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 چکیده

 هایی پسماندهای جامد نیازمند اطالعات کافی و دقیق از هزینهمدیریت شهری برای مدیریت کارا و بهینه
ریزی و پژوهش تأمین بخشی از اطالعات مورد نیاز در راستای برنامهآن است. بنابراین هدف از این

راستا؛ پژوهش باشد. در اینجامد شهر تهران میبرآورد بودجۀ الزم جهت مدیریت کارآمد پسماندهای 
های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران با درنظر حاضر به تبیین مدلی برای برآورد هزینه

 گرفتن سه متغیر میزان تولید پسماند، فناوری مورد استفاده در فرآیند مدیریت پسماند و تورم پرداخته است.
 گانۀ22 مناطق پژوهش،این مكاني ( و قلمروی3131-3131سال )ها، دهربازۀ زمانی بررسی متغی

در راستای تحقق اهداف فوق، مبنای نظری تحقیق حاضر از ادبیات موضوع مشتمل بر  .است شهرداري
های مالی های مورد نیاز نیز از گزارش و صورتها استخراج شد. دادهنامهها و پایانها، مقالهکتاب

چنین مصاحبه با مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و تبط و همسازمانی مر
افزار اکسل، های مربوط به متغیرهای پژوهش، ابتدا در نرمدست آمد. دادهگانه به22شهرداری مناطق 

 ،پژوهش یهاافتهاساس یتجزیه و تحلیل شدند. بر 3افزار ایویوز نسخۀآوری و در ادامه، از طریق نرمجمع
ي بها یهمصوب» ادوار در مذکور نیانگیگرم پسماند با مكیلوخدمات مدیریت یك ۀشدبهاي تمام نیانگیم

كیلوگرم خدمات مدیریت یك یهنرخ تورم بر تغییر هزین .است یتفاوت معنادار یدارا «خدمات پسماند
آالت اشینم یهنیهز نیانگینسبت به م یانسان یروین یهنیهز نیانگیم رد.دا ینادارو مع ثبتم ریپسماند، تأث

 .است یتروزن کم یدارا

 شده، پسماند، مدیریت پسماند، شهرداری تهرانواژگان کلیدی: بهای تمام

abstract 

Efficient waste management requires adequate and accurate data from costs. Thus, this 
study aims at collecting part of necessary information for estimating and proposing annual 
budget for optimized Municipal Solid Waste Management (MSW) in Tehran, based on 
actual costs. The study therefore has formulated a Model for Estimating Costs of 1 
Kilogram of MSW in Tehran considering three major indicators: amount of waste 
generated, using mechanized systems (Vs conventional systems) and inflation rate. The 
data covered all 22 Districts of the city for 10 consequent years (2004-2014). The 
theoretical framework of the research has originated from literature review and required 
data were obtained through reviewing official financial reports as well as interviewing 
experts at Tehran Solid Waste Management Organization. The collected data at first stage 
were entered into Excel Office and then Eviews V8 was used for analyzing the results. 
Results suggest that, over 10 years there has been a significant difference between 
average of actual Refuse Collection Charge (RCC) of 1K MSW and the average of so-called 
charge formulated in related City Ordinance. the relationship between inflation rate and 
cost of managing 1K of MSW found out to be positive and significant. the average cost of 
labor proved to be less significant than cost of applied machines in the process of 
mechanization. 
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