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چکیده
مدیریت مناسب مواد زائد جامد شهری بهعنوان یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی در سراسـر جهـان مطـرح
میباشد .مشکالت زیستمحیطی و بهداشتی به وجود آمده بر اثر عدم مدیریت صـحیح پسـماند شـامل افـزایش
بیماری ،ازدیاد حیوانات ولگرد ،آلودگی هوا ،آب ،زمین و غیره است .ازاینرو شناسایی شاخصها و ارتقـای کـارایی
سیستم مدیریت پسماند اهمیتی بسیار دارد .در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی تالش شـده اسـت کـه
ضمن تبیین و ارزیابی شاخصهای مؤثر در دو بعد تولید -تفکیک و جمعآوری  -حملونقـل راهکارهـای ارتقـای
کارایی سیستم مشخص شود .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفادهشده است .جامعه آماری سؤاالت مرتب
با شهروندان ،کلیه زنان شهر یزد و جامعه آماری سؤاالت مرتب با کارشناسان ،کارشناسان سازمان پسماند ،حـوزه
خدمات شهری و سازمان محی زیست میباشند .تعداد  70پرسشنامه توس کارشناسـان و  70پرسشـنامه توسـ
زنان خانوار تکمیلشده است .نتایج نشان میدهد آگاهی اجتماعی بر روی میزان تولیـد پسـماند شـهر یـزد تـأثیر
داشته است؛ اما بر روی جداسازی و تفکیک پسماند مؤثر نبوده اسـت .همچنـین میـزان درآمـد و تعـداد اعضـای
خانواده بر روی میزان تولید پسماند شهر یزد تأثیرگذار بوده است .استفاده از تکنولوژی مناسب و بهکارگیری بخش
خصوصی بر کارایی سیستم تأثیرگذار بوده است .تعداد دفعات و زمـان جمـعآوری پسـماند در شـهر یـزد بـر بعـد
جمعآوری و حملونقل تأثیری نداشته است .دلیل عدم تأثیرگذاری را میتوان در کمبود تعداد دفعـات و نامناسـب
بودن زمان جمعآوری پسماند خشک (یک روز در هفته) و همچنین جمعآوری پسماند تر بهصورت روزهای زوج یا
فرد هرماه و درنتیجه عدم رضایت شهروندان از نحوه جمعآوری برشمرد.
واژگان کلیدی :جمعآوری و حملونقل پسماند ،ارتقای کارایی سیستم ،مدیریت پسماند ،شهر یزد.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم مهین حاضری در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمـایی نویـسنده دوم در گروه جغرافیا پردیس علوم
انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد میباشد.
Email: msaraei@yazd.ac.ir
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
در سالهای اخیر موضوعات محی زیستی مرتب با توسعه اقتصادی بهشـدت موردتوجـه کشـورهای مختلـف قرارگرفتـه
است .رشد سریع جمعیت و شهرنشینی ،توسعه مداوم اقتصادی ،صنعتی و افزایش سطح رفاه زندگی مردم ،مصرفگرایی و
تولید پسماند بیشتر را در پی داشته است (فهیمینیا و همکاران .)67 :1392،میزان پسماند تولیدشده در جهانبین  7تـا 10
بیلیون تن در سال برآورد گردیده است و میزان آمار رسمی ثبتشده برابر با  3/2بیلیون تن میباشد .تخمین زده میشـود
که از این مقدار پسماند  47درصد دفن 31 ،درصد بازیافت و  22درصد سوزانده میشود .بنابراین بیش از  70درصد از این
پسماندها بهصورت صحیح استفاده مجدد یا بازیافت نمیگردند و این نشاندهنده کمبود حجـم بزرگـی از منـابع و فشـار
زیادی بر روی منابع اولیه کره زمین میباشد ( .)Zeller et al,2019:83مشکالت مرتب با مدیریت پسماندهای جامـد
به دلیل تعدد عوامل ،نظیر کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدشده ،گسترش سریع مناطق شهری ،مشکالت تـأمین مـالی،
پیشرفت سریع تکنولوژی و همچنـین محـدودیتهای انـرژی و مـواد خـام بسـیار پیچیـده میباشـند ( Moh & Abd

 .)Manaf,2017:2مدیریت پسماندهای جامد شهری در کشـورهای درحالتوسـعه بـه دلیـل افـزایش سـریع جمعیـت،
شهرنشینی سریع و بدون برنامه ،وجود مشکالت سالمت عمومی به دلیـل نبـود زیرسـاختهای مناسـب بهداشـتی یـک
موضوع کامالً پیچیده است .بهعالوه توانایی دولتها برای مدیریت پسماند محدود است و اغلب این مشارکت ناکارآمـد و
ناکافی می باشد .همچنین وجود کارگران غیررسمی ،مقاومت مردم جهت پرداخت وجه در قبال دریافت خـدمات ،سیسـتم
جمعآوری ناکارآمـد ،دفـن غیرقـانونی و فقـدان چهـارچوب قـانونی مشـخص از دیگـر مشـکالت ایـن بخـش میباشـد
( .)Cervantes et al,2018:52اهمیت ابعاد تولید و تفکیک و جمـعآوری و حملونقـل در سیسـتم مـدیریت پسـماند
بسیار است.
در کشورهای توسعهیافته اطالعات معتبر در رابطه با تولید و مدیریت پسماند شهری بهصورت روزانه جمعآوری میشـود
تا الگوی منطقی برای برنامهریزی و اجرای عملیات مدیریت پسماند را فراهم آورد (نوروزیان باغیـانی و همکـاران:1396،
 .)59در برنامـه های تفکیــک از مبــدر کــاربرد تکنولـوژی مــدرن و پیشــرفته نقــش چنـدانی نداشــته و موفقیــت در گــرو
سیاستگذاریهای صحیح ،ایجاد برنامههای مناسب آموزشی و فرهنگی است (قنبری و همکاران .)150 :1394،همچنـین
با توجه به اثرات زیستمحیطی و اقتصادی سیستم جمعآوری پسماند ،اطمینان از اجرای بهترین شیوه جمـعآوری کـه بـا
محی زیست و اقتصاد سازگار باشد بسیار حائز اهمیت است ( .)Pires et al,2017:108معموالً جمعآوری و حملونقـل
پسماند مهمترین و پرهزینهترین بخش سیستم مدیریت پسماند میباشد .دلیل این امر نیز وجـود کـارگران زیـاد و حجـم
باالی استفاده از وسایل نقلیه در این بخش است ( .)Das & Bhattacharyya,2015:9با توجه به مطالعـات مختلـف
هزینه جمعآوری و حملونقل  70تا  80درصد از تمام هزینههای عملیاتی را به خـود اختصـاص میدهـد ( Markov et

 .)al,2014,1در ایران نیز  80درصد کل مخارج مدیریت زباله مربوا به جمعآوری زباله میباشد (مجلسـی و همکـاران،
 .)38 :1392بنابراین ارتقاء کارایی سیستم جمعآوری به معنای توسعه زیستمحیطی ،بهبود منظر شـهری و ذخیرهسـازی
منابع اقتصادی خواهد بود ( .)Son & Louati,2016:34شهر یزد که در این پـژوهش موردمطالعـه قرارگرفتـه اسـت؛
دارای آبوهوای گرم و خشک بیابانی است که این امر روند فسادپذیری پسماند را تسریع مینماید و باعـ انتشـار بـوی
نامطبوع ،افزایش حشرات و حیوانات ولگرد در سطح شهر میگردد .همچنین وزش باد باع پراکنش پسماندها در فصول
معینی از سال در سطح شهر میشود و مشکالت فراوانی ایجاد میکند .طبق آمـار سـازمان مـدیریت پسـماند شـهر یـزد
مهاجرپذیر بودن شهر یزد و افزایش تعداد خانوار ،میزان پسماند تولیدی شهر یزد را افزایش داده و از  76329تن در سـال
 1385به  136510تن در سال  1396رسانده است و بر اهمیت تفکیک از مبدر افزوده است .رشد شهر بهصورت نـاموزون
و وجود زمینهای بدون کاربری منجر به کاهش کارایی سیستم جمعآوری و حملونقل پسماند و افزایش هزینهها گردیده
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است .از اهداف این پژوهش میتوان تبیـین و ارزیـابی شـاخصهای مـؤثر بـر تولیـد و تفکیـک همچنـین جمـعآوری و
حملونقل بهمنظور کاهش تولید پسماند ،افزایش بازیافت ،کاهش هزینهها ،افزایش میزان رضایت شـهروندان و افـزایش
پایداریهای زیست محیطی و درنهایت ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند شهر یزد اشاره نمـود .بـا توجـه بـه تبیـین
نظری موارد مطروحه این سؤاالت مطرح است که شاخصهای تأثیرگذار بر بعد تولید و تفکیـک پسـماند شـهر یـزد چـه
میباشد؟ شاخصهای تأثیرگذار بر بعد جمعآوری و حملونقل شهر یزد چیست؟ راهکارهای ارتقا کارایی سیستم در بخش
تولید و جمعآوری حملونقل پسماند در شهر یزد چگونه میباشد؟ الزم بـه ذکـر اسـت تـاکنون در شـهر یـزد هیچگونـه
مطالعهای در زمینه تبیین و ارزیابی شاخصهای مؤثر در دو بعـد تولیـد -تفکیـک و جمـعآوری -حملونقـل در راسـتای
افزایش کارایی سیستم صورت نگرفته است و استفاده از نرمافزار  plsدر ارزیابی دادههـا از دیگـر نوآوریهـای پـژوهش
میباشد .بنابراین با توجه به اهمیت بسیار زیاد این دو بعد در مدیریت پسماند تبیین و ارزیابی شاخصها ضروری است.
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد در پژوهشی که النگا و کوالهو1در سال  2018با عنوان ارزیابی چرخه زندگی جهـت
حمایت از استراتژیهای پایدار مدیریت پسماند در برزیل انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که پایدارترین راهبردهـا در
راستای حفظ محی زیست در شهر ریودوژانیرو تمرکز بر جمعآوری جداگانه پسماند و بازیافت آنهـا نسـبت بـه سـوزاندن
پسماندها و دفن مستقیم آنها میباشد .جهت تحقق این راهبرد ایجاد زیرساختهای مناسب و افزایش آگـاهی اجتمـاعی
مردم موردنیاز است .همچنین در مطالعهای دیگر که وییرا و ماتئوس2در سال  2018با عنـوان تـأثیر عوامـل اقتصـادی و
اجتماعی بر تولید پسماندهای جامد شهری در سائوپائولو برزیل انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند جهت ارتقـاء سیسـتم
مدیریت پسماند جنبههای اجتماعی یک عامل مهم در برنامهریزی است و نابرابری میتواند بر الگوی مصرف تأثیر داشته
و نوع پسماند تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد .موهان3و همکاران در سال  2016در مطالعهای به بررسی مـدیریت پسـماند
جامد از طریق مدل مشارکت عمومی  -خصوصی پرداختهاند و رویکـرد "مشـارکت عمـومی -خصوصـی" در جمـعآوری
پسماند و بازیافت حداکثری پسماند حاصل را با استفاده از روشهای علمی بـهعنوان بهتـرین رویکـرد معرفـی کردهانـد.
افروز4و همکاران در مقالهای در سال  2011به بررسی عوامل مؤثر بر تولید پسماند پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند بـا
افزایش درامد میزان تولید پسماند افزایش مییابد .همچنین آگاهی اجتماعی باع افزایش بازیافت و کاهش تولید پسماند
شده است .چو5و همکاران در سال  2016در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگـذار در جمـعآوری تفکیکشـده پسـماند در
شهر پکن پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بعد تکنولوژی بیشترین اثر را در جمعآوری تفکیکشده پسـماندها ایفـا
میکند .الوکانی6و همکاران در مقالهای در سال  2016به بررسی فاکتورهای مؤثر در جمعآوری پسماندهای جامد در شـهر
نیجریه پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که عمده چالشهای پیش رو در راستای افزایش کارایی سیستم ،فقدان بودجه
کافی ،تنگناهای اداری ،چالشهای منابع انسانی و عدم آگاهی اجتماعی خانوارها میباشد و خواهان تأمین بودجـه کـافی،
استفاده از بخش خصوصی ،وضع قوانین سخت گیرانه و تنبیهـی ،تهیـه تجهیـزات مناسـب و افـزایش آگـاهی اجتمـاعی
خانوارها بودهاند .تحقیقی در سال  1395با عنوان برنامهریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان توس رخشانینسـب
و صفری به روش  swotصورت گرفته اسـت و همکـاری و حمایـت دولـت بـرای تخصـیص اعتبـارات الزم بـهعنوان
مهمترین راهبرد با باالترین امتیاز معرفیشده است .کریمی و همکاران در سال  1394در پژوهشی دیگر به بررسی تـأثیر
مداخله از طریق دو روش آموزش چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر تفکیک ،جداسازی و بازیافت پسماند در شهر کالله
1 . Langea & Coelho
2 . Vieira &Matheus
3 . Mohan
4 . Afroz
5 . Chu
6 . Olukanni
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پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که در روش آموزش چهره به چهره آگاهی و مشـارکت در جداسـازی پسـماند بیشـتر
میباشد و آموزشهای مستمر و برنامهریزیشده و وجود سازمانهای تفکیککننده پسـماند کمـک شـایانی بـه اسـتفاده
مجدد از پسماند مینماید .حاتمی در پژوهشی در سال  1394به ارزیـابی اثربخشـی گرافیـک محیطـی در ارتقـای سـطح
فرهنگی جامعه با رویکرد ترغیب محور پرداخته و ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند بین دانشآموزان ابتدایی را موردمطالعـه
قرار داده است و به این نتیجه رسیده است تبلی فرهنگی با ارسال پیام بهصورت روزانه ،حجـم پسـماندهای تفکیکشـده
بعد از اجرای طرح را با افزایش بیش از صددرصدی مواجه کرده است .ابراهیمی و احرام پوش در سال  1395در مقالـهای
به پیشبینی میزان تولید پسماند شهری با استفاده از سری زمانی پرداختهاند و بیان کردند جمعیت و شاخص تورم بر تولید
پسماند اثر معناداری دارند و تولید پسماند در آینده روند افزایشی خواهند داشت.
مبانی نظری
توسعه پایدار و مدیریت پسماند :با توجه به رشد چشمگیر جمعیت جهان و بهبود اسـتانداردهای زنـدگی ،مقـدار زبالـههای
جامد شهری که از فعالیتهای عادی و روزمره مردم از مناطق مسکونی و بخشهای تجاری تولیدشده است بهطور مداوم
افزایشیافته است .گسترش پسماندها در سراسر جهان باع مشکالت زیستمحیطی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسـعه
و یا کشورهای کمدرآمد با بودجه دولتی محدودشده است ( .)Kerdsuwan et al,2015:120بـا توجـه بـه مشـکالت
سازمانی موجود و بررسی ناکافی روشهای مـدیریت پسـماندهای جامـد در کشـورهای درحالتوسـعه ،ایـن کشـورها بـا
مشکالت جدی مانند آلودگی آب ،خاک ،اتمسفر و همچنین تأثیرات سوء پسماندها بر سالمتی انسـان و تغییـرات اقلیمـی
رنج می برند .بنابراین مدیریت پایدار پسماندهای جامد شهری در تمام مراحل طراحی تا اجرا الزم خواهد بود ( Chen et

 .)al,2014:9269بنابراین مدیریت پسماندهای جامد شهری یکی از مؤلفههای محیطـی جهـت دسـتیابی بـه توسـعه
پایدار شناختهشده است ( .)Mesjasz, 2014: 244مدیریت پایدار پسماندهای جامد شهری امروزه یکـی از موضـوعات
حیاتی برای شهرها در سراسر جهان میباشد .این موضوع مخصوصاً در شهرهای بزرب که ساالنه میلیونها تـن پسـماند
جامد شهری تولید میکنند بسیار بااهمیت است ( .)He et al,2017:1064استفاده از مفهوم توسعه پایـدار در مـدیریت
پسماندها به معنای جایگزین کردن مفهوم ( 13Rکاهش پسماند ،استفاده مجدد از پسماند و بازیافت) بـهجای دفـن سـاده
پسماندهای جامد شهری است ( .)Ma et al,2018:337به عبارتی مهارت اصلی مدیریت پسـماندهای جامـد شـهری،
محدود کردن اثرات سوء زیستمحیطی ناشی از پسماندها بر محی زیست است و انتظار میرود این تـأثیرات بـا کـاهش
تولید پسماند ،استفاده مجدد از ضایعات و بازیافـت بـه حـداقل برسـد ( .)Klavenieks et al,2017:513ایـن نظریـه
بهمثابه دیدگاهی راهبردی ،بر نقـش دولـت در برنامـهریزیها اهمیـت بسـیار میدهـد و معتقـد اسـت دولتهـا بایـد از
محی زیست شهری حمایت همهجانبه کنند .بهاینترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظـت از زمـین از طریـق
کاهش پسماندهای تولیدی و افزایش بازیافت پسماندها بـا اعمـال اسـتراتژیهای جـامع ،توسـعه پایـدار حاصـل میآیـد
(تقوایی.)47 :1391 ،
شهر بدون پسماند :مفهوم شهر بدون پسماند 2چشماندازی را برای مقابله با مشکالت پسماندهای جامد ،در جامعـه مـا بـه
وجود آورده است .این ایده در بخشهای مختلفی مانند مـدیریت پسـماندها ،معـادن ،صـنایع تولیـدی و توسـعه شـهری
توسعهیافته و اجرایی شده است ( .)Zaman,2015:12این اصطالح اولین بار بهوسیله دکتـر پـل پـالمر در سـال 1973
برای بازیابی منابع استفاده شد .در این سیستم ،جریان ماده چرخهای میباشد و به این معنی است که مواد بارهـا و بارهـا
1 . Reduce, Recycle, Reuse
2 . Zero Waste
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استفاده میشوند و مواد بهصورت پسماند و یا ماده غیرقابلاستفاده در نمیآینـد بنـابراین مـواد مورداسـتفاده مجـدد قـرار
میگیرند و یا اینکه اصالح ،فروخته و یا در سیستم پخش میگردند ( .)Song et al,2014:200کارن و ویلیامز در سال
 2012بیان کردند که شهر بدون پسماند یک رویکرد کلنگر در سیستم است کـه هـدف آن "حـذف" و نـه "مـدیریت"
پسماندها است؛ و در آن فرایند انتشار فیزیکی پسماند به صفر میرسد .جهت دستیابی به شهر بدون پسماند نیازمند تغییـر
اساسی در صنعت سنتی هستیم .به این صورت که پسماندهای یک سیستم بهصورت مـواد ورودی سیسـتم دیگـر عمـل
کند .این حمایت از تحول صنعتی میتواند تأثیرات سوء بر منابع طبیعی را به حداقل برساند .ایـن رویکـرد بـهعنوان یـک
نقشه راه ،در صنایع تولیدی در آینده عمل خواهد کرد؛ و در آن تولیدکننـدگان و مصـرفکنندگان در جهـت دسـتیابی بـه
پایداری ،بهمنظور کاهش هزینهها و کمک به ایجاد جهانی بهتر گام برمیدارند (.)Singh et al,2017:1230-1231

روش پژوهش
با توجه به شاخصهای موردمطالعه و ماهیت موضوع ،رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی -تحلیلـی اسـت .جامعـه آمـاری
سؤاالت مرتب با شهروندان ،کلیه زنان ساکن در سطح شهر یزد بوده و جامعـه آمـاری سـؤاالت مـرتب بـا کارشناسـان،
کارشناسان سازمان پسماند شهرداری یزد ،حوزه خـدمات شـهری و سـازمان محی زیسـت میباشـند .روش نمونـهگیری
تصادفی میباشد .اطالعات موردنیاز در بخش نظری از کتب ،مقاالت معتبـر ،پایاننامـههای التـین و فارسـی مـرتب بـا
موضوع دریافت شده است .جهت گردآوری سایر دادههای موردنیاز از پرسشنامه استفادهشده اسـت .بـه دلیـل اسـتفاده از
رویکرد تحلیل معادالت ساختاری در این پژوهش از قاعده ده برابـری (حـداکثر  10برابـر بیشـترین تعـداد شـاخصهای
ترکیبی) برای محاسبه تعداد نمونـههای موردنیـاز استفادهشـده اسـت و تعـداد  70پرسشـنامه توسـ زنـان خـانوار و 70
پرسشنامه توس کارشناسان تکمیلشده است و نتایج بهصورت تلفیقی با استفاده از معـادالت سـاختاری در نرمافـزار pls

ارزی ابی گردیده است .الزم به ذکر است دلیل تکمیل پرسشنامه توس زنان؛ نقش زنان بهعنوان مـدیر خانـه و همچنـین
نقشی که در کاهش تولید پسماند و افزایش تفکیک و دفع پسماند دارند بوده است .در توزیع فضـایی پرسشـنامه از روش
نمونهگیری احتمالی طبقهبندیشده استفادهشده است و به نسـبت جمعیـت منـاطق 16 ،پرسشـنامه در منطقـه یـک13 ،
پرسشنامه در منطقه دو 16 ،پرسشنامه در منطقه سه و  10پرسشنامه در منطقه بافت تاریخی توزیعشده ست .در جدول 1
تعریف عملیاتی پژوهش آورده شده است.
جدول شماره .1تعریف عملیاتی پژوهش
مفهوم
ارتقاء کارایی
سیستم مدیریت
پسماند شهر
یزد

شاخص
تولید و
جداسازی

معرف
 Liu & Wu, 2011: 337,درآمد Afroz et al, 2011: 509 ،درآمد
 Afroz 2011: 509تعداد اعضای خانواده (جمعیت) Singh et al, 2014: 350 ،جمعیت
 Yang et.al 2011: 163آگاهی اجتماعی Lang & Coelho, 2018:448 ،آگاهی اجتماعی،
 Olukanni et al 2016: 353آگاهی اجتماعیSinghirunnusorn et al, 2012: 697 ،
افزایش آگاهی
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جمعآوری و
حملونقل

 Olukanni et al, 2016: 353شراکت بخش خصوصی Mohana, 2018: 168 ،مشارکت
دولتی-خصوصی
 Chu et al, 2016: 1وسیله نقلیه و تکنولوژی مناسب Olukanni et al, 2016: 354 ،وسیله
نقلیه و تجهیزات مناسب McAllister, 2015: 26 ،وسیله نقلیه و تجهیزات مناسب
 Jerie &Tevera, 2014: 1تعداد دفعات و زمان صرف شدهGuerrero et al, 2013: 227،
زمان
 Yang et.al 2011: 157تفکیک در حملونقل،
Guerrero et al, 2013,227نوع جمعآوری پسماند McAllister, 2015: 25 ،نحوه جمعآوری
پسماند

جهت تبیین و ارزیابی بعد تولید و جداسازی از معرفهای درآمد ،تعداد اعضای خانواده ،آگاهی اجتماعی (آموزش)
استفادهشده است .گویههای مربوا به بعد تولید و جداسازی در جدول  2آمده است.
جدول شماره .2گویههای مربوط به بعد تولید و جداسازی
 .1میزان درآمد ماهیانه خانواده چه قدر میباشد؟
 .2تعداد اعضای ساکن در خانه چند نفر است؟
 .3در خصوص طرح تفکیک از مبدر اطالع دارید؟
 .4آیا آموزش الزم برای استفاده از اجناس بادوام و قابلاستفاده مجدد از طریق رسانه استانی به شما دادهشده است؟
 .5آیا آموزشهای چهره به چهره جهت کاهش تولید و عدم اسراف دریافت کردهاید؟
 .6آیا شما تراکت و بروشورهای مرتب با کاهش تولید و جداسازی پسماند دریافت میکنید؟
 .7آیا تاکنون آموزشی درباره تفکیک پسماند تر و تهیه بیوکمپوست خانگی داشتهاید؟
 .8کمپینهای کاهش تولید و تفکیک پسماند تحت حمایت سازمان فعالیت میکنند؟
 .9کمپینهای حمایت از تفکیک پسماند جهت اجرای طرح تفکیک به مدارس اعزامشده است؟

جهت تبیین و ارزیابی بعد جمعآوری و حملونقل از معرفهای شراکت بخش خصوصـی ،بودجـه کـافی ،وسـیله نقلیـه و
تکنولوژی مناسب ،تعداد دفعات و زمان صرف شده جهت جمعآوری پسماند و نوع جمعآوری پسـماند استفادهشـده اسـت.
گویههای  1-5مخصوص کارشناسان بازیافت و گویههای  6-11در جدول  3مخصوص زنان خانوار میباشد.
جدول شماره .3گویههای مربوط به بعد جمعآوری و حملونقل
 -1آیا تعداد دفعات جمعآوری پسماند خشک مناسب میباشد؟
 -2آیا زمان جمعآوری پسماند خشک مناسب میباشد؟
 -3تعداد دفعات جمعآوری پسماند تر مناسب میباشد؟
 -4زمان جمعآوری پسماند تر مناسب میباشد؟
 -5زمان صرف شده جهت جمعآوری پسماند را چگونه ارزیابی میکنید؟
 -6آیا از شراکت بخش خصوصی بهصورت مناسب در جمعآوری پسماند استفادهشده است؟
 -7آیا بخش خصوصی آموزشهای الزم در زمینه روشهای مناسب جمعآوری پسماند را به کارگران خود میدهد؟
 -8آیا معاینات پزشکی دورهای جهت کاهش روزهای غیبت کارگران صورت میگیرد؟
 -9بودجه کافی و تناسب ظرفیت بین خودروهای جمعآوری و محدوده تحت پوشش وجود دارد؟
 -10از کانتینرهای مخصوص جهت حمل پسماند تا محل دفن استفادهشده است؟
 -11جمعآوری پسماند بهصورت مکانیزه صورت میگیرد؟
 -12در هنگام حملونقل پسماند تفکیک مواد بازیافتی صورت میگیرد؟
 -13در هنگام حملونقل پسماند ریختن پسماند از ماشین وجود دارد؟
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جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روایی محتوایی ،روایـی همگـرا و واگـرا استفادهشـده اسـت .بـا توجـه بـه متغیرهـای
موردمطالعه و اطالعات موردنیاز طرح اولیه پرسشنامه بر اساس گویههای پژوهشهای بهروز التین در مـدیریت پسـماند
کشورهای درحالتوسعه تهیه گردیده و در ادامه در چندین نوبت توس کارشناسان سازمان بازیافت شهرداری یزد اصـالح
گردیده و با هدایت استاد راهنما بومیسازی شده است .جهت بررسی روایی مدل اندازهگیری از دو معیار روایـی همگـرا و
روایی واگرا نیز استفادهشده است .برای ارزیابی روایی همگرا در سازههای انعکاسی ،محققان بارهای بیرونـی شـاخصها و
متوس واریانس استخراجشده ( )AVEرا بررسی میکنند .مقیاس مشترک برای ارزیابی همگرا در سطح سـازه ،متوسـ
واریانس استخراجشده ( )AVEاست .این معیار بهعنوان یک مقدار میانگین بزرب از مربع بارهای شاخصهای مربوا به
سازه تعریفشده است .مقدار  AVEبا استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود.

مقدار  AVEبرابر با  0/5یا باالتر نشان میدهد که بهطور متوس سازه بـیش از نیمـی از واریـانس شـاخصهای آن را
توضیح میدهد .بدین معنی که  AVEباالتر از  0/5روایی همگرا قابلقبول را نشان میدهد (فرانکلین هایر و همکـاران،
 .)102 :1396اندازه بارهای بیرونی ،پایایی شاخص نیز نامیده میشود .بار بیرونی استانداردشده باید  0/7یـا بیشـتر باشـد.
زمانی که بار بیرونی بزربتر از  0/7است شاخص انعکاسی نگهداری میشود .زمانی که بار بیرونی بین  0/4و  0/7اسـت
میبایس تی تأثیر حذف شاخص بر پایایی ترکیبی بررسی شود و زمانی کـه بـار بیرونـی کوچـکتر از  0/4اسـت شـاخص
انعکاسی حذف شود اما تأثیر آن بر روایی محتوا بررسی گردد .با توجه به محدودیتهای آلفای کرونبـاخ پایـایی ترکیبـی
ازلحاظ فنی مناسبتر است .این مقیاس پایایی ،بارهای بیرونـی متفـاوتی را بـرای شـاخصها محاسـبه و از فرمـول زیـر
استفاده میکند.

که در آن
است.

نماد بارهای بیرونی استانداردشده شاخص  iاز سـازه خـاص اسـت کـه بـا  Mشـاخص انـدازهگیری شـده
خطای اندازهگیری شاخص  iو

نشاندهنده واریانس خطای اندازهگیری است .پایایی ترکیبی بین 0

و  1تغییر میکند .مقدار پایایی ترکیبی بین  0/6تـا  0/7در تحقیقـات اکتشـافی قابـلقبول اسـت (جهـانآرا.)72 :1398 ،
پایایی مدل اندازهگیری پژوهش بهوسیله پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
مقادیر معناداری  :tبرای ارزیابی برازش ساختاری مدل پژوهش از چنـدین معیـار اسـتفاده میشـود کـه اساسـیترین آن
ضریب معناداری  zیا همان  t- Valuesاست .درصورتیکه مقادیر  tاز  1/96بیشتر باشد بیانگر صحت رابطه بین سازهها
و درنتیجه تائید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد است (عباسی اسفنجانی.)54 :1396،
بحث و یافتهها
نتایج حاصل از بعد تولید و تفکیک پسماند

نتایج بررسی پایایی بعد تولید و تفکیک :با توجه به اینکه شاخص پایایی ترکیبی (جدول  )4برای تمام متغیرهـا تأییدشـده
است میتوان پایایی متغیرها را قابلقبول دانست و پایایی مورد تائید قرار میگیرد.
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جدول شماره .4پایایی ترکیبی بعد تولید و جداسازی
بعد تولید و جداسازی
آگاهی اجتماعی
تولید
جداسازی (تفکیک)
کارایی سیستم

پایایی ترکیبی
./862
./876
./812
./788

نتایج بررسی روایی بعد تولید و تفکیک:
روایی همگرا در بعد تولید و جداسازی:

الف :واریانس استخراجشده :با حذف سؤال  ،3متوس واریانس استخراجشده باید بـاالتر از  0/5میباشـد درنتیجـه روایـی
همگرا مورد تائید قرار گیرد .در جدول  5متوس واریانس استخراجشده برای هر یک از شاخصها ذکرشده است و بر ایـن
اساس روایی همگرا مورد تائید میباشد.
جدول شماره .5متوسط واریانس استخراجشده شاخصها
بعد تولید و جداسازی
آگاهی اجتماعی
تولید
جداسازی (تفکیک)
کارایی سیستم

متوس واریانس استخراجشده
./609
./779
./685
./651

ب :بارهای بیرونی :روایی واگرا در گویهها بیشتر از  0/7بوده و مورد تائید قرار میگیرد.
جدول شماره .6مقدار بار بیرونی شاخصها
بعد تولید و جداسازی
تولید

آگاهی اجتماعی

جداسازی
کارایی سیستم

گویه
Gen&sep1
Gen&sep2
Gen&sep4
Gen&sep5
Gen&sep6
Gen&sep7
Gen&sep8
Gen&sep9
Manage1
Manage2

مقدار بار بیرونی
./881
./884
./734
./782
./786
./817
./902
./746
./739
./870

روایی واگرا در بعد تولید و جداسازی:

بارهای تقاطعی :ردیفهای جدول  7به سؤاالت و ستونهای آن نیز به متغیرهای مدل پژوهش تعلق دارند .بـا توجـه بـه
اینکه بارهای تقاطعی هر شاخص با سازه مربوا به خود بیشتر از بار تقاطعی همان شاخص با سازههای دیگر است روایـی
واگر در این قسمت مورد تائید قرار میگیرد.

تبیین و ارزیابی شاخصهای مؤثر بر ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند....

27

جدول شماره .7بارهای تقاطعی شاخصهای تولید و جداسازی
سؤاالت
آگاهی اجتماعی
تولید
جداسازی
کارایی سیستم
Gen&sep1
-./306
./881
./276
./525
Gen&sep2
-./212
./884
./366
./579
Gen&sep4
./734
-./220
-./107
-./213
Gen&sep5
./782
-./166
-./130
-./285
Gen&sep6
./786
-./203
-./082
-./304
Gen&sep7
./817
-./303
-./291
-./267
Gen&sep8
-./132
./415
./902
./643
Gen&sep9
-./246
./138
./746
./365
Manage1
-./252
./502
./346
./739
Manage2
-./298
./517
./643
./870

آزمون فورنر -الرکر :با توجه به جدول  8روایی واگرای مدل در حد مناسبی میباشد.
جدول شماره .8آزمون فرونر -الرکر شاخصهای تولید و جداسازی
آگاهی اجتماعی
تولید
جداسازی
کارایی سیستم
آگاهی اجتماعی
./781
تولید
-./293
./882
جداسازی
-./211
./364
./828
کارایی سیستم
-./342
./627
./635
./807

ضرایب :t
اگر  t≥1.96باشد نشان از صحت رابطه میان سازهها و درنتیجه تائید رابطههای پژوهش در سـطح اطمینـان  95درصـد
است .هنگامیکه فرض سطح معنیداری  5درصد در نظر گرفته میشود ،مقدار  pباید کوچکتر از  0/05باشد تـا نتیجـه
بگیریم رابطه تحت بررسی در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .مقادیر محاسبهشده در جدول  9ذکرشده است.
جدول شماره .9نتایج حاصل از ضریب  tدر سطح اطمینان  95درصد در بعد تولید و تفکیک
نتیجه
مقدار p
مقدار t
بررسی ارتباا شاخصهای پژوهش
تائید رابطه
./05
2/728
آگاهی اجتماعی بر تولید تأثیر دارد.
رابطه اول
عدم تائید رابطه
./122
1/509
آگاهی اجتماعی بر جداسازی تأثیر دارد.
رابطه دوم
تائید رابطه
0
4/454
تولید بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه سوم
تائید رابطه
0
5/578
جداسازی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه چهارم
عدم تائید رابطه
./154
1/439
آگاهی اجتماعی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه پنجم

نتایج حاصل از بعد جمعآوری و حملونقل

پایایی بعد جمعآوری و حملونقل :مقادیر مربوا به بررسی پایایی شاخصها در جدول  10ذکرشده است .بر این اساس با
توجه به اینکه شاخص پایایی ترکیبی برای تمام متغیرها تأییدشده است میتوان پایـایی متغیرهـا را قابـلقبول دانسـت و
پایایی مورد تائید قرار میگیرد.
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جدول شماره .10مقادیر پایایی ترکیبی شاخصها
پایایی ترکیبی

بعد جمعآوری و حملونقل
تعداد دفعات جمعآوری

./826

تکنولوژی مناسب

./869

شراکت بخش خصوصی

./898

جمعآوری و حملونقل

./902

کارایی سیستم

./782

بررسی روایی بعد جمعآوری و حملونقل:

الف :روایی همگرا :متوس واریانس استخراجشده :با حذف سؤاالت  5و  ،12متوس واریـانس استخراجشـده بـاالتر از0/5
قرار میگیرد .در جدول  11متوس واریانس استخراجشده برای هر یک از شاخصها ذکرشده است و بر این اساس روایی
همگرا مورد تائید میباشد.
جدول شماره .11متوسط واریانس استخراجشده شاخصها
بعد جمعآوری و حملونقل
تعداد دفعات جمعآوری
تکنولوژی مناسب
شراکت بخش خصوصی
جمعآوری و حملونقل
کارایی سیستم

متوس واریانس استخراجشده
./560
./768
./755
./815
./646

بارهای بیرونی در جدول  12نشان میدهد که پایایی سازهها قابلقبول است.
جدول شماره .12مقادیر بارهای بیرونی شاخصها

گویه
بعد جمعآوری و حملونقل
Coll&tra1
زمان و تعداد دفعات Coll& tra2
جمعآوری پسماند
Coll& tra3
Coll& tra4
Coll& tra13
تکنولوژی مناسب
Coll& tra10
Coll& tra6
شراکت بخش خصوصی
Coll& tra7
Coll& tra8
Coll& tra9
جمعآوری و حملونقل
Coll& tra11
Manage1
کارایی سیستم
Manage2

مقدار بار بیرونی
./446
./643
./911
./892
./830
./921
./841
./889
./876
./917
./888
./899
./696
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ب :روایی واگرا در بعد جمعآوری و حملونقل

بارهای تقاطعی :ردیفهای جدول  13به سؤاالت و ستونهای آن نیز به متغیرهای مدل پژوهش تعلق دارند و روایی واگر
در این قسمت مورد تائید قرار میگیرد و در جدول  14آزمون فورنر-الرکر آورده شده است.

کارایی سیستم
-./061
./181
./221
-./157
./074
./129
./151
./495
./594
./453
./335
./899
./696

کارایی سیستم

./804

جدول شماره .13مقادیر بارهای تقاطعی شاخصها
تکنولوژی مناسب
جمعآوری و حملونقل
شراکت بخش
خصوصی
./066
-./048
./022
./921
-./631
-./224
-./600
./883
./358
./830
-./461
-./306
./133
-./017
./071
-./019
-./066
./101
-./005
-./023
./159
./014
./299
./841
-./096
./279
./889
-./550
./748
./876
-./551
./917
./595
./125
./112
./587
-./102
./493
./304

تعداد دفعات

سؤاالت

./466
./121
-./107
-./148
./643
./911
./892
./256
./157
./021
./024
./223
./055

Coll&tra1
Coll& tra10
Coll& tra11
Coll& tra13
Coll& tra2
Coll& tra3
Coll& tra4
Coll& tra6
Coll& tra7
Coll& tra8
Coll& tra9
Manage1
Manage2

جدول شماره .14مقادیر آزمون فورنر-الرکر شاخصهای بعد جمعآوری و حملونقل
تعداد دفعات
تکنولوژی مناسب
جمعآوری و حملونقل
شراکت بخش
خصوصی
تعداد دفعات
./748
تکنولوژی مناسب
./012
./877
جمعآوری و حملونقل
-./040
-./635
./903
شراکت بخش خصوصی
./147
-./291
./551
./869
کارایی سیستم
./171
./048
./312
./583

ضرایب  tدر جدول  15نشان دادهشده است.
جدول شماره .15نتایج حاصل از ضریب  tدر سطح اطمینان  95درصد در بعد جمعآوری و حملونقل
نتیجه
مقدار p
مقدار t
بررسی ارتباا شاخصهای پژوهش
تائید رابطه
./015
2.425
تکنولوژی مناسب بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه اول
تائید رابطه
./00
6.756
تکنولوژی مناسب بر بعد جمعآوری و حملونقل تأثیر دارد.
رابطه دوم
تائید رابطه
./002
3.138
شراکت بخش خصوصی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه سوم
تائید رابطه
./00
4.708
رابطه چهارم شراکت بخش خصوصی بر بعد جمعآوری و حملونقل تأثیر دارد.
عدم تائید رابطه
./526
./634
تعداد دفعات و زمان جمعآوری پسماند بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه پنجم
عدم تائید رابطه
./388
./863
تعداد دفعات و زمان جمعآوری بر بعد جمعآوری و حملونقل تأثیر دارد.
رابطه ششم
عدم تائید رابطه
35
./931
بعد جمعآوری و حملونقل بر کارایی سیستم تأثیر دارد.
رابطه هفتم
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نتیجهگیری
رشد سریع جمعیت ،افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه اقتصادی ،مصرفگرایی و تولید بیشتر پسماند را در برداشته است.
مشکالت زیستمحیطی و بهداشتی به وجود آمده بر اثر عدم مدیریت صحیح پسماندهای جامـد شـهری باعـ افـزایش
بیماری ،ازدیاد جوندگان و حشرات ،آلودگی زمین ،آب ،هوا ،پراکنش بوی نامطبوع در فضا و سایر مشکالت گردیده است؛
بهگونهای که ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند به یکی از مهمترین اهداف شهرداریها تبدیلشده است .با توجه بـه
اهمیت دو بعد تولید-تفکیک و جمعآوری -حملونقل در ارتقای کارایی سیستم تحقیق حاضر بـه بررسـی شـاخصهـای
مؤثر در افزایش کارایی این دو بعد پرداخته است .شناسایی شاخصهای مؤثر ،به برنامهریزی بهتـر جهـت کـاهش تولیـد
پسماند ،افزایش تفکیک پسماند ،افزایش کیفیت جمعآوری و کاهش هزینههای جمعآوری کمـک شـایانی خواهـد کـرد.
نتایج حاصل از پایایی ترکیبی دو بعد نشان داد که میزان پایایی ترکیبی شـاخصها مناسـب و مطلـوب اسـت .همچنـین
بررسی متوس واریانس استخراجشده و بارهای بیرونی مؤید روایی همگرای مدل است .روایی واگرای مدل نیز با استفاده
از بارهای تقاطعی و آزمون فورنر-الرکر مورد تائید قرارگرفته است .یافتههای تحقیق نشان میدهند که آگاهی اجتمـاعی
بر روی میزان تولید پسماند شهر یزد تأثیر داشته است؛ اما بر میزان تفکیک پسماند مؤثر نبوده اسـت .همچنـین تولیـد و
تفکیک پسماند بر کارایی سیستم پسماند شهر یزد اثرگذار بوده است؛ اما آگاهی اجتماعی بر روی افزایش کارایی سیسـتم
نقشی نداشته است .آموزش تهیه بیوکمپوست از پسماندهای تر بیشترین ضریب و کمبود برنامههای آموزشـی اسـتانی در
استفاده از اجناس بادوام کمترین ضریب را در گویههای آگاهی اجتماعی به خود اختصاص داده است که توجه بیشـتر بـه
این عوامل میتواند در افزایش نقش آگاهی اجتماعی و باال بردن کارایی سیستم پسماند شهر یزد مـؤثر باشـد .همچنـین
میزان درآمد و تعداد اعضای خانواده بر روی میزان تولید پسماند شهر یزد تأثیرگذار بوده است .اثر تعداد اعضای خانواده بر
روی میزان تولید پسماند اندکی بیشتر درآمد میباشد .بر اساس نتایج بهدستآمده استفاده از بعد جمـعآوری و حملونقـل،
تکنولوژی مناسب بر بعد جمعآوری و حملونقل پسماند در شهر یزد اثـر دارد .همچنـین تکنولـوژی مناسـب بـر کـارایی
سیستم تأثیرگذار میباشد .استفاده از شراکت بخش خصوصی بر بعد جمعآوری و حملونقـل و افـزایش کـارایی سیسـتم
تأثیرگذار بوده است .تعداد دفعات و زمان جمعآوری پسماند در شهر یزد بر بعد جمـعآوری و حملونقـل تأثیرگـذار نبـوده
است .بررسی اثر تعداد دفعات و زمان جمعآوری پسماند بر کارایی سیستم با توجه بـه ضـریب بهدسـتآمده  t=.634رد
میشود .دلیل عدم تأثیرگذاری را میتوان در کمبود تعداد دفعات و نامناسب بودن زمان جمعآوری پسـماند خشـک (یـک
روز در هفته) و همچنین جمعآوری پسماند تر بهصورت روزهای زوج یا فرد هرمـاه و فسـادپذیری پسـماند تـر در فصـل
تابستان و درنتیجه عدم رضایت شهروندان از نحوه جمعآوری برشمرد .درمجموع میتوان بیان نمود که مطالعات معدودی
در رابطه با شناسایی شاخصهای مؤثر بر بعد تولید -تفکیک و جمعآوری -حملونقل انجامشده است.
در مطالعهای که وییرا و ماتئوس ( )2018در سائوپائولو برزیل انجام دادهاند جهت ارتقاء سیستم مدیریت پسماند؛ جنبههای
اجتماعی را یک عامل مهم در برنامهریزی دانستهاند و بیان کردهاند که نابرابری بر الگـوی مصـرف تـأثیر داشـته و نـوع
پسماند تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد که نتایج تحقیق مذکور همسو و منطبق با نتیجه پژوهش حاضـر اسـت .موهـان و
همکاران ( )2016رویکرد "مشارکت عمومی -خصوصی" در جمعآوری پسماند و بازیافت حداکثری پسماند حاصـل را بـا
استفاده از روشهای علمی بهعنوان بهترین رویکرد معرفی کردهاند که بخشی از تحقیق مذکور با نتیجه پژوهش مبنی بر
مشارکت بخش خصوصی در افزایش کارایی سیستم منطبق است .افروز و همکاران ( )2011به بررسـی عوامـل مـؤثر بـر
تولید پسماند پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند با افزایش درامد میزان تولید پسماند افزایش مییابـد .همچنـین آگـاهی
اجتماعی باع افزایش بازیافت و کاهش تولید پسماند شده است که با نتیجه پژوهش مبنـی بـر نقـش درآمـد در میـزان
پسماند تولیدی و اهمیت آگاهی اجتماعی در میزان تفکیک همسو است .ابراهیمـی و احـرام پـوش ( )1395بیـان کردنـد
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جمعیت و شاخص تورم بر تولید پسماند اثر معناداری دارند و تولید پسماند در آینده روند افزایشی خواهند داشت بخشـی از
نتیجه تحقیق مذکور (نقش جمعیت در تولید پسماند) با نتایج پژوهش همسو و منطبق است .نتایج تحقیق حاضر میتوانـد
در راستای افزایش کارایی سیستم توس سازمان مدیریت پسـماند ،محی زیسـت و شـهرداری مورداسـتفاده قـرار گیـرد.
همکاری سایر ارگانها مخصوصاً آموزشوپرورش و صداوسیما در باال بردن آگـاهی اجتمـاعی ،کـاهش تولیـد پسـماند و
افزایش تفکیک و بازیافت بسیار تأثیرگذار خواهد بود .آموزش کاهش تولید پسماند و افزایش تفکیـک در سـطح مـدارس
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