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بررسي ميزان تمايل  و عوامل موثر بر تبديل زباله ها به كمپوست توسط خانوارها در كالن شهر  
  مشهد

  
1 محمد رضا كهنسال و2 سياوش دهقانيان،∗1محمد قرباني

  

  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد -1
  استاد دانشگاه فردوسي مشهد -2

  
    چكيده

پوست كردن زباله ها توسـط خانوارهـاي شـهري مـشهد بـا              در اين مقاله ميزان تمايل و عوامل مؤثر بر كم         
نتـايج نـشان داد كـه       .  بررسي شده اسـت    1381 خانوار در سال     198استفاده از داده هاي مقطع زماني مربوط به         

اگرچه ميزان كمپوست كردن زباله ها در سطح پاييني قرار دارد اما تمايل به كمپوست كردن زباله هـا در سـطح                      
 اجتماعي تاثيرگذار بر كمپوست كردن زبالـه توسـط          –ترين متغيرهاي اقتصادي     همچنين مهم . دخانوار وجود دار  

بـا توجـه بـه      . مانند و درصد ضايعات باغي كمپوست شـده اسـت          خانوارها شامل تعداد افرادي كه در خانه مي       
ها و ايجـاد بـازار بـراي     ها براي كمپوست كردن زباله هاي مطالعه، آموزش خانوارها به ويژه كودكان و خانم   يافته

  . كمپوستخانوارها به موازات كمپوست صنعتي به عنوان پيشنهاد ارائه شده است
  

    مشهد و خانوارها ، زباله، كمپوست: كلمات كليدي
  

_____________________________________________________ 
 Email: ghorbani@ferdowsi.um.ac.ir                                                                                     مسئولسنده ينو *
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   مقدمه
   مشهد افزايش داده بـه نحـوي كـه در آن روزانـه              ها را در كالن شهر       توليد زباله   ، ميزان    شهري   جمعيت  رشد روزافزون 

برآوردهاي انجام شـده  .   جامد است  زباله آن%  32 تر و   زباله آن%  68از اين ميزان زباله    .  توليد مي شود     زباله   تن 1300
 مـواد     تن 20 حدود     روزانه   به طوريكه  1باشد   در روز مي     گرم 700 تا   500 شهر     اين   توليد زباله   نشان مي دهد كه  سرانه     

   آوري  شهر جمع  از سطح  مواد آلي  تن700 و  شيشه  تن30 ،   مواد فلزي   تن 40 و مقوا،     اغذي مواد ك    تن 140،    پالستيكي
مطالعات نشان مي دهد كه سرانه توليد زباله در شهر هاي متوسط، كوچـك و كـالن آمريكـاي التـين بـه                       ). 1(شود    مي

، 5/0،  9/0داكا،كلمبو و  كراچـي بـه ترتيـب           كيلوگرم در روز، در بانكوك، جاكارتا، مانيل،         55/0 و   73/0،  94/0ترتيب  
همچنين گزارش ها نشان مي دهد كه سرانه توليد زبالـه در  ). 18 و 17( كيلوگرم در روز است55/0، و /75،  5/0،  65/0

، 29/1،  12/1،  81/1،  2آمريكا، كانادا، ژاپن، فرانسه، دانمارك، سوئد، آلمان، هلند، مكزيك و چين به ترتيـب برابـر بـا                     
 و در     توليد زبالـه     افزايش   به  با توجه ). 16 و   14،15( كيلوگرم در روز مي باشد       58/1 و   85/0،  93/0،  99/0،  01/1،  2/1

   دفـن    بـراي   يافتـه    تخصيص   اراضي  ، كميابي    شهرداري   بودجه    ، محدوديت     آن   و انهدام   آوري   جمع   هزينه   افزايش  نتيجه
   بـه    وارده    و زيـان      خطرنـاك   هاي   از  زباله     ناشي   اكولوژيكي   از خسارات    حاصل  هاي  نگراني  ، دل    شهري   در حوزه   زباله
   زبالـه    مـديريت    مختلف  هاي   راستا سيستم   در اين . باشد   ناپذيرمي   اجتناب   امري   شهري  هاي   زباله  ، مديريت    زيست  محيط
 يا   منابع  مصرف  كاهش  از روشها براي اي  گسترده  دامنه  رنده خود در برگي    باشد كه   ها مي    زباله   سازي   كمينه   اصل   به  متكي

   كـاهش   شـامل   اولويـت   ترتيـب   بـه   شهري هاي  زباله سازي  كمينه  در زمينه  مؤلفه سه. باشند  مي   زباله   از انهدام   جلوگيري
، از     شـهري   هـاي    زباله   بحران   حل ).13 و   3،12(باشد    مي) مواد ( و بازيافت )  بندي   وبسته  محصول ( ، بازمصرف ) مصرف(

 را در بـر    پايدار اكولوژيكي  توسعه  و در نهايت پذير بوده امكان)  آنها  كامل اجراي(الذكر  فوق   استراتژيك   مؤلفه   سه  طريق
  اي، اسـتراتژيه   آمـوزش   گانـه  سـه )     راهكارهـاي (، سياسـتها       سـازي    كمينـه    مؤلفـه    بـا سـه     در ارتبـاط  .  خواهد داشت 

   از آنهـا از كـارايي    هر يـك  ها اگرچه  زباله  مديريت  درزمينه). 13و  4،5،6،8،9،12(باشد     مي   مطرح   و كنترل   گذاري  قيمت
   در شرايط    سياستي   تك   نگرشي   كه   است   اين   داشت   توجه  آن   و بايد به     بوده   مهم   كه  باشند اما آنچه     برخوردار مي   اي  ويژه

 از   اي   بايـد مجموعـه      كـشورهايي    و در چنـين      برخـوردار نبـوده     كافي   و كارايي    از اثر بخشي    توسعه   در حال   كشورهاي
   و نگرشـي     قرار داده    را مورد توجه     مسأله  ها بايد ابعاد مختلف      زباله   ديگر در مديريت     بيان  به.  سياستها را در نظر گرفت    

 و    با يكديگر نداشته     تضادي   گونه  هيچ»   و كنترل   گذاري   قيمت  راتژي، است   آموزش«   سياست   زيرا سه    داشت  چند سياستي 
   مجموعـه   چنـين .  باشـند    داشـته    نقـش    شـهري   هاي   زباله   مديريت   بر كارايي    و در نهايت     يكديگر بوده   توانند مكمل   مي

   خانوارها، با تكيه     رفتاري   شناسي  عهو جام )  نگرشي (  بعد روانشناسي   بر در نظر گرفتن      عالوه   توأم   صورت   به  سياستهايي
  ). 2( منجر خواهد شد   شهري هاي زباله)  وكاهش (  كنترل ، به  اقتصادي بر ابعاد و روشهاي

يكي از برنامه هاي مبتني بر سياست آموزش، كمپوست كردن مي باشد يعني تجزيه بيولوژيكي تحت شرايط هواي آزاد        
اين برنامه بـا    . د كه طي ان مواد آلي شكسته شده و هوموس غني را ايجاد مي كند               سانتي گرا  70و درجه حرارت باالي     

آموزش، ترويج و در نهايت بكارگيري آن در سطح خانوارها و توليد توليد صنعتي آن در سطح بنگاههاي اقتصادي، مي 
واجه است،  كـاهش بحـران      تواند عالوه بر كاهش زباله هاي قابل دفن كه هم اكنون با كمبود جدي اراضي قابل دفن م                 

_____________________________________________________ 
   . كيلوگرم در روز برآورد كرده است47/0 توسط محقق سرانه توليد زباله در مشهد 1381 مطالعه انجام شده در سال – 1
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زيست محيطي و مكان بابي اراضي قابل دفن زباله ها، كاهش هزينه هاي جمع آوري و يا   هزينه هاي دفن و انهـدام،                         
خاك با ارزشي را براي كشاورزي، باغباني و جنگل ايجاد و همزمان درآمدي را براي سازمان بازيافت و تبديل مـواد و                      

به عبارت ديگر كمپوست كردن عالوه بـر كـاهش اثـرات خـارجي بـر                ). 17 و   2،10،11 (نيز خانوارها فراهم مي آورد    
محيط زيست، غني سازي خاك و تقويت آن، نقش ويژه اي در ايجاد درآمدهاي مستقيم و غيـر مـستقيم بـراي جامـه،                        

اله هاي با محتويـات  بنابر اين  كمپوست كردن يكي از ابزارهاي ويژه در مديريت زب     . بنگاهها و خانوارها خواهد داشت    
 درصـد    60برآورد ها نشان مي دهد كه بيش از         . آلي باال مثل زباله هاي باغ، ضايعات مرغ و زباله هاي پاركها مي باشد             

در حال حاضر در مشهد برخي از خانوارهـا بـه طـور             ). 11 و   10(زباله هاي شهري مي تواند به كمپوست تبديل شود          
ار سوي ديگر اقداماتي توسط سـازمان بازيافـت در زمينـه كمپوسـت         . ه ها مي كنند     سنتي اقدام به كمپوست كردن زبال     

با توجـه بـه ايـن مهـم و نيـز            . كردن و ارائه برنامه هاي آموزشي به موازات كمپوست كردن سنتي در حال انجام است              
 –نيـز عوامـل اقتـصادي       مزاياي ويژه كمپوست كردن زباله ها، الزم است ارزيابي از ميزان كمپوست كردن زباله هـا و                  

اجتماعي تاثيرگذار بر فرايند كمپوست كردن زباله ها توسط خانوارها  در كالن شهر مشهد صورت گيرد كه هدف ايـن          
  .   مقاله است

  
   مواد و روشها

  فتـه گر  بهـره   پرسشنامه  و تكميل )  پيمايش (  ميداني   تحقيق   مورد نياز از روش      آمار و اطالعات    آوري   منظور جمع   به
،    و بازيافـت     بازباله   شهر مشهد در ارتباط      خانوارهاي   ديدگاهها، رفتارهاي    چهارگانه   محورهاي  در پرسشنامه .   است  شده
   بـه   مـستقيم   بـا مراجعـه   پرسشنامه اين.   است  مد نظر بوده   مديريتي  هاي   و سياستها و برنامه      و دريافت    پرداخت   به  تمايل

  . است  شده  تكميل  مصاحبه  مشهد و انجام  خانوارهاي  آماري خانوارها از جامعه
  انـد بنحويكـه      شـده    انتخـاب    شـده   بندي   طبقه   تصادفي  گيري   نمونه   از طريق    تحقيق   در اين    مورد مطالعه   هاي  نمونه
   جامعه  نماينده  نمونه اين.   است  قرار داده  پوشش را تحت )   پرداخت  قدرت (  درآمدي   به لحاظ    بويژه   مختلف  خانوارهاي

   اجتمـاعي  -  اقتـصادي    بـا ويژگيهـاي      شهر مـشهد و خانوارهـايي        مختلف   از نقاط    هايي   نمونه   مي باشد بنحويكه    آماري
   بـه    مربـوط    و اطالعـات     قرارگرفتـه    خانوار مورد پيمايش   198 تعداد     مطالعه  در اين . اند   شده   و پيمايش    انتخاب  مختلف

 از   گيـري    بـر بهـره     هـا عـالوه      داده  پـس از اسـتخراج    .   است   شده  آوري   جمع   و مصاحبه    پرسشنامه   از طريق   شهري  زباله
   قرار گرفته    مورد بررسي    كردن   كمپوست   به   رگرسيون اقدام    از الگوي      آنها، با استفاده     توصيفي   و تحليل    كيفي  اطالعات

  . است
  از الگوي)   كردن  مؤثر بر كمپوست عوامل (  مرغ  ضايعات  كردن  با كمپوست ر ارتباط رفتار خانوارها د  بررسي براي
  :  است  شده  گرفته  زير بهره رگرسيوني
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chickenD  =مرغ  ضايعات  كردن درصد كمپوست    

1X =مانند  مي  از روز در منزل  در ساعاتي انوار كه از افراد خ تعدادي.  
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=2Xتعداد افراد خانوار   
3X =مترمربع (  يا واحد مسكوني  ساختمان زيربناي (  
4X = تومان(درآمد خانوار (  
5X =مترمربع (  باغچه مساحت (  
6X =شده  كمپوست  باغي درصد ضايعات    
1D =0= ساير1=  آپارتمان (  سكونت  وضعيت متغير مجازي(  
2D =0= خير1= بلي (  زباله  تفكيك  به  اقدام متغير مجازي(  
α ، )61و...و=i(iβ  و)1و2=j (jγو   بايد برآورد شوند باشند كه  مي  رگرسيوني  معادله  پارامترهاي Uاخالل   جمله   

  .باشد  مي تصادفي
  

    و بحث نتايج
 نيز نگرش ها در مورد كمپوست كردن        در اين بخش ابتدا به برخي از متغير هاي تحقيق و رابطه آنها با توليد زباله و                

  .   اشاره شده و در نهايت عوامل موثر بر كمپوست كردن بررسي شده است
   كـل   همـراه   به شود كه  مي   محسوب   بسيار مهمي    از عوامل    يكي   ساختمان  زيربناي  -  باغچه   و  مساحت     ساختمان  زيربناي
   بيـشتر بـويژه    باشد زيرا فـضاي    داشته   و بازيافت    كردن   بر فرآيند كمپوست     و مثبتي   تواند تأثيرمستقيم    مي   زمين  مساحت

و ( بزرگتـر      مسكوني   با مساحت   هاي   ديگر خانواده   از طرف . سازد   را آسانتر مي     و بازيافت    كردن  ،كمپوست  وجود باغچه 
  .  را خواهند داشت  بيشتري  توليد زباله  بيشتر و در نتيجه مصرف)  چند واحدي

   متـر مربـع    62/2 و 07/168،  55/14   بترتيـب    و باغچه    زمين  ، مساحت    ساختمان   زيربناي   ميانگين   مطالعه   تحت   در نمونه 
  .باشد مي) اند  بوده  باغچه  داراي  مطالعه  تحت  نمونه198 از   نمونه117(

   بـه ترتيـب      مطالعـه    تحـت   ارهاي درصد از خانو   9/40 و   2،  4،  3/32،  7/20،     حاصل از پرسشنامه     اطالعات  براساس
   مـسكوني    درصـد از واحـدهاي     9/40. باشند   مي   متر مربع  9 از     و بيش  5/6-9،  5/3-6،  1-3  مساحت   به  اي   باغچه  داراي
  كـردن    كمپوسـت    امكـان    داراي   مطالعـه    تحت  هاي   درصد از خانواده   1/59   اينكه  نتيجه. اند   بوده   فاقد باغچه   مطالعه  تحت
   فاقد باغچه مسكوني  واحدهاي  براي  اينكه  است  مسلم آنچه. باشند  مي  باغچه  دارا بودن به لحاظ)   كمپوست قابل(ها  زباله

   بدهد كـه   خانواده  را به امكان  و اين  نداشته  باغچه  به  نيازي  كردن  كمپوست  براي   كه   گرفت   بهره  بايد از تكنولوژي هايي   
  .ها نمايند  زباله  كاهش  براي  روشي  چنين  به  اقدام بسته در   ظروف در محيط

   را نشان   آوري   جمع   خانوارها در هر نوبت      توسط   توليدي   زباله   و ميزان    باغچه   مساحت   بين   رابطه 1   جدول  اطالعات
 9 از     و بـيش   5/6-5/3،9-6،  1-3 (  شـده    ارائـه    چهارگانـه   ، در طبقات     جدول   در اين    مندرج   اطالعات  براساس. دهد  مي

   بـدون   مـسكوني   در واحدهاي  توليد زباله ميزان.   است  توليد شده  زباله  كيلوگرم1 و 5،  17/5،  65/3  به ترتيب )  مترمربع
 بـا    اي   باغچـه    داراي   واحـدهاي   بـه اسـتثناي      كه   است   مشخص   اطالعات   به  با توجه . باشد   مي   كيلوگرم 03/4 برابر    باغچه

  .  وجود ندارد  توليدي هاي  زباله بين  چنداني   ديگر عمالً تفاوت ، در واحدهاي  متر مربع9 از   بيش احتيمس
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    باغچه  مساحت  بر اساس  توليد زباله  ميانگين- 1  جدول
  ) متر مربع ( مساحت

  
3-1  

ميانگين زباله توليدي 
  )كيلوگرم(

65/3  
6-5/3  17/5  
9-5/6  5  

  1  9 از  بيش
  03/4    باغچه ونبد

  39/4    كل ميانگين
  

   تحـت    در واحـدهاي    توليـدي   هـاي    زبالـه    بر كـاهش     هاي كوچك  تأثيري      اوالً باغچه    كه   گرفت   نتيجه  توان   مي  در واقع 
  . نمايند  مي توليدي هاي  زباله  كمپوست  به  كمتر اقدام  مطالعه  تحت  ثانياً خانوارهاي  است  نداشته مطالعه

  همچنـين . باشـند   مـي   بااليي  وزن  و يا داراي  بوده  خانوارها يا حجيم در سطح    زباله هاي توليدي    -ها     زباله  كيب تر
  هـاي    را  در زباله      پائيني   و سهم    برخوردار بوده    موقتي   ديگر از ماهيت     برخي  شود و    توليد مي    بطور دائمي    از زباله   برخي
بر اسـاس بـرآورد     . باشند   مي   جامد مطرح   هاي   زباله   عنوان   ديگر به    و برخي    از آنها تر بوده     برخي. باشند   دارا مي   توليدي

 در    درصـد آن   32  شـود كـه      مـي   آوري   جمع   زباله   تن 1300  سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري ، در مشهد روزانه         
 تغييـر    بـه   اخير با توجـه  در سالهاي. شوند  مي  بندي   طبقه  تر  هاي   زباله   در مجموعه    درصد آن  68 جامد و     هاي   زباله  گروه
  بـر اسـاس   .   است   بازيافت   و قابل    مواد پالستيكي    آن   اعظم   بخش   كه   يافته   افزايش   زباله   فيزيكي   تركيبات   مصرف  الگوي
ـ    ، مواد غـذايي      مانند نان    تركيباتي   داراي   خانگي  هاي  ، زباله    ميداني  اي  مطالعه ، كاغـذ و مقـوا و          تـر، اسـتخوان     سمانده و پ
   و بطـري  ، شيـشه   و نـايلكس   و نايلون ، مشمع  گرما سخت ، پالستيك   گرما نرم   ، پالستيك    و مواد سلولزي    ، چوب   كارتن
 2جـدول  ). 1(باشـد    مـي   و پارچـه   و نخالـه  ، خـاك   خطرنـاك  ، ضـايعات    ، بـاطري    ، فلـزات     و چـرم    ، الستيك   اي  شيشه

  . خانوارهاي تحت بررسي  نشان مي دهد  را در سطح  توليدي هاي  زباله  و وزن حجم بيشترين
   توليدي  هاي   زباله   تركيبات   در مجموعه   ، مواد غذايي     و وزني    حجمي   به لحاظ   دهد كه    مي   نشان 2   جدول  اطالعات

   مشهد اعالم  پيمايش  تحت رصد از خانوارهاي د4/90 و 3/76   به ترتيب اند بنحويكه   داده   خود اختصاص    را به    اول  رتبه
  هـا در مجموعـه       از زبالـه     نـوع   اين. باشد   مي   مواد غذايي    به   آنها مربوط    توليدي   زباله   و وزن    حجم   بيشترين  اند كه   نموده
   همـين   بـه . شـود   باز مصرف   تواند وارد چرخه     مي  بنابراين.   است   كمپوست   به   تبديل   قابل  گيرند كه    تر قرار مي    هاي  زباله
   درصد از خانوارهـاي    1/10.  شود   كمپوست  هاي  تواندمستقيماً وارد كارخانه    باشد زيرا مي     نمي   آن   دفن   به   ضرورتي  دليل

ا  تنه  باشد در مقابل     مي   مواد پالستيكي    از مواد غذايي     آنها پس    توليدي  هاي   زباله  حجم   بيشترين  اند كه    داشته   اذعان  شهري
 از آنها كاغذ     پس. اند   برده   نام   از مواد غذايي     پس   توليدي   زباله   وزن   بيشترين   عنوان   به   درصد از آنها از مواد پالستيكي      3

  چهـار    ايـن   شـود كـه      مي   مالحظه  بنابراين. اند  قرار گرفته )   و وزني    حجمي  به لحاظ  (  و چهارم    سوم  هاي   دررتبه  و شيشه 
  دهد قابل  مي  خانوارها را تشكيل هاي  زباله  و وزن  درصد از حجم9/95 و 5/97   به ترتيب  كه لهزبا  درتركيب جزء

  



 سومين كنگره ملّي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي
  1387ماه   ارديبهشت26 الي 24اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي،   

 

6

   خانوارها  توليدي هاي  زباله  و وزن  حجم  بيشترين-2  جدول
  نوع زباله                                        فراواني                   درصد

  :حجمي
  3/76                      151ذايي                                     مواد غ

  1/10                       20            پالستيك                             
  1/7                        14           كاغذ                                    

  5/0                          1                   مصالح ساختماني            
  2                           4            شيشه                                     
  1                          2            ساير                                      

  3                          6            بدون پاسخ                            
  :وزني

  4/90                    179            مواد غذايي                        
       3                           6            پالستيك                              

  5/1                        3           كاغذ                                     
  1                           2            شيشه                                    
  5/1                        3            ساير                                     

  5/2                        5            بدون پاسخ                           
  

  تواننـد مجـدداً وارد چرخـه        ، مي    نشده   خارج   مصرف   ديگر از چرخه     بيان  به. باشند   مي   و بازيافت    كردن  كمپوست  
  .  را  در بر نخواهند داشت  محيطي  زيست  آلودگي  صحيح  مديريت  در صورت مضافاً آنكه.  شوند مصرف

 درصـد   40-60    جـدول    اين   اطالعات  بر اساس . دهد   مي  ان را در داكا نش      شهري   زباله   و ويژگيهاي    منابع 3  جدول
   قابـل    درصد اجـسام   20-30 در شهر،      از جارو زدن     درصد ناشي  20-30،     درصد تجاري  5-20،     داكا  خانگي    هاي  زباله

  ).7(باشند   تر مي هاي   درصد زباله45– 50 و     اشتعال  غير قابل  درصد اجسام30-40،  اشتعال
 خانوارها مـورد      رفتار واقعي    عنوان   به   كه   ديگر بوده   هاي  ها  از مقوله      زباله   و تفكيك    بازيافت   مسأله -  زباله  بازيافت

  بـر اسـاس   . دهـد    مـي    خانوار نشان    را در سطح     زباله   برخي   و تفكيك    بازيافت   ميزان 4  جدول.   است   قرار گرفته   بررسي
 درصد  32/6 درصد كاغذ،    23/40   و تفكيك    بازيافت   به   اقدام   بطور متوسط   مطالعه   تحت   خانوارهاي 4   جدول  اطالعات
 بطـور   همچنين. نمايند  مي  خطرناك هاي  درصد زباله16/13 و   درصد شيشه 01/47،   باغي  هاي   درصد زباله  49/6باطريها،  
 در    در شهروندان    الزم   آگاهي   تا حدي    اينكه  نتيجه. نمايند   مي   تبديل   كمپوست   را به    مرغي   درصد ضايعات  84/0  متوسط
  . وجود دارد  محيطي  زيست رخه بر چ  آن  مثبت ها و اثرات  زباله  و تفكيك  بازيافت  با مسأله ارتباط
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   در داكا  شهري  زباله  و ويژگيهاي  منابع-3  جدول
  )درصد (  جامد                                             ميزان  زباله انواع

  40- 60                                                              خانگي
  5- 20                                                               تجاري

  20- 30 در شهر                                           جارو زدن
  30- 40                                          اشتعال  قابل اجسام
      45- 50                                   اشتعال  غير قابل اجسام

  
   خانوارها  در سطح  زباله برخي)  و تفكيك (  بازيافت  ميزان-4  جدول

  )درصد(                                                         بازيافت  زباله نوع
  23/40كاغذ                                                                  

  32/6                                     باطريها                            
  49/6                                                        باغي هاي زباله
  01/47                                                                  شيشه
  16/13                                               خطرناك هاي زباله

  0 /84                                مرغ  ضايعات  كردن كمپوست
 در شـهر داكـا        و تجـاري     مسكوني   نواحي   دو سناريوي    جامد را تحت    هاي   زباله   كردن   كمپوست    ميزان  5  جدول

 درصـد كاغـذ،     68/5،    ي غـذاي   هاي   درصد زباله  37/84   مسكوني   در نواحي    جدول   اين   اطالعات  براساس. دهد   مي  نشان
   تجاري  در نواحي شود در حاليكه     مي   كمپوست   و فلزات    درصد شيشه  38/6 و     درصد پالستيك  74/1،     درصد اثاثه  83/1
  ،   غذايي هاي  زباله  كمپوست نرخ

  
   جامد در شهر داكا  زباله  كمپوست-5  جدول

  )درصد(       ميزانمواد                                                 

                                           نواحي مسكوني                    نواحي تجاري
  49/79                                 37/84                   ) آلي (  غذايي زباله

  22/7                                    68/5كاغذ                                      
  59/1                                    83/1                                   اثاثه

         48/1                                   74/1                                پالستيك
    22/10                                   38/6                          و فلزات شيشه
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   اطالعات  مقايسه.   درصد است  22/10 و   48/1،  59/1،  22/7،  49/79   بترتيب   و فلزات   ، شيشه   ،پالستيك  كاغذ، اثاثه 
 مانند   هايي  زباله  مشهد در فرآيند تفكيك      شهروندان  دهد كه    مي   مشهد و داكا نشان      اطالعات   به    مربوط  5و  4  دو جدول 

  ).7( شهر داكا دارند   به  نسبت  بيشتري  مشاركت  آن  منظور بازيافت  به كاغذ و شيشه
بـنگالدش، برونئـي، چـين، هنـد،      (   آسـيايي   در كـشور منتخـب    جامـد شـهري   هاي  زباله  انهدام  بررسي روشهاي 

 بـه     مطالعـه    تحـت   ورهاي اكثر كش   دهد كه      مي  نشان) اندونزي، ژاپن، كره، مالزي، فيليپين، سنگاپور، سريالنكا و تايلند          
 و سـنگاپور    74   در ژاپـن    كنند در حاليكه     مي   را دفن    جامد شهري   هاي   درصد زباله  70 از     و سنگاپور بيش     ژاپن  استثناي

هـا در      زبالـه    كـردن    كمپوست  نرخ. نمايند   مي   گوناگون  هاي   استفاده   از آن    حاصل   و از انرژي    ها سوزانده    درصد زباله  65
اندونزي، مـالزي،فيليپين و تايلنـد داراي نرخهـاي         . باشد  مي)  حداقل( درصد   1/0  و در ژاپن  )  ماكزيمم( درصد   20  چين

  ). 16 و 3،14،15( درصدي مي باشند 10كمپوست كردن 
ا آثـار   شود ام    مي   محسوب   زباله   انهدام  تر از ساير روشهاي      و ارزان   ها بسيار ساده     زباله   دفن   اينكه   است   مسلم  آنچه

  ها از روشـهاي      زباله   كردن   وكمپوست   سوزاندن   كه   است   در حالي    اين   را در بر خواهد داشت       خطرناكي   محيطي  زيست
   سـازمانهاي    كمـك    بدون   آسيايي   اكثر كشورهاي   باشدكه   باال مي   گذاري   برتر و سرمايه    تر و نيازمند تكنولوژي     قيمت  گران

  .باشند نمي  هايي  پروژه  در چنين اريگذ  سرمايه  قادر به جهاني
ها ي تـر       زباله   كردن   با كمپوست    خانوارها را در ارتباط      آگاهي   دريافت   منابع 6   جدول -منابع اطالع رساني كمپوست   

 درصد 18،   درصد مجالت2 درصد جرايد،   9،     بازيافت    درصد سازمان   6   جدول    اين    اطالعات  براساس. دهد   مي  نشان
   معرفي   كردن   با كمپوست    در ارتباط    ايجاد آگاهي    منبع   عنوان   را به    درصد ساير منابع   11 درصد صداو سيما و      14ديو،  را

 مـواد     و تبديل    بازيافت   سازمان   از آن   و پس )  درصد 32 (  اول  شود صدا و سيما نقش       مي   مشاهده  همانطوريكه. اند  نموده
 بـر    عالوه  آموزشهايي  با چنين    اينكه   است   مسلم  آنچه. اند   داشته   در شهروندان    الزم  ايه  را  در ايجاد آگاهي    )  درصد 29(

  توليدي   زباله   ميزان   كاهش   براي   الزم  هاي   انگيزه  توان  ها، مي    زباله   محيطي   زيست   با مشكالت    در ارتباط   الزم  ايجاد آگاهي 
  . كرد  را تقويت  از منازل و خروجي

  ها  از زباله  برخي  كردن  با كمپوست  در ارتباط  آگاهي  دريافت ابع من-6  جدول
            منبع                                فراواني                      درصد 

  29                              58          سازمان بازيافت               
  17                              9                     روزنامه ها             

  2                               3          مجالت                            
  18                             35         راديو                               
  14                            28         تلويزيون                          
  11                            22         ساير                                

  18                            35        بدون پاسخ                       
     100                          198        كل                                
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 افراد   كه  است اي  جامد درجه هاي  زباله  مديريت  موثر بر تقاضا براي  از عوامل يكي  -   كردن   موثر بر كمپوست لعوام
  كـردن   بـا كمپوسـت    رفتار خانوارها  در ارتباط       كننده   تعيين   عوامل   است   الزم   دليل   همين  به. نمايند   مي  كمپوست   به  اقدام

 2R.  ارائه شـده اسـت  7 در جدول     مرغ   ضايعات   كردن   كمپوست   شده   برازش  رايب  الگوي  ض.  قرار گيرد   مورد تحليل 
 1X دو متغيـر    توسـط   شـده   كمپوسـت   در درصد ضـايعات   درصد از تغييرات13  دهد كه    مي   نشان   شده   برازش  الگوي

  توجيـه )   شـده    كمپوسـت    باغي  درصدضايعات (x6و  ) مانند   مي  زل از روز در من      در ساعاتي    از افراد خانوار كه     تعدادي(
  .شود مي

   بـاغي    ، مقدار ضـايعات      مرغ   يا ضايعات    كردن   با كمپوست    رفتار خانوار در ارتباط      دهنده   متغير توضيح   ترين  مهم
عمـالً  . باشـد    مـي   طبيعـي    يـا فنـي     ايي شـيمي    بـداليل    بلكه   نظر عادت    تنها از نقطه     نه   مسأله  اين. باشد   مي   شده  كمپوست
  . باشد  آسانتر مي  با هم  زباله  دو نوع  اين  كردن كمپوست

   نتايج الگوي رگرسيوني عوامل موثر بر كمپوست كردن-7جدول 
 tمتغير                                                ضرايب                           آ ماره

            -33/0                               -7/0 عرض از  مبدا                                    
 1X                                                07/1                          ∗∗ 84/1  

2X                                               14/0-                             48/0-  
3X                                               005/0-                              36/0-  
4X                                 6− 10  ×65/1-                              4/0-  
5X                                                  02/0-                              1/0-  
6X                                                  12/0                                22/0  
1D                                                     24/0                                75/0  
2D                                                    79/0                           ∗ 52/4  
2R                                        13/0  

F                                     ∗ 48/3  
   درصد5معني دار در سطح  ∗∗     سطح يك درصدمعني دار در ∗
  

 كمبـود خواهـد بـود      داراي  كربن  و به لحاظ     بسيار غني    نيتروژن   لحاظ   به   تنهايي   به   مرغ   ضايعات   كردن  كمپوست
   بـوده   غني  كربن  به لحاظ ها كه ، برگها يا سرشاخه  مانند علف  باغي  مواد كمپوست  كردن   با اضافه    كه   است   در حالي   اين

   كـه   خانوارهـايي .  نمود  الذكر را  رفع      كمبود فوق   توان  دهند، مي    مي   هوا را افزايش     نفوذپذيري   فيزيكي  ساختمان  و بلحاظ 
  ايـن . ايندنم   مي   را تقويت    خاك   و حاصلخيزي    كرده   را رفع    كمبود نيتروژن    طريق  باشند، از اين     مي   باغي   ضايعات  داراي
   آمـاري   لحـاظ    بـه    رگرسـيوني    الگوي   در اين    اقتصادي  متغيرهاي.   است  هماهنگ) 17( استرنر و بارتلينگز       با يافته   نتيجه
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   بر رفتـار كمپوسـت      داري   معني  مانند تأثير مثبت     مي   در خانه    كه  ، تعداد افرادي     فردي  باشند اما از متغيرهاي     دار نمي   معني
  .باشد مي) 17( استرنر و بارتلينگز  هاي  بر يافته  منطبق  يافته اين.  دارد غ مر ضايعات

   باغي  ضايعات  و ميزان(x1) مانند   مي  از روز در منزل  در ساعاتي  كه  تعداد افرادي  براي  شده  محاسبه هاي كشش
   مرغـي    ضـايعات    درصـد ميـزان    93/0و   29/2   درصـد آنهـا بـه ترتيـب          يك   با افزايش   دهد كه    مي   نشان   شده  كمپوست
  ماننـد در كمپوسـت    مـي   از روز در منـزل   در سـاعاتي   كـه   افرادي  نقش بنابراين. يابد  مي افزايشx6)    (  شده كمپوست
   كليـدي   تواند نقـش     مي   دهنده   آگاهي   بروشورهاي   از طريق    الزم   آموزشهاي   و در صورت     بوده   بسيار مهم    مرغ  ضايعات

   و تبـديل     بازيافـت    سـازمان    توسـط    شده  آوري   جمع   زباله   ميزان   وكاهش   شهري   زباله   از مديريت    عرصه  خود را در اين   
   و نيز هزينه     بازيافت   سازمان   توسط   كردن   و كمپوست   ، انتقال   آوري   جمع  هاي   هزينه   در نهايت    مهم  اين. مواد ايفاء نمايد  

همچنين الزم است به موازات توليد صـنعتي كمپوسـت، توليـد            .  خواهد رساند    حداقل   را به   محيطي   زيست  هاي  آلودگي
براي ايجاد انگيزه هاي الزم در خانوارها براي اقدام بـه           . كمپوست در مقياس كوچك در سطح خانوارها صورت گيرد          

. ي مهـم محـسوب مـي شـود        كمپوست كردن، ايجاد بازار موازي براي كمپوست توليدي خانوارها يكـي از راهكارهـا             
بالخره توصيه مي شود براي واحد هاي مسكوني بدون باغچه يا با باغچه كوچك، از تكنولوژي هايي بهره گرفته شود                    

  .كه اين عمل را در محيط ظروف در بسته امكان پذير كند
  

  سپاسگزاري
يت و    برنامه ريـزي كـشور          هزينه انجام اين پروژه ار محل اعتبارات پژوهشي  شهرداري مشهد و سازمان مدير             

  .تامين شده است كه بدين وسيله از آنها تشكر مي شود
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Abstract 
This paper has surveyed willingness and factors influencing compost of wastes by households in 

Mashhad metropolitan, applying 198 cross sectional data of household in the year 1381. Results showed 
that although waste composting is low but the willingness for waste composting exists in households. 
Also, the important socio- economic variables influencing wastes compost by households include the 
number of peoples staying at home and the percentage of garden wastes compost. With respect to results 
of study, educating the households especially children and women for wastes compost and  creation a 
market for household’s compost to alike industrial’s compost markets as are  introduced as suggestions. 
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