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 چکیده

 8پردازش پسماند در منطقه  یساتتأس یزتوسعه و تجه طرحهدف از مطالعه حاضر بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 

زیست محیطی  و اقتصادی، فرهنگی ،یبر اساس اهداف اجتماع یماتشود تصم یپروژه باعث م یمنطق یهتوجاست.  تهران یشهردار

بوده و از نظر  یفیتوص یر،پژوهش از نظر مس یننوع مطالعه در ا .یردصورت گ یو چه در سطح شهر یمنطقه او  یچه در سطح محل

 نفر از 267پیمایشی بوده که از طریق فرمول کوکران از ، یزاطالعات ن یگرداور یروش مورد استفاده برا باشد. یم یهدف کاربرد

پیامد 12شناسایی اطالعات الزم جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده بیانگرپرسشنامه  تهران از طریق ابزار 8شهروندان منطقه 

فرهنگی پیامدهای شناسایی شده  بخش اجتماعی و زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه است. در فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و

 یمشارکت عموم جلب، زباله یکدر شهروندان نسبت به تفک یطیمح یستنگرش ز ایجاد، شهروندان یطیمح یستارتقاء دانش زشامل: 

 ارتقاءو  و پاش یختاز ر یمصرف شهروندان و دور یالگو اصالح، زباله یکو کسب مهارت در مورد تفک آموزش، زباله یکتفک ینهدر زم

 ایجاداست. در بخش اقتصادی پیامدهای شناسایی شده شامل:  یزندگ یطو مح یستز یطنسبت به مح یریپذ یتحس مسئول تعهد و

اشتغال در  ایجادو  یو کمک به اقتصاد شهر یدمواد زائد به چرخه تول بازگشت، پسماند به غرفه ها یلشهروندان هنگام تحو یدرآمد برا

 کاهش، هوا یو آلودگ یطیمح یآلودگ کاهشدر نهایت در بخش زیست محیطی پیامدهای شناسایی شده شامل:  باشد. و می سطح باال

 می باشد. یگلخانه ا یگاز ها کاهشو  یرزمینیز یآب ها یآلودگ

 
 تهران داریتأثیرات، اجتماعی وفرهنگی، مدیریت پسماند، شهر ،واژگان کلیدی: ارزیابی
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 به پسماند به 1970 دهه تا .آمد پدید صنعتی کشورهای در 1930 دهه در آن، امروزی معنای به شهری پسماند مدیریت سیستم

 در که داشت، وجود شناختی زیبایی و اقتصادی زیستی، محیط بهداشتی، متعدد معایب ها شیوه این در و میشد نگاهدور ریز نعنوا

 کشورهای سایر و صنعتی کشورهای در پسماند مدیریت جدید های سیستم عمومی های آگاهی فزایشا و تکنولوژِی تحوالت سایه

 صرفه نظیر مسائلی آن، اقتصادی و سیاسی شرایط و محیطی زیست مسائل به توجه ها دگرگونی این در .یافت توسعه تدریج به دنیا

 و پردازش فرآیند زمان مرور به و گرفت قرار توجه مورد جدی طور به شهری پسماند از آنها بازیافت و انرژی و مواد مصرف در جویی

 و شد مطرح)توسعه پایدار(  مسئله میالدی، نود و هشتاد دهه در .کرد پیدا پسماند مدیریت در تری کلیدی جایگاه پسماند بازیافت

 که داشت امید توان نمی اجتماعی، و زیستیط محی اقتصادی، ی جنبه سه کردن لحاظ بدون که رسیدند نتیجه این به صاحبنظران

 (.9:1392)نورپور وهمکاران، باشد نیز بعدی های نسل نیازهای پاسخگوی زمین ی محدودکره منابع

 -طرح تفکیک زباله از مبدأ یکی از طرح هایی است که در راستای توسعه مدیریت پسماند شهری و کاهش عوارض و مشکالت بهداشتی

ی و دفع غیر صحیح زباله های شهری اجرا می شود. با عنایت به آنچه گفته شد می توان ادعا نمود زیست محیطی ناشی از جمع آور

ن این پروژه می تواند آثار و پیامدهای مثبت یا منفی بر جای گذارد و بسته به نوع تاثیر ممکن است آشکار یا پنهان بماند. در نظر اول ای

ی شهر تحت تاثیر این پروژه ممکن است به اختالل در نظام زندگی شهروندان ختم فرض مطرح می گردد که ابعاد اجتماعی و فرهنگ

شود. در این صورت است که هزینه هایی اگر نگوییم جبران ناپذیر ولی سنگینی را به شهر) شهروندان و مدیریت شهری ( تحمیل می 

از الزامات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه می کند. در واقع ارزیابی در پرتو مطالعات روشمند، موجب کسب شناخت دقیق تری 

شود. براساس این بررسی است که می توان پیامدهای منفی را کاهش داد یا برای مهار آن تدبیری اندیشید. بنابراین همانطور که 

م شهر مفیدتر خواهد بود. لذا ارزیابی فنی یک طرح ضرورت دارد، تهیه ارزیابی آثار اجتماعی فرهنگی به مراتب ضروری تر و برای تداو

های های مختلف کارشناسی و تخصصی در حوزهمطالعه ارزیابی تاثیر اجتماعی تفکیک زباله از مبدأ درصدد است که با تشکیل تیم

مختلف مانند مدیریت پسماند شهری، خدمات شهری، زیست محیطی، سالمت و بهداشت عمومی، بهداشت محیط و جامعه شناختی 

 (.1390راینر و همکاران، (ت و منفی این پروژه را بررسی کنداثرات مثب

 با تا دارد سعی شود، می یاد وفرهنگی اجتماعی پیوست عنوان با آن از تهران شهرداری در و فرهنگی که اجتماعی تأثیرات ارزیابی

 تضمین را آن در زندگی کیفیت و ودهنم اتخاذ ی شهر توسعه برای را درستی استراتژی محیطی، مالحظات و الزامات پیامدها، شناخت

 قبل، ی مستمر مطالعه با اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، های عرصه در شهروندان و شهر بین سازگاری ایجاد و انطباق آن بر افزون. کند

به طور .آمد خواهد وجود به حوزه این بر موثر ی عناصر همه همکاری و ی هماهنگی سایه در و ها پروژه و ها طرح اجرای از بعد و حین

توان ارزیابی را فرآیندی منظم و مستمر دانست که طی آن پس از توصیف، تحلیل و تبیین مشکالتی که ناشی از اجرای کلی، می

نگر که نتیجه آن مدیریت و مهندسی اجتماعی شهر است انجام می شود. زیرادر صورت نگر و آیندهگرا، جامعها است، مدلی واقعپروژه

 رزیابی، بروز نابسامانی های زیر قابل انتظار است:فقدان ا

 ناکامی در بسیج منابع  -3آشفتگی اجتماعی  -2ناسازگاری اجتماعی

 (.1387فرهنگی شهرداری تهران، -ثباتی و تعارض ارزشها )دفترمطالعات اجتماعیبی
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 پسماند بر پردازش و آوری جمع تأسیسات هیزتج و توسعه فرهنگی و اجتماعی تاثیرات که دارد آن بر سعی حاضر پژوهش بنابراین،

 اثرات مربوطه، مسئوالن و مدیران به دقیق آمار یوارائه حاصله نتایج واسطه به و داده قرار سنجش مورد را خود پیرامون شهری محیط

 به توجه با رسدمی ظرن به چه اگر .دهد نشان را دارد خود نفوذ تحت وشهروندان  شهری محیط بر مجموعه این که ای مالحظه قابل

 حال این با کند، پیدا نمود ایتوسعه اقدام این مثبت پیامدهای پروژه بیشتر اجتماعی  وفرهنگی، خدماتی و زیست محیطی ماهیت

 و ساکنان های نگرش چگونگی بر موثر عوامل آن، انتظار قابل نتایج و اهداف تحقق مشکالت و موانع پروژه، اجتماعی محیط شناخت

 پایداری تحقق های مکانیزم طرح، در شده بینیپیش مزایای و خدمات از آنها ی استفاده چگونگی و میزان و طرح اصلی عاننفذی

 ارتقاء و اصالح راهکارهای ی ارائه منظور به آن مدیریت و اجرا روند در نشده بینیپیش شرایط و عوامل سایر و محلی اجتماع در پروژه

 ضرورت پژوهش حاضر را نشان می دهد. که است مهمی ئلمسا پروژه مطلوب پیامدهای

 کند که شامل:می دنبال را هدف چند مطالعه حاضر، کلی طور به

 ها.سازمان و هاگروه افراد،: شامل طرح( برندگان و بازندگان)ذی ربطان  شناسایی-

 در اختالل کاهش و موجود وضع اصالح و بهبود برای کارهاییراه ارائه و طرح( اجتماعی و نهادی) اجتماعی مشکالت و موانع شناسایی-

 شهروندان. زندگی

 .نفوذ درحوزه ی طرح( منفی و مثبت)اجتماعی و فرهنگی  تأثیرات شناخت -

 پیشینه تجربی -

 شود:می پرداخته شده فرهنگی انجام و اجتماعی تاثیرات ارزیابی مشابه نمونه های به قسمت این در

با به کار گیری روش توصیفی و تحلیلی،  "بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان "با عنوانای عباسوند در مطالعه -

پیشنهادها و راه کارهای اساسی و مدیریتی برای بهبود شرایط و بهینه سازی سیستم مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان ارایه 

محیط زیست شهر خواهد داشت. نتایج پژوهش نشان داده است، مدیریت و  داده است که در صورت اعمال، تاثیر اساسی در حفظ

نظارت شهرداری ها بر امور پسماند، جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه های مدیریت پسماند خصوصاً امر بازیافت، ارتباط سازمان  ها 

سازی توسط شهرداری ها برای سازماندهی  و دستگاه های اجرایی مرتبط با آموزش عمومی و ارایه آموزش های مختلف و فرهنگ

 مدبربت پسماندهای شهری الزامی است.

، پورعالقه بندان به بررسی این طرح در اصفهان پرداخته "تفکیک از مبدأ در اصفهان، یک تجربه جدید "در مطالعه ای دیگر با عنوان  -

 ر اصفهان را در موارد زیر خالصه کرده  است:است. وی در این بررسی  آسیب شناسی و نقاط ضعف طرح تفکیک از مبدأ د

 منفک بودن پیمانکار جمع آوری پسماند تر و پسماند خشک در یک منطقه از یکدیگر؛ -

 مشخص نبودن روزهای مراجعه و مناسب نبودن ساعات مراجعه؛ -

 عدم آگاهی و اطالع رسانی ناکافی؛ -

 ها.ناکافی بودن تعداد خودروها و نامناسب بودن طراحی کابین آن -

( در پژوهشی عوامل و مولفه های تأثیر گذار بر تفکیک و تحویل زباله از مبدأ در شهر مشهد نشان داد مسئولیت 1389صابری فر) -

پذیری افراد و توجه به توصیه وعاظ با تأکید بر اعتقادات مذهبی می تواند در مشارکت و همراهی شهروندان نسبت به تفکیک پسماند 

 تشویق شهروندان از طریق ارائه تبلیغات مناسب باالترین تأثیر را در این امر دارند.موثر باشد. همچنین 
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 نظری  چارچوب  -

 در مدل نظری تحقیق حاضر از نظریه رفتار زیست محیطی فیتکائو و کسل استفاده شده است.

 نظریه رفتار زیست محیطی - 

ه است که از طریق عوامل جامعه شناختی و روانشناختی رفتار زیست ( ارائه شد1981مدل رفتار زیست محیطی توسط فیتکائو و کسل)

محیطی را توضیح می دهد. در این مدل متغیر دانش زیست محیطی به تنهایی برای تشویق افراد به رفتارهای زیست محیطی کافی به 

 نظر نمی رسد. بنابراین، عوامل دیگری نیز مطرح شده است:

 یست محیطی مؤثر است که در نهایت بر روی رفتارهای زیست محیطی تأثیر خواهد داشت.دانش بر روی نگرش و ارزش های ز -1

امکانات: عوامل اقتصادی، زیر ساختی و خارجی می توانند هم امکان هم مانعی برای رفتار زیست محیطی باشند. اگر وسایل  -2 

 خواهند کرد.  جهت حمل و نقل عمومی در دسترس نباشد مردم از وسایل نقلیه شخصی استفاده

مشوق های رفتار زیست محیطی: این مشوق ها هم درونی بوده و ابزاری هستند که رفتار زیست محیطی را تشویق نمایند)مطلوبیت  -3

 اجتماعی، کیفیت زندگی، پس انداز پول(

داشته باشد، مفید و  درک نتایج و پیامدهای رفتار زیست محیطی: اگر رفتار زیست محیطی بازخورد مثبتی برای فرد در پی -4

سودمند خواهد بود. بازخوردها می توانند درونی باشد مانند رضایت فرد از انجام یک رفتار زیست محیطی و یا بازخورد می تواند بیرونی 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی   -  

  است. در مدلی که در ادامه آمده است، پیامدهایی در بعد از اجرا برای پروژه ی مذکور بیان شده
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 مدل مفهومی  : 1شکل   

 شاخص ها                 

                                         متغیرهای وابسته                                                                     

 رتقاء دانش زیست محیطی شهروندانا -

 ایجاد نگرش زیست محیطی در -

 نسبت به تفکیک زباله در شهروندان 

 آموزش و کسب مهارت در مورد -

 تفکیک زباله

 ارتقاء تعهد وحس مسئولیت پذیری  - 

 نسبت به محیط زیست و محیط زندگی

 جلب مشارکت عمومی در زمینه تفکیک -

 اصالح الگوی مصرف شهروندان و دوری  -

            متغیرمستقل                                                    از ریخت و پاش                                             

 

 

 

 ایجاد درآمد برای شهروندان هنگام -

               تحویل پسماند به غرفه ها .                                                                                                    

 بازگشت مواد زائد به چرخه تولید و کمک -

 به اقتصاد شهری.

 ایجاد اشتغال در سطح باال . -

 

 
 کاهش آلودگی محیطی و آلودگی هوا.-

 زیرزمینی. های آب کاهش آلودگی-

 ای.  گلخانه های کاهش گاز-

 

 

 

 روش پژوهش  -

توسعععععععع    

وتجهیععععععع  

تأسیسعععععع   

پعععععع      

 پسم ند

 

 جتم عی 

و 

 ف هنگی

 

 

  قتص  ی

 یست 

 محیطی

 محیط

 جامعه

 فرهنگ
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 اطالعرات گررداوری برای استفاده مورد روش. باشد می کاربردی هدف نظر از و بوده توصیفی مسیر، نظر از پژوهش این در مطالعه نوع 

 نظرر مرورد پرروژه و مطالعره مرورد مکران خصوص در موجود واطالعات مدارک ، اسنادی بخش در . بود خواهد اسنادی و میدانی ، نیز

 عمرده هرای کراربری بررسری و ،مشراهده اکتشرافی هرای مصراحبه قالرب در موجود وضع نیز میدانی بخش در و شد خواهد گرداوری

 . شود می ختم نظر مورد های پرسشنامه گردآوری با نهایت در و مردمی های گروه ،شناسایی

 طبیعی بافت در پروژه اجتماعی و فرهنگی احداث ارزیابی به صرفاً  و گرفت نخواهد صورت آزمایشی دستکاری گونه هیچ پژوهش این در

 استفاده با وکالن خرد سطوح در روابط شناخت نیز و فرایندی وجوه و ساختاری هایویژگی اختشن که آنجا ازاما  .شد خواهد پرداخته

 شده استفاده( mixed) method ترکیبی رویکرد از حاضر مطالعه در لذا است،  پذیر امکان جامعتری صورت به ترکیبی رویکرد از

، هم . است شده استفاده ها پیامد دقیق تحلیل برای هماهنگ صورت به کیفی روش از وهم  کمی روش از هم طرح این در است. یعنی

 چنین، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و تکنیک های مصاحبه و مشاهده نیز به کار برده شده است.

 : مشخصات روشی     1جدول

 

 نمونه حجم  /گیری نمونه شیوه ی   /آماری جامعه -

 نه وشیوه ی نمونه گیری مطالعه ی حاضر شامل موارد زیر است:جامعه ی آماری، حجم نمو

پژوهشری،  هرای سرشرماری، طررح از حاصل اطالعات شامل) پروژه و منطقه با رابطه در موجود اسناد کلیه ی( الف

 دسرترس در و موجرود اسناد کلیه ی و شده شماری تمام موجود که مدارک....(و تفصیلی شهرداری، طرح مطالعات

 گرفت. خواهند قرار رسیبر مورد

 نفر برآورد شده است. 267حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران  نفر است .  (377806) آنها تعداد ی ساکنان منطقه که کلیه( ب

 کره بره ..منطقره ، و... شرهرداری در ذینفرع هرای محله، معاونت های شورایاری همچون نفع ذی های نهاد و محلی ی مدیران کلیه( ج

 دسترس انتخاب می شوند. در و هدفمند صورت

 تکنیک/ابزار روش ها رویکردها مراحل ردیف

 به ، مشاهده و اسنادمصاح اسنادی ومیدانی  کیفی اکتشافی 1

 نقشه ها، مشاهده، مصاحبه اسناد، بحث گروهی اسنادی و میدانی کیفی توصیف اقدام مداخله ای 2

 پرسشنامه و مصاحبه نامه پیمایش و مصاحبه کمی و کیفی گرداوری داده ها 3

 کارشناسان ومتخصصان و اسنادبحث گروهی، مصاحبه با  اسناد فرادست، ادبیات موجود ومیدانی کمی وکیفی دامنه یابی 4

بحث گروهی،  مصاحبه با کارشناسان ومتخصصان و  مصاحبه کیفی برآورد 5

 تحلیل سناریو

 ابزار های تحلیل پیمایش و مصاحبه تحلیل های کمی و کیفی کمی وکیفی تجزیه و تحلیل 6
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 توصیف طرح -

 -طرح تفکیک زباله از مبدأ یکی از طرح هایی است که در راستای توسعه مدیریت پسماند شهری و کاهش عوارض و مشکالت بهداشتی

ه اول دارای ماهیت زیست محیطی ناشی از جمع آوری و دفع غیر صحیح زباله های شهری اجرا می شود. بنابراین پروژه حاضر در درج

خدماتی می باشد. واز آنجا که تأثیر مستقیمی در محیط زیست شهری نیز می گذارد دارای ماهیت زیست محیطی و با توجه به آثار 

اجتماعی و فرهنگی دارای ماهیت اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. بنابراین پروژه دارای ماهیت خدماتی، زیست محیطی و اجتماعی 

 محالت شهرداری در1،2،3 ناحیه سه شامل که تهران هشت منطقه سطح در مبدأ از( خشک) پسماند تفکیک ست. پروژهوفرهنگی ا

 تجاری، مسکونی، اداری، آموزش، اجتماعی وفرهنگی، ورزشی و..... را شامل می شود.  اماکن تمامی باشد می( محله13) 8 منطقه

گانه وجود دارد به گونه ای که در بعضی از  13ت می باشد که در تمامی محالت غرفه بازیاف 18دارای  هشت منطقه بازیافت اداره

 محالت دو غرفه بازیافت وجود دارد. 

 

 
 : نمونه ای از غرفه های بازیافت2شکل

 

مرکز  این به خود خشک پسماندها تحویل جهت شهروندان آسان دسترسی به منظور بازیافت در محله زرکش خانه1منطقه دارای 

 دهد: می پیشنهاد را راه دو طرح این در همکاری به منظور شهروندان تشویق جهت بازیافت اداره که است،

 . شده ارائه پسماندهای میزان طبق شوینده مواد ارائه یکی -

 .شهروندان به اداره تعرفه طبق  پسماندها وزن کشیدن از پس نقدی هزینه پرداخت دیگری و -

 همچنین در این خانه به آموزش شهروندان نیز پرداخته می شود. 
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 : تعرفه انواع پسماند خشک2جدول

 قیمت به ازای هر کیلو  نوع پسماند 

 تومان 200 نان خشک

 تومان 250 مشمع 

 تومان500 پت

 تومان1500 استیل

 تومان2200 آلومینیوم

 تومان 90 کاغذ، روزنامه، مقوا، کارتن

 تومان400 قوطی(آهن سبک)

 تومان500 آهن سنگین)دروپنجره(

 تومان400 پالستیک

 تومان5500 شیرآالت

 تومان700 چدن

 

جنب مرکز معاینه فنی خودرو،  -بعد از سه راه تهرانپارس –ایستگاه بازیافت است به آدرس: بزرگراه دماوند  1همچنین منطقه دارای 

 که شامل مشخصات زیر می باشد: 

 متر مربع 2500گاه : مساحت ایست.  

   :خط تفکیک مکانیزه و اتاق کنترل.مترمربع مجهز به  1200مساحت سوله 

 تنی.  50و دارای باسکول : اتاق باسکول :  مجهز به نرم افزار توزین 

   : متر مربع. 500به مساحت طبقه  2ساختمان اداری 

  مترمربع 250طبقه اداری : به مساحت. 

  مترمربع 250طبقه اسکان: به مساحت. 

  متر مربع 65ساختمان مربوط به سرویس بهداشتی و حمام: به مساحت. 

  : چشمه 6سرویس بهداشتی. 

   : چشمه 6سرویس حمام. 

  فاز، گاز، آب شهری، خط تلفن، متصل به شبکه اینترانت شهرداری. 3انشعاب برق 

  دستگاه وانت می باشد 49ایستگاه همچنین دارای. 
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 8اه بازیافت منطقه ایستگ: نمای 3شکل

 

 

 

 ی فت  ه ی تحقیق -

 بیان شده است. ریتاث تینوع وماه یبر مبنا پروژهی  ها امدیپدر جدول زیر 
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 پیامد ها بر مبنای نوع وماهیت تاثیر  :3جدول

 

دارای نوع و ماهیت مثبت هستند. در جدول زیر پیامدهای پروژه بر  ای پروژههمان طور که جدول باال نشان می دهد همه پیامده

 مبنای احتمال وقوع و زمان تأثیر بیان شده است.

 : پیامد ها بر مبنای احتمال وقوع و زمان تاثیر4جدول

 تاثیرات ردیف

 

 زمان تاثیر احتمال وقوع

 )قبل، بعد، حین اجرا(

 بعد اجرا متوسط ارتقاء دانش زیست محیطی شهروندان 1

 بعد اجرا زیاد ایجاد نگرش زیست محیطی در در شهروندان نسبت به تفکیک زباله 2

 بعد اجرا زیاد جلب مشارکت عمومی در زمینه تفکیک زباله 3

 بعد اجراحین و  زیاد آموزش و کسب مهارت در مورد تفکیک زباله 4

 بعد اجرا زیاد اصالح الگوی مصرف شهروندان و دوری از ریخت و پاش 5

ارتقاء تعهد وحس مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست و محیط  6

 زندگی

 بعدا اجرا متوسط

 بعد اجرا کم ایجاد درآمد برای شهروندان هنگام تحویل پسماند به غرفه ها 7

 بعد اجرا کم بازگشت مواد زائد به چرخه تولید و کمک به اقتصاد شهری 8

 بعد اجرا متوسط االایجاد اشتغال در سطح ب 9

 تاثیرات ردیف

 

 نوع و ماهیت تاثیر

 منفی مثبت

 ارتقاء دانش زیست محیطی شهروندان 1
 

 

 یجاد نگرش زیست محیطی در در شهروندان نسبت به تفکیک زبالها 2
 

 

 جلب مشارکت عمومی در زمینه تفکیک زباله 3
 

 

 آموزش و کسب مهارت در مورد تفکیک زباله 4
       

 

 اصالح الگوی مصرف شهروندان و دوری از ریخت و پاش 5
         

 

 ارتقاء تعهد وحس مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست و محیط زندگی 6
 

 

 ایجاد درآمد برای شهروندان هنگام تحویل پسماند به غرفه ها 7
 

 

 بازگشت مواد زائد به چرخه تولید و کمک به اقتصاد شهری 8
 

 

 ایجاد اشتغال در سطح باال 9
 

 

 کاهش آلودگی محیطی و آلودگی هوا 10
 

 

 زیرزمینی های آب کاهش آلودگی 11
 

 

 ای گلخانه های کاهش گاز 12
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 بعد اجرا           زیاد کاهش آلودگی محیطی و آلودگی هوا 10

 بعد اجرا زیاد زیرزمینی های آب کاهش آلودگی 11

 بعد اجرا زیاد ای گلخانه های کاهش گاز 12

 

 یستارتقاء دانش ز های ، پیامدهمان طور که جدول فوق نشان می دهد  با توجه به یافته های تحقیق در زمینه احتمال وقوع پیامدها

کاهش و اشتغال در سطح باال ایجاد، یزندگ یطو مح یستز یطنسبت به مح یریپذ یتتعهد وحس مسئول ارتقاء، شهروندان یطیمح

پسماند  یلشهروندان هنگام تحو یدرآمد برا یجاداپیامدهای هستند. متوسط دارای احتمال وقوع از نظر شهروندان  حمل ونقل پسماند

از نظر شهروندان دارای احتمال وقوع کم هستند. وسایر  یو کمک به اقتصاد شهر یدمواد زائد به چرخه تول بازگشتو ه غرفه هاب

 پیامدهای جدول فوق از نظر شهروندان احتمال وقوعشان در حد زیاد است.

نیاز دارد در زمان اجرا نیز به صورت آموزشی به که  زباله یکآموزش و کسب مهارت در مورد تفکر زمینه زمان تأثیر نیز عیر از پیامد د

 همه اجرا کنندگان آموزش داده شود سایر پیامدها دارای اثرات بعد از اجرای پروژه هستند.

 انباشتی( و قلمرو جغرافیایی تقسیم بندی شده است. –غیر مستقیم  –در جدول زیر پیامدهای پروژه از نظر قلمرو اجتماعی )مستقیم 

 امد ها بر مبنای قلمرو جغرافیایی واجتماعی: پی 5جدول
 

 در طی یک فرایند خبرگی و از طریق نرم افزار سناریو ویزارد استخراج شده است. پروژهروی در جدول زیر  سه سناریوی پیش 

 تخراج شده : سناریوهای اس6جدول

 

 ردبف

 قلمرو اجتماعی تاثیرات

 مستقیم/غیرمستقیم/انباشتی

 قلمرو جغرافیایی

 مداخله/بالفصل/فراگیر

 مداخله/بالفصل انباشتی ارتقاء دانش زیست محیطی شهروندان 1

 خلهمدا انباشتی در شهروندان نسبت به تفکیک زبالهایجاد نگرش زیست محیطی  2

 مداخله / بالفصل غیر مستقیم  جلب مشارکت عمومی در زمینه تفکیک زباله 3

 مداخله مستقیم آموزش و کسب مهارت در مورد تفکیک زباله 4

 مداخله مستقیم      اصالح الگوی مصرف شهروندان و دوری از ریخت و پاش 5

ارتقاء تعهد وحس مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست و محیط  6

 ندگیز

 مداخله/بالفصل مستقیم 

 مداخله انباشتی  ایجاد درآمد برای شهروندان هنگام تحویل پسماند به غرفه ها 7

 مداخله مستقیم          بازگشت مواد زائد به چرخه تولید و کمک به اقتصاد شهری 8

 مداخله مستقیم   ایجاد اشتغال در سطح باال 9

 مداخله مستقیم   واکاهش آلودگی محیطی و آلودگی ه 10

 مداخله/بالفصل انباشتی      زیرزمینی های آب کاهش آلودگی 11

 مداخله مستقیم      ای گلخانه های کاهش گاز 12
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 سناریوی اول)بدبینانه( سناریو دوم)خوشبینانه( سناریو سوم )واقع بینانه(

 :درآمد برای تحویل

 کم می شود

 :در آمد برای تحویل

 زیاد می شود

 :درآمد برای تحویل

 زیاد می شود

 :نگرش زیست محیطی

 مثبت می شود

 :شهروندان یطیمح یستنگرش ز

 مثبت می شود.

 :شهرونداننگرش زیست محیطی 

 منفی می شود

 :آلودگی محیطی 

 کم تر می شود

 :آلودگی محیطی

 کمتر می شود

 آلودگی محیطی:

 بیشتر می شود

 :آب های زیر زمینی 

 آلوده تر نمی شوند

 :آب های زیر زمینی

 آلوده نمی شوند

 :آب های زیر زمینی

 آلوده تر می شود

رین حالت پیش روی پروژه این حالت است که که شهرداری از خدمات بازیافت با توحه به نتایج حاصل شده از سناریوها، مطلوب ت

اما نگرش زیست محیطی شهروندان مثبت می شود و درآمدی به دست نمی آورد و در مواردی موجب کاهش درآمد نیز می شود. 

ه نتایج آزمون فریدمن اولویت بندی در جدول زیر با توجه ب میزان آلودگی محیطی و آلودگی آب های زیر زمینی هم کم تر می شود.

 پیامدها با میانگین رتبه هر کدام مشخص شده است.

 : اولویت بندی پیامدها7جدول 

 اولویت میانگین رتبه پیامدها

 هشتم 2/7 محیطی شهروندان زیستارتقاء دانش 

 اول 10/8 ایجاد نگرش زیست محیطی در شهروندان نسبت به تفکیک زباله

 هفتم 10/7 ومی در زمینه تفکیک زبالهجلب مشارکت عم

 نهم 98/6 آموزش و کسب مهارت در مورد تفکیک زباله

 ششم 28/7 اصالح الگوی مصرف شهروندان و دوری از ریخت و پاش

 دهم 92/6 ارتقاء تعهد وحس مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست و محیط زندگی

 یازدهم 72/6 به غرفه ها ایجاد درآمد برای شهروندان هنگام تحویل پسماند

 ومس 65/7 بازگشت مواد زائد به چرخه تولید و کمک به اقتصاد شهری

 پنجم 35/7 ایجاد اشتغال در سطح باال

 دوم 2/8 کاهش آلودگی محیطی و آلودگی هوا

 چهارم 60/7 زیرزمینی های آب کاهش آلودگی

 دوازدهم 68/6 ای گلخانه های کاهش گاز

 

 و پیشنه     ک رب  ی نتیج  گی ی -

پردازش پسماند در  یساتتأس یزطرح توسعه و تجه مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در طور که مطرح شدان هم

پیامد اجتماعی وفرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی  12پرداخته شده است. در نتایج به دست آمده  تهران یشهردار 8منطقه 

که دارای  شهروندان یطیمح یستارتقاء دانش زپیامدهای شناسایی شده شامل:  گیشناسایی شده است. در حوزه اجتماعی و فرهن
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در شهروندان  یطیمح یستنگرش ز ایجاداست.  مداخله/بالفصلوحوزه جغرافیابی   یانباشتاحتمال وقوع متوسط، حوزه اثر اجتماعی 

مشارکت  جلبمی باشد.  مداخلهحوزه جغرافیایی تأثیر و  یانباشتحوزه اثر اجتماعی  ،دارای احتمال وقوع زیاد زباله یکنسبت به تفک

 است. مداخله / بالفصلیرتأث یاییو حوزه جغراف یانباشت یحوزه اثر اجتماعدارای احتمال وقوع زیاد، زباله یکتفک ینهدر زم یعموم

 است. مداخله یرتأث یاییو حوزه جغراف یانباشت یماعحوزه اثر اجتدارای احتمال وقوع زیاد  زباله یکو کسب مهارت در مورد تفک آموزش

 مداخله یرتأث یاییو حوزه جغراف یممستقی اثر اجتماعدارای احتمال وقوع زیاد،  و پاش ختیاز ر یمصرف شهروندان و دور یالگو اصالح

 یممستق یاثر اجتماع توسط،مدارای احتمال وقوع  یزندگ یطو مح یستز یطنسبت به مح یریپذ یتتعهد وحس مسئول ارتقاء است و 

شهروندان  یدرآمد برا یجادادر حوزه اقتصادی پیامدهای شناسایی شده شامل:  . می باشد مداخله/بالفصلیرتأث یاییحوزه جغرافو 

مواد  بازگشت است. مداخلهاثر  جغرافیای و حوزه یانباشت که دارای احتمال وقوع کم، اثر اجتماعی پسماند به غرفه ها یلهنگام تحو

 است. مداخلهم و حوزه جغرافیایی اثر یمستق ، اثر اجتماعی اثردارای احتمال وقوع کم یو کمک به اقتصاد شهر یدزائد به چرخه تول

حوزه در  می باشد. مداخلهو حوزه جغرافیایی اثر  یممستق  ثرمال وقوع متوسط، حوزه اجتماعی ادارای احت اشتغال در سطح باال ایجاد

ی اثر داری احتمال وقوع زیاد، حوزه اجتماع هوا یو آلودگ یطیمح یکاهش آلودگزیست محیطی پیامدهای شناسایی شده شامل: 

 یانباشتدارای احتمال وقوع زیاد حوزه اجتماعی اثر  یرزمینیز یآب ها یآلودگ کاهش است. مداخلهو حوزه جغرافیایی اثر  یممستق

وحوزه  میمستقدارای احتمال وقوع زیاد حوزه اجتماعی اثر یگلخانه ا یگاز ها کاهش است. مداخله/بالفصلوحوزه جغرافیایی اثر 

 است. مداخلهجغرافیایی اثر 

شهروندان نسبت به  در یطیمح یستنگرش ز یجاداتأثیرات شناسایی شده نتایج آزمون نشان می دهد که زمینه اولویت بندی  در

بازگشت مواد ، دراولویت دوم 2/8با میانگین رتبه هوا یو آلودگ یطیمح یکاهش آلودگ ، اولاولویت  10/8له با میانگین رتبهزبا یکتفک

اولویت  60/7 یرزمینیز یآب ها یکاهش آلودگ، سوم اولویت 65/7رتبه با میانگین  یو کمک به اقتصاد شهر یدزائد به چرخه تول

با  و پاش یختاز ر یمصرف شهروندان و دور یاصالح الگودر اولویت پنجم  35/7 میانگین رتبهبا  اشتغال در سطح باال یجادا، چهارم

ارتقاء دانش اولویت هفتم،  10/7با میانگین رتبه  زباله یکتفک ینهدر زم یجلب مشارکت عمومدر اولویت ششم،  28/7میانگین رتبه 

 98/6با میانگین رتبه  زباله یکآموزش و کسب مهارت در مورد تفکیت هشتم، در اولو 2/7با میانگین رتبه  شهروندان یطیمح یستز

در اولویت دهم،  92/6با میانگین رتبه  یزندگ یطو مح یستز یطنسبت به مح یریپذ یتارتقاء تعهد وحس مسئولدر اولویت نهم، 

با  یگلخانه ا یکاهش گاز هار اولویت یازدهم و  72/6با میانگین رتبه  پسماند به غرفه ها یلشهروندان هنگام تحو یدرآمد برا یجادا

 در اولویت دوازدهم قرار گرفته است.  68/6میانگین رتبه 

 

 

 کاربردیپیشنهادات  -

از طریق آموزش و فر هنگ سازی و تصویب قوانین مورد نیا ز شامل : خرید و استفاده از اجناس با دوام   تغییر الگوی مصرف مردم  ر 1

 .در مبداء تولید  ، تفکیکازه مصرف ، بازیافت و استفاده مجدد، تهیه مواد غذایی باند
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  (مواد زائد جامدپسماند )استفاده از نیروهای متخصص و دارای دیدگاه های بهداشتی و زیست محیطی در مدیریت  -2

ای پسماند هربرای تولید بیو کمپوست بجای کمپوست مخلوط از طریق ایجاد سیستم های بازیافت و جداسازی  کوشش وجدیتر 3

 خطرناک در مبداء تولید .

 .وتکنولوژی روزآمدو بهداشتی  نوینو استفاده از سیستم های  پسماندتجهیز ناوگان جمع آوری و حمل و نقل  ر4

و اجررای کامرل تعریرف دفرن  پسماندو آماده سازی و نگهداری محل های دفن براساس معیارهای بهداشتی ر مکان یابی مناسب 5

 .مکان ها بهداشتی دراین 

برر ای  پسرماندباتوجه بره موقعیرت خراص جعفرافیراییر انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و یافتن سیستم های مناسب دفع 6

و  پسرماندافزایش بی رویه جمعیت شهرها ، تغییر الگوی مصررف جوامرع و ازدیراد سرسرام آور  گسترش شهرهاو ،ق طامن یک ازهر

های شهری این موضوع را به عنوان یکری از  پسماندمدیریتی موثر در امر تولید،جمع آوری و دفع روش های علمی و  نبودهمچنین 

 معضالت جوامع شهری در کشورهای در حال توسعه در آورده است .
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The assessment of social and cultural effects of urban waste 

management 

(The study of the development and outfitting project of waste installations in 8th district in  

Tehran’s municipality) 

 

 

Abstract 

This paper is due to study the social and cultural effects and outcomes of the development and 

outfitting project of waste installations in 8th district in Tehran’s municipality. This project’s logical 

justification makes the decisions to be dependent on social, cultural, economic and environmental 

goals at the either regional or city level. This descriptive survey was practical in goal and was 

conducted upon 267 people from the 8th district in Tehran’s municipality and a questionnaire was 

used for data gathering. Results show that this project has 12 cultural and social, economic and 

environmental outcome. The cultural and social outcomes were: promoting the environmental 

knowledge of citizens, providing an environmental attitude in citizens about separating the waste, 

attracting public’s attention towards waste separation, teaching and achieving some skills about 

waste separating, adjusting the pattern of citizen’s consumption, avoiding the wasting and 

promoting the commitment and responsibility towards the natural and living environment. About 

the economic outcomes there will be: providing an income for citizens from giving the waste to 

special places dedicated to this purpose, the return of waste to the production cycle, improving the 

urban economy and creating employments in a wide range. And finally the environmental outcomes 

were: the reduction of environmental and air pollution, the diminution of groundwater’s 

contamination and the decrease of greenhouse gases. 

 
Keywords: assessment, effects, social and cultural, waste management, Tehran’s municipality. 

 


