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 دهیچک
جهـان مطـرح سراسـر محیطی در ترین مسائل زیستاز مهم یکیعنوان به یجامد شهر مواد زائدمناسب  تیریمد

 ماند شـامل افـزایشپسـ حیصـح تیریاثر عدم مد به وجود آمده بر یو بهداشت یطیمحستیمشکالت ز باشد.می

ها و ارتقـای کـارایی رو شناسایی شاخصو غیره است. ازاین نیزم ،هوا، آب یولگرد، آلودگ واناتیح ازدیاد ،یماریب

ه ده اسـت کـشـتحلیلی تالش -سیستم مدیریت پسماند اهمیتی بسیار دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

ونقـل راهکارهـای ارتقـای حمل -آوری تفکیک و جمع -های مؤثر در دو بعد تولیدشاخص ضمن تبیین و ارزیابی

سؤاالت مرتب   جامعه آماری شده است.ها از پرسشنامه استفادهکارایی سیستم مشخص شود. جهت گردآوری داده

حـوزه ماند، سازمان پس و جامعه آماری سؤاالت مرتب  با کارشناسان، کارشناسان با شهروندان، کلیه زنان شهر یزد

پرسشـنامه توسـ   70پرسشنامه توس  کارشناسـان و  70باشند. تعداد زیست میی و سازمان محی خدمات شهر

دهد آگاهی اجتماعی بر روی میزان تولیـد پسـماند شـهر یـزد تـأثیر شده است. نتایج نشان میزنان خانوار تکمیل

ای تعـداد اعضـ مؤثر نبوده اسـت. همچنـین میـزان درآمـد وداشته است؛ اما بر روی جداسازی و تفکیک پسماند 

کارگیری بخش هبمناسب و  خانواده بر روی میزان تولید پسماند شهر یزد تأثیرگذار بوده است. استفاده از تکنولوژی

بعـد  آوری پسـماند در شـهر یـزد بـرخصوصی بر کارایی سیستم تأثیرگذار بوده است. تعداد دفعات و زمـان جمـع

توان در کمبود تعداد دفعـات و نامناسـب ونقل تأثیری نداشته است. دلیل عدم تأثیرگذاری را میی و حملآورجمع

صورت روزهای زوج یا آوری پسماند تر بهیک روز در هفته( و همچنین جمع) آوری پسماند خشکبودن زمان جمع

 آوری برشمرد.فرد هرماه و درنتیجه عدم رضایت شهروندان از نحوه جمع

 

 شهر یزد. ،مدیریت پسماند ،قای کارایی سیستمارت ،ونقل پسماندآوری و حملجمع کلیدی: واژگان
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 مقدمه

مختلـف قرارگرفتـه  یشـدت موردتوجـه کشـورهابه یمرتب  با توسعه اقتصاد یزیستموضوعات محی  ریاخ یهادر سال

و  ییگرامردم، مصرف یو افزایش سطح رفاه زندگ یصنعت ،یتوسعه مداوم اقتصاد ،ینیو شهرنش تیجمع عیاست. رشد سر

 10تـا  7بین میزان پسماند تولیدشده در جهان (.67: 1392و همکاران، اینیمی)فه استداشته  یرا در پ شتریپسماند ب دیتول

شـود ه میباشد. تخمین زدبیلیون تن می 2/3شده برابر با بیلیون تن در سال برآورد گردیده است و میزان آمار رسمی ثبت

درصد از این  70شود. بنابراین بیش از درصد سوزانده می 22درصد بازیافت و  31درصد دفن،  47که از این مقدار پسماند 

دهنده کمبود حجـم بزرگـی از منـابع و فشـار گردند و این نشانصورت صحیح استفاده مجدد یا بازیافت نمیپسماندها به

جامـد  یپسماندها تیری(. مشکالت مرتب  با مدZeller et al,2019:83) باشدمی زیادی بر روی منابع اولیه کره زمین

 ،یمشکالت تـأمین مـال ،یمناطق شهر عیتولیدشده، گسترش سر یپسماندها تیفیو ک تیکم ریتعدد عوامل، نظ لیبه دل

 Moh & Abd) باشـندیم دهیـچیپ اریو مـواد خـام بسـ یانـرژ یهاتیمحـدود نیو همچنـ یتکنولوژ عیسر شرفتیپ

Manaf,2017:2یش سـریع جمعیـت، توسـعه بـه دلیـل افـزا(. مدیریت پسماندهای جامد شهری در کشـورهای درحال

های مناسـب بهداشـتی یـک شهرنشینی سریع و بدون برنامه، وجود مشکالت سالمت عمومی به دلیـل نبـود زیرسـاخت

پسماند محدود است و اغلب این مشارکت ناکارآمـد و ها برای مدیریت عالوه توانایی دولتموضوع کامالً پیچیده است. به

باشد. همچنین وجود کارگران غیررسمی، مقاومت مردم جهت پرداخت وجه در قبال دریافت خـدمات، سیسـتم ناکافی می

 باشـددفـن غیرقـانونی و فقـدان چهـارچوب قـانونی مشـخص از دیگـر مشـکالت ایـن بخـش می آوری ناکارآمـد،جمع

(Cervantes et al,2018:52اهمیت .) ونقـل در سیسـتم مـدیریت پسـماند آوری و حملابعاد تولید و تفکیک و جمـع

 بسیار است.

شـود آوری میصورت روزانه جمعیافته اطالعات معتبر در رابطه با تولید و مدیریت پسماند شهری بهدر کشورهای توسعه 

: 1396نوروزیان باغیـانی و همکـاران،) آوردماند را فراهم ریزی و اجرای عملیات مدیریت پستا الگوی منطقی برای برنامه

های تفکیــک از مبــدر کــاربرد تکنولـوژی مــدرن و پیشــرفته نقــش چنـدانی نداشــته و موفقیــت در گــرو (. در برنامـه59

(. همچنـین 150: 1394قنبری و همکاران،) های مناسب آموزشی و فرهنگی استهای صحیح، ایجاد برنامهگذاریسیاست

آوری کـه بـا آوری پسماند، اطمینان از اجرای بهترین شیوه جمـعمحیطی و اقتصادی سیستم جمعوجه به اثرات زیستبا ت

ونقـل آوری و حملمعموالً جمع(. Pires et al,2017:108) زیست و اقتصاد سازگار باشد بسیار حائز اهمیت استمحی 

باشد. دلیل این امر نیز وجـود کـارگران زیـاد و حجـم اند میترین بخش سیستم مدیریت پسمترین و پرهزینهپسماند مهم

به مطالعـات مختلـف (. با توجه Das & Bhattacharyya,2015:9) باالی استفاده از وسایل نقلیه در این بخش است

 Markov et) دهـدرا به خـود اختصـاص می یاتیعمل هایهنیدرصد از تمام هز 80تا  70 ونقلآوری و حملجمع نهیهز

al,2014,1.)  مجلسـی و همکـاران، ) باشدآوری زباله میدرصد کل مخارج مدیریت زباله مربوا به جمع 80در ایران نیز

سـازی محیطی، بهبود منظر شـهری و ذخیرهآوری به معنای توسعه زیست(. بنابراین ارتقاء کارایی سیستم جمع38: 1392

شهر یزد که در این پـژوهش موردمطالعـه قرارگرفتـه اسـت؛  (.Son & Louati,2016:34) منابع اقتصادی خواهد بود

نماید و باعـ  انتشـار بـوی وهوای گرم و خشک بیابانی است که این امر روند فسادپذیری پسماند را تسریع میدارای آب

ل گردد. همچنین وزش باد باع  پراکنش پسماندها در فصونامطبوع، افزایش حشرات و حیوانات ولگرد در سطح شهر می

. طبق آمـار سـازمان مـدیریت پسـماند شـهر یـزد کندیم جادیا و مشکالت فراوانی شودمعینی از سال در سطح شهر می

تن در سـال  76329مهاجرپذیر بودن شهر یزد و افزایش تعداد خانوار، میزان پسماند تولیدی شهر یزد را افزایش داده و از 

صورت نـاموزون ر اهمیت تفکیک از مبدر افزوده است. رشد شهر بهرسانده است و ب 1396تن در سال  136510به  1385

ها گردیده ونقل پسماند و افزایش هزینهآوری و حملهای بدون کاربری منجر به کاهش کارایی سیستم جمعو وجود زمین
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ری و آوهای مـؤثر بـر تولیـد و تفکیـک همچنـین جمـعشـاخص توان تبیـین و ارزیـابیمیوهش ژپ نیا است. از اهداف

ها، افزایش میزان رضایت شـهروندان و افـزایش منظور کاهش تولید پسماند، افزایش بازیافت، کاهش هزینهونقل بهحمل

محیطی و درنهایت ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند شهر یزد اشاره نمـود. بـا توجـه بـه تبیـین های زیستپایداری

های تأثیرگذار بر بعد تولید و تفکیـک پسـماند شـهر یـزد چـه اخصنظری موارد مطروحه این سؤاالت مطرح است که ش

ونقل شهر یزد چیست؟ راهکارهای ارتقا کارایی سیستم در بخش آوری و حملهای تأثیرگذار بر بعد جمعباشد؟ شاخصمی

گونـه یچباشد؟ الزم بـه ذکـر اسـت تـاکنون در شـهر یـزد هونقل پسماند در شهر یزد چگونه میآوری حملتولید و جمع

ونقـل در راسـتای حمل -آوریتفکیـک و جمـع -های مؤثر در دو بعـد تولیـدای در زمینه تبیین و ارزیابی شاخصمطالعه

هـای پـژوهش هـا از دیگـر نوآوریدر ارزیابی داده plsافزار افزایش کارایی سیستم صورت نگرفته است و استفاده از نرم

 ها ضروری است.ار زیاد این دو بعد در مدیریت پسماند تبیین و ارزیابی شاخصباشد. بنابراین با توجه به اهمیت بسیمی

جهـت  یچرخه زندگ یابیارز با عنوان 2018در سال  1پژوهشی که النگا و کوالهودهد در بررسی پیشینه پژوهش نشان می

در  راهبردهـا نیدارتریپا اند کهسیدهاند به این نتیجه رانجام داده لیپسماند در برز تیریمد داریپا یهایاز استراتژ تیحما

هـا نسـبت بـه سـوزاندن آن افتیآوری جداگانه پسماند و بازتمرکز بر جمع رویودوژانیدر شهر ر زیستراستای حفظ محی 

های مناسب و افزایش آگـاهی اجتمـاعی جهت تحقق این راهبرد ایجاد زیرساخت باشد.ها میپسماندها و دفن مستقیم آن

و  یتـأثیر عوامـل اقتصـادبا عنـوان  2018در سال  2ای دیگر که وییرا و ماتئوسهمچنین در مطالعه ز است.مردم موردنیا

اند جهت ارتقـاء سیسـتم اند به این نتیجه رسیدهانجام داده لیدر سائوپائولو برز یجامد شهر یپسماندها دیبر تول یاجتماع

تواند بر الگوی مصرف تأثیر داشته یمریزی است و نابرابری مههای اجتماعی یک عامل مهم در برنامدیریت پسماند جنبه

پسـماند  تیریمـدبه بررسی  یادر مطالعه 2016در سال  و همکاران 3موهان و نوع پسماند تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.

ری آودر جمـع "یخصوصـ -یمشـارکت عمـوم" کـردیرواند و پرداخته یخصوص - یمدل مشارکت عموم قیجامد از طر

 انـد.معرفـی کرده کـردیرو نیبهتـر عنوانی بـهعلم یهابا استفاده از روش را پسماند حاصل یحداکثر افتیپسماند و باز

اند بـا اند و به این نتیجه رسیدهبه بررسی عوامل مؤثر بر تولید پسماند پرداخته 2011ای در سال و همکاران در مقاله 4افروز

کاهش تولید پسماند  یابد. همچنین آگاهی اجتماعی باع  افزایش بازیافت ود افزایش میافزایش درامد میزان تولید پسمان

شـده پسـماند در آوری تفکیکدر پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگـذار در جمـع 2016و همکاران در سال  5چو شده است.

شده پسـماندها ایفـا آوری تفکیکدر جمع اند که بعد تکنولوژی بیشترین اثر رااند و به این نتیجه رسیدهشهر پکن پرداخته

آوری پسماندهای جامد در شـهر به بررسی فاکتورهای مؤثر در جمع 2016ای در سال و همکاران در مقاله6الوکانی کند.می

، فقدان بودجه در راستای افزایش کارایی سیستم رو شیپ یهاعمده چالشاند که اند و به این نتیجه رسیدهنیجریه پرداخته

باشد و خواهان تأمین بودجـه کـافی، ی اجتماعی خانوارها میآگاه و عدمی منابع انسان یها، چالشیادار ی، تنگناهایکاف

گیرانه و تنبیهـی، تهیـه تجهیـزات مناسـب و افـزایش آگـاهی اجتمـاعی استفاده از بخش خصوصی، وضع قوانین سخت

نسـب زاهدان توس  رخشانی شهر پسماند مدیریت راهبردی ریزیهبرنام عنوانبا  1395 سال در تحقیقیاند. خانوارها بوده

 عنوانبـه الزم اعتبـارات تخصـیص بـرای دولـت حمایـت و همکـاری و اسـت گرفته صورت swot روش به و صفری

 تـأثیر بررسی به دیگر در پژوهشی 1394سال  در همکاران و است. کریمی شدهمعرفی امتیاز باالترین با راهبرد ترینمهم

 کالله شهر در پسماند بازیافت و جداسازی تفکیک، بر آموزشی پمفلت و چهره به چهره آموزش روش دو طریق از اخلهمد
                                                           
1 . Langea & Coelho 

2 . Vieira &Matheus 

3 . Mohan 

4 . Afroz 

5 . Chu 

6 . Olukanni 
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 بیشـتر پسـماند جداسـازی در مشـارکت و آگاهی چهره به چهره آموزش روش در که اندرسیده نتیجه این به و اندپرداخته

 اسـتفاده بـه شـایانی پسـماند کمـک کنندهتفکیک هایسازمان دوجو و شدهریزیبرنامه و مستمر هایآموزش و باشدمی

به ارزیـابی اثربخشـی گرافیـک محیطـی در ارتقـای سـطح  1394نماید. حاتمی در پژوهشی در سال می پسماند از مجدد

العـه آموزان ابتدایی را موردمطفرهنگی جامعه با رویکرد ترغیب محور پرداخته و ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند بین دانش

شـده صورت روزانه، حجـم پسـماندهای تفکیکقرار داده است و به این نتیجه رسیده است تبلی  فرهنگی با ارسال پیام به

 ایدر مقالـه 1395پوش در سال احرام  و بعد از اجرای طرح را با افزایش بیش از صددرصدی مواجه کرده است. ابراهیمی

 تولید بر تورم شاخص و جمعیت و بیان کردند اندپرداخته زمانی سری از استفاده با شهری پسماند تولید میزان بینیپیش به

 داشت. خواهند افزایشی روند در آینده پسماند تولید و دارند معناداری اثر پسماند

 

 نظری مبانی

ی هار زبالـهمقـدا ،یزنـدگ یجهان و بهبود اسـتانداردها تیجمع ریبا توجه به رشد چشمگتوسعه پایدار و مدیریت پسماند: 

طور مداوم بهتولیدشده است  یتجار یهاو بخش یروزمره مردم از مناطق مسکونی و عاد یهاتیفعال از که یشهر جامد

توسـعه درحال یویژه در کشورهابه ،محیطیدر سراسر جهان باع  مشکالت زیست پسماندها. گسترش است یافتهافزایش

(. بـا توجـه بـه مشـکالت Kerdsuwan et al,2015:120) استحدودشده م یبودجه دولت بادرآمد کم یکشورها ایو 

توسـعه، ایـن کشـورها بـا های مـدیریت پسـماندهای جامـد در کشـورهای درحالسازمانی موجود و بررسی ناکافی روش

ی مشکالت جدی مانند آلودگی آب، خاک، اتمسفر و همچنین تأثیرات سوء پسماندها بر سالمتی انسـان و تغییـرات اقلیمـ

 Chen et) بودبرند. بنابراین مدیریت پایدار پسماندهای جامد شهری در تمام مراحل طراحی تا اجرا الزم خواهد رنج می

al,2014:9269یابی بـه توسـعه های محیطـی جهـت دسـت(. بنابراین مدیریت پسماندهای جامد شهری یکی از مؤلفه

پایدار پسماندهای جامد شهری امروزه یکـی از موضـوعات  (. مدیریتMesjasz, 2014: 244) شده استپایدار شناخته

ها تـن پسـماند باشد. این موضوع مخصوصاً در شهرهای بزرب که ساالنه میلیونحیاتی برای شهرها در سراسر جهان می

 (. استفاده از مفهوم توسعه پایـدار در مـدیریتHe et al,2017:1064) کنند بسیار بااهمیت استجامد شهری تولید می

جای دفـن سـاده )کاهش پسماند، استفاده مجدد از پسماند و بازیافت( بـه R31پسماندها به معنای جایگزین کردن مفهوم 

(. به عبارتی مهارت اصلی مدیریت پسـماندهای جامـد شـهری، Ma et al,2018:337) پسماندهای جامد شهری است

رود این تـأثیرات بـا کـاهش زیست است و انتظار میمحیطی ناشی از پسماندها بر محی محدود کردن اثرات سوء زیست

ایـن نظریـه  (.Klavenieks et al,2017:513) تولید پسماند، استفاده مجدد از ضایعات و بازیافـت بـه حـداقل برسـد

هـا بایـد از دهـد و معتقـد اسـت دولتها اهمیـت بسـیار میریزیمثابه دیدگاهی راهبردی، بر نقـش دولـت در برنامـهبه

ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظـت از زمـین از طریـق اینجانبه کنند. بهیست شهری حمایت همهزمحی 

 آیـدهای جـامع، توسـعه پایـدار حاصـل میکاهش پسماندهای تولیدی و افزایش بازیافت پسماندها بـا اعمـال اسـتراتژی

 (.47: 1391تقوایی، )

اندازی را برای مقابله با مشکالت پسماندهای جامد، در جامعـه مـا بـه چشم 2شهر بدون پسماند: مفهوم شهر بدون پسماند

های مختلفی مانند مـدیریت پسـماندها، معـادن، صـنایع تولیـدی و توسـعه شـهری وجود آورده است. این ایده در بخش

 1973در سـال  وسیله دکتـر پـل پـالمر(. این اصطالح اولین بار بهZaman,2015:12) استیافته و اجرایی شده توسعه

باشد و به این معنی است که مواد بارهـا و بارهـا ای میبرای بازیابی منابع استفاده شد. در این سیستم، جریان ماده چرخه

                                                           
1 . Reduce, Recycle, Reuse 
2 . Zero Waste 
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آینـد بنـابراین مـواد مورداسـتفاده مجـدد قـرار استفاده در نمیصورت پسماند و یا ماده غیرقابلشوند و مواد بهاستفاده می

سال  کارن و ویلیامز در (.Song et al,2014:200) گردنداصالح، فروخته و یا در سیستم پخش می گیرند و یا اینکهمی

 "تیریمـد"و نـه  "حـذف"است کـه هـدف آن  ستمیس در نگرکل کردیرو کی شهر بدون پسماندکه  بیان کردند 2012

بی به شهر بدون پسماند نیازمند تغییـر رسد. جهت دستیا؛ و در آن فرایند انتشار فیزیکی پسماند به صفر میاست پسماندها

صورت مـواد ورودی سیسـتم دیگـر عمـل اساسی در صنعت سنتی هستیم. به این صورت که پسماندهای یک سیستم به

عنوان یـک ایـن رویکـرد بـهرا به حداقل برساند.  یعیمنابع طب سوء بر تواند تأثیراتمی یاز تحول صنعت تیحما نیا کند.

بـه  یابیکنندگان در جهـت دسـتکننـدگان و مصـرفدیتولتولیدی در آینده عمل خواهد کرد؛ و در آن  نقشه راه، در صنایع

 (.Singh et al,2017:1230-1231) دارندگام برمی بهتر یجهان جادیها و کمک به انهیمنظور کاهش هزبه پایداری،

 

 پژوهش روش

 جامعـه آمـاری تحلیلـی اسـت. -ر پژوهش توصیفیبم رویکرد حاک های موردمطالعه و ماهیت موضوع،با توجه به شاخص

شناسـان، ب  بـا کارسؤاالت مرتب  با شهروندان، کلیه زنان ساکن در سطح شهر یزد بوده و جامعـه آمـاری سـؤاالت مـرت

گیری باشـند. روش نمونـهزیسـت میی و سـازمان محی حوزه خـدمات شـهر کارشناسان سازمان پسماند شهرداری یزد،

های التـین و فارسـی مـرتب  بـا نامـه. اطالعات موردنیاز در بخش نظری از کتب، مقاالت معتبـر، پایانباشدتصادفی می

شده اسـت. بـه دلیـل اسـتفاده از های موردنیاز از پرسشنامه استفادهموضوع دریافت شده است. جهت گردآوری سایر داده

های تعـداد شـاخص برابـر بیشـترین 10حـداکثر ) برابـریپژوهش از قاعده ده  نیدر ارویکرد تحلیل معادالت ساختاری 

 70ه توسـ  زنـان خـانوار و پرسشـنام 70و تعـداد  شـده اسـتموردنیـاز استفاده یهامحاسبه تعداد نمونـه یبرا ترکیبی(

 plsافـزار صورت تلفیقی با استفاده از معـادالت سـاختاری در نرمشده است و نتایج بهپرسشنامه توس  کارشناسان تکمیل

و همچنـین  عنوان مـدیر خانـهابی گردیده است. الزم به ذکر است دلیل تکمیل پرسشنامه توس  زنان؛ نقش زنان بهارزی

مه از روش یی پرسشـنانقشی که در کاهش تولید پسماند و افزایش تفکیک و دفع پسماند دارند بوده است. در توزیع فضـا

 13پرسشـنامه در منطقـه یـک،  16یـت منـاطق، ه نسـبت جمعشده است و بشده استفادهبندیگیری احتمالی طبقهنمونه

 1شده ست. در جدول عپرسشنامه در منطقه بافت تاریخی توزی 10پرسشنامه در منطقه سه و  16پرسشنامه در منطقه دو، 

 تعریف عملیاتی پژوهش آورده شده است.

 
 تعریف عملیاتی پژوهش .1شمارهجدول 

 معرف شاخص مفهوم

ارتقاء کارایی 
تم مدیریت سیس

پسماند شهر 
 یزد

تولید و 
 جداسازی

Liu & Wu, 2011: 337,  ،درآمدAfroz et al, 2011: 509 درآمد 
Afroz 2011: 509  ،)تعداد اعضای خانواده )جمعیتSingh et al, 2014: 350 جمعیت 

Yang et.al 2011: 163  ،آگاهی اجتماعیLang & Coelho, 2018:448 ،آگاهی اجتماعی 
Olukanni et al 2016: 353  ،آگاهی اجتماعیSinghirunnusorn et al, 2012: 697 

 افزایش آگاهی
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آوری و جمع
 ونقلحمل

Olukanni et al, 2016: 353  ،شراکت بخش خصوصیMohana, 2018: 168  مشارکت
 خصوصی-دولتی

Chu et al, 2016: 1  ،وسیله نقلیه و تکنولوژی مناسبOlukanni et al, 2016: 354 یله سو
 وسیله نقلیه و تجهیزات مناسب McAllister, 2015: 26، نقلیه و تجهیزات مناسب

Jerie &Tevera, 2014: 1 تعداد دفعات و زمان صرف شده، Guerrero et al, 2013: 227 
 زمان

Yang et.al 2011: 157 ونقلتفکیک در حمل، 
Guerrero et al, 2013,227 آوری پسماندنوع جمع ،McAllister, 2015: 25 آوری نحوه جمع

 پسماند

 

موزش( آ) جتماعیاهای درآمد، تعداد اعضای خانواده، آگاهی جهت تبیین و ارزیابی بعد تولید و جداسازی از معرف

 آمده است. 2های مربوا به بعد تولید و جداسازی در جدول گویه است. شدهاستفاده
 

  سازیهای مربوط به بعد تولید و جدا. گویه2جدول شماره

 باشد؟خانواده چه قدر می انهیمد ماهآدر زانیم. 1

 ساکن در خانه چند نفر است؟ یاعضا تعداد. 2 

 . در خصوص طرح تفکیک از مبدر اطالع دارید؟3

 شده است؟ادهد ی به شماطریق رسانه استان از استفاده مجدداستفاده از اجناس بادوام و قابل یآموزش الزم برا ایآ. 4

 ؟ایددریافت کرده و عدم اسراف تولید های چهره به چهره جهت کاهشآموزش ایآ. 5

 ؟کنیدمی افتیپسماند در یو جداساز دیمرتب  با کاهش تول یشما تراکت و بروشورها ایآ. 6

 ؟دیاداشته یخانگ وکمپوستیب هیتهتفکیک پسماند تر و  درباره یتاکنون آموزش ایآ. 7

 کنند؟یتفکیک پسماند تحت حمایت سازمان فعالیت م های کاهش تولید و. کمپین8

 شده است؟های حمایت از تفکیک پسماند جهت اجرای طرح تفکیک به مدارس اعزام. کمپین9

 

های شراکت بخش خصوصـی، بودجـه کـافی، وسـیله نقلیـه و ونقل از معرفآوری و حملجهت تبیین و ارزیابی بعد جمع

شـده اسـت. آوری پسـماند استفادهآوری پسماند و نوع جمعو زمان صرف شده جهت جمعمناسب، تعداد دفعات  تکنولوژی

 باشد.خصوص زنان خانوار میم 3در جدول  6-11های مخصوص کارشناسان بازیافت و گویه 1-5 هایگویه
 

 ونقلآوری و حملهای مربوط به بعد جمعگویه .3شماره جدول

 باشد؟یمناسب م شکخ آوری پسماندتعداد دفعات جمع ایآ -1

 ؟باشدیمناسب م خشک آوری پسماندزمان جمع ایآ -2

 باشد؟آوری پسماند تر مناسب میعداد دفعات جمعت -3

 باشد؟آوری پسماند تر مناسب میزمان جمع -4

 کنید؟آوری پسماند را چگونه ارزیابی میمان صرف شده جهت جمعز -5

 شده است؟آوری پسماند استفادهمناسب در جمع صورتبه یاز شراکت بخش خصوص ایآ -6

 دهد؟یآوری پسماند را به کارگران خود ممناسب جمع یهاروش نهیهای الزم در زمآموزش یبخش خصوص ایآ -7

 رد؟یگیکارگران صورت م بتیغ یجهت کاهش روزها یادوره یپزشک ناتیمعا ایآ -8

 آوری و محدوده تحت پوشش وجود دارد؟جمع یخودروها نیب تیتناسب ظرفبودجه کافی و  -9

 شده است؟ز کانتینرهای مخصوص جهت حمل پسماند تا محل دفن استفادها -10

 گیرد؟صورت مکانیزه صورت میآوری پسماند بهجمع -11

 گیرد؟یونقل پسماند تفکیک مواد بازیافتی صورت مر هنگام حملد -12

 پسماند از ماشین وجود دارد؟ ونقل پسماند ریختندر هنگام حمل -13
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 یرهـایشـده اسـت. بـا توجـه بـه متغاستفاده یی، روایـی همگـرا و واگـرامحتواروایی  جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از

پسـماند  تیریدر مـد نیروز التبه یهاپژوهش یهاهینامه بر اساس گوپرسش هیموردمطالعه و اطالعات موردنیاز طرح اول

اصـالح  زدی یشهردار افتیسازمان باز کارشناساننوبت توس   نیو در ادامه در چند دهیگرد هیتوسعه تهدرحال یکشورها

گیری از دو معیار روایـی همگـرا و . جهت بررسی روایی مدل اندازهشده است یسازیبوم استاد راهنما تیو با هدا دهیگرد

ها و های انعکاسی، محققان بارهای بیرونـی شـاخصدر سازه شده است. برای ارزیابی روایی همگراروایی واگرا نیز استفاده

کنند. مقیاس مشترک برای ارزیابی همگرا در سطح سـازه، متوسـ  ( را بررسی میAVEشده )متوس  واریانس استخراج

ه های مربوا بعنوان یک مقدار میانگین بزرب از مربع بارهای شاخصاست. این معیار به( AVE) شدهواریانس استخراج

 شود.با استفاده از فرمول زیر محاسبه می AVEشده است. مقدار سازه تعریف

 
های آن را طور متوس  سازه بـیش از نیمـی از واریـانس شـاخصدهد که بهیا باالتر نشان می 5/0برابر با  AVEمقدار  

فرانکلین هایر و همکـاران، ) دهدقبول را نشان میروایی همگرا قابل 5/0باالتر از  AVEدهد. بدین معنی که توضیح می

ا بیشـتر باشـد. یـ 7/0شود. بار بیرونی استانداردشده باید اندازه بارهای بیرونی، پایایی شاخص نیز نامیده می (.102: 1396

اسـت  7/0و  4/0شود. زمانی که بار بیرونی بین است شاخص انعکاسی نگهداری می 7/0تر از زمانی که بار بیرونی بزرب

خص اسـت شـا 4/0تر از تی تأثیر حذف شاخص بر پایایی ترکیبی بررسی شود و زمانی کـه بـار بیرونـی کوچـکبایسمی

ایـایی ترکیبـی های آلفای کرونبـاخ پبا توجه به محدودیت  انعکاسی حذف شود اما تأثیر آن بر روایی محتوا بررسی گردد.

ها محاسـبه و از فرمـول زیـر متفـاوتی را بـرای شـاخصرهای بیرونـی تر است. این مقیاس پایایی، باازلحاظ فنی مناسب

 کند.استفاده می

 

گیری شـده شـاخص انـدازه Mاز سـازه خـاص اسـت کـه بـا  iنماد بارهای بیرونی استانداردشده شاخص  که در آن

 0گیری است. پایایی ترکیبی بین زهدهنده واریانس خطای اندانشان و  iگیری شاخص خطای اندازه است.

(. 72: 1398آرا، جهـان) قبول اسـتدر تحقیقـات اکتشـافی قابـل 7/0تـا  6/0کند. مقدار پایایی ترکیبی بین تغییر می 1و 

 است. قرارگرفته یابیمورد ارز یبیترک ییایوسیله پابه ی پژوهشریگمدل اندازه ییایپا

ترین آن شـود کـه اساسـیزش ساختاری مدل پژوهش از چنـدین معیـار اسـتفاده میبرای ارزیابی برا :t مقادیر معناداری

ها بیشتر باشد بیانگر صحت رابطه بین سازه 96/1ز ا tکه مقادیر است. درصورتی t- Valuesیا همان  zضریب معناداری 

 (.54: 1396عباسی اسفنجانی،) درصد است 95های پژوهش در سطح اطمینان و درنتیجه تائید فرضیه
 

 هایافته و بحث

 نتایج حاصل از بعد تولید و تفکیک پسماند

ی تمام متغیرهـا تأییدشـده ( برا4جدول ) یبیترکنتایج بررسی پایایی بعد تولید و تفکیک: با توجه به اینکه شاخص پایایی 

 گیرد.یایی مورد تائید قرار میقبول دانست و پاتوان پایایی متغیرها را قابلاست می
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 . پایایی ترکیبی بعد تولید و جداسازی4شماره جدول

 پایایی ترکیبی بعد تولید و جداسازی

 ./862 آگاهی اجتماعی

 ./876 تولید

 ./812 تفکیک() یجداساز

 ./788 کارایی سیستم

 

 نتایج بررسی روایی بعد تولید و تفکیک:

 روایی همگرا در بعد تولید و جداسازی:

باشـد درنتیجـه روایـی می 5/0ر از باید بـاالت شده، متوس  واریانس استخراج3سؤال ا حذف شده: بالف: واریانس استخراج

ها ذکرشده است و بر ایـن شده برای هر یک از شاخصمتوس  واریانس استخراج 5همگرا مورد تائید قرار گیرد. در جدول 

 باشد.اساس روایی همگرا مورد تائید می

 
 هاشده شاخصراجمتوسط واریانس استخ .5شمارهجدول 

 شدهمتوس  واریانس استخراج بعد تولید و جداسازی

 ./609 آگاهی اجتماعی

 ./779 تولید

 ./685 تفکیک() یجداساز

 ./651 کارایی سیستم

 

 گیرد.قرار می دتائیبوده و مورد  7/0ها بیشتر از روایی واگرا در گویه :ب: بارهای بیرونی

 
 های شاخصمقدار بار بیرون. 6شماره جدول

 مقدار بار بیرونی گویه بعد تولید و جداسازی

 تولید
 

Gen&sep1 881/. 

Gen&sep2 884/. 

 
 آگاهی اجتماعی

Gen&sep4 734/. 

Gen&sep5 782/. 

Gen&sep6 786/. 

Gen&sep7 817/. 

 ./Gen&sep8 902 جداسازی

Gen&sep9 746/. 

 ./Manage1 739 کارایی سیستم

Manage2 870/. 

 
 روایی واگرا در بعد تولید و جداسازی:

های آن نیز به متغیرهای مدل پژوهش تعلق دارند. بـا توجـه بـه به سؤاالت و ستون 7های جدول بارهای تقاطعی: ردیف

 یـیاست روا گرید یهاهاینکه بارهای تقاطعی هر شاخص با سازه مربوا به خود بیشتر از بار تقاطعی همان شاخص با ساز

 .ردیگیقسمت مورد تائید قرار م نیدر اواگر 
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 های تولید و جداسازیبارهای تقاطعی شاخص .7شمارهجدول 

 سؤاالت آگاهی اجتماعی تولید جداسازی کارایی سیستم

525/. 276/. 881/. 306/.- Gen&sep1 

579/. 366/. 884/. 212/.- Gen&sep2 

213/.- 107/.- 220/.- 734/. Gen&sep4 

285/.- 130/.- 166/.- 782/. Gen&sep5 

304/.- 082/.- 203/.- 786/. Gen&sep6 

267/.- 291/.- 303/.- 817/. Gen&sep7 

643/. 902/. 415/. 132/.- Gen&sep8 

365/. 746/. 138/. 246/.- Gen&sep9 

739/. 346/. 502/. 252/.- Manage1 

870/. 643/. 517/. 298/.- Manage2 

 
 باشد.ل در حد مناسبی میروایی واگرای مد 8 جدولرکر: با توجه به ال -آزمون فورنر

 
 های تولید و جداسازیرکر شاخصال -آزمون فرونر .8جدول شماره

  آگاهی اجتماعی تولید جداسازی کارایی سیستم

 آگاهی اجتماعی ./781   

 تولید -./293 ./882  

 جداسازی -./211 ./364 ./828 

 کارایی سیستم -./342 ./627 ./635 ./807

 
 :tضرایب 

د درصـ 95 نـانیپژوهش در سـطح اطم هایرابطهتائید  جهیها و درنتسازه انیباشد نشان از صحت رابطه م t≥1.96اگر 

 جـهیباشد تـا نت 05/0تر از کوچک دیبا pشود، مقدار یدرصد در نظر گرفته م 5داری که فرض سطح معنیهنگامی .است

 ذکرشده است. 9شده در جدول مقادیر محاسبه دار است.درصد معنی 95 نانیدر سطح اطم یررسرابطه تحت ب میریبگ

 
 درصد در بعد تولید و تفکیک 95در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از ضریب   .9شمارهجدول 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  های پژوهشبررسی ارتباا شاخص

 رابطه تائید ./05 728/2 دارد. تأثیرآگاهی اجتماعی بر تولید  رابطه اول

 رابطه تائیدعدم  ./122 509/1 دارد. تأثیرآگاهی اجتماعی بر جداسازی   رابطه دوم

 رابطه تائید 0 454/4 دارد. تأثیرتولید بر کارایی سیستم  رابطه سوم

 رابطه تائید 0 578/5 دارد. تأثیر جداسازی بر کارایی سیستم  رابطه چهارم

 رابطه تائیدعدم  ./154 439/1 رد.دا تأثیر بر کارایی سیستمآگاهی اجتماعی  رابطه پنجم

 

 ونقلآوری و حملنتایج حاصل از بعد جمع

. بر این اساس با ذکرشده است 10جدول ها در ونقل: مقادیر مربوا به بررسی پایایی شاخصآوری و حملپایایی بعد جمع

قبول دانسـت و توان پایـایی متغیرهـا را قابـلییدشده است میتوجه به اینکه شاخص پایایی ترکیبی برای تمام متغیرها تأ

 گیرد.پایایی مورد تائید قرار می
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 هامقادیر پایایی ترکیبی شاخص. 10شمارهجدول 

 پایایی ترکیبی ونقلحملو  آوریجمعبعد 

 ./826 آوریجمعدفعات  تعداد

 ./869 مناسب یتکنولوژ

 ./898 یبخش خصوص شراکت

 ./902 ونقلحملو  آوریجمع

 ./782 ستمیس ییکارا

 

 ونقل:آوری و حملبررسی روایی بعد جمع

 5/0شـده بـاالتر ازاریـانس استخراج  و، متوس12و  5سؤاالت شده: با حذف الف: روایی همگرا: متوس  واریانس استخراج

و بر این اساس روایی  ها ذکرشده استشده برای هر یک از شاخصمتوس  واریانس استخراج 11گیرد. در جدول قرار می

 باشد.همگرا مورد تائید می

 

 هاشاخص شدهاستخراجمتوسط واریانس  .11شمارهجدول 

 شدهاستخراجمتوس  واریانس  ونقلحملو  آوریجمعبعد 

 ./560 آوریجمعدفعات  تعداد

 ./768 مناسب یتکنولوژ

 ./755 یبخش خصوص شراکت

 ./815 ونقلحملو  آوریجمع

 ./646 ستمیس ییکارا

 

 قبول است.ها قابلکه پایایی سازه دهدیمنشان  12بارهای بیرونی در جدول 

 

 هاشاخص بارهای بیرونی مقادیر .12شمارهجدول 

 مقدار بار بیرونی گویه ونقلحملو  آوریجمعبعد 

 
زمان و تعداد دفعات 

 پسماند آوریجمع
 

Coll&tra1 446/. 

Coll& tra2 643/. 

Coll& tra3 911/. 

Coll& tra4 892/. 

 ./Coll& tra13 830 تکنولوژی مناسب

Coll& tra10 921/. 

 
 شراکت بخش خصوصی

Coll& tra6 841/. 

Coll& tra7 889/. 

Coll& tra8 876/. 

 ./Coll& tra9 917 ونقلحملو  آوریجمع

Coll& tra11 888/. 

 ./Manage1 899 کارایی سیستم

Manage2 696/. 
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 ونقلآوری و حملرا در بعد جمعب: روایی واگ

واگر  ییرواهای آن نیز به متغیرهای مدل پژوهش تعلق دارند و به سؤاالت و ستون 13های جدول بارهای تقاطعی: ردیف

 رکر آورده شده است.ال-آزمون فورنر 14و در جدول  ردیگیقسمت مورد تائید قرار م نیدر ا

 
 هاشاخص بارهای تقاطعی مقادیر .13شماره جدول

شراکت بخش  کارایی سیستم
 خصوصی

 سؤاالت تعداد دفعات تکنولوژی مناسب ونقلحملو  آوریجمع

061/.- 022/. 048/.- 066/. 466/. Coll&tra1 

181/. 224/.- 631/.- 921/. 121/. Coll& tra10 

221/. 358/. 883/. 600/.- 107/.- Coll& tra11 

157/.- 306/.- 461/.- 830/. 148/.- Coll& tra13 

074/. 071/. 017/.- 133/. 643/. Coll& tra2 

129/. 101/. 066/.- 019/.- 911/. Coll& tra3 

151/. 159/. 023/.- 005/.- 892/. Coll& tra4 

495/. 841/. 299/. 014/. 256/. Coll& tra6 

594/. 889/. 279/. 096/.- 157/. Coll& tra7 

453/. 876/. 748/. 550/.- 021/. Coll& tra8 

335/. 595/. 917/. 551/.- 024/. Coll& tra9 

899/. 587/. 112/. 125/. 223/. Manage1 

696/. 304/. 493/. 102/.- 055/. Manage2 

 
 ونقلحملو  آوریجمعهای بعد الرکر شاخص-آزمون فورنر مقادیر .14شمارهجدول 

شراکت بخش  کارایی سیستم
 خصوصی

  تعداد دفعات تکنولوژی مناسب ونقلحملو  آوریجمع

 تعداد دفعات ./748    

 تکنولوژی مناسب ./012 ./877   

 ونقلحملو  آوریجمع -./040 -./635 ./903  

 شراکت بخش خصوصی ./147 -./291 ./551 ./869 

 کارایی سیستم ./171 ./048 ./312 ./583 ./804

 
 است. شدهدادهنشان  15 جدول در tضرایب 

 
 ونقلحملو  آوریجمعدرصد در بعد  95در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از ضریب  .15شمارهجدول 
 نتیجه pمقدار  tمقدار  های پژوهشبررسی ارتباا شاخص

 رابطه تائید ./015 2.425 دارد. تأثیرلوژی مناسب بر کارایی سیستم تکنو رابطه اول

 رابطه تائید ./00 6.756 دارد. تأثیر ونقلحملو  آوریجمعتکنولوژی مناسب بر بعد  رابطه دوم

 رابطه تائید ./002 3.138 دارد. تأثیرشراکت بخش خصوصی بر کارایی سیستم  رابطه سوم

 رابطه تائید ./00 4.708 دارد. تأثیر ونقلحملو  آوریجمعصی بر بعد شراکت بخش خصو رابطه چهارم

 رابطه تائیدعدم  ./526 ./634 دارد. ثیرتأپسماند بر کارایی سیستم  آوریجمعتعداد دفعات و زمان  رابطه پنجم

 رابطه تائیدعدم  ./388 ./863 دارد. تأثیر ونقلحملو  آوریجمعبر بعد  آوریجمعتعداد دفعات و زمان  رابطه ششم

 رابطه تائیدعدم  35 ./931 د.دار تأثیربر کارایی سیستم  ونقلحملو  آوریجمعبعد  رابطه هفتم
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 گیرینتیجه

است.  تهبرداشگرایی و تولید بیشتر پسماند را در جمعیت شهرنشین و توسعه اقتصادی، مصرف افزایشجمعیت، رشد سریع 

 افـزایشهری باعـ  و بهداشتی به وجود آمده بر اثر عدم مدیریت صحیح پسماندهای جامـد شـ محیطیزیستمشکالت 

ردیده است؛ ر مشکالت گنامطبوع در فضا و سای آلودگی زمین، آب، هوا، پراکنش بویبیماری، ازدیاد جوندگان و حشرات، 

است. با توجه بـه  شدهتبدیلها اهداف شهرداری ترینمهمکه ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند به یکی از  ایگونهبه

هـای خصاشـدر ارتقای کارایی سیستم تحقیق حاضر بـه بررسـی  ونقلحمل -آوریجمعتفکیک و -اهمیت دو بعد تولید

ولیـد تجهـت کـاهش  بهتـر ریزیبه برنامه ،های مؤثرشناسایی شاخصکارایی این دو بعد پرداخته است.  افزایشر مؤثر د

کمـک شـایانی خواهـد کـرد.  آوریجمعهای و کاهش هزینه آوریجمع کیفیت افزایشتفکیک پسماند،  افزایشپسماند، 

مچنـین هها مناسـب و مطلـوب اسـت. ترکیبی شـاخص نتایج حاصل از پایایی ترکیبی دو بعد نشان داد که میزان پایایی

ا استفاده گرای مدل نیز بروایی واروایی همگرای مدل است.  مؤیدو بارهای بیرونی  شدهاستخراجبررسی متوس  واریانس 

ی دهند که آگاهی اجتمـاعهای تحقیق نشان مییافتهاست.  قرارگرفته تائیدرکر مورد ال-از بارهای تقاطعی و آزمون فورنر

نـین تولیـد و ده اسـت. همچتفکیک پسماند مؤثر نبو میزانداشته است؛ اما بر  تأثیربر روی میزان تولید پسماند شهر یزد 

ارایی سیسـتم ک افزایشی اما آگاهی اجتماعی بر رو ؛تفکیک پسماند بر کارایی سیستم پسماند شهر یزد اثرگذار بوده است

سـتانی در های آموزشـی از پسماندهای تر بیشترین ضریب و کمبود برنامهنقشی نداشته است. آموزش تهیه بیوکمپوست ا

ه بیشـتر بـه های آگاهی اجتماعی به خود اختصاص داده است که توجاستفاده از اجناس بادوام کمترین ضریب را در گویه

. همچنـین مـؤثر باشـد شهر یزدند نقش آگاهی اجتماعی و باال بردن کارایی سیستم پسما افزایشتواند در این عوامل می

ه بر داد اعضای خانوادت. اثر تعمیزان درآمد و تعداد اعضای خانواده بر روی میزان تولید پسماند شهر یزد تأثیرگذار بوده اس

، ونقـلحملو  آوریعجمـاستفاده از بعد  آمدهدستبهباشد. بر اساس نتایج روی میزان تولید پسماند اندکی بیشتر درآمد می

ایی کنولـوژی مناسـب بـر کـارتپسماند در شهر یزد اثـر دارد. همچنـین  ونقلحملو  آوریجمعاسب بر بعد تکنولوژی من

 ارایی سیسـتمکـ افـزایشو  ونقـلحملو  آوریجمعبعد  بر باشد. استفاده از شراکت بخش خصوصیسیستم تأثیرگذار می

تأثیرگـذار نبـوده  ونقـلحملو  آوریجمـعد بر بعد پسماند در شهر یز آوریجمعتأثیرگذار بوده است. تعداد دفعات و زمان 

رد  t=.634 آمدهدسـتبه پسماند بر کارایی سیستم با توجه بـه ضـریب آوریجمعبررسی اثر تعداد دفعات و زمان  .است

یـک ) خشـکپسـماند  آوریجمعن در کمبود تعداد دفعات و نامناسب بودن زما توانمیدلیل عدم تأثیرگذاری را  .شودمی

صـل فدپذیری پسـماند تـر در و فسـا هرمـاهروزهای زوج یا فرد  صورتبهپسماند تر  آوریجمعدر هفته( و همچنین  روز

معدودی  توان بیان نمود که مطالعاتمی درمجموع برشمرد. آوریجمععدم رضایت شهروندان از نحوه  درنتیجهتابستان و 

 است. شدهانجام ونقلحمل -آوریجمعیک و فکت -های مؤثر بر بعد تولیددر رابطه با شناسایی شاخص

های اند جهت ارتقاء سیستم مدیریت پسماند؛ جنبهانجام داده لیدر سائوپائولو برز (2018) ماتئوسای که وییرا و در مطالعه

و نـوع داشـته  تـأثیرکه نابرابری بر الگـوی مصـرف  اندکرده اند و بیانریزی دانستهاجتماعی را یک عامل مهم در برنامه

موهـان و  قرار دهد که نتایج تحقیق مذکور همسو و منطبق با نتیجه پژوهش حاضـر اسـت. تأثیرپسماند تولیدی را تحت 

بـا  را پسماند حاصـل یحداکثر افتیباز پسماند و آوریجمعدر  "یخصوص -یمشارکت عموم" کردیرو (2016) همکاران

با نتیجه پژوهش مبنی بر  بخشی از تحقیق مذکور که اندعرفی کردهم کردیرو نیبهتر عنوانبهی علم یهاروش استفاده از

به بررسـی عوامـل مـؤثر بـر  (2011)افروز و همکاران  منطبق است.کارایی سیستم  افزایشمشارکت بخش خصوصی در 

. همچنـین آگـاهی یابـدمی افزایشدرامد میزان تولید پسماند  افزایشاند با اند و به این نتیجه رسیدهتولید پسماند پرداخته

که با نتیجه پژوهش مبنـی بـر نقـش درآمـد در میـزان  کاهش تولید پسماند شده است بازیافت و افزایشاجتماعی باع  

 بیـان کردنـد (1395) پـوش احـرام و ابراهیمـی پسماند تولیدی و اهمیت آگاهی اجتماعی در میزان تفکیک همسو است.
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بخشـی از  داشت خواهند افزایشی روند در آینده پسماند تولید و دارند ناداریمع اثر پسماند تولید بر تورم شاخص و جمعیت

توانـد نتایج تحقیق حاضر می .همسو و منطبق است وهشژنقش جمعیت در تولید پسماند( با نتایج پ) مذکورنتیجه تحقیق 

قـرار گیـرد.  اسـتفادهموردو شـهرداری  زیسـتمحی کارایی سیستم توس  سازمان مدیریت پسـماند،  افزایشدر راستای 

آگـاهی اجتمـاعی، کـاهش تولیـد پسـماند و  باال بردندر  صداوسیماو  وپرورشآموزشها مخصوصاً همکاری سایر ارگان

تفکیـک در سـطح مـدارس  افزایشآموزش کاهش تولید پسماند و  تفکیک و بازیافت بسیار تأثیرگذار خواهد بود. افزایش

تواند بسیار مفیـد باشـد. همچنـین الزم اسـت مطالعـات دانشـگاهی در ارتبـاا بـا یم نهادمردم هایگروهابتدایی، توس  

 کارایی سیستم صورت پذیرد. افزایشهای مؤثر بر ابعاد بازیافت، پردازش و دفن پسماند در راستای استخراج سایر شاخص
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