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چکیده
زمینه هدف :با افزایش جمعیت شهرها ،افزایش رفاه ،مصرفگرایی و تغییر الگوی زندگی مردم مقدار پسماند تولیدی افزایش داشته است.
عدم مدیریت صحیح پسماند مشکالت زیست محیطی فراوانی به وجود خواهد آورد .هدف تحقیق ارزیابی و شناخت وضعیت موجود
پسماند شهر یزد ،تبیین و تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم پسماند و تدوین راهبردهای مدیریت پسماند این شهر میباشد.
روش بررسی :پژوهش توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعه مورد مطالعه شهر یزد و روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی و
کتابخانهای است .وضعیت پسماند با مدل  D.P.S.Rمورد بررسی قرار گرفته است .نیروهای محرکه شامل جمعیت ،رفاه خانوار و تغییر
الگوی مصرف میباشد .عوامل فشار اماکن تجاری ،اداری ،آموزشی ،فرهنگی ،کارگاههای صنعتی ،مراکز بهداشتی و درمانی میباشد .پس
از بررسی نیروهای محرکه و عوامل فشار به تشریح وضعیت موجود پرداخته شده است .جهت ارائه پاسخها از مدل سوات استفاده گردیده
است.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد منطقه  2با بیشترین تراکم  ،بیشترین مقدار تولید پسماند را دارد .سرانه پسماند منطقه  ،1پایینتر از
سایر مناطق میباشد .سرانه پسماند در منطقه  ،3باالتر از سایر مناطق شهر میباشد .اجرای برنامه تفکیک از مبدأ ،مهمترین قوت و عدم
مشارکت شهروندان در تحویل به موقع پسماند مهمترین ضعف به شمار میآید .پایین بودن سرانه پسماند و ایجاد اشتغال پایدار با استفاده

 -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری  ،پردیس علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد( ،مسئول مکاتبات)
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه یزد
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،شهرداری یزد

131

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،11تابستان  1011صص

سرائی و همکار

از صنعت بازیافت ،مهمترین فرصتها میباشند .نگرش منفی مردم به مشاغل وابسته به پسماند و همکاری ناکافی سایر ارگانها از
مهمترین تهدیدها میباشند.
بحث و نتیجهگیری :میتوان نتیجهگیری نمود تراکم جمعیت منجر به تولید پسماند بیشتر میشود اما ترکیب پسماند به وضعیت رفاهی
شهروندان بستگی دارد .مقایسه پسماند تر و خشک در شهر یزد در سال های  1331و  1330بیانگر آن است که میزان پسماند خشک
نسبت به پسماند تر افزایش یافته که خود نشان از تغییر الگوی مصرف در شهر یزد میباشد.
واژگان کلیدی :مدیریت پسماند ،مدل دی .پی .اس .آر ،توسعه پایدار ،شهر یزد
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Abstract
Target field: With the increasing urban population, increasing prosperity, extreme consumerism and
changing patterns of people's lives, has increased the amount of waste. In the absence of waste
management, will be many environmental problems. The purpose of the research is to evaluate and
understand the current state of waste in Yazd city, to explain and analyze the strengths and
weaknesses of the waste system, and to formulate waste management strategies for this city.
Analysis method: The nature and method of research is descriptive - analytical. Information is
collected by field and library studies. This study was conducted in Yazd city. The waste situation in
Yazd city is studied by D.P.S.R model. Driving forces include population, household welfare and
consumption pattern. Pressure factors are commercial, office, educational, cultural, industrial
workshops, health centers. After examining the Driving forces and pressure factors, the present
situation is described. The swot model has been used to provide responses.
Findings: Region 2 with the highest density of the population has the highest amount of waste in the
Yazd city. Per capita waste in1 Region, is lower than other areas of Yazd city. Per capita waste in 3
Region is higher than other parts of the city. The implementation of source separation program is the
most important strength and lack of citizen participation is the most important weakness. Low waste
per capita and sustainable employment through the recycling industry is the most important
opportunities. The negative attitudes to waste-related occupations and the inadequate cooperation of
other organs are the most important threats.
Results: Population density leads to more waste production, but the composition of waste depends on
the welfare status of citizens. Comparison of wet and dry waste in Yazd city in 1385 and 1394 shows
that the amount of dry waste has increased compared to wet waste, which is an indication of the
change in the consumption pattern in Yazd city.
Keywords: Waste management, D.P.S.R models. Sustainable development, Yazd city
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 -6سرآغاز:
ما در جهانی با تغییرات محیطی انسانی سریع زندگی میکنیم.

محیطی را فراهم نماید که مقابله با آنها به سهولت امکانپذیر

برای رویارویی با چالش های مرتبط با این تغییرات ،استفاده از

نیست(  .)3با توجه به مشکالت سازمانی موجود و بررسی

روشهای گوناگون برای داشتن یک تصویر دقیق و یکپارچه از

ناکافی روشهای مدیریت پسماندهای جامد در کشورهای در

مشکالت فعلی به عنوان قابلیتی برای جلوگیری و کاهش

حال توسعه ،این کشورها با مشکالت جدی مانند آلودگی آب،

مشکالت مطرح میباشد(  .)1اگر جامعه خواهان توسعهای

خاک ،اتمسفر و همچنین تأثیرات سوء پسماندها بر سالمتی

پایدار است در گام نخست باید شناختی کامل از منابع طبیعی

انسان و تغییرات اقلیمی رنج میبرند(  .)11به طور کلی کمبود

و محیط زیست خود به دست آورد(  .)2به عبارتی همواره باید

سازماندهی و برنامهریزی در مدیریت پسماند به دلیل اطالعات

یک توازن و تطابقی میان انسان و محیط زیست وجود داشته

ناکافی از مقررات و محدودیت های مالی در بسیاری از

باشد تا سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی وی فراهم شود( .)3

کشورهای در حال توسعه وجود دارد .شهرداریها در این

شیوه اقتصادی مبتنی بر مصرف ،که پس از سال  1311رایج

کشورها ظرفیت مدیریت حجم فزاینده پسماند را ندارند و

شد ،باعث عادت به مصرف و دور انداختن شد .امروزه این

تقریباً 31-01درصد از پسماندهای جمعآوری شده به محل

برداشت با توجه به کاهش منابع طبیعی ،هزینه قابل توجه

دفن زباله فرستاده میشوند(  .)11شکست در مدیریت مواد زائد

حذف آلودگی انباشته شده در محیط زیست و پیدایش

جامد شهری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در زوال محیط

مشکالت عمده زیست محیطی به تدریج در حال تغییر است(

زیست شناخته شده است .این عامل کیفیت زندگی افراد

 .)0میلیون ها تن پسماند روزانه در دنیا تولید میشوند که این

جامعه و رفاه فردی را تحت تأثیر قرار میدهد(  .)12شهرهایی

مقدار پسماند نیاز به جمع آوری ،جداسازی ،بازیافت و مقصد

که قادر به مدیریت پسماندهای جامد شهری نباشند به ندرت،

نهایی مناسب دارند(  .)1امروزه مدیریت مناسب مواد زائد جامد

قادر به مدیریت سایر خدمات شهری مانند برق ،سالمت،

شهری به عنوان یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در

آموزش و پرورش و حمل و نقل خواهند بود(  .)13بنابراین

سراسر جهان مطرح شده است(  .)1شهرنشینی ،صنعتی شدن،

شهرداریها و مقامات محلی برای یافتن شیوههای پایدار و

افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی موجب افزایش پسماند و

مقرون به صرفه ،جهت مدیریت پسماندهای جامد شهری فشار

همچنین افزایش ترکیبات خطرناک آن میشود .یش از 1.3

زیادی را تحمل میکنند(  .)10مدیریت پسماند عملکردی

میلیارد تن پسماند جامد شهری در سال  2112در دنیا تولید

مهندسی است .این مسأله با رشد و تکامل تکنولوژی جوامع

شده است و انتظار میرود این رقم به  2.2میلیارد تن در سال

مرتبط بوده و همراه با فوایدی که دارد مشکالت انبوهی را به

 2121برسد(  .)7میزان تولید پسماندهای جامد شهری در

وجود میآورد که توجه هرچه بیشتر به پسماند را اجتنابناپذیر

شهرهای کشورهای در حال توسعه در طی چند دهه اخیر

مینماید(  .)11در ایران مدیریت پسماندها در اکثر موارد از

چندین برابر شده است .تغییر سبک زندگی ،رشد سریع

نظام قانونمندی پیروی نمیکند و بیشتر مناطق از ابتداییترین

جمعیت مناطق شهری به علت مهاجرتهای روستایی ،رشد

شیوهها برای امور پسماندها استفاده میگردد و پیامدهای آن

اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی در میان گروههای مختلف

جمعآوری ،دفع و بازیافت غیربهداشتی بسیاری از پسماندهاست

شهری کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی از دالیل

که معضالت گوناگونی را پدید آورده است(  .)11با توجه به

افزایش میزان تولید پسماندهای جامد شهری میباشد(  .)3بر

پیچیدگی روابط در جوامع ،وجود مسائل مختلف سیاسی،

اساس یک مطالعه از سوی سازمان بهداشت جهانی ،عدم توجه

فرهنگی ،اقتصادی ،بهداشتی ،منابع طبیعی و  ...به نظر میرسد

به جمعآوری و دفن صحیح زباله میتواند  32مشکل زیست

نبود سیستم کارامد مدیریت پسماند میتواند صدمات
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جبرانناپذیری را به سالمت جامعه و محیط زیست بزند( .)17

همچین بسیاری از مواد گرمازا به جای بازیافت سوزانده

با توجه به اینکه مدیریت پسماند یک مقوله چند وجهی است و

میشوند(  .)21نتایج پژوهش دیگری با عنوان ارزیابی چرخه

به عواملی همچون تولید ،جمعآوری ،حمل و نقل و بازیافت

زندگی جهت حمایت از استراتژیهای پایدار مدیریت پسماند

بستگی دارد ،جهت رسیدن به نقطهای قابل قبول در این عرصه،

در برزیل نشان میدهد که پایدارترین راهبردها در شهر

ابتدا باید عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر عملکرد سیستم

ریودوژانیرو تمرکز بر جمع آوری جداگانه پسماند و بازیافت آن

مدیریت پسماند اعم از چالشها و عوامل کندکننده و همچنین

میباشد(  .)21در پژوهشی با عنوان «مدیریت پسماند جامد و

پتانسیلهای شتابدهنده و فرصتها را مورد بررسی قرار داد و

چالشهای آینده در جداسازی و بازیافت پسماند شهر مالزی»

سپس به تدوین استراتژی بهینه اقدام کرد(  .)13اهداف

دفع زباله با تسلط مواد قابل بازیافت در پسماند هنوز مهمترین

پژوهش ارزیابی و شناخت وضعیت موجود پسماند شهر یزد،

روش در شهر مالزی میباشد و استراتژیهای بسته شدن

تبیین و تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم پسماند ،تدوین

فضاهای باز دفع ،ارتقاء سطوح موجود و توسعه دفن بهداشتی

راهبردهای مدیریت پسماند شهر یزد میباشد .همچنین توجه

پسماند به عنوان مهمترین راهکارها شناخته شدهاند( .)22

به مسائل زیست محیطی ناشی از تولید پسماند و مدیریت

تحقیقی در سال 1331با عنوان برنامهریزی راهبردی مدیریت

راهبردی آن و حفظ تعادل و توازن بین ارتباط انسان با محیط

پسماند شهر زاهدان به روش  swotصورت گرفته است و

جهت رسیدن به توسعه پایدار و نبود مطالعه در زمینه مدیریت

همکاری و حمایت دولت برای تخصیص اعتبارات الزم به عنوان

پسماند شهر یزد با این شیوه را میتوان از ضروریات انجام این

مهمترین راهبرد با باالترین امتیاز معرفی شده است(  .)23در

پژوهش برشمرد .استفاده از مدل  D.P.S.Rجهت شناخت

پژوهشی دیگر به بررسی کاربردماتریس لئوپولد ایرانی در

نیروهای محرکه ،عوامل فشار ،تحلیل وضعیت موجود و در

ارزیابی اثرات زیست محیطی() EIAگزینه های مدیریت پسماند

نهایت ارائه پاسخهای مناسب از نوآوریهای پژوهش میباشد .با

در شهر بیرجند پرداخته شده است و احداث کارخانه کمپوست،

توجه به تبیین نظری موارد مطروحه این سواالت مطرح است

بعنوان اولین اولویت و منطقی ترین گزینه مدیریت پسماند

که وضعیت پسماند در شهر یزد چگونه است؟ نیروهای محرکه

شهر بیرجند معرفی شده است(  .)20کریمی و همکاران در

و عوامل فشار در مدیریت پسماند شهر یزد چیست؟ و

پژوهشی دیگر به بررسی تأثیر مداخله از طریق دو روش آموزش

استراتژیهای مدیریت پسماند این شهر چه میباشد؟

چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر تفکیک ،جداسازی و
بازیافت پسماند در شهر کالله پرداختهاند و به این نتیجه

 -2پیشینه تحقیق و مبانی نظری:

رسیدهاند که در روش آموزش چهره به چهره آگاهی و مشارکت

 -1-2پیشینه تحقیق :بررسی پیشینه تحقیق معموال نقدی از

در جداسازی پسماند بیشتر میباشد و آموزشهای مستمر و

دانش موجود در بارهی موضوع پژوهش است(  .)13بنابراین

برنامهریزی

تفکیککننده

بررسی پیشینه تحقیق بسیار حائز اهمیت میباشد .مطالعهای

پسماندکمک شایانی به استفاده مجدد از پسماند مینماید(

در آلمان با عنوان مدیریت پسماند در آلمان  -توسعه اقتصاد

 .)21ابراهیمی و احرام پوش به پیشبینی میزان تولید پسماند

چرخهای پایدار ،نشان میدهد جمعآوری پسماندهای قابل

شهری با استفاده از سری زمانی پرداختهاند و بیان کردند

بازیافت به خوبی در المان اجرا میشود؛ اما الزم است سهم

جمعیت و شاخص تورم بر تولید پسماند اثر معناداری دارند و

بازیافت از پسماندهای موجود افزایش بیشتری داشته باشد.

تولید پسماند درآینده روند افزایشی خواهند داشت(.)21

شده

و

وجود

سازمانهای
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 -2-2توسعه پایدار و مدیریت پسماند

 -3-2-2برنامه دستور کار  21محلی شده :برنامه دستور کار

 -1-2-2نظریه توسعه پایدار :با بروز ضایعات زیست محیطی و

 21محلی شده در سال  1332توسط  UN- Habitatایجاد

کاهش سطح عمومی زندگی به ویژه در جوامع شهری طی دو

شد .این برنامه یک سیستم حمایتی چند ساله است که با

دهه گذشته رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه

تأکید بر شهرهای کم اهمیت ،تالش دارد مسائل و دغدغههای

آخر قرن بیتم از سوی سوی سازمان ملل مطرح و به عنوان

محیطی را در برنامهها و الگوهای آنها بگنجاند( .)31

دستور کار  21در سطوح بینالمللی ،منطقهای و محلی تعیین

چهارچوب نظری پژوهش را بخش یک و بخش دو دستور کار

گردید(  .)27به عبارتی اصطالح توسعه پایدار نخستین بار در

 21تشکیل میدهد .از بخش یک ،فصل چهار(تغییر الگوی

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال  1337عنوان

مصرف) و فصل پنج (تحوالت جمعیتی و پایداری

شد(  .)23برانت لند در سال  1337توسعه پایدار را چنین

زیستمحیطی) مورد استفاده قرار گرفته است .در بخش دوم،

تعریف کرد « :توسعه پایدار ،توسعهای است که در آن نیازهای

فصل بیست(زبالههای خطرناک) و فصل بیست و یک(زبالههای

نسل حاضر ،بدون ضایع شدن تواناییهای نسل آینده برآورده

جامد) استفاده شده است .همچنین بند  21-0مدیریت صحیح

شود»(  .)23بنابراین توسعه پایدار نیازمند برقراری تعادل

زیستمحیطی پسماندهای جامد و بررسی علل بروز مشکالت،

مناسب میان ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست

اساس چهاچوب نظری پژوهش را تشکیل میدهد.

محیطی است(  .)31نظریه توسعه پایدار شهری به دنبال
نظریه توسعه پایدار ،برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد (

-1روششناسی تحقیق:

 .)31توسعه پایدار شهری فرایندی است که هدف آن ایجاد

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت پسماند شهر یزد و

شهر پایدار مطابق نیازهای شهروندان و از لحاظ عملکردی

تدوین راهبردهای مناسب مدیریت پسماند انجام شده است.

مکانی مناسب برای زندگی نسلهای حال و اینده است( .)32

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و

طبق اصل یک اعالمیه ریو انسان محور توجه توسعه پایدار

روش توصیفی -تحلیلی میباشد .گردآوری اطالعات به صورت

است و این انسان سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد

میدانی و کتابخانهای میباشد .جامعه مورد مطالعه شهر یزد

درهم سازی با طبیعت میباشد(  .)33به عبارتی مهارت اصلی

است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از مدلهای  D.P.S.Rو

مدیریت پسماندهای جامد شهری ،محدود کردن اثرات سوء

مدل سوات استفاده شده است .ابتدا با استفاده از

زیست محیطی ناشی از پسماندها بر محیط زیست است و

مدل D.P.S.Rنیروهای محرکه ،فشارها ،وضعیت و پاسخها

انتظار میرود این تأثیرات با کاهش تولید پسماند ،استفاده

مورد بررسی قرار گرفتهاند .این مدل از حروف اول چهار

مجدد از ضایعات و بازیافت به حداقل برسد(.)30

کلمهی نیروهای محرکه( ،)Drivingفشارها(،)pressure

 -2-2-2اصل  21دستور کار  :21این فصل در خصوص مواد

وضعیت( )Statesو پاسخ( )Responseتشکیل شده است.

زائد جامد ،برنامه ها و نحوه مدیریت آن است .در بند 21-0

این مدل وضعیت محیط زیست و روند آن را ارزیابی نموده و

اعالم شده است :مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای

عوامل مستقیم( فشار) و غیر مستقیم ( نیروی محرکه) که

جامد باید اقداماتی برای دفع مطمئن پسماند یا بازیافت آنها

موجب بروز این وضعیت شده اند را شناسایی میکند.

انجام دهد ،علل بروز مشکالت را در نتیجه تغییر و دگرگونی

همچنین پاسخهایی که برای بهبود وضعیت انجام شده یا باید

الگوی ناپایدار تولید و مصرف جستجو نموده ،مشخص نماید

صورت گیرد را معرفی می کند( .)37در ارتباط با نیروی

که این موضوع معلول اعمال روش اجرایی چرخه مدیریتی

محرکه در مولفه پسماند عوامل جمعیت ،رفاه خانوار و تغییر

یکپارچه است( .)31

الگوی مصرف در نظر گرفته شده است و جهت بررسی رابطه
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میزان تولید زباله و سطح رفاه خانوار در شهر یزد سرانه زباله

مالک عملکردها در مدیریت پسماند ،تعداد خانوارها است که

هر منطقه محاسبه شده است و سرانهها مقایسه گردیدهاند .در

در جدول  1ذکر شده است.

مولفه فشار ،اماکن تجاری ،اداری ،آموزشی و فرهنگی،
کارگاههای صنعتی و مراکز بهداشتی و درمانی مورد بررسی
قرار گرفتهاند .سپس در ادامه وضعیت پسماند شهر یزد بیان

جدول -6تغییرات تعداد خانوار و پسماند در شهر یزد در

شده است .در ارائه پاسخها با مطالعه عوامل داخلی و خارجی،

سالهای6191-6110

نقاط قوت و فرصتها ،ضعفها و تهدیدها ،استراتژیهای

Table 1-Changes in the number of

تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی مشخص گردیده

households and waste in the city of Yazd
)(1385-1394

است .محدوده مورد مطالعه شهر یزد میباشد .شهر یزد در
مرکز ایران ،جنوب کویر لوت قرار گرفته است و

سال

6191

6110

پرجمعیتترین شهر استان محسوب میشود.

خانوار

113103

130317

میزان پسماند(تن)

71732

77013

-0نتایج:
در این مطالعه ابتدا به بررسی و شناسایی نیرهای محرکه و

 -2-1-0رفاه خانوار :هرچه رفاه خانواده بیشتر باشد میزان

فشار پرداخته شده است سپس وضعیت پسماند شهر یزد بیان

سرانهی تولید پسماند نیز بیشتر است .با مقایسه میزان سرانه

شده است و در انتها با شناسایی متغیرهای موجود در محیط

تولید پسماند در مناطق سهگانه شهر یزد این امر قابل لمس

داخلی و خارجی استراتژیهای مدیریت پسماند در شهر یزد

است .سرانه پسماند خشک منطقه یک .1131 ،کیلوگرم در

مشخص شده است.

روز ،منطقه دو و منطقه سه برابر با  .11کیلوگرم در روز است.

 -1-0نیروهای محرکه :در این قسمت به بررسی عواملی که به

با توجه به پایین بودن سطح رفاه خانوار در منطقه یک میزان

صورت غیرمستقیم باعث ایجاد فشار میشوند پرداخته شده

تولید پسماند خشک در این منطقه پایینتر از منطقه دو و سه

است.

میباشد.

 -1-1-0جمعیت :از مهمترین عوامل موثر بر مدیریت پسماند،

 -3-1-0تغییر الگوی مصرف :پسماند از دو بخش پسماند تر و

جمعیت است .جمعیت شهر یزد بر اساس اطالعات مرکز آمار

خشک تشکیل میشود .پسماند خانگی در مناطق مرفه بیشتر

از  032130نفردر سال  1331به  072311نفر در سال 1330

پسماند خشک میباشد .طبق آخرین آمار موجود ،مقایسه

رسیده است .تراکم جمعیت ناحیه یک  01نفر ،ناحیه دو 10

پسماند تر و خشک در سال های  1333و  1331میزان

نفر و ناحیه سه  31نفر در هکتار میباشد.

پسماند خشک نسبت به پسماند تر افزایش یافته است.

منطقه دو به دلیل تراکم باالی جمعیت ،باید حجم باالیی از
پسماند در وسعت جغرافیایی محدود جمعآوری شود .وجود

جدول  -2میزان پسماند تر و خشک شهر یزد در سال

شبکه معابر کم وسعت این روند را با دشواری مواجهه نموده
است .اما در منطقه سه با تراکم جمعیتی پایین و وسعت
مناسب شبکه معابر ،این مشکل وجود ندارد .یکی دیگر از
اصولیترین پارامترهای موثر در کمیت و کیفیت پسماند و

 6191و 6110
Table 2-Amount of wet and dry waste in
)Yazd city (1358.1394
سال

پسماند تر(تن)

پسماند
خشک(تن)

جمع(تن)
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1331

71732

137

71323

پسماند دشوار است و عدم مدیریت صحیح آن خطرات زیادی

1330

1132111

1711

113313

را برای محیط زیست در پی دارد .بر اساس اطالعات منتشر
شده مرکز آمار ایران ،در سال  1331تعداد کارگاههای صنعتی

 -2-0فشار :در این قسمت به بررسی عواملی که به صورت

فعال با تعداد شاغلین  11نفر و بیشتر در سطح شهر یزد 31

مستقیم باعث ایجاد فشار میشوند پرداخته شده است.

کارگاه می باشد و آماری بهصورت تفکیک شده مناطق وجود

 -1-2-0اماکن تجاری ،اداری ،آموزشی و فرهنگی :بخش

ندارد.

عمده پسماندهای مراکز تجاری را مواد حاصل از بستهبندی

 -3-2-0مراکز بهداشتی درمانی :طبق آمار ارائه شده از سوی

مانند کاغذ ،مقوا ،پالستیکهای حجیم تشکیل میدهند .عمده

سازمان مدیریت پسماند ،شهر یزد دارای  1711مرکز بهداشتی

پسماند مراکز آموزشی و فرهنگی را کاغذ تشکیل میدهد که

و درمانی است 11 .بیمارستان 01 ،درمانگاه و کلنیک و 1711

ماده ای با ارزش و قابل بازیافت است .با توجه به بررسی به

مطب در سطح شهر یزد فعال میباشند .پسماند بیمارستانها و

عمل آمده بیشترین مقدار تولید پسماند کاغذ و مقوا در منطقه

درمانگاهها و بخشی از مطبها بهصورت جداگانه جمعآوری

 2وجود داشته است .درصد کاغذ و مقوا در پسماند خشک

میشود و به صورت جداگانه هم دفن میشود.

جمع آوری شده از هر یک از مناطق سه گانه شهری در سال

 -3-0وضعیت موجود:

 1330به ترتیب؛ منطقه یک  13درصد ،منطقه دو  17درصد و

 -1-3-0میزان پسماند تولیدی :میزان پسماند تولیدی بر

منطقه سه 12 ،درصد میباشد.

اساس منابع موجود روند صعودی داشته است .مقدار پسماند از

 -2-2-0کارگاههای صنعتی :شهر یزد ،شهری صنعتی است و

 71732تن در سال  1331به  113312تن در سال

دارای کارگاهها و کارخانههای کوچک و بزرگ و پراکنده زیادی

1330رسیده است .در جدول  3میزان پسماند شهر یزد از سال

است .این کارگاههای صنعتی منبعی برای تولید پسماندها است

 1333-1330آورده شده است.

که بخشی از آن سخت و زیانبار میباشد و مدیریت این نوع
جدول -1میزان پسماند شهر یزد در سال6114-6110
)Table 3-The amount of waste in Yazd(1385-1394

-2-3-0

سال

پسماند تر(تن)

پسماند خشک(تن)

پسماند عفونی(تن)

جمع کل

1331

113712

2101

1311

117213

1331

111103

2300

1111

110107

1332

111313

2321

310

111117

1333

113211

1711

332

111702

1330

113312

2310

370

117131

پسماند

ندارد .خروجی دستگاههای بیخطرساز در بازههای زمانی

پسماندهای

بیمارستانی:

حدود%21

بیمارستانی عفونی است(جدول .)3تمام بیمارستانهای شهر

مشخص از سوی اداره حفاظت محیطزیست کنترل و نظارت

دارای دستگاه بیخطرساز و یک بیمارستان دارای دستگاه

میشود.

زباله سوز مجهز است البته دستگاه خاصی که بتواند خروجی

 -3-3-0پسماندهای ساختمانی :مقدار این نوع پسماند با توجه

دودکش زبالهسوز را از لحاظ عدم آالیندگی بررسی نماید ،وجود

به رونق بازار ساخت و ساز مسکن متفاوت است و در گودیهای
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در اطراف شهر تخلیه شده و بخشی از آن نیز برای پوشش

 -1-3-0ترکیب پسماندهای تولیدی :با توجه به نتایج آنالیز

پسماندهای عادی و عفونی به محلهای دفن حمل میشود .در

فیزیکی پسماند شهر یزد در سال  1330مقدار متوسط موادآلی

سال  1330مقدار پسماند ساختمانی شهر یزد  013711تن

پسماند %11/3میباشد .باالترین درصد ترکیب پسماند خشک

برآورد گردیده است.

مربوط به پالستیک با  %7/01وکمترین مقدار مربوط به چرم

 -0-3-0پسماندهای صنعتی :پسماند تولیدی این بخش

والستیک با رقم  %1.17میباشد.

مشخص نیست و پسماندها بدون نظارت و مدیریت صحیح در
اطراف شهر تخلیه میشود.

جدول  -0آنالیز فیزیکی پسماند شهر یزد در سال 6110
Table 4-Physical analysis of Yazd waste1394
اجزا

مواد آلی

درصد

11/3

پت

کاغذ و مقوا

پالستیک

شیشه

1/10

7/01

2/11

چوپ

خاکروبه،

منسوجات

سنگ و آجر
1/13

1/17

 -0-0پاسخها :در این قست به ارزیابی فرصتها ،قوتها،

1/33

چرم و

فلزات

الستیک
1/23

1.17

1/11

7/13

ضعف ها و تهدیدها پرداخته شده است و راهبردها بیان شده
است.

جدول -1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
Table 5-Evaluation matrix of internal factors
عوامل درونی(قوتها و ضعفها)

ضریب

رتبه

وزن نهایی

نقاط قوت
 -S1اجرای برنامه تفکیک از مبدأ (باریافت)در تمام شهر

.13

0

.31

 -S2واگذاری امور جمع آوری پسماند و باریافت به بخش خصوصی

.13

3

.20

 -S3توزیع جدول زمان جمع آوری پسماند و بازیافت ابتدای هر سال

.13

0

.32

 -S4راه اندازی ایستگاه بازیافت ثابت در سطح شهر

.11

3

.11

-S5انتخاب محل دفن مناسب برای پسماند

.13

0

.32

 -S6جمع آوری پسماند عفونی بصورت مجزا از پسماند عادی

.11

3

.13

 -S7وجود محل دفن پسماند عفونی

.11

0

.21

 -S8تعیین محل هایی برای دفع نخاله های ساختمانی

.12

3

.11

 -S9همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

.11

0

.20

 -S10ایجاد اشتغال و درآمدزایی با احداث کارخانه کمپوست یزد

.13

0

.31

نقاط ضعف
 -W1عدم همکاری مردم در تحویل به موقع پسماند

سایر

.13

2

.13
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 -W2پخش پسماند در معابر توسط حیوانات موذی و باد

.13

1

.13

 -W3پخش پسماندها در زمان انتقال به محل دفن

.11

1

.11

 -W4نبود تناسب بین گاریهای ذخیره پسماند مجتمعهای مسکونی و

.12

1

.12

خودروهای جمع آوری
 -W5عدم سازماندهی مراکز فعال در بخش بازیافت

.13

2

.11

 -W6کمبود صنایع تبدیلی مواد بازیافتی به صورت بهداشتی

.11

2

.12

 -W7کم عرض بودن معابر بافت قدیمی شهر

.12

2

.10

 -W8مشکالت مربوط به ایمنی و سالمت کارکنان

.13

2

.13

1

-

3.17

جمع

جدول  -1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
Table 6-Evaluation matrix of external factors
عوامل بیرونی(فرصتها و تهدیدها)

ضریب

رتبه

وزن نهایی

فرصتها
 -O1پایین بودن نرخ تولید پسماند در شهر یزد

.13

0

.31

 -O2رعایت نظافت شهری و ارتقاء زیست محیطی

.11

3

.13

 -O3گسترش تولید و استفاده از ظروف سلولزی قابل تجزیه

.11

3

.11

 -O4امکان استفاده بهینه از توان بخش خصوصی

.17

0

.23

 -O5افزززایش آگززاهی هززای مززردم در زمینززه محززیط زیسززت بززا اسززتفاده از

.13

0

.32

روشهای گوناگون آموزش
 -O6وجود درصد قابل توجه مواد بازیافتی در پسماند شهر

.13

0

.32

 -O7ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از صنعت بازیافت

.13

0

.31

تهدیدها
 -T1عدم تمایل پیمانکاران قوی به حضوردرمناقصه به دلیل کمی سود

.17

2

.10

 -T2نگرش منفی درصد قابل توجهی از مردم به مشاغل وابسته به پسماند

.13

2

.13

 -T3همکاری ناکافی سایر ارگانها مخصوصاً صدا و سیما در زمینه فرهنگ

.13

2

.13

سازی
 T4دشواری در خدمات رسانی بر اثر گستردگی ناموزون شهر

.11

2

.12

 -T5تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

.12

1

.12

 -T6خطر بروز بیماری های عفونی ناشی از پسماند در نتیجه فعالیت بدون

.12

1

.12

نظارت و رو به تزاید مهاجرین خارجی(افاغنه) در بخش بازیافت پسماند
 -T7ضعف در قوانین مدیریت پسماندهای جامد شهری

.11

2

.11

 -T8تولید مواد غیراستاندارد بازیافتی به صورت غیرقانونی

.13

2

.11
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جمع

-

2.33

با توجه به نتایج جدول  1اجرای برنامه تفکیک از مبدأ،

وابسته به پسماند و همکاری ناکافی سایر ارگانها مخصوصاً صدا

مهمترین قوت و عدم مشارکت شهروندان در تحویل به موقع

و سیما از مهمترین تهدیدها میباشند .راهبردهای اجرایی

پسماند مهمترین ضعف به شمار میآید .پایین بودن سرانه

توسط پژوهشگران با استفاده از عوامل داخلی و خارجی

پسماند و ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از صنعت بازیافت

اندیشیده شده و در جدول  7ذکر گردیده است.

مهمترین فرصتها میباشند .نگرش منفی مردم به مشاغل
جدول -7استخراج راهبردها(استراتژی)
Table 7-extracting strategies
( SOاستراتژی تهاجمی):

( WOاستراتژی محافظهکارانه):

 -استفاده از مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند

 -اسززززتفاده از مشززززارکت عمززززومی بززززا آمززززوزش و

 -فراهم نمودن شرایط مناسب برای جذب پیمانکاران قوی

فرهنگسازی

 -ترویج و اشاعه فرهنگ جایگزینی ظروف سلولزی

 -شناسززایی وسززاماندهی فعززاالن تفکیززک و بازیافززت در

 -الزام نمودن پیمانکاران برای اجرای قوانین حفاظتی و بهداشتی

بخش غیر رسمی

کارگران

 -برخورد قانونی با بازیافتکنندگان غیرقانونی

 -ایجاد ایستگاه و نصب مخازن پسماند توأم در سطح شهر

 ایجاد مجتمع تبدیل و پاالیش مواد بازیافتی الزام پیمانکزاران بزه رعایزت زمزان تعیزین شزده بزرایجمعآوری پسماند

( STاستراتژی رقابتی):

 ( WTاستراتژی تدافعی):

 -بهرهگیری از الزام قانونی مدیریت پسماند در آموزش شهروندان

 -راهاندازی صنایع تبدیلی وابسته به پسماند و ایجاد

با همکاری رسانههای عمومی

اشتغال

 -در نظر گرفتن تسهیالت قانونی و حمایت از بخش خصوصی

 -تأمین خودروهای مناسب برای جمعآوری ایمن و

برای جذب پیمانکاران قوی

بهداشتی پسماندهای عفونی

 -ترویج فرهنگ ارج نهادن به فعاالن در زمینه مشاغل مرتبط با

 -تجهیز ناوگان جمعآوری پسماند به خودروهای مناسب

پسماند

 -اجرای برنامههای آموزشی برای کارگران و پیمانکاران

 نظارت مستمر بر فعالیت بخش خصوصی در اختیار قرار دادن زمین با قیمت مناسب به پیمانکاران جهتانجام بازیافت
 نظارت مداوم بر فعاالن بخش غیررسمی بازیافت به ویژه اتباعبیگانه

 -1بحث و نتیجهگیری
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امروزه به دلیل افزایش جمعیت ،رفاه بیشتر و تغییر الگوی

غیربهداشتی دفن پسماند در شهر یزد همخوانی ندارد .همچنین

مصرف ،میزان پسماند افزایش داشته است .بررسی وضعیت

نتایج پژوهش با تحقیقات رخشانینسب و صفری در سال

پسماند و راهکارهای مدیریت صحیح آن در حفظ محیط

 1331با مهمترین نقاط قوت و ضعف ذکر شده در شهر زاهدان

زیست ،کاهش مخاطرات زیست و افزایش سالمتی شهروندان

همخوانی ندارد اما در قسمت فرصتها و تهدیدها دارای نکات

نقش بسزایی دارد .در این تحقیق از مدل  D.P.S.Rاستفاده

مشترکی میباشد .با توجه به نقاط قوت و فرصتهای موجود

شده است .جهت ارائه پاسخها(بخش چهارم مدل) از مدل

استراتژیهای تهاجمی به صورت مشارکت شهروندان ،فراهم

سوات استفاده گردیده است .تحلیل نتایج نشان میدهد ،تراکم

نمودن شرایط مناسب برای جذب پیمانکاران قوی ،ترویج

جمعیت منجر به تولید پسماند بیشتر میشود؛ چنانکه منطقه

فرهنگ جایگزینی ظروف سلولزی ،الزام نمودن پیمانکاران

 2با داشتن بیشترین تراکم باالترین میزان تولید پسماند را به

جهت اجرای قوانین حفاظتی و بهداشتی کارگران ،ایجاد

خود اختصاص داده است .اما ترکیب پسماند به وضعیت رفاهی

ایستگاههای تفکیک از مبدأ و نصب مخازن تفکیک معرفی

شهروندان بستگی دارد .مقایسه پسماند تر و خشک در شهر یزد

گردیده است .با توجه به ضعفهای موجود در شهر یزد و

در سال های  1331و  1330بیانگر آن است که میزان پسماند

فرصتهای ذکر شده استراتژی محافظه کارانه شامل :استفاده از

خشک نسبت به پسماند تر افزایش یافته که خود نشان از تغییر

مشارکت شهروندان ،شناسایی و ساماندهی فعاالن تفکیک و

الگوی مصرف در شهر یزد میباشد .سرانه پسماند در منطقه ،3

بازیافت در بخش غیررسمی ،برخورد قانونی با بازیافتکنندگان

باالتر از سایر مناطق شهر یزد میباشد .ساکنان منطقه  3شهر

غیررسمی ،ایجاد مجتمع تبدیل مواد بازیافتی و الزام پیمانکاران

یزد که دارای وضعیت رفاهی مناسبتری هستند به استفاده

به رعایت زمان میباشد .با توجه به نقاط قوت و تهدیدهای

بیشتر از کاالهای دارای بستهبندی و یا غذاهای آماده و

موجود استراتژیهای رقابتی شامل بهرهگیری از الزام قانونی

محصوالت لوکس گرایش پیدا کردهاند و در نتیجه پسماند

مدیریت پسماند در آموزش شهروندان با همکاری رسانههای

خشک بیشتری در این منطقه تولید میشود .اجرای برنامه

عمومی ،در نظر گرفتن تسهیالت قانونی برای جذب پیمانکاران

تفکیک از مبدأ ،مهمترین قوت و عدم مشارکت شهروندان در

قوی ،ترویج فرهنگ ارج نهادن به فعاالن در زمینه مشاغل

تحویل به موقع پسماند مهمترین ضعف در سیستم مدیریت

مرتبط با پسماند ،نظارت مستمر بر فعالیت بخش خصوصی ،در

پسماند شهر یزد به شمار میآید .پایین بودن سرانه پسماند و

اختیار قرار دادن زمین با قیمت مناسب جهت انجام امور

ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از صنعت بازیافت مهمترین

بازیافتی و نظارت مداوم بر فعاالن بخش غیررسمی بازیافت

فرصتها میباشند .نگرش منفی مردم به مشاغل وابسته به

بویژه اتباع بیگانه ذکر شده است .با توجه به ضعفها و

پسماند و همکاری ناکافی سایر ارگانها مخصوصاً صدا و سیما

تهدیدهای ذکر شده استراتژی تدافعی شامل راهاندازی صنایع

از مهمترین تهدیدها میباشند .نتایج به دست آمده با

تبدیلی وابسته به پسماند و اشتغالزایی ،تأمین خودروهای

پژوهش Vieira &Matheusدر سال  2113در برزیل که

مناسب برای جمعآوری ایمن و بهداشتی پسماندهای عفونی،

پایدارترین راهبرد شهر ریودوژانیرو را تمرکز بر جمعآوری

تجهیز ناوگان جمعآوری پسماند به خودروهای مناسب ،اجرای

جداگانه پسماند و بازیافت ذکر کرده است همخوانی دارد.

برنامههای آموزشی برای کارگران و پیمانکاران میباشد.

همچنین نتایج پژوهش با تحقیقات Moh & Abd Manaf
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