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چکیده
افزايش روزافزون نرخ رشد و فقدان شناخت و کنترل کافي بر فرايند توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري
و حملونقل مواد زائد جامد ،يکي از مهمترين چالشهاي مديريت شهري کشورهاي درحالتوسعه است.
در اين راستا پژوهش حاضر در پاسخ به اين سؤال اصلي انجام پذيرفت که وضعيت مديريت در فرايند
توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل مواد زائد جامد در شهر بوکان چگونه است و چه راهکارهايي
را ميتوان براي بهبود آن ارائه نمود؟ جامعه آماري شهر بوکان ( )777771در سال  7131بوده که
نمونه آن  011نفر بهصورت تصادفي تعيينشده است .براي تحليل دادههاي پژوهش از آزمون T-Test
تک نمونهاي و رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است .يافتههاي پژوهش نشان داد که رابطه
مستقيم بين افزايش تصاعدي جمعيت و توليد زباله وجود دارد؛ بهطوريکه با توجه به افزايش جمعيت،
ميزان توليد زباله در شهر بوکان افزايشيافته است .وجود حجم زياد مواد آلي در جريان مواد زائد جامد
شهري (77/28درصد) ،بيشترين نسبت زبالههاي شهر را شامل ميشود .همچنين  77/1درصد از مردم،
ذخيرهسازي را بهصورت مخلوط و تنها  82/2درصد بهصورت تفکيکشده انجام ميدهند .بيشتر
تجهيزات و ماشينآالت جمعآوري و حملونقل بهصورت بهداشتي تجهيز نشدهاند؛ بنابراين ،وضعيت
جمع آوري و دفع مواد زائد جامد در شهر بوکان از مطلوبيت کمي برخوردار است .همچنين عملکرد
شهرداري بر متغير وابسته که شامل سه عنصر توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل است،
بهصورت مستقيم تأثير ميگذارد.
کلیدواژهها :مديريت مواد زائد ،توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل ،شهر بوکان

 استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي ،تهران
 دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي ،تهران ahangari.sh@gmail.com

 دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي ،تهران
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 -9مقدمه
اگرچه شيوههاي ذخيرهسازي ،جمعآوري ،حملونقل و دفع يا بازيافت مواد زائد جامد به
نحو چشمگيري تکامل يافت ،اما افزايش تصاعدي ميزان و تنوع آن امروزه به يکي از مسائل
اساسي مديريت شهري جوامع بشري تبديلشده است (برونر و راشبرگر.)7 ،8170 ،1
باوجوداين ،توليد مواد زائد جامد ،گريزناپذير است (عبدلي .)77 ،7173 ،البته روند توليد اين
مواد بهعلت تغيير سبک زندگي در جوامع مختلف ،متفاوت است (پارسل و ماگيته،8113 ،2
 .)7817در اين زمينه سوريندرا و پاويترا ،)8170( 3معتقدند که ميزان توليد اين مواد در مراکز
شهري کشورهاي درحال توسعه در طول چند دهه گذشته بهشدت افزايشيافته است .آنان
دليل اين رشد را مهاجرتهاي روستايي و رشد باالي جمعيت شهري ،تغيير در سبک زندگي،
رشد اقتصادي ،پيشرفت اجتماعي در گروههاي اجتماعي در مناطق شهري و غيره بيان کردهاند.
دانکينگ و همکاران ،)8171( 4نيز ويژگيها و مقدار مواد زائد جامد توليدشده از فعاليتهاي
خانگي ،تجاري و صنعتي را نه تنها ناشي از رشد جمعيت ،باالرفتن استانداردهاي زندگي و
توسعه فنآوري دانستهاند ،بلکه آنرا با توجه به فراواني و نوع منابع طبيعي منطقه نيز در نظر
گرفتهاند .همچنين کيسر و داوژن ،)8178( 5معتقدند که وابستگي نسبي و معناداري بين
عوامل اجتماعي ،اقتصادي و آب و هوايي در توليد مواد زائد جامد شهري وجود دارد .بطورکلي
ميتوان گفت مجموعهاي از عوامل متنوع محيطي بر ميزان نرخ توليد زبالههاي جامد شهري
تأثير دارند .از اينرو در طراحي يک برنامه اصولي مديريت اين مواد ،گام اول ،تعريف توليد و
ترکيب زباله و مشخص کردن الگوهاي مصرف شهري است (گالردو و همکاران.)780 ،8170 ،6
بعد از توليد ،ذخيرهسازي ،يکي از مهمترين مراحل فرايند مديريت مواد زائد جامد شهري
است که ميتواند در مواجهه با مشکالت قابلتوجه زيستمحيطي مهندسي اين مواد مورد
بررسي قرار گيرد (واگنر و بيليتويسکي .)7931 ،8113 ،7به اعتقاد عبدلي ( )7172اين
موضوع ميتواند از جنبههاي مختلف زيباشناختي ،بهداشت عمومي و سالمت جامعه ،اقتصاد
کارايي سيستم و حفظ محيطزيست مورد توجه قرارگيرد .همچنين برطبق مطالعات منوري و
امين شرعي ( ،)7122اين مرحله درمجموع شامل تمام دستگاههاي نگهداري زائدات در حل
توليد تا زمان تحويل به سيستم جمعآوري بوده و دربرگيرنده طيف وسيعي از انواع ظروف و
مخازن نگهداري موقت مواد زائد جامد است.
1

Brunner Rechberger
Purcell and Magette
3
Surindra and Pavitra
4
Dongqing and etal
5
Keser and Duzgun
6
Gallardo and etal
7
Wagner and Bilitewski
2

تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید941................ ...

اما مهمترين عمليات مديريت مواد زائد جامد ،جمعآوري و حملونقل آن است (امير
بيگي .)782 ،7127،اين عمليات که توسط بخش خصوصي يا عمومي انجام ميپذيرد ،شامل
طيف وسيعي از تجهيزات و نيروها است (گارسيا -سانچز )187 ،8112 ،1و از برداشت مواد زائد
در محل توليد شروع ميشود و تا تخليه آنها در محل دفن يا بازيافت متمرکز ادامه مييابد
(سعيدنيا .)07 ،7121،اين اقدامات يک وظيفه اصلي و پرهزينه براي مديريت شهري در
مقياس محلي محسوب ميشود (هانگ و همکاران )7877 ،8177 ،2و بين  71تا  21درصد
بودجه مديريت مواد زائد جامد شهري را در برميگيرد (سيمونيتو و بوردنستين،8117 ،3
 .)7829بنابراين وجود مجموعهاي کارآمد براي بهينهسازي بهرهوري اين مراحل ضروري است.
در اين زمينه هازرا و گيول ،)8113( 4معتقدند که شيوههاي جمعآوري و حملونقل مواد زائد
هميشه تحت تأثير سيستم نامناسب ،برنامهريزي نادرست مسيرها ،فقدان اطالعات در مورد
برنامه و زيرساختهاي ناکافي قرار ميگيرد .لذا با توجه به نظريات کوليکاسرا و فينگ5
( ،)8171اين مرحله در سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري زماني موفق است که از طريق
دستگاههاي مکانيزه و استفاده از فناوريهاي پيشرفته و برنامهريزي اصولي اقدام شود.
با توجه به اينکه بسياري از شهرها در کشورهاي درحال توسعه ازجمله شهر بوکان با
تخريب جدي محيطزيست و خطرات بهداشتي ناشي دور انداختن و نگهداري زباله خانگي در
خيابانها و در فضاهاي عمومي از طرف ساکنان روبرو هستند ،اين عدم جمعآوري ضايعات از
کنار خيابانها و فضاهاي عمومي باعث آلودگي شديد محيطهاي شهري شده است .همچنين
چالشهاي جديد پيش روي مديريت مواد زائد جامد در شهر بوکان ،ازجمله افزايش جمعيت،
شهرنشيني سريع ،فقدان آگاهي عمومي ،طبيعت گوناگون مواد زائد جامد و تغيير الگوهاي
مصرف وجود دارد .ازاينرو بررسي فرايند توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل مواد زائد
جامد شهري و بيان راهکارهاي علمي متناسب با وضعيتهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
بافت شهري شهر بوکان ،ميتواند در کاهش هزينههاي اضافي تحميلشده بر سيستم مديريت
مواد زائد جامد آن مؤثر باشد .ازاينرو اين پژوهش در پاسخ به اين سؤال اصلي انجام پذيرفت
که آيا مديريت شهري در حوزه مواد زايد جامد شهري شهر بوکان از مطلوبيت کافي برخوردار
ميباشد؟ وضعيت و نقش مديريت در فرايند توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل مواد
زائد جامد در شهر بوکان چگونه است و چه راهکارهايي را ميتوان براي بهبود آن ارائه نمود؟
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 -3مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در زمينه فرايند مديريت توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل مواد زائد جامد
شهري ،مطالعات موردي متعددي به انجام رسيده است؛ از جمله آالم و همکاران ،)8112( 1در
تحقيقي با عنوان توليد ،ذخيره ،جمعآوري و حملونقل مواد زائد جامد شهر کاتمان دو2
(پايتخت نپال) به اين نتيجه دست يافتند که بهرغم اينکه اين متروپوليتن يکي از مراکز مهم
شهري در جنوب آسيا ميباشد ،فاقد يک سيستم کارآمد براي مديريت ذخيره ،جمعآوري و
حملونقل زبالههاي جامد است .دنژي و همکاران ،)8171( 3در مقالهاي تحت عنوان ويژگيها،
توليد و مديريت مواد زائد جامد خانگي در شهر تولسيپور 4نپال نشان دادند که با توجه به وجود
اقالم باارزش در زبالههاي توليدي محلي ،لزوم بازيافت زباله بايد مورد توجه قرار گيرد و
زبالههاي خطرناک نيز نياز به مراقبتهاي ويژه دارند که در اينصورت اين اطمينان حاصل
خواهد شد که تنها زبالههاي بيارزش باقيمانده به محل دفن زباله حمل خواهند شد .ماگرينيوا
و همکاران ،)8119( 5در مقالهاي با موضوع دفع مواد زائد جامد شهري در پرتغال با بررسي
شرايط فعلي جمعآوري و دفع مواد زائد جامد نشان دادند که  39درصد جمعآوري و دفع آن
بهصورت تفکيک نشده انجام ميگيرد و  92درصد کل آن در محل دفن سوزانده ميشوند و
فقط  1درصد آن قبل از دفع ،تفکيک ميشوند .عمراني و همکاران ( ،)7121در مقالهاي با
عنوان بررسي وضعيت جمعآوري و دفع زبالههاي صنعتي در شهر تهران مشخص کردند که31
درصد صنايع داراي کارکنان مخصوص جمعآوري زائدات هستند که اکثراً مجهز به لباس کار
ميباشند .بر اساس آن پژوهش 77 ،درصد جمعآوري و دفع آن زائدات توسط شهرداري تهران
و  87/7درصد آن توسط شرکتهاي خصوصي و  79/2درصد بقيه شخصاً توسط مديريت
کارخانهها انجام ميگيرد .فريقي و همکاران ( ،)7127با ارزيابي طرح جمعآوري مکانيزه زباله
شهر تهران در مطالعهاي با عنوان ارزيابي مديريت جديد جمعآوري مواد زائد جامد شهري در
منطقه  1شهرداري مشخص کردند که تمامي مخازن با بوي شديد تعفن همراه بودند ،جنس
مخازن مناسب نبوده و بيشتر آنها قابل اشتعال بودند .همچنين آن مخازن با فاصله و در مکان
مناسب مکانيابي نشدهاند.
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 -3روش پژوهش
محدوده زماني اين پژوهش سال  7131و محدوده مکاني آن ،شهر بوکان است .اين شهر با
وسعتي معادل 791کيلومترمربع در جنوب استان آذربايجان غربي ،در مختصات  19درجه و
 78دقيقه طول شرقي و  07درجه و  07دقيقه عرض شمالي واقعشده است .اهميت موقعيت
نسبي اين شهر بهمراتب بيش از موقعيت رياضي آن است .همانگونه که در شکل ( ،)7نشان
دادهشده است ،اين موقعيت ممتاز به دليل واقعشدن اين شهر بر سر راه شهرهاي مهم منطقه
غرب کشور مانند تبريز ،زنجان ،سنندج و اروميه ميباشد (سالنامه آماري استان آذربايجان
غربي.)1 ،7129 ،

شکل  .9موقعیت استقرار شهر بوکان در ایران ،استان آذربایجان غربی و شهرستان بوکان

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي کاربردي است که به روش کمي ،تحليلي و توصيفي انجام
پذيرفته است .دادههاي اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانهاي و ميداني (پرسشنامه)
جمع آوري شده است .جامعه آماري اين پژوهش ،جمعيت ساکن شهر بوکان ( )777771در
سرشماري سال 7131بوده است .جامعه آماري نمونه اين پژوهش  120نمونه آماري است که
با استفاده از روش کوکران بهدست آمد ،اما جهت کاهش خطاي آماري نمونهها به  011مورد
افزايش پيدا کرد .پرسشنامهها به روش ساده تصادفي در بين جامعه نمونه توزيع شدهاند .براي
تحليل دادههاي اين پژوهش از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون  T-Testتک
نمونهاي و رگرسيون خطي چند متغيره) استفاده شده است .براي امتيازدهي پرسشنامه،
سؤالها بر اساس طيف چندگزينهاي ليکرت (خيلي خوب ،خوب ،متوسط ،ضعيف و خيلي
ضعيف) سنجيده شد .بنابراين هر آيتم مربوط به مديريت مواد زائد جامد شهري حداقل  7و
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حداکثر  7است .بهمنظور سنجش روايي اين پرسشنامهها  2نفر از صاحبنظران حيطه مديريت
مواد زائد جامد شهري مؤلفهها را بررسي و تحليل کردهاند .براي تعيين پايايي پرسشنامه ابتدا
اقدام به اجراي پيشآزمون توسط  11نفر از شهروندان شهر بوکان شد که ميزان آن در حد
مورد قبول محاسبه شد .بعد از اجراي پرسشنامه ،پايايي آن با آلفاي کرونباخ برابر با  22درصد
بهدست آمد که مقدار بهدستآمده داراي پايايي قابل قبولي بوده و ميتوان در آزمونهاي آماري
از آن استفاده کرد.
 -4بحث و یافتهها
آمار توصیفی از یافتههای پژوهش
در این بخش از پژوهش با توجه به شاخصهای آمار توصیفی به توصیف و تحلیل نوع
و حجم زبالههای شهر بوکان پرداخته شده است.
وضعیت تولید زباله در شهر بوکان
با توجه به نتايج به دست آمده مشخص شد که رشد جمعيت در افزايش توليد مواد زائد
جامد در شهر بوکان بين سالهاي  7131تا  7137تأثير زيادي دارد ،اين مشخصه در جدول
( )7درج و در اشکال ( 8و  )1نشان داده شد .همچنين اطالعات فوق گوياي رابطه مستقيم
افزايش تصاعدي جمعيت و توليد زباله در شهر بوکان در اين دوره ميباشند .با توجه به نتايج
فوق ميتوان به پيشبيني روند افزايش زباله در سالهاي آينده پرداخت .اين پيشبينيها با
توجه به فرمول پيشبيني جمعيت که در زير به آن اشاره شده ،محاسبهشده است:
رابطه ()7

𝑡)𝑟 𝑝𝑡 = 𝑝𝑜 (1 +

𝑡𝑝 :ميزان جمعيت سال مقصد  : pجمعيت در هنگام (جمعيت سال مبدأ محاسبه) 𝑟  :نرخ
رشد جمعيت به درصد  tدوره يا تعداد سالهايي است که در آينده جمعيت پيشبيني ميشود
o

جمعيت محاسبهشده براي سال =777119 7137

𝑝91 = 𝑝90 (1 + 1⁄9)1

متوسط ميزان توليد روزانه زباله در سال ( 7137کيلوگرم) 1/31 × 777119 =798721
متوسط ميزان توليد ساالنه زباله در سال ( 7137تن) 197 ×798721 = 73037111
(روزهاي سال)
ارزيابي و برآورد توليد زباله شهر بوکان در طي  7سال يعني از سال  7131تا  7137با
استفاده از رابطه ( )7و با لحاظ نمودن نرخ رشد ( 7/3نرخ رشد سال  )7131و با فرض ثابت
ماندن اين نرخ رشد در طول  7سال مورد ارزيابي قرار گرفت .سپس بر اساس جمعيت  7ساله

تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید913................ ...

ميزان تناژ و حجم مورد نياز زباله توليدشده (بر اساس ميزان توليد زباله سرانه  ./31کيلوگرم در
روز) در طول  7سال پيشبيني شد (جدول  .)7اين اطالعات نشان ميدهد که ميزان توليد
زباله در شهر بوکان از  791تن در روز در سال  7131به  779تن در سال  7137افزايشيافته
است .اين در حالي است که جمعيت نيز از  777771نفر در سال  7131به  722781نفر در
سال  7137افزايشيافته است (شکل .)1
جدول  .9تعداد جمعیت و تناژ تولید زباله در شهر بوکان در سالهای  9313تا 9311
سال

7131

7137

7138

7131

7130

7137

جمعيت

777771

777119

772198

727777

727810

722781

توليد زباله (تن در روز)

791

791

799

793

771

779

73037

91731

97927

91707

90801

ميزان زباله (تن در سال)
72011
منبع :محاسبات آماري نگارندگان

شکل  -3تولید زباله و مقایسه با جمعیت در شهر بوکان طی سالهای 9313-11

شکل  -3رشد جمعیت شهر بوکان طی سالهای 9313-11
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وضعیت و چگونگی ترکیب زبالههای شهر
يکي از جنبههاي قابلتوجه در خصوص مواد زائد جامد در شهر بوکان ،وجود حجم زياد
مواد آلي در آن است؛ بهطوريکه مواد آلي حدود  77/28درصد نسبت زبالههاي اين شهر را
تشکيل ميدهند .همچنين دو جزء مهم ديگر ،يعني پالستيک ( 71/71درصد) و کاغذ
( 7/91درصد) نيز جايگاه قابلتوجهي در اينخصوص دارند (جدول .)8
جدول  .3ترکیب فیزیکی مواد زائد جامد شهر بوکان در فصول مختلف در سال 9313
فصل
نمونهبرداري

اجزاي زبالههاي جامد

متوسط
دانسته

مواد آلي

کاغذ

پالستيک

منسوجات

شيشه

فلز

چوب

ساير

زمستان

127/81

71/77

7/72

3/79

1/97

7/01

1/27

1/02

8/28

بهار

190/87

70/31

7/31

3/71

7/92

7/97

7/17

1/27

8/88

تابستان

177/37

21/11

1/71

71/81

7/01

7/81

7/11

1/78

8/93

پاييز

173/17

70/90

9/11

71/97

1/77

1/02

7/81

1/70

1/18

ميانگين

177/78

77/28

7/91

71/71

8/07

7/81

7/17

1/97

8/93
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وضعیت ذخیرهسازی زبالهها
در شهر بوکان سيستم دوگانه ذخيرهسازي (ذخيرهسازي مخلوط و تفکيکي) وجود دارد ،اما
ذخيرهسازي مخلوط در مقايسه با روش تفکيکي رايجتر است .بهطوريکه حدود  77/1درصد از
مردم ذخيرهسازي زباله را بهصورت مخلوط و تنها  82/2درصد بهصورت تفکيکشده انجام
ميدهند .بااينحال اکثريت خانوادهها ( 27/2درصد) تمايل خود به جدا کردن مواد زائد آلي از
ديگر زبالهها و ذخيره آن بهطور جداگانه را ابراز کردهاند.
وضعیت جمعآوری و حملونقل زبالهها
براي جمعآوري زباله در شهر بوکان ،سيستمهاي اوليه ،ثانويه و مستقيم جمعآوري وجود
دارد .در بين اين روشها ،اکثر مردم شهر بوکان از کيسه پالستيکي ( 23/1درصد) براي
جمعآوري زباله استفاده ميکنند .از کيسه کاغذي نيز براي نگهداري موقت زباله به نسبت کمتر
( 1درصد) استفاده ميشود .نسبت استفاده از پيت حلبي ( 7/1درصد) در اينخصوص قابل
توجه ميباشد .همچنين اغلب از گوني و سطل براي جمعآوري زباله در کارگاههاي صنعتي
( 8/7درصد) استفاده ميشود .زبالههاي خانگي قبل از تحويل به کارکنان شهرداري ،در
آشپزخانه ،حياط ،کوچه و مخازن فلزي واقع در معابر عمومي نگهدراي ميشود.

تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید911................ ...
جدول  .3چگونگی و محل نگهداری موقت زبالههای شهر بوکان در سال 9313
درصد
محل نگهداري
درصد
چگونگي نگهداري
77/2
آشپزخانه
23/1
کيسه پالستيکي
70/2
حياط
کيسه کاغذي
1
13/7
کوچه
7/1
پيت حلبي
زبالهدان محل (مخازن فلزي)
8/7
ساير موارد :گوني و سطل و...
82
منبع :پرسشنامه پيمايشي نگارندگان

جمعآوري و حملونقل مستقيم زباله در شهر بوکان توسط شهرداري به سه شيوه صورت
ميگيرد؛ جمعآوري از کنار خيابانها ،مراجعه درب به درب و جمعآوري از مخازن غلتان .در
جمعآوري از کنار خيابانها  08نفر بهعنوان کارگر سيار در داخل شهر به نظافت خيابانها و
جويهاي کنار خيابان ميپردازند .جمعآوري درب به درب از طريق  77وانت کمپرسي و توسط
 21نفر از کارکنان شهرداري انجام ميگيرد .قسمت اعظم اين ماشينآالت بکار گرفته شده در
اينخصوص ،از تجهيزات الزم براي اين امر برخوردار نيستند .اين تجهيزات عمدتاً فاقد مخزن
جمعآوري شيرابه و سيستم پرس و مکانيزه بوده و ايجاد آلودگيهاي ميکنند .همچنين دو
دستگاه سميتريلر (مجهز به سيستم پرس و تخليه و جمعآوري شيرابه) نيز در عمليات
جمعآوري و حمل زباله فعاليت ميکنند .تعداد مخازن جمعآوري زباله در سطح شهر  99عدد
با ظرفيت باالي  711ليتر است (جدول .)0اين مخازن حدود  81تن از  790تن زباله توليدي
روزانه اين شهر را در خود جاي ميدهند .مابقي زبالهها ( 21درصد) در کوچهها ،مخازن توري و
يا در منازل نگهداري ميشوند .به علت عدم وجود تجهيزات (مخازن) کافي و مناسب ذخيره
(اندازههاي مناسب در کوچهها و خيابانها) ،امکان جمعآوري به صورت مکانيزه در اغلب نقاط
اين شهرها مشاهده نميشود (جدول .)7
جدول  .4تعداد کارکنان ،تجهیزات و ماشینآالت جمعآوری زباله در شهر بوکان در سال 9313
تعداد
انواع ماشينآالت
تعداد
کارکنان
77
8
وانت کمپرسي
مسئول و سرپرست
8
8
کاميون روباز
سرکارگر
8
21
کاميون مخصوص حمل کانتينر
کارگر جمعآوري زباله
8
08
تراکتور
کارگر رفتوروب
7
73
بلدوزر  D6مستقر در محل دفن
راننده
99
0
مخزن غلتان
کارگر محل دفن زباله
811
7
سطل زباله
نگهبان
8
771
سمي تريلر
تعداد کل
مأخذ :مديريت خدمات شهري شهرداري بوکان7131 ،
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جدول  .1مشاهدات وضعیت مخازن غلتان در مناطق مختلف شهر بوکان در سال 9313
سؤاالت

درصد فراواني (شب)
خوب

درصد فراواني (روز)

متوسط

ضعيف

خوب

متوسط

ضعيف

11
-

13

71
-

11
13

71
-

11
13

وضعيت ظاهري مخزن

17

72

17

72

17

72

ريختوپاش مخزن موقع تخليه

07

79

07

79

07

79

حجم مخزن نسبت به زائدات

78

نياز به شستشو

711

72
-

78
711

72
-

78
711

72
-

وضعيت مخزن نسبت به جمعيت
توليدکننده

17

10

17

10

17

10

موقعيت مخزن نسبت به منازل
موقعيت نسبت به محل تجاري ،اداري و...

مأخذ :بررسيهاي ميداني نگارندگان

ساعت جمع آوري زباله در شهر بوکان از اواخر شب تا ساعاتي از روز ادامه دارد .به علت عدم
وجود ايستگاه انتقال ،زبالهها مستقيماً از درب منازل و يا مخازن جمعآوري ميشود و به محل
دفن منتقل ميگردد .رُفت و روب روزانه معابر و ساير فضاهاي شهري نيز از ساعت  1بامداد تا
 71صبح انجام ميشود.
با توجه به اينکه شهر بوکان به شکل لوزي بيقاعده بوده و اکثر خيابانهاي اصلي آن
بهصورت موازي با يکديگر و در راستاي شرق به غرب کشيده شدهاند ،الگوي جمعآوري زباله در
آن نيز بهصورت افقي است .در اين الگو مسيرهاي جمعآوري در هر منطقه از ساير مناطق جدا
بوده و ماشينآالت کمترين مسير را طي ميکنند .همچنين بيشترين تمرکز مخازن
ذخيرهسازي زباله در اين الگو در اطراف ميدان مرکزي و خيابانهاي منتهي به آن است.
بههرحال تعداد  1منطقه در راستاي شرقي -غربي براي جمعآوري زبالهها تشکيلشده است که
تا خروجيهاي اين شهر ادامه دارند .زبالهها پس از جمعآوري ،مستقيماً به محل دفن زباله اين
شهر بوکان منتقل ميشوند .همچنين زبالهها در شهر بوکان ،بهصورت تلنبار و در بهترين
شرايط ،بهصورت دفن غيربهداشتي (حفر گودال و قراردادن زباله در آن و پوشاندن روي آن با
خاک) دفع ميگردد .به صورتي که  71درصد زبالههاي اين شهر سوزانده شده و  11درصد هم
دفن ميشود .با توجه به اينکه مکان دفن زباله شهر بوکان فقط  8کيلومتر از آن فاصله دارد و
در مسير توسعه شهري قرار دارد ،آلودگي ناشي از سوزاندن غيراصولي آن باعث آلودگي شديد
مناطق مسکوني اطراف آن ميشود؛ بنابراين لزوم مکانيابي محل دفن جديد براي دفع
زبالههاي شهر ضروري است.

تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید911................ ...

وضعیت مدیریت زباله در شهر بوکان
نتايج بهدستآمده از تحليل اين پارامترها براي سه متغير نحوه جمعآوري و دفع زبالهها،
عملکرد شهرداري بوکان نسبت به مواد زائد جامد شهري و آگاهي و عملکرد شهروندان در
اينخصوص در جدول ( )9نشان داده شده است .با توجه به اين جدول ،ميانگين امتياز
بهدستآمده جهت مطلوبيت نحوه جمعآوري و دفع زبالهها  ،83/9عملکرد شهرداري  80/7و
آگاهي مردم  17/3است .بدين صورت آگاهي و احساس مسئوليت مردم نسبت به مواد زائد
جامد شهري از نظر مقياس رتبهاي« ،متوسط تا زياد» و عملکرد شهرداري «کم تا متوسط»
ميباشد .از طرفي با توجه به اينکه وضعيت توليد ،ذخيرهسازي و جمعآوري و حملونقل مواد
زائد جامد از وضعيت متوسطي برخوردار است ،ميتوان نتيجه گرفت که فرايند توليد،
ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل با توجه به سه عامل وضع موجود ،عملکرد شهرداري و
شهروندان در سطح متوسط قرار دارد.
جدول  .6سنجش پارامترهای مرکزی و پراکندگی مدیریت زباله در شهر بوکان
جمعآوري و دفع
زباله

مديريت مواد زائد
توسط شهرداري

آگاهي مردم نسبت
به مواد زائد جامد

معتبر

011

011

011

بيپاسخ

1
83/9

1
80/7

1
17/3

انحراف از معيار

9/8

7/7

0/2

واريانس

12/2

79/3

81/7

حداقل

78

71

81

00

07

07

پارامترهاي مرکزي و پراکندگي
تعداد

ميانگين

حداکثر
منبع :محاسبات آماري نگارندگان

تحلیل مطلوبیت و ارتباط بین متغیرهای پژوهش
تجزيهوتحليل آزمونهاي استنباطي بهمنظور نشان دادن مطلوبيت روند مديريت مواد زائد
از ابعاد نحوه جمعآوري و دفع زبالههاي شهر ،عملکرد شهرداري و نگرش و آگاهي شهروندان در
خصوص مديريت مواد زائد جامد شهري است .بدين منظور براي سنجش آن از آزمون T-Test
تک نمونهاي استفاده شد .در اين آزمون مطلوبيت سه متغير فوق در جدول ( )7نشان دادهشده
است .نتايج بهدستآمده از اين آزمون نشان ميدهد که وضعيت جمعآوري و دفع مواد زائد
جامد از مطلوبيت کمي برخوردار است .همچنين نحوه مديريت مواد زائد توسط شهرداري و
آگاهي مردم نسبت به مواد زائد جامد با مطلوبيت متوسط همراه ميباشد .بنابراين با توجه به
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ميزان خطاي ( )sigآزمون که کمتر از  1/17است ،با سطح اطمينان  33درصد ميتوان نتايج
بهدستآمده را براي کل جامعه آماري شهر بوکان تعميم داد.

ضريب
t

درجه آزادي

133

17/18
70/7
80/1

133

1/111
1/111
1/111

133

ميزان خطا )(Sig

تفاوت ميانگين

3/99

9/88
7/01

7/02

3/17

71/87
0/70
9/13

7/37

حداقل

حداکثر

ارزش آزمون

)(value

Test

81

آگاهي مردم نسبت به مواد
زائد جامد

11

مديريت مواد زائد جامد
توسط شهرداري

11

توليد ،ذخيرهسازي،
جمعآوري و حملونقل

ميزان مطلوبيت

جدول  .1نتایج آزمون  T-Testتک نمونهای در خصوص مطلوبیت جمعآوری و دفع زباله در شهر بوکان
سطح معناداري
37درصد
متغيرها

کم
متوسط
متوسط
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تحلیل و پیشبینی ارتباط بین متغیرهای پژوهش
در اين بخش ،به ارتباط معناداري و تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در بين سه
متغير نحوه جمع آوري و دفع مواد زائد جامد شهري ،عملکرد شهرداري و شهروندان پرداخته
شده است .با توجه به اينکه کيفيت نحوه جمعآوري و دفع مواد زائد وابسته به نحوه عملکرد
شهرداري و نگرش مردم نسبت به آن ميباشد ،متغير نخست بهعنوان متغير وابسته و دو متغير
ديگر بهعنوان متغير مستقل با آزمون رگرسيون خطي چند متغيره مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج بهدستآمده براي اين آزمون در جدول ( )2نشان داده شده است .اين جدول که اولين
برونداد رگرسيون خطي ميباشد ،در آن ميزان  Rيا ضريب همبستگي چندگانه بين متغير
وابسته و متغيرها مستقل نشان دادهشده است .مقدار اين ضريب بين صفر تا يک بوده و براي
متغيرهاي موردنظر بهصورت شدت همبستگي  1/737و «متوسط» تفسير ميشود.
جدول  .1میزان  Rمتغیرهای مستقل پژوهش
ميزان

R

1/737a

ميزان  Rمربع

ميزان  Rمربع تعديلشده

ميزان خطاي برآورد شده

1/177

1/171

7/11

( aضريب) متغير پيشبيني کننده :آگاهي مردم نسبت به مواد زائد جامد ،مديريت مواد زائد توسط شهرداري
منبع :محاسبات آماري نگارندگان

تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید911................ ...

تحليل ميزان  Fدر رگرسيون خطي نشاندهنده سطح معنيداري آزمون با توجه به درجه
آزادي است و با توجه به مجموع مربعات ،درجات آزادي و مربع ميانگين يعني  Regressionو
 Residualبيان مي شود .رگرسيون که اطالعات راجع به تغيير را نشان ميدهد ،ميزان تأثير
متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را با ضريب  Fبرابر با  771/19نشان داده است .همچنين
ضريب بهدستآمده با مجموع مربعات  ،7780/72درجه آزادي  8و ميانگين مربع 8798/13
بوده که با ضريب خطاي  1/111و سطح اطمينان  33درصد معنادار است .ضريب باقيمانده که
اطالعات راجع به تغيير در نظر گرفته نشده مدل را نشان ميدهد به ميزان  3390/18با درجه
آزادي  137و جمع کل تغييرات نيز  77023/77با درجه آزادي  133به دست آمد .نتايج فوق
در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .1سنجش آزمون آنوا و تجزیهوتحلیل ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
 aآنوا
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربع

رگرسيون

7780/72

8

باقيمانده

3390/18

137

جمع کل

77023/77

ضريب

F

ميزان خطا ()sig

8798/13

771/19

87/13

-

-

-

-

133
 .aمتغير وابسته :جمعآوري و دفع زباله
-

b

1/111

 .bمتغيرهاي پيشبيني کننده :آگاهي مردم نسبت به مواد زائد جامد ،مديريت مواد زائد توسط شهرداري
منبع :محاسبات آماري نگارندگان

بنابراين مجموع مربعات رگرسيون در مقايسه با مجموع مربعات باقيمانده مشخص ميکند
که مدل مورد نظر براي چگونگي مديريت مواد زائد جامد با توجه به تأثير متغيرهاي مستقل و
تغييرات بهوجود آمده آن در متغير وابسته در نظر گرفتهشده است؛ اما مقادير مجموع مربعات
باقيمانده نشان مي دهد که مدل در توضيح بسياري از تغييرات در متغير وابسته نياز به توجه به
تأثيرات ساير عوامل بهجز متغيرهاي مستقل عملکرد شهرداري و نحوه نگرش مردم نسبت به
مواد زائد جامد شهري است.
نتايج ديگري که از مدل رگرسيون جهت تحليل مديريت مواد زائد جامد شهر بوکان به
دست آمد ،مربوط به روند پيش بيني مديريت فوق است .در اينخصوص جدول ( )71نشان
ميدهد که ضريب ثابت ( )aبرابر با  77/97و مقدار  )B( bبراي متغير مديريت مواد جامد زائد
توسط شهرداري  1/031و آگاهي مردم نسبت به مواد زائد جامد  -1/111به دست آمد .با
توجه به نتايج بهدستآمده مشخص ميشود که مديريت مواد جامد زائد توسط شهرداري
بيشترين تأثير را در جمعآوري ،ذخيره و دفع مواد زائد جامد شهري دارد .چراکه ضريب
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بهدستآمده براي  bدر متغير مستقل نخست که عملکرد شهرداري در قبال مواد زائد جامد
شهري است معنادار بوده است؛ بنابراين با توجه به ضرايب بهدست آمده ،معادله چگونگي
مديريت مواد زائد جامد شهري با توجه به دو متغير مستقل بهصورت زير نوشته شده است.
(امتيازهاي بهدستآمده براي متغير نحوه عملکرد شهرداري) ( = )77/97(+)1/737نحوه
مديريت مواد زائد جامد
جدول  .93پیشبینی تأثیرات متغیرها و انتخاب مقدار ثابت  aو مقدار متغیر b

 aضريب

ضريب
t

B

Beta

()sig

مدل

خطاي
برآورد شده

ضريب خطا

ضريب استاندارد نشده

ضريب
استانداردشده

ضريب ثابت

77/97

7/32

-

2/31

1/111

مديريت مواد زائد توسط شهرداري

1/031

1/111

1/737

70/722

1/111

آگاهي مردم نسبت به مواد زائد
جامد

-1/111

1/178

-1/118

-1/177

1/377

متغير وابسته
منبع :محاسبات آماري نگارندگان

نتايج بهدستآمده از تحليل ضريب پيشبيني رگرسيون نشان داد که سه عنصر توليد،
ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل از متغير مستقل عملکرد شهرداري تأثير ميپذيرد .اين
تأثير با ضريب ثابت  )a( 77/97که ضريب رگرسيون عرض از مبدأ است شروعشده و با ضريب
 )b( 1/737بر متغير وابسته که سه عنصر توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل است
تأثير مي گذارد .نحوه تأثير ضريب تغييرات متغير مستقل عملکرد شهرداري نسبت به سه عنصر
توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل بهصورت شکل ( )7نشان دادهشده است .با توجه به
اين شکل مشخص ميشود که ضريب تغييرات براي متغير وابسته بهصورت مستقيم بوده و با
افزايش کيفيت عملکرد شهرداري ،ميزان کيفيت توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل
مواد زائد جامد با ضريب  1/737افزايش پيدا ميکند .ضريب خطاي برآورد شده براي اين
همبستگي برابر با  1/111است که نشاندهنده تغييرات واقعي و دخالت کمتر عوامل ديگر
است.
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شکل  . 1نمودار عرض از مبدأ و ضریب شیب تغییرات مدل رگرسیون برای متغیرهای مستقل و وابسته
مدیریت مواد زائد جامد شهر بوکان

 -1نتیجهگیری
منبع اصلي توليد زباله در شهر بوکان ،مناطق مسکوني است و اين توليد به صورت تصاعدي
و با توجه به فقدان سطح آگاهي عمومي ،شهرنشيني سريع ،پيامدهاي ساخت مواد ناسازگار با
محيطزيست و تغيير الگوهاي مصرف شهروندان و مصرفکنندگان در حال افزايش است .با
توجه به اينکه مواد زائد جامد در شهر بوکان به سرعت در حال افزايش است ،پيشبيني ميشود
ميزان توليد به  779تن در سال  7137افزايش يابد .اکثريت ( 27/2درصد) از خانوادهها در
شهر بوکان مايل به جدا کردن زبالههاي آلي و غيرآلي و ذخيره آنها را بهطور جداگانه هستند.
بسياري از خيابانهاي شهر باريک هستند و اين باعث شده که جمعآوري زباله مشکل شود و
وسايل نقليه بهراحتي نميتوانند به کليه نواحي رفتوآمد کنند .اين نتايج هماهنگ با نتايج
مطالعات واکاري و همکاران )8171( 1است که نشان دادند تنها  71درصد از شهرداريها داراي
سيستم کارآمد براي جمعآوري و دفع مواد زائد جامد شهري هستند و آن وضعيت منجر به
خطرات جدي براي بهداشت عمومي و پيامدهاي خطرناک زيستمحيطي در آنجا شده است.
تعداد مخازن جمعآوري موقت در داخل شهر بسيار محدود است .مخازن موجود نيز از
مکانيابي مناسب برخوردار نبوده و در دسترس تمامي شهروندان قرار ندارند ،دليل آن کمبود
فضاي مناسب براي قرار دادن سطل و مخازن جمع آوري زباله است .در شهر بوکان جمعآوري
زبالهها از ساعت  1بامداد شروع و تا ساعت  71ادامه دارد .بيشتر زبالههاي شهري يعني حدود
 23/1درصد بهطور موقت و قبل از تحويل به شهرداري در کيسه پالستيکي نگهداري ميشود.
Vaccari and et al

1
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تمامي محدوده شهري بوکان تحت پوشش سيستم جمعآوري ميباشد ،بهطوريکه بين  21تا
 31درصد زبالههاي شهري بهطور کامل جمعآوري ميگردد .شهر بوکان به علت فاصله اندک
محل دفن تا محدوده شهر فاقد ايستگاه انتقال زباله ميباشد .تجهيزات ،نيروي انساني و سازمان
مديريتي مناسب در زمينه مديريت مواد زايد جامد در اين شهر وجود ندارد .همچنين با توجه
به اينکه فعاليت بخش خصوصي در حال حاضر تنها به جمعآوري زباله در شهر محدود شده
است ،مشارکت کلي آن در زمينه مديريت مواد زايد جامد شهري قابل حس نيست .نتايج
حاصل هماهنگي نسبي با تحقيق ماگرينيو و همکاران ( )8119دارد که در مقاله خود نشان
دادند که  39درصد جمعآوري و دفع زبالهها بهصورت تفکيک نشده انجام ميگيرد و ارتباط
بين مديريت مواد زائد جامد شهر ي و شهروندان در سطح پاييني قرار دارد .همچنين هماهنگي
با نتايج بذرافشان و احمدي ( )7138دارد که نتيجه گرفتند يکي از مشکالتي که سيستم
مديريت مواد زائد با آن مواجه ميباشد ،عدم برخورداري از مديريت کارآمد است .لذا توجه به
سازماندهي و چارچوب قانوني به منظور تعيين جايگاه ،براي ترويج افزايش مشارکت بخش
خصوصي /داوطلبانه در مديريت مواد زايد جامد شهري ضروري است .همچنين هماهنگي نسبي
با نتايج آالم و همکاران ( )8112نشان ميدهد که در تحقيق خود در کاتمان دو نپال مشخص
کردند که اين شهر فاقد يک سيستم کارآمد براي مديريت ذخيره ،جمعآوري و حملونقل مواد
زائد جامد است و هيچگونه سرمايهگذاري جهت توسعه سيستمهاي دفع مدرن بهدليل بودجه
نامناسب انجامنشده است؛ اما ضريب فوق براي متغير مستقل نگرش مردم نسبت به اين مواد
زائد جامد معنادار نبود و همبستگي نحوه مديريت مواد زائد جامد شهر بوکان و نگرش مردم
نسبت به آن مشاهده نشد .اين نتيجه ،هماهنگي با يافتههاي ملکوتيان و يغماييان ( )7128را
نشان نميدهد که بيان کردند اکثريت مردم شهر کرمان در زمينه مواد زائد جامد از اطالعات
کافي و نسبت ًا برخوردار بوده و در مجموع درجه آگاهي ،نگرش و عملکرد بسيار بااليي را دارا
ميباشند.
بنابراين با توجه ،افزايش جمعيت شهر و نسبت شهرنشيني به همراه رشد اقتصادي و
افزايش نرخ مصرف که موجب پيچيدگي روزافزون و هزينه بيشتر فرايند توليد ،جمعآوري،
ذخيرهسازي ،حملونقل و دفع زبالهها در اين شهر شده است ،ارتقاي عملکرد و کارآمد مديريت
شهري و شهروندان در بهبود فرايند مديريت مواد زايد جامد شهري ضروري است .اين در حالي
است که يکپارچگي الزم بين اجزاي سازماني شهرداري بوکان در اينخصوص وجود ندارد .به
همين دليل ،استانداردسازي و تغيير و بهبود مؤثر در فرايند سنتي مديريت زباله در اين شهر
به جود نيامده است .از اينرو بازنگري برنامه زماني ،تجهيزات نگهداري ،آموزش مستمر
توليدکنندگان ،بهبود سيستم جمعآوري و بهسازي محل دفن زباله در اين شهر ضروري
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ميباشد .ساير راهکارهاي پيشنهادي براي بهبود فرايند مديريت مواد زائد جامد در اين شهر به
قرار زير ميباشد:
 ضرورت افزايش سطح آگاهي و انگيزش مردم براي ايجاد تغييرات را از طريق انتشاراطالعات و با استفاده از آموزشوپرورش در راستاي مديريت مواد زايد جامد شهري.
 اختصاص بودجه براي ترويج مشارکت عمومي و برنامههاي اطالعرساني آموزش عموميدر خصوص الگوي مصرف خانوادهها در نظر گرفته شود
 بهمنظور ترويج مشارکت مؤثر و دخالت جامعه و سازمانهاي غيردولتي در مديريت موادزايد جامد شهري ،قوانين و سياستهاي موجود شهرداري بايد اصالح يا سياستهاي جديد
ايجاد شود.
 بهمنظور بهبود وضعيت توليد ،ذخيرهسازي ،جمعآوري و حملونقل مواد زائد جامد درشهر بوکان بايد مديريت شهري NGO ،ها و بخشهاي خصوصي براي اصالح قوانين و
سياستهاي موجود در مديريت زباله با هم همکاري و همفکري داشته باشند.
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