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Abstract 

 

Background and purpose: Physical analysis of solid waste is the first step in waste 

management. In Iran, no data is available about rural solid wastes in the country. The aim of this study 

was to determine qualitative and quantitative analysis of rural solid wastes in Iran. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, the data for national rural solid waste in 

2012 was obtained from Iranian State Municipalities and Village Assistance Offices organization. Then 

the generation, per capita and physical composition of solid waste in rural areas in Iran were compared. 

Excel and SPSS V.17 were applied to analyze the data. 

Results: The average solid waste generation per capita was 444 g per day and total wastes in 

Iran's rural areas was estimated at around 3.5 million tons per year. The majority of country’s rural solid 

wastes consisted of organic materials (52.53%) and plastics (16%) were the most valuable dry solid wastes.  

Conclusion: By applying composting method, not only the fertilizing capacity of the waste is 

used but also leachate, offensive odor and toxic gas generation would decrease. Recycling of dry solid 

waste in rural areas would reduce their cost of collection and disposal and also increases the profit from 

selling recycled materials. 
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 پسماندهای جامد روستایی در ایران: تولید و ترکیب
 

     1مجتبی یگانه بادی

   2ایفرزاد کمهدی   

      3محمدعلی ززولی   

     4محمود خانی اهللروح 

 5سلیمه رضایی نیا  

 چكیده
اندهای پسمم در خصوص. شودیمآنالیز فیزیکی پسماند، اولین قدم در زمینه مدیریت پسماند محسوب  و هدف: سابقه

 روستایی کشور اطالعاتی در دست نیست. هدف از انجام این تحقیق آنالیز کمی و کیفی پسماندهای روستایی در ایران است.
از مرکمز  0931در این مطالعه توصیفی مقطعی، اطالعات پسماندهای جامد روستایی کشمور در سما   ها:مواد و روش

. میزان تولید، سرانه و ترکیب فیزیکی پسماندهای جامد روسمتایی در دیگرداخذ ها ها و دهیاریمطالعات سازمان شهرداری
انجمام  SPSS17و  Excel افزارهایها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهمناطق مختلف کشور بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. 

 .گرفت
 زباله تولیدی در مناطق روستایی ایران در حدودگرم در روز و کل  444میانگین سرانه تولید پسماند روستایی  ها:یافته

و  درصمد  59/55های روسمتایی ایمران را ممواد آلمی  دهنده زبالهترین مواد تشکیلمیلیون تن در سا  برآورد شد. بیش 5/9
 دهند.درصد  تشکیل می 01پالستیک   ترین درصد پسماند خشک ارزشمند آن رابیش

و بوهمای تعفمن  رابهیشمی از خواص کودی زباله، تولید ریگبهرهتوان ضمن ست، میبا استفاده از روش کمپو استنتاج:
ی آورجمعی هانهیهزرا کاهش داد. بازیافت پسماندهای خشک، ضمن کاهش  هازبالهتلنبار و یا دفن غیر بهداشتی  ناشی از

 از فروش این مواد را نیز در پی خواهد داشت. ناشی یسودآورو دفن پسماند، 
 

 پسماند جامد روستایی، سرانه تولید، ترکیب فیزیکیهای کلیدی:  واژه
 

 مقدمه
ی جمعیتمی در ایمران هایسرشماربر اساس آخرین 

درصممد از جمعیممت کشممور در  91  حممدود 0931 سمما  
. نظر به این که مناطق  0 کنندیممناطق روستایی زندگی 

روستایی اغلب در بافت منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، 
ممدیریت ، عدم اندشدهمناطق جنگلی و یا توریستی واقع 

ی ریناپذجبرانی طیمح ستیزصحیح پسماند، مخاطرات 

تمماکنون تحقیقممات  . 5 دیممنمایمممرا بممه ایممن منمماطق وارد 
ی شمممهری در هازبالمممهمختلفمممی در خصممموص آنمممالیز 

و   4 ، پرتغما  9 کشورهای مختلف جهان از جمله ایران
   وFakayode  5115ت. ممه اسمرفتمام گمجمان  5 یهمرکمت

Gunatilaka  5111   که ممدیریت ای نشان داد همطالعدر
 حا   در   از کشورهای  بسیاری  در  روستایی پسماندهای 

 

 :mahdifarzadkia@gmail.com E-mail               بزرگراه همت، جنب بیمارستان میالد، دانشگاه علوم پزشکی ایران :تهران -مهدی فرزادکیا مولف مسئول:

 هران، ایران. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ت0

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ،. استاد5

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانکده بهداشت، دانشگروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،  ،دانشیار. 9

 ، ایران، تهراناسالمی واحد تهرانکده بهداشت، دانشگاه آزاد ، دانشحیطگروه مهندسی بهداشت م ،. استادیار4

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران5

 : 05/8/0935ویب : تاریخ تص           7/5/0935 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           01/0/0935 تاریخ دریافت 
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ممدیریت  . 1 اسمت گرفتهتر مورد توجه قرار کم توسعه،

قمرار  تمر ممورد توجمهپسماندهای روسمتایی درکشمور،کم

اسمت. گرفته و در این زمینه مطالعات زیادی انجام نشمده 

 کممه اولممین قممدم در امممر مممدیریت پسممماندهایجمما یاز آن

روستایی، شناسایی میزان و ترکیب پسمماندهای تولیمدی 

 ن تحقیق، آنالیز کمی و کیفی پسماندهایاست، هدف از ای

 باشد.روستایی در ایران می
 

 مواد و روش ها
مقطعمی اسمت.  -این تحقیق یمک مطالعمه توصمیفی

از  آخرین آمار و اطالعات پسماندهای روسمتایی کشمور

همما اخممذ شممد. در ایممن همما و دهیمماریسممازمان شممهرداری

منطقمه تقسمیم شمدی لمیکن بمه دلیمل  8مطالعه، کشور بمه 

فقممدان اطالعممات در برخممی از اسممتان همما نظیممر همممدان، 

لرسممتان، ایممالم، کرمانشمماه، کردسممتان و فممارس، پوشممش 

کامل کشوری برای آن میسر نبود. در این تحقیق میمزان 

تولید، سرانه و درصد اجمزا تشمکیل دهنمده پسمماندهای 

ممورد مطالعمه قمرار  0931جامد روستایی کشور در سا  

رهممای آنممالیز فیزیکممی از گرفممت. جهممت مقایسممه متغی

 استفاده شد. SPSS17و  Excelافزارهای نرم
 

 و بحثیافته ها
 کمیت و سرانه تولید پسماند

، میمانگین سمرانه 0بر اساس اطالعات جدو  شماره 

اسمت.  روزگمرم در  444 تولید زباله در روستاهای ایران

ی گمیالن هااسمتانمیزان سرانه تولید پسماند روستایی در 

 گرم در روز  و مازنمدران 709بوشهر  م در روز ، گر 811 

از میمانگین سمرانه تولیمد پسمماند در   گرم در روز 170 

نیمز بمارتر   9 گمرم در روز  141مناطق شمهری کشمور  

اند روسمتایی در ایمن است. بار بمودن سمرانه تولیمد پسمم

به دریمل فرهنگمی و اجتمماعی نسمبت  توانیممناطق را 

همما را داد، اممما عامممل اصمملی و مشممترن بممین ایممن اسممتان

پمذیرش گردشمگران زیماد در ایمن منماطق  کمر  توانیم

از طممرف دیگممر در منمماطق روسممتایی بمما سممرانه  . 7 نمممود

ی آ ربایجان شرقی و یمزد  بما هااستانپسماند پایین نظیر 

گرم در روز  بایستی عوامل اصلی این تولیمد  571سرانه 

پایین شناسایی، حفظ و در منماطق دیگمر بمه کمار گرفتمه 

میزان کل جمعیت روستاییان در کشور بمر اسماس  شوند.

، بممالب بممر 0931در سمما  آخممرین سرشممماری جمعیممت 

بما احتسماب  نیبنمابرا ، 0 نفر  کر شده است 50441789

 میانگین تولید پسماند روستایی فوق، متوسط تولیمد پسمماند

 97/3555بمه  0931در کل مناطق روستایی کشمور در سما  

 میلیون تن در سا  بوده است. 48/9 و تن در روز
 

 ترکیب فیزیکی و درصد اجزاء
 59/55متوسمط،  طمور به، 5بر اساس جدو  شماره 

 منشم ستایی ایران از ممواد آلمی بما ی روهازبالهدرصد از 

. میممزان مممواد آلممی در اندشممده لیتشممکمممواد غممذایی 

از میزان مواد آلمی  تردرصد بیش 51پسماندهای شهری، 

مواد آلمی فسماد پمذیر،   .9 در پسماندهای روستایی است

ترین درصد از ترکیب پسمماندهای روسمتایی را بمه بیش

سمتفاده از روش خود اختصاص داده اسمت، بنمابراین بما ا

توان مواد آلی موجود در زبالمه را بمه مماده کمپوست می

ی دفنمی را تما حمد هازبالمهسودمند تبدیل کرد و حجمم 

درصمد از اجمزا  47/47در حمدود  . 8 زیادی کاهش داد

پسماندهای تولیدی روستاهای ایران، اجزا خشک و قابل 

بازیافت هستند. با بازیافت این ممواد، عمالوه بمر کماهش 

توان در استفاده از ممواد و منمابع میزان پسماند دفعی، می

چنین بازیافت ایمن اجمزا ضممن جویی کرد. همنیز صرفه

فمع نهمایی پسمماندهای ی و دآورجمعهای کاهش هزینه

ی ناشی از فروش ممواد بازیمافتی هایسودآورروستایی، 

 . 3 خواهد داشت به دنبا را نیز 
 

 سپاسگزاری
 51017مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقماتی بما کمد 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشمکی ایمران اسمت. از 

ی دانشممگاه علمموم پزشممکی ایممران و سممازمان همماتیحما

ی کشمور جهمت تحقمق ایمن همایاریمدهو  همایشهردار

 .دیآیممطالعه صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل 
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 تولید پسماند جامد روستایی در ایران :1جدول شماره 
 

 استان های تحت پوشش مناطق
 پسماند روستایی

  تن در روز 

 جمعیت روستایی

  نفر 

 سرانه تولید پسماند روستایی

  گرم به ازای هر نفر در روز 

 درصد از کل مناطق روستایی مورد مطالعه

 جمعیت پسماند روستایی

 15/7 50/5 941 0911795 474 خوزستان انمنطقه خوزست

 77/0 54/0 905 953843 014 کهکیلویه و بویر احمد

 کل منطقه خوزستان
 

578 0131580 941 71/1 85/8 

 9/7 75/5 951 0404544 435 آ ربایجان غربی منطقه آ ربایجان

 1//40 3/9 571 0545870 5/995 آ ربایجان شرقی

 95/5 37/0 978 443541 071 اردبیل

 کل منطقه آ ربایجان
 

5/0111 9011310 955 19/00 19/01 

 38/1 55/01 170 0955191 18/317 مازندران منطقه خزر

 57/9 44/1 811 139455 554 گیالن

 77/4 83/4 455 354558 450 گلستان

 کل منطقه خزر
 

18/0815 5371909 157 15/50 99/05 

 30/9 75/9 450 758831 951 اصفهان منطقه اصفهان

 19/5 99/5 501 934559 510 چهارمحا  و بختیاری

 18/0 11/1 571 501514 3/51 یزد

 کل منطقه اصفهان
 

3/577 0919107 459 70/1 19/7 

 15/5 11/9 583 0183748 905 کرمان منطقه جنوب شرقی

 55/1 00/4 539 0511547 954 سیستان و بلوچستان

 رقیکل منطقه جنوب ش
 

113 5531535 530 77/7 85/00 

 55/01 0/01 494 0381471 819 تهران منطقه تهران

 55/7 57/7 414 0411550 150 زنجان

 07/5 0/5 491 451531 080 سمنان

 15/5 47/9 580 504985 533 مرکزی

 87/1 55/0 141 018709 018 قزوین

 95/1 97/1 509 19193 11/95 قم

 نکل منطقه تهرا
 

11/5094 4554154 418 85/54 48/59 

 85/9 90/5 107 741115 5/457 هرمزگان منطقه ساحل جنوبی

 19/0 15/5 709 901571 70/555 بوشهر

 کل منطقه ساحل جنوبی
 

30/185 0157080 141 34/7 45/5 

 54/0 19/0 471 533147 55/041 خراسان جنوبی منطقه خراسان

 94/8 14/8 411 0107189 85/749 خراسان رضوی

 05/5 49/5 501 400094 17/513 خراسان شمالی

 10/05 75/05 471 5957514 17/0134 کل منطقه خراسان

 011 011 444 03975511 75/8533  کل

 
 درصد اجزاء فیزیکی پسماند جامد روستایی در مناطق ایران :2جدول شماره 

 

 ترکیب منطقه خوزستان آ ربایجان خزر اصفهان جنوب شرقی تهران وبیساحل جن خراسان میانگین کشوری انحراف معیار

 مواد آلی 10/79 14/18 19/54 71/45 15/47 47/48 09/49 45 59/55 90/00

 کاغذ و مقوا 5/5 03/4 1/1 55/3 90/1 8/1 54/3 1/4 51/1 77/0

 پالستیک 8/5 73/5 8/1 0/01 57/7 95/7 38/8 3/4 5/7 15/0

 فلزات 7/5 18/5 53/5 19/1 15/7 09/5 51/8 1/1 10/5 35/0

 رستیک 04/0 83/0 91/9 38/9 3/9 1/9 98/5 4 4/9 54/0

 منسوجات 54/5 18/9 15/9 1/9 43/9 77/4 80/5 1/4 5/4 35/1

 شیشه 05/9 08/4 14/1 90/8 51/5 03/4 73/1 7/5 97/5 54/0

 چوب 51/0 55/5 53/9 47/9 5/4 53/9 55/1 1/4 10/9 47/0

 سایر 9/4 9/7 94/01 3/00 04 4/05 34/5 59 55/00 15/5
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