32و  35، 39، 93هاي توان گفت در سالمیانگین مي

از کل  23/51و % 39/55، %91/55، %23/51ترتیب %به

آوري شده صورت تفکیک از مبدأ جمعپسماند شهر تهران به

بیشترين میزان  52منطقه  35و  39، 93است. در سال 

، 32آوري پسماند تفکیک شده را داشته و در سال جمع

با  9و منطقه  69/22با % 5، منطقه 63/23با % 55منطقه 

طور که از اند. آنبهترين مناطق در اين زمینه بوده %52/22

با  22و  29،25، 59مناطق  5332آيد، در سال جدول برمي

 59% ده به پسماند تولیدي کمتر ازنسبت پسماند تفکیک ش

 اند.نداشته پسماند تفکیک زمینه در مناسبي وضعیت

نسبت پسماند تفکیک شده به پسماند تولیدي در مبدأ در  -6جدول

 گانه )درصد(22مناطق 

 32سال  35سال  39سال  93سال  منطقه

5 55.29 29.33 22.99 22.69 

2 9.12 55.56 3.92 59.62 

3 53.23 53.22 52.97 53.95 

5 53.35 59.73 56.39 51.21 

1 51.55 56.62 52.53 55.53 

7 53.95 55.56 51.25 57.79 

6 25.19 56.25 51.35 59.62 

9 57.31 56.37 29.67 22.52 

3 52.96 51.13 29.79 59.36 

59 3.39 9.99 5.69 3.56 

55 56.91 53.57 56.39 25.66 

52 23.93 27.22 39.13 25.15 

53 57.35 59.23 57.53 51.16 

55 59.13 56.91 29.13 23.63 

51 56.79 51.53 55.99 59.76 

57 57.31 57.55 57.29 56.25 

56 9.22 5.36 7.25 59.57 

59 56.53 51.93 53.71 51.13 

53 55.61 7.29 1.69 55.93 

29 53.52 59.32 3.55 9.37 

25 55.33 52.57 7.79 3.27 

22 52.52 55.15 3.53 6.51 

 51.55 55.39 55.91 51.23 میانگین

( هیستوگرام میزان پسماند تفکیک شده به 1شکل )

پسماند تولیدي شهر تهران را در زمینه تفکیک پسماند 

)نسبت پسماند تفکیک شده به پسماند تولیدي در مبدأ( 
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ها در هر جهت مقايسه بهتر پراکندگي داده دهد.نشان مي

گي و کشیدگي میزان پسماند تفکیک سال میزان چول 5

شده به پسماند تولیدي شهر تهران داده شده است. بر اين 

بیشتر از سه نمودار  5335اساس، چولگي نمودار سال 

نمودار بلندتر از بلندي توزيع  5چنین هر ديگر است. هم

 بیشترين است. 5339و بلندي نمودار سال نرمال هستند 

 
 5393سال 

 
 5339سال 

 
 5335سال 

 
 5332سال 

 هیستوگرام میزان پسماند تفکیک شده به پسماند تولیدي شهر تهران -1شکل
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 گیری و پیشنهاداتهنتیج -7

رسد بررسي تفکیک و جداسازي پسماند در به نظر مي

گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطالعات 22مناطق 

است که در اين  براي نخستین بار GISهاي مکاني و نقشه

تواند بهبود بسیاري در درک گیرد و ميپژوهش صورت مي

 دست آورد. بهتر اين امر به

 5332تا  5393هاي دست آمده از سالبر اساس آمار به

)اطالعات جديدتر در دسترس نبوده است( و در نظر گرفتن 

فاکتور نسبت پسماند تفکیک شده به پسماند تولیدي در مبدأ 

گانه شهر تهران و مبنا  22زدهي به وضعیت مناطق براي امتیا

دسته  1(، 9توان مطابق جدول )مي 5332قرار دادن سال 

 52و  55، 9، 5، 55براي اين مناطق در نظر گرفت. مناطق 

به ترتیب بهترين مناطق از نظر تفکیک پسماند بوده و مناطق 

ترين مناطق در اين زمینه کیفیتبي 56و  59، 25، 29، 22

ست اختالف بهترين و بدترين منطقه در زمینه اند. گفتنيودهب

فاکتور نسبت پسماند تفکیک شده به پسماند تولید شده 

 تفاوت داشته است. 29تر از %کم

کالس وضعیت تفکیک پسماند تولیدي در مبدأ مناطق  -9جدول

 5332گانه شهر تهران در سال  22

کالس 

 وضعیت
A B C D E 

 مناطق

55 ،5 ،

9 ،55 

 52و 

6 ،51 ،

 57و  3

7 ،59 ،

 5و  53

3 ،53 ،

 2و  1

56 ،59 ،

25 ،29 

 22و 

هاي در سال 1و مناطق  39و  93هاي در سال 2منطقه 

اي که اند، به گونهداراي بیشترين تولید پسماند بوده 32و  35

 53برابر منطقه  7به تنهايي بیش از  1، منطقه 32در سال 

گانه شهر تهران،  22میان مناطق پسماند تولید کرده است. در 

بیشترين و در  1و  5پسماند تفکیک شده در مبدأ براي منطقه 

طور ترين میزان به دست آمده است. بهکم 22و  25مناطق 

ترتیب به 32و  35، 39، 93هاي توان گفت در سالمیانگین مي

از کل پسماند شهر  23/51و % 39/55، 91/55%، %23/51%

آوري شده است. در سال تفکیک از مبدأ جمعصورت تهران به

آوري پسماند بیشترين میزان جمع 52منطقه  35و  39، 93

، 63/23با % 55، منطقه 32تفکیک شده را داشته و در سال 

بهترين مناطق در  52/22با % 9و منطقه  69/22با % 5منطقه 

با  22و  29،25، 59مناطق  5332اند. در سال اين زمینه بوده

 59پسماند تفکیک شده به پسماند تولیدي کمتر از % نسبت

 اند.وضعیت مناسبي در زمینه تفکیک پسماند نداشته

با بررسي تفاوت اندکي که مناطق شهر تهران در زمینه 

چنین نگاهي به توپوگرافي اين عوامل جغرافیايي دارند و هم

مناطق، ارتباط معناداري بین اين عوامل و سطح کیفي مديريت 

-رسد کماکان فرهنگبه نظر مي گردد.اند مشاهده نميپسم

 سازي در اين زمینه مؤثرترين اقدام خواهد بود.

در پژوهش حاضر تنها به بررسي پسماند شهري مناطق 

هاي توان براي ساير پسماندها، اعم از نخالهاکتفا شده بود، مي

ساختماني، کشاورزي، غیرشهري و ... و يا با احتساب جمعیت 

 ري شهر تهران نیز اين روند را کامل کرد.شناو

 مراجع

Mohammad Ali Abduli, 1372, “The need to develop rules and regulations for solid waste management in 
the Islamic Republic of Iran”, the first seminar of recycling and transforming materials, recycling and 
conversion Organization of Tehran Municipality.  

[1] 

F. Pvrasghr Sangachin, M Dinarvand, 1390, “Solid Waste Management in Tehran emphasis on source 
separation”, the Fifth National Conference and Exhibition of Environmental Engineering. 

[2] 

Charles R. Rhyner, Leander J. Schwarrtz, Robert B. Wenger, Mary G. Kohrell, “waste management and 
resource recovery”, K. N. Toosi Press, 32-33. 

[3] 

Raza Naqavi, Afsaneh Hassani, 1388, “Economic perspective of The Source separation schemes (Case 
Study: District 20 of Tehran)”, Third National Conference on Waste Management.  

[4] 

Mohammad Ali Abduli, Mohsen Shirazi Akbarpour, Babak Omidvar, Reza Samieifard, 1394, “A Survey of 
Municipal Solid Waste Generation in 22 Regions of Tehran With Solid Waste Reduction Approach”, 
Scientific Journal of Public Health Faculty of Yazd, Issue II. 

[5] 

Tania Jafari Nasab, 1393, “Management's assessment of waste source separation in municipal planning 
approach (Case Study: District 4 of Tehran)”, The Seventh National Conference and Exhibition on 
Environmental Engineering. 

[6] 

Abduliman Amooei, Ali Akbar Mohammadi, Mohammad Ebrahim Amooei, Ali Akbar Oghazian, 1391, 
“Evaluation of the economic and environmental potential resulting from the souce separation of municipal 
solid wastes of district 5 of Tehran”, The Sixth National Conference And the first International Conference 
on Waste Management. 

[7] 

73



 

ي
رس

بر
 

ک 
کی

تف
از 

ده 
تفا

اس
با 

ن 
هرا

د ت
مان

پس
G

IS
 

Yalda Hashempur, Arash Rezaei, Reza Mousavi, Samaneh Pajhan, 1386, “Evaluation of the source 
separation and dry waste recycling in Tehran (Case Study municipal recycling station of district3)”, the 
tenth National Conference of Environmental Health. 

[8] 

Mohammad Sadegh Hassanvand, Ramin Nabizadeh, Mohsen Heidari, 1387, “Analysis of municipal solid 
waste in Iran”, Journal of Health and Environmental Health Association, Volume I, Issue I, 9-18. 

[9] 

Ghasem Ali Omrani, 1383, “solid waste”, Volume I, Islamic Azad University Press [10] 

National Statistical of Iran (http://www.amar.org.ir) [11] 

Waste Management Organization of Tehran [12] 

Marco Azpurua, Dos Ramos, 2010, "A comparison of spatial interpolation methods for estimation methods 
for estimation of average electromagnetic field magnitude", Progress In Electromagnetics Research M, 
Volume 14, 135-145 

[13] 

Mohammadreza Sabour, Ali SalimiT Damon Molaei, 2015, "Optimizing of spatial allocation for manucipal solid 

waste collection utilizing GIS", Modares Civil Engineering Journal, Volume 15, Issue 3, 73-85 
[14] 

Hamidreza Jafari, Yusuf Rafiei, Majid Ramezani Mehraban, Hossein Nasiri, 2014, "Urban Waste Landfill 
Site Selection Using AHP and SAW in GIS", Environmental Studies, Volume 38, Number 61, 131-140. 

[15] 

Abolfazl Ranjbar, Seyyed ali Torabi, Farshad Hakimpour, 2014, "Urban Waste Landfill Site Selection Using 
a Hybrid MADM Approach Based on AHP, Promethee V and Zero-One Programming", Journal of 
Geomatics science and Technology, Volume 4, Number 2, 217-230 

[16] 

Masoud Nikoukar, Mahmoud Cheloian, "Statistics and Probability", Basic Scince Spreading Press, 99-140. [17] 

 

74

http://mcej.modares.ac.ir/issue_5257_5285_Volume+15%2C+Issue+3%2C+Summer+2015.html



