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 چكيده

و  کمیی   بررسیی  تحقیق، این شوند. هدف از میسواحل دریا از جمله مناطق گردشگری هستند که در قالب پالژهای ساحلی استفاده 
هیای   داده .پسیماند اسی    مناسیب  میدیریتی  سناریوهای و تخمین 6931-6931در سال  شهر نور پسماندهای تولیدی سواحل کیفی 

 نشیان  نتیای  . طرفه و توکی اجرا شود های آنالیز واریانس یک وتحلیل شد تا آزمون تجزیهspss و  excelافزارهای  دس  آمده با نرم به

( درصید،  84/4( درصید، کاذیذ و مقیوا )   93/61( درصد، پالسیتیک ) 05/09فسادپذیر )ترتیب شامل: مواد  داد، درصد اجزای پسماند به
(درصید اسی . مقیدار سیرانه تولیید      11/6( درصد و فلیز ) 31/2( درصد، پارچه )22/8) PET( درصد، 34/8( درصد، شیشه )13/1سایر)

مییزان پسیماند تولییدی و تدیداد     دلیل افیزای    دس  آمده، به به نتای  به توجه باکیلوگرم در روز اس .  125/5ر ازای هر نف پسماند به
های تفکیک از مبدأ توسط مراجدین و اخذ تضمین وجه مناسب برای بازگرداندن اجزاء تیر و   مراجدین در تابستان و ایام نوروز، سیاس 

توجهی از پسماند تولییدی بیه    دلیل قابلی  تبدیل بخ  قابل شود. عالوه بر این به هاد میعنوان روش مدیریتی پیشن خشک پسماند به
گیام   تیوان  دارد کیه میی   بازیاف  ( درصد پسماند تولیدی، قابلی 4/93شود. از طرفی) کمپوس  پیشنهاد می ، ایجاد واحدهای ورمیکود
 برداش . زمینه بازیاف  آن در مؤثری

 واژه كليد

 .کیفی  پسماند، مناطق ساحلی شهر نور، کمی  و

 

 . سرآغاز1

سواحل به دلیل زیبایی و همجواری با دریاها همواره موورد  

های صوور  گرفهوه در    یشرفتپاند.  توجه گردشگران بوده

سوا    03زیست سواحیی و دریوایی  وی     یطمححفاظت از 

گذشهه، تنها به تعداد محدودی از کشورهای توسعه یافهه و 

. روی هو   انود  شدهزیسهی اندکی محدود  یطمحموضوعا  

زیست ساحیی و دریایی نه تنهوا اداموه    یطمحرفهه، تخریب 

توری    . از مهو  (UNEP, 2005است ) دارد، بیکه شد  یافهه

محیطووی منووا ح سوواحیی کشووور، نبووود   مشووک   زیسووت

مدیریت مناسب پسماند است. گردشگری عامیی تأثیرگوذار  

هوای   در آلودگی سواحل اسوت. پسوماندهایی ماننود کیسوه    

ویژه در فصو  مناسب گردشگری،  پ سهیک در سواحل، به

شووند   های در حوا  انرورام موی    خطر افهادن گونه سبب به

(. 2032؛ جوووزی و دهرووانی، 2031ه و همکوواران،)رضووازاد

 آب و  بیعی مساعدشرایط  از برخورداری یلدل بهشهر نور 

 بوه  دسهرسی سهولت همچنی  و تابسهان در یژهو به هوایی و

 مساعدتری  از یکی، کشور جمعیت پر نواحی دیگر و تهران

در حووا  حاضوور . اسووت گردشووگری بوورای ایووران منوا ح 

 Email: Banafsheh.kavyanifar1372@gmail.com سئو :م نویسنده *
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مهوولی مودیریت پسوماند منوا ح      عنووان  بوه شهرداری نوور  

ساحیی، از  ریح اسهررار مخازن فیزی، پسماندهای تولیدی 

دیگور پسوماندهای    همراه بهروزانه،  صور  بهای  منا ح را 

یماً بووه محوول دفوو  پسووماند  مسووهری و آور جموو شووهری 

 14362کند. شهر نوور بوا جمعیوت     شهرسهان نور منهرل می

کنود.   یمو ت  پسوماند تولیود    03ی  میانگ  ور بهنفر، روزانه 

افووزایت توریسوو  در منووا ح سوواحیی شووهر نووور، موجووب 

هوای   شوود کوه ایو  خوود هزینوه      افزایت تولید پسماند می

، عو وه بور آن   بسیاری را برای شوهرداری بوه هموراه دارد.   

های ناشوی از   یماریببهداشهی گوناگون از جمیه،  مشک  

ی ناشوی از افوزایت   هوا  یماریبآلودگی مناب  آب و خاک و 

رو در  ایو   . ازاستموذی از دیگر آثار آن  جمعیت جانوران

محیطوی و بهداشوهی سوواحل،     یستزراسهای بهبود شرایط 

ی ضروریزی و مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی ر برنامه

توری    مدیریت پسماندها در سواحل، نخسهی  و مهو  . است

و  عامل بورای حفوب بهداشوت و پاکسوازی محویط  بیعوی      

ت ش برای حفب و احیای هرچه بیشوهر اکوسیسوه  منطروه    

هوایی   ای از فعالیوت  است. سیسه  مدیریت پسماند مجموعه

است که برای ساماندهی پسوماندهای تولیودی جوامو  بوه     

 Abduli etگیرد ) های مهندسی و بهداشهی صور  می روش

al.,2011    با توجه به پیچیدگی روابوط در جوامو ، وجوود .)

هیو  سیاسوی، فرهنگوی، ااهصوادی، بهداشوهی و      مسائل مخ

رسد نبوود سیسوه  کارآمود مودیریت      نظر می مناب   بیعی به

سو مت جامعوه و    ناپوذیری را بوه   پسماند، صدما  جبوران 

(. Abduli & hasanian, 2013کنود)  زیسوت وارد موی   محیط

 از آگواهی  پسوماند،  مدیریت برنامة انجام برای ادم نخسهی 

 نور   به عبار  دیگر، آگواهی از  ت.آن اس کیفیت و کمیت

 های سیسه   راحی برای گام نخست واا  پسماند در تولید

عودم   و شوود  موی  پسماند محسوب دف  و حمل آوری، جم 

هوای مودیریت پسوماند     آن باعث شکسوت  ور    آگاهی از

 نور   افوزایت  در مخهیفوی  عوامول  کیی  ور خواهد شد. به

 وضوعیت ااهصوادی،   تووان از  موی  هسوهند، کوه   دخیل تولید

 روزهوای  سوا ،  فصوو   زمی ، کاربری جغرافیایی، مواعیت

انگیوزان و محموودی،    بورد)د   نوام  رسووم  و آداب و هفهوه 

مطالعة انجام شده در جزیرة لنگکاوی موالزی  (. نهایج 2032

درصد پسماند خشک ای  جزیره را پ سهیک  22نشان داد، 

در تشکیل داده است و توسعة صنعت گردشوگری جهوانی   

های اخیور باعوث افوزایت تولیود پسوماند و تغییور در        سا 

سازی ای  صنعت و  منظور ایم  ها شده است و به ترکیب آن

عنووان اصویی    پایداری آن، کواهت تولیود پسوماند بایود بوه     

 (.Shamshiry et al., 2011اساسی در اولویت اورار گیورد )  

اد، در رومانی نشان د 1320مطالعة انجام شده در سا  نهایج 

توسعة گردشگری باعث افزایت مردار پسماند تولیود شوده   

 (.Mihai, 2013شوود )  در مرصدهای توریسهی مخهی  موی 

نهایج مطالعه در جزیرة منورکا اسپانیا حاکی از آن است، که 

های توریسهی  درصدی در جمعیت 2 ور مهوسط افزایت  به

-Mateuشوود)  درصودی پسوماند موی    131/3باعث افوزایت 

Sbert et al., 2013شووهر در (.  ووی مطالعووه انجووام شووده 

 تولیدکننوده  گردشوگری  پاهالگام هند، نهایج نشان داد بخت

ارتبوا  نزدیکوی    کوه  بیان شد همچنی . است پسماند عمده

 و سوطحی  آب کیفیت کاهت پسماند، غیربهداشهی دف  بی 

 در در منواب  آبوی،   شوده  منهرول  هوای  بیماری شیوع افزایت

 ,Bashir & Goswami)دارد وجوود  گردشوگری  اوج فصل

محیطووی  ای تحووت عنوووان آثووار زیسووت در مطالعووه (.2016

 وضعیت گردشگری بر سواحل شهر رامسر نهایج نشان داد،

 چندان رامسر شهر در ساحیی گردشگری محیطی زیست آثار

 ماننود  محیطوی  زیسوت  هوای  آلودگی نواعو ا نیست مطیوب

از بوی  رفوه    تولیود پسوماند و    هوای سواحیی،   آلودگی آب

 منفوی  پیامودهای  توری   اصویی  جمیوه  از انداز ساحیی چش 

نهووایج  (.2033انوود )ارخیووو و همکوواران،  بوووده گردشووگری

ای در بابیسر نشان داد، وجود پسماندها در سوواحل   مطالعه

تا حد زیادی سطح رضایهمندی گردشوگران را کواهت داده   

درصد گردشوگران آلوودگی دریوا و     33 وری که  است، به

سواحل آن را عامیی برای انصراف از سفرهای آتی به ایو   

نهایج مطالعة (. 2033منطره اع م کردند )بردی و همکاران، 

بووا عنوووان نرووت توریسوو  در ( 2031بخشووی و همکوواران )
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محیطی پ ژهای ساحیی و ارائوة   افزایت آثار مخرب زیست

راهکارهای کاهت آلودگی سواحل نشان داد، مردار پسماند 

دلیل وجوود   های پربازدید به ض ب تولیدی پ ژ در ماهو فا

محیطی مناسب،  های زیست گردشگران فراوان و عدم کنهر 

ای محدود است،  با در نظر گرفه  مساحت منطره که منطره

دربوارة   2030ای در سوا    بسیار زیاد اسوت. نهوایج مطالعوه   

سیسه  مدیریت پسماند در نووار سواحیی اسوهان مازنودران     

 ینووار سواحی   زیست محیط بیتخر یعوامل اصیداد، نشان 

 یتینبوار پسوماند و پراکنودگ    های مکان ادیاز: ازد اند عبار 

عناصر موظ  مثول کواهت از مبود  و     یناکاف یی، کاراها آن

 افه یو  یو کمبود فضا بورا  طیبه مح رابهیپردازش، انهشار ش

 با در درنهایتپسماند.  یدف  بهداشه منظور بهمکان مناسب 

 ،محیطوی  زیسوت آثوار   یابیو ارز هوای  جنبوه تمام  گرفه نظر 

 بور و  یدف  مناسب پسماند معرفو  یبرا یاصول یراهکارها

 یکمپوسووت بوورا یآن احووداچ چهووار واحوود ورموو اسووا 

 تیو ظرف بوا  سووز  زباله روگاهیو چهار ن جمعیت ک  یشهرها

) عبودلی و   شود  هیشهرها توص دیگر یت  در روز برا 233

دسوهیابی   باهودف رو مطالعة حاضر  ای  از (.2030همکاران، 

به کمیت و ترکیب پسماند تولیدی در نووار سواحیی شوهر    

هوای   یوزی ر برناموه  منظوور  بوه  پایهی ا  عا  آور جم نور، 

ی مودیریهی مناسوب   هوا  روشبینی  یتپاحهمالی در آینده و 

ی  ایو   تور  مه برای پسماندهای تولیدی به انجام رسید. از 

یا مجوزای )از کول شوهر(     تو مبه مدیریت  توان یم ها برنامه

پسماند ای  منا ح، تعیی  مبنای مناسب برای دریافت هزینه 

یرا  توأث مدیریت پسماند از مراجعی  و همچنی  آگاهی از 

 توریس  بر پسماند تولیدی کل شهر اشاره کرد.

 

 . مواد و روش بررسی2

 . منطقه مورد مطالعه1. 2

 14362بوا جمعیوت   شهرسهان نوور  مرکز  عنوان بهشهر نور 

 و   21 ˚33' 23" عرم شمالی و 04 ˚ 06' 12" بی نفر، 

 حودوداً  و  خط ساحیی شهر نوور  . شرای واا  شده است

. با بررسی کل منا ح ساحیی شهر نوور از  استکییومهر  22

های موجود و بازدیدهای میودانی، بوا توجوه بوه      روی نرشه

ابییت اسهفاده بورای  پیوسهگی سواحل، دسهرسی مناسب و ا

بورداری    ور هدفمند برای نمونه عموم مردم، سه ایسهگاه به

 دهد. ها را نشان می مواعیت ایسهگاه 2انهخاب شد. شکل

 
 برداری های نمونه ایستگاه. موقعیت 1شکل

 منبع: نویسندگان
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 . روش2. 2

پسماند منوا ح   و بوده مرطعی و توصیفی نوع از پژوهت ای 

تا خورداد   2034از تیرماه  ماه، 21نور در  و   شهر ساحیی

منظوور   بوه  تحریوح  ایو   بررسوی شوده اسوت. در    2032ماه 

 اسوهفاده  وزنوی  آنوالیز  روش از پسوماند کمیوت   گیری اندازه

های موجود در هور    وری که از مجموع سطل است. به شده

صور   (، یک یا دو سطل از هر ایسهگاه به2ایسهگاه )شکل 

تصادفی انهخاب و محهویا  آن، تفکیک و جداسازی و در 

هر ماه، سه هفهه و در  برداری در نمونه نهایت توزی  شدند.

بار صور  گرفت و در  21در کل سا   هر هفهه، دو روز و

منظوور بررسوی آثوار     دسوت آمود. بوه    نمونه به 124مجموع 

 دهنودة  تشوکیل  اجوزای  ترکیوب  توریس  و ایام تعطیول بور  

برداری در روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجوام   پسماند، نمونه

دهنودة پسوماند،    منظور دسهیابی به وزن اجزا تشوکیل  بهشد. 

ها  سماندهای مخیو  حاصل از سطلکییوگرم از پ 33مردار 

توزی  و سپس اجزای آن بوا اسوهفاده از تورازو آنوالیز شود      

(Vasilind et al., 2002)بندی اجزا به اهوداف   . تعداد دسهه

(. اجوزای  Zhang et al., 2011ای خاص بسهگی دارد ) مراله

 دسوهه موادفسوادپذیر،   3تفکیک شده در مطالعة حاضر بوه  

2پ سهیک، شیشه،  مروا، و کاغذ
PET    فیوز، پارچوه و سوایر ،

 آمده دست به نهایج از یک هر مجموع بندی شدند. از ترسی 

 گانه 3 اجزاء از یک هر برای عددی میانگی  یک ماه، هر در

بار و  زباله، در هرماه یک چگالی تعیی  منظور آمد. به دست به

گیری صور  گرفوت و میوانگی     در هر فصل سه بار اندازه

ها برای هر فصل در نظر گرفهه شد. بر اسا  ا  عوا    آن

دسووت آمووده از فرمانووداری، شووهرداری و ادارة میووراچ   بووه

فرهنگی و گردشگری و بازدیودهای میودانی، آموار ترریبوی     

دلیل  ن ذکر است، بهمراجعی  در  و  سا  برآورد شد. شایا

های ثبت ا  عا  مناسب و یکپارچه، آمار  نبود زیرساخت

دایح تعداد مراجعی  به منا ح ساحیی در دسوهر  نیسوت.   

ع وه بر آن ساعا  حضور مراجعی  در منا ح ساحیی نیز 

مشخص نبوده و در ای  تحریح با نظرسونجی از موراجعی ،   

 4یانگی  حضوور  مصاحبه با مسئوالن و بازدیدهای میدانی م

آوری شوده بوه کموک     هوای جمو    . دادهساعت برآورد شود 

های آنالیز واریوانس   و آزمون SPSSو   Excelافزارهای  نرم

منظوور مرایسوه    تجزیه و تحییل شد. بوه  0و توکی 1 رفه یک

های سوا ، از آزموون    اجزای مخهی  پسماند تولیدی در ماه

ف میوانگی    رفه و برای بررسوی اخوه    آنالیز واریانس یک

های سا ، از آزمون تووکی   بی  اجزای مخهی  پسماند و ماه

 (.2033پور و صفری،  اسهفاده شد)حبیب

 

 . نتایج3

در مناطق ساحلی شهرر   پسماند مدیریت . نحوة1. 3

 نور

سوازی پسوماندهای تولیودی     ذخیره منظور به حاضر حا  در

 هک شود، اسهفاده می فیزی مخازن منا ح ساحیی شهر نور، از

های منههی بوه سوواحل و بعضوی از     معابر، کوچه تمامی در

 سیسوه   بور  بررسوی  نهیجوه  های ساحل ارار دارنود.  اسمت

 آوری جمو   دهود،  می نشان نور شهر در آوری پسماند جم 

منووا ح سوواحیی و منووا ح شووهری  تولیوودی پسووماندهای

 موأموری   توسوط سیسوه  ماشوینی و    صوور  توو م و   بوه 

در سه نوبت صبح، بعدازظهر و  روزانه صور  به شهرداری،

 دهد، می نشان در شهر نور بررسی نهیجه شود. می شب انجام

 صوور   بوه  جامود  پسوماند  و پوردازش  بازیافوت  عمییوا  

 آوری جمو   پسوماندهای  تموامی  و انجام نشده سیسهماتیک

تنها کمهور   شود و  می ارسا  دف  محل به  ور مسهری  به شده

شوده و   تفکیک و جداسوازی  مبد  پسماندها در درصد 2از 

آوری  گردهووا در کوچووه و خیابووان جموو  مووابری آن را دوره

وسوییة   دفو  پسوماند بوه    محول  نیوز در  کننود و اکثریوت   می

 یوا  مجواز  و صونای   هوا  کارگواه  در پیمانکاران جداسوازی و 

بوه   نوور  شوهر  تولیودی  پسوماند  شوند. فرآوری می غیرمجاز

یومهری جنوب کی 23واا  در فعیی شهرسهان نور  دف  محل

بوا  شوود.   موی  کام ً جنگیی منهرول  منطرة یک درای  شهر و 

یک دید اولیه در منطره، شاهد خشک شدن درخهان ا راف 

ای از آن ناشی از گازهای  محل دف  هسهی ، که بخت عمده

 سمی و شیرابة حاصل از پسماندها است.
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. نتایج بررسی کمهی و کفیهی پسهماند منهاطق     2. 3

 ساحلی شرر نور

پسماند ساحیی محدودة مطالعاتی در  توزی  از حاصل هایجن

شوود.   برداری، به شور  زیور ارائوه موی     سا  نمونه  و  یک

نمایی از حضور گردشگران و پسماندهای تولیودی   1شکل 

درصود   2دهود. نموودار    را در محدودة مطالعاتی نشان موی 

اجزای پسماند منا ح ساحیی محدوده مطالعاتی را در  و  

فسوادپذیر بوا    دهد. بور ایو  اسوا  موواد     نشان میسا   یک

 میوزان  درصد کمهری  22/2با  فیز و بیشهری  درصد 23/20

نهووایج حاصوول از  .اسووت داده تشووکیل را زبالووه اجووزاء

در  چگالی پسوماند منوا ح سواحیی شوهر نوور      گیری اندازه

 مرودار  است. بیشهری  فصو  مخهی  سا ، در جدو  آمده 

حودود   مهوسوط  بوا  تابسوهان  فصل به پسماند، مربو  چگالی

 بوه  مربوو   مردار، کمهری  و مهرمکعب بر کییوگرم 33/100

 بور  کییووگرم  33/210 حودود  مهوسوط  بوا  زمسوهان  فصول 

(. سرانه تولید روزانه پسوماند در  2مهرمکعب است )جدو  

 413/3و  6/2شهر نور و در محدوده مطالعواتی بوه ترتیوب    

سرانة روزانة پسماند (. در محاسبة 1کییوگرم است )جدو  

های مربو  به میوزان پسوماند تولیودی کول      شهری، از داده

شوود و   وسوییة شوهرداری تووزی  و ثبوت موی      شهر، که بوه 

کوه در   همچنی  جمعیت کول شوهر اسوهفاده شود. درحوالی     

محاسبه سورانه تولیودی محودوده مطالعواتی، مجمووع کول       

ه ای  پسماند تولیدی روزانه سه ایسهگاه و تعداد مراجعی  ب

رو  ایو   ساعت در نظر گرفهه شود. از  4منا ح با زمان ااامت 

منظوور محاسوبة سورانة تولیودی هور نفور در روز، عودد         به

کییووگرم   413/3ضورب شوده و عودد     6دست آموده در   به

تغییورا  وزن   1نمودار دست آمد.  عنوان سرانة روزانه به به

داد کل پسماند تولیدی را در مرایسه با میوانگی  فصویی تعو   

سوا    مراجعی  روزانه در محدوده مطالعواتی در  وو  یوک   

دهود. مطوابح ایو  شوکل، بیشوهری  میوزان تولیود         نشان می

های شهریور، مورداد و فوروردی  و    پسماند به ترتیب در ماه

کمهری  مردار تولیدی در سه ماهوة آخور سوا  یعنوی دی،     

دهود، در فصوو     بهم  و اسفند است. همچنوی  نشوان موی   

بوه ترتیوب تابسوهان، بهوار، پواییز و زمسوهان        مخهی  سوا  

بیشهری  حج  مراجعی  و گردشگران را به خود اخهصاص 

است. تعداد مراجعی  به ای  منا ح در روزهای وسط و  داده

 آخر هفهه مهفاو  است.

 

 
 مطالعاتی ةتولیدی در محدود پسماندهاینمایی از گردشگران و . 2شکل

 منبع: نویسندگان
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 سال یکمطالعاتی در طول  ةدرصد اجزای پسماند محدود .1نمودار

 تحقیق های یافتهمنبع: 

 

 (مترمکعب)کیلوگرم بر  مطالعاتی در فصول مختلف سال ةچگالی پسماند محدود .1جدول 

 میانگین زمستان پاییز تابستان بهار چگالی

 78/271 85/212 12/262 58/122 66/271 مخلوط
 های تحقیق منبع: یافته

 
 

 )کیلوگرم( مطالعاتی ةپسماند در محدود ةپسماند شهری، شهر نور و سران ةسران .2جدول

 مطالعاتی ةسرانه پسماند در محدود سرانه پسماند شهری نور)روزانه(

4/2 618/8 
 های تحقیق منبع: یافته

 
 

 
 سال یکمیزان تغییرات وزن کل پسماند در مقایسه با میانگین فصلی تعداد مراجعین روزانه در طول . 2نمودار

 تحقیق های یافتهمنبع: 
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 طرفه . نتایج آزمون واریانس یک3. 3

های سوا  از   منظور بررسی اجزای مخهی  پسماند در ماه به

است. مطابح جودو    اسهفاده شده رفه  آزمون واریانس یک

دهد، در خصوص میوزان مهغیرهوای موواد     نهایج نشان می 0

های مخهی  سوا    در ماه PETفسادپذیر، شیشه، پ سهیک، 

(. در نهیجوه آزموون   > p 32/3دار وجوود دارد)  اخه ف معنا

توکی برای بررسی اخه ف میانگی  بوی  اجوزای نوام بورده     

سا  انجام شد. نهایج نشوان  های مخهی   شده پسماند و ماه

هوای تیور، مورداد و شوهریور از نظور وجوود موواد         داد، ماه

داری  فسادپذیر، بیشهری  میزان را دارا هسهند و اخه ف معنا

ها دارند ولی با فروردی  اخه ف  با دیگر ماه 32/3در سطح 

(. نهایج آزمون برای مهغیر شیشوه  0داری ندارد )نمودار  معنا

های شوهریور و مورداد از نظور وجوود شیشوه       نشان داد، ماه

 32/3داری در سطح  بیشهری  میزان را دارند و اخه ف معنا

هوای فوروردی ، تیور و مهور      ها دارد ولوی بوا مواه    با اکثر ماه

(. از نظر مهغیور پ سوهیک   0داری ندارد )نمودار  اخه ف معنا

 نهایج نشان داد، ماه فروردی  از نظر وجود پ سهیک بیشهری 

بووا  32/3داری در سووطح  میوزان را داراسووت و اخووه ف معنووا 

داری  ها اخوه ف معنوا   اسفند، آبان و دی دارد ولی با دیگر ماه

نشوان داد، مواه    PET(. نهوایج بورای مهغیور    0ندارد )نموودار  

داری در  شهریور بیشهری  میزان را داراسوت و اخوه ف معنوا   

ای فوروردی ، تیور،   ه ها دارد ولی با ماه با اکثر ماه 32/3سطح 

 (.0داری ندارد )نمودار  مرداد و مهر اخه ف معنا

 

 مطالعاتی ةمیزان پسماند تولیدی در محدود طرفه یکآزمون واریانس  . نتایج3جدول

Sig. F میانگین مربعات df نمونه اجزا منبع تغییرات مجموع مربعات 

888/8 588/21 

 ها گروهبین  451/24 22 227/2

 مواد فسادپذیر

 پسماند

 ها گروهداخل  265/5 184 84/8

 
 کل 66/11 128

888/8 558/5 

 ها گروهبین  227/7 22 645/8

 ها گروهداخل  555/2 68 868/8 شیشه

 
 کل 828/22 72

888/8 675/2 

 ها گروهبین  462/1 22 114/8

 ها گروهداخل  426/21 184 862/8 پالستیک

 
 کل 575/24 128

888/8 221/28 

 ها گروهبین  558/24 22 261/2

 ها گروهداخل  255/25 184 85/8 پت

 
 کل 278/22 128

 های تحریح منب : یافهه
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 بر اساس آزمون توکی برداری نمونهمختلف  های ماهدر  PET، شیشه، پالستیک و سطح اختالف مواد فسادپذیر .3نمودار

 تحقیق های یافتهمنبع: 

 

 . بحث4

به دلیل نوآوری در برخی پارامهرهای مورد بررسی در ایو   

تحریووح و نبووود تحریرووا  اخهصاصووی مشووابه در نووواحی  

ساحیی، برای مرایسه از مطالعا  انجوام شوده بور پسوماند     

بور اسوا  نهوایج ایو      هفاده شده است. شهرهای ساحیی اس

ترتیب شامل موواد   تحریح، بیشهری  درصد اجزای پسماند به

( درصود، کاغوذ   03/22( درصد، پ سهیک)23/20فسادپذیر)

( 33/6( درصود، شیشوه)  43/4( درصود، سوایر)  63/3و مروا)

( درصوود و 34/1( درصوود، پارچووه) 11/6)  PETدرصوود،

ا  نهوایج مطالعوه   که بر اسو  درحالی(درصد است. 22/2فیز)

( درصود،  4/23در سوواحل ژاپو  ، پ سوهیک)    انجوام شوده  

( درصود،  3/6( درصد، فیوز) 2/23( درصد، شیشه)1/2کاغذ)

شوود.   ( درصد را شامل می3/1( درصد و پارچه)0/12سایر)

 (Kusui & Noda, 2003  همچنووی  نهووایج مطالعووه در .)

دهود، پ سوهیک    نشان موی  1332سواحل اسکاتیند در سا  

( 4( درصود، کاغوذ)  4( درصد، فیوز) 3( درصد، شیشه )64)

( 0( درصود، سورامیک)  6( درصود، چووب)  6درصد، پارچه)

( درصوود و پیووی  1( درصوود، السووهیک) 1درصوود، سووایر) 

 et( درصد از وزن پسماند را تشکیل داده است )2اسهایرن)

al., 2007 Storrier   نهایج بررسی در سوواحل کاتواالن در .)

( درصود،  12نشوان داد، پ سوهیک)   شما  شرای اسپانیا نیوز 

( درصد 6( درصد و کاغذ)11( درصد، شیشه)13فسادپذیر)

(. نهایج آنالیز فیزیکوی  Ariza et al., 2008شود) را شامل می

مطالعه سواحل کائوسیونگ تایوان نشان داد، انواع پ سهیک 

( درصود،  3/2)( درصد، شیشوه  0/23)( درصد، کاغذ 0/23)

 ,.Liu et al)( درصود اسوت   1/3) ( درصد و سایر2/3)فیز 

همچنی  نهایج مطالعه در جزیوره لنگکواوی موالزی     (.2013

( درصود، کاغوذ   61)نیز نشوان داد، پسوماندهای فسوادپذیر    

PET (6 )( درصوود، 36/22)( درصوود، پ سووهیک  22/23)

را شووامل  ( درصوود2/1)شیشوه  ( درصوود و 6)درصود، فیووز  

توجوه بوه اینکوه    (. بوا  Shamshiry et al., 2011) شوود  موی 

 بازیافوت اابل  مواد ( درصد از کل پسماند تولیدی را3/03)
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فیوز و پارچوه    ،PETپ سوهیک، شیشوه،   کاغذ و مروا، شامل

 بازیافوت زمینة  در را مؤثری گام توان می است، داده تشکیل

 موواد  درصود بواالی   بوه  توجه همچنی  با برداشت. پسماند

ن بخت خصوصوی  توا ، میدر منطرة مورد مطالعهفسادپذیر 

 کمپوست مانند فرایندهایی از گذاران را به اسهفاده و سرمایه

کورد.   کود یا هاضو  تشوویح   یا ورمی کمپوست برای تولید

دسوت آموده از مطالعوة حاضور نشوان داد، چگوالی        نهایج به

کییووگرم بور مهرمکعوب،     23/221مهوسط سوالیانه پسوماند   

 فصول  بوه  پسماند، مربوو   چگالی مردار بیشهری همچنی  

 مرودار  کمهوری   و مهرمکعب بر کییوگرم 33/100تابسهان با 

مهرمکعوب   بور  کییووگرم  33/210 با زمسهان فصل به مربو 

جوا  و   است. از آنجوایی کوه ر وبوت و چگوالی در میووه     

 ور کیی در مواد فسوادپذیر نسوبت بوه سوایر      ها و به سبزی

 دلیول درصود بواالی    بهاجزای پسماند بیشهر است، همچنی  

ی باالی ای  بخت، موجوب  لیشه در فصل تابسهان و چگاش

افزایت چگالی در ای  فصل نسبت به دیگور فصوو  شوده    

 و مناسوب  ریوزی  برناموه  بورای  پسماند است. تعیی  چگالی

است. با توجه به بررسوی   محل دف  پسماند ضروری پایدار

نهووایج مطالعووا  مشووابه در منووا ح گردشووگری سوواحیی،   

گیوری چگوالی پسوماند ایو       ازها  عاتی در خصوص انود 

های نووآوری و نروا     منا ح ارائه نشده است. یکی از جنبه

های مربو  بوه چگوالی در    گیری مثبت مطالعه حاضر، اندازه

در ایو  تحریوح نواگزیر بوه     رو  ایو   منا ح ساحیی اسوت. از 

مرایسة ایو  مروادیر بوا چگوالی شوهرهای کشوور پرداخهوه        

تواند مرایسة کامیی باشود   شود. هر چند ای  مرایسه نمی می

هوای چگوالی مخیوو  در     ولی از نظر دسوهیابی بوه تفواو    

منا ح ساحیی و تفریحی با منوا ح شوهری مفیود بوه نظور      

ها در شهر نور،  دلیل در دسهر  نبودن ای  داده رسد. به می

ای  مرایسه بی  شهرهای گرگوان، همودان، کنگواور و رزن    

شهر همدان با مرودار  انجام شد. در ای  بی  چگالی مخیو  

تری  عدد و گرگوان   کییوگرم بر مهرمکعب، نزدیک 30/136

کییوگرم بر مهرمکعب، دورتری  عدد اسوت.   613با چگالی 

کییووگرم   6/033در نهایت چگالی مخیو  شهر رزن نیز بوا  

بوور مهرمکعووب، ترریبوواً بوویت از دو برابوور چگووالی مخیووو  

و همکواران،  دست آمده در مطالعه حاضر است )الماسوی   به

(. 2032انگیزان و محموودی،   ؛ د 2032؛ مهدی نژاد، 2033

دهد به دلیل تفاو  مواد موورد اسوهفاده    ای  نهایج نشان می

در درون مناز  با منا ح ساحیی و همچنی  اسوهفادة بیشوهر   

بار مصرف در منا ح  بندی و ظروف یک از مواد دارای بسهه

منوا ح محهمول    ساحیی، پایی  بودن مردار چگالی در ایو  

مردار سرانة تولید نهایج بررسی ای  تحریح نشان داد،  است.

کییووگرم و   6/2روزانه پسماند به ازای هر نفر، در شهر نور 

کییوگرم است.  413/3در محدودة مطالعاتی به ازای هر نفر 

که با توجه به نهایج مطالعه در جزیره منورکا اسوپانیا   درحالی

ید روزانه پسماند به ازای هر نفور،  ، سرانة تول1320در سا  

و  63/2توسط ساکنان شهری و یوک توریسوت بوه ترتیوب     

 ایو   (.Mateu-Sbert et al., 2013کییووگرم اسوت. )   02/2

کییوگرم(  413/3کییوگرم در مرایسه با  02/2اخه ف زیاد )

تواند بوه دالییوی مربوو      در سرانة تولیدی هر گردشگر می

 ست.باشد که در ادامه آمده ا

. مطالعة حاضر اخهصاصواً اسومهی از منطروه سواحیی     2

که در مطالعة انجام شده در جزیوره   شهر نور است، درحالی

منورکا، پسماند کل جزیره بررسی شده است، یعنی پسماند 

تولید شده در منا ح مسکونی، ااامهی، تجاری و غیوره نیوز   

 در سرانة هر گردشگر لحاظ شده است؛  

ز تفوواو  وضووعیت ااهصووادی،  توانوود ناشووی ا  . مووی1

در تأیید دالیول فوو ،   اجهماعی و فرهنگی دو منطره باشد. 

کییووگرم( تفواو     6/2سرانة تولید روزانه کول شوهر نوور)   

کییووگرم(   63/2اندکی با سرانة موذکور در جزیورة منورکوا)   

 تولیود  نهایج تحریح حاضر نشان داد، بیشهری  مرودار دارد. 

های شهریور، مرداد و فروردی   ماهزباله به ترتیب مربو  به 

های دی، بهمو    و کمهری  مردار نیز به ترتیب مربو  به ماه

در پ ژ  مشابهی تحریح از آمده دست به و اسفند است. نهایج

تولیود پسوماند در   دهود،   لیدو شهرسهان رامسور نشوان موی   

)بخشوی و   های مرداد و فروردی  بیشهر از ماه آذر اسوت  ماه

دهود، وضوعیت    ایو  مرایسوه نشوان موی     .(2031همکاران، 
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هوای   منا ح مورد نظر تا حدی مشابه است و دلیول آن مواه  

پیووک مراجعووه گردشووگران اسووت. در ایوو  تحریووح نهووایج  

های انجام شده در خصوص گردشگران و مراجعی   بررسی

دار بوی    دهندة تفاو  معنوا  به منا ح ساحیی شهر نور، نشان

آخوور هفهووه اسووت.  تعووداد مووراجعی  در روزهووای وسووط و

همچنی  تفاو  چشمگیری بی  مراجعی  به سوواحل شوهر   

نور در فصو  مخهیو  سوا  وجوود دارد، کوه بوه ترتیوب       

تابسهان، بهار، پاییز و زمسهان بیشهری  حج  مراجعی  را به 

دهند. مطالعة انجام شوده در پو ژ لیودو     خود اخهصاص می

داد شهرسووهان رامسوور نیووز نهووایج نشووان داد، بیشووهری  تعوو 

های پربازدید یعنی فروردی  و مرداد  مراجعی  مربو  به ماه

و کمهری  آن مربو  به مواه آذر است)بخشوی و همکواران،    

های تابسهان و بهار به دلیل وجود تعطوی     (. در ماه2031

تابسهان و نوروز، آموار تعوداد موراجعی  و گردشوگران بوه      

شوهه  منا ح ساحیی شهر نور به  رز چشمگیری افوزایت دا 

 ور کیی در مطالعة حاضر و مطالعة انجام شده در  به .است

پ ژ لیدو مشخص شد، بی  تعطی   و تعداد گردشوگر بوا   

نهوایج  (. 1تولید پسماند رابطة مسهری  وجوود دارد)نموودار   

مرایسه اجزای مخهی  پسماند تولیدی محودودة مطالعواتی   

 رفوه نشوان داد، تغییورا      بر اسا  آزمون واریوانس یوک  

ماهیانه میزان مهغیرهای مواد فسوادپذیر، شیشوه، پ سوهیک،    

PET دار وجوود   هوای مخهیو  سوا  اخوه ف معنوا      در ماه

(. همچنی  نهایج بررسوی اخوه ف میوانگی     > p 32/3دارد)

های سا ، بر اسا  آزمون  بی  اجزای مخهی  پسماند و ماه

های شهریور، مرداد و تیر از نظر وجوود   توکی نشان داد، ماه

مواد فسادپذیر، بیشوهری  میوزان را دارا هسوهند و اخوه ف     

ها دارند.  بح مطالعوة انجوام شوده در     داری با دیگر ماه معنا

شهر نوشهر نهوایج نشوان داد، میوانگی  موواد فسوادپذیر در      

داری از بریة فصوو  بیشوهر اسوت      ور معنا فصل تابسهان به

و (. باتوجووه بووه تعطووی   و شوورایط آب 2036)لهراسووبی،

تبو  آن افوزایت تعوداد گردشوگران در منطروة       هوایی و بوه 

و  میووه  از موواد غوذایی،   بیشوهر  اسهفادةساحیی و همچنی  

رود تولید مواد  در زمان حضور مراجعی ، انهظار می ها سبزی

فسادپذیر افزایت یابود. در خصووص مهغیور شیشوه نهوایج      

هوای شوهریور و مورداد از نظور      آزمون توکی نشان داد، مواه 

هوای   جود شیشه دارای بیشوهری  میوزان هسوهند و بوا مواه     و

داری ندارد ولوی بوا سوایر     فروردی ، تیر و مهر اخه ف معنا

( 2036داری دارد. نهایج مطالعة لهراسبی ) ها اخه ف معنا ماه

نشان داد، شیشة موجود در پسماند تولیدی در فصول بهوار   

دو فصول  داری ندارد، ولی در  با فصل تابسهان اخه ف معنا

داری است. دلیل ای  امور   بهار و زمسهان دارای اخه ف معنا

هووایی بووا  توانوود، افووزایت اسووهفادة مووردم از نوشوویدنی  مووی

هوای گورم    خا ر رف  تشنگی در ماه ای، به های شیشه بطری

دسوت آموده، مواه فوروردی       سا  باشد. با توجه به نهایج به

اخووه ف بیشوهری  میوزان تولیود پ سوهیک را دارا اسوت و      

هوا   داری با اسفند، آبوان و دی دارد ولوی بوا دیگور مواه      معنا

داری نووودارد. بوووا توجوووه بوووه مطالعوووة   اخوووه ف معنوووا

(، وزن پ سهیک تولیدی در فصول تابسوهان   2036لهراسبی)

بیشهر از سوایر فصوو  اسوت و تموام فصوو  بوا یکودیگر        

اخه ف دارند. یکی از دالیل ای  امر حج  باالی مسافر در 

ها از ظوروف و     نوروز و اسهفادة بیت از اندازة آنتعطی 

های پ سهیکی در زموان حضوور در    بندی موادغذایی با بسهه

 PETمنا ح ساحیی است. نهایج به دست آمده برای مهغیور  

نشان داد، ماه شهریور دارای بیشهری  میزان تولید است و با 

ندارد  های فروردی ، تیر، مرداد و مهر اخه ف معناداری ماه

دار اسوت.  بوح مطالعوة     هوا اخوه ف معنوا    ولی با دیگر ماه

تولیوودی در  PET( نهووایج نشووان داد، وزن 2036لهراسووبی)

داری نودارد و بیشوهری     فصل بهار و تابسهان اخوه ف معنوا  

توانود،   میزان را نسبت بوه بریوة فصوو  دارد. دلیول آن موی     

بوه   هوای آب  افزایت اسهفادة مراجعی  و مسافران از بطوری 

های گرم سا  در منا ح ساحیی  دلیل گرما و تشنگی در ماه

 باشد.

 

 گفري . نتفجه5

ی تولیود  پسوماندهای  حا  حاضور  در، داد نشان مطالعه ای 

 صوور   بوه  نهوایی  دف  تا تولید مرحیة ازمحدودة مطالعاتی 
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 بحوث  بوه  شود و می مدیریت نیمه مکانیزه توسط شهرداری

شوود. در   نموی  کوافی  توجوه  و بهداشوهی  مهندسوی  مدیریت

سیسه  مودیریت پسوماند شوهر نوور، پسوماندهای منوا ح       

آوری  ساحیی به هموراه پسوماندهای منوا ح شوهری جمو      

دست آمده در ایو  مطالعوه، میوزان     مطابح نهایج بهشوند.  می

پسماند تولیدی و ترکیبا  آن در منا ح ساحیی شوهر نوور   

ی   ووری کوه بیشوهر    مهأثر از حضور گردشگران اسوت، بوه  

میزان پسماند تولیدی و بیشهری  حجو  موراجعی  در ایو     

هوای تابسوهان و ایوام نووروز اسوت.       منا ح، مربو  بوه مواه  

رو در فصو  بهار و تابسهان مدیریت جداگانة پسماند  ای  از

پوذیر بووده و ایو      توسط شهرداری در ایو  منوا ح توجیوه   

هوای تفکیوک از مبود  توسوط      تواند با سیاسوت  مدیریت می

جعی  و ارائة دو کیسه با رنوگ مخهیو  در زموان ورود    مرا

گردشگران و اخذ تضمی  وجه مناسوب بورای بازگردانودن    

عنوان گزینوه اجرایوی    اجزاء خشک و تر پسماند تولیدی، به

 پسوماند  کول  از ( درصد23/20ع وه ) مدنظر ارار گیرد. به

 مووواد را تولیوودی محوودودة مطالعوواتی سووواحل شووهر نووور

در  تحریروا   دهود. همچنوی  نهوایج    موی  لتشوکی فسادپذیر 

از  ایران شهرهای اکثر در دهد، که می منا ح شهری نیز نشان

 را پسماند درصد بیشهری  فسادپذیر نیز مواد نور جمیه شهر

 باالیی دهد. لذا ای  پسماندها پهانسیل می به خود اخهصاص

برای بازیابی موواد یوا انورژی دارد. همچنوی  بوا توجوه بوه        

مپوست مخیو ، ایجاد واحدهای کوچک ورمی مشک   ک

هووازی   هوای بوی   تر هاضو   های پیشرفهه کمپوست یا سیسه 

دسوت آموده از ایو      شود. همچنی   بح نهایج به پیشنهاد می

اابول   موواد  ( درصد از کل پسماند تولیودی را 3/03مطالعه)

 در را مؤثری های گام توان میکه  است، داده تشکیل بازیافت

اجورای ایو     صوور   و در برداشوت  پسماند بازیافتزمینة 

 تووجهی  اابول  مرودار  بوه  دفو   بورای  نیاز مورد زمی   ر ،

. از  رفوی  بوح بررسوی انجوام شوده      یافوت  خواهد کاهت

های زیرزمینی در منا ح سواحیی   دلیل باال بودن سطح آب به

ای، آلودگی مناب  آب و خاک ا وراف مکوان دفو      و جیگه

راحی و اجرای دف  بهداشهی پسماند فعیی شهرسهان نور،  

 .شود عنوان گزینه مدیریهی پیشنهاد می به

 

 ها یادداشت
1. Polyethylene Terephthalate 

2. one way anova 

3. tukay test 
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