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   چكيده

           افزاررمن از استفاده با را مشهد شهر در خشك پسماند هايستگاهيا يسامانده در مختلف عوامل نقش ،حاضر يبررس

Arc GIS ؛شد آوريعجم كارشناسان با يحضور ةمصاحب و ياسناد صورت به استفاده مورد اطالعات. داد قرار قيتحق مورد 

 سطح نيچنهم ؛ديگرد مشخص نقشه يرو بر مشهد مختلف مناطق كيتفك به خشك، يپسماندها ةمبادل ثابت هايهستگايا سپس

 سپس، ؛شد رفتهگ نظر در يمردم هايمشاركت جلب در ستگاهيا تيموفق شاخص عنوانبه ،مردم ةمراجع زانيم و ستگاهيا درآمد

 مناطق، يافتگيتوسعه سطح ت،يجمع ،يطيمحستيز هايآموزش و سواد سطح هايشاخص يمبنا بر ياطالعات مختلف هايهيال

 و گريدكي از موجود هايستگاهيا ةفاصل ،يسنت بخش تيفعال ها،يدسترس ةشبك پسماند، كل به خشك يپسماندها نسبت

 ييدرآمدزا و ركتمشا در هالفهؤم نيا يرگذاريثأت زانيم و ديگرد جاديا طرح نيا ياجرا در مشاركت امر به مردم ليتما نيهمچن

 عنوان به را 11 و 9 ،8 ،1 مناطق ،قيتحق نيا جينتا. قرارگرفت توجه مورد د،يجد هايستگاهيا يابيمكان براي پسماند هايستگاهيا

 نظر از كه ديگرد مشخص آن، بر عالوه ؛نمود شنهاديپ خشك پسماند آوريجمع ديجد هايستگاهيا جاديا مناسب هايمكان

  است. ادهد اختصاص خود به را يرگذاريثأت نيباالتر ،يافتگيتوسعه سطح و يطيمحستيز هايآموزش و ادسو كارشناسان،

 .يابيمكان خشك، يپسماندها مبادله، هايستگاهيا مشاركت،هاي كليدي: واژه
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  مقدمه 

 اديداز موجب ،ندهست رياخ هايسال در توسعه و شرفتيپ جينتا از كه يمصرف مواد شيافزا و تيجمع عيسر رشد

 اي فعد ،آوريجمع موضوع ،ينيشهرنش ةتوسع و بسط و عيصنا گسترش. استشده يشهر هايزباله روزافزون

            : 1392 ن،همكارا و يعيرف( است آورده در بغرنج ايلهئمس صورت به را يشهر هايزباله از مجدد ةاستفاد

 از ردو به و بحراني اًسبتن يشرايط در ،ايران شهري زايد مواد يمديريت نظام كه است انكار رقابليغ يواقعيت اين ).214

 منش،يحاتم( تاس نموده دايپ تريگسترده يايزوا و ابعاد مصرف، يالگو رييتغ با و دارد قرار مطلوب وضعيت

 در موجود ةاستفاد قابل و خشك مواد افتيباز زائد، مواد تيريمد هايروش نتريمطلوب از يكي ).57: 1394

 هاييآلودگ هشكا آنها، دفن و يمصرف مواد نيا مجدد ديتول هاينهيهز در ييجوصرفه بر عالوه كهست پسماندها

  .دارد دنبال به را افتيباز از يناش يدرآمدها زين و يطيمحستيز

 تسهيل و دموجو هايزباله وزن و حجم كاهش دليل به ،جامد زائد مواد بازيافت و مديريت حقيقت، در

زادگان و كريم( دارد بسياري تاهمي مفيد، شكل به مواد از مجدد استفادة امكان و دفن و آوريجمع مراحل

  ).98: 1383همكاران، 

 تفكيك خشك، يهازباله از جددم استفادة زمينة در هاروش مفيدترين از يكي بازيافت، هايروش بين در

 روند و گرديد آغاز 1377 سال از مشهد شهر در مبدأ زباله از تفكيك طرح. است شهروندان وسيلةبه أمبد از

 آوريجمع به طوري كه از است؛ تحوالت بسياري را شاهد بوده گذشته، سال 12 طي در آن توسعة و رشد

 همچون اييهفعاليت ،حاضر حال در و گرديده آغاز 1377 الس در منازل درب از شهروندان خشك هايزباله

 با باطله ذكاغ مبادلة هايايستگاه ايجاد مخصوص، ظروف نصب طريق از ادارات باطلة كاغذهاي آوريجمع

 ةمبادل ثابت هاياهايستگ مدارس، در كاال با خشك زباله مبادلة هايايستگاه التحرير،لوازم و كتاب خريد بن

 گيرديدربرم را سنتي كنندگانبازيافت و گردهادوره كنترل و ساماندهي و شهر سطح در خشك زبالة

 توليد لةزبا تن هزار دو حدود مشهد، شهر سطح در 1395 سال آمار اساس بر). 37: 1386خيبري، (كاظمي

 مبدأ از رصدد 3 تنها كه دهدمي تشكيل خانگي هايزباله را آن درصد 75 حدود ،ميزان اين از كه استشده

 در ازيافتب هايفعاليت سطح بودن پايين بر مسئله، اين). 195: 1396(شهرداري مشهد،  استشده تفكيك

  .سازدمي نمايان پيش از بيش را شهري پسماندهاي بهتر مديريت به نياز و داشته اشاره مشهد شهر سطح

 وسيلةبه 1386 سال در كه هبود خشك پسماندهاي مبادلة هايايستگاه مبدأ، از تفكيك هايروش از يكي

 ترغيب بر عالوه روش، اين اجراي. استشده گذاشته اجرا به مشهد شهري پسماندهاي مديريت سازمان

 پسماندهاي فسادناپذير مواد از مناسب ةاستفاد و دريافت امكان توليدي، پسماندهاي تفكيك به شهروندان

             . نمايدمي جلوگيري نيز سنتي عوامل وسيلة به مواد اين غيربهداشتي بازيافت از و آورده فراهم را شهري

دريافت  هايايستگاه دقيق يابيمكان نيازمند ،آن موفقيت و طرح اين اجراي گسترش هكاين به توجه با
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 به حاضر مطالعة ،است منطقه هر اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، هايويژگي مبناي خشك بر1پسماند

 سيستم از استفاده با مشهد شهر در شهري خشك پسماندهاي مبادلة ايهايستگاه يابيساماندهي و مكان

هاي خصوص سواد و آموزش د و قصد دارد نقش عوامل مختلف بهپردازمي جغرافيايي اطالعات

  آوري پسماندهاي خشك را مشخص نمايد.هاي جمعمحيطي در ساماندهي ايستگاهزيست

 امر در راوانف تاهمي وجود دريافت پسماند خشك با هايايستگاه يابيمكان كه دهدمي نشان هابررسي

 به شده، امانج مطالعات بيشتر و است گرفته قرار توجه مورد كمتر شهري، پسماندهاي بازيافت و تفكيك

 وسيلةبه رفتهگ انجام مطالعات به توانمي زمينه اين در. استپرداخته پسماندها دفن مناسب مكان تعيين

 و شيددوستخور ،)1386( همكاران و پوراحمد ،)1387( همكاران و متكان ،)1390( همكاران و الدينيمعين

 و رياكبعلي و )1389( مقدسحافظي و نيكنامي ،)1391( همكاران و پرشكوه صيحاني )،1388( عادلي

 باد،آحاجي بناب، بابلسر، تبريز، كرج، شهرهاي هايزباله دفن محل يابيمكان خصوص در) 1391( ليواني

طالعاتي در م ،) نيز1390فر (و صابري) 1392( همكاران و رفيعي همچنين ؛نمود اشاره بهشهر و گلپايگان

 .انددادهتمايل و مشاركت خانوارهاي شهري نسبت به تفكيك زباله از مبدأ انجام  زمينة

ا ام ؛ستا بازيافت پسماندهاي خشك بسيار زياد بوده ، توجه به مقولةدر بخش مطالعات خارجي نيز

مواد  آوري پسماندهاي خشك، در تفكيك اينهاي جمعتشريح و تبيين نقش آموزش و قابليت ايستگاه

آرمينگتون و  ) و2018( ند از: نواكوسكيترفته در اين حوزه عبارعات صورت گچندان زياد نيست. معدود مطال

خصوص بازيافت انرژي از  هاي شهري، بهلهمندي از زبابه تفكيك و بهره ). ساير مطالعات عمدتا2018ً( چن

)، 2017( مكارانو ه )، جيانگ2017( و همكاران توان به ملنوسكايتاند كه از آن ميان ميتوجه داشته هاآن

  اشاره نمود. )2018( و همكاران ) و يانگ2018( و همكاران وانگ

ري و افزايش شه بازيافت قابل مواد ريآوجمع خشك درپسماند  دريافت هايايستگاه تاهمي به توجه با

 بهتر زيريبرنامهبراي  ايمقدمه عنوان به بررسي اين دادنانجام رودمي انتظار هاي اخير،ا در طي سالهتعداد آن

 تفكيك رهنگف گسترش و مبدأ از تفكيك طرح وسيلةبه آوري،جمع ثابت هايايستگاه تردقيق يابيمكان و

  شود.تري تحقيقات گسترده ساززمينهگشا بوده و راه مردم ينب در شهري پسماندهاي

  شناسي ها و روشداده

. شهر استانجام شدهاين مطالعه به روش توصيفي و تحليلي و در شهر مشهد در استان خراسان رضوي 

)، از گرم براي هر نفر 700(حدود  چه از نظر سرانة توليد زباله، اگرميليون نفر جمعيت 3مشهد با حدود 

سرانة توليد زباله در  الملل جايگاه مناسبي نداشته و تقريباًولي در سطح بين تر است؛ي پايينسطح متوسط مّل

هزار تن زباله  دودر واقع، روزانه بيش از  ؛)307: 1391رهنما و ديگران، ( دو برابر متوسط جهاني است ،آن

رسد و بخش هزار تن مي 3حضور زائران، به بيش از شود كه اين ميزان در تابستان و اوج در مشهد توليد مي

                                                                 

1. Waste Bank 
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 درصد 50گيرد. اين در حالي است كه حدود استفاده قرار نمي اي از آن تفكيك نشده و موردقابل مالحظه

  .)195: 1396(شهرداري مشهد،  در اين شهر قابل تبديل به كمپوست استشده ة توليد) از زبال1(جدول 

 مشهد شهر يختنير دور و ارزشمند كمپوست، قابل مواد درصد - 1 جدول

  شيرابه  دور ريختني  مواد ارزشمند  قابل كمپوست  شرح

 5 44 1 50 فروردين

 5 42 2 51 ارديبهشت

 6 46 2 46  خرداد

  5  57  2  36  تير

  6  45  1  48  مرداد

  5  41  2  52  شهريور

  6  41  3  50  مهر

  5  41  3  52  آبان

  3  44  3  50  آذر

  3  46  2  49  دي

  3  44  2  51  بهمن

  4  37  2  57  اسفند

  5  44  2  49  كل سال

  )23: 1396، شهرداري مشهد(مأخذ: 

ز كارشناسان انفر  23 با حضوري ةمصاحب و ايكتابخانه صورت به تحقيق، اين در استفاده مورد اطالعات

 آوريمعج 1396 سال ابقه فعاليت داشتند، درسال س 10كه حداقل  مشهد شهر پسماند مديريت تفكيك طرح

 همكاران و)، گلريزضيايي 2015( فر و همكارانمطالعات صابري كه روزآمدشدة در اين بررسي. استشده

ات مرتبط نيز ها، ساير مطالعمندي از اين يافته، ضمن بهرهاست) 1391( پور و همكاران) و حسين1391(

 مناطق معيتج و سواد سطح هايشاخص به مربوط عنوان مثال، اطالعات بهاست؛  مورد استفاده قرار گرفته

 و شاهنوشي وسيلةبه گرفته انجام تحقيق از مناطق يافتگيتوسعه سطح مشهد، شهر آمارنامة از مختلف

 سنتي، خشب هايفعاليت همچنين و بازيافت سازمان از خشك پسماندهاي فيزيكي آناليز ،)1385( همكاران

 فرو صابري) 1392( همكاران و رفيعي مطالعة از مبدأ، از تفكيك طرح اجراي در مشاركت امر به ردمم تمايل

ديريت شناسان مهاي اكتشافي با كارمحيطي با استفاده از مصاحبههاي زيست) و ميزان دريافت آموزش1390(

  است. آمده دستهپسماندهاي شهري ب
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هر ششي از ها تنها بخلعات متعددي صورت گرفته كه اغلب آنمطا زمينهدر اين  ،طور كه بيان شدهمان

 ياهبا ايستگاه اند،نظر داشتهر مواردي كه تمام مناطق آن را مد مشهد را مورد بررسي قرار داده و حتي د

 مبادلة ابتثهاي روند تغييرات ايستگاه نخست مطالعه، اين اند. درمعدودي اين روند را پيگيري نموده

 35داد و به تع 1396آخرين اطالعات آن كه مربوط به سال  ،شك بررسي شده و در نهايتخ پسماندهاي

  . )1 شةت (نقاسه، اخذ شده و چگونگي استقرار آنها در شهر مشهد بر روي نقشه معين گرديدهايستگاه بود

  
  (ترسيم: نگارندگان) خشك يپسماندها ةمبادل ثابت يستگاهايا تيموقع -1 شكل

 بجل در ايستگاه موفقيت شاخص عنوان به ،مردم مراجعة ميزان و ايستگاه آمددر سطح همچنين

 ميزان اب بررسي مورد معيارهاي بين ارتباط از اطالع كسب براي. شد گرفته نظر در مردمي هايمشاركت

 هايشاخص مبناي بر اطالعاتي مختلف هاياليه ها،ايستگاه به شهري خشك پسماندهاي تحويل در مشاركت

 هب خشك پسماندهاي نسبت مناطق، يافتگيتوسعه سطح جمعيت، محيطي،هاي زيستسواد و آموزش طحس

 ةفاصل نتي،س بخش فعاليت ،هادسترسي شبكة ،)منطقه يك مردم رفاه سطح از شاخصي عنوان به( پسماند كل

 و گرديد دايجا رحط اين اجراي در مشاركت امر به مردم تمايل همچنين و يكديگر از موجود هايايستگاه

 هايايستگاه ابييمكان براي پسماند هايايستگاه زاييدرآمد و مشاركت در هالفهمؤ اين ثيرگذاريأت ميزان

 و شد گرفته نظر رد تيسن هايضلعي چند وسيلةبه ،نيز هم از هاايستگاه فاصلة. گرفت قرار توجه مورد جديد

 با و نيازمند ضاهايف در يابيمكان و تعيين ايستگاه هر ثرؤم شعاع جغرافيايي، اطالعات سيستم از استفاده با

 ةكلي مده،آعمل به هايبررسي و اطالعاتي بانك تشكيل از پس ،خصوص اين در ؛گرديد مشخص كمتر تراكم

 نيز اهآن ذاريثيرگتأ ميزان و تعيين داشتند، مردم مشاركت سطح افزايش با مستقيمي ارتباط كه هاييشاخص

 ايجاد براي سبمنا هايمكان ،GIS تحليلي توابع از استفاده با وشد  دهيوزن خبره، كارشناسان يلةوسبه

 .گرديد مشخص هاي جديدايستگاه
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  بحث

ز اوگيري جل برايآوري شد كه با توجه به هدف مطالعه، در اين بررسي اطالعات متعدد و زيادي جمع

  گردد:ها به شرح زير ارائه ميي از آناافزايش حجم مقاله، خالصه

   تيجمع زانيم

 ها،آن نزديك هايمحدوده جمعيت ميزان با شهر سطح هايايستگاه از حاصل درآمد ميزان مقايسة با

 افزايش نيز هااهايستگ به تحويلي زبالة ميزان جمعيت، افزايش با طوركلي به كه رسيد نتيجه اين به توانمي

 سكنم و نفوس 1395 سال سرشماري آماري هايحوزه الية از جمعيت، شاخص كردن لحاظ براي. يابدمي

   .گرديد استفاده مركز آمار ايران

 به سپس ؛دش استفاده عارضه كالس تعداد با هاي طبيعيروش تفكيك از جمعيت، ميزان بنديدسته براي

همين به د؛ش اختصاص داده 1 عدد دسته، ترينكم به و 5 عدد بود جمعيت ترينبيش شامل كه دسته ليناو 

 بنا ،نيز رديگ هايشاخص بين در جمعيت شاخص كلي امتياز. گرديد امتيازدهي نيز 4 و 3 ،2 دسته ،صورت

هاي دريافت ستگاهاي موفقيت و جمعيت ميزان ،)2( نقشة. شد گرفته در نظر 14 برابر خبره كارشناسان نظر به

  .دهدمي نشان پسماند جذب ميزان در پسماند خشك را

  يطيمح ستيز هايآموزش و سواد

 وي داشته هاي توليدانكاري در تفكيك و تحويل زباله طي، نقش غيرقابلمحيهاي زيستسواد و آموزش

                           ازدهاي مثبت را چند برابر سهاي منفي را خنثي نموده و انگيزهتواند بسياري از انگيزهمي

 ،يزن اليه اين هيةت گردد. براياي مبذول ميبه همين جهت، به اين عامل توجه ويژه )؛375 :1390 فر،(صابري

           اند خشك،هاي دريافت پسمايستگاه موفقيت ميزان با اليه اين مقايسة در. شد عمل قبل قسمت همانند

 توجه با شد و گرفته نظر در دسته 5 ،نيز هالي اين بر اين اساس، براي ؛بردپي آنها بين مستقيم رابطة به توانمي

سماند خشك پهاي دريافت ايستگاه موفقيت با محيطيهاي زيستسواد و آموزش ميزان بين مستقيم رابطة به

 ؛يافت اختصاص 5 محيطي، عددهاي زيستو دريافت آموزش باسوادي نسبت ترينبيش با ةحوز به موجود،

اين  ليك امتياز. شد مرتب 1 عدد تا و كاهشي صورت به ،نيز عديب هايدسته امتياز صورت، همين به

  .شد گرفته نظر در 25 برابر خبره كارشناسان نظر به بنا ديگر هايشاخص بين در ،نيز شاخص
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 (ترسيم: نگارندگان) پسماند افتيدر هايستگاهيا تيموفق زانيم و تيجمع تراكم نيب ارتباط - 2شكل 

  
  (ترسيم: نگارندگان) اهستگاهيا تيموفق زانيم و يطيمحستيز هايآموزش و سواد نيب ارتباط - 3شكل 

  گريكدي از موجود يهاستگاهيا ةفاصل

 ايستگاه احداث كه باشد ايگونهبه بايد پيشنهادي و موجود هايايستگاه بين فاصله رعايت كه است بديهي

 عدم رتصو در هاايستگاه نزديكي حقيقت، در باشد؛ نداشته هاايستگاه ديگر بر منفي ثيرأت ،جديد

 ثيرتأ كاهش براي. دگردمي هاايستگاه كارايي عدم باعث ،... و زيرساختي ـ اقتصادي هايجنبه از پذيريتوجيه

  .شد استفاده روش دو از جديد، پيشنهادي هايمحدوده در عامل اين

 نظر از استفاده با و حاصله دهايدرآم و موجود هايايستگاه بين فاصلة بررسي با ،نخست روش در

 متري 1000 حداقل شعاع در هاايستگاه نبايد معمول طوربه كه شد مالحظه زمينه، اين در مسئول كارشناسان

 از متري 1000 شعاع به حريم يك ايجاد با هم از هاايستگاه فاصلة الية عدد، اين به توجه با. گيرند قرار هم از

 و 1 معادل وزني حريم، اين در موجود هايمحدوده به. شد تعريف موجود يهاايستگاه از هر يك مركز
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 ،نيز يكديگر از هاايستگاه فاصلة شاخص كلي امتياز. شد داده اختصاص 2 وزن نيز آن از خارج هايمحدوده

  .شد گرفته نظر در 12 برابر خبره كارشناسان نظر به بنا

 جموعهم از تيسن هايشبكه تابع از ،هاايستگاه ينب فاصلة شاخص كردن لحاظ براي دوم، روش در

 بين اثر ودةمحد يافتن براي تابع اين. شد استفاده Arc GIS افزاردر آرك تول باكس نرم موجود ابزارهاي

 محدودة در ايستگاه تريننزديك كه داردمي بيان تابع اين تر،روشن بيان به ؛دارد كاربرد فرضي، منبع چندين

 كنندةبيان اهنآي كوچك و ايستگاه كمبود دهندةنشان ،هاضلعي چند اين بزرگي. است ايستگاه امكد نظر مورد

            بين رد نيز هاايستگاه فاصلة شاخص كلي امتياز. است هم از كم فاصلة در زياد هايايستگاه وجود

 متري 1000 ريمح ميزان )4( نقشة .شد گرفته در نظر 12 برابر ،خبره كارشناسان نظر به بنا ديگر هايشاخص

فت پسماند هاي درياايستگاه موفقيت و ايستگاه هر براي تيسن هايضلعي چند ،)5( نقشة و ايستگاه هر

  .دهدمي نشان خشك را

  شهري معابر در موجود يهاستگاهيا يريقرارگ تيموقع

 يت نسبتاًر موقعن ايستگاه كه دتريخود را به نزديك ةشد، مردم تمايل دارند زبالة تفكيكبه طور معمول

د، انر شدهلي مستقهاي اصهايي كه در حاشية خيابانبه همين دليل، ايستگاه دهند؛مناسبي قرار دارد، تحويل 

اي هايستگاه قرارگيري مكان مقايسة دهند. باتري را در اختيار شهروندان قرار ميامكان دسترسي مناسب

 هايخيابان رد هاايستگاه اكثر كه رسيد نتيجه اين به توانمي مشهد،دريافت پسماند خشك  موفق در شهر 

  .)2(جدول  اندگرفته قرار 2 درجة شرياني

 هايخيابان از يمتر 150 فاصلة در هاايستگاه اكثر مكان كه گرديد معلوم بيشتر بررسي با آن، بر عالوه

 تابع از استفاده اب رو، اين از ؛استگرفته رارق كنندهپخش و جمع هايخيابان از متري 50 يا 2 درجة شرياني

        از تريم 150 ةفاصل در جديد هايايستگاه براي مناسب هايمكان ،Arc GIS افزارنرم در حريم ايجاد

  .شد ايجاد كنندهپخش و جمع هايخيابان از متري 50 و 2 درجة شرياني هايخيابان

  شهري معابر در قرارگيري موقعيت هب نسبت پسماند وزن و درآمد ميزان - 2جدول

  شهري معبر نوع
  

  تعداد ايستگاه

 

  درآمد

 

  وزن پسماند

 

  درصد  تن  درصد  ميليون ريال  درصد  تعداد

 2 درجة شرياني
23 66% 2207 72% 2795 72% 

 كنندهپخش و جمع
12 34% 875 28% 1072 28% 

 %100 3867 %100 3082 %100 35  جمع
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  (ترسيم: نگارندگان) ستگاهيا هر يرمت 1000 ميحر  - 4 شكل

 در 1 ادلمع نيز كنندهپخش و جمع هايخيابان حريم ارزش ،2 معادل شرياني هايخيابان حريم ارزش

 نظر هب بنا ديگر هايشاخص بين در هاايستگاه قرارگيري موقعيت شاخص كلي امتياز. شد گرفته نظر

 در ند خشك راهاي دريافت پسماايستگاه ميزان موفقيت ،)6( نقشة. منظور شد 15 برابر ،خبره كارشناسان

  .دهدمي نشان شهري معابر انواع در قرارگيري موقعيت به نسبت خشك پسماند جذب

  
  (ترسيم: نگارندگان) آنها موفقيت و ايستگاه هر براي تيسن هايضلعي چند - 5 شكل

  مناطق در خشك ةزبال يكيزيف زيآنال

تفكيك و بازيافت، ، وجود حداقلي از زبالة قابلويل زبالة خشك شهريهاي تحبراي ايجاد ايستگاه

بررسي قرار گيرد. طور دقيق موردد اين وضعيت بهاي، بايبه همين دليل، قبل از هر نوع مطالعه ضرورت دارد؛

 . به اينشدانجامدر مطالعة حاضر و براي دسترسي به اين هدف مهم، آناليز فيزيكي زبالة خشك در مناطق 
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 فيزيكي آناليز به مربوط اطالعات منطقه، هر در بازيافتقابل خشك پسماند الية تشكيل منظور و براي

  .تهيه شد مناطق تفكيك به پسماندها

 به توجه با. ارنددرا  مبدأ در بازيافتقابل خشك پسماند ترينبيش 9 و 1 مناطق كه داد نشان آناليز نتايج

 جديد تگاهايس ايجاد براي مناسبي منطقه، توجيه يك در بازيافتابلق خشك پسماند ميزان افزايش اينكه

 وزن 9 و 1 طقمنا به نهايت در؛ شد داده باالتري وزن بيشتر، سهم با مناطق به ،استخشك پسماند  دريافت

 كه 6 نطقةم به و 2 وزن 10 و 7 ،4 ،3 ،2 مناطق ،3 وزن 12 و 11 ،5 مناطق ،4 وزن 8 و ثامن مناطق ،5

 به بنا اخصش اين  كلي امتياز. شد داده نسبت 1 وزن ،داشت را ازيافتبقابل خشك پسماند مقدار نتريكم

  .شد گرفته نظر در 14 برابر خبره، كارشناسان نظر

  نواحي يافتگيتوسعه سطح

مشهد  هرش نواحي يافتگيتوسعه سطح تعيين براي) 1385( همكاران و شاهنوشي كار از زمينه، اين در

 دوجو به توانمي د،موجو هايايستگاه موفقيت ميزان با نواحي يافتگيتوسعه ميزان بين مقايسة با. شد استفاده

 موفقيت ميزان يافتگي،توسعه سطح افزايش با كه معني اين به ؛بردپي معيارها اين بين مستقيم رابطة يك

 و نديبطبقه دسته 5 در ينواح تمام ابتدا ،يافتگيتوسعه الية ساخت در؛ بنابراين، گرددمي بيشتر نيز هاايستگاه

 ،اير طبقاتس و به 5 معادل وزني ،يافتگيتوسعه سطح ترينبيش با به نواحي. گرديد تعيين كدام هر وزن

 نظر به بنا ديگر هايشاخص بين در يافتگيتوسعه شاخص كلي امتياز. اختصاص يافت 1تا  4عددي بين 

  .)7(نقشة  شد گرفته در نظر 25 برابر ،خبره كارشناسان

  
  (ترسيم: نگارندگان) شهري معابر انواع در آنها موقعيت ها وايستگاه موفقيت -6 شكل
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  (ترسيم: نگارندگان) هاايستگاه درآمد با ميزان مقايسه در مناطق يافتگيتوسعه سطح ميزان  - 7 شكل

  منطقه سطح در زباله تفكيك در خانوارها مشاركت زانيم

             لي قيقات قبنياز در اين بخش از تح هاي اصلي مورد، دادهزمينهطالعات موجود در اين با توجه به ا

 و رفيعي وسيلةبه كه شهروندان مشاركت ميزان شاخص از زمينه،به همين منظور در اين  آمد؛ دستبه

با توجه به جميع . شد بود، استفاده تهيه شده )1390( فرو همچنين مطالعة صابري) 1392( همكاران

ايج رديد. نتتهيه گ هاي مورد نيازاستفاده در اين مطالعات و همچنين اطالعات ميداني، نقشه فاكتورهاي مورد

يل و به همين دل ؛دانداشته را مشاركت ترينبيش متوسط، يافتگيتوسعه با نشان داد كه برخالف انتظار، مناطق

    ناطق با م به 3 وزن ترينبيش شاخص، اين به مربوط الية ةتهي در با توجه به ساير اطالعات موجود،

 به ،نيز كم گييافتتوسعه و زياد يافتگيتوسعه هايمحدوده و وزن كرديافتگي متوسط اختصاص پيدا توسعه

 نظر به ناب ديگر هايشاخص بين در خانوارها مشاركت ميزان شاخص كلي امتياز. شد تعيين 1و  2 ترتيب

  .)8 (نقشة شد گرفته نظر در 10 برابر ،برهخ كارشناسان

  
  (ترسيم: نگارندگان) هاايستگاه درآمد ميزان با مقايسه در زباله تفكيك در خانوارها مشاركت -8 شكل
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  (ترسيم: نگارندگان) جديد پيشنهادي هايايستگاه - 9شكل 

  گيري نتيجه

طرح، به بيش از  ايستگاه در ابتداي 3شك از خ پسماندهاي مبادله هاي ثابتكه تعداد ايستگاهبا وجود آن

به  بايد ين تعدادنشانگر آن است كه ا است، نتايج اين بررسيايستگاه در حال حاضر افزايش پيدا نموده 35

زار نفر ه 50متر از كجمعيتي به كه  هاييكه در شرايط موجود، ايستگاهكند؛ چرابيش از دو برابر افزايش پيدا 

 5ر آنها زي حدودة عملكردهايي كه منند، باالترين راندمان را نشان داده و ايستگاهكرساني ميخدمت

ميليون نفري  3بر اين اساس و با توجه به جمعيت  اند؛دست آوردهمربع است، موفقيت بيشتري بهكيلومتر

گاه در يستا 70مربعي آن، در صورت ثابت بودن ساير شرايط، وجود كيلومتر 300هر مشهد و وسعت حدود ش

ان ش قبل بيكه در بخ طورالبته همان رساني فراهم آورد؛ترين شرايط را براي خدماتآلتواند ايدهاين شهر مي

ا هيستگاهياز به اتواند نهاي مورد اشاره، ميلفهمحيطي و ساير مؤهاي زيستششد، تالش در جهت ارائة آموز

 ورد توجهمتقلي و ميزان اثر آنها بايد در مطالعات مس ثيرأثير قرار دهد كه چگونگي تتأرا تا حدودي تحت

رورت ضشهر،  ةگانن مناطق سيزدهبه شرايط اقتصادي و اجتماعي ساكناعالوه بر آن و با توجه  گيرد؛قرار

در  ؛ودشخوبي احساس ميت نظر در استقرار موارد جديد، بههاي موجود و دقبازنگري در استقرار ايستگاه

اي هموزشآگرفته نشانگر آن است كه سطح توسعه و ميزان سواد و دريافت هاي صورتيلواقع، نتايج تحل

اده دختصاص ات را به خود هاي مورد بررسي، باالترين اهميمحيطي از نظر كارشناسان در بين شاخصزيست

شك به خ دهايتواند بسياري از موانع را براي ارائة پسمانر آن است كه توجه به اين عوامل ميگو بيان

  ثير قراردهد.تأهاي موجود تحتايستگاه

هاي مربوط به جوييمحيطي، به صرفههاي زيستن اين مناطق در كنار توجه به ارزشوجود اين، ساكنابا 

ماندهاي هاي آنها براي تحويل پسكه به اين عوامل توجه نشود، انگيزهأكيد نموده و در صورتيزمان و ... نيز ت

ترين بيش ،هاي اين بررسي نشانگر آن است كه در حال حاضررار خواهد گرفت. يافتهثير قتأخشك، تحت
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ها ي، باالترين اثر را در موفقيت ايستگاههاي مادقيافته بوده و مشوها در مناطق كمتر توسعهتراكم ايستگاه

پوشش را از ترين هاي جديدي در نقاطي كه كمتا ايستگاهي است به همين منظور، ضرور است؛داشته

 هاياليه تهية از ن اين مناطق، پسكرديابي شوند. براي مشخصكنند، مكانهاي موجود دريافت ميايستگاه

 مجموعه در تابع يگانگي از استفاده با آنها، از يك هر وزن تعيين و ArcGIS افرازنرم محيط در نياز مورد

 مورد هايشاخص تمامي كه يكپارچه و واحد ك اليةي ها،اليه تمامي گذاريهمروي و ابزار آرك تول باكس

  .شد تهيه گرفت،دربرمي را نظر

 در اليه ره كلي هايوزن ضرب مجموع از كه واحد هر نهايي ارزش اليه، هر كلي هايوزن به توجه با

 هاياهايستگ يريقرارگ موقعيت شاخص الية در مثال، عنوان به ؛شد محاسبه آيد،مي دستبه آن هاياليه زير

 دو درجة شرياني هايخيابان حريم در واقع هايمحدوده ارزش: دارد قرار زيراليه دو شهري، معابر در موجود

 نظر در 1 معادل نيز كنندهپخش و جمع هايخيابان حريم در واقع هايمحدوده ارزش و بود 2 عدد معادل كه

 نهايي ارزش كلي، نوز در هازيرمعيار ضرب از ين،بنابرا ؛گرديد تعيين 15 ،نيز اليه اين كلي وزن. شد گرفته

 15 نيز كنندهشپخ و جمع هايخيابان براي و 30 دو درجة شرياني هايخيابان براي كه شد محاسبه فوق الية

  شد. محاسبه

 واقع اي طبيعيهروش شكست از ،نيز بنديطبقه اين در. شدند بنديطبقه گروه 7 در آمده، دستبه مقادير

 جديد هاييستگاها قرارگيري براي مناسب هايمكان ،)9( نقشة در. شد ها استفادهاليه گذارينماد قسمت در

  .دارند ارقر باالتر هاياولويت در تربزرگ هايدر اين نقشه، ستاره. استشده پيشنهاد اولويت 7 در

 هايتگاهايس طرح رد مردم مشاركت در ثرمؤ هايلفهمؤ تحليل و گرفته صورت هايبررسي به توجه با

 مناطق موجود، ايطشر گرفتن نظر در با هاايستگاه احداث و يابيمكان براي فضاها ترينمناسب مبادله، ثابت

 براي براينهستند؛ بنا متمركز مشهد غرب و مركزي مناطق در هامحل اين كهآنجا از. است 8و  1، 11، 9

  :گرددمي پيشنهاد ذيل موارد مراكز، اين بيشتر يياكار و يكنواخت توسعة

 شنهادپي مشاركت، ميزان محيطي باهاي زيستو ميزان آموزش سواد سطح مستقيم ثيرأت به توجه با

 دارند، كونتس همكاري لحاظ از ترضعيف مناطق در تر كهپايين سواد سطح با افراد همكاري براي گرددمي

  .گيرد قرار توجه مورد پيش از بيش چهره به چهره هايآموزش و تبليغات

 بايد ظور،من اين به ؛است ضروري بسيار زمينه اين در آنها آموزش و كودكان مشاركت به بيشتر توجه

 سني گروه با بمتناس اهدايي محصوالت عتنو طريق از را آنها ترغيب و تشويق زمينة هاي الزم،آموزش ضمن

  آورد. ... فراهم و عروسك مانند

هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه عدمبه دليل  زياد، جمعيت برخالف 6و  5، 4 مناطق در هكاين به توجه با

ضمن ارائة  بايد شود،مي مشاهده هاايستگاه به زباله تحويل و جداسازي تفكيك، در مشاركت ترينكم
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 توجه مورد بيشتر همكاري ازاي در هدايا ميزان افزايش مانند ثريؤم تشويقي هايهاي الزم، سياستآموزش

  .گيرد رقرا

يك ي در تفكچندان ثيرهاي مادي تأهاي باسواد و درآمد باال، انگيزهكه براي تشويق و ترغيب گروهاز آنجا

تر و مناسب وتر ها از جمله دسترسي سريعو تحويل پسماندهاي خشك ندارد، بهتر است تقويت ساير انگيزه

  گيرد. ... در دستور كار قرار

 نزشي ساكنات به انجام نيازسنجي آموهدف، نسب ع و گوناگوني جمعيتبا توجه به تنوكه  است ضروري

و  شودرائه زم االهاي اقدام شده و به هر گروه، متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها، آموزش

  هاي موجود تعيين گردد.ها نيز متناسب با ضرورتاين آموزش هاي ارائةشيوه
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