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آسیب شناسی سیستم 
مخازن جمع آوری 
ضایعات جامد
در منطقۀ پنج شهر تهران

چکیده 
تحقیـق حاضـر دربرگیرنـدۀ شـناخت آسـیب های ناشـی از به کارگیـری مخـازن پالسـتیکی 
عالوه بـر  اسـت.  تهـران  شـهر  جامـد  ضایعـات  جمـع آوری  سیسـتم  در  لیتـری   1100
آسـیب های مشـهود ماننـد آلودگی هـای دیـداری و تأثیـرات سـوء بـر بهداشـت جامعـه 
کـه بـا انجـام مشـاهدات بررسـی شـده اند، بخـش مهـم دیگـر به تحلیـل مراجعـات منظم 
آن  بروندادهـای  و  مخـازن  ایـن  از  برداشـت  جهـت  گروه هـا  و  افـراد  سـازمان یافتۀ  و 
اختصـاص یافتـه اسـت. تجربـۀ به کارگیـری این گونـه مخـازن در کشـورهای دیگر نمایانگر 
نقـاط قـوت ایـدۀ کلـی پیاده سـازی چنیـن سیسـتمی اسـت؛ امـا بدیهـی اسـت کـه نحـوۀ 
گرفته شـود، در بازدهی  که می تواند در ترکیب با این سیسـتم به کار  اجرا و فناوری هایی 
کاهـش آسـیب های مترتـب بـر آن بسـیار مؤثـر باشـد. آسیب شناسـی بـا اسـتفاده از  آن و 
روش مشـاهدۀ مسـتقیم و ثبـت نتایـج توسـط مشـاهده گر و سـپس آنالیـز اطالعـات 
به دسـت آمده انجـام شـده اسـت. مطالعـه در سـطح منطقـۀ پنـج شـهرداری تهـران و بـا 
انتخـاب هشـت ناحیـه بـرای نمونه گیـری و مشـاهده، پیاده سـازی شـده اسـت. بـدون 
شک نتایج این تحقیق در رابطه با مواد زائد خانگی، قابل تعمیم به تمامی سطح شهر 
تهران اسـت. گسـترش ایدۀ مدیریت ضایعات شـهری به ایدۀ مدیریت منابع شـهری و 
گاهـی اجتماعـی راه حل هایـی مؤثـر در کاهـش آسـیب های  همچنیـن بـاال بـردن سـطح آ

سیسـتم تشـخیص داده شـده اسـت. 

کلیدواژه ها 
گاهی اجتماعی، فضای شهری مخازن پسماند، آسیب شناسی، مدیریت ضایعات جامد، آ
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پدیدۀ ضایعات به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شهری موردتوجه بوده است. در سال 2010 میالدی 50/6 درصد از جمعیت 
صد  در   67 و  توسعه یافته  کشورهای  جمعیت  درصد   86 از  بیش   2050 سال  تا  می رود  انتظار  بوده اند.  کن  سا شهرها  در  جهانی 
بالغ بر  جهانی  سطح  در  ضایعات  ساالنۀ  تولید  کنون  هم ا باشند.  کن  سا شهری  مناطق  در  درحال توسعه  کشورهای  در 
 Kaliampakos, et( که 45 درصد از این مقدار مربوط به ضایعات تولیدی در شهرهاست چهارمیلیارد تن است 
کنترل روند تولید و همچنین بهینه سازی ترکیب  کاهش و  al., 2013(. تابه حال تالش های فراوانی برای 
کارآمد جمع آوری و تفکیک و دفع و  این ضایعات انجام شده است. به کارگیری یک سیستم 
استاندارد  حد  در  جامعه  بهداشت  سطح  نگه داشتن  برای  مؤثری  کمک  بازیافت، 
جامعه  برای  سیستم  این  روانی  و  اقتصادی  صرفه های  همچنین  است. 
قابل انکار نیستند. طراحی سیستم های جدید یا بهبود روند جاری، همواره 
مستلزم شناخت وضع موجود است. آسیب شناسی با استفاده از روش های 
گون، راهگشای طراحان و برنامه ریزان برای شناخت کاستی ها و تمرکز بر  گونا
رفع مشکالت جاری است. کاربرد مخازن انباشت ضایعات در سطح شهرها 
است.  بوده  موردتوجه  همواره  انعطاف پذیر  و  مؤثر  سیستم  یک  به عنوان 
دیگر  روش های  و  روش  این  از  ترکیبی  درحال توسعه  کشورهای  در   

ً
معموال

 .)Coffey, et al., 2010( گرفته می شود مانند جمع آوری خانه به خانه به کار 
این سیستم متشکل از مخازن پالستیکی و فلزی است که توسط خودروهای 
مخصوص حمل ضایعات به صورت دوره ای تخلیه و شست وشو می شوند. 
انتقال ضایعات به سایت های دفن زباله می تواند توسط همین خودرو انجام 
کز واسطه2 و پس از جداسازی اولیه توسط وسایل نقلیۀ  شود یا با انتقال به مرا
دیگر به سایت دفن منتقل شود )Morabi Heravi, et al., 2013(. در این 
نوشتار ضمن اشاره به روند تاریخی شکل گیری سیستم های مدیریت ضایعات 
جامد شهری در توجیه به کارگیری سیستم فعلی جاری در شهر تهران، سعی 
کامل تری از مهم ترین حلقۀ این زنجیره یعنی  خواهد شد تا آسیب شناسی 
مخازن انباشت ضایعات در سطح شهر و با تمرکز بر منطقۀ پنج شهرداری شهر 

تهران ارائه شود.

معرفی سیستم جاری 
 2،600،000 قالـب  در  نفـر   8،200،000 ثابـت  جمعيـت  بـا  تهـران  کالن شـهر 
خانـوار و توليـد روزانـه بیـش از 7400 تـن زبالـه )سـازمان فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطات، 1391( در زمرۀ پایتخت های پرجمعيت در دنيا به شمار می رود 
کـه نيـاز بـه مدیریـت جامـع درزمينـۀ ضایعـات جامـد دارد. در ایـن فراینـد 
کـه بیشـترین تمـاس را بـا شـهروندان دارد، مرحلـۀ جمـع آوری  مرحلـه ای 
ضایعات از واحدهای مسـکونی و تجاری و همچنين معابر شـهری اسـت. 
شـهرداری تهـران از اواخـر سـال 1384 اقـدام بـه اجـرا و توسـعۀ عمليـات 
کـرد.  شـهر  مناطـق  نواحـی  سـطح  در  شـهری  خدمـات  مکانيزاسـيون 
سيسـتم فعلی جمع آوری پسـماند خانگی و تجاری در این شـهر ترکيبی از 
سيستم مکانيزه با بهره گيری از مخازن ثابت عمومًا پالستيکی سياه رنگ 
از جنـس پلی اتيلـن بـا ظرفيـت 1100 ليتـر و همچنيـن جمـع آوری سـنتی 
کـه روش دوم عمومـًا در بافت هـای معمـاری قدیمـی  خانه به خانـه اسـت 
کـه امـکان تـردد خودروهـای جمـع آوری پسـماند وجـود نـدارد،  یـا سـنتی 
کنـار سيسـتم مذکـور، جمع آوری پسـماند خشـک  کاربـرد پیـدا می کنـد. در 
نيز در شهر تهران به روش های مراجعۀ مستقيم شهروندان به غرفه های 
ثابـت بازیافـت، جمـع آوری پسـماند خشـک ذخيره شـده در منازل توسـط 
پیمانـکاران و سيسـتم مکانيـزه بـا اسـتفاده از مخـازن آبی رنـگ پلی اتيلنـی 

)سـازمان  می پذیـرد  انجـام  شـهری  معابـر  در  قرارداده شـده  ليتـری   1100
مدیریـت پسـماند، 1392(.

آبی رنـگ در مناطـق مختلـف  توزیـع مخـازن  شـکل 1 نمایانگـر نحـوۀ 
که منطقۀ پنج بیشترین بهره را از  شهرداری تهران است. مشخص است 
این نوع مخازن دارد. منطقۀ پنج شـهرداری تهران با مسـاحت 5287/3 
محسـوب  22گانـه  مناطـق  بزرگ تریـن  از  تهـران  شـمال غرب  در  هکتـار 
کـه از هفـت ناحيـه و 29 محلـه تشـکيل شـده اسـت. جمعيـت  می شـود 
آن نزدیـک بـه هشـتصدهزار نفر مشـتمل بـر بیـش از 267.000 خانوار اسـت 
کـه پـس از منطقـۀ چهـار، پرجمعيت تریـن منطقـه اسـت. در بیـن نواحـی 
هفت گانۀ این منطقه، ناحيۀ سه با بیشترین مساحت مشتمل بر هشت 
کمتریـن مسـاحت از دو محلـۀ مهـران و فـردوس  محلـه و ناحيـۀ پنـج بـا 
تشـکيل شـده اسـت. بافت سنتی مناطق مسکونی در منطقۀ پنج عمدتًا 
کـن، بـاغ فيـض، ده حصـارک، مرادآبـاد، حسـن آباد و  مربـوط بـه روسـتای 
وسـک بوده اسـت. دو محدودۀ حسـن آباد و وسـک در درون بافت شهری 
منطقـه حـل شـده و اثـر قابل مالحظـه ای از آنـان به جـای نمانـده اسـت، 
گذشـته را در خود دارند )سـازمان  کان آثاری از  کما ولی سـه محدودۀ دیگر 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، 1391(.



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 تاب
    ۳

ۀ ۴
ــار

ـــم
 ش

م    
شش

ت و
ســ

 بیــ
ال

سـ

8

رد
ـاو

ـتــــ
ســــ

د

توسعۀ تاریخی
امروزه شاهد آن هستيم،  که  به صورتی  جامد   مدیریت جامع ضایعات 
ریشه در تحوالت سال های پایانی قرن هجدهم و به خصوص در بریتانيا 
دارد. عمليات جمع آوری متمرکز و انتقال ضایعات به مکان های مشخص، 
به منظور  سپس  و  جامعه  عمومی  سالمت  حفظ  محوریت  با  عمدتًا 
 .)Wilson, 2007( بهره گيری از صرفه های اقتصادی ضایعات بوده است
گسترش مدل های متعدد مدیریت ضایعات شهری در فاصلۀ  توسعه و 
سال های 1970 تا اوایل دهۀ 1990 ميالدی نمایانگر درک اهميت فزایندۀ 
کثر این  به کارگيری روش های سيستماتيک در این حوزه است. هرچند ا
بازیافت  به  نکردن  توجه  ازجمله  هستند؛  کاستی هایی  دارای  مدل ها 
مواد، توجه نکردن به جنبه های اجتماعی و تمرکز بر جمع آوری و مدیریت 
ضایعات تنها پس از توليد ضایعات. درحقيقت حرکت به سمت مدیریت 
سال های  تا  شهروندان  توسط  ضایعات  توليد  از  قبل  شهری  ضایعات 
 Morrissey, et( پایانی دهۀ هشتاد ميالدی بسيار غيرمعمول بوده است

.)al., 2004
کنترل  که هيچ گونه راه حل فوری و مؤثری برای  ویلسون معتقد است 
گسترش  و مدیریت ضایعات شهری وجود ندارد و تنها در سایۀ مطالعه و 
کارآمدتر دست  که می توان به سيستم های  برتر است  ایده های  مداوم 
یافت که در عمل تأثير خود را آشکار کنند. این درس مهمی برای کشورهای 
درحال توسعه است تا با تعریف برنامه ریزی و مطالعات بلندمدت، سطح 
انتظارات خود را از نتایج پیاده سازی سيستم های جدید در هر بازۀ زمانی 
عوامل  یا  محرک ها  از  عميق  فهم  ایجاد  ازطرف دیگر،  سازند.  متعادل 
انگيزشی در جهت ایجاد و بهره گيری از سيستم های مختلف مدیریت 
سيستم هاست  این  پیشبرد  جهت  در  مؤثری  کمک  شهری  زائد  مواد 

 .)Wilson, 2007(

نگاه جهانی و منطقه ای 
با افزایش مداوم جمعيت شهری و تغيیرات سریع الگوی مصرف، امروزه 
مدیریت جامع ضایعات شهری، مرکز توجه مدیران و برنامه ریزان شهری 
است. سالمت شهروندان و مسائل زیست محيطی متأثر از نحوۀ مدیریت 
درحال توسعه  جوامع  در  به خصوص  شهرها  سطح  در  جامد  ضایعات 
 .)Marshall, et al., 2013( برنامه های مدیران شهری قرار دارد در صدر 
تفاوت های سيستم های جمع آوری ضایعات در کشورهای درحال توسعه 
کشورهای پیشرفته صنعتی را نباید از نظر دور داشت؛ زیرا توجه نکردن  و 

می شود  رهيافت هایی  به کارگيری  و  انتخاب  به  منجر  تفاوت ها  این  به 
کارکردهای اصلی خود را از دست می دهند و صرفًا موجب  گاه به کلی  که 
کافی  اتالف منابع خواهند شد )Coffey, et al., 2010(. در همين رابطه 
مدیریت  از  ناشی  که  عمومی  سالمت  دستاورد  که  شود  اشاره  است 
صحيح جمع آوری و انتقال ضایعات جامد از سطح شهر است در جوامع 
که نمی توان دیگر از آن  توسعه یافته و صنعتی امری عادی به شمار می آید 
کرد، درحالی که در جوامع  به عنوان یک انگيزه برای بهبود سيستم ها یاد 
دغدغۀ  به عنوان  هنوز  عامل  این  توسعه یافته،  کمتر  یا  توسعه نيافته 
اجرا درآوردن  به  و  اصلی مدیران شهری و یک محرک قوی در طراحی 

.)Marshall, et al., 2013( سيستم های جدید است
ضایعات  مدیریت  کارآمد  سيستم  یک  پیاده سازی  از  اصلی  هدف 
آراستگی،  جامد در شهرها، دستيابی به سالمت، محيط زیست سالم، 
استفادۀ بهينه از زمين و همچنين پرداختن به راه حل های مناسب برای 
 Henry, et al., 2006 ;Nemerow,(جلوگيری از اتالف منابع اقتصادی است
Wilson, 2007 )2009(. درحالی که جنبه های اقتصادی و زیست محيطی 
اجتماعی  جنبه های  و  شده اند  واقع  توجه  مرکز  همواره  مسئله  این 
ميالدی  سال 2000  از  قبل  تا  توسعه یافته  کشورهای  در  حتی  موضوع، 
تالش ها  تمامی   . )Morrissey, et al., 2004( بوده اند  موردتوجه  کمتر 
به نوعی  تابه حال  که  زائد  در جهت تحليل سيستم های مدیریت مواد 
کنند از جهتی نياز مبرم به روش های  کسب  کامل  نتوانسته اند موفقيت 
که در آن ارتباط تنگاتنگ زمينه های فرهنگی-  جامع و همه جانبه نگر  را 
اجتماعی، زیست محيطی، اقتصادی و فناورانه لحاظ شده باشد، آشکار 

.)Marshall, et al., 2013( می کنند
که در تمامی سطوح  با توجه به ماهيت موضوع، تفاوت های جوامع 
مختلف  افراد  حتی  و  جغرافيایی  مناطق  مختلف،  ملل  و  اقوام  مانند 
سيستم  هرگونه  درون  را  خود  متقابل  تأثيرات  هستند،  قابل مالحظه 
طراحی شده به نمایش خواهند گذاشت )Marshall, et al., 2013(. به نظر 
نگارنده اهميت این نکته ازآنجا ناشی می شود که عمومًا در کالن شهرها با 
که تأثيرات خود  مجموعه ای از تقابل های ذکرشده در باال روبه رو هستيم 
کرد؛ بنابراین الزم است  را بر هر نوع سيستم پیشنهادی تحميل خواهند 
گرفتن ویژگی های خاص برای سيستم با  تا هرگونه بومی سازی یا در نظر 

توجه به تفاوت های نهفته در آن جامعه طراحی و اجرا شوند.
توسعۀ  و  ایجاد  انگيزه های  درزمينۀ   )2007( ویلسون  مطالعات 
که این انگيزه ها  سيستم های مدیریت ضایعات شهری، بیانگر آن است 
آن  در  مطالعه  این  اهميت  هستند.  دسته بندی  قابل  گروه  شش  در 
کشورهای توسعه یافته  که نقش هرکدام از انگيزه ها به طور مجزا در  است 
و درحال توسعه بررسی شده است و سابقۀ تاریخی آن نيز ذکر شده است. 
با رجوع به جدول 1، به وضوح می توان دریافت که چگونه حرکت به سمت 
و  ارزش های حفظ محيط زیست  گاهی اجتماعی نسبت به  آ باال بردن 
کنترل توليد ضایعات بر اقتصاد عمومی جامعه می تواند نقش  تأثيرات 
مثبت خود را در بهبود این سيستم ایفا کند. اهميت این مسئله به ميزانی 
گاهی  که به نظر می رسد بدون رسيدن به یک سطح مطلوب از آ است 
که  اجتماعی، هرگز نمی توان به سمت باالترین سطح مدیریت ضایعات 
همان مدیریت منابع و مدیریت توليد ضایعات در مبدأ است دست یافت.

کنش مخازن مخصوص جمع آوری پسماند خشک    شکل 1. نقشۀ پرا
                        در مناطق 22گانۀ شهر تهران در سال 1390، )سازمان مدیریت پسماند،1392(
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انــــواع ســیستم های جــمع آوری ضــایعات جــامد و 
عــوامل تــأثیرگذار

هر نوع سيستم جمع آوری ضایعات شهری به دليل ماهيت توزیع مویرگی 
با  همواره  می کند،  پیدا  گسترش  شهری  معابر  آخر  الیه های  تا  که  آن 
کيزگی و آراستگی شهری، رابطۀ مستقيم  ميزان سالمت شهروندان و پا
داشته است. تالش در جهت به حداقل رساندن این تأثيرات، منتهی 
کاربرد تونل های زیرزمينی و انتقال ضایعات  به خلق فناوری هایی مانند 
که از دهۀ هفتاد ميالدی به این سو  با سيستم هوای فشرده شده است 
همراه با اصالحات و پیشرفت ها درزمينۀ تجهيزات و قابليت اطمينان در 
که بهره گيری ازاین گونه  مناطق مختلف دنيا اجرا شده اند )شکل 2(. ازآنجا
فناوری ها مستلزم ایجاد زیرساخت مربوطه در سطح شهر است، گسترش 
و  کالن  سرمایه گذاری های  نيازمند  وسيع  سطح  در  آن ها  به کارگيری  و 
 Kaliampakos, et( است  فرهنگی  انطباق های  نظرگيری  در  همچنين 
مرحلۀ  گذاری  وا که  هستند  آن  بیانگر  همچنين  مطالعات   .)al., 2013
جمع آوری ضایعات از سطح شهر به بخش خصوصی یا دولتی، تأثيرات 
خاص خود را در کيفيت و همچنين هزینۀ خدمات برجا خواهد گذاشت؛ 
که بخش خصوصی خدمات بهتر و با هزینۀ پایین تر ارائه  به این ترتيب 

 .)Jacobsen, et al., 2013( می دهد

)Wilson, 2007( .جدول 1. طبقه بندی انگيزه های ایجاد سيستم های مدیریت ضایعات شهری   

  شکل 2. یک نمونه از فناوری استفاده از فضای زیرزمين برای جمع آوری و انتقال ضایعات
)Kaliampakos, et al., 2013( ،شهری                      

سابقه تاریخیگروه انگیزشی
وضعیت حاضر

کشورهای در حال توسعهکشورهای توسعه یافته

)1( سالمت عمومی
به عنوان انگیزه اصلی در قرن نوزدهم 

میالدی
به عنوان یک امر مسلم انگاشته 

می شود.
هنوز به عنوان یک انگیزه قوی وجود دارد به 

خصوص در مناطق گرم

)2( حفظ 
محيط زیست

از 1970 میالدی به این سو مطرح 
بوده است.

ارتقای سطح استانداردها هنوز 
ادامه دارد.

 هنوز در مراحل ابتدایی سیر می کند.
موسسات سرمایه گذاری جهانی در این زمینه 

فعال هستند.

)3( ارزش اقتصادی 
ضایعات

جای خود را به دیدگاه جامع تر همواره مطرح بوده است. 
مدیریت منابع داده است.

 تامین معاش برای بخش عمده ای از فقرا.
چین و هند هنوز بر واردات ضایعات از دیگر 

کشورها به عنوان مواد خام تکیه دارند.

)4( ایجاد چرخۀ 
بستۀ ضایعات

از 1977 میالدی مطرح بوده است.
جلوگیری از ایجاد ضایعات به 
همراه بازیافت همواره اهمیت 

بیشتری پیدا می کنند.
--

 )5(
مسئوليت پذیری

نهادها و مؤسسات
شهری

مسئولیت شهرداری ها از اواخر قرن 
نوزدهم مطرح بوده است.

ارائه چنین خدماتی به عنوان یک 
امر مسلم انگاشته می شود. بخش 
خصوصی به صورت فعال نقش 

بیشتری را پذیراست.

افزایش ظرفیت و مدیریت بهتر هنوز در حال 
گسترش است.

گاهی عمومی  )6( آ
جامعه

همراه با باال رفتن سطح 
استانداردهای زندگی نقش مدیریت 
ضایعات در نظر شهروندان برجسته تر 

شده است.

تغییرات زیست محیطی، تغییرات 
آب وهوا و مدیریت منابع به عنوان 

موارد کلیدی جای خود را در 
آگاهی عمومی جامعه پیدا 

کرده اند.

تمرکز جامعه هنوز بر موارد کلیدی مانند غذا، 
مسکن، امنیت اجتماعی و  تأمین معاش است. 
مسئله ضایعات زمانی مرکز توجه می شودکه 

تاثیرات خود را بر سالمت عمومی یا اولویت های 
دیگر ذکر شده در باال به نمایش بگذارد.
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با تمرکز بر جوامع توسعه نيافته و درحال توسعه، سه روش جمع آوری 
خانه به خانه از جلوی در منازل، جمع آوری از حياط منازل با اجازه از مالکان 
و نيز انباشتن ضایعات در مخازن ثابت در سطح معابر و تخليۀ مخازن در 
ساعات مشخص قابل شناسایی هستند )Coffey, et al., 2010(. معایب 
سيستم انباشت پسماند در مخازن سطح شهر، به خصوص در کشورهای 
درحال توسعه شامل مواردی مانند رعایت نکردن زمان بندی مدون برای 
قرار دادن ضایعات در مخازن، تجمع حشرات و جانوران موذی در مناطق 
گروه های  مراجعۀ  مخازن،  اطراف  در  بد  بوی  انتشار  مخازن،  پیرامونی 
کارکنان  از  استفاده  و  فروش  برای  ضایعات  جمع آوری کنندۀ  غيررسمی 
کافی برای جمع آوری ضایعات هستند)عابدین زاده,  کارآمد و با آموزش نا نا

)Coffey, et al. , 2010; Nasrabadi, et al. , 2008 و دیگران, 1390؛
که در همين زمينه در سال های اوليۀ پیاده سازی سيستم  مطالعه ای 
که درصد رضایت از  مکانيزۀ در شهر تهران انجام شده، بیانگر آن است 
مخازن،  جنس  آن ها،  حجم  مخازن،  صحيح  جانمایی  مانند  مواردی 
شستشوی مرتب مخازن توسط پیمانکار و مدیریت نگهداری از مخازن 
توسط شهرداری همگی مقادیری کمتر از پنجاه درصد را به خود اختصاص 
از  مناسب  بهره گيری  راه  سر  بر  ذکرشده  موانع  همچنين  بودند.  داده 
سيستم مکانيزه در شهر تهران شامل بافت قدیمی و فرسوده و معماری 
از نواحی،  کم باالی جمعيت در برخی  ترا از مناطق شهر،  سنتی برخی 
شيب دار  معابر،  صحيح  طراحی  در  مناسب  شهری  معماری  نداشتن 
کافی در مورد مسيریابی  بودن خيابان ها در برخی از نواحی، مطالعات نا
سيستم  تجهيزات  و  ابزار  نبودن  کامل  و  ضایعات  انتقال  و  جمع آوری 
 .)1387 دیگران،  و  اصالنی،  )امير  هستند  ضایعات  مکانيزۀ  جمع آوری 
کارایی یک  فناوری به تنهایی عامل تعيین کننده ای در ميزان موفقيت و 
 .)Coffey, et al., 2010( نيست   شهری  ضایعات  جمع آوری  سيستم 
طرح ریزی  به  خوبی  کمک  می شوند  ذکر  ادامه  در  که  دیگری  عوامل 

مطالعات ميدانی خواهند بود.

مشخصات پسماندها و انواع آلودگی
کميت و نوع ترکيبات آن، عاملی  مشخصات پسماند توليدشده از لحاظ 
تعيین کننده در جهت طراحی سيستم جمع آوری ضایعات است. برخی 
ک،  عوامل مؤثر بر مشخصات پسماند؛ شامل عادات پخت وپز و نوع خورا
زندگی  شيوه های  تعيین  موجب  که  اجتماعی  و  اقتصادی  کتورهای  فا
شهری می شوند، عادات درزمينۀ بازیافت یا استفادۀ مجدد در سطح زندگی 
روزمره و آب وهوا و جغرافيای منطقه مانند ميزان بارش و یا متوسط دما 
هستند. نتایج مطالعات درزمينۀ ترکيب پسماند توليدی در شهر تهران، 
که بالغ بر 68 درصد از پسماند توليدی توسط شهروندان،  بیانگر آن است 
مواد فسادپذیر با پایۀ آلی هستند و باقی ترکيبات شامل انواع پالستيک ها، 
کل  کمتر از سه درصد از  کاغذ، مواد فلزی و شيشه ای، عمدتًا مقادیری 
ضایعات را تشکيل می دهند )Nasrabadi, et al., 2008; Fardi, 2013(. این 
مقادیر در مقایسه با نتایج تحقيقات مربوط به سال های اوليه دهۀ هفتاد 
شمسی کاهشی حدود سه درصد نشان می دهند که نمایانگر ثبات نسبی 
در نوع و نسبت ترکيبات پسماند توليدی در شهر تهران است. همچنين 
به دليل اختالط بخش های متفاوت مسکونی، تجاری و صنعتی در بافت 
که تا امروز نيز ادامه دارد، ترکيب های متفاوتی از ضایعات مربوط  شهری 
به تمامی این بخش ها در سيستم های جمع آوری ضایعات قابل مشاهده 
است )Abduli, 1995(. درصد باالی مواد آلی و فسادپذیر نسبت به دیگر 
مواد در بخش ضایعات خانگی در کشورهای دیگر نيز امری طبيعی است؛ 
در  مواد  این  اروپا  شرق  بلوک  کشورهای  در  به عنوان مثال  به صورتی که 

کشورهای شرق  حدود پنجاه درصد وزنی )Denafas, et al., 2012( و یا در 
دور آسيا مانند اندونزی حدود 52 درصد ضایعات را تشکيل می دهند  

.)Aprilia, et al., 2012(
گرچه در  ک و سمی نيز مسئله ای شایان توجه است. ا ضایعات خطرنا
مطالعات نصرآبادی و دیگران )2008( و فردی )2013( اشارۀ مستقيمی به 
این بخش نشده است؛ اما به نظر می رسد جهت آسيب شناسی مخازن 
از  قسمت  این  به  ویژه ای  توجه  باید  شهر  سطح  در  ضایعات  انباشت 
کنوانسيون  متن  در  به تفصيل  ضایعات  این  دامنۀ  شود.  ابراز  ترکيبات 
کتيو تا اشيای تيز و  گسترۀ وسيعی از مواد رادیوا بازل3 ذکر شده است و 
برنده را دربرمی گيرد )UNEP, 2011(. در حيطۀ ضایعات خانگی اما تمرکز 
انواع  سموم،  و  صنعتی  رنگ های  یا  دارو  مانند  شيميایی  مواد  انواع  بر 
لوازم برقی و الکترونيکی، شيشه و قطعات فلزی برنده است. در مطالعۀ 
کل ضایعات توليدی در  مستقل دیگر سهم چشمگير ده درصد وزنی از 
که  ک و سمی اختصاص داده شده است  شهر تهران4 به ضایعات خطرنا
در نوع خود درصد باالیی است. همچنين این مطالعه بیانگر آن است که 
ک یا سمی بودن ضایعات، اقدامی  گاهی از خطرنا کثر شهروندان با وجود آ ا
 Ziaee, et al.,( در جهت جداسازی و دفع مناسب آن ها انجام نمی دهند

.)2012

عوامل اجتماعی و اقتصادی
این عوامل غير از تأثير در نوع ترکيب پسماند، تأثيرات مستقل دیگری 
می تواند  منطقه  هر  در  خدمات  ارائۀ  سطح  مانند  عاملی  دارند.  نيز 
کنان قاهره  کنان باشد؛ به عنوان مثال، سا برانگيزانندۀ سطح توقعات سا
و حتی در طبقۀ  روزانه  به صورت  آن ها  توليدی  تا پسماند  دارند  توقع 
گرفته شود. درصورتی که از شهروندان در  دهم آپارتمان از آن ها تحویل 
که پسماندها را تا مکان های مخصوص  سوئيس می توان توقع داشت 
کنند. عوامل دیگر شامل ميزان اشتغال و سطح  انباشت در معابر حمل 
پسماند  جمع آوری  سيستم  برای  مالی  منابع  تأمين  نحوۀ  درآمدها، 
دغدغه های  و  پسماند  دفع  به  نگاه  نوع  و  شخصی  عادات  شهری، 
زیست محيطی در بین شهروندان هستند )Coffey, et al., 2010(. نوع 
یا به عکس سختی  که موجب تسهيل  معماری شهری و ساخت وساز 
موردتوجه  نيز  می شوند  ضایعات  جمع آوری  برای  معابر  به  دسترسی 
بازدارنده  گاه  و  تعيین کننده  عاملی  نيز  مقررات  دراین زمينه  هستند. 
مطالعاتی  است.  شهروندان  توسط  توليدی  پسماند  نوع  و  مقدار  در 
که در زمينۀ نقش شرکای اجتماعی در توليد و انباشت ميانی ضایعات 
که درحال حاضر، مشارکت محسوسی بین  انجام شده، بیانگر آن است 
قطب های مختلف تأثيرگذار در این زمينه وجود ندارد. از جمله این شرکا 
باید به سازمان های مستقل غيردولتی، خانواده ها، بخش خصوصی و 
که مشارکت سازمان دهی شدۀ  کرد  انجمن های مستقل مردمی اشاره 
ضایعات  جامع  مدیریت  سيستم  بهينه سازی  در  مهمی  نقش  آنان، 
را  امور  شهرداری ها  مسئوليت  از  تمرکززدایی  با  و  می کند  ایفا  جامد 

.)Ahmadi, et al., 2013; Alavi, et al.,  2009( تسهيل می کند

روش تحقیق
کيفی داده ها در رابطه با وضعيت عمومی مخازن  از مطالعۀ توصيفی و 
پسماند توزیع شده در سطح شهر در زمان های متفاوت از طریق مشاهدۀ 
تعيین  است.  شده  استفاده  مخازن  این  با  تعامل  در  شهروندان  رفتار 
شده اند،  انجام  کنون  تا که  مطالعاتی  برمبنای  تحقيق  در  مؤثر  عوامل 
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که ليست آن ها در جدول  کتورها  صورت پذیرفته است. پس از تعيین فا
2 قابل مشاهده است، طی یک دورۀ پانزده روزه در پاییز 1392 خورشيدی 
بر طبق زمان بندی مشخص اقدام به مشاهده و ثبت داده ها شده است. 
برای افزایش قابليت اطمينان داده ها الزم است تا طی مطالعات مشابه، 
ثبت نتایج به فصول مختلف سال نيز تعميم داده شوند؛ زیرا همان گونه 
رفتار  و همچنين  نوع پسماندها  اوليه ذکر شد،  که در بخش مطالعات 
و  از شرایط آب وهوایی  تابعی  به مخازن،  انتقال پسماند  در  شهروندان 
مانند  سال  طول  در  خاص  مناسبت های  همچنين  و  متفاوت  تغذیۀ 
زمان های   .)Denafas, et al., 2012( هست  نيز  عزاداری ها  و  جشن ها 
مشاهده برای تعيین وضعيت مخازن با توزیع مساوی زمانی در سه نوبت 
در هر روز انجام شد و وضعيت ها به صورت یک روز در ميان بررسی شد تا 
توزیع مناسبی از عادات شهروندان در روزهای کاری و تعطيالت آخر هفته 

قابل ثبت باشند.
از ثبت و تحليل نتایج وضعيت مخازن، زمان های مشاهده برای  پس 
ثبت رفتار شهروندان تعيین شد. به این ترتيب که برمبنای نتایج ميزان پر 
بودن مخازن در ساعات مختلف شبانه روز و روزهای هفته، برنامه ریزی 
جهت استقرار مشاهده گر و ثبت رفتارهای شهروندان انجام شد. انتخاب 
 3 شکل  در  که  لکه گذاری ها  با  مطابق  نمونه ها  مشاهدۀ  محل های 
قابل مشاهده است در سطح منطقۀ پنج شهرداری صورت پذیرفت. در 
انتخاب محل های موردنظر عالوه بر عامل توزیع یکنواخت جغرافيایی در 
کاربری  سطح منطقۀ پنج شهرداری، به عوامل تنوع مکان ها ازلحاظ نوع 
درصد  به این ترتيب،  است.  شده  توجه  نيز  جمعيت  تمرکز  همچنين  و 
حصول اطمينان از یکنواختی مشاهدات بدون تمرکز بر مناطق پرجمعيت 
کم جمعيت و یا غلبۀ واحدهای تجاری یا مسکونی، باالتر برده شده  یا 
است. دراین راستا از اطالعات دموگرافی موجود بر روی پایگاه داده های 
آنالین شهرداری منطقۀ پنج مربوط به توزیع جمعيت در سطح نواحی 

هفت گانه بهره گرفته شده است.
محدودۀ  در  مخازن  تمامی  پسماند،  مخازن  وضعيت  ثبت  جهت 
گرفته اند. به این ترتيب با شروع از  عالمت گذاری شده مورد مشاهده قرار 
نقطۀ آغازین و در ساعت مشخص، وضعيت مخازن همراه با تهيۀ عکس 
عالمت گذاری شده  محدودۀ  انتهای  به سمت  مسير  و  است  شده  ثبت 
ادامه یافته است. سپس در بخش مشاهدۀ رفتار شهروندان با تکيه بر 

که  نتایج اوليۀ حاصل از ثبت وضعيت مخازن، آن هایی بررسی شده اند 
سيکل مراجعات منظم تری داشته اند؛ زیرا مشاهدات اوليه بیانگر آن بود 
کز  کمتر است یا به دليل نزدیکی به مرا که امکان مراجعه به برخی مخازن 
تجاری همواره با مقادیر مشخص و انواع خاصی از پسماند پر می شوند و یا 
استفادۀ عمدۀ آن ها توسط مأمورین شهرداری و برای انتقال سرشاخه ها 

  شکل 3. نقشۀ توزیع مناطق پایش و نمونه گيری در سطح منطقۀ 5 شهرداری تهران

  جدول 2. برنامه ریزی مشاهدات   برای تعيین وضعيت مخازن پسماند و عوامل موردبررسی

زمان  
ردیف عامل موثر

توالی روز زمانبندی مشاهده

جمعه

 5 تا 8
 13 تا 15
19 تا 21

ند
ما

پس
ن 

خاز
ت م

عي
وض

1 پر یا خالی بودن مخزن

یک شنبه  2 بوی نامطبوع در شعاع 10 متری مخزن

سه شنبه 3 کيزگی اطراف مخزن وضعيت پا

پنج شنبه 4
 وضعيت استقرار مخزن

گون( )منظم و در جای خود یا جابجا شده یا واژ

شنبه 5 ک به صورت عيان مشاهده ضایعات خطرنا

دوشنبه 6 کيزگی درون مخزن وضعيت پا

چهار شنبه 7 نحوه توزیع مخازن در محدوده های 500 متری

جمعه 8 مشاهده جانوران موذی در اطراف مخزن

ميزان  مخازن،  شست وشوی  با  رابطه  در  است.  خيابان  رفت وروب  و 
کيزگی مخازن پس از شست وشو و ميزان تأثير عمليات شست وشو بر  پا

آلودگی محيط اطراف موردبررسی قرار گرفته اند.
کاربران مخازن  در این پژوهش، مصاحبۀ مستقيم با شهروندان یا دیگر 
صورت نپذیرفته است؛ زیرا هدف اصلی تحقيق، آسيب شناسی سيستم 
چرایی  تا  شده  سعی  و  است  بوده  حاضر  وضعيت  با  پسماند  مخازن 
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کاستی های موجود نه از راه سؤال از شهروندان و جویا شدن نظرات ایشان، د
بلکه از راه مشاهدۀ دقيق وضعيت موجود و استخراج نتایج واقعی حاصل 
همچنين  پذیرد.  صورت  شهروندان  رفتارشناسی  تکيه بر  با  مشاهده  از 
به  شهروندان  پیش داوری های  ورود  از  تا  است  بوده  آن  تحقيق  سعی 
که پس از چندین  داده های خام تحقيق جلوگيری شود. بدیهی است 
سال استفاده از یک سيستم در مقياس وسيع، برخی پیش داوری ها در 
ذهن مردم شکل پذیرند. همچنين به این روش سعی شد تا اثرات رفتار 
تدافعی شهروندان در مقابله با هرگونه پرسش از ایشان به صفر تقليل پیدا 
کليشه ای و استاندارد  کند؛ زیرا درغيراین صورت، احتمال ابراز پاسخ های 

به سؤاالت متداول افزایش می یافت.
کل مشاهدات  از  در خصوص جدول 2، ثبت نتایج برحسب درصد 
بیان خواهند شد. ردیف هفت به صورت یک عامل مکمل برای ردیف 
که در صورت مشاهدۀ تفاوت  گرفته شده است. به این معنی  یک در نظر 

کنش داده ها     نمودار 1. نمودارهای هشت گانۀ نمایانگر ميانگين و ميزان پرا

فاحش در ميزان پر بودن مخازن در محدودۀ ذکرشده، این امر به عنوان 
توزیع نامناسب آن ها تلقی شده است و ثبت نتایج به صورت درصد از 
توزیع بهينه صورت پذیرفته است. جهت ثبت نتایج مربوط به بخش 
مشاهدۀ رفتار شهروندان، برای هر مخزن پنج مراجعه جهت بارگذاری 
ثبت شده است و در طول زمان الزم برای تکميل پنج بارگذاری، تعداد 
مراجعات برای برداشت از مخزن نيز ثبت شده است. درمجموع تعداد 
480 مورد مشاهده مربوط به هشت ناحيۀ تعيین شده در سطح منطقۀ 
پنج شهرداری تهران انجام شد. در خصوص ناحيۀ هشتم واقع در شهرک 
مسکونی5،  ضایعات  دفع  متمرکز  سيستم  از  استفاده  دليل  به  کباتان  ا
مخازن در این ناحيه کاربرد عمومی مسکونی ندارند. کاربرد اصلی مخازن 
در این ناحيه در قطب های تجاری است و اتفاقًا به عنوان یک نمونۀ بارز از 

نوع رفتار افراد در این گونه مناطق موردتوجه قرار گرفته است.
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  نمودار 2. نمودارهای مربوط به دور دوم مشاهدات

نتایج
گردآوری اطالعات مربوط به هشت ناحيۀ  نتایج خام حاصل از فرم های 
جدول 2  هفت گانۀ  پارامترهای  خصوص  در  شکل 3  در  مشخص شده 
داده های  کردن  معنادار  برای  بعد  مرحلۀ  در  گرفتند.  قرار  موردبررسی 
کنش داده ها مورد استناد قرار  جمع آوری شده، ميانگين به همراه ميزان پرا
کتور برای تمامی مکان های  گرفته اند. به این ترتيب ميانگين مقادیر هر فا
مشاهده شده و انحراف معيار مربوط به همان دسته از داده ها، بیانگر 
همان گونه   .)1 )نمودار  بوده اند  مشاهدات  نتایج  از  حاصل  درصدهای 
مخازن  وضعيت  ثبت  به  مربوط  مشاهدات  اول  بخش  نتایج  در  که 
مشاهده می شود، ارتباط معناداری بین ميزان پر بودن مخازن با دیگر 
که مخازن  شاخص های بررسی شده وجود دارد. نتایج بیانگر آن هستند 
کيزه نيستند.  عمومًا در ساعات اوليۀ صبح خالی هستند و درعين حال، پا
کيزگی محيط اطراف مخازن و استقرار صحيح آن ها در ساعات  همچنين پا
اوليۀ روز بیشتر است. ضمن آنکه انتشار بوی نامطبوع نيز علی رغم آنکه در 
تمام طول شبانه روز قابل حس است؛ اما در ساعات ميانی روز و ابتدای 

شب به ترتيب با 34 و 36 درصد بیشتر حس می شود.
که دارای  ک در هشت درصد از موارد مشاهده شده است  ضایعات خطرنا
که تنها موارد  انحراف معيار باالیی نيز هست و با توجه به نوع مشاهده 
عيان ثبت شده اند، بیانگر وجود دائمی و با فراوانی زیاد این گونه از ضایعات 
که اوج بارگذاری  در مخازن است. توزیع مخازن در ساعات بین 19 تا 21 
مخازن توسط شهروندان است تا 74 درصد صحيح ارزیابی شده است که 
با توجه به انحراف معيار با عددی بیشتر از ده نمایانگر اختالف فراوان در 
مشاهدات در مناطق مختلف است. در خصوص مشاهدات مربوط به 
گربه ها  گرچه حضور  جانوران موذی، تمرکز بر مشاهدۀ موش بوده است. ا

نيز با تأثير کمتر در مشاهدات ثبت شده است. حضور معناداری از حشرات 
در طول مشاهدات احساس نشد. الزم است تا در این خصوص در فصل 

تابستان مشاهدۀ دیگری صورت پذیرد.
 ،)2 )نمودار  شهروندان  رفتار  ثبت  به  مربوط  مشاهدات  دوم  دور 
که درصد باالیی از مراجعه کنندگان شامل 79  مشخص کنندۀ آن است 
درصد، مرد هستند و سن غالب ایشان نيز بین بیست تا سی سال است. 
که  است  شده  ثبت  خودرو  با  مراجعاتی  تنها  مراجعه،  نوع  درخصوص 
بستۀ ضایعات توسط فرد از داخل خودرو به مخزن پرتاب شده است. 
در پانزده درصد موارد، بسته ها در بیرون مخزن و در اطراف آن قرار داده 
که دالیل این امر پر بودن مخزن یا بزرگ تر بودن حجم ضایعات  شده اند 
است.  بوده  مراجعه کننده  فرد  بی دقتی  یا  و  مخزن  حجم  از  موردنظر 
که در شکل 5 مشخص است، 38 درصد از بسته ها در هنگام  همان گونه 
قرار دادن در مخزن پاره بوده اند یا اصواًل به صورت باز رها شده اند. این 
کيسه های پالستيکی زباله وابستگی ندارد و تنها نمایانگر  کيفيت  امر به 
ميزان توجه افراد به دربسته بودن کيسۀ ضایعات است. ميزان استحکام 
کيسه های پالستيکی و توان حفاظت از ضایعات در طول حمل ونقل باید 
مشاهدات،  طول  در  گرچه  ا شود.  بررسی  مجزا  شاخص  یک  به صورت 
همچنين  و  بسته ها  در  تيز  اشيای  وجود  به دليل  که  شد  دیده  اغلب 

کافی، بسته ها به راحتی پاره می شوند. استحکام نا
برداشت  همچنين  و  ضایعات  تفکيک  درصد  به  مربوط  مشاهدات  در 
گردآوری شده، تفکيک ضایعات تنها  ضایعات از مخازن، طبق اطالعات 
درخصوص  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  موارد  درصد  تا 26  بین 23 
خشک6  پسماند  جمع آوری  خودروهای  مراجعۀ  مخازن،  از  برداشت 
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د

  شکل 4. تصاویر تهيه شده در طول تحقيق، نمایش دهندۀ وضعيت مخازن ضایعات

تلقی می شود.  امری عادی  یا سياه رنگ در معابر  و  آبی رنگ  به مخازن 
به  غيررسمی  سازمان دهی شدۀ  افراد  و  گروه ها  سایر  مراجعۀ  همچنين 
این مخازن نيز که عمدتًا به منظور جمع آوری انواع پالستيک است، امری 
که در هر ساعت از شبانه روز، بسته به محل مخازن  پذیرفته شده است 
همان گونه  می پذیرد.  صورت  ایشان  موردنظر  اشيای  وجود  احتمال  و 
که در بخش روش تحقيق ذکر شد به ازای هر مخزن، پنج مراجعه جهت 
بارگذاری ثبت شده است و در طول این زمان، مراجعات جهت برداشت 
نيز ثبت شده اند که نهایتًا به صورت درصد مقایسه ای نسبت به مراجعات 
برداشت  برای  مراجعه  درصد  به این ترتيب 45  شده اند.  بیان  بارگذاری 
انجام  برداشت  بارگذاری، یک مورد  به ازای هر دو  که  به معنی آن است 
شده است. در شکل 4 برخی تصاویر تهيه شده مربوط به نواحی مختلف 

نمایش داده شده اند.

نتیجه گیری
تفکيک  کافی  نا سطح  بیانگر  مشاهدات،  از  حاصل  برجستۀ  برونداد 
تالش  هيچ گونه  درحالی که  و  است  شهروندان  توسط  مبدأ  از  ضایعات 
مشهودی در جهت کاهش توليد ضایعات نيز به چشم نمی آید، نمی توان 
به چشم انداز روشنی در این زمينه اميد بست. نوع دفع ضایعات توسط 
موضوع  این  با  ایشان  نامسئوالنۀ  برخورد  بیانگر  به نوعی  شهروندان 
که در محرک های شش گانه برای توسعۀ سيستم های  است. همان گونه 
گاهی عمومی جامعه به عنوان آخرین الیه و  مدیریت ضایعات ذکر شد، آ
همچنين تأثيرگذارترین محرک منظور شده است. به همين دليل، کاهش 
کاربرد این گونه سيستم ها در ابعاد مختلف، عالوه بر  آسيب های ناشی از 

مدیریت صحيح، نيازمند همکاری های اجتماعی در سطح وسيع است.
و  عمومی  بهداشت  بعد  دو  در  پنج  منطقۀ  در  مخازن  آسيب شناسی 
تأثيرات اجتماعی قابل بررسی و بسط به تمامی سطح شهر تهران هستند. 
آسيب های مشهود در ردۀ بهداشتی مربوط به انتشار انواع آلودگی های 
ميکربی و بوی نامناسب و همچنين آلودگی های دیداری هستند. مسلمًا 
به کارگيری این نوع مخازن، پیشرفت مهمی در جهت کاهش آلودگی های 
مذکور نسبت به شرایط قبلی است؛ اما با مروری بر نتایج حاصل از تحقيق 

می توان دریافت که هنوز با شرایط استاندارد جهانی فاصله دارد.
از مخازن دردار بوده است و  بر استفاده  اوليه مبتنی  باوجودآنکه طرح 
مخازن فعلی نيز امکان نصب در را دارند؛ اما در هيچ یک از موارد مخزن 
به تجارب  توجه  با  که  گفت  به بیان دیگر می توان  دردار مشاهده نشد. 
موجود، استفاده از در برای مخازن با شکست مواجه شده است. این امر 
خود به انتشار انواع آلودگی های دیداری و بویایی و همچنين آلودگی های 

ميکروبی و زیست محيطی کمک می کند. در مواردی به خصوص در مناطق 
شمال غرب منطقۀ موردمطالعه، تالش هایی جهت اضافه کردن یک سازۀ 
توری مانند به منظور استقرار صحيح تر مخازن و به نوعی پوشاندن قسمت 
موردتردید  خصوص  این  در  آن  کارایی  که  شد  مشاهده  مخزن  باالیی 
است؛ زیرا به هيچ عنوان کارکرد یک در که به صورت کامل محتویات مخزن 

را محافظت کند ندارد.
به دليل آنکه درحال حاضر و بنا به مشاهدات، امکان وجود ضایعات 
باید  دارد،  وجود  آبی رنگ  و  سياه رنگ  مخازن  نوع  دو  هر  در  ک  خطرنا
که افراد درگير در امر جست وجو و برداشت اشيا از  خطرات احتمالی ای را 
درون مخازن در معرض آن ها هستند، موردتوجه قرار داد. این خطرات 
متشکل از امکان ایراد آسيب های فيزیکی و جراحات در تماس با اشيای 
گرفتن در معرض آلودگی ها و امکان ابتال به  تيز و برنده و همچنين قرار 
بیماری های ميکروبی و ویروسی هستند. بخشی از آسيب های اجتماعی 
محرک های  به  توجه  با  که  برداشت هاست  همين  به  مربوط  موضوع 
که پشتيبان ایجاد و حفظ تشکل های غيرقانونی برای  قوی اقتصادی 
جمع آوری ضایعات هستند، محو آن ها با وضع قوانين سلبی غيرممکن 
چنين  گسترش  و  بسط  موجب  موجود،  وضع  ادامۀ  می رسد.  نظر  به 
که فرهنگ و اقتضائات خاص خود را به جامعه  تشکل هایی خواهد شد 
که با  کرد  کلی تر می توان عنوان  کرد. در یک نتيجه گيری  تحميل خواهند 
که دربرگيرندۀ تنها بخشی از سيستم  توجه به آسيب شناسی انجام شده 
سيستم  بهينه سازی  و  توسعه  است،  شهری  ضایعات  جامع  مدیریت 
موجود تنها در سایۀ توجه به مدیریت منابع به جای مدیریت ضایعات 
محرک  ایجاد  به منظور  جامعه  عمومی  گاهی  آ بردن  باال  همچنين  و 
اجتماعی، می تواند در جهت کاهش و رفع آسيب های ذکرشده مؤثر باشد.



15

پی نوشت
1. Solid Waste Management (SWM)

2. Materials Recycling Facility (MRF)

3. Basel Convention

4. منطقۀ دو شهرداری
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