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 چكيده
 یآلكودگ  جملكه  از متعكددی ایجاد مشكکت    سببمعه امروزی در جا آنتوجهی به بی که است بسیار مهم یموضوع شهری پسماند مدیریت

و  یآورجمكع  یهكا نهیجامد صرف هز یپسماندها تیریمد هعمده بودج قسمت کهییجا آن از .ها شده استو گسترش بیماری ستیزطیمح
 هبودجك  هیك کل ،های شكهری زباله دیاقتصا ستمیس ریزیبرنامه منظوربهو  یکتن شهردار یهااستیهمسو با س بنابراین، شودیم ونقلحمل
و  ریك ، تعمتكامین  یبكرا  ازین مورد هیاعم از سرما و یک شهر کوچک، شهرکتنیک  عنوانبه شهرهای اردبیل و دهدشتشهرداری  ازیموردن

در  .شكد اسكبه  مح WAGSافكزار  از نرم با استفاده یسال آت 11 یط سوخت تامینو  نیروی انسانی یهانهیهز تامین، آال نیماش ینگهدار

بكرای طكول    لیاردب در شهر رد.تعلق دا نیروی کار، به بخش در هر دو شهر زباله یآورجمع هنیهز سهم نیشتریمشخص شد که باین راستا، 
سكرانه  ، دالر در سكال  88/12هكر نفكر برابكر     یبرا نهیسرانه هز ،دالر 123011333 برابر ونقل زبالهو حمل یآورجمع هنیکل هز، دوره طرح

در برای طول دوره طرح  محاسبه شده است. دالر 24/42 برابر هر تن زبالهمدیریت  نهیهز و دالر در سال 14/44 ر برابرهر خانوا یبرا نهیهز
سكرانه   ،دالر در سكال  41/13هر نفر برابكر   یبرا نهیسرانه هز، دالر 11481333برابر  ونقل زبالهو حمل یآورجمع نهیکل هزشهر دهدشت، 

 .شودیم ینیبشیدالر پ 11/04برابر هر تن زباله  نهیدالر در سال و هز 21/41 ر برابرهر خانوا یبرا نهیهز
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 سرآغاز

صكرفی  هر جا م است ومصرف مداوم  گرو درتداوم زندگی انسان 
بشكر از   .نكد ماخواهكد  برجای  نیز زایدپسماند و مواد  ،باشددر کار 
آن  دفع این پسكماند و دور کكردن  چگونگی  و لهامس این دیرباز با

افكزایش   با ،ن اخیرودر قر. بوده است روروبه خود ستیزطیمحاز 
، باال رفكتن  شهرتمرکز جمعیت در  و جمعیت کره زمین، مهاجر 

ایكن   ،هاتولید انبوه زباله جهیدرنتو  مصرف شافزای ،سطح زندگی
زبالكه  امكروزه   رونیا از .(1081است )عبدلی،  شدهموضوع تشدید 

 شیافزا در حال روزروزبهآن  تیاست که اهم یموضوع جهان کی
در جامعكه   هكای شكهری  مكدیریت زبالكه  توجهی به امكر  بی است.

از جملككه آلككودگی  متعككددی ایجككاد مشككکت  سككبب امككروزی
هكا از  شده اسكت کكه رفكع آن    هاگسترش بیماریو  زیستطمحی

بكه در چهكارچوب مكدیریت صكحیح     تجر طریق هماهنگی علم و
تكرین  نقل زباله یکی از مهكم وآوری و حملجمع .پذیر استامکان
 %83در ایران  کهیطوربه ،است های شهریمدیریت زباله عناصر

از و الكه اسكت   آوری زببه جمكع  کل مخارج مدیریت زباله، مربوط
دسكتمزد کككارگران   حقكو  و پرداخككت صكرف   %43 ،ایكن میكزان  

 یاقتصكاد  یابیك رزا ،جهكت بكه همكین    .(1011)عمرانی،  شودمی
یکكی از   یشكهر  یهكا ونقل زبالكه آوری و حملجمع یهاستمیس

ریكزان شكهری بكا آن    است که طراحكان و برنامكه   ل مهمیمسای
 .هستند روروبه

 ههزینكك همحاسككب یبككرا زیككادی تحقیقككا  ،ریككخادر چنككد دهككه 
صور  گرفتكه   به محل دفن های شهریزبالهحمل و  آوریجمع
آوری کل هزینه جمكع  ،1081نیا در سال حکمت .(1)جدول  است
 و به ایكن نتیجكه رسكید    همحاسبه کردهای شهرستان یزد را زباله
 نهیکل هز. تعلق دارد نیروی انسانیبه بخش  نهیهز نیشتریکه ب

بكه   ازیك ن 1433تا سال  و شدبرآورد  الیر نویلیم 114133معادل 
 ههزینك  وی .سكت ا یاضكاف  یگكذار هیسرما الیر ونیلیم 111421

 الیر 243زباله  لوگرمیک کی یبه ازا 1081سال در آوری را جمع
 .دیخواهكد رسك   الیك ر 213بكه   1433که در سكال   آورد به دست

 خواهكد بكود   الیك ر 41113 نیكز در طول سكال   هر خانوار هنیهز

کكل   ،1081سكگرآبادی در سكال   عی ورزمج. (1081، نیات)حکم
 ونیك لیم 2/20121را تهكران   12 منطقكه  هوری زبالك آجمع ههزین
 4/83284بكه   ازین 1433تا سال  بیان داشت و محاسبه کرد الیر
به  هنیهز ،1081سال  در .است یاضاف یگذارهیسرما الیر ونیلیم
به  1433که در سال  برآورد شد الیر 114زباله،  لوگرمیک 1 یازا

کرباسكی و   .(1081ی، عسكگرآباد  یرزمجكو ) دیرسك می الیر 41
آوری و جمككع ازیككموردن هبودجكك هیككکل 1082 در سككال همکككاران

 11 ا بكرای ر شهر تهكران  22منطقه  یشهردار نقل پسماندوحمل
تكا سكال    و ریكال  ونیلیم 44143 نهیکل هز .دنردکمحاسبه  سال
 .اسكت  یاضكاف  یگذارهیسرما الیر ونیلیم 04413به  ازین 1022
 لكوگرم یک کیك  یو حمل به محل دفكن بكه ازا   یآورجمع هنیهز
 یبكه ازا  الیر 81به  1022که در سال  شد برآورد الیر 11 ،زباله
 یآورجمكع  سكاالنه  نكه یهز تیك نهادر . دیخواهد رس لوگرمیک کی

)کرباسكی و   شكد بكرآورد   الیك ر 81443هكر خكانوار معكادل     هزبال
های مختلف تحقیقا  فو  بخش هدرصد هزین .(1082همکاران، 
 ،1022مجلسكی و همکكاران در سكال     آمده است. ،(1در جدول )
 یکمنطقه  هآوری و انتقال زبالکه برای مدیریت جمعادند نشان د

 طكی . استتومان  میلیارد 01سال آینده نیاز به  11بندرعباس در 
 زایكد آوری مواد معج سالیانه ههزینمتوسط  طوربه ،سال آینده 11

کیلوگرم زبالكه   تومان و به ازای هر 1/10834 ،به ازای هر خانوار
 دسكتمزد مربوط بكه   هزینهترین اساسی وتومان محاسبه  43414

 .(1022)مجلسی و همکاران،  عرفی شدو سوخت م نیروی انسانی
 تكرین اساسكی  که ندنشان داد 2334و همکاران در سال  کوشکی
هكای  ه، هزینك در کویكت  هكا ی و حمل زبالهآورعمخارج جم بخش
 24هر تن  ازای به را کل هکارگران بوده و هزین و دستمزد انرژی

 مطالعككا  .(Koushki et al., 2004)نككد کرددالر بككرآورد 
آوری جمكع  ههزیننشان داده که مختلف جهان  نقاطدر  شدهانجام
سكط  طكور متو  بهبه ازای هر تن در مایل آمریکا در  زباله و حمل

 دایك در فلور زبالكه  هر تن ازایبه  و (Pollock, 1987) دالر 1/0
 ,US EPA)دالر  4/123 انایندیا ،(Young, 1991) دالر 4/14

 ( & Danteravanichدالر 4/13-2/2 لنكككدیتا ،(1997

(Siriwong, 1998،  دالر 02هند (Rathi, 2007)،   22تورنتكو 
 یكورو  42 پرتقال ،(Assamoi and Lawryshyn, 2012)دالر 

(da Cruz et al., 2012)  یكورو  81، فرانسكهEIMPack, ) 

(2012a، یورو 12 رومانی (EIMPack, 2012b)   43و بلژیكک 
 .است (Marques et al., 2014)یورو 

هكای  راهزبالكه  آوری جمكع  یهكا سكتم یس یابیك بكرای ارز  نامحقق
 Arcبكه روش   تكوان یمك  ازجملكه انكد کكه   ارائكه کكرده   یمختلف

Objects، افكزار  و نكرم  ینسبت برآوردWAGS     اشكاره نمكود کكه
و همکاران،  یخاص خود هستند )عباد یهایژگیدارای و هرکدام
1022.) 
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هكای  سیسكتم  WAGS(1) افزارنرماز  با استفاده ،حاضر مطالعهدر 
از نظر های شهری اردبیل و دهدشت ونقل زبالهآوری و حملجمع

 نكه ی، هززبالكه  دیك تول زانیك م. ابتكدا  اقتصادی ارزیابی خواهكد شكد  
دو شكهر  ایكن   یبرا ازیموردنآال  نیو ماش نیروی انسانی، ساالنه
 هكای نكه یهز سكه یبكا مقا  ،سپس .حاسبه شدم سال آینده 11طی 

در وهله  .پرداخته خواهد شدآن  یهاعلل تفاو  یبه بررس ،سرانه
بودن یکكی و کوچكک    شهرکتنانتخاب این دو شهر  علت ،اول

بكودن   ریپذ ستیتورتوان گر است. علت دوم را میبودن شهر دی
خصوص شهر حال حاضر و در در  امرشهر اردبیل دانست که این 

 ندارد. یچنانآندهدشت مصدا  
 

 های مختلف(: در صد هزینه بخش1جدول )
 ریسا سوخت تامين راتيتعم آالتنيماش تامين نیروی انسانیبخش  محقق

 %82/1 %41/2 %20/4 %42/02 %21/13 (1081) حکمت نیا

 %80/1 %44/2 %24/4 %0/43 %18/41 (1081) عسگرآبادی یرزمجو

 /.%22 %11/2 %04/4 %01/14 %41/10 (1082) کرباسی و همکاران
 

 هامواد و روش
آوری مكدیریت جمكع  بكرای   یافكزار نكرم کكه   WAGS افكزار نرم

ه ابزار مكدیریت بهینكه پسكماند اسكتفاد     عنوانبهو  استپسماندها 
توسط مرکز اسکان بشكر سكازمان ملكل     ،1223در سال  .شودمی

 زایكد گانه موظف مكدیریت مكواد   برای یک بخش از عناصر شش
و  لیك تحل یاز آن برا و ونقل، طراحی شده استجامد یعنی حمل

 شكود یزباله استفاده مك  یآورجمع ستمیس یاساله 11 یزیربرنامه
افكزار  نكرم  نیك ده از ااسكتفا  یسادگ(. 1022)مجلسی و همکاران، 

 یهاستمیس لیو تحل یزیربرنامه یبرا هم شده است هنوز سبب
 43 دارای افزارنرم. این افزار استفاده شودنرم نیمرتبط با زباله از ا
 1. متغیرها به استفرض پیشمقادیر  با متراپار 14متغیر اصلی و 

دسككته اطتعككا  جمعیتككی، کمیككت و کیفیككت زبالككه، موقعیككت و 
 یبنكد میتقسك هكا  ها و مالیا صا  منطقه، تجهیزا ، هزینهمشخ
اطتعكا   : شكامل  یهفكت خروجك   یداراافكزار  نكرم د. این شومی
، ازیك موردن آال نیماشك ، زبالكه  دیك تول زانیك م ینك یبشیپ، یعموم
 یبكرا  ازیك موردن هیسرما، آال نیماش دیخر یبرا ازیموردن هیسرما
 یدارسكوخت و نگهك   تكامین  یهكا نكه یهز، یانسكان  یروین تامین
 .است طرح یهانهیهزکل  ینیبشیپ در نهایتو  آال نیماش
آمار ایكران   مرکزدستیابی به اطتعا  جمعیتی از اطتعا   یبرا

. اطتعكا  مربكوط بكه    (1023، رانیك سازمان آمكار ا ) استفاده شد
هزینه و مالیكا  مكرتبط    ،و مشخصا  منطقه، تجهیزا  موقعیت

 شكهرداری  سكازمان بازیافكت   همکكاری  بكا  زایكد با مدیریت مواد 
 این شهرها ، اداره کار و امور اجتماعیو دهدشت لیاردب شهرهای

 لیك وتحلهیك تجزورود و  یآمد. بكرا  به دست ی میدانیهابازدیدو 
 .شداستفاده  Excel افزاراطتعا  از نرم

  و است زبر و دور از ساحلدی، كاسیولیدی در هر دو شهر كزباله ت

هزینه  .شودمیاستفاده های زباله از سطل آن یآورجمعبرای 
، کار و وزار  تعاون) دالر 4811و راننده  کارگر هدستمزد سالیان
، کار و وزار  تعاون)8/3 هبا فاکتور سای (1020، یرفاه اجتماع
، دالر 2114باالسری مدیریت  ههزین، (1042، یرفاه اجتماع

 ،(1024 ،یاستم یمجلس شورادالر ) 111/3سوخت  ههزین
ها، ، بدون برنامه بازبینی ماشین0/3 سوختی برا هیسا فاکتور
ی هانیماش مهیب حقو دالر  130 بزرگی هانیماش مهیب حق

( 1024 ،رانیا یاستم یجمهور یمرکز مهیب)دالر  013کوچک 
ماشین از نوع  .است ها در جادهو بدون هزینه تردد ماشین

حجم قابل کیلوگرم،  4133 آنوزن  که بودهکامپکتور کوچک 
 های خوبمتوسط سرعت در جاده، مترمکعب 1 رییبارگ

 های بدمتوسط سرعت در جادهکیلومتر در ساعت و  13 )آسفالت(
 هینقل هلیمصرف سوخت وس زانیمکیلومتر در ساعت،  21 )شوسه(

برای هر  راننده( رازیغبهتعداد کارگران )، صد کیلومترلیتر در  2
 ازیموردنزمان متر،  4/1 هینقل هلیعرض وسنفر،  2 هینقل هلیوس
 هیاز زمان ورود به محل تخلدقیقه  11 انتقال ستگاهیدر ا هیتخل
افزار به نرم ای از اطتعا  ورودیختصه ،(2. در جدول )است

 آمده است.

 

 موردمطالعه طقامن
 رانیا ینام و در شمال غرب نیبه هم یمرکز استان ،لیشهر اردب
 که است یکوهستان سرد و یوهواآب یدارا ،هرش نیقرار دارد. ا
شهر  نیا مساحت. معتدل دارد ییهاسرد و تابستان ییهازمستان

و  یشمال 210/08ر مختصا  بوده و د لومترمربعیک 4/18 ربراب
 نفوس و یسرشمار نیآخر بر اساسقرار دارد.  یشرق 04/48

شهر  نیا تیجمع ،1023در سال  ایرانمرکز آمار  مسکن
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سازمان ) کنندیم یدر آن زندگ ارخانو 104111و  نفر 482402
این  تیجمع شدهکسب اطتعا  بر اساس (.1023، رانیآمار ا

 وخانوار  141140 دارای ،نفر 128123برابر  1024سال  شهر در
 .استدرصد  0/2 یتینرخ رشد جمع

 

 افزاربه نرم اطالعات ورودی از ای(: خالصه2جدول )
 دهدشت اردبيل 

 883/41 123/128 )نفر( معیتج

 4/2 0/2 صد()در تیجمع رشد نرخ

 48/3 48/3 )کیلوگرم برای هر نفر در روز( زباله دیتول زانیم

 2 1/2 )درصد( در سال زباله دیتول رشد نرخ

 033 043 (مترمکعب)کیلوگرم بر  زبالهی چگال

 -1 -1 صد()در زبالهی چگال در رییتغ درصد

 18 43 )کیلومتر( دفن یا دفع محل تا زبالهی ورآجمع محل از مسافت

 8333 8333 )کیلوگرم( کشوری هاجاده قیطر ازیی جاهجاب جهت مجاز بار حداکثر

 4 8 )متر( شودی آورجمع هاآن از زباله دیبا کهیی هاابانیخ و کوچه عرض

 13 83 صد()در فاکتور جاده

 12 12 در سال کاریی هاهفته تعداد

 4 1 کاریی زهارو تعداد

 1 1 کاریی هانوبت تعداد

 8 8 نوبت هر دری کار ساعا  تعداد

 13 11 )درصد( وریبهره نرخ

 1/3 1 هرروز در هیتخل تعداد
 

 که است راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یاز شهرها یکی ،دهدشت
و  گرم ییهاو تابستان شده واقعاستان  یریدر قسمت گرمس

 28/4شهر برابر با  نید. مساحت اسرد دار ییهازمستان
و  یدرجه شمال 121/03مختصا   در بوده و لومترمربعیک

 نیآخر بر اساساست.  شدهواقع یدرجه شرق 1444/13
 ،1023در سال  ایران نفوس و مسکن مرکز آمار یسرشمار
در آن  زیخانوار ن 12442نفر و  14212شهر برابر  نیا تیجمع
 اطتعا  یط (.1023، رانیا سازمان آمار) کنندیم یزندگ
 ،نفر 41883برابر  1024سال شهر در  نیا تیجمع ،شدهکسب
 .استدرصد  4/2 یتینرخ رشد جمع خانوار و 10132 دارای
 

 هاهافتی

پر و طی شده بین  زمان ،صور  گرفته در برنامه هایهمحاسببا 
 111اردبیل و دهدشت به ترتیب  هایدر شهر ماشین خالی شدن

 4/0 نیز ر دو شهردر ههر ماشین عمر مفید  وقه دقی 4/122و 
برای هر دو  کهنکا   نیاه ببا توجه  است. آمدهدستبهسال 
 یدارا زباله یآورجمعبرای  شدهگرفتهدر نظر  نیماششهر 

نرخ ، گرم در روز 483تولید زباله  هسران ،است کامپکتور کوچک
و نرخ د درص 2و در دهدشت  1/2رشد تولید زباله در اردبیل 

 ،(0جدول ) .استدرصد  1کاهش چگالی زباله در هر دو شهر 
نشان  1438تا سال  1024از سال بینی میزان تولید زباله را پیش
 .دهدمی

نفر و وزن زباله تولیدی  128123، جمعیت اردبیل 1024در سال 
، %0/2)نرخ رشد جمعیتی  1438تن است، در سال  101124برابر 

( جمعیت %-1و نرخ رشد چگالی زباله  %1/2ه نرخ رشد تولید زبال
تن افزایش  214841نفر و وزن زباله تولیدی به  124101به 

نفر و وزن  41883، جمعیت دهدشت 1024خواهد یافت. در سال 
)نرخ رشد جمعیتی  1438تن است، در سال  11012زباله تولیدی 

 (%-1و نرخ رشد چگالی زباله  %2، نرخ رشد تولید زباله 4/2%
تن  28244نفر و وزن زباله تولیدی به  84248جمعیت به 

 11 طیرا  و وزن زباله تولیدی جمعیترشد  ،(1نمودار )رسد. می
 دهد.شهرهای اردبیل و دهدشت نشان می درسال افق برنامه 

دستگاه ماشین دارد که این  83، اردبیل نیاز به 1024در سال 
دهدشت نیز در سال رسد. دستگاه می 114به  1438 در سال عدد
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این عدد به  1438دستگاه ماشین نیاز دارد و در سال  2، به 1024
 آال نیماش(، تعداد 2کند. نمودار )دستگاه افزایش پیدا می 11

نشان  1438تا  1024های این دو شهر را طی سال ازیموردن
 دهد.می

برای اردبیل به  آال نیماشخرید  جهت ،1024در سال 
دالر نیاز است.  432333و برای دهدشت به دالر  4411333
 11را برای افق  آال نیماشخرید  هزینهبینی پیش ،(4جدول )

 دهد.ساله برنامه نشان می
 

 بينی ميزان توليد زبالهپيش(: 3جدول )

 تيجمع سال

 معمولی شدهفشرده
 وزن

 )تن(
 سرانه توليد زباله
 )کیلوگرم در روز(

 حجم

 )مترمکعب(
 چگالی

 وگرم بر مترمکعب()کیل

 حجم

 )مترمکعب(
 چگالی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 اردبيل
1024 128123 238248 403 044400 043 101124 48/3 

1021 143141 212312 028 084403 014 101142 1/3 

1024 110184 203341 021 438440 010 144211 11/3 

1021 141238 242431 424 400434 042 111218 10/3 

1028 118220 214222 422 418024 044 118431 11/3 

1022 122202 248411 412 484281 042 144013 11/3 

1433 431843 282402 411 114412 002 114088 12/3 

1431 412121 221002 411 144220 004 182812 81/3 

1432 404313 010034 412 111104 002 121142 80/3 

1430 448400 003143 432 411132 022 231311 81/3 

1434 440112 041018 431 444420 024 213822 81/3 

1431 418814 041228 434 484101 022 221340 82/3 

1434 424424 081313 432 124444 012 201833 21/3 

1431 113028 431133 433 142111 014 240343 24/3 

1438 124101 424210 121 814212 010 214841 24/3 

 دهدشت
1024 41883 24121 11121 188 033 11012 48/3 

1021 40041 21422 14310 181 221 14342 42/3 

1024 44881 28102 14223 180 224 14111 11/3 

1021 44440 03122 43141 181 221 11131 12/3 

1028 48301 01113 40442 112 288 18212 14/3 

1022 42413 00144 44282 114 281 12322 11/3 

1433 11042 04143 13110 114 282 12241 11/3 

1431 10311 04042 14084 110 283 23828 18/3 

1432 14838 08141 18108 113 211 21111 8/ 

1430 14430 43334 82221 148 214 22122 81/3 

1434 18442 41201 81114 144 211 20100 80/3 

1431 83024 40213 22142 144 242 24188 81/3 

1434 82212 44342 21001 142 244 21821 84/3 

1431 84224 48221 132821 143 240 21340 88/3 

1438 84248 13423 138222 118 241 28244 2/3 
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 زباله وزنرشد جمعيت و بينی پيش: (1نمودار )

 

 

 ازيموردن آالتنيماش بينی تعدادپيش: (2نمودار )

 

 آالتنيماشهزینه خرید  بينیپيش :(4جدول )

 سال
 )هزار دالر( آالتنيماشخرید  هزینه

 سال
 )هزار دالر( آالتنيماشخرید  هزینه

 دهدشت اردبيل دهدشت اردبيل
1024 4411 432 1432 4214 411 

1021 148 3 1430 182 3 

1024 224 3 1434 808 21 

1021 212 41 1431 824 41 

1028 4421 432 1434 1013 133 

1022 441 3 1431 1114 41 

1433 130 41 1438 1203 21 

1431 112 41 

 

در کارگر راننده و اعم از  ازیموردننیروی انسانی  ،1024در سال 
برآورد شده است. این نفر  21نفر و در دهدشت  243 برابر اردبیل
دهدشت به  براینفر و  442به اردبیل  برای 1438در سال  عدد
کارگران و  ههزینبینی پیش ،(1). در جدول رسدمینفر  41

 .برای کل دوره طرح می توان مشاهده کرد رانندگان را
نگهداری  و وخت و تعمیركهای سزینهكه تامین منظوربه
و دهدشت  دالر 880333به  لیاردب ،1024در سال  آال نیماش
 1438در سال  ، این اعدادکه یحال درنیاز دارد.  دالر 21333به 

جدول در  .رسدمیدالر  141333و  دالر 1133333به  ترتیببه
نگهداری و تعمیرا   هزینه سوخت،بینی پیشتوان می ،(4)

 .را برای افق برنامه مشاهده کرد آال نیماش
ونقل زباله را آوری و حملبینی هزینه کل جمع(، پیش1جدول )

دهد. هزینه کل برای شهرهای اردبیل و دهدشت نشان می
 تامین، نیروی انسانی، آال نیماششامل: مجموع هزینه خرید 

 .است آال نیماشسوخت و نگهداری 
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 کارگران و رانندگان ههزینبينی پيش: (5جدول )

 سال

 دهدشت اردبيل

 تعداد کارگران تعداد رانندگان
 کل  ههزین

 )هزار دالر(
 تعداد کارگران تعداد رانندگان

 کل  ههزین

 الر()هزار د
1024 83 143 0421 2 18 020 

1021 80 144 0428 2 18 020 

1024 81 114 0830 2 18 020 

1021 22 184 4322 13 23 401 

1028 24 122 4124 13 23 401 

1022 131 232 4411 13 23 401 

1433 134 212 4404 11 22 481 

1431 111 222 4812 11 22 481 

1432 114 202 1311 12 24 121 

1430 122 244 1000 12 24 121 

1434 128 214 1121 10 24 148 

1431 104 248 1818 10 24 148 

1434 143 283 4123 14 28 412 

1431 141 224 4424 11 03 414 

1438 114 038 4102 11 03 414 

 
 یسوخت و نگهدار هاینهیهز بينیپيش (:6جدول )

 سال

 دهدشت اردبيل

 سوخت هکل هزین

 هزار دالر()

 نگهداری هنیکل هز

 )هزار دالر(

 سوخت هنیکل هز

 )هزار دالر(

 نگهداری هنیکل هز

 )هزار دالر(
1024 140 123 14 81 

1021 142 141 14 81 

1024 111 180 14 81 

1021 188 828 11 23 

1028 124 844 11 23 

1022 234 232 11 23 

1433 214 214 12 22 

1431 224 222 12 22 

1432 204 1344 21 138 

1430 242 1328 21 138 

1434 241 1112 20 111 

1431 210 1234 20 111 

1434 281 1243 14 124 

1431 033 1020 24 101 

1438 014 1084 24 101 
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 کل ههزینبينی پيش(: 7جدول )

 سال
 کل )هزار دالر( ههزین

 سال
 کل )هزار دالر( ههزین

 سال
 (کل )هزار دالر ههزین

 دهدشت اردبيل دهدشت اردبيل دهدشت اردبيل
1024 8821 234 1022 4328 142 1434 1211 834 

1021 4114 421 1433 4043 442 1431 8228 143 

1024 1301 421 1431 4422 442 1434 10341 1242 

1021 1040 124 1432 11080 1111 1431 2221 842 

1028 13333 218 1430 1120 443 1438 2102 211 

 11617 123315 کل

 

خرید  مختلف از جمله هایبخش ههزین سهم ،(0)نمودار 
تعمیر  هو هزین سوخت ههزین، انسانینیروی  دستمزد، آال نیماش

 ساله 11را برای شهر اردبیل طی دوره  آال نیماشو نگهداری 
مربوط به  سهمبیشترین  ،1028و  1024در سال  دهد.نشان می

 .است %2/41و  %1/13 برابر به ترتیب و آال نیاشمبخش خرید 
نیروی کار  دستمزد مربوط به بخش هها هزیندر بقیه سال

 ههزین از کل %1/41 ،در نهایت. باشدمیرا دارا  سهمبیشترین 
 به بخش نیروی کار تعلق دارد. هسال 11

تا  1024را از سال  مختلف یهابخش هنیهز سهم ،(4نمودار )
 نیشتریب ،1024در سال  تنها .دهدینشان مدشت برای ده 1438
و  است آال نیماش دیدرصد مربوط به بخش خر 1/41با  سهم
 سهم نیشتریکار ب یرویبه بخش ن ربوطم هنیها هزسال هیدر بق

به  هسال 11 هنیاز کل هز %0/48در نهایت، . باشدمیرا دارا 
 کار تعلق دارد. یرویبخش ن
و درصد سهم هر سال از  نه ساالنه(، میزان کل هزی1نمودار )

هزینه کل طرح را برای شهرهای اردبیل و دهدشت نشان 
هایی است دهد. نقاط بیشینه موجود در نمودار متعلق به سالمی

شوند. سیر صعودی کلی نمودار نیز آال  خریداری میکه ماشین
افزایش جمعیت، افزایش زباله تولیدی و تورم مثبت  لیبه دل
ل منبر اساس بودن نقاط بیشینه برای دو شهر، برابر . دلیاست

 .استدر هر دو شهر  آال نیماشبودن عمر مفید 
باید ماهانه از کند،  افتیرا از مردم در طرح هنیهز یشهردار اگر

دالر  22/0دهدشت  دردالر و  81/0 لیاردب هر خانواده در
ردم را در (، مبلغ هزینه شده و دریافتی از م4نمودار ) .شود افتیدر

مبلغ دریافتی، برابر نرخ  خط بیشدهد. سال نشان می 11طول 
و نوسانا  نمودار مبلغ هزینه شده نیز به دلیل  استرشد جمعیت 

. با استهای مختلف در سال آال نیماشخرید تعداد متفاوتی 
گذاری بوده و (، فقط سال اول نیاز به سرمایه4توجه به نمودار )

های صور  پرداختی شهروندان، هزینه انههای بعد سردر سال
 گرفته را جبران خواهد کرد.

 
 گيریو نتيجهحث ب

 ونقل زبالهو حمل یآورجمع هنیکل هزبرای شهر اردبیل 
از این مبلغ به  %1/41که  شودیم ینیبشیپ دالر 123011333
عمیر و تبه  %4/10 ،آال نیماشبه خرید  %1/18نیروی کار، 
 یابد.سوخت اختصاص می تامینبه  %0و  آال نیاشمنگهداری 

هر  یبرا ،دالر 88/12برابر هر نفر  یبرا ه سالیانهنیهز هسران
 ینیبشیدالر پ 24/42هر تن زباله  هنیو هز دالر 14/44 رخانوا
 .شودیم

 ونقل زبالهو حمل یآورجمع هنیکل هزبرای شهر دهدشت، 
به از این مبلغ  %0/48که  شودیم ینیبشیدالر پ 11481333

و  عمیرتبه  %1/14، آال نیماش دیبه خر %2/14کار،  یروین
اختصاص سوخت  تامینبه  %1/2و  آال نیماش ینگهدار
 یبرا، دالر 41/13برابر هر نفر  یبرا ه سالیانهنیهز ه. سرانیابدمی

دالر  11/04هر تن زباله  هنیو هز دالر 21/41 رهر خانوا
 .شودیم ینیبشیپ

نیز  ه هزینه سالیانه هر نفر در اردبیل بیشتر و علت اصلی آنسران
دور بودن محل مدفن زباله شهر اردبیل نسبت به دهدشت است. 
سرانه هزینه سالیانه هر خانوار نیز در دهدشت باالتر و دلیل آن 

 .استبیشتر بودن اعضای خانوار در این شهر 
ر سال توسط حکمت نیا و عسگر آبادی د تحقیقاتی که قبت

تهران و در سال  12به ترتیب در شهرستان یزد و منطقه  1081
تهران انجام شد، نشان داد  22در منطقه  یتوسط کرباس 1082

از آن  پسدارای بیشترین سهم بوده و  یانسان یروین که هزینه
 شده است که با رفص آال نیبیشترین هزینه برای خرید ماش
 ایهكبا مطالع ،قكیج این تحقكاینتایج این تحقیق مطابقت دارد. نت
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 اردبيل شهر صد هزینه برای افق برنامه(: در3نمودار )
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 دهدشت شهر افق برنامه یبرا نهی(: درصد هز4نمودار )
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 (: هزینه کل5نمودار )

 

  
 (: مبلغ هزینه شده و دریافتی6نمودار )

 

چالکیاس و در کویت و  2334که کوشکی و همکاران در سال 
در  (Chalkias & Lasaridi, 2009) 2332همکاران در سال 
مطابقت ندارد، زیرا نتایج آن تحقیقا  نشان  ،اندیونان انجام داده

 نهیهز ،ینسانا یروین هناز هزی پسدهد که بیشترین مخارج می
سوخت  نهیاال بودن هزب ،تفاو  نیا لیدل نیتربیشسوخت است. 

 رانیدر آن کشورها نسبت به ا آال نیماش متیبودن ق نییو پا
استدالل کرد که  نیچننیا توانیم ،است. با توجه به مطالب فو 

باید  ،یکل هنیدر سبد هز یانسان یروین هکاهش هزین یبرا
با بهبود وضعیت  ،. همچنینشود یزهآوری مکانسیستم جمع

سوخت را کاهش  هتوان هزینموقع میا  بهو تعمیر آال نیماش
داد. نتایج مطالعاتی که در  شیافزا زیرا ن آال نیماش دیو عمر مف
بندرعباس انجام  1تهران، شهرستان یزد و منطقه  12منطقه 

در ماه  هآوری هر کیلوگرم زبالجمع هدهد که هزینشده نشان می
 بر اساس اگر ،که یحال در .تومان است 41/43و  24، 4/11

 2813را  الیارز در برابر ر ینرخ برابر 1024سال  هجقانون بود
رقم  نی( ا1024 ،یاستم ی)مجلس شورا میریتومان در نظر بگ

 14/134و  44/122 بیو دهدشت به ترت لیاردب یشهرها یبرا
با  یعدد مطالعا  قبل تتفاخ لیدال نیترتومان است. مهم

یمت سوخت و افزایش دستمزد ق بارهکیحاضر، آزادسازی  همطالع
آوری هر تن زباله جمع هانیسال هکارگران بوده است. میانگین هزین

ه شددالر محاسبه  11/04دالر و در دهدشت  24/42 لیدر اردب
 لهزبا ونقلحملو  یآورجمع یهانهیهز ریاست. با توجه به مقاد
 ،دارد دالر قرار 4/123تا  وروی 12 که در بازه ایدر نقاط مختلف دن

رسد. از یبه نظر م یمطالعه منطق نیا یبرا آمدهدستبهاعداد 
که بوهم و همکاران در سال  یابا توجه به مطالعه ،گرید یسو

انجام  کایدر کل آمر شدهیآورجمع یهادادهبا استفاده از و  2313
و  یآورجمع یصور  گرفته برا هنیهز اکثرحداقل و حد ،دادند

 هبوددالر  22210333تا  1431 نیل بسا کیحمل زباله در 
(Bohm et al., 2010) همطالعد محاسبه شده در اعداه با ک 

 در سال متوسط طوربه که و دهدشت لیاردب یحاضر برا
 دارد. یهماهنگ باًیتقر، شودیمدالر  112110 و 8321333

 دهد کهنشان می مطالعهاین با مذکور مقایسه مطالعا   
 آن دنبالو به  هامناسب نبودن جاده ،فیل اختتترین دالمهم

ای و انجام ندادن بازدیدهای دوره آال نیماشکاهش عمر مفید 
این امر  و منجر به افزایش هزینه تعمیرا  شده کهاست ها آن از

 شود.ها میآوری زبالههای مدیریت جمعباال رفتن هزینه سبب
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