
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1396 تابستان ،26 پیاپی شمارۀ ،7 سال ای،منطقه ریزیبرنامه فصلنامه  
2423 -7051: الکترونیکی شاپای    -    2251 -6735: چاپی شاپای  

http://jzpm.miau.ac.ir 

 

 

 

 مدل از استفاده با دپسمان مبدأ از تفکیک هاینماگر در یشهر محالت بندیرتبه و ارزیابی

VIKOR در GIS (اردبیل شهر: موردی مطالعة) 
 

 ، ایراناردبیل اردبیلی، محقق دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیاگروه  استادیار: 1محمدی علیرضا

 ، ایرانتهران تهران، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی آموخته دانش :پیشگر الهه

 ، ایرانزنجان زنجان، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی :پوردیزجریشک حسین

 ، ایرانرشت نور، پیام دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی :معصومی دالور

 ، ایرانمشهد ،(ع) رضا امام المللیبین دانشگاه شهرسازی، ارشد کارشناسی :فتحی قاسم

 
 5/6/1395ش: رپذی             177 -186 صص              12/3/1395 :دریافت

 

 چکیده
 کهآنجایی از. است شده منجر شهرها در محیطی بهداشت و سالمت کاهش به پسماند، تولید و کاالها ،مواد مصرف افزایش و شتابان شهرنشینی      

 از تفکیک هاینماگر نظر از شهری محالت وضعیت بررسی ،روازاین است، یشهر پسماند ةحوز مشکالت کاهش برای مناسبی روش مبدأ از تفکیک

 از تحقیق یهاداده گردآوری برای و است تحلیلی -توصیفی نوع از تحقیق این. نماید شهری پسماند مدیریت به توجهی شایان کمک تواندمی مبدأ

 به ملکی واحد 386 کوکران روش از استفاده با. هستند اردبیل رداریشه ةگان 44 محالت شامل تحقیق قلمرو. است شده استفاده پیمایشی روش

 برای. کندمی تأیید را تحقیق ابزار پایایی که است شده محاسبه 0.79 کرونباخ، آلفای روش به پایایی، آزمون نتیجة .اندهشد تعیین نمونه حجم عنوان

 از حاصل هاییافته. است شده استفاده VIKOR مدل از محالت بندیرتبه برای و( C.V) تغییرات ضریب توصیفی، آمار از هاداده تحلیل و تجزیه

 نشان هم تغییرات ضریب روش نتایج. دهندمی انجام را مبدأ از تفکیک ،ملکی واحدهای از %47 حدود تنها که دهندمی نشان هاداده تحلیل و تجزیه

 روش نتایج. نیستند برخوردار همگن توزیع از هانماگر ،نظر این از که است 100 مقدار از شبی هانماگر %70 از بیش در ضریب این مقدار که دندهمی

VIKOR نشان تحقیق نتایج .دارند مطلوبی وضعیت ،پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت از %8/18 فقط که دندهمی نشان 

 و هایافته مبنای بر تحقیق پایان در. دارند قرار نامطلوب وضعیت در پسماندها مبدأ از تفکیک رنظ از اردبیل شهر محالت %80 از بیش که دهندمی

 ارائه اردبیل شهر پسماند جامع مدیریت ةبرنام اجرای و شهروندان توانمندسازی ،آموزش ها،زیرساخت تأمین برای یهایپیشنهاد ،تحقیق هایمؤلفه

 .اندشده

 

 .اردبیل ،VIKOR بندی،رتبه شهری، محالت پسماند، بدأم از تفکیک :کلیدی هایواژه
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 :لهمسأ بیان

 در .اسرت آورده وجرود بره شرهری مردیریت سرامانة بررای را جدیردی هرایچالش اخیرر، ةده دو در جهان شهری جمعیت تحوالت      

 و مردیران ترا اسرت شرده موجرب ،آن از ناشری زیسرتی محریط منفری پیامدهای افزایش و شتابان شهرنشینی توسعه، حال در کشورهای

 ایرن برر .(Freidman, 1993: 483) کننرد توجره شرهروندان زنردگی محیطری کیفیت ارتقای به دیگری زمان هر از بیش شهری مسئوالن

 اسرت شرده تبردیل شرهری ریزانبرنامره هایدغدغره ترینمهم از یکی به شهری، بهداشت و محیط ارتقای در شهروندان مشارکت ،اساس

(Abbaszade, 2008: 45). اسرت رشد حال در شهرنشینی، نرخ از ترسریع بسیار پسماند تولید جهانی، بانک گزارش مطابق (Muggeridge, 

 کیلروگرم 1.42 میرانگین طوربره روزانره فرد هر و کرد خواهند زندگی شهرها در نفر میلیارد 1.4 از بیش ،2025 سال تا کهطوریبه. (2015

 Ardabil) اسرت( کیلروگرم 0.64) حاضر حال یپسماندها تولید متوسط برابر دو از بیش میزان این که کرد خواهد لیدتو شهرها در پسماند

Municipality, 2015: 85). کره اسرت موضروع ایرن بیرانگر پسرماندها بازیافت هایزمینه در اخیر سال 35 طی پیشرفته کشورهای ةتجرب 

 اسرت شرهرها در محیطری کیفیرت ارتقرای و اقتصاد به کمک برای روش ترینمناسب شهری، ایهپسماند بازیافت هدف با مبدأ از تفکیک

(Dahlen, 2006). در آن درصرد 80 میرزان ایرن از که شودمی تولید پسماند تن میلیون 20 حدود ساالنه شده، ارائه آمار اساس بر ،ایران در 

 براز اقتصرادی ةچرخر بره و شروندمی بازیافرت ایران در شهری هایپسماند از درصد 20 تنها که است این مسئله اما ؛شودمی تولید شهرها

 شرهری جامرد پسرماندهای درصرد 80 ترا 60 حردود ایرران در کره اسرت ایرن دیگرر ةمسئل اما ؛(Mohaghegh, 2014: 1998) گردندمی

 روزانره متوسرط طوربره اردبیرل، شرهرداری آمار اساس بر .(Rafiei, 2013: 196) شودنمی انجام تفکیک شهرها بیشتر در اما ،پذیرندتفکیک

 میرانگین از بریش جامرد، پسرماند کیلروگرم 750 ةسرران تولیرد برا شرهر این و شودمی تولید اردبیل شهر سطح در جامد پسماند تُن 250

 پریش از بریش اردبیرل شرهر در شرهری پسرماندهای مبدأ از تفکیک ،روازاین .(Ardabil Municipality, 2015: 85) کندمی تولید کشوری

 :Askari, 2009) اسرت شرهری محالت در شهروندان مشارکت پسماندها، مبدأ از تفکیک اساس و پایه که آنجایی از. داشت خواهد اهمیت

 برا و شرهری محرالت مقیراس در شرهری پسماندهای مبدأ از تفکیک هاینماگر و وضعیت تا دارد زیادی اهمیت و ضرورت ،بنابراین ،(243

 محرالت بنردیرتبه و بررسری ،تحقیق این انجام از هدف. شود بررسی و شناسایی شهری، پسماند مدیریت ةحوز در ریزیبرنامه نجاما هدف

 بلندمردت ریزیبرنامره بررای را راهبردهرایی و هاسیاسرت ،طریق این از بتوان تا است پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر

 چنرد گیریتصرمیم هرایروش برا آن تلفیرق و (GIS) 1جغرافیرایی اطالعرات ةسامان از استفاده ،روازاین. کرد ارائه ،یشهر پسماند مدیریت

 برا ترا اسرت شرده تالش حاضر تحقیق در .است گرفته قرار توجه مورد تحقیق این در که داشت خواهد مبرم تضرور( MADM) 2شاخصه

 از تفکیرک نظرر از اردبیل شهر محالت موجود وضعیت -(1: که شود داده پاسخ هاپرسش نای به ،شده معرفی مناسب هایروش از استفاده

 محرالت ةرتبر -(3 ؟است چگونه اردبیل شهر محالت در پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر پراکندگی میزان -(2 ؟است چگونه پسماند مبدأ

 :اندشده طرح زیر موارد شرح به هاییفرضیه زمینه همین در است؟ چگونه پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر

H1 :دارد وجود داریمعنی تفاوت پسماند، مبدأ از تفکیک نظر از شهر مختلف محالت بین رسدمی نظر به. 

H2 :هستند ناهمگن پراکندگی ضریب دارای پسماند، مبدأ از تفکیک نماگرهای رسدمی نظر به . 

H3 :کنندمی تبعیت ناهمگن و متمایز الگوی از اردبیل شهر محالت بندی،رتبه رنظ از رسدمی نظر به . 

 و تحلیل و تجزیه تحقیق، هاییافته تحقیق، روش و مواد پیشینه، و نظری مبانی مسئله، بیان شامل اصلی بخش شش از تحقیق این

 . است شده تهیه گیرینتیجه

 :تحقیق نظری پیشینه

 علروم ةحروز در امرا؛ ؛است محدود بسیار پسماندها، مبدأ از تفکیک مبنای بر شهری محالت بندیرتبه ةزمین در شده انجام حقیقاتت        

. اندشرده منتشرر موضروع ایرن برا مطالعراتی هارشرته سرایر و شهری ریزیبرنامه محیطی، ریزیبرنامه محیط، بهداشت سالمت، و بهداشت

 نتیجره ایرن بره ،مشرهد شرهر پسرماندهای مبردأ از تفکیرک در مشرارکت میزان خصوص در خود ةمطالع در ،(2013) همکاران و رفیعی

                                                           
1 Geographic Information System 
2 Multi Attribute Decision Making  
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 مبردأ از تفکیرک نظرر از سروم ةرتبر در برخروردار و دوم ةرتبر در محروم اول، ةرتب در متوسط یافتگی توسعه ةدرج با مناطق که رسندمی

 افرزایش بره یتحقیقر در ،(1998) مجلسری. نداشرت وجود قوی طارتبا مبدأ از تفکیک با محالت یافتگی توسعه بین و داشتند قرار پسماند

 در ،(2008) همکراران و پورهاشرم .کنردمی تأکیرد ،تهرران شهرکالن در پسماند تفکیک و آوریجمع سامانه در شهروندی مشارکت نقش

 پسرماند، مبردأ از تفکیرک انجرام برا و تهران شهرداری سه ةمنطق در مواد تبدیل و بازیافت سازمان کمک با که دهندمی نشان خود تحقیق

. اسرت شرده جوییصرفه نیز پسماند نقل و حمل ةهزین در تفکیک، از حاصل درآمد از استفاده با اقتصادی، ةچرخ به مواد بازگشت بر عالوه

 بره رسریدن بررای مهمری گرام تروانمی پسرماند تفکیرک در آنران همکاری و مردم مشارکت با که رسید نتیجه این به ،(2015) یاردانش

 مبردأ از تفکیرک طررح در مرردم مشرارکت میرزان کره رسندمی نتیجه این به ، (2012) همکاران و آراسته. برداشت پسماند بهتر مدیریت

 بره سراکنان ضرروری نیازهرای ترأمین و بازیافرت از حاصرل سود در ،ساکنان نکرد سهیم به منوط آینده و حال زمان در ،تهران شهرداری

 از تفکیرک ةپررو  در مشارکت که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در ،(2006) 1همکاران و کاروویچاپین چانیسادا. است ریشهردا کمک

 مشرارکت کره رسید نتیجه این به خود تحقیق در (2006) 2عمرکالیورد. کندمی فراهم شهرها ةتوسع برای مناسبی شرایط پسماندها، مبدأ

. شروند واقرع مؤثر شهری پسماند مدیریت در که کندمی فراهم را فرصت این محلی، افراد برای و دهدمی کاهش را خطرات ضریب ،مردمی

 فضرایی مردیریت پسرماند، تفکیرک فرآیند در روفرا هایچالش که رسیدند نتیجه این به خود، بررسی در ،(2013) 3همکاران و کوواکوادورو

 سرهولت کره رسرندمی نتیجره ایرن بره ،(2014) 4همکرار و میسره تون. است اندهاپسم مجزای ترکیبات از ایمجموعه تشکیل و پسماند

 و هووا انر  .اسرت جنروبی شرهرکوچین  در خرانگی پسرماند تفکیک مهم عوامل از پسماند آوریجمع هایروش و امکانات به دسترسی

 و مناسرب تسرهیالت وجرود دلیرل بره سو و رشه در خانگی پسماند تفکیک که رسندمی نتیجه این به خود تحقیق در ،(2014) 5گو ان 

 تفکیرک برر گرذارتأثیر ویژگی تریناصلی. است شده پسماند مبدأ از تفکیک ةبرنام موفقیت موجب پسماند، تفکیک در شهروندان مشارکت

 پرنج از همقالر ایرن. اسرت پسرماند مدیریت خدمات به دسترسی و دولت هایسیاست ،تفکیک به دسترسی سهولت ساکنین، سن پسماند،

 .است شده تشکیل گیرینتیجه و بحث ها،یافته ،تحقیق روش مقدمه، شامل اصلی بخش

 :تحقیق روش

 بره 1395 گیریتصرمیم سرال طری کره ؛است کاربردی و نظری رویکرد، نظر از و تحلیلی ر توصیفی شناسی،روش نظر از تحقیق این      

 خانوارهرای شرامل تحقیرق آمراری ةجامعر. اسرت (ساخته محقق پرسشنامه) پیمایشی شرو از آمده دست به آمار بر متکی و رسیده انجام

 آخررین طبرق. اسرت شرهر محله 44 و اردبیل شهرداری ةمنطق چهار ةمحدود در متنوع هایکاربری با ملکی واحدهای در فعال یا و ساکن

 محرالت ایرن در( لکریمِ واحرد) خرانوار 000/140 ،1395 سرال در برآوردهرا مطرابق و 1390 سال مسکن نفوس عمومی سرشماری آمار

 سرپرسرت از پرسشرگری انجرام بررای نمونره حجرم عنروان به ملکی واحد 384 کوکران روش از استفاده با .اندداشته فعالیت و بوده ساکن

 تأییرد را ابرزار پایرایی کره سرتا شرده محاسربه 0.79 معادل کرونباخ آلفای روش به پایایی، آزمون. نداهشد انتخاب فعالیتی واحد یا خانوار

. آمرد عمرل بره پرسشرگری ،سراده تصرادفی روش بره هانمونره انتخاب و ایسهمیه روش به هانمونه از محالت سهم تعیین از بعد. کندمی

 یهراتحلیل انجرام بررای و بعردی گرام در. گرفتنرد قرار تحلیل و پردازش مبنای و شده وارد «اس .اس .پی .اس» افزارنرم در هاداده سپس

 محریط در( VIKOR) ویکرور مردل و( C.V) تغییررات ضریب توصیفی، آمار روش از ،تحقیق هایپرسش و هدف به توجه با مکانی و آماری

GIS خروجری اطالعرات پایران در. اسرت شرده اسرتفاده آنتروپی روش از هانماگر به دهیوزن گام در و ویکور روش در. است شده استفاده 

VIKOR افزارنرم در ARC GIS 10.3 مرورد نماگرهرای. انردگرفته قرار استفاده مورد هاتحلیل در و اندشده فضایی هایداده و نقشه به تبدیل 

  .اندشده فهرست ،1 هشمار جدول در که است نماگر 60 شامل تحقیق این در استفاده
                                                           
1 Chanisada and Charuvichaipong 
2 Clirvair, Omar 
5 Tun mise a,otitoju  
6  Huazhang and zang-guo 
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 تحقیق در شده استفاده نماگرهای معرفی -1 جدول

 نماگر کد نماگر امن نماگر کد نماگر نام

 1 (کیلوگرم 2 میانگین) پسماند تولید درصد 31 منازل درب در شده تفکیک پسماند انباشت میزان

 2 (غذایی) شده تولید پسماند نوع درصد 31 خیابان و کوچه در شده تفکیک پسماند انباشت میزان

 3 (پالستیکی) شده ولیدت پسماند نوع درصد 31 گردهادوره به شده تفکیک پسماند تحویل میزان

 4 (شیشه) شده تولید پسماند نوع درصد 31 مخصوص ایستگاه به شده تفکیک پسماند تحویل میزان

 5 (فلز) شده تولید پسماند نوع درصد 32 تفکیک طرح سیار خودروهای به شده تفکیک پسماند تحویل میزان

 6 پسماند تفکیک درصد 33 آوریجمع مأموران موقع به حضور عدم میزان

 7 پسماند تفکیک عدم درصد 34 پسماند آوریجمع هایوخودر ناکارآمدی میزان

 8 منازل درب در پسماند انباشت درصد 35 تفکیکی پسماند آوریجمع ایستگاه از دوری میزان

 9 همحل و خیابان ها،کوچه در پسماند انباشت درصد 36 پسماند آوریجمع ایستگاه وجود از اطالع عدم میزان

 10 پسماند تفکیک تجهیزات فاقد خانوارهای درصد 37 خشک پسماند مبدأ از تفکیک ضرورت از آگاهی میزان

 11 بازیافت مأموران مراجعة عدم درصد 38 خشک پسماند مبدأ از تفکیک تأثیر از آگاهی میزان

 12 پسماند آوریعجم هایایستگاه دوری میزان 39 شهر در مبدأ از تفکیک هایطرح از آگاهی میزان

 13 زمان اختصاص عدم دلیل به تفکیک عدم میزان 40 شهر سطح در مبدأ از تفکیک هایایستگاه از آگاهی میزان

 14 مالی جوایز انتظار دلیل به تفکیک عدم میزان 41 پسماند مبدأ از تفکیک هایآموزش از تأثیرپذیری میزان

 15 پسماند تولید کمی دلیل به تفکیک عدم میزان 42 تفکیکی ماندپس آوریجمع هایایستگاه به دسترسی میزان

 16 تفکیک فضای کمبود دلیل به تفکیک عدم میزان 43 مبدأ از تفکیک در شهر مسئوالن همکاری میزان

 17 حمل وسیلة نبود دلیل به تفکیک عدم میزان 44 مبدأ از تفکیک تجهیزات ارائة در شهرداری همکاری میزان

 18 نبودن صرفه به مقرون دلیل به تفکیک عدم میزان 45 محله در مبدأ از تفکیک تجهیزات و ظروف دوجو درصد

 19 مبدأ از تفکیک هایطرح در همکاری به تمایل درصد 46 پسماند تفکیک مناسب تجهیزات اختصاص ضرورت میزان

 20 مبدأ از تفکیک به تمایل عدم درصد 47 مبدأ از تفکیک هایماشین مراجعة از رضایت میزان

 21 آوریجمع مأموران مندزمان مراجعة میزان 48 هابیماری بروز در پسماند انباشت تأثیر از اطالع میزان

 22 منزل در تفکیک تجهیزات به نیاز درصد 49 موذی جانوران تجمع در پسماند انباشت تأثیر از اطالع میزان

 23 محله در تفکیک تجهیزات به نیاز درصد 50 سالمت و اشتبهد بر پسماند تفکیک تأثیر از اطالع میزان

 24 تفکیک آموزش به نیازمندان درصد 51 محله در پسماند تفکیک برای مشخص هایمحل وجود میزان

 25 هزینه کنندگان درخواست درصد 52 پسماند مبدأ از تفکیک آموزش برای شهروندان موافقت میزان

 26 عوارض کاهش کنندگان درخواست درصد 53 پسماند مبدأ از تفکیک در آتی تمشارک به خانوار تمایل میزان

 27 (خشک نان) پسماند تفکیک درصد 54 پسماند آوریجمع عوارض پرداخت برای خانوار تمایل میزان

 28 (شیشه و پالستیک) پسماند تفکیک درصد 55 پسماند مبدأ از تفکیک برای خانوار قبلی هایآموزش میزان

 29 (کاغذ) پسماند تفکیک درصد 56 پسماند تفکیک در شهرداری با خانوار همکاری ضرورت درک انمیز

 30 (فلزی) پسماند تفکیک درصد 57 آموزشی مراکز در مبدأ از تفکیک آموزش با خانوار توافق میزان

 1395 ،ایکتابخانه تحقیقات: منبع

 :تحقیق قلمرو

 خانوارهرای را تحقیرق آمراری ةجامعر. اندشرده واقرع داریشرهر ةمنطق 4 در که است اردبیل شهر ةمحل 44 شامل تحقیق این قلمرو       

 حردود آنهرا تعرداد که دهندمی تشکیل اردبیل شهرداری ةمنطق چهار ةمحدود در متنوع هایکاربری با ملکی واحدهای در فعال یا و ساکن

 .است 000/140

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 181  1396 تابستان /26شماره  /7 سال /ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه 

 
 .1395 نگارندگان،: منبع ،(اردبیل شهر) تحقیق روقلمـ 1 شکل

 :تحقیق یهایافته

 که دهندمی نشان هاداده پردازش نتایج و پاسخگویان توسط شده ارائه نظرهای :شهری محالت تفکیک به پسماند تولید وضعیت

 تولید در حالدرعین و( 2 جدول) دارد را پسماند تولید مقدار بیشترین اردبیل شهرداری 2 ةمنطق روز، در کیلوگرم 2 متوسط طوربه

 هایتراکم نیز و مناطق متفاوت کارکرد دلیل به مناطق این تفاوت. دارد را پسماند تولید مقدار بیشترین 4 ةمنطق ،کیلوگرم 4 متوسط

 و هفت ةشمار ةمحل هس ةمنطق در ،9 ةشمار ةمحل دو، ةمنطق در ،7 ةشمار ةمحل اردبیل، شهرداری 1 منطقه در. است جمعیتی متفاوت

 (.2 شماره جدول. دارند را پسماند ةروزان متوسط تولید مقدار بیشترین 4 ةشمار ةمحل شهرداری چهار ةمنطق در
 (درصد) منطقه چهار تفکیک به  روزانه تولیدشده پسماند میزان -2 جدول

 مناطق

 گزینه

 چهار منطقه سه منطقه دو منطقه یک منطقه

 درصد هاپاسخ فراوانی درصد هاپاسخ فراوانی درصد هاپاسخ فراوانی درصد هاپاسخ فراوانی

 34 30 75/37 37 72/33 26 39 43 کیلو یک

 95/32 29 69/34 34 53/39 34 3/26 29 کیلو دو

 90/15 14 26/13 13 76/19 17 20 22 کیلو سه

 04/17 15 28/14 14 97/6 6 54/14 16 کیلو چهار

 100 88 100 98 100 86 100 110 جمع
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 کارکردهرای بره مربوط ترتیب به شهری پسماند تولید مقدار بیشترین که دهندمی نشان هاداده پردازش از حاصل هاییافته همچنین         

 پسرماندها %57 همچنرین. دنشرومی تولید ،شهر فعالیتی هایبخش دیگر در باقی و است( %4/3) اداری ،(%3/35) تجاری ،(%51) مسکونی

 و هراگیریجهت در توانردمی موضروع ایرن. هسرتند مبردأ در پرذیرتفکیک و جامرد نروع از مرواد %43 و پرذیرتجزیه و غرذایی مواد نوع از

 .باشد مؤثر شهری پسماند مدیریت هایسیاست

 :محالت در پسماند مبدأ از تفکیک وضعیت

 فراوانری بررسری ؟است چگونه پسماند مبدأ از تفکیک نظر از ردبیلا شهر محالت موجود وضعیت که اول فرضیة و پرسش به پاسخ در       

 انجرام را پسرماند مبردأ از تفکیرک( پاسرخگو 204) پاسخگویان از درصد 53 به نزدیک که آمد دست به نتایج این هانماگر از شده همشاهد

 فراوانری ،3 شرماره جردول. کننردمی داجر هرم از را پالسرتیکی مرواد و خشرک نران ،بیشرتر هم کنندگانتفکیک درصد 47 و دهندنمی

 .دهدمی نشان منطقه و محله تفکیک به کنندنمی تفکیک را خود پسماند که پاسخگویانی
 (منطقه و محله تفکیک به) کنندنمی تفکیک را خود پسماندهای که پاسخگویانی فراوانی -3 جدول

 منطقه
 منطقه هر در گانه 11 محالت

 جمع
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کندنمی تفکیک

 یک منطقه
 73 7 8 3 5 7 5 8 10 10 6 4 فراوانی

 8/35 4/3 4/3 5/1 5/2 4/3 5/2 9/3 9/4 9/4 9/2 2 کل از درصد

 دو منطقه
 48 2 5 4 3 4 7 4 4 5 5 5 فراوانی

 5/23 1 5/2 2 5/1 2 4/3 2 2 5/2 5/2 5/2 کل از درصد

 سه منطقه
 54 4 3 2 5 6 6 1 2 6 8 11 فراوانی

 5/26 2 5/2 1 5/2 9/2 9/2 5/0 1 9/2 4/3 6/5 کل از درصد

 چهار منطقه
 29 2 3 2 5 1 1 1 4 3 3 4 فراوانی

 2/14 1 5/1 1 5/2 5/0 5/0 5/0 2 5/1 5/1 2 کل از درصد

 .1395 پیمایش، نتایج: منبع

 محالتری جملره از سه ةمنطق در 2 و 1 محالت و یک ةمنطق در 10 و 5 ،4 ،3 شماره محالت ،دهدمی نشان 3 شماره جدول که طورهمان

 از سره ةمنطقر در یرک شماره ةمحل محالت، بین در کلی طوربه. دهندمی انجام را پسماند مبدأ از تفکیک محالت سایر از کمتر که هستند

 .دارد نامطلوبی وضعیت حیث این

 :پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر( C.V) تغییرات ضریب

 نترایج ؟اسرت چگونه اردبیل شهر محالت در پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر پراکندگی میزان که دوم فرضیة و پرسش به پاسخ در        

 شرده تولیرد پسرماند نوع درصد) ،5 نماگر که دهدمی نشان اند،شده مرتب کوچک به بزرگ از که( 5 شماره جدول) تغییرات ضریب روش،

 میرزان) ،45 (عروارض کراهش کننردگان درخواسرت درصرد) ،26 هراینماگر آن از پرس و است برخوردار نابرابری ارمقد بیشترین از( فلز)

 قبلری هرایآموزش میزان) 58 و( مالی جوایز انتظار دلیل به تفکیک عدم میزان) ،14( تفکیکی پسماند آوریجمع هایایستگاه به دسترسی

 مقردار کلری طوربره. دارنرد قررار جدول این انتهای در 51 ،40 ،53 ،60 هاینماگر همچنین. ارندد قرار( پسماند مبدأ از تفکیک برای خانوار

 از مبردأ از تفکیرک هراینماگر که دهدمی نشان ،وضعیت این و است 100 ضریب مقدار از بیشتر هانماگر از درصد 73.33 تغییرات ضریب

 .نیستند برخوردار متوازنی و متعادل توزیع
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 پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر پراکندگی ضریب -5 جدول

C.V هانماگر میانگین معیار انحراف C.V هانماگر میانگین معیار انحراف C.V هانماگر میانگین معیار انحراف 

1/69 58/1 28/2 9 9/159 47/3 17/2 30 289 58/6 28/2 5 

7/68 57/1 28/2 10 8/152 49/3 28/2 16 4/272 5/5 02/2 26 

7/66 5/1 25/2 23 6/150 14/0 09/0 56 3/272 21/0 09/0 45 

1/66 56/1 36/2 22 2/139 18/3 28/2 39 8/213 86/4 28/2 14 

65 48/1 27/2 1 1/132 02/3 29/2 11 8/211 19/0 09/0 58 

7/62 42/1 2.26 36 1/131 98/2 27/2 3 1/208 19/0 09/0 44 

5/62 06/0 09/0 57 6/129 97/2 29/2 20 2/207 19/0 09/0 46 

2/60 38/1 29/2 7 1/128 87/2 24/2 34 2/207 19/0 09/0 47 

7/53 05/0 09/0 50 7/126 89/2 28/2 38 7/199 53/4 27/2 24 

6/53 05/0 09/0 59 5/123 73/2 21/2 12 9/192 18/0 09/0 42 

2/52 17/1 24/2 27 116 63/2 27/2 13 3/189 29/4 27/2 4 

5/51 05/0 09/0 49 8/113 58/2 27/2 32 2/187 26/4 2.28 17 

1/50 05/0 09/0 54 11 52/2 27/2 29 5/184 09/4 2.21 25 

3/49 12/1 28/2 2 3/98 1/2 14/2 21 3/183 15/4 27/2 18 

8/48 11/1 27/2 19 5/91 95/1 13/2 6 1/183 17/0 09/0 52 

44 04/0 09/0 51 6/90 06/2 27/2 28 1/178 32/4 43/2 35 

6/43 04/0 09/0 40 3/87 08/0 09/0 55 178 12/0 07/0 43 

5/40 04/0 09/0 53 83 9/1 28/2 31 2/164 15/0 09/0 48 

4/39 04/0 09/0 60 3/74 69/1 27/2 33 1/164 71/3 26/2 37 

9/28 03/0 09/0 41 1/71 62/1 27/2 8 160 73/3 33/2 15 

 .1395 پژوهش، هاییافته: منبع

 :پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر در محالت بندیرتبه

 مدل از ؟است چگونه پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت بندیرتبه ،سوم فرضیة و پرسش به پاسخ در       

 پردازش مورد اردبیل، شهر ةمنطق 4 و محله 44 در تحقیق نماگرهای اساس، این بر. است شده استفاده ویکور ةچندشاخص گیریتصمیم

 .است شده استفاده ویکور روش به نهایی بندیرتبه برای آنها نتایج و اندگرفته قرار تحلیل و
 پسماند تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت بندیرتبه ـ6 جدول

 (Q) نهایی مقدار منطقه -محله
 -محله

 منطقه

 مقدار

 (Q) نهایی

 -محله

 منطقه

 رمقدا

 (Q) نهایی

 -محله

 منطقه

 مقدار

 (Q) نهایی

11-3 03/0 10-3 66/0 4-4 76/0 4-3 89/0 

9-2 11/0 10-1 66/0 9-4 79/0 5-2 90/0 

7-1 22/0 5-1 67/0 2-2 79/0 5-4 91/0 

8-4 25/0 3-2 71/0 1-2 79/0 7-4 91/0 

2-4 26/0 9-1 72/0 2-3 80/0 1-3 93/0 

4-1 38/0 8-1 72/0 7-2 82/0 11-4 94/0 

6-1 41/0 4-2 73/0 5-3 83/0 8-2 95/0 

11-1 59/0 1-2 74/0 9-3 84/0 3-7 96/0 

3-4 62/0 3-3 74/0 6-3 88/0 10-2 97/0 

8-3 63/0 1-1 75/0 6-2 89/0 3-1 98/0 

6-4 43/0 10-4 75/0 11-2 89/0 1-4 1 

 .1395 پژوهش، هاییافته: منبع
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 44 از. اندشرده بندیدسرته نرامطلوب کرامالً و نرامطلوب مطلروب، حدی تا مطلوب گروه چهار در محالت ،6 شماره جدول به توجه با       

 از درصرد 13.6 و مطلروب شررایط در ،پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت از درصد 18.8 تنها بررسی، مورد ةمحل

 مبردأ از تفکیرک هراینماگر نظر از اردبیل شهر محالت از درصد 63.63 به نزدیک ،ینهمچن. دارند قرار مطلوب حدی تا شرایط در محالت

 در ترتیرب بره تعرداد نظرر از ،مطلروب وضعیت با محالت که است ضروری نکته این ذکر. دارند نامطلوب کامالً تا نامطلوب وضعیت پسماند،

 داشرتن برا 2 ةمنطقر همچنین. اندگرفته قرار( فراوانی 1) سه ةمنطق و( یفراوان 1) دو ةمنطق ،(فراوانی 2) 4 ةمنطق ،(فراوانی 4) یک مناطق

 بنردیرتبه دو، شرماره شرکل. دارد منراطق میران در را وضرعیت بردترین هستند، نامطلوب کامالً تا نامطلوب وضعیتی دارای که محله 10

 هایپهنره یرا هاشرهرک ،نوبنیاد هایشهرک روشن طوربه .دهدمی نشان را پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از را اردبیل شهر محالت

 عرین در. برخوردارنرد مبردأ از تفکیک هاینماگر نظر از محالت سایر به نسبت ترینامطلوب وضعیت از شهری فقیرنشین مناطق و صنعتی

 طررف از و خودجروش صرورت بره ربیشرت تفکیرک این و ندارد وجود شهری پسماندهای مبدأ از تفکیک برای ایبرنامه رسمی طوربه حال

 .شودمی انجام مردم

 
 .1395 تحقیق، هاییافته :منبع -پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از VIKOR مدل با اردبیل شهر محالت بندیرتبه نتایج -2 شکل

 :گیرینتیجهبحث و 

 از. دارنرد را پسرماند تولیرد میرزان بیشرترین 4 و 3 ،1 ،2 منراطق در واقرع محالت ترتیب به که دهندمی نشان تحقیق این هاییافته       

 ،تحقیرق نترایج اسراس، ایرن برر. دهنردنمی انجام را پسماند مبدأ از تفکیک( پاسخگو 204) پاسخگویان از درصد 53 به نزدیک دیگر سوی

 هاییافتره همچنرین،. کنردمی تأییرد را پسماند مبدأ از تفکیک برای دانشهرون بیشتر مشارکت به نیاز بر مبنی( 1386) مجلسی هاییافته

 اسرت 100 ضرریب مقردار از بیشرتر هانماگر از درصد 73.33 پراکندگیِ ضریب مقدار که دندهمی نشان C.V روش مبنای بر تحقیق این
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 یرک بره هاپاسرخ محلره هر در عبارتی به و نیست متوازن و متعادل محالت وضعیت تعیین در نماگرها توزیع دهد،می نشان موضوع این که

 شرده تفکیرک پسماند آوریجمع هایایستگاه به دسترسی میزان یا و فلز نوع از پسماند وجود جمله، از. است محالت سایر از متفاوت نماگر

 پرراکنش وضرعیت نراهمگن توزیرع جره،نتی در. دارنرد را پراکندگی بیشترین ،پسماند مبدأ از تفکیک برای خانوار قبلی هایآموزش میزان و

 نیرز و اسرت محرالت برین در شرهری پسرماند مبردأ از تفکیک در متعادل عملکرد و هماهنگی فقدان بر سندی مبدأ از تفکیک هاینماگر

 ،رویرنازا. کنردنمی تبعیرت شرده تعیرین پریش از طررح و برنامه از و شودمی انجام غیررسمی صورت به مبدأ از تفکیک که دهدمی نشان

 همکرار و میسره ترون ،(2013) همکراران و کوواکروادورو ،(2006) عمرکالیرورد ،(2015) یراردانش تحقیرق نتایج با تحقیق این هاییافته

 سرالمت بهداشرت، ارتقرای بررای شرهروندان توانمندسرازی و مردیریت بره توجه اهمیت خصوص در( 2014) همکار و هووا ان ( 2014)

 نشران نیرز ویکرور مردل کارگیریبره از حاصرل هاییافتره. است همسو شهری، پسماند مبدأ از تفکیک طریق زا زیستمحیط و شهروندان

 درصرد 13.6 و دارنرد قرار مطلوبی شرایط در پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت از درصد 18.8 تنها که دندهمی

 پسرماند مبردأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت از درصد 63.63 به نزدیک نهمچنی. دارند مطلوب حد تا شرایطی محالت از

 تفراوت کره آمد دست به نتیجه این سکونتی، ساختار با محالت جغرافیایی مرزبندی بررسی طبق. دارند ینامطلوب کامالً تا نامطلوب وضعیت

 در بیشرتر کاغرذ مثرال بررای. دارد وجرود ،کارکردی متفاوت ساختار با هایبافت و مرکزی هایبافت میانی، نوساز، محالت بین چشمگیری

 بره مسرکونی و تجراری هرایبخش در پالسرتیکی مرواد و مسکونی هایبافت در خشک نان ،صنعتی بخش در فلز اداری، کارکرد با مناطق

 .شوندمی تفکیک قبلی هایآموزش بدون و ناآگاهانه صورت

 حرال عرین در و متفراوت اردبیرل شرهر محرالت در شرده تولید پسماند میزان اوالً که آیدمی دست به نتیجه این تحقیق هاییافته از       

 درصرد 50 از بریش و اسرت پایین پسماند مبدأ از تفکیک شده، تولید پسماند میزان با مقایسه در همچنین. است یکشور میانگین از باالتر

 مردیریت ةبرنامر بردون و غیررسرمی و نیافته سازمان صورت به شودمی تفکیک که هم مقداری آن و شودنمی تفکیک مبدأ در پسماندها از

. دارنرد مطلروب وضعیتی پسماند مبدأ از تفکیک هاینماگر نظر از اردبیل شهر محالت از درصد 18.8 تنها کهطوریبه. است شهری پسماند

 روازایرن و نیسرت متعرادل و یکسران صرورت بره هرانماگر وضرعیت کره رددا همرراه به را نتیجه این C.V روش از استفاده نتایج همچنین

 مردیریت بررای منردیزمان و هماهنر  ةبرنامر دهردمی نشران مسئله این که است زیاد بسیار هانماگر از برخی تغییرات ضریب پراکندگی

 بره نزدیرک پسرماند، مبردأ از تفکیک هاینماگر رد بندیرتبه نظر از که دهدمی نشان نیز VIKOR مدل نتایج. ندارد وجود شهر در پسماند

 بره نسربت شرهری مردیریت ترا شرودمی پیشرنهاد ،تحقیق هاییافته پیرو. دارند نامطلوبی وضعیت از اردبیل شهر محالت از درصد 63.63

 ترا کنرد اقردام بلندمردت مرالی و اجرایری زمرانی، ةبرنام کردن تدوین شهروندان، دادن آموزش الزم، تسهیالت و هازیرساخت کردن تأمین

 مشرارکت جلرب مردیریت ایرن در. نمایرد مردیریت را، شرهر محرالت همرة در شرهری پسرماندهای مبدأ از تفکیک ،پایدار شکل به بتواند

 .است ضروری شهری کنشگران و شهروندان
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