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چکیده

تحقیـق حاضـر دربرگیرنـدۀ شـناخت آسـیبهای ناشـی از بهکارگیـری مخـازن پالسـتیکی
 1100لیتـری در سیسـتم جمـعآوری ضایعـات جامـد شـهر تهـران اسـت .عالوهبـر
آسـیبهای مشـهود ماننـد آلودگیهـای دیـداری و تأثیـرات سـوء بـر بهداشـت جامعـه
کـه بـا انجـام مشـاهدات بررسـی شـدهاند ،بخـش مهـم دیگـر به تحلیـل مراجعـات منظم
و سـازمانیافتۀ افـراد و گروههـا جهـت برداشـت از ایـن مخـازن و بروندادهـای آن
اختصـاص یافتـه اسـت .تجربـۀ بهکارگیـری اینگونـه مخـازن در کشـورهای دیگر نمایانگر
نقـاط قـوت ایـدۀ کلـی پیادهسـازی چنیـن سیسـتمی اسـت؛ امـا بدیهـی اسـت کـه نحـوۀ
اجرا و فناوریهایی که میتواند در ترکیب با این سیسـتم بهکار گرفته شـود ،در بازدهی
آن و کاهـش آسـیبهای مترتـب بـر آن بسـیار مؤثـر باشـد .آسیبشناسـی بـا اسـتفاده از
روش مشـاهدۀ مسـتقیم و ثبـت نتایـج توسـط مشـاهدهگر و سـپس آنالیـز اطالعـات
بهدسـتآمده انجـام شـده اسـت .مطالعـه در سـطح منطقـۀ پنـج شـهرداری تهـران و بـا
انتخـاب هشـت ناحیـه بـرای نمونهگیـری و مشـاهده ،پیادهسـازی شـده اسـت .بـدون
شک نتایج این تحقیق در رابطه با مواد زائد خانگی ،قابلتعمیم به تمامی سطح شهر
تهران اسـت .گسـترش ایدۀ مدیریت ضایعات شـهری به ایدۀ مدیریت منابع شـهری و
همچنیـن بـاال بـردن سـطح آ گاهـی اجتماعـی راهحلهایـی مؤثـر در کاهـش آسـیبهای
سیسـتم تشـخیص داده شـده اسـت.

کلیدواژهها
مخازن پسماند ،آسیبشناسی ،مدیریت ضایعات جامد ،آ گاهی اجتماعی ،فضای شهری
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ضایعات بهعنوان بخشی جداییناپذیر از زندگی شهری موردتوجه بوده است .در سال  2010میالدی  50/6درصد از جمعیت

جهانی در شهرها سا کن بودهاند .انتظار میرود تا سال  2050بیش از  86درصد جمعیت کشورهای توسعهیافته و  67در صد
در کشورهای درحالتوسعه در مناطق شهری سا کن باشند .هما کنون تولید ساالنۀ ضایعات در سطح جهانی بالغبر
چهارمیلیارد تن است که  45درصد از این مقدار مربوط به ضایعات تولیدی در شهرهاست (Kaliampakos, et
 .)al., 2013تابهحال تالشهای فراوانی برای کاهش و کنترل روند تولید و همچنین بهینهسازی ترکیب
این ضایعات انجام شده است .بهکارگیری یک سیستم کارآمد جمعآوری و تفکیک و دفع و
بازیافت ،کمک مؤثری برای نگهداشتن سطح بهداشت جامعه در حد استاندارد
است .همچنین صرفههای اقتصادی و روانی این سیستم برای جامعه
قابلانکار نیستند .طراحی سیستمهای جدید یا بهبود روند جاری ،همواره
مستلزم شناخت وضع موجود است .آسیبشناسی با استفاده از روشهای
گونا گون ،راهگشای طراحان و برنامهریزان برای شناخت کاستیها و تمرکز بر
رفع مشکالت جاری است .کاربرد مخازن انباشت ضایعات در سطح شهرها
بهعنوان یک سیستم مؤثر و انعطافپذیر همواره موردتوجه بوده است.
ً
معموال در کشورهای درحالتوسعه ترکیبی از این روش و روشهای دیگر
مانند جمعآوری خانهبهخانه بهکار گرفته میشود (.)Coffey, et al., 2010
این سیستم متشکل از مخازن پالستیکی و فلزی است که توسط خودروهای
مخصوص حمل ضایعات بهصورت دورهای تخلیه و شستوشو میشوند.
انتقال ضایعات به سایتهای دفن زباله میتواند توسط همین خودرو انجام
شود یا با انتقال به مرا کز واسطه 2و پس از جداسازی اولیه توسط وسایل نقلیۀ
دیگر به سایت دفن منتقل شود ( .)Morabi Heravi, et al., 2013در این
نوشتار ضمن اشاره به روند تاریخی شکلگیری سیستمهای مدیریت ضایعات
جامد شهری در توجیه بهکارگیری سیستم فعلی جاری در شهر تهران ،سعی
خواهد شد تا آسیبشناسی کاملتری از مهمترین حلقۀ این زنجیره یعنی
مخازن انباشت ضایعات در سطح شهر و با تمرکز بر منطقۀ پنج شهرداری شهر
تهران ارائه شود.

معرفیسیستم جاری
کالنشـهر تهـران بـا جمعیـت ثابـت  8،200،000نفـر در قالـب 2،600،000
خانـوار و تولیـد روزانـه بیـش از  7400تـن زبالـه (سـازمان فنـاوری اطالعـات و
ارتباطات )1391 ،در زمرۀ پایتختهای پرجمعیت در دنیا بهشمار میرود
کـه نیـاز بـه مدیریـت جامـع درزمینـۀ ضایعـات جامـد دارد .در ایـن فراینـد
مرحلـهای کـه بیشـترین تمـاس را بـا شـهروندان دارد ،مرحلـۀ جمـعآوری
ضایعات از واحدهای مسـکونی و تجاری و همچنین معابر شـهری اسـت.
شـهرداری تهـران از اواخـر سـال  1384اقـدام بـه اجـرا و توسـعۀ عملیـات
مکانیزاسـیون خدمـات شـهری در سـطح نواحـی مناطـق شـهر کـرد.
سیسـتم فعلی جمعآوری پسـماند خانگی و تجاری در این شـهر ترکیبی از
ً
سیستم مکانیزه با بهرهگیری از مخازن ثابت عموما پالستیکی سیاهرنگ
از جنـس پلیاتیلـن بـا ظرفیـت  1100لیتـر و همچنیـن جمـعآوری سـنتی
ً
خانهبهخانـه اسـت کـه روش دوم عمومـا در بافتهـای معمـاری قدیمـی
یـا سـنتی کـه امـکان تـردد خودروهـای جمـعآوری پسـماند وجـود نـدارد،
کاربـرد پیـدا میکنـد .در کنـار سیسـتم مذکـور ،جمعآوری پسـماند خشـک
نیز در شهر تهران به روشهای مراجعۀ مستقیم شهروندان به غرفههای
ثابـت بازیافـت ،جمـعآوری پسـماند خشـک ذخیرهشـده در منازل توسـط
پیمانـکاران و سیسـتم مکانیـزه بـا اسـتفاده از مخـازن آبیرنـگ پلیاتیلنـی

 1100لیتـری قراردادهشـده در معابـر شـهری انجـام میپذیـرد (سـازمان
مديريـت پسـماند.)1392 ،
شـکل  1نمایانگـر نحـوۀ توزیـع مخـازن آبیرنـگ در مناطـق مختلـف
شهرداری تهران است .مشخص است که منطقۀ پنج بیشترین بهره را از
این نوع مخازن دارد .منطقۀ پنج شـهرداری تهران با مسـاحت 5287/3
هکتـار در شـمالغرب تهـران از بزرگتریـن مناطـق 22گانـه محسـوب
میشـود کـه از هفـت ناحیـه و  29محلـه تشـکیل شـده اسـت .جمعیـت
آن نزدیـک بـه هشـتصدهزار نفر مشـتمل بـر بیـش از  267.000خانوار اسـت
کـه پـس از منطقـۀ چهـار ،پرجمعیتتریـن منطقـه اسـت .در بیـن نواحـی
هفتگانۀ این منطقه ،ناحیۀ سه با بیشترین مساحت مشتمل بر هشت
محلـه و ناحیـۀ پنـج بـا کمتریـن مسـاحت از دو محلـۀ مهـران و فـردوس
ً
تشـکیل شـده اسـت .بافت سنتی مناطق مسکونی در منطقۀ پنج عمدتا
مربـوط بـه روسـتای کـن ،بـاغ فیـض ،ده حصـارک ،مرادآبـاد ،حسـنآباد و
وسـک بوده اسـت .دو محدودۀ حسـنآباد و وسـک در درون بافت شهری
منطقـه حـل شـده و اثـر قابلمالحظـهای از آنـان بهجـای نمانـده اسـت،
ولی سـه محدودۀ دیگر کما کان آثاری از گذشـته را در خود دارند (سـازمان
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات.)1391 ،
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شکل  .1نقشۀ پرا کنش مخازن مخصوص جمعآوری پسماند خشک
در مناطق 22گانۀ شهر تهران در سال ( ،1390سازمان مديريت پسماند)1392،

توسعۀتاریخی
مدیریت جامع ضایعات جامد بهصورتی که امروزه شاهد آن هستیم،
ریشه در تحوالت سالهای پایانی قرن هجدهم و بهخصوص در بریتانیا
دارد .عملیات جمعآوری متمرکز و انتقال ضایعات به مکانهای مشخص،
ً
عمدتا با محوریت حفظ سالمت عمومی جامعه و سپس بهمنظور
بهرهگیری از صرفههای اقتصادی ضایعات بوده است (.)Wilson, 2007
توسعه و گسترش مدلهای متعدد مدیریت ضایعات شهری در فاصلۀ
سالهای  1970تا اوایل دهۀ  1990میالدی نمایانگر درک اهمیت فزایندۀ
بهکارگیری روشهای سیستماتیک در این حوزه است .هرچند ا کثر این
مدلها دارای کاستیهایی هستند؛ ازجمله توجه نکردن به بازیافت
مواد ،توجه نکردن به جنبههای اجتماعی و تمرکز بر جمعآوری و مدیریت
ضایعات تنها پس از تولید ضایعات .درحقیقت حرکت به سمت مدیریت
ضایعات شهری قبل از تولید ضایعات توسط شهروندان تا سالهای
پایانی دهۀ هشتاد میالدی بسیار غیرمعمول بوده است (Morrissey, et
.)al., 2004
ویلسون معتقد است که هیچگونه راهحل فوری و مؤثری برای کنترل
و مدیریت ضایعات شهری وجود ندارد و تنها در سایۀ مطالعه و گسترش
مداوم ایدههای برتر است که میتوان به سیستمهای کارآمدتر دست
یافت که در عمل تأثیر خود را آشکار کنند .این درس مهمی برای کشورهای
درحالتوسعه است تا با تعریف برنامهریزی و مطالعات بلندمدت ،سطح
انتظارات خود را از نتایج پیادهسازی سیستمهای جدید در هر بازۀ زمانی
متعادل سازند .ازطرفدیگر ،ایجاد فهم عمیق از محرکها یا عوامل
انگیزشی در جهت ایجاد و بهرهگیری از سیستمهای مختلف مدیریت
مواد زائد شهری کمک مؤثری در جهت پیشبرد این سیستمهاست
(.)Wilson, 2007

نگاه جهانی و منطقهای
با افزایش مداوم جمعیت شهری و تغییرات سریع الگوی مصرف ،امروزه
مدیریت جامع ضایعات شهری ،مرکز توجه مدیران و برنامهریزان شهری
است .سالمت شهروندان و مسائل زیستمحیطی متأثر از نحوۀ مدیریت
ضایعات جامد در سطح شهرها بهخصوص در جوامع درحالتوسعه
در صدر برنامههای مدیران شهری قرار دارد (.)Marshall, et al., 2013
تفاوتهای سیستمهای جمعآوری ضایعات در کشورهای درحالتوسعه
و کشورهای پیشرفته صنعتی را نباید از نظر دور داشت؛ زیرا توجه نکردن

به این تفاوتها منجر به انتخاب و بهکارگیری رهیافتهایی میشود
ً
که گاه بهکلی کارکردهای اصلی خود را از دست میدهند و صرفا موجب
اتالف منابع خواهند شد ( .)Coffey, et al., 2010در همین رابطه کافی
است اشاره شود که دستاورد سالمت عمومی که ناشی از مدیریت
صحیح جمعآوری و انتقال ضایعات جامد از سطح شهر است در جوامع
توسعهیافته و صنعتی امری عادی بهشمار میآید که نمیتوان دیگر از آن
بهعنوان یک انگیزه برای بهبود سیستمها یاد کرد ،درحالیکه در جوامع
توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته ،این عامل هنوز بهعنوان دغدغۀ
اصلی مدیران شهری و یک محرک قوی در طراحی و به اجرا درآوردن
سیستمهای جدید است (.)Marshall, et al., 2013
هدف اصلی از پیادهسازی یک سیستم کارآمد مدیریت ضایعات
جامد در شهرها ،دستیابی به سالمت ،محیطزیست سالم ،آراستگی،
استفادۀ بهینه از زمین و همچنین پرداختن به راهحلهای مناسب برای
جلوگیری از اتالف منابع اقتصادی است(Henry, et al., 2006 ;Nemerow,
 .)2009) Wilson, 2007درحالیکه جنبههای اقتصادی و زیستمحیطی
این مسئله همواره مرکز توجه واقع شدهاند و جنبههای اجتماعی
موضوع ،حتی در کشورهای توسعهیافته تا قبل از سال  2000میالدی
کمتر موردتوجه بودهاند ( .)Morrissey, et al., 2004تمامی تالشها
در جهت تحلیل سیستمهای مدیریت مواد زائد که تابهحال بهنوعی
نتوانستهاند موفقیت کامل کسب کنند از جهتی نیاز مبرم به روشهای
جامع و همهجانبهنگر را که در آن ارتباط تنگاتنگ زمینههای فرهنگی-
اجتماعی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و فناورانه لحاظ شده باشد ،آشکار
میکنند (.)Marshall, et al., 2013
با توجه به ماهیت موضوع ،تفاوتهای جوامع که در تمامی سطوح
مانند اقوام و ملل مختلف ،مناطق جغرافیایی و حتی افراد مختلف
قابلمالحظه هستند ،تأثیرات متقابل خود را درون هرگونه سیستم
طراحیشده به نمایش خواهند گذاشت ( .)Marshall, et al., 2013به نظر
ً
نگارنده اهمیت این نکته ازآنجا ناشی میشود که عموما در کالنشهرها با
مجموعهای از تقابلهای ذکرشده در باال روبهرو هستیم که تأثیرات خود
را بر هر نوع سیستم پیشنهادی تحمیل خواهند کرد؛ بنابراین الزم است
تا هرگونه بومیسازی یا در نظر گرفتن ویژگیهای خاص برای سیستم با
توجه به تفاوتهای نهفته در آن جامعه طراحی و اجرا شوند.
مطالعات ویلسون ( )2007درزمینۀ انگیزههای ایجاد و توسعۀ
سیستمهای مدیریت ضایعات شهری ،بیانگر آن است که این انگیزهها
در شش گروه قابل دستهبندی هستند .اهمیت این مطالعه در آن
است که نقش هرکدام از انگیزهها بهطور مجزا در کشورهای توسعهیافته
و درحالتوسعه بررسی شده است و سابقۀ تاریخی آن نیز ذکر شده است.
با رجوع به جدول  ،1بهوضوح میتوان دریافت که چگونه حرکت به سمت
باال بردن آ گاهی اجتماعی نسبت به ارزشهای حفظ محیطزیست و
تأثیرات کنترل تولید ضایعات بر اقتصاد عمومی جامعه میتواند نقش
مثبت خود را در بهبود این سیستم ایفا کند .اهمیت این مسئله به میزانی
است که بهنظر میرسد بدون رسیدن به یک سطح مطلوب از آ گاهی
اجتماعی ،هرگز نمیتوان بهسمت باالترین سطح مدیریت ضایعات که
همان مدیریت منابع و مدیریت تولید ضایعات در مبدأ است دست یافت.
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جدول  .1طبقهبندی انگیزههای ایجاد سیستمهای مدیریت ضایعات شهری)Wilson, 2007( .

وضعیت حاضر
گروه انگیزشی

سابقه تاریخی

( )1سالمت عمومی

بهعنوان انگیزه اصلی در قرن نوزدهم
میالدی

بهعنوان یک امر مسلم انگاشته
میشود.

( )2حفظ
محیط زیست

از  1970میالدی به این سو مطرح
بودهاست.

ارتقای سطح استانداردها هنوز
ادامه دارد.

هنوز در مراحل ابتدایی سیر میکند.
موسسات سرمایه گذاری جهانی در این زمینه
فعال هستند.

( )3ارزش اقتصادی
ضایعات

همواره مطرح بودهاست.

جای خود را به دیدگاه جامعتر
مدیریت منابع دادهاست.

تامین معاش برای بخش عمدهای از فقرا.
چین و هند هنوز بر واردات ضایعات از دیگر
کشورها بهعنوان مواد خام تکیه دارند.

( )4ایجاد چرخۀ
بستۀ ضایعات

از  1977میالدی مطرح بودهاست.

جلوگیری از ایجاد ضایعات به
همراه بازیافت همواره اهمیت
بیشتری پیدا میکنند.

--

()5
مسئولیت پذیری
نهادها و مؤسسات
شهری

مسئولیت شهرداریها از اواخر قرن
نوزدهم مطرح بودهاست.

ارائه چنین خدماتی بهعنوان یک
امر مسلم انگاشته میشود .بخش
خصوصی به صورت فعال نقش
بیشتری را پذیراست.

افزایش ظرفیت و مدیریت بهتر هنوز در حال
گسترش است.

همراه با باال رفتن سطح
استانداردهای زندگی نقش مدیریت
ضایعات در نظر شهروندان برجستهتر
شدهاست.

تغییرات زیست محیطی ،تغییرات
آبوهوا و مدیریت منابع بهعنوان
موارد کلیدی جای خود را در
آگاهی عمومی جامعه پیدا
کردهاند.

تمرکز جامعه هنوز بر موارد کلیدی مانند غذا،
مسکن ،امنیت اجتماعی و تأمین معاش است.
مسئله ضایعات زمانی مرکز توجه میشودکه
تاثیرات خود را بر سالمت عمومی یا اولویتهای
دیگر ذکر شده در باال به نمایش بگذارد.

( )6آ گاهی عمومی
جامعه

کشورهای توسعه یافته

کشورهای در حال توسعه
هنوز بهعنوان یک انگیزه قوی وجود دارد به
خصوص در مناطق گرم

انـ ــواعســیستمهایجــمعآوریضــایعاتجــامدو
عــواملتــأثیرگذار
هر نوع سیستم جمعآوری ضایعات شهری بهدلیل ماهیت توزیع مویرگی
آن که تا الیههای آخر معابر شهری گسترش پیدا میکند ،همواره با
میزان سالمت شهروندان و پا کیزگی و آراستگی شهری ،رابطۀ مستقیم
داشته است .تالش در جهت به حداقل رساندن این تأثیرات ،منتهی
به خلق فناوریهایی مانند کاربرد تونلهای زیرزمینی و انتقال ضایعات
با سیستم هوای فشرده شده است که از دهۀ هفتاد میالدی به اینسو
همراه با اصالحات و پیشرفتها درزمینۀ تجهیزات و قابلیت اطمینان در
مناطق مختلف دنیا اجرا شدهاند (شکل  .)2ازآنجا که بهرهگیری ازاینگونه
فناوریها مستلزم ایجاد زیرساخت مربوطه در سطح شهر است ،گسترش
و بهکارگیری آنها در سطح وسیع نیازمند سرمایهگذاریهای کالن و
همچنین در نظرگیری انطباقهای فرهنگی است (Kaliampakos, et
 .)al., 2013مطالعات همچنین بیانگر آن هستند که وا گذاری مرحلۀ
جمعآوری ضایعات از سطح شهر به بخش خصوصی یا دولتی ،تأثیرات
خاص خود را در کیفیت و همچنین هزینۀ خدمات برجا خواهد گذاشت؛
بهاینترتیب که بخش خصوصی خدمات بهتر و با هزینۀ پایینتر ارائه
میدهد (.)Jacobsen, et al., 2013
شکل  .2یک نمونه از فناوری استفاده از فضای زیرزمین برای جمعآوری و انتقال ضایعات
شهری)Kaliampakos, et al., 2013( ،
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با تمرکز بر جوامع توسعهنیافته و درحالتوسعه ،سه روش جمعآوری
خانهبهخانهاز جلویدر منازل،جمعآوریاز حیاطمنازلبااجازهاز مالکان
و نیز انباشتن ضایعات در مخازن ثابت در سطح معابر و تخلیۀ مخازن در
ساعات مشخص قابلشناسایی هستند ( .)Coffey, et al., 2010معایب
سیستم انباشت پسماند در مخازن سطح شهر ،بهخصوص در کشورهای
درحالتوسعه شامل مواردی مانند رعایت نکردن زمانبندی مدون برای
قرار دادن ضایعات در مخازن ،تجمع حشرات و جانوران موذی در مناطق
پیرامونی مخازن ،انتشار بوی بد در اطراف مخازن ،مراجعۀ گروههای
غیررسمی جمعآوریکنندۀ ضایعات برای فروش و استفاده از کارکنان
نا کارآمد و با آموزش نا کافی برای جمعآوری ضایعات هستند(عابدین زاده,
و دیگران1390 ,؛ )Coffey, et al. , 2010; Nasrabadi, et al. , 2008
مطالعهای که در همین زمینه در سالهای اولیۀ پیادهسازی سیستم
مکانیزۀ در شهر تهران انجام شده ،بیانگر آن است که درصد رضایت از
مواردی مانند جانمایی صحیح مخازن ،حجم آنها ،جنس مخازن،
شستشوی مرتب مخازن توسط پیمانکار و مدیریت نگهداری از مخازن
توسط شهرداری همگی مقادیری کمتر از پنجاهدرصد را به خود اختصاص
داده بودند .همچنین موانع ذکرشده بر سر راه بهرهگیری مناسب از
سیستم مکانیزه در شهر تهران شامل بافت قدیمی و فرسوده و معماری
سنتی برخی از مناطق شهر ،ترا کم باالی جمعیت در برخی از نواحی،
نداشتن معماری شهری مناسب در طراحی صحیح معابر ،شیبدار
بودن خیابانها در برخی از نواحی ،مطالعات نا کافی در مورد مسیریابی
جمعآوری و انتقال ضایعات و کامل نبودن ابزار و تجهیزات سیستم
جمعآوری مکانیزۀ ضایعات هستند (امیر اصالنی ،و دیگران.)1387 ،
فناوری بهتنهایی عامل تعیینکنندهای در میزان موفقیت و کارایی یک
سیستم جمعآوری ضایعات شهری نیست (.)Coffey, et al., 2010
عوامل دیگری که در ادامه ذکر میشوند کمک خوبی به طر حریزی
مطالعات میدانی خواهند بود.
مشخصات پسماندها و انواع آلودگی
مشخصات پسماند تولیدشده از لحاظ کمیت و نوع ترکیبات آن ،عاملی
تعیینکننده در جهت طراحی سیستم جمعآوری ضایعات است .برخی
عوامل مؤثر بر مشخصات پسماند؛ شامل عادات پختوپز و نوع خورا ک،
فا کتورهای اقتصادی و اجتماعی که موجب تعیین شیوههای زندگی
شهریمیشوند،عاداتدرزمینۀبازیافتیااستفادۀمجدددر سطحزندگی
روزمره و آبوهوا و جغرافیای منطقه مانند میزان بارش و یا متوسط دما
هستند .نتایج مطالعات درزمینۀ ترکیب پسماند تولیدی در شهر تهران،
بیانگر آن است که بالغبر  68درصد از پسماند تولیدی توسط شهروندان،
مواد فسادپذیر با پایۀ آلی هستند و باقی ترکیبات شامل انواع پالستیکها،
ً
کاغذ ،مواد فلزی و شیشهای ،عمدتا مقادیری کمتر از سهدرصد از کل
ضایعات را تشکیل میدهند ( .)Nasrabadi, et al., 2008; Fardi, 2013این
مقادیر در مقایسه با نتایج تحقیقات مربوط به سالهای اولیه دهۀ هفتاد
شمسی کاهشی حدود سهدرصد نشان میدهند که نمایانگر ثبات نسبی
در نوع و نسبت ترکیبات پسماند تولیدی در شهر تهران است .همچنین
بهدلیل اختالط بخشهای متفاوت مسکونی ،تجاری و صنعتی در بافت
شهری که تا امروز نیز ادامه دارد ،ترکیبهای متفاوتی از ضایعات مربوط
به تمامی این بخشها در سیستمهای جمعآوری ضایعات قابلمشاهده
است ( .)Abduli, 1995درصد باالی مواد آلی و فسادپذیر نسبت به دیگر
مواد در بخش ضایعات خانگی در کشورهای دیگر نیز امری طبیعی است؛
بهصورتیکه بهعنوانمثال در کشورهای بلوک شرق اروپا این مواد در

حدود پنجاهدرصد وزنی ( )Denafas, et al., 2012و یا در کشورهای شرق
دور آسیا مانند اندونزی حدود  52درصد ضایعات را تشکیل میدهند
(.)Aprilia, et al., 2012
ضایعات خطرنا ک و سمی نیز مسئلهای شایان توجه است .ا گرچه در
مطالعات نصرآبادی و دیگران ( )2008و فردی ( )2013اشارۀ مستقیمی به
این بخش نشده است؛ اما بهنظر میرسد جهت آسیبشناسی مخازن
انباشت ضایعات در سطح شهر باید توجه ویژهای به این قسمت از
ترکیبات ابراز شود .دامنۀ این ضایعات بهتفصیل در متن کنوانسیون
بازل 3ذکر شده است و گسترۀ وسیعی از مواد رادیوا کتیو تا اشیای تیز و
برنده را دربرمیگیرد ( .)UNEP, 2011در حیطۀ ضایعات خانگی اما تمرکز
بر انواع مواد شیمیایی مانند دارو یا رنگهای صنعتی و سموم ،انواع
لوازم برقی و الکترونیکی ،شیشه و قطعات فلزی برنده است .در مطالعۀ
مستقل دیگر سهم چشمگیر دهدرصد وزنی از کل ضایعات تولیدی در
شهر تهران 4به ضایعات خطرنا ک و سمی اختصاص داده شده است که
در نوع خود درصد باالیی است .همچنین این مطالعه بیانگر آن است که
ا کثر شهروندان با وجود آ گاهی از خطرنا ک یا سمی بودن ضایعات ،اقدامی
در جهت جداسازی و دفع مناسب آنها انجام نمیدهند (Ziaee, et al.,
.)2012
عوامل اجتماعی و اقتصادی
این عوامل غیر از تأثیر در نوع ترکیب پسماند ،تأثیرات مستقل دیگری
نیز دارند .عاملی مانند سطح ارائۀ خدمات در هر منطقه میتواند
برانگیزانندۀ سطح توقعات سا کنان باشد؛ بهعنوانمثال ،سا کنان قاهره
توقع دارند تا پسماند تولیدی آنها بهصورت روزانه و حتی در طبقۀ
دهم آپارتمان از آنها تحویل گرفته شود .درصورتیکه از شهروندان در
سوئیس میتوان توقع داشت که پسماندها را تا مکانهای مخصوص
انباشت در معابر حمل کنند .عوامل دیگر شامل میزان اشتغال و سطح
درآمدها ،نحوۀ تأمین منابع مالی برای سیستم جمعآوری پسماند
شهری ،عادات شخصی و نوع نگاه به دفع پسماند و دغدغههای
زیستمحیطی در بین شهروندان هستند ( .)Coffey, et al., 2010نوع
معماری شهری و ساختوساز که موجب تسهیل یا بهعکس سختی
دسترسی به معابر برای جمعآوری ضایعات میشوند نیز موردتوجه
هستند .دراینزمینه مقررات نیز عاملی تعیینکننده و گاه بازدارنده
در مقدار و نوع پسماند تولیدی توسط شهروندان است .مطالعاتی
که در زمینۀ نقش شرکای اجتماعی در تولید و انباشت میانی ضایعات
انجام شده ،بیانگر آن است که درحالحاضر ،مشارکت محسوسی بین
قطبهای مختلف تأثیرگذار در این زمینه وجود ندارد .از جمله این شرکا
باید به سازمانهای مستقل غیردولتی ،خانوادهها ،بخش خصوصی و
انجمنهای مستقل مردمی اشاره کرد که مشارکت سازماندهیشدۀ
آنان ،نقش مهمی در بهینهسازی سیستم مدیریت جامع ضایعات
جامد ایفا میکند و با تمرکززدایی از مسئولیت شهرداریها امور را
تسهیل میکند (.)Ahmadi, et al., 2013; Alavi, et al., 2009

روشتحقیق
از مطالعۀ توصیفی و کیفی دادهها در رابطه با وضعیت عمومی مخازن
پسماند توزیعشده در سطح شهر در زمانهای متفاوت از طریق مشاهدۀ
رفتار شهروندان در تعامل با این مخازن استفاده شده است .تعیین
عوامل مؤثر در تحقیق برمبنای مطالعاتی که تا کنون انجام شدهاند،

صورت پذیرفته است .پس از تعیین فا کتورها که لیست آنها در جدول
 2قابلمشاهده است ،طی یک دورۀ پانزدهروزه در پاییز  1392خورشیدی
بر طبق زمانبندی مشخص اقدام به مشاهده و ثبت دادهها شده است.
برای افزایش قابلیت اطمینان دادهها الزم است تا طی مطالعات مشابه،
ثبت نتایج به فصول مختلف سال نیز تعمیم داده شوند؛ زیرا همانگونه
که در بخش مطالعات اولیه ذکر شد ،نوع پسماندها و همچنین رفتار
شهروندان در انتقال پسماند به مخازن ،تابعی از شرایط آبوهوایی و
تغذیۀ متفاوت و همچنین مناسبتهای خاص در طول سال مانند
جشنها و عزاداریها نیز هست ( .)Denafas, et al., 2012زمانهای
مشاهده برای تعیین وضعیت مخازن با توزیع مساوی زمانی در سه نوبت
در هر روز انجام شد و وضعیتها بهصورت یک روز در میان بررسی شد تا
توزیع مناسبی از عادات شهروندان در روزهای کاری و تعطیالت آخر هفته
قابل ثبت باشند.
پس از ثبت و تحلیل نتایج وضعیت مخازن ،زمانهای مشاهده برای
ثبت رفتار شهروندان تعیین شد .بهاینترتیب که برمبنای نتایج میزان پر
بودن مخازن در ساعات مختلف شبانهروز و روزهای هفته ،برنامهریزی
جهت استقرار مشاهدهگر و ثبت رفتارهای شهروندان انجام شد .انتخاب
محلهای مشاهدۀ نمونهها مطابق با لکهگذاریها که در شکل 3
قابلمشاهده است در سطح منطقۀ پنج شهرداری صورت پذیرفت .در
انتخاب محلهای موردنظر عالوهبر عامل توزیع یکنواخت جغرافیایی در
سطح منطقۀ پنج شهرداری ،به عوامل تنوع مکانها ازلحاظ نوع کاربری
و همچنین تمرکز جمعیت نیز توجه شده است .بهاینترتیب ،درصد
حصولاطمیناناز یکنواختیمشاهداتبدونتمرکزبرمناطقپرجمعیت
یا کمجمعیت و یا غلبۀ واحدهای تجاری یا مسکونی ،باالتر برده شده
است .دراینراستا از اطالعات دموگرافی موجود بر روی پایگاه دادههای
آنالین شهرداری منطقۀ پنج مربوط به توزیع جمعیت در سطح نواحی
هفتگانه بهره گرفته شده است.
جهت ثبت وضعیت مخازن پسماند ،تمامی مخازن در محدودۀ
عالمتگذاریشده مورد مشاهده قرار گرفتهاند .بهاینترتیب با شروع از
نقطۀ آغازین و در ساعت مشخص ،وضعیت مخازن همراه با تهیۀ عکس
ثبت شده است و مسیر بهسمت انتهای محدودۀ عالمتگذاریشده
ادامه یافته است .سپس در بخش مشاهدۀ رفتار شهروندان با تکیهبر

نتایج اولیۀ حاصل از ثبت وضعیت مخازن ،آنهایی بررسی شدهاند که
سیکل مراجعات منظمتری داشتهاند؛ زیرا مشاهدات اولیه بیانگر آن بود
که امکان مراجعه به برخی مخازن کمتر است یا به دلیل نزدیکی به مرا کز
تجاری همواره با مقادیر مشخص و انواع خاصی از پسماند پر میشوند و یا
استفادۀ عمدۀ آنها توسط مأمورین شهرداری و برای انتقال سرشاخهها

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

و رفتوروب خیابان است .در رابطه با شستوشوی مخازن ،میزان
پا کیزگی مخازن پس از شستوشو و میزان تأثیر عملیات شستوشو بر
آلودگی محیط اطراف موردبررسی قرار گرفتهاند.
در این پژوهش ،مصاحبۀ مستقیم با شهروندان یا دیگر کاربران مخازن
صورت نپذیرفته است؛ زیرا هدف اصلی تحقیق ،آسیبشناسی سیستم
مخازن پسماند با وضعیت حاضر بوده است و سعی شده تا چرایی

جدول  .2برنامهریزی مشاهدات برای تعیین وضعیت مخازن پسماند و عوامل موردبررسی

زمان
عامل موثر

رديف

پر يا خالی بودن مخزن

1

جمعه

بوی نامطبوع در شعاع  10متری مخزن

2

يک شنبه

وضعيت پا کيزگی اطراف مخزن

3

سه شنبه

وضعيت استقرار مخزن
(منظم و در جای خود يا جابجا شده يا واژگون)

4

مشاهده ضايعات خطرنا ک به صورت عيان

5

وضعيت پا کيزگی درون مخزن

6

نحوه توزيع مخازن در محدوده های  500متری

7

چهار شنبه

مشاهده جانوران موذی در اطراف مخزن

8

جمعه

زمانبندی مشاهده

وضعيت مخازن پسماند

 5تا 8
 13تا 15
 19تا 21

توالی روز

پنج شنبه
شنبه
دوشنبه

11
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کاستیهای موجود نه از راه سؤال از شهروندان و جویا شدن نظرات ایشان،
بلکه از راه مشاهدۀ دقیق وضعیت موجود و استخراج نتایج واقعی حاصل
از مشاهده با تکیهبر رفتارشناسی شهروندان صورت پذیرد .همچنین
سعی تحقیق آن بوده است تا از ورود پیشداوریهای شهروندان به
دادههای خام تحقیق جلوگیری شود .بدیهی است که پس از چندین
سال استفاده از یک سیستم در مقیاس وسیع ،برخی پیشداوریها در
ذهن مردم شکل پذیرند .همچنین به این روش سعی شد تا اثرات رفتار
تدافعی شهروندان در مقابله با هرگونه پرسش از ایشان به صفر تقلیل پیدا
کند؛ زیرا درغیراینصورت ،احتمال ابراز پاسخهای کلیشهای و استاندارد
به سؤاالت متداول افزایش مییافت.
در خصوص جدول  ،2ثبت نتایج برحسب درصد از کل مشاهدات
بیان خواهند شد .ردیف هفت بهصورت یک عامل مکمل برای ردیف
یک در نظر گرفته شده است .به این معنی که در صورت مشاهدۀ تفاوت

فاحش در میزان پر بودن مخازن در محدودۀ ذکرشده ،این امر بهعنوان
توزیع نامناسب آنها تلقی شده است و ثبت نتایج بهصورت درصد از
توزیع بهینه 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 تکمیل پنج بارگذاری ،تعداد
مراجعات برای برداشت از مخزن نیز ثبت شده است .درمجموع تعداد
 480مورد مشاهده مربوط به هشت ناحیۀ تعیینشده در سطح منطقۀ
پنج شهرداری تهران انجام شد .در خصوص ناحیۀ هشتم واقع در شهرک
ا کباتان به دلیل استفاده از سیستم متمرکز دفع ضایعات مسکونی،5
مخازن در این ناحیه کاربرد عمومی مسکونی ندارند .کاربرد اصلی مخازن
ً
در این ناحیه در قطبهای تجاری است و اتفاقا بهعنوان یک نمونۀ بارز از
نوع رفتار افراد در اینگونه مناطق موردتوجه قرار گرفته است.

نمودار  .1نمودارهای هشتگانۀ نمایانگر میانگین و میزان پرا کنش دادهها
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نمودار  .2نمودارهای مربوط به دور دوم مشاهدات

نتایج
نتایج خام حاصل از فرمهای گردآوری اطالعات مربوط به هشت ناحیۀ
مشخصشده در شکل  3در خصوص پارامترهای هفتگانۀ جدول 2
موردبررسی قرار گرفتند .در مرحلۀ بعد برای معنادار کردن دادههای
جمعآوریشده،میانگینبههمراهمیزانپرا کنشدادههامورداستنادقرار
گرفتهاند .بهاینترتیب میانگین مقادیر هر فا کتور برای تمامی مکانهای
مشاهدهشده و انحراف معیار مربوط به همان دسته از دادهها ،بیانگر
درصدهای حاصل از نتایج مشاهدات بودهاند (نمودار  .)1همانگونه
که در نتایج بخش اول مشاهدات مربوط به ثبت وضعیت مخازن
مشاهده میشود ،ارتباط معناداری بین میزان پر بودن مخازن با دیگر
شاخصهای بررسیشده وجود دارد .نتایج بیانگر آن هستند که مخازن
ً
عموما در ساعات اولیۀ صبح خالی هستند و درعینحال ،پا کیزه نیستند.
همچنین پا کیزگی محیط اطراف مخازن و استقرار صحیح آنها در ساعات
اولیۀ روز بیشتر است .ضمن آنکه انتشار بوی نامطبوع نیز علیرغم آنکه در
تمام طول شبانهروز قابل حس است؛ اما در ساعات میانی روز و ابتدای
شب به ترتیب با  34و  36درصد بیشتر حس میشود.
ضایعات خطرنا ک در هشتدرصد از موارد مشاهده شده است که دارای
انحراف معیار باالیی نیز هست و با توجه به نوع مشاهده که تنها موارد
عیان ثبت شدهاند ،بیانگر وجود دائمی و با فراوانی زیاد اینگونه از ضایعات
در مخازن است .توزیع مخازن در ساعات بین  19تا  21که اوج بارگذاری
مخازن توسط شهروندان است تا  74درصد صحیح ارزیابی شده است که
با توجه به انحراف معیار با عددی بیشتر از ده نمایانگر اختالف فراوان در
مشاهدات در مناطق مختلف است .در خصوص مشاهدات مربوط به
جانوران موذی ،تمرکز بر مشاهدۀ موش بوده است .ا گرچه حضور گربهها

نیز با تأثیر 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.
دور دوم مشاهدات مربوط به ثبت رفتار شهروندان (نمودار ،)2
مشخصکنندۀ آن است که درصد باالیی از مراجعهکنندگان شامل 79
درصد ،مرد هستند و سن غالب ایشان نیز بین بیست تا سی سال است.
درخصوص نوع مراجعه ،تنها مراجعاتی با خودرو ثبت شده است که
بستۀ ضایعات توسط فرد از داخل خودرو به مخزن پرتاب شده است.
در پانزدهدرصد موارد ،بستهها در بیرون مخزن و در اطراف آن قرار داده
شدهاند که دالیل این امر پر بودن مخزن یا بزرگتر بودن حجم ضایعات
موردنظر از حجم مخزن و یا بیدقتی فرد مراجعهکننده بوده است.
همانگونه که در شکل  5مشخص است 38 ،درصد از بستهها در هنگام
ً
قرار دادن در مخزن پاره بودهاند یا اصوال بهصورت باز رها شدهاند .این
امر به کیفیت کیسههای پالستیکی زباله وابستگی ندارد و تنها نمایانگر
میزان توجه افراد به دربسته بودن کیسۀ ضایعات است .میزان استحکام
کیسههای پالستیکی و توان حفاظت از ضایعات در طول حملونقل باید
بهصورت یک شاخص مجزا بررسی شود .ا گرچه در طول مشاهدات،
اغلب دیده شد که بهدلیل وجود اشیای تیز در بستهها و همچنین
استحکام نا کافی ،بستهها بهراحتی پاره میشوند.
در مشاهدات مربوط به درصد تفکیک ضایعات و همچنین برداشت
ضایعات از مخازن ،طبق اطالعات گردآوریشده ،تفکیک ضایعات تنها
بین  23تا  26درصد موارد را به خود اختصاص میدهد .درخصوص
6
برداشت از مخازن ،مراجعۀ خودروهای جمعآوری پسماند خشک
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شکل  .4تصاویر تهیهشده در طول تحقیق ،نمایشدهندۀ وضعیت مخازن ضایعات

به مخازن آبیرنگ و یا سیاهرنگ در معابر امری عادی تلقی میشود.
همچنین مراجعۀ سایر گروهها و افراد سازماندهیشدۀ غیررسمی به
ً
این مخازن نیز که عمدتا بهمنظور جمعآوری انواع پالستیک است ،امری
پذیرفته شده است که در هر ساعت از شبانهروز ،بسته به محل مخازن
و احتمال وجود اشیای موردنظر ایشان صورت میپذیرد .همانگونه
که در بخش روش تحقیق ذکر شد بهازای هر مخزن ،پنج مراجعه جهت
بارگذاری ثبت شده است و در طول این زمان ،مراجعات جهت برداشت
ً
نیز ثبت شدهاند که نهایتا بهصورت درصد مقایسهای نسبت به مراجعات
بارگذاری بیان شدهاند .بهاینترتیب  45درصد مراجعه برای برداشت
بهمعنی آن است که بهازای هر دو بارگذاری ،یک مورد برداشت انجام
شده است .در شکل  4برخی تصاویر تهیهشده مربوط به نواحی مختلف
نمایش داده شدهاند.

نتیجهگیری
برونداد برجستۀ حاصل از مشاهدات ،بیانگر سطح نا کافی تفکیک
ضایعات از مبدأ توسط شهروندان است و درحالیکه هیچگونه تالش
مشهودی در جهت کاهش تولید ضایعات نیز به چشم نمیآید ،نمیتوان
به چشمانداز روشنی در این زمینه امید بست .نوع دفع ضایعات توسط
شهروندان بهنوعی بیانگر برخورد نامسئوالنۀ ایشان با این موضوع
است .همانگونه که در محرکهای ششگانه برای توسعۀ سیستمهای
مدیریت ضایعات ذکر شد ،آ گاهی عمومی جامعه بهعنوان آخرین الیه و
همچنین تأثیرگذارترین محرک منظور شده است .بههمیندلیل ،کاهش
آسیبهای ناشی از کاربرد اینگونه سیستمها در ابعاد مختلف ،عالوهبر
مدیریت صحیح ،نیازمند همکاریهای اجتماعی در سطح وسیع است.
آسیبشناسی مخازن در منطقۀ پنج در دو بعد بهداشت عمومی و
تأثیرات اجتماعی قابلبررسی و بسط به تمامی سطح شهر تهران هستند.
آسیبهای مشهود در ردۀ بهداشتی مربوط به انتشار انواع آلودگیهای
ً
میکربی و بوی نامناسب و همچنین آلودگیهای دیداری هستند .مسلما
بهکارگیری این نوع مخازن ،پیشرفت مهمی در جهت کاهش آلودگیهای
مذکور نسبت به شرایط قبلی است؛ اما با مروری بر نتایج حاصل از تحقیق
میتوان دریافت که هنوز با شرایط استاندارد جهانی فاصله دارد.
باوجودآنکه طرح اولیه مبتنی بر استفاده از مخازن دردار بوده است و
مخازن فعلی نیز امکان نصب در را دارند؛ اما در هیچیک از موارد مخزن
دردار مشاهده نشد .بهبیاندیگر میتوان گفت که با توجه به تجارب
موجود ،استفاده از در برای مخازن با شکست مواجه شده است .این امر
خود به انتشار انواع آلودگیهای دیداری و بویایی و همچنین آلودگیهای

میکروبیوزیستمحیطی کمکمیکند.در مواردیبهخصوصدر مناطق
شمالغربمنطقۀموردمطالعه ،تالشهایی جهتاضافه کردنیکسازۀ
توریمانند بهمنظور استقرار صحیحتر مخازن و بهنوعی پوشاندن قسمت
باالیی مخزن مشاهده شد که کارایی آن در این خصوص موردتردید
است؛ زیرا بههیچعنوان کارکرد یک در که بهصورت کامل محتویات مخزن
را محافظت کند ندارد.
به دلیل آنکه درحالحاضر و بنا به مشاهدات ،امکان وجود ضایعات
خطرنا ک در هر دو نوع مخازن سیاهرنگ و آبیرنگ وجود دارد ،باید
خطرات احتمالیای را که افراد درگیر در امر جستوجو و برداشت اشیا از
درون مخازن در معرض آنها هستند ،موردتوجه قرار داد .این خطرات
متشکل از امکان ایراد آسیبهای فیزیکی و جراحات در تماس با اشیای
تیز و برنده و همچنین قرار گرفتن در معرض آلودگیها و امکان ابتال به
بیماریهای میکروبی و ویروسی هستند .بخشی از آسیبهای اجتماعی
موضوع مربوط به همین برداشتهاست که با توجه به محرکهای
قوی اقتصادی که پشتیبان ایجاد و حفظ تشکلهای غیرقانونی برای
جمعآوری ضایعات هستند ،محو آنها با وضع قوانین سلبی غیرممکن
به نظر میرسد .ادامۀ وضع موجود ،موجب بسط و گسترش چنین
تشکلهایی خواهد شد که فرهنگ و اقتضائات خاص خود را به جامعه
تحمیل خواهند کرد .در یک نتیجهگیری کلیتر میتوان عنوان کرد که با
توجه به آسیبشناسی انجامشده که دربرگیرندۀ تنها بخشی از سیستم
مدیریت جامع ضایعات شهری است ،توسعه و بهینهسازی سیستم
موجود تنها در سایۀ توجه به مدیریت منابع بهجای مدیریت ضایعات
و همچنین باال بردن آ گاهی عمومی جامعه بهمنظور ایجاد محرک
اجتماعی ،میتواند در جهت کاهش و رفع آسیبهای ذکرشده مؤثر باشد.
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پینوشت
1. Solid Waste Management (SWM)
2. Materials Recycling Facility (MRF)
3. Basel Convention

 منطقۀ دو شهرداری.4

5. Trash Chute System
 از نوعی که مخصوص مراجعه به منازل و تخلیۀ مخازن آنها هستند.6

منابع
. س، و سرحدی. م، نجفی شالمایی،. ه. م، حیدرزاده،. ف،•امیر اصالنی
 پروژۀ نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد،)1387(
 ستاد محیطزیست و توسعۀ، تهران.طرح جمعآوری مکانیزۀ زباله در تهران
.پایدار شهرداری
: تهران، آمارنامۀ شهر تهران،)1391( ،•سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
.شهرداریتهران
 قابل بازیابی در،)1392( ،•سازمان مدیریت پسماند
.]1392 /10 /1  [دستیابی درhttp://pasmand.tehran.ir
 بررسی عوامل،)1390( ،. ط، و عابدی. ف، عابدینزاده،. ن،•عابدینزاده
 و تشکیلSWOT راهبردی مدیریت پسماند شهر رشت با استفاده از روش
.)57(37، محیطشناسی.QSPM ماتریس

