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 خالصه گزارش اجرايي
( Executive summery )   
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 فهرست مطالب

 خالصه گزارش اجرايي

ارزيابي اجتماعي پروژه بازيافت مواد زايد جامد 

   تهران

 

 صفحه     عنوان 

 
 ۲ --------------------------------------------- فهرست مطالب      

 ٥ ----------------------------------------------- مقدمه  .  ۱ـ  ۱
 ٦ ----------------------------------------- مشخصات پروژه .  ۱ـ  ۲
 ۷ ------ وضعيت جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي تهران كنوني .  ۱ـ  ۳
 ۱۰ ---------------------------------------- هاي مطالعه هدف.  ۱ـ  ٤
 ۱۱ ----------------------------------- جمعيت مورد مطالعه .  ۱ـ  ٥
 ۱۱ -------------------------------------------- روش شناسي.  ۱ـ  ٦

 ۱۲ ------------------------------------------- روش استنادي  •

 ۱۲ ------------------------------------- روش مطالعات ميداني •

 ۱۲ ------------------------------ ها  هاي جمع آوري داده تكنيك •
رويكرد مشاور در خصوص مسايل و مشكالت توسعه اقتصادي ـ .  ۱ـ  ۷

 ۱۲ --------------------------------------اجتماعي  شهر تهران 
 ۱٦ ---------------------------- ها  عمده دستاوردها و يافته.  ۱ـ  ۸

 ۱٦ - ها در ارايه خدمات شهري در تهران استينيازها، كمبودها و ك •

( مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي اجتماعي در بخش خدمات شهري  •
 ۱۷ -------------------------------- )مديريت مواد زايد جامد 

ميزان عالقمندي مردم، گروه هاي اجتماعي و سازمان هاي دولتي و  •
  ۲۲ ---------- غير دولتي به مشاركت در حل معضل زباله در تهران

 ۲۳ ------------------------------------------- پيشنهادها .  ۱ـ  ۹

 ۲٤ ------------------------------------ پيشنهادهاي راهبردي  •

 ۲٥ ------------------------------------ پيشنهادهاي كاربردي  •
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 مقدمه.  ۱ـ  ۱

يكي از وظايف اصلي مديريت خدمات شهري، پاكسازي محيط شهري 

و استفاده بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل شهري در جهت 

ارايه . هاي خدمات رساني به شهروندان است بهينه سازي فعاليت

اندهي توليد زباله، ذخيره سازي، جمع آوري و طريق براي سام

انتقال آن به مناطق تاييد شده، توجه به مسايل زيست محيطي 

براي بازيافت و يا تبديل آن به كود و يا دفن، يكي از 

 . هاي مديريت شهري در جهان امروز است ترين مسووليت عمده

 ۷۰۰نفر، وسعت  ٦۷۹۱۲۰۷، تهران با جمعيت ۱۳۸۲در سال 

ناحيه شهرداري با بيش از  ۱۲۰منطقه و  ۲۲متر مربع، با كيلو

هزار تن زايدات صنعتي و  ۷/۱۸ميليون تن زايدات شهري،  ٤۳/۲

نمودارها و . هزار تن زايدات بيمارستاني مواجه بوده است ۲۷

هاي ارايه شده در گزارش هاي اصلي و پيوست اصلي، عظمت و  جدول

 .سازد مياهميت  روزافزون اين مساله را روشن 

در حال حاضر، اين مساله نه تنها از ابعاد توليد، جمع 

باشد بلكه از نظر  آوري و انتقال مورد توجه مسووالن ذيربط مي

آلودگي زيست محيطي و انتخاب مكان مناسب براي دفن و بازيافت 

زيرا امروزه، توليد كنندگان ثروت و . نظر است آن نيز مد

 . كنند تلقي مي“ يف طالي كث” تكنولوژي، زباله را 

با توجه به موارد مذكور، امروزه براي حل مساله و مشكل 

المللي نيز به كمك مديران  هاي بين زباله شهر تهران، سازمان

اند تا شايد از اين طريق بتوانند راهكارهاي  شهري و كشور آمده

 . راهبردي و اجرايي براي اين مساله پيدا نمايند

وجود، مديريت سياسي كشور و مديريت هاي م با توجه به ضرورت

است كه كارايي و   شهري تهران به اين واقعيت توجه نموده

پايداري سيستم مديريت زباله از يك سو به ساختار، كاركرد و 

عملكرد زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي 
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هاي مالي،  ها و همكاري بستگي دارد و از سوي ديگر به مشاركت

 . گي و انساني و جلب اعتماد مردم وابسته استفرهن

هاي  توفيق در ارايه خدمات شهري، مستلزم آگاهي از واقعيت

مذكور بوده و دستيابي به چنين آگاهي از طريق انجام تحقيقات 

 . اجتماعي مستمر و پايدار امكان پذير است
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 مشخصات پروژه.  ۱ـ  ۲

 

 : عنوان پروژه. ۱

پروژه بازيافت مواد زايد جامد ارزيابي اجتماعي   

 تهران 

 

 :كارفرماي پروژه . ۲

سازمان بازيافت مواد زايد جامد تهران، معاونت     

 خدمات شهري شهرداري تهران

 

 : مشاور و مجري پروژه . ۳

 پژوهشكده جامعه پژوهي و برنامه ريزي الميزان 

 

  :زمان اجرا. ٤

  ۱۳۸۳شش ماهه اول سال    

 

 : كننده مالي نهاد تامين . ٥

 بانك جهاني  

 

  :محل اجراي پروژه . ٦

 تهران 
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 وضعيت جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي تهران كنوني  .  ۱ـ  ۳

تهران، به عنوان پايتخت ايران و بزرگترين شهر كشور، داراي 

موقعيت جغرافيايي ـ زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و 

ها، امكان توسعه  به اين ويژگي كم توجهي. اي است سياسي ويژه

اقتصادي ـ اجتماعي پايدار و خدمات رساني شهري را با موانع و 

 .  سازد تنگناهاي جدي مواجه مي

تهران در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز و در دشت وسيعي 

قرار گرفته است كه از آب و هواي مناسب، خاك بهره ور و زميني 

اين شهر، به سبب موقعيت . ستبا رسوبات فراوان برخوردار ا

جغرافيايي كه در مركز شبكه ارتباطات كشور قرار دارد، با 

. ها و شهرهاي ديگر كشور به آساني ارتباط برقرار مي كند استان

هاي  چنين شرايط مساعد جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي از دهه

گذشته تا به امروز به علت ساختار و كاركرد توسعه ناموزون 

صادي ـ اجتماعي موجب بروز مشكالت رفاهي، بهداشتي، اقت

اجتماعي، اقتصادي و سياسي گوناگوني شده است كه حل آنها به 

 .تحقيق، شناخت، تصميم گيري و برنامه ريزي گسترده نياز دارد

تهران از نظر موقعيت جغرافيايي، از شمال به شميران، از 

به كرج محدود جنوب به شهر ري، از شرق به دماوند و از غرب 

اين شهر از سه جبهه با ارتفاعات شميران، كرج و . گردد مي

دماوند محصور شده است و فقط از سمت جنوب است كه فضاي فيزيكي 

 . شود نسبتًا باز دارد و آن هم نهايتًا به كوير و دشت محدود مي

مركز آمار ) ميالدي  ۱۹۹٦( هجري شمسي  ۱۳۷٥طبق سرشماري 

هاي  طبق بررسي 0F۱.ميليون نفر بوده است ۸/٦ن ايران، جمعيت تهرا

                                                 
 ۱۳۷٥مركز آمار ايران، سرشماري عمومي سال .  ۱



 پژوهشكده         
  ريزي پژوهي و برنامه معهجا

 الميزان
          ۱۳۷۰تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹ 

ميليون  ٤/۷به  ۱۳۸۰به عمل آمده، جمعيت تهران در اوايل دهه 

هاي كارشناسي اخير جمعيت اين  بررسي. نفر افزايش يافته است

و ) ميالدي  ۲۰۰۲( ميليون نفر  ٥/۱۰شهر را در ساعات روز 

فر برآورد ن) ميالدي  ۲۰۰۲( ميليون  ٥/۸ساكنان آن را در شب 

 . كرده است

 ۱۹۹٦( هجري شمسي  ۱۳۷٥در جدول ذيل، طبق سرشماري سال 

( ، آمار جمعيت تهران بر پايه منطقه بندي شهرداري )ميالدي 

    .نشان داده شده است) مناطق بيست و دوگانه 
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  گانه شهرداري  ۲۲جمعيت تهران بر پايه مناطق  :   ۱جدول شماره 

0B منطقه 
1B 2 جمعيتB خانوار 

3B 4 مرد و زنB 5 مردB 6 زنB7 معمولي ساكنB دستجمعي 

8B 9 تهرانB٦۷۸٥۸٤٥ 10B۳٤٦۸۹٤٦ 11B۳۲۸۹۸۹۹ 12B۱٦٦۰۲۱۹ 13B۲۹۸ 

14B 15 ۱منطقهB۲٤۹٦۷٦ 16B۱۲۸۳۲۹ 17B۱۲۱۳٤۷ 18B٦٦۱٤۲ 19B۳٦ 

20B 21  ۲منطقهB٤٥۸۰۸۹ 22B۲۳۱٤۸۰ 23B۲۲٦٦۰۹ 24B۱۲۰۳۳۳ 25B۱۲ 

26B 27  ۳منطقهB۲٥۹۰۱۹ 28B۱۳۰۳۸۰ 29B۱۲۸٦۳۹ 30B۷۱۷٤٦ 31B۳۳ 

32B 33  ٤منطقهB٦٦۳۱٦٦ 34B۳٤٤۹٥۹ 35B۳۱۸۲۰۷ 36B۱٥٥۲۱٤ 37B۲۱ 

38B 39 ٥منطقهB٤۲۷۹٥٥ 40B۲۱۸۰٦٤ 41B۲۰۹۸۹۱ 42B۱۰٥۱۸٦ 43B۷ 

44B 45  ٦منطقهB۲۲۰۳۳۱ 46B۱۱۲۲۲۲ 47B۱۰۸۱۰۹ 48B٦۰۰٦۳ 49B٥۹ 

50B 51  ۷منطقهB۳۰۰۲۱۲ 52B۱٥٤٦۹۳ 53B۱٤٥٥۱۹ 54B۸۱٦٥۷ 55B۲۹ 

56B 57 ۸منطقهB۳۳٦٤۷٤ 58B۱٦۹۷۸۳ 59B۱٦٦٦۹۱ 60B۸۹۱۰۳ 61B۸ 

62B 63 ۹منطقهB۱۷۳٤۸۲ 64B۸۸٦۱۰ 65B۸٤۸۷۲ 66B٤۲۸٤۷ 67B٤ 

68B 69 ۱۰منطقهB۲۸۲۳۰۸ 70B۱٤۳۰۲۳ 71B۱۳۹۲۸٥ 72B۷٥۰٦٤ 73B۰ 

74B75 ۱۱قه منطB۲۲٥۸٤۰ 76B۱۱۷۱۸٤ 77B۱۰۸٦٥٦ 78B٥۹۰٦٥ 79B۱۹ 

80B 81 ۱۲منطقهB۱۸۹٦۲٥ 82B۹۷۹۲٤ 83B۹۱۷۰۱ 84B٤۸٥۷۹ 85B۲۱ 

86B 87 ۱۳منطقهB۲٥٤۱٤۲ 88B۱۲۹۸٤۹ 89B۱۱٥۲۹۳ 90B٦۱۰٦۲ 91B۱۰ 

92B 93 ۱٤منطقهB۳۹٤٦۱۱ 94B۲۰٤۲۸۷ 95B۱۹۰۳۲٤ 96B۹۸۱٤۰ 97B۱۲ 

98B 99 ۱٥منطقهB٦۲۲٥۱۷ 100B۳۲۰۰٦٤ 101B۳۰۲٤٥۳ 102B۱٤۲۲۳٦ 103B۷ 

104B 105 ۱٦منطقهB۲۹۸٤۱۰ 106B۱٥۲٤۱۱ 107B۱٤٥۹۹۹ 108B۷۱۲٦۹ 109B٥ 

110B 111 ۱۷منطقهB۲۸۷۳٦۷ 112B۱٤۷٥۲۱ 113B۱۳۹۸٤٦ 114B٦٦۷۱۱ 115B۱ 

116B 117  ۱۸منطقهB۲۹٦۲٤۳ 118B۱٥۱۸۱۱ 119B۱٤٤٤۳۲ 120B٦٤۲٤۱ 121B۳ 

122B 123 ۱۹منطقهB۲۲۷۳۸۹ 124B۱۱۷۰۲۹ 125B۱۱۰۳٦۰ 126B٤۷۳۸۱ 127B۰ 

128B 129 ۲۰منطقهB۳٥٦۰۷۹ 130B۱۸۲٤٦٦ 131B۱۷۳٦۱۳ 132B۸۰۸۳٥ 133B٦ 

134B 135 ۲۱منطقهB۱۸۸۸۹۰ 136B۹۸۱٦۲ 137B۹۰۷۲۸ 138B٤۰۷٤٦ 139B٤ 

140B 141 ۲۲منطقهB٥٦۰۲۰ 142B۲۸٦۹٥ 143B۲۷۳۲٥ 144B۱۲٥۹۹ 145B۱ 

هاي بدون برنامه، شكل گيري  رشد شتابان جمعيت، ساختمان سازي

هران، مسايل و مشكالتي را بوجود آورده اي در ت شهركهاي حاشيه

ها،  توان در مهاجرت اي از اين مسايل و مشكالت را مي نمونه. است

ها در داخل و اطراف شهر، افزايش روزافزون زباله  حاشيه نشيني

 .  ديد... هاي اجتماعي گوناگون و  شهري، ناهنجاري
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۱۱ 

كي در واقع تهران امروز، با توجه به گستردگي فضايي و فيزي

غير قابل كنترل خود، از يك سو گلوگاه حيات سياسي، اقتصادي و 

ارتباطي كشور و از سوي ديگر توليد كننده انواع زايدات و 

هاي اجتماعي از جمله مواد زايد جامد، فاضالب،  ناهنجاري

 . شود محسوب مي... هاي كودكان و نوجوانان و  اعتياد، ناهنجاري

توان به شرح زير  ي تهران را ميعمده مسايل، مشكالت و تنگناها

 :خالصه كرد

هوا، صدا، تاثير   مسايل زيست محيطي، مانند آلودگي .۱

ناگوار افزايش توليد زباله، نبود سيستم بهداشتي و زيست 

ها و مناطق ييالقي، سيستم آلوده  محيطي مطلوب، تخريب باغ

هاي سطحي، توليدات گازهاي  هاي زير زميني و آب شدن آب

 ...ده محيط زيست و آلوده كنن

هاي بي رويه و روز افزون،  مسايل جمعيتي مانند، مهاجرت .۲

هاي گوناگون، وجود  گرايي، وجود خرده فرهنگ گرايش به مصرف

هاي قومي گوناگون، تركيب جوان جمعيت، افزايش نسبت  گروه

 ...مردان به زنان، حاشيه نشيني و 

اعتياد  مسايل اقتصادي و اجتماعي مانند، بيكاري، گسترش .۳

در بين جوانان، نبود امكانات تفريحي و رفاهي مطلوب 

گري،  براي زنان و جوانان، گسترش داللي و تجارت واسطه

ها به خارج از كشور، فاصله طبقاتي از نظر  فرار مغز

 ...تحصيلي و 

ها و هنجارها بين  مسايل فرهنگي مانند، تعارض ارزش .٤

ون، تعارض بين هاي گوناگ هاي اجتماعي، وجود فرهنگ گروه
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تبليغات دولتي و نيازهاي روحي ـ فرهنگي مردم، نبود 

 ...الگوي رفتاري و هنجاري شخصي و پذيرفته شده و 

مسايل مديريتي مانند، بي اعتمادي مردم نسبت به تصميمات  .٥

ها در تمام سطوح، كم توجهي دولت به خواستها و  مديريت

ت مردم در نيازهاي مردم، نارسايي و كاستي در جلب مشارك

برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي و اجرايي، تعارض بين 

گفتارها و كردارها در بين مديران، نارضايتي بين مردم 

 ها؛ نسبت به عملكرد دولت و مديريت

گسترش بي رويه شهر و بي توجهي به مسايل زيست محيطي در  .٦

شكل گيري آن، بي توجهي به جمع آوري، انتقال و دفن مواد 

شهر همراه با گسترش شهر و بي توجهي به زايد جامد 

هاي زير زميني از طريق ضايعات از جمله اين  آلودگي آب

 . مسايل است

 هاي مطالعه هدف.  ۱ـ  ٤

هاي  ، كه يكي از زير مجموعه“ ارزيابي اجتماعي” پروژه 

است، داراي “ پروژه مواد زايد جامد شهر تهران ” مطالعاتي 

 . ماعي زير استهاي مشخص اقتصادي ـ اجت هدف

 نقد و بررسي وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛ .۱

 نقد و بررسي موانع و تنگناهاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛ .۲

نقد و بررسي و شناسايي مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه اقتصادي ـ  .۳

 اجتماعي مرتبط با پروژه مواد زايد جامد شهر تهران؛

هاي اقتصادي ـ اجتماعي ذينفع و درگير با  سايي گروهبررسي و شنا .٤

 پروژه؛
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 هاي آسيب پذير مرتبط با پروژه؛ بررسي و شناسايي گروه .٥

نقد و بررسي محل دفن جديد زباله و ارزيابي اثرات آن در زندگي  .٦

 اجتماعي پيرامون محل دفن؛

ارايه راهكارهاي راهبردي و اجرايي در جهت كاهش مسايل مبتالبه  .۷

 .پروژه

العمل اجتماعي برخاسته از تغييرات به وجود آمده از  نقد و بررسي عكس .۸

 اجراي پروژه مديريت مواد زايد شهر تهران؛

درگير كردن گروه هاي اجتماعي و افراد ذينفع متاثر از تغييرات جهت  .۹

 طراحي يك سيستم مديريت پيشرفته براي زباله شهر تهران؛

ه توسعه اقتصادي ـ هدايت تغييرات در جهت فرآيندهاي بهين .۱۰

 .اجتماعي پايدار و انساني
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۱٤ 

 جمعيت مورد مطالعه.  ۱ـ  ٥

جمعيت مورد مطالعه در پروژه ارزيابي اجتماعي، منتخبي از 

هاي اقتصادي ـ اجتماعي درگير با مساله توليد،  افراد و گروه

جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله در محدوده تهران 

هاي پروژه، مشاور با همكاري كارفرما  با توجه به هدف. هستند

 :    هاي زير را انتخاب نموده است از جمعيت مورد بررسي نمونه

منتخبي از خانوارهاي تهراني، اعم از زنان و مردان، به عنوان توليد  .۱

 كننده زباله؛

هاي ذينفع در مديريت مواد زايد جامد شهر تهران مانند جمع آوري  گروه .۲

ال دهندگان، تبديل كنندگان زباله و دفن آن و كنندگان، نقل و انتق

هاي  هاي آسيب پذير اعم از زنان و مردان و گروه همچنين افراد و گروه

 مرتبط با پروژه؛... هاي زنان، معتادان و  خاص مانند تشكل

 نظران  مرتبط با پروژه؛ منتخبي از كارشناسان و صاحب .۳

 پروژه؛ منتخبي از مديران و مسووالن شهرداري مرتبط با .٤

 ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با پروژه؛ منتخبي از سازمان .٥

 .منابع، مآخذ،  اسناد و مدارك مربوط به پروژه .٦

 روش شناسي.  ۱ـ  ٦

در تحقيق اجتماعي، درك و دريافت نقطه نظرات، آگاهي، 

اجراي اين . گرايش، تمايل و رفتارهاي مردم كار آساني نيست

اعي به جهت حساسيت آن در كشورهاي در حال گونه تحقيقات اجتم

با توجه . است  تر از كشورهاي توسعه يافته تر و حساس توسعه مشكل

ها و  الذكر، اين پروژه با به كاربري روش به رويكرد فوق

ها و  هاي قابل اطمينان و علمي سعي نموده است تا داده تكنيك
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هاي  ين، روشبنابرا. هاي قابل قبولي را جمع آوري نمايد يافته

ها در اين پروژه به شرح زير  هاي جمع آوري داده تحقيق و تكنيك

 : انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت
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  روش استنادي )Documentary Research Method  (  

هاي تحقيق،  اين روش براي مطالعه اسناد و مدارك، گزارش

در ... وها و منابعي كه در سازمان بازيافت تهران  مقاالت، نقشه

منابع . خصوص پروژه وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفته است

از بين ) با توجه به زمان و هدف پروژه ( و مآخذ مورد نياز 

منابع و مآخذ معتبر و مرتبط با موضوع انتخاب و مورد مطالعه 

 .و بررسي قرار گرفت

  روش مطالعات ميداني )Field Research Method  ( 

مطالعات كيفي به كار رفته و به منظور دريافت اين روش براي 

( هاي ذينفع مانند موسسات غير دولتي  اطالعات از افراد و گروه

NGOs (هاي دولتي كه با  ها و نهاد ، افراد مطلع محلي، سازمان

 . پروژه در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گرفت

  ها  هاي جمع آوري داده تكنيك 

تحليل « هاي  ، در اين پروژه، تكنيكطبق برنامه مطالعاتي

 ، “مشاهده” ، »گلوله برفي « ، »محتوا 

 . مورد استفاده قرار گرفت“ هاي گروهي  مباحثه” و “ مصاحبه ” 

توضيح اينكه، از روش استنادي براي جمع آوري اطالعات و 

با ( هاي موجود و پيشينه تحقيق و از روش مطالعات ميداني  داده

هاي  براي مطالعات و بررسي) هاي ويژه خود  نيكبهره يابي از تك

ها و اطالعات تكميلي مورد  در اين روش، داده. كيفي استفاده شد

 . نياز پروژه جمع آوري گرديد

رويكرد مشاور در خصوص مسايل و مشكالت توسعه اقتصادي .  ۱ـ  ۷

 ـ اجتماعي شهر تهران
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عنوان همانطور كه در گزارش اصلي بيان گرديد، تهران، به 

كالن شهر و پايتخت ايران، تحت تاثير عناصر تشكيل دهنده 

تاريخي خود، ساختار و كاركرد توسعه ناموزون اقتصادي ـ 

. اجتماعي كشور و نظام اقتصاد جهاني گسترش و توسعه يافته است

در واقع، مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي تهران امروزي 

 . تبرخاسته از چنين روند و فرآيندي اس

بنابراين، هر اقدام اجتماعي كه در جهت حل و فصل مسايل و  

مشكالت امروز و فرداي تهران برداشته شود بايستي با توجه جدي 

 :به سه مجموعه از عوامل زير انجام گيرد

موقعيت تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگي،  .۱

 اقتصادي و مديريتي تهران؛

تصادي ـ ساختار، كاركرد و عملكرد توسعه اق   .۲

 اجتماعي كشور؛

نقش اقتصاد جهاني در روند، فرآيند و عملكرد توسعه  .۳

 .اقتصادي ـ اجتماعي كشور

هاي مباحث و مسايل اقتصادي ـ اجتماعي، هر  اصوالً، پيچيدگي

هاي اجتماعي را با عمده موانع و  اقدام اجتماعي و سياست گزاري

يتي مواجه تنگناهاي رواني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مدير

دانيم، شرايط و وضعيت زندگي در  كه مي  اما همانطوري. سازد مي

ها اجازه آزمون و خطاهاي  ها و مديريت جهان امروز به انسان

لذا ضروري است براي هر اقدام اجتماعي . دهد مكرر را نمي

 . يي انديشيده شود تدابير عقالني و واقع بينانه

ني و واقع بينانه، حقيقت امر اين است كه تدابير عقال

هاي اجتماعي و  نيازمند مطالعات و تحقيقات اجتماعي، ارزيابي

هاي اجماعي از مردم و  هاي اجتماعي و نظر خواهي نيازسنجي

زيرا توسعه پايدار و انساني در جهان امروز بر . مديريت است
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دو بال پر توان يعني مديريت شايسته و مشاركت مردم استوار 

 .  است

چنين رويكردي و براي حل هر مساله زيست محيطي،  در راستاي

جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي شهر تهران اقدامات 

 : بنيادين زير بايستي صورت گيرد

تحقيق و بررسي جامع در زمينه امور و مسايل اقتصادي ـ  .۱

 اجتماعي موجود تهران؛

برنامه ريزي و سياست گزاري بر پايه دستآوردهاي تحقيقات  .۲

 هاي به عمل آمده؛ ررسيو ب

برنامه ريزي و سياست گزاري بر پايه مسايل و مشكالت  .۳

 اجتماعي مرتبط با زباله؛

 . ارزشيابي مستمر از پيشرفت اقدامات اجتماعي .٤

رسد تا كنون اقدامات اجتماعي در جهت سازماندهي و  به نظر مي

بر “ زباله تهران ” ساماندهي امور مربوط به مساله و معضل 

چرا كه مطالعات و . االشاره صورت نگرفته است ويكرد فوقپايه ر

 .هاي حاضر حاكي از اين واقعيت است بررسي

هاي تجربي و نظري مشاور پروژه  نتايج مطالعات و بررسي

ارزيابي اجتماعي، رويكرد نوين و بومي را براي امور و مسايل 

مطرح ) مانند پروژه مواد زايد جامد ( اقتصادي ـ اجتماعي 

هاي مناسب  از ديدگاه اين مشاور، براي ايجاد زمينه. ته استساخ

هاي اقتصادي ـ  و مطلوب و براي جلب مشاركت مردم در برنامه

دهنده نظام  اجتماعي، آگاهي از عناصر و اركان اصلي شكل

زيرا نظرات مردم در ارتباط با اجراي . اجتماعي ضروري است

ه از ساختار، پروژه مواد زايد جامد تهران بيشتر برخاست
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كاركرد و عملكرد عناصر و اركان اجتماعي است كه نظام اجتماعي 

 .اند را شكل داده

توان با يك مدل  الذكر را مي جهت يادآوري، رويكرد فوق

1Fپارادايمي

به اين معنا كه بيشترين موانع و . بيان داشت ۲

ها  تنگناها و مسايل و مشكالت و همچنين اعمال مديريت در سازمان

تماعات را با پنج عامل بسيار مهم اقتصادي ـ اجتماعي و اج

 . توان تحليل و تبيين نمود مي

 :اين پنج عامل مهم عبارتند از

. ٥فرهنگي    . ٤اقتصادي   . ۳جمعيتي و انساني   . ۲محيطي    زيست. ۱

 مديريتي

عوامل مذكور، از يك سو اركان و عناصر اصلي و بنيادين شكل 

شهر و يك جامعه هستند و از سوي ديگر  دهنده يك اجتماع، يك

ساختار ، كاركرد و عملكرد عناصر مذكور، اثرگذار بر روند و 

از اين منظر، يك . اي است هاي اجتماعي و توسعه فرآيند مشاركت

پويش و دگرگوني اجتماعي در بستر چنين عناصر و اركان به 

از آيد، بنابراين اگر اين عناصر و اركان  مرحله اجرا در مي

هاي  ساختار، كاركرد و عملكرد مطلوب برخوردار باشد، پروژه

متفاوت اجتماعي در فضاي آرام ، مطلوب و اثربخش به مرحله 

هاي اقتصادي ـ  آيد و برعكس آن هم اجراي پروژه اجرا در مي

. كند اجتماعي و فني را با موانع و تنگناهايي جدي مواجه مي

تنگناهاي مرتبط با پروژه بنظر مشاور، عمده مسايل ، موانع و 

با چنين رويكردي قابل تحليل و تبيين است و مشاور با بهره 

حاضر “ ارزيابي اجتماعي ” يابي از چنين رويكردي به مطالعه 

                                                 
2 . Paradigm  
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رويكرد مذكور، در مدل پارادايمي زير نشان داده . پرداخته است

 : شده است
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عملكرد عناصر و اركان پارادايم مربوط به ساختار، كاركرد و :  ۱نمودار شماره 

تشكيل دهنده شهر تهران و مسايل برخاسته از آن در ارتباط با اجراي پروژه مديريت 

 مواد زايد جامد

 

۱. 

هارتاركه هرركرر ه هملكرر ههررهتران

 

 
 

ساختار ، كاركرد و 
عملكرد عناصر زيست 

 محيطي تهران

ساختار، 
كاركرد و 
عملكرد 
عناصر 

جمعيتي  
ساكن 
ان هت

ساختار، 
كاركرد و 
عملكرد 
عناصر 

مديريتي  
ههنشهر تهرا

ساختار، كاركرد 
و عملكرد عناصر 
فرهنگي شهر 

ا هت

ر، كاركرد ساختا
و عملكرد عناصر 
اقتصادي شهر  

هتهران

عمده موانع و 
تنگناهاي برخاسته از 

دهنده  عناصر تشكيل
نظام شهري  تهران در 
ارتباط با پروژه 
مديريت مواد زايد 

 جامد  

عوامل اثر گذار 
هدروني

عوامل اثر گذار 
هبيروني
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۲۲ 

 

 ها عمده دستاوردها و يافته.  ۱ـ  8

هاي پروژه ارزيابي اجتماعي را  عمده دستآوردها و يافته

 :به شرح زير بيان نمودتوان در سه طيف مشخص و مرتبط به هم  مي

 ها در ارايه خدمات شهري در  نيازها، كمبودها و كاستي

 ارتباط با پروژه در تهران؛

  مسايل، مشكالت، موانع و تنگناها در ارايه خدمات

 شهري؛

 هاي  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه

دولتي و غير دولتي به مشاركت در سازماندهي و 

  ها در ارايه خدمات شهري در تهران نيازها، كمبودها و كاستي • . هي معضل زباله تهرانساماند

نبود برنامه قوي و مدون و مشخص كوتاه مدت، ميان مدت و بلند  .۱

مدت اجرايي و آموزشي در سازمان بازيافت  و تبديل مواد بر 

 پايه تحقيقات و مطالعات علمي؛

ار در جهت اجراي برنامه مند، هدفمند و پايد نبود مديريت نظام  .۲

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت مواد زايد شهري 

 و يا خدمات شهري؛

هاي درگير در خصوص جمع  نبود هماهنگي و نظارت بين سازمان .۳

 آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

نبود اطالعات واقعي و روزآمد از خواستها، نيازها و ميزان  .٤

هاي مردم در امور مربوط به زباله و خدمات  يرضايت و نارضايت

 شهري؛
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۲۳ 

نبود شناخت كافي و كامل از اصول و مباني مديريت مشاركتي و  .٥

هاي فكري، مالي، انساني و  شورايي در جلب و جذب مشاركت

 اجتماعي شهروندان تهراني؛

پايين بودن آگاهي مردم از روند و فرآيند جمع آوري، انتقال،  .٦

 ه در تهران؛بازيافت و دفن زبال

نبود قوانين و مقررات مدون و مصوب جامع در مورد جمع آوري،  .۷

 انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

هاي مشخص، مدون و مصوب براي  نبود اختيارات و مسووليت .۸

 ها و نهادهاي درگير با زباله؛ سازمان

كمبود كارشناسان و كاركنان آموزش ديده و مجرب جهت برخورد  .۹

هاي اجتماعي درگير با  ردمي با مردم و گروهانساني، اجتماعي م

 توليد، جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

نبود امكانات بهداشتي و يا عدم توجه به بهداشت كار در  .۱۰

( مراكز درگير با جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛ 

 )به عنوان مثال ايستگاه هاي انتقال زباله و مركز دفن زباله 

ود و يا فرسوده بودن ماشين آالت حمل زباله در كمب .۱۱

 هاي درگير با جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛ سازمان

هاي  نبود نظارت عالي و كنترل توسط مسووالن بر آلودگي .۱۲

ها، مراكز تفريحي،  ها، دره ها، جاده محيطي مانند رودخانه

 توسط مردم؛ ها و مواد زايد  ها و غيره در اثر پخش زباله پارك

ها و نهادهاي  يافته بين سازمان هاي سازمان نبود همكاري .۱۳

دولتي و غير دولتي در امور بهداشتي، آموزشي، فرهنگي، رفاهي 

 و تفريحي مربوط به شهروندان تهراني؛
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۲٤ 

ها و برآوردهاي مالي و  نارسايي و كاستي در پيش بيني .۱٤

هاي  مههاي سنگين اجتماعي و مالي و برنا اجتماعي مثل هزينه

 بر؛ يي غير عملي و هزينه توسعه

هاي  ها و نيازسنجي ها، امكان سنجي عدم انجام نظرسنجي .۱٥

گانه تهران جهت  ۲۲مستمر و علمي از مديريت و مردم مناطق 

ها  استفاده بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل در برنامه ريزي

 ها؛ گزاري  و سياست

ارايه خدمات شهري نداشتن متولي مشخص و مسوول مستقيم در  .۱٦

 ها و موازي كاري در اين خصوص؛ و پراكندگي مسووليت

هاي مسووالن  احساس عدم اعتماد مردم به اقدامات و فعاليت .۱۷

 خدمات شهري؛

احساس عدم اطمينان برخي مسووالن در خدمات شهري كه  .۱۸

معتقدند مردم آگاهي الزم براي مشاركت و همكاري با مديريت 

مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي اجتماعي موجود در بخش خدمات  •   . خدمات شهري را ندارند

 )مديريت موادزايد جامد ( شهري 

نارضايتي مردم از شيوه جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن  .۱

 زباله در تهران؛

هاي مختلف  نارضايتي مردم از نحوه جمع آوري زباله توسط گروه .۲

( ختلف شب و روز جهت هاي م از جمله مجاز و غير مجاز در ساعت

و ) جمع آوري نان خشك، كارتن، پالستيك، شيشه، تخته و غيره 

 ها؛ ها و خيابان پخش آنها در سطح كوچه
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۲٥ 

وجود حيوانات و حشرات ناقل بيماري در سطح شهر در اثر عدم  .۳

هاي درگير  رعايت اصول و مباني بهداشتي توسط شهروندان و گروه

 با جمع آوري زباله؛ 

هاي جمع آوري زباله و محل دفن  اكنين اطراف ايستگاهنارضايتي س .٤

زباله در كهريزك و مراكز بازيافت از اقدامات غير بهداشتي، 

عدم توجه به رعايت آسايش و رفاه مردم منطقه توسط عوامل 

 مرتبط؛

ها پس از جمع آوري  هايي كه زباله اعتراض بسياري از مردم محله .٥

 گردند؛ جهت انتقال دپو مي

ي مردم از عدم رعايت اصول و مباني اوليه بهداشتي نارضايت .٦

 توسط جمع آوري كنندگان زباله از منازل؛

هاي دولتي و غير دولتي در منطقه  نگراني شديد مردم، سازمان .۷

حسن آباد و شهر ري در خصوص انتقال مركز دفن زباله از كهريزك 

به عزيز آباد و هوشنگ آباد به خاطر ايجاد مسايل و مشكالت 

 تمالي براي ساكنين منطقه؛اح

هاي داوطلبانه مردمي و تشكل  عدم توجه سازمان به نقش و فعاليت .۸

 هاي غير دولتي؛

پايين بودن سطح آگاهي و يا عدم آگاهي كارگران جمع آوري  .۹

كننده زباله از اثرات بهداشتي و زيست محيطي و عدم رعايت 

 بهداشت كار؛

صوص انتقال وجود برخي موانع و تنگناهاي اجرايي در خ .۱۰

مركز دفن زباله از كهريزك به عزيز آباد و هوشنگ آباد، اين 

يي و اجرايي ـ  توان از دو بعد منطقه موانع و تنگناها را مي

 :مديريتي به شرح زير مورد بررسي قرار داد
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۲٦ 

 :يي موانع و تنگناهاي منطقه.  ۱۰ـ  ۱

هاي توليدي، صنعتي و تجاري در  ها و مجتمع وجود شركت .۱

 منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد؛اطراف 

وجود تاسيسات سپاه در اطراف منطقه عزيز آباد و  .۲

 هوشنگ آباد؛

اعتراضات مردم اطراف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد  .۳

 نسبت به پي آمدهاي اجراي پروژه دفن زباله؛

 تعيين تكليف ساكنان عزيز آباد و هوشنگ آباد؛ .٤

آباد و  صاحبان بالقوه و بالفعل زمين هاي عزيز .٥

 آباد؛  هوشنگ

 هاي زراعتي منطقه؛   ها و زمين احتمال آلودگي آب .٦

 :يي موانع و تنگناهاي اجرايي ـ منطقه.  ۱۰ـ  ۲

دوري محل دفن زباله از مبدأ كه در برخي از موارد  .۱

(   كيلومتر خواهد بود ۸۰فاصله مبدأ تا مقصد بيش از 

 ؛)منطقه شمال شرق تهران 

ميني در مسير و نزديك محل استقرار فرودگاه امام خ .۲

 دفن زباله؛

 حمل زباله از مسير جاده قم و يا اتوبان؛ .۳

عدم توانايي ونداشتن امكانات از جمله ماشين آالت و  .٤

وسايط نقليه براي حمل زباله از تهران به عزيز آباد 

 و هوشنگ آباد؛

نبود وحدت و فرماندهي و سلسله مراتب سازماني در  .٥

 . له در شرايط كنونيجمع آوري، حمل و دفن زبا

 گسترش مسايل اقتصادي ـ اجتماعي در تهران  .۱۱
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۲۷ 

 :ترين اين مسايل عبارتند از عمده

 مسايل زيست محيطي مانند آلودگي هوا و صدا؛.  ۱۱ـ  ۱

افزايش تنوع توليد مواد زايد جامد در سطح .  ۱۱ـ  ۲

 گانه تهران؛ ۲۲مناطق 

و شهرها افزايش روز افزون مهاجرت از روستاها .  ۱۱ـ  ۳

 به تهران و اطراف تهران؛

آلوده شدن آب هاي سطحي و زير زميني تهران و .  ۱۱ـ  ٤

اطراف تهران در اثر ريختن زباله و جريان يافتن 

 فاضالب از شمال به جنوب؛

به ويژه در ( آلوده شدن مزارع و محيط زيست .  ۱۱ـ  ٥

جنوب شهر در اثر سرازير شدن فاضالب از شمال به جنوب 

 ؛)شهر 

بيشتر در   پايين بودن فرهنگ مصرف و توليد زباله.  ۱۱ـ  ٦

 گانه تهران؛ ۲۲مناطق 

افزايش حاشيه نشيني در اطراف تهران به علت .  ۱۱ـ  ۷

 مهاجرت، افزايش بيكاري و فقر؛

وجود گروه هاي قومي ـ فرهنگي گوناگون در سطوح .  ۱۱ـ  ۸

 ن؛گانه تهرا ۲۲متفاوت فرهنگي و اجتماعي در مناطق 

ريخته شدن زايدات مواد غذايي و مصرفي در مكان .  ۱۱ـ  ۹

 ها و غيره توسط مردم؛ هاي عمومي، اتوبوس

گانه شهر  ۲۲هاي آالينده در مناطق  وجود كارگاه.  ۱۱ـ  ۱۰

 . تهران، به ويژه در مناطق غرب، جنوب و شرق تهران

 مسايل و مشكالت كنوني زباله از مرحله توليد تا دفن در تهران  .۱۲

 : اهم اين مسايل و مشكالت عبارتند از
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۲۸ 

 :مسايل و مشكالت موجود در فرآيند توليد زباله.  ۱۲ـ  ۱ 

نبود آگاهي درست خانوارها از شيوه نگهداري و تفكيك  •

 زباله تا مرحله تحويل به مسووالن جمع آوري زباله؛

گانه  ۲۲گوناگوني توليد زباله در خانوار در مناطق  •

نگ مصرف و برخورد با زايدات تهران با توجه به فره

 مواد مصرفي؛

ها در تحويل  عدم رعايت اصول بهداشتي از سوي خانوار •

زباله به مسووالن جمع آوري زباله به لحاظ پايين بودن 

 فرهنگ برخورد با زباله؛

عدم رعايت ساعت تحويل زباله به مسووالن توسط  •

 خانوارها؛

طقه توسط عدم رعايت اصول بهداشتي محيط كار و فضاي من •

 مسووالن كارگاه هاي توليدي درون شهري؛

ها و  آب، كنار خيابان  ريخته شدن زايدات به جوي •

 داران، ميوه فروشان و غيره؛  ها توسط مغازه كوچه

نبود مشاركت و همكاري كامل و مستمر بين توليد  •

كنندگان مواد زايد خانگي، تجاري، بيمارستاني، صنعتي 

 .اتو مسووالن جمع آوري زايد
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۲۹ 

 :مسايل و مشكالت موجود در بخش جمع آوري زباله .  ۱۲ـ  ۲

عدم تناسب خودروهاي جمع آوري مواد زايد جامد با  •

 ساختار فيزيكي و شكل معابر شهري در بعضي مناطق؛

كهنه و فرسوده بودن اكثر ماشين آالت به كار گرفته  •

 ها؛ شده در اين بخش و ساير بخش

زباله با محدوده هاي  عدم تناسب خودروهاي جمع آوري •

 جمع آوري زباله و زيدات؛

ناكافي بودن انواع خودروهاي مورد نياز براي جمع  •

 آوري زباله؛

هاي اجرايي مشخص و مدون در  عدم وجود دستورالعمل •

 زمينه جمع آوري زايدات جامد شهر تهران؛

عدم تفكيك مواد زايد قابل پردازش در مبدأ كه  •

كاغذ، ( آوري شود مانند تواند به صورت مجزا جمع  مي

 ).مقوا، شيشه، انواع پالستيك، انواع فلزات 

 :مسايل و مشكالت موجود در ذخيره سازي زباله.  ۱۲ـ  ۳

عدم تناسب حجم و جنس ظروف و مخازن با انواع زايدات  •

 جامد توليدي؛

عدم وجود استاندارد قابل قبول در زمينه نوع جنس،  •

 شكل و نوع كاربري رنگ؛

ن سطح آگاهي مردم نسبت به مقوله ذخيره پايين بود •

 .سازي و اهميت آن

 : مسايل و مشكالت موجود در حمل و نقل.  ۱۲ـ  ٤

 ها؛  نشت شيرابه در مسير كاميون •
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۳۰ 

ريزش زباله از وسايط نقليه موتوري در هنگام انتقال  •

 ها به مركز دفن؛ زباله از دپوها و ايستگاه

 فرسودگي زياد در ناوگان حمل و نقل؛ •

هاي حمل مواد زايد جامد بعد از  م شستشوي كاميونعد •

 تخليه مواد زايد جامد؛

نبود قانون و دستورالعمل در مورد جمع آوري و انتقال  •

 .مواد زايد جامد
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۳۱ 

 :مسايل و مشكالت موجود در دفن زباله.  ۱۲ـ  ٥

عدم وجود دستورالعمل در زمينه دفع زايدات جامد شهر  •

 تهران؛

شنهادي جهت احداث محل دفن و پي هاي پي بعد مسافت زمين •

 آمدهاي آن؛

پر شدن مركز دفن زايدات شهر تهران و عدم وجود زمين  •

 مناسب جهت دفن زايدات؛

عدم تناسب تجهيزات و امكانات مركز دفن با توجه به  •

 حجم زايدات دفن شهر تهران؛

هاي زباله در مسير حمل به دليل نبود چادر  ريزش بسته •

 . هو پوشش در وسايط نقلي

هاي دولتي و  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه •

 غير دولتي به مشاركت در حل معضل زباله در تهران

با توجه به گستردگي و اثرات نامطلوب كنوني توليد، ذخيره 

سازي، جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله بر زندگي فردي 

ها و  اجتماعي، سازمان هاي و اجتماعي افراد، خانوارها، گروه

نهادهاي دولتي و غير دولتي در كالن شهر تهران از يكسو و 

افزايش انتظارات مردم از مسووالن خدمات شهري از سوي ديگر 

تري براي اقدامات  هاي بالقوه مطلوب موجب گرديده است تا زمينه

هاي مردم و مسووالن  اجتماعي در راستاي جلب مشاركت و همكاري

هاي پروژه حاضر نيز  دستآوردها و يافته. ي، پديد آيدخدمات شهر

توان  ها را مي اهم اين زمينه. اين رويكرد را تاييد كرده است

 :چنين بيان داشت
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۳۲ 

شهروندان تهراني عالقمند هستند پس از اطالع رساني و بيان  •

هاي الزم براي پاكسازي و سالم  ضرورت همكاري و ارايه آموزش

ي در جهت هرگونه همراهي، همكاري و سازي محيط زندگي و شهر

 مشاركت جدي نمايند؛

هاي سازمان  هاي غير دولتي مرتبط با هدف نهادها و سازمان •

بازيافت و تبديل مواد، آمادگي خود را براي پاكسازي و 

تنها مشكلي كه در . دارند سالم سازي محيط زيست اعالم مي

انات ها و امك اين خصوص وجود دارد، نبود شرايط، زمينه

 براي همكاري متقابل است؛

هاي تر و خشك اكثرًا اعالم  خانوارها براي جداسازي زباله •

هاي چنين همكاري در  اما شرايط و زمينه. كنند آمادگي مي

 سازمان فراهم نيست؛

هيچ گروه، نهاد و يا فردي بالقوه با اجراي پروژه  •

بازيافت و حل مشكل توليد، جمع آوري، بازيافت و دفن 

. بر مباني مديريت علمي و انساني مخالفتي ندارند زباله

ها، نهادها و يا  اگر مقاومت و يا مخالفتي در بين گروه

تلخ مديريت نادرست   شود برخاسته از تجربه مي  افراد ديده

  خدمات شهري است؛ 

موسسات عمومي، واحدهاي صنعتي، تجاري، خدماتي براي جمع  •

كارشان اعالم آمادگي  آوري و انتقال بهينه زباله از محل

اما مقررات و دستورالعمل مشخص و مدوني براي اين . كنند مي

 موسسات وجود ندارد؛ 

دالالن و مقاطعه كاران خصوصي براي بهينه سازي وسايل و     •

ارتقاي سطح آموزش و فرهنگ كاركنان خود اعالم آمادگي 
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 اما مشكالت مالي و تشريفات اداري زمينه اين گونه. كنند مي

 سازد؛ همكاري را غير ممكن مي

كارشناسان و كاركنان سازمان بازيافت و تبديل مواد و  •

هاي ذيربط، آگاهي و اطالعات اوليه در خصوص  ساير سازمان

امور و مسايل مبتالبه سازمان و مديريت و همچنين از مسايل 

مربوط به جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله را 

ها و  طالعات و تجربه به علت نارسايياما از اين ا. دارند

هاي علمي، سازماني و تشريفات اداري استفاده مطلوب  كاستي

 .آيد به عمل نمي

هاي مطلوب آموزش به مردم براي همكاري با  بايستي زمينه •

اما مسووالن ذيربط در اثر . مسووالن خدمات شهري فراهم گردد

خصوص ناكافي بودن اطالعات مديريتي و مردمي در اين 

 هاي خود ندارند؛ اقدامات مفيد و موثري را در برنامه

 پيشنهادها.  ۱ـ  ۹

هاي مطالعات و  با توجه به نتايج ارزيابي اجتماعي، يافته

هاي گروه تحقيق و اهداف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پروژه  بررسي

بازيافت مواد زايد جامد تهران، پيشنهادات مجري و مشاور در 

 :گردد و كاربردي به شرح زير ارايه مي دو سطح راهبردي
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 پيشنهادهاي راهبردي •

بازنگري بر ساختار، كاركرد و عملكرد سازمان بازيافت و  .۱

هاي توسعه  تبديل مواد تهران و بازسازي آن در جهت هدف

 اقتصادي ـ اجتماعي پايدار كشور، تهران و پروژه؛

بازنگري بر ساختار، كاركرد و عملكرد نظام مديريتي و  .۲

در جهت ” سازمان بازيافت و تبديل مواد تهران ” مديريت 

يابي از مديريت مشاركتي و شورايي و  افزايش كارايي، بهره

 جلب مشاركت مردم در اجراي برنامه هاي خدمات رساني شهري؛

سازماندهي واحد روابط عمومي و اطالع رساني با جلب و جذب  .۳

” مديريتي  نيروهاي متخصص و كارآمد در ساختار سازماني و

در جهت ايجاد ارتباط با “ سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 شهروندان و جلب مشاركت آنان؛

 ايجاد واحد ارتباط مردمي در ساختار روابط عمومي سازمان؛ .٤

آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت،   نياز سنجي و برنامه ريزي .٥

بلند مدت براي كاركنان سازمان در تمام سطوح پرسنلي و 

ي كارگاه هاي آموزشي در جهت بازآموزي و نوآموزي برگزار

هاي پروژه، سازمان و توسعه  كاركنان و انطباق آنها با هدف

 اقتصادي ـ اجتماعي پايدار كشور؛

اقدام به انجام تحقيقات و مطالعات پايدار و مستمر در  .٦

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و زيست  زمينه

ها، مسايل، مشكالت، موانع و  ناخت واقعيتمحيطي تهران جهت ش

 تنگناهاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي پروژه و سازمان؛

هاي  برنامه ريزي اجتماعي بر پايه دستآوردها و يافته .۷

 تحقيقات و مطالعات انجام گرفته؛
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هايي از خدمات اجتماعي و اقدامات اجتماعي به  واگذاري بخش .۸

و نظارت بر عملكرد آنها در  ها و نهادهاي غير دولتي سازمان

هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پروژه، سازمان و  جهت هدف

 تهران؛

بازنگري بر قوانين و مقررات خدمات شهري و تصويب قوانين  .۹

 جديد در جهت روان سازي اقدامات اجتماعي و خدمات اجتماعي؛

رعايت اصول و مباني مديريت علمي در انتخاب مديران و  .۱۰

 يژه رعايت نظام شايسته ساالري؛كاركنان به و

بهره يابي از متخصصان و محققان علوم اجتماعي در سازمان  .۱۱

بازيافت و تبديل مواد در جهت درك و فهم امور و مسايل 

هاي اجتماعي ذيربط و انتقال آنها  شهري، شهرنشينان و گروه

 به مسووالن از فرآيند توليد تا انتقال و دفن زباله؛

ها و نهادهاي ذيربط  انونمند با سازمانهمكاري پايدار و ق .۱۲

در انتقال كارگاه هاي آالينده و توليد كننده مواد زايد 

 هاي صنعتي؛ خطرناك و غير بهداشتي صنعتي درون شهري به شهرك

هاي مناسب براي  سرمايه گذاري كالن ملي و  ايجاد زمينه .۱۳

 .المللي جهت حل مشكل كنوني و آينده زباله تهران بين

  اي كاربرديپيشنهاده •

رعايت اصول و مباني تقسيم كار اجتماعي و سلسله مراتب  .۱

بين مديران و “ بازيافت و تبديل مواد ” سازماني در سازمان 

 كاركنان بر پايه شرح خدمات مدون و مصوب؛

 پرهيز از تظاهر و تبليغات عوام فريبانه؛ .۲

بايد با تاليف و انتشار “ سازمان بازيافت و تبديل مواد ”  .۳

هاي ساده به زبان مردم سطح آگاهي، روحيه  ورها و كتاببروش
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از جمله . همكاري و مشاركتي مردم و شهروندان را باال برد

چنين تاليفات و انتشارات مي توان به موارد زير اشاره 

 :نمود

گانه و  ۲۲هاي خبري ماهانه در مناطق  انتشار بولتن •

 ؛توزيع آنها بين خانوارها، مكان هاي عمومي و غيره

هاي توليد  هاي جيبي كوچك در زمينه انتشار كتاب •

زباله، تفكيك زباله در مبدأ و رعايت امور بهداشتي 

 در توليد و ذخيره سازي زباله؛ 

نصب پالكاردهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي در  •

... هاي عمومي، وسايل حمل و نقل و  ها، مكان گذرگاه

 ۲۲اطق با توجه به سطح فرهنگ و آگاهي مردم در من

 گانه تهران؛

تهيه تيزرهاي تلويزيوني و اطالع رساني از طريق  •

 .بردها در سطح شهر بيل

هاي آموزشي  اقدام به نياز سنجي آموزشي جهت برگزاري دوره .٤

ها و نهادهاي  براي كاركنان اداري، كارشناسي، مديريت سازمان

 درگير با مساله زباله تهران؛

ايي مدون و مصوب براي هاي اجر تهيه و تدوين دستورالعمل .٥

واحدهاي جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله و نظارت و 

 ارزيابي مستقيم از كارآيي و كارآمدي واحدهاي مذكور؛

ايجاد زمينه هاي مناسب براي مالقات و برگزاري جلسات مردم  .٦

با مسووالن در جهت كسب آگاهي از نيازها، مسايل و امكانات 

 همديگر؛
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ن بر اصل رضايتمندي مردم از طريق انجام وظايف توجه بنيادي .۷

ها بدون بزرگنمايي و ارايه وعده و وعيدهاي غير  و مسووليت

 عملي و مبهم؛

توجه به اصول و مباني زيبا سازي، سالم سازي و بهسازي محيط  .۸

شهري از طريق انجام تحقيقات روش شناختي، جامعه شناختي و 

 روانشناختي؛

و متخصصان علوم اجتماعي در  بهره يابي از كارشناسان .۹

هاي  هاي اجتماعي، برنامه ريزي اجتماعي و ارزيابي مشاوره

 اقتصادي ـ اجتماعي سازمان؛

هاي اقتصادي ـ اجتماعي  برنامه ريزي فرهنگي براي گروه .۱۰

گانه تهران در جهت ارتقاي آگاهي هاي فرهنگي  ۲۲ساكن مناطق 

رست از شرايط و و مشاركت هاي اجتماعي از طريق كسب اطالعات د

 وضعيت فرهنگي و اقتصادي جمعيت ساكن مناطق؛

ها و سمينارهاي توجيهي براي شهروندان  برگزاري گردهمايي .۱۱

هاي اقدامي جهت جلب  در مناطق و ارايه دستآوردها و برنامه

 هاي در دست اقدام؛ مشاركت آنان در اجراي برنامه

است پرهيز از جابجايي نيروهاي كارشناسي و ستادي و سي .۱۲

هاي شخصي در  ها و اظهار نظر هاي  مصلحتي مبتني بر تجربه كاري

 سازمان؛

ايجاد زمينه هاي مطلوب مديريت مشاركتي در سازمان جهت  .۱۳

 انسجام سازمان و ارتقاي كارآيي كاركنان؛

هاي  اقدام براي حذف تشريفات اداري، مقررات و بخشنامه .۱٤

 هاي سازمان؛ سازي فعاليت دست و پا گير سازماني در جهت روان

هاي ارزيابي كاركنان بر پايه  تهيه و تدوين پرسشنامه .۱٥

 اصول و مباني مشاركتي و علمي؛
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۳۸ 

ها در سازمان در  ها و پاداش تجديد نظر در نظام پرداخت .۱٦

 جهت ايجاد انگيزه مثبت بين كاركنان؛

هاي مطلوب همكاري بين پرسنل سازمان و  ايجاد انگيزه .۱۷

هاي اجتماعي از طريق اهداي  ها، شهروندان و گروه خانواده

هاي  دان ها، نصب زباله كيسه هاي جمع آوري زباله به خانواده

 هاي مناسب؛ زيبا، راحت و محكم در محل

ها و نهادهاي ذيربط در خصوص  همكاري سازمان با سازمان .۱۸

تصويب قوانين و مقررات مربوط به توليد محصوالت بهداشتي، 

براي استفاده شهروندان و بادوام و زيبا توسط توليدكنندگان 

 .ها در نگهداري، جمع آوري و ارايه زباله به مسووالن خانواده

ها به  در خصوص جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله .۱۹

 :هاي خطرناك بايد اقدامات زير صورت گيرد ويژه زباله

اطالع رساني در مورد خطرات زباله به صورت مستمر از  •

شنيداري در جهت ارتقاي  هاي ديداري و طريق رسانه

ميزان آگاهي خانوارها، صاحبان صنايع، دست 

 ها و غيره؛ اندركاران بيمارستان

هاي الزم و مستمر در خصوص نحوه جمع آوري  ارايه آموزش •

 و دفن زباله؛

هاي پيمانكاران  نظارت و كنترل مستمر و مستقيم بر فعاليت .۲۰

 جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

رساني  شفاف به مردم پس از مطالعه و بررسي در  اطالع .۲۱

منطقه جديد دفن زباله با توجه به پيش بيني احتمال ايجاد 

هاي زير جهت جلب مشاركت مردم  امكانات و تسهيالت در زمينه

 منطقه؛

با احداث محل جديد دفن زباله در عزيز آباد و هوشنگ آباد ، 

راي مردم منطقه فراهم شود كه امكانات و تسهيالتي ب پيش بيني مي

 :شود

ايجاد اشتغال براي جوانان و ساكنان منطقه توسط  .۱

 هاي درگير با پروژه محل جديد دفن زباله؛ سازمان
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 ها و موسسات بازيافت در منطقه؛ ايجاد شركت .۲

ايجاد تاسيسات بهداشتي، رفاهي و ارتباطي براي  .۳

ها، موسسات و  واحدهاي دولتي مستقر در  شركت

 منطقه؛

 .  ش بازار خريد و فروش مواد بازيافتيگستر .٤

 پايان مجموعه اول 
 خالصه گزارش اجرايي 
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  :مجموعه اول    
 

 خالصه گزارش اجرايي
( Executive summery )   
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 فهرست مطالب

 خالصه گزارش اجرايي

ارزيابي اجتماعي پروژه بازيافت مواد زايد جامد 

   تهران

 

 صفحه     عنوان 

 
 ۲ --------------------------------------------- فهرست مطالب      

 ٥ ----------------------------------------------- مقدمه  .  ۱ـ  ۱
 ٦ ----------------------------------------- مشخصات پروژه .  ۱ـ  ۲
 ۷ ------ وضعيت جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي تهران كنوني .  ۱ـ  ۳
 ۱۰ ---------------------------------------- هاي مطالعه هدف.  ۱ـ  ٤
 ۱۱ ----------------------------------- جمعيت مورد مطالعه .  ۱ـ  ٥
 ۱۱ -------------------------------------------- روش شناسي.  ۱ـ  ٦

 ۱۲ ------------------------------------------- روش استنادي  •

 ۱۲ ------------------------------------- روش مطالعات ميداني •

 ۱۲ ------------------------------ ها  هاي جمع آوري داده تكنيك •
رويكرد مشاور در خصوص مسايل و مشكالت توسعه اقتصادي ـ .  ۱ـ  ۷

 ۱۲ --------------------------------------اجتماعي  شهر تهران 
 ۱٦ ---------------------------- ها  عمده دستاوردها و يافته.  ۱ـ  ۸

 ۱٦ - ها در ارايه خدمات شهري در تهران استينيازها، كمبودها و ك •

( مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي اجتماعي در بخش خدمات شهري  •
 ۱۷ -------------------------------- )مديريت مواد زايد جامد 

ميزان عالقمندي مردم، گروه هاي اجتماعي و سازمان هاي دولتي و  •
  ۲۲ ---------- غير دولتي به مشاركت در حل معضل زباله در تهران

 ۲۳ ------------------------------------------- پيشنهادها .  ۱ـ  ۹

 ۲٤ ------------------------------------ پيشنهادهاي راهبردي  •

 ۲٥ ------------------------------------ پيشنهادهاي كاربردي  •
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 مقدمه.  ۱ـ  ۱

يكي از وظايف اصلي مديريت خدمات شهري، پاكسازي محيط شهري 

و استفاده بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل شهري در جهت 

ارايه . هاي خدمات رساني به شهروندان است بهينه سازي فعاليت

اندهي توليد زباله، ذخيره سازي، جمع آوري و طريق براي سام

انتقال آن به مناطق تاييد شده، توجه به مسايل زيست محيطي 

براي بازيافت و يا تبديل آن به كود و يا دفن، يكي از 

 . هاي مديريت شهري در جهان امروز است ترين مسووليت عمده

 ۷۰۰نفر، وسعت  ٦۷۹۱۲۰۷، تهران با جمعيت ۱۳۸۲در سال 

ناحيه شهرداري با بيش از  ۱۲۰منطقه و  ۲۲متر مربع، با كيلو

هزار تن زايدات صنعتي و  ۷/۱۸ميليون تن زايدات شهري،  ٤۳/۲

نمودارها و . هزار تن زايدات بيمارستاني مواجه بوده است ۲۷

هاي ارايه شده در گزارش هاي اصلي و پيوست اصلي، عظمت و  جدول

 .سازد مياهميت  روزافزون اين مساله را روشن 

در حال حاضر، اين مساله نه تنها از ابعاد توليد، جمع 

باشد بلكه از نظر  آوري و انتقال مورد توجه مسووالن ذيربط مي

آلودگي زيست محيطي و انتخاب مكان مناسب براي دفن و بازيافت 

زيرا امروزه، توليد كنندگان ثروت و . نظر است آن نيز مد

 . كنند تلقي مي“ يف طالي كث” تكنولوژي، زباله را 

با توجه به موارد مذكور، امروزه براي حل مساله و مشكل 

المللي نيز به كمك مديران  هاي بين زباله شهر تهران، سازمان

اند تا شايد از اين طريق بتوانند راهكارهاي  شهري و كشور آمده

 . راهبردي و اجرايي براي اين مساله پيدا نمايند

وجود، مديريت سياسي كشور و مديريت هاي م با توجه به ضرورت

است كه كارايي و   شهري تهران به اين واقعيت توجه نموده

پايداري سيستم مديريت زباله از يك سو به ساختار، كاركرد و 

عملكرد زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي 
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هاي مالي،  ها و همكاري بستگي دارد و از سوي ديگر به مشاركت

 . گي و انساني و جلب اعتماد مردم وابسته استفرهن

هاي  توفيق در ارايه خدمات شهري، مستلزم آگاهي از واقعيت

مذكور بوده و دستيابي به چنين آگاهي از طريق انجام تحقيقات 

 . اجتماعي مستمر و پايدار امكان پذير است
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 مشخصات پروژه.  ۱ـ  ۲

 

 : عنوان پروژه. ۱

پروژه بازيافت مواد زايد جامد ارزيابي اجتماعي   

 تهران 

 

 :كارفرماي پروژه . ۲

سازمان بازيافت مواد زايد جامد تهران، معاونت     

 خدمات شهري شهرداري تهران

 

 : مشاور و مجري پروژه . ۳

 پژوهشكده جامعه پژوهي و برنامه ريزي الميزان 

 

  :زمان اجرا. ٤

  ۱۳۸۳شش ماهه اول سال    

 

 : كننده مالي نهاد تامين . ٥

 بانك جهاني  

 

  :محل اجراي پروژه . ٦

 تهران 
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 وضعيت جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي تهران كنوني  .  ۱ـ  ۳

تهران، به عنوان پايتخت ايران و بزرگترين شهر كشور، داراي 

موقعيت جغرافيايي ـ زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و 

ها، امكان توسعه  به اين ويژگي كم توجهي. اي است سياسي ويژه

اقتصادي ـ اجتماعي پايدار و خدمات رساني شهري را با موانع و 

 .  سازد تنگناهاي جدي مواجه مي

تهران در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز و در دشت وسيعي 

قرار گرفته است كه از آب و هواي مناسب، خاك بهره ور و زميني 

اين شهر، به سبب موقعيت . ستبا رسوبات فراوان برخوردار ا

جغرافيايي كه در مركز شبكه ارتباطات كشور قرار دارد، با 

. ها و شهرهاي ديگر كشور به آساني ارتباط برقرار مي كند استان

هاي  چنين شرايط مساعد جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي از دهه

گذشته تا به امروز به علت ساختار و كاركرد توسعه ناموزون 

صادي ـ اجتماعي موجب بروز مشكالت رفاهي، بهداشتي، اقت

اجتماعي، اقتصادي و سياسي گوناگوني شده است كه حل آنها به 

 .تحقيق، شناخت، تصميم گيري و برنامه ريزي گسترده نياز دارد

تهران از نظر موقعيت جغرافيايي، از شمال به شميران، از 

به كرج محدود جنوب به شهر ري، از شرق به دماوند و از غرب 

اين شهر از سه جبهه با ارتفاعات شميران، كرج و . گردد مي

دماوند محصور شده است و فقط از سمت جنوب است كه فضاي فيزيكي 

 . شود نسبتًا باز دارد و آن هم نهايتًا به كوير و دشت محدود مي

مركز آمار ) ميالدي  ۱۹۹٦( هجري شمسي  ۱۳۷٥طبق سرشماري 

هاي  طبق بررسي 0F۱.ميليون نفر بوده است ۸/٦ن ايران، جمعيت تهرا

                                                 
 ۱۳۷٥مركز آمار ايران، سرشماري عمومي سال .  ۱
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ميليون  ٤/۷به  ۱۳۸۰به عمل آمده، جمعيت تهران در اوايل دهه 

هاي كارشناسي اخير جمعيت اين  بررسي. نفر افزايش يافته است

و ) ميالدي  ۲۰۰۲( ميليون نفر  ٥/۱۰شهر را در ساعات روز 

فر برآورد ن) ميالدي  ۲۰۰۲( ميليون  ٥/۸ساكنان آن را در شب 

 . كرده است

 ۱۹۹٦( هجري شمسي  ۱۳۷٥در جدول ذيل، طبق سرشماري سال 

( ، آمار جمعيت تهران بر پايه منطقه بندي شهرداري )ميالدي 

    .نشان داده شده است) مناطق بيست و دوگانه 
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  گانه شهرداري  ۲۲جمعيت تهران بر پايه مناطق  :   ۱جدول شماره 

0B منطقه 
1B 2 جمعيتB خانوار 

3B 4 مرد و زنB 5 مردB 6 زنB7 معمولي ساكنB دستجمعي 

8B 9 تهرانB٦۷۸٥۸٤٥ 10B۳٤٦۸۹٤٦ 11B۳۲۸۹۸۹۹ 12B۱٦٦۰۲۱۹ 13B۲۹۸ 

14B 15 ۱منطقهB۲٤۹٦۷٦ 16B۱۲۸۳۲۹ 17B۱۲۱۳٤۷ 18B٦٦۱٤۲ 19B۳٦ 

20B 21  ۲منطقهB٤٥۸۰۸۹ 22B۲۳۱٤۸۰ 23B۲۲٦٦۰۹ 24B۱۲۰۳۳۳ 25B۱۲ 

26B 27  ۳منطقهB۲٥۹۰۱۹ 28B۱۳۰۳۸۰ 29B۱۲۸٦۳۹ 30B۷۱۷٤٦ 31B۳۳ 

32B 33  ٤منطقهB٦٦۳۱٦٦ 34B۳٤٤۹٥۹ 35B۳۱۸۲۰۷ 36B۱٥٥۲۱٤ 37B۲۱ 

38B 39 ٥منطقهB٤۲۷۹٥٥ 40B۲۱۸۰٦٤ 41B۲۰۹۸۹۱ 42B۱۰٥۱۸٦ 43B۷ 

44B 45  ٦منطقهB۲۲۰۳۳۱ 46B۱۱۲۲۲۲ 47B۱۰۸۱۰۹ 48B٦۰۰٦۳ 49B٥۹ 

50B 51  ۷منطقهB۳۰۰۲۱۲ 52B۱٥٤٦۹۳ 53B۱٤٥٥۱۹ 54B۸۱٦٥۷ 55B۲۹ 

56B 57 ۸منطقهB۳۳٦٤۷٤ 58B۱٦۹۷۸۳ 59B۱٦٦٦۹۱ 60B۸۹۱۰۳ 61B۸ 

62B 63 ۹منطقهB۱۷۳٤۸۲ 64B۸۸٦۱۰ 65B۸٤۸۷۲ 66B٤۲۸٤۷ 67B٤ 

68B 69 ۱۰منطقهB۲۸۲۳۰۸ 70B۱٤۳۰۲۳ 71B۱۳۹۲۸٥ 72B۷٥۰٦٤ 73B۰ 

74B75 ۱۱قه منطB۲۲٥۸٤۰ 76B۱۱۷۱۸٤ 77B۱۰۸٦٥٦ 78B٥۹۰٦٥ 79B۱۹ 

80B 81 ۱۲منطقهB۱۸۹٦۲٥ 82B۹۷۹۲٤ 83B۹۱۷۰۱ 84B٤۸٥۷۹ 85B۲۱ 

86B 87 ۱۳منطقهB۲٥٤۱٤۲ 88B۱۲۹۸٤۹ 89B۱۱٥۲۹۳ 90B٦۱۰٦۲ 91B۱۰ 

92B 93 ۱٤منطقهB۳۹٤٦۱۱ 94B۲۰٤۲۸۷ 95B۱۹۰۳۲٤ 96B۹۸۱٤۰ 97B۱۲ 

98B 99 ۱٥منطقهB٦۲۲٥۱۷ 100B۳۲۰۰٦٤ 101B۳۰۲٤٥۳ 102B۱٤۲۲۳٦ 103B۷ 

104B 105 ۱٦منطقهB۲۹۸٤۱۰ 106B۱٥۲٤۱۱ 107B۱٤٥۹۹۹ 108B۷۱۲٦۹ 109B٥ 

110B 111 ۱۷منطقهB۲۸۷۳٦۷ 112B۱٤۷٥۲۱ 113B۱۳۹۸٤٦ 114B٦٦۷۱۱ 115B۱ 

116B 117  ۱۸منطقهB۲۹٦۲٤۳ 118B۱٥۱۸۱۱ 119B۱٤٤٤۳۲ 120B٦٤۲٤۱ 121B۳ 

122B 123 ۱۹منطقهB۲۲۷۳۸۹ 124B۱۱۷۰۲۹ 125B۱۱۰۳٦۰ 126B٤۷۳۸۱ 127B۰ 

128B 129 ۲۰منطقهB۳٥٦۰۷۹ 130B۱۸۲٤٦٦ 131B۱۷۳٦۱۳ 132B۸۰۸۳٥ 133B٦ 

134B 135 ۲۱منطقهB۱۸۸۸۹۰ 136B۹۸۱٦۲ 137B۹۰۷۲۸ 138B٤۰۷٤٦ 139B٤ 

140B 141 ۲۲منطقهB٥٦۰۲۰ 142B۲۸٦۹٥ 143B۲۷۳۲٥ 144B۱۲٥۹۹ 145B۱ 

هاي بدون برنامه، شكل گيري  رشد شتابان جمعيت، ساختمان سازي

هران، مسايل و مشكالتي را بوجود آورده اي در ت شهركهاي حاشيه

ها،  توان در مهاجرت اي از اين مسايل و مشكالت را مي نمونه. است

ها در داخل و اطراف شهر، افزايش روزافزون زباله  حاشيه نشيني

 .  ديد... هاي اجتماعي گوناگون و  شهري، ناهنجاري
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۱۱ 

كي در واقع تهران امروز، با توجه به گستردگي فضايي و فيزي

غير قابل كنترل خود، از يك سو گلوگاه حيات سياسي، اقتصادي و 

ارتباطي كشور و از سوي ديگر توليد كننده انواع زايدات و 

هاي اجتماعي از جمله مواد زايد جامد، فاضالب،  ناهنجاري

 . شود محسوب مي... هاي كودكان و نوجوانان و  اعتياد، ناهنجاري

توان به شرح زير  ي تهران را ميعمده مسايل، مشكالت و تنگناها

 :خالصه كرد

هوا، صدا، تاثير   مسايل زيست محيطي، مانند آلودگي .۱

ناگوار افزايش توليد زباله، نبود سيستم بهداشتي و زيست 

ها و مناطق ييالقي، سيستم آلوده  محيطي مطلوب، تخريب باغ

هاي سطحي، توليدات گازهاي  هاي زير زميني و آب شدن آب

 ...ده محيط زيست و آلوده كنن

هاي بي رويه و روز افزون،  مسايل جمعيتي مانند، مهاجرت .۲

هاي گوناگون، وجود  گرايي، وجود خرده فرهنگ گرايش به مصرف

هاي قومي گوناگون، تركيب جوان جمعيت، افزايش نسبت  گروه

 ...مردان به زنان، حاشيه نشيني و 

اعتياد  مسايل اقتصادي و اجتماعي مانند، بيكاري، گسترش .۳

در بين جوانان، نبود امكانات تفريحي و رفاهي مطلوب 

گري،  براي زنان و جوانان، گسترش داللي و تجارت واسطه

ها به خارج از كشور، فاصله طبقاتي از نظر  فرار مغز

 ...تحصيلي و 

ها و هنجارها بين  مسايل فرهنگي مانند، تعارض ارزش .٤

ون، تعارض بين هاي گوناگ هاي اجتماعي، وجود فرهنگ گروه
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تبليغات دولتي و نيازهاي روحي ـ فرهنگي مردم، نبود 

 ...الگوي رفتاري و هنجاري شخصي و پذيرفته شده و 

مسايل مديريتي مانند، بي اعتمادي مردم نسبت به تصميمات  .٥

ها در تمام سطوح، كم توجهي دولت به خواستها و  مديريت

ت مردم در نيازهاي مردم، نارسايي و كاستي در جلب مشارك

برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي و اجرايي، تعارض بين 

گفتارها و كردارها در بين مديران، نارضايتي بين مردم 

 ها؛ نسبت به عملكرد دولت و مديريت

گسترش بي رويه شهر و بي توجهي به مسايل زيست محيطي در  .٦

شكل گيري آن، بي توجهي به جمع آوري، انتقال و دفن مواد 

شهر همراه با گسترش شهر و بي توجهي به زايد جامد 

هاي زير زميني از طريق ضايعات از جمله اين  آلودگي آب

 . مسايل است

 هاي مطالعه هدف.  ۱ـ  ٤

هاي  ، كه يكي از زير مجموعه“ ارزيابي اجتماعي” پروژه 

است، داراي “ پروژه مواد زايد جامد شهر تهران ” مطالعاتي 

 . ماعي زير استهاي مشخص اقتصادي ـ اجت هدف

 نقد و بررسي وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛ .۱

 نقد و بررسي موانع و تنگناهاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛ .۲

نقد و بررسي و شناسايي مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه اقتصادي ـ  .۳

 اجتماعي مرتبط با پروژه مواد زايد جامد شهر تهران؛

هاي اقتصادي ـ اجتماعي ذينفع و درگير با  سايي گروهبررسي و شنا .٤

 پروژه؛
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 هاي آسيب پذير مرتبط با پروژه؛ بررسي و شناسايي گروه .٥

نقد و بررسي محل دفن جديد زباله و ارزيابي اثرات آن در زندگي  .٦

 اجتماعي پيرامون محل دفن؛

ارايه راهكارهاي راهبردي و اجرايي در جهت كاهش مسايل مبتالبه  .۷

 .پروژه

العمل اجتماعي برخاسته از تغييرات به وجود آمده از  نقد و بررسي عكس .۸

 اجراي پروژه مديريت مواد زايد شهر تهران؛

درگير كردن گروه هاي اجتماعي و افراد ذينفع متاثر از تغييرات جهت  .۹

 طراحي يك سيستم مديريت پيشرفته براي زباله شهر تهران؛

ه توسعه اقتصادي ـ هدايت تغييرات در جهت فرآيندهاي بهين .۱۰

 .اجتماعي پايدار و انساني
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 جمعيت مورد مطالعه.  ۱ـ  ٥

جمعيت مورد مطالعه در پروژه ارزيابي اجتماعي، منتخبي از 

هاي اقتصادي ـ اجتماعي درگير با مساله توليد،  افراد و گروه

جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله در محدوده تهران 

هاي پروژه، مشاور با همكاري كارفرما  با توجه به هدف. هستند

 :    هاي زير را انتخاب نموده است از جمعيت مورد بررسي نمونه

منتخبي از خانوارهاي تهراني، اعم از زنان و مردان، به عنوان توليد  .۱

 كننده زباله؛

هاي ذينفع در مديريت مواد زايد جامد شهر تهران مانند جمع آوري  گروه .۲

ال دهندگان، تبديل كنندگان زباله و دفن آن و كنندگان، نقل و انتق

هاي  هاي آسيب پذير اعم از زنان و مردان و گروه همچنين افراد و گروه

 مرتبط با پروژه؛... هاي زنان، معتادان و  خاص مانند تشكل

 نظران  مرتبط با پروژه؛ منتخبي از كارشناسان و صاحب .۳

 پروژه؛ منتخبي از مديران و مسووالن شهرداري مرتبط با .٤

 ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با پروژه؛ منتخبي از سازمان .٥

 .منابع، مآخذ،  اسناد و مدارك مربوط به پروژه .٦

 روش شناسي.  ۱ـ  ٦

در تحقيق اجتماعي، درك و دريافت نقطه نظرات، آگاهي، 

اجراي اين . گرايش، تمايل و رفتارهاي مردم كار آساني نيست

اعي به جهت حساسيت آن در كشورهاي در حال گونه تحقيقات اجتم

با توجه . است  تر از كشورهاي توسعه يافته تر و حساس توسعه مشكل

ها و  الذكر، اين پروژه با به كاربري روش به رويكرد فوق

ها و  هاي قابل اطمينان و علمي سعي نموده است تا داده تكنيك
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هاي  ين، روشبنابرا. هاي قابل قبولي را جمع آوري نمايد يافته

ها در اين پروژه به شرح زير  هاي جمع آوري داده تحقيق و تكنيك

 : انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت
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  روش استنادي )Documentary Research Method  (  

هاي تحقيق،  اين روش براي مطالعه اسناد و مدارك، گزارش

در ... وها و منابعي كه در سازمان بازيافت تهران  مقاالت، نقشه

منابع . خصوص پروژه وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفته است

از بين ) با توجه به زمان و هدف پروژه ( و مآخذ مورد نياز 

منابع و مآخذ معتبر و مرتبط با موضوع انتخاب و مورد مطالعه 

 .و بررسي قرار گرفت

  روش مطالعات ميداني )Field Research Method  ( 

مطالعات كيفي به كار رفته و به منظور دريافت اين روش براي 

( هاي ذينفع مانند موسسات غير دولتي  اطالعات از افراد و گروه

NGOs (هاي دولتي كه با  ها و نهاد ، افراد مطلع محلي، سازمان

 . پروژه در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گرفت

  ها  هاي جمع آوري داده تكنيك 

تحليل « هاي  ، در اين پروژه، تكنيكطبق برنامه مطالعاتي

 ، “مشاهده” ، »گلوله برفي « ، »محتوا 

 . مورد استفاده قرار گرفت“ هاي گروهي  مباحثه” و “ مصاحبه ” 

توضيح اينكه، از روش استنادي براي جمع آوري اطالعات و 

با ( هاي موجود و پيشينه تحقيق و از روش مطالعات ميداني  داده

هاي  براي مطالعات و بررسي) هاي ويژه خود  نيكبهره يابي از تك

ها و اطالعات تكميلي مورد  در اين روش، داده. كيفي استفاده شد

 . نياز پروژه جمع آوري گرديد

رويكرد مشاور در خصوص مسايل و مشكالت توسعه اقتصادي .  ۱ـ  ۷

 ـ اجتماعي شهر تهران
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عنوان همانطور كه در گزارش اصلي بيان گرديد، تهران، به 

كالن شهر و پايتخت ايران، تحت تاثير عناصر تشكيل دهنده 

تاريخي خود، ساختار و كاركرد توسعه ناموزون اقتصادي ـ 

. اجتماعي كشور و نظام اقتصاد جهاني گسترش و توسعه يافته است

در واقع، مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي تهران امروزي 

 . تبرخاسته از چنين روند و فرآيندي اس

بنابراين، هر اقدام اجتماعي كه در جهت حل و فصل مسايل و  

مشكالت امروز و فرداي تهران برداشته شود بايستي با توجه جدي 

 :به سه مجموعه از عوامل زير انجام گيرد

موقعيت تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگي،  .۱

 اقتصادي و مديريتي تهران؛

تصادي ـ ساختار، كاركرد و عملكرد توسعه اق   .۲

 اجتماعي كشور؛

نقش اقتصاد جهاني در روند، فرآيند و عملكرد توسعه  .۳

 .اقتصادي ـ اجتماعي كشور

هاي مباحث و مسايل اقتصادي ـ اجتماعي، هر  اصوالً، پيچيدگي

هاي اجتماعي را با عمده موانع و  اقدام اجتماعي و سياست گزاري

يتي مواجه تنگناهاي رواني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مدير

دانيم، شرايط و وضعيت زندگي در  كه مي  اما همانطوري. سازد مي

ها اجازه آزمون و خطاهاي  ها و مديريت جهان امروز به انسان

لذا ضروري است براي هر اقدام اجتماعي . دهد مكرر را نمي

 . يي انديشيده شود تدابير عقالني و واقع بينانه

ني و واقع بينانه، حقيقت امر اين است كه تدابير عقال

هاي اجتماعي و  نيازمند مطالعات و تحقيقات اجتماعي، ارزيابي

هاي اجماعي از مردم و  هاي اجتماعي و نظر خواهي نيازسنجي

زيرا توسعه پايدار و انساني در جهان امروز بر . مديريت است
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دو بال پر توان يعني مديريت شايسته و مشاركت مردم استوار 

 .  است

چنين رويكردي و براي حل هر مساله زيست محيطي،  در راستاي

جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي شهر تهران اقدامات 

 : بنيادين زير بايستي صورت گيرد

تحقيق و بررسي جامع در زمينه امور و مسايل اقتصادي ـ  .۱

 اجتماعي موجود تهران؛

برنامه ريزي و سياست گزاري بر پايه دستآوردهاي تحقيقات  .۲

 هاي به عمل آمده؛ ررسيو ب

برنامه ريزي و سياست گزاري بر پايه مسايل و مشكالت  .۳

 اجتماعي مرتبط با زباله؛

 . ارزشيابي مستمر از پيشرفت اقدامات اجتماعي .٤

رسد تا كنون اقدامات اجتماعي در جهت سازماندهي و  به نظر مي

بر “ زباله تهران ” ساماندهي امور مربوط به مساله و معضل 

چرا كه مطالعات و . االشاره صورت نگرفته است ويكرد فوقپايه ر

 .هاي حاضر حاكي از اين واقعيت است بررسي

هاي تجربي و نظري مشاور پروژه  نتايج مطالعات و بررسي

ارزيابي اجتماعي، رويكرد نوين و بومي را براي امور و مسايل 

مطرح ) مانند پروژه مواد زايد جامد ( اقتصادي ـ اجتماعي 

هاي مناسب  از ديدگاه اين مشاور، براي ايجاد زمينه. ته استساخ

هاي اقتصادي ـ  و مطلوب و براي جلب مشاركت مردم در برنامه

دهنده نظام  اجتماعي، آگاهي از عناصر و اركان اصلي شكل

زيرا نظرات مردم در ارتباط با اجراي . اجتماعي ضروري است

ه از ساختار، پروژه مواد زايد جامد تهران بيشتر برخاست
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كاركرد و عملكرد عناصر و اركان اجتماعي است كه نظام اجتماعي 

 .اند را شكل داده

توان با يك مدل  الذكر را مي جهت يادآوري، رويكرد فوق

1Fپارادايمي

به اين معنا كه بيشترين موانع و . بيان داشت ۲

ها  تنگناها و مسايل و مشكالت و همچنين اعمال مديريت در سازمان

تماعات را با پنج عامل بسيار مهم اقتصادي ـ اجتماعي و اج

 . توان تحليل و تبيين نمود مي

 :اين پنج عامل مهم عبارتند از

. ٥فرهنگي    . ٤اقتصادي   . ۳جمعيتي و انساني   . ۲محيطي    زيست. ۱

 مديريتي

عوامل مذكور، از يك سو اركان و عناصر اصلي و بنيادين شكل 

شهر و يك جامعه هستند و از سوي ديگر  دهنده يك اجتماع، يك

ساختار ، كاركرد و عملكرد عناصر مذكور، اثرگذار بر روند و 

از اين منظر، يك . اي است هاي اجتماعي و توسعه فرآيند مشاركت

پويش و دگرگوني اجتماعي در بستر چنين عناصر و اركان به 

از آيد، بنابراين اگر اين عناصر و اركان  مرحله اجرا در مي

هاي  ساختار، كاركرد و عملكرد مطلوب برخوردار باشد، پروژه

متفاوت اجتماعي در فضاي آرام ، مطلوب و اثربخش به مرحله 

هاي اقتصادي ـ  آيد و برعكس آن هم اجراي پروژه اجرا در مي

. كند اجتماعي و فني را با موانع و تنگناهايي جدي مواجه مي

تنگناهاي مرتبط با پروژه بنظر مشاور، عمده مسايل ، موانع و 

با چنين رويكردي قابل تحليل و تبيين است و مشاور با بهره 

حاضر “ ارزيابي اجتماعي ” يابي از چنين رويكردي به مطالعه 

                                                 
2 . Paradigm  
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رويكرد مذكور، در مدل پارادايمي زير نشان داده . پرداخته است

 : شده است
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عملكرد عناصر و اركان پارادايم مربوط به ساختار، كاركرد و :  ۱نمودار شماره 

تشكيل دهنده شهر تهران و مسايل برخاسته از آن در ارتباط با اجراي پروژه مديريت 

 مواد زايد جامد

 

۱. 

هارتاركه هرركرر ه هملكرر ههررهتران

 

 
 

ساختار ، كاركرد و 
عملكرد عناصر زيست 

 محيطي تهران

ساختار، 
كاركرد و 
عملكرد 
عناصر 

جمعيتي  
ساكن 
ان هت

ساختار، 
كاركرد و 
عملكرد 
عناصر 

مديريتي  
ههنشهر تهرا

ساختار، كاركرد 
و عملكرد عناصر 
فرهنگي شهر 

ا هت

ر، كاركرد ساختا
و عملكرد عناصر 
اقتصادي شهر  

هتهران

عمده موانع و 
تنگناهاي برخاسته از 

دهنده  عناصر تشكيل
نظام شهري  تهران در 
ارتباط با پروژه 
مديريت مواد زايد 

 جامد  

عوامل اثر گذار 
هدروني

عوامل اثر گذار 
هبيروني
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 ها عمده دستاوردها و يافته.  ۱ـ  8

هاي پروژه ارزيابي اجتماعي را  عمده دستآوردها و يافته

 :به شرح زير بيان نمودتوان در سه طيف مشخص و مرتبط به هم  مي

 ها در ارايه خدمات شهري در  نيازها، كمبودها و كاستي

 ارتباط با پروژه در تهران؛

  مسايل، مشكالت، موانع و تنگناها در ارايه خدمات

 شهري؛

 هاي  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه

دولتي و غير دولتي به مشاركت در سازماندهي و 

  ها در ارايه خدمات شهري در تهران نيازها، كمبودها و كاستي • . هي معضل زباله تهرانساماند

نبود برنامه قوي و مدون و مشخص كوتاه مدت، ميان مدت و بلند  .۱

مدت اجرايي و آموزشي در سازمان بازيافت  و تبديل مواد بر 

 پايه تحقيقات و مطالعات علمي؛

ار در جهت اجراي برنامه مند، هدفمند و پايد نبود مديريت نظام  .۲

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت مواد زايد شهري 

 و يا خدمات شهري؛

هاي درگير در خصوص جمع  نبود هماهنگي و نظارت بين سازمان .۳

 آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

نبود اطالعات واقعي و روزآمد از خواستها، نيازها و ميزان  .٤

هاي مردم در امور مربوط به زباله و خدمات  يرضايت و نارضايت

 شهري؛
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۲۳ 

نبود شناخت كافي و كامل از اصول و مباني مديريت مشاركتي و  .٥

هاي فكري، مالي، انساني و  شورايي در جلب و جذب مشاركت

 اجتماعي شهروندان تهراني؛

پايين بودن آگاهي مردم از روند و فرآيند جمع آوري، انتقال،  .٦

 ه در تهران؛بازيافت و دفن زبال

نبود قوانين و مقررات مدون و مصوب جامع در مورد جمع آوري،  .۷

 انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

هاي مشخص، مدون و مصوب براي  نبود اختيارات و مسووليت .۸

 ها و نهادهاي درگير با زباله؛ سازمان

كمبود كارشناسان و كاركنان آموزش ديده و مجرب جهت برخورد  .۹

هاي اجتماعي درگير با  ردمي با مردم و گروهانساني، اجتماعي م

 توليد، جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

نبود امكانات بهداشتي و يا عدم توجه به بهداشت كار در  .۱۰

( مراكز درگير با جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛ 

 )به عنوان مثال ايستگاه هاي انتقال زباله و مركز دفن زباله 

ود و يا فرسوده بودن ماشين آالت حمل زباله در كمب .۱۱

 هاي درگير با جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛ سازمان

هاي  نبود نظارت عالي و كنترل توسط مسووالن بر آلودگي .۱۲

ها، مراكز تفريحي،  ها، دره ها، جاده محيطي مانند رودخانه

 توسط مردم؛ ها و مواد زايد  ها و غيره در اثر پخش زباله پارك

ها و نهادهاي  يافته بين سازمان هاي سازمان نبود همكاري .۱۳

دولتي و غير دولتي در امور بهداشتي، آموزشي، فرهنگي، رفاهي 

 و تفريحي مربوط به شهروندان تهراني؛
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۲٤ 

ها و برآوردهاي مالي و  نارسايي و كاستي در پيش بيني .۱٤

هاي  مههاي سنگين اجتماعي و مالي و برنا اجتماعي مثل هزينه

 بر؛ يي غير عملي و هزينه توسعه

هاي  ها و نيازسنجي ها، امكان سنجي عدم انجام نظرسنجي .۱٥

گانه تهران جهت  ۲۲مستمر و علمي از مديريت و مردم مناطق 

ها  استفاده بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل در برنامه ريزي

 ها؛ گزاري  و سياست

ارايه خدمات شهري نداشتن متولي مشخص و مسوول مستقيم در  .۱٦

 ها و موازي كاري در اين خصوص؛ و پراكندگي مسووليت

هاي مسووالن  احساس عدم اعتماد مردم به اقدامات و فعاليت .۱۷

 خدمات شهري؛

احساس عدم اطمينان برخي مسووالن در خدمات شهري كه  .۱۸

معتقدند مردم آگاهي الزم براي مشاركت و همكاري با مديريت 

مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي اجتماعي موجود در بخش خدمات  •   . خدمات شهري را ندارند

 )مديريت موادزايد جامد ( شهري 

نارضايتي مردم از شيوه جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن  .۱

 زباله در تهران؛

هاي مختلف  نارضايتي مردم از نحوه جمع آوري زباله توسط گروه .۲

( ختلف شب و روز جهت هاي م از جمله مجاز و غير مجاز در ساعت

و ) جمع آوري نان خشك، كارتن، پالستيك، شيشه، تخته و غيره 

 ها؛ ها و خيابان پخش آنها در سطح كوچه
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۲٥ 

وجود حيوانات و حشرات ناقل بيماري در سطح شهر در اثر عدم  .۳

هاي درگير  رعايت اصول و مباني بهداشتي توسط شهروندان و گروه

 با جمع آوري زباله؛ 

هاي جمع آوري زباله و محل دفن  اكنين اطراف ايستگاهنارضايتي س .٤

زباله در كهريزك و مراكز بازيافت از اقدامات غير بهداشتي، 

عدم توجه به رعايت آسايش و رفاه مردم منطقه توسط عوامل 

 مرتبط؛

ها پس از جمع آوري  هايي كه زباله اعتراض بسياري از مردم محله .٥

 گردند؛ جهت انتقال دپو مي

ي مردم از عدم رعايت اصول و مباني اوليه بهداشتي نارضايت .٦

 توسط جمع آوري كنندگان زباله از منازل؛

هاي دولتي و غير دولتي در منطقه  نگراني شديد مردم، سازمان .۷

حسن آباد و شهر ري در خصوص انتقال مركز دفن زباله از كهريزك 

به عزيز آباد و هوشنگ آباد به خاطر ايجاد مسايل و مشكالت 

 تمالي براي ساكنين منطقه؛اح

هاي داوطلبانه مردمي و تشكل  عدم توجه سازمان به نقش و فعاليت .۸

 هاي غير دولتي؛

پايين بودن سطح آگاهي و يا عدم آگاهي كارگران جمع آوري  .۹

كننده زباله از اثرات بهداشتي و زيست محيطي و عدم رعايت 

 بهداشت كار؛

صوص انتقال وجود برخي موانع و تنگناهاي اجرايي در خ .۱۰

مركز دفن زباله از كهريزك به عزيز آباد و هوشنگ آباد، اين 

يي و اجرايي ـ  توان از دو بعد منطقه موانع و تنگناها را مي

 :مديريتي به شرح زير مورد بررسي قرار داد
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۲٦ 

 :يي موانع و تنگناهاي منطقه.  ۱۰ـ  ۱

هاي توليدي، صنعتي و تجاري در  ها و مجتمع وجود شركت .۱

 منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد؛اطراف 

وجود تاسيسات سپاه در اطراف منطقه عزيز آباد و  .۲

 هوشنگ آباد؛

اعتراضات مردم اطراف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد  .۳

 نسبت به پي آمدهاي اجراي پروژه دفن زباله؛

 تعيين تكليف ساكنان عزيز آباد و هوشنگ آباد؛ .٤

آباد و  صاحبان بالقوه و بالفعل زمين هاي عزيز .٥

 آباد؛  هوشنگ

 هاي زراعتي منطقه؛   ها و زمين احتمال آلودگي آب .٦

 :يي موانع و تنگناهاي اجرايي ـ منطقه.  ۱۰ـ  ۲

دوري محل دفن زباله از مبدأ كه در برخي از موارد  .۱

(   كيلومتر خواهد بود ۸۰فاصله مبدأ تا مقصد بيش از 

 ؛)منطقه شمال شرق تهران 

ميني در مسير و نزديك محل استقرار فرودگاه امام خ .۲

 دفن زباله؛

 حمل زباله از مسير جاده قم و يا اتوبان؛ .۳

عدم توانايي ونداشتن امكانات از جمله ماشين آالت و  .٤

وسايط نقليه براي حمل زباله از تهران به عزيز آباد 

 و هوشنگ آباد؛

نبود وحدت و فرماندهي و سلسله مراتب سازماني در  .٥

 . له در شرايط كنونيجمع آوري، حمل و دفن زبا

 گسترش مسايل اقتصادي ـ اجتماعي در تهران  .۱۱
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۲۷ 

 :ترين اين مسايل عبارتند از عمده

 مسايل زيست محيطي مانند آلودگي هوا و صدا؛.  ۱۱ـ  ۱

افزايش تنوع توليد مواد زايد جامد در سطح .  ۱۱ـ  ۲

 گانه تهران؛ ۲۲مناطق 

و شهرها افزايش روز افزون مهاجرت از روستاها .  ۱۱ـ  ۳

 به تهران و اطراف تهران؛

آلوده شدن آب هاي سطحي و زير زميني تهران و .  ۱۱ـ  ٤

اطراف تهران در اثر ريختن زباله و جريان يافتن 

 فاضالب از شمال به جنوب؛

به ويژه در ( آلوده شدن مزارع و محيط زيست .  ۱۱ـ  ٥

جنوب شهر در اثر سرازير شدن فاضالب از شمال به جنوب 

 ؛)شهر 

بيشتر در   پايين بودن فرهنگ مصرف و توليد زباله.  ۱۱ـ  ٦

 گانه تهران؛ ۲۲مناطق 

افزايش حاشيه نشيني در اطراف تهران به علت .  ۱۱ـ  ۷

 مهاجرت، افزايش بيكاري و فقر؛

وجود گروه هاي قومي ـ فرهنگي گوناگون در سطوح .  ۱۱ـ  ۸

 ن؛گانه تهرا ۲۲متفاوت فرهنگي و اجتماعي در مناطق 

ريخته شدن زايدات مواد غذايي و مصرفي در مكان .  ۱۱ـ  ۹

 ها و غيره توسط مردم؛ هاي عمومي، اتوبوس

گانه شهر  ۲۲هاي آالينده در مناطق  وجود كارگاه.  ۱۱ـ  ۱۰

 . تهران، به ويژه در مناطق غرب، جنوب و شرق تهران

 مسايل و مشكالت كنوني زباله از مرحله توليد تا دفن در تهران  .۱۲

 : اهم اين مسايل و مشكالت عبارتند از
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۲۸ 

 :مسايل و مشكالت موجود در فرآيند توليد زباله.  ۱۲ـ  ۱ 

نبود آگاهي درست خانوارها از شيوه نگهداري و تفكيك  •

 زباله تا مرحله تحويل به مسووالن جمع آوري زباله؛

گانه  ۲۲گوناگوني توليد زباله در خانوار در مناطق  •

نگ مصرف و برخورد با زايدات تهران با توجه به فره

 مواد مصرفي؛

ها در تحويل  عدم رعايت اصول بهداشتي از سوي خانوار •

زباله به مسووالن جمع آوري زباله به لحاظ پايين بودن 

 فرهنگ برخورد با زباله؛

عدم رعايت ساعت تحويل زباله به مسووالن توسط  •

 خانوارها؛

طقه توسط عدم رعايت اصول بهداشتي محيط كار و فضاي من •

 مسووالن كارگاه هاي توليدي درون شهري؛

ها و  آب، كنار خيابان  ريخته شدن زايدات به جوي •

 داران، ميوه فروشان و غيره؛  ها توسط مغازه كوچه

نبود مشاركت و همكاري كامل و مستمر بين توليد  •

كنندگان مواد زايد خانگي، تجاري، بيمارستاني، صنعتي 

 .اتو مسووالن جمع آوري زايد
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۲۹ 

 :مسايل و مشكالت موجود در بخش جمع آوري زباله .  ۱۲ـ  ۲

عدم تناسب خودروهاي جمع آوري مواد زايد جامد با  •

 ساختار فيزيكي و شكل معابر شهري در بعضي مناطق؛

كهنه و فرسوده بودن اكثر ماشين آالت به كار گرفته  •

 ها؛ شده در اين بخش و ساير بخش

زباله با محدوده هاي  عدم تناسب خودروهاي جمع آوري •

 جمع آوري زباله و زيدات؛

ناكافي بودن انواع خودروهاي مورد نياز براي جمع  •

 آوري زباله؛

هاي اجرايي مشخص و مدون در  عدم وجود دستورالعمل •

 زمينه جمع آوري زايدات جامد شهر تهران؛

عدم تفكيك مواد زايد قابل پردازش در مبدأ كه  •

كاغذ، ( آوري شود مانند تواند به صورت مجزا جمع  مي

 ).مقوا، شيشه، انواع پالستيك، انواع فلزات 

 :مسايل و مشكالت موجود در ذخيره سازي زباله.  ۱۲ـ  ۳

عدم تناسب حجم و جنس ظروف و مخازن با انواع زايدات  •

 جامد توليدي؛

عدم وجود استاندارد قابل قبول در زمينه نوع جنس،  •

 شكل و نوع كاربري رنگ؛

ن سطح آگاهي مردم نسبت به مقوله ذخيره پايين بود •

 .سازي و اهميت آن

 : مسايل و مشكالت موجود در حمل و نقل.  ۱۲ـ  ٤

 ها؛  نشت شيرابه در مسير كاميون •
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۳۰ 

ريزش زباله از وسايط نقليه موتوري در هنگام انتقال  •

 ها به مركز دفن؛ زباله از دپوها و ايستگاه

 فرسودگي زياد در ناوگان حمل و نقل؛ •

هاي حمل مواد زايد جامد بعد از  م شستشوي كاميونعد •

 تخليه مواد زايد جامد؛

نبود قانون و دستورالعمل در مورد جمع آوري و انتقال  •

 .مواد زايد جامد
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۳۱ 

 :مسايل و مشكالت موجود در دفن زباله.  ۱۲ـ  ٥

عدم وجود دستورالعمل در زمينه دفع زايدات جامد شهر  •

 تهران؛

شنهادي جهت احداث محل دفن و پي هاي پي بعد مسافت زمين •

 آمدهاي آن؛

پر شدن مركز دفن زايدات شهر تهران و عدم وجود زمين  •

 مناسب جهت دفن زايدات؛

عدم تناسب تجهيزات و امكانات مركز دفن با توجه به  •

 حجم زايدات دفن شهر تهران؛

هاي زباله در مسير حمل به دليل نبود چادر  ريزش بسته •

 . هو پوشش در وسايط نقلي

هاي دولتي و  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه •

 غير دولتي به مشاركت در حل معضل زباله در تهران

با توجه به گستردگي و اثرات نامطلوب كنوني توليد، ذخيره 

سازي، جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله بر زندگي فردي 

ها و  اجتماعي، سازمان هاي و اجتماعي افراد، خانوارها، گروه

نهادهاي دولتي و غير دولتي در كالن شهر تهران از يكسو و 

افزايش انتظارات مردم از مسووالن خدمات شهري از سوي ديگر 

تري براي اقدامات  هاي بالقوه مطلوب موجب گرديده است تا زمينه

هاي مردم و مسووالن  اجتماعي در راستاي جلب مشاركت و همكاري

هاي پروژه حاضر نيز  دستآوردها و يافته. ي، پديد آيدخدمات شهر

توان  ها را مي اهم اين زمينه. اين رويكرد را تاييد كرده است

 :چنين بيان داشت



 پژوهشكده         
  ريزي پژوهي و برنامه معهجا

 الميزان
          ۱۳۷۰تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۳۲ 

شهروندان تهراني عالقمند هستند پس از اطالع رساني و بيان  •

هاي الزم براي پاكسازي و سالم  ضرورت همكاري و ارايه آموزش

ي در جهت هرگونه همراهي، همكاري و سازي محيط زندگي و شهر

 مشاركت جدي نمايند؛

هاي سازمان  هاي غير دولتي مرتبط با هدف نهادها و سازمان •

بازيافت و تبديل مواد، آمادگي خود را براي پاكسازي و 

تنها مشكلي كه در . دارند سالم سازي محيط زيست اعالم مي

انات ها و امك اين خصوص وجود دارد، نبود شرايط، زمينه

 براي همكاري متقابل است؛

هاي تر و خشك اكثرًا اعالم  خانوارها براي جداسازي زباله •

هاي چنين همكاري در  اما شرايط و زمينه. كنند آمادگي مي

 سازمان فراهم نيست؛

هيچ گروه، نهاد و يا فردي بالقوه با اجراي پروژه  •

بازيافت و حل مشكل توليد، جمع آوري، بازيافت و دفن 

. بر مباني مديريت علمي و انساني مخالفتي ندارند زباله

ها، نهادها و يا  اگر مقاومت و يا مخالفتي در بين گروه

تلخ مديريت نادرست   شود برخاسته از تجربه مي  افراد ديده

  خدمات شهري است؛ 

موسسات عمومي، واحدهاي صنعتي، تجاري، خدماتي براي جمع  •

كارشان اعالم آمادگي  آوري و انتقال بهينه زباله از محل

اما مقررات و دستورالعمل مشخص و مدوني براي اين . كنند مي

 موسسات وجود ندارد؛ 

دالالن و مقاطعه كاران خصوصي براي بهينه سازي وسايل و     •

ارتقاي سطح آموزش و فرهنگ كاركنان خود اعالم آمادگي 
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 اما مشكالت مالي و تشريفات اداري زمينه اين گونه. كنند مي

 سازد؛ همكاري را غير ممكن مي

كارشناسان و كاركنان سازمان بازيافت و تبديل مواد و  •

هاي ذيربط، آگاهي و اطالعات اوليه در خصوص  ساير سازمان

امور و مسايل مبتالبه سازمان و مديريت و همچنين از مسايل 

مربوط به جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله را 

ها و  طالعات و تجربه به علت نارسايياما از اين ا. دارند

هاي علمي، سازماني و تشريفات اداري استفاده مطلوب  كاستي

 .آيد به عمل نمي

هاي مطلوب آموزش به مردم براي همكاري با  بايستي زمينه •

اما مسووالن ذيربط در اثر . مسووالن خدمات شهري فراهم گردد

خصوص ناكافي بودن اطالعات مديريتي و مردمي در اين 

 هاي خود ندارند؛ اقدامات مفيد و موثري را در برنامه

 پيشنهادها.  ۱ـ  ۹

هاي مطالعات و  با توجه به نتايج ارزيابي اجتماعي، يافته

هاي گروه تحقيق و اهداف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پروژه  بررسي

بازيافت مواد زايد جامد تهران، پيشنهادات مجري و مشاور در 

 :گردد و كاربردي به شرح زير ارايه مي دو سطح راهبردي
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 پيشنهادهاي راهبردي •

بازنگري بر ساختار، كاركرد و عملكرد سازمان بازيافت و  .۱

هاي توسعه  تبديل مواد تهران و بازسازي آن در جهت هدف

 اقتصادي ـ اجتماعي پايدار كشور، تهران و پروژه؛

بازنگري بر ساختار، كاركرد و عملكرد نظام مديريتي و  .۲

در جهت ” سازمان بازيافت و تبديل مواد تهران ” مديريت 

يابي از مديريت مشاركتي و شورايي و  افزايش كارايي، بهره

 جلب مشاركت مردم در اجراي برنامه هاي خدمات رساني شهري؛

سازماندهي واحد روابط عمومي و اطالع رساني با جلب و جذب  .۳

” مديريتي  نيروهاي متخصص و كارآمد در ساختار سازماني و

در جهت ايجاد ارتباط با “ سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 شهروندان و جلب مشاركت آنان؛

 ايجاد واحد ارتباط مردمي در ساختار روابط عمومي سازمان؛ .٤

آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت،   نياز سنجي و برنامه ريزي .٥

بلند مدت براي كاركنان سازمان در تمام سطوح پرسنلي و 

ي كارگاه هاي آموزشي در جهت بازآموزي و نوآموزي برگزار

هاي پروژه، سازمان و توسعه  كاركنان و انطباق آنها با هدف

 اقتصادي ـ اجتماعي پايدار كشور؛

اقدام به انجام تحقيقات و مطالعات پايدار و مستمر در  .٦

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و زيست  زمينه

ها، مسايل، مشكالت، موانع و  ناخت واقعيتمحيطي تهران جهت ش

 تنگناهاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي پروژه و سازمان؛

هاي  برنامه ريزي اجتماعي بر پايه دستآوردها و يافته .۷

 تحقيقات و مطالعات انجام گرفته؛
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هايي از خدمات اجتماعي و اقدامات اجتماعي به  واگذاري بخش .۸

و نظارت بر عملكرد آنها در  ها و نهادهاي غير دولتي سازمان

هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پروژه، سازمان و  جهت هدف

 تهران؛

بازنگري بر قوانين و مقررات خدمات شهري و تصويب قوانين  .۹

 جديد در جهت روان سازي اقدامات اجتماعي و خدمات اجتماعي؛

رعايت اصول و مباني مديريت علمي در انتخاب مديران و  .۱۰

 يژه رعايت نظام شايسته ساالري؛كاركنان به و

بهره يابي از متخصصان و محققان علوم اجتماعي در سازمان  .۱۱

بازيافت و تبديل مواد در جهت درك و فهم امور و مسايل 

هاي اجتماعي ذيربط و انتقال آنها  شهري، شهرنشينان و گروه

 به مسووالن از فرآيند توليد تا انتقال و دفن زباله؛

ها و نهادهاي ذيربط  انونمند با سازمانهمكاري پايدار و ق .۱۲

در انتقال كارگاه هاي آالينده و توليد كننده مواد زايد 

 هاي صنعتي؛ خطرناك و غير بهداشتي صنعتي درون شهري به شهرك

هاي مناسب براي  سرمايه گذاري كالن ملي و  ايجاد زمينه .۱۳

 .المللي جهت حل مشكل كنوني و آينده زباله تهران بين

  اي كاربرديپيشنهاده •

رعايت اصول و مباني تقسيم كار اجتماعي و سلسله مراتب  .۱

بين مديران و “ بازيافت و تبديل مواد ” سازماني در سازمان 

 كاركنان بر پايه شرح خدمات مدون و مصوب؛

 پرهيز از تظاهر و تبليغات عوام فريبانه؛ .۲

بايد با تاليف و انتشار “ سازمان بازيافت و تبديل مواد ”  .۳

هاي ساده به زبان مردم سطح آگاهي، روحيه  ورها و كتاببروش
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از جمله . همكاري و مشاركتي مردم و شهروندان را باال برد

چنين تاليفات و انتشارات مي توان به موارد زير اشاره 

 :نمود

گانه و  ۲۲هاي خبري ماهانه در مناطق  انتشار بولتن •

 ؛توزيع آنها بين خانوارها، مكان هاي عمومي و غيره

هاي توليد  هاي جيبي كوچك در زمينه انتشار كتاب •

زباله، تفكيك زباله در مبدأ و رعايت امور بهداشتي 

 در توليد و ذخيره سازي زباله؛ 

نصب پالكاردهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي در  •

... هاي عمومي، وسايل حمل و نقل و  ها، مكان گذرگاه

 ۲۲اطق با توجه به سطح فرهنگ و آگاهي مردم در من

 گانه تهران؛

تهيه تيزرهاي تلويزيوني و اطالع رساني از طريق  •

 .بردها در سطح شهر بيل

هاي آموزشي  اقدام به نياز سنجي آموزشي جهت برگزاري دوره .٤

ها و نهادهاي  براي كاركنان اداري، كارشناسي، مديريت سازمان

 درگير با مساله زباله تهران؛

ايي مدون و مصوب براي هاي اجر تهيه و تدوين دستورالعمل .٥

واحدهاي جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله و نظارت و 

 ارزيابي مستقيم از كارآيي و كارآمدي واحدهاي مذكور؛

ايجاد زمينه هاي مناسب براي مالقات و برگزاري جلسات مردم  .٦

با مسووالن در جهت كسب آگاهي از نيازها، مسايل و امكانات 

 همديگر؛
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ن بر اصل رضايتمندي مردم از طريق انجام وظايف توجه بنيادي .۷

ها بدون بزرگنمايي و ارايه وعده و وعيدهاي غير  و مسووليت

 عملي و مبهم؛

توجه به اصول و مباني زيبا سازي، سالم سازي و بهسازي محيط  .۸

شهري از طريق انجام تحقيقات روش شناختي، جامعه شناختي و 

 روانشناختي؛

و متخصصان علوم اجتماعي در  بهره يابي از كارشناسان .۹

هاي  هاي اجتماعي، برنامه ريزي اجتماعي و ارزيابي مشاوره

 اقتصادي ـ اجتماعي سازمان؛

هاي اقتصادي ـ اجتماعي  برنامه ريزي فرهنگي براي گروه .۱۰

گانه تهران در جهت ارتقاي آگاهي هاي فرهنگي  ۲۲ساكن مناطق 

رست از شرايط و و مشاركت هاي اجتماعي از طريق كسب اطالعات د

 وضعيت فرهنگي و اقتصادي جمعيت ساكن مناطق؛

ها و سمينارهاي توجيهي براي شهروندان  برگزاري گردهمايي .۱۱

هاي اقدامي جهت جلب  در مناطق و ارايه دستآوردها و برنامه

 هاي در دست اقدام؛ مشاركت آنان در اجراي برنامه

است پرهيز از جابجايي نيروهاي كارشناسي و ستادي و سي .۱۲

هاي شخصي در  ها و اظهار نظر هاي  مصلحتي مبتني بر تجربه كاري

 سازمان؛

ايجاد زمينه هاي مطلوب مديريت مشاركتي در سازمان جهت  .۱۳

 انسجام سازمان و ارتقاي كارآيي كاركنان؛

هاي  اقدام براي حذف تشريفات اداري، مقررات و بخشنامه .۱٤

 هاي سازمان؛ سازي فعاليت دست و پا گير سازماني در جهت روان

هاي ارزيابي كاركنان بر پايه  تهيه و تدوين پرسشنامه .۱٥

 اصول و مباني مشاركتي و علمي؛
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ها در سازمان در  ها و پاداش تجديد نظر در نظام پرداخت .۱٦

 جهت ايجاد انگيزه مثبت بين كاركنان؛

هاي مطلوب همكاري بين پرسنل سازمان و  ايجاد انگيزه .۱۷

هاي اجتماعي از طريق اهداي  ها، شهروندان و گروه خانواده

هاي  دان ها، نصب زباله كيسه هاي جمع آوري زباله به خانواده

 هاي مناسب؛ زيبا، راحت و محكم در محل

ها و نهادهاي ذيربط در خصوص  همكاري سازمان با سازمان .۱۸

تصويب قوانين و مقررات مربوط به توليد محصوالت بهداشتي، 

براي استفاده شهروندان و بادوام و زيبا توسط توليدكنندگان 

 .ها در نگهداري، جمع آوري و ارايه زباله به مسووالن خانواده

ها به  در خصوص جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله .۱۹

 :هاي خطرناك بايد اقدامات زير صورت گيرد ويژه زباله

اطالع رساني در مورد خطرات زباله به صورت مستمر از  •

شنيداري در جهت ارتقاي  هاي ديداري و طريق رسانه

ميزان آگاهي خانوارها، صاحبان صنايع، دست 

 ها و غيره؛ اندركاران بيمارستان

هاي الزم و مستمر در خصوص نحوه جمع آوري  ارايه آموزش •

 و دفن زباله؛

هاي پيمانكاران  نظارت و كنترل مستمر و مستقيم بر فعاليت .۲۰

 جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

رساني  شفاف به مردم پس از مطالعه و بررسي در  اطالع .۲۱

منطقه جديد دفن زباله با توجه به پيش بيني احتمال ايجاد 

هاي زير جهت جلب مشاركت مردم  امكانات و تسهيالت در زمينه

 منطقه؛

با احداث محل جديد دفن زباله در عزيز آباد و هوشنگ آباد ، 

راي مردم منطقه فراهم شود كه امكانات و تسهيالتي ب پيش بيني مي

 :شود

ايجاد اشتغال براي جوانان و ساكنان منطقه توسط  .۱

 هاي درگير با پروژه محل جديد دفن زباله؛ سازمان
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 ها و موسسات بازيافت در منطقه؛ ايجاد شركت .۲

ايجاد تاسيسات بهداشتي، رفاهي و ارتباطي براي  .۳

ها، موسسات و  واحدهاي دولتي مستقر در  شركت

 منطقه؛

 .  ش بازار خريد و فروش مواد بازيافتيگستر .٤

 پايان مجموعه اول 
 خالصه گزارش اجرايي 
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 رپيشگفتا

ارزيابي اجتماعي حاضر بر پايه شرح خدمات مطروحه فيمابين 

هاي مالي بانك جهاني به مرحله  كارفرما و مشاور و با ساعدت

سازمان بازيافت و تبديل « كارفرماي پروژه، . اجرا درآمده است

پژوهشكده « شهرداري تهران و مشاور و مجري پروژه، » مواد 

 .  است» يزي الميزان جامعه پژوهي و برنامه ر

بر پايه تعهدات مشاور و مجري پروژه، نتايج ارزيابي 

اجتماعي به صورت دو گزارش، گزارش مقدماتي و گزارش نهايي، به 

 .شرح زير تهيه و تدوين و به كارفرما ارايه گرديد

I . گزارش مقدماتي: 

 :گزارش مقدماتي در سه مجموعه زير ارايه گرديد

در دو جلد فارسي و ( گزارش اصلي   :      مجموعه اول 

 ) انگليسي 

 )به زبان فارسي ( پيوست اصلي :      مجموعه دوم 

 ) به زبان فارسي ( پيوست مكمل :      مجموعه سوم 

مجموعه اول، كه گزارش اصلي را شكل داده است، خود داراي 

 : سه بخش به شرح زير است

 كليات :            بخش اول 

 طرح تحقيق        :   بخش دوم 

خالصه دستآوردهاي برگرفته از اجراي طرح :          بخش سوم 

 ارزيابي اجتماعي  

پروژه بازيافت مواد زايد                                 

 جامد تهران 

نام گذاري شده “ اصلي   پيوست”مجموعه دوم، كه تحت عنوان 

اين . جتماعي استاست، دستاورد اصلي مطالعات پروژه ارزيابي ا

 :هاي زير است  بخش شامل زير مجموعه

 پيشينه مطالعاتي موضوع مورد مطالعه؛.  ۲ـ  ۱
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 وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛.  ۲ـ  ۲

مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ .  ۲ـ  ۳

 اجتماعي شهر تهران؛

مرتبط با زباله در شهر  هاي ذينفع مسايل و مشكالت گروه.  ۲ـ  ٤

 تهران؛

عمده مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي .  ۲ـ  ٥

 ـ اجتماعي تهران مرتبط با پروژه؛

ها،  دستاوردهاي برگرفته از مطالعات استنادي، مصاحبه.   ۲ـ  ٦

 هاي گروهي؛ بازديدها و مباحثه

يز آباد و وضعيت جغرافيايي، اقتصادي ـ اجتماعي عز.  ۲ـ  ۷

 )محل جديد دفن مواد جامد زايد تهران ( هوشنگ آباد 

هاي مكمل است، بخش هاي زير را  مجموعه سوم، كه شامل پيوست

 :دهد پوشش مي

 هاي فردي و گروهي؛  هاي مربوط به مصاحبه پرسش. ۳ـ  ۱

 منابع و مآخذ؛.  ۳ـ  ۲

 ها؛  جدول.  ۳ـ  ۳

 اسناد و مدارك؛.  ۳ـ  ٤

   .ها عكس.  ۳ـ  ٥

II . گزارش نهايي:   

، گزارش نهايي داراي چهار ) TOR( بر پايه شرح خدمات 

مجموعه به شرح زير تهيه و تدوين و به كارفرما ارايه 

 :  گرديد

به زبان فارسي و انگليسي ( خالصه گزارش اجرايي : مجموعه اول  .۱

 ؛)

 : خالصه گزارش اجرايي شامل مباحث زير است

 مقدمه؛.  ۱ـ  ۱

 هاي مطالعه؛ هدف.  ۱ـ  ۲

 جامعه مورد بررسي؛.  ۱ـ  ۳
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 روش شناسي؛.  ۱ـ  ٤

مباحث  و مسايل نظري مرتبط با توسعه اقتصادي ـ .  ۱ـ  ٥

 اجتماعي شهر تهران؛

 ها؛ عمده دستاوردها و يافته.  ۱ـ  ٦

 .  پيشنهادهاي راهبردي و كاربردي.  ۱ـ  ۷

 ) به زبان فارسي و انگليسي( گزارش اصلي : مجموعه دوم .۲

گزارش اصلي در چهار بخش به شرح زير تهيه و تدوين شده 

   :است

 مقدمه و پيشينه مطالعاتي؛.  ۲ـ  ۱

 ؛)هاي پروژه  مباحث روش شناختي و هدف( طرح تحقيق .  ۲ـ  ۲

هاي مهم برگرفته از اجراي طرح ارزيابي  يافته.  ۲ـ  ۳

 اجتماعي؛

 

 .  نتايج و پيشنهادها.  ۲ـ  ٤

پيوست اصلي به زبان فارسي و ( ست اصلي پيو: مجموعه سوم  .۳

 ؛)ها به زبان انگليسي پيشگفتار و خالصه هر كدام از پيوست

 :پيوست اصلي شامل پيوست هاي زير است
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 پيشينه مطالعاتي موضوع مورد مطالعه؛.  ۳ـ  ۱

 وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛.  ۳ـ  ۲

عه ناموزون اقتصادي ـ مسايل و مشكالت برخاسته از توس.  ۳ـ  ۳

 اجتماعي شهر تهران؛

هاي ذينفع مرتبط با مواد زايد  مسايل و مشكالت گروه.  ۳ـ  ٤

 جامد در شهر تهران؛

عمده مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون .  ۳ـ  ٥

 اقتصادي ـ اجتماعي تهران مرتبط با پروژه؛

ها و  مصاحبهدستاوردهاي برگرفته از مطالعات استنادي، .  ۳ـ  ٦

 بازديدها؛

 هاي گروهي؛  دستاوردهاي برگرفته از مباحثه.  ۳ـ  ۷

وضعيت جغرافيايي، اقتصادي ـ اجتماعي عزيز آباد و .  ۳ـ  ۸

 ).   محل جديد دفن مواد زايد جامد شهر تهران ( هوشنگ آباد 

پيوست مكمل به زبان فارسي و ( پيوست مكمل: مجموعه چهارم  .٤

 ).ها به زبان انگليسي  وستخالصه هر كدام از پي

 : پيوست مكمل شامل پيوست هاي زير است

 هاي مصاحبه؛ پرسش.  ٤ـ  ۱ 

 منابع و مآخذ؛.  ٤ـ  ۲

 ها؛ جدول.  ٤ـ  ۳

 اسناد و مدارك؛.  ٤ـ  ٤

 .   ها و بريده جرايد عكس.  ٤ـ  ٥

از ) گزارش اصلي به زبان فارسي ( مجموعه حاضر، مجموعه دوم 

  . گزارش نهايي است
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 هاي تهران ها و نقشه ها، نمودارها، عكس فهرست مطالب، جدول            

  »گزارش اصلي  «

 فهرست مطالب   •
                 عنوان

                                                                                                    صفحه       
 

 -----------------------------------------------   پيشگفتار

 ---  هاي تهران  ها و نقشه ها، نمودارها، عكس لب، جدولفهرست مطا 

  مقدمه و پيشينه مطالعاتي  .  ۲ـ  ۱
 ۱ -------------------------------------- مقدمه .  ۲ـ  ۱ـ  ۱
وضعيت جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي تهران از .   ۲ـ  ۱ـ  ۲

 ۳ --------------------------------------- گذشته تا به امروز

 )هاي پروژه  مباحث روش شناختي و هدف( طرح تحقيق .  ۲ـ  ۲ 

 ۱۱ --------------------------- مورد مطالعه موضوع . ۲ـ  ۲ـ  ۱
 ۱۱ ------------- ضرورت و اهميت موضوع مورد مطالعه . ۲ـ  ۲ـ  ۲
 ۱۲ ---------------------------------- هدف مطالعه . ۲ـ  ۲ـ  ۳
 ۱۳ -------------------------- جمعيت مور د مطالعه . ۲ـ  ۲ـ  ٤
 ۱۳ -- ها و تكنيكهاي مورد استفاده در اين مطالعه روش. ۲ـ  ۲ـ  ٥

 Documentary Research Method  ( ----- ۱٤( روش استنادي  •

 Field Research Method  ( ---- ۱٤( روش مطالعات ميداني  •

 ۱٤ -------------------- ها  هاي جمع آوري داده تكنيك •
رويكرد و  پارادايم مشاور براي ارزيابي اجتماعي . ۲ـ  ۲ـ  ٦

 ۱٤ -------------------------------------- جمعيت مورد مطالعه 
 ۱۷ - محدوده زماني، مكاني و نظري موضوع مورد مطالعه. ۲ـ  ۲ـ  ۷
 ۱۷ ---------- موانع و تنگناهاي موضوع مورد مطالعه . ۲ـ  ۲ـ  ۸

هاي مهم برگرفته از اجراي طرح ارزيابي  يافته.  ۲ـ  ۳ 

 اجتماعي 
پيشينه مطالعاتي ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه . ۲ـ  ۳ـ  ۱

 ۱۹ --------------------------------- “موضوع مورد مطالعه 
وضعيت توسعه ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه  . ۲ـ  ۳ـ  ۲

 اقتصادي ـ اجتماعي 
 ۲۱ ---------------------------------------- “شهر تهران  

مسايل و مشكالت ” ه دستآوردهاي برگرفته از مطالع. ۲ـ  ۳ـ  ۳
 ۲۳ - “ برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي تهران 
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مسايل و مشكالت ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه . ۲ـ  ۳ـ  ٤
هاي اقتصادي ـ اجتماعي ذينفع مرتبط با زباله در شهر  گروه

 ۲٦ --------------------------------------------- “تهران 

 ۲٦ ------------------------ توليد كنندگان زباله   •

 ۲۸ ---------------------- جمع آوري كنندگان زباله  •

ي آسيب پذير و معترضان مديريت مواد زايد ها گروه •
 ۳۳ ---------------------------------------- جامد 

عمده مسايل و ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه . ۲ـ  ۳ـ  ٥
مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي مرتبط 

 ۳٤ ------------------------------------------ “با پروژه 

مسايل و مشكالت موجود در بخش جمع آوري زباله در  •
 ۳٦ --------------------------------------- تهران 

 ۳٦ -------- حمل و نقل  مسايل و مشكالت موجود در بخش •

 ۳۷ ------- مسايل و مشكالت موجود در بخش ذخيره سازي  •

 ۳۷ ---- مسايل و مشكالت موجود در بخش بازيافت زباله  •

 ۳۷ -------- مسايل و مشكالت موجود در بخش دفن زباله  •
مطالعات استنادي، ”  دستآوردهاي برگرفته از  .  ۲ـ  ۳ـ  ٦

 ۳۷  ------------- “هاي گروهي  ها، بازديدها و مباحثه مصاحبه

  ۳۷ ---------------------- هاي مطالعات استنادي دستآورد 

 ۳۸ ------------- تاريخچه جمع آوري زباله در تهران  •

  اهداف دراز مدت سازمان بازيافت و وضعيت جمع آوري زباله
 ۳۹ -------------------------------------------- در تهران

 ۳۹ وضعيت جمع آوري زباله در شهر تهران در حال حاضر  •

اهداف دراز مدت سازمان بازيافت در خصوص مديريت مواد  •
 ٤۰ ------------------------------ زايد جامد تهران

 هاي  هاي انفرادي و مباحثه اي برگرفته از مصاحبهدستآورده
 ٤۰ ------------------------------------------------- گروهي 

دستآوردهاي برگرفته از مطالعه طرح وضعيت .  ۲ـ  ۳ـ  ۷
جغرافيايي، اقتصادي ـ اجتماعي  محل جديد دفن زباله در 

 ٤٥ ------------------------------ عزيز آباد و هوشنگ آباد

  ٤٥ ---------------- موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي شهرستان ري 

 ٤٦ --------------- ش فشاپويه موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي بخ 

  ٤۸ ----------- موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي دهستان حسن آباد 
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  ٤۹ ---- موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي عزيز آباد و هوشنگ آباد 

  عمده مسايل و موانع موجود مرتبط با پروژه دفن زباله در
 ٤۹ ----------------------------- هوشنگ آباد و عزيز آباد 

 ٥۰ ----------------------- يي عمده مسايل و موانع منطقه •

 ٥۰ -------- مديريتي پروژهعمده مسايل و موانع اجرايي ـ  •
اطالع رساني شفاف به مردم پس از مطالعه و بررسي در منطقه  •

جديد دفن زباله با توجه به پيش بيني احتمالي ايجاد 
هاي زير جهت جلب مشاركت مردم  امكانات و تسهيالت در زمينه

 ٥۳ ------------------------------------------ منطقه 

 نتايج و پيشنهادها.  ۲ـ  ٤

 ٥٥ ------------------------------------- مقدمه .  ۲ـ  ٤ـ  ۱ 
 ٥٦ ------- دست آمده از ارزيابي اجتماعي نتايج به .  ۲ـ  ٤ـ  ۲
 ٦٤ ----------------------------------- پيشنهادها . ۲ـ  ٤ـ  ۳

 ٦٤ ------------------------------------- پيشنهادهاي راهبردي 
 ٦٥ -------------------------------------- پيشنهادهاي كاربردي

 ها فهرست جدول •
وزن زباله جمع آوري شده از سطح نواحي در آذر ماه :  ۱جدول شماره 

 ٤ ---------------------------------- )كيلوگرم (  ۱۳۸۲
 ۹ --- گانه شهرداري   ۲۲جمعيت تهران بر پايه مناطق :  ۲جدول شماره 
هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار  تعداد آبادي:  ۳جدول شماره 

 ٤۷ ---------------------------------- در بخش فشاپويه 
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 فهرست نمودارها •

 
 ٦ -  ۱۳۷۰ـ  ۱۳۸۱نمودار توليد زايدات شهري تهران :  ۱نمودار شماره 
پارادايم مربوط به ساختار، كاركرد و عملكرد :  ۲نمودار شماره 

ان و مسايل عناصر و اركان تشكيل دهنده شهر تهر
برخاسته از آن در ارتباط با اجراي پروژه مديريت مواد 

 ۱٦ ---------------------------------------- زايد جامد

 ها فهرست عكس •

 
هاي غير رسمي جمع كننده  اي از گروه نمونه:  ۱عكس شماره 

 ۲٤ ------------------------------- مواد بازيافتي 
هاي غير رسمي جمع كننده  اي از گروه نمونه:  ۲عكس شماره 

 ۲٥ ------------------------------- مواد بازيافتي 
 ۲۷ ------------------ از زايدات فلزي اي  نمونه:  ۳عكس شماره 
آلوده شدن محيط در اثر سر ريزي زباله از :  ٤عكس شماره 

 ۲۹ -------------------- ها  وسايل نقليه در ايستگاه
اي از جمع كنندگان رسمي زايدات زباله  نمونه:  ٥عكس شماره 
 --------------------------------------------- ۳۰ 
كارگر پيمانكار در حال جمع آوري زايدات :  ٦عكس شماره 

 ۳۱ ----------------------- ها پالستيكي از بين زباله
هاي  هاي جمع آوري زباله اي از ظرف نمونه:  ۷عكس شماره 

 ۳۲ ---------------------------------- بيمارستاني 
هاي  هاي جمع آوري زباله اي از ظرف نمونه:  ۸عكس شماره 

 ۳۲ ---------------------------------- بيمارستاني 
اي از شيوه نامطلوب جمع آوري خاك و  نمونه:  ۹عكس شماره 

 ۳٥ ---------------------------- نخاله از سطح شهر 
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مقدمه و .  ۲ـ  ۱
 پيشينه مطالعاتي

 
 

                  

 

 
 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

۱ 

  مقدمه.  ۲ـ  ۱ـ  ۱

رشد روز افزون جمعيت، افزايش و تنوع محصوالت و كاالهاي 

مصرفي، روند صعودي فرهنگ مصرف گرايي در بين شهروندان، 

پذيرفته شدن الگوهاي غلط مصرف در جامعه و بسياري ديگر از 

عوامل برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي كشور 

ما در شهرها و كالن شهرها با مشكل و  باعث شده است تا امروزه،

” تر،  يا به اصطالح صحيح“ زباله ” اي به عنوان  معضل پيچيده

هاي علمي و  عدم وجود سيستم. روبرو باشيم“ زباله شهري 

مديريتي صحيح براي زباله شهري، افزايش روز افزون توليد 

زباله توسط شهروندان در شهرها و كمبود مشاركت مردم با 

ها موجب بروز انواع مشكالت و پيامدهاي جدي اجتماعي،  تمديري

اين مصاديق . فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و زيست محيطي شده است

در مورد تهران، به عنوان كالن شهر و پايتخت كشور، بيشتر از 

 . ساير شهرهاي ايران صادق است

در حال حاضر، يكي از مهمترين مشكالت تهران توليد بيش از 

له است كه جمع آوري، ذخيره سازي، انتقال، بازيافت و حد زبا

دفن آن نياز به سازماندهي، مديريت مقتدر و توانمند و 

هاي  امروزه، زباله شهر تهران به روش. امكانات وسيع دارد

جمع ) از جمله روش سنتي، نيمه مكانيزه و مكانيزه ( مختلف 

. شود ن ميآوري و بخش بسيار اندكي از آن بازيافت و بقيه دف

اما گسترش جغرافيايي، افزايش جمعيت، ارتقاي سطح بهداشت، 

افزايش انتقادات مردم، توليد زباله گوناگون خانگي، صنعتي و 

كه گاه خطرناك، مسموم و آلوده كننده محيط ( بيمارستاني 
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هاي كنوني جمع آوري، حمل، بازيافت و دفن زباله  روش) باشد  مي

 . زا مواجه ساخته است رانرا با مسايل و مشكالت بح

تن زباله  ۷۰۰۰الي  ٦٥۰۰در حال حاضر، شهر تهران روزانه 

هاي  درصد آن را مواد آلي شامل پسمانده ۷۰كند كه  توليد مي

اطالق “ زباله تر ” مواد غذايي و فساد پذير، كه اصطالحًا به آن 

درصد از زباله توليدي شهر تهران را  ۲۹. دهد شود، تشكيل مي مي

مانند . دهد اله خشك و غير آلي و فساد ناپذير  تشكيل ميزب

ها، پارچه، شيشه، چوب، كاغذ و  انواع فلزات، انواع پالستيك

يك درصد ديگر از زباله تهران را زايدات خطرناك مانند . غيره

هاي روشنايي گازي  هاي فلوئورسنت، توري هاي الكتريكي، المپ باطري

 . دهد و غيره تشكيل مي

شود  بل اين معضل اجتماعي ـ زيست محيطي آنچه مطرح ميدر مقا

اين است كه مديريت خدمات شهري چه تدابير و راهكارهايي به 

كار بندد تا شهر و جمعيت شهري از پي آمدهاي ناگوار آن نه 

 . تنها مصون بماند بلكه از آن استفاده بهينه بنمايد

ن نمود در جهت پاسخ به پرسش مطروحه فوق الذكر بايد اذعا

كه براي ارايه بهينه خدمات شهري، سالم سازي محيط اجتماعي و 

هاي زيست محيطي، جمعيتي،  پاكسازي محيط زيست بايستي به بنيان

زيرا، . اقتصادي، فرهنگي و مديريتي شهر تهران توجه جدي نمود

اين ساختارها  و كاركرد آنها است كه اجتماع شهري را پديد 

. شوند شكل گيري مسايل و مشكالت شهري ميآورند و اثرگذار در  مي

بنابراين، عدم توجه به عوامل مذكور، هرگونه برنامه ريزي در 

كما اينكه اين واقعيت . سازد خدمات شهري را با شكست مواجه مي
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هاي  در مورد تهران كامًال مصداق دارد و آمار و ارقام و يافته

 .كند ارزيابي اجتماعي حاضر نيز آن را تاييد مي

توضيح اينكه، مطالعات استنادي و ميداني حاكي از آن است 

تهران،  خدمات شهري مديريتو  جمعيتكه امكانات بالقوه 

. به منبع ثروت را دارا است“ معضل زباله ” توانايي تبديل 

هاي مديريتي، ضعف برنامه ريزي، نارسايي در  اما در اثر كاستي

دم، اين توانايي اطالع رساني و ناتواني در جلب مشاركت مر

 . بالقوه به معضل كنوني تبديل شده است

بايد اذعان نمود كه اين معضل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، 

ها كم و بيش  ها و مديريت فرهنگي و بهداشتي در ساير سازمان

اما از آنجا كه مديريت زباله تهران، به طور عيني . وجود دارد

مشاهده و قضاوت قرار  و روزمره در پهنه سياست و مديريت مورد

گيرد لذا انتظار مردم بر آن است كه اين پديده انساني و  مي

 . اقتصادي ـ اجتماعي به طور مدبرانه حل و فصل گردد

هاي به عمل آمده و مشاهدات  اسناد و مدارك موجود، مصاحبه

دهد كه حل و فصل مساله زباله تهران به زمان  عيني نشان مي

ه و مشاركت مردمي در تمام سطوح فردي، بيشتر و مديريت مدبران

بستر سازي چنين . خانوادگي، اجتماعي، ملي و جهاني نياز دارد

هايي، نيازمند يك حركت فرهنگي،  روند، فرايند و دگرگوني

هاي كوتاه مدت،  ريزي بنابراين برنامه. اجتماعي و اقتصادي است

دي در ميان مدت و بلند مدت بر پايه تحقيقات راهبردي و كاربر

. شود هاي فيزيكي، فني، اجتماعي و مديريتي احساس مي تمام عرصه

اين حركت مديريتي و فرهنگي يك ضرورت حياتي است و اگر تاخيري 
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٤ 

در آن صورت گيرد، پي آمدهاي ناگواري خواهد داشت كه كل نظام 

 . شهري را مورد تهديد قرار خواهد داد

و درست از وضعيت رسد، درك و برداشت واقع بينانه  به نظر مي

موجود توليد و جمع آوري زباله و ساير مسايل مبتال به شهر 

تهران نه تنها يك مسووليت اجتماعي و انساني است بلكه يك 

توان به برنامه ريزي  بدون چنين رويكردي، نمي. وظيفه ملي است

هاي  شهري فراگير و خدمات رفاهي و اجتماعي دست يافت و راه حل

مشكالت شهري و زيست محيطي كالن شهر تهران  عملي مناسب براي

 .ارايه داد

كما اينكه دستآوردهاي مطالعات اجتماعي اين واقعيت را 

 .     سازد براي مديريت خدمات شهري تهران خاطر نشان مي

وضعيت جغرافيايي و اقتصادي ـ اجتماعي تهران .  ۲ـ  ۱ـ  ۲

 از گذشته تا به امروز 

يران و بزرگترين شهر كشور، تهران، به عنوان پايتخت ا

داراي موقعيت جغرافيايي ـ زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، 

ها، امكان  كم توجهي به اين ويژگي. اي است فرهنگي و سياسي ويژه

پايدار و انساني و خدمات رساني شهري  اقتصادي ـ اجتماعيتوسعه 

 .  است مواجه ساخته تنگناهاي جديرا با موانع و 

منه جنوبي سلسله جبال البرز و در دشت وسيعي تهران در دا

قرار گرفته است كه از آب و هواي مناسب، خاك بهره ور و زميني 

اين شهر، به سبب موقعيت . با رسوبات فراوان برخوردار است

جغرافيايي كه در مركز شبكه ارتباطات كشور قرار دارد، با 

 . ار مي كندها و شهرهاي ديگر كشور به آساني ارتباط برقر استان
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٥ 

تهران از نظر موقعيت جغرافيايي، از شمال به شميران، از 

جنوب به شهر ري، از شرق به دماوند و از غرب به كرج محدود 

تهران از سه جبهه با ارتفاعات شميران، كرج و دماوند . گردد مي

تهران فقط از سمت جنوب است كه فضاي فيزيكي . محصور شده است

 . شود هم نهايتًا به كوير و دشت محدود مينسبتًا باز دارد و آن 
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 ) كيلو گرم (  ۱۳۸۲وزن زباله جمع آوري شده از سطح نواحي در آذر ماه :  ۱جدول شماره 

 ناحيه
 جمع ۱۰ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱ منطقه 

۱ ۷٦٤۸۷۰ ۱۷۲٥۳۷۰ ۱٥۹۷٤۸۰ ۱۲۳۲۳۱۰ ۱۰۸۸٦۹۰ ٤۱۷٤۱۰ ۱۷٥۲۰۸۰ ۱٤۳۷۷۷۰
 ۱۰۰۱٥۹۸۰ ــ ــ  

 ۱٦۷۷٤۰۲٥ ــ ۸۲۰۷۳۰ ۱۷۸۳۲٥۰ ۲۱٥۲٥٦۰ ۱۷۳۹۹۰۰ ۱٥۰٤۹۱۰ ۱۹۷۲۰٤٥ ۲٦۲۳۰۳٥ ۲٤٤٤۸۸٥ ۱۷۳۲۷۱۰ ۲
 ۱۰۷۹۸۹۸٥ ـــ ــ ــ ــ ۱۹۸۲۷۷۰ ۲۱۰۳٤٤٥ ۱۷۸۳۱۸٥ ۱٥۱٤٤٤٥ ۲۳۷٤۳۸۰ ۱۰٤۰٥٤۰ ۳
٤ ۱۳۹۱۷۲۰ ۱۸۸٦٥۹۰ ۲۱٥۷۷٥۰ ۲۰۲۷۰۹۰ ۲۹۰۸۳٤۰ ۳٦۸٥۲۹٥ ۲٦٦۳٥۸۰ ۱۷٤٤۲۸۰ ۱٤٤۲۸۰٥ ۸٦٦۲٦۰ ۲۰۷۷۳۷۱۰ 
 ۱۱٤۷۸۸٦۰ ــ ــ ــ ۲٤۰٦۱۰۰ ۱٤۱٦٥٥۰ ۲۰۱۲۹٤۰ ۱٥۸۰۲۸۰ ۲٥۰۳٤٥۰ ۸۲۹۲٥۰ ۷۳۰۲۹۰ ٥
 ۹٤۳۰۹۱٥ ــ ــ ــ ۹۹٥ ۱۱۲۳۷٤۰ ۱٥٦٥۷۳٥ ۱۸٤۰٦۲۰ ۱٥٤۱۲۷٥ ۱۸۳٥۱۹٥ ۱٥۲۳۳٥٥ ٦
 ۷۲۷۱٥۷٥ ــ ــ ــ ــ ــ ۱٦۱۷۲۹۰ ۱٦۳۱۳۳۰ ۱۲۸۰۹۱۰ ۱۲۱۱٤۲٥ ۱٥۳۰٦۲۰ ۷
 ۷۰٤۲۹۰۷ ــ ــ ــ ــ ــ ٥٥۰۹۸۰ ۲۰۷٥۲٤۷ ۸۸٤۸۱۰ ۱۸۷۲۲۱۰ ۱٦٥۹٦٦۰ ۹
 ٦۳٤۲۸۹٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ۱۹۳٥٤۷٥ ۲٤۲٤۸٥۰ ۱۹۸۲٥۷۰ ۱۰
 ٤۷۲۸٦۲٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ۱۰۰۳٤۰٥ ۱۸۹٦۲٤۰ ۱۰۰٥۸٤٥ ۸۲۳۱۳٥ ۱۱
 ۹۲٥٦٥٥۰ ــ ــ ــ ــ ــ ۱۷۰٤۸۷٥ ۱۸۰٤۷۸۰ ۱۷٥٥٦۷٥ ۱۷٥۳٤۹٥ ۲۲۳۷۷۲٥ ۱۲
 ٥۸۷۱۷۰۰ ــ ــ ــ ــ ــ ۱۰٦٥۷۹۰ ــ ۱٦٤۸٦٤۰ ۱٥۸٦۷۲۰ ۱٥۷۰٥٥۰ ۱۳
 ٦۱۸۱۷۳۰ ــ ــ ــ ــ ــ ۷٤٦٤٦۰ ۹٤۱۸٥۰ ۱۲۲۲۰۷۰ ۱۸٥٥۳٥۰ ۱٤۱٦۰۰۰ ۱٤
 ۱۰۹۹۳۳۸۰ ــ ــ ــ ۳۱۹۰٤۰ ۱٤٤۹۲۳۰ ۱۸۹۹٦۱۰ ۱۸٥٤۳۰۰ ۱٦۰۳٤۰۰ ۱۸۲٥٥۲۰ ۲۰٤۲۲۸۰ ۱٥
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۷ 

  ۱ادامه جدول شماره 

 ناحيه
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 ٦٦٦٦٦٦٥ ــ ــ ــ ــ ۷۲۳۳۲٥ ۱۰۰۸۳۲۰ ۱۱۰۷۸٥۰ ۱۳۱۲۹۲۰ ۱۳٥۱۲٦۰ ۱۱٦۲۹۹۰ ۱٦
 ٦۷٦۸۹٥۰ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ۲٥۸۱٦۳۰ ۲۳٦٥٦۹۰ ۱۸۲۱٦۳۰ ۱۷
 ۹۰۰٥٤۳۰ ــ ــ ــ ۲۷۸٥۱۰ ۹٥۳۱۰ ۱۱۲۰٦٦۰ ۲۰۳۰۷٦۰ ۱٤٦۷۹۹۰ ۱۸٤۸۳۱۰ ۲۱٦۳۸۹۰ ۱۸
 ٦٤۱۳۱۸۰ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٤۰۰۱۰ ۱۹۰۱٦۰ ۱۳۱۸۲٥۰ ۲۷٥٥۰۸۰ ۱۷۰۹٦۸۰ ۱۹
 ۱٤٦٥۳۹۹۰ ــ ــ ــ ۲٤۹٥۹۰ ۱۹۱٦۱۳۰ ۲۸۲۲۸٤۰ ۳۳٤۳۱٤۰ ۱٤۱۲٦۷۰ ۲۷٦۳۸۷۰ ۲۱٤٥۷٥۰ ۲۰
 ۲۳٤۹۳٦۳ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤۹۸۷۹۱ ۷۰۲۲٥۰ ۱۱٤۸۳۲۲ ۲۲
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مركز آمار ) ميالدي  ۱۹۹٦( هجري شمسي  ۱۳۷٥طبق سرشماري 

هاي  طبق بررسي 0F۱.ميليون نفر بوده است ۸/٦ايران، جمعيت تهران 

ميليون  ٤/۷به  ۱۳۸۰به عمل آمده، جمعيت تهران در اوايل دهه 

هاي كارشناسي اخير جمعيت تهران  بررسي. افزايش يافته است نفر

و ساكنان ) ميالدي  ۲۰۰۲( ميليون نفر  ٥/۱۰را در ساعات روز 

نفر برآورد كرده ) ميالدي  ۲۰۰۲( ميليون  ٥/۸آن را در شب به 

 . است

شود كه شهر تهران تا  با نگاهي به تاريخچه تهران، مشاهده مي

در دوره سلطنت . دان مهمي نبوده استزمان سلسله صفويه شهر چن

هاي  شاه طهماسب بود كه دستور داده شد بناهاي جديد و خيابان

با وجود اين تهران هنوز شهري . گسترده تري در آن ايجاد كنند

 ۱۷۸۷شد، تا اينكه آقا محمد خان قاجار در سال  معمولي تلقي مي

در . كرد ميالدي آن را به عنوان پايتخت سلسله قاجاريه انتخاب

نفر بود كه در دوران  ۱٥٫۰۰۰آن زمان جمعيت تهران قريب به 

 . نفر افزايش يافت ۹۰٫۰۰۰سلطنت ناصرالدين شاه به 

گرچه پيدايش بافت جديد شهر تهران در دوره سلطنت رضا شاه، 

هجري شمسي، صورت گرفت، اما هنوز  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰٤هاي   بين سال

ت ناصرالدين شاه  نكرده پيشرفت چنداني نسبت به دوران سلطن

تقريبا ) خيابان سپه سابق ( خيابان امام خميني كنوني . بود

شد و ميدان توپخانه  بهترين و مهمترين خيابان تهران تلقي مي

تنها تفرجگاه شهر و خيابان استامبول مركز خريد اجناس لوكس 

به دستور رضا شاه چندين خيابان به سبك و شيوه اروپا در . بود

 . ران ايجاد گرديدشهر ته

                                                 
 ۱۳۷٥مركز آمار ايران، سرشماري عمومي سال .  ۱
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۱۰ 

كليه برج و باروها، ) ميالدي  ۱۹۳٤( هجري شمسي  ۱۳۱۳در سال 

هاي  ها برداشته شد و به جاي آن خيابان خندق دور شهر و دروازه

در اين دوره، . شهريور ايجاد گرديد ۱۷انقالب، كارگر، شوش و 

تهران افزون بر موقعيت سياسي، مركزيت اقتصادي نيز يافت كه 

 .هاي بعد گرديد رويه دوره هاي بي در مهاجرت خود عاملي

هاي بحراني و خاص، كه رابطه  رشد جمعيت تهران در دوره

مستقيمي با توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ناموزون كشور داشت، به 

سرعت فزوني يافته و تراكم جمعيت نيز در پي آن افزايش پيدا 

) مربع ميليون كيلومتر  ٦٥/۱( با توجه به مساحت كشور . كرد

درصد  ۰٤/۰درصد جمعيت ايران تنها در  ۱۲توان گفت كه حدود  مي

 .از مساحت كشور سكني دارند

هاي بدون برنامه، شكل گيري  رشد شتابان جمعيت، ساختمان سازي

. اي در تهران، مسايل و مشكالتي بوجود آورده است شهركهاي حاشيه

ها، حاشيه  جرتتوان در مها اي از اين مسايل و مشكالت را مي نمونه

ها در داخل و اطراف شهر، افزايش روزافزون زباله شهري،  نشيني

 .  ديد... هاي اجتماعي گوناگون و  ناهنجاري

در واقع تهران امروز، با توجه به گستردگي فضايي و فيزيكي 

غير قابل كنترل خود، از يك سو گلوگاه حيات سياسي، اقتصادي و 

ليد كننده انواع زايدات و ارتباطي كشور و از سوي ديگر تو

هاي اجتماعي از جمله مواد زايد جامد، فاضالب،  ناهنجاري

 .شود محسوب مي... هاي كودكان و نوجوانان و  اعتياد، ناهنجاري
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 ۱۹۹٦( هجري شمسي  ۱۳۷٥در جدول ذيل، طبق سرشماري سال 

( ، آمار جمعيت تهران بر پايه منطقه بندي شهرداري )ميالدي 

 .نشان داده شده است) دوگانه  مناطق بيست و
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 گانه شهرداري   ۲۲جمعيت تهران بر پايه مناطق  :   ۲جدول شماره 

0B منطقه 
1B 2 جمعيتB خانوار 

3B 4 مرد و زنB 5 مردB 6 زنB7 معمولي ساكنB دستجمعي 

8B 9 تهرانB٦۷۸٥۸٤٥ 10B۳٤٦۸۹٤٦ 11B۳۲۸۹۸۹۹ 12B۱٦٦۰۲۱۹ 13B۲۹۸ 

14B 15 ۱منطقهB۲٤۹٦۷٦ 16B۱۲۸۳۲۹ 17B۱۲۱۳٤۷ 18B٦٦۱٤۲ 19B۳٦ 

20B 21  ۲منطقهB٤٥۸۰۸۹ 22B۲۳۱٤۸۰ 23B۲۲٦٦۰۹ 24B۱۲۰۳۳۳ 25B۱۲ 

26B 27  ۳منطقهB۲٥۹۰۱۹ 28B۱۳۰۳۸۰ 29B۱۲۸٦۳۹ 30B۷۱۷٤٦ 31B۳۳ 

32B 33  ٤منطقهB٦٦۳۱٦٦ 34B۳٤٤۹٥۹ 35B۳۱۸۲۰۷ 36B۱٥٥۲۱٤ 37B۲۱ 

38B 39 ٥منطقهB٤۲۷۹٥٥ 40B۲۱۸۰٦٤ 41B۲۰۹۸۹۱ 42B۱۰٥۱۸٦ 43B۷ 

44B 45  ٦منطقهB۲۲۰۳۳۱ 46B۱۱۲۲۲۲ 47B۱۰۸۱۰۹ 48B٦۰۰٦۳ 49B٥۹ 

50B 51  ۷منطقهB۳۰۰۲۱۲ 52B۱٥٤٦۹۳ 53B۱٤٥٥۱۹ 54B۸۱٦٥۷ 55B۲۹ 

56B57 ۸طقه منB۳۳٦٤۷٤ 58B۱٦۹۷۸۳ 59B۱٦٦٦۹۱ 60B۸۹۱۰۳ 61B۸ 

62B 63 ۹منطقهB۱۷۳٤۸۲ 64B۸۸٦۱۰ 65B۸٤۸۷۲ 66B٤۲۸٤۷ 67B٤ 

68B 69 ۱۰منطقهB۲۸۲۳۰۸ 70B۱٤۳۰۲۳ 71B۱۳۹۲۸٥ 72B۷٥۰٦٤ 73B۰ 

74B 75 ۱۱منطقهB۲۲٥۸٤۰ 76B۱۱۷۱۸٤ 77B۱۰۸٦٥٦ 78B٥۹۰٦٥ 79B۱۹ 

80B 81 ۱۲منطقهB۱۸۹٦۲٥ 82B۹۷۹۲٤ 83B۹۱۷۰۱ 84B٤۸٥۷۹ 85B۲۱ 

86B 87 ۱۳منطقهB۲٥٤۱٤۲ 88B۱۲۹۸٤۹ 89B۱۱٥۲۹۳ 90B٦۱۰٦۲ 91B۱۰ 

92B 93 ۱٤منطقهB۳۹٤٦۱۱ 94B۲۰٤۲۸۷ 95B۱۹۰۳۲٤ 96B۹۸۱٤۰ 97B۱۲ 

98B 99 ۱٥منطقهB٦۲۲٥۱۷ 100B۳۲۰۰٦٤ 101B۳۰۲٤٥۳ 102B۱٤۲۲۳٦ 103B۷ 

104B 105 ۱٦منطقهB۲۹۸٤۱۰ 106B۱٥۲٤۱۱ 107B۱٤٥۹۹۹ 108B۷۱۲٦۹ 109B٥ 

110B 111 ۱۷منطقهB۲۸۷۳٦۷ 112B۱٤۷٥۲۱ 113B۱۳۹۸٤٦ 114B٦٦۷۱۱ 115B۱ 

116B 117  ۱۸منطقهB۲۹٦۲٤۳ 118B۱٥۱۸۱۱ 119B۱٤٤٤۳۲ 120B٦٤۲٤۱ 121B۳ 

122B 123 ۱۹منطقهB۲۲۷۳۸۹ 124B۱۱۷۰۲۹ 125B۱۱۰۳٦۰ 126B٤۷۳۸۱ 127B۰ 

128B 129 ۲۰منطقهB۳٥٦۰۷۹ 130B۱۸۲٤٦٦ 131B۱۷۳٦۱۳ 132B۸۰۸۳٥ 133B٦ 

134B 135 ۲۱منطقهB۱۸۸۸۹۰ 136B۹۸۱٦۲ 137B۹۰۷۲۸ 138B٤۰۷٤٦ 139B٤ 

140B 141 ۲۲منطقهB٥٦۰۲۰ 142B۲۸٦۹٥ 143B۲۷۳۲٥ 144B۱۲٥۹۹ 145B۱ 
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 طرح تحقيق.  ۲ـ  ۲
هاي  مباحث روش شناختي و هدف( 

  )پروژه 
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 موضوع مورد مطالعه. ۲ـ  ۲ـ  ۱

يكي از وظايف اصلي مديريت خدمات شهري، پاكسازي محيط شهري 

و استفاده بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل شهري در جهت 

توليد . رساني به شهروندان استهاي خدمات  فعاليتبهينه سازي 

زي، جمع آوري و انتقال آن به مناطق تاييد زباله، ذخيره سا

بازيافت و يا تبديل دفن، زيست محيطي براي شده، توجه به مسايل 

مديريت شهري در هاي  ترين مسووليت عمدهيكي از ... آن به كود و 

 . است امروزجهان 

با كمال تاسف بايد اعالم كرد كه  اين مسووليت خطير مديريت 

ترين مسايل شهر تهران  ي از عمدهشهري در تهران به صورت يك

پرسش بنياديني كه براي مديران، برنامه ريزان و . درآمده است

محققان در اين خصوص مطرح است اين پرسش است كه چرا و چگونه 

مديريت شهري تهران توان پاسخگويي به چنين ضرورتي را در 

 . تهران امروزي ندارد

كيلومتر  ۷۰۰ت نفر، وسع ٦۷۹۱۲۰۷امروزه تهران با جمعيت 

و با  ۱۳۸۲ناحيه شهرداري در سال  ۱۲۰منطقه و  ۲۲مربع، با 

هزار تن زايدات  ۷/۱۸ميليون تن زايدات شهري،  ٤۳/۲بيش از 

نمودارها . هزار تن زايدات بيمارستاني مواجه است ۲۷صنعتي و 

هاي مطروحه در صفحات پيشين، عظمت و اهميت  روزافزون  و جدول

 .سازد مياين مساله را روشن 

در حال حاضر اين مساله نه تنها از بعد توليد، جمع آوري، 

باشد بلكه از نظر  حمل و انتقال مورد توجه مسئوالن ذيربط مي

آلودگي زيست محيطي و انتخاب مكان مناسب براي دفن و بازيافت 
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زيرا، توليد كنندگان ثروت جامعه، . آن  نيز مطمع نظر است

 . كنند قي ميتل“ طالي كثيف ” زباله را 

با توجه به موارد مذكور، امروزه براي حل مساله و مشكل 

 هاي  زباله شهر تهران سازمان

اند تا شايد  المللي نيز به كمك مديران شهري و كشور آمده بين

از اين طريق بتواند راهكارهاي راهبردي اجرايي براي اين 

 .  مساله پيدا نمايند

 مورد مطالعهضرورت و اهميت موضوع . ۲ـ  ۲ـ  ۲

زباله شهر ”بديهي است كه پروژه اجتماعي، ملي و فراملي 

با توجه به گستردگي آن بايد از ابعاد گوناگون “ تهران 

اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي، فني و زيست محيطي مورد بررسي 

اي نيازمند  زيرا تصميم گيري سيستمي و توسعه. جامع قرار گيرد

 .مطالعه سيستمي دارد

آگاهي از شرايط اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران و  بنابراين

هاي ذينفع و درگير با  همچنين آگاهي  از نظرات مردم و گروه

مساله زباله تهران نه تنها زمينه را براي حل بنيادين مساله 

هاي مردمي و اجتماعي را نيز  كند بلكه زمينه مشاركت فراهم مي

 . سازد امكان پذير مي

اي موجود، مديريت سياسي و مديريت شهري ه با توجه به ضرورت

تهران به اين واقعيت توجه نموده است كه كارايي و پايداري 

سيستم مديريت زباله از يك سو با ساختار، كاركرد و عملكرد 

زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي و از سوي 

ه ديگر با ميزان مشاركت مردم و اعتماد آنها به مديريت رابط

 . مستقيم دارد
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مطالعه در اين خصوص و ارايه راهكارهاي راهبردي و اجرايي 

 . يكي از عوامل اصلي موفقيت پروژه مديريت مواد زايد جامد است

 مطالعه  هدف. ۲ـ  ۲ـ  ۳ 

هاي  ، كه يكي از زير مجموعه“ ارزيابي اجتماعي” پروژه 

راي است، دا“ پروژه مواد زايد جامد شهر تهران ” مطالعاتي 

 . هاي مشخص اقتصادي ـ اجتماعي است هدف

پروژه “ ارزيابي اجتماعي ” هاي اقتصادي ـ اجتماعي  اهم هدف

  :مواد زايد جامد تهران عبارتند از

 نقد و بررسي و  شناسايي شرايط اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛ .۱

 نقد و بررسي موانع و تنگناهاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛ .۲

و بررسي و شناسايي مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه اقتصادي ـ  نقد .۳

 اجتماعي ناموزون مرتبط با پروژه مواد زايد جامد شهر تهران؛

 هاي اجتماعي درگير با پروژه؛ بررسي و شناسايي گروه .٤

 هاي آسيب پذير مرتبط با پروژه؛ بررسي و شناسايي گروه .٥

ارزيابي اثرات آن در زندگي نقد و بررسي و شناسايي محل دفن زباله و  .٦

 اجتماعي پيرامون محل دفن؛

 .هاي پروژه ارايه راهكارهاي راهبردي و اجرايي در جهت هدف .۷

هاي زير  هاي كالن فوق الذكر  دستيابي به هدف در راستاي هدف

 :نيز مورد نظر و توجه پروژه ارزيابي اجتماعي است 

رات به وجود آمده پيش بيني هر عكس العمل اجتماعي برخاسته از تغيي .۱

 از اجراي پروژه مديريت مواد زايد شهر تهران؛
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درگير كردن گروه هاي اجتماعي و افراد ذينفع متاثر از تغييرات جهت  .۲

 طراحي يك سيستم مديريت پيشرفته براي زباله شهر تهران؛

 .هدايت تغييرات در جهت فرايندهاي بهينه توسعه اجتماعي و انساني .۳

 رد مطالعهجمعيت مو. ۲ـ  ۲ـ  ٤ 

جمعيت مورد بررسي در پروژه ارزيابي اجتماعي شامل گروه هاي 

 : اجتماعي و افراد زير است 

 منتخبي از خانوارهاي تهراني به عنوان توليد كننده زباله؛ .۱

هاي ذينفع در مديريت مواد زايد جامد شهر تهران مانند جمع آوري  گروه .۲

ن زباله دفن آن و كنندگان، نقل و انتقال دهندگان، تبديل كنندگا

 هاي آسيب پذير مرتبط با پروژه؛ افراد و گروه

 نظران  مرتبط با پروژه؛ منتخبي از كارشناسان و صاحب .۳

 منتخبي از مديران و مسووالن شهرداري مرتبط با پروژه؛ .٤

 ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با پروژه؛ منتخبي از سازمان .٥

 .وط به پروژهمنابع، مآخذ،  اسناد و مدارك مرب .٦

مشاور و مجري پروژه، با همكاري گروه تحقيق، افراد و 

هاي مورد نياز را طبق شرح خدمات مصوب انتخاب و به  مجموعه

 .مطالعه آنها پرداخته است

هاي مورد استفاده در اين  ها و تكنيك روش. ۲ـ  ۲ـ  ٥

  مطالعه

در تحقيق اجتماعي، درك نقطه نظرات، آگاهي، گرايش و 

اين جريان معرفت شناختي و . اي مردم كار آساني نيسترفتاره

روش شناختي به جهت حساسيت آن در كشورهاي در حال توسعه از 
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با توجه به رويكرد فوق . اي نيز برخوردار است اهميت ويژه

هاي  ها و تكنيك الذكر، اين پروژه نيازمند به كاربري روش

پايايي قابل  ها از روايي و ها و يافته گوناگون است تا داده

هاي اصلي پروژه  ها و تكنيك بنابراين روش. قبول برخوردار باشد

 : به شرح زير تهيه و تدوين شده است 

o  روش استنادي )Documentary Research Method  (  

هاي تحقيق،  اين روش براي مطالعه اسناد و مدارك، گزارش

خصوص  در... ها و منابعي كه در سازمان بازيافت تهران و نقشه

منابع و . پروژه وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفته است

از بين ) با توجه به زمان و هدف پروژه ( مآخذ مورد نياز 

منابع و مآخذ معتبر و مرتبط با موضوع انتخاب و مورد مطالعه 

 .و بررسي قرار گرفت

o  روش مطالعات ميداني) Field Research Method  ( 

كيفي به كار خواهد رفت و به منظور  اين روش براي مطالعات

هاي ذينفع مانند موسسات غير  دريافت اطالعات از افراد و گروه

هاي  ها و نهاد ، افراد مطلع محلي و سازمان) NGOs( دولتي 

دولتي كه با پروژه در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار 

 . گيرد مي

o  ها  هاي جمع آوري داده تكنيك 

تحليل « هاي  تي، در اين پروژه، تكنيكطبق برنامه مطالعا

هاي گروهي  ، مشاهده، مصاحبه و مباحثه»گلوله برفي « ، »محتوا 

 . مورد استفاده قرار گرفت
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توضيح اينكه، از روش استنادي براي جمع آوري اطالعات و 

با ( هاي موجود و پيشينه تحقيق و از روش مطالعات ميداني  داده

هاي  براي مطالعات و بررسي) ژه خود هاي وي بهره يابي از تكنيك

ها و اطالعات تكميلي مورد  در اين روش، داده. كيفي استفاده شد

نياز پروژه جمع آوري و با تصاوير، نقل قول مستقيم و غير 

همچنين شناسايي . مستقيم به موارد و مشاهدات اشاره شده است

هت افراد در مناطق مختلف از نظر موقعيت طبقاتي و اجتماعي ج

 . ها صورت گرفت تر توسط اين روش و تكنيك كسب اطالعات دقيق

رويكرد و پارادايم مشاور براي ارزيابي . ۲ـ  ۲ـ  ٦ 

 اجتماعي جمعيت مورد مطالعه

هاي تجربي و نظري مشاور و مجري  نتايج مطالعات و بررسي

نظر نويني را براي حل و فصل  پروژه ارزيابي اجتماعي، نقطه

تال به اجتماعي مانند پروژه مواد زايد جامد امور و مسايل مب

هاي بسيار مطلوبي  توجه به اين رويكرد، زمينه. مطرح ساخته است

هاي فني و زيست محيطي و از  را از يك سو براي موفقيت پروژه

هاي مردم در مناطق  ها و مشاركت سوي ديگر براي جلب همكاري

 .ساختمختلف براي مسووالن اجرايي پروژه فراهم خواهد 

از ديدگاه مشاور و مجري پروژه ارزيابي اجتماعي، ايجاد 

هاي  هاي مناسب و مطلوب براي جلب مشاركت مردم در برنامه زمينه

اجتماعي ـ اقتصادي، از يك سو نيازمند آگاهي از عناصر و 

دهنده نظام اجتماعي و از سوي ديگر آگاهي از  اركان اصلي شكل

كشور و نظام اقتصاد جهاني  شرايط توسعه اقتصادي ـ اجتماعي

زيرا بيشترين نظرات مردم در ارتباط با اجراي پروژه . دارد

مواد زايد جامد تهران برخاسته از ساختار، كاركرد و عملكرد 
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يي كشور و عوامل  عناصر و اركان درون شهري و شرايط توسعه

 .اند خارجي دارد كه در مجموع نظام اجتماعي را شكل داده

. بيان داشت 1F۲توان با يك پارادايم الذكر را مي نقطه نظر فوق

به اين معنا كه بيشترين موانع و تنگناها و مسايل و مشكالت و 

ها و اجتماعات را با پنج عامل  همچنين اعمال مديريت در سازمان

. توان تحليل و تبيين نمود بسيار مهم اقتصادي ـ اجتماعي مي

 :اين پنج عامل مهم عبارتند از

 يمحيط زيست .۱

 جمعيتي و انساني .۲

 اقتصادي .۳

 فرهنگي .٤

 مديريتي .٥

الذكر، از يك سو اركان و عناصر اصلي و بنيادين  عوامل فوق

شكل دهنده يك اجتماع، يك شهر و يك جامعه هستند و از سوي 

ديگر ساختار ، كاركرد و عملكرد عناصر مذكور، اثرگذار بر 

 .اي است هاي اجتماعي و توسعه روند و فرآيند مشاركت

اين منظر، يك پويش و دگرگوني اجتماعي در بستر چنين از 

آيد، بنابراين اگر اين  عناصر و اركان به مرحله اجرا در مي

عناصر و اركان از ساختار، كاركرد و عملكرد مطلوب برخوردار 

هاي متفاوت اجتماعي در فضاي آرام ، مطلوب و  باشد، پروژه

يك اجتماع، شهر و  برعكس اگر. آيد اثربخش به مرحله اجرا در مي

يا جامعه از ساختار، كاركرد و عملكرد مطلوب برخوردار نباشد، 

                                                 
2 . Paradigm  
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هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فني با موانع و  اجراي پروژه

 .شود تنگناهايي جدي مواجه مي

به نظر مشاور و مجري طرح، عمده مسايل ، موانع و تنگناهاي 

و تبيين  مرتبط با پروژه با چنين چهارچوب نظري قابل تحليل

كما اينكه مطالعات اجتماعي، از جمله پروژه ارزيابي . است

اجتماعي كه بر پايه چنين رويكردي مورد تحليل و تبيين قرار 

به اين ترتيب مباحث موردنظر در الگوي تحليلي تحت . گرفته است

 .عنوان پارادايم زير ترسيم شده است

ركرد و عملكرد عناصر و اركان تشكيل پارادايم مربوط به ساختار، كا:  ۲نمودار شماره 

دهنده شهر تهران و مسايل برخاسته از آن در ارتباط با اجراي پروژه مديريت مواد زايد 

 جامد

هارتاركه هرركرر ه هملكرر ههررهتران

 

 
 

ساختار ، كاركرد 
و عملكرد عناصر 

زيست محيطي 
 تهران

ساختار، 
كاركرد و 
عملكرد 
عناصر 

جمعيتي  
هساكن تهران

ساختار، 
كاركرد و 

عملكرد عناصر 
 مديريتي  شهر

هه

ساختار، 
كاركرد و 

عملكرد عناصر 
فرهنگي شهر 

هتهران

ساختار، 
كاركرد و 

عملكرد عناصر 
اقتصادي شهر  

هنتهرا

عمده موانع و 
تنگناهاي برخاسته 

از عناصر 
دهنده نظام  تشكيل

شهري  تهران در 
ارتباط با پروژه 
مديريت مواد زايد 

 ا  

عوامل اثر گذار 
ه

عوامل اثر گذار 
هدرون
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محدوده زماني، مكاني و نظري موضوع مورد . ۲ـ  ۲ـ  ۷

 مطالعه

با توجه به شرح خدمات مصوب، پروژه ارزيابي اجتماعي  

دهد و به  را در زمان حال مورد بررسي قرار ميوضعيت موجود 

ارايه راهكارهاي راهبردي و اجرايي دراز مدت، ميان مدت و 

از نظر محدوده مكاني پروژه، محدوده . پردازد كوتاه مدت مي

 .گانه شهر تهران را مد نظر دارد ۲۲مناطق 

از نظر مطالعات نظري، پروژه با ارايه چهارچوب نظري به 

اعي، فرهنگي و مسايل زيست محيطي زباله تهران مطالعات اجتم

 .كنوني پرداخته است

از آنجاييكه پروژه يك طرح تحقيقاتي كاربردي است و هدف 

هاي اجرايي است، لذا مشاور و  اجرايي آن دستيابي به يافته

هاي پروژه به مطالعه و بررسي  مجري طرح در چهارچوب هدف

رايه راهكارهاي اجرايي هاي خود را در جهت ا پرداخته و يافته

 .  متمركز خواهد ساخت

  موانع و تنگناهاي موضوع مورد مطالعه. ۲ـ  ۲ـ  ۸

اصوًال انجام مطالعات اجتماعي ـ فرهنگي، به ويژه 

هاي اجتماعي، در پروسه اجرا، با برخي موانع رواني،  ارزيابي

ارزيابي . شود فرهنگي، اجتماعي، اداري و مالي مواجه مي

 : از جمله . ضر نيز داراي موانع و تنگناهايي استاجتماعي حا

 هاي موضوع؛ هاي ذينفع به جهت ويژگي هاي افراد و گروه كاري كتمان .۱

هاي ذينفع به ويژه افراد و  مشكل دسترسي به برخي از افراد و گروه .۲

كنند و بعضًا  هايي كه به طور غير رسمي در اين خصوص فعاليت مي گروه
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هاي مهم  يافته.  ۲ـ  ۳
برگرفته از اجراي طرح 
 ارزيابي اجتماعي  

رند و يا داراي مكان ثابت براي فعاليت خود به مكان خاصي تعلق ندا

 باشند؛ نمي

هاي درگير با مواد جامد زايد  مشكل مراجعه به محل كار افراد و گروه .۳

ها  ها، محل كار بسياري از گروه كاري كه به علت مسايل مربوط به كتمان

 . و افراد ذينفع متغير خواهد بود

 به مساله زباله؛ هاي اجتماعي كم توجهي بسياري از مردم و گروه .٤

ها و كارشناسان واحدها نسبت به اثر بخشي  كم توجهي برخي مديريت .٥

 .هاي فني و زيست محيطي مطالعات اجتماعي و نقش آن در موفقيت  پروژه
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پيشينه ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه .  ۲ـ  ۳ـ  ۱

 “مطالعاتي موضوع مورد مطالعه 

در شهر تهران از موضوعاتي  اصوًال مقوله زباله و مديريت آن

است كه سابقه و پيشينه طوالني در كشور ندارد بلكه در دو دهه 

اخير به عنوان يكي از مسايل عمده با اولويت باال مطرح شده 

هاي  جمع آوري مواد زايد و دفع آن به شكل سنتي به سال. است

گردد كه به عنوان يك وظيفه بر عهده شهرداري  پيشين برمي

هاي اخير نگاه به اين مساله  اما در سال. شده بودواگذار 

متفاوت گرديد و اهميت آن از منظر مسايل زيست محيطي، 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيشتر جلوه گر شده با وجود اين، 

هنوز از نظر مطالعات اجتماعي در زمينه مواد زايد و مديريت 

ته است و آن، كار عميق، بنيادي و كاربردي چنداني صورت نگرف

هاي انجام گرفته در اين حوزه، كه به برخي از آنها در  فعاليت

شود، براي حل و فصل اين مقوله و پديده بحران  ذيل اشاره مي

 . ساز كافي نيست

مطالعات انجام گرفته توسط سازمان بازيافت و مشاورين  .۱

آلماني تالش دارد در جهت برنامه ريزي اصولي و بلند 

مواد زايد شهر تهران، عالوه بر مدت براي دفع صحيح 

بررسي عوامل اقتصادي و فني به امور و مسايل مربوط به 

ساماندهي، حقوق اجتماعي، زيست محيطي، آموزشي، فرهنگي 

و مالي نيز توجه نمايد و سهم مشاركت بخش خصوصي را به 

 . دهد عنوان مكمل خدمات دولتي اهميت مي
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طرح را  ۱۹خود  هاي سازمان بازيافت در تدوين برنامه  .۲

ها، بيشتر به  در اين طرح. تعريف و ارايه داده است

 . مسايل فني  و اقتصادي زايدات توجه شده است

”  ،“ مديريت مواد زايد جامد ” هاي   در سازمان، كتاب .۳

” و “ هاي كنترل آن  سيستم مديريت زباله و روش

اين . ترجمه و انتشار يافته است“ پسماندهاي شيميايي 

ها كمتر توجهي به مخاطبان سازمان، مردم و فرهنگ  كتاب

 .آنها نموده است

برگزاري سمينار انتشار مقاالت ارايه شده در سمينارها،  .٤

گزارش مقدماتي محاسبات اقتصادي بازيافت و تبديل 

ها  زباله شهر تهران و گزارش عملكرد بازرسي بيمارستان

ده جهت كنترل عملكرد مديريت مواد زايد ويژه، از عم

 . هايي است كه سازمان بازيافت انجام داده است فعاليت

هاي عمومي،  در جهت اطالع رساني و افزايش آگاهي  .٥

اقداماتي مانند انتشار بروشور آموزش تفكيك از مبدأ 

ها، انتشار گزارش بررسي و اجراي طرح  براي خانواده

مانند طرح ناحيه سبز و  ٦تفكيك از  مبدأ در منطقه 

اين . در شهرك غرب به عمل آمده است ناحيه محوري

هاي فرهنگي و اطالع رساني بسيار مفيد اما  فعاليت

 . هايي همراه بوده است ناكافي و با نارسايي

تصويب قوانين و مقررات به منظور ساماندهي مسايل  .٦

هاي ديگر در  زباله و جلوگيري از تخلفات از فعاليت

اط توجه به در اين ارتب. زمينه زايدات شهري بوده است

امر زايدات و نقش آن در سالم سازي محيط زيست در 
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اين سند كه . كند قانون اساسي كشور بيشتر جلب توجه مي

قانون اساسي به اهميت مساله پرداخته شده  ٥۰در اصل 

هاي  است و زير بناي قوانين و مقرراتي است كه در سال

 . اخير به تصويب رسيده است

كه در دو سال اخير در هيات دولت ها  اليحه مديريت پسماند

اي آيين نامه اجرايي اصل  به تصويب رسيده است به گونه

اين . تواند تلقي شود قانون اساسي جمهوري اسالمي مي ٥۰

ماده تنظيم شده و تا حدودي جامعيت الزم را  ۲٦اليحه در 

قبل از تنظيم اليحه فوق نيز در مجموعه . باشد دارا مي

ها و نيز مجازات  بوط به شهرداريقوانين و مقررات مر

اسالمي به مساله زايدات جامد شهري اشاره شده است و 

ها و تخلفات مورد توجه  ها و نيز محدوديت برخي مسووليت

با توجه به اهميت تفكيك، جمع آوري، . قرار گرفته است

حمل و دفع پسماندهاي پزشكي از نظر سالمت جامعه و مسايل 

ردي كه وزارت بهداشت، درمان و زيست محيطي و پيرو موا

آموزش پزشكي موظف به تهيه دستورالعمل اجرايي و تهيه 

توسط آن  ۸۲در اوايل سال . آئين نامه مربوط شده بود

در سند فوق مقررات مربوط به . وزارتخانه تهيه گرديد

جداسازي و نگهداري موقت پسماندهاي پزشكي در مراكز 

سماندهاي ويژه تفكيك توليد، شرايط محل نگهداري موقت پ

هاي توليد كنندگان زايدات و روابط حاكم  شده و مسووليت

 . ماده آمده است ۱٥بر آنها در 

غير از مستندات فوق االشاره، تحقيقات و تاليفات  .۷

. اي در خصوص زباله شهر تهران صورت گرفته است پراكنده
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توجه به اين اسناد و مدارك و انجام تحقيقات و 

در اين خصوص يك امر ضروري و حياتي  تاليفات بيشتر

 . است

وضعيت توسعه ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه . ۲ـ  ۳ـ  ۲

 “اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران 

همانطور كه بيان گرديد، توسعه و گسترش تهران، تحت 

تاثير توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي كشور قرار گرفته 

ترشي، پيدايش و گسترش پي آمدهاي چنين توسعه و گس. است

مسايل و مشكالت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است كه مديريت 

خدمات شهري را در خدمت رساني با موانع و تنگناهاي جدي 

توان به  از جمله اين مسايل و مشكالت مي. مواجه ساخته است

رشد سرسام آور جمعيت اشاره نمود كه منشاء بسياري از 

 .  ري استمسايل و مشكالت موجود شه

ميليون نفر بوده  ٥/۱جمعيت شهر تهران حدود  ۱۳۳٥در سال  

اين جمعيت فقط . ميليون نفر رسيده است  ۷/٦كه طي چهل سال به 

گانه شهرداري است در غير  ۲۲شامل ساكنين داخل محدوده مناطق 

ميليون نفر را در  ۱۰اين صورت جمعيت استان تهران كه بيش از 

اي شهر  تاثر از شهر تهران بوده و به گونهشود م شامل مي ۷٥سال 

 . تهران، بار اين جمعيت را به ويژه در روز بر دوش دارد

ميليون نفر و جمعيت استان  ۸/۷در حال حاضر جمعيت شهر حدود 

با توجه به ميزان رشد . ميليون نفر برآورد شده است ۱۲حدود 

شود،  ميجمعيت در شهر و استان تهران در ده سال اخير پيش بيني 

ميليون نفر و جمعيت استان  ٤/۹تا ده سال آينده جمعيت شهر به 

 .  ميليون نفر برسد ٥/۱٤به حدود 
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روند رشد جمعيت در تهران با كوچك شدن خانوار همراه بوده 

هاي بعد تعداد خانوارهاي شهر و به تبع آن  لذا در سال. است

برخوردار  واحدهاي مسكوني و امور مرتبط با آن از رشد باالتري

 . خواهد بود

شهرداري بيشتر از  ۱٥و  ٤تعداد جمعيت به ويژه در مناطق 

باالتر از  ۱۷و  ۱۰ساير مناطق بوده و تراكم جمعيت در مناطق 

 . ساير مناطق است

نسبت جنسي در شهر تهران بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس 

 ۹ بيش از. است ۱۰٥مركز آمار ايران برابر  ۷٥و مسكن سال 

درصد آن را  ۱۱ساله و كمتر و  ٥درصد جمعيت شهر را اطفال 

درصد جمعيت  ۳۱قريب به . دهند ساله تشكيل مي ۱۰تا  ٦افراد 

ساله و بيش از  ۲٤تا  ۱۱شهر را جوانان و نوجوانان در سنين 

اند جمعيت  ساله تشكيل داده ٦٤تا  ۲٥درصد جمعيت را افراد  ٤٤

درصد  ۹۸بيش از . صد جمعيت استدر ٥ساله و بيشتر نزديك به  ٦٥

جمعيت تهران همانند كل جمعيت كشور، مسلمان و بقيه متشكل از 

 . پيروان اديان زرتشتي، مسيحي، كليمي و ساير است

رشد جمعيت شهر تهران متاثر از مهاجرت زياد از تمام نقاط 

توان شهري مهاجر پذير دانست كه در  لذا تهران را مي. كشور است

هاي متفاوت در كنار  هاي قومي كشور با فرهنگ گروه آن از تمام

جابجايي درون شهري نيز در تهران زياد است . كنند هم زندگي مي

و خانوارها با بهبود وضعيت اقتصادي به مناطق شمالي شهر 

ساله و  ٦درصد جمعيت  ۹۱قريب به  ۱۳۷٥در سال . شوند متمايل مي

و براي  ۹۳براي مردان اند اين نسبت  بيشتر تهران با سواد بوده

 . درصد است ۸۸زنان 
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درصد زنان در تهران شاغل  ۸درصد مردان و حدود  ٥٦نزديك به 

درصد جمعيت محصل اعم از دانش آموز و  ۲۹در كل . اند بوده

در . درصد خانه دار هستند ٥۷در بين زنان حدود . دانشجو هستند

برق،  درصد از ۸/۹۹از خانوارهاي ساكن در تهران  ۱۳۷٥سال 

 ۳/٦۸درصد از آب لوله كشي، ۹/۹۸درصد از تلفن ثابت،  ٦۲/۹

درصد  ۹۱اند و حدود  مند بوده ه درصد از گاز لوله كشي بهر

درصد  ٥/۹۸. اند خانوارها در محل سكونت خود داراي حمام بوده

كنند  خانوار براي پخت و پز از گاز طبيعي يا مايع استفاده مي

ز گاز براي ايجاد گرما بهره درصد خانوارها نيز ا ٦/٦۷و 

درصد مالك محل  ٥/٦۰از خانوارهاي ساكن در تهران . برند مي

بقيه با . باشند درصد اجاره نشين مي ۲/۲٥سكونت خود بوده و 

ساير شرايط مانند واحدهاي سازماني، مجاني و غيره سكونت 

 . دارند

هاي  تهران، به عنوان قطب اقتصادي كشور، بيشترين فعاليت

تركيب و ساختار جمعيتي . ادي را به خود اختصاص داده استاقتص

در تهران، ساختار اقتصادي كشور را نيز تحت تاثير قرار داده 

 . است

هزار كارگاه در اين  ۳٥۱در كنار جمعيت ساكن تهران حدود 

ها در زمينه فروش  درصد از اين كارگاه ٥٤.  كنند شهر فعاليت مي

ط با تعمير وسايل نقليه و يا كاال و ارايه خدمات در ارتبا

خانوار  ۷٥۰۰به عالوه نزديك به . وسايل خانگي فعاليت دارند

نيز در محل سكونت خود داراي فعاليت اقتصادي به منظور كسب 

كاركن و  ٥۰ها داراي  نزديك به يك درصد كارگاه. باشند درآمد مي
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هاي صنعتي تشكيل  بيشتر هستند كه اكثريت آنها را كارگاه

 . هندد مي

هاي فوق در زمينه بازيافت ضايعات  واحد از كارگاه ٦۲تعداد 

هاي فلزي و غير فلزي فعاليت دارند ضمن اينكه در بين  و خرده

خانوار  ٤خانوارهاي داراي فعاليت اقتصادي در محل سكونت خود 

بقيه . كنند در ارتباط با بازيافت ضايعات و زباله كار مي

صادي در محل سكونت خود عمدتًا در خانوارهاي داراي فعاليت اقت

ارتباط با ريسندگي، بافندگي، توليد منسوجات، كشبافي و توليد 

 .كنند پوشاك، ارايه خدمات آرايشگري و غيره كار مي

بايد اذعان نمود كه ساختار و كاركرد توسعه اقتصادي ـ 

هاي  ها و نارسايي اجتماعي تهران زمينه ساز بسياري از كاستي

پيدايش و گسترش مسايل و مشكالت . ي شهري استخدمات رسان

 . اجتماعي و زيست محيطي برخاسته از چنين وضعيتي است

در ساماندهي و سازماندهي مسايل و مشكالت توسعه   تهران

اين دو عامل . اقتصادي ـ اجتماعي با دو عامل مهم مواجه است

 : عبارتند از

 ساختار و كاركرد نظام مديريت خدمات شهري؛ .۱

طه متقابل گروه هاي اجتماعي به عنوان جمعيت تهران راب .۲

 .با مديريت خدمات شهري

دهد كه ساماندهي و سازماندهي خدمات  مطالعات حاضر نشان مي

شهري در تهران نيازمند مشاركت و همكاري متقابل اين دو عامل 

هاي فني و زيست  ها و پروژه در غير اين صورت، برنامه. است

 . كست مواجه خواهد شدمحيطي در تهران با ش
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مسايل و مشكالت ” دستآوردهاي برگرفته از مطالعه .  ۲ـ  ۳ـ  ۳

 برخاسته از توسعه ناموزون 

 “اقتصادي ـ اجتماعي تهران 

كالن شهر تهران با مناطق بيست و دو گانه خود، از يك سو 

برخاسته از موقعيت تاريخي، جغرافيايي، تركيب جمعيتي، 

، تنوع فرهنگي و شيوه مديريتي و از ساختار، كاركرد توليدي

سوي ديگر به علت قرار گرفتن در مدار توسعه ناموزون اقتصادي 

ـ اجتماعي كشور دچار مجموعه موانع و تنگناهايي شهرنشيني شده 

چنين وضعيتي، مسايل و مشكالت اجتماعي و زيست محيطي . است

 . فراواني به ارمغان آورده است

توان به شرح زير  ود شهر تهران را ميعمده مسايل و مشكالت موج

 :خالصه كرد 

مسايل زيست محيطي، مانند آلودگي هوا و صدا، افزايش  .۱

توليد زباله، نبود سيستم بهداشتي و زيست محيطي 

ها و مناطق ييالقي، سيستم آلوده شدن  نامطلوب، تخريب باغ

هاي سطحي، توليدات گازهاي آلوده  هاي زير زميني و آب آب

 ... يط زيست و كننده مح

هاي بي رويه و روز افزون،  مسايل جمعيتي مانند، مهاجرت .۲

هاي گوناگون،  گرايش به مصرف گرايي، وجود خرده فرهنگ

هاي قومي گوناگون، تركيب جوان جمعيت، افزايش  وجود گروه

 ... نسبت مردان به زنان، حاشيه نشيني و 
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غير رسمي جمع كننده مواد هاي  اي از گروه نمونه:  ۱عكس شماره 

 بازيافتي 

مسايل اقتصادي و اجتماعي مانند بيكاري، گسترش اعتياد  .۳

در بين جوانان، نبود امكانات تفريحي و رفاهي مطلوب 

براي زنان و جوانان، گسترش داللي و تجارت واسطه گري، 

فرار مغزها به خارج از كشور، فاصله طبقاتي از نظر 

 ...تحصيلي و 
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هاي غير رسمي جمع كننده مواد  اي از گروه نمونه:  ۲عكس شماره 

 بازيافتي 

مسايل فرهنگي مانند نبود فرهنگ مشخص و شفاف مصرف  .٤

بهينه، پايين بودن آگاهي در خصوص حفاظت از محيط زيست، 

هاي اجتماعي، وجود  ها و هنجارها بين گروه تفاوت ارزش

دولتي و نيازهاي هاي گوناگون، تعارض بين تبليغات  فرهنگ

روحي ـ فرهنگي مردم، نبود الگوي رفتاري و هنجاري مشخص 

 ... و شفاف و پذيرفته شده و 

مسايل مديريتي مانند، بي اعتمادي مردم نسبت به تصميمات  .٥

ها در تمام سطوح، كم توجهي دولت به خواستها و  مديريت

نيازهاي مردم، نارسايي و كاستي در جلب مشاركت مردم در 

هاي اجتماعي، فرهنگي و اجرايي، تعارض بين  مهبرنا

گفتارها و كردارها در بين مديران، نارضايتي بين مردم 

 نسبت به عملكرد مديريت خدمات شهري 

مسايل و مشكالت مطروحه فوق الذكر، كه نمودي كالن از مسايل و 

باشد، پي آمدهاي ثانوي را در سطح شهر و بين  مشكالت تهران مي

ماعي به وجود آورده است كه حل و فصل آن به هاي اجت گروه

مطالعات جامع، برنامه ريزي عملي و مديريت مدبرانه نياز 

 . دارد
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دستآوردهاي برگرفته از مطالعه مسايل و مشكالت .  ۲ـ  ۳ـ  ٤

هاي اقتصادي ـ اجتماعي ذينفع مرتبط با زباله در  گروه

 شهر تهران

رتبط با مواد زايد گروه هاي اقتصادي ـ اجتماعي ذينفع و م

 :جامد تهران را مي توان در سه طيف به شرح زير بررسي نمود

 توليد كنندگان زباله؛ •

 جمع آوري كنندگان زباله؛ •

 توليد كنندگان زباله تهران • .   آسيب ديدگان و معترضان مديريت مواد زايد جامد •

هاي گوناگوني  توليد كنندگان مواد زايد خود از زير گروه

دفع مواد . ست كه خانوارها در راس آنها قرار داردتشكيل شده ا

هاي سكونت بر عهده يكي از اعضاي خانوار  زايد در محدوده محل

ها كه داراي خدمتكار يا  در تعدادي معدود از خانه. است

در برخي . گيرند سرايدار هستند اين وظيفه را آنها بر عهده مي

)  Shutting( باله ها سيستم پرتاب ز هاي مسكوني و برج از مجتمع

ها  ولي فراواني آنها زياد نبوده و در آپارتمان. وجود دارد

نيز اعضاي خانوار يا سرايدار حمل مواد تا بيرون واحدهاي 

در واحدهاي تجاري و خدماتي نيز يكي . دهند مسكوني را انجام مي

 . دهد از كاركنان يا سرايدار وظيفه فوق را انجام مي

نظافتچي و يا سرايدار مسوول جمع آوري در كارخانجات صنعتي 

ها معموًال فردي به  و انتقال مواد زايد است و در بيمارستان

جمع آوري مواد . دهد عنوان خدمتكار سرويس فوق را انجام مي

هاي دولتي و نيز  ها و سازمان زايد در برخي از بيمارستان
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۳٥ 

كه هاي پيمانكاري است  كارخانجات گاهي بر عهده كارگران شركت

 . باشد طرف قرارداد با آنها مي
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 اي از ضايعات فلزي  نمونه:  ۳عكس شماره 

بخش عمده زباله شهر تهران به وسيله خانوارها و واحدهاي 

 ۳٤/۲حجم اين مواد بالغ بر . شود تجاري و خدماتي توليد مي

اين مقدار غير از موادي است كه در . ميليون تن در سال است

شهرداري در مقايسه با ساير  ۱٥و  ٤مناطق . شود رها ميها  فاضالب

كنند كه مرتبط با حجم  مناطق حجم بيشتري از زباله را توليد مي

هاي  نوسان توزيع زباله توليدي در ماه. جمعيت مناطق مذكور است

مختلف سال حاكي از آن است كه بيشترين مقدار در ماه خرداد و 

 .گردد ميكمترين مقدار در فروردين توليد 

شود بالغ  بخش ديگري از مواد زايد به وسيله صنايع توليد مي

مواد زايد توليدي توسط . هزار تن در سال است ۷/۱۸بر 

ها كه اغلب جزو ضايعات شيميايي و  ها و داروسازي بيمارستان

 . باشد هزار تن در سال مي ۲۷خطرناك است حدود 

واحد  ۱٤۱كه  كارگاه بزرگ صنعتي وجود دارد ۱٤۷٤در تهران 

اين واحدها قريب به .  كنند آن مواد زايد قابل توجهي توليد مي
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درصد  ۱٦. كنند هزار تن مواد زايد جامد در سال توليد مي ۳۲

هاي توليد كننده محصوالت شيميايي حاصل  اين زايدات در كارخانه

ها دفن  بخشي از مواد زايد صنايع در محدوده كارخانه. شود مي

احد صنعتي نيز داراي سيستم بازيافت مواد زايد و ۳۲. شود مي

كارخانه صنعتي  ٥۷هزار تن مواد زايد توسط  ۱٥حدود . هستند

تن از ضايعات نيز در واحدهاي صنعتي سوزانده  ۹۷شود  دفن مي

درصد آن  ٦۸هزار تن ضايعات صنعتي حدود  ۳۸۱از حدود . شود مي

بي از ساير زايدات مواد شيميايي و دارويي است و بقيه تركي

 . مواد است

ها  تن مواد زايد توليدي روزانه بيمارستان ۷٥تا  ۷۰از حدود 

. درصد مواد زايد عفوني و خطرناك است ٤۰ها بيش از  و داروسازي

هاي اصلي در معرض خطر زايدات بيمارستاني را كادر  گروه

ها، بيماران مراجعه كننده، مالقات  ها و كلينيك بيمارستان

اران و خدمات پشتيباني و در صورت دفع نادرست آن كنندگان بيم

  جمع آوري كنندگان زباله • .دهد كليه كساني كه در مسير اين زايدات هستند تشكيل مي

غير از توليد كنندگان زباله و مواد زايد كه به آنها اشاره 

گرديد، افرادي موظف هستند كه اين مواد را از بيرون واحدهاي 

اي از اين افراد  دسته. ا جمع آوري كننده مسكوني و يا كارگاه

ها و اماكن  تحت عنوان رفتگر موظف به جمع آوري و نظافت خيابان

اين افراد زباله جمع . عمومي از مواد زايد پراكنده هستند

ضمن . كنند آوري شده را در خودرو نيسان و خاور بارگيري مي

سايل اينكه در نقاطي از شهر كه داراي بافت قديمي بوده و و

ها تردد كند آنها با استفاده از گاري  تواند در كوچه نقليه نمي
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شايان  .كنند دستي يا فرقون نسبت به جمع آوري زباله اقدام مي

هاي  ذكر است كه جمع آوري زباله در حال حاضر تحت پوشش شركت

پيمانكار طرف قرار داد شهرداري منطقه اقدام به جمع آوري 

هاي انتقال و بعد  و آن را به ايستگاه ها كرده زباله از خيابان

انتقال زباله از وسايل . كنند به محل دفن كهريزك منتقل مي

هاي بزرگتر ويژه حمل زباله در  نقليه كوچك به كاميون

 .  گيرد ها صورت مي ايستگاه
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آلوده شدن محيط در اثر سرريزي زباله از وسايل :  ٤عكس شماره 

 ها نقليه در ايستگاه

هاي  ها تركيبي از كاركنان شهرداري و شركت كاركنان ايستگاه

هاي زباله كش كه زباله را از  رانندگان كاميون. پيمانكار است

دهند و نيز كاركنان واحدهاي  ها به محل دفن انتقال مي ايستگاه

بازيافت و كارگران دفن كننده مواد زايد آخرين گروه رسمي 

 .باشند درگير در امر زباله شهر مي

افراد غير مجاز، كه از طريق جمع آوري و خريد و فروش مواد 

هاي زير را تشكيل  عمدتًا گروه.كنند  زايد جامد امرار معاش مي

 : دهند  مي

 .ها جمع آوري كنندگان زباله از جلو منازل يا كارگاه .۱

اين افراد به صورت غير مجاز اقدام به تفكيك و جمع 

واد تفكيك شده مورد نظر خود كنند و م آوري مواد خاص مي

كنند ذخيره  هايي كه به دوششان حمل مي را در داخل گوني
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اين . دهند نموده و به محل مورد نظر خود انتقال مي

هاي زباله  افراد معموًال با بهم زدن و پاره كردن كيسه

كه . شوند ها مي ها و كوچه موجب پخش و آلودگي در خيابان

 . روفنداصطالحًا به زباله دزد مع

 

 .ها خريداران زباله از منازل يا كارگاه .۲

تر و  اين گروه كه نسبت به گروه اول سازمان يافته

كنند مواد زايد خاصي مثل نان خشك،  رسمي تر عمل مي

روزنامه، فلزات، پالستيك و يا وسايل مستعمل اضافي 

مانند لوازم خانگي يا مبلمان و البسه را مستقيمًا از 

 ها خريداري و در مقابل با كاالي رگاهخانوارها يا كا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي از جمع كنندگان رسمي زايدات زباله نمونه:  ٥عكس شماره 

اين گروه در مرحله بعد، خود . كنند خاصي معاوضه مي

كنند و بر حسب  اقدام به تفكيك كاالهاي خريداري شده مي
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ها، تعمير كنندگان وسايل و  مورد، آنها را به سمساري

در مواردي . فروشند زم يا توليد كنندگان ميلوا

 .فروشند ها مي باقيمانده مواد زايد را به واسطه

جمع آوري كنندگان يا به نوعي ذينفعان از نظر سطح به 

  گروه اول كساني هستند كه حرفه:  شوند دو گروه تقسيم مي

ديگري ندارند و كالً از طريق جمع آوري، تفكيك و خريد و 

كنند و گروه ديگر كساني  يد امرار معاش ميفروش مواد زا

هستند كه به عنوان يك شغل، بازيافت زايدات را براي 

 .اند خود انتخاب نموده

 

 .جمع كنندگان مواد زايد در اماكن دفن مواد .۳

معموالً، جمع آوري كنندگان مواد زايد جامد در اماكن 

دفن مواد به صورت انفرادي و يا گروهي، كه اغلب با هم 

بطه خويشاوندي دارند، در تفكيك و جمع آوري مواد را

 . فعاليت دارند
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كارگر پيمانكار در حال جمع آوري زايدات :  ٦عكس شماره 

 ها  پالستيكي از بين زباله

جمع آوري كنندگان مواد زايد، اغلب اوقات مواد جمع 

ها كه در بعضي مناطق مكاني جهت  آوري شده را به واسطه

اين . فروشند مع آوري زايدات خشك دارند ميخريد و ج

كنند يعني مناطق  افراد اكثرًا به صورت محلي كار مي

اين افراد مواد . باشد جغرافيايي خاصي تحت پوشش آنها مي

زايد خريداري شده را پس از تفكيك به متقاضيان، كه 

واقعيت در اين است . فروشند كنند، مي اغلب تخصصي كار مي

درآمد و اقتصاد خانواده رابطه مستقيم  كه پايين بودن

از سوي . با گرايش آنها به جمع آوري زايدات جامد دارد

يعني هر چه سطح . ديگر، عكس اين موضوع نيز صادق است

درآمد خانوار يا قدرت اقتصادي آنها باال باشد، اوالً 

گردي وجود ندارد و  هاي پايين مانند دوره گرايش به شغل

افزايش توليد زباله و نوع توليد زباله ثانيًا در ميزان 

 .   تاثير دارد
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هاي  هاي جمع آوري زباله اي از ظرف نمونه:  ۷عكس شماره 

 بيمارستاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جمع آوري زباله بيمارستاني  اي از ظرف نمونه:  ۸عكس شماره 
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  هاي آسيب پذير و  معترضان مديريت مواد زايد جامد گروه •

هاي گروهي،  هاي فردي و مباحثه هاي برگرفته از مصاحبه هيافت

دهد كه برخي از افراد،  مشاهدات و مطالعات موردي نشان مي

هاي دولتي  هاي اقتصادي ـ اجتماعي ويژه و برخي از سازمان گروه

و غير دولتي بر مديريت مواد زايد جامد انتقادات و اعتراضاتي 

هاي  ها با مطرح ساختن آسيب برخي از اين افراد و گروه. دارند

موارد مذكور را . وارده مدعي جبران و اقدامات اجتماعي هستند

 :توان به شرح زير طيف بندي نمود مي

ها نسبت به آلودگي  خانوارهاي نزديك دپوها و ايستگاه .۱

 محيط زندگي خود اعتراض شديد دارند؛

هاي  ساكنان روستاها و شهرهاي اطراف مراكز دفن زباله .۲

كهريزك ( ، صنعتي، بيمارستاني و نخاله ساختماني خانگي

شان به  از اينكه محيط كاري و زندگي) و جاده آبعلي 

مركز دفن زباله و نخاله تبديل شده است به شدت ناراضي 

 هستند؛

كوكان، زنان، پيرمردان و بيكاران كه توسط پيمانكاران  .۳

اند و گاهي از حداقل حقوق  خصوصي به كار گرفته شده

الزحمه برخوردارنيستند به شدت به وضع  ني و حقانسا

 زندگي خود اعتراض دارند؛

خانوارها نسبت به شيوه جمع آوري روزانه زباله توسط  .٤

هاي غير مجاز اعتراض  كارگران شهرداري و ساير گروه

 دارند؛

فعاالن نهادهاي غير دولت مرتبط با حفاظت محيط زيست  .٥

يت مواد زايد نسبت به كاركرد و عملكرد سازمان مدير

جامد در ارتباط با تخريب و آلوده ساختن محيط زيست 

 اعتراض دارند؛
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نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي و مردم منطقه  .٦

شان براي  حسن آباد و فشاپويه نسبت به انتخاب منطقه

 مركز دفن زباله جديد تهران اعتراض دارند؛

يب پذير هاي اقتصادي ـ اجتماعي آس عليرغم وجود گروه .۷

مانند بيكاران، پيرمردان، زنان و كودكان در سراسر 

( هاي آسيب پذير ويژه  تهران و اطراف تهران، گروه

مانند بوميان ابتدايي، گروه هاي فرهنگي ابتدايي و 

 مهاجران قومي آسيب پذير و بريده از . سنتي

مرتبط با مديريت مواد زايد جامد در شهر ) جامعه 

هران توسط گروه تحقيق مشاهده تهران و يا اطراف ت

 . نگرديد

با توجه به موارد مذكور، ضرورت دارد مديريت مواد  .۸

هاي ذيربط به  زايد جامد با همكاري ساير سازمان

. يي نمايند يافته  هاي آسيب پذير توجه سازمان گروه

ها در راهكارهاي  راهكارهاي مناسب براي اين گروه

 . پيشنهادي آمده است

عمده مسايل و ” هاي برگرفته از مطالعه  ستآوردهد. ۲ـ  ۳ـ  ٥

مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي 

 “تهران مرتبط با پروژه 

توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران مسايل و مشكالت 

از جمله اين مسايل و مشكالت . فراواني را بر جاي گذاشته است

 : بارتند ازكه مرتبط با پروژه است، ع

گسترش بي رويه شهر و جمعيت و بي توجهي به مسايل زيست  .۱

 محيطي؛

نبود سازمان، مديريت و برنامه ريزي علمي در خدمات رساني  .۲

 شهري؛
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كم توجهي به جمع آوري، انتقال اصولي و دفن بهداشتي زباله  .۳

 شهر هماهنگ با بزرگ شدن شهر؛

 هاي مردم؛ كم توجهي به نظرات و مشاركت .٤

يي در تهران، در  وجود مسايل اقتصادي ـ اجتماعي ريشه عليرغم

دو دهه اخير اقداماتي براي كاهش مسايل و مشكالت موجود و 

جلوگيري از آلودگي محيط زيست صورت گرفته است كه از آن جمله 

، ۱۳۷۹توان به تهيه طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر در سال  مي

ران، مكان يابي و تهيه طرح جامع كاهش آلودگي آب هاي ته

سازماندهي مراكز دفن مواد زايد و توجه به ايجاد شبكه فاضالب 

 . و نيز بازيافت زباله اشاره كرد

ميليون تن در سال  ۳٤/۲توليد زباله در شهر تهران بيش از 

متوسط . شود درصد به حجم آن اضافه مي ۲است و هر سال حدود 

 ۸۰۰الي  ۷٥۰دًا سرانه توليد زباله توسط هر نفر در روز حدو

تر و يا مواد  از مواد زايد توليدي را زباله%  ۷۰. باشد گرم مي

از مواد زايد تهران حدود يك درصد مربوط . دهد تر تشكيل مي آلي 

درصد را انواع پالستيك و مشمع شامل  ٦/۹به ضايعات نان است و 

 ۸/۱درصد زايدات مربوط به كاغذ و مقوا،  ۸بيش از . گردد مي

 ٤/۲سهم خرده شيشه . درصد ضايعات پارچه است ٤/۳لزات و درصد ف

تركيب زباله در مناطق . باشد درصد مي ۷/۱درصد و زايدات چوبي 

مختلف شهر يكسان نبوده و تبعيت از الگوي مصرف خانوارها و 

رشد ضايعات . فراواني واحدهاي صنعتي، تجاري و خدماتي دارد

بيشتر بوده و به حدود بيمارستاني در مقايسه با زباله خانگي 

 . رسد درصد در سال مي ٤
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جمع آوري زباله در سطح شهر در حال حاضر عمدتًا به 

 ٤شب تا  ۹ها از  پيمانكاران خصوصي واگذار شده است و اين شركت

 . كنند صبح اقدام به جمع آوري زباله مي

وسايل نقليه موارد استفاده آنها متفاوت بوده و بين يك تا 

هاي پيش بيني شده كه  زباله به ايستگاه. داردده تن ظرفيت 

هر ايستگاه . گردد  رسد منتقل مي واحد مي ۱۳تعداد آنها به 

كاميون يا  ۷۰حدود . محدوده جغرافيايي خاصي را تحت پوشش دارد

كنند و زباله را به كهريزك  سمي تريلر در اين ارتباط كار مي

حال اشباع  در حال حاضر زمين كهريزك در. دهند انتقال مي

ساكنين در محدوده مركز دفن به نحوه دفن زباله و نيز . باشد مي

چنين وضعيتي از . انتشار بو و آلودگي در منطقه معترض هستند

نظر رواني حس مشاركت مردمي را به حداقل رسانده است به طوري 

كه شكايتي را هم به شوراي محل جهت عدم دفن زباله در اين 

 .   ندا منطقه ارايه نموده
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اي از شيوه نامطلوب جمع آوري خاك و  نمونه:  ۹عكس شماره 

 نخاله  از سطح شهر 

در جمع آوري زباله و انتقال و دفن آنها مسايل مختلفي وجود 

دارد كه از جمله اين مسايل و مشكالت به امور مربوط به 

ها نظافت  در اغلب ايستگاه. توان اشاره نمود ها مي ايستگاه

لوب نيست و خانوارهاي ساكن در اطراف آنها را دچار مشكل مط

ها سيستم دفع شيرابه و فاضالب مناسب  بيشتر ايستگاه. كند مي

ها حمام و اتاق رختكن و توالت  برخي از ايستگاه. ندارد

هاي غير اصولي مثل  ايستگاه. بهداشتي ويژه كاركنان را ندارند

ازمان آب از مشكالت واقع در حكيميه جنب س ٤ايستگاه شماره 

 . باشند بيشتري برخوردار مي

مشكالت موجود در مراحل مختلف جمع آوري تا دفن زباله بر حسب 

   مسايل و مشكالت موجود در بخش جمع آوري زباله در تهران • : هر يك از مراحل به صورت خالصه به شرح زير است

شكل عدم تناسب خودروهاي جمع آوري زباله با ساختار فيزيكي و  .۱

 معابر شهري در بعضي مناطق؛

 عدم وجود انواع خودروهاي جمع آوري در اشكال و احجام مختلف؛ .۲

 مستعمل بودن اكثر ماشين آالت به كار گرفته شده در اين بخش؛ .۳

 عدم تناسب خودروهاي جمع آوري با محدوده هاي برداشت زايدات؛ .٤

 هران؛عدم وجود دستورالعمل در زمينه جمع آوري زايدات جامد شهر ت .٥

تواند به صورت  عدم تفكيك مواد زايد قابل پردازش در مبدأ كه مي .٦

كاغذ، مقوا، شيشه، انواع پالستيك، ( مجزا جمع آوري شود مانند 

 ؛)انواع فلزات 
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 نارسايي مديريتي در امور مربوط به پست بندي؛  .۷

هاي مطلوب اجتماعي و فرهنگي جهت جذب  ضعف مديريت در ايجاد زمينه .۸

  مسايل و مشكالت موجود در بخش حمل و نقل • .مردمي در امور مربوط به جمع آوري زبالههاي  همكاري

 ها؛  نشت شيرابه در مسير كاميون .۱

 فرسودگي زياد در ناوگان حمل و نقل؛ .۲

 هاي حمل زباله بعد از تخليه زباله؛ عدم شستشوي كاميون .۳

   ل و مشكالت موجود در بخش ذخيره سازيمساي • .نبود قانون و دستورالعمل در مورد جمع آوري و انتقال زباله .٤

عدم تناسب حجم و جنس ظروف و مخازن با انواع زايدات جامد  .۱

 توليدي؛

عدم وجود استاندارد قابل قبول در زمينه جنس، شكل و نوع كاربري  .۲

 رنگ؛

پايين بودن سطح آگاهي مردم نسبت به مقوله ذخيره سازي و اهميت  .۳

 .آن

 ازيافت زباله مسايل و مشكالت موجود در بخش ب •

 عدم رعايت اصول و مباني بهداشتي؛ .۱

 استفاده غير بهداشتي از توليدات بازيافت؛ .۲

 هاي تفكيك زباله جهت بازيافت؛ عدم نظارت بر فعاليت .۳

نبود اطالعات جامع در خصوص جمع آوري كنندگان مواد زايد جامد جهت  .٤

 . بازيافت

  مسايل و مشكالت موجود در بخش دفن زباله  •

 دستورالعمل در زمينه دفع زايدات جامد شهر تهران؛عدم وجود  .۱
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 هاي پيشنهادي جهت احداث سايت دفن و تبعات آن؛ بعد مسافت زمين .۲

پر شدن مركز دفن زايدات شهر تهران و عدم وجود زمين مناسب جهت  .۳

 دفن زايدات؛

عدم تناسب تجهيزات و امكانات مركز دفن با حجم زايدات فني شهر  .٤

 .تهران

ها،  تآوردهاي مربوط به مطالعات استنادي، مصاحبهدس. ۲ـ  ۳ـ  ٦

 هاي گروهي بازديدها و مباحثه

 دستآوردهاي مطالعات استنادي 

اولين شهرداري قانوني شهر تهران تحت عنوان بلديه در سال   

ها يكي از وظايف  ها و كوچه تشكيل شد و نظافت خيابان ۱۲۸۸

ي حمل زباله از استفاده از كاميون برا. شهرداري تعيين گرديد

فكر بازيافت زباله به . در دستور كار شهرداري قرار گرفت ۱۲۹۹

در اين سال، . مطرح شد ۱۳٤۹منظور رعايت امور بهداشتي در سال 

اي از  شهرداري تهران براي دفع بهداشتي، بازيافت و تبديل عمده

اي را براي  زباله شهر و حفاظت از محيط زيست شهري، كارخانه

احداث نمود و ) كود گياهي ( هاي آلي به كمپوست  هتبديل زبال

، نسبت به احداث يك كارخانه با ظرفيت پذيرش ۱۳٥۰در بهمن ماه 

تن زباله تر در روز با همكاري يك شركت انگليسي اقدام  ٥۰۰

به فعاليت » اداره كود گياهي « كه بعدها تحت عنوان . نمود

 . خود ادامه داد

ا و ضرورت تعيين جايگاه و نقش ه با توجه به گسترش فعاليت

اين تشكيالت در شاخه معاونت خدمات شهري، اين اداره اقدام به 

تدوين يك اساسنامه مبني بر تغيير تشكيالت اداره به سازمان 
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اين پيشنهاد . نمود و براي تصويب به وزارت كشور پيشنهاد كرد

 پس از انجام تغييراتي توسط آن وزارتخانه تصويب و تحت عنوان

 ۲/۸/۱۳۷۰در مورخ » اساسنامه سازمان بازيافت و تبديل مواد « 

 . براي اجرا به شهرداري تهران ابالغ گرديد

با توجه به اهميت مديريت زباله و نقش آن در مديريت كالن 

در اسفند ماه » سازمان بازيافت و تبديل مواد « شهر تهران، 

ت مشاور ، با كمك مالي بانك جهاني، با همكاري يك شرك۱۳۷۳

 آلماني 

 )BC Berlin  ( طرح جامع مديريت زباله « قراردادي را براي تهيه

  :تاريخچه جمع آوري زباله در تهران • .   منعقد نمود» 

توان در  به طور كلي سابقه جمع آوري زباله در تهران را مي

 : چند دوره به شرح زير طبقه بندي كرد

  :دوره اول  •

روع شده و تا حكومت رضاخان اين دوره از زمان قاجاريه ش

در اين دوره حمل زباله عمدتًا به وسيله قاطر و . يابد ادامه مي

 . گرفته است اسب انجام مي

 :دوره دوم  •

ادامه  ۱۳٦٤اين دوره از زمان رضاشاه شروع و تا آغاز سال 

هاي دستي انجام  اولين دوره جمع آوري زباله توسط گاري. يابد مي

هاي انتخاب شده توسط  ار كردن در محلمي گرفت و پس از تلنب

هاي سنگيني اعم از روباز و كمپرسي پر شده و به خارج  كاميون

 .شد هاي مخصوص حمل مي از شهر، جهت دفن در محل
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 : دوره سوم  •

. آغاز شده و تا كنون نيز ادامه دارد ۱۳٦٤اين دوره از سال 

نيسان ( هاي كمپرسي سبك  در اين دوره، زباله شهري توسط وانت

از سطح شهر جمع آوري و به مراكز زباله حمل و سپس به ) طرح 

جاده قديم قم انتقال  ۲٦مركز دفن كهريزك واقع در كيلومتر 

البته اين روش در همه جاي تهران بزرگ انجام . شود داده مي

گيرد و در محالت قديمي و عمدتًا جنوب شهر به لحاظ تنگ و  نمي

ميسر نبوده و در “ هاي نيسان  وانت ” ها حركت  باريك بودن كوچه

حمل با ( ها عمدتًا با روش سنتي  نتيجه جمع آوري در اين مكان

 . انجام مي گيرد) گاري دستي 

در چند سال گذشته، شهرداري تهران در يك حركت جديد اقدام 

اين روش جمع آوري را . به نصب مخازن در بعضي از محالت نموده

اين طرح در جهت رفع  . نموده است “نيسان طرح ” جايگزين روش 

هاي جمع آوري و حمل زباله  مشكالت زيست محيطي و كم كردن هزينه

 . گيرد صورت مي

  اهداف دراز مدت سازمان بازيافت و وضعيت جمع آوري

 زباله تهران

  وضعيت جمع آوري زباله در شهر تهران در حال حاضر  •

وسط بخش خصوصي در حال حاضر جمع آوري زباله در شهر تهران ت

و با نظارت عالي اداره كل و با هماهنگي معاونت خدمات شهري 

ها مستقيمًا  گيرد و خدمات شهري شهرداري شهرداري تهران انجام مي

در شهر تهران زباله . متولي جمع آوري زباله در شهرها هستند

عمومًا به شيوه كنار جدولي برداشت و پس از بارگيري در داخل 
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هاي انتقال زباله شهري  ه حمل زباله به ايستگاهخودروهاي ويژ

 . گردند حمل مي

ساختار فيزيكي و شكل معابر شهري، نوع ذخيره سازي و نوع 

ماشين آالت موجب گرديده است تا در شهر تهران جهت جمع آوري 

 :هاي زير استفاده گردد زايدات از روش

ست در معابري كه امكان تردد خودرو ني :جمع آوري دستي . ۱

از گاري هاي دستي جهت جمع آوري زباله استفاده 

در اين شيوه، جمع آوري و حمل زباله به  . شود مي

  .گيرد صورت دستي صورت مي

در اين شيوه، جمع آوري ( جمع آوري نيمه مكانيزه . ۲

 )باشد زباله دستي و حمل آن به صورت مكانيزه مي

آوري و در اين شيوه، جمع ( جمع آوري تمام مكانيزه . ۳

 )گيرد  حمل زباله به صورت مكانيزه انجام مي

( جهت جمع آوري زباله آپارتماني، كه به روش پرتاپي 

Shotting  (شوند، از  داخل كانتينر يا مخازن ذخيره ريخته مي

شود كه اين مخازن را با بازوي  هايي استفاده مي كاميون

. مايدن هيدروليكي بلند كرده و داخل مخزن كاميون تخليه مي

ها مجهز به كمپكتر هستند البته كانتينرها  تعدادي از كاميون

ها مستقيمًا به محل دفن زباله حمل و تخليه  به وسيله كشنده

اهداف دراز مدت سازمان بازيافت در خصوص مديريت مواد  • .شوند مي

 زايد جامد تهران

اهداف كالن نگرانه سازمان بازيافت در خصوص مديريت مواد 

 :  تهران به شرح زير است زايد جامد
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 زباله در مبدأ؛%  ۱۰۰بازيافت زباله شهر تهران از طريق تفكيك  .۱

جلوگيري از آلودگي محيط زيست و جلوگيري از اثرات زيانبار زيست  .۲

محيطي، بهداشتي و اقتصادي ناشي از توليد بي رويه زباله و دفع 

 غير اصولي و بهداشتي آن؛

در سطوح مختلف خانگي، تجاري، توسعه فرهنگ كاهش توليد زباله  .۳

 صنعتي، بيمارستاني و غيره؛

توسعه فرهنگ پردازش مواد زايد و تغيير شكل و ماهيت آنها به  .٤

 .اي كه قابل استفاده مجدد باشد گونه

 هاي گروهي  هاي انفرادي و مباحثه دستآوردهاي برگرفته از مصاحبه 

فرادي هاي مختلف از ا با گروه) TOR(طبق شرح خدمات مصوب 

ان جمع ركه به عنوان توليد كننده مواد زايد، دست اندركا

به صورت ( آوري، تفكيك و حمل و يا شهروندان ذينفع مصاحبه 

دستاوردهاي . به عمل آمد) هاي انفرادي و گروهي  مصاحبه

در اينجا به برخي از . ها در پيوست مربوطه آمده است مصاحبه

 شود؛  گروه تحقيق اشاره مي هاي اظهار نظرهاي شهروندان و برداشت

شهروندان تهراني اطالعات زيادي در زمينه مسايل مواد  .۱

زايد ندارند و آگاهي آنها از اثرات زيست محيطي مواد 

هاي سازمان بازيافت بسيار  زايد و نيز اهداف و برنامه

 . ناچيز است

شهروندان تهراني پس از اطالع رساني و شرح ضرورت  .۲

ي شهر از اثرات سوء مواد زايد همكاري براي سالم ساز

 . كنند مي با عالقمندي جهت هر گونه همراهي اظهار تمايل 
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هاي گسترده  مهمترين مساله در حال حاضر اجراي برنامه .۳

و فراگير مداوم آموزشي براي ارتقاي آگاهي توليد 

 . كنندگان زباله است

خانوارها براي جداسازي زباله تر و خشك اكثرًا اعالم  .٤

كنند و در مواردي انجام اين كار را منوط  ميآمادگي 

هاي خاص از طرف سازمان بازيافت  به تحويل كيسه

 . دانند  مي

تعدادي از خانوارها از اينكه مخازن زباله نزديك محل  .٥

سكونت آنها قرار گرفته است، اظهار نارضايتي كرده و 

 . دانند مي تآن را عاملي براي تجمع حيوانات و حشرا

دهد كه خانوارها،  نشان مي  هاي گروهي مباحثهدر مجموع،  .٦

موسسات عمومي، واحدهاي صنعتي، تجاري و خدماتي 

اما، از . عالقمند به ارتقاي سطح بهداشت شهر هستند

اينكه چه كار يا كارهايي در اين جهت بايد انجام 

دهند برايشان شفاف نيست و نيازمند آموزش و اطالع 

 . رساني هستند

ان با موضوع بازيافت به صورت كلي برخي از شهروند .۷

آشنايي دارند و آگاهي بيشتر و توجه بيشتر در اين 

 . مورد را خواستار هستند

دهد كه در اغلب موارد در  مشاهدات گروه تحقيق نشان مي .۸

هاي بيمارستاني توجه  مراكز درماني براي دفع زباله

گيرد و مواد زايد آلوده در محيطي كه  الزم صورت نمي

بنابراين امكان آلودگي . شود ه نيست جمع آوري ميايزول

برخي از . هايي به شدت وجود دارد محيط در چنين مكان
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شوند به  حيوانات موذي كه در محل مواد زايد جمع مي

هاي ديگر بيمارستان از جمله آشپزخانه نيز نفوذ  محيط

هاي حاصل از  گاهي، شيرابه. كنند و محيط را آلوده مي

يي در هنگام حمل آن در محيط هاي شهري ها چنين زباله

 .  شود منتشر مي

گران زباله، كه  هاي گروهي با واسطه ها و مباحثه مصاحبه .۹

دهد كه گروه  كنند، نشان مي به صورت هرمي فعاليت مي

كثيري از طريق تفكيك و فروش مواد زايد امرار معاش 

در سطح باالي اين هرم افراد ثروتمند و دالالن . كنند مي

دار قرار دارند و در قاعده هرم افراد  رمايهس

نيازمند، بيكار، فقير و گاهي كودكان و زنان قرار 

به طور كلي، براي افراد در قسمت باالي هرم . اند گرفته

منفعت شخصي مطرح است و از اينكه زباله در هنگام 

تفكيك در كوچه و خيابان پخش شود و يا مواد تفكيك 

در چرخه مصرف و توليد قرار  شده غير بهداشتي مجدداً 

 . گيرد اهميتي ندارد

هاي گروهي با كاركنان اطراف  ها و مباحثه در مصاحبه .۱۰

هاي جمع آوري زباله معلوم شد كه  ها و محل ايستگاه

ساكنين از بوي تعفن زباله و نيز تجمع حشرات و 

هاي  حيوانات موذي در عذاب هستند و همچنين از آلودگي

خانوارها اظهار . برند آمد رنج مي صوتي ناشي از رفت و

دارند كه مجبورند از بازي فرزندان خود در بيرون  مي

واحدهاي مسكوني جلوگيري كنند تا احتمال ابتالي آنها 

 . به بيماري كمتر باشد
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٥۷ 

با توجه به آگاهي پايين شهروندان تهراني از  .۱۱

هاي ناشي از زباله و براي جلب همكاري آنها در  آسيب

به زباله توجه به آموزش و استمرار آن  مسايل مربوط

 . رسد ضروري به نظر مي

در يك مصاحبه انفرادي، كه از تعداد زيادي مصاحبه  .۱۲

توجه به يك . به عمل آمد، سواالت متعددي پرسيده شد

نفر از مصاحبه  ۱۳هاي دريافتي از  سوال و پاسخ

شوندگان،  ميزان آگاهي و توقعات آنها را به خوبي 

 . دهد نشان مي

 آلودگي زباله در چه حدي است؟: پرسش  •

 :  نفر مصاحبه شوند به پرسش باال ۱۳پاسخ  •

در اثر سوختن . كند زباله هم هوا، هم آب و هم محيط را كثيف مي .۱

آب هم در اثر . سازد زباله، دود ناشي از آن هوا را آلوده مي

گردد وقتي زباله روي زمين ريخته باشد  شيرابه زباله آلوده مي

 .شود نيز كثيف و نازيبا مي محيط

در اثر وجود زباله و تجمع بيش از حد مگس و يا جانوران ديگر  .۲

 . هاي گوناگون وجود دارد مثل موش و گربه احتمال بروز بيماري

شوند تا محيط اطراف كثيف شود و همينطور  ها باعث مي زباله .۳

افرادي كه با اين زباله سرو كار دارند اگر اصول بهداشتي را 

ايت نكنند براي افراد ديگر نيز ناقل بيماري بشوند  رع

شود و اين  همينطور وقتي اطراف اين زباله پشه و مگس جمع مي

نشيند بيماري را از زباله به  ها روي دست يا صورت انسان مي پشه

 . كند انسان منتقل مي

مثًال زباله مانند نان خشك اگر آلودگي قارچي داشته باشد،  .٤

كنند نيز آلودگي پيدا  اين نان استفاده ميهايي كه از  دام
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٥۸ 

كنيم اين  كنند و وقتي از گوشت يا شير آنها استفاده مي مي

شود يا وقتي كه زباله در يك جا جمع  آلودگي به انسان منتقل مي

 . كنند دهند و آب و زمين را آلوده مي شوند لجن تشكيل مي مي

هاي عفوني و  با قرار گرفتن مگس، موش، بر روي زباله، بيماري .٥

اي كه  مثالً گربه. شود پوستي به انسان و حيوانات ديگر منتقل مي

گيرد  ها قرار مي كند و بعد در دسترس بچه مي  از اين زباله تغذيه

 .نمايد هزاران نوع بيماري را وارد بدن كودكان مي

حيواناتي مثل مگس، پشه، موش، گربه، سگ از طريق زباله آلودگي  .٦

 . كنند سوزند، هوا را آلوده مي ها مي قتي زبالهو. كنند منتقل مي

وقتي مامورين شهرداري، زباله را به موقع جمع نكنند و يا  .۷

اينكه شهروندان در غير ساعت مقرر زباله را بيرون بگذارند 

درند و محتويات آن را بر روي زمين  زباله را مي  ها كيسه گربه

يز به دور آن جمع ن  و سگ  در اين صورت موش، پشه. كنند پخش مي

 . شود هاي گوناگون براي انسان مي گردند و باعث بروز بيماري مي

بينيم كه زباله باعث  هاي آب بياندازيم مي اگر نگاهي به جوي .۸

و منظره زشتي را توليد نموده است و   هاي سطحي شده آلودگي آب

ها در ارتباط هستند به  همچنين اشخاصي كه با اين جوي

 .  اند لف دچار شدههاي مخت بيماري

ها اگر به موقع جمع نشوند هزاران بيماري خطرناك توليد  زباله .۹

رفتگران . نمايند كنند همينطور محيط را نيز زشت و كثيف مي مي

شهرداري كه در تماس با زباله هستند اگر از دستكش استفاده 

 . شوند هاي پوستي دچار مي نكنند به بيماري

شود مگس، موش و حيوانات موذي  مي زباله عالوه بر اينكه باعث.۱۰

شوند و محيط را  هاي انگلي و قارچي مي زياد شوند باعث بيماري

 . كنند كثيف مي
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كنند و به مرور  استفاده مي ها از زباله ها  و موش ها و سگ گربه.۱۱

سازند و با پخش كردن زباله در  هاي مختلفي را منتقل مي بيماري

 . شوند سطح معابر باعث آلودگي مي

شوند  ماند تبديل به لجن مي ها در سطح معابر باقي  وقتي زباله.۱۲

كنند و باعث ناراحتي  همچنين بو و گازهاي نامطبوع توليد مي

 . گردند افراد مي

ها كه توسط افراد مختلف و در بعضي موارد توسط  اين زباله.۱۳

گردد و تمامًا  شوند،  دوباره  به محيط بازمي معتادين توزيع مي

 . دگي و بيماري هستندمنشاء آلو

هاي مرتبط با  هاي انجام گرفته با سازمان كارشناسان در مصاحبه

. اند موضوع مواد زايد جامد تهران نيز نظرات خود را  اعالم نموده

 .اغلب نظرات آنان همسو با نظرات شهروندان بوده است

در ارتباط با وضع جمع آوري زباله، كارشناسان مذكور بر 

دست اندركاركاران  مواد زايد جامد و ارتقاي  آموزش پرسنل و

در اين رابطه به استفاده از . هاي مردم تاكيد داشتند آگاهي

 .كردند هاي گروهي به ويژه صدا و سيما اشاره مي رسانه

كارشناسان مذكور، در مورد مديريت جمع آوري و دفع مواد 

ي زايد معتقد بودند كه انتصاب مديران بر پايه شايسته ساالر

اين كارشناسان تاسيس آموزشگاه مديريت جمع . ضروري و الزم است

آوري و بازيافت براي آموزش دست اندركاران را ضروري 

دانستند و تصويب قوانين الزم را مهم تلقي كرده و معتقد  مي

( بودند كه بايستي برنامه بلند مدت و ميان مدت تهيه شود 

ق بر كار پيمانكاران و سيستم نظارتي دقي) برنامه استراتژيك 

 . تهيه و تدوين شود



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

٦۰ 

دستآوردهاي برگرفته از مطالعه وضعيت جغرافيايي و . ۲ـ  ۳ـ  ۷

عزيز آباد و ( اقتصادي ـ اجتماعي محل جديد دفن زباله 

 )هوشنگ آباد 

مطالعه و بررسي ابعاد مختلف انتخاب محل قديم و جديد دفن 

اب محل قديم دفن دهد كه از آغاز كار در انتخ زباله نشان مي

به ) عزيز آباد و هوشنگ آباد ( و محل جديد ) كهريزك ( زباله 

امور و مسايل فني و زيست محيطي منطقه بيشتر از امور و مسايل 

اين رويكرد مسايل و . اقتصادي ـ اجتماعي اهميت داده شده است

اين نوع . مشكالت زيادي را براي مديريت و مردم ايجاد كرده است

در انتخاب . م و بيش در حال حاضر نيز ادامه داردرويكرد ك

هاي احتمالي وارده بر  منطقه جديد، براي اطالع دقيق از آسيب

ساكنان مناطق اطراف، مسيرهاي منتهي به محل دفن و نحوه حمل 

اثرات . زباله و تردد ماشين آالت نياز به بررسي بيشتري دارد

ايد مورد توجه انتخاب منطقه بر روي فرودگاه بين المللي ب

براي آگاهي بيشتر، در اينجا به خصوصيات اقتصادي . قرار گيرد

 . گردد ـ اجتماعي منطقه جديد دفن زباله مختصرًا اشاره مي

 موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي شهرستان ري  

هاي استان تهران است كه در جنوب  شهرستان ري يكي از شهرستان

اين شهرستان . ي استاين استان واقع شده و مركز آن شهر ر

شهرستان ري . باشد هاي حسن آباد و ري مي شهر به نام ۲داراي 

آبادي  ۳٥آبادي داراي سكنه و  ۱۳۸دهستان،  ٦بخش،  ۳داراي 

 .خالي از سكنه است
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٦۱ 

بخش فشاپويه در جنوب شهر ري و دربرگيرنده دو دهستان حسن 

باد دو آبادي عزيز آباد و هوشنگ آ. باشد آباد و وهن آباد مي

 .در دهستان حسن آباد قرار گرفته است

از . نفر بوده است ۲۱۳۱٦۱، جمعيت شهرستان،  ۱۳۷٥در آبان 

نفر ساكن  ۲۰۱۹۸۳نفر ساكن در نقاط شهري و  ۱۱۱۷۸اين تعداد 

 . اند در نقاط روستايي بوده

نفر را  ۱۰٥٦۷۸از جمعيت ساكن در نقاط روستايي شهرستان،  

نسبت جنسي در اين . اند تشكيل دادهنفر را زنان  ۹٦۳۰٥مردان و 

نفر مرد  ۱۱۰نفر زن،  ۱۰۰دهد كه در مقابل هر  جمعيت نشان مي

 ۱۰۸اين نسبت در بين اطفال كمتر از يكساله . وجود داشته است

 .بوده است ۱۰۹ساله و بيشتر  ٦٥و در بين افراد 

درصد در  ۲٥/٤۱از جمعيت ساكن در نقاط روستايي شهرستان 

 ٦٤ـ  ۱٥درصد در گروه سني  ۷۰/٥٥ساله،  ۱٥ر از گروه سني كمت

ساله و بيشتر قرار  ٦٥درصد در گروه سني  ۰۲/۳ساله و 

 .اند و سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است داشته

ساله و بيشتر نقاط  ٦نفر جمعيت  ۱۷٤۰٥۷، از ۱۳۷٥در آبان 

نسبت با . اند درصد با سواد بوده ۷٥/۷۸روستايي شهرستان، 

درصد بوده  ۰۸/۷٥درصد و براي زنان،  ۰۷/۸۲براي مردان، سوادي 

، )ساله  ۱٤ـ  ٦( اين نسبت براي افراد الزم التعليم . است

درصد بوده  ۲۱/۷۲ساله و بيشتر  ۱٥درصد و براي افراد  ۷۸/۹۲

 .است

درصد  ۰٦/٦۲ساله نقاط روستايي شهرستان،  ۲٤ـ  ٦از جمعيت 

درصد و  ٦۳/٦۱اي مردان اين نسبت بر. اند در حال تحصيل بوده

در نقاط روستايي اين . درصد بوده است ٥۳/٦۲براي زنان 
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٦۲ 

درصد از نوجوانان و  ۷٥/۸٦درصد از كودكان،  ٦۰/۸۸شهرستان، 

 . اند درصد از جوانان به تحصيل اشتغال داشته ۲۷/۳٦

 موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي بخش فشاپويه 

آبادي آن هر  ۱۲د كه شو آبادي را شامل مي ٤۳بخش فشاپويه كالً 

 ٤۹تا  ۲٥آبادي جمعيتي بين  ٦. نفر جمعيت دارد ۲٤يك كمتر از 

آبادي داراي  ۱۳. نفر جمعيت دارد ۹۹تا  ٥۰آبادي بين  ٥نفر و 

 . نفر جمعيت دارد ٥۰۰آبادي بيش از  ۷نفر و  ٤۹۹تا  ۱۰۰جمعيت 

نفر آن مرد و  ٥۷۹٤نفر است كه  ۱۰۲۷۹كل جمعيت بخش فشاپويه 

از . باشد مي ۱۲۹نسبت جنسي در اين بخش . نفر زن هستند ٤٤۸٥

سال،  ٥تا  ۱درصد  ۱۲درصد كمتر از يك سال،  ۲جمعيت اين بخش 

تا  ۱٥درصد  ۲۲سال،  ۱٤تا  ۱۱درصد  ۱۰سال،  ۱۰تا  ٦درصد  ۱٤

سال سن  ٦٥درصد بيش از  ٤سال و  ٦٤تا  ۲٥درصد  ۳٦سال،  ۲٤

 . دارند

درصد با سواد  ۲/۷۳ن اين بخش ساله و بيشتر مردا ٦از جمعيت 

 ۳/٦٦درصد بيسواد هستند نسبت با سوادي براي زنان  ۸/۲٦و 

 . باشد درصد مي ۷/۳۳درصد و بيسوادي 

درصد در حال تحصيل  ۱/٤۹ساله اين بخش  ۲٤تا  ٦از جمعيت 

 هستند اين نسبت براي مردان

درصد است يعني تعداد محصالن دختر به  ۰/٥۱و براي زنان  ٦/٤۷ 

 .اتب بيشتر از محصالن پسر استمر

هاي شهرستان  همانگونه كه گفته شد بخش فشاپويه يكي از بخش

ري است كه دقيقًا پروژه مورد نظر در آن محل تمركز خواهد يافت 

و به طبع جمعيت انساني محل مذكور به داليل مختلف  بيشترين 

تاثيرات پروژه را متحمل خواهند شد لذا در قدم اول به نظر 
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٦۳ 

ها  گيري تواند عامل مهمي در تصميم رسد شناخت دقيق ساكنين مي مي

و رويكرد مهم سيستمي و همه جانبه در انجام پروژه مذكور 

اي اين مناطق  بنابراين براي اين منظور به اطالعات پايه. گردد

 : كنيم  بدست آمده است، اشاره مي ۱۳۷٥كه طي سرشماري سال 
 

اي داراي سكنه بر حسب تعداد ه تعداد آبادي:   ۳جدول شماره 
 خانوار در بخش فشاپويه 

146B    تعداد 
  147B 148 بخشB  149 جمعB۱  تا

 خانوار 
150B۹تا  ٥ 

 خانوار 

151B۱۰  تا
۱۹ 

 خانوار 

152B۲۰  تا
٤۹ 

 خانوار 

153B٥۰  تا
۹۹ 

 خانوار 

154B۱۰۰  تا
۱۹۹ 

 خانوار 

155B۲۰۰  تا
٤۹۹ 

 خانوار 

156B فشاپويه 
157B٤۳ 158B۹ 159B٦ 160B۸ 161B٥ 162B۷ 163B٥ 164B۳ 

باشند  ن ري ساكن مينفر در شهرستا ۲۰۱۹۸۳به طور كلي تعداد 

نفر از اين جمعيت  ۹٦۳۰٥نفر از آنان را مردان و  ۱۰٥٦۷۸كه 

بخش فشاپويه همانگونه كه در بخش اول . دهند را زنان تشكيل مي

باشد و  هاي اين شهرستان مي مطالعات نيز گفته شد يكي از بخش

 .باشد آباد و وهن آباد مي   داراي دو دهستان حسن

درصد از  ۰٦/٦۲دهد  شهرستان نشان ميبررسي وضعيت تحصيلي 

 جمعيت در حال تحصيل 

و  ٦۳/٦۱اند كه اين نسبت براي مردان  بوده)   ساله ٦ـ  ۲٤( 

درصد از  ٦۰/۸۸و به طور كلي . درصد بوده است ٥۳/٦۲براي زنان 

درصد از جوانان  ۳٦/۲۷درصد از نوجوانان و  ۷٥/۸٦كودكان، 

پايين بودن اشتغال به ( وع اند و اين موض مشغول به تحصيل بوده

باشد چراكه بطور  نيز در بخش فشاپويه كامًال محسوس مي) تحصيل 

درصد از مردان و زنان اين بخش در حال تحصيل  ۱۰/٤۹كلي 

درصد از نوجوانان و  ۷۹/۷۳درصد از كودكان  ٥۰/۸۰باشند،  مي

 . باشند درصد از جوانان اين بخش مشغول به تحصيل مي ۰۱/۱۷

 اقتصادي ـ اجتماعي دهستان حسن آباد موقعيت   
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فقط دو نفر جمعيت غير ساكن در اين  ۱۳۷٥در آبان ماه سال 

و جمعيت  ۱٥٥٤تعداد خانوار دهستان . دهستان وجود داشته است

 ۱٤نفر كمتر از  ۲٦۲۲از جمعيت مذكور . نفر بوده است ٦۹۳٦آن 

بيشتر سال و  ٦٥نفر در سن  ۲٦۲سال و  ٦٤تا  ۱٥نفر  ٤۰٥۲سال، 

 . اند بوده

 .واحد بوده است ۱۳۰٤تعداد واحدهاي مسكوني در كل دهستان 

نفر با سواد و از  ۲٤۲۷ساله و بيشتر  ٦نفر مرد  ۳٥۱۰از  

از . اند نفر با سواد بوده ۱٥۱۲ساله و بيشتر  ٦نفر زن  ۲٤۲۰

 ۲۰۳٦نفر شاغل و از  ۲۳٥۲ساله و بيشتر  ۱۰نفر مردان  ۳۱۲۷

 . اند نفر شاغل بوده ۸٥شتر فقط ساله و بي ۱۰نفر زن 

 ۲آبادي داراي شوراي اسالمي و  ۹هاي اين دهستان،  از آبادي

هاي تعاوني  تعداد شركت. آبادي داراي مركز خدمات روستايي است

پايگاه مقاومت بسيج در  ٦روستايي در دهستان  دو واحد است و 

 .دهستان فعاليت دارد

ا داراي آب لوله كشي هاي دهستان فقط يكي از آنه از آبادي

. آبادي آب لوله كشي تصفيه نشده دارند ۱٦تصفيه شده دارد و 

ها گاز لوله  آبادي داراي برق بوده ولي هيچكدام از آبادي ۲٦

آبادي داراي مركز  ۳آبادي داراي حمام،  ۷. كشي ندارند

 ۳خانه بهداشت در . بهداشتي و دو آبادي داراي داروخانه هستند

. باشد د و دو آبادي داراي دندانپزشك تجربي ميآبادي وجود دار

پزشك، بهيار، ماما، بهداشتيار و بهورز در هيچكدام از 

ها داراي تكنسين دامپزشك  يكي از آبادي. ها وجود ندارد آبادي

 . باشد مي
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آبادي صندوق پست و در  ٤هاي دهستان حسن آباد در  از آبادي

آبادي داراي تلفن و  ۱٤. يك آبادي دفتر پست روستايي داير است

امكان دسترسي به وسيله نقليه عمومي . يك آبادي تلگراف دارند

هاي دهستان  آبادي وجود دارد، ولي در هيچكدام از آبادي ٦در 

 .امكان دسترسي به روزنامه و مجله نيست

 موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي عزيز آباد و هوشنگ آباد 

ها يك نقطه فرعي است و  هوشنگ آباد از نظر تقسيم بندي آبادي

 . در محدوده تعريف شده عزيز آباد قرار داشته است ۱۳۷٥در سال 

اي است و راه منتهي به آن از نوع  عزيز آباد يك آبادي جلگه

 . باشد خاكي مي

نفر در سه خانوار  ۱۲فقط  ۱۳۷٥جمعيت اين آبادي در سال 

ر بيشت واحد ۳تعداد واحدهاي مسكوني آبادي نيز . بوده است

تا  ۱٥نفر  ٦، سال ۱٤نفر كمتر از  ۲نفر جمعيت آبادي  ۱۲از . نسبت

 . اند سال و بيشتر داشته ٦٥نفر  ٤سال و  ٦٤

اند  ساله و بيشتر بوده ٦نفر از جنس مذكر  ٦از جمعيت آبادي 

ساله  ٦نفر  از جنس مونث  ٤نفر آنها باسواد هستند و از  ٤كه 

  در بين جمعيت آبادي. است  و بيشتر كه فقط يك نفر باسواد بوده

 . باشند نفر مرد مي ٥كالً تعداد شاغلين 

اين آبادي داراي برق است ولي فاقد آب لوله كشي، گاز، حمام 

امكانات نظير پست، تلفن و . باشد و مراكز بهداشتي و درماني مي

 .دسترسي به وسيله نقليه عمومي و جرايد در آن وجود ندارد

ر جاده قديم تهران ـ قم واقع شده روستاي عزيز آباد در جوا

نفر  ۱۲خانوار و تعداد  ٤شامل تركيب جمعيتي اين روستا . است
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سال  ۱۸ـ  ۳۰نفر از ساكنين در سنين  ۸تعداد . باشد ساكن مي

 .كنند قرار دارند و بطور كلي در دو منزل مسكوني زندگي مي

  عمده مسايل و موانع موجود مرتبط با پروژه دفن زباله در

 وشنگ آباد و عزيز آباده

منطقه عزيز آباد از نظر جمعيت و ساكنان آنان به جهت كمي 

جمعيت ساكن آن براي اجراي پروژه دفن زباله مسأله چنداني را 

اما آنچه مطرح است، مسايل و موانع . به وجود نخواهد آورد

اين مسايل و . جانبي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد

ان از دو بعد به شرح زير مورد مطالعه و بررسي تو موانع را مي

 :  جامع و همه جانبه قرار دارد

 اي؛ مسايل و موانع منطقه.  ۱

 مسايل و موانع اجرايي پروژه؛.  ۲
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 اي مسايل و موانع منطقه •

يي كه در حال حاضر در منطقه و در  عمده مسايل و موانع منطقه

 : محل جديد دفن زباله وجود دارد عبارتند از

هاي توليدي، صنعتي و تجاري در اطراف منطقه  ها و مجتمع وجود شركت .۱

 عزيز آباد و هوشنگ آباد؛

 وجود تاسيسات سپاه در اطراف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد؛ .۲

اعتراضات مردم اطراف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد نسبت به پي  .۳

 آمدهاي اجراي پروژه دفن زباله؛

 ز آباد و هوشنگ آباد؛تعيين تكليف ساكنان عزي .٤

 :مسايل و موانع اجرايي ـ مديريتي پروژه  • .هاي عزيز آباد و هوشنگ آباد صاحبان بالقوه و بالفعل زمين .٥

اين مسايل و مشكالت را مي توان به چند بحث عمده تقسيم نمود 

موارد ذيل بر پايه . كه جاي تامل و بررسي بيشتر نيز باقي است

ه حاصل آمده است كه به صورت خالصه هاي كوتا مشاهدات و مصاحبه

 . شود وار به آن پرداخته مي

  حمل و نقل 

محل جديد دفن زباله مورد نظر شهرداري در مسير جاده قديم  

از جمله مشخصات اين جاده تردد وسايل . تهران ـ قم قرار دارد

به همين دليل از . نقليه سنگين از نقاط مختلف كشور در آن است

توان به  برخوردار است كه مشكالت اين بحث را ميترافيك زيادي 

  ترافيك • : چند دسته عمده تقسيم نمود 

از جمله . هاي خاصي است اين جاده داراي مشخصات و ويژگي

اما در كنار . توان به تردد وسايل نقليه سنگين اشاره نمود مي
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آن بايد به رفت و آمد افراد محلي ساكن در منطقه نيز اشاره 

توان به سنگين بودن ترافيك، عرض نامناسب و  جموع ميدر م. كرد

اي نيز توجه كرد و در كنار  همچنين كيفيت نامناسب آسفالت جاده

هاي مثبت و منفي جاده آن را به مسيري پر  اين مشكالت وجود شيب

آنچه مسلم است . خطر و مستعد براي تصادفات تبديل نموده است

مل زباله با اين ويژگي كه اينكه تردد وسايل نقليه مربوط به ح

از سرعت پايين و طويل بودن ماشين برخوردار هستند قدري به 

  افراد و سرنشينان • .دهد اي دامن زده و آن را افزايش مي خطرات جاده

اي سرنشينان وسايل  آنچه مسلم است اينكه در هر مسير جاده

وجود محل . هاي درگير در مسايل هستند نقليه نيز يكي از طرف

تواند مشكالتي را  ن زباله در نزديكي يك جاده پر تردد ميدف

به هر حال وجود بوي تعفن . براي افراد عبوري نيز ايجاد كند

بايد عنوان نمود كه . زباله تا كيلومترها غير قابل انكار است

اين مشكل باعث آزار بسياري از رانندگان و رهگذران اين جاده 

لحاظ فني مورد بررسي قرار خواهد بود كه به هر حال بايد از 

 ساكنين منطقه  • . گيرد

يكي از مشكالتي كه قابل طرح است، وجود ساكنين اين مسير و 

هاي  مطالعات و مصاحبه. مسيرهاي طي شده تا اين منطقه است

هاي غيردولتي نشان  انجام گرفته با افراد و برخي از سازمان

ها  ه نحوه تردددهد كه افراد دلهره و نگراني فراواني نسبت ب مي

 . دارند
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يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه حمل و نقل زباله، از 

يي برخوردار است كه مديريت و  هاي فني و اجتماعي ويژه پيچيدگي

متاسفانه در حال حاضر وسايل حمل . طلبد كنترل بسيار جدي را مي

 . مند نيستند و نقل زباله، از استانداردهاي مناسبي بهره

 ه مناطق صنعتيتوسع  

در . هاي صنعتي است يكي از مشخصات منطقه حسن آباد وجود شهرك

چند سال اخير شهرداري تهران با تاكيد فراواني كه بر خروج 

ها و كارخانجات صنعتي به خارج از شهر تهران داشته است  كارگاه

 .  ها شده است موجبات رشد فزاينده اين شهرك

ها پراكندگي زياد آنها و عدم از جمله ديگر مشكالت اين شهرك

و نزديكي منطقه جديد . تناسب و تجمع در يك مكان محدود است

اي را  تواند در آينده مشكالت عديده دفن زباله به اين مناطق مي

 . در پي داشته باشد
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روستاهاي اطراف  

از مشكالت اين پروژه وجود روستاها در اطراف محل جديد دفن 

بايد به طور جدي مورد مطالعه فني و اين مورد . زباله است

روستا در يك  ۳٥وجود بيش از . اجتماعي مسووالن امر قرار گيرد

در عين حال برخي از . بخش از شهرستان بيانگر اين موضوع است

 . اي با محل جديد دفن زباله ندارند اين روستاها چندان فاصله

 آب  

است كه  ها ترين منبع تامين آب در اين منطقه قنات عمده

همين عامل . اند امروزه به دليل عدم اليروبي تقريبًا خشك شده

. باعث خشكسالي منطقه و از بين رفتن باغات منطقه شده است

. ها از سكنه خالي شده است هوشنگ آباد نيز به علت خشكي قنات

در منطقه، . تواند اين مشكل را حل كند هاي عميق مي اما حفر چاه

موجود است و شهرداري نيز اقدام به حفر منابع زير زميني آب 

بنابراين، احتمال دارد كه در آينده مشكالتي . چاه نموده است

 : از چند بعد ذيل بروز نمايد 

 هاي زير زميني منطقه  الف ـ آلودگي آب

 هاي زير زميني  ب ـ نگراني ساكنين منطقه از آلودگي آب

  پاسداران سپاه  • : وجود مراكز مهم در اطراف محل پروژه:  

شود سپاه داراي  همانگونه كه در نقشه نيز مشاهده مي

بخش اول آن تاسيسات : شود  تاسيساتي است كه دو بخش را شامل مي

و وسايل كشاورزي و دامداري است كه مشتمل بر انبارها و محل 

 .نگهداري حيوانات است
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۷۱ 

مسايل نظامي و تشكيالت نظامي است كه در دامنه : بخش دوم 

 . نا شده استكوه ب

اين نكته قابل ذكر است كه اين منطقه به لحاظ برگزاري 

 .  مانورهاي نظامي از ويژگي خاص و منحصر به فردي برخوردار است
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 ) : ره ( فرودگاه امام خميني  • 

اين فرودگاه فاصله تقريبًا مناسبي با محل دفن زباله دارد 

محل چهره اما بايد به اين نكته اشاره نمود كه نزديكي اين 

نامناسبي براي فرودگاه خواهد داشت و وجود منظره نازيباي 

  :مراكز كشت و صنعت  • .منطقه دفن از فراز آسمان چندان خوشايند نيست

اجراي پروژه بر كشت و صنعت و صنايع توليدي در سطح بهداشتي 

از . هاي منطقه تاثير گذار خواهد بود و اقليمي و از لحاظ آب

وژه باعث از بين رفتن اقتصاد محلي سوي ديگر، اين پر

چوپانان و دامداران ( روستاييان و اختالل در استفاده عشاير 

آيند،  ، كه معموًال از اطراف قم و ورامين به اين منطقه مي)

 . شود مي

بنابراين عمالً اقتصاد كشاورزي و دامداري منطقه كامالً مختل و 

 . با شروع جدي پروژه از بين خواهد رفت

   اطالع رساني شفاف به مردم پس از مطالعه و بررسي در منطقه

جديد دفن زباله با توجه به پيش بيني احتمال ايجاد امكانات 

 هاي زير جهت جلب مشاركت مردم منطقه؛ و تسهيالت در زمينه

با احداث محل جديد دفن زباله در عزيز آباد و هوشنگ آباد ، 

تي براي مردم منطقه فراهم شود كه امكانات و تسهيال پيش بيني مي

 :شود

ايجاد اشتغال براي جوانان و ساكنان منطقه توسط  .۱

 هاي درگير با پروژه محل جديد دفن زباله؛ سازمان

 ها و موسسات بازيافت در منطقه؛ ايجاد شركت .۲
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ها،  ايجاد تاسيسات بهداشتي، رفاهي و ارتباطي براي شركت .۳

 موسسات و  واحدهاي دولتي مستقر در منطقه؛

 . سترش بازار خريد و فروش مواد بازيافتيگ .٤
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نتايج و .  ۲ـ  ٤

 پيشنهادها
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۷٥ 

 مقدمه. ۲ـ  ٤ـ  ۱

تهران، به عنوان كالن شهر و پايتخت ايران، تحت تاثير عناصر 

تشكيل دهنده تاريخي خود، ساختار و كاركرد توسعه ناموزون 

اقتصادي ـ اجتماعي كشور و نظام اقتصاد جهاني گسترش و توسعه 

مشكالت، موانع و تنگناهاي تهران در واقع، مسايل، . يافته است

 . امروزي برخاسته از چنين روند و فرآيندي است

بنابراين، هر اقدام اجتماعي كه در جهت حل مسايل و مشكالت  

امروز و فرداي تهران برداشته شود بايستي با توجه جدي به سه 

 :مجموعه از عوامل زير انجام گيرد

هنگي، موقعيت تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي، فر .۱

 اقتصادي و مديريتي تهران؛

ساختار، كاركرد و عملكرد توسعه اقتصادي ـ    .۲

 اجتماعي كشور؛

نقش اقتصاد جهاني در روند، فرآيند و عملكرد توسعه  .۳

 .اقتصادي ـ اجتماعي كشور

مجموعه اول، از عوامل پديد آورنده شهر تهران و مجموعه دوم 

 . شود وب مييي محس و سوم از عوامل اثر گذار برون جامعه

هاي مباحث و مسايل اقتصادي ـ اجتماعي، هر  اصوالً، پيچيدگي

هاي اجتماعي را با عمده موانع و  اقدام اجتماعي و سياست گذاري

تنگناهاي رواني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي مواجه 

دانيم، شرايط و وضعيت زندگي در  كه مي  اما همانطوري. سازد مي

ازه آزمون و خطاهاي مكرر براي انسان و مديريت جهان امروز اج

لذا ضروري است كه براي هر اقدام اجتماعي تدابير . دهد را نمي

 . يي انديشيده شود عقالني و واقع بينانه
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۷٦ 

در راستاي چنين رويكردي، براي حل هر مساله زيست محيطي، 

جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي شهر تهران بايستي 

 : ادين زير صورت گيرداقدامات بني

تحقيق و بررسي جامع در زمينه امور و مسايل اقتصادي ـ  .۱

 اجتماعي موجود تهران؛

برنامه ريزي و سياست گذاري بر پايه دستآوردهاي تحقيقات  .۲

 هاي به عمل آمده؛ و بررسي

هاي  ها و سياست گذاري ريزي اقدام اجتماعي بر پايه برنامه .۳

 به عمل آمده؛

 . پيشرفت اقدامات اجتماعي ارزشيابي مستمر از .٤

رسد تا كنون در جهت سازماندهي و ساماندهي امور  به نظر مي

 مربوط به مساله و معضل 

االشاره  اقدامات اجتماعي بر پايه رويكرد فوق“ زباله تهران ” 

هاي حاضر حاكي از  چرا كه مطالعات و بررسي. صورت نگرفته است

 . اين واقعيت است

 : اين مورد مطرح است عبارت است ازپرسش بنيادين كه در 

را از “ زباله تهران ” توان معضل  در شرايط كنوني چگونه مي

 تري سوق داد؟ وضعيت ناگوار كنوني به وضعيت مطلوب

هاي پروژه و رويكرد مشاور، مطروحه در طرح  با توجه به هدف  

تحقيق گزارش حاضر، پرسش و پاسخ مذكور به شرح زير مورد جمع 

 :  گيرد ار ميبندي قر

  نتايج به دست آمده از ارزيابي اجتماعي.  ۲ـ  ٤ـ  ۲

هاي پروژه ارزيابي اجتماعي را  عمده دستآوردها و يافته

 :توان در سه طيف مشخص و مرتبط به هم به شرح زير بيان نمود مي
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۷۷ 

 ها در ارايه خدمات شهري در  نيازها، كمبودها و كاستي

 ارتباط با پروژه در تهران؛

 سايل، مشكالت، موانع و تنگناها در ارايه خدمات م

 شهري؛

 هاي  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه

دولتي و غير دولتي به مشاركت در سازماندهي و 

  ها در ارايه خدمات شهري در تهران نيازها، كمبودها و كاستي • . ساماندهي معضل زباله تهران

مشخص كوتاه مدت، ميان مدت و بلند  نبود برنامه قوي و مدون و .۱

مدت اجرايي و آموزشي در سازمان بازيافت  و تبديل مواد بر 

 پايه تحقيقات و مطالعات علمي؛

مند، هدفمند و پايدار در جهت اجراي برنامه  نبود مديريت نظام  .۲

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت مواد زايد شهري 

 و يا خدمات شهري؛

هاي درگير در خصوص جمع  ماهنگي و نظارت بين سازماننبود ه .۳

 آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

نبود اطالعات واقعي و روزآمد از خواستها، نيازها و ميزان  .٤

هاي مردم در امور مربوط به زباله و خدمات  رضايت و نارضايتي

 شهري؛

 نبود شناخت كافي و كامل از اصول و مباني مديريت مشاركتي و .٥

هاي فكري، مالي، انساني و  شورايي در جلب و جذب مشاركت

 اجتماعي شهروندان تهراني؛

پايين بودن آگاهي مردم از روند و فرآيند جمع آوري، انتقال،  .٦

 بازيافت و دفن زباله در تهران؛
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۷۸ 

نبود قوانين و مقررات مدون و مصوب جامع در مورد جمع آوري،  .۷

 انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

هاي مشخص، مدون و مصوب براي  ختيارات و مسووليتنبود ا .۸

 ها و نهادهاي درگير با زباله؛ سازمان

كمبود كارشناسان و كاركنان آموزش ديده و مجرب جهت برخورد  .۹

هاي اجتماعي درگير با  انساني، اجتماعي مردمي با مردم و گروه

 توليد، جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛

اشتي و يا عدم توجه به بهداشت كار در نبود امكانات بهد .۱۰

( مراكز درگير با جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛ 

 )به عنوان مثال ايستگاه هاي انتقال زباله و مركز دفن زباله 

كمبود و يا فرسوده بودن ماشين آالت حمل زباله در  .۱۱

 هاي درگير با جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛ سازمان

هاي  نبود نظارت عالي و كنترل توسط مسووالن بر آلودگي .۱۲

ها، مراكز تفريحي،  ها، دره ها، جاده محيطي مانند رودخانه

 ها و مواد زايد توسط مردم؛  ها و غيره در اثر پخش زباله پارك

ها و نهادهاي  يافته بين سازمان هاي سازمان نبود همكاري .۱۳

زشي، فرهنگي، رفاهي دولتي و غير دولتي در امور بهداشتي، آمو

 و تفريحي مربوط به شهروندان تهراني؛

ها و برآوردهاي مالي و  نارسايي و كاستي در پيش بيني .۱٤

هاي  هاي سنگين اجتماعي و مالي و برنامه اجتماعي مثل هزينه

 بر؛ يي غير عملي و هزينه توسعه

هاي  ها و نيازسنجي ها، امكان سنجي عدم انجام نظرسنجي .۱٥

گانه تهران جهت  ۲۲مديريت و مردم مناطق  مستمر و علمي از
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ها  استفاده بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل در برنامه ريزي

 ها؛ گزاري  و سياست

نداشتن متولي مشخص و مسوول مستقيم در ارايه خدمات شهري  .۱٦

 ها و موازي كاري در اين خصوص؛ و پراكندگي مسووليت

هاي مسووالن  ليتاحساس عدم اعتماد مردم به اقدامات و فعا .۱۷

 خدمات شهري؛

احساس عدم اطمينان برخي مسووالن در خدمات شهري كه  .۱۸

معتقدند مردم آگاهي الزم براي مشاركت و همكاري با مديريت 

مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي اجتماعي موجود در بخش خدمات  • .   خدمات شهري را ندارند

 )مديريت موادزايد جامد ( شهري 

دم از شيوه جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن نارضايتي مر .۱

 زباله در تهران؛

هاي مختلف  نارضايتي مردم از نحوه جمع آوري زباله توسط گروه .۲

( هاي مختلف شب و روز جهت  از جمله مجاز و غير مجاز در ساعت

و ) جمع آوري نان خشك، كارتن، پالستيك، شيشه، تخته و غيره 

 ها؛ يابانها و خ پخش آنها در سطح كوچه

وجود حيوانات و حشرات ناقل بيماري در سطح شهر در اثر عدم  .۳

هاي درگير  رعايت اصول و مباني بهداشتي توسط شهروندان و گروه

 با جمع آوري زباله؛ 

هاي جمع آوري زباله و محل دفن  نارضايتي ساكنين اطراف ايستگاه .٤

، زباله در كهريزك و مراكز بازيافت از اقدامات غير بهداشتي

عدم توجه به رعايت آسايش و رفاه مردم منطقه توسط عوامل 

 مرتبط؛
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۸۰ 

ها پس از جمع آوري  هايي كه زباله اعتراض بسياري از مردم محله .٥

 گردند؛ جهت انتقال دپو مي

نارضايتي مردم از عدم رعايت اصول و مباني اوليه بهداشتي  .٦

 توسط جمع آوري كنندگان زباله از منازل؛

هاي دولتي و غير دولتي در منطقه  سازماننگراني شديد مردم،  .۷

حسن آباد و شهر ري در خصوص انتقال مركز دفن زباله از كهريزك 

به عزيز آباد و هوشنگ آباد به خاطر ايجاد مسايل و مشكالت 

 احتمالي براي ساكنين منطقه؛

هاي داوطلبانه مردمي و تشكل  عدم توجه سازمان به نقش و فعاليت .۸

 هاي غير دولتي؛

ن بودن سطح آگاهي و يا عدم آگاهي كارگران جمع آوري پايي .۹

كننده زباله از اثرات بهداشتي و زيست محيطي و عدم رعايت 

 بهداشت كار؛

وجود برخي موانع و تنگناهاي اجرايي در خصوص انتقال مركز  .۱۰

دفن زباله از كهريزك به عزيز آباد و هوشنگ آباد، اين موانع 

يي و اجرايي ـ مديريتي  منطقه توان از دو بعد و تنگناها را مي

 :به شرح زير مورد بررسي قرار داد

 :يي موانع و تنگناهاي منطقه.  ۱۰ـ  ۱

هاي توليدي، صنعتي و تجاري در  ها و مجتمع وجود شركت .۱

 اطراف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد؛

وجود تاسيسات سپاه در اطراف منطقه عزيز آباد و  .۲

 هوشنگ آباد؛

راف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد اعتراضات مردم اط .۳

 نسبت به پي آمدهاي اجراي پروژه دفن زباله؛
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۸۱ 

 تعيين تكليف ساكنان عزيز آباد و هوشنگ آباد؛ .٤

صاحبان بالقوه و بالفعل زمين هاي عزيز آباد و  .٥

 آباد؛  هوشنگ

 هاي زراعتي منطقه؛   ها و زمين احتمال آلودگي آب .٦

 :يي منطقهموانع و تنگناهاي اجرايي ـ .  ۱۰ـ  ۲

دوري محل دفن زباله از مبدأ كه در برخي از موارد  .۱

(   كيلومتر خواهد بود ۸۰فاصله مبدأ تا مقصد بيش از 

 ؛)منطقه شمال شرق تهران 

استقرار فرودگاه امام خميني در مسير و نزديك محل  .۲

 دفن زباله؛

 حمل زباله از مسير جاده قم و يا اتوبان؛ .۳

از جمله ماشين آالت و عدم توانايي ونداشتن امكانات  .٤

وسايط نقليه براي حمل زباله از تهران به عزيز آباد 

 و هوشنگ آباد؛

نبود وحدت و فرماندهي و سلسله مراتب سازماني در  .٥

 . جمع آوري، حمل و دفن زباله در شرايط كنوني
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۸۲ 

 گسترش مسايل اقتصادي ـ اجتماعي در تهران  .۱۱

 :ترين اين مسايل عبارتند از عمده

 سايل زيست محيطي مانند آلودگي هوا و صدا؛م.  ۱۱ـ  ۱

افزايش تنوع توليد مواد زايد جامد در سطح .  ۱۱ـ  ۲

 گانه تهران؛ ۲۲مناطق 

افزايش روز افزون مهاجرت از روستاها و شهرها .  ۱۱ـ  ۳

 به تهران و اطراف تهران؛

آلوده شدن آب هاي سطحي و زير زميني تهران و .  ۱۱ـ  ٤

ريختن زباله و جريان يافتن اطراف تهران در اثر 

 فاضالب از شمال به جنوب؛

به ويژه در ( آلوده شدن مزارع و محيط زيست .  ۱۱ـ  ٥

جنوب شهر در اثر سرازير شدن فاضالب از شمال به جنوب 

 ؛)شهر 

بيشتر در   پايين بودن فرهنگ مصرف و توليد زباله.  ۱۱ـ  ٦

 گانه تهران؛ ۲۲مناطق 

شيني در اطراف تهران به علت افزايش حاشيه ن.  ۱۱ـ  ۷

 مهاجرت، افزايش بيكاري و فقر؛

وجود گروه هاي قومي ـ فرهنگي گوناگون در سطوح .  ۱۱ـ  ۸

 گانه تهران؛ ۲۲متفاوت فرهنگي و اجتماعي در مناطق 

ريخته شدن زايدات مواد غذايي و مصرفي در مكان .  ۱۱ـ  ۹

 ها و غيره توسط مردم؛ هاي عمومي، اتوبوس

گانه شهر  ۲۲هاي آالينده در مناطق  وجود كارگاه.  ۱۱ـ  ۱۰

  .تهران، به ويژه در مناطق غرب، جنوب و شرق تهران

 مسايل و مشكالت كنوني زباله از مرحله توليد تا دفن در تهران  .۱۲
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۸۳ 

 : اهم اين مسايل و مشكالت عبارتند از

 :مسايل و مشكالت موجود در فرآيند توليد زباله.  ۱۲ـ  ۱ 

درست خانوارها از شيوه نگهداري و تفكيك نبود آگاهي  •

 زباله تا مرحله تحويل به مسووالن جمع آوري زباله؛

گانه  ۲۲گوناگوني توليد زباله در خانوار در مناطق  •

تهران با توجه به فرهنگ مصرف و برخورد با زايدات 

 مواد مصرفي؛

ها در تحويل  عدم رعايت اصول بهداشتي از سوي خانوار •

ن جمع آوري زباله به لحاظ پايين بودن زباله به مسووال

 فرهنگ برخورد با زباله؛

عدم رعايت ساعت تحويل زباله به مسووالن توسط  •

 خانوارها؛

عدم رعايت اصول بهداشتي محيط كار و فضاي منطقه توسط  •

 مسووالن كارگاه هاي توليدي درون شهري؛

ها و  آب، كنار خيابان  ريخته شدن زايدات به جوي •

 داران، ميوه فروشان و غيره؛  سط مغازهها تو كوچه

نبود مشاركت و همكاري كامل و مستمر بين توليد  •

كنندگان مواد زايد خانگي، تجاري، بيمارستاني، صنعتي 

 .و مسووالن جمع آوري زايدات

 :مسايل و مشكالت موجود در بخش جمع آوري زباله .  ۱۲ـ  ۲

ا عدم تناسب خودروهاي جمع آوري مواد زايد جامد ب •

 ساختار فيزيكي و شكل معابر شهري در بعضي مناطق؛

كهنه و فرسوده بودن اكثر ماشين آالت به كار گرفته  •

 ها؛ شده در اين بخش و ساير بخش
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۸٤ 

عدم تناسب خودروهاي جمع آوري زباله با محدوده هاي  •

 جمع آوري زباله و زيدات؛

ناكافي بودن انواع خودروهاي مورد نياز براي جمع  •

 آوري زباله؛

هاي اجرايي مشخص و مدون در  عدم وجود دستورالعمل •

 زمينه جمع آوري زايدات جامد شهر تهران؛

عدم تفكيك مواد زايد قابل پردازش در مبدأ كه  •

كاغذ، ( تواند به صورت مجزا جمع آوري شود مانند  مي

 ).مقوا، شيشه، انواع پالستيك، انواع فلزات 
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۸٥ 

 :ه سازي زبالهمسايل و مشكالت موجود در ذخير.  ۱۲ـ  ۳

عدم تناسب حجم و جنس ظروف و مخازن با انواع زايدات  •

 جامد توليدي؛

عدم وجود استاندارد قابل قبول در زمينه نوع جنس،  •

 شكل و نوع كاربري رنگ؛

پايين بودن سطح آگاهي مردم نسبت به مقوله ذخيره  •

 .سازي و اهميت آن

 : مسايل و مشكالت موجود در حمل و نقل.  ۱۲ـ  ٤

 ها؛  شيرابه در مسير كاميون نشت •

ريزش زباله از وسايط نقليه موتوري در هنگام انتقال  •

 ها به مركز دفن؛ زباله از دپوها و ايستگاه

 فرسودگي زياد در ناوگان حمل و نقل؛ •

هاي حمل مواد زايد جامد بعد از  عدم شستشوي كاميون •

 تخليه مواد زايد جامد؛

ع آوري و انتقال نبود قانون و دستورالعمل در مورد جم •

 .مواد زايد جامد

 :مسايل و مشكالت موجود در دفن زباله.  ۱۲ـ  ٥

عدم وجود دستورالعمل در زمينه دفع زايدات جامد شهر  •

 تهران؛

هاي پيشنهادي جهت احداث محل دفن و پي  بعد مسافت زمين •

 آمدهاي آن؛

پر شدن مركز دفن زايدات شهر تهران و عدم وجود زمين  •

 زايدات؛ مناسب جهت دفن
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۸٦ 

عدم تناسب تجهيزات و امكانات مركز دفن با توجه به  •

 حجم زايدات دفن شهر تهران؛

هاي زباله در مسير حمل به دليل نبود چادر  ريزش بسته •

 . و پوشش در وسايط نقليه

هاي دولتي و  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه •

 تهرانغير دولتي به مشاركت در حل معضل زباله در 

با توجه به گستردگي و اثرات نامطلوب كنوني توليد، ذخيره 

سازي، جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله بر زندگي فردي 

ها و  هاي اجتماعي، سازمان و اجتماعي افراد، خانوارها، گروه

نهادهاي دولتي و غير دولتي در كالن شهر تهران از يكسو و 

والن خدمات شهري از سوي ديگر افزايش انتظارات مردم از مسو

تري براي اقدامات  هاي بالقوه مطلوب موجب گرديده است تا زمينه

هاي مردم و مسووالن  اجتماعي در راستاي جلب مشاركت و همكاري

هاي پروژه حاضر نيز  دستآوردها و يافته. خدمات شهري، پديد آيد

توان  ها را مي اهم اين زمينه. اين رويكرد را تاييد كرده است

 :چنين بيان داشت

شهروندان تهراني عالقمند هستند پس از اطالع رساني و بيان  •

هاي الزم براي پاكسازي و سالم  ضرورت همكاري و ارايه آموزش

سازي محيط زندگي و شهري در جهت هرگونه همراهي، همكاري و 

 مشاركت جدي نمايند؛

ان هاي سازم هاي غير دولتي مرتبط با هدف نهادها و سازمان •

بازيافت و تبديل مواد، آمادگي خود را براي پاكسازي و 

تنها مشكلي كه در . دارند سالم سازي محيط زيست اعالم مي
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ها و امكانات  اين خصوص وجود دارد، نبود شرايط، زمينه

 براي همكاري متقابل است؛

هاي تر و خشك اكثرًا اعالم  خانوارها براي جداسازي زباله •

هاي چنين همكاري در  شرايط و زمينهاما . كنند آمادگي مي

 سازمان فراهم نيست؛

هيچ گروه، نهاد و يا فردي بالقوه با اجراي پروژه  •

بازيافت و حل مشكل توليد، جمع آوري، بازيافت و دفن 

. زباله بر مباني مديريت علمي و انساني مخالفتي ندارند

ها، نهادها و يا  اگر مقاومت و يا مخالفتي در بين گروه

تلخ مديريت نادرست   شود برخاسته از تجربه مي  د ديدهافرا

  خدمات شهري است؛ 

موسسات عمومي، واحدهاي صنعتي، تجاري، خدماتي براي جمع  •

آوري و انتقال بهينه زباله از محل كارشان اعالم آمادگي 

اما مقررات و دستورالعمل مشخص و مدوني براي اين . كنند مي

 موسسات وجود ندارد؛ 

ن و مقاطعه كاران خصوصي براي بهينه سازي وسايل و دالال    •

ارتقاي سطح آموزش و فرهنگ كاركنان خود اعالم آمادگي 

اما مشكالت مالي و تشريفات اداري زمينه اين گونه . كنند مي

 سازد؛ همكاري را غير ممكن مي

كارشناسان و كاركنان سازمان بازيافت و تبديل مواد و  •

گاهي و اطالعات اوليه در خصوص هاي ذيربط، آ ساير سازمان

امور و مسايل مبتالبه سازمان و مديريت و همچنين از مسايل 

مربوط به جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله را 

ها و  اما از اين اطالعات و تجربه به علت نارسايي. دارند



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

۸۸ 

هاي علمي، سازماني و تشريفات اداري استفاده مطلوب  كاستي

 .آيد به عمل نمي

هاي مطلوب آموزش به مردم براي همكاري با  بايستي زمينه •

اما مسووالن ذيربط در اثر . مسووالن خدمات شهري فراهم گردد

ناكافي بودن اطالعات مديريتي و مردمي در اين خصوص 

 هاي خود ندارند؛ اقدامات مفيد و موثري را در برنامه

 پيشنهادها.  ۱ـ  ۹

هاي مطالعات و  عي، يافتهبا توجه به نتايج ارزيابي اجتما

هاي گروه تحقيق و اهداف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پروژه  بررسي

بازيافت مواد زايد جامد تهران، پيشنهادات مجري و مشاور در 

 :گردد دو سطح راهبردي و كاربردي به شرح زير ارايه مي

 پيشنهادهاي راهبردي •

فت و بازنگري بر ساختار، كاركرد و عملكرد سازمان بازيا .۱

هاي توسعه  تبديل مواد تهران و بازسازي آن در جهت هدف

 اقتصادي ـ اجتماعي پايدار كشور، تهران و پروژه؛

بازنگري بر ساختار، كاركرد و عملكرد نظام مديريتي و  .۲

در جهت ” سازمان بازيافت و تبديل مواد تهران ” مديريت 

و يابي از مديريت مشاركتي و شورايي  افزايش كارايي، بهره

 جلب مشاركت مردم در اجراي برنامه هاي خدمات رساني شهري؛

سازماندهي واحد روابط عمومي و اطالع رساني با جلب و جذب  .۳

” نيروهاي متخصص و كارآمد در ساختار سازماني و مديريتي 

در جهت ايجاد ارتباط با “ سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 شهروندان و جلب مشاركت آنان؛

 رتباط مردمي در ساختار روابط عمومي سازمان؛ايجاد واحد ا .٤
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۸۹ 

آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت،   نياز سنجي و برنامه ريزي .٥

بلند مدت براي كاركنان سازمان در تمام سطوح پرسنلي و 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت بازآموزي و نوآموزي 

هاي پروژه، سازمان و توسعه  كاركنان و انطباق آنها با هدف

 صادي ـ اجتماعي پايدار كشور؛اقت

اقدام به انجام تحقيقات و مطالعات پايدار و مستمر در  .٦

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و زيست  زمينه

ها، مسايل، مشكالت، موانع و  محيطي تهران جهت شناخت واقعيت

 تنگناهاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي پروژه و سازمان؛

هاي  جتماعي بر پايه دستآوردها و يافتهبرنامه ريزي ا .۷

 تحقيقات و مطالعات انجام گرفته؛

هايي از خدمات اجتماعي و اقدامات اجتماعي به  واگذاري بخش .۸

ها و نهادهاي غير دولتي و نظارت بر عملكرد آنها در  سازمان

هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پروژه، سازمان و  جهت هدف

 تهران؛

و مقررات خدمات شهري و تصويب قوانين بازنگري بر قوانين  .۹

 جديد در جهت روان سازي اقدامات اجتماعي و خدمات اجتماعي؛

رعايت اصول و مباني مديريت علمي در انتخاب مديران و  .۱۰

 كاركنان به ويژه رعايت نظام شايسته ساالري؛

بهره يابي از متخصصان و محققان علوم اجتماعي در سازمان  .۱۱

در جهت درك و فهم امور و مسايل بازيافت و تبديل مواد 

هاي اجتماعي ذيربط و انتقال آنها  شهري، شهرنشينان و گروه

 به مسووالن از فرآيند توليد تا انتقال و دفن زباله؛
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۹۰ 

ها و نهادهاي ذيربط  همكاري پايدار و قانونمند با سازمان .۱۲

در انتقال كارگاه هاي آالينده و توليد كننده مواد زايد 

 هاي صنعتي؛ هداشتي صنعتي درون شهري به شهركخطرناك و غير ب

هاي مناسب براي  سرمايه گذاري كالن ملي و  ايجاد زمينه .۱۳

 .المللي جهت حل مشكل كنوني و آينده زباله تهران بين

  پيشنهادهاي كاربردي •

رعايت اصول و مباني تقسيم كار اجتماعي و سلسله مراتب  .۱

بين مديران و “ بازيافت و تبديل مواد ” سازماني در سازمان 

 كاركنان بر پايه شرح خدمات مدون و مصوب؛

 پرهيز از تظاهر و تبليغات عوام فريبانه؛ .۲

بايد با تاليف و انتشار “ سازمان بازيافت و تبديل مواد ”  .۳

هاي ساده به زبان مردم سطح آگاهي، روحيه  بروشورها و كتاب

 از جمله. همكاري و مشاركتي مردم و شهروندان را باال برد

چنين تاليفات و انتشارات مي توان به موارد زير اشاره 

 :نمود

گانه و  ۲۲هاي خبري ماهانه در مناطق  انتشار بولتن •

 توزيع آنها بين خانوارها، مكان هاي عمومي و غيره؛

هاي توليد  هاي جيبي كوچك در زمينه انتشار كتاب •

زباله، تفكيك زباله در مبدأ و رعايت امور بهداشتي 

 و ذخيره سازي زباله؛ در توليد 

نصب پالكاردهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي در  •

... هاي عمومي، وسايل حمل و نقل و  ها، مكان گذرگاه

 ۲۲با توجه به سطح فرهنگ و آگاهي مردم در مناطق 

 گانه تهران؛
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تهيه تيزرهاي تلويزيوني و اطالع رساني از طريق  •

 .بردها در سطح شهر بيل

هاي آموزشي  آموزشي جهت برگزاري دوره اقدام به نياز سنجي .٤

ها و نهادهاي  براي كاركنان اداري، كارشناسي، مديريت سازمان

 درگير با مساله زباله تهران؛

هاي اجرايي مدون و مصوب براي  تهيه و تدوين دستورالعمل .٥

واحدهاي جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله و نظارت و 

 كارآمدي واحدهاي مذكور؛ارزيابي مستقيم از كارآيي و 

ايجاد زمينه هاي مناسب براي مالقات و برگزاري جلسات مردم  .٦

با مسووالن در جهت كسب آگاهي از نيازها، مسايل و امكانات 

 همديگر؛

توجه بنيادين بر اصل رضايتمندي مردم از طريق انجام وظايف  .۷

ها بدون بزرگنمايي و ارايه وعده و وعيدهاي غير  و مسووليت

 و مبهم؛عملي 

توجه به اصول و مباني زيبا سازي، سالم سازي و بهسازي محيط  .۸

شهري از طريق انجام تحقيقات روش شناختي، جامعه شناختي و 

 روانشناختي؛

بهره يابي از كارشناسان و متخصصان علوم اجتماعي در  .۹

هاي  هاي اجتماعي، برنامه ريزي اجتماعي و ارزيابي مشاوره

 ن؛اقتصادي ـ اجتماعي سازما

هاي اقتصادي ـ اجتماعي  برنامه ريزي فرهنگي براي گروه .۱۰

گانه تهران در جهت ارتقاي آگاهي هاي فرهنگي  ۲۲ساكن مناطق 

و مشاركت هاي اجتماعي از طريق كسب اطالعات درست از شرايط و 

 وضعيت فرهنگي و اقتصادي جمعيت ساكن مناطق؛
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ندان ها و سمينارهاي توجيهي براي شهرو برگزاري گردهمايي .۱۱

هاي اقدامي جهت جلب  در مناطق و ارايه دستآوردها و برنامه

 هاي در دست اقدام؛ مشاركت آنان در اجراي برنامه

پرهيز از جابجايي نيروهاي كارشناسي و ستادي و سياست  .۱۲

هاي شخصي در  ها و اظهار نظر هاي  مصلحتي مبتني بر تجربه كاري

 سازمان؛

كتي در سازمان جهت ايجاد زمينه هاي مطلوب مديريت مشار .۱۳

 انسجام سازمان و ارتقاي كارآيي كاركنان؛

هاي  اقدام براي حذف تشريفات اداري، مقررات و بخشنامه .۱٤

 هاي سازمان؛ سازي فعاليت دست و پا گير سازماني در جهت روان

هاي ارزيابي كاركنان بر پايه  تهيه و تدوين پرسشنامه .۱٥

 اصول و مباني مشاركتي و علمي؛

ها در سازمان در  ها و پاداش نظام پرداخت تجديد نظر در .۱٦

 جهت ايجاد انگيزه مثبت بين كاركنان؛

هاي مطلوب همكاري بين پرسنل سازمان و  ايجاد انگيزه .۱۷

هاي اجتماعي از طريق اهداي  ها، شهروندان و گروه خانواده

هاي  دان ها، نصب زباله كيسه هاي جمع آوري زباله به خانواده

 هاي مناسب؛ محلزيبا، راحت و محكم در 

ها و نهادهاي ذيربط در خصوص  همكاري سازمان با سازمان .۱۸

تصويب قوانين و مقررات مربوط به توليد محصوالت بهداشتي، 

بادوام و زيبا توسط توليدكنندگان براي استفاده شهروندان و 

 .ها در نگهداري، جمع آوري و ارايه زباله به مسووالن خانواده

ها به  ال، بازيافت و دفن زبالهدر خصوص جمع آوري، انتق .۱۹

 :هاي خطرناك بايد اقدامات زير صورت گيرد ويژه زباله
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۹۳ 

اطالع رساني در مورد خطرات زباله به صورت مستمر از  •

هاي ديداري و شنيداري در جهت ارتقاي  طريق رسانه

ميزان آگاهي خانوارها، صاحبان صنايع، دست 

 ها و غيره؛ اندركاران بيمارستان

هاي الزم و مستمر در خصوص نحوه جمع آوري  شارايه آموز •

 و دفن زباله؛

هاي پيمانكاران  نظارت و كنترل مستمر و مستقيم بر فعاليت .۲۰

 جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن زباله؛
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 پيشگفتار

ارزيابي اجتماعي حاضر بر پايه شرح خدمات مطروحه فيمابين 

هاي مالي بانك جهاني به مرحله  كارفرما و مشاور و با مساعدت

سازمان بازيافت و تبديل « كارفرماي پروژه، . اجرا درآمده است

پژوهشكده « شهرداري تهران و مشاور و مجري پروژه، » مواد 

 .  است» مه ريزي الميزان جامعه پژوهي و برنا

بر پايه تعهدات مشاور و مجري پروژه، نتايج ارزيابي 

اجتماعي به صورت دو گزارش، گزارش مقدماتي و گزارش نهايي، به 

 .شرح زير تهيه و تدوين و به كارفرما ارايه گرديد

I . گزارش مقدماتي: 

 :گزارش مقدماتي در سه مجموعه زير ارايه گرديد

در دو جلد فارسي و ( گزارش اصلي       :  مجموعه اول 

 ) انگليسي 

 )به زبان فارسي ( پيوست اصلي :      مجموعه دوم 

 ) به زبان فارسي ( پيوست مكمل :      مجموعه سوم 

مجموعه اول، كه گزارش اصلي را شكل داده است، خود داراي 

 : سه بخش به شرح زير است

 كليات :            بخش اول 

 طرح تحقيق:           بخش دوم 

خالصه دستآوردهاي برگرفته از اجراي طرح :          بخش سوم 

 ارزيابي اجتماعي  

پروژه بازيافت مواد زايد                                 

 جامد تهران 

نام گذاري شده “ اصلي   پيوست”مجموعه دوم، كه تحت عنوان 

اين . بي اجتماعي استاست، دستاورد اصلي مطالعات پروژه ارزيا

 :هاي زير است  بخش شامل زير مجموعه

 پيشينه مطالعاتي موضوع مورد مطالعه؛.  ۲ـ  ۱

 وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛.  ۲ـ  ۲

مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ .  ۲ـ  ۳

 اجتماعي شهر تهران؛
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ينفع مرتبط با زباله در شهر هاي ذ مسايل و مشكالت گروه.  ۲ـ  ٤

 تهران؛

عمده مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي .  ۲ـ  ٥

 ـ اجتماعي تهران مرتبط با پروژه؛

ها،  دستاوردهاي برگرفته از مطالعات استنادي، مصاحبه.   ۲ـ  ٦

 هاي گروهي؛ بازديدها و مباحثه

ي عزيز آباد و وضعيت جغرافيايي، اقتصادي ـ اجتماع.  ۲ـ  ۷

 )محل جديد دفن مواد جامد زايد تهران ( هوشنگ آباد 

هاي مكمل است، بخش هاي زير را  مجموعه سوم، كه شامل پيوست

 :دهد پوشش مي

 هاي فردي و گروهي؛  هاي مربوط به مصاحبه پرسش. ۳ـ  ۱

 منابع و مآخذ؛.  ۳ـ  ۲

 ها؛  جدول.  ۳ـ  ۳

 اسناد و مدارك ؛.  ۳ـ  ٤

 .  ها سعك.  ۳ـ  ٥

II . گزارش نهايي: 

، گزارش نهايي داراي چهار ) TOR( بر پايه شرح خدمات 

مجموعه به شرح زير تهيه و تدوين و به كارفرما ارايه 

 :  گرديد

به زبان فارسي و انگليسي ( خالصه گزارش اجرايي : مجموعه اول  .۱

 ؛)

 : خالصه گزارش اجرايي شامل مباحث زير است

 مقدمه؛.  ۱ـ  ۱

 مشخصات گزارش؛.  ۱ـ  ۲

 هاي مطالعه؛ هدف.  ۱ـ  ۳

 جامعه مورد بررسي؛.  ۱ـ  ٤

 روش شناسي؛.  ۱ـ  ٥

 هاي به كار رفته در پروژه؛ روش •

 .ها هاي جمع آوري داده تكنيك •
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رويكرد مشاور در زمينه مسايل و مشكالت توسعه اقتصادي .  ۱ـ  ٦

 ـ اجتماعي شهر تهران؛

  ا؛ه عمده دستاوردها و يافته.  ۱ـ  ۷

ها در ارايه خدمات شهري در  نيازها، كمبودها و كاستي •

 تهران؛

مسايل، مشكالت، موانع و تنگناهاي اجتماعي موجود در بخش  •

 ؛)مديريت مواد زايد جامد ( خدمات شهري 

هاي دولتي  هاي اجتماعي و سازمان ميزان عالقمندي مردم، گروه •

 .و غير دولتي به مشاركت در حل معضل زباله تهران

 : پيشنهادها.  ۱ـ  ۸

 پيشنهادهاي راهبردي؛ •

 .  پيشنهادهاي كاربردي •

 )به زبان فارسي و انگليسي ( گزارش اصلي : مجموعه دوم .۲

گزارش اصلي در چهار بخش به شرح زير تهيه و تدوين شده 

     :است

 مقدمه و پيشينه مطالعاتي؛.  ۲ـ  ۱

 طرح تحقيق؛.  ۲ـ  ۲

اجراي طرح ارزيابي  هاي مهم برگرفته از يافته.  ۲ـ  ۳

 اجتماعي؛

 .  نتايج و پيشنهادها.  ۲ـ  ٤

پيوست اصلي به زبان فارسي و ( پيوست اصلي : مجموعه سوم  .۳

 ؛)ها به زبان انگليسي پيشگفتار و خالصه هر كدام از پيوست

 :پيوست اصلي شامل مجموعه پيوست هاي زير است
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 پيشينه مطالعاتي موضوع مورد مطالعه؛.  ۳ـ  ۱

 وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛.  ۳ـ  ۲

مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ .  ۳ـ  ۳

 اجتماعي شهر تهران؛

هاي اجتماعي ذينفع مرتبط با مواد  مسايل و مشكالت گروه.  ۳ـ  ٤

 زايد جامد در شهر تهران؛

 عمده مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون.  ۳ـ  ٥

 اقتصادي ـ اجتماعي تهران مرتبط با پروژه؛

ها،  دستاوردهاي برگرفته از مطالعات استنادي، مصاحبه.  ۳ـ  ٦

 هاي گروهي؛ بازديدها و مباحثه

وضعيت جغرافيايي، اقتصادي ـ اجتماعي عزيز آباد و .  ۳ـ  ۷

    ).محل جديد دفن مواد زايد جامد شهر تهران ( هوشنگ آباد 

پيوست مكمل به زبان فارسي و ( پيوست مكمل: مجموعه چهارم   .٤

 ).ها به زبان انگليسي  چكيده هر كدام از پيوست

 : پيوست مكمل شامل پيوست هاي زير است

 هاي مصاحبه؛ پرسش.  ٤ـ  ۱ 

 منابع و مآخذ؛.  ٤ـ  ۲

 ها؛ جدول.  ٤ـ  ۳

 اسناد و مدارك؛.  ٤ـ  ٤

 .  ها و بريده جرايد عكس.  ٤ـ  ٥

    .ست اصلي گزارش نهايي استمجموعه حاضر، پيو
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Prologue  
The present “Social Assessment” has been prepared upon the agreed 

Terms of Reference between the Client and the consultant and with financial 

support of the World Bank. The client of the project is the “Organization of 

Waste Recycling and Composting” of the Tehran Municipality, and the 

Consultant of the project is the “Almizan Institute for Social Research & 

Planning”. 

 According to the commitment of the consultant, it is due to be prepared 

and submited to the client two kinds of report, one preliminary and one final 

report, as follow: 

I- Preliminary Report  
Preliminary Report prepared in three sets and submitted to the client as 

follow :  

1. First set: Main report ( in Farsi and English ); 

2. Second set: Main annex ( in Farsi );  

3. Third set: Complementary annex ( in Farsi ). 

The first set, which consists the main report, has three sub-sets as 
follows: 
1. Generalities; 

2. Research design; 

3. Data seized from the implementation of the research design of the 

“Social Assessment of Tehran Recycling Solid Waste Project”; 
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The second set, which is main annex, has the following sub-sets:  
2-1. Background studies to the subject matter; 

2-2. Socio-economic development situation of Tehran; 

2-3. Problems raised from the uneven socio-economic development 

of Tehran; 

2-4.  Problems of stakeholder groups in relation to Tehran’s solid-

waste; 

2-5. Main problems of uneven  socio-economic development of 

Tehran in relation to solid waste project; 

2-6. Achievements obtained from documental studies, interviews, 

visits and group discussions; and  

2-7. Geographic and socio-economic situation of Aziz abad and 

Houshang abad ( new landfill for Tehran solid waste ). 

The third set, which is the complementing annex, covers the 
following sub-sets:  
3-1. The questions set in individual and group discusion interviews; 

3-2. Refrences; 

3-3. Tables; 

3-4. Documents; and 

3-5. Photographs.    

II. Final Report 
The final report consists of the four following sets: 

1. First set: executive summary ( in Farsi and english ); 

 executive summary has seven sections, as follows:  

1-1. Introduction; 

1-2. Characters of the project;  

1-3. Objectives of the study; 

1-4. Population under study; 
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1-5. Methodology; 

• Methods, 

• Techniques of the collecting data.   

1-6. Consultants approach on problems and obstacles of the 

Tehran socio-economic development; 

1-7. Major findings; 

• Major needs & wants; 

• Major problems and difficulties; 

• The view point of the citizens.   

1-8. Recommendations. 

• Strategic; 

• Applied;  

2. Second set: Main report ( in Farsi and English ); 

The Main report has four sections, as follows;     

2-1. Introductory and background studies;  

2-2. Research design;  

2-3. Research findings; and  

2-4. Outcomes and recommendations. 

3. Third set: Main annex: 

3-1. Background studies to the subject matter.  

3-2. The results achieved from annex concerning the situation of 

Tehran socio-economic development. 

3-3. Problems and obstacles due to uneven socio-economic 

development of Tehran. 

3-4. Problems concerning the stakeholders groups related to 

Tehran solid wastes.  

3-5. Main problems of uneven socio-economic development of 

Tehran, which are related to solid waste project. 
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3-6. Achievements obtained from documental studies, interviews, 

visits and groups discussions. 

3-7. Geographical and socio-economic situation of Aziz abad and 

Hooshang abad (New Landfill for Tehran solid waste).   

4. Fourth set: Complementary annex. 

In this complementry annex, the following documents are presented: 

4-1. Five types of individual and group interviews questions; 

4-2. References and sources; 

4-3. Tables; 

4-4. Formal documents; and  

4-5. Photos and selected parts of magazines about solid wastes.   

 These sets are the final report. The executive summery and main set are 

prepared in Farsi and English. The third and fourth sets are in Farsi with a 

summery sheet in English. 

 

          This is the third set ( Main annex )  
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 فهرست مطالب مجموعه سوم 

 پيوست اصلي 

 ---------------------------------  پيشگفتار             

   ----------------------------------فهرست مطالب               

 -------------------------   خالصه مباحث مجموعه سوم               

 ۱ ------------- پيوست مربوط به پيشينه موضوع مورد مطالعه.  ۳ـ  ۱

 ۲ ---------------۳ـ  ۱خالصه مباحث پيوست شماره                 

 ٤ --- مطالعاتي موضوع مورد مطالعه پيوست مربوط به پيشينه .  ۳ـ  ۱

 ٤ ------- پيشينه موضوع مورد بررسي در ايران و جهان .  ۳ـ  ۱ـ  ۱

  ٤ -------------------------------- پيشينه مطالعاتي در ايران 

 ٤ --------------- تهيه طرح جامع مواد زايد جامد شهر تهران  •

 ٤ طرح مطالعاتي كه بايد در شهرها انجام پذيرد ۱۹گزارشي از  •

 ٥ ----------------- “ كتاب مديريت مواد زايد جامد ” ترجمه  •

 ٥ “هاي كنترل آن  سيستم مديريت مواد زايد جامد و روش”  ابكت •

 ٥ ---------------------- “پسماندهاي شيميايي ” ترجمه كتاب  •

 ۱۳۷۱اسفند ماه ( مجموعه مقاالت سمينار بازيافت و تبديل مواد  •

 ( ---------------------------------------------------- ٦ 

ها و برنامه ريزي  بروشور آموزش تفكيك از مبدأ براي خانواده •

 ٦ --------------------------------------------- توزيع آن 

 ٦ ----------------------- ها  گزارش مقدماتي شناخت نان خشكي •

گزارش مقدماتي محاسبات اقتصادي بازيافت و تبديل مواد زايد  •

 ٦ --------------------------------------- جامد شهر تهران 

 ۷ شهر تهران  ۲۰بررسي و اجراي طرح تفكيك از مبدأ در منطقه  •

ها جهت كنترل عملكرد مديريت  گزارش عملكرد بازرسي بيمارستان •

 ۷ --------------------------------------- مواد زايد ويژه 

 ۷ ------------------- قانون اساسي و اليحه پيشنهادي  ٥۰اصل  •

  ۷ ---------------------------------- قانون اساسي  ٥۰اصل 

  ۸ ---------------------------- مباحث عمده اليحه پيشنهادي 

 ۹ --------------------------------- اليحه مديريت پسماندها  •

قوانين و مقررات مربوط به مواد زايد جامد در قوانين  •

 ۱۰ ------------------------------------------- ها  شهرداري

 ۱۰ قانون تعزيرات حكومتي مربوط به زايدات جامد بيمارستاني  •
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   ۱۱ -------------- پيشينه موضوع مورد بررسي در كشورهاي مختلف 

ت حاكم بر مديريت مواد زايد جامد در كشورهاي قوانين و مقررا •

 ۱۱ ------------------------------------------------ مختلف

پيوست مربوط به وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر .   ۳ـ  ۲

 ۱٤ ------------------------------------------------------ تهران

 ۱٥ ------------------ ۳ـ  ۲خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره 

پيوست مربوط به وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران.  ۳ـ  ۲

 ----------------------------------------------------------- ۱۷ 

 ۱۷ ---------------و اقليمي تهرانموقعيت جغرافيايي .  ۳ـ  ۲ـ  ۱

ـ  توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران و تاثير آن بر توليد  ۱

 ۱۸ ------------------------------------------ مواد زايد جامد

 ۲۱ ------------------------------ ـ ساخت جنسي و سني جمعيت  ۲

 ۲۲ ------------------------------------------------- ـ دين ۳

 ۲۲ ------------ ـ توزيع مهاجران بر حسب مدت اقامت در تهران  ٤

 ۲۸ --------------- ـ  سواد و تحصيالت در بين جمعيت شهر تهران ٥

 ۲۹ ----------------------- ر تهرانـ  وضع فعاليت و اشتغال د ٦

 ۳۱ ------------------------- هاي عمده شغلي در تهران  ـ گروه ۷

 ۳۲ --------------------------------- هاي عمده فعاليت ـ گروه ۸

 ۳۷ ------------------ ـ تسهيالت و امكانات خانوارها در تهران ۹

 ۳۹ ------------------ ـ  سوخت مصرفي خانوارها در شهر تهران ۱۰

 ۳۹ ------------------- ـ نحوه سكونت خانوارها در شهر تهران ۱۱

مواد هاي اقتصادي و نقش آن در ميزان توليد  فعاليت.  ۳ـ  ۲ـ  ۲

 ٤۱ -----------------------------------زايد جامد در شهر تهران 

 ٤۱ ------------------------- ها در شهر تهران ـ تعداد كارگاه ۱

 ٤۱ --- ها بر حسب فعاليت و كاركن در شهر تهران ـ توزيع كارگاه ۲

 ٤۳ --- ـ فعاليت اقتصادي در محل سكونت خانوارها در شهر تهران ۳

پيوست مربوط به مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون .  ۳ـ  ۳

 ٤٤ -------------------------------- اجتماعي شهر تهراناقتصادي ـ 

 ٤٥ ------------- ۳ـ  ۳خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره      

 ٤۷ ---------------------------------------------- مقدمه 

 ٤۸ -------------------------- ـ مسايل و مشكالت اجتماعي  ۱

 ٤۸ ---------------- مسايل و مشكالت مربوط به بخش مسكن .  ۱ـ  ۱

 ٤۹ --------------- مسايل و مشكالت مربوط به بخش بهداشت.  ۱ـ  ۲

 ٤۹ --------------- مسايل و مشكالت مربوط به بخش آموزش .  ۱ـ  ۳
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 ٤۹ --------------------------- آموزش و پرورش .  ۱ـ  ۳ـ  ۱

 ٤۹ ------------------------------ آموزش عالي .  ۱ـ  ۳ـ  ۲

 ٥۰ --------------- مسايل و مشكالت مربوط به بخش جمعيت .  ۱ـ  ٤

 ٥۰ --- هاي قومي و فرهنگي  مسايل و مشكالت مربوط به گروه.  ۱ـ  ٥

 ٥۰ ------------------------------- انحرافات اجتماعي .  ۱ـ  ٦

 ٥۰ -------------------------- ـ مسايل و مشكالت اقتصادي  ۲
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 ٥۱ ------------------- ـ مسايل و مشكالت سياسي ـ مديريتي ۳

 ٥۱ --------------------------- سايل و مشكالت فرهنگي ـ م ٤

 ٥۱ ----------------------- ـ مسايل و مشكالت زيست محيطي  ٥

پيوست مربوط به مسايل و مشكالت افراد و گروه هاي اقتصادي .  ۳ـ  ٤

 ٥۳  ------- ـ اجتماعي ذينفع مرتبط با مواد زايد جامد تهران

 ٥٤ ------------------ ۳ـ  ٤خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره 

 ٥٦ -------------------------------------------------- مقدمه 

 ٥٦ --------------- ايد جامد توليد كنندگان مواد ز.  ۳ـ  ٤ـ  ۱

 ٥۷ ------------- توليد كنندگان زباله خانگي .  ۳ـ  ٤ـ  ۱ـ  ۱

 ٦٥ --------------------------- زباله صنعتي .  ۳ـ  ٤ـ  ۱ـ  ۲

 ٦۹ ------------------------------- محل دفع زباله صنعتي  •

 ۷۲ ------------ سيستم بازيافت در كارگاه هاي بزرگ صنعتي  •

 ۷٦ ------------------------ حجم و نحوه دفع زباله صنعتي  •

 ۷۹ ------------------------------- تركيبات زباله صنعتي  •

 ۸۰ ----- اروسازيزباله بيمارستاني و ضايعات د.  ۳ـ  ٤ـ  ۱ـ  ۳

 ۸٦ ------------- خطر سازي زباله خطرناك بيمارستاني روش بي •

 ۸٦ -------------------------- روش دفع زباله بيمارستاني  •

 ۸٦ ------------------ ها  منابع توليد زباله در بيمارستان •

 ۸۷ ---------------------------- مراكز بهداشتي و درماني  •

 ۸۸ ----------- گروه اصلي در معرض خطر زايدات بيمارستاني  •

 

جمع آوري كنندگان مجاز مواد زايد جامد در سطح .  ۳ـ  ٤ـ  ۲

 ۹۰ ------------------------------------------ انشهر تهر

  ۹۱ ------------------------------------ افراد غير مجاز 

 ۹۱ --- ها  جمع آوري كنندگان زباله از جلو منازل يا كارگاه •

دوره ( ها  خريداران مواد زايد جامد از منازل و كارگاه •

 ۹۱ -------------------------------------------- )ها  گرد

 ۹۳ ------ جمع كنندگان مواد در اماكن دفن مواد زايد جامد  •

 ۹۳ ------------------------ زباله  كارگران بازيافت كننده •

 ۹٤ ---------------------------------------- واسطه گران  •

 ۹٥ --------------------------------- يي  واسطه گران حرفه •

 ۹٥ --- )ها و جمع آوري كنندگان نان خشك  نمكي( ها  دوره گرد •

 ۹۸ ---آسيب ديدگان و معترضان مديري مواد زايد جامد .  ۳ـ  ٤ـ  ۳
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پيوست مربوط به عمده مسايل و مشكالت توسعه ناموزون  .  ۳ـ  ٥

 اقتصادي ـ اجتماعي تهران مرتبط

 ۹۹ ------------------------------------------- با پروژه 

 ۱۰۰ ----------------- ۳ـ  ٥خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره 

 --------------------------------------------------ـ مقدمه  ۱

 -------------------------------------------------- ۱۰۲ 

 ۱۱۱ --------------------ـ مسايل زيست محيطي زباله شهر تهران  ۲

ـ مسايل و مشكالت برخاسته از سيستم مديريت مواد زايد در تهران  ۳

 -------------------------------------------------- ۱۱۲ 

ـ مسايل و مشكالت مربوط به وسايط نقليه جمع آوري و انتقال  ٤

 ۱۱٥ ------------------------------------------------ زباله 

 ۱۱٦ ----------------------------------------- چرخ دستي  •

 ۱۱۷ --------------------------------------- وانت نيسان  •

 

 

 

 ۱۱۷  ------------------------------------------ كاميون  •

 ۱۱۷ -------------------------------------- ثابتكانتينر  •

 ۱۱۸ ------هاي انتقال زباله ـ مسايل و مشكالت مربوط به  ايستگاه ٥

 ۱۲۰ --ـ مراكز غير رسمي جمع آوري زباله و مسايل و مشكالت آنها  ٦

 ۱۲۲ ------ـ مسايل و مشكالت وضعيت ذخيره سازي زباله شهر تهران  ۷

 ۱۲۲ ---------- هاي موجود ذخيره سازي در شهر تهران  روش.  ۷ـ  ۱

 ۱۲۳ -----وجود در جمع آوري زباله در تهران  ـ مسايل و مشكالت م ۸

 ۱۲۳ -----------------------------ـ مشكالت موجود در حمل و نقل ۹

 ۱۲٤ ----------------ـ مشكالت موجود در دفن زايدات در كهريزك  ۱۰

پيوست مربوط به دستآوردهاي برگرفته از مطالعات .  ۳ـ   ٦

 ها، بازديدها و  استنادي، مصاحبه

 ۱۲٥ --------------------------------- هاي گروهي  مباحثه

 ۱۲٦ ------------------ ۳ـ  ٦ره خالصه مباحث مربوط ب پيوست شما

 ۱۲۸ ---------------------------ـ دستاوردهاي مطالعات استنادي ۱

 ۱۲۹ - تاريخچه جمع آوري زباله در تهران ديروز و امروز .  ۱ـ  ۱

 ۱۳٤ -------------- مديريت مواد زايد جامد كنوني تهران.  ۱ـ  ۲

 ۱۳٤ ------------------------------------ هدف كالن سازمان •

 ۱۳٤ ------------------------------ اهداف تفصيلي سازمان  •
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 ۱۳٦ ------------------------------- اهداف بخشي  سازمان  •

در حال حاضر در تهران و نگاهي بر نظام چرخه زباله .   ۱ـ  ۳

 ۱۳۹ ------------------------------ مسايل و مشكالت آن 

 توليد ------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------- ۱۳۹ 

 ۱٤۰ -------------- هاي توليد وضعيت جمع آوري زباله از محل 

 ۱٤۱ -------- بررسي وضعيت ايستگاه هاي انتقال در حال حاضر 

 ۱٤٤ ------------------------ ها  انتقال زباله از ايستگاه 

  ۱٤٤ --------------------------------- پردازش و بازيافت 

 ۱٤٦ ----------------------------------------- دفع زباله 

  ۱٤۷ -------------- ز زباله ا) كمپوست ( توليد كود گياهي 

 ۱٥۰ ----------------------------------- دفع نهايي زباله 

 ۱٥۱ -----هاي انفرادي و گروهي  ـ دستاوردهاي برگرفته از مصاحبه ۲

 ۱٥۱ ---------------------------- مصاحبه با خانوارها .  ۲ـ  ۱

 ۱٥۸ ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي  مصاحبه با سازمان.  ۲ـ  ۲

 ۱٥۹ ---------------- مصاحبه با كاركنان دبيرستان.  ۲ـ  ۲ـ  ۱

 ۱٦۰ ------ ۱۷ان اداره پست منطقه مصاحبه با كاركن.  ۲ـ  ۲ـ  ۲

 NGO( مصاحبه با كاركنان موسسات تجاري و خدماتي .  ۲ـ  ۲ـ  ۳

( ---------------------------------------------- ۱٦۱ 

( هاي گروهي با كاركنان بيمارستان بهارلو  مباحثه.  ۲ـ  ۲ـ  ٤

NGO (------------------------------------------ ۱٦٥ 

مباحثه گروهي با مدير و پزشكان بيمارستان خيريه .  ۲ـ  ۲ـ  ٥

 ۱٦۷ ---------------- )جاده ساوه شهرك وليعصر ( غياثي 

مباحثه گروهي با كاركنان بخش خصوصي در زمينه جمع .  ۲ـ  ۲ ـ ٦

 ۱٦۸ ------------------------------------ آوري زايدات

 ۱٦۹ ---- مباحثه گروهي با جمع آوري كنندگان زباله.  ۲ـ  ۲ـ  ۷

 ۱۷۱ ----------- مباحثه گروهي با كارگران شهرداري.  ۲ـ  ۲ـ  ۸

هاي زباله و  مباحثه با ساكنان اطراف ايستگاه.  ۲ـ  ۲ـ  ۹

 ۱۷۲ ------------------------------ هاي آسيب پذير گروه

 ۱۷۳ ------------------- ها ساكنان اطراف ايستگاه.  ۲ـ  ۲ـ  ۱۰

 ۱۷٤ -------- هاي آسيب پذير مباحثه گروهي با گروه.  ۲ـ  ۲ـ  ۱۱

 ۱۷٦ -- مباحثه گروهي با گروهي از شهروندان تهران.  ۲ـ  ۲ـ  ۱۲
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مباحثه گروهي با گروهي از كارشناسان سازمان .  ۲ـ  ۲ـ  ۱۳

 بازيافت 

 ۱۸۸ ---------------------------- ) بدون ذكر اسامي ( 

ه وضعيت جغرافيايي، اقتصادي ـ اجتماعي محل پيوست مربوط ب.  ۳ـ  ۷

 جديد دفن مواد زايد جامد 

 ۱۹٥ ---------------------------- » عزيز آباد و هوشنگ آباد « 

 ۱۹٦ ----------------  ۳ـ  ۷خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره 

ـ بررسي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي منطقه عزيز آباد و  ۱

 ۱۹۹ --------------------------------------- هوشنگ آباد

ستان ري، وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و جغرافيايي شهر.  ۱ـ  ۱

 هاي  ها و دهستان بخش

 ۱۹۹ ------------------------------------------ مربوطه

 ۲۰۳ -------------------- ساخت جنسي و سني جمعيت .  ۱ـ  ۱ـ  ۱

 ۲۰۸ ----------------------------------- خانوار .  ۱ـ  ۱ـ  ۲

 ۲۰۹ ------------------------------- وضع زناشويي.  ۱ـ  ۱ـ  ۳

 ۲۱۳ --------------------------------- وضع سواد .  ۱ـ  ۱ـ  ٤

 ۲۱٤ ------------------------------------ آموزش .  ۱ـ  ۱ـ  ٥

 ۲۱٥ -------------------------------- وضع فعاليت.  ۱ـ  ۱ـ  ٦

 ۲۱٥ ----------- موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي بخش فشاپويه.  ۲ـ  ۲

 ۲۱۹ ------- موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي دهستان حسن آباد.  ۲ـ  ۳

 ۲۲۰ موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي عزيز آباد و هوشنگ آباد .  ۲ـ  ٤

 ۲۲۱ -------------------------- وضعيت مسكن روستا.  ۲ـ  ٤ـ  ۱

 ۲۲۱ ----------------------- وضعيت اقليمي روستا .  ۲ـ  ٤ـ  ۲

 ۲۲۲ ---------------------- وضعيت اجتماعي روستا .  ۲ـ  ٤ـ  ۳

 ۲۲۲ ------------------------ وضعيت معيشت روستا .  ۲ـ  ٤ـ  ٤

 ۲۲۲ ----------------------- وضعيت مالكيت روستا .  ۲ـ  ٤ـ  ٥

عمده مسايل و موانع موجود مرتبط با پروژه دفن زباله .  ۲ـ  ٥

 در هوشنگ آباد و 

 ۲۲۳ -------------------------------------- عزيز آباد 

 ۲۲۳ --------------------- اي مسايل و موانع منطقه.  ۲ـ  ٥ـ  ۱

 ۲۲٦ --------------- مسايل و موانع اجرايي پروژه .  ۲ـ  ٥ـ  ۲

ي شده در اطالع رساني به مردم پس از مطالعه و بررس.  ۲ـ  ٦

منطقه جديد دفن زباله با توجه به پيش بيني احتمال ايجاد 
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 ٤۲۳۱۹۰٦، دورنويس  ٤۲۱۹۲۲۰ – ٤۲۳۱۹۰٤، تلفن ۷٥۳/۱٤٥۱٥تهران ، صندوق پستي : نشاني

هاي زير جهت جلب مشاركت مردم  امكانات و تسهيالت در زمينه

 ۲۲۷ ------------------------------------------- منطقه

 

 ها فهرست جدول 
 

جمعيت، خانوار و بعد خانوار در شهر تهران بين :  ۱جدول شماره 

 ۱۹ ----------------------------  ۱۳۷٥الي  ۱۳٤٥هاي  سال

وار در شهر تهران به تفكيك مناطق جمعيت و خان:  ۲جدول شماره 

 ۲۰ ----------------------------------- بيست و دو گانه

هاي عمده سني به  جمعيت شهر تهران بر حسب گروه:  ۳جدول شماره 

 ۲۱ ---------------------------------------- تفكيك جنس

توزيع نسبي جمعيت شهر تهران بر حسب دين به تفكيك :  ٤جدول شماره 

 ۲۲ ---------------------------------------------- جنس

سال قبل از سرشماري آبان  ۱۰مهاجران وارد شده طي :  ٥جدول شماره 

به شهر تهران بر حسب آخرين محل اقامت قبلي به  ۱۳۷٥

 ۲۳ ---------------------------------------- تفكيك جنس

ساله و بيشتر تهران بر  ٦درصد باسوادان در جمعيت :  ٦جدول شماره 

 ۲۸ --------------- هاي عمده سني به تفكيك جنس  حسب گروه

ساله در حال تحصيل شهر تهران  ۲٤ـ  ٦درصد جمعيت :  ۷جدول شماره 

 ۲۸ ------------- نسهاي عمده سني به تفكيك ج بر حسب گروه

ساله و بيشتر شهر تهران بر  ۱۰توزيع نسبي جمعيت :  ۸جدول شماره 

 ۲۹ --------------------- حسب وضع فعاليت به تفكيك جنس 
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 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري
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ساله و بيشتر شهر تهران  ۱۰ميزان فعاليت جمعيت :  ۹جدول شماره 

 بر حسب سن به تفكيك 

 ۳۰ --------------------------------------------- جنس 

ساله و بيشتر تهران  ۱۰توزيع نسبي جمعيت شاغل :  ۱۰جدول شماره 

 ۳۱ ----------- هاي عمده شغلي به تفكيك جنس  وهبر حسب گر

ساله و بيشتر شهر تهران بر حسب  ۱۰شاغالن :  ۱۱جدول شماره 

 ۳۲ ---------------- هاي عمده فعاليت به تفكيك جنس  گروه

خانوارهاي معمولي شهر تهران بر حسب جنس و سن :  ۱۲جدول شماره 

 ۳٤ ----------- سرپرست خانوار ـ تعداد افراد در خانوار 

هاي معمولي در واحدهاي مسكوني درصد خانوار:  ۱۳جدول شماره 

معمولي استفاده كننده برخي تسهيالت موجود در محل 

 ۳۷سكونت خود به تفكيك مناطق بيست و دو گانه شهر تهران 

خانوارهاي معمولي شهر تهران بر حسب نوع سوخت :  ۱٤جدول شماره 

 ۳۹ ----------------- مصرفي براي پخت و پز و ايجاد گرما

 ٤۲ ----------- ۱۳۸۱: ب نوع فعاليت ها بر حس كارگاه:  ۱٥جدول شماره 

هاي شهر تهران به تفكيك فعاليت و تعداد  كارگاه:  ۱٦جدول شماره 

به پيوست مكمل انتقال يافته است (  ۱۳۸۱كاركن در سال 

 ( ----------------------------------------------- ٤۳ 

فراواني خانوارهاي داراي فعاليت اقتصادي تهران :  ۱۷جدول شماره 

به پيوست مكمل انتقال يافته ( به تفكيك نوع فعاليت 

 ٤۳ -------------------------------------------  )است 
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ميزان زباله دريافت شده به تفكيك مناطق :  ۱۸جدول شماره 

 ٦۲ ------------- ۱۳۸۲بيستگانه در مركز دفن كهريزك سال 

نفر كاركن و بيشتر بر حسب  ۱۰هاي صنعتي  كارگاه:  ۱۹جدول شماره 

 ٦٦ -------  ۱۳۸۰نوع و مقدار مواد زايد صنعتي و فعاليت 

شتر بر حسب نفر كاركن و بي ۱۰هاي صنعتي  كارگاه:  ۲۰جدول شماره 

 ۷۰ ---------- ۱۳۸۰: محل دفن مواد زايد صنعتي و فعاليت 

نفر كاركن و بيشتر بر حسب  ۱۰هاي صنعتي  كارگاه:  ۲۱جدول شماره 

 ۷۳ ---------------- ۱۳۸۰: اطالعات زيست محيطي و فعاليت 

نفر كاركن و بيشتر بر حسب  ۱۰هاي صنعتي  كارگاه:  ۲۲جدول شماره 

(  ۱۳۸۰: نحوه و مقدار دفع مواد زايد صنعتي و فعاليت 

 ۷۷ -------------------------------------- )تن در سال 

نفر كاركن و بيشتر بر حسب  ۱۰هاي صنعتي  كارگاه:  ۲۳جدول شماره 

(  ۱۳۸۰: تركيبات و مقدار مواد زايد صنعتي و فعاليت 

 ۷۹ --- )به پيوست مكمل انتقال يافته است ) ( تن در سال 

اوزان زباله بيمارستاني شهر تهران به تفكيك :  ۲٤جدول شماره 

 ۸۲ ----------------------- ۱۳۸۲ه در سال مناطق بيستگان

 ۸۷ -- تعداد مراكز درماني شهر تهران به تفكيك نوع :  ۲٥جدول شماره 

 ۸۹وزن مخصوص زايدات توليدي به تفكيك انواع زايدات:  ۲٦جدول شماره 

 ۸۹ --- درصد انواع زايدات مراكز بهداشتي و درماني :  ۲۷جدول شماره 
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در امر فهرست اسامي پيمانكاران و اشخاص فعال : ۲۸جدول شماره 

 هاي نان  در گروه( بازيافت 

 ۹٥ ------------------------------------------ )  خشك 

آناليز فيزيكي زباله مناطق شهر در تهران در :  ۲۹جدول شماره 

 ۱۰٦ ------------------------------------ ۱۳۸۲تابستان 

منطقه از سال  ۲۰جدول پيش بيني زباله ساالنه :  ۳۰جدول شماره 

 ۱۱۰ -- ) كيلو گرم  ۲۰۰/۱بر اساس سرانه (  ۱۳۸٥تا  ۱۳٦٥

 ۱٤۳ --- هاي شهري مناطق شهرداري تهران اهليست ايستگ:  ۳۱جدول شماره 

هاي داراي سكنه شهرستان بر حسب بخش  تعداد آبادي:  ۳۲جدول شماره 

 به تفكيك طبقات 

 ۲۰۳ ----------------------------------------- جمعيتي 

جمعيت نقاط روستايي شهرستان بر حسب بخش و :  ۳۳جدول شماره 

 ۲۰٤ ------------------ هاي عمده سني به تفكيك جنس  گروه

سكنه شهرستان بر حسب بخش هاي داراي  تعداد آبادي:  ۳٤جدول شماره 

 ۲۰۸ ----------------- بندي تعداد خانوار  به تفكيك گروه

خانوارهاي معمولي ساكن در نقاط روستايي شهرستان :  ۳٥جدول شماره 

 ۲۰۹ --------- بر حسب بخش به تفكيك تعداد افراد خانوار 

ساله و بيشتر نقاط روستايي  ۱٥توزيع نسبي جمعيت :  ۳٦جدول شماره 

 ۲۱۰ -- اشويي به تفكيك جنس شهرستان بر حسب بخش و وضع زن
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ساله و بيشتر در نقاط روستايي  ٦درصد جمعيت :  ۳۷جدول شماره 

هاي عمده سني به تفكيك جنس  شهرستان بر حسب بخش و گروه

 ۲۱۲ -------------------------------------- و وضع سواد

ساله در حال تحصيل در نقاط  ۲٤ـ  ٦درصد جمعيت :  ۳۸جدول شماره 

به هاي عمده سني  روستايي شهرستان بر حسب بخش و گروه

 ۲۱٤ -------------------------------------- تفكيك جنس 

هاي  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:  ۳۹جدول شماره 

به پيوست مكمل انتقال يافته ( داراي سكنه شهرستان 

 ۲۱٥ ------------------------------------------- )است 

هاي  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:  ٤۰جدول شماره 

به پيوست مكمل انتقال يافته ( داراي سكنه شهرستان 

 ۲۱٥ ------------------------------------------- )است 

هاي  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:  ٤۱ماره جدول ش

به پيوست مكمل انتقال يافته ( داراي سكنه شهرستان 

 ۲۱٥ ------------------------------------------- )است 

هاي  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:  ٤۲جدول شماره 

به پيوست مكمل انتقال يافته ( داراي سكنه شهرستان 

 ۲۱٥ ------------------------------------------- )است 

هاي  اجتماعي و اقتصادي آباديمشخصات عمومي، :  ٤۳جدول شماره 

به پيوست مكمل انتقال يافته ( داراي سكنه شهرستان 

 ۲۱٥ ------------------------------------------- )است 
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هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار  تعداد آبادي:  ٤٤جدول شماره 

 ۲۱٦ ---------------------------------- در بخش فشاپويه

هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار  تعداد آبادي:  ٤٥جدول شماره 

 ۲۱۷ ---------------------------------- در بخش فشاپويه

هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار  تعداد آبادي:  ٤٦ماره جدول ش

 ۲۱۸ ---------------------------------- در بخش فشاپويه

هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار  تعداد آبادي:  ٤۷جدول شماره 

 ۲۱۹ ---------------------------------- در بخش فشاپويه

 

 فهرست نمودارها
 

سال قبل از سرشماري  ۱۰مهاجران وارد شده طي : ۱نمودار شماره 

 ۲٤ --------------- ب سن و جنس به شهر تهران بر حس ۱۳۷٥

 ۲٥ -------------------- هرم سني جمعيت شهر تهران : ۲نمودار شماره 

سال قبل از سرشماري  ۱۰مهاجران وارد شده طي :  ۳نمودار شماره 

 ۲٦به شهر تهران بر حسب مدت اقامت در محل سرشماري  ۱۳۷٥

سال قبل از سرشماري   ۱۰مهاجران وارد شده طي : ٤نمودار شماره 

 ۲۷ حسب مناطق بيست و دوگانه به شهر تهران بر  ۱۳۷٥سال 

ساله و بيشتر شهر تهران  ۱۰ميزان فعاليت جمعيت  ٥نمودار شماره 

 بر حسب سن به تفكيك 

 ۳٦ --------------------------------------------- جنس 
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توزيع نسبي خانوارهاي معمولي شهر تهران بر حسب :  ٦نمودار شماره 

 نحوه تصرف محل 

 ٤۰ ------------------------------------------- سكونت 

 ٦۰ --- اطق زباله خانگي توليدي تهران به تفكيك من:  ۷نمودار شماره 

هاي مختلف سال  زباله خانگي توليدي تهران در ماه:  ۸نمودار شماره 

۱۳۸۲ --------------------------------------------- ٦۱ 

به تفكيك  ۱۳۸۲خاك و نخاله تخليه شده در سال :  ۹نمودار شماره 

 ۸٤ ---------------------------------------- محل تخليه

خاك و نخاله توليدي در ماه هاي مختلف سال :  ۱۰نمودار شماره 

۱۳۸۲  -------------------------------------------- ۸٥ 

 ۱۰٥ ۱۳۷۰ـ  ۱۳۸۱شهري تهران  نمودار توليد زايدات:  ۱۱نمودار شماره 

نمودار زايدات بيمارستاني حمل شده به مركز :  ۱۲نمودار شماره 

 ۱۰۸ ------------------------------------- دفن كهريزك 

 ۲۰۷ --- هرم سني جمعيت نقاط روستايي شهرستان ري :  ۱۳نمودار شماره 

 ها فهرست عكس
 

 ٥۸ -------- وجود زباله در سطح شهر در طول روز :  ۱عكس شماره 

هاي غير رسمي جمع آوري  گروهاي از  نمونه:  ۲عكس شماره 

 ۹۱ --------------------------------- كننده زباله 

هاي غير رسمي جمع آوري  اي از گروه نمونه:  ۳عكس شماره 

 ۹۲ --------------------------------- كننده زباله 

 ۹٤ -------------------------------- بدون شرح :  ٤عكس شماره 

 ۹٥ ------------------------------- گردها  دوره:  ٥عكس شماره 

هاي غير رسمي جمع آوري  اي از گروه نمونه:  ٦عكس شماره 

 ۹۷ --------------------------------- كننده زباله 
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 جموعه سوم     خالصه مباحث م   

 

هاي  به پيوست) طبق شرح خدمات مصوب ( مجموعه سوم گزارش 

 . اصلي اختصاص يافته است

اين مجموعه، شامل دستاوردهاي مطالعاتي طرح است و طبق شرح 

بندي شده و هر كدام  خدمات مصوب به هفت قسمت به شرح زير طبقه

 . استبه صورت پيوست مستقل تهيه، تدوين و ارايه گرديده 

 پيشينه موضوع مورد مطالعه؛.  ۳ـ  ۱

 وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران؛.  ۳ـ  ۲

مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ .   ۳ـ  ۳

 اجتماعي شهر تهران؛

هاي اجتماعي ذينفع مرتبط با مواد  مسايل و مشكالت گروه.   ۳ـ  ٤

 زايد جامد در شهر تهران؛

عمده مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي .   ۳ـ  ٥

 ـ اجتماعي تهران مرتبط با پروژه؛ 

ها،  دستاوردهاي برگرفته از مطالعات استنادي، مصاحبه.  ۳ـ  ٦

 هاي گروهي؛ بازديدها و مباحثه

وضعيت جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي عزيز آباد و هوشنگ .  ۳ـ  ۷

 ).دفن مواد زايد جامد شهر تهران محل جديد . ( آباد

ها به شرح زير طبقه بندي و ارايه گرديده  مطالب و مباحث پيوست

 : است 

، به مطالعه پيشينه موضوع تحقيق  ۳ـ  ۱پيوست شماره  

در اين پيوست، عمده تاليفات، تحقيقات و . پرداخته است
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 مطالعات انجام گرفته در خصوص مطالعات اجتماعي مربوط به مواد

زايد جامد و همچنين قوانين و مقررات شهرداري مربوط به جمع 

 . آوري، حمل و دفن مواد زايد جامد مورد بررسي قرار گرفته است

 

 

 

، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كنوني شهر  ۳ـ  ۲پيوست شماره 

اين بخش شماي كلي از . تهران را مورد بررسي قرار داده است

عي تهران را ترسيم كرده و زمينه ماهيت توسعه اقتصادي ـ اجتما

تر توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تهران  را براي مطالعات عميق

 . سازد فراهم مي

، به عمده مسايل و مشكالت برخاسته از ۳ـ  ۳پيوست شماره 

. توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران پرداخته است

آمدهاي مباحث مطروحه در اين پيوست، ساختار، كاركرد و پي 

توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي تهران را به خوبي نشان 

 .  دهد مي

هاي درگير در توليد، جمع  ، وضعيت گروه ۳ـ  ٤پيوست شماره 

آوري، حمل، دفن و بازيافت مواد زايد جامد را مورد بررسي 

. ترين بخش طرح است اين بخش از مطالعات، سنگين. دهد قرار مي

كه مطالعه اين بخش با موانع و تنگناهاي  الزم به يادآوري است

 . اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي گوناگوني مواجه بوده است

دهد كه اكثر مسايل و  مطالعات استنادي و ميداني نشان مي

هاي درگير با مواد زايد جامد در شهر تهران  مشكالت گروه

ختاري برخاسته از شيوه مديريت نامطلوب و موانع و تنگناهاي سا
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و كاركردي توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي كشور و شهر 

 .  تهران است

، به عمده مسايل و مشكالت برخاسته از  ۳ـ  ٥پيوست شماره 

توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي تهران در ارتباط با پروژه 

  توان به آلودگي از جمله اين مسايل و مشكالت مي. پرداخته است

هاي نامطلوب بهداشتي، آشفتگي كالبدي  اد زمينهمحيط زيست، ايج

شهر، نماي كريه و زشت حمل و نقل مواد زايد جامد و جمع آوري 

هاي مشكل زاي اجتماعي، فرهنگي و  آنها در انظار عمومي و مكان

 . بهداشتي اشاره نمود

هاي  ، مباحث و مسايل مطروحه در پيوست ۳ـ  ٦پيوست شماره 

 فوق االشاره را 

مورد بررسي قرار ) هاي مردم شهر تهران  ها و اظهار نظر گفته( 

 مردم شهر تهران از مساله . دهد مي

 

 

 

توليد، جمع آوري، حمل و دفن مواد زايد جامد به ويژه از نحوه 

دارند كه  ها دارند و اظهار مي بازيافت مواد زايد جامد گاليه

كسب  مديريت سازمان از ديدگاه نيازها و مسايل آنها هيچگونه

در اين بخش از گزارش به اين موارد توجه . نمايد اطالعي نمي

 . بسياري شده است

، به مطالعه و بررسي محل جديد دفن  ۳ـ  ۷پيوست شماره 

مواد زايد جامد يعني منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد اختصاص 

اين بخش از مطالعات به علت اهميت آن براي مردم شهر . دارد
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به طور مستقل ) براي تصميم گيري مديران  به ويژه( تهران 

 . بررسي نموده و در پيوست مستقل آورده شده است
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Summery related to 

 “main annex”   
 
 

Third set of final report, based on TOR, is defined for the main annex. 
In fact, this set is the result of a study plan and was divided into seven 

separate annexes as follow: 
3-1- Background studies to the subject matter.  
3-2-The results achieved from annex concerning the situation of Tehran 

socio-economic development. 
3-3-Problems and obstacles due to uneven socio-economic development of 

Tehran. 
3-4-Problems concerning the stakeholders groups related to Tehran solid 

wastes.  
3-5- Main problems of uneven socio-economic development of Tehran, 

which are related to solid waste project. 
3-6- Achievements obtained from documental studies, interviews, visits and 

groups discussions. 
3-7- Geographical and socio-economic situation of Aziz abad and 

Hooshang abad (New Landfill for Tehran solid waste).   
The main discussions of annexes are as follow: 

Annex 3-1- This annex represents the References, those have considered 
Tehran waste as well as social assessment. In this annex, also 
the books, which are published by Tehran solid waste 
organization, have been entitled. 

Annex 3-2- In this annex, through the socio-economic development study 
consideration, some of the most important problems of Tehran 
(like huge rising numbers of migrations, unsuitable  
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social condition, population gender structure, main socio-
economic activities and so on) have been discussed. 

Annex 3-3- This annex has pointed out Tehran’s waste problems and the 
importance of comprehensive management and planning for the 
related City Services to be done for citizens. 

Annex 3-4-According to the groups who are affected by solid wastes  (from 
production to recycling). This annex has focused on the solid 
waste problems from production steps to recycling process and 
burying and the individuals and the groups involved in process.   

Annex 3-5-In this annex, we discussed Tehran’s waste collecting and landfills 
and the related environmental problems, which are risen by lack 
of management and uneven socio-economic development of 
Tehran. 

Annex 3-6- In this annex, we represent the main parts of the study 
considerations and the achieved results which are from 
documental studies observations, and individual and group 
interviews,  

Annex 3-7- Due to daily increased problems in Kahrizak landfill decision 
makers have decided to establish new landfill in Aziz abad and 
Hoshang abad which are in Shahre Rey / Hasan abad zone. 

This annex has pointed out the future problems and obstacles which affect 
the project might.  
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 پيوست مربوط به .  ۳ـ  ۱

 

پيشينه موضوع مورد 
 ه مطالع

 
 

 
 

3-1. Annex related to 
background studies 
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  ۳ـ  ۱خالصه مباحث پيوست شماره 

      پيشينه مطالعاتي موضوع مورد مطالعه

 

در اين بخش، منابع و مآخذ اصلي و مرتبط با موضوع پروژه جمع 

بخشي از اين منابع . آوري و مورد نقد و بررسي  قرار گرفته است

ها  مربوط به قوانين و مقررات مواد زايد جامد، اليحه( و مآخذ ، 

در اين پيوست مورد مطالعه قرار گرفته است و ) ها  و دستورالعمل

 . بخش ديگر در پيوست مكمل به عنوان منابع و مآخذ آمده است

هاي مطالعاتي و  عالوه بر اين، يك سري از تحقيقات، طرح

سمينارها كه به طور مستقيم به امور و مسايل مواد زايد جامد 

مورد نقد و بررسي قرار گرفته   در اين بخش. شهري ارتباط دارد

 .است

دهد كه سازمان براي دستيابي به  منابع و مآخذ موجود نشان مي

هاي خود نيازمند به كسب آگاهي از نيازها و خواستهاي مردم  هدف

در اين منابع و مآخذ و همچنين در . در مناطق مختلف تهران است

) هروندان يعني ش( تحقيقات انجام گرفته در سازمان، مخاطبين 

مورد غفلت قرار گرفته است و مديريت سازمان و ساير نهادهاي 

چنين . دانند مرتبط خود را متولي مردم و متصدي جامع الشرايط مي

رويكرد از باال به پايين عدم اعتماد مردم به مسووالن را تشديد 

لذا ضرورت دارد كه سازمان با مطالعات اجتماعي و نظر . كند مي

ناگون و مستمر از خواستها و مسايل شهروندان و نحوه هاي گو خواهي
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همكاري و مشاركت آنها آگاهي يافته و آنها را در تصميم گيري و 

 . ارايه خدمات شهري به ياري طلبد
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 Summery related to annex No.3-1 

 Background studies to the subject matter  
 

In this annex the main references are gathered and subject to criticism and 
further study considerations. 

Some parts of these references, which are about laws, legislations and 
obligations to be considered for solid wastes, are represented in this section and 
the other parts are represented in the attachments as the references and sources. 

Furthermore, some research plans and seminar papers, which are basically 
related to city wastes affairs has been considered and criticized in this section. 

The current sources and references show that in order for the OWRC to reach 
the goals, public opinions and their necessities in different areas of Tehran is 
needed. 

In most of the researches and also in the OWRC, there are no public opinions 
and no body researched their necessities, it seems that researchers and / or 
managers supposed that they are working as public advocators or as a fully 
qualified person. This kind of approach ( looking from above to bottom ) make 
people unhappy whit the authorities.  

It is very important and critical for the OWRC to know public opinions and 
what they really need for creation of incentives for the participation of private and 
public sectors in waste reduction, material recycling and other programs. 

Due to the final report volume, it was approved to bind another attachment 
consisting of a study track records and backgrounds, named “complementary 
attachment”. 

Hence, the documentations about track records and background are listed as 
follow: 
3-1-Residual management enactment; 
3-2-Operation manual and guideline for hospital waste separating, collecting, 

transporting and disposal;  
3-3-Laws and legislations achieved from municipality laws and / or Islamic 

Penalties law and obligations; and 
3-4-References and sources which are related to the case study track records. 
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 وست مربوط به پيشينه مطالعاتي موضوع مورد مطالعه پي.  ۳ـ  ۱

  پيشينه موضوع مورد بررسي در ايران و جهان.  ۳ـ  ۱ـ  ۱

به طور كلي بايد اذعان كرد كه در زمينه مواد زايد و مديريت 

اي چنداني، به ويژه در  آن در شهر تهران مطالعات عميق و پايه

گرچه . جام نگرفته استامور و مسايل اجتماعي و فرهنگي، ان  زمينه

هاي متعددي بوسيله دانشجويان فوق ليسانس و يا بوسيله  رساله

كارمندان ارشد سازمان بازيافت به رشته تحرير درآمده است اما 

هاي تخصصي مطالعات اجتماعي فاصله زياد  اين مطالعات با هدف

بنابراين دستاوردهاي چنين مطالعاتي پاسخگوي نيازهاي . دارد

هاي مديريتي و  ر جهت جلب مشاركت مردم براي همكاريمديريت د

  .شود اين   مطالعات اشاره مي در اين بخش به برخي از. مردمي نيست

  پيشينه مطالعاتي موضوع مورد بررسي در ايران 

  تهيه طرح جامع مديريت مواد زايد جامد شهر تهران •

صحيح سازمان بازيافت، جهت برنامه ريزي اصولي و بلند مدت دفع 

زايدات شهر تهران، با كمك مشاورين آلماني سازمان اقدام به 

در . انجام مطالعات جامع مواد زايد جامد شهر تهران نموده است

اين طرح عالوه بر بررسي عوامل اقتصادي و فني، امور و مسايل 

مربوط به ساماندهي، حقوق اجتماعي، زيست محيطي، آموزشي، فرهنگي 

هاي ارتقاي  ررسي قرار داده و چگونگي راهو مالي را نيز مورد ب

مشاركت بخش خصوصي را به عنوان مكمل خدمات دولتي پيشنهاد داده 

 .  است
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طرح مطالعاتي كه بايد در شهرها انجام پذيرد  ۱۹« گزارشي از   •

« 

سازمان بازيافت، به منظور تدوين، برنامه ريزي  و جهت دهي 

 ۱۹) ي و اجرايي شهرها با توجه به نيازهاي مطالعات( مطالعات 

ها  تعدادي از اين طرح. طرح را تعريف و پيشنهاد داده است

 : عبارتند از 

 طرح مكانيزاسيون جمع آوري مواد زايد جامد؛ .۱

طرح تهيه خوراك دام از مواد زايد جامد پاك حاصل از طرح جمع آوري  .۲

 ؛)تفكيك مواد زايد جامد از مبدأ ( مواد زايد جامد به روش تر و خشك 

 محاسبه چگالي مواد زايد جامد؛ .۳

 طرح شناخت اماكن عمومي؛ .٤

 مطالعه كاربرد كمپوست در زراعت؛ .٥

بار  ها، ميادين ميوه و تره ها، اغذيه فروشي ها، رستوران طرح شناسايي هتل .٦

 جهت تهيه خوراك دام و طيور و كمپوست روباز؛

 شناخت زايدات و ضايعات صنايع؛ .۷

 مراكز بهداشتي و درماني؛شناسايي كمپوست و كيفيت زايدات  .۸

ها  هاي بازيافت كاغذ و مقوا در مدارس و آموزشگاه ساخت و استقرار كلبه .۹

 . و مراكز آموزشي شهرها

ها در شهر تهران  الزم به يادآوري است كه شماري از اين طرح

 . توسط سازمان بازيافت اجرا گرديده است و يا در حال اجرا است
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 »ايد جامد مديريت مواد ز« ترجمه كتاب   •

اين كتاب بيشتر براي استفاده عالقمندان و دانش پژوهان ترجمه 

كتاب مزبور در . شده و بوسيله سازمان چاپ و منتشر شده است

 . شود هاي كشور نيز به صورت كتاب درسي دانشگاهي تدريس مي دانشگاه

 » هاي كنترل آن  سيستم مديريت مواد زايد جامد و روش« كتاب  •

ها تهيه و  ي استفاده مسؤوالن اجرايي شهردارياين كتاب برا

تاليف شده است و هم اكنون در آموزش كارمندان ارشد مورد 

ها و شرايط  در اين كتاب از آنجا كه ويژگي. گيرد استفاده قرار مي

ايران مورد توجه قرار گرفته است، لذا براي در بهبود سيستم 

قابل استناد،  مديريت مواد زايد جامد در اكثر شهرهاي ايران

 . باشد مي

 »پسماندهاي شيميايي « ترجمه كتاب   •

اين كتاب جهت استفاده عالقمندان و دانش پژوهان پسماندهاي 

 . مواد شيميايي از طرف سازمان بازيافت ترجمه و تكثير شده است

 

 

( سمينار بازيافت و تبديل مواد ”  مجموعه مقاالت مربوط به •

 “)  ۱۳۷۱اسفند ماه 

هاي  سميناري با شركت كليه اساتيد رشته ۱۳۷۱ماه  در اسفند

ها،  ها، مسؤولين شهرداري مربوط به بهداشت و محيط زيست دانشگاه

دانش پژوهان عالقمند به مسايل بهداشت محيط، در طي دو روز 

هاي تحقيقاتي انجام  در اين سمينار مقاالت و گزارش. برگزار گرديد
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مجموعه « متعاقب آن . رفتشده، ارائه و مورد استفاده قرار گ

 . اين سمينار از طرف سازمان چاپ و منتشر گرديده است» مقاالت 

ها و برنامه ريزي  آموزش تفكيك از مبدأ براي خانواده” بروشور   •

 “توزيع آن 

اين بروشور به منظور آشنا نمودن شهروندان از اهداف سازمان و 

مان تهيه و تكثير هاي مناسب براي همكاري از سوي ساز ايجاد زمينه

در اين بروشور توجه زياد به طرح جداسازي مواد زايد . شده است

مخاطبين . جامد به صورت تر، خشك، بهداشتي و درماني شده است

 . ها هستند بروشور بيشتر خانواده

  “ها  شناخت نان خشكي” گزارش مقدماتي  •

شي ها ، يكي از بازيافت كنندگان سنتي و غير رسمي، بخ نان خشكي

سازمان . دهند از بازيافت مواد زايد شهر تهران را انجام مي

بازيافت گزارش مقدماتي را در جهت شناخت اين گروه از بازيافت 

هاي آن تهيه و تدوين نموده  كنندگان، انتظام بخشيدن به فعاليت

اي است و  اين فعاليت از نظر اهداف سازمان، اقدام ارزنده. است

 . جامع تر ادامه يابد بايد در سطح وسيع تر و

محاسبات اقتصادي بازيافت و تبديل مواد زايد  « گزارش مقدماتي  •

 »جامد شهر تهران 

با توجه به آناليز فيزيكي مواد زايد جامد شهر تهران و نيز 

شود، اقداماتي  ميزان مواد زايد جامد كه در شهر تهران توليد مي

واد زايد جامد شهر جهت محاسبات اقتصادي بازيافت و تبديل مواد م

دهند كه پردازش و  اين محاسبات نشان مي. تهران صورت پذيرفته است

بازيافت مواد زايد شهري عالوه بر كاهش حجم مواد زايد جامد 
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تواند از لحاظ اقتصادي از به هدر رفتن مقادير زيادي از  مي

  .ها جلوگيري نمايد هزينه

 

 

  شهر تهران ۲۰طقه بررسي و اجراي طرح تفكيك در مبدأ در من  •

از  ۲۰اين طرح پژوهشي ـ اجرايي، با همكاري شهرداري منطقه 

خانوار شهر تهران انجام  ٦۷۱۷٤هجري شمسي در سطح  ۱۳۷٥سال 

هاي خاص  گرفته است و شهروندان مواد زايد جامد خود را به طيف

. دهند تقسيم نموده و در اختيار عوامل جمع آوري كننده قرار مي

ي از اين طرح تهيه و تدوين و در اختيار عالقمندان گزارش مبسوط

سازماندهي چنين اقدامات در جهت اهداف سازمان، . قرار گرفته است

هاي مربوط به مواد زايد جامد در  زمينه را براي ساماندهي فعاليت

 . كند شهر تهران فراهم مي

ها جهت كنترل عملكرد مديريت  بازرسي بيمارستان« گزارش عملكرد   •

 »اد زايد ويژه مو

به منظور بررسي نحوه عملكرد مديريت مواد زايد جامد خطرناك 

ها توسط كارشناسان سازمان بازيافت بازديدهاي  در بيمارستان

در . هاي سطح شهر تهران صورت پذيرفته است اي از بيمارستان دوره

ها  اين زمينه گزارشي توسط سازمان بازيافت تهيه و به بيمارستان

 .يده استارسال گرد
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  :قانون اساسي و اليحه پيشنهادي  ٥۰اصل   •

براي روشن شدن ابعاد و دامنه مربوط به مساله مواد زايد جامد 

قانون اساسي و لوايح تنظيمي در اين خصوص در  ٥۰تهران، اصل 

 : شود مي  اينجا آورده

     قانون اساسي  ٥۰اصل: 

وري اسالمي قانون اساسي جمه ٥۰در كشور ما در جهت تحقق اصل 

ايران و با توجه به اثرات زيانبار زيست محيطي، بهداشتي و 

اقتصادي ناشي از توليد بي رويه مواد زايد جامد و چگونگي دفع 

آن در مناطق شهري، صنعتي و روستايي كشور، حوزه معاونت خدمات 

شهري، سازمان بازيافت و تبديل مواد اقدام به تهيه و تدوين متن 

بر پايه اين قانون . مواد زايد جامد كرده است پيشنهادي قانون

هاي دولتي و غير دولتي، موسسات و اشخاص حقيقي و  كليه سازمان

حقوقي موظف هستند مقررات و موازين پيش بيني شده در قانون 

 .  مذكور را رعايت كنند

در جمهوري اسالمي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و « 

حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند  هاي بعد بايد در آن نسل

هاي اقتصادي و غير  از اين رو فعاليت. گردد وظيفه عمومي تلقي مي

آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه 

 ». پيدا كند ممنوع است

    مباحث عمده اليحه پيشنهادي 

رفته در  متن پيشنهادي، به تعريف اصطالحات به كار ۲ماده 

حدود و مستثنيات قانون   ۳در ماده . قانون اختصاص يافته است

اي،  بيان شده است و بر اساس آن مديريت مواد زايد جامد هسته
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هاي  پسمانده مواد منفجره، ضايعات مهمات و ادوات جنگي و پسمانده

مواد . است  حاصل از فرآيندهاي ژنتيكي از پوشش قانون مستثني شده

رات حاكم بر مديريت مواد زايد جامد را مشخص كرده مقر ۲٤تا  ٤

است و جرايمي براي كساني كه در اجراي قانون اهمال كنند مشخص 

 . شده است

هاي مربوطه  ها و يا سازمان متن پيشنهادي شهرداري ۱۷طبق ماده 

اند كه امكانات و تسهيالت الزم را جهت تحويل مواد قابل  موظف شده

 . اهم كنندبازيافت براي عموم فر

قانون پيشنهادي، وزارت مسكن و شهرسازي و  ۱۹در ماده 

ها موظف هستند به منظور كاهش توليد مواد زايد جامد  شهرداري

هاي معماري و كاربرد  هاي شهرسازي، طرح ساختماني، اصول و طرح

اي برنامه ريزي كنند كه از دوباره  مصالح ساختماني را به گونه

 . ها افزايش يابد ر مفيد ساختمانها جلوگيري و عم ي كار

قانون پيشنهادي اختصاص به آموزش و تنوير  ۲٤تا  ۲۰مواد 

ها  ها، عمدتًا شهرداري مجريان اين نوع فعاليت. افكار عمومي دارد

و در درجه بعدي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، 

 . درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي هستند

قانون پيشنهادي اصول حاكم بر مديريت مواد  ٥۸تا  ۲٥مواد 

هاي مختلف را مشخص كرده و  زايد جامد و حيطه اختيارات دستگاه

را تعيين كرده   مقررات مربوط به توليد و دفع مواد زايد جامد

 . اختصاص به مواد زايد جامد خطرناك دارد ٦۸تا  ٥۹مواد . است
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  اليحه مديريت پسماندها •

كه بر ( ، اليحه  مديريت پسماندها ۱۳۸۱ي پاياني سال در ماه ها

اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان محيط زيست تهيه شده 

 . توسط هيات وزيران به تصويب رسيد و به مجلس ارسال گرديد) بود 

 : در مقدمه اليحه پيشنهادي عبارت زير درج شده است 

و صنعت، افزايش  با عنايت به تاثير توسعه سريع شهرنشيني”

جمعيت، تغيير الگوهاي توليد و مصرف بر توليد انواع پسماند و 

با توجه به كمبود قوانين و مقررات مناسب براي مديريت پسماندها 

و به منظور حفاظت محيط زيست و رعايت بهداشت عمومي اليحه زير 

 “.شود براي طي تشريفات قانون تقديم مجلس مي

. ها  ان اهميت موضوع كليه وزارتخانهاليحه ضمن بي ۱در ماده 

ها و موسساتي  هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي، شركت سازمان

باشد و نيز كليه  كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي

هاي مقرر در  اند مقررات و سياست اشخاص حقيقي و حقوقي موظف شده

هاي  ه تعاريف واژهماده دوم اليحه اختصاص ب. قانون را رعايت كنند

 .به كار برده شده دارد

، تهيه ضوابط مربوط به پسماندها در زمينه چگونگي  ۳در ماده 

جداسازي، نحوه بازيافت و دفع، شرايط مكاني دفع به عهده سازمان 

هاي كشور، بهداشت و درمان و حسب  بازيافت با همكاري وزارتخانه

ط مذكور پس از تهيه هاي گذاشته شده است ضواب مورد ساير دستگاه

 . بايد به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برسد

اند جهت  هاي اجرايي ذيربط موظف شده ، دستگاه ٥طبق ماده 

 . بازيافت و دفع پسماندها تدابير الزم را اتخاذ نمايند
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اطالع رساني و ارتقاي فرهنگ جداسازي و بازيافت پسماندها بر 

باشد و مديريت اجرايي كليه  سيما مي بر عهده صدا و ۷اساس ماده 

ها  بر عهده شهرداري ۸پسماندها در شهرها و حريم آنها طبق ماده 

 . است

بر  ۱۳هاي دفن پسماندها مطابق ماده  تهيه ضوابط مورد نياز محل

هماهنگي سازمان بازيافت و وزارت جهاد  عهده وزارت كشور با

 . كشاورزي گذاشته شده است

ده است كه نقل و انتقال برون مرزي قيد ش ۱٥در ماده 

پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع 

 . ملي كنوانسيون خواهد بود

ماده تنظيم شده و در چند ماده نحوه برخورد با  ۲٦اليحه در 

كه به امضاي رياست جمهور ( تصوير اليحه . متخلفين مشخص شده است

در پيوست اين گزارش درج شده ) است  و پنج نفر از وزرا رسيده

 . است

قوانين و مقررات مربوط به مواد زايد جامد در قوانين   •

  ها شهرداري

،  ٥٥ماده  ٤ها نيز مطابق با تبصره  در قوانين شهرداري

هاي مخصوصي براي تخليه مواد زايد  ها مكلف هستند محل شهرداري

ها و نظاير  فاضالب جامد و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي

هاي  بر اساس تبصره فوق محل. آنها تعيين و به اطالع عموم برساند

 . تخليه مواد زايد جامد بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود

در قانون مجازات اسالمي ـ تعزيرات نيز به موضوع مواد زايد 

اين قانون هر اقدامي كه تهديد عليه  ٦۸۸اشاره شده و طبق ماده 
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شت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده نمودن آب آشاميدني يا بهدا

توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير بهداشتي فضوالت انساني و 

ها، مواد  دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه

ممنوع است و مرتكبين چنانچه ... ها و  زايد جامد در خيابان

دتري نباشند به حبس تا يك سال قوانين خاص مشمول مجازات شدي

 . محكوم خواهند شد

   قانون تعزيرات حكومتي مربوط به زايدات جامد بيمارستاني •

مجازات اسالمي، تشخيص اقدام در تهديد  ٦۸۸ماده  ۱در تبصره 

عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست به عهده وزارت بهداشت، 

اين رو، در اوايل  درمان و آموزش پزشكي گذاشته شده است،  از

دستورالعمل تفكيك، جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي  ۱۳۸۲سال 

در اين  دستورالعمل  كه تصوير آن . پزشكي تهيه و ارايه شده است

باشد به جداسازي و نگهداري موقت پسماندهاي  در پيوست گزارش مي

پزشكي در مراكز توليد و شرايط محل نگهداري موقت پسماندهاي 

اين دستورالعمل به . فكيك شده به تفصيل پرداخته شده استويژه ت

امضاي نمايندگان وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو و مدير كل 

 ٥ماده “ د ” دفتر برنامه ريزي عمراني و رئيس كميسيون تبصره 

 .آب رسيده استآئين نامه جلوگيري از آلودگي 
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   پيشينه موضوع مورد بررسي در كشورهاي مختلف 

قوانين و مقررات حاكم بر مديريت مواد زايد جامد در كشورهاي  •

  مختلف

امروزه، با توجه به اهميت مديريت مواد زايد جامد، كشورهاي 

در ) به ويژه در اروپا، امريكاي شمالي و ژاپن ( توسعه يافته 

اي ناشي از مواد زايد جامد مقررات و زمينه كنترل آلودگيه

آگاهي . اند قوانيني را تصويب نموده و به مرحله اجرا در آورده

ها و اطالعات مفيدي را در اختيار سازمان  از اين اقدامات، تجربه

 : شود  لذا، در زير به برخي از آنها اشاره مي. خواهد گذاشت

   يد در سال در اياالت متحده آمريكا قانون دفع مواد زا

تحت عنوان قانون  ۱۹۷۰وضع گرديد و در سال  ۱۹٦٥

به  ۱۹۷٦در سال . شد  اي بر آن نوشته عمومي، اصالحيه

دليل رشد سريع زايدات و توليد انبوه آن و نيز 

” ايجاد نگراني در سطح جامعه، سازماني با نام 

توسط آژانس حفاظت “ اداره مديريت مواد زايد جامد 

 . كشور تاسيس گرديدمحيط زيست در آن 

    در ارتباط با  ۱۹۷۷در فرانسه قانون خاصي در سال

در قانون . دفع و بازيافت مواد زايد تصويب شده است

مذكور قيد شده است كه روش دفع مواد زايد جامد 

اي اجرا شود كه مانع بازيافت مواد و  نبايد به گونه

در قانون مصوب، دفع مواد . برگشت اقتصادي آن شود

شامل مراحل جمع آوري، انتقال، تصفيه، ( زايد 

 . آمده است) نگهداري و ذخيره 
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   در كشور دانمارك بر پايه قوانين سازمان حفاظت محيط

زيست، در مورد مواد زايدي كه دفع آنها بهداشتي 

باشد و يا آلودگي حاصل از آنها سالمت محيط زيست  نمي

هايي  نامه  ها و آيين كند  دستورالعمل را تهديد مي

 . تهيه و تدوين و به مرحله اجرا درآمده است

   بازار مشترك، هر  ۱۹۸۰در اروپا عالوه بر قانون مصوب

كشور به تناسب وضعيت و نياز خود قوانيني در رابطه 

با كنترل مواد زايد و حفاظت از محيط زيست وضع كرده 

 . است
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 : يادآوري 
هاي  تمام اسناد مربوط به پيوست 

پيوست ” پيشينه مطالعاتي به 
 انتقال يافته است    “ مكمل 

 
 

Remembrance:    
All the documents related to background 

studies, are transferred to “complementary 
annex”        
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 پيوست مربوط به .   ۳ـ  ۲
 

وضعيت توسعه اقتصادي ـ 
 اجتماعي 
 شهر تهران 

 
 

2-3. Annex related to   
 

Tehran socio-economic 
development situations  
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 ۳ـ  ۲خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره 

 )      وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهر تهران ( 

 

در اين بخش، وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تهران مورد 

در اين بررسي به مباحث اقتصادي ـ . بررسي قرار گرفته است

هاي  اجتماعي از ابعاد سني، جنسي، تركيب خانوارها، مذهب، گروه

هاي عمده  اليت و اشتغال، گروهقومي، مهاجرت، تحصيالت، وضعيت فع

 . شغلي، تسهيالت و امكانات و غيره پرداخته شده است

توجه به ابعاد اقتصادي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تهران، مثل 

ها و نوع فعاليت و توزيع آنها در سطح  ها و كارخانه تعداد كارگاه

شهر، حدود و گستره فعاليت اقتصادي در محل سكونت خانوارها و 

ها  ها تاكيد چنين فعاليت دار توليد مواد زايد جامد در كارگاهمق

هاي به عمل آمده در  مطالعات و بررسي. باشد بر توليد زباله مي

دهد كه شهر تهران از نظر توسعه اقتصادي ـ  اين پروژه، نشان مي

اجتماعي در جهت رفع نيازها و حل مشكالت شهروندان با مسايل و 

اين مسايل و مشكالت . يي مواجه است همشكالت بنيادين و عديد

ساز مسايل و مشكالتي است كه امروز ساكنان شهر  بنيادين، زمينه

از عمده مسايل و مشكالت در اين زمينه . تهران با آن مواجه هستند

 : توان به موارد زير اشاره كرد مي

 رشد سرسام آور و غير قابل كنترل جمعيت؛ .۱

 افزايش بيكاري؛ .۲

 طي؛آلودگي زيست محي .۳
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 .   هاي اجتماعي افزايش ناهنجاري .٤
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 Summery related to annex No.2-3 
Tehran socio-economic development situation and its social problems   

 
In this section, Tehran has been studied by considering socio-economic 

development indexes. 
Frame this view point, We has considered population, from view point of 

age groups,  gender, religion, ethnic groups, migration, education, 
employment, job groups, etc.  

Pay attention to economic indexes, we focused on number of workplaces, 
factories and types of activities as well as their scattering in the city, the 
amount and limits of house employed, the amount of wastes that is produced 
by workplaces, etc. 

The studies show that, Tehran because of its socio-economic 
development situation has lots of problems, obstacles and discrepancies in 
socio-economic dimensions. 

These problems are the basis of other socio-cultural or political and 
economic narrow passes that we may see in Tehran. 

Among them we can say the following: 
 

1. Population growth; 
2. Unemployment increment;  
3. Environmental contaminations; and  
4. Increasing of the social problems.  
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پيوست مربوط به وضعيت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي .  ۳ـ  ۲

 شهر تهران 

 موقعيت جغرافيايي و اقليمي تهران.  ۳ـ  ۲ـ  ۱

درجه عرض شمالي قرار گرفته  ۳٥درجه طول شرقي و  ٥۲تهران در 

شهرستان تهران داراي . باشد شهرستان استان تهران مي ۱۳و يكي از 

ارتفاع تهران از سطح . تان است، دو نقطه شهري و دو دهس دو بخش

متر و معدل حداكثر درجه حرارت آن در سال نزديك  ۱۲۰۰دريا حدود 

 ۱۳۸۱در سال . درجه است ۱٤و حداقل درجه حرارت حدود  ۲۳به 

 ۲/٤گراد و حداقل به  درجه سانتي ٤۱حداكثر مطلق درجه حرارت به 

در سال متوسط درجه حرارت . گراد زير صفر رسيده است درجه سانتي

 . دهد گراد را نشان مي درجه سانتي ۱۸/٥، ۱۳۸۱

ميلي متر در سال و  ۲٤۰سال گذشته  ۳۰معدل بارندگي ساالنه طي 

متوسط رطوبت . متر بوده است ميلي ٤۷حداكثر بارندگي در يك روز 

درصد و در ساعت  ٥۱صبح معادل  ۳۰/٦نسبي شهر تهران در ساعت 

 . ر بوده استهاي مذكو درصد طي سال ۳۳به  ۳۰/۱۲

. باشد روز مي ٤۸سال گذشته  ۳۰معدل تعداد روزهاي يخبندان طي 

حداكثر . متر رسيده است ميلي ۳۳۱به  ۱۳۸۱ميزان بارندگي در سال 

ميلي متر بوده و متوسط  ۳٦ ۱۳۸۱بارندگي در يك روز در سال 

 ۳۲و  ٤۹برابر  ۳۰/۱۲و  ۳۰/٦رطوبت نسبي به ترتيب در ساعات 

روز  ۲۰برابر  ۱۳۸۱روزهاي يخبندان سال . دهد يدرصد را نشان م

ساعت و حداكثر  ۲٤٥۸ساعات آفتابي شهر در سال مذكور . بوده است

 .متر بر ثانيه بوده است ۲٥سرعت وزش باد 
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هاي تير و مرداد  حداكثر مطلق درجه حرارت در ماه ۱۳۸۱در سال 

رجه حداقل مطلق د. درجه در بهمن بوده است ۲/۱٥درجه و  ٤۱برابر 

درجه  ۲/٤و اسفند ماه به  ۲۱حرارت در سال فوق در مرداد ماه 

متوسط ماهانه درجه حرارت در مرداد ماه . زير صفر رسيده است

بيشترين . درجه بوده است ۳/٦و در ماه هاي آذر و دي برابر  ۲/۳۱

حداكثر . مقدار بارندگي در فروردين ماه برابر صفر بوده است

متر بر ثانيه و حداقل  ۲٥اه برابر سرعت وزش باد در خرداد م

0F. متر بر ثانيه بوده است ۱۰سرعت آن در شهريور ماه معادل 

۱    

توسعه اقتصادي ـ اجتماعي  شهر تهران و تاثير آن بر ميزان .  ۱

 توليد مواد زايد جامد

توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تهران، تحت تاثير توسعه ناموزون 

بنابراين مسايل و . گرفته استاقتصادي ـ اجتماعي ايران قرار 

مشكالت موجود تهران برخاسته از چنين روند و فرآيند توسعه 

 . اقتصادي ـ اجتماعي است

تهران از نتايج توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ناموزون خود به شدت 

صدمه ديده است و در حال حاضر، مديريت خدمات شهري در ترميم و 

. ناهاي گوناگوني مواجه استبازسازي چنين صدمات با موانع و تنگ

رشد سرسام آور جمعيت، گسترش نابهنجار اجتماعي ، فرهنگي، 

آلودگي زيست محيطي، افزايش سرسام آور زباله و فاضالب و غيره از 

 .  اين جمله است

سي . ميليون نفر بوده است ۷/۲جمعيت شهر تهران  ۱۳٤٥در سال 

بر پايه . ر رسيدميليون نف ۷/٦سال بعد جمعيت تهران به بيش از 

                                                 
 مركز آمار ايران : مأخذ.  1
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، كه توسط مركز آمار ايران ۱۳۸۱نتايج سرشماري كارگاهي سال 

اجرا شده و اطالعات مربوط به جمعيت نيز به عنوان يك هدف جانبي 

ميليون  ۲/۷جمعيت تهران به بيش از . از نتايج آن حاصل شده است

شود، برآوردهاي انجام گرفته توسط جمعيت شناسان،  نفر بالغ مي

. دهد ميليون نفر نشان مي ٥/۷تا  ۸۲هران را در سال جمعيت ت

بديهي است، تهران به عنوان يك كالن شهر بار شهرها و شهركهاي 

بررسي شهر تهران با جمعيت ساكن در . كند اطراف را نيز تحمل مي

جمعيت . كند هاي شهرداري، كل مسايل شهري را منعكس نمي محدوده

هزار نفر و استان  ٦۷۹٤ بيش از ۱۳۷٥شهرستان تهران در سال 

 .هزار نفر بوده است ۱۱۱۷٦تهران بيش از 

 ۳٤٦۹تعداد  ۱۳۷٥هزار نفر جمعيت شهر تهران در سال  ٦۷٥۹از 

تعداد خانوار شهر . اند هزار نفر زن بوده ۳۲۹۰هزار نفر مرد و 

نشان مي  ۱/٤هزار بوده كه بعد خانوار را برابر  ۱٦٦۱تهران 

نفر بوده همواره  ۸/٤، كه برابر ۱۳٤٥بعد خانوار از سال . دهد

در درون خانوارهاي سير نزولي داشته كه بيانگر كنترل جمعيت 

خانوارهاي سنتي با جمعيت زياد به خانوارهاي تهراني و شكستگي 

 .كوچكتر است

خانوار دسته جمعي شامل  ۲۹۸در بين خانوارهاي شهر تهران 

. است... اي رواني و ه ها، آسايشگاه هاي دانشجويي، پادگان خوابگاه

بيشتر از  ۱٥و  ٤گانه شهر تهران، جمعيت مناطق  ۲۲در بين مناطق 

 .ساكن هستند ۲۲ساير مناطق بوده و كمترين جمعيت در منطقه 

هاي  جمعيت، خانوار و بعد خانوار در شهر تهران بين سال:  ۱جدول شماره 

 ۱۳۷٥الي  ۱۳٤٥
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2730B2731 شرحB۱۳٤٥ 2732B۱۳٥٥ 2733B۱۳٦٥ 2734B۱۳۷۰ 2735B۱۳۷٥ 

2736Bجمعيت 
2737B۲۷۱۹۷۳۰ 2738B٤٥۳۰۲۲۳ 2739B٦۰٤۲٥۸٤ 2740B٦٤۷٥٥۳۷ 2741B٦۷٥۸۸٤٥ 

2742Bخانوار 
2743B٥٦٦۷۷۳ 2744B۹۸۲۰۲٦ 2745B۱۳۷۰٦۹۱ 2746B۱٥۱۱٤۷۲ 2747B۱٦٦۰٥۱۷ 

2748B بعد
 ٤/2752B۳/۱ 2753B۱ 2751B٤/٤ 2750B٦/٤ ٤/2749B۸ خانوار

 ۱۳۸۱هاي به كار گرفته شده در اين گزارش از گزارش جمعيتي مركز آمار ايران  تمام جدول: مأخذ  
 . استناد شده است
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شهر تهران به تفكيك مناطق بيست و دو جمعيت و خانوار در :   ۲جدول شماره 

  گانه

 منطقه 
 خانوار  جمعيت 

مرد و 
 زن 

معمولي  زن  مرد 
 ساكن 

دستجمع
 ي

٦۷٥۸ شهرداري تهران
۸٤٥ 

۳٤٦۸
۹٤٦ 

۳۲۸۹
۸۹۹ 

۱٦٦۰
۲۱۹ ۲۹۸ 

۲٤۹٦ ...……………………۱منطقه 
۷٦ 

۱۲۸۳
۲۹ 

۱۲۱۳
٤۷ 

٦٦۱٤
۲ ۳٦ 

٤٥۸۰ …………………… ۲منطقه 
۸۹ 

۲۳۱٤
۸۰ 

۲۲٦٦
۰۹ 

۱۲۰۳
۳۳ ۱۲ 

 ۳منطقه 
....................................... 

۲٥۹۰
۱۹ 

۱۳۰۳
۸۰ 

۱۲۸٦
۳۹ 

۷۱۷٤
٦ 

۳۳ 

 ٤منطقه 
........................................ 

٦٦۳۱
٦٦ 

۳٤٤۹
٥۹ 

۳۱۸۲
۰۷ 

۱٥٥۲
۱٤ ۲۱ 

 ٥منطقه 
........................................ 

٤۲۷۹
٥٥ 

۲۱۸۰
٦٤ 

۲۰۹۸
۹۱ 

۱۰٥۱
۸٦ ۷ 

 ٦منطقه 
....................................... 

۲۲۰۳
۳۱ 

۱۱۲۲
۲۲ 

۱۰۸۱
۰۹ 

٦۰۰٦
۳ ٥۹ 

 ۷منطقه 
...................................... 

۳۰۰۲
۱۲ 

۱٥٤٦
۹۳ 

۱٤٥٥
۱۹ 

۸۱٦٥
۷ ۲۹ 

 ۸منطقه 
...................................... 

۳۳٦٤
۷٤ 

۱٦۹۷
۸۳ 

۱٦٦٦
۹۱ 

۸۹۱۰
۳ 

۸ 

 ۹منطقه 
........................................ 

۱۷۳٤
۸۲ 

۸۸٦۱
۰ 

۸٤۸۷
۲ 

٤۲۸٤
۷ ٤ 

 ۱۰منطقه 
...................................... 

۲۸۲۳
۰۸ 

۱٤۳۰
۲۳ 

۱۳۹۲
۸٥ 

۷٥۰٦
٤ ۰ 

 ۱۱منطقه 
....................................... 

۲۲٥۸
٤۰ 

۱۱۷۱
۸٤ 

۱۰۸٦
٥٦ 

٥۹۰٦
٥ ۱۹ 

۱۸۹٦ ……………………۱۲منطقه 
۲٥ 

۹۷۹۲
٤ 

۹۱۷۰
۱ 

٤۸٥۷
۹ ۲۱ 

۲٤٥۱ ……………………۱۳منطقه 
٤۲ 

۱۲۹۸
٤۹ 

۱۱٥۲
۹۳ 

٦۱۰٦
۲ 

۱۰ 

۳۹٤٦ …………………… ۱٤منطقه 
۱۱ 

۲۰٤۲
۸۷ 

۱۹۰۳
۲٤ 

۹۸۱٤
۰ ۱۲ 

٦۲۲٥ …………………… ۱٥منطقه 
۱۷ 

۳۲۰۰
٦٤ 

۳۰۲٤
٥۳ 

۱٤۲۲
۳٦ ۷ 

 ۱٦منطقه 
...................................... 

۲۹۸٤
۱۰ 

۱٥۲٤
۱۱ 

۱٤٥۹
۹۹ 

۷۱۲٦
۹ 

٥ 

 ۱۷منطقه 
...................................... 

۲۸۷۳
٦۷ 

۱٤۷٥
۲۱ 

۱۳۹۸
٤٦ 

٦٦۷۱
۱ ۱ 

 ۱۸منطقه 
..................................... 

۲۹٦۲
٤۳ 

۱٥۱۸
۱۱ 

۱٤٤٤
۳۲ 

٦٤۲٤
۱ ۳ 
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 ۱۹منطقه 
...................................... 

۲۲۷۳
۸۹ 

۱۱۷۰
۲۹ 

۱۱۰۳
٦۰ 

٤۷۳۸
۱ ۰ 

 ۲۰منطقه 
...................................... 

۳٥٦۰
۷۹ 

۱۸۲٤
٦٦ 

۱۷۳٦
۱۳ 

۸۰۸۳
٦ ٥ 

 ۲۱منطقه 
..................................... 

۱۸۸۸
۹۰ 

۹۸۱٦
۲ 

۹۰۷۲
۸ 

٤۰۷٤
٤ ٦ 

 ۲۲منطقه 
..................................... 

٥٦۰۲
۰ 

۲۸٦۹
٥ 

۲۷۳۲
٥ 

۱۲٥۹
۹ 

۱ 
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  ـ  ساخت جنسي و سني جمعيت ۲

نفر  ۳٤٦۸۹٤٦نفر جمعيت شهر تهران،  ٦۷٥۸۸٤٥، از ۱۳۷٥در آبان 

اند كه در نتيجه، نسبت جنسي برابر  نفر زن بوده ۳۲۸۹۸۹۹مرد و 

 ۱۰٥نفر زن  ۱۰۰به عبارت ديگر، در مقابل هر . آيد بدست مي ۱۰٥

اين نسبت براي اطفال كمتر از يك ساله . نفر مرد وجود داشته است

از . بوده است ۱۰۳) ساله و بيشتر  ٦٥( و براي بزرگساالن  ۱۰٤

 ساله،  ۱٥گروه سني كمتر از  درصد در ۷٤/۳۰جمعيت اين شهر 

درصد در گروه سني  ۷٤/٤ساله،  ۲٤ـ  ۱٥درصد در گروه سني  ٤٦/۱۸

 .اند ساله و بيشتر قرار داشته ٦٥
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۲۹ 

  جمعيت شهر تهران بر حسب گروههاي عمده سني به تفكيك جنس:  ۳جدول شماره 

 گروه سني
 مرد و زن

 نسبت جنسي زن مرد

 درصد تعداد

 جمع
٦۷٥۸۸٤٥ ۰۰/۱۰۰ ۳٤٦۸۹٤٦ ۳۲۸۹۸۹۹ ۱۰٥ 

كمتر از يك ( اطفال 
 ۱۰٤ ٤۳۷۰٤ ٤٥۳٥۹ ۳۲/۱ ۸۹۰٦۳ )ساله 

ساله  ٥ـ  ۱( نوباوگان 
( ٥۲۱۳٥۷ ۷۱/۷ ۲٦۸۱٥۱ ۲٥۳۲۰٦ ۱۰٦ 

 )ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان 
۷٤۹۹۳۸ ۱۰/۱۱ ۲۸۱۱٥۰ ۳٦۸۷۸۸ ۱۰۳ 

 ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان 
 ۱۰٤ ۳٥۲۲٦٥ ۳٦٤۸۹۳ ٦۱/۱۰ ۷۱۷۱٥۸ )ساله 

ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان 
( ۱۳٥٦٥٤۷ ۰۷/۲۰ ٦۹٥۳٦۳ ٦٦۱۱۸٤ ۱۰٥ 

  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن 
 ۱۰۷ ۱٤٤۲٤۲۸ ۱٥۳۹۲۱۷ ۱۱/٤٤ ۲۹۸۱٦٤٥ )ساله 

ساله و  ٦٥( بزرگساالن 
 ۱۰۳ ۱٥۸۲۳۳ ۱٦۲۱۹۷ ۷٤/٤ ۳۲۰٤۳۰ )بيشتر 

 نامشخص
 ٭ ۱۰۰۹۱ ۱۲٦۱٦ ۰/۳٤ ۲۲۷۰۷

 محاسبه مفهومي ندارد ٭ 
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۳۰ 

  ـ  دين ۳

درصد مسلمان و بقيه  ۳۷/۹۸جمعيت شهر تهران ، از ۱۳۷٥در آبان 

افراد پيروان اديان ديگر بوده و  يا دين خود را اظهار 

  . اند نكرده

  توزيع نسبي جمعيت شهر تهران بر حسب دين به تفكيك جنس:  ٤جدول شماره 

 دين
 مرد و زن 

 زن  مرد 

 درصد  تعداد

 جمع 
٦۷٥۸۸٤٥ ۰۰/۱۰۰ ۳٤٦۸۹٤٦ ۳۲۸۹۸۹۹ 

  مسلمان
٦٦٤۸٦٦٥ ۳۷/۹۸ ۳٤۱۳۸٤۱ ۳۲۳٤۸۲٤ 

 زرتشتي 
۱۰٦۳٥ ۱٦/۰ ٥۳٤۷ ٥۲۸۸ 

 مسيحي 
٥۷٦٥۲ ۸٥/۰ ۲۸٤٤۳ ۲۹۲۰۹ 

 كليمي 
۷۰۳٥ ۱۰/۰ ۳٥۰۲ ۳٥۳۳ 

 ساير و اظهار نشده 
۳٤۸٥۸ ٥۲/۰ ۱۷۸۱۳ ۱۷۰٤٥ 

 
  ـ  توزيع مهاجران بر حسب مدت اقامت در تهران  ٤

به شهر تهران، بر  ۱۳۷٥تا  ۱۳٦٥هاي  توزيع مهاجران وارد شده طي سال

بيشترين تعداد مهاجران با . دهد حسب مدت اقامت در محل سرشماري نشان مي

درصد مربوط به يك سال قبل از سرشماري و كمترين تعداد آنان با  ۱۲/۱٥

 . سال قبل از سرشماري بوده است ۹درصد مربوط به  ۲۰/۳

سال قبل از  توزيع مهاجران در مناطق بيست و دوگانه شهر تهران طي يك

 سرشماري نشان 
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۳۱ 

 ۳/۱۱دهد كه بيشترين تعداد مهاجران وارد شده در منطقه چهار با  مي

درصد بوده  ٥۷/۰با  ۲۲درصد و كمترين تعداد مهاجران مربوط به منطقه 

 .است

به  ۱۳۷٥سال قبل از سرشماري آبان  ۱۰مهاجران وارد شده طي :  ٥جدول شماره 

  قامت قبلي به تفكيك جنسشهر تهران بر حسب آخرين محل ا

 زن  مرد  مرد و زن  آخرين محل اقامت قبلي 

 جمع
٥٦۷٥۲۲ ۳۲۰٦۱۱ ۲٤٦۹۱۱ 

 شهرستان محل سرشماري 
۲۱۷۲٦ ۱۱۹۰٤ ۹۸۲۲ 

 آبادي  
۲۱۷۲٦ ۱۱۹۰٤ ۹۸۲۲ 

 هاي ديگر استان تهران   شهرستان
٥٥۱۹٦ ۲۷۹۰۷ ۲۷۲۸۹ 

 شهر  
٤۱٦۹۸ ۲۱۱۱۲ ۲۰٥۸٦ 

 آبادي  
۱۳٤۹۸ ٦۷۹٦ ٥۷۰۳ 

 ها  هاي ساير استان شهرستان
٤٤٦۸۸٤ ۲٥۲۳۲۱ ۱۹٤٥٦۳ 

 شهر  
۳۸۱۷۳۰ ۲۱٦۱٤۸ ۱٦٥٥۸۲ 

 آبادي  
٦٥۱٥٤ ۳٦۱۷۳ ۲۸۹۸۱ 

 خارج از كشور 
۳۸۸۸۷ ۲٥۷٥۳ ۱۳۱۳٤ 

 اظهار نشده 
٤۸۲۹ ۲۷۲٦ ۲۱۰۳ 
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۳۲ 

 
سال قبل از سرشماري  ۱۰مهاجران وارد شده طي :  ۱نمودار شماره 

 و جنسبه شهر تهران بر حسب سن  ۱۳۷٥
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۳۳ 

 هرم سني جمعيت شهر تهران:  ۲نمودار شماره 
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سال قبل از سرشماري  ۱۰مهاجران وارد شده طي :  ۳نمودار شماره 

 به شهر تهران بر حسب مدت اقامت در محل سرشماري ۱۳۷٥
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۳٥ 

 
سال قبل از سرشماري  ۱۰مهاجران وارد شده طي :  ٤نمودار شماره 

 و دوگانهبه شهر تهران بر حسب مناطق بيست  ۱۳۷٥
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۳٦ 

  ـ   سواد و تحصيالت در بين جمعيت شهر تهران ٥ 

ساله و بيشتر شهر  ٦نفر جمعيت   ٦۱٤۳۱۷۸، از ۱۳۷٥در آبان 

نسبت با سوادي در گروه . اند درصد با سواد بوده ٦۱/۹۰تهران، 

درصد و در  ۹۲/۹۷، )افراد الزم التعليم ( ساله  ۱٤الي  ٦سني 

نسبت با . درصد بوده است ۳۱/۸۸ساله و بيشتر،  ۱٥گروه سني 

درصد بوده  ۹۷/۸۷درصد و در زنان  ۱۱/۹۳سوادي در بين مردان 

 . است

ساله و بيشتر تهران بر حسب  ٦درصد باسوادان در جمعيت :   ٦جدول شماره 

 گروههاي عمده سني به تفكيك جنس

 زن  مرد  مرد و زن  گروههاي عمده سني 

 ۹۷/۸۷ ۱۱/۹۳ ٦۱/۹۰ ساله و بيشتر ٦جمعيت 

 ۸۹/۹٦ ۸۱/۹٦ ۸٥/۹٦ )ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان 

 ۱۲/۹۹ ۹۷/۹۸ ۰٤/۹۹ )ساله   ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان 

 ۳۱/۹۸ ۸۲/۹۷ ۰٦/۹۸ )ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان 

 ۱۸/۸٤ ۱۷/۹۲ ۳۰/۸۸ )ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن 

 ٤۸/۳٥ ۰۳/٦۲ ۹۲/٤۸ )ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن 

 

درصد  ۲٦/۷٤ساله شهر تهران،  ۲٤ـ   ٦ ، از جمعيت۱۳۷٥در آبان 

درصد از كودكان،  ۱۲/۹٦در اين شهر، . اند در حال تحصيل بوده

درصد از جوانان به تحصيل  ۳٤/٥۰درصد از نوجوانان و  ۹٦/٦٥

 . اند اشتغال داشته



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۳۷ 

ساله در حال تحصيل شهر تهران بر حسب  ۲٤ـ  ٦درصد جمعيت :  ۷جدول شماره 

 فكيك جنس گروههاي عمده سني به ت

 زن   مرد  مرد و زن  گروههاي عمده سني 

 ۷۸/۷٤ ۷۷/۷۳ ۲٦/۷٤ )ساله  ۲٤ـ  ٦( جمعيت 

 ۱۸/۹٦ ۰٦/۹٦ ۱۲/۹٦ )ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان 

 ۱۸/۹۷ ۱٤/۹٦ ٦٥/۹٦ )ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان 

 ۹۱/٥۰ ۸۰/٤۹ ۳٤/٥۰ )ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان 
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۳۸ 

  ـ  وضع فعاليت و اشتغال در تهران٦

( ، در شهر تهران، افراد شاغل و افراد بيكار ۱۳۷٥در آبان 

ساله و بيشتر  ۱۰درصد از جمعيت  ٤٥/۳٤در مجموع، ) جوياي كار 

 .اند داده را تشكيل مي

درصد را  ۱٦/۱۲درصد را مردان و  ۸٤/۸۷از جمعيت فعال اين شهر، 

 .اند داده زنان تشكيل مي

ه و بيشتر شهر تهران بر حسب وضع سال ۱۰توزيع نسبي جمعيت :  ۸جدول شماره 

 فعاليت به تفكيك جنس

 زن  مرد  مرد و زن  وضع فعاليت 

 جمع 
۰۰/۱۰۰ ۰۰/۱۰۰ ۰۰/۱۰۰ 

 شاغل 
٤٤/۳۲ ٥۱/٥٥ ۰٦/۸ 

 ) جوياي كار ( بيكار 
۰۱/۲ ۳۹/۳ ٥٥/۰ 

 قبالً شاغل  
۰٥/۱ ۹۱/۱ ۱٥/۰ 

 قبالً غير شاغل  
۹٥/۰ ٤۸/۱ ٤۰/۰ 

 محصل 
۷۷/۲۸ ۰۲/۲۸ ٥۷/۲۹ 

 خانه دار 
۸۲/۲۷ ٥٤/۰ ٦٤/٥٦ 

 داراي درآمد بدون كار 
٤۸/٤ ۱۷/۷ ٦٤/۱ 

 ساير 
۰٤/۳ ٦۷/۳ ۳۷/۲ 

 اظهار نشده 
٤٤/۱ ۷۰/۱ ۱۷/۱ 

ساله با  ٤٤ـ  ٤۰بيشترين ميزان فعاليت، مربوط به گروه سني 

ساله با  ۱٤ـ  ۱۰درصد و كمترين ميزان مربوط به گروه سني  ٥٦/٦۹
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الترين ميزان فعاليت براي مردان مربوط با. درصد بوده است ۰/۸٤

درصد و براي زنان مربوط به  ۹۲/۹٤ساله با  ۳۹ـ  ۳٥به گروه سني 

 .درصد بوده است ۰٥/۱۷ساله با  ٤٤ـ  ٤۰گروه سني 
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٤۰ 

ساله و بيشتر شهر تهران بر حسب سن  ۱۰ميزان فعاليت جمعيت :  ۹جدول شماره 

 به تفكيك جنس

 زن  مرد  مرد و زن  سن 

 جمع 
٤٤/۳٤ ۹۰/٥۸ ٦۱/۸ 

 ساله  ۱۰ـ  ۱٤
۸٤/۰ ٥٤/۱ ۱۲/۰ 

 ساله  ۱٥ـ  ۱۸
۸۸/۱۲ ٦٤/۲۳ ۷٥/۱ 

 ساله  ۲۰ـ  ۲٤
۷٤/۳۷ ٤٤/٦٤ ۱۲/۹ 

 ساله  ۲٥ـ  ۲۹
۷۰/٥۱ ٤۳/۸٥ ۷۷/۱٥ 

 ساله  ۳۰ـ  ۳٤
۷۰/٥٤ ۰۸/۹۳ ۳۸/۱٥ 

 ساله  ۳٥ـ  ۳۹
٦٥/٥٥ ۹۲/۹٤ ۸۹/۱٥۱ 

 ساله  ٤۰ـ  ٤٤
٦۹/٥٦ ۹۱/۹۳ ۰٥/۱۷ 

 ه سال ٤٥ـ  ٤۹
۲۷/٥۳ ۳۷/۹۰ ٥۹/۱۳ 

 ساله  ٥۰ـ  ٥٤
۰۰/٤ ٤٥۲/۷۸ ۹۷/۷ 

 ساله  ٥٥ـ  ٥۹
۰۷/۳۸ ۳٥/٦۷ ۰۹/٤ 

 ساله  ٦۰ـ  ٦٤
٦٦/۲۹ ۸٥/٥۱ ۳۳/۲ 

 ساله و بيشتر  ٦٥
۸۲/۱٦ ۹۹/۳۱ ۲۸/۱ 
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٤۱ 

 
   ـ گروههاي عمده شغلي در تهران ۷

ساله و بيشتر شهر تهران،  ۱۰، از جمعيت شاغل ۱۳۷٥در آبان 

كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري،  درصد را ۷۳/۰

درصد  ۰۹/۱٤درصد را صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط و  ٤۸/۲۲

 .اند داده را متخصصان تشكيل مي

ساله و بيشتر تهران بر حسب  ۱۰توزيع نسبي جمعيت شاغل :  ۱۰جدول شماره 

  گروههاي عمده شغلي به تفكيك جنس

 زن  مرد  زن مرد و  گروههاي عمده شغلي 

 ۰۰/۱۰۰ ۰۰/۱۰۰ ۰۰/۱۰۰ جمع 

 ٥۷/٤ ۸٥/٤ ۸۱/٤ قانون گذاران مقامات عاليرتبه و مديران 

 ۷۱/٤۸ ۳۳/۹ ۰۹/۱٤ متخصصان 

 ۱۲/۹ ۷٤/٥ ۱٥/٦ ها و دستياران  تكنيسين

 ٤۳/۱۹ ۲۷/۷ ۷٤/۸ كارمندان امور اداري و دفتري 

 ۲٤/٥ ٤۲/۱۸ ۸۲/۱٦ كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها و بازارها 

 ۰۷/۰ ۸۲/۰ ۷۳/۰ كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

 ۹٦/۳ ۰۳/۲٥ ٤۸/۲۲ صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط 

ماشين آالت و دستگاهها، ) اپراتورهاي ( متصديان 
 ۱۸/۱ ٥۳/۱۰ ٤۰/۹ مونتاژكارها و رانندگان وسايل نقليه

 ۰۱/۳ ٤۸/٦ ۰٦/٦ كارگران ساده 

 ۷۱/٤ ٥٤/۱۱ ۷۱/۱۰ اير و اظهار نشده س
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 ـ گروههاي عمده فعاليت۸

 ٦٦/۰ساله و بيشتر شهر تهران،  ۱۰، از شاغالن ۱۳۷٥در آبان 

« و » كشاورزي، شكار و جنگلداري »   درصد در گروههاي عمده

عمده فروشي و خرده « درصد در گروه عمده  ٥۹/۲۱، »ماهيگيري 

توري، موتور سيكلت و كاالهاي شخصي فروشي، تعمير وسايل نقليه مو

 درصد در گروه عمده  ٥۷/۲۰، »و خانگي 

درصد نيز در ساير گروههاي عمده  ۱۸/٥۷و » ) ساخت ( صنعت « 

 . اند فعاليتهاي اقتصادي به كار اشتغال داشته

ساله و بيشتر بر حسب گروههاي سني عمده  ۱۰توزيع نسبي شاغالن 

عمده فروشي و خرده فروشي، « ده دهد كه گروه عم فعاليت نشان مي

تعمير وسايل نقليه موتوري، موتور سيكلت و كاالهاي شخصي و خانگي 

 .اند بيشترين تعداد افراد شاغل را به خود اختصاص داده» 
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ساله و بيشتر شهر تهران بر حسب گروههاي عمده  ۱۰شاغالن :  ۱۱جدول شماره 

  فعاليت به تفكيك جنس

 زن مرد مرد و زن گروههاي عمده فعاليت

 ۲۱۷۹۷۸ ۱٥۸٥۱٦۳ ۱۸۰۳۱٤۱ جمع 

 ٤۲۰ ۱۱۳٤۷ ۱۱۷٦۷ كشاورزي، شكار و جنگلداري 

 ۱٥ ۱۲۳ ۱۳۸ ماهيگيري 

 ۲۰٦۷ ۱٤٦۸۹ ۱٦۷٥٦ استخراج معدن 

 ۱۷۸۸۰ ۳٥۳۰٦٦ ۳۷۰۹٤٦ ) ساخت ( صنعت 

 ۱٥۹٤ ۱۷٦۳۹ ۱۹۲۳۳ تامين برق، گاز و آب 

 ۳۸٥۲ ۱۲۷۹۱۹ ۱۳۱۷۷۱ ساختمان 

شي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه عمده فرو
 ۱۰۸۱۲ ۳۷۸٤۰۳ ۳۸۹۲۱٥ موتوري، موتور سيكلت و كاالهاي شخصي و خانگي 

 ٥٤۱ ۱۳۹۸۷ ۱٤٥۲۸ هتل و رستوران 

 ۷۱۷٦ ۱٤۷۰۸۰ ۱٥٤۲٥٦ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 

 ۸۲٥٤ ۳۷٦۸۹ ٤٥۹٤۳ هاي مالي  واسطه گري

 ٦٦۱۷ ۳۸۲۸۳ ٤٤۹۰۰ كسب مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و 

 ۲۷۳٤۱ ۲٥۸۰۸۷ ۲۸٥٤۲۸ اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي اجباري 

 ۸۲۸٦۸ ٥٦٤۷٦ ۱۳۹۳٤٤ آموزش 

 ۲۷۹٤۹ ۳۱۰٤۸ ٥۸۹۹۷ بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 ۹۲۲۹ ٤۰۰٤۷ ٤۹۲۷۷ ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي 

 ۱۳۷۲ ٦۹٤٦ ۸۳۱۸  خانوارهاي معمولي داراي استخدام

 ۱۸۹ ٤۳۸ ٦۲۷ هاي برون مرزي  سازمانها و هيات

 ۸۲۰ ۷٦۸۱ ۸٥۰۱ دفاتر و ادارات مركزي 

 ۸۹۸۲ ٤٤۲۱٤ ٥۳۱۹٦ فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده 
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٤٤ 

خانوارهاي معمولي شهر تهران بر حسب جنس و سن سرپرست :  ۱۲جدول شماره 

 خانوار ـ تعداد افراد در خانوار

 نفر  ٤ نفر  ۳ نفر  ۲ نفر  ۱ جمع   سن سرپرست

 ٤۱۱٤٦۹ ۳۳٥۰٤۷ ۲۳۰۱۱۲ ۹۸۹۲۷ ۱٦٦۰۲۱۹ جمع 

 ۳۹۳۲۹۳ ۳۰۸۱۱۲ ۱۹٤٤۱٦ ٤۲٦۲٤ ۱٥۰٥٤۹۹ مرد 

 ۲۹۹ ٦۲۸ ۱۰۹٥ ۱۹۹٥ ٤٤۲٦ ساله  ۲۰كمتر از 

 ۳۲۲۱۰ ۹۳٦۹۳ ٦۳۸۹۷ ۱۳۰۷٤ ۲۱٥۳۱۳ ساله  ۲۰ـ  ۲۹

 ۱٦٤۸٥۹ ۱۰٥٤۲۱ ۳۳۰٤٥ ۷۱٦۳ ٤٥٦۱۷٦ ساله  ۳۰ـ  ۳۹

 ۹٥٤۹۷ ۲۳۸۱۳ ۱۰۰۲۲ ٤۰۹۸ ۳٥٤٦۹۳ ساله  ٤۰ ـ ٤۹

 ٥٤٥۱۳ ۲۷۷۰۱ ۱۳۰۲۰ ۳۷۱۱ ۲۲۳٦۸۰ ساله  ٥۰ـ  ٥۹

 ٤٤۷٤٤ ٥٥٥۱٤ ۷۱۹۳۱ ۱۱۲۹۰ ۲٤٤۸۷۸ ساله و بيشتر  ٦۰

 ۱۱۷۱ ۱۳٤۲ ۱٤۰٦ ۱۲۹۳ ٦۳۳۳ نامشخص 

 ۱۸۱۷٦ ۲٦۹۳٥ ۳٥٦۹٦ ٥٦۳۰۳ ۱٥٤۷۲۰ زن 

 ۱٥ ۲٦ ۸۹ ۱۳۳ ۲۷۹ ساله  ۲۰كمتر از 

 ٤٤۳ ۱۱٥٤ ۱۳۸۹ ۱٤۲۹ ٤٦٤۱ ساله  ۲۰ـ  ۲۹

 ۳٥۷۰ ٤۱۸۷ ۳۱۲۳ ۲٤۱۱ ۱٦٥۰٦ ساله  ۳۰ـ  ۳۹

 ٥۷۱۳ ٦۷۳٤ ٥۳۷٤ ۳٥۰۱ ۲۷۸۱۰ ساله  ٤۰ـ  ٤۹

 ٤٤۹٦ ۷۰۳۲ ۸۷۷٥ ۷۸۰۸ ۳۲٦۸۰ ساله  ٥۰ـ  ٥۹

 ۳۸۸۸ ۷٦۱۷ ۱٦۸۰۰ ٤۰٥۷٥ ۷۲۰٤۸ ساله و بيشتر  ٦۰

 ٥۱ ۸٥ ۱٤٦ ٤٤٦ ۷٥٦ نامشخص 
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٤٥ 

  ۱۲ادامه جدول شماره 

 نفر  ۹ نفر  ۸ نفر  ۷ نفر  ٦ فر ن ٥ سن سرپرست 
نفر و  ۱۰

 بيشتر 

 ۸۹۰٦ ۱۳٤۲٦ ۳۱۸۲۲ ۸۰۳۱۷ ۱٦۲٤۳۲ ۲۸۷۲٦۱ جمع 

 ۸٦۸۸ ۱۳۱۲٥ ۳۱۱٤۱ ۷۸۳۳٤ ۱٥۷۸۳٤ ۲۷۷۹۳۲ مرد 

 ۲۰كمتر از 
 ۹ ۱۰ ۱۸ ٦٥ ۱۱٤ ۱۹۳ ساله 

 ۱۷۰ ۱٦۹ ۳٥٦ ۱۱۲۹ ۲۸۲٥ ۷۷۹۰ ساله  ۲۰ـ  ۲۹

 ۹٤٥ ۱۷۸۳ ٥۱۹۲ ۱٥۲۸٦ ۳۷۷۲۹ ۸٤۷٥۳ ساله  ۳۰ـ  ۳۹

 ۳۱۱۳ ٥۲۳٥ ۱۳۲۸۸ ۳۳۰۹۱ ٦٤۹۸٥ ۱۰۱٥٥۱ ساله  ٤۰ـ  ٤۹

 ۲۹٥۱ ٤۱٥٤ ۸٦٦۸ ۱۹۹۲۷ ۳٥٤٦۲ ٥۳٥۷۳ ساله  ٥۰ـ  ٥۹

ساله و  ٦۰
 ۱٤۹۰ ۱۷٥۷ ۳٥۸٤ ۸٦۹۷ ۱٦٤٥۳ ۲۹٤۱۸ بيشتر 

 ۱۰ ۱۷ ۳٥ ۱۳۹ ۲٦٦ ٦٥٤ نامشخص 

 ۲۱۸ ۳۰۱ ٦۸۱ ۱۹۸۳ ٤٥۹۸ ۹۸۲۹ زن 

 ۲۰كمتر از 
 ۰ ۰ ۰ ۱ ٤ ۱۱ ساله 

 ۱ ۰ ۳ ۱٦ ٤۹ ۱٥۷ له سا ۲۰ـ  ۲۹

 ۱۳ ۳۰ ۸۷ ۳۲٥ ۸۱٥ ۱۹٤٥ ساله  ۳۰ـ  ۳۹

 ۷۰ ۱۲۳ ۲٦۹ ۷۷۹ ۱۷٦٥ ۳٤۸۲ ساله  ٤۰ـ  ٤۹

 ۸۰ ۸۸ ۱۹۷ ٥۳۰ ۱۱٥۳ ۲٤۲۱ ساله  ٥۰ـ  ٥۹

ساله و  ٦۰
 ٥٤ ٦۰ ۱۲٥ ۳۲۷ ۸۰٤ ۱۷۹۸ بيشتر 

 ۰ ۰ ۰ ٥ ۸ ۱٥ نامشخص 
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ران ساله و بيشتر ته ۱۰ميزان فعاليت جمعيت :  ٥نمودار شماره 

 بر حسب سن به تفكيك جنس
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  ـ  تسهيالت و امكانات خانوارها در تهران ۹

خانوار معمولي كه در  ۱٦٥۳۸۳۰، در شهر تهران، از ۱۳۷٥در آبان 

درصد از تلفن،  ۸٥/٦۲اند،  واحدهاي مسكوني معمولي سكونت داشته

درصد از حمام در محل  ۷۰/۹۰درصد از گاز لوله كشي و  ٦۸/۳۳

 .اند كرده فاده ميسكونت خود است
 

درصد خانوارهاي معمولي در واحدهاي مسكوني معمولي استفاده :  ۱۳جدول شماره 
كننده از برخي تسهيالت موجود در محل سكونت خود به تفكيك مناطق 

  بيست و دوگانه شهر تهران
آب لوله  تلفن  برق  منطقه 

 كشي 
گاز لوله 

 حمام كشي 

 ۷۰/۹۰ ۳۳/٦۸ ۸۸/۹۸ ۸٥/٦۲ ۷٦/۹۹ شهر تهران 

 ٦۰/۹٤ ٦۹/۷٥ ٤٥/۹٦ ٤۹/۸۳ ۲۱/۹۸  ۱منطقه 

 ۹٤/۹۷ ۹۷/۸۷ ۲۳/۹۸ ۷۸/۸٦ ۷۲/۹۹  ۲منطقه 

 ۷۸/۹۷ ۷٥/۹٦ ۳۹/۹۹ ۰۸/۹۲ ٦۸/۹۹  ۳منطقه 

 ٥۷/۹۳ ٤٦/٦۳ ٥۰/۹۷ ۹٦/٦٦ ۷۹/۹۹ ٤منطقه 

 ٥۷/۹۷ ۷۸/۱۷ ۹۰/۹۷ ۱٤/۷۲ ۷۹/۹۹ ٥منطقه 

 ٦۸/۹۷ ٤٦/۹۱ ٦۷/۹۹ ۲۰/۹۱ ۸٤/۹۹ ٦منطقه 

 ٥۳/۹٤ ٤۰/۹۷ ۸۱/۹۹ ۲٤/۸۳ ۸۷/۹۹ ۷منطقه 

 ۷۲/۹۳ ٥٤/۹۸ ۸۰/۹۹ ۲۸/۷۳ ۸۷/۹۹ ۸منطقه 

 ٥۸/۸۸ ۲٤/٦۲ ۷۲/۹۹ ٥۰/٥۲ ۹۳/۹۹ ۹منطقه 

 ٥۸/۸۹ ٤٥/۹۷ ۸۰/۹۹ ۲٦/٦۱ ۸٦/۹۹  ۱۰منطقه 

 ٦۷/۸۷ ۸٥/٤۷ ٦۳/۹۹ ٦۷/۷٥ ۸۳/۹۹ ۱۱منطقه 

 ۸٦/۷۲ ٥٥/۲۲ ٥٦/۹۹ ۸٤/٥۷ ۸٥/۹۹ ۱۲منطقه 

 ٦۳/۹۳ ٥٥/۸٥ ۷۲/۹۹ ۲۳/۷٥ ۸۳/۹۹ ۱۳منطقه 

 ۰٤/۹۳ ۷۱/۹۷ ۷۷/۹۹ ۳۲/٦٤ ۸٦/۹۹  ۱٤منطقه 
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 ۱۳ادامه جدول شماره 

 ۲۰/۸۹ ۳٦/٦۹ ٤۷/۹۹ ۷٤/۳٤ ۸٦/۹۹  ۱٥منطقه 

 ۷۸/۸٥ ٤۲/۹٤ ٥۷/۹۹ ۷٥/٥۸ ۸۲/۹۹ ۱٦منطقه 

 ٦۳/۷۳ ۸۳/۲٥ ٦۰/۹۹ ٦۸/٤٦ ۸٦/۹۹ ۱۷منطقه 

 ۸٥/۸۱ ٥۷/۰ ۳۷/۹۸ ۹۰/۱۳ ۸۱/۹۹ ۱۸منطقه 

 ۱۱/۸۰ ۳۰/۲٤ ۸۱/۹۷ ٥٦/٤۷ ۸٦/۹۹ ۱۹منطقه 

 ۲٤/۸۸ ۸۱/۸۷ ۷۳/۹۷ ۰۰/۲۸ ۸۱/۹۹  ۲۰منطقه 

 ۱۹/۸۸ ۲٥/۳۸ ٥۷/۹۸ ٤۷/٤۸ ۷۹/۹۹ ۲۱منطقه 

 ٦۱/۹٦ ٥۲/۲ ٥٤/۹۸ ۱۱/۲٥ ۷۸/۹۹ ۲۲منطقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ سوخت مصرفي خانوارها در شهر تهران ۱۰
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درصد از  ٤۹/۹۸، از خانوارهاي معمولي شهر تهران، ۱۳۷٥در آبان 

درصد براي ايجاد گرما استفاده  ٥٦/٦۷ز براي پخت و پز و گا

 .اند كرده مي

خانوارهاي معمولي شهر تهران بر حسب نوع سوخت مصرفي براي :  ۱٤جدول شماره 

  پخت و پز و ايجاد گرما

 ايجاد گرما  پخت و پز  سوخت مصرفي 

 ۱٦٦۰۲۱۹ ۱٦٦۰۲۱۹ جمع 

 ۳۸۸۱٤٤ ۲۰۳۷٤ نفت سفيد 

 ۱٤٤۱٥۲ ۲٤٤۷ گازوئيل 

 ۱۱۲۱۷۱٥ ۱٦۳٥۱٤۰ گاز 

 ۳۲۸۲ ۹۲۹ برق 

 ۲٦٦ ۱٥۸ هيزم و زغال چوب 

 ۱٦٤٦ ۱٦۳ ساير انواع سوخت 

 ۱۰۱٤ ۱۰۰۸ اظهار نشده 

 

  ـ  نحوه محل سكونت خانوارها در شهر تهران ۱۱

درصد  ٦۱/٥٥، از خانوارهاي معمولي شهر تهران، ۱۳۷٥در آبان 

ياني محل سكونت خود و درصد مالك اع ۸٦/٤مالك عرصه و اعيان، 

 .اند درصد اجاره نشين بوده ۲۲/۲٥
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توزيع نسبي خانوارهاي معمولي شهر تهران :   ٦نمودار شماره 

 بر حسب نحوه تصرف محل سكونت
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هاي اقتصادي و تاثير آن بر ميزان توليد مواد  فعاليت.  ۳ـ   ۲ـ  ۲

 زايد جامد در شهر تهران

   نها در شهر تهرا ـ  تعداد كارگاه ۱

 ۳٥۱٫٤٥۸تعداد  ۱۳۸۱بر پايه سرشماري عمومي كارگاهي سال 

درصد در  ٥٤كارگاه در شهر تهران وجود دارد كه از اين تعداد 

. زمينه فروش كاال و تعمير وسايل موتوري يا خانگي اشتغال دارند

درصد كارگاهها صنعتي و بقيه به ساير فعاليتها مطابق جدول  ۸/۱۸

خانوار نيز در  ۷٤٦۹بايد توجه داشت كه . صفحه بعد مشغول هستند

. باشند شهر تهران در محل سكونت خود به فعاليت اقتصادي مشغول مي

هاي به عمل آمده در خصوص كارگاه هاي صنعتي  مطالعات و بررسي

ها و توليدات  دهد كه بيشترين آلودگي درون شهر تهران، نشان مي

كما اينكه، . ردگي ها صورت مي زايدات صنعتي توسط اين كارگاه

هاي مربوط به ساماندهي شهر تهران تاكيد دارند  موسسات و سازمان

تالش . ها بايد به خارج از شهر تهران انتقال يابند كه اين كارگاه

مسووالن امر در اين زمينه موجب شده است كه برخي از كارگاه هاي 

هاي صنعتي اطراف تهران، كه تعداد  صنعتي آلوده كننده به شهرك

شكل . باشد، انتقال يابند نها هم اكنون بيشتر از هشت شهرك ميآ

هاي صنعتي مسايل و مشكالت جديد بر محيط زيست تهران  گيري شهرك

  1F۱.پديد آورده است كه بررسي آن در اين گزارش ضرورتي ندارد

                                                 
پژوهشكده جامعه پژوهي و برنامه ريزي الميزان، مسايل و مشكالت انتقال .  1

هاي   هاي صنعتي، تهران، شركت شهرك تي آالينده شهر تهران، شهرككارگاه هاي صنع
 .۱۳۷۸صنعتي ايران، 
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  ـ  توزيع كارگاهها بر حسب فعاليت و كاركن در شهر تهران  ۲

درصد را كارگاههاي  ٤/۰هران حدود از كارگاهاي موجود در شهر ت

درصد آنها نيز بين  ٥/۰دهند و  با بيش از صد نفر كاركن تشكيل مي

 ٥۰اي از كارگاههاي بيش از  نفر كاركن دارند بخش عمده ۱۰۰تا  ٥۰

 . دهند كاركن را واحدهاي صنعتي تشكيل مي

و به ) از نظر كاركن ( توزيع كارگاهها بر حسب بزرگي آنها 

اليتها در سطح كد سه رقمي طبقه بندي بين المللي تفكيك فع

 . شود در جدول صفحه بعد مشاهده مي)  ISIC( فعاليتهاي اقتصادي 
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 ۱۳۸۱: كارگاهها بر حسب نوع فعاليت :  ۱٥جدول شماره 

 درصد  تعداد  ) هاي الفبايي  رده( شرح فعاليت 

 ۱۰۰ ۳٥۱٤٥۸ كل 

 ۱/۰ ۳۷۳ ري كشاورزي و شكار و جنگلدا) الف

-  ۱۰ ماهيگيري ) ب 

-  ۸۸ استخراج معدن ) پ 

 ۸/۱۸ ٦٥۹۸٤ صنعت ـ ساخت ) ت 

 ۱/۰ ۳۷۸ تامين برق و گاز و آب ) ث 

 ٦/۱ ٥٦٦۰ ساختمان ) ج 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل ) چ 
نقليه موتوري و موتور سيكلت و كاالهاي شخصي و 

 خانگي 
۱۸۹۷٦۱ ۰/٥٤ 

 ۸/۲ ۹۷۲۱ ل و رستوران هت) ح 

 ٦/۲ ۹۱٦٥ حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ) خ 

 ۳/۱ ٤٦۲۲ هاي مالي  واسطه گري) د 

 ۳/٦ ۲۲۲۱۸ مستغالت ـ اجاره و فعاليتهاي كار و كسب ) ذ 

اداره امور عمومي و دفاع و تامين ) ر 
 ۷/۰ ۲٤۷۷ اجتماعي اجباري 

 ۳/۲ ۸۱٦۱ آموزش ) ز 

 ٥/۳ ۱۲۱۲۳ ددكاري اجتماعي بهداشت و م) ژ 
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 ۱٥ادامه جدول شماره 

 درصد  تعداد  ) هاي الفبايي  رده( شرح فعاليت 

ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي و ) س 
 ۹/٤ ۱۷۳۷٥ شخصي

-  ۳۷ خانوارهاي معمولي داراي مستخدم) شبكه 

-  ۱٤ ها و هياتهاي برون مرزي سازمان) ص 

 ۹/۰ ۳۲۹۱ ركزيدفاتر و ادارت م) ض 

درصد واحدهايي  ۷۰كارگاه موجود در تهران بيش از  ۳٥۱٤٥۸از 

كنند بخش اعظم اين  هستند كه در آنها فقط يك يا دو نفر كار مي

دهند و نزديك  واحدها را كارگاههاي بازرگاني و خدماتي تشكيل مي

درصد كارگاهها نيز واحدهايي هستند كه تعداد كاركن آنها  ۲۰به 

اي از واحدهاي كوچك صنعتي در اين  قسمت عمده. نفر است ٥تا  ۳

نفر  ۹تا  ٦درصد كارگاهها داراي  ٤حدود . گيرند گروه قرار مي

. هستند ننفر كارك ۹كاركن و بقيه واحدهاي بزرگ داراي بيش از 

به ) تعداد كاركن ( توزيع كارگاههاي تهران بر حسب بزرگي آنها 

( المللي فعاليتها  ه بندي بينتفكيك در سطح كدهاي سه رقمي طبق

ISIC  (آنها فعاليتهاي كارگاهها و فراواني . در جدول بعد منعكس است

 . شود توسط آنها توليد مينوع و حجم ضايعاتي است كه  نشان دهنده

واحد بازيافت كننده ضايعات  ٥٦شود تعداد  بطوريكه در جدول مالحظه مي

هاي فلزي در  افت ضايعات و خردهواحد بازي ٦هاي غير فلزي و نيز  و خرده

واحد از كارگاههاي بازيافت كننده در گروه  ۷تهران فعاليت دارند 

كاركن  ۹تا  ٦كارگاه در گروه  ۱۰كاركن،  ۱۰واحدهاي بزرگ يعني بيش از 

 2F۱.كاركن هستند ٦و بقيه كارگاههاي كوچك كمتر از 

  ـ فعاليت اقتصادي در محل سكونت خانوارها در شهر تهران ۳
خانوار كه در محل سكونت  خود در شهر تهران داراي  ۷٤٦۹از 

درصد آنها در زمينه  ٤۰فعاليت اقتصادي هستند نزديك به 

ريسندگي، بافندگي، توليد منسوجات، كشبافي و توليد انواع پوشاك 

                                                 
 . به پيوست مكمل انتقال يافته است ۱٦جدول شماره .  1
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 پيوست مربوط به .  ۳ـ  ۳

 

مسايل و مشكالت برخاسته از 
 توسعه ناموزون  

 صادي ـ اجتماعي تهران  اقت

 
 

 
 

3-3. Annex related to Problems to Tehran’s 
uneven socio-economic development  
  

هاي توليد، فروش و ارائه خدمات  اشتغال دارند و بقيه در زمينه

 .فعاليت مي كنند

خانوار به بازيافت  ٤رهاي داراي فعاليت اقتصادي در بين خانوا

هاي غير  هاي فلز و يك خانوار به بازيافت ضايعات و خرده ضايعات و خرده

 3F۲.فلزي مشغول هستند

 

 

 

 

                                                 
 . به پيوست مكمل انتقال يافته است ۱۷جدول شماره .  2
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 ۳ـ  ۳خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره 

مسايل و مشكالت برخاسته از توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي ( 

     ) شهر تهران 

 

فرآيند و روند رو به گسترش شهر تهران برخاسته از روند و 

چنين . فرآيند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ناموزون كشور است

هاي كشورهاي در حال توسعه و پيراموني  وضعيتي كم و بيش از ويژگي

بنابراين مسايل و مشكالت موجود تهران كم و بيش برخاسته از . است

اي كشور و مشابه كالن شهرهاي  توسعهساختار و كاركرد نظام 

 . كشورهاي در حال توسعه است

تهران، با توجه به رويكرد فوق الذكر و پيشينه تاريخي خود، 

از مسايل و مشكالت زيست محيطي، جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و 

اين چنين مسايل و مشكالت پي . برد مديريتي گوناگوني رنج مي

مًا زندگي ساكنين آن را تحت تاثير آمدهايي در بر دارد كه مستقي

. هاي اجتماعي گوناگوني شده است قرار داده و موجب بروز ناهنجاري

آگاهي از چنين وضعيتي براي مديريت سازمان از آن نظر ضروري است 

كه اقدام اجتماعي و خدمات اجتماعي را بر پايه شناخت هاي واقع 

 . دهد بينانه انجام مي

ن به عمده مسايل و مشكالت شهر تهران و در اين بخش در سطح كال

عمده مسايل و مشكالت شهر تهران به . شود پي آمدهاي آن پرداخته مي

 :شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است

 

مسايل و مشكالت مربوط به . ٦

 انحرافات اجتماعي؛

 مسايل و مشكالت اقتصادي؛. ۷
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٥۷ 

 مسايل و مشكالت مربوط به مسكن؛ .۱

 مسايل و مشكالت مربوط به بهداشت؛ .۲

 مسايل و مشكالت مربوط به آموزش؛ .۳

 يت؛مسايل و مشكالت مربوط به جمع .٤

 مسايل و مشكالت مربوط به گروه هاي  .٥

 قومي و فرهنگي گوناگون؛

 
 Summery related to annex No.3-3 

Social problems due to Tehran’s uneven socio-economic development    
 
 

Tehran, bringing to existence and development rose up from a country of 
uneven socio-economic development. 

This process, more or less is one of the specification of the developing 
countries. 

So, Tehran’s problems are due to the country development system and 
structure and are the same as the other underdevelopment metropolitans. 

According to the above-mentioned approach, Tehran is in trouble with its 
different and variable environmental, population, cultural, miss-management 
and economic problems. 

These problems have lots of side effects, which directly affect public 
daily life and will bring most of social roughs and abnormalities. 

In this section we point to the main problems of Tehran and their 
consequences results such as: 

1. Problems and difficulties related to habitant; 
2. Problems and difficulties related to hygienic; 
3. Problems and difficulties related to Education; 
4. Problems and difficulties related to Population;  
5. Problems and difficulties related to ethnic groups; 
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6. Problems and difficulties related to social abnormalities; 
7. Problems and difficulties related to economy; 
8. Problems and difficulties related to cultural issues; 
9. Problems and difficulties related to management issues; 
10. Problems and difficulties related to environmental issues.    
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   مقدمه 

شهر تهران، در ساختار سياسي، جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي و 

تهران در چند دهه . رداي دا اقتصادي كشور جايگاه و پايگاه ويژه

اخير، با تاثير پذيري از رشد و توسعه ناموزون اقتصادي ـ 

اجتماعي كشور، به صورت شهري با رشد و گسترش ناموزون جمعيتي، 

به عبارتي ديگر، در هم . اداري و اقتصادي نمايان گشته است

تنيدگي ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اداري و 

وني رشد آنها، تهران را به صورت شهر نامتعادل، اجتماعي و ناموز

چنين رشد و گسترشي، پي . ناموزون و ناكارآمد درآورده است

آمدهاي نامطلوب مانند درهم ريختگي، آشفتگي و عدم امكان 

هاي فعاليتي گوناگون را در بر دارد كه امروزه  ساماندهي حوزه

 . شاهد آن در تهران بزرگ هستيم

كنند كه در پيرامون خود اقمار  ري توصيف ميشهر تهران را كشو

اي  بالطبع، پيدايش چنين پديده. متنوعي را به وجود آورده است

تاريخي، اجتماعي، سياسي، اداري و فرهنگي دارد كه از  هخواستگا

آمدهاي پيدايش چنين وضعيتي، حضور مسايل و مشكالت  مهمترين پي

هاي گوناگون زندگي  اي است كه به صورت تصاعدي و در حوزه عديده

. ها در تهران به وجود آمده است اجتماعي و در درون و در خانواده

توان در فواصل زماني كوتاه، شاهد پيدايش مسايل و  به طوري كه مي

به اين علت است كه . مشكالت نويني بود كه هرگز قبالً وجود نداشتند

توانند  يخدمات شهري تهران، نه تنها نم نمسووالن و دست اندركارا
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٦۰ 

به طور بنيادي گره از مشكالت اين كالن شهر بگشايند بلكه روز به 

 .روز شاهد گسترش مسايل و مشكالت گوناگون آن هستند

منشاء تاريخي يا نقطه عطف دگرگوني ايجاد شده را شايد بتوان 

. هاي پيش و خصوصًا از زمان اجراي طرح اصالحات ارضي دانست از دهه

يد توزيع نامتعادل جمعيت در شهر تهران و اصالحات ارضي با تشد

ها به پايتخت، نقش محوري و مركزيت سياسي ـ اداري  سير مهاجرت

چنين روندي گسترش . تر از گذشته نمايان ساخت تهران را بسيار قوي

ها و نهادهاي دولتي در اين شهر را فراهم ساخت و ساختار  سازمان

را به هم ريخت و آن را داري  روابط اجتماعي كهن و ماقبل سرمايه

 . تر نمود بسيار پيچيده

به واسطه رشد تصاعدي جمعيت در تهران و گسترش ناموزون فضاي 

طبيعي و اجتماعي آن، مسايل و مشكالت گوناگون اجتماعي روز به 

اين جريان به دليل برخورداري . روز بيشتر از گذشته آشكار گرديد

هاي چند اليه و  ورت پديدهاز ساختار روابط اجتماعي ناموزون، به ص

هايي  چند بعدي گسترش يافت و در هم تداخل نمود و به صورت پديده

 . نوظهور خود را نشان داد

الذكر، مسايل و مشكالت شهر تهران را  با توجه به مباحث فوق

زا  مسايل درون . هاي متفاوت نقد و بررسي نمود توان از ديدگاه مي

يل ساختاري در برابر مسايل زا، مسا  در برابر مسايل برون

اي، مسايل زيست محيطي  كاركردي، مسايل ملي در برابر مسايل منطقه

 . هايي از اين تقسيم بندي هستند در برابر مسايل انساني، نمونه
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هاي  در اينجا اهم مسايل و مشكالت شهر تهران را، بر پايه بنيان

ق، طيف نظري بيان شده در پارادايم نظري مطروحه در طرح تحقي

 : كينم  بندي و به اهم آنها اشاره مي

 ـ مسايل و مشكالت  اجتماعي ۱

 مسايل و مشكالت مربوط به بخش مسكن .  ۱ـ  ۱

نسبت هر نفر به متر مربع محل ( تراكم حياتي نامناسب . ۱

 ؛ )سكونت 

از نظر استحكام، كاربري و ( ساختار فيزيكي نامطلوب مسكن . ۲

 ؛... )

و مشكالت خانوارها به علت رشد بي رويه افزايش مسايل . ۳

 ها؛ آپارتمان

 ؛ رشد كمي و پسرفت كيفي مسكن. ٤

 .بودن ساخت و ساز مسكن  بي ضابطگي و بي برنامه. ٥
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  مسايل و مشكالت مربوط به بخش بهداشت.  ۱ـ  ۲

پراكندگي و نسبت تخت به هزار ( ها  كمي تعداد بيمارستان. ۱

 ؛)نفر 

هاي دولتي و   زشكان متخصص بين بيمارستانناموزوني توزيع پ. ۲

 گانه تهران؛ ۲۲غير دولتي و مناطق 

 ها؛  ها و بيمارستان پراكندگي ناموزون جغرافيايي مطب. ۳

 ؛ ... )ها و  كنترل بيماري( مسايل نامطلوب امور بهداشتي . ٤

ها و  ها، كلينيك ها، مطب نبود نظارت بهداشتي به بيمارستان. ٥

 و درماني؛  مراكز بهداشتي

هاي پزشكي و  افزايش روز افزون بيكاري فارغ التحصيالن رشته. ٦

 .هاي مشابه رشته

  مسايل و مشكالت مربوط به بخش آموزش.  ۱ـ  ۳

 آموزش و پرورش .   ۱ـ  ۳ـ  ۱

چند ( گانه شهرداري تهران  ۲۲نبود مدارس كافي در مناطق . ۱

 ؛ )نوبته بودن آنها 

 يايي مدارس؛توزيع نامناسب جغراف. ۲

 نبود نسبت منطقي و واقعي بين معلمان و دانش آموزان ؛. ۳

 عدم رعايت بهداشت رواني در مدارس؛. ٤

 افت كيفي تحصيل؛. ٥

 . مهاجرت نخبگان و استعدادهاي برتر به خارج از كشور. ٦

 آموزش عالي .  ۱ـ  ۳ـ  ۲

 افزايش تعداد دانشجويان و كاهش كيفيت تحصيالت عاليه؛ . ۱

 التحصيالن جوياي كار؛ افزايش فارغ. ۲
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 هاي تحصيلي؛ توزيع نامتعادل رشته. ۳

 افت كيفي تحصيالت؛. ٤

 افزايش متقاضيان ورود به دانشگاه؛. ٥

ها و  ها، اولويت شاخص( وضعيت نامطلوب و ناكارآمد پژوهش . ٦

 ؛... )

 كمي اعتبار و بودجه سرانه پژوهشي؛ . ۷

ل سياسي ـ اجتماعي افزايش روزافزون امور و مساي. ۸

 دانشجويان؛ 

گسترش مسايل و مشكالت ناشي از اقامت دايم دانشجويان . ۹

 . شهرستاني در تهران

  مسايل و مشكالت مربوط به بخش جمعيت.  ۱ـ  ٤

 توزيع سني و جنسي جمعيت متناسب و ناموزون؛  .۱

 ناهمگوني هرم سني و رشد جمعيت؛ .۲

 توزيع نامناسب جغرافيايي جمعيت؛ .۳

 خروج ناموزون و نامطلوب جمعيت؛ورود و  .٤

 .  ترافيك و حمل و نقل .٥

  هاي قومي و فرهنگي  مسايل و مشكالت مربوط به گروه.  ۱ـ  ٥

 تركيب گوناگون قومي؛. ۱

 ناسازگاري و تنش بين اقوام؛  .۲

 فاصله اجتماعي بين اقوام؛ .۳

 . هاي اداري ـ سازماني قوم مداري مديريت .٤

  انحرافات اجتماعي.  ۱ـ  ٦

 ؛ فقر. ۱
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٦٤ 

 فحشا؛  .۲

 اعتياد؛  .۳

 ...سرقت، آدم ربايي، قانون گريزي و  .٤

  ـ مسايل و مشكالت اقتصادي ۲

 توزيع نامتعادل درآمد و مسايل ناشي از آن؛. ۱

 هاي اقتصادي؛  وضعيت نامطلوب سرمايه گذاري در بخش .۲

 بازار سنتي توسعه نيافتگي؛  .۳

 گردش مالي كنترل نشده؛  .٤

 نابساماني در امر توليد؛ .٥

هاي  بوط به گسترش مصرف گرايي در بين گروهمسايل مر .٦

 اجتماعي؛ 

 . شكل گيري الگوي مصرف و توليد ناموزون .۷

  ـ مسايل و مشكالت سياسي ـ مديريتي  ۳

 گسترش مسايل اداري ـ سياسي برگرفته از مديريت تمركز گرا؛ . ۱

 مسايل مربوط به امنيت سياسي؛ .۲

 هاي سياسي سازمان يافته؛  نبود فعاليت گروه .۳

 .هاي سياسي زا و گسترش تنش ود احزاب سياسي دروننب .٤

  ـ مسايل و مشكالت فرهنگي ٤

كاركرد تلويزيون، ( عملكرد نامطلوب وسايل ارتباط جمعي . ۱

 ؛..)ماهواره، اينترنت، نشريات 

 هاي اجتماعي؛  بي هنجاري .۲

 ها و هنجارهاي اجتماعي؛  تعارضات بين ارزش .۳

 . ها واگرايي خرده فرهنگ .٤
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 و مشكالت زيست محيطي ـ مسايل ٥

 هوا؛  آلودگي .۱

 آلودگي صدا؛  .۲

 هاي سرسبز؛  ها و محيط از بين رفتن باغ .۳

 الگوي نامشخص در توليد و بازيافت زباله؛  .٤

 .معضالت مربوط به سالم سازي و پاكسازي محيط شهري .٥
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 نمودار رابطه كنشي مسايل و مشكالت شهر تهران  

ـ ناموزوني ساختار و  ۱
كاركرد جغرافيايي و 

 ن زيست محيطي ايرا
ـ ناموزوني ساختار و  ۲

 كاركرد جمعيتي ايران 
ـ  ناموزوني ساختار  ۳

و كاركرد اقتصادي 
 جامعه ايران

ـ ناموزوني ساختار و  ٤
كاركرد اجتماعي و 
 فرهنگي جامعه ايران

ـ ناموزوني ساختار و  ٥
كاركرد مديريت جامعه 

 ايران 
 

۱ 
و مشكالت  پيدايش مسايل

  اجتماعي تهران

۳ 
امور و مسايل اقتصادي ـ اجتماعي 

ها و  برخاسته از ناموزوني
هاي ساختاري و كاركردي  ناهمگرايي

  تهران

ـ پيدايش مسايل اقتصادي  ۱
. ـ اجتماعي در تهران
نظير فقر، بيكاري، 

هاي زيست  مهاجرت، آلودگي
محيطي و بهداشتي، 

ناكارآمدي تصميمات و 
هاي مربوط به  يزير برنامه

 .   خدمات شهري

ـ گسترش غير قابل  ۱
كنترل مكاني و فضايي 

 تهران
 ـ رشد ناموزون جمعيت ۲
ـ ساختار اقتصادي  ۳

 ناموزون
هاي  ـ وجود زمينه ٤

نامطلوب فرهنگي براي 
هاي  انواع فعاليت

 ناهنجار 
ـ  تمركز اداري،  ٥

سياسي، جمعيتي، 
اقتصادي، احساس بي 

و  هويتي اجتماعي
ناكارآمدي مديريتي در 

هاي اجتماعي  بين گروه
 در شهر تهران 

 
  
 

ـ افزايش توليد  ۱
 زباله  

 ـ آلودگي صوتي  ۲
 ـ آلودگي هوا  ۳
ـ آلودگي زيست محيطي  ٤

 ناشي از فاضالب
ـ نبود روحيه مشاركت  ٥

اجتماعي بين مردم و 
 مديريت 

ـ عدم آگاهي از  ٦
نيازها و خواستها، 

هاي  كاستيها و  توانايي
 متقابل 

 )  مديريت و مردم ( 
 

۲ 
هاي اقتصادي ـ  شكل گيري پديده

اجتماعي ناموزون و ناهمگرا با 
 خواستها و نيازهاي مردم  

 
٤ 

پيدايش مسايل و مشكالت شهري در 
 تهران  
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 پيوست مربوط به .  ۳ـ  ٤

 

هاي اجتماعي  مسايل و مشكالت گروه
 ذينفع مرتبط 

با مواد زايد جامد در شهر 
 تهران  

 
 

 
4-3. Annex related to problems and obstacles 

due to stakeholders groups in relation 
to Tehran’s solid waste.   
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 ۳ـ  ٤وط به پيوست شماره خالصه مباحث مرب 

مسايل و مشكالت گروه هاي ذينفع مرتبط با مواد زايد جامد ( 

      ) تهران 

 

اين بخش، مسايل و مشكالت مربوط به زايدات جامد شهر تهران را 

در اين بخش، . دهد هاي ذينفع مورد بررسي قرار مي از منظر گروه

قال، بازيافت و دفن گروه هاي دست اندركار توليد، جمع آوري، انت

مواد زايد جامد تهران به ترتيب زير طيف بندي شده و مورد بررسي 

 : قرار گرفته است 

هاي دولتي و غير دولتي توليد كننده مواد زايد  ها، افراد و سازمان گروه .۱

 . جامد در تهران

هاي دولتي و غير دولتي دست اندركار جمع آوري،  ها، افراد و سازمان گروه .۲

 و بازيافت مواد زايد جامد در تهران؛انتقال 

هاي دولتي و غير دولتي جمع آوري كننده مواد  افراد و سازمان

زايد جامد در دو گروه مجاز و غير مجاز مورد بررسي قرار گرفته 

ها و  هاي اين گروه در اين بخش، شرايط كاري و نوع فعاليت. است

سي قرار هاي دولتي و غير دولتي به تفصيل مورد برر سازمان

ها و نهادهاي دولتي و غير  اند و توليد كنندگان سازمان گرفته

از ) هاي صنعتي  ها و كارگاه اعم از خانوارها، بيمارستان( دولتي 

بعد ساختاري، كاركردي و نقش آنها در توليد و جمع آوري و 

 .اند بازيافت زباله مورد مطالعه قرار گرفته

ن بر بيشترين توليد مواد در اين بخش، از يك سو تاكيد فراوا

شده است و ) مواد زايد صنعتي، بيمارستاني و خانگي ( زايد جامد 
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از سوي ديگر به تحليل و تبيين امور و مسايل مربوط به جمع آوري 

 .كنندگان مواد زايد جامد پرداخته شده است

الذكر، افراد  هاي فوق ها و سازمان عالوه بر مطالعه افراد، گروه

حاشيه نشين و بومي، كه داراي فرهنگ و زندگي خاصي هاي  و گروه

نكته قابل ذكر اين . اند هستند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته

است كه در تهران و اطراف تهران گروه هاي خاص حاشيه نشين و 

) ها و مردم سنتي و ابتدايي بريده از جامعه  مانند كولي( بومي 

ي فقير، پير، كودكان، افراد هاي اما افراد و گروه. وجود ندارند

بيكار و زناني وجود دارند كه در جمع آوري و بازيافت براي 

كنند مورد سوء استفاده و  كارفرمايان مجاز و غير مجاز كار مي

 .      گيرند بهره برداري قرار مي
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 Summery related to annex No.3-4 

Problem and obstacles due to stakeholders groups in relation to 
Tehran’s solid waste   

 
In this section, we try to consider Tehran’s solid waste problems through 

the vision of related beneficiary groups. ( producing and collecting solid 
waste groups) 

In this section, the groups that are engaged in solid waste production, 
collection, disposal and recycling procedure are considered in the following 
classification: 

1-the groups and associations ( governmental and non-governmental)  
which are engaged in collecting, transferring and recycling procedure 
of solid wastes in Tehran 

2-the groups and associations ( governmental and non-governmental) 
which are producing the solid wastes 

All the above mentioned are again classified into illegal and legal groups 
and associations and organized wastes producers ( governmental and non-
governmental) It should be mentioned, are considered by their structure and 
functions and activities. 

In this section we have special stresses on producing different kinds of 
solid wastes (industrial, hospital and domestic). 

One of the major issues that authorities must pay special attention to is 
the issue of the stakeholders( children, women, un-employment people, poor 
and some ethnic groups)   
Stakeholders and beneficiary groups are expanded throughout Tehran and 
most of these groups are apparently unknown. But their Clients and their 
pressure groups support them in different ways. 

In this part of study, the research group did some “case studies” and pay 
attention to “especial groups” such as “indigenous groups”, “primitive 
groups”, “traditional groups”. These case studies, pointed out that there not 
any indigenous groups in Tehran or suburbs of Tehran. But, there are poor, 
old, un-employed, children, some ethnic groups which are involved illegally 
and un-official, in solid wastes and misused by the employers.              
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 مقدمه 

گروه هاي اقتصادي ـ اجتماعي ذينفع و مرتبط با مواد 

توان در سه طيف مشخص به شرح زير  زايد جامد تهران را مي

 .مورد بررسي قرار داد

 توليد كنندگان مواد زايد جامد؛.  ۲ـ  ٤ـ  ۱

 جمع آوري كنندگان مواد زايد جامد؛.  ۱ـ  ٤ـ  ۲

ت مواد زايد آسيب ديدگان و معترضان مديري.  ۱ـ  ٤ـ  ۳

 . جامد تهران

 توليد كنندگان مواد زايد جامد .  ۳ـ  ٤ـ  ۱

اي توليد كننده مواد زايد  همه افراد جامعه به گونه  

اين افراد در محل سكونت و كار خود در اثر . جامد هستند

مصرف مواد غذايي يا كاال و يا انجام وظايف خود اقدام به 

ها، يعني  چكترين تشكلكو. كنند توليد مواد زايد جامد مي

هاي انجام كار، مسووليت جمع آوري و دفع  خانوارها و يا محل

مواد زايد جامد از محدوده زندگي و يا كار را به عهده 

لذا توليد كنندگان مواد زايد جامد در داخل اين . دارند

 . گيرد ها مورد بررسي قرار مي تشكل

آپارتمان، خانوارها در محل سكونت خود، اعم از خانه يا 

خودشان به جمع آوري و دفع زباله از محل سكونتشان اقدام 

در شهر تهران حمل مواد زايد جامد از محل سكونت . كنند مي

ها توسط يكي از اعضاي خانوار صورت  در مورد ساكنين خانه

هاي بزرگ كه داراي خدمتكار يا سرايدار  در خانه. گيرد مي
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ساكنين . شود گذاشته ميباشند اين وظيفه بر عهده آنها  مي

اي از  كنند در پاره ها نيز به نحو فوق عمل مي آپارتمان

هاي آپارتماني سيستم پرتاب مواد زايد  ها و يا مجتمع برج

دهد در غير اين صورت  جامد وظيفه انتقال را انجام مي

ها را بر  آوري مواد زايد جامد آپارتمان  سرايدار وظيفه جمع

 . عهده دارد
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هاي تجاري و خدماتي وظيفه جمع آوري مواد زايد در واحد

جامد از محل كار بر عهده نظافتچي و يا سرايدار و يا 

در واحدهاي كوچك صاحب مغازه خود اين كار را . كارگران است

 . دهد انجام مي

در كارخانجات صنعتي نيز نظافتچي و يا سرايدار مسوول 

 . جمع آوري و انتقال مواد زايد جامد است

بيمارستانها، معموالً فردي به عنوان خدمتگزار مسووليت در 

سرويس دهي را بر عهده دارد و گاهي اوقات با استفاده از 

امروزه در . دهند كارگران زير دست اين كار را انجام مي

هاي  ها و سازمان ها و نيز وزارتخانه برخي از بيمارستان

واد زايد هاي خدماتي پيمانكار براي جمع آوري م دولتي شركت

جامد فعال هستند و كارگران شركت پيمانكار اقدام به نظافت 

 . كنند و دفع مواد زايد جامد مي

در واحدهاي كشاورزي، صاحب واحد و يا كارگران مربوطه 

 .كنند اقدام به گردآوري و دفع مواد زايد جامد مي

 

 توليد كنندگان زباله خانگي.  ۳ـ  ٤ـ  ۱ـ  ۱

دي خانوارها در شهر تهران در مواد زايد جامد تولي  

اين مقدار . ميليون تن بوده است ۳٤/۲بيش از  ۱۳۸۲سال 

مواد زايد جامد، شامل مواد زايد جامد حمل شده به مركز 

بخشي از مواد زايد جامد كه به مراكز . دفن كهريزك است

شود و ميزان آن مشخص نيست در جمع فوق  دفن منتقل نمي
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از مواد زايد جامد شامل چند اين بخش . منظور نشده است

 : مورد به شرح زير است

ها، باغات و امثال آن توسط  مواد زايد جامد كه در گودها، چاه .۱

 شود؛ ساكنين شهر دفن مي

گردد و از طريق  هاي آب سرازير مي مواد زايد جامد كه در جوي .۲

 گردد؛ فاضالب از شهر خارج مي
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 ح شهر در طول روز  وجود زباله در سط:  ۱عكس شماره 

هاي خاص در داخل  موادي از مواد زايد جامد كه به وسيله گروه .۳

 گيرد  شود و به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي شهر تفكيك مي

هاي مواد  اصوًال به ايستگاه  اين بخش از مواد زايد جامد

گردد مواد مذكور عبارتند از روزنامه  زايد جامد منتقل نمي

كاغذي و مقوايي، نان خشك، مواد الستيكي و و ساير مواد 

هاي انواع فلزات، خرده شيشه، چوب، خاك اره  پالستيكي، خرده

هاي نگهداري  برخي از اين مواد به عنوان خوراك دام. و غيره

عمدتًا نان . شود هاي داخل شهر مصرف مي شده در باغات و طويله

دهاي ها به واح برخي توسط دالل. خشك از اين مقوله است

هاي  شوند، مانند خرده شيشه در كارخانه توليدي فروخته مي

بلور سازي، مواد الستيكي و پالستيكي در توليد برخي محصوالت 

به كار ... مانند دمپايي، كيسه، برخي ظروف پالستيكي و 

از چوب در مواردي براي سوخت، تهيه جعبه و . شود گرفته مي
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۷٦ 

در همين گروه . گردد ميها استفاده  از خاك اره در مبل سازي

 . شود اي نيز استفاده مي از صنايع از پسماندهاي پارچه

شود توليد مواد  مشاهده مي ۷به طوريكه در نمودار شماره 

زايد جامد در منطقه چهار شهرداري در مقايسه با ساير 

شهرداري  ۱٥، منطقه ٤مناطق بيشتر بوده و پس از منطقه 

كمتر از مناطق  ۲۲منطقه . ردبيشترين مواد زايد جامد را دا

بعد از آن  ۱۹ديگر داراي مواد زايد جامد بوده و منطقه 

 .   قرار گرفته است

درصد مواد  ۹۳، توزيع حدود ۱۸با توجه به جدول شماره 

زايد جامد خانگي به تفكيك مناطق بيست و دوگانه شهر تهران 

اي بوده و منتسبت به  مشخص است و هفت درصد فرا منطقه

 .كدام از مناطق نيستهيچ
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    ۱۳۸۲هاي دريافت شده به تفكيك مناطق بيستگانه در مركز دفن كهريزك سال  ميزان زباله:  ۱۸جدول شماره 

 كليه ارقام بر حسب كيلوگرم  

ارديبهش فروردين مناطق
 جمع كل  اسفند بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور مرداد تير  خرداد ت

۱ ۸٥٥۲۱۳۳ ۹۲٥۰۸٥٦ ۹۲۰۷۰٦۸ ۹۰٤۳٤۹۲ ۸٦۰۰۷۲۰ ۸٦۱۰۹۸۰ ۸٦٤۹۱٦٦ ۸٦۱۱٤۸۲ ۹٤٤۷۱۷۷ ۸۲۰۱٤۰۰ ۷۷۹٥٥٥۰ ۸۲۲۹۱۳۲ ۱۰٤۱۹۹۱٥
٦ 

۲ ۱۱۹۹۱٤۱٦ ۱۳۲۹٦٥۳۹ ۱۳۹٤۹۷۱٥ 
۱۳۳٤۲۲۳

۱ 
۱۲۹۳۹۲۱

۸ 
۱۳۲۰۱٦۲

۱ 
۱۲۹۲۷۸۸

۱ 
۱۲۲۷۳٦۲

۱ 
۱۲۲۳۲٦٤

۸ 
۱۱۷٥۸۲۷

۳ 
۱۱٤٥٦٦٥

۰ 
۱۲٥۱۱٤۱

۹ 
۱٥۱۸۸۱۲۳

۲ 

۳ ۱۳۱٦۳۸۸۱ ۱٤٤۹٤٥۲۱ ۱۳۸٥٤۳٥۸ ۱۰٥۳٥۱٦
۲ 

۱۰٦۸۱۸۱
٥ 

۱۰۹۹۰۸۹
۰ 

۹۲٦۸٥۰۳ ۹۱٦۲۰٤۰ ۹۲۱۰۳٥۹ ۸۲۷۷۰۷۷ ۸۲٥۱۳۰۸ ۹٤٦۰۱٤۸ ۱۲۷۳٥۰۰٦
۲ 

٤ ۱۷۷٦۰٥٦۱ ۱۹٥۰٤٤٥۱ ۲۱۰۰٦۲٦۸ 
۲۰۲۲٥٥۱

۱ 
۱۹۷٦۱۸۳

٤ 
۱۹۹۸۷٤۹

٤ 
۱۹۸۳۳۱٥

۸ 
۱۹٤۱۱٤۱

۹ 
۱٦۸۷٤۱۲

۰ 
۱۹۹٥۳٦۹

۸ 
۱۸٦۹۰۸۷

۲ 
۱۷٤۰۷۸۲

۰ 
۲۳۰٤۱۷۲۰

٦ 

٥ ۱٤۳۲٥۸۱۸ ۱٦۰۸۳۱۳۳ ۱۳٤۳۷۱٦۰ 
۱۲۸۲۱۷۳

٤ 
۱۲٦۰٦۱۱

۹ 
۱۲۷۳۱۹۹

۹ 
۱۳٤۸۸۰۹

۰ 
۱۳٤۷٤۳۹

٦ 
۱۲٥۱٤٦۹

۷ 
۱۲۱۱۹۰۳

٤ 
۱۳۲٦٥۲۸

٥ 
۱۳٥۳۷۱۲

۷ 
۱٦۰٤۰٤٥۹

۲ 

٦ ۹۱۲۲۷۹۳ ۱۰٤۸٦٤۸٥ ۱۰۳۲۱٤۰۰ ۱۰۷۳۱۹۸
٥ 

۹۹۹۷۲٤۰ ۱۰۱۳۰۸٤
٤ 

۱۰۳٥۱۳۰
۹ 

۸۹۷۷۳۷۹ ۹۷۲۰۰٥۹ ۸۸۷۳۲٤۹ ۸۳۳٤۱۲۱ ۸۷۹٦۷۸۲ ۱۱٥۸٤۳٦٤
٦ 

۷ ٦۲٦۹۰٦۲ ۷۱۳۱۰۸٤ ۷۷۱۳۲٦۰ ۷۱۰٥۲۸٦ ٤۰۳۸۰٥۰ ٦۸۲۱٦۲۱ ۷۰۲۳٥۰۹ ۷۳۲۳٤۷٦ ۷۳۷۳۸۷٦ ۷۰۲۰۰٦ ٦٦۸٥۹۳۸۱ ۷٥۱۰۹٥۳ ۸٤۱۸۹٦۲۲ 

۸ ۷۲۷۷۲۷۰ ۷۹۰۰٦۲۰ ۸۷۰۲۱۲۰ ۷۹۸٤۲۰۰ ۷٦۲۰۲۰۰ ۷۸۸۲۷۳۰ ۷۷٦۷۲۸۰ ۷۷۷۷٥۳۰ ۷٦۰٤٦۱۰ ۷۰۹٦٥٥۰ ۷۰۷۳۸۰۰ ۷۸۲٦٦۷۰ ۹۲٥۱۳٥۸۰ 

۹ ۸۰۳۱٥٤۸ ۸۲۲٤۹۷٥ ۸٥۷٦٤۳۲ ۸۰۲٤٥۱۹ ۷٥۲٥۳۱۳ ۷٦۲۱۸۹۸ ۸۱٦۰۱۸۰ ۷۷۷۱٤۲۰ ۷۲٥۹٥۷٤ ۷۰٥۳۷٦ ٦٥۸۷۹٤۲۰ ۷۷۲۷۳٥٦ ۹۲۸٥٦٤۰۰ 

۱۰ ۷۹۳۸۳۷٦ ۸۱۹۰۱۲۹ ۹۳۱۱۷۱۲ ۸۳٥۱۱۱۸ ۸۱۰٥۱۱۲ ۹۱۳٦۷۸۸ ۹۳۰۲٦۷٥ ۹۷۱۷۸۸٥ ۱۰۰۹۷٦٤
۲ 

۹۲۲٦۹۱۳ ۸٦٥۲٥۳۸ ۹۲۳۲۳٤۰ ۱۰۷۲٦۳۲۲
۸ 
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ارديبهش فروردين  مناطق
 ت

 جمع كل  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد

۱۱ ۷۰۳۱۰۳۳ ۷٤۱۳۰۸۹ ۷٦۸٥۳٥۸ ٦۸۷۲۷۷۳ ٦۸۸۷٤۳٦ ٦۹۳٤٦٥۱ ٦٥٦۹٥۲۹ ٦٥۱۲۲۳٦ ٦۳٦٥٤۱٦٥ ٥۸٥۰۲٦ ٦۳٤٤۷۳۳ ٦٥۷۳۰۱۷ ۸۱۷۷٤۲۹٦ 

۱۲ ٦۹۸۰۱۰٥ ۸٤٦۰٥۰٦ ۸۷۳۸٥۲٥ ۸٦۸۸٤٤۹ ۸۳۰۰۹۱۳ ۸۱۱٥۷۷٤ ۸۱۹۱٥۳۰ ۸۲۲۲۷۰۰ ۸۰۹۹۳٤٥ ۸۲٤٥۲۸۷ ۷۸٦۳۱٤۷ ۸٤٦۲۹۳۰ ۹۸۳٦۹۲۱۱ 

۱۳ ٦۰۰۹٥٥۸ ۷۰٥۹۹٦۸ ۷٦۰۹۹۹۹ ۷۳۷۳۰۰٥ ۷۰۲٥۳۸۷ ۷٤۸٥۲۸۳ ۷۰۰٥۸۱۷ ٦٤۱۹٦۲۳ ٥۹۷۹۱٦۰ ٦٤٤٦۹۲۸ ٦۰۸۳۷۰۲ ٦٤۲۷٤٤۸ ۸۰۹۲٥۸۷۸ 

۱٤ ۹۱۰۷۹۲۸ ۹٥٦۹٤۹۳ ۱۰٤۹۲۱۳۲ 
۱۰۰۹۱٥۷

۲ 
۱۰۱۱٦۱۳

٦ ۹۲۹۳۹۲۷ ۹۳۹۰۰٥۳ ۹٤۹۱۲۲۳ ۸۹۹٤۱۸۹ ۹۱٤٤۸۷۲ 
۱۰٥۸٤۹٦

٥ ۹۹٥۱۲۱۷ 
۱۱٦۲۲۷۷۰

۷ 

۱٥ ۱۷٤۷۷۰۹٦ ۱۹۳۰۷۷٦۲ ۲۰۲۹۸۸۲٤ ۱۷۸۳۷٤۳
٦ 

۱۷۰۹۷۹۹
۱ 

۱٦۹۳٦۸۰
٦ 

۱٥۸٤۸۰۲
٥ 

۱٦۳۳٦۸۳
۸ 

۱٤۷٦۲۹۸
۳ 

۱٥۷٦۷٤۱
۷ 

۱٥٦۲٦۱۰
٦ 

۱٥۸٥۹۱٥
۰ 

۲۰۳۱٥٦٤۳
٤ 

۱٥ ٦۹٤۳٥٤۸ ٦٤۸۱٦٤۸ ٦٦۸٥٥۲۹ ٦۱۱٥۲۸۷ ٦۱۷٥۰۰٦٥٤ ٦۷۰۷۷ ٦٤۰٤۸۰۳ ٦۱۹۹۸٦۰ ٦۱۱٤۹۸۰ ٥۹۸٤۸۰۷ ٥۸۰٥٥۲٦٤٤٦٦ ٦۹۱ ۷٤۹۰٤۷٦۲ 

۱۷ ۸٥٦۱۷۳۱ ۹٦٥۹۳۱٤ ۱۰۳۳۱۲۹۳ ۱۲۸۰٤۱۰
۱ 

۱۰۰٥۷۳٥
۳ 

۸٥۲۹۸۸۳ ۸۷٦٤٦۸۸ ۸۷۱۹۳۲۲ ۸۱۸۸٦۹۳ ۸۱٥٥٥٦۸ ۹۰۳۳٥۳۳ ۷۷٤۳٦۷۷ ۱۱۰٥٤۹۱٥
٦ 

۱۸ ٥۸۲۱٦۷٦٥ ٥۰۳۳۹۹ ٦۹۹٤۳۲۱ ٦۰۸۸٥٤۸ ٦۰٦۱۷۳۰ ٦۷٦۲۰۹۸ ٦۹٥۷۰٥۸ ۷۲۹۰٤۱۲ ٦٤٥٦۳٤۰ ٦٦٤۸۲۱۳ ٦٥۰۰٦۷٦ ٦۹۱۲٤٥۳ ۷۸۹۹٦۹۲۳ 

۱۹ ٤۸۱٦۲۰۹ ۷٥۱۲۹۰۳ ٦٥۳۹٤۲۰ ٦٦۰۸۱۰٥ ٤۷٦۳۳٦۱ ٦۲۹۳٦۲۱ ٥۹۷۳٦۹٥ ٦۲٦٦٤۹۹ ٥۳٦۱٦۱٥٤٤ ٤۳٤۷٤ ٤۸۲۸٥۱۲ ٥٥۸۷۷٥۳ ٦۹۹۹٥۱٦٦ 

۲۰ ۷٤۹٥۳٥۰ ۸۳۰٥۳۲۰ ۱۱۰۱٥٤۸۰ ۱۰۷٦٥۱٤
۰ 

۱۰۹۳٦۹٥
۰ 

۱۰۷۸۱۸٦
۰ 

۱۱٥٥٦۳۱
۰ 

۱۱۰۳۱۱۹
۰ 

۱۱٥۰۰۰۰
۰ 

۱٤۹۱۷۳۰
۷ 

۱٥۳۹۷۱۹
۰ 

۱٦۷۹٥۱۱
۰ 

۱٤۰٤۹۷۲۰
۷ 

 ۱۷۷۱٥٥۸٤ ۱٤۰۷٤۷۷ ۱۳٤۸٥٤٤ ۱٤۰۹٦٦۸ ۱٤۷۳۹٦۰ ۱٦۰۰۹۳۱ ۱٤۸۲۸٦٤ ۱٤٦٥٥٤۰ ۱۳٦۷٥۲۰ ۱٥۸۷۰۳۰ ۱۷۱٥۳۹۰ ۱٥۰٦۸۷۰ ۱۳٤۹۷۹۰ ۲۲م 
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ارديبهش فروردين  مناطق 
 ت 

 مع كل ج اسفند  بهمن  دي  آذر آبان  مهر  شهريور مرداد تير  خرداد

شهري 
 ۲۰٦۳٤۳۰٦٥ ۱۸٥۰۲٦۸۸۱ مناطق 

۲۱٤۱۸٥۷٦
٤ 

۲۰۲۹۹٦٦
۸۱ 

۱۹۳٦٦٥٤
۰٤ 

۱۹٦۲٦۳۳
۸٥ 

۱۹٤۹۱٦۱
۲٤ 

۱۹۱٥۹۱٤
۸۲ 

۱۸٥٦۳۱٤
٤۱ 

۱۸۸۳۲۸٥
۹۲ 

۱۸٦٦۷٥٥
٥۹ 

۱۹٤٤۰٦٦
۷۰ 

۲۳٤۰۰۳۱۰
٤۸ 

بيمارست
 ۲٦۱٦۰۲٥۰ ۲۱۲۳۳٦۰ ۲۲۰٤۹۱۰ ۲۳٥۳۱٦۰ ۲۲۳۰۳۷۰ ۲۰۹۸٦۹۰ ۲۱٤٦٥۰۰ ۲۱٦٥۸۰۰ ۲۲٤۳۲۸۰ ۲۳٦۹٤۸۰ ۲۲٥٥٤۲۰ ۲۲۷۲۳۰۰ ۱٦۹٦۹۸۰ اني

شهري 
 متفرقه

۱۲۹٤٦۳۰۹ ۱۳۷۳٥۱۰٥ ۱۳۹۸۳۲۹٦ ۱۳۸۰٤٥٤
۹ 

۱۳۰۰۲۷۹
٦ 

۱۳۹۹۰۳۷
٥ 

۱۳۸۲٦۰۹
٦ 

۱۳۸۸۸۲٥
۸ 

۱٤۲۸۸۲٤
۹ 

۱٤۷۹٤۳۸
۸ 

۱۳۲٥۷۹۱
۱ 

۱۲۹٦۱٤۹
۰ 

۱٦٤٤۷۸۸۲
۲ 

صنعتي و 
كارخانج

 ات
۱۲۲۳۷۲۰ ۱۸٤۸۳۲۰ ۱۹٦۱٦۲۰ ۱۹۰۰۳۲۰ ۱٦٦۰۹٦۰ ۱٤٦٥۰۸۰ ۱۹۰۳٥۱۰ ۱۲۰۰۹٤۰ ۱۲۸۱۳۱۰ ۱۳۷۳٦۸۰ ۱٦٥۷۷۹۰ ۱۲٤۷۳۹۰ ۱۸۷۲٤٦٤۰ 

ضايعات 
داروساز

 ي
۱۷۲۷۰ ٦۰٥۰۰ ٥٦٤۷۰ ٦۷٤٥۰ ٤۳٦۱۰ ٥۲۳٦۰ ٤٦٦۲۰ ٤۰۰۲۰ ٥۰۳٤۰ ٦٤٦۰۰ ٥۷۰۳۰ ٦۱۹۰۰ ٦۱۸۱۷۰ 

جمع سال 
۸۲ ۲۰۰۹۱۱۱٦۰ ۲۲٤۲٥۹۲۹۰ 

۲۳۲٤٤۲٥۷
۰ 

۲۲۱۱۳۸٤
۸۰ 

۲۱۰٦۱٦۰
٥۰ 

۲۱۳۹۳۷۰
۰۰ 

۲۱۲۸۳۸۸
٥۰ 

۲۰۸۸۱۹۳
۹۰ 

۲۰۳٤۸۱۷
۱۰ 

۲۰٦۹۱٤٤
۲۰ 

۲۰۳۸٥۳۲
۰۰ 

۲۱۰۸۰۰۸
۱۰ 

۲٥٥۰۰۱۲۹
۳۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸۲ 

در ماه هاي مختلف سال  ۱۳۸۲د مواد زايد جامد در سال تولي

هزار تن نوسان داشته است كمترين مقدار در  ۲۲۸تا  ۱۹۸بين 

هزار تن و بيشترين مقدار مربوط به  ۱۹۸ماه فروردين معادل 

ميانگين توليد مواد . هزار تن بوده است ۲۲۸ماه خرداد با 

 .باشد يهزار تن م ۷٥/۲۰۸زايد جامد در هر ماه معادل 

 زباله صنعتي.  ۳ـ  ٤ـ  ۱ـ  ۲

بخشي از توليد مواد زايد جامد صنايع و كارخانجات كه    

برابر  ۱۳۸۲شود در سال  براي دفن به مركز كهريزك منتقل مي

توليد پسماندهاي صنايع تهران خيلي . هزار تن بوده است ۷/۱۸

ات باشد كه در بخش خاصي از گزارش اطالع بيشتر از اين مقدار مي

 .تفصيلي آن ارايه شده است

) بيش از ده نفر كاركن ( كارگاه بزرگ صنعتي  ۱٤۷٤در تهران 

اند كه در جدول بعد توزيع آنها در سطح  فعال بوده ۱۳۸۱در سال 

)  ISIC( هاي اقتصادي  كد سه رقمي طبقه بندي بين المللي فعاليت

ت واحد داراي زائدا ۱٤۱شود از كارگاههاي مذكور  مشاهده مي

 ۳۱٦٤۱بيش از  ۱۳۸۰صنعتي در سطح قابل توجه هستند كه در سال 

درصد از اين ضايعات در واحدهاي  ۱٦. اند تن ضايعات جامد داشته

 ۲۱شود و قريب به  توليد كننده مواد و محصوالت شيميايي حاصل مي

درصد نيز در واحدهاي توليد كننده وسايل نقيله موتوري بوجود 

درصد ضايعات جامد نيز در  ۲۰بيش از  آيد همين حدود يعني مي

درصد از  ۲٦حدود . گردد صنايع مواد غذايي و آشاميدني حاصل مي

هاي صنايع كاني غير فلزي عمدتًا  ضايعات مذكور نتيجه فعاليت

هاي  توليد كننده مصالح ساختماني است و بقيه در ساير فعاليت



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸۳ 

العات مربوط در جدول بعد عالوه بر ارايه اط. شود صنعتي توليد مي

به توليد زائدات صنعتي جامد، مقدار توليد مواد زائد صنعتي 

 .مايع نيز ارايه شده است



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸٤ 

نفر كاركن و بيشتز بر حسب نوع و مقدار  ۱۰كارگاههاي صنعتي :   ۱۹جدول شماره 

 ۱۳۸۰: مواد زائد صنعتي و فعاليت 

 كد فعاليت 
تعداد كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد كارگاههاي 
اد زائد داراي مو

 صنعتي 

تن در سال ( جامد 
 ( 

 مايع 
متر مكعب در ( 

 ) سال 

۱ ۲ ۳ ٥ ٤ 

0B -1B۱٤۷٤ 2B۱٤۱ 3B۳۱٦۲۱ 4B٦۳۳۸۹۲ 

5B۱٥۱ 6B۲۱ 7B۲ 8B۱٥٦۰ 9B۳٦٥۰ 

10B۱٥۲ 11B۱۲ 12B۲ 13B۱۳٥۷ 14B٦٤ 

15B۱٥۳ 16B۲٦ 17B۲ 18B۸۰۰ 19B۰ 

20B۱٥٤ 21B٦۷ 22B٥ 23B۳۱٥ 24B۱۰ 

25B۱٥٥ 26B۸ 27B۲ 28B۲٤۰۰ 29B۳۰۰۰۰ 

30B۱٦۰ 31B۱ 32B۰ 33B۰ 34B۰ 

35B۱۷۱ 36B٥۲ 37B۸ 38B٤۲۰ 39B۹۰۳۲ 

40B۱۷۲ 41B۲۰ 42B۱ 43B٤۰ 44B۰ 

45B۱۷۳ 46B۳٥ 47B۳ 48B۱۹ 49B۰ 

50B۱۸۱ 51B٤۷ 52B۳ 53B٤ 54B۰ 

55B۱۹۱ 56B۹ 57B۲ 58B۳۱ 59B۰ 

60B۱۹۲ 61B۲۱ 62B۱ 63B۳ 64B۰ 

65B۲۰۲ 66B۱۱ 67B۱ 68B٥٥ 69B۰ 

70B۲۱۰ 71B۳۳ 72B٦ 73B۹۷ 74B۰ 

75B۲۲۱ 76B۳٤ 77B٤ 78B۱٥۹ 79B۰ 

80B۲۲۲ 81B۷۷ 82B۹ 83B۱۱۸۷ 84B۱ 

85B۲۳۲ 86B۳ 87B۱ 88B٤۰ 89B۰ 

90B۲٤۱ 91B۱۲ 92B۳ 93B۳۰٥۰ 94B٥۲۹۹۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸٥ 

  ۱۹ادامه جدول شماره 

 كد فعاليت 
تعداد كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد كارگاههاي 
داراي مواد زائد 

 صنعتي 

تن در سال ( جامد 
 ( 

 مايع 
متر مكعب در ( 

 ) سال 

۱ ۲ ۳ ٥ ٤ 

95B۲٤۲ 96B۱۰۷ 97B۱٥ 98B۲۰۱٤ 99B٥۱۷٥۳۱ 

100B۲٥۱ 101B۲۰ 102B۱ 103B۰ 104B٦۷۰۰ 

105B۲٥۲ 106B۷٦ 107B۳ 108B۱۱ 
109B۰ 

110B۲٦۱ 111B۲۸ 112B٤ 113B۸۲ 114B۰ 

115B۲٦۹ 116B٦٥ 117B۱۳ 118B۸۱۰۷ 119B۱٥۰ 

120B۲۷۱ 121B۱۳ 122B۲ 123B۸۷٥ 124B۰ 

125B۲۷۲ 126B۱۰ 127B۲ 128B٤ 129B۰ 

130B۲۷۳ 131B۱۷ 132B۲ 133B٥۰۱ 134B۰ 

135B۲۸۱ 136B٤۲ 137B۳ 138B۷ 139B۰ 

140B۲۸۹ 141B۱۰۰ 142B۱۱ 143B٤۱ 144B۲۲٦۸ 

145B۲۹۱ 146B۹٤ 147B۷ 148B٤۰ 149B۱ 

150B۲۹۲ 151B٦۹ 152B٦ 153B۳٥ 154B۱ 

155B۲۹۳ 156B۳٥ 157B۳ 158B۲۸ 159B٥۰۰ 

160B۳۰۰ 161B۲٦ 162B۰ 163B۰ 164B۰ 

165B۳۱۱ 166B۲٥ 167B۱ 168B۸ 169B۰ 

170B۳۱۲ 171B۹ 172B۰ 173B۰ 174B۰ 

175B۳۱۳ 176B۹ 177B۱ 178B٤٥۰ 179B۰ 

180B۳۱٤ 181B۳ 182B۰ 183B۰ 184B۰ 

185B۳۱٥ 186B۱۳ 187B۰ 188B۰ 189B۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸٦ 

 ۱۹ادامه جدول شماره       

 كد فعاليت 
تعداد كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد كارگاههاي 
داراي مواد زائد 

 صنعتي 

تن در سال ( جامد 
 ( 

 مايع 
متر مكعب در ( 

 ) سال 

۱ ۲ ۳ ٥ ٤ 

190B۳۱۹ 191B۱٥ 192B۱ 193B۲ 194B۰ 

195B۳۲۲ 196B۱۰ 197B۰ 198B۰ 199B۰ 

200B۳۲۳ 201B۱٥ 202B۰ 203B۰ 204B۰ 

205B۳۳۱ 206B۳۰ 207B۱ 208B۹۳ 209B۹ 

210B۳۳۳ 211B۱ 212B۰ 213B۰ 214B۰ 

215B۳٤۱ 216B۹ 217B۲ 218B٦۳۹۰ 219B۱۷۸٥ 

220B۳٤۲ 221B۸ 222B۱ 223B۲ 224B۰ 

225B۳٤۳ 226B٦۳ 227B۲ 228B۱٤٥ 229B۹۲۰۰ 

230B۳٥۹ 231B٦ 232B۱ 233B۳ 234B۰ 

235B۳٦۱ 236B٤٦ 237B٤ 238B۱۲٤٦ 239B۰ 

240B۳٦۹ 241B۲۱ 242B۰ 243B۰ 244B۰ 

  

  

  
 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸۷ 

  محل دفع زباله صنعتي  •

كارگاه بزرگ صنعتي توليد كننده مواد زائد در مقياس  ۱٤۱از 

. كنند خود را در داخل كارگاه دفع مي واحد مواد زائد ۱۲وسيع، 

 ۳از اين واحدها، يك كارگاه توليد كننده صنايع مواد غذايي، 

كارگاه توليد كننده منسوجات، يك كارگاه با فعاليت عمل آوري 

كارگاه توليد كننده مواد و محصوالت شيميايي، يك  ۲چرم، 

وليد كارگاه توليد كننده محصوالت كاني غير فلزي، يك كارگاه ت

كارگاه توليد كننده محصوالت فلزي  ۲كننده فلزات اساسي، 

 ۷۹. فابريكي و يك واحد توليد كننده كاغذ و محصوالت كاغذي است

واحد محل دفن شهرداري را به عنوان محل دفن زايدات خود عنوان 

واحد محل دفن زايدات خود را بصورت مشخص اعالم  ٥۸اند و  كرده

 . اند ننموده

واد زايد جامد توسط شهرداري جمع آوري و دفن بخش اعظم م

 : شوند  شود و بقيه به شرح زير جمع آوري و دفن مي مي

o ها، باغات و امثال آن توسط ساكنين  مواد زايد جامد كه در گودها، چاه

 شود؛ شهر دفن مي

o گردد و از طريق فاضالب از  هاي آب سرازير مي مواد زايد جامد كه در جوي

 د؛گرد شهر خارج مي

o هاي خاص در داخل شهر  موادي از مواد زايد جامد كه به وسيله گروه

 گيرد شود و به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي تفكيك مي

 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸۸ 

نفر كاركن و بيشتر بر حسب محل دفع مواد  ۱۰كارگاههاي صنعتي :   ۲۰جدول شماره 

 ۱۳۸۰: زائد صنعتي و فعاليت 

 كد فعاليت
تعداد 
كارگاههاي 
 صنعتي 

داد تع
كارگاههاي 
داراي مواد 
 زائد صنعتي 

داخل 
 كارگاه

 خارج از كارگاه

محل دفن 
 ساير  شهرداري

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ 

245B -246B۱٤۷٤ 247B۱٤۱ 248B۱۲ 249B۷۹ 250B٥۸ 

251B۱٥۱ 252B۲۱ 253B۲ 254B۰ 255B۲ 256B۰ 

257B۱٥۲ 258B۱۲ 259B۲ 260B۰ 261B۱ 262B۱ 

263B۱٥۳ 264B۲٦ 265B۲ 266B۰ 267B۲ 268B۰ 

269B۱٥٤ 270B٦۷ 271B٥ 272B۰ 273B٤ 274B۱ 

275B۱٥٥ 276B۸ 277B۲ 278B۱ 279B۰ 280B۱ 

281B۱٦۰ 282B۱ 283B۰ 284B۰ 285B۰ 286B۰ 

287B۱۷۱ 288B٥۲ 289B۸ 290B۲ 291B٤ 292B۲ 

293B۱۷۲ 294B۲۰ 295B۱ 296B۱ 297B۰ 298B۰ 

299B۱۷۳ 300B۳٥ 301B۳ 302B۰ 303B۱ 304B۲ 

305B۱۸۱ 306B٤۷ 307B۳ 308B۰ 309B۲ 310B۱ 

311B۱۹۱ 312B۹ 313B۲ 314B۱ 315B۱ 316B۰ 

317B۱۹۲ 318B۲۱ 319B۱ 320B۰ 321B۱ 322B۰ 

323B۲۰۲ 324B۱۱ 325B۱ 326B۰ 327B۰ 328B۱ 

329B۲۱۰ 330B۳۳ 331B٦ 332B۱ 333B۳ 334B۲ 

335B۲۲۱ 336B۳٤ 337B٤ 338B۰ 339B۱ 340B۳ 

341B۲۲۲ 342B۷۷ 343B۹ 344B۰ 345B۱ 346B۰ 

347B۲۳۲ 348B۳ 349B۱ 350B۰ 351B۱ 352B۰ 

353B۲٤۱ 354B۱۲ 355B۳ 356B۰ 357B۳ 358B۰ 

359B۲٤۲ 360B۱۰۷ 361B۱٥ 362B۲ 363B۱٤ 364B۳ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۸۹ 

 ۲۰ادامه جدول شماره 

 كد فعاليت
تعداد 
كارگاههاي 
 صنعتي 

تعداد 
كارگاههاي 
داراي مواد 

 ائد صنعتي ز

داخل 
 كارگاه

 خارج از كارگاه

محل دفن 
 ساير  شهرداري

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ 

365B۲٥۱ 366B۲۰ 367B۱ 368B۰ 369B۰ 370B۱ 

371B۲٥۲ 372B۷٦ 373B۳ 374B۰ 375B۳ 376B۰ 

377B۲٦۱ 378B۲۸ 379B٤ 380B۱ 381B۳ 382B۰ 

383B۲٦۹ 384B٦٥ 385B۱۳ 386B۰ 387B۱۱ 388B۲ 

389B۲۷۱ 390B۱۳ 391B۲ 392B۰ 393B۱ 394B۱ 

395B۲۷۲ 396B۱۰ 397B۲ 398B۱ 399B۰ 400B۱ 

401B۲۷۳ 402B۱۷ 403B۲ 404B۰ 405B۲ 406B۰ 

407B۲۸۱ 408B٤۲ 409B۳ 410B۰ 411B۲ 412B۱ 

413B۲۸۹ 414B۱۰۰ 415B۱۱ 416B۲ 417B۳ 418B٦ 

419B۲۹۱ 420B۹٤ 421B۷ 422B۰ 423B۳ 424B٤ 

425B۲۹۲ 426B٦۹ 427B٦ 428B۰ 429B۳ 430B۳ 

431B۲۹۳ 432B۳٥ 433B۳ 434B۰ 435B۱ 436B۳ 

437B۳۰۰ 438B۲٦ 439B۰ 440B۰ 441B۰ 442B۰ 

443B۳۱۱ 444B۲٥ 445B۱ 446B۰ 447B۰ 448B۱ 

449B۳۱۲ 450B۹ 451B۰ 452B۰ 453B۰ 454B۰ 

455B۳۱۳ 456B۹ 457B۱ 458B۰ 459B۰ 460B۱ 

461B۳۱٤ 462B۳ 463B۰ 464B۰ 465B۰ 466B۰ 

467B۳۱٥ 468B۱۳ 469B۰ 470B۰ 471B۰ 472B۰ 

473B۳۱۹ 474B۱٥ 475B۱ 476B۰ 477B۰ 478B۱ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۰ 

 ۲۰ادامه جدول شماره 

 كد فعاليت
تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 
كارگاههاي 
داراي مواد 
 زائد صنعتي 

 داخل كارگاه
 خارج از كارگاه

دفن  محل
 ساير  شهرداري

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ 

479B۳۲۲ 480B۱۰ 481B۰ 482B۰ 483B۰ 484B۰ 

485B۳۲۳ 486B۱٥ 487B۰ 488B۰ 489B۰ 490B۰ 

491B۳۳۱ 492B۳۰ 493B۱ 494B۰ 495B۰ 496B۱ 

497B۳۳۳ 498B۱ 499B۰ 500B۰ 501B۰ 502B۰ 

503B۳٤۱ 504B۹ 505B۲ 506B۰ 507B۱ 508B۲ 

509B۳٤۲ 510B۸ 511B۱ 512B۰ 513B۱ 514B۰ 

515B۳٤۳ 516B٦۳ 517B۲ 518B۰ 519B۲ 520B۰ 

521B۳٥۹ 522B٦ 523B۱ 524B۰ 525B۱ 526B۰ 

527B۳٦۱ 528B٤٦ 529B٤ 530B۰ 531B۱ 532B٤ 

533B۳٦۹ 534B۲۱ 535B۰ 536B۰ 537B۰ 538B۰ 

 

 سيستم بازيافت در كارگاههاي بزرگ صنعتي  •

واحد  ۳۲راي زايدات صنعتي، كارگاه بزرگ صنعتي دا ۱٤۱از 

داراي سيستم بازيافت مواد زائد صنعتي هستند كه از اين تعداد 

واحد در توليد كاغذ و محصوالت  ۲واحد در صنايع مواد غذايي،  ۲

واحد در  ۲واحد در توليد مواد و محصوالت شيميايي،  ٥كاغذي، 

، واحد در توليد فلزات اساسي ٤توليد محصوالت كاني غير فلزي، 

واحد در توليد  ۸واحد در توليد محصوالت فلزي فابريكي،  ۳

واحد در توليد وسايل نقليه و بقيه  ۲ماشين آالت و تجهيزات، 

 . ها هستند در ساير فعاليت

كارگاه بزرگ صنعتي داراي تجهيزات كنترل آلودگي هوا  ٦۱

كارگاه بزرگ صنعتي داراي فاضالب صنعتي هستند كه  ۷۸باشند  مي



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۱ 

واحد داراي  ٤۲از آنها داراي سيستم تصفيه فاضالب و  واحد ٥۱

كارگاه بزرگ صنعتي سيستم  ۳۹باشند  سيستم خنثي سازي فاضالب مي

واحد از آنها داراي سيستم بازيافت  ۱۸آزمايش فاضالب دارند و 

 . باشند فاضالب مي



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۲ 

 كاركن و بيشتر بر حسب اطالعات  زيست ۱۰كارگاههاي صنعتي :   ۲۱جدول شماره 

 ۱۳۸۰: محيطي و فعاليت 

كد 
 فعاليت

تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي

تعداد 
گارگاههاي 
داراي 
فاضالب 
 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
تصفيه 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 

خنثي سازي 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
آزمايش 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
بازيافت 

 ضالبفا

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 

مواد زائد 
 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
بازيافت 
مواد زائد 
 صتعتي 

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
تجهيزات 
كنترل 
آلودگي 

 هوا
۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

539B -540B۱٤۷٤ 541B۷۸ 542B٥۱ 543B٤۲ 544B۳۹ 545B۱۸ 546B۱٤۱ 547B۳۲ 548B٦۱ 

549B۱٥۱ 550B۲۱ 551B۳ 552B۳ 553B۲ 554B۲ 555B۲ 556B۲ 557B۰ 558B۲ 

559B۱٥۲ 560B۱۲ 561B۲ 562B۲ 563B۲ 564B۲ 565B۱ 566B۲ 567B۰ 568B۰ 

569B۱٥۳ 570B۲٦ 571B۰ 572B۰ 573B۰ 574B۰ 575B۰ 576B۲ 577B۰ 578B۸ 

579B۱٥٤ 580B٦۷ 581B۲ 582B۱ 583B۰ 584B۰ 585B۱ 586B٥ 587B۲ 588B۱ 

589B۱٥٥ 590B۸ 591B۲ 592B۱ 593B۱ 594B۱ 595B۰ 596B۲ 597B۱ 598B۰ 

599B۱٦۰ 600B۱ 601B۰ 602B۰ 603B۰ 604B۰ 605B۰ 606B۰ 607B۰ 608B۰ 

609B۱۷۱ 610B٥۲ 611B۱۹ 612B۱٦ 613B۱٥ 614B۱۱ 615B۳ 616B۸ 617B۱ 618B۳ 

619B۱۷۲ 620B۲۰ 621B۱ 622B۱ 623B۱ 624B۰ 625B۱ 626B۱ 627B۰ 628B۱ 

629B۱۷۳ 630B۳٥ 631B۱ 632B۱ 633B۱ 634B۱ 635B۱ 636B۳ 637B۰ 638B۰ 

639B۱۸۱ 640B٤۷ 641B۱ 642B۱ 643B۰ 644B۱ 645B۰ 646B۳ 647B۱ 648B۱ 

649B۱۹۱ 650B۹ 651B۲ 652B۱ 653B۱ 654B۱ 655B۰ 656B۲ 657B۰ 658B۱ 

659B۱۹۲ 660B۲۱ 661B۰ 662B۰ 663B۰ 664B۰ 665B۰ 666B۱ 667B۰ 668B۰ 

669B۲۰۲ 670B۱۱ 671B۰ 672B۰ 673B۰ 674B۰ 675B۰ 676B۱ 677B۰ 678B۱ 

679B۲۱۰ 680B۳۳ 681B۳ 682B۱ 683B۰ 684B۱ 685B۱ 686B٦ 687B۲ 688B۱ 

689B۲۲۱ 690B۳٤ 691B۰ 692B۰ 693B۰ 694B۰ 695B۰ 696B٤ 697B۱ 698B۱ 

699B۲۲۲ 700B۷۷ 701B۱ 702B۰ 703B۰ 704B۰ 705B۰ 706B۹ 707B۰ 708B۰ 

709B۲۳۲ 710B۳ 711B۰ 712B۰ 713B۰ 714B۰ 715B۰ 716B۱ 717B۰ 718B۰ 

719B۲٤۱ 720B۱۲ 721B۱ 722B۰ 723B۰ 724B۰ 725B۰ 726B۳ 727B۱ 728B۲ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۳ 

 ۲۱ادامه جدول شماره 

كد 
 فعاليت

تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي

تعداد 
گارگاههاي 
داراي 
فاضالب 
 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
تصفيه 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 

خنثي سازي 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
آزمايش 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
بازيافت 

 بفاضال

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 

مواد زائد 
 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
بازيافت 
مواد زائد 
 صتعتي 

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
تجهيزات 
كنترل 
آلودگي 

 هوا
۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

729B۲٤۲ 730B۱۰۷ 731B۱۰ 732B۸ 733B٦ 734B۷ 735B۳ 736B۱٥ 737B٤ 738B۱۰ 

739B738B۲٥۱ 740B739B۲۰ 741B740B۰ 742B741B۰ 743B742B۰ 744B743B۰ 745B744B۰ 746B745B۱ 747B746B۰ 748B747B٤ 

749B748B۲٥۲ 750B749B۷٦ 751B750B۱ 752B751B۰ 753B752B۰ 754B753B۰ 755B754B۰ 756B755B۳ 757B756B۰ 758B757B۱ 

759B758B۲٦۱ 760B759B۲۸ 761B760B۲ 762B761B۰ 763B762B۰ 764B763B۱ 765B764B۰ 766B765B٤ 767B766B۰ 768B767B۰ 

769B768B۲٦۹ 770B769B٦٥ 771B770B۲ 772B771B۲ 773B772B۰ 774B773B۰ 775B774B۰ 776B775B۱۳ 777B776B۲ 778B777B٤ 

779B778B۲۷۱ 780B779B۱۳ 781B780B۱ 782B781B۱ 783B782B۱ 784B783B۱ 785B784B۱ 786B785B۲ 787B786B۱ 788B787B۲ 

789B788B۲۷۲ 790B789B۱۰ 791B790B۱ 792B791B۰ 793B792B۰ 794B793B۰ 795B794B۰ 796B795B۲ 797B796B۲ 798B797B۰ 

799B798B۲۷۳ 800B799B۱۷ 801B800B۰ 802B801B۰ 803B802B۰ 804B803B۰ 805B804B۰ 806B805B۲ 807B806B۱ 808B807B۰ 

809B808B۲۸۱ 810B809B٤۲ 811B810B۰ 812B811B۰ 813B812B۰ 814B813B۰ 815B814B۰ 816B815B۳ 817B816B۰ 818B817B۱ 

819B818B۲۸۹ 820B819B۱۰۰ 821B820B٦ 822B821B٥ 823B822B۳ 824B823B۳ 825B824B۱ 826B825B۱۱ 827B826B۳ 828B827B٤ 

829B828B۲۹۱ 830B829B۹٤ 831B830B۲ 832B831B۰ 833B832B۱ 834B833B۰ 835B834B۰ 836B835B۷ 837B836B٥ 838B837B۲ 

839B838B۲۹۲ 840B839B٦۹ 841B840B۱ 842B841B۰ 843B842B۰ 844B843B۰ 845B844B۰ 846B845B٦ 847B846B۲ 848B847B۱ 

849B848B۲۹۳ 850B849B۳٥ 851B850B۷ 852B851B۳ 853B852B٤ 854B853B۳ 855B854B۰ 856B855B۳ 857B856B۱ 858B857B۳ 

859B858B۳۰۰ 860B859B۲٦ 861B860B۰ 862B861B۰ 863B862B۰ 864B863B۰ 865B864B۰ 866B865B۰ 867B866B۰ 868B867B۰ 

869B868B۳۱۱ 870B869B۲٥ 871B870B۱ 872B871B۰ 873B872B۰ 874B873B۰ 875B874B۰ 876B875B۱ 877B876B۰ 878B877B۰ 

879B878B۳۱۲ 880B879B۹ 881B880B۰ 882B881B۰ 883B882B۰ 884B883B۰ 885B884B۰ 886B885B۰ 887B886B۰ 888B887B۰ 

889B888B۳۱۳ 890B889B۹ 891B890B۰ 892B891B۰ 893B892B۰ 894B893B۰ 895B894B۰ 896B895B۱ 897B896B۰ 898B897B۰ 

899B898B۳۱٤ 900B899B۳ 901B900B۰ 902B901B۰ 903B902B۰ 904B903B۰ 905B904B۰ 906B905B۰ 907B906B۰ 908B907B۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹٤ 

 ۲۱ادامه جدول شماره 

كد 
 فعاليت

تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي

تعداد 
گارگاههاي 
داراي 
فاضالب 
 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
تصفيه 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 

خنثي سازي 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
آزمايش 
 فاضالب

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
بازيافت 

 بفاضال

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 

مواد زائد 
 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
سيستم 
بازيافت 
مواد زائد 
 صتعتي 

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 
تجهيزات 
كنترل 
آلودگي 

 هوا
۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

909B908B۳۱٥ 910B909B۱۳ 911B910B۰ 912B911B۰ 913B912B۰ 914B913B۰ 915B914B۰ 916B915B۰ 917B916B۰ 918B917B۰ 

919B918B۳۱۹ 920B919B۱٥ 921B920B۰ 922B921B۰ 923B922B۰ 924B923B۰ 925B924B۰ 926B925B۱ 927B926B۰ 928B927B۰ 

929B928B۳۲۲ 930B929B۱۰ 931B930B۰ 932B931B۰ 933B932B۰ 934B933B۰ 935B934B۰ 936B935B۰ 937B936B۰ 938B937B۰ 

939B938B۳۲۳ 940B939B۱٥ 941B940B۰ 942B941B۰ 943B942B۰ 944B943B۰ 945B944B۰ 946B945B۰ 947B946B۰ 948B947B۰ 

949B948B۳۳۱ 950B949B۳۰ 951B950B۱ 952B951B۰ 953B952B۰ 954B953B۰ 955B954B۰ 956B955B۱ 957B956B۰ 958B957B۱ 

959B958B۳۳۳ 960B959B۱ 961B960B۰ 962B961B۰ 963B962B۰ 964B963B۰ 965B964B۰ 966B965B۰ 967B966B۰ 968B967B۰ 

969B968B۳٤۱ 970B969B۹ 971B970B۳ 972B971B۳ 973B972B۳ 974B973B۳ 975B974B۲ 976B975B۲ 977B976B۰ 978B977B۲ 

979B978B۳٤۳ 980B979B٦۳ 981B980B۲ 982B981B۱ 983B982B۱ 984B983B۱ 985B984B۱ 986B985B۲ 987B986B۱ 988B987B۱ 

989B988B۳٥۹ 990B989B٦ 991B990B۰ 992B991B۰ 993B992B۰ 994B993B۰ 995B994B۰ 996B995B۱ 997B996B۰ 998B997B۰ 

999B998B۳٦۱ 1000B999B٤٦ 1001B1000B۰ 1002B1001B۰ 1003B1002B۰ 1004B1003B۰ 1005B1004B۰ 1006B1005B٤ 1007B1006B۰ 1008B1007B۳ 

1009B1008B۳٦۹ 1010B1009B۲۱ 1011B1010B۰ 1012B1011B۰ 1013B1012B۰ 1014B1013B۰ 1015B1014B۰ 1016B1015B۰ 1017B1016B۰ 1018B1017B۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹٥ 

 حجم  و نحوه دفع زباله صنعتي •

كارگاه بزرگ صنعتي، كه داراي زايدات صنعتي در  ۱٤۱از 

واحد اقدام به دفن زايدات  ٥۷. مقياس قابل توجه هستند

برابر  ۱۳۸۰دار زايدات دفن شده توسط آنها در سال مق. كنند مي

واحد توليد  ٦درصد آن در  ٤٥تن بوده است كه بيش از  ۱٤٥۷۳

درصد مواد زائد دفن  ۱٥بيش از . كننده مواد غذايي بوده است

. واحد صنعتي مواد شيميايي صورت گرفته است ۱۲شده نيز توسط 

يد كنندگان درصد از مواد دفن شده بوسيله تول ۱٦قريب به 

محصوالت كاني غير فلزي و بقيه بوسيله ساير كارگاهها بوده 

 . است

هزار تن از  ۲٦۸بيش از  ۱۳۸۰كارگاه بزرگ صنعتي در سال  ۳۲

درصد  ٦/۹۸اند كه بيش از  زايدات صنعتي خود را بازيافت كرده

واحد صنايع توليد كننده مواد و محصوالت شيميايي  ٥آن توسط 

 . بوده است

تن  ٥٦٤۱۸سوزانده شده و  ۱۳۸۰از زايدات صنعتي در سال  تن ۹۷

هزار تن نيز  ٥۹كارخانه به صورت موقت انبار شده است و  ۸در 

 .به طرق ديگر حذف شده است



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹٦ 

كاركن و بيشتر بر حسب نحوه و مقدار دفع  ۱۰كارگاههاي صنعتي :  ۲۲جدول شماره 
       ۱۳۸۰: مواد زائد صنعتي و فعاليت 

 ) سال  تن در(    

كد 
 فعاليت

تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 

مواد زائد 
 صنعتي 

 ساير  انبار موقت سوزاندن بازيافت  دفن 

 مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ 

1019B1018B -1020B۱٤۷٤ 1021B1019B۱٤۱ 1022B1020B٥۷ 1023B1021B۱٤٥۷۳ 1024B1022B۳۲ 1025B1023B۲٦۸۲۳۹ 1026B1024B٦ 1027B1025B۹۷ 1028B1026B۸ 1029B1027B٥٦٤۱۸ 1030B1028B٥۱ 1031B1029B٥۹۰٦۳ 

1032B1030B۱٥۱ 1033B1031B۲۱ 1034B1032B۲ 1035B1033B۲ 1036B1034B٥۲۱۰ 1037B1035B۰ 1038B1036B۰ 1039B1037B۰ 1040B1038B۰ 1041B1039B۰ 1042B1040B۰ 1043B1041B۰ 1044B1042B۰ 

1045B1043B۱٥۲ 1046B1044B۱۲ 1047B1045B۲ 1048B1046B۱ 1049B1047B۸٤۰ 1050B1048B۰ 1051B1049B۰ 1052B1050B۰ 1053B1051B۰ 1054B1052B۰ 1055B1053B۰ 1056B1054B۱ 1057B1055B۱ 

1058B1056B۱٥۳ 1059B1057B۲٦ 1060B1058B۲ 1061B1059B۱ 1062B1060B٤۰۰ 1063B1061B۰ 1064B1062B۰ 1065B1063B۰ 1066B1064B۰ 1067B1065B۰ 1068B1066B۰ 1069B1067B۱ 1070B1068B٤۰۰ 

1071B1069B۱٥٤ 1072B1070B٦۷ 1073B1071B٥ 1074B1072B۲ 1075B1073B۱۸۰ 1076B1074B۲ 1077B1075B٥٥ 1078B1076B۰ 1079B1077B۰ 1080B1078B۰ 1081B1079B۰ 1082B1080B۱ 1083B1081B۹۰ 

1084B1082B۱٥٥ 1085B1083B۸ 1086B1084B۲ 1087B1085B۰ 1088B1086B۰ 1089B1087B۱ 1090B1088B۲٤۰۰ 1091B1089B۰ 1092B1090B۰ 1093B1091B۰ 1094B1092B۰ 1095B1093B۱ 1096B1094B۳۰۰۰۰ 

1097B1095B۱٦۰ 1098B1096B۱ 1099B1097B۰ 1100B1098B۰ 1101B1099B۰ 1102B1100B۰ 1103B1101B۰ 1104B1102B۰ 1105B1103B۰ 1106B1104B۰ 1107B1105B۰ 1108B1106B۰ 1109B1107B۰ 

1110B1108B۱۷۱ 1111B1109B٥۲ 1112B1110B۸ 1113B1111B۱ 1114B1112B۳۲٥ 1115B1113B۱ 1116B1114B۱۷ 1117B1115B۱ 1118B1116B۱ 1119B1117B۱ 1120B1118B۲ 1121B1119B٤ 1122B1120B۹۰٤۱ 

1123B1121B۱۷۲ 1124B1122B۲۰ 1125B1123B۱ 1126B1124B۰ 1127B1125B۰ 1128B1126B۰ 1129B1127B۰ 1130B1128B۰ 1131B1129B۰ 1132B1130B۱ 1133B1131B٤۰ 1134B1132B۰ 1135B1133B۰ 

1136B1134B۱۷۳ 1137B1135B۳٥ 1138B1136B۳ 1139B1137B۱ 1140B1138B۱ 1141B1139B۰ 1142B1140B۰ 1143B1141B۱ 1144B1142B۱ 1145B1143B۰ 1146B1144B۰ 1147B1145B۲ 1148B1146B۱۷ 

1149B1147B۱۸۱ 1150B1148B٤۷ 1151B1149B۳ 1152B1150B۱ 1153B1151B۱ 1154B1152B۱ 1155B1153B۱ 1156B1154B۰ 1157B1155B۰ 1158B1156B۰ 1159B1157B۰ 1160B1158B۱ 1161B1159B۲ 

1162B1160B۱۹۱ 1163B1161B۹ 1164B1162B۲ 1165B1163B۱ 1166B1164B۱ 1167B1165B۰ 1168B1166B۰ 1169B1167B۰ 1170B1168B۰ 1171B1169B۰ 1172B1170B۰ 1173B1171B۱ 1174B1172B۳۰ 

1175B1173B۱۹۲ 1176B1174B۲۱ 1177B1175B۱ 1178B1176B۰ 1179B1177B۰ 1180B1178B۰ 1181B1179B۰ 1182B1180B۰ 1183B1181B۰ 1184B1182B۰ 1185B1183B۰ 1186B1184B۱ 1187B1185B۳ 

1188B1186B۲۰۲ 1189B1187B۱۱ 1190B1188B۱ 1191B1189B۰ 1192B1190B۰ 1193B1191B۰ 1194B1192B۰ 1195B1193B۱ 1196B1194B٥٥ 1197B1195B۰ 1198B1196B۰ 1199B1197B۰ 1200B1198B۰ 

1201B1199B۲۱۰ 1202B1200B۳۳ 1203B1201B٦ 1204B1202B۳ 1205B1203B٦٥ 1206B1204B۲ 1207B1205B۱۲ 1208B1206B۰ 1209B1207B۰ 1210B1208B۰ 1211B1209B۰ 1212B1210B۱ 1213B1211B۲۰ 

1214B1212B۲۲۱ 1215B1213B۳٤ 1216B1214B٤ 1217B1215B۱ 1218B1216B۲۰ 1219B1217B۱ 1220B1218B۲ 1221B1219B۰ 1222B1220B۰ 1223B1221B۰ 1224B1222B۰ 1225B1223B۲ 1226B1224B۱۳۷ 

1227B1225B۲۲۲ 1228B1226B۷۷ 1229B1227B۹ 1230B1228B۱ 1231B1229B٦ 1232B1230B۰ 1233B1231B۰ 1234B1232B۰ 1235B1233B۰ 1236B1234B۰ 1237B1235B۰ 1238B1236B۸ 1239B1237B۱۱۸۰ 

1240B1238B۲۳۲ 1241B1239B۳ 1242B1240B۱ 1243B1241B۱ 1244B1242B٤۰ 1245B1243B۰ 1246B1244B۰ 1247B1245B۰ 1248B1246B۰ 1249B1247B۰ 1250B1248B۰ 1251B1249B۰ 1252B1250B۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۷ 

 ۲۲ادامه جدول شماره 

كد 
 فعاليت

تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 

اراي د
مواد زائد 
 صنعتي 

 ساير  انبار موقت سوزاندن بازيافت  دفن 

 مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ 

1253B1251B۲٤۱ 1254B1252B۱۲ 1255B1253B۳ 1256B1254B۲ 1257B1255B٤۸۰ 1258B1256B۱ 1259B1257B۲٥۰۰ 1260B1258B۰ 1261B1259B۰ 1262B1260B۱ 1263B1261B٥۲٥٦۰ 1264B1262B۱ 1265B1263B٥۰۰ 

1266B1264B۲٤۲ 1267B1265B۱۰۷ 1268B1266B۱٥ 1269B1267B۱۰ 1270B1268B۱۷٦۲ 1271B1269B٤ 1272B1270B۲٦۲٥۰٤ 1273B1271B۱ 1274B1272B۱٤ 1275B1273B۱ 1276B1274B۳۰۰ 1277B1275B۱ 1278B1276B۲۲۰ 

1279B1277B۲٥۱ 1280B1278B۲۰ 1281B1279B۱ 1282B1280B۰ 1283B1281B۰ 1284B1282B۰ 1285B1283B۰ 1286B1284B۰ 1287B1285B۰ 1288B1286B۰ 1289B1287B۰ 1290B1288B۱ 1291B1289B٥ 

1292B1290B۲٥۲ 1293B1291B۷٦ 1294B1292B۳ 1295B1293B۳ 1296B1294B۱۱ 1297B1295B۰ 1298B1296B۰ 1299B1297B۰ 1300B1298B۰ 1301B1299B۰ 1302B1300B۰ 1303B1301B۰ 1304B1302B۰ 

1305B1303B۲٦۱ 1306B1304B۲۸ 1307B1305B٤ 1308B1306B۳ 1309B1307B٦۱ 1310B1308B۰ 1311B1309B۰ 1312B1310B۱ 1313B1311B۱ 1314B1312B۱ 1315B1313B۲۰ 1316B1314B۰ 1317B1315B۰ 

1318B1316B۲٦۹ 1319B1317B٦٥ 1320B1318B۱۳ 1321B1319B۸ 1322B1320B۲۲٥۰ 1323B1321B۲ 1324B1322B٤۰۳ 1325B1323B۰ 1326B1324B۰ 1327B1325B۱ 1328B1326B۱۰ 1329B1327B٤ 1330B1328B٥٥۹٤ 

1331B1329B۲۷۱ 1332B1330B۱۳ 1333B1331B۲ 1334B1332B۱ 1335B1333B۸۰۰ 1336B1334B۱ 1337B1335B۷٥ 1338B1336B۰ 1339B1337B۰ 1340B1338B۰ 1341B1339B۰ 1342B1340B۰ 1343B1341B۰ 

1344B1342B۲۷۲ 1345B1343B۱۰ 1346B1344B۲ 1347B1345B۰ 1348B1346B۰ 1349B1347B۲ 1350B1348B٤ 1351B1349B۰ 1352B1350B۰ 1353B1351B۰ 1354B1352B۰ 1355B1353B۰ 1356B1354B۰ 

1357B1355B۲۷۳ 1358B1356B۱۷ 1359B1357B۲ 1360B1358B۱ 1361B1359B٥۰۰ 1362B1360B۱ 1363B1361B۱ 1364B1362B۰ 1365B1363B۰ 1366B1364B۰ 1367B1365B۰ 1368B1366B۰ 1369B1367B۰ 

1370B1368B۲۸۱ 1371B1369B٤۲ 1372B1370B۳ 1373B1371B۳ 1374B1372B۷ 1375B1373B۰ 1376B1374B۰ 1377B1375B۰ 1378B1376B۰ 1379B1377B۰ 1380B1378B۰ 1381B1379B۰ 1382B1380B۰ 

1383B1381B۲۸۹ 1384B1382B۱۰۰ 1385B1383B۱۱ 1386B1384B۲ 1387B1385B۲۰۱ 1388B1386B۳ 1389B1387B۱۹۱ 1390B1388B۰ 1391B1389B۰ 1392B1390B۰ 1393B1391B۰ 1394B1392B۷ 1395B1393B۱۹۱۷ 

1396B1394B۲۹۱ 1397B1395B۹٤ 1398B1396B۷ 1399B1397B۳ 1400B1398B۱۸ 1401B1399B٥ 1402B1400B۱٥ 1403B1401B۰ 1404B1402B۰ 1405B1403B۰ 1406B1404B۰ 1407B1405B۰ 1408B1406B۰ 

1409B1407B۲۹۲ 1410B1408B٦۹ 1411B1409B٦ 1412B1410B۲ 1413B1411B٤ 1414B1412B۲ 1415B1413B۲۸ 1416B1414B۰ 1417B1415B۰ 1418B1416B۱ 1419B1417B۱ 1420B1418B۲ 1421B1419B۳ 

1422B1420B۲۹۳ 1423B1421B۳٥ 1424B1422B۳ 1425B1423B۰ 1426B1424B۰ 1427B1425B۱ 1428B1426B٤ 1429B1427B۰ 1430B1428B۰ 1431B1429B۰ 1432B1430B۰ 1433B1431B۲ 1434B1432B۲٤ 

1435B1433B۳۰۰ 1436B1434B۲٦ 1437B1435B۰ 1438B1436B۰ 1439B1437B۰ 1440B1438B۰ 1441B1439B۰ 1442B1440B۰ 1443B1441B۰ 1444B1442B۰ 1445B1443B۰ 1446B1444B۰ 1447B1445B۰ 

1448B1446B۳۱۱ 1449B1447B۲٥ 1450B1448B۱ 1451B1449B۰ 1452B1450B۰ 1453B1451B۰ 1454B1452B۰ 1455B1453B۰ 1456B1454B۰ 1457B1455B۰ 1458B1456B۰ 1459B1457B۱ 1460B1458B۸ 

1461B1459B۳۱۲ 1462B1460B۹ 1463B1461B۰ 1464B1462B۰ 1465B1463B۰ 1466B1464B۰ 1467B1465B۰ 1468B1466B۰ 1469B1467B۰ 1470B1468B۰ 1471B1469B۰ 1472B1470B۰ 1473B1471B۰ 

1474B1472B۳۱۳ 1475B1473B۹ 1476B1474B۱ 1477B1475B۰ 1478B1476B۰ 1479B1477B۰ 1480B1478B۰ 1481B1479B۰ 1482B1480B۰ 1483B1481B۰ 1484B1482B۰ 1485B1483B۱ 1486B1484B٤٥۰ 

1487B1485B۳۱٤ 1488B1486B۳ 1489B1487B۰ 1490B1488B۰ 1491B1489B۰ 1492B1490B۰ 1493B1491B۰ 1494B1492B۰ 1495B1493B۰ 1496B1494B۰ 1497B1495B۰ 1498B1496B۰ 1499B1497B۰ 

1500B1498B۳۱٥ 1501B1499B۱۳ 1502B1500B۰ 1503B1501B۰ 1504B1502B۰ 1505B1503B۰ 1506B1504B۰ 1507B1505B۰ 1508B1506B۰ 1509B1507B۰ 1510B1508B۰ 1511B1509B۰ 1512B1510B۰ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۸ 

 ۲۲ادامه جدول شماره 

كد 
 فعاليت

تعداد 
كارگاههاي 

 صنعتي

تعداد 
كارگاههاي 
داراي 

مواد زائد 
 صنعتي 

 ساير  انبار موقت سوزاندن بازيافت  دفن 

 مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد مقدار تعداد

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ 

1513B1511B۳۱۹ 1514B1512B۱٥ 1515B1513B۱ 1516B1514B۰ 1517B1515B۰ 1518B1516B۰ 1519B1517B۰ 1520B1518B۰ 1521B1519B۰ 1522B1520B۰ 1523B1521B۰ 1524B1522B۱ 1525B1523B۲ 

1526B1524B۳۲۲ 1527B1525B۱۰ 1528B1526B۰ 1529B1527B۰ 1530B1528B۰ 1531B1529B۰ 1532B1530B۰ 1533B1531B۰ 1534B1532B۰ 1535B1533B۰ 1536B1534B۰ 1537B1535B۰ 1538B1536B۰ 

1539B1537B۳۲۳ 1540B1538B۱٥ 1541B1539B۰ 1542B1540B۰ 1543B1541B۰ 1544B1542B۰ 1545B1543B۰ 1546B1544B۰ 1547B1545B۰ 1548B1546B۰ 1549B1547B۰ 1550B1548B۰ 1551B1549B۰ 

1552B1550B۳۳۱ 1553B1551B۳۰ 1554B1552B۱ 1555B1553B۰ 1556B1554B۰ 1557B1555B۰ 1558B1556B۰ 1559B1557B۰ 1560B1558B۰ 1561B1559B۰ 1562B1560B۰ 1563B1561B۱ 1564B1562B۱۰۲ 

1565B1563B۳۳۳ 1566B1564B۱ 1567B1565B۰ 1568B1566B۰ 1569B1567B۰ 1570B1568B۰ 1571B1569B۰ 1572B1570B۰ 1573B1571B۰ 1574B1572B۰ 1575B1573B۰ 1576B1574B۰ 1577B1575B۰ 

1578B1576B۳٤۱ 1579B1577B۹ 1580B1578B۲ 1581B1579B۱ 1582B1580B۱۲٦۰ 1583B1581B۰ 1584B1582B۰ 1585B1583B۰ 1586B1584B۰ 1587B1585B۱ 1588B1586B۳٤۸٥ 1589B1587B۰ 1590B1588B۰ 

1591B1589B۳٤۲ 1592B1590B۸ 1593B1591B۱ 1594B1592B۰ 1595B1593B۰ 1596B1594B۱ 1597B1595B۲ 1598B1596B۰ 1599B1597B۰ 1600B1598B۰ 1601B1599B۰ 1602B1600B۰ 1603B1601B۰ 

1604B1602B۳٤۳ 1605B1603B٦۳ 1606B1604B۲ 1607B1605B۱ 1608B1606B۱۲۰ 1609B1607B۱ 1610B1608B۲٥ 1611B1609B۰ 1612B1610B۰ 1613B1611B۰ 1614B1612B۰ 1615B1613B۱ 1616B1614B۹۲۰۰ 

1617B1615B۳٥۹ 1618B1616B٦ 1619B1617B۱ 1620B1618B۰ 1621B1619B۰ 1622B1620B۰ 1623B1621B۰ 1624B1622B۰ 1625B1623B۰ 1626B1624B۰ 1627B1625B۰ 1628B1626B۱ 1629B1627B۳ 

1630B1628B۳٦۱ 1631B1629B٤٦ 1632B1630B٤ 1633B1631B۱ 1634B1632B۱۰ 1635B1633B۰ 1636B1634B۰ 1637B1635B۱ 1638B1636B۲٥ 1639B1637B۰ 1640B1638B۰ 1641B1639B۳ 1642B1640B۱۱٤ 

1643B1641B۳٦۹ 1644B1642B۲۱ 1645B1643B۰ 1646B1644B۰ 1647B1645B۰ 1648B1646B۰ 1649B1647B۰ 1650B1648B۰ 1651B1649B۰ 1652B1650B۰ 1653B1651B۰ 1654B1652B۰ 1655B1653B۰ 

 تركيبات زباله صنعتي •

تن مواد زائد صنعتي كارگاههاي بزرگ صنعتي  ۳۸۰۸٤٤از 

درصد زايدات مواد شيميايي و  ۹/٦۷بيش از  ۱۳۸۰در سال 

درصد از زايدات را نخاله  ۲/٦. دارويي بوده است

 ساختماني، 

درصد مواد كاني غير  ۷/۰درصد فلز،  ۸/۱درصد لجن،  ٥/۷

درصد كاغذ و مقوا و بقيه شامل  ٦/۰درصد شيشه،  ۷/۰فلزي، 

روغن سوخته، پسمانده غذايي، پالستيك و الستيك، پارچه و 

 . الياف و ساير زايدات بوده است



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۹۹ 

توزيع هر يك از مقدار زايدات صنعتي واحدها بر حسب تعداد 

كارگاه و نوع فعاليت كارگاه بر حسب طبقه بندي بين المللي 

 4F۱.دول منعكس استدر ج)  ISIC( هاي اقتصادي  فعاليت

                                                 
 . به پيوست مكمل انتقال يافته است ۲۳جدول شماره .  1



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۰۰ 

  زباله  بيمارستاني و ضايعات داروسازي.  ۳ـ  ٤ـ  ۱ـ  ۳ 
اين بخش از مواد زايد جامد به دليل خطرناك بودن آنها براي 

حجم . سالمتي افراد و آلودگي محيط زيست داراي اهميت ويژه است

هاي  مواد زايد جامد بيمارستاني و داروسازي كه در طول ماه

كهريزك انتقال يافته است به ترتيب براي به  ۸۲مختلف سال 

 .تن بوده است ٦۱۸هزار تن و داروسازي  ۲٦بيمارستاني برابر 

ها در  ها و داروسازي توزيع مواد زايد جامد توليدي بيمارستان

ضمن اينكه توليد مواد زايد جامد . جدول صفحه بعد منعكس است

ر جدول هاي مختلف د بيمارستاني به تفكيك مناطق نيز در ماه

 . ديگر ارايه شده است

حجم مواد زايد جامد بيمارستاني و ضايعات داروسازي تهران 

 ۱۳۸۲در سال . تن در ماه متغير است ۲٤۳۷تن تا  ۱۷۱٤بين 

كمترين مقدار مربوط به ماه فروردين و بيشترين مقدار مربوط 

 . به تير ماه بوده است

ايدات توليد تن انواع ز ۷۰۰۰در شهر تهران روزانه بالغ بر 

الي  ۷۰گردد كه از اين ميزان مواد زايد جامد توليدي حدودًا  مي

تن شامل زايدات مراكز بهداشتي و درماني است و با توجه به  ۷٥

ماهيت خطرناك مواد زايد جامد اين مراكز مديريت زايدات 

هاي اجرايي توسط مسولين  بيمارستاني و بهداشتي يكي از اولويت

 . باشد ذيربط مي

بر پايه تعريف اداره كل سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 

هاي آلوده به خون و  ها و البسه زايدات عفوني شامل كليه پارچه

هاي  غيره و گاز و پنبه مصرف شده براي پانسمان، نمونه



  
 پژوهشكده    
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 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     
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۱۰۱ 

هاي كشت مربوط، اقالم پالستيكي مانند سوند،  آزمايشگاهي، محيط

 .باشند مي... اي دياليز و هاي فيلتره دستكش، كيسه ادرار، سرنگ

درصد از زايدات توليدي در  ٤۰بر پايه بررسي انجام شده، 

مراكز درماني جزو مواد زايد جامد عفوني و خطرناك بوده و 

بنابراين جمع . باشند مابقي شامل مواد زايد جامد شبه خانگي مي

آوري و محل اين زايدات به صورت مخلوط عالوه بر افزايش 

خطر سازي در كليه مراحل جمع آوري، حمل و دفع از  هاي بي هزينه

 . باشد ديدگاه بهداشتي و زيست محيطي مخاطره آميز مي

طبق دستورالعمل اداره كل سالمت و كار وزارت بهداشت، 

ها موظف گرديدند تا نسبت به جمع آوري و ذخيره سازي  بيمارستان

يد مجزاي مواد زايد جامد عفوني و غير عفوني از مبدأ تول

  .اقدام نمايند

بيمارستان دولتي و خصوصي در  ۱۲۸امروزه در سطح شهر تهران 

باشند كه از مواد  حال ارايه خدمات متنوع بهداشتي و درماني مي

زايد جامد توليدي اين مراكز توسط ماشين آالت سازمان خدمات 

گردد و به مراكز دفن كهريزك حمل  موتوري جمع آوري و حمل مي

زايد جامد حمل شده روزانه درون يك ترانشه مخصوص  مواد. شود مي

اي از آهك و  دفن مواد زايد جامد بيمارستاني دفن شده و با اليه

 .شوند خاك پوشانده مي

امروزه در كشورهاي مختلف جهان با توجه به كميت و كيفيت 

هاي زيست محيطي  زايدات بيمارستاني و تكنولوژي موجود و سياست

به منظور بي خطر سازي و دفع زايدات اين  هاي مختلفي از روش

 . شود مراكز استفاده مي
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۱۰۲ 

  



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۰۳ 

  ۱۳۸۲اوزان مواد زايد جامد بيمارستاني شهر تهران به تفكيك مناطق بيستگانه در سال :  ۲٤جدول شماره 

مناط
جمع  اسفند بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين ق

 مناطق 
ميانگ

 ن ي

۱ ۱۱٤۱۰۰ ۱٥۲٦٦٥ ۱٥۱٦۱۲ ۱٥۹۲۲۲ ۱٥۱۰٥۸ ۱٤٥٦۳۲ ۱٤٤٥۰۲ ۱٤۱۳۳۱ ۱٥۰۱۸۷ ۱٥۸٤۲۸ ۱٤۸۲۸۸ ۱٤۳۰۰۱ ۱۷٦۰۰۲
٦ ۱٤٦٦٦۹ 

۲ ۱۳۰۳۷۰ ۱۷٤٤۳٤ ۱۷۳۲۳۰ ۱۸۱۹۲٦ ۱۷۲٥۹۸ ۱٦٦۳۹۸ ۱٦٥۱۰۸ ۱٦۱٤۸٤ ۱۷۱٦۰۳ ۱۸۱۰۱۹ ۱٦۹٤۳۳ ۱٦۳۳۹۲ ۲۰۱۰۹۹
٥ ۱٦۷٥۸۳ 

۳ ۲۰۷٥۱۲ ۲۷۷٦٥۱ ۲۷٥۷۳٤ ۲۸۹٥۷٦ ۲۷٤۷۲۸ ۲٦٤۸٥۹ ۲٦۲۸۰٥ ۲٥۷۰۷۳ ۲۷۳۱٤٤ ۲۸۸۱۳۱ ۲٦۹٦۹۰ ۲٦۰۰۷٤ ۳۲۰۰۹٤
۱ ۲٦٦۷٤٥ 

٤ ۷۸٦۲۱ ۱۰٥۱۹٤ ۱۰٤٤٦۸ ۱۰۹۷۱۲ ۱۰٤۰۸۷ ۱۰۰۳٤۸ ۹۹٥۷۰ ۹۷۳۸٤ ۱۰۳٤۸۷ ۱۰۹۱٦٥ ۱۰۲۱۷۸ ۹۸٥۳٥ ۱۲۱۲۷٤
۹ ۱۰۱۰٦۲ 

٥ ۱۹٤۲ ۲٥۹۸ ۲٥۸۰ ۲۷۱۰ ۲٥۷۱ ۲٤۷۹ ۲٤٥۹ ۲٤۰٥ ۲٥٥٦ ۲٦۹٦ ۲٥۲٤ ۲٤۳٤ ۲۹۹٥٤ ۲٤۹٦ 

٤ ٦۸۷۹٤۱ ٦٥۲۸٦٤ ٦٥۸۳٥۹ ٦۸۰۹۰٦٤٥ ٥۹۹۲ ٦۲۲۷۸۷ ٦۱۷۹٥۷ ٦۰٤۳۹۳ ٦٤۲۲٦۸ ٦۷۷٥۰۹ ٦۳٤۱٦ ٤٦۱۱٥۳٦ ۷٥۲٦٦٥
۸ ٦۲۷۲۲۲ 

۷ ۱۳۱۷۱۷ ۱۷٦۲۳۷ ۱۷٥۰۲۰ ۱۸۳۸۰٦ ۱۷٤۳۸۱ ۱٦۸۱۱۸ ۱٦٦۸۱٤ ۱٦۳۱٥۲ ۱۷۳۳۷٦ ۱۸۲۸۸۹ ۱۷۱۱۸٤ ۱٦٥۰۸۰ ۲۰۳۱۷۷
٤ ۱٦۹۳۱٥ 

۸ ۳۰٤ ٤٤۰۷۳ ٤۰٤ ٤٥۲٤۸ ٤۰۳۰ ۳۸۸٥ ۳۸٥٥ ۳۷۷۱ ٤۰۰۷ ٤۲۲۷ ۳۷٥٦ ۳۸۱٤٦ ٥۹٥٦ ۳۹۱۳ 

۹ ۲۳۹۹۳ ۳۱۰۳۳ ۳۱۸۱٦ ۳۲٤۸۷ ۲۸۳٦٤ ۳۰۲۲۸ ۲۷۸۹۱ ۲۷۳٦۸ ۲۸۱۹۱ ۳۰۰۱۳ ۳۰۹۸۳ ۲۸۲۹٥ ۳٥۰٦٦۲ ۲۹۲۲۲ 

۱۰ ۳۱۲۲۸ ٤۱۷۸۳ ٤۱٤۹٤ ٤۳٥۷۷ ٤۱۳٤۳ ۳۹۸٥۸ ۳۹٥٤۹ ۳۸٦۸۱ ٤۱۱۰٤ ٥۳۳٦۰ ٤۰٥۸٥ ۳۹۱۳۸ ٤۸۱۷۰۱ ٤۰۱٤۲ 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۰٤ 

 ۲٤ادامه جدول شماره 

مناط
جمع  اسفند بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين ق

 مناطق 
ميانگ
 ين 

۱۱ ۱۲٦۷۱۳ ۱٦۹٥٤۲ ۱٦۸۳۷۲ ۱۷٦۸۲٤ ۱٦۷۷٥۷ ۱٦۱۷۳۱ ۱٦۰٤۷۷ ۱٥٦۹٥٥ ۱٦٦۷۹۰ ۱۷٥۹٤۲ ۱٦٤٦۸۱ ۱٥۸۸۰۹ ۱۹٥٤٥۹
۳ ۱٦۲۸۸۳ 

۱۲ ۱٦٥۹۰۱ ۲۲۱۹۷٥ ۲۲۰٤٤۳ ۲۳۱٥۰۹ ۲۱۹٦۳۹ ۲۱۱۷٤۹ ۲۱۰۱۰۷ ۲۰٥٤۹٥ ۲۱۸۳۷۳ ۲۳۰۳٥٤ ۲۱٥٦۱۱ ۲۰۷۹۲٤ ۲٥٥۹۰۸
۰ ۲۱۳۲٥۷ 

۱۳ ۳۷٦۸۳ ٥۰٤۲۰ ٥۰۰۷۲ ٥۲٥۸٤ ٦۹۸۸۹ ٤۸۰۹۷ ٤۷۷۲٤٦٦ ٤۷۷ ٤۹٦۰۲ ٥۲۳۲۳ ٤۸۹۷٤ ٥۷۲۲۸ ٥۸۱۲۷٤ ٦۸٤٤۰ 

۱٤ ۱٦۲۷۰ ۲۱۷٦۹ ۲۱٦۱۹ ۲۲۷۰٤ ۲۱٥٤۰ ۲۰۷٦٦ ۲۰٦۰٥ ۲۰۱٥۳ ۲۱٤۱٦ ۲۲٥۹۲ ۲۱۱٤٥ ۲۰۳۹۱ ۲٥۰۹۷۰ ۲۰۹۱٤ 

۱٥ ۹۳۱٦ ۱۲٤٦٥ ۱۲۳۷۹ ۱۳۰۰۰ ۱۲۳۳۳ ۱۱۸۹۰ ۱۱۷۹۸ ۱۱٥۳۹ ۱۲۲٦۲ ۱۲۹۳٥ ۱۲۱۰۷ ۱۱٦۷٦ ۱٤۳۷۰۰ ۱۱۹۷٥ 

۱٦ ۲۷٤٤۹ ۳٦۷۲۷ ۳٦٤۷۳ ۳۸۳۰٤ ۳٦۳٤۰ ۳٥۰۳٥ ۳٤۷٦۳ ۳٤۰۰۰ ۳٦۱۳۱ ۳۸۱۱۳ ۳٥٦۷٤ ۳٤٤۰۲ ٤۲۳٤۱۱ ۳٥۲۸٤ 

۱۷ ۱۰۰٥۱ ۱۳٤٤۸ ۱۳۳٥٥ ۱٤۰۲٥ ۱۳۳۰٦ ۱۲۸۲۸ ۱۲۷۲۹ ۱۲٤٤۹ ۱۳۲۲۹ ۱۳۹٥٥ ۱۳۰٦۲ ۱۲٥۹٦ ۱٥٥۰۳۳ ۱۲۹۱۹ 

۱۸ ٤٤۰٦۹ ٥۸۹٥ ٦٤۸٥٥۷ ٦۱٤۹۷ ٥۸۳٤۳ ٥٦۲٤۸ ٥٥۸۱۱ ٥٤٥۸٥ ٦۸۰۰۷ ٦۱۱۹۰ ٥۷۲۷۳ ٥٥۲۳۱ ٦۷۹۷۷٥٦٦٤ ٦۸ 

۱۹ ۳۱٤ ٥۲۱ ٤۱۸ ٤۳۹ ٤۱۷ ٤۰۲ ۳۹۹ ۳۹۰ ٤۱٤ ٥۳۷ ٤۱۰ ۳۹٤ ٦۸٥۹ ٤۰٥ 

۲۰ ٤۸۷٦ ٤٥۸۰۳٦٥ ٦۳۷٤ ۷۰٤۲۳ ٦ ٦٤٥٦٤۲٤٦۲ ٦۱٥۷۷ ٥۹٤٤۰ ٦٤۲۲۱ ٦۷۸۸۲ ٦۳۰۰٥ ٥۹٤۰۷ ۷٥٥۱۳٦ ٦۲۹۲۸ 

۲٦۱٦۰۲ ۲۱۲۳۳٦۰ ۲۲۰٤۹۱۰ ۲۳٥۳۱٦۰ ۲۲۳۰۳۷۰ ۲۰۹۸٦۹۰ ۲۱٤٦٥۰۰ ۲۱٦٥۸۰۰ ۲۲٤۳۲۸۰ ۲۳٦۹٤۸۰ ۲۲٥٥٤۲۰ ۲۲۷۲۳۰۰ ۱٦۹٦۹۸۰ جمع
٥۰ 

۲۱۸۰۰۲
۱ 
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 هاي بي خطر سازي زباله خطرناك بيمارستاني روش •

هاي بي خطر سازي مواد زايد جامد خطرناك  از روش

(  UVتوان به اتو كالو كردن، تشعشع امواج  بيمارستان مي

امواج ميكروويو و  مواد شيميايي اشاره ) ماوراء بنفش 

 . نمود

 هاي دفع زباله  بيمارستاني روش •

 ده از مواد زايد جامد سوز؛استفا .۱

استفاده از مواد زايد جامد سوز جهت دفع زايدات بيمارستاني 

در اكثر كشورهاي پيشرفته گسترش يافته عمده ترين روش دفع 

هاي مواد زايد جامد  دستگاه. رود مواد زايد جامد به شمار مي

ها  سوز نسبتًا گران هستند راهبري و نگهداري اين دستگاه

 .باشد هاي زيادي مي سنل آموزش ديده و صرف هزينهنيازمند پر

هاي  ها و سلول در حال حاضر در شهر تهران از روش دفن به صورت ترانشه .۲

 .شود مجزا براي دفن يك روزه استفاده مي

  ها منابع توليد زباله در بيمارستان •

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي خدمات هتل، لباس شويي،  ـ سرويس ۱

 آشپزخانه و نظافت محل؛

هاي راديواكتيو در بخش  ـ فعاليت ۲

 راديولوژي؛

مواد زايد جامد حاصل از مالقات ـ  ۳

 ها و همراهان بيماران؛ كننده

حاصل از نگهداري   ـ مواد زايد جامد ٤

 ساختمان و تجهيزات؛

 هاي اداري؛ ـ فعاليت ٥

        

     

 ـ مواد زايد جامد حاصل از تشخيص؛ ۸

 ـ مواد زايد جامد حاصل از معالجه؛ ۹

 ـ مواد زايد جامد حاصل از آزمايش؛ ۱۰

ـ مواد زايد جامد حاصل از تحقيقات  ۱۱

 آزمايشگاهي؛

 ـ مواد زايد جامد حاصل از پرستاري؛ ۱۲

 ـ مواد زايد جامد فضاي بيمارستان؛ ۱۳

 .ـ حمل و نقل ۱٤
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 مراكز بهداشتي و درماني •

 

 

 

 

 

 

 

 
 ز درماني شهر تهران به تفكيك نوع تعداد مراك:  ۲٥جدول شماره 

 

 تعداد موسسه پزشكي 

 ۱۲۸ بيمارستان

 ۳۲۹ پلي كلينيك 

 ٤٦۱٦ كلينيك و مطب 

 ٦۰۷ مراكز تزريق 

 ۱۷٤ آزمايشگاه پزشكي 

 ۱۰۷ راديولوژي 

 ٤۰۷ داروخانه 

 ٥۷ مراكز پزشكي ديگر 

 ٦٤۲٦ جمع كل 

 

 

 مخاطرات زباله بهداشتي و درماني •

 ها؛  ـ  بيمارستان۱

 ـ كلينيك؛ ۲

 ـ مراكز انتقال خون؛ ۳

 ـ مطب پزشكان؛ ٤

 ؛ـ مطب دندانپزشكان ٥

 ـ خانه سالمندان؛ ٦
 

 هاي طبي؛ ـ آزمايشگاه۷

 ـ مراكز كفن و دفن؛۸

 هاي دامپزشكي؛ ـ كلنيك۹

 ـ پزشكي قانوني؛۱۰

 هاي اوليه؛ ـ مركز كمك۱۱

 .ـ مراكز دياليز۱۲
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جامد بهداشتي و درماني شامل بخش وسيعي از مواد مواد زايد 

و بخش كوچكي از مواد زايد ) شبكه خانگي ( زايد جامد عمومي 

تماس و مواجهه با بخش خطرناك مواد زايد . باشد خطرناك مي  جامد

تواند منجر به بيماري و يا صدمه  بهداشتي و درماني مي  جامد

از نظر ماهيت ممكن   اين مواد زايد جامد. زدن به افراد گردد

 : است داراي يك يا چند مشخصه زير باشد

 ـ داراي عوامل عفوني ۱

 ـ  داراي عوامل ژئوتوكسيك۲

 ـ داراي مواد سمي يا شيميايي خطرناك يا دارويي ۳

 ـ داراي مواد راديو اكتيو ٤

 ـ داراي اجسام تيز و برنده ٥

 

  هاي اصلي در معرض خطر زايدات بيمارستاني گروه •

ان، پرستاران و كارگران بخش خدمات نظافتي مراكز بهداشتي و پزشك .۱

 درماني؛

 گيرند؛ بيماراني كه در مراكز بهداشتي و درماني و يا در منزل خدمت مي .۲

 مالقات كنندگان و همراهان بيماران؛ .۳

كارگراني كه خدمات پشتيباني را بر عهده دارند مانند كارگران در  .٤

ع آوري و انتقال مواد زايد جامد، رختشويخانه، كارگران مشغول در جم

رفتگران و كارگراني كه در محل دفع مواد زايد جامد يا مواد زايد جامد 

 . كنند سوز كار مي
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  وزن مخصوص زايدات توليدي به تفكيك انواع زايدات:  ۲٦جدول شماره 

 

 Kg m3وزن مخصوص  نوع زايدات 

 ۱۱۷ عفوني 

 ۱٥۱ شبه خانگي 

 ۱۳۲ دارويي  پسمانده

 ۱۲۷ تيز و برنده 

 
 
 

  درصد انواع زايدات مراكز بهداشتي و  درماني :  ۲۷جدول شماره 
 

تيز و  شبه شهري  عفوني  وزن كل  فعاليت مركز 
 دارو برنده 

 % ۰٫۰ % ٦٫۱ % ۳۲٫٦ % ٦۱٫۲  ۹٫۷۱۳ آزمايشگاه

تزريقات و 
 % ۰٫۰ % ۱٥٫۳ % ۱۸٫۹ % ٦٥٫۹ ۲٦٦٥ پانسمان

 % ۰٫۰ %  ۰٫۰ %  ۱۰۰٫۰ %  ۰٫۰ ۳۷٥٤ داروخانه 

 % ۰٫۰ %  ۰٫۰ %  ۸٫٤ %  ۹۱٫٦ ۱۲۰۹۰ درمانگاه 

 %  ۰٫۰ %  ۰٫۲ %  ٤۲٫٥ %  ٥۷٫۳ ۱۳٫٦ دندانپزشكي 

راديولوژي و 
 % ۰٫۰ %  ۰٫۰ %  ۱۰۰٫۰ %  ۰٫۰ ۱۷۱٥ سونوگرافي 

 % ۰٫۰ %  ۰٫۰ %  ٥۳٫٥ %  ٤٦٫٥ ۱۱٥۹ مطب 

 %  ۰٫۰ %  ۲٫۷ %  ۳٦٫٤ %  ٦۰٫۹ ٤۷٥۱ متوسط 
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جمع آوري كنندگان مجاز مواد زايد جامد در سطح شهر .  ۳ـ  ٤ـ  ۲

  تهران 

دو گروه رسمي وظيفه جمع آوري مواد زايد جامد و انتقال آن  

ها و يا محل دفن مواد زايد جامد را بر عهده  را به ايستگاه

 . دارند

  گروه اول كساني هستند كه در حمل مواد زايد جامد

اين . بلكه نظافت محل به عهده آنهاستدخالت ندارند 

افراد كه اغلب كارگران شهرداري هستند به نام رفتگر 

رفتگران تميز كردن معابر عمومي و . باشند محل معروف مي

پراكنده را بر عهده دارند و   جمع آوري مواد زايد جامد

هاي  در مواردي به دليل بافت قديمي شهر وجود كوچه

ايد جامد را با استفاده از باريك، رفتگران مواد ز

فرقون يا گاري دستي به محل مناسب كه در مسير عبور 

 . نمايند هاي مواد زايد جامد كش هستند، منتقل مي كاميون

  گروه دوم كساني هستند كه اقدام به جمع آوري مواد

ها و يا محل دفن  زايد جامد و حمل آن به ايستگاه

دو تا چهار نفره،  هاي اين افراد به صورت گروه. كنند مي

كه يكي از آنها راننده وسيله نقليه است، اقدام به 

ها  در اكثر موارد اين گروه. كنند جمع آوري و حمل مي

هاي پيمانكاري هستند و در مواردي نيز  تحت پوشش شركت

 . كارگران شهرداري اين وظيفه را به عهده دارند

هاي  كاميونانتقال مواد زايد جامد از وسايل نقليه كوچك به 

. گيرد ها صورت مي بزرگتر ويژه حمل مواد زايد جامد در ايستگاه
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هاي  ها تركيبي از كارگران شركت كارگران شاغل در ايستگاه

 . پيمانكار و شهرداري هستند

از محالت و   غير از رانندگاني كه جمع آوري مواد زايد جامد

 .  ها را بر عهده دارند انتقال آن به ايستگاه

ي نيز در محل بازيافت و محل دفن مواد زايد جامد كار افراد

كنند كه آخرين گروه رسمي درگير در كار مواد زايد جامد  مي

  .هستند
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  افراد غير مجار  
 ها  جمع آوري كنندگان زباله  از جلوي منازل يا كارگاه •

نيز ناميده “  دزد زباله” اين افراد، كه اصطالحًا      

موتوري يا گاري ( ه از هر نوع وسيله نقليه شوند، با استفاد مي

اقدام به تفكيك ) و يا بدون وسيله و صرفًا با حمل كيسه بزرگ 

اين افراد عمومًا هيچگونه . كنند مواد زايد جامد در محالت مي

... مسؤليتي را حس نكرده و با جداسازي كاغذ، پالستيك، شيشه و 

وجب پراكنده شدن هاي مواد زايد جامد را پاره كرده و م كيسه

 . شوند مواد زايد جامد در محل مي

هاي سني در بين آنها يافت  اين افراد، كه از تمام گروه

 . دهند تشكيل مي مردانو  كودكانشود، اكثرًا  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي غير رسمي جمع آوري كننده زباله  اي از گروه نمونه:  ۲عكس شماره 

دوره گردها ( ها  كارگاه خريداران مواد زايد جامد از منازل و •
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هاي دور تعدادي از افراد هستند كه با مراجعه به  از گذشته

ها اقدام به خريد نوع خاصي از مواد زايد جامد  منازل و كارگاه

كنند كه توسط خود توليدكنندگان مواد زايد جامد تفكيك شده  مي

در مقابل دريافت اين مواد اكثرًا كاالي ديگري عرضه . است

كنند و در مواردي كه مواد ارزشمند باشد پول پرداخت  مي

كنند و به  ها حركت مي اين افراد با وانت در كوچه. كنند مي

رسانند و يا  وسيله بلندگو وجود خود را به اطالع خانوارها مي

با فرياد زدن يا به صدا در آوردن زنگ منازل ساكنين را مطلع 

كه در مقابل عمدتًا كساني ( ها  ها، چوبكي نمكي. كنند مي

، كت )دهند  پسماندهاي نان، نمك يا چوبك به خانوار مي

هاي مستعمل هستند ولي وسايل  عمدتًا خريدار لباس( ها  شلواري

، خريداران لوازم )كنند  ديگر خانوارها را نيز خريداري مي

ها از هر نوع كه باشد از اين  خراب و كهنه خانوارها و كارگاه

 .  صطالحًا به دوره گرد معروفندگروه هستند كه ا

قرار  ناين افراد اجناس خريداري شده را در اختيار تعميركارا

دهند تا پس از تعمير مجددًا به فروش برسانند و وسايل سالم  مي

فروشند و برخي مواد را براي استفاده در  ها مي را به سمساري

كه بعدًا واسطه گران . دهند جريان توليد تحويل واحدهاي صنعتي مي

 . باشند در مورد آنها بحث خواهد شد از مشتريان اين افراد مي

جمع آوري كنندگان مواد زايد جامد در محالت تهران، خود بر 

افراد شغلي به جز اين كار برخي از اين . شوند دو دسته تقسيم مي

  ندارند



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۱٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده هاي غير رسمي جمع آوري كنن اي از گروه نمونه:  ۳عكس شماره 

 زباله

 

 

و زندگي آنها صرفًا از راه فروش مواد تفكيك شده از مواد زايد 

گذرد و در مواردي اين افراد شاغل هستند و در واحدهاي  جامد مي

كمك هزينه خود به ويژه كنند، اما براي  توليدي يا خدماتي كار مي

 .كنند مواد زايد مي ها اقدام به جمع آوري و فروش در شب

 واد در اماكن دفن مواد زايد جامدجمع كنندگان م •

نيز در بين آنها مشاهده “  كودكان” اين افراد نيز، كه گاهي 

شود، اقدام به بازيافت برخي مواد از داخل مواد زايد جامد  مي

افراد خانوار به صورت گروهي و در مواردي مشاهده شد كه . كنند مي

ن كار جداسازي كودكان و زنادهند،  انجام مي دسته جمعي اين كار را
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مشاهدات گروه تحقيق در . ( و مردان حمل و فروش را بر عهده دارند

  )علي آباد، يافت آباد در اطراف دپوها و محل دفن زباله در كهريزك 

افرادي كه در اماكن دفن اقدام به جداسازي مواد زايد جامد 

ر و محل سكونت آنها نيز معموالً د كنند اكثرًا شغل ديگري ندارند مي

 .هاي دفن مواد زايد جامد است جوار محل

هاي  مشاهدات شبانه و روزانه گروه تحقيق در اطراف ايستگاه 

جمع آوري زباله، محل دپوها و مركز دفن زباله در كهريزك حاكي 

 . از اين واقعيت است

  كارگران بازيافت كننده •

هايي توسط افراد غير مجاز داير شده  در نقاط مختلف شهر، محل

صاحبان . شود و مواد مختلف تفكيك شده در آنجا گردآوري مي است

كه عمدتًا كودكان، افرا درصد بيكار و آنها كارگراني را، 

اين افراد تفكيك مجدد را، . گيرند هستند، به كار مي سالخوردگان

با طبقه بندي كه صاحب كار بنا به تقاضاي مشتريان دريافت 

غير بهداشتي ها كامًال  ارگاهاين قبيل ك. دهند كند، انجام مي مي

 . كنند مي در شرايط بدي كارو كارگران  بوده
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  واسطه گران •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٤عكس شماره 

واسطه گران، سازماندهي و دريافت مواد جدا شده از قبيل 

اين . را به عهده دارند... كاغذ، شيشه، پارچه، فلزات و 

مواد جمع آوري  كنند و گران معموًال به صورت محلي كار مي واسطه

شده را در موقع مناسب براي فروش به واسطه گران بزرگتر عرضه 

اين واسطه گران اغلب با واحدهاي توليدي ارتباط . كنند مي

 . كنند داشته و زايدات آنها را يكجا خريداري مي

  يي  واسطه گران حرفه •

اين گروه فقط با يك نوع از مواد بازيافتي سروكار دارند و 

دارند به عنوان مثال دالل آهن  دقيقي نيز در اين مورداطالعات 

هاي  آالت از بازار آن كامًال آگاه است و اغلب اين دالالن آدم

متمولي هستند و ارتباط آنها بيشتر با واسطه گران جزء محالت 

 . است
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كنند و  ها نيز شركت مي واسطه گران در مواردي در مزايده

 . كنند ي را يكجا خريداري ميهاي دولتي و عموم زايدات دستگاه
 

فهرست اسامي پيمانكاران و اشخاص فعال در امر بازيافت :   ۲۸جدول شماره 
 ) هاي نان خشك  در گروه( 

1656B1654B 1657 رديفB 1658 نام و نام خانوادگيB1655Bمحل فعاليت  

1659B1656B۱ 
1660B1657B 1661 حميد محرابيB1658B ۱٥و  ۱٤ايستگاه  

1662B1659B۲ 
1663B1660B1664 نجفي ... ذبيح اB1661B۱۱گاه ايست 

1665B1662B۳  
1666B1663B 1667 حسين شمسB1664B ۱۷منطقه 

1668B1665B٤ 
1669B1666B 1670 گودرزيB1667B ايستگاه بيهقي 

1671B1668B٥ 
1672B1669B 1673 شركت گل آراي سهندB1670B ۱۲منطقه 

1674B1671B٦ 
1675B1672B 1676 شركت آينه سازان ارگB1673B ۱٦منطقه 

1677B1674B۷ 
1678B1675B 1679 غالم رحمتي فاخرB1676B ۸منطقه 

1680B1677B۸ 
1681B1678B1682 فتح آقا حسين پورB1679B ۱۰منطقه  

  )ها و جمع آوري كنندگان نان خشك  نمكي( ها  دوره گرد •

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره گردها :  ٥عكس شماره 
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شود تنها شامل ضايعات  ها جمع آوري مي نان خشك كه توسط نمكي

هاي  شود بلكه قسمت اعظم آن شامل نان نمي) سوخته و خمير ( نان 

 . شود بيات و كپك زده مي

ه از مواد زايد جامد شهر تهران به عمل آناليز فيزيكي ك

را نان  درصد مواد زايد جامد شهري ٤۸/۱دهد كه  ميآمده است نشان 

البته اين مقدار كه با مواد زايد جامد . دهد خشك تشكيل مي

ها خريداري يا  گردد غير از مقاديري است كه توسط نمكي مخلوط مي

 . جمع آوري شده است

ات انجام گرفته در تهران بطور ها و تحقيق بر پايه يافته

كند  گرم نان خريداري مي ۲۸٥۰متوسط هر خانوار تهراني روزانه 

 ٥/۳۳به عبارت ديگر، . است گرم جزو ضايعات ۹٥۰مقدار كه از اين 

از نان خريداري شده خانوارهاي تهراني تبديل به ضايعات درصد 

كيلو گرم  ۱۳۰ـ  ۱٥۰ميزان مصرف سرانه گندم در ايران حدود . شود مي

هاي اخير با توجه به جايگزيني و  در سال است و اين ميزان در سال

البته مواردي چون مواد . افزايش ميزان مصرف برنج كاهش يافته است

اوليه نامرغوب، طرز پخت غير استاندارد، نحوه تخمير، عدم تجربه 

كارگر از فرايند پخت، عدم اطالع كافي از نگهداري نان و فرهنگ 

، در دسترس نبودن مراكز پخت نان، عادت به زياد خريدن، شلوغي مصرف

  .باشند در ايجاد ضايعات نان موثر مي... ها، زود كپك زدن و  نانوايي

تعيين ميزان هر كدام به صورت دقيق ميسر نيست و به صورت 

اما به طور كلي، طبق . زنجير وار در ارتباط با هم هستند

صد ضايعات نان مربوط به كيفيت در ٥۰تحقيقات به عمل آمده، 

 . آرد است
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شود كه  تن نان خشك توليد مي ٥۰۰روزانه در شهر تهران حدود 

از كل نان توليد شده در شهر تهران است كه %  ٥/۳۳اين ميزان 

گردد و قسمت عمده آن  تن آن در مواد زايد جامد دفن مي ۹۲حدود 

يد خوراك دام ها شده و مابقي در كارخانجات تول روانه گاوداري

 . شود و طيور مصرف مي

سازمان بازيافت نظارت دقيق و كامل بر نحوه بازيافت نان خشك در كل شهر 

 . گيرد اين كار توسط پيمانكاران انجام مي. تهران را به عهده ندارد

عمومًا مهاجرين از افرادي كه در اين زمينه فعاليت دارند 

اكز خريد و فروش از اين صاحبان مر .ها هستند روستاها و شهرستان

اند به طوري كه تعدادي كارگر فصلي هستند و براي  دسته

 .گردند هاي كشاورزي مجددًا به روستاهايشان برمي فعاليت

و چرخ دستي و گاهي ) ترازو ( ابزار پيمانكاران باسكول 

ها به عهده مديريت  اوقات وانت است كه مالكيت اكثر چرخ دستي

گرد بايد اجناس جمع آوري  تقاضيان دورهخريد و فروش بوده و م

 . شده را به مالك بفروشند

هاي  ها به صورت حمل چرخ دستي يا ماشين وانت به محل دوره گرد

. كنند آوري و معامله مي  از پيش تعيين شده رفته و شروع به جمع

ضايعات نان خشك پس از جمع آوري و جداسازي بدون ضد عفوني كردن 

شوند كه حاوي قارچ آسپوژيلوس فالوس  مي  ختهها فرو به گاوداري

 .  بوده كه سم آفالتوكسين را همراه دارند
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 زباله 
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 آسيب ديدگان و معترضان مديريت مواد زايد جامد.  ۳ـ  ٤ـ  ۳

مشاهدات و مطالعات  هاي گروهي، هاي برگرفته از مصاحبه يافته

هاي اقتصادي ـ  دهد كه برخي از افراد، گروه موردي نشان مي

هاي دولتي و غير دولتي بر  اجتماعي ويژه و برخي از سازمان

برخي از . مديريت مواد زايد جامد انتقادات و اعتراضاتي دارند

هاي وارده مدعي جبران  ها با مطرح ساختن آسيب اين افراد و گروه

توان به شرح زير  موارد مذكور را مي. اجتماعي هستند و اقدامات

 :طيف بندي نمود

ها نسبت به آلودگي محيط  خانوارهاي نزديك دپوها و ايستگاه .۱

 زندگي خود اعتراض شديد دارند؛

هاي  ساكنان روستاها و شهرهاي اطراف مراكز دفن زباله .۲

كهريزك و ( خانگي، صنعتي، بيمارستاني و نخاله ساختماني 

شان به مركز دفن  از اينكه محيط كاري و زندگي) آبعلي  جاده

 زباله و نخاله تبديل شده است به شدت ناراضي هستند؛

كودكان، زنان، پيرمردان و بيكاران كه توسط پيمانكاران  .۳

اند و گاهي از حداقل حقوق انساني  خصوصي به كار گرفته شده

خود الزحمه برخوردار نيستند به شدت به وضع زندگي  و حق

 اعتراض دارند؛

خانوارها نسبت به شيوه جمع آوري روزانه زباله توسط  .٤

 هاي غير مجاز اعتراض دارند؛ كارگران شهرداري و ساير گروه

فعاالن نهادهاي غير دولت مرتبط با حفاظت محيط زيست نسبت  .٥

به كاركرد و عملكرد سازمان مديريت مواد زايد جامد در 

 محيط زيست اعتراض دارند؛ ارتباط با تخريب و آلوده ساختن
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نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي و مردم منطقه حسن  .٦

شان براي مركز دفن  آباد و فشاپويه نسبت به انتخاب منطقه

 زباله جديد تهران اعتراض دارند؛

هاي اقتصادي ـ اجتماعي آسيب پذير مانند  عليرغم وجود گروه .۷

سراسر تهران و بيكاران، پيرمردان، زنان و كودكان در 

مانند بوميان ( هاي آسيب پذير ويژه  اطراف تهران، گروه

مهاجران قومي . ابتدايي، گروه هاي فرهنگي ابتدايي و سنتي

مرتبط با مديريت مواد زايد ) آسيب پذير و بريده از جامعه 

جامد در شهر تهران و يا اطراف تهران توسط گروه تحقيق 

 . مشاهده نگرديد

رد مذكور، ضرورت دارد مديريت مواد زايد با توجه به موا .۸

هاي آسيب  هاي ذيربط به گروه جامد با همكاري ساير سازمان

راهكارهاي مناسب براي . يي نمايند يافته  پذير توجه سازمان

 . ها در راهكارهاي پيشنهادي آمده است اين گروه
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 پيوست مربوط به .  ۳ـ  ٥
 

 عمده مسايل و مشكالت توسعه ناموزون 
اقتصادي ـ اجتماعي تهران مرتبط با 

 پروژه   
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 ۳ـ  ٥خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره         

ايل و مشكالت توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي تهران عمده مس( 

   )مرتبط با پروژه 

 

پي آمدهاي توسعه ناموزون اقتصادي ـ اجتماعي و مسايل و مشكالت 

برخاسته از آن در كشور، مسايل و مشكالت فراواني را بر پيكره كشور، 

ه شهرها، روستاها، به ويژه پايتخت كشور يعني تهران بر جاي گذاشت

 : توان به  از جمله اين مسايل و مشكالت مي. است

نبود فاضالب بهداشتي و مدرن و سيستم مديريتي كارآمد در اين  .۱

 خصوص؛

نبود سازماندهي و وحدت فرماندهي در تصميم گيري جهت جمع آوري،  .۲

 انتقال و دفن مواد زايد جامد؛

 گسترش مكاني و فضايي غير قابل كنترل تهران؛ .۳

 جمعيت ساكن روستاها و شهرها به تهران؛مهاجرت بي رويه  .٤

 افزايش روز افزون آلودگي صوتي، اقليمي و جغرافيايي تهران؛ .٥

هاي زير زميني تهران و شهرهاي  اطراف آن مانند  آلودگي آب .٦

 ...شهر و  ورامين، شهر ري، اسالم

هاي اجتماعي حاشيه نشين در اطراف و داخل شهر  شكل گيري گروه .۷

 تهران؛

 بين جوانان و نوجوانان؛ گسترش اعتياد .۸

 هاي اجتماعي بين جوانان و نوجوانان؛ گسترش ناهنجاري .۹

 به هم خوردن نسبت جنسي و سني در تهران؛ .۱۰
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 .پيچيده و گسترده شدن مساله ترافيك تهران .۱۱

در اين بخش به بررسي، اهم مسايل و مشكالت شهر تهران مرتبط با 

 . شود موضوع مواد زايد جامد پروژه پرداخته مي
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 Summery related annex No.3-5 
Main problems due to Tehran’s uneven socio-economic development   

 
In this annex, we discuss Tehran’s societal problems raised by its nature of 

development.   
The consequences of uneven socio-economic development of the country and 

the related problems which are acting as national problems deeply affected all the 
cities and villages of the country especially the capital, the following are some of 
these problems: 
 

1- Lack of hygienic and modern sewerage network and efficient management 
in this field; 

2- Lack of systematic and efficient organization for wastes collection, 
transfer, recycling and landfill; 

3- Out of control spatial development of Tehran; 
4- Out of control and huge number of daily migration from villages and other 

cities to Tehran; 
5- Air and sound pollution of Tehran;  
6- Underground water contaminations in Tehran and its closed cities like 

Varamin, Shahre Rey, Islam Shahr etc.; 
7- Forming city outskirt living, vulnerable groups inside and outside of 

Tehran boundaries; 
8- Spreading drug addiction among the teenagers and young people; 
9- Spread coarse and abnormal behaviors among the teenagers and young 

peoples; 
10- Confused gender and age portion numbers; and 
11- Tehran traffic, which is going to be a very complex and spread problem. 
In this section we consider the main problems of Tehran in accordance with 

our project aims, the solid waste. 
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 مقدمه .  ۱

ترين مسايل و مشكالت تهران، توليد روبه گسترش  يكي از عمده

 قريب به . مواد زايد جامد است

ميليون تن مواد زايد جامد طي سال در تهران توليد مي  ۲/۳٤

تن مواد زايد جامد  ۷۰۰۰به عبارتي ديگر، هر روز بيش از . شود

آثار مخرب مواد زايد جامد توليدي ضمن اينكه . توليد مي گردد

بر محيط زيست دارد و جمع آوري و حمل و از بين بردن آن هزينه 

بر پايه اطالعات بدست .  گذارد هنگفتي را بر دوش بودجه مملكت مي

آمده از مطالعات انجام گرفته در سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 نزديك به 

) مواد زايد جامد تر يا آلي ( درصد مواد زايد جامد شهر  ۷۰

تواند  بل تبديل به كمپوست است كه به عنوان كود بسيار غني ميقا

 ۲۰در روند توليد محصوالت كشاورزي بكار گرفته شود و بيش از 

قابل ) مواد زايد جامد خشك ( درصد مواد زايد جامد توليدي 

مواد بازيافتي، به عنوان مواد اوليه توليدات . بازيافت است

فقط . توليد بكار گرفته شود تواند مجددًا در چرخه صنعتي، مي

نياز به دفن يا سوزاندن   درصد مواد زايد جامد ۱۰كمتر از 

هاي جمع آوري و حذف مواد زايد جامد به درآمد و  هزينه. دارد

هاي  در اين رابطه دستگاه. سرمايه ملي و عزم ملي نياز دارد

ها نيازمند  مسوول بايد برنامه داشته باشند و اجراي اين برنامه

 .مكاري مردم استه



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۳۰ 

، اقداماتي در جهت حفظ محيط زيست و كاهش ۱۳۷۰در دهه 

توان به اهم  هاي محيطي در شهر تهران انجام گرفت، كه مي آلودگي

 :ها در ذيل اشاره كرد آن

، با تصويب هيات وزيران به ۱۳۷۹طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران از سال  .۱

 اجرا درآمده است؛

هاي تهران با مشاركت وزارت نيرو تدوين و با  آب طرح جامع كاهش آلودگي .۲

 تصويب شوراي امنيت طي در حال اجراست؛

مكان يابي و ساماندهي مراكز دفع مواد زايد بهداشتي شهر تهران و  .۳

به تصويب  ۷۹هاي مرتبط تدوين و در شوراي بهداشتي تهران در سال  گزينه

 رسيد؛

مورد  ٦٥، ۷۸محيطي كه در سال  هاي غير دولتي زيست ها و سازمان تعداد تشكل .٤

 مورد افزايش يافت؛ ۷۲به  ۷۹بود، در سال 

هايي درباره محيط زيست و حفاظت از آن تهيه و از راديو و تلويزيون  برنامه .٥

 5F۱ .پخش شده است

توان افزود كه مديريت صحيح و كارآمد در خصوص  به طور خالصه مي

بهبود محيط  جمع آوري، انتقال، بازيافت و دفن مواد زايد با

هر . زيست و كاهش آلودگي محيطي رابط نزديك و تنگاتنگي دارد

ميزان كه مواد زايد جامد شهر صحيح تر و سريع تر و دقيق تر 

جمع آوري شود آلودگي زيست محيطي شهر كاهش پيدا كرده و سالمتي 

بنابراين، توجه به مساله آلودگي زيست . گسترده تر خواهد شد

 .ازيافت مواد زائد، از ضروريات استمحيطي در مديريت ب

                                                 
هاي دفن مواد زايد خطرناك،  يابي اثرات زيست محيطي گودالمهندس مسعود منوري، ارز ۱

ـ  ۹٦در مجموعه مقاالت اولين سمينار بازيافت و تبديل مواد، تهران، بدون تاريخ، ص 
۱۰۹ 
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ميليون تن مواد  ٤/۲بر پايه برآوردهاي كارشناسي، بيش از  

هزار تن از  ٥۰۰شود كه حدود  زايد جامد در شهر تهران توليد مي

 ۱۳۷۰توليد مواد زايد جامد در سال . آن مربوط به كارگاهها است

صد به حجم در ۲ميليون تن بوده كه به طور متوسط هر سال  ۲حدود 

به حدود  ۱۳۸۱توليد زباله در تهران در سال . آن اضافه شده است

شود كه اين مقدار در  هزار تن رسيده است و پيش بيني مي ۲٥۳٥

سرانه توليد مواد . هزار تن برسد ۲٦۳۷به بيش از  ۱۳۸۳سال 

كيلوگرم در يك  ٥/۳زايد جامد در تهران به ازاي هر خانوارحدود 

اين حجم با افزايش جمعيت روبه رشد و تركيب . رسد شبانه روز مي

به طوريكه مواد . يابد آن نيز با توجه به الگوي مصرف تغيير مي

زايد جامد دير تجزيه شونده و خطرناك به تدريج سهم بيشتري از 

 .دهد مواد زايد جامد در تهران را به خود اختصاص مي

به صورت درصد مواد زايد جامد توليدي در تهران  ۷۰قريب به 

حدود يك درصد مواد زايد جامد شهر . باشد مواد زايد جامد تر مي

دهد كه با در نظر گرفتن حجم قابل  را ضايعات نان تشكيل مي

درصد مواد زايد  ٦/۹حدود . كند مالحظه آن توجه خاصي را طلب مي

درصد مواد زايد  ۱/۸جامد متشكل از انواع پالستيك و مشمع است و 

 ۷٥/۱سهم فلزات . دهد مقوا به خود اختصاص ميجامد را كاغذ و 

درصد مواد زايد جامد  ٤/۲. درصد است ٤/۳درصد و ضايعات پارچه 

دهد و بقيه  درصد را ضايعات چوبي تشكيل مي ۷/۱را خرده شيشه و 

 . باشد از انواع الستيك، چرم، خاك و نخاله و ضايعات ديگر مي

يكسان نبوده و تركيب مواد زايد جامد در نقاط مختلف شهر 

هاي اقتصادي مناطق  تبعيت از الگوي مصرف خانوارها و فعاليت
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درصد مواد زايد جامد را  ۸۱شهرداري بيش از  ۱٥در منطقه . دارد

 ۱۹در حاليكه در منطقه . دهد مواد زايد جامد تر تشكيل مي

ضايعات نان در . تر است  درصد مواد زايد جامد ٥۰شهرداري فقط 

درصد مواد زايد جامد را تشكيل  ۷/۲ي بيش از شهردار ۱۰منطقه 

. رسد درصد مي ۲/۰به كمتر از  ۱۳اين مقدار در منطقه . دهد مي

درصد مواد  ۱٤شهرداري بيش از  ۳ضايعات كاغذ و مقوا در منطقه 

در صورتيكه اين مقدار . زايد جامد را به خود اختصاص داده است

 ۱۹پارچه در منطقه  ضايعات. درصد نيست ۳/۳بيش از  ۱٥در منطقه 

اما در منطقه يك توليد . درصد مواد زايد جامد است ۹/۸حدود 

 .رسد اين مواد حتي به يك درصد نمي

افزايش زايدات بيمارستاني در مقايسه با رشد توليد مواد 

بطوريكه در طول هشت سال اخير ساالنه . زايد جامد باال تر است

. افزايش داشته است درصد ٤مواد زايد جامد بيمارستاني حدود 

 ۲٤به بيش از  ۱۳۸۱حجم مواد زايد جامد بيمارستاني در سال 

به  ۱۳۸۳شود در سال  هزار تن بالغ گرديده است كه پيش بيني مي

 .هزار تن برسد ۲٦
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 )بر حسب درصد (  ۱۳۸۲آناليز فيزيكي زباله مناطق شهر در تهران در تابستان :  ۲۹جدول شماره 

 منطقه
 

 
نوع 
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 ۷۲/۳ ٤۰/٦ ۲۲/۳ ۰۸/٤ ۰۰/۲ ٦٤/۲ ۰۰/۲ ۲۰/۲ ٤٥/۳ ۲۳/۳ ۹٤/٥ ٤۰/٥ ٥۸/۳ ۲۰/٤ ۳۱/٥ ٥۷/۳ ۷۹/۲ ۹۸/۲ ٥۳/٤ ۷۸/۷ ۰٦/۲ ۸۱/۰ مقوا 
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 ۲۹ادامه جدول شماره 

 منطقه
 

 
نوع 

 پسماند

 ميانگين ۲۲ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱٦ ۱٥ ۱٤ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱

فلزات 
 آهني 

۰۰/۱ ۹٥/۰ ۳۹/۲ ۲۲/۱ ۳۹/۱ ۹۰/۰ ۱۳/۱ ۷٤/۱ ۸۹/۱ ٥٦/۱ ۹٦/۰ ۳٦/۱ ٦۲/۱ ۹۳/۱ ۸۹/۱ ۰۰/۰ ۲۲/۱ ۱۰/۱ ٤۷/٤ ۹٥/۲ ۸۱/۰ ٥٥/۱ 

فلزات 
 غير آهني 

۲۸/۰ ۱۱/۰ ۲۷/۰ ۰۳/۰ ٥۲/۰ ۱٤/۰ ۳٦/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ ۲۰/۰ ۱۰/۰ ۰٦/۰ ۰۳/۰ ۰۰/۰ ۱۰/۱ ۰۰/۰ ۳۲/۰ ۰۷/۰ ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۱۷/۰ ۲۰/۰ 

 ٤۳/۳ ۳٥/٤ ٦۹/۰ ۹۰/۸ ٤۹/۲ ٥۷/٦ ۰۲/٤ ۷۲/۲ ۰۹/۳ ۱٤/۱ ۱۹/۳ ۰۸/٥ ٤۸/٤ ٥۸/۳ ٦٤/۳ ۱۸/۲ ٥٦/۲ ۸۰/۳ ۰٦/۳ ۳۹/۲ ۱۸/۳ ۸٥/۰ پارچه 

 ٤۰/۲ ۸۹/۳ ٦٦/۲ ۸۱/٤ ۲۳/۱ ۹۲/۱ ۲۰/۱ ٤۸/۰ ۷۹/۱ ۷٦/۱ ۰۱/۳ ۲٦/۲ ۷٤/٤ ٥٤/۲ ٤٦/۲ ۰۱/۲ ۱۲/۱ ٤۹/۲ ٥۷/۱ ٦٦/۱ ٦۹/۳ ۱٥/۳ شيشه 

 ٦٦/۱ ۱۰/۱ ٥۳/۰ ۹۱/۱ ۰۰/۰ ٤۹/۱ ۹۹/۰ ۰۰/۱ ۸۲/۰ ۷۱/۱ ۲۰/۲ ۸۳/۳ ۸۲/۳ ۸۲/۰ ۲۳/٤ ۱٤/۲ ۹۸/۰ ۹۲/۰ ۷٦/۰ ۳٥/۳ ٤٥/۰ ۷۳/۱ چوب 

 ۷۱/۰ ۳۱/۲ ۲٦/۰ ٦٤/۰ ۱۹/۰ ۱۹/۰ ۰۰/۰ ۳٤/۰ ۰۰/۰ ۰۲/۰ ۰۰/۰ ٤۸/۰ ۳۸/۰ ۲۳/۰ ۳۷/۱ ۳٤/۰ ٤۲/۰ ٥٦/۱ ٤۲/۳ ۳٦/۱ ۲۱/۰ ۲٦/۱ الستيك 

 ٦۲/۰ ۱۷/۰ ٥٦/۰ ٥٤/۳ ۲۱/۰ ۳۱/۱ ٦٦/۰ ۰٦/۰ ۲٦/۰ ۱۳/۰ ۱٤/۰ ۲۲/۱ ٥۳/۱ ۳۰/۰ ٤۹/۰ ۱٦/۰ ۲۹/۰ ۷۷/۰ ۲۸/۰ ۱٤/۰ ۱۲/۰ ٦۱/۰ چرم 

خاك و 
 نخاله

٦٥/۱ ٦٦/۱ ٥٥/۲ ٥۸/۳ ۲٦/۰ ۷۰/۱ ٥۲/۱ ٦٦/۰ ۳۰/۱ ٦۲/۱ ٤۳/۰ ۷٥/۰ ۱۰/۰ ۲٤/۰ ۱۹/۰ ۰۰/۰ ٥۱/٤٥ ٥/۱ ۷٤/۰ ۱۱/۰ ٤۰/۰ ۲٦/۱ 

ضايعات 
 ويژه 

٥٤/۱ ۹۲/۲ ۸۲/۰ ۷۳/۱ ٦۷/۲ ٦۱/۱ ٤۲/۲ ۰٦/۲ ۲۰/۲ ٦۹/۰ ٤۹/۱ ۱۲/۲ ۳۲/۰ ۸٦/۰ ٤۰/۰ ۷۰/۰ ۸۳/۱ ۹۷/۱ ۳۲/۱ ٦۸/۰ ۸۳/۳ ٦۳/۱ 

 نمودار زايدات بيمارستاني حمل شده به مركز دفن كهريزك:  ۱۲نمودار شماره 
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دهد  اي به عمل آمده توسط گروه تحقيق نشان ميه مطالعات  بررسي

كيلوگرم مواد  ۲/۱كه هر فرد تهراني به طور متوسط روزانه حدود 

اگرچه ميانگين فوق در طول زمان تحت . كند زايد جامد توليد مي

تاثير الگوي مصرف خانوارها متغير است و تركيب مواد زايد جامد 

د اما با فرض ثبات نسبي ياب توليدي نيز در طوالني مدت تغيير مي

محاسبه و  ۱۳۸٥تا  ۱۳٦٥در آن، روند توليد مواد زايد جامد از 

اين محاسبه در سازمان خدمات موتوري . در جدول بعد درج شده است

اطالعات بدست آمده با آمار . شهرداري تهران صورت گرفته است

باشد  ولي آنچه قابل قبول مي. منابع ديگر تفاوت معني داري دارد

تواند مورد استفاده قرار گيرد روند رو به افزايش توليد  و مي

 . مواد زايد جامد در شهر تهران است

بيمارستان دولتي و خصوصي در  ۱۲۸امروزه در سطح شهر تهران 

باشند كه مواد  حال ارايه خدمات متنوع بهداشتي و درماني مي

ات زايد جامد توليدي اين مراكز توسط ماشين آالت سازمان خدم

گردد و به مراكز دفن كهريزك حمل  موتوري جمع آوري و حمل مي

حمل شده روزانه درون يك ترانشه مخصوص   مواد زايد جامد. شود مي

اي از آهك و  دفن مواد زايد جامد بيمارستاني دفن شده و با اليه

 .شوند خاك پوشانده مي
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بر (  ۱۳۸٥تا  ۱۳٦٥سال منطقه از  ۲۰جدول پيش بيني زباله ساالنه :   ۳۰جدول شماره 

 ) كيلوگرم  ۲۰۰/۱اساس سرانه 

 سال
٦٥ ۷۰ ۷٥ ۸۰ ۸٥ 

 منطقه 

۱ 
1683B۸۳۳٦٥ 1684B1680B۱۰٦۲٦٦ 1685B1681B۱۲۲۷٥٦ 1686B1682B۱۲۲۹۱۰ 1687B1683B۱٦٥۸۱۲ 

۲ 
1688B1684B٦۹۲٥۷ 1689B1685B۱۳۹۹٤۰ 1690B1686B۱٦۱٦٥٥ 1691B1687B۱۸۸۱۹٥ 1692B1688B۲۱۸۳٥٤ 

۳ 
1693B1689B۱۰۲۹٤٥ 1694B1690B۱۰۹٥۲۸ 1695B1691B۱۲٦٥۲٤ 1696B1692B۱٤۷۲۹۷ 1697B1693B۱۷۰۹۰۲ 

٤ 
1698B1694B۱٤۱٦۷۰ 1699B1695B۲٤۱۳۲۳ 1700B1696B۲۷۸۷۷۰ 1701B1697B۳۲٤٥۳۸ 1702B1698B۳۷٦٥٤۸ 

٥ 
1703B1699B٤۱۷۷۹ 1704B1700B۱۲۳۸۱۷ 1705B1701B۱٤۳۰۳۰ 1706B1702B۱٦٦٥۱۳ 1707B1703B۱۹۳۱۹۷ 

٦ 
1708B1704B۱۱۷۸۲۸ 1709B1705B۱۳۲۱۷۳ 1710B1706B۱٥۲٦۲۸ 1711B1707B۱۷۷۷٥۰ 1712B1708B۲۰٦۳۳٥ 

۷ 
1713B1709B۱۲۷۰۷٤ 1714B1710B۱٥۳۰٤٦ 1715B1711B۱۷٦۷۹٤ 1716B1712B۲۰٥۸۲۰ 1717B1713B۲۳۸۸۰٤ 

۸ 
1718B1714B۱۰۹۷۳۰ 1719B1715B۱۸۰۸٦۰ 1720B1716B۲۰۸۹۲٥ 1721B1717B۳٤۳۲۲٦ 1722B1718B۲۸۲۲۰٤ 

۹ 
1723B1719B٥۸٥۰۳ 1724B1720B۱۱۳۷۲۸ 1725B1721B۱۳۱۳۷٦ 1726B1722B۱٥۲۹٤٥ 1727B1723B۱۷۷٤٥٦ 

۱۰ 
1728B1724B۹۱۱۱۳ 1729B1725B۱٥٥۲۳٦ 1730B1726B۱۷۹۳۲٥ 1731B1727B۲۰۸۷٦۷ 1732B1728B۲٤۲۲۲۳ 

۱۱ 
1733B1729B۱۰۱٤٦۱ 1734B1730B۱۳۱۳۲۲ 1735B1731B۱٥۱٦۷۰ 1736B1732B۱۷٦٦۰٦ 1737B1733B۲۰٤۹۰۸ 

۱۲ 
1738B1734B۱۱٦۰۰۲ 1739B1735B۱۳۷۹۳٦ 1740B1736B۱٥۹۳٤۰ 1741B1737B۱۸٥٥۰۱ 1742B1738B۲۱٥۲۳۹ 

۱۳ 
1743B1739B۷٥۸۸۹ 1744B1740B۱۰۳۷۸۹ 1745B1741B۱۱۹۸۹٥ 1746B1742B۱۳۹٥۷۹ 1747B1743B۱٦۱۹٤۷ 

۱٤ 
1748B1744B۱۰۷٦۸۳ 1749B1745B۱۸۹۷۲۱ 1750B1746B۲۱۹۱٦۱ 1751B1747B۲٥٥۱٤۳ 1752B1748B۲۹٦۰۳۱ 

۱٥ 
1753B1749B۱۰٤٤۸۷ 1754B1750B۲٦٤۸۸٤ 1755B1751B۳۰٥۹۸۷ 1756B1752B۳٥٦۲۲۳ 1757B1753B٤۱۳۳۱۰ 

۱٦ 
1758B1754B۸٦۰۰٦ 1759B1755B۱٦٤۹۲۹ 1760B1756B۱۹۰٥۲۲ 1761B1757B۳۲۱۸۰۱ 1762B1758B۲٥۷۳٤۷ 

۱۷ 
1763B1759B۸۱۳۲٦ 1764B1760B۱۷۱۲۹۸ 1765B1761B۱۹۷۸۷۸ 1766B1762B۲۳۰۳۳٦ 1767B1763B۲٦۷۲۸۳ 

۱۸ 
1768B1764B٥٤٤۰٤ 1769B1765B۱٥۸۲۳٥ 1770B1766B۱۸۲۷۸۹ 1771B1767B۲۱۲۷۹۹ 1772B1768B۲٤٦۹۰۱ 

۱۹ 
1773B1769B٤۲٤۸٤ 1774B1770B۱۲۰۲۸۸ 1775B1771B۱۳۸۹٥٤ 1776B1772B۱٦۱۷٦۷ 1777B1773B۱۸۷٦۹۱ 

۲۰ 
1778B1774B۷۸۷٥۲ 1779B1775B۱٦۱۳۷٥ 1780B1776B۱۸٦٤۱٥ 1781B1777B۲۱۷۰۲۱ 1782B1778B۲٥۱۸۰۰ 

 جمع 
1783B1779B۱۷۹۱۷٦۸ 1784B1780B۳۰٥۹٦۹٤ 1785B1781B۳٥۲٦٤٤٥ 1786B1782B٤۱۱٤۷٦۷ 1787B1783B٤۷۷٤۱۸۲ 
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۱۳۸ 

 مسايل زيست محيطي زباله در شهر تهران .  ۲

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و  گرچه تهران مركز فعاليت

ه داليل  گوناگون به شدت زير برنامه ريزي كشور است، اما خود ب

تهران هنوز نتوانسته بر مسايل و مشكالت خود در . فشار است

 . راستاي پاسخگويي به نيازهاي اوليه ساكنان خود فايق آيد

هاي  فقدان خدمات رساني بهينه شهري، بهداشتي و رفاهي، آلودگي

صوتي و هوايي، وجود و وفوري حيوانات و حشرات خطرناك نظير 

سوسك و غيره مشكالت بسياري را براي شهروندان به وجود موش، 

 . آورده است

آلودگي هاي زيست محيطي و تلمبار شدن مواد زائد جامد در 

هاي جنوبي موجب شده است  گوشه و كنار شهر، تراكم جمعيت در بخش

 .كه برنامه ريزي مقطعي و موردي با شكست مواجه شود

محله  ۳٤۳دو منطقه و  شهر تهران درحال حاضر داراي بيست و

تراكم جمعيت در مناطق بسيار نامتعادل است، مناطق جنوبي . است

6F. و مركزي شهر تهران بيشترين تراكم جمعيت را دارند

۱ 

بر پايه آمار موجود در سازمان بازيافت و تبديل مواد، ميزان 

 ۹٥/۱برابر  ۱۳۷۱مواد زايد جامد مناطق شهر تهران در سال 

يشترين ميزان مواد زايد جامد مربوط به منطقه ب. ميليون تن بود

درصد و كمترين مواد زايد جامد مربوط به منطقه  ۸/۸يعني  ۷

 ۰۲/۲، اين ميزان به ۱۳۷۲در سال . باشد درصد مي ۱۹/۲نوزده با 

 ۱۲تن رسيد، كه بيشترين ميزان مواد زايد جامد مربوط به منطقه 

 ٦٦/۲با  ۱۸نطقه درصد و كمترين ميزان مربوط به م ۰٥/۸يعني 

                                                 
 ) ٥۲برنامه ريزي راهبردي، ص ( حوزه معاونت .  ۱
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۱۳۹ 

دهد كه ساكنين شهر  مقايسه نسبي اين دو سال نشان مي. درصد است

تن مواد زايد جامد نسبت به سال قبل  ۷٫۰۰۰تهران در مجموع 

درصد افزايش مواد زايد  ٥اند، يعني بيش از  بيشتر توليد كرده

 . شود جامد ديده مي

 ۷/۸٥ از مجموع كل مواد زايد جامد شهر تهران، ۱۳۷۲در سال 

درصد مواد زايد جامد صنعتي،  ۹٦/۲درصد مواد زايد جامد خانگي، 

درصد مواد زايد  ۳۱/۱۰درصد مواد زايد جامد بيمارستاني و  ۹۷/۰

 .هاي اطراف بوده است جامد شهرك



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱٤۰ 

ميليون و در  ٥/۱۰با توجه به جمعيت متغير شهر تهران در روز 

روزانه ( ليون مي ٥/۲، حدود ۱۳۸۱ميليون در سال  ٥/۸ساعات شب 

 ۸٤۰شود، كه توسط  تن مواد زايد جامد توليد مي)  ۷۰۰۰بالغ بر 

دستگاه خاور روبسته و روباز جمع اوري  ٥۲۰دستگاه نيسان و 

دستگاه ان  ۳٦۰دستنگاه نيسان موجود،  ۸٤۰از تعداد . گردد مي

هاي طرح قديم در اختيار شركت وانت سرويس  مربوط به نيسان

اه در اختيار پيمانكار اجاره دهنده و مابقي دستگ ٤۰باشد و  مي

همچنين از تعداد . باشد دستگاه نيز متعلق به پيمانكاران مي ٤٤۰

دستگاه روبسته متعلق به  ٤۰دستگاه خاور نيز، تعداد  ٥۲۰

دستگاه روبسته مربوط به پيمانكاران  ٤سازمان خدمات موتوري و 

  7F۱.باشد مي)  ٤۷٦( و مابقي خاور روباز 

ها به مركز دفن  ن حمل و نقل مواد زايد جامد از ايستگاههمچني

دستگاه سمي تريلر به همراه تعدادي كاميون انجام  ۹۰توسط 

شود كه متاسفانه به دليل قدمت و فرسودگي و خرابي آنها،  مي

هميشه حمل مواد زايد جامد از ايستگاه به مركز دفن با نگراني 

وري و حمل به ايستگاه و بحران همراه بوده و در سيستم جمع آ

 ۱۰۰متاسفانه در حال حاضر قريب . نمايد نيز اختالل ايجاد مي

دستگاه سمي تريلر خراب به علت  فقدان وسايل يدكي از سرويس 

اند و تعداد موجود نيز به تعمير جدي و كامل نياز  خارج شده

درصد ماشين آالت فوق الذكر به  ۱٥الزم به توضيح است كه . دارند

 .وسط خارج از سرويس قرار دارندطور مت

  مسايل و مشكالت برخاسته از سيستم مديريت مواد زايد جامد در تهران.  ۳

                                                 
 ٥۲حوزه معاونت، برنامه ريزي راهبردي، ص .  1
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خدمات جمع آوري مواد زايد جامد در تهران در حال حاضر عمدتًا 

به بخش خصوصي واگذار شده است و جمع آوري مواد زايد جامد و 

. ف قرارداد استهاي طر ها تحت پوشش شركت خدمات پاكسازي خيابان

 ٤شب تا  ۹جمع آوري مواد زايد جامد در تمام روزهاي هفته از 

 ۳تا  ۲هاي  جمع آوري مواد زايد جامد در گروه. گيرد صبح صورت مي

گيرد ظرفيت وسايل نقليه مورد  نفري در هر وسيله نقليه انجام مي

در مواردي . استفاده متفاوت بوده و بين يك تا ده تن متغير است

كه داراي ) فرعي ( هاي پيمانكار با پيمانكاران كوچكتر  شركت

هر . اند هاي با ظرفيت كم هستند مجددًا قرارداد بسته كاميونت

 . منطقه شهرداري با يك شركت قرارداد بسته است

هاي بازيافت كننده انجام  اگرچه بخش عمده بازيافت توسط شركت

مطرح گرديد  هاي ديگر گزارش گيرد ولي به طوري كه در بخش مي

تعداد زيادي تفكيك كننده مواد زايد جامد در سطح شهر به صورت 

غير رسمي اقدام به بازيافت مواد از مواد زايد جامد توليدي 

تفكيك مواد زايد جامد در مبدأ مدتي است كه مورد توجه . كنند مي

سازمان بازيافت قرار گرفته است و در مناطقي هم اين طرح 

ي وجود برخي مشكالت در جمع آوري مواد زايد آزمايش شده است ول

جامد تفكيك شده و نيز نداشتن آموزش الزم توسط توليد كنندگان 

توان گفت كه اين طرح در مراحل اوليه خود  مواد زايد جامد مي

 . باقي مانده است

ايستگاه انتقال مواد زايد جامد در  ۱۳در حال حاضر قريب به 

ها توسط سازمان بازيافت  ايستگاه اين. باشد شهر تهران فعال مي

هر ايستگاه محدوده جغرافيايي خاصي را تحت پوشش . شود مديريت مي
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هاي انتقال از يك سيستم با سكوهاي باال آمده يا  ايستگاه. دارد

هاي مخصوص جمع آوري مواد  سكوهاي هم سطح زمين براي رسيدن وسيله

دهند  ز انتقال ميهاي رو با زايد جامد كه بار خود را به كاميونت

لذا براي . هاي انتقال رو باز هستند ايستگاه. كنند استفاده مي

اين . كنند هايي را فراهم مي ها مزاحمت ساكنين اطراف ايستگاه

 . اند ها در مناطق مسكوني شهرداري ايجاد شده ايستگاه

هاي انتقال دهنده  مواد زايد جامد شهر به وسيله نيمه تريلي

دستگاه سمي تريلي  ۲۰۰بيش از . گردد نتقل ميها م از ايستگاه

متعلق به بخش خدمات موتوري در اين زمينه فعال هستند اين بخش 

كاميون يا  ۷۰حدود . رود در واقع به سمت خصوصي شدن كامل پيش مي

دستگاه آن به پيمانكار بخش خصوصي تعلق  ۳۰سمي كاميون كه حدود 

بار  ۳تا  ۲ميون هر شب هر كا. كنند دارد در اين ارتباط كار مي

ها  كند مواد زايد جامد با اين نيمه تريلي نيمه تريلي را حمل مي

كيلومتر حمل شده و به مركز دفن كهريزك  ٥۰تا  ۲۰تا فواصل 

تعدادي از پيمانكاران هم مواد زايد جامد را مستقيمًا . رسد مي

 .برند به زمين كهريزك مي

مركز دفن زباله تهران كهريزك كه در چند دهه پيش، به عنوان 

انتخاب شده است، در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي روزافزون زباله 

تهران نيست و در حال پر شدن و ايجاد مسايل و مشكالت براي مردم 

اعتراضات روز افزون . باشد منطقه و مديريت خدمات شهري تهران مي

مردم منطقه به وضعيت دفن زباله و افزايش شيرابه و احتمال 

حتراق و انفجار در محل دفن زباله در اثر انباشت زباله و دفن ا

غير بهداشتي و غير فني آن وجود دارد از اين نظر دفن زباله در 
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كهريزك در حال حاضر مسايل و مشكالت جدي را به وجود آورده و 

. بيشترين وقت و نيروي مسووالن خدمات شهري را برگرفته است

عزيز ( ر منطقه حسن آباد شهر ري انتخاب محل جديد دفن زباله د

به اين علت و در جهت پاسخگويي به يكي از ) آباد و هوشنگ آباد 

انتخاب شده است تا از اين ) زباله (   معضالت خدمات شهري تهران

طريق بتوان زباله توليدي از مبدأ تا مقصد را طبق 

 .  هاي بهداشتي و جهاني ساماندهي و سازماندهي نمود استاندارد

جهت اطالعات بيشتر در خصوص محل دفن زباله در كهريزك بايد 

اذعان نمود كه در حال حاضر زمين كهريزك در حال پر شدن از 

سال بتواند  ٤مواد زايد جامد است و با گسترش آن حداكثر تا 

در كهريزك مواد زايد جامد با . مواد زايد جامد را تحمل كند

اي دفن  عمق قابل مالحظهاستفاده از يك سيستم حفاري عميق در 

هايي كه در مركز دفن زباله در  سوزي شود ولي گازها و آتش مي

به اين ترتيب، خطرات . فاتد قابل كنترل نيست كهريزك اتفاق مي

. زيست محيطي آن كمتر از پخش مواد زايد جامد در منطقه نيست

مواد زايد جامد صنعتي با مواد زايد جامد خانگي در كهريزك 

هاي بيمارستاني نيز به زمين كهريزك وارد  زباله. شود يمخلوط م

بايست  در واقع مي. گردد هاي خاصي دفن مي شود اگرچه در حوزه مي

شود و مواد زايد جامد خاص  هاي بيمارستاني در مبدأ تفكيك  زباله

در صورتي كه اين كار نيز به . گردد  يا خطرناك با برچسب مشخص

 . شود ها عمل نمي طور كامل در همه بيمارستان

كارخانه كمپوست كهريزك براي تبديل روزانه حدود هزار تن 

كند و  ولي كارخانه با اين ظرفيت كار نمي. ظرفيت اسمي دارد
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تن مواد زايد جامد در روز مصرف دارد كه در  ٥۰۰كمتر از 

 . مقايسه با مواد زايد جامد توليدي شهر ناچيز است

خاله عمدتًا در گود آبعلي واقع مواد زايد جامد ساختماني يا ن

 . گردد در جاده آبعلي تخليه مي

شود و مجال پرداختن به  مواد زايد جامد بي وقفه توليد مي

به ويژه اينكه . گذارد مسايل آن براي دست اندركاران باقي نمي

هاي جمع  هنوز بخش عمده از امكانات شهرداري در اجراي فعاليت

 . آوري مستقيمًا درگير هستند

هاي  سازمان و مديريت جمع آوري و دفن زباله تا كنون موفقيت

قابل توجهي داشته است ولي هنوز كارهاي زيادي بايد صورت گيرد 

هاي سنتي جمع  جايگزين روش  تا سيستم جمع آوري مواد زايد جامد

 . آوري گردد

هاي دست اندركاران  آنچه كه بيشترين اختالل را در مسير فعاليت

هاي غير  د جدا از كمبود امكانات مدرن، فعاليت گروهكن ايجاد مي

. رسمي در مراحل مختلف توليد تا دفن مواد زايد جامد است

ها به سادگي عملي نيست و تا  هاي اين گروه جلوگيري از فعاليت

زماني كه در بين خانوارهاي فعال در اين زمينه فقر وجود داشته 

به جاي خود باقي  باشد و مشكل بيكاري حل نشده باشد مساله

 .خواهد بود

بايد قبول كرد تعداد قابل توجهي از شهروندان از طريق 

تفكيك، خريد و فروش و بازيافت مواد زايد جامد امرار معاش 

كنند و در جهت رسيدن به منافع خود نه تنها ضوابط تعيين شده  مي

كنند بلكه  را رعايت نمي... براي بسته بندي، تفكيك در مبدأ و 
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قًا در جهت عكس دست اندركاران بهداشت محيط زيست عمل دقي

 . كنند مي

 مسايل و مشكالت مربوط به وسايط نقليه جمع آوري و انتقال زباله .  ٤

مواد زايد جامد خانگي و شبه خانگي به انواع مواد زايد جامد 

ها،  هتل( هاي بزرگ  گويند كه در منازل و آشپزخانه مي

قسمت . شوند توليد مي) ها و مانند آنها  ها، بيمارستان آشپزخانه

( اعظم اين نوع مواد زايد جامد از مواد غذايي فاسد شدني 

تركيب اين مواد زايد جامد به . شوند تشكيل مي) عمدتًا مواد آلي 

 :شرح زير است

ها، پروتئين  هاي سبزيجات، ميوه هاي آلي تخمير پذير، مثل پسمانده زباله .۱

 . هاي مشكي، روزانه جمع آوري گردند آنها كه در كيسهحيواني، گياهي و امثال 

ها، كاغذ و مقوا، منسوجات و امثالهم كه بايد  هاي خشك، مانند پالستيك زباله .۲

 .اي يك بار جمع آوري گردد هاي پالستيكي با رنگ روشن و هفته در كيسه

هاي كاغذي  هاي غير بهداشتي مثل پوشك بچه، نوار بهداشتي، دستمال زباله .۳

هاي كوچك با رنگ خاكستري يا طوسي و  الت و امثالهم كه بايد در كيسهتو

 .  همراه با كيسه مواد زايد جامد مشكي مواد زايد جامد جمع آوري گردد

مقدار قابل توجهي از اين مواد زايد جامد قبل از حمل به 

مراكز دفن به طرق مختلفي از جمله سوزاندن و دفن در بعضي 

بودن مواد زايد جامد توسط حيوانات ولگرد اراضي باير مناطق، ر

. روند هاي سطح شهر از بين مي  ها و آبراه و جاري شدن در جوي

شهرداري سعي بر اين دارد كه مواد زايد جامد شهر تهران حتي 

هاي  االمكان بطور مستقيم و بدون ريختن روي زمين توسط ماشين

هاي انتقال  اهمخصوص حمل مواد زايد جامد از محل توليد به ايستگ
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مواد زايد جامد حمل و از آنجا به وسيله كانتينرهاي مخصوص به 

محل دفن بهداشتي و يا تبديل مواد و بازيافت مواد زايد جامد 

اما در عمل، محل چنين مواد زايد جامد با مسايل و . منتقل شود

به طوري كه فرايند حمل آنها با مناظر . شود مشكالتي مواجه مي

به طور مثال، اگر به . گردد ر بهداشتي روبرو مينازيبا و غي

ها و  مراحل حمل چنين مواد زايد جامد توجه كنيم كاستي

 .  هاي موجود در حمل و نقل آنها مشاهده كنيم نازيبايي

به طور كلي، مواد زايد جامد خانگي و شبه خانگي از محل 

 توليد به وسيله چرخ دستي، وانت و يا موتور سه چرخ به مراكز

هاي حمل مواد زايد جامد در  مواد زايد جامد شهري، كه ماشين

هاي حمل مواد زايد  آنجا مستقر هستند حمل و از آنجا توسط ماشين

هاي مخصوص به  هاي انتقال حمل و سپس توسط تريلي جامد به ايستگاه

آشنايي با . شوند مراكز دفن و يا تبديل مواد زايد جامد برده مي

و نحوه جمع آوري مواد زايد جامد را به  ها ماهيت اين وسيله

 .دهد خوبي نشان مي

  چرخ دستي •

گيرد، برخي  چرخ دستي، به اشكال مختلف مورد استفاده قرار مي

هاي فاقد  هاي بريده شده و يا از بشكه ها از بشكه از چرخ دستي

نفر صورت  ۲اي توسط  هاي بشكه تخليه چرخ. مخزن تشكيل شده است

كنند و به  ام يك طرف بشكه را گرفته بلند ميگيرد كه هر كد مي

ريزند كه بلند كردن و برگرداندن آن كار شاقي  داخل كاميون مي

. شود مي  است و هميشه مقداري مواد زايد جامد روي زمين ريخته

كند  ها بدون درپوش هستند و فضاي غير بهداشتي ايجاد مي اين بشكه
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نمايد،  جاد ناراحتي ميكه در درجه اول براي حمل كننده آنها اي

زيرا تخليه . هاي بدون بشكه غير بهداشتي تر است كار با چرخ

ها نه تنها محيط و فضا را آلوده  مواد زايد جامد با اين وسيله

 . آورد كند بلكه منظره بسيار نازيبا به وجود مي مي

هاي دستي غالبًا با استفاده از قطعات نازك  ظرفيت اين چرخ

ليتر افزايش  ٦۰۰تا  ٥۰۰لب، گاهي اوقات مقوايي يا آهن ح

 . يابد مي

  وانت نيسان •

هاي حمل مواد زايد جامد، كه اخيرًا در چند  استفاده از وانت

شهر كشور ما معمول گرديده، روشي است كه مواد زايد جامد 

هاي باريك برداشته شده و به  مستقيمًا از كوچه و خيابان

ها با  ش استفاده از وانتدر اين رو. گردد ها حمل مي ايستگاه

هاي باريك و اماكني  گنجايش محدود خود بايستي تنها براي خيابان

هاي مواد زايد جامد كش مساعد نيست اختصاص  كه جهت تردد كاميون

كيلوگرم و ظرفيت آن يك تن  ۱۸۰۰وزن هر وانت نيسان . داده شود

 . است

  كاميون •

 ۱۰وگرم وزن و كيل ۱۳٥۰۰هر كاميون فان نارنجي رنگ تك چرخ 

 ۱٥٥۰۰نوع ديگر آن فان زوج چرخ . تن ظرفيت دارد ۱۳الي 

 . تن است ۱۸الي  ۱٥كيلوگرم وزن و ظرفيت آن 

اي به وزن  نقره ۹۱۱توان از بنز  از انواع ديگر كاميون مي

تن و ليالند رو بسته به وزن  ۱۰الي  ۹كيلوگرم با ظرفيت  ۱۱۳۰۰

 . م بردتن نا ۸الي  ٦كيلوگرم و ظرفيت  ۹٦۰۰
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شود و  ها سهل انگاري مي در اكثر موارد در نگهداري اين كاميون

هاي  در بيشتر مناطق و محل. گيرد منظره غير بهداشتي به خود مي

 . كنند ها را با بيل پر مي جمع آوري كاميون

  كانتينر ثابت  •

سيستم كانتينرهاي ثابت روشي است كه در آن كانتينرهاي مستقر 

. شود ه مردم يا مامورين شهرداري بارگيري ميدر اماكن به وسيل

آالت ويژه حمل مواد زايد جامد طبق   ها يا ماشين سپس كاميون

برنامه از پيش تعيين شده به محل استقرار كانتينرها حركت 

نموده و پس از انتقال و تخليه مواد زايد جامد در اماكن مورد 

مواد زايد جامد . دهند نظر مجددًا آنها را به محل اصلي عودت مي

بارگيري شده با كانتينر يا بدون كانتينر عمومًا به وسيله 

هاي انتقال، ترمينال هاي مواد زايد  ماشين آالت خاصي به ايستگاه

انتخاب نوع و حجم . گردد هاي دفع منتقل مي جامد يا محل

كانتينرها بستگي كامل به كيفيت و كميت مواد زايد جامد در 

 . اماكن دارد

اين كانتينرها . متر مكعب است ۲۲تا  ۷ش كانتينرها از گنجاي

داف هستند كه تخليه آنها معموالً  ۳عمومًا از نوع ليالند موتور 

 . گيرد از طريق هيدروليكي انجام مي

 هاي انتقال زباله   مسايل و مشكالت ايستگاه.  ٥

هاي انتقال مواد  ها و مشكالتي كه در اكثريت ايستگاه اهم كاستي

 : شود عبارتند از جامد مي زايد

 باشد؛ ها مطلوب نمي نظافت اغلب ايستگاه .۱

 ها سيستم دفع شيرابه و فاضالب مناسب ندارند؛ بيشتر ايستگاه .۲
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 ها حمام و اطاق رختكن مناسب براي كارگران ندارند؛ اكثر ايستگاه .۳

 هاي بهداشتي جهت كارگران ندارند؛ ها توالت اغلب ايستگاه .٤

 .ضاي سبز مناسب ايجاد نشده استها ف در اكثر ايستگاه .٥

هاي نيسان پس از  ها اعم از روباز و رو بسته و يا وانت كاميون

ورود به محوطه ايستگاه، روي باسكول مخصوص وزن شده و مامور 

مربوطه وزن مواد زايد جامد خالص، ساعت ورود، نام راننده، نام 

سد در كارت ر منطقه و ديگر مشخصاتي را كه احتماالً الزم به نظر مي

پس از آن ماشين حمل مواد زايد . نمايد تردد وسيله نقليه قيد مي

جامد از طريق مسير ورودي به روي سكوي تخليه رفته و پس از 

اي را كه  مانور روي سكوي تخليه مواد زايد جامد و با هر محوطه

همراه دارد داخل تريلي كانتينرهايي كه در زير سكو مستقر 

نمايد و پس از تخليه كامل از مسير خروجي به  اند كمپرس مي شده

 .شود خارج از محوطه روانه مي

هر وسيله نقليه براي اتمام كار روزانه بايستي به قسمت 

كارواش مراجعه نموده و شستشوي كامل شود و زمان شستشوي ماشين 

 . شود نيز توسط مسولين مربوطه در كارت تردد وسيله نقليه قيد مي

تن  ۳۰تا  ۲٥بارگيري كامل كه معموًال بين  كانتينرها پس از

گنجايش هر يك از آنها است از محوطه ايستگاه هدايت شده و به 

راه خود به مركز دفن بهداشتي و يا بازيافت مواد زايد جامد 

پس از اينكه يك كانتينر از زير سكوي تخليه . دهند ادامه مي

كشنده  خارج گرديد، بالفاصله كانتينر ديگر به وسيله اسب

 .شود جايگزين مي
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در چند سال اخير و با توجه به سيستم فعلي نيمه مكانيزه حمل 

مواد زايد جامد توسط شهرداري تهران توجه نسبتًا قابل قبولي به 

شده است و ) وانت، كاميون، تريلر ( وسايط نقليه سبك و سنگين 

مي توان گفت كه در حال حاضر تقريبًا مشكل خاصي در اين زمينه 

 . وجود ندارد

هاي فعلي جمع آوري و انتقال مواد زايد جامد  دپوها و ايستگاه

 : به مركز دفن از چند جهت قابل بررسي است 

دپو در  ٤۰ايستگاه جمع آوري مواد زايد جامد و بيش از  ۱۳بيش از  .۱

به طور كلي، . اند ساز شناسايي شده هاي آلوده تهران به عنوان كانون

اي از عملكرد خود باعث مشكالتي از قبيل  و حوزههر ايستگاه در شعاع 

ها و آلودگي محيطي و به  سرو صداي شبانه، ترافيك بيش از حد كاميون

 . كنند طور كلي عدم آسايش ساكنين را فراهم مي

هاي فعلي مواد زايد جامد، خود به لحاظ  دپوها و ايستگاه .۲

بوده و  استانداردها و ضوابط الزم در حد تاسيسات ابتدايي شهري

مساحت و امكانات الزم جهت نگهداري و انتقال مواد زايد جامد را 

ها خدمات  دارا نيست، از جمله آنكه در اكثر اين دپو و ايستگاه

رفاهي و بهداشتي براي كارگران و يا تاسيسات و تجهيزاتي از قبيل 

آب، برق، گاز، تلفن، شبكه فاضالب، شير آتش نشاني و غيره ديده 

هاي  هاي دستي تعداد محدودتري ايستگاه در كنار ايستگاه. شود نمي

مكانيزه يا اصطالحًا سمي تريلر وجود دارد كه در مقايسه با 

 .هاي دستي از امكانات و خدمات بهتري برخوردار است ايستگاه

هاي انتقال مواد  همانطور كه در ابتدا اشاره گرديد چون ايستگاه .۳

هاي آلوده ساز محيط شهري هستند  نزايد جامد به هر حال در زمره كانو
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تعداد فعلي آنها به نظر بيش از حد بوده و نياز به برنامه ريزي 

  .جهت كاهش و ادغام در يكديگر دارند

هاي تنگ يكي از  جمع آوري مواد زايد جامد از بافت قديم و كوچه .٤

علي الخصوص در فصول بارندگي كه با فرا رسيدن . گردد معضالت محسوب مي

رف و باران اين معضل دو چندان گشته و اختالالتي را در شبكه فصل ب

چرخ دستي در شكل نامطلوب . آورد حمل و نقل مواد زايد جامد بوجود مي

اي از مناطق بافت قديم و معابر كم عرض مورد  و غير بهداشتي در پاره

هاي مذكور  نحوه بارگيري و تخليه چرخ دستي. گيرد استفاده قرار مي

ر به صورت سنتي و رو باز بوده به طوري كه به هنگام حمل توسط كارگ

باعث ريختن و پخش شدن مواد زايد جامد در سطح معابر و مخصوصًا جاري 

 .گردد شدن شيرابه مواد زايد جامد مي

با توجه به سيستم فعلي نيمه مكانيزه حمل مواد ( در چند سال اخير  .٥

قابل قبولي به وسايط  توجه نسبتاً ) زايد جامد توسط شهرداري تهران 

توان گفت  مي. شده است) وانت، كاميون، تريلر ( نقليه سبك و سنگين 

الزم . كه در حال حاضر تقريبًا مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد

) هاي سمي تريلر  ايستگاه( به ذكر است كه سيستم نيمه مكانيزه فعلي 

هاي رو بسته پرس  منجر به حذف برنامه حمل و نقل قبلي توسط كاميون

ها در حال حاضر از رده خارج و در  گرديده و اين كاميون) فان ( دار 

 . شوند هاي حاشيه غربي شهر نگهداري مي يكي از توقفگاه

  مراكز رسمي و غير رسمي خريد زباله و مسايل و مشكالت آنها .    ٦

ضايعاتي كه مراكز خريد رسمي در جاده ساوه، جاده خالزيد  .۱

متوسط روزانه . باشد كز جمع آوري مي كند فقط فلز مياين مرا

 ۱۰كيلوگرم و سود متوسط از هر كيلوگرم  ۱۰۰۰نيز حدود 
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 ٥هاي فعال نيز در آنجا  تومان روزانه است و تعداد وانت

باشد كه اين فلزات را به صنايع فلزي متقاضي  وانت مي

 .فروشند مي

واقع خالزيد  مراكز خريد رسمي ديگر كه در جاده ساوه، جاده .۲

شده است به جمع آوري ضايعات پالستيك و فلزات در هم 

پردازند كه هر روزه از اطراف جاده ساوه افراد معتاد،  مي

پردازند و  ها به جمع آوري پالستيك و فلزات مي كارگران، بچه

بعد از ظهر با چرخ دستي و وانت اين ضايعات را به مراكز 

ها را نيز از مركزهاي  ستيكعالوه بر آن پال. آورند خريد مي

كنند و با آسيابي  خريد غير رسمي اطراف اين مركز تهيه مي

ها را به قطعات ريز آسياب  كه در اختيار دارند اين پالستيك

كنند و پس از شستشو با آب و مواد پاك كننده آنها را  مي

هاي روشن  و تيره،  كنند و پس از تفكيك آنها به رنگ خشك مي

بعد از . دهند ها را در اختيار متقاضيان قرار مي اين پالستيك

هايي در آنجا فعال هستند كه اين ضايعات را  اين مرحله وانت

ها اين  كنند و در آنجا كارگاه به مراكز تبديل مواد حمل مي

مواد را تبديل به قطعات فلزي بزرگ يا ظروف يك بار مصرف و 

توليد  ارگاهيكي از اين مراكز ك. كنند هاي نو مي پالستيك

 . باشد هاي پالستيكي واقع در باقرآباد مي كيسه

مراكز خريد رسمي ديگر در يافت آباد، انتهاي خيابان  .۳

چرخ دستي  ۱۰وانت و  ٦ابراهيم آباد وجود دارد كه با 

كارگران به جمع آوري كاغذ و مقوا، شيشه، پالستيك، فلزات 

ضايعات  ها، در بين پالستيك. پردازند در هم و نان خشك مي

هاي  متاسفانه پالستيك. خورد بيمارستاني نيز به چشم مي

بيمارستاني به علت مرغوبيت و رنگي نبودن خريداران زيادي 

هاي  پالستيك. كند دارد كه مخاطرات بهداشتي آن را بيشتر مي

هاي خون و ادرار از اين  سرنگ، سرم و كيسهنرم و شفاف مانند 

بيش از قيمت ساير، مواد  درصد ۸۰جمله هستند كه با قيمت 
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اجبار در شفافيت ظروف شير و ماست و ظروف  .شوند خريداري مي

هاي شفاف بيمارستاني بيشتر  مشابه باعث شده است كه پالستيك

هاي بيمارستاني همچنين در ساخت  پالستيك. مورد نظر باشند

هاي بسته بندي مواد غذايي به كار  ظروف پالستيكي وجعبه

  .شوند ازار عرضه ميروند و به ب مي

مراكز خريد رسمي ديگر در اتوبان بعثت، نبش خيابان اتابك  .٤

. كند اين ايستگاه فقط ضايعات فلزي را خريد و فروش مي

ها تهيه شده و در اين مركز انبار شده و  ضايعات از شهرستان

. شود گردد و سپس براي ذوب به متقاضيان داده مي تفكيك مي

اوليه صنايع فلزي را ضايعات تشكيل درصد از مواد  ۸۰حدود 

 . دهند مي

مراكز خريد رسمي ديگر واقع در ميدان شوش، گاراژ كدخدا  .٥

هاي متعددي تشكيل گرديده كه  اين گاراژ از غرفهاسماعيل 

ميزان بار اين گاراژ در روز به . فقط ضايعات فلزي دارند

و آيد  باشد كه از تمامي نقاط ايران مي تن مي ۳/۳طور متوسط 

 . فروشند به صنايع فلزي اين مواد را مي

مراكز غير رسمي ديگر، كه مركز خريد و فروش ضايعات و بسته  .٦

واقع جاده ساوه چهارراه يافت آباد  است، در هاي چوبي بندي

هاي چوبي بسته بندي ابزار آالت  اين مركز جعبه. شده است

 هايي نظير خودروسازي و مونتاژ قطعات وارداتي را از شركت

تهيه كرده و پس از ميخ كشي و آماده نمودن و بسته بندي 

دهند كه  هاي آنها، اين را در اختيار متقاضيان قرار مي تخته

ها متقاضي زيادي  به علت كيفيت باالي آنها نسبت به داخلي

هايي نظير ايران خودرو،  منبع اصلي اين مواد شركت. دارد

تن از اين  ٥۰ود است و روزانه حد... پارس خودرو، سايپا و 

 .ها دارند چوب
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  مسايل و مشكالت وضعيت ذخيره سازي زباله شهر تهران.  ۷

ذخيره سازي عبارت است از مدت زماني كه مواد زايد جامد توسط 

از نظر بهداشتي و زيبا شناختي، .شود توليد كننده نگهداري مي

عدم ذخيره سازي صحيح زايدات ضمن ايجاد منظر  ناخوشايند و 

تواند  يبا، در اثر وجود رطوبت و حرارت، مواد غذايي ميناز

شرايط مناسبي را براي رشد و تكثير حشرات و جوندگان و ناقلين 

تواند عاملي براي  فراهم آورد، عدم كنترل اين مساله نيز مي

هاي ذخيره  لذا استفاده از مخزن. ها باشد شيوع انواع بيماري

اين مساله را كاهش خواهد سازي مناسب و بهداشتي تا حد زيادي 

 . داد و به سالمت جامعه كمك خواهد كرد

هاي عمومي در مورد نحوه ذخيره  بنابراين، با افزايش آگاهي

توان از انتشار و بروز  سازي مواد زايد جامد به روش بهداشتي مي

شيوه مطلوب و ساده . بسياري از بيماري هاي عفوني پيشگيري نمود

هاي ذخيره سازي  گذاري در بهبود روش رمايهروش بازيافت در مبدأ س

هاي مردمي مي  است كه با افزايش آگاهي، تشويق و جلب مشاركت

 . توان به اين امر دست يافت

هاي صحيح براي ذخيره سازي درست و اصولي و نيز تفكيك  آموزش

هاي  هاي موثر اطالع رساني توسط رسانه از مبدأ به وسيله برنامه

ير را در مشاركت مردم در ذخيره سازي صحيح و گروهي بيشترين تاث

 . بهداشتي دارد

ذخيره سازي، بستگي به كميت و كيفيت مواد زايد جامد توليدي 

بهترين ظروف ذخيره سازي . ها و تعداد طبقات دارد و نوع ساختمان

 :  عبارتند از 

 ظروف پالستيكي؛ .۱

 هاي پالستيكي؛ كيسه .۲

 ظروف گالوانيزه؛ .۳

 مخازن غلطان؛ .٤
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 . نرهاي رو باز و رو بستهكانتي .٥

 هاي موجود ذخيره سازي در شهر تهران روش.  ۷ـ  ۱

هاي توليد بر حسب  شناسايي دقيق ذخيره سازي زايدات در مكان

منابع خانگي، اداري، تجاري، صنعتي، بيمارستاني و غيره اهميت 

هاي مديريت مواد زايد  زيادي در طراحي و برنامه ريزي سيستم

هاي ذخيره سازي  يكي از متداولترين روش. داشت جامد شهري خواهد

اين روش به . هاي پالستيكي است در شهر تهران استفاده از كيسه

توان از آنها  هاي پالستيكي به تنهايي نمي دليل كيفيت پايين كيسه

هاي پالستيكي به عنوان پوشش در داخل  معموًال كيسه. استفاده نمود

همچنين با توجه به . شوند يسطل مواد زايد جامد قرار داده م

اثرات نامطلوب ناشي از دفع مواد پالستيكي در محيط زيست و 

ايجاد مشكل در مراحل تهيه كمپوست و بازيافت مواد، استفاده از 

 . باشد هاي پالستيكي مناسب نمي كيسه

معموًال در ذخيره سازي زايدات مواد جامد در شهر تهران از 

ليتري ويژه جمع  ۷۰۰و مخازن فلزي ظروف فلزي خارج از ساختمان 

آوري مكانيزه استفاده، اين ظروف و مخازن به دليل اينكه هر 

شوند و يا در موقع شستشو شيرابه ناشي از زايدات  روز شسته نمي

. شود گردد موجب جلب حشرات و جوندگان مي در محيط اطراف جاري مي

هاي  ودگياين كار به هيچ وجه بهداشتي نبوده و منشاء گسترش آل

با توجه به وضع موجود ذخيره . شود  بهداشتي و زيست محيطي مي

 :   سازي در تهران اهم مسايل و مشكالت در اين زمينه عبارتند از 

 عدم تناسب حجم و جنس ظروف و مخازن با انواع زايدات جامد توليدي؛ .۱

 عدم وجود استاندارد قابل قبول در زمينه جنس، شكل و نوع كاربري رنگ؛ .۲

 .ايين بودن سطح آگاهي مردم نسبت به مقوله ذخيره سازي و اهميت آنپ .۳

  مشكالت موجود در جمع آوري زباله در تهران .  ۸

عدم تناسب خودروهاي جمع آوري مواد زايد جامد با ساختار فيزيكي و شكل  .۱

 معابر شهري در بعضي مناطق؛



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱٥٦ 

 عدم وجود انواع خودروهاي جمع آوري در اشكال و احجام مختلف؛ .۲

 مستعمل بودن اكثر ماشين آالت به كار گرفته شده در اين بخش؛ .۳

 عدم تناسب خودروهاي جمع آوري با محدوده هاي برداشت زايدات؛ .٤

 عدم وجود دستورالعمل در زمينه جمع آوري زايدات جامد شهر تهران؛ .٥

تواند به صورت مجزا جمع  عدم تفكيك مواد زايد قابل پردازش در مبدأ كه مي .٦

 ).كاغذ، مقوا، شيشه، انواع پالستيك، انواع فلزات ( نند آوري شود ما

  مشكالت موجود در حمل و نقل.  ۹

 ها؛  نشت شيرابه در مسير كاميون .۱

 فرسودگي زياد در ناوگان حمل و نقل؛ .۲

هاي حمل مواد زايد جامد بعد از تخليه مواد زايد  عدم شستشوي كاميون .۳

 جامد؛

 .آوري و انتقال مواد زايد جامدنبود قانون و دستورالعمل در مورد جمع  .٤

 مشكالت موجود در بخش دفن زايدات در كهريزك.  ۱۰

همانطور كه بيان گرديد، محل دفن زباله فعلي شهر تهران در 

كهريزك داراي آب و هواي گرم و خشك و . محدوده كهريزك واقع است

از طرف ديگر خاك . در مجاورت آن هيچگونه جريان آب سطحي نيست

اي بوده و قابليت كشاورزي مستقيم بر  جنس رس و ماسهمنطقه از 

در گذشته ما به علت . باشد روي آن به لحاظ شوري خاك مقدور نمي

ها توسط خاك باعث وقوع آتش سوزي ناشي از  عدم پوشش مناسب زباله

فرآيندهاي تخمير زباله و همچنين توليد بوهاي نامطبوع 

 . گرديد مي

ن زباله و احساس كمبود جا و سطح با افزايش ميزا ۱۳٥۹از سال 

تر نمودن سيستم دفع  مورد نياز و همچنين به لحاظ بهداشتي

 ۲۰ـ  ۲٥متر  به عرض  ٤۰۰ـ  ٥۰۰هايي به طول  زايدات، ترانشه

متر در محل دفن زباله در كهريزك حفر  ٤ـ  ٥متر و به عمق 
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متر  ۲۰ـ  ۲٥عمق مذكور در حال حاضر به طور متوسط . گرديد

 . دباش مي

سازمان بازيافت به منظور كاهش اثرات سوء زيست محيطي مراكز 

هاي كارشناسان سازمان  دفن طرح هاي جديدي را با استفاده از كمك

. هاي معتبر جهان به مرحله اجرا درآورده است ملل و دانشگاه

 : ها عبارتند از برخي از اين طرح

كز اجراي طرح دفن بهداشتي به شيوه فوكوئوكا با كمك مر .۱

 اسكان بشر سازمان ملل دانشگاه فوكوئوكاي ژاپن؛

اجراي طرح دفع بهداشتي زايدات به شيوه بيوكمپوست با  .۲

 كمك دانشگاه روستوك آلمان؛

 . طرح احداث ترانشه بهداشتي دفن زباله .۳

با توجه به گستردگي دفن زباله در كهريزك، افزايش زباله در 

هاي  دفن فعلي در سال هاي اخير در تهران، دفن زباله در محل سال

 . امكان پذير نخواهد بود

در حال حاضر، سازمان بازيافت و تبديل مواد تهران در اين 

از جمله اين مشكالت مي توان به . خصوص با مشكالت جدي مواجه است

 :موارد زير اشاره نمود

 عدم وجود دستورالعمل در زمينه دفع زايدات جامد شهر تهران؛ .۱

 پيشنهادي جهت احداث سايت دفن و تبعات آن؛هاي  بعد مسافت زمين .۲

پر شدن مركز دفن زايدات شهر تهران و عدم وجود زمين مناسب جهت دفن  .۳

 زايدات؛

عدم تناسب تجهيزات و امكانات مركز دفن با حجم زايدات دفني شهر  .٤

 .تهران
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 وط به پيوست مرب.  ۳ـ  ٦

 

دستاوردهاي برگرفته از مطالعات 
ها، بازديدها و  استنادي، مصاحبه

 هاي گروهي     بحث
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visits and group discussions  



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱٥۹ 

 ۳ـ  ٦خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره         

ها، بازديدها و  از مطالعات استنادي، مصاحبه دستاوردهاي برگرفته(      

 )  هاي گروهي  بحث

 

ها، مشاهدات  هاي برگرفته از مطالعات استنادي، مصاحبه عمده يافته

مطالب اين بخش به . هاي گروهي در اين بخش آمده است ميداني و مصاحبه

 :شرح زير طبقه بندي شده است 

 ؛هاي مطالعات استنادي دستاوردها و يافته .۱

 هاي گروهي؛ هاي فردي و مباحثه هاي مصاحبه دستاوردها و يافته .۲

 .هاي مشاهدات و بازديدها دستاوردها و يافته .۳

در بخش مطالعات استنادي، چگونگي جمع آوري مواد زايد در گذشته و 

حال و همچنين ساختار و كاركرد سازمان مديريت مواد زايد جامد در 

هاي جمع آوري مواد  ايستگاه. ه استتهران مورد نقد و بررسي قرار گرفت

زايد جامد و چگونگي حمل مواد زايد جامد به محل دفن در اين بخش 

 . آمده است

. هاي فردي و گروهي آمده است ها، اظهار نظر در بخش مربوط به مصاحبه

 ۱٥مصاحبه انفرادي با افراد مختلف و بيش از  ٥۰در اين بخش بيش از 

ها و قشرهاي مختلف  اي جمعي و گروهي از گروهه ها و مباحثه مورد مصاحبه

ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در خصوص مواد  و همچنين از سازمان

 . زايد جامد تهران و چگونگي جمع آوري و حمل آن انجام گرفته است

هاي مربوط به مشاهدات، گروه تحقيق با بازديدهاي شبانه و  گزارش

تهران در كهريزك و گود آبعلي و روزانه از مراكز دفن مواد زايد 

 . همچنين از نحوه جمع آوري آنها در اين بخش آورده شده است

دهد كه  ها و مشاهدات، نشان مي نتايج مطالعات استنادي، مصاحبه

نارضايتي عمومي از وضعيت نامطلوب جمع آوري و محل دفن مواد زايد 

العات و نقطه نظرات برگرفته از اين مط. جامد تهران وجود دارد

 .پيشنهادها در گزارش نهايي و خالصه گزارش خواهد آمد
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باشد كه آيا  اما آنچه بيان آن در اينجا ضروري است اين واقعيت مي

اين نارضايتي با احداث محل جديد دفن مواد زايد جامد شده از بين 

خواهد رفت؟ پاسخ اوليه به اين پرسش اين است كه يكي از عوامل 

اما عوامل ديگري . ن زباله در مناطق فعلي دفن استنارضايتي مردم، دف

تري  آنها توجه جدي  ها دخالت دارند كه بايستي به در اين نارضايتي

 . نمود
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 Summery related to annex No.3-6 
Achievement obtained from document studies, interviews, visits and group 

discussions   
 

In this annex, you can see some information, which is achieved from 
documents, field observations and group and individual interviews and 
discussions. 

These are classified as follow: 
1- The results which are obtained from documents; 
2- The results, which are obtained from individual and group interviews 

and discussions; and 
3- The results obtained from monitoring and observations.  

In the first section, we considered the wastes collection from past to present, 
also we explained and criticized the structure of current solid wastes 
management and organization (ORWC).  

We also pointed out solid waste collecting stations in this section. 
In the second section, personal, groups and public opinions are gathered 

through the interviews group discussion. In this section, more than 50 
individuals were interviewed  and more than 15 group discussions with 
different groups and organization ( governmental and non-governmental 
organizations ) have been done and gathered.  

In the third section we gathered the results of day and night observation from 
waste collecting to the landfill in Tehran. 

The results of this section show that there are public dissatisfaction and 
objections to the undesire condition of wastes collecting and landfill in Tehran. 

But what must be said here is: 
We do not know whether public dissatisfaction will be continued after new 

landfill operation or not. 
It seems that one of the main reasons for public dissatisfaction will be 

removed by establishing new landfill. But there are some other important 
issues, which must be seriously considered. 
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  دستاوردهاي مطالعات استنادي.  ۱

در اين بخش از مطالعات، با توجه به شرح خدمات مصوب، گروه 

هاي ساختار و كاركرد سازمان  تحقيق مطالعات خود را در زمينه

هاي آن در  بازيافت و تبديل مواد جامد تهران و همچنين فعاليت

. مركز ساخته استارتباط با نحوه انتقال مواد زايد جامد مت

هاي ذيربط با  عالوه بر مطالعات مذكور، گروه تحقيق ساير سازمان

توليد، جمع آوري، بازيافت و دفن مواد زايد جامد را نيز مورد 

 . بررسي قرار داده است

ها و نهادهاي  دهد كه در سازمان نتايج اين مطالعات نشان مي

فرماندهي، رويه مرتبط با جمع آوري و دفن مواد زايد جامد وحدت 

اين جريان . مشخص، سلسله مراتب اداري و سازماني وجود ندارد

ها  موجب تداخل و يا عدم انجام وظايف از سوي افراد و سازمان

شده و نهايتًا نارضايتي عمومي را در خصوص خدمات شهري به وجود 

 .آورده است

ها و  ها، افراد، گروه هاي فردي و گروهي از خانواده مصاحبه

هاي درگير در  هاي ذيربط و همچنين افراد و گروه ركنان سازمانكا

جمع آوري مواد زايد جامد، گوياي اين نارسايي، كاستي و ضعف 

هاي گروهي نقطه نظرات جالبي را در خصوص  مصاحبه. مديريتي است

نحوه توليد، جمع آوري و دفن و بازيافت ارايه داده است كه 

گيري و برنامه ريزي بسيار جالب براي مديريت سازمان جهت تصميم 

رسد، آگاهي از اين نقطه نظرات و  به نظر مي. و آموزنده است

هاي  هاي بسيار مطلوبي را براي همكاري توجه به آنها زمينه

 . متقابل مردم و مديريت خدمات شهري فراهم خواهد نمود



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱٦۳ 

مشاهدات گروه تحقيق از مراحل توليد، جمع آوري، بازيافت  

ها و عدم رعايت اصول  ها، كاستي ايد جامد حاكي از ضعفدفن مواد ز

بهداشتي از سوي دست اندركاران توليد، جمع آوري، بازيافت و 

 . دفن مواد زايد جامد در تهران است

ها،  توان اين ضعف سوالي كه مطرح است، اين است كه  چگونه مي

ها و عدم رعايت اصول و مباني بهداشتي را از بين برد و  كاستي

 . يا كاهش داد

ها،  با توجه به دستاوردهاي حاصل از مطالعات استنادي، مصاحبه

رسد كه ارزيابي اجتماعي  هاي گروهي و مشاهدات، به نظر مي مباحثه

 : هاي ارزشمندي دست خواهد يافت از جمله  حاضر به يافته

هاي  ها و توانمندي ها، ضعف دستيابي به آگاهي درست از كاستي .۱

 وول جمع آوري ،  بازيافت و دفن مواد زايد جامد؛هاي مس سازمان

هاي مردم در امر  دستيابي به آگاهي درست از توانمندي و كاستي .۲

 ها و نهادهاي ذيربط؛ همكاري و مشاركت آنان با سازمان

 هاي آسيب پذير و ذينفع؛ دستيابي به آگاهي درست از وضعيت گروه .۳

   روز و امروز تاريخچه جمع آوري زباله در تهران دي.  ۱ـ  ۱

اي تاسيس شده بود  ، ادارهبلديهاي به نام  پيش از تشكيل اداره

اين اداره نامش . داد كه تقريبا همان وظايف بلديه را انجام مي

اداره احتسابيه، كه اعضاي آن را . بود »اداره احتسابيه « 

گفتند، داراي دو شعبه احتساب و تنظيف بود كه هر كدام  مي محتسب

شعبه نظافت و . ايب و فراش و سپور تحت فرمان داشتنداي ن عده

اداره احتسابيه، جمعي سقا براي آب پاشي و در حدود يكصد راس 

 . االغ و قاطر براي مواد زايد جامد كشي در اختيار داشت
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اولين بلديه قانوني تهران به رياست ) ق . هـ (  ۱۳۲۸در سال 

اين اداره . گرديد تشكيل) ثقفي ( دكتر خليل خان اعلم الدوله 

مقابل سبزه ميدان در محلي به نام خيام خانه يا چادر خانه 

 . استقرار يافت

كرد و  اداره بلديه بعدًا زير نظر وزارت داخله انجام وظيفه مي

نخستين كسي كه از طرف اين وزارتخانه حكم رياست را دريافت كرد 

 . شخصي به نام يمين السلطنه بود

تهران قديم و در زمان عضد الملك، سنگ  وظيفه عمده بلديه در

هاي  ها و كوچه فرش كردن چند خيابان مهم به عالوه نظافت خيابان

هاي بلديه با مشك  معموًال رفتگران با نظافتچي. دارالخالفه بود

نمودند تا گرد و غبار مردم و رهگذران  ها را آب پاشي مي خيابان

 .را آزار ندهد

مسووالن بلديه ضرورت تهيه وسايل  كه) ق . هـ (  ۱۳۲۸در سال 

و امكانات را براي انجام وظايف روزمره خود الزم تشخيص داده 

هاي تازه تهيه و تدارك نمودند كه  بودند، بعضي ادوات و اسباب

 . وضع بلديه مفلوك آن زمان را سرو ساماني بخشيد

تنها عوارض و مالياتي كه اداره بلديه از مردم در اوايل كار 

گرفت، ماليات و عوارضي بود كه از وسايل باركش مانند  خود مي

8F. كرد شدند، وصول مي اسب، قاطر، شتر و گاري كه وارد تهران مي

۱ 

بلديه تهران وصول اين ماليات را بر عهده ماموران تفتيش 

ها، كه وزارت ماليه براي تفتيش قاچاق ترياك گماشته  دروازه

نه، حقوق و مواجب بود، محول نموده بود، از اين طريق هزي

                                                 
شهر تهران، برآورد متوسط مبلغ پرداختي شهروندان مركز مطالعات و برنامه ريزي .  1

 ٦، ص ۱۳۷٤تهراني به مأمورين جمع آوري مواد زايد جامد، تهران، 
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۱٦٥ 

اين وجوه چيزي نبود كه به . تامين گردد) رفتگران ( سپورها 

. مصرف امور اساسي مثل خيابان سازي و تامين روشنايي شهر برسد

اداره بلديه آنگاه در ميدان توپخانه در ضلع شمالي آن چندين 

هاي  انبار و باالخانه و ايوان فوقاني تصرف كرده و براي شعبه

ها اداره آب بود كه قنات  يكي از آن. ي برقرار نمودخود ادارات

 . در دست گرفت) ها بود  كه زير نظر متولي( وقفي شهر را 

به بعد، به دليل ورود صنعت به كشور ) ش . هـ (  ۱۲۹۹از سال 

و آغاز نوسازي و دگرگوني سيما و بافت شهرها و ايجاد محالت 

جمعيت بيشتري را جديد در آنها، تهران نيز به عنوان پايتخت 

در تهران به موازات افزايش جمعيت، روند توليد و . جذب نمود

مصرف نيز روبه فزوني نهاد و در نتيجه مواد زايد و مواد زايد 

و ضايعات نيز در شهر افزايش يافت و شهرداري نيز براي   جامد

حمل مواد زايد جامد به خارج از شهر ناچار از بكارگيري كاميون 

9F. گشت

۲ 

، جهت رعايت امور بهداشتي در جمع آوري مواد ۱۳٤۹سال در 

زايد جامد شهر تهران و همچنين رعايت اصول حفاظت محيط زيست و 

توليد كود گياهي و بازيافت و تبديل مواد غير تخميري از مواد 

زايد جامد، تصميم گرفته شد كه طرحي براي اين اهداف تهيه و به 

 . مرحله اجرا درآيد

جزئي و بدون داشتن دانش و اطالعات راجع به اين  پس از مطالعه

صنعت و عدم شناخت ماهيت مواد زايد جامد تهران، در بهمن ماه 

تن  ٥۰۰اي با ظرفيت فرآيند  قرارداد ايجاد كارخانه ۱۳٥۰سال 

                                                 
 ۷همان مأخذ، ص .  2



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱٦٦ 

مواد زايد جامد در روز، به صورت كليد برگردان، با شركت 

 .نيوسويل منعقد گرديد

آغاز گرديد و  ۱۳٥۰در سال ) ازيافت براي ب( احداث كارخانه 

محل احداث كارخانه در زميني به . شروع به كار كرد ۱۳٥۱از سال 

هكتار در نزديكي بهشت زهرا به نام صالح آباد قرار  ۲۲وسعت 

داشت كه اكنون با توجه به عبور اتوبان از نزديكي آن از شرايط 

 . دستيابي بسيار مناسبي برخوردار است

به علت اشكاالت فني از جمله عدم توانايي براي اين كارخانه 

تن مواد زايد جامد در روز به  ٥۰۰يعني ( رسيدن به ظرفيت اسمي 

ها،  ، عدم بازدهي دستگاههاي تفكيك پالستيك)عنوان مواد اوليه 

عدم توجه به آناليز فيزيكي و شيميايي و ميزان رطوبت مواد 

ري و تغذيه كارخانه زايد جامد تهران، عدم كارايي سيستم بارگي

تعطيل  ۱۳/۹/٥٤هاي كوتاه مدت، نهايتا در تاريخ  پس از توقف

 . گرديد

اين توقف حدود چهارده سال طول كشيد و در اين مدت سرمايه 

عظيم به كار گرفته شده در صنعت معطل ماند و محلي براي تجمع 

افراد رانده شده از طرف ساير ادارت و نهادهاي شهرداري تهران 

10F. دگردي

۱ 

هايي در  بعد از انقالب اسالمي نيز شهرداري تهران برنامه ريزي

همزمان  ۱۳٦٤از سال . جهت حل معضل مواد زايد جامد انجام داد

با باال گرفتن مشكل مواد زايد جامد و آلودگي، شهرداري بر آن 

به . شد كه براي حل اين مشكل برنامه ريزي بنيادي انجام دهد

                                                 
سازمان بازيافت و تبديل مواد، تاريخچه كوتاهي از سازمان، تهران، بدون تاريخ، ص  ۱
 ۸ـ  ۷
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۱٦۷ 

ات و برنامه ريزي شهر تهران سيستم جديد اين ترتيب، دفتر مطالع

11F. جمع آوري و حمل و دفع مواد زايد جامد را طراحي نمود

۱ 

، با توجه به افزايش حجم مواد زايد جامد شهري و ۱۳٦۸در سال 

آلودگي هايي كه سيستم قديمي دفع مواد زايد جامد در مركز 

كهريزك و گود آبعلي بوجود آورده بود، نياز به يك مديريت 

اي كه به  طي اساسنامه ٦/۸/٦۸هماهنگ و پويا، متعاقبا در تاريخ 

اداره كل كود گياهي تغيير شكل . بود تصويب وزارت كشور رسيده

حقوقي ـ اداري داد، و تبديل به سازمان بازيافت و تبديل مواد 

12F. گرديد

۲ 

در دوره انتقال از اداره كل كود گياهي به شكل سازمان 

امكانات سازمان از نظر كمي و كيفي هر « بازيافت و تبديل مواد 

 .روز متحول گرديد

 

از نظر تاريخي، سابقه جمع آوري و دفع مواد زايد با دگرگوني 

شيوه زندگي مردم از چادرنشيني به اقامت دائم و يكجا نشيني 

سال قبل نمايانگر  ٦٥۰۰آثاتر قديمي تمدن هند در . شود مربوط مي

ما ايران، عليرغم تاكيد آداب و  در كشور. چنين سازماندهي است

سنن مذهبي و اخالقي، بر رعايت بهداشت، روش جمع آوري و دفع 

در اواخر . مواد زايد جامد سامان و سازمان يافته نبوده است

ها در  برخي از شهرداري ۱۲۹۰قرن سيزدهم هجري قمري يعني سال 

 . شهرهاي كشور تاسيس شد

                                                 
 ۸ـ  ۷ص ، ...مركز مطالعات و برنامه ريزي، برآورد متوسط ۲
 ۷ـ  ٦تاريخچه كوتاهي از سازمان، ص  ۳
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۱٦۸ 

جامد در تهران را  بطور كلي سابقه جمع آوري مواد زايد

توان از آغاز تشكيل احتسابيه و بلديه تا به امروز از نظر  مي

 . وسيله حمل و نقل مواد زايد جامد به سه دوره تقسيم بندي كرد

  :دوره اول  •

اين دوره از زمان قاجاريه شروع شده و تا حكومت رضاخان 

در اين دوره حمل مواد زايد جامد عمدتًا به . يابد ادامه مي

 . گرفته است سيله قاطر و اسب انجام ميو

 :دوره دوم  •

ادامه  ۱۳٦٤اين دوره كه از زمان رضاشاه شروع و تا آغاز سال 

هاي  اولين دوره جمع آوري مواد زايد جامد توسط گاري. يابد مي

هاي انتخاب  دستي انجام مي گرفت و پس از تلنبار كردن در محل

باز و كمپرسي پر شده و هاي سنگيني اعم از رو شده توسط كاميون

 .شد هاي مخصوص حمل مي به خارج از شهر، جهت دفن در محل

 : دوره سوم  •

. آغاز شده و تا كنون نيز ادامه دارد ۱۳٦٤اين دوره از سال 

( هاي كمپرسي سبك  در اين دوره، مواد زايد جامد شهري توسط وانت

امد از سطح شهر جمع آوري و به مراكز مواد زايد ج) نيسان طرح 

جاده قديم  ۲٦حمل و سپس به مركز دفن كهريزك واقع در كيلومتر 

البته اين روش در همه جاي تهران بزرگ . شود قم انتقال داده مي

گيرد و در محالت قديمي و عمدتًا جنوب شهر به لحاظ تنگ  انجام نمي

ميسر نبوده و در “ هاي نيسان  وانت”  ها حركت  و باريك بودن كوچه

حمل با ( ها عمدتًا با روش سنتي  وري در اين مكاننتيجه جمع آ

 . انجام مي گيرد) گاري دستي 
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۱٦۹ 

در چند سال گذشته، شهرداري تهران در يك حركت جديد اقدام به 

نصب مخازن در بعضي از محالت نموده و اين روش اخير جمع آوري را 

اين طرح در جهت رفع  . نموده است“ نيسان طرح ” جايگزين روش 

هاي جمع آوري و حمل مواد  زيست محيطي و كم كردن هزينهمشكالت 

 . گيرد زايد جامد صورت مي

در حال حاضر جمع آوري مواد زايد در شهر تهران توسط بخش 

خصوصي و با نظارت عالي اداره كل و با هماهنگي معاونت خدمات 

در حال حاضر خدمات شهري . گيرد شهري شهرداري تهران انجام مي

تقيمًا متولي جمع آوري مواد زايد جامد در شهرها ها مس شهرداري

در شهر تهران زايدات جامد عمومًا به شيوه كنار جدولي . هستند

برداشت و پس از بارگيري در داخل خودروهاي ويژه حمل مواد زايد 

 . گردند هاي انتقال مواد زايد جامد شهري حمل مي جامد به ايستگاه

نوع ذخيره سازي و نوع  ساختار فيزيكي و شكل معابر شهري،

ماشين آالت موجب گرديده است تا در شهر تهران جهت جمع آوري 

 :هاي زير استفاده گردد زايدات از روش

در معابري كه امكان تردد خودرو نيست از گاري  :جمع آوري دستي . ۱

. شود هاي دستي جهت جمع آوري مواد زايد جامد استفاده مي

 )گيرد  ورت دستي صورت ميجمع آوري و حمل زباله به ص( 

در اين سيستم جمع آوري، جمع آوري ( جمع آوري نيمه مكانيزه . ۲

زباله دستي و حمل آن مكانيزه انجام 

 ) گيرد مي

در اين سيستم، جمع آوري و حمل ( جمع آوري تمام مكانيزه . ۳

 ) گيرد  زباله هر دو مكانيزه صورت مي
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۱۷۰ 

، كه به روش پرتاپي جهت جمع آوري مواد زايد جامد آپارتماني

 )Shotting  (شوند، از  داخل كانتينر يا مخازن ذخيره ريخته مي

شود، اين مخازن را با بازوي هيدروليكي  هايي استفاده مي كاميون

تعدادي از . نمايد بلند كرده و داخل مخزن كاميون تخليه مي

ها مجهز به كمپكتر هستند البته كانتينرها به وسيله  كاميون

ا مستقيمًا به محل دفن مواد زايد جامد حمل و تخليه ه كشنده

 .شوند مي
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 مديريت مواد زايد جامد كنوني تهران.  ۱ـ  ۲

همانطور كه بيان گرديد، بدنبال افزايش مواد زايد جامد در 

تهران و عدم كارايي سيستم قديمي دفع مواد زايد جامد در مركز 

يتي هماهنگ و كهريزك و گود آبعلي و درك فقدان سيستم مدير

اي كه به تصويب وزارت كشور  طي اساسنامه ٦/۸/٦۸پويا، در تاريخ 

رسيد، اداره كل كود گياهي تغيير شكل حقوقي اداري يافت و 

اين اساسنامه . گرديد سازمان بازيافت و تبديل موادتبديل به 

از سوي وزارت كشور جهت  ۲/۸/۱۳۷۰پس از انجام اصالحات در مورخ 

 . ري ابالغ گرديداجرا به شهردا

در عمل، عدم كارايي اساسنامه مذكور، سبب گرديد كه هيات 

مديره سازمان جهت تكميل و تعويض اساسنامه اقداماتي را به عمل 

اساسنامه فعلي نيز، . آورد، كه منجر به اساسنامه جديد شده است

با توجه به حك و اصالحاتي كه در آن صورت پذيرفته است، 

 . ي نيازهاي سازمان باشدتواند پاسخگو نمي

 هدف كالن  سازمان  •

توان به طور خالصه به شرح ذيل بيان  هاي كالن سازمان را مي هدف

 :داشت

مواد %  ۱۰۰بازيافت كامل مواد زايد جامد شهر تهران از طريق تفكيك  .۱

 زايد جامد در مبدأ؛

جلوگيري از آلودگي محيط زيست و جلوگيري از اثرات زيانبار زيست  .۲

بهداشتي و اقتصادي ناشي از توليد بي رويه مواد زايد جامد و  محيطي،

 دفع غير اصولي و بهداشتي آن؛
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۱۷۲ 

توسعه فرهنگ كاهش توليد مواد زايد جامد در سطوح خانگي، تجاري،  .۳

 صنعتي، بيمارستاني و غيره؛

اي  توسعه فرهنگ پردازش مواد زايد و تغيير شكل و ماهيت آنها به گونه .٤

 .د باشدكه قابل استفاده مجد

 اهداف تفصيلي سازمان •

اهداف تفصيلي سازمان، مطابق با مفاد اساسنامه مصوب سال 

 :توسط وزارت كشور، به شرح ذيل است  ۱۳۷۰

( بهينه سازي جمع آوري و حمل و پردازش سريع تر مواد زايد جامد شهري  .۱

 با رويكرد تفكيك از مبدأ؛) مواد زايد جامد 

ري از آلودگي ناشي از انواع مواد زايد پاكسازي و بهسازي محيط زيست شه .۲

 هاي مرتبط؛ جامد شهري و اخذ گواهينامه

دفن بهداشتي و سريع مازاد حاصل از پردازش مواد زايد جامد اعم از  .۳

 خانگي، صنعتي و بيمارستاني؛

هاي مازاد ساختماني بر اساس  جمع آوري، ساماندهي و استحصال نخاله .٤

 هاي علمي؛ دلمكانيكي مناسب با بهره گيري از م

بازيافت مواد قابل استفاده از قبيل كاغذ، مقوا، شيشه، پالستيك، آهن آالت  .٥

و گازهاي متصاعد مواد زايد جامد در توليد و   و نيز استفاده از شيرابه

 مصارف انرژي شهري؛

 ؛)كمپوست ( بهبود توسعه، تعمير و نگهداري كارخانجات بازيافت مواد  .٦

هاي پيشرفته در جهان  شهري و دستيابي به سيستم هاي نظافت بهينه سازي روش .۷

 هاي موجود؛ و بهبود سيستم

طراحي، برنامه ريزي و هماهنگي جهت نوسازي ناوگان ماشين آالت جمع اوري  .۸

 مواد زايد جامد؛
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۱۷۳ 

هاي جمع آوري و انتقال  طراحي، برنامه ريزي و اجراي استاندارد ايستگاه .۹

تفكيك مواد زايد جامد از مبدأ و مناسب مواد زايد جامد همگام با سياست 

 اعمال عمليات فشرده سازي و كاهش حجم؛

ها و بهسازي ذيربط خارجي، تبادل اطالعات و  برقراري ارتباط با سازمان .۱۰

 هاي جهاني مرتبط؛ استفاده از ظرفيت

بررسي و ارائه الگوهاي اجرايي مناسب در امور مواد زايد جامد و  .۱۱

 ت شهري؛هاي سرانه مرتبط با خدما هزينه

اي و اينترنتي  ايجاد بانك اطالعاتي و به كارگيري از امكانات رايانه .۱۲

 جهت ارائه آمار و اطالعات الزم جهت شفاف سازي عمليات سازماني؛

برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي كاهش توليد مواد زايد جامد و تالش در  .۱۳

د، كاهش ايجاد حركت ملي، به منظور رسيدن به هدف كاهش توليد مواد زاي

 مواد دفني و افزايش بازيافت مواد؛

هاي الزم جهت بهينه سازي توليد كمپوست و بررسي  تهيه و تدوين برنامه .۱٤

 ها و تحقيقات مرتبط با بازاريابي جهت توسعه بازار فروش آن؛ روش

 كاهش آلودگي زيست محيطي شهر تهران اعم از آب و خاك و هوا؛ .۱٥

 13F۱.هاي بخش خصوصي هاي مردمي و جذب همكاري جلب مشاركت .۱٦

                                                 
حوزه معاونت خدمات شهري، برنامه راهبردي سازمان بازيافت و تبديل مواد، تهران، .  ۱

 ۹ـ  ۸، ص ۱۳۸۲مرداد 
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  اهداف بخشي  سازمان •

هاي  اين اهداف در قالب طرح تفكيك از مبدأ و مطابق با هدف

كالن سازمان از مرحله توليد تا دفع مواد زايد جامد به شرح ذيل 

 :بيان شده است

  توليد •

هدف اصلي سازمان در بخش توليد و ترويج فرهنگ صحيح توليد 

 :تمواد زايد جامد به شرح ذيل اس

 ترويج فرهنگ صحيح توليد مواد زايد جامد در بين شهروندان؛.  ۱ـ  ۱

 افزايش ميزان مواد قابل بازيافت در ضايعات صنعتي؛.  ۱ـ  ۲

 هاي بازيافت صنعتي از كارخانجات صنعتي؛ تامين بخشي از هزينه.  ۱ـ  ۳

 اجراي طرح تفكيك از مبدأ در مراكز مهم صنعتي؛.  ۱ـ  ٤

هاي آموزش  كاهش حجم توليد مواد زايد از طريق برگزاري دوره تمركز بر.  ۱ـ  ٥

 صنعتي و غيره در سطح كارخانجات صنعتي، كشاورزي و غيره؛

تامين ارتباطات تخصصي مردم و ساير مراكز توليد كننده مواد زايد .  ۱ـ  ٦

 .جامد

  ذخيره سازي •

ترين هدف سازمان در اين بخش ذخيره سازي بهداشتي زايدات  عمده

شك و تر خانگي، صنعتي، تجاري و بيمارستاني به صورت مجزا به خ

 :شرح ذيل است

ذخيره سازي بهداشتي زايدات خشك و تر خانگي، صنعتي، تجاري و .  ۲ـ  ۱

 بيمارستاني به صورت مجزا توسط اجراي طرح تفكيك از مبدأ؛

 تفكيك و ذخيره سازي مواد با ارزش قابل بازيافت؛.  ۲ـ  ۲

 ده از مخازن ذخيره سازي مخصوص؛استفا.  ۲ـ  ۳
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هاي  الزام توليد كنندگان و فروشندگان به دريافت ظروف بسته بندي.  ۲ـ  ٤

 مورد استفاده از مصرف كنندگان و ذخيره سازي آن؛

گسترش فرهنگ بهينه سازي در جهت ارتقاي آگاهي شهروندان در مورد .  ۲ـ  ٥

و جلوگيري از پراكندگي ذخيره سازي مواد زايد جامد در محل تعيين شده 

 آن در محيط؛

 ها؛ هاي ذخيره سنتي محله كاهش زمان انباشت مواد زايد جامد در محل.  ۲ـ  ٦

هاي مختلف حسب  استقرار مخازن ذخيره سازي موقت مواد زايد جامد محله.  ۲ـ  ۷

ميزان و تراكم جمعيت شهري در سطوح خانوارها، كسبه، تجار، صنعتگران و 

 ها؛ بيمارستان

نصب عاليم بازيافت در مخازن مورد استفاده جهت ذخيره سازي براي جدا .  ۲ـ  ۸

 سازي مواد زايد؛

مواد سمي و خطرناك محل ذخيره سازي يا انباشت بايد برابر در مورد .  ۲ـ  ۹

 ضوابط استاندارد تعريف شده باشد؛

 مواد سمي و خطرناك توسط توليد كننده انجام و تحويل شود؛.  ۲ـ  ۱۰

هاي حفاظت از محيط زيست، وزارت راه و ترابري و  همكاري با سازمان.  ۲ـ  ۱۱

 ؛)شهرداري منطقه ( ت هاي مرتبط با موضوع فعالي ساير سازمان

تعيين مكان ذخيره سازي مواد زايد جامد توسط شهرداري مناطق و با .  ۲ـ  ۱۲

 .هماهنگي سازمان بازيافت

 تفكيك •

هاي  در بحث تفكيك بازگشت مواد و به كارگيري مجدد به چرخه

 :توليد عمده ترين موضوعي است كه به شرح ذيل دنبال خواهد شد

 جامد تر و خشك در مبدأ؛ تفكيك مواد زايد.  ۳ـ  ۱
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استحصال مواد قابل استفاده از بين مواد زايد جامد شهري مانند .  ۳ـ  ۲

 كاغذ، مقوا، شيشه، پالستيك و آهن آالت؛

ها و مخازن تفكيك مواد زايد جامد در نقاط  توسعه مراكز، جايگاه.  ۳ـ  ۳

 مختلف شهر تهران؛

 انه شهرداري تهران؛گ ۲۲توسعه طرح تفكيك در كليه مناطق .  ۳ـ  ٤

 حمل •

سازمان بازيافت و تبديل مواد به دنبال حمل بهداشتي و 

 :جداگانه ضايعات و مواد زايد جامد به شرح ذيل است

حمل بهداشتي مواد زايد جامد به صورت كامًال مكانيزه و جلوگيري از .  ٤ـ  ۱

 تخليه و بارگيري مجدد مواد زايد جامد؛

صنعتي از محل كارخانه و پردازش و خنثي سازي  حمل جداگانه ضايعات.  ٤ـ  ۲

 جداگانه ضايعات صنعتي و شبه خانگي؛

تسريع در حمل مواد زايد جامد از طريق تعيين زمان الزم جهت جمع آوري .  ٤ـ  ۳

اي كه از مشكالت زيست محيطي تلنبار مواد زايد  و حمل و نقل آنها به گونه

 جامد در سطح معابر و غيره اجتناب شود؛

 هاي ذيربط در زمينه حمل و نقل درون شهري؛ هماهنگي با دستگاه.  ٤ـ  ٤

كاهش معضالت زيست محيطي و كنترل صدا و ارتعاش و بوي نامطبوع شيرابه .  ٤ـ  ٥

 در زمان حمل؛

حمل مناسب مواد زايد بيمارستاني و خطرناك و رعايت اصول ريست .  ٤ـ  ٦

 .محيطي

 پردازش  •

 :گيرد ازش در قالب موارد ذيل جاي مياهداف سازمان در بخش پرد

 هاي جديد در امر پردازش مواد زايد جامد؛ استفاده از تكنولوژي.  ٥ـ  ۱
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هاي موجود در امر پردازش مواد زايد  بهينه سازي استفاده از تكنولوژي.  ٥ـ  ۲

 جامد؛

 هاي اجرايي بازيافت و پردازش موجود؛ بهبود روش.  ٥ـ  ۳

 يافت مواد قابل بازيافت؛افزايش سهم باز.  ٥ـ  ٤

 .تهيه كمپوست.  ٥ـ  ٥

 دفع •

 : در زمينه دفع مواد زايد جامد موارد ذيل قابل ذكر است 

 هاي موثر؛  دفع مواد زايد جامد به صورت بهداشتي با توجه به شاخص.  ٦ـ  ۱

 سوزاندن مواد زايد جامد؛.  ٦ـ  ۲

 :داشتي شاملهاي به دفع مواد زايد جامد بيمارستاني به روش.  ٦ـ  ۳

 سوراندن؛: الف 

 ؛)اتوكالو ( استريل نمودن با بخار تحت فشار : ب 

 .دفع مواد زايد جامد راديواكتيو بيمارستاني: پ 

بديهي است سازمان بازيافت با توجه به اهداف و رسالت خود، 

هايي را در هماهنگي با اهداف خود تدوين و به اجرا  بايد برنامه

تواند كافي  فًا اهداف مطلوب و مفيد نميبگذارد وگرنه داشتن صر

 .باشد

مثًال يكي از اهداف سازمان، تفكيك مواد زايد در مبدأ است، 

حال اگر مردم فرهنگ اين را پذيرفتند و مواد زايد را در مبدأ 

جدا كرده و بوسيله سازمان بازيافت جمع آوري شد، اما وارد 

بنابراين هدف . اي خواهد بود چرخه توليد نگرديد، زحمت بيهوده

از تفكيك مواد و بازيافت آنها، در درجه اول كمك به صرفه جويي 

در استفاده از مواد اوليه و خام در توليد است، و در درجه دوم 
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كم كردن حجم مواد زايد جهت دفن، از اهداف ديگر بازيافت 

 14F۱.باشد مي

ل و نگاهي بر نظام چرخه زباله در حال حاضر در تهران و مساي.  ۱ـ  ۳

  مشكالت آن

  توليد 

) بدون خاك و نخاله ( توليد مواد زايد جامد در تهران 

 : شود  هاي زير توليد مي بوسيله گروه

 ها ساكنين واحدهاي مسكوني شامل ساكنان منازل و آپارتمان -

 )صنوف ( صاحبان واحدهاي تجاري و يا خدماتي  -

 كارخانجات صنعتي  -

 مراكز درماني  -

 ها  ز شامل خيابانها و مناطق با پارك -

 واحدهاي كشاورزي شامل باغات و پرورش حيوانات  -

دهد كه مواد زايد جامد توليدي در  ها نشان مي بررسي

شود در برخي از  ها عمدتًا توسط سرايدارها جمع آوري مي آپارتمان

ها سيستم شوتينگ وجود دارد و در مواردي ساكنين خود به  مجتمع

در منازل اين كار توسط . كنند م ميانتقال مواد زايد جامد اقدا

 . گيرد ساكنين صورت مي

در واحدهاي تجاري و خدماتي صاحبان واحدها يا كارگران آنها 

كنند و در صنايع اين  مي  اقدام به جمع آوري مواد زايد جامد

در مراكز بهداشتي كارگران . باشد وظيفه بر عهده كارگران مي

ع آوري مواد زايد جامد خدماتي و يا نگهبانان اقدام به جم

                                                 
حوزه معاونت خدمات شهري، برنامه راهبردي سازمان بازيافت و تبديل مواد، تهران، . ۱

۱۳۸۲ 
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ها، كارگران و يا رفتگران مسؤليت  ها و خيابان كنند و در پارك مي

در واحدهاي كشاورزي نيز . جمع آوري مواد زايد جامد را دارند

بسته به بزرگي يا كوچكي واحد كارگران و يا صاحب آن اقدام به 

 . كنند گردآوري مواد زايد جامد مي

ها عمدتًا از كيسه  جامد در همه گروهبراي جمع آوري مواد زايد 

كنند در مواردي از چرخ دستي نيز كمك گرفته  يا سطل استفاده مي

 . شود مي

ها بخشي از مواد  در كارخانجات بزرگ و برخي از بيمارستان

هاي خاص و يا دفن مستقيم آن  زايد جامد با سوزاندن در دستگاه

ها نيز  يا پارك شود و در برخي از واحدهاي كشاورزي و حذف مي

قسمتي از مواد زايد جامد مانند كود حيواني و يا برگ درختان 

 . گيرد مورد استفاده قرار مي

گيرد و در  تفكيك مواد زايد جامد در مبدأ بسيار كم صورت مي

مواردي به ويژه در مناطق جنوبي شهر جداسازي برخي مواد زايد 

منظور فروش يا جامد توسط توليد كنندگان مواد زايد جامد به 

آيد خريداران در مقابل خريد مواد زايد  معاوضه آن به عمل مي

جامد تفكيك شده از قبيل نان خشك، ظروف پالستيكي و يا شيشه و 

كاغذ به فروشندگان ظروف پالستيكي نو، نمك يا كاالي ديگر تحويل 

مواد زايد جامد كاغذي مانند روزنامه طرفدار بيشتري . دهند مي

يداران از روزنامه يا كاغذ خريداري شده براي درست دارد و خر

ها و  كردن پاكت و يا استفاده براي بسته بندي در سبزي فروشي

ها  برند و به صورت انبوه نيز تحويل مقوا سازي غيره بهره مي

قسمتي از مواد زايد جامد به ويژه مواد زايد جامد . شود مي



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۸۰ 

در محل مورد  چوبي، كاغذي و يا برگ درخت به عنوان سوخت

 . گيرد استفاده قرار مي

 هاي توليد وضعيت جمع آوري زباله از محل  

جمع آوري مواد زايد جامد از واحدهاي مسكوني اعم از منازل 

ها به اين ترتيب است كه ساكنين مواد زايد جامد را  يا آپارتمان

دهند  در كيسه يا سطل در جلو منازل و يا كنار خيابان قرار مي

ها اغلب مواد زايد جامد خود را در سر كوچه مشرف  كوچه ساكنين

ها در محل مذكور خالي  كنند در اين حالت سطل به خيابان جمع مي

 . شود مي

در واحدهاي تجاري و خدماتي نيز نحوه دفع مواد زايد جامد 

ها  مانند واحدهاي مسكوني است ولي در كارخانجات و بيمارستان

اتاق يا كيوسك مخصوص مواد زايد جامد اي كه در مواردي  محل ويژه

 . است در نظر گرفته شده است

هاي نيسان و  براي حمل مواد زايد جامد از محل توليد از وانت

گردد در مواردي از كاميون مواد زايد  يا كاميونت استفاده مي

جامد كش مجهز نيز توسط شهرداري يا پيمانكاران جمع آوري مواد 

در مناطقي از شهر كه بافت قديمي . ودش زايد جامد استفاده مي

ها باريك هستند و وانت يا كاميون در داخل  دارند و يا كوچه

هاي دستي يا  تواند تردد نمايد ابتداء زباله در چرخ آنها نمي

شود و حمل آن توسط كاميون از  فرقون به كنار خيابان منتقل مي

 . گيرد خيابان صورت مي

 

  انتقال در حال حاضر هاي بررسي وضعيت ايستگاه 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۸۱ 

 هاي انتقال ضرورت تشكيل و احداث ايستگاه. ۱

زماني كه فاصله نقاط دفع يا پردازش تا نقاط جمع آوري زياد 

اي به تنهايي امكان پذير نبوده و  باشد حمل و نقل متداول جاده

استفاده از ايستگاه انتقال به منظور ايجاد پل ارتباطي اين 

باشد  پردازش به عنوان ضرورت مطرح ميسيستم جمع آوري و سيستم 

هاي حمل و نقل را به نحو چشمگيري  اين مسئله در مجموع هزينه

 . كاهش خواهد داد

از نظر تاريخي از زمانيكه در شهرها مسؤوليت جمع آوري مواد 

هايي تعيين گرديد تا  زايد جامد به عهده بلديه گذاشته شد محل

هاي چوبي  ع آوري با سه چرخهسپورها مواد زايد جامد را پس از جم

ها مواد  ها حمل نمايند در اين محل هاي دستي به اين مكان و گاري

هاي بزرگتر كه به وسيله اسب و قاطر حمل  زايد جامد را در گاري

نمودند به تدريج با پيشرفت شهر نشيني و  شوند تخليه مي مي

فت كرده ها نيز پيشر آالت، ايستگاه  تكنولوژي و استفاده از ماشين

و متناسب با ماشين آالت تغيير شكل پيدا كردند و امروزه انواع 

هاي انتقال در دنيا در سطح كشور ما موجود  مختلف ايستگاه

 .باشد مي

 

 

 شيوه هاي بارگيري مواد زايد جامد.  ۲

 بارگيري مستقيم   •

هاي انتقال مواد زايد جامد بطور  در اين نوع از ايستگاه

ليه ويژه جمع آوري به وسايل بزرگتر جهت مستقيم از وسيله نق
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هاي انتقال  گردند در شهر تهران اكثر ايستگاه حمل تخليه مي

 ۱۳زايدات جامد از نوع بارگيري مستقيم بوده و در مجموع 

 .ايستگاه وجود دارد

 بارگيري غير مستقيم   •

در اين شيوه بارگيري مواد زايد جامد ابتدا بر روي سكويي كه 

شود تخليه و سپس توسط وسايل ديگري از جمله  يري مياز آنجا بارگ

 . گردند بلدوزر يا لودر به داخل ماشين آالت حمل و بارگيري مي

  بارگيري تركيبي •

ها، بخشي از ضايعات كه قابليت  در اين نوع از ايستگاه

بازيافت ندارند بطور مستقيم و بخش كه قابل بازيافت است بعد 

 .شوند تقيم بارگيري و حمل مياز جداسازي به صورت غير مس

 هاي انتقال شهر تهران  طرح مكانيابي ايستگاه •

انتقال زايدات جامد شهر تهران و به تبع  يها كثرت ايستگاه 

آن تعدد مراكز هزينه برداري حمل و نقل زايدات از يك سو و از 

سوي ديگر پيامدهاي منفي زيست محيطي ناشي از قرار گرفتن 

در بافت مسكوني موجب گرديد تا سازمان  انتقال يها ايستگاه

طرح  ۱۳۷۸بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 

هاي انتقال مواد زايد جامد شهر  مطالعاتي مكانيابي ايستگاه

تهران را به مرحله اجرا بگذارد اولين طرح با استفاده از 

اطالعات سيستم جمع آوري و نيز اطالعات مربوط به سيستم حمل 

يدات جامد شهر تهران، شعاعي جهت عمليات خودروهاي جمع آوري زا

ضلعي منظم  ٦كيلومتر محاسبه و بر اساس اين شعاع يك  ٦برابر 

تعريف و بر محدوده شهر تهران انطباق داده شد كه پس از اين 

ايستگاه جهت انتقال زايدات جامد مطلوب تشخيص  ۹انطباق تعداد 

اساس شعاع حمل مواد زايد جامد  اساس اين طرح بر. داده شده است

 . بوده است كه از سفرهاي بي مورد اجتناب شود
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هاي اخير شهرداري تهران به منظور جلوگيري از طي  در سال   

هاي كوچك تا مركز دفن مواد  ها و كاميون مسافت طوالني توسط وانت

هاي جمع آوري مواد زايد  زايد جامد اقدام به ايجاد ايستگاه

ها مواد زايد جامد از  است در واقع در اين ايستگاهجامد كرده 

اگر چه . گردد هاي بزرگتر منتقل مي وسايل حمل كوچكتر به كاميون

ها به عمل آيد  تواند در اين ايستگاه برخي عمليات بازيافت مي

ها كه تعداد آنها در شهر  ولي در حال حاضر وظيفه اين ايستگاه

باشد به نظر  وسيله حمل مي رسد صرفًا تعويض ايستگاه مي ۱۳به 

ها بر اساس محاسبات دقيق صورت  رسد مكان يابي اين ايستگاه نمي

گرفته باشد بلكه سعي شده است ضمن اينكه مركز ثقل بودن آنها 

تا حدودي رعايت گردد بيشتر تحت تاثير وجود فضاي مناسب در 

 . مناطق براي ايجاد چنين محلي بوده است

سيستم ذخيره مواد زايد جامد وجود هاي موجود  در ايستگاه

توان گفت كه سيستم بارگيري مستقيم در آنها تعبيه  ندارد و مي

ها مواد زايد جمع آوري شده و توسط  در اين ايستگاه. شده است

وسايط نقليه مستقيمًا به وسايل نقليه بزرگتر منتقل شده و پس 

 .شود از آن به محل دفع نمايي و يا محل بازيافت فرستاده مي
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 هاي شهري مناطق شهرداري تهران   ليست ايستگاه:   ۳۱جدول شماره 

1788B1784B 1789 رديفB1785B 1790 نام ايستگاهB1786B ظرفيت بر
 آدرس 1792B1788B محدوده قابل پذيرش 1791B1787B حسب تن

1793B1789B۱ 
1794B1790B 1795 دارآبادB1791B۱۲۰۰ 1796B1792B 1797 كليه نواحي منطقه يكB1793B دارآباد 

1798B1794B۲ 
1799B1795B 1800 زنجانB1796B۱۰۰۰ 

1801B1797B و  ٦، ٥، ٤، ۳، ۲نواحي
 آزادي خيابان زنجان 1802B1798B ۲منطقه 

1803B1799B۳ 1804B1800B جهان كودك
 ۳منطقه 

 1805B1801B 1806  ۳كليه نواحي منطقهB1802B ،بزرگراه شهيد حقاني
 جنب بانك مركزي 

1807B1803B٤ 1808B1804B سازمان آب
  ٤منطقه 

 1809B1805B ۱۰، ۹، ۸، ۷، ٦نواحي  
  ٤منطقه 

1810B1806B حكيميه سازمان آب 

1811B1807B٥ 
1812B1808B 1813 چيتگرB1809B۲۰۰۰ 

1814B1810B ۹، منطقه ٥، ٤، ۳نواحي 
 ۲۲و  ٥كليه نواحي مناطق 

1815B1811B جنب پارك چيتگر خيابان
 نسيم ششم 

1816B1812B٦ 
1817B1813B 1818 بيهقيB1814B۸٥۰ 1819B1815B ۷و  ٦كليه نواحي مناطق 

1820B1816B ميدان آرژانتين ضلع
 جنوبي پارك سوار بيهقي 

1821B1817B۷ 
1822B1818B 1823 بني هاشمB1819B٥۰۰ 1824B1820B۷، ٥، ٤، ۳، ۲، ۱ي نواح 

  ٤منطقه 
1825B1821B بني هاشم 

1826B1822B۸ 
1827B1823B 1828 گلبرگB1824B۳٥۰ 1829B1825B1830 ـــــــB1826B خيابان گلبرگ 

1831B1827B۹ 
1832B1828B 1833 آزادگانB1829B۱٤۰۰ 

 ۱٤كليه نواحي منطقه 
 ٦، ٥، ٤، ۳، ۲، ۱نواحي 

 ۱٥منطقه 
1834B1830B بزرگراه آزادگان 

1835B1831B۱۰ 
1836B1832B  1837 شوشB1833B۷۰۰ 

 ۱۲و  ۱۱كليه نواحي منطقه 
   ۱٥ناحيه منطقه 

1838B1834B خيابان شوش ميدان
 هرندي 

1839B1835B۱۱ 
1840B1836B  جاده ساوه  

  ۱۸كليه نواحي منطقه 
 ۱۷منطقه  ۳، ۲، ۱نواحي 
، منطقه ٥، ٤، ۳، ۲، ۱نواحي 

۱۹ 

1841B1837B جاده ساوه نرسيده به
 ۱۸شهرداري منطقه 

1842B1838B۱۲ 1843B1839B شهيد
 ۲۰كليه نواحي منطقه  1844B1840B۳٥۰ آويني  

1845B1841B شهر ري خيابان شهيد
 آويني 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۱۸٥ 

ها وسايل نقليه كوچك هنگام ورود بايد روي سكوي  در ايستگاه

هر يك از وسايل نقليه مجاز به . شوند باسكول رفته و وزن كشي مي

حمل تناژ خاصي از مواد زايد جامد هستند ولي در عمل مشاهده شد 

وضع شده  كه رانندگان از حد مجاز بيشتر بار حمل كرده و مقررات

شود كه هنگام حمل بار به  گيرند اين امر موجب مي را در نظر نمي

انداز هاي   دليل زياد بودن حجم و وزن بار و وجود موانع و دست

 . ها، ريزش بار صورت گيرد خيابان

 ها  انتقال زباله از ايستگاه 

هاي مواد زايد  ها با كاميون حمل مواد زايد جامد از ايستگاه

گيرد  جهز به دستگاه تراكم، تريلر و كاميون انجام ميجامد كش م

يكي از مشكالت حمل با توجه به وجود مواد آلي در مواد زايد 

جامد باال بودن ميزان رطوبت در آنهاست اين امر موجب ريزش 

در . شود شيرابه در مسير وسايل نقليه حامل مواد زايد جامد مي

منتقل شوند مستقيمًا  ها مواردي زباله بدون اينكه به ايستگاه

 . يابد ها به محل دقيق انتقال مي  توسط باركش

   پردازش و بازيافت 

شود كه موجب تغيير شكل فيزيكي يا  پردازش به روشي گفته مي

در كشورهاي پيشرفته بخشي از . شيميايي مواد زايد جامد شود

آيد در  بازيافت توسط توليد كنندگان مواد زايد جامد به عمل مي

اقع با تفكيك انواع مواد زايد جامد در محل توليد آن مقوله و

بازيافت در مبدأ اجرا شده و موجب صرفه جويي در حذف مواد زايد 

گردد مهمترين اهداف پردازش و بازيافت مواد در سيستم  جامد مي

مواد زايد جامد بهينه سازي مراحل مختلف مديريت مواد زايد 
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وجود در زباله مانند شيشه، كاغذ جامد، بازيافت مواد با ارزش م

و توليد كود يا گاز ... و مقوا، پالستيك، انواع فلزات، چوب و 

برخي از مواد بازيافتي مستقيمًا مورد استفاده قرار . است... و 

گيرد اغلب اين نوع مواد در هنگام جمع آوري اوليه مواد زايد  مي

ه دزدها صورت جامد توسط توليد كنندگان مواد زايد جامد يا زبال

اين بخش از زباله عمدتًا لوازم خانگي فرسوده، ظروف . گيرد مي

 . باشد فلزي با پالستيكي و نظاير آن مي

بخش ديگري از مواد بازيافتي موادي است كه جهت توليد و 

در بازيافت زباله . شود فرآوري مجدد به واحدهاي صنعتي تحويل مي

به اين گونه مواد طراحي  در واحدهاي مكانيزه نيز براي دستيابي

عمده ترين مواد از اين قبيل كاغذ و . الزم صورت گرفته است

 . مقوا، شيشه، انواع فلزات، پالستيك و الستيك و منسوجات است

انواع ديگري از مواد بازيافتي كه در تهران براي خوراك دام 

هاي نان و سبزي و ميوه جات  گيرد پسمانده مورد استفاده قرار مي

 . باشد مي

بخشي از مواد بازيافتي ماده اوليه مورد نياز براي محصوالت 

اين مواد مانند زايدات باغباني و . شيميايي و بيولوژيكي است

باشد كه طي فرايندهاي  هاي ميوه و غذا مي مواد آلي پسمانده

مختلف مثل ساخت كمپوست و تبديل به كود كاربرد دارد و كساني 

زايد جامد به صورت غير قانوني دارند كه اقدام به تفكيك مواد 

اي نداشته و لذا در موقع تفكيك اقدام  به اين گونه مواد عالقه

قسمتي از مواد زايد . كنند به پخش آن و آلودگي محيط زيست مي

تواند منبع سوخت باشد كه در تهران روي آن  جامد بازيافتي مي
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تراق مواد آلي توان با روش اح آيد در واقع مي  اقدامي به عمل نمي

برخي اجزاي مواد زايد جامد به انرژي قابل توجهي دسترسي داشت 

هاي حيواني  نهايتًا بخشي از مواد مواد زايد جامد نظير پسمانده

هاي كشاورزي  يا برگ درختان و غيره مستقيمًا در احياء زمين

 . كاربرد دارد

و  بازيافت زباله در تهران در مراحل اوليه در كوچه و خيابان

هاي خاصي كه توسط افراد سودجو داير شده است به روش  چه در محل

دستي و با بكارگيري كودكان و زنان به صورت غير بهداشتي انجام 

شود ولي در بازيافت به روش مكانيكي با انجام اقدامات زير  مي

 .شود كار بازيافت به صورت بهداشتي انجام مي

شود به اين منظور  ك ميبخشي از مواد زايد با سرند كردن تفكي

 : گيرد با غربال كردن مواد زايد جامد اقدامات زير صورت مي

 شود ذرات درشت كه از اندازه تعيين شده بزرگتر هستند جدا مي -

 گردد كاغذ، پالستيك و ديگر مواد سبك تفكيك مي -

 شود شيشه، شن، فلزات و نظاير آن جداسازي مي -

ه كمپوست تا حدودي از با عمل غربال كردن مواد قابل تبديل ب

 . گردد مواد غير  آلي جدا مي

هاي جداسازي بر اساس تفاوت  در شيوه بازيافت مكانيكي از روش

چگالي يعني تفكيك با استفاده از هوا و نيز جداسازي با 

 . شود استفاده از نيروي مغناطيسي نيز استفاده مي

د، در مراحل بعدي بازيافت مكانيكي كار خرد كردن مواد زاي

متراكم سازي، كاهش شيميايي حجم، خشك كردن و بي آب كردن زباله 

هاي بازيافت و تبديل مواد و انرژي  سيستم. گيرد صورت مي... و 
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به طريق مختلف تبديل شيميايي يا تبديل بيولوژيكي و يا 

 . هاي بازيافت انرژي از جمله عمليات مرحله بازيافت است سيستم

 دفع زباله   

ايد جامد بدون اينكه موجب خسارت بر محيط زيست دفع مواد ز

دفع مواد . باشد مهمترين دغدغه در مديريت مواد زايد جامد است

هاي زير بوده كه بر  زايد جامد در شهرها همواره به يكي از روش

 :حسب ميزان توسعه يافتگي بهبود يافته است 

 پخش مواد زايد جامد در سطح زمين  -

 هاي جاري  ر آبريختن مواد زايد جامد د -

 مخلوط كردن مواد زايد جامد با خاك  -

 تغذيه حيوانات  -

 سوزاندن مواد زايد جامد  -

 دفن مواد زايد جامد به صورت بهداشتي  -

 توليد كمپوست  -

اي در تهران به  هاي فوق به گونه شايد بتوان گفت كه تمام روش

هاي  رود و دفع مواد زايد جامد در تهران تركيب تمام روش كار مي

هاي  فوق است كه در حال حاضر سعي شده است تا به سوي روش

بهداشتي و استفاده اقتصادي از مواد زايد جامد با توسعه 

 . هاي سنتي به عمل آيد بازيافت و جلوگيري از روش

دفع سطحي مواد زايد جامد چه در داخل و چه در حاشيه تهران 

ظره زشت آن شود اين شيوه عالوه بر من هنوز تا حدودي مشاهده مي

. گردد موجب جمع شدن حيوانات موذي و حشرات و توليد بيماري مي

  هاي تهران به ويژه توسط مغازه ريختن مواد زايد جامد در آب جوي
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ها و صنوف ديگر  ها، قصابي ها، ميوه فروش داران مانند سبزي فروش

مخلوط كردن مواد زايد جامد با خاك بدون . امري عادي است

هاي فلزات و شيشه و غيره  پالستيكي، الستيكي و خرده جداكردن مواد

تغذيه . زند اي صدمات زيادي را به محيط زيست مي نيز به گونه

هاي غذايي در داخل و حواشي شهر مرسوم است  حيوانات از پسمانده

اين امر نيز باعث شيوع بيماري و توليد انگل در حيوانات 

 . شود مي

شته براي دفع نهايي آن از سوزاندن مواد زايد جامد در گذ

امروزه از اين روش با هدف ايجاد . هاي مرسوم بوده است روش

هاي تهران سوزاندن  گردد ولي در برخي از حاشيه انرژي استفاده مي

ضمن . گيرد مواد زايد جامد بدون دستيابي به انرژي صورت مي

اينكه نوع ديگري از آلودگي ناشي از سوختن مواد زايد جامد به 

 . آيد ود ميوج

روش دفن مواد زايد جامد شايد ارزانترين شيوه حذف مواد زايد 

هاي  جامد باشد بخش عمده مواد زايد جامد تهران با بكارگيري روش

گردد براي استفاده از اين  نسبتًا بهداشتي با  اين شيوه دفع مي

نيز براي آن   روش امكانات زيادي نياز نيست و دانش فني پيچيده

ها باشد ولي بايد توجه داشت  باشد شايد از سريعترين روش الزم نمي

هاي تحت  در طوالني مدت استفاده از اين شيوه موجب آلودگي آب

شود  گردد محل دفن تبديل به پناهگاه حيوانات موذي مي االرضي مي

هاي اطراف محل دفن بال استفاده  تا شعاع چند كيلومتري زمين

د جامد داراي ارزش اقتصادي است شود و مهمتر اينكه مواد زاي مي
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تواند با بازيافت به توليد كشور كمك كند و عمًال با اين  كه مي

 .گردد شيوه از آن صرفنظر مي

  از زباله  ) كمپوست ( توليد كود گياهي 

مواد زايد جامد  به كود آلي از مطلوبيت خاصي  تبديل انواع

كه درصد مواد  برخوردار است در دهه اخير اين روش در كشورهايي

آلي موجود در مواد زايد جامد آنها باالست كاربرد زيادي پيدا 

آل است  كرده است اين روش از نظر زيست محيطي نيز بسيار ايده

مزيت استفاده از توليد كود گياهي از مواد زايد جامد به شرح 

 :زير است

درصد با توجه به آناليز فيزيكي مواد زايد جامد  شهرهاي مختلف ايران،  .۱

با اين . باشد درصد مي ٦٥مواد فساد پذير موجود در مواد زايد جامد  بيش از 

در . شود روش درصد قابل توجهي از مواد زايد جامد  به كود گياهي تبديل مي

خصوص اجزاي باقيمانده نيز پس از جدا كردن مواد با ارزش مثل شيشه، آهن 

ي موثري را در پردازش و ها توان گام قراضه، كاغذ و مقوا و پالستيك، مي

 . بازيافت مواد زايد جامد برداشت

به دليل باال بودن درصد مواد فساد پذير در مواد زايد جامد  شهرهاي ايران،  .۲

تواند به  ميزان محصول بدست آمده از اين كارخانه قابل توجه بوده و مي

به از طرفي با توجه . عنوان كود مورد استفاده كشاورزان كشور قرار گيرد

توان ضمن  باشند، مي اينكه اغلب مناطق كشور ما از لحاظ كشاورزي مستعد مي

هاي غير قابل كشت  مرتفع نمودن نياز كشاورزان به كود نسبت به احياي زمين

 . نيز اقدام نمود

جايگاه خود را يافته و ) كمپوست ( در صورتي كه محصول اين كارخانه  .۳

ببرند، بهاي آن به سرعت افزايش  كشاورزان به ارزش واقعي اين محصول پي
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تواند به سمت يك صنعت با سودآوري  خواهد يافت و در نتيجه اين كارخانه مي

 . مناسب سوق نمايد

شود و زمين، هوا و  فعاليت اين كارخانه باعث تخريب بي رويه محيط زيست نمي .٤

 . دارد آب را از خطر آلودگي مصون نگاه مي

هاي مسري توسط موجودات موذي نظير  وع بيماريوجود اين كارخانه باعث عدم شي .٥

مگس، پشه و موش خواهد شد و از نظر اقتصاد كالن منطقه، كمك موثري در جهت 

خصوصًا وزارت بهداشت و ( هاي ذيربط  تقليل سرمايه گذاري در ساير سازمان

 . خواهد نمود... ) درمان و 

ابليت نگهداري آب در كمپوست عالوه بر اينكه باعث باال بردن تخلخل خاك و ق .٦

شود موجب جلوگيري از فرسايش خاك شده و به عنوان كودي بسيار مناسب  خاك مي

. نمايد باشد، نيز عمل مي كه داراي عناصر اصلي و فرعي مورد نياز خاك مي

توان از اين محصول به عنوان محيط كشت مناسب براي رشد قارچ  عالوه بر آن مي

 . خوراكي استفاده نمود

هاي تحقيقاتي مستمري بر روي توليد كود از مواد  جه به اينكه فعاليتبا تو .۷

زايد جامد  انجام شده، خوشبختانه در حال حاضر دانش فني و تكنولوژي آن در 

داخل وجود داشته و نياز به خريد دانش فني، مهندسي پايه و تفصيلي و حتي 

 . تجهيزات از خارج كشور وجود ندارد

هاي كشاورزي، عمًال مصرف ساير كودهاي  د در زمينبا استفاده از اين كو .۸

شيميايي كاهش يافته و در نتيجه نقش موثري در كاهش واردات كود و افزايش 

 .صادرات توليدات پتروشيمي به خارج كشور خواهد داشت

توان محصول را در  از مواد زايد جامد، مي) مرغوب ( در صورت توليد كود نرم  .۹

مطابق با استانداردهاي بين المللي به بازار داخلي هاي مناسب و  بسته بندي

 . و حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر نمود
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با توجه به وضعيت بازيابي مواد با ارزش موجود زباله در اغلب شهرهاي  .۱۰

تواند  ، اين روش مي)پذيرد  كه معموالً به صورت غير بهداشتي انجام مي( ايران 

... ين افراد و كنترل دائم و مستمر پزشكي و با ايجاد اشتغال صحيح براي ا

چرا كه . ابتالي اين افراد به امراض مختلف، تا حد امكان جلوگيري نمايد

آلوده بودن افرادي كه در حال حاضر مشغول جمع آوري اجزاي با ارزش زباله 

ها به افراد وابسته به آنها  تواند باعث سرايت انواع بيماري باشند، مي مي

يتًا تعداد قابل توجهي از جمعيت ساكن در روستاها و شهرها را تحت شده و نها

از طرفي عدم كنترل بهداشتي و نظارت صحيح بر عمليات . تاثير قرار دهد

بازيابي و استفاده مجدد، باعث سوء استفاده افراد سودجو گرديده به نحوي 

ي، مقواهاي هاي اخير، استفاده از كيسه پالستيكي موسوم به بازيافت كه در سال

تواند باعث مشكالت و  مرسوم گرديده كه مي... بازيافتي مخصوص شيريني و 

احداث كارخانه كمپوست تا حد زيادي . عوارض جانبي براي مصرف كنندگان گردد

 . باعث ايجاد نظم در عمليات پردازش و بازيافت مواد زايد جامد خواهد شد

به عبارتي معايب ضمن اينكه به مسايل استفاده از اين روش يا 

ترين مسايل مرتبط با روش به شرح  آن هم بايد توجه داشت عمده

 :زير است 

 .سرمايه گذاري اوليه آن در مقايسه با روش دفن بهداشتي به مراتب باالتر است .۱

هاي ثابت و متغير در مقايسه با  هاي بهره برداري از اين روش شامل هزينه هزينه .۲

 .اشدب روش دفن بهداشتي باالتر مي

البته زمين مورد نياز . همراه با اين روش، حتمًا به محل دفن هم نياز هست .۳

باشد،  درصد كل مواد زايد جامد  مي ۱۰براي مواد باقيمانده كه مقدار آن حدود 

 . به مراتب از روش دفع براي كل مواد زايد جامد  كمتر است
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د باعث پراكندگي توان در صورتي كه طراحي و بهره برداري مناسب نباشد، مي   .٤

هاي كشاورزي گردد و در نهايت ممكن است مشكالت بهداشتي ايجاد  آلودگي به زمين

 .نمايد
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  دفع نهايي زباله  

چرخه مواد زايد جامد در تهران بسيار پيچيده و در مواردي 

مسير طوالني دارد اين چرخه در دياگرام خاصي ترسيم و در گزارش 

توان گفت كه در مراحل مختلفي  صه ميبه طور خال. ارايه شده است

گردد و در اين رابطه افراد متخلفي  از مواد زايد جامد تفكيك مي

مانند كارگران جمع آوري كننده، زباله دزدها و واسطه گران 

بازيافت مواد زايد جامد در مواردي سودجويي را . دخالت دارند

ساس فهرست بر ا .كند نصيب دست اندركاران به ويژه واسطه گران مي

مركز آمار ايران  ۱۳۸۱ها در سرشماري عمومي كارگاهي سال  برداري مكان

كنند مواد الزم  هاي ثابت و شخصي اقدام به بازيافت مي واحد در مكان ٦۳

شود كه از  براي اين واحدها از طريق جمع آوري كنندگان زباله تهيه مي

خصات چارچوبي اين مش .شود ها و يا مستقيمًا تحويل آنها مي طريق واسطه

 . واحدها در اين گزارش ارايه شده است

پس از جداسازي و   نهايتًا بخش اعظم از مواد زايد جامد

هاي مختلف  بازيافت بايد حذف شود كه به اين منظور از روش

بخش . يابد گردد و سرنوشت مواد زايد جامد خاتمه مي استفاده مي

شود در حال حاضر از  مي اي از مواد زايد جامد در تهران دفن عمده

شود و محل جديد نيز  منطقه كهريزك براي اين منظور استفاده مي

در عزيزآباد و هوشنگ آباد براي دفن مواد زايد جامد در دست 

مطالعه است كه ويژگي منطقه در قسمت بعدي گزارش بررسي خواهد 

 .شد
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 هاي گروهي   ها و مباحثه دستآوردهاي برگرفته از مصاحبه. ۲

 مصاحبه با خانوارها .  ۲ـ  ۱
15F

۱ 

ها و  با تعدادي از خانوارهاي تهراني ساكن در آپارتمان

ها عبارت  هاي مصاحبه محور پرسش. هاي معمولي مصاحبه شد خانه

 : بودند از 

 نوع مواد زايد جامد توليدي خانوارها؛  .۱

 هاي جمع آوري مواد زايد جامد؛  زمان .۲

 محل؛  جمع آوري كنندگان مواد زايد جامد از .۳

 تمايل به جداسازي مواد زايد جامد در مبدأ؛  .٤

 هاي جمع آوري؛  ها در مورد شيوه نقطه نظرات مصاحبه شونده .٥

 ها از موضوع بازيافت؛  آگاهي مصاحبه شونده .٦

 معضل مواد زايد جامد؛  .۷

... زباله دزدي و مسايل مرتبط با شيوه جمع آوري زباله و  .۸

 .شد مطرح مي

ان مورد مصاحبه، كه گاهي به صورت نظرات خانوارها و شهروند

گروهي و گاهي به صورت يك خانوار مورد مطالعه قرار گرفتند، به 

عنوان توليد كنندگان مواد زايد جامد خانگي طيف بندي، نقد و 

 : بررسي و نهايتًا به شرح زير تهيه و تدوين و ارايه گرديد

اف اين آيا از اجراي طرح تفكيك مواد زايد جامد و اهد:  ۱پرسش  •

 طرح اطالعي داريد؟ 

 : ها  نتايج پاسخ •

                                                 
( گانه تهران انتخاب  ۲۲خانوار از مناطق  ٦۰ در اين بخش از مصاحه بيش از.  1

ها سعي شد كه از  در مصاحبه. و مورد مصاحبه قرار گرفت) انتخاب به صورت تصادفي 
 سرپرست خانوار مصاحبه به عمل آيد 
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تعداد كمي از افراد به طور متوسط از اهداف طرح و سازمان با 

البته تمام كساني كه پاسخ مثبت دادند شناخت كامل . اطالع بودند

ها هم حتي نام سازمان را  و دقيق از سازمان نداشتند و بعضي

 . نشنيده بودند
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زايد جامد خود به ماموران شهرداري  براي تحويل مواد:  ۲پرسش  •

 كنيد؟ اي استفاده مي از چه وسيله

 : ها  نتايج پاسخ •

درصد از پرسش شوندگان براي تحويل مواد زايد  ۹۰بيشتر از 

هيچ يك از افراد براي تحويل . كردند جامد از كيسه استفاده مي

كردند  مواد زايد جامد از پيت حلبي يا پاكت كاغذي استفاده نمي

 . كردند درصد از افراد از سطل استفاده مي ٥تنها و 

 زمان جمع آوري مناسب از نظر شما چه زماني است؟ :  ۳پرسش  •

 : ها  نتايج پاسخ •

دهند در شب مواد زايد جامد جمع آوري  مردم بيشتر ترجيح مي

زيرا حجم مواد زايد جامد در شب بيشتر از اوقات ديگر . گردد

 .دانند د از ظهر را مناسب ميتعداد كمي هم بع. خواهد بود

دوره جمع آوري مواد زايد جامد از نظر شما چند شب يك :  ٤پرسش  •

 بار صورت گيرد، بهتر است؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

هاي وياليي بزرگ كه  اكثر خانوارهاي كم جمعيت و داراي خانه

جاي مناسب براي نگهداري مواد زايد جامد داشتند يك شب در 

دادند مواد  بيشتر افراد ترجيح مي. دانستند ميان را مناسب مي

به علت عدم وجود مكان مناسب . زايد جامد هر شب جمع آوري شود

براي نگهداري مواد زايد جامد و هم جلوگيري از آلودگي محيط 

زيست و جلوگيري از ايجاد بو و منظره نامناسب و توليد حشرات 

در هر شب و جوندگان درخواست جمع آوري مواد زايد جامد را 

 .توسط ماموران مربوطه، كردند
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آيا حاضريد مواد زايد جامد خود را به صورت تر و خشك :  ٥پرسش  •

 جدا كنيد؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

اكثر افراد جداسازي مواد زايد جامد را به صورت تر و خشك 

تعداد كمي از افراد حاضر به جداسازي مواد . دادند ترجيح مي

خشك نبودند به دليل اينكه هم جاي زايد جامد به صورت تر و 

گفتند  مناسبي براي جداسازي مواد زايد جامد نداشتند يا مي

كردند مكان مناسبي براي جداسازي  وقت نداريم و پيشنهاد مي

مواد زايد جامد به صورت تر و خشك در نظر بگيرند يا كيسه 

 .مجاني براي جداسازي در اختيار شهروندان قرار دهند

افت محل شما از نظر جمع آوري مواد زايد جامد و نظ:  ٦پرسش  •

 نظافت شهر از نظر جمع آوري مواد زايد جامد چگونه است؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

در بعضي جاها مردم از عملكرد جمع آوري مواد زايد جامد 

با شهرداري همكاري الزم را داشتند و شهرداري نيز عمالً كارهاي 

ضي مناطق ديگر نحوه عملكرد مثبتي انجام داده بود ولي در بع

 . مردم و شهرداري منفي بود

نان خشك، پالستيك، شيشه، فلز، كاغذ، روزنامه و مقواي :  ۷پرسش  •

 كنيد؟  خود را چه مي

 :ها  نتايج پاسخ •

درصد افرادي كه نان خشك و مواد ديگر را به دوره گردهاي 

برخي . دهند، بيشتر است جمع آوري كننده نان خشك تحويل مي
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هايي نيز به عنوان ايستگاه بازيافت  ظهار داشتند كه ايستگاها

 در نظر گرفته شده است

براي دور ريختن اشياء بزرگ غير قابل استفاده منزل چه :  ۸پرسش  •

 كنيد؟  مي

 :ها  نتايج پاسخ •

ها اظهار داشتند تا به حال با وسايل بزرگ و دور  بعضي

مينه دفع وسايل برخي ديگر در ز. ريختن آنها برخورد نداشتند

بزرگ و غير قابل استفاده اظهار داشتند كه آنها را در كنار 

گذارند و از اينكه ماموران  درب منزلشان يا سر خيابان مي

 .  شهرداري همكاري الزم را ندارند ناراضي بودند

آيا موافقيد مواد زايد جامد خود را در مخازني، كه در :  ۹پرسش  •

 خواهد شد، قرار دهيد؟ نزديكي محل سكونت شما نصب 

 :ها  نتايج پاسخ •

ها به دليل ايجاد بوي نامناسب و تجمع  بعضي از خانواده

حشرات و جوندگان موذي در نزديكي محل سكونتشان موافق نبودند 

داشتند كه آنها را در كنار درب منزلشان يا سر  و اظهار مي

م را گذارند و از اينكه ماموران شهرداري همكاري الز خيابان مي

 . ندارند ناراضي بودند

اگر به دليلي نتوانيد مواد زايد جامد را سر وقت :  ۱۰پرسش  •

 بيرون بگذاريد آن را چه كار خواهيد كرد؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

كردند كه تا روز بعد آن را در منزل نگه  اي اظهار مي عده

 .دهيم گفتند سر كوچه قرار مي اي نيز مي داريم و عده مي
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هر چند وقت يك بار جمع آوري مواد زايد جامد خشك را :  ۱۱پرسش  •

 دانيد؟  مناسب مي

 :ها  نتايج پاسخ •

گفتند چون مواد زايد جامد خشك است  ها مي اكثر خانواده

مشكلي از جهت ايجاد بوي نامناسب و آلودگي و توليد حشرات و 

دهند مواد زايد جامد  كند ترجيح مي جوندگان موذي ايجاد نمي

 .ه يك بار جمع آوري گرددخشك هر هفت

آيا در محله شما مواد زايد جامد را روي زمين جمع :  ۱۲پرسش  •

 كنند؟  مي

 :ها  نتايج پاسخ •

گفتند اين  ها هم مي دادند و بعضي عده كمي جواب مثبت مي

گفتند گاهي  ها مي بعضي از خانواده. افتد مساله گاهًا اتفاق مي

دانيم  در حالي كه ميشود  اوقات زباله روي زمين انباشته مي

ها گذشته  عمل انباشته كردن مواد زايد جامد در معبر و خيابان

از ايجاد بوي و منظره نامناسب و ايجاد آلودگي محيط زيست 

باعث ازدياد حشرات و جوندگان موذي از جمله مگس، سوسك و موش 

هاي  شود جلوي بسياري از هزينه با يك كار اصولي مي. گردد مي

هاي از بين بردن اينگونه حيوانات مضر را  زينهدرماني و ه

 .بگيريم

 بهترين روش تفكيك مواد زايد جامد از نظر شما چيست؟ :  ۱۳پرسش  •

 :ها  نتايج پاسخ •

ها  اي اظهار داشتند بهترين روش، آموزش صحيح است، بعضي عده

گفتند بايد مواد زايد جامد تر و خشك را از هم جدا  مي
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كردند كه اگر از  ه موضوع را مطرح مياي اينگون عده. نماييم

اي به ما تعلق گيرد، ما نيز  هاي جداگانه طرف شهرداري، كيسه

 . دهيم اين عمل را بهتر انجام مي

 

ها چه  از مسؤلين اجرايي خدمات شهري شهرداري:  ۱٤پرسش  •

 انتظاراتي داريد؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

ديريت اي انتظار داشتن يك م انتظارات متفاوت بود، عده

صحيح و متمركز را براي جمع آوري مواد زايد جامد و تفكيك آن 

داشتند اگر طرحي فرهنگي و آموزشي را  گروهي اظهار مي. داشتند

مسؤلين اجرا نمايند ديدگاه مردم نسبت به آنها عوض خواهد 

اي نيز انتظار داشتند آنها، آنچه را كه بر حسب  عده. شد

 .مايند تا مشكالت كمتر شودوظيفه بايد انجام دهند، عمل ن

شود؟ اگر بلي به چه  آيا مواد زايد جامد تفكيك مي:  ۱٥پرسش  •

 صورت؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

درصد  ۸درصد خير و  ۲درصد بله،  ۹۰به اين پرسش، 

گفتند فكر  ها مي اكثر خانواده. شد  دانيم پاسخ داده نمي

هر يك به كنيم، آهن، كاغذ، شيشه پالستيك از هم جدا شوند و  مي

هاي خاصي روانه شود و پس از انجام گرفتن عمليات ويژه  كارگاه

 . بر روي آنها، دوباره وارد بازار مصرف شود

آيا مواد زايد جامد بايد در كيسه حمل شود؟ اگر خير :  ۱٦پرسش  •

 به چه صورت؟ 
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 :ها  نتايج پاسخ •

كردند اگر با  اكثريت با اين مساله موافق بودند و بيان مي

 .گردد حمل نشود پس با چه چيز ديگري حمل و نقل مي كيسه

 چگونه است؟   تركيب مواد زايد جامد:  ۱۷پرسش  •

 :ها  نتايج پاسخ •

مواد زايد جامد . به صورت تر و خشك هستند  مواد زايد جامد

باشد و زايدات خشك  جات و سبزيجات مي تر مانند زايدات ميوه

 . يك و نان خشك استمانند بطري، شيشه، آهن، پالستيك و الست

آيا مواد زايد جامد دزدي وجود دارد؟ اگر بلي چه نوع :  ۱۸پرسش  •

 شود؟  مواد زايد جامد دزديده مي

 :ها  نتايج پاسخ •

ها و  اكثر مردم نظرشان بر اين بود كه تمام افراد، بيكاره

هاي با  معتادان چرخه زندگي خويش را از طريق جمع آوري زباله

اي نيز هستند كه اين كار براي آنها شغل   هگذرانند عد ارزش مي

آيند و  شود و آنها با چرخ دستي به درب منازل مي محسوب مي

زايدات مواد زايد جامد را كه مهمترين آنها كارتن، شيشه، 

كنند و يا  كاغذ، پالستيك، دمپايي و نان خشك است جمع آوري مي

درون  هاي شهرداري، از اينكه شبانگاه قبل از رسيدن ماشين

كيسه مواد زايد جامد و مخازن منصوب در سطح شهر جمع آوري 

 .كنند مي

توسط جمع ( شود؟  مواد زايد جامد به كجا منتقل مي:  ۱۹پرسش  •

 )آوري كنندگان مجاز و غير مجاز 

 :ها  نتايج پاسخ •
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درصد از افراد اين سوال را با گفتن كلمه كهريزك  ۹۰ 

گفتند جمع كنندگان مجاز،  يدرصد بقيه نيز م  ۱۰دادند  جواب مي

مواد زايد جامد را پس از تفكيك و برداشتن مواد مورد نياز، 

قسمت باقيمانده را براي دفن و سوزاندن به قسمت نهايي يعني 

اما جمع آوري كنندگان غير مجاز، در . برند منطقه كهريزك مي

هاي  كنند و به ايستگاه همان مبدأ مواد زايد جامد را تفكيك مي

فروشند و يا اينكه قبل از رسيدن به  بهداشتي بازيافت مي غير

ها، وسايل مورد نياز را از آنها خريداري  ها دالل ايستگاه

 . كنند مي

هاي تحويل زايدات بازيافتي را ترجيح  كداميك از سيستم:  ۲۰پرسش  •

 دهيد؟  مي

 :ها  نتايج پاسخ •

 بسياري از خانوارها مخازني در خيابان و محله شان نصب

بعضي . گردد تا مواد زايد بازيافتي شان را داخل آن بريزند

دادند كه عوامل بازيافت به درب منازلشان  از افراد ترجيح مي

عده كمي نواختن زنگ توسط عوامل بازيافت را . مراجعه نمايند

در حاليكه بعضي از اشخاص مراجعه به . دانستند خوشايند مي

 .دادند زيافتي را ترجيح ميهاي مشخص و فروش مواد زايد با مكان

آيا براي بهتر انجام شدن طرح تفكيك مواد زايد جامد :  ۲۱پرسش  •

 تمايل به همكاري داريد؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

بيشتر افراد حاضر به همكاري با اجراي طرح بازيافت 

باقيمانده عدم . هاي خانگي در منطقه شان بودند پسمانده
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مشكالت و نداشتن فرصت كافي همكاريشان را به دليل گرفتاري و 

 . اظهار داشتند
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دانيد در صورت بروز مشكل يا داشتن سواالتي در  آيا مي:  ۲۲پرسش  •

 مورد امر بازيافت بايد به چه سازماني مراجعه كرد؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

گفتند بهتر است در زمينه بازيافت،  بعضي از شهروندان مي

لوازم آموزشي در اين تبليغات بيشتري انجام شود، بروشور و 

زمينه تهيه و به افراد داده شود و سازمان بازيافت كامالً 

براي مردم معرفي گردد و تلفن و آدرس مشخص از سازمان در 

 . اختيار و دسترس همگان قرار گيرد

به نظر شما، بهترين راه براي تحويل زايدات كدام :  ۲۳پرسش  •

 است؟ 

 :ها  نتايج پاسخ •

ال بعضي تمايل داشتند كه مواد زايد در پاسخ به اين سو

داشتند كه در  ديگر ابراز مي  بعضي. بازيافتي شان را بفروشند

برخي . ازاي تحويل اجناس بازيافتي جنس معادل مطالبه نمايند

اي نيز  عده. پسنديدند ها در مخازن مخصوص را مي ريختن پسمانده

ازيافت تمايل داشتند به صورت داوطلبانه و مجاني با عوامل ب

 .همكاري كرده، اجناس بازيافتي را تحويل دهند

اثرات طرح بازيافت، در نظافت و بهداشت محيط زيست :  ۲٤پرسش  •

 كنيد؟  خود را چگونه ارزيابي مي

 :ها  نتايج پاسخ •

داشتند و  تمام افراد شهروند اثرات اين طرح را مثبت مي

اري مشكل خاصي براي همكاري نداشتند و اكثرًا حاضر به همك

 .بودند
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آيا از نحوه بيرون گذاشتن مواد زايد جامد :  ۲٥پرسش  •

همسايگانتان راضي هستيد؟ در غير اين صورت انتقاد و پيشنهاد 

 : خود را ذكر كنيد

 :ها  نتايج پاسخ •

تعدادي از شهروندان از اينكه همسايگان آنها مواد زايد 

مثًال در طول روز از منزلشان بيرون ( جامد را بي موقع 

مند بودند و معتقد بودند اين بي توجهي و عدم  گله) گذارند مي

رعايت زمان تحويل مواد زايد جامد باعث آلودگي و بدي منظره 

اي ديگر از شهروندان  عده. شود محيط كوچه و خيابان آنها مي

ناراضي بودند از اينكه همسايگان آنها مواد زايد جامد خود 

. گذارند خارج از منزل مي هاي مناسب و در باز را بدون كيسه

تعدادي نيز شكايت داشتند از اينكه همسايگان آنها به داليل 

اي به مامورين  نامشخص و شايد هم به دليل اينكه ماهيانه

نپردازند مواد زايد جامد را بر روبروي منازل ديگران 

گذارند و همگي اميدوار بودند شهرداري بتواند با نصب  مي

ها اين  ها و با فواصل مناسب در كوچه مخازن مناسب در محل

مشكالت را از ميان برداشته و همچنين قوانين و مقررات قاطعي 

همچنين بعضي از . براي مبارزه با متخلفين اجرا نمايد

ها  هايي كه در معابر و پارك مند بودند از سطل شهروندان گله

توسط شهرداري تعبيه شده است كه چون درپوش مناسبي براي اين 

ها وجود ندارد و بعضي از افراد مواد زايد جامد حجيم و  طلس

فاسد شدني و حتي مواد زايد جامد خانگي خويش را داخل اين 

ريزند به خصوص در فصل گرما محل تجمع حشرات از جمله  ها مي سطل
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اين . نمايد مگس، سوسك و پشه و ايجاد بو و منظره نامناسب مي

ند كه شهرداري با ايجاد عده از شهروندان خواستار اين بود

هاي مناسب و درپوش دار به فواصل مناسب در معابر و  سطل

 . ها اين مشكل را نيز برطرف نمايد پارك

16Fها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مصاحبه با سازمان.  ۲ـ  ۲

۱   

گروه تحقيق، در مراحل مختلف بررسي به منظور كسب اطالعات 

هاي مختلف الزم بود كه  ستگاهو دسترسي به مدارك و اسناد در د

ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي ارتباط ايجاد  با سازمان

آنها، نظراتشان را نيز در   كنند و ضمن استفاده از راهنمايي

در اين . ارتباط با امور و مسايل مواد زايد جامد اخذ كنند

ها تعدادي از افراد هر زير  رابطه در هر يك از زير جامعه

هاي گروهي مورد مصاحبه قرار  تخاب و به صورت مصاحبهجامعه ان

هاي مختلف اين بخش  ها در قسمت اي از مصاحبه خالصه. گرفتند

 .ارايه شده است

 

                                                 
ها  ها، سازمان گروه. مورد بود ۱۷هاي گروهي به عمل آمده  ها و مباحثه تعداد مصاحبه.  1

هاي  دولتي به طور تصادفي از مناطق مختلف و مرتبط با هدفو نهادهاي دولتي و غير 
 .  پروژه و طبق اصول و مباني مطالعات كيفي و ميداني انتخاب گرديد
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 مصاحبه با كاركنان دبيرستان.  ۲ـ  ۲ـ  ۱

 ها از اعضاي گروه  يافته 

  ۲۷دبير علوم اجتماعي دبيرستان سلمان ( آقاي مهدي قهري 

 )ساله 

نتهاي خيابان پيروزي، نبش خيابان معراج، دبيرستان ا: آدرس •

 پسرانه سلمان

بنده به عنوان دبير علوم اجتماعي خود نيز عالقمند هستم و  •

واقعًا دوست دارم اگر الزم شود در اين خصوص با دانش آموزان 

صحبت نمايم و در جلساتي كه به عنوان جلسات اولياء و 

توانم اين فرهنگ مهم را گردد شركت كنم و ب مربيان تشكيل مي

تبليغ كنم چون وقتي پدر و مادر در خانه، خيابان، پارك و 

يا هر جاي ديگر به اين مساله توجه نمايند الاقل نسل بعدي 

كند و ما ساالنه از هدر رفتن  تا حدي اين مهم را رعايت مي

 . كنيم اين سرمايه گرانبها جلوگيري مي

  ساله  ٥۰سلمان  سرايدار دبيرستان( آقاي سوئيزي ( 

كار اصلي منطقه جمع آوري . من سرايدار اين مدرسه هستم •

ها هر  بچه. ها، راهروها و حياط مدرسه است زباله از سطح كالس

اندازند بدون  روز، چندين كيلو آشغال را به سطل زباله مي

اينكه متوجه باشند كه اگر درست با اين موضوع برخورد كنند 

نمايند در هر كالس ما فقط يك  گيري مياز هدر رفتن كاغذ جلو

باشد و  سطل پالستيكي است كه مخصوص ريختن همه نوع آشغال مي

كنم و به كارگران شهرداري  بنده همه آنها را جمع آوري مي
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البته هر بار مقداري پول نيز بابت حمل زباله نيز . دهم مي

 . پردازم به جمع آوري كنندگان مي

  ۱٤دبير زبان دبيرستان سلمان منطقه (آقاي فريدون فريدوني  ،

 )ساله  ۳۱

هاي تفكيك مواد زايد جامد وجود ندارد و  در مدرسه ما سطل •

ها و معلمان تمامي زباله خود را در سطلي كه در هر كالس  بچه

ها توسط سرايدار جمع آوري  ريزند و اين سطل وجود دارد مي

ريزند و  ميبزرگتري كه در حياط نصب است   گردد و در سطل مي

اگر طرح تفكيك . گردد هر روزه توسط شهرداري جمع آوري مي

ها خوب فرهنگ سازي  ها اجرا شود و براي بچه زباله در مدرسه

شود ساالنه از هدر رفتن هزاران تن مواد زايد جامد كاغذ 

رسد ولي  شود و به بودجه مملكت آسيبي نمي جلوگيري مي

ذ همراه با مواد زايد متاسفانه هر روزه مقادير زيادي كاغ

گردد و خاصيت اوليه آنها به هدر  جامد ديگر مخلوط مي

 .رود مي

  ۱٤مدير دبيرستان سلمان منطقه ( آقاي علي كاظمي  ( 

بنده به عنوان مدير اين دبيرستان بارها خواستار اين مطلب  •

ام كه در مدرسه هر مواد زايد جامد به صورت جداگانه  شده

اد زايد جامد تر و چه مواد زايد جامد جمع آوري شود چه مو

خشك ولي متاسفانه كسي جوابگو نبوده است در ضمن اين فرهنگ 

آنقدر زير سازي نشده است كه كسي زياد به اين مساله ترتيب 

 . اثر دهد

  ساله  ۳۲معاون آموزشي دبيرستان سلمان ( آقاي احمدآباد( 
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تيبي داده ماند اگر تر بنده هم نظرم مانند مدير مدرسه مي •

شود كه مواد زايد جامد تفكيك گردند و بودجه اين كار نيز 

در اختيار ما قرار گيرد مسلمًا اين كار براي كشور و 

 . اقتصاد آن مفيد خواهد بود

 ۱۷مباحثه گروهي با كاركنان اداره پست منطقه .  ۲ـ  ۲ـ  ۲

  ساله، مسوول حسابداري و عامل  ٥۰( آقاي محمد رضا جوزايي

 ) اب اداره پست ذيحس

نبرد جنوبي، روبروي دادگاه خانواده و نمايشگاه گل  :آدرس •

 پستي  ۱۷منطقه 

نفر  ۲٥قراردادي بين اداره پست و پيمانكار خصوصي كه شامل  •

كار اين پيمانكار نظافت و . باشد، بسته شده است كارگر مي

درصد  ۹۰چون . باشد جمع آوري مواد زايد جامد اداره مي

هر كارمند در . باشد ه پست شامل كاغذ باطله ميضايعات ادار

زير ميز كار خود سطلي دارد كه فقط مخصوص جمع اوري كاغذ 

باشد و تمام اين كاغذها به خدمات موتوري تحويل داده  مي

شود و آنها كاغذها را براي بازيافت به افراد مختلف  مي

. هاي مجدد، كارتن و مقوا كنند فروشند تا تبديل به كاغذ مي

لایر  ۰۰۰/۰۰۰/٥۰مبلغ قرارداد بين اداره پست و خدمات موتوري 

 . است

  ساله كارپرداز  ٤۰( آقاي داود عرب ( 

شهرداري تهران پس از جمع آوري مواد زايد جامد به تفكيك  •

پردازد و هر مورد را براي مصرف معيني به كار  آنها مي

رست كردن مثًال ضايعات مانند كاغذهاي باطله براي د. برند مي
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هاي مقوا و شيريني يا خود كاغذ مورد استفاده قرار  جعبه

اداره پست نيز بيشترين ضايعات كاغذ را دارد كه . گيرد مي

دهد تا در چرخه بازيافت به  آنها را تحويل خدمات موتوري مي

 . كار رود

  ۱۷ساله، جمع دار اموال منطقه  ۳۲( آقاي اسماعيل جعفريان ( 

براي بازيافت مجدد مورد استفاده قرار  دانم كه تنها مي •

پس از جمع آوري مواد زايد جامد توسط شهرداري، . گيرند مي

شوند و در آنجا آنها را تفكيك  آنها به كهريزك منتقل مي

رسد  هاي مختلف به فروش مي كنند و مواد مختلف به كارخانه مي

 شود مجدداً  تا در آنجا طي عملياتي كه بر روي آنها انجام مي

كاغذها نيز پس . بازيافت گردند و به دست مصرف كننده برسد

شود و به كارتن و مقوا  ها داده مي از انتقال به كارخانه

 . شوند تبديل مي

  ها و كارشناسي  ساله، رئيس اداره داده ۳۰( آقاي حسين سليمي

( 

شوند و  مواد زايد جامد پس از جمع آوري به كهريزك منتقل مي •

شوند و به خريداران مربوطه فروخته  مي در آنجا تفكيك

تا آنها اين مواد زايد جامد را به مواد مناسب . شود مي

در اداره ما نيز . تبديل كنند و وارد بازار فروش شوند

ها پس از جمع آوري توسط پيمانكار به خدمات موتوري  كاغذ

شود و پس از بازيافت به كارتن و مقوا و  تحويل داده مي

 . شود ميكاغذ تبديل 

  ساله، كارشناس و بازار ياب  ۳۲( آقاي عليرضا اسالن بيگ ( 
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بازيافت مواد زايد جامد يعني برگرداندن دوباره مواد زايد  •

گيرد،  جامد پس از يكسري عمليات كه بر روي آنها انجام مي

بدست مصرف كننده، بخش زيادي از اين بازيافت در همان مبدأ 

گيرد بعضي ديگر نيز به صورت  ميجمع آوري اين ضايعات صورت 

بعضي نيز در كهريزك . شود دستي در ايستگاه انجام مي

كارخانجات و كارگاه مربوطه اين مواد را . شوند بازيافت مي

كنند و به بازار  خرند و از آنها وسايل مختلف درست مي مي

 . فروشند مي

( مصاحبه با كاركنان موسسات تجاري و خدماتي .  ۲ـ  ۲ـ  ۳ 

NGO  ( 

به عمل  موسسات تجاريپنج مورد مصاحبه جمعي و گروهي با صاحبان 

هاي آنها به شرح  اي از مصاحبه مشخصات مصاحبه شوندگان و خالصه. آمد

 : زير است

  با تعدادي از غرفه داران به صورت  ميادين ميوه و تره باردر

ام عمده نقطه نظرات اين گروه با ذكر ن. گروهي مصاحبه به عمل آمد

 : گردد به شرح زير ارايه مي

  ساله، مسوول تاسيسات لوله كشي گاز و  ٥۰( آقاي جواد صادقي

 )تهران : آب، قوميت

مساله بازيافت يك مساله اساسي است كه بايد بيشتر به آن  •

توجه شود زيرا اقتصاد كشور تا حدي وابسته به مساله 

بع بازيافت است به خصوص در كشورهايي كه با كمبود منا

طبيعي مواجه هستند بازيافت عالوه بر صرفه جويي در هزينه و 

 . انرژي از لحاظ كاهش آلودگي محيط زيست ارجحيت دارد
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  ساله، مهندسي كارهاي نقشه كشي ساختمان،  ٤٥( مهندس رواز

 ) فومني : قوميت

تواند روشي  در صورت برنامه ريزي مناسب و آموزش الزم مي •

اين روش همچنين باعث كاهش . داقتصادي و پر درآمد باش

اما به علت عدم سيستم مديريت و . شود آلودگي هوا و آب مي

نبود برنامه طوالني و آشنا نبودن مردم با اهميت اين مساله 

ترين  فكر كنم آسان. باشد مشكالت زيادي بر سر راه موجود مي

هاي  هاي مختلف مواد زايد جامد با رنگ راه قرار دادن كيسه

راي انواع مواد زايد جامد مثًال كاغذ، پالستيك، مختلف ب

شيشه، فلزات و مواد غذايي در اختيار مردم است تا بتوانيم 

 . زودتر به مقصد برسيم

  كنيتكس و « ساله، مسوول كارهاي ساختماني  ٥٥( آقاي اقسامي

 ) ترك : رولكس و ابزار رومن، قوميت

به شهرداري ساختماني را   ما باقيمانده مواد زايد جامد •

هاي ساختماني به شهرداري پول  بايد بابت حمل نخاله. دهيم مي

ها را به جاجرود و آبعلي  دانم اين نخاله مي. بپردازيم

به هر حال . پوشانند هاي خاصي را مي برند و در آنجا چاله مي

 . رود كنند و به هدر نمي ها استفاده فراواني مي از اين نخاله

 هاي ميرال قزوين و  ساله، مدير شيشه ٤۸( آبادي  آقاي مي

 )ترك : مهندسي، قوميت

اگر در زمينه بازيافت فرهنگ سازي و آموزش درستي صورت  •

گيرد و كارخانجات بازيافت نيز گسترش بيايند و از بازيافت 

غير قانوني جلوگيري شود تاثيرات بسياري در اقتصاد كشور 
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كند  اده ميكارخانه ما فقط از ضايعات بلوري استف. دارد

باشد كه از  زيرا محصوالت توليدي اين مركز ظروف بلورين مي

 . باشند  صادراتي مي ً كيفيت بااليي برخوردار است و بعضا

  ساله، مسوول تزئينات داخلي ساختمان،  ۲٦( آقاي علي احدي

 ) ترك : قوميت

شود فقط مقداري  در كار ما ضايعات به آن صورت ديده نمي •

ماني وجود دارد كه خود صاحبخانه موظف است هاي ساخت نخاله

ها را به آبعلي منتقل  به شهرداري پول بپردازد و نخاله

 . سازند تا فرورفتگي زمين پر شود

  ساله، مسوول چاپخانه مقدسي  ۳۳( آقاي محمد الهي( 

ها به  ما وسايل اوليه چاپخانه را از بازار كاغذ فروش •

گيرد  يش كاغذ چاپ انجام ميكنيم و رو عنوان كاغذ نو تهيه مي

از لحاظ . مواد شيميايي به كار رفته نيز فقط مركب است

روز يك بار افراد  ۱٥هر . زيست محيطي نيز خطري ندارد

كنند كه  مختلفي براي خريد ضايعات كاغذ به ما مراجعه مي

فروشند و  ها مي آنها اين ضايعات را به كارخانجات يا كارگاه

 . كنند ال كاغذي درست مياز اين ضايعات، دستم

  ساله، مسوول دوخت مانتو و تونيك  ۲٥( آقاي رضا فراهاني ( 

پس . كنيم وسايل اوليه كار را از كارخانجات نساجي تهيه مي •

كنيم و به  ها را جمع آوري مي از دوخت مانتو، دم قيچي

فروشيم كه آنها اين ضايعات را براي  هاي خانه دار مي خانم

هاي نخ را نيز  دوك. دهند رد استفاده قرار ميتشك و بالش مو

ها را با نصف قيمت به  فروشيم آنها اين دوك به موتوري مي
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فروشند و احتياج به بازيافت مجدد  هاي تهيه نخ مي شركت

ما طرحي به نام تفكيك مواد زايد جامد   در محله. ندارد

اجرا نشده است ولي بعضي اوقات ما مواد زايد جامد را 

دهيم تا كار  كنيم و به شهرداري مي ن از خانه تفكيك ميخودما

 . جداسازي سريعتر انجام گيرد
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  ساله، فروشنده ظروف يك بار مصرف  ۲٥( آقاي كاظم كاظمي ( 

ما ظروف يك بار مصرف را از شهرك باباسلمان شهريار تهيه  •

اما خود فروشندگان ظروف يك بار مصرف، مواد اوليه . كنيم مي

ا از پتروشيمي يا از سمت شهرري و شورآباد تهيه خويش را ي

كنند، تقريبًا در نزديكي شهرك بهشتي، البته كساني كه  مي

كنند و افرادي كه جواز  جواز دارند از پتروشيمي تهيه مي

پس از تهيه مواد . كنند ندارند از شهرك شهيد بهشتي تهيه مي

يك بار گيرد و ظروف  پالستيكي، عملياتي روي آنها انجام مي

 . كنند مصرف درست مي

  ساله، فروشنده مغازه ساندويچي  ۳۱( آقاي داود حسين زاده( 

كنيم و هر روز به  خميرهاي داخل نان ساندويچي را جمع مي •

دهيم آنها هم اين  ها مي تومان به نان خشكي ۳۰قيمت كيلويي 

فروشند و به مصرف  ها را به خريداران نان خشك مي نان خشك

اما بقيه مواد زايد جامد را به صورت . رسد ها مي گاوداري

 . دهيم مخلوط به كارگران شهرداري تحويل مي

  ساله، سبزي فروش  ۲۱( آقاي مهدي محمدي ( 

 شهرك بعثت   :آدرس •

هاي باقيمانده از سبزيجات را به شهرداري تحويل  ما آشغال •

 . رسانند دهيم و آنها نيز اين ضايعات را به مصرف طيور مي مي

  ساله، مسوول ميوه و تره بار و  ٥٥( آقاي محمدرضا ربيع نوري

بازار روز محالتي، گلستان، ابوذر، مشيريه، مسعوديه و تره 

 )بار بعثت 
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اند و هر  اين ميادين با شركت خدمات موتوري قرارداد بسته •

متر مكعبي توسط  ۱٤روزه يا يك روز در ميان، كانتينرهاي 

و به مراكز بازيافت فرستاده  شوند شهرداري تخليه مي

اي  هاي جداگانه اما در ميادين ميوه و تره بار سطل. شوند مي

 . اند چرا كه هزينه زيادي دارد نگذاشته
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  ساله، غرفه دار  ۳۰( آقاي توفيق اخگر ( 

هر روز يا يك روز در ميان باقيمانده سبزيجات را كارگران  •

ايستگاه بازيافت  كنند و شهرداري آنها را به جمع آوري مي

كنم اين ضايعات به مصرف خوراك دام و  فكر مي. كند منتقل مي

 .رسد ها مي مرغ و خروس

  ساله، غرفه دار  ۲٥( آقاي فرهاد رحيمي ( 

شوند كارگران شهرداري به جمع  ها تعطيل مي وقتي كه غرفه •

پردازند و آنها را در  ها مي آوري باقيمانده سبزيجات و ميوه

ريزند و يك روز در ميان باقيمانده سبزيجات را  يكانتينر م

ها از اين  برند و در آنجا دام ها مي از كانتينر به ايستگاه

 . كنند ضايعات استفاده مي

  ساله، غرفه دار  ۳۰( آقاي يحيي كريمي ( 

هاي مخصوص تفكيك مواد زايد جامد  در ميادين تره بار سطل •

و هزينه زيادي در بر وجود ندارد چون مقرون به صرفه نيست 

كند  مواد زايد جامد مخلوط را شهرداري جمع آوري مي. دارد

ها را خدمات موتوري جمع  ولي باقيمانده سبزيجات و ميوه

 . رسانند كند و به مصرف دام و طيور مي آوري مي

  ساله، غرفه دار  ۲٥( آقاي رامين رضايي ( 

و به مهندس پردازيم  اي را مي ما غرفه داران با هم هزينه •

دهيم و ايشان نيز به خدمات موتوري مبلغي را  ربيع نوري مي

ها را جمع آوري كنند  پردازند تا باقيمانده محصوالت غرفه مي

ولي در تره بار . ها به كار برند و براي استفاده دام
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هاي تفكيك مواد زايد جامد وجود ندارد چون هزينه زيادي  سطل

 . كند تقبل نمي خواهد و كسي اين هزينه را مي

 

( هاي گروهي با كاركنان بيمارستان بهارلو  مباحثه. ۲ـ  ۲ـ  ٤

NGO  (  
هاي شهر انتخاب و با  بيمارستان بهارلو از بين بيمارستان

اعضاي . كاركنان آن، به صورت مباحثه گروهي مصاحبه به عمل آمد

 :  گردد گروه و نقطه نظرات آنها به شرح زير ارايه مي
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 ساله، رئيس بيمارستان بهارلو  ٥۸( ني آقاي كال ( 

به علت آلوده بودن و عفوني بودن مواد زايد جامد  •

اي به آنها  بيمارستاني، همواره سعي شده است كه توجه ويژه

در هر بيمارستاني، وسايل ضدعفوني كننده، . شود مي

هاي  هاي مخصوص، كيسه مواد زايد جامد ويژه، سطل دستگاه

ند و بيمارستان ما نيز شامل اين مساله ا مختلف نصب گشته

ايم سرويس  شود اما به علت كمبود بودجه مالي، نتوانسته مي

مثًال در اين بيمارستان، مكان . دهي صد در صد داشته باشيم

موقت نگهداري مواد زايد جامد هنوز وجود ندارد ولي به هر 

حال قراردادي بين ما و خدمات موتوري بسته شده است كه 

صبح جمع آوري  ۸زايد جامد را هر روز در ساعت  مواد

 . نمايند مي

  ساله، مسوول تاسيسات بيمارستان بهارلو  ٤۷( آقاي كمالي( 

به هر حال . باشد سرويس دهي در بيمارستان خوب يا متوسط مي •

چون مواد زايد جامد عفوني هستند سريعًا جمع آوري، تحويل و 

ز يا يك روز در ميان شهرداري هر رو. شوند استريليزه مي

كند اجزاي  آيد و اين مواد زايد جامد را جمع آوري مي مي

گويند در كهريزك  شود و حتي مي تفكيك نيز به كسي داده نمي

نيز نيروي انتظامي حكم تير براي كساني دارد كه بخواهند 

كنم هيچ  از اين مواد زايد جامد جمع آوري كنند ولي فكر نمي

انجام چنين كاري كند چون همه  آدم عاقلي مبادرت به

دانند كه اين مواد زايد جامد خطرناك هستند و براي جان  مي

 . باشد آنها زيان آور مي
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  ساله، مسوول بهداشت بيمارستان بهارلو  ٤۸( آقاي دبيري( 

در اين بيمارستان به بنده به عنوان مسوول بهداشت، بهايي  •

اينجا به عهده  شود در صورتيكه مهمترين كار در داده نمي

افرادي مانند شما كه به بيمارستان مراجعه . بنده است

كنند از اينكه آنها را به بنده ارجاع بدهند سخت  مي

توانيد وضع بهداشت مواد زايد جامد  شما مي. كنند جلوگيري مي

گويم اين كار درست  بيمارستاني را از نزديك ببينيد من نمي

اشتي نيست شما تشريف گيرد ولي خيلي هم بهد انجام نمي

ها  گربه. باشد بياوريد كنار حياط پر از مواد زايد جامد مي

كنند و وارد  ها از روي اين مواد زايد جامد عبور مي و موش

خوب ببينيد چطور آلودگي را . شوند آشپزخانه بيمارستان مي

سازند مواد زايد جامد كنار حياط، عفوني و خطرناك  منتقل مي

... تخته پاره، فنر، كاغذ، دسته گل و  نيستند چون شامل

اما همين مواد زايد جامد نيز امكان آلودگي . باشد مي

مسؤلين اين بيمارستان حاضر نيستند به اين كار . دارند

ولي مواد زايد جامد بيمارستاني در . بهاي الزم داده شود

گردد و به  هاي ضخيم و زرد و آبي جمع آوري مي كيسه نايلون

ه در اتاقكي در پشت ساختمان قرار دارد ريخته هايي ك سطل

صبح آنها را جمع  ۸تا  ۷خدمات موتوري هر روز ساعت . شود مي

كند و كارگران اين قسمت كانتينرها را ضد عفوني  آوري مي

 . نمايند مي

  منشي دفتر رئيس بيمارستان بهارلو ( خانم صابري ( 
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ليت به عهده بنده در جريان اين مساله زياد نيستم اين مسؤ •

بينم كه كارگران  ولي مي. مسوول بهداشت آقاي دبيري است

كنند و  ها جمع مي بخصوصي مواد زايد جامد را هر روز از بخش

برند و به شهرداري تحويل  به اتاقك مواد زايد جامد مي

 . دهند مي

  يكي از كارگران مسوول جمع آوري مواد زايد ( آقاي داداشي

 ) بيمارستاني   جامد

را   نفر ديگر كار جمع آوري مواد زايد جامد ۳من به همراه  •

هاي مخصوص، ماسك  به عهده داريم در هنگام جمع آوري از لباس

كنيم پس از جمع آوري مواد زايد جامد  و دستكش استفاده مي

هاي ضخيم زرد و آبي، آنها را داخل كانتينر  در كيسه

و كانتينرها را دهيم  گذاريم و بعد به شهرداري تحويل مي مي

شوييم جاي و مكان نگهداري  با آب و مواد ضدعفوني مي

قراردادي بين . شوند كانتينرها نيز شسته و ضدعفوني مي

بيمارستان و خدمات موتوري بسته شده است كه آنها هر روزه 

موظف به حمل اين مواد زايد جامد، مستقيمًا به محله كهريزك 

هاي  يد جامد در ترانشههستند و در آنجا نيز اين مواد زا

 . گردد شود و روي آن با آب و آهك پوشيده مي مي  مخصوصي ريخته

مباحثه با مدير و پزشكان بيمارستان خيريه غياثي . ۲ـ  ۲ـ  ٥

 )  NGO)( جاده ساوه شهرك وليعصر ( 

با آقاي دكتر فتوحي مدير بيمارستان غياثي و برخي از  •

ست آمده به شرح زير پزشكان جلسه برگزار شد و اطالعات بد

 : گردد بيان مي
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نفر كاركن است، سه نفر از  ۱۷۰تخت و  ٥۰بيمارستان داراي  •

. كاركنان بيمارستان مسوول جمع آوري و دفع زباله هستند

نفر در هر شبانه  ٤هاي عفوني متغير و حدود  تعداد بيماري

  .روز است

) ليتري  ۳۰۰( سطل زباله  ۱۰تا  ٥در هر شبانه روز بين 

ها با  ها از بخش وسيله جمع آوري زباله. شود زباله توليد مي

صبح  ٦اين كار از . گيرد هاي زرد رنگ صورت مي دست و در كيسه

ها در  وسيله نگهداري زباله. بعد از ظهر ادامه دارد ٦تا 

هاي پالستيكي به صورت در بسته  هاي نايلوني و در سطل كيسه

ليتري جواب  ۳۰۰سطل  ۸ي ها برا حجم محل نگهداري زباله. است

 ۲٤ها تا  زباله. شود دهد و از محوطي باز هم استفاده مي مي

شود و براي حمل آنها در  ساعت در بيمارستان نگهداري مي

مخازن جداگانه با سازمان خدمات موتوري شهرداري قرارداد 

 . بسته شده است

وسايل . ها چند گربه وجود دارد در محل نگهداري موقت زباله

ها  زباله. شود ها هر هفته سه بار ضد عفوني مي هداري زبالهنگ

 . گردد توسط كاميون منتقل مي

 . شود فاضالب بيمارستان در چاه تخليه مي

مباحثه گروهي  با كاركنان بخش خصوصي در زمينه . ۲ـ  ۲ـ  ٦

 جمع آوري زايدات
از جمع آوري كنندگان مواد زايد از مواد زايد جامد با يك گروه  

ها به شرح زير تهيه و  يي برگزار و پرسش و پاسخ ج نفري جلسهپن

 :  تدوين و ارايه گرديد
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  ترك : ساله، قوميت ٤٥( آقاي حسن امامي( 

با استفاده از . كار اصلي من با فلزات، كاغذ و پارچه است •

وسايل شخصي خود و افرادي كه تحت اختيار دارم مواد مورد 

ما محلي كار . آورم بدست ميهاي صنعتي  نياز را از كارگاه

كنيم و مواد جمع آوري شده را در موقع مناسب به دالل يا  مي

فروشيم و از اين طريق امرار معاش  واسطه بزرگتري مي

 . كنيم مي

  ترك : ساله، قوميت ٤۲( آقاي محمد شاه محمدي ( 

بنده دالل مواد بازيافتي هستم، بيشتر به جمع آوري آهن آالت  •

زم، ابتدا عملياتي روي مواد جمع آوري شده پردا خشك مي

با . كنيم دهيم يعني آنها را جداسازي مي انجام مي

در مورد . هاي آهن سازي بيشتر ارتباط داريم كارخانه

 . بازيافت مواد ديگر اطالع چنداني ندارم

  ترك : ساله، قوميت ٥٦( آقاي جعفر صادقي ( 

فروشم  ه متخصصان ميكنم و ب من آهن آالت خشك را جمع آوري مي •

تا آنها مواد را دسته بندي كنند و براي مصرف كننده و 

. فروشيم اين مواد را هميشه سريعًا نمي. نهايي آماده كنند

خرند و براي حفظ قيمت آهن، در  ها، اصوالً اين مواد را مي دالل

 . فروشند زمان افزايش تقاضا، آهن آالت خشك را مي

  همداني : له،  قوميتسا ٥۱( آقاي رضا سرشار ( 

ها را از تمام  ما در اينجا كاغذ، كتاب كهنه و روزنامه •

اين كارگاه داوطلبانه عمل بازيافت را . خريم افراد مي

كتاب . معموًال براي جمع آوري كاغذ، روزنامه . دهد انجام مي



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲۲٥ 

كنيم در واقع يك موسسه  كهنه از مردم در روزنامه دعوت مي

مت خريد و فروش كاغذ نيز كامًال ثابت سقف قي. خدماتي هستيم

 . نيست و براي بازيافت كنندگان سود كافي ندارد

  كرد : ساله، قوميت ۳٥( آقاي مهدي باقري( 

هاي سربي، كاغذ و پالستيك از  با وانت در حال خريد باطري •

هاي سربي خود را به  داران باطري اكثر مغازه. عموم مردم بود

ها را به  ز گفت من اين باطرياو ني. او فروخته بودند

فروشم آنها از بازار اطالعات دقيقي دارند  هاي تخصصي مي دالل

هاي مربوطه ارتباط زيادي دارند، كارهايي روي  و با كارخانه

ها  دهند و آنها را به كارگاه ها انجام مي اين باطري

 . فروشند مي

  مصاحبه گروهي با جمع آوري كنندگان زباله.  ۲ـ  ۲ـ  ۷
، كه در جمع آوري مواد زايد جامد كارگران شهرداريبا گروهي از 

نتايج اين مصاحبه . مشاركت داشتند، مصاحبه گروهي  به عمل آمد

 : گردد گروهي به شرح زير ارايه مي

  ۱۱ساله، مسوول ايستگاه بازيافت منطقه  ٤۰( آقاي عبدلي  ،

 ) ترك : قوميت

شش ما هستند و يا به هر روزه تعداد زيادي كارگر كه تحت پو •

كنند و مبادرت به فروش  صورت متفرقه به ما مراجعه مي

ضايعات مختلف از قبيل شيشه، پالستيك، نان خشك و وسايل دست 

كنند  كنند و در قبال آنها روزانه پول دريافت مي دوم مي

نيسان نيز وظيفه حمل زايدات را به  ٥تا  ٤تعداد 

كارگران به صورت روزمزد . هاي مربوطه به عهده دارند كارگاه
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كنند و هيچ محدوديت كاري ندارند هر كس مقدار بيشتر  كار مي

اين افراد اكثرًا . گيرد زايدات را تحويل دهد بيشتر پول مي

فقط . باشند افغاني و ترك هستند و تحت پوشش بيمه نيز نمي

 . شود به آنها يك چرخ دستي و يك دست لباس كار داده مي

  ترك : ساله ، قوميت ٤۸( بدون نام( 

فردي كه علي نام داشت و راننده نيسان بود از بنده در  •

: مورد كارم سوال كرد و براي او توضيح دادم او اينطور گفت

در . كنم من چندين سال است كه براي ايستگاه بازيافت كار مي

واقع يك نوع دالل يا واسطه هستم كه كس قيمت باالتري را 

هاي  فروشم البته كارگاه را به او مي پيشنهاد كند ضايعات

 . كنيم ثابتي نيز هستند كه ما بيشتر با آنها كار مي

  ترك : ساله ، قوميت ٥۰( رضا ( 

در حين  سوال از يك مغازه دار، چشمم به يك كارگر كه  •

ايشان از معرفي . مشغول جمع آوري نان خشك بود افتاد

روز به  خودشان صرفه نظر كردند و فقط گفتند من هر

زنم و از آنها نان  هاي اطراف سر مي ها يا مغازه ساندويچي

برم  كنم و به ايستگاه بازيافت منطقه مي خشك جمع آوري مي

گيرند ولي  بعضي اوقات در قبال دادن نان خشك از من پول نمي

بنده خرج . شود تومان فروخته مي ۳۰اصوًال نان خشك كيلويي 

كار مشكلي . آورم ريق بدست ميام را از اين ط خود و خانواده

ها را  اين نان. است ولي به هر حال از گدايي كردن بهتر است

فروشند و آنها به  هاي ورامين مي به گاوداري  از ايستگاه

 .رسانند مصرف خوراك دام مي
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  ترك : ساله ، قوميت  ٤٥( علي مراد ( 

 پرداخت و بعد از ظهر نان ها به كار كفاشي مي فردي كه صبح •

ايشان گفتند حقوق . كرد خشك و پالستيك كهنه جمع آوري مي

فرزند دارم و ناچار  ۷دهد حدود  كفاشي، كفاف خرج مرا نمي

هستم كه بعد از ظهر، با چرخ دستي، از درب منازل، نان خشك 

و پالستيك كهنه يا دمپايي كهنه جمع آوري كنم و به مراكز 

ها اگر پول  نتها نيز به نيسان وا برم بعضي وقت خريد مي

ها را براي مصرف  دهم آنها اين نان خشك بهتري بدهند مي

ها را دوباره آب  برند و پالستيك كهنه گاوها به كار مي

. كنند هاي جديد يا دمپايي درست مي كنند و از آنها پالستيك مي

 . ها بيشتر در شهر ري واقع هستند اين كارگاه

  تهراني : ساله ، قوميت  ٦۰( منوچهر بابايي ( 

فرد مورد مصاحبه فردي معتاد بود كه در حال جمع آوري  •

هاي مواد زايد  كارتن و مقواهاي كهنه و كاغذ باطله از سطل

كرد و  ها را جمع آوري مي از درب منازل نيز كارتن. جامد بود

هر  روز صبح تا : در حال نوشيدن چاي از قهوه خانه بود گفت

ز بين مواد زايد جامد، ها، ا شب يا حتي بعضي اوقات شب

. كنم كنم و از اين راه امرار معاش مي كارتن جمع آوري مي

از . خوابم ها مي ها در خيابان و پارك اي ندارم و شب خانواده

ها، آنها را به  بعد از جمع كردن كارتن. ام دنيا خيري نديده

فكر . فروشم برم و مقدار ناچيزي مي ايستگاه انتقال شوش مي

 .سازند مقواها، جاكفشي و كارتن مي كنم از اين

 مصاحبه گروهي با كارگران شهرداري. ۲ـ  ۲ـ  ۸
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. با گروهي از كارگران شهرداري به صورت گروهي مصاحبه به عمل آمد

 : گردد به شرح زير ارايه مي  حاصل اين مصاحبه

  افغاني : ساله ، قوميت  ٤٥( آقاي حسين جعفري ( 

سال در شهرداري منطقه  ۲٥ود بنده كارگر شهرداري هستم حد •

كنم و كار هر روز بنده جارو كردن سطح معابر و  كار مي ۱٥

هاي  ها را پس از جمع آوري داخل سطل ها است آشغال خيابان

آيد و  ريزم بعد ماشين نيسان شهرداري مي مواد زايد جامد مي

در . برند ها را به كهريزك مي آشغال. كند آنها را خالي مي

كنند و به كساني كه خريدار هستند،  را جدا ميآنجا آنها 

 . فروشند مي

  ترك : ساله ، قوميت ٥۰( آقاي رضا حسين نژاد ( 

هاي  وظيفه ما اين است كه مواد زايد جامد را به ايستگاه •

هاي بزرگتر  انتقال ببريم و در آنجا تحويل سمي تريلي

 بعضي اوقات در. برند از آنجا نيز به كهريزك مي. بدهيم

كنند و بعضي  ايستگاه انتقال مواد زايد جامد را تفكيك مي

وقتها در كهريزك به تفكيك مواد زايد جامد مورد نياز 

بنده راننده نيسان وانت شهرداري . پردازند ها مي كارگاه

 .هستم

  ساله ، كارگر ايستگاه انتقال، قوميت  ٤۷( آقاي علي واحدي :

 ) ترك 

ها پس از رسيدن به سكوي  انتدر ايستگاه انتقال، نيسان و •

تخليه، تمام مواد زايد جامد را داخل سمي تريلر تخليه 

كنند در هنگام ريختن مواد زايد جامد به تريلي، كارگران  مي
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پردازند هر كارگر، مواد به  به تفكيك مواد زايد جامد مي

فروشند و از آنها  ها مي كند و به كارگاه خصوصي را جدا مي

مثًال از الستيك و پالستيك . شود تهيه مي مواد مورد نياز

هاي خرد  هاي كفش و از شيشه دمپايي از كارتن و مقوا، جعبه

فرستند و به دست  سارند و به بازار مصرف مي شده بلور مي

 . سرد مصرف كنندگان مي

  ترك : ساله ، قوميت  ۳٥( آقاي محسن جعفري ( 

مد تخليه شده بنده راننده سمي تريلر هستم و مواد زايد جا •

كنم در آنجا  از ايستگاه انتقال را به كهريزك منتقل مي

كنند و يا  سازند و يا دفن مي مواد زايد جامد را تفكيك مي

 . كنند سوزانند و يا از آن كود كمپوست درست مي مي

  افغاني : ساله ، قوميت ٤۰( آقاي محمد واعظي ( 

پردازند و  د ميدر كهريزك، كارگران به تفكيك مواد زايد جام •

شود و براي مصرف  ها فرستاده مي پس از جداسازي به كارگاه

گيرد بنده يكي از كارگران  مجدد مورد استفاده قرار مي

چندين سال است كه به اين شغل . بازيافت كهريزك هستم

هاي عفوني،  بيماري. اي مواجه هستم مشغولم و با مشكالت عديده

هايي هستند كه ما در حين  پوستي و انگلي از جمله بيماري

 .  كار با آن گريبانگير هستيم

هاي زباله و  مصاحبه با ساكنان اطراف ايستگاه.  ۲ـ  ۲ـ  ۹

 هاي آسيب پذير گروه

هاي آسيب پذير در مسير مواد زايد جامد مصاحبه با گروه  از گروه

هاي مواد زايد جامد در يك  پنج نفري و نيز ساكنان اطراف ايستگاه
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ها به شرح زير  نتايج اين مصاحبه. نفري مصاحبه به عمل آمد گروه پنج

 :گردد بيان مي
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 ها مصاحبه گروهي با ساكنان اطراف ايستگاه.  ۲ـ  ۲ـ  ۱۰

با ساكنان اطراف دو ايستگاه با همراهي برخي افراد ديگر مصاحبه 

اهم نقطه نظرات و اسامي آنان به شرح زير ارايه . گروهي به عمل آمد

  :گردد مي

  خانم فرزانه مجيدي يكي از ساكنين اطراف ايستگاه انتقال

 : ساله، قوميت  ۳۲(شوش 

 )تهراني 

ما يكي از ساكنان اين محله هستيم، از جمله مشكالت ما بوي  •

اين مواد زايد جامد باعث كثيفي . بد مواد زايد جامد است

وجود كارگران متعدد افراد معتاد و بيكار . شود محل نيز مي

از لحاظ ظاهري . دهد ر آنجا چهره زشتي را به محل مينيز د

هاي ما آنطور كه بايد  بچه. نيز منظره زيبايي ندارد

 . توانند در كوچه و خيابان بازي كنند نمي

  همداني : ساله ، قوميت ۳۷( معصومه فرح آبادي خانم ( 

 شوش : آدرس  •

رخ هاي شهرداري و چ از جمله مشكالت ما سرو صداي زياد ماشين •

رفت و آمد افراد متعدد در اين مكان، آسايش . ها است دستي

ها نيز در محيط  خطر بروز بيماري. را از ما گرفته است

ها  همينطور اين ايستگاه. ايستگاه بازيافت بسيار وجود دارد

 .سازند هوا را نيز آلوده مي

  تهراني : ساله، قوميت  ۲٤( خانم افسانه حسيني ( 

 گاه قند و شكر شوش، ايست: آدرس  •
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سر و صدا آسايش را از ما سلب . اين محيط خيلي آلوده است •

وقتي . توانند بيرون بيايند هاي ما زياد نمي بچه. كرده است

بوي تند و . كشيم آيد از اين محيط خجالت مي ميهمان مي

دانيم به كجا مراجعه كنيم كسي به حرف  نمي. اي دارد زننده

ها را به محلي  اين ايستگاه بايد. دهد ما ترتيب اثر نمي

دورتر از شهر منتقل سازند تا مردم از مشكالت آن در امان 

 . باشند
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  تهراني : ساله، قوميت  ۳۷( خانم فرشته ملك آبادي ( 

 شوش شرقي ، ايستگاه قند و شكر: آدرس  •

شود، ما و  در اين محله همواره سالمتي ما تهديد مي •

هاي پوستي و عفوني  ماريهايمان در خطر آلودگي به بي بچه

ها سلب آسايش كرده  ها از خانواده رفت و آمد ماشين. باشيم مي

در . باشد وجود مگس، موش و گربه از مشكالت عمده ما مي. است

تابستان، بوي اين مواد زايد جامد بيشتر ما را ناراحت 

 .سازد مي

  تهراني : ساله، مغازه دار ، قوميت  ٤۷( آقاي محمد صانعي ( 

 شش شرقي، ايستگاه قند و شكر : آدرس  •

محيط اين قسمت  . سال در اينجا مغازه دار هستم ۲۰بنده  •

كنيد سر و صداي  خود شما مشاهده مي. واقعًا آلوده شده است

هاي شهرداري، موش، گربه، سگ، مگس، همه نوع جانوري  ماشين

هاي ما نيز رفت و آمد  اينجا وجود دارد و در منازل و مغازه

كرد به هر كس  كاش شهرداري براي اينجا كاري مي. نندك مي

. شود كرد بينيد كاري نمي گويد همين است كه مي گوييم، مي مي

ها فكري كنند تا مردم  مسؤلين بايد براي اين ايستگاه

 . اينگونه در عذاب نباشند

 هاي آسيب پذير مصاحبه گروهي  با گروه.  ۲ـ  ۲ـ  ۱۱

آوري كننده زباله مصاحبه گروهي  با چند نفر از گروه هاي جمع

اسامي اين گروه و نقطه نظرات آنان به شرح زير بيان . برگزار شد

 . گرديد

  تهراني : ساله، قوميت  ۱٥( داريوش كمالي ( 
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بنده هر روز صبح تا ظهر و از عصر تا شب به جمع آوري  •

اينها را كه جمع كردم . پردازم پالستيك و الستيك و دمپايي مي

برم و در آنجا كيلويي  ستگاه بازيافت منصور ميبه اي

ها تسمه، كفي كفش، شيلنگ و غيره  فروشم با اين پالستيك مي

ام و فقر  من به خاطر درآمد كم خانواده. كنند درست مي

كاري براي ما وجود ندارد و . كنم خانواده اين كار را مي

و مجبور هستم اين كارها را انجام دهيم تا هزينه زنگي خود 

از اينكه . پدر و مادر و خواهر و برادرهايم را تهيه كنم

خدا را شكر كه . راضي هستم.  مواد مخدر بفروشم، بهتر است

دهم ولي اين كار خسته كننده  باز هم اين كار را انجام مي

 . باشد است و درآمد آن نيز كم مي

  ترك : ساله ، قوميت  ۱٤( حسين رجبي ( 

عصر در حاليكه در حال جمع كردن اين بچه را در شهرك ولي •

من از منازل، نان خشك و كفش : او گفت. نان خشك بود ديدم

كنم و در عوض به آنها،  كهنه و وسايل دست دوم جمع مي

. كنم ها اين كار را مي فقط صبح. دهم پالستيك نو يا پول مي

. وضع مالي پدرم خوب نيست مجبور هستم دست به اين كار بزنم

خوانم، كار بدي نيست به هر حال امورات خود  شبانه درس مي

انتقال شهرك وليعصر   نان خشك را به ايستگاه. گذرانم را مي

ها  ها را به گاوداري دهيم و در آنجا اين نان خشك تحويل مي

 . رسانند دهند و به مصرف گاوها مي تحويل مي

  ترك : ساله ، قوميت ٤۲ (علي نوري ( 
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اي، مستاجر هم  دارم و نه سرمايه من بيكار هستم، نه سوادي •

گذرانم،  زندگي روزمره خويش را با اين كار مي. باشم مي

خرم مانند يخچال، آبگرمكن،  ها را مي وسايل دست دوم خانه

هاي خالي و آنها را  باطري، لوله، سيم، كاغذ، شيشه و قوطي

برم و در آنجا به جداسازي اين وسايل  ها مي به ايستگاه

 . برند و هر كدام را براي مصرف وسايلي به كار ميپردازند  مي

  ساله ، قوميت افغاني  ٥۰( آقاي طالب نژاد ( 

شب مشغول جمع آوري شيشه، كارتن و  ۹فردي كه حدودًا ساعت  •

از . پالستيك از ميان مواد زايد جامد بود شخصي معتادي بود

ها كه مردم  او در مورد كارش سوال كردم گفت ناچار هستم شب

گذارند بگردم و وسايل  خود را بيرون مي  مواد زايد جامد

بيكار هستم و كسي هم به من . مورد نياز خود را پيدا كنم

ها به سر  ها و گوشه خيابان ها در پارك شب. دهد كار نمي

ام هم در افغانستان  خانواده. جا و مكان هم ندارم. برم مي

 . هستند
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  تهراني : يت ساله ، قوم ٤۳( خانم مهين بهمني ( 

اي كه  خانمي كه معتاد بود در كنار سينما شباهنگ، با كيسه •

در دستش داشت مشغول جمع كردن پالستيك از داخل كانتينر 

چند سال پيش : كنار خيابان بود از حال او سوال كردم گفت 

از شوهرم طالق گرفتم شوهرم نيز معتاد بود زن فرد معتاد 

بعد هم از دنيا رفت من ماندم ديگري شدم او مرا معتاد كرد 

و يك دنيا بدبختي مجبور شوم دست به كارهاي مختلفي بزنم و 

ها، امرار معاش كنم، االن هم پالستيك كهنه جمع  از اين راه

 .فروشم كنم و به دالالن مي مي

 

 مصاحبه گروهي با گروهي از شهروندان تهران.  ۲ـ  ۲ـ  ۱۲

ن خانه دار، صاحبان مشاغل شامل زنا( با سه گروه از شهروندان، 

كه به صورت تصادفي با همراهي و هدايت پرسشگران و ) آزاد و دولتي 

. هاي گروهي انجام گرفت مصاحبه كنندگان گرد آمده بودند مصاحبه

 :گردد هاي مذكور به شرح زير ارايه مي نظرات گروه

  )نفر  ۱۳( فهرست افراد مورد مصاحبه  •

 ) ، آرايشگاه شغل آزاد( آقاي قاسم نجفيان  .۱

 ) شغل آزاد، بازاري ( آقاي خليل كمالي  .۲

 )آشپز نيروي انتظامي ( آقاي علي درويشي  .۳

 ) حسابدار ( آقاي محمد رضا جوزايي  .٤

 ) راننده ( آقاي اكبر جعفري  .٥

 ) دبير ( آقاي فريدون پناهي  .٦

 ) مربي ( خانم فاطمه تحصيلي  .۷



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲۳۷ 

 ) خانه دار ( خانم مريم يعقوبي  .۸

 ) خانه دار  (خانم تاجي اسدي  .۹

 ) آرايشگر ( خانم مهين اسفندياري  .۱۰

 ) خانه دار ( خانم فاطمه عسگري  .۱۱

 ) مدير عامل شركت ساختماني ( آقاي علي احدي  .۱۲

 ) خانه دار ( خانم افسانه يوسفي  .۱۳

  :سواالت مطرح شده •

شوند؟ اگر بلي به  آيا مواد زايد جامد تفكيك مي:  ۱پرسش  •

 چه صورت؟

 : شوندهپاسخ اعضاي گروه مصاحبه  •

. شوند بله، مواد زايد جامد به دو قسمت تر و خشك تقسيم مي .۱

 .سبزي، ميوه، كاغذ، شيشه، مقوا، پالستيك

دهيم ولي فكر كنم در  ما مواد زايد جامد را به صورت مخلوط مي .۲

 .شوند شهرداري مواد زايد جامد از هم جدا مي

رم كنم مواد زايد جامد را جداجدا جمع كنم ولي همس من سعي مي .۳

گذارد و در جاي ديگر آنها  آنها را به صورت تركيبي بيرون مي

 .كنند را جدا مي

هايي قرار  كردند ولي حاال در بعضي نقاط سطل قبًال تفكيك نمي .٤

اند كه مواد زايد جامد را به صورت تر و خشك جدا  داده

 .كنند مي

از اين موضوع خبر ندارم ما كه در مواد زايد جامد را جمع  .٥

 .به غير از نان خشككنيم  مي
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كنند تر و خشك، ترها را كود  مواد زايد جامد را دو قسمت مي .٦

 .نمايند ها را بازيافت مي كنند و خشك مي

شوند و  تا آنجا كه من سراغ دارم مواد زايد جامد تفكيك مي .۷

 .رسد شوند و به دست شهروندان مي دوباره بازيافت مي

كنيم تمام  مان سعي ميشود اما خود ها تفكيك مي بله در شهرداري .۸

 .مواد زايد جامد را جداجدا بگذاريم

در محله ما يك مدت اين كار را انجام دادند ولي از طرف  .۹

مسولين شهرداري به اين امر اهميت داده نشد بنابراين ما هم 

 .پيگير نشديم

ريزيم و سر كوچه  ما مواد زايد جامد خود را در يك كيسه مي .۱۰

 .زباله تفكيك صورت گيرد گذاريم فكر كنم در مركز مي

ام و نان خشك، شيشه، پالستيك  بنده چندين كيسه قرار داده .۱۱

 .كنم را جداگانه جمع مي

بله در قسمت بازار تمام مواد زايد جامد به صورت تفكيك  .۱۲

 .شود شده جمع آوري مي

كنند شيشه، كاغذ،  بله در كهريزك زباله را از هم جدا مي .۱۳

 .كنند كارتن و نان خشك را جا مي

شود؟ اگر  آيا مواد زايد جامد را در كيسه حمل مي:  ۲پرسش  •

 نه به چه صورت؟

 هاي دريافتي  پاسخ •

كنند و شهرداري نيز  بله شهروندان زباله را كيسه جمع آوري مي .۱

 .كنند مواد زايد جامد را با كيسه حمل مي
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شود بعضي از آنها كه از كنار  تمام زباله در كيسه حمل نمي .۲

. اي است شود به شكل فله ها جمع مي ا، مغازهه خيابان، پارك

بنابراين شهرداري آنها را در پشت كاميون يا وانت خالي 

 .كند مي

هاي كنار خيابان به عنوان شهرما،  نه مثًال زباله كه در سطل .۳

خانه ما، است در كيسه نيستند يا زباله  كارخانجات يا بعضي 

ازل در حال حاضر شود ولي اكثر من مي  ها در سطل ريخته اداره

 .ريزند زباله خود را در كيسه مي

هاي مشكي  شهروندان چند سال است كه زباله خود را در كيسه .٤

دهند ولي مواد زايد جامد  ريزند و به شهرداري تحويل مي مي

 .شود بزرگ مثل كمد كهنه، گاز، آبگرمكن در كيسه جا نمي

انتينر، شوند هم با سطل و هم با ك زباله هم در كيسه حمل مي .٥

گذارند و در محل  مثًال بعضي از كانتينرها را پشت كاميون مي

ما شخصًا مواد زايد . كنند ريختن مواد زايد جامد، خالي مي

جات و ساير  هاي باقيمانده از خريد ميوه جامد خود را در كيسه

 .كنيم لوازم خانه تهيه مي

ار و ها، كارخانجات و ميادين ميوه و تره ب ها، اداره در خانه .٦

شوند  ها به شكلهاي مختلف زباله جمع آوري مي همچنين بيمارستان

ها بيشتر  ها و اداره در خانه. شود به شهرداري تحويل داده مي. 

ريزند و به همين شكل آنها را حمل  در كيسه مواد زايد جامد مي

 . كنند مي
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شود شايد هم زباله  دانم در كيسه حمل مي تا آنجا كه بنده مي .۷

هاي تره بار در كيسه ريخته شود و  هاي زباله و ميدان لداخل سط

 .گردد بعد به اين صورت حمل مي

ها در پاكت و هر كس  ريزند، در پيت حلبي، بعضي نه، در سطل مي .۸

 .دهد كند و به شهرداري مي به يك روش زباله را جمع مي

ريختند چندين سال است كه  مردم قبًال زباله را در سطل مي .۹

ريزند و سر كوچه يا كنار درب منزل  در كيسه ميها را  آشغال

هايي  ها و معابر سطل دهد ولي در كنار خيابان قرار مي ۹ساعت 

شوند و يا  ها يا در محل تخليه مي اي ندارند و سطل است كه كيسه

 .شوند روند و تخليه مي هاي مواد زايد جامد مي به ايستگاه

ر كوچه و خيابان هاي س شوند ولي آشغال بله در كيسه حمل مي .۱۰

 . گردند شوند و حمل مي همينطور در وانت ريخته مي

ريزند  ها تقريبًا اكثريت زباله را در كيسه مي بعضي خانه .۱۱

بعضي از شهروندان مواد زايد جامد را در ظروف پالستيكي درب 

 .ريزند هاي فلزي مي دار و نيز ظرف

يسه هاي بزرگ مانند وسايل خانه در ك همه زباله نه، زباله .۱۲

هاي تر و خشك منزل در كيسه مواد  شوند ولي زباله ريخته مي

هاي مواد زايد  شوند و در ماشين زايد جامد، پاكت سطل ريخته مي

 .گردند جامد خالي مي

 تركيب مواد زايد جامد به چه گونه است؟ :  ۳پرسش  •

 : هاي دريافتي  پاسخ •

 .زباله به صورت تر و خشك هستند .۱
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د شامل كاغذ، مقوا، پالستيك، نان خشك، نصفي از مواد زايد جام .۲

 . باشند جات تر مي خشك هستند و نيمي ديگر مثل سبزيجات، ميوه

 .به صورت تر و خشك هستند .۳

به صورت سبزيجات، كاغذ، خرده شيشه، آلومينيوم، نان خشك،  .٤

 .الستيك و پالستيك

 .دانم تر و نيمي ديگر خشك هستند تا آنجا كه مي .٥

و بعضي ديگر خشك مثل شيشه، كاغذ، ها خيس و مرطوب  بعضي .٦

 .دستمال كاغذي

 .تر و خشك هستند شهرداري اين گونه تقسيم بندي كرده است .۷

 .تر و بعضي خشك هستند .۸

 .تر و خشك هستند .۹

پالستيك ، الستيك، گچ، آهك، شيشه، نان خشك، خشك هستند و  .۱۰

 . رسند باشند كه به مصرف كود مي هاي غذاها، تر مي پسمانده

 . ستندتر و خشك ه .۱۱

 . باشند تر و خشك مي .۱۲

 . نيمي تر و نيمي ديگر مانند نان خشك، شيشه، خشك هستند .۱۳

مواد زايد جامد روزي چند بار و در چه ساعتي و :  ٤پرسش  •

 شوند؟  توسط چه كساني جمع آوري مي

 : هاي  دريافتي  پاسخ •

 ، توسط كارگران شهرداري ۹روزي يك بار، ساعت  .۱

 شهرداري، توسط ۹روزي يك بار، ساعت  .۲

 ، توسط سوپوران شهرداري۹روزي يك بار، ساعت  .۳

 ، مامورين شهرداري ۹در شبانه روز يك بار، ساعت  .٤
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، كارگرهاي ۹شود، ساعت  هر شب مواد زايد جامد جمع آوري مي .٥

 شهرداري 

 ، كارگران شهرداري ۹روزي يك بار، ساعت  .٦

 ، مامورين شهرداري ۹شبانه روز يك بار، ساعت  .۷

 ، مامورين شهرداري ۹ت شبي يك بار، ساع .۸

 ، مامورين شهرداري۹روزانه يك بار، ساعت  .۹

 ، كارگرهاي شهرداري ۹شبي يك بار، ساعت  .۱۰

 شبي يك بار، كارگرهاي شهرداري .۱۱

 شبي يك بار، كارگرهاي شهرداري  .۱۲

 شبي يك بار، كارگران شهرداري  .۱۳

آيا زباله دزدي وجود دارد؟ اگر بلي چه نوع :  ٥پرسش  •

 اي  زباله

 : دريافتي  هاي  پاسخ •

آيند و از بين مواد زايد جامد،  مواد  بله هر روز چند نفر مي .۱

 .كنند زايد جامد مورد نياز خود را جدا مي

آيند  هاي بيكار، شبها و روزها مي بله، معتادين، كارگران، بچه .۲

ها،  ها، مقواها، پالستيك يا با چرخ دستي يا با گوني به كارتن

 .فروشند ها مي ند و به داللكن هاي كهنه را جمع مي دمپايي

كنند  بله، افراد مختلفي هستند كه از اين طريق امرار معاش مي .۳

و مواد زايد جامد مانند مقوا، پالستيك، و نان خشك را جمع 

 . دهند هاي بازيافت تحويل مي كنند و آنها را به ايستگاه مي
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آيند و از بين مواد زايد  ها زودتر مي ، معتادين و ولگرد شبها .٤

هاي كهنه، ظروف يك بار مصرف را جمع  جامد، دمپايي و كفش

 .فروشند هاي جداگانه مي كنند و به صورت مي

هاي  آيند و گاهًا در مجتمع هاي بي سرپرست به درب منازل مي بچه .٥

شوند و وسايل مورد نياز خود را از بين  آپارتماني وارد مي

 .فروشند يكنند و به مراكز مربوطه م مواد زايد جامد پيدا مي

شود افراد  دزدي كه اين روزها زياد ديده مي مواد زايد جامد .٦

متفرقه كه اكثرًا بيكار هستند اقدام به دزديدن وسايل مختلف 

ها، ظروفي كه مخصوص سرم هستند و  كنند حتي از بيمارستان مي

 . فروشند كنند و به خريداران زباله مي باشند جمع مي شفاف مي

مانند مقوا، ظروف . شوند بيشتر دزديده ميهاي خشك  بله، زباله .۷

 .آلومينيوم، آهن پاره، پالستيك

تمام كساني . جديدًا اين كار مد شده است. شود فراوان ديده مي .۸

ها  ها و پارك ها، كوچه كه بيكار هستند شب و روز در خيابان

كنند و به  گردند و وسايل مورد نياز خود را جمع آوري مي مي

 .فروشند ها مي دالل

بينم افرادي  شوم مي ها از منزل خارج مي بله، بنده هر وقت صبح .۹

كه از نظر سرو وضع رقت بار هستند و خود ناقل بيماري 

كنند و در چرخ دستي  باشند اين مواد زايد جامد را جمع مي مي

گذارند و به مراكز خريد مواد زايد جامد  خود مي  يا كيسه

 .برند مي

اي از تهران، افرادي را  شههر گو. صد در صد وجود دارد .۱۰

بينيم كه به شكل فجيع و زننده، مواد زايد جامد را به دوش  مي
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۲٤٤ 

آورند كه اين خود حكايت از  كشند و نان خود را به دست مي مي

 . كند فقر اقتصادي جامعه مي

آيند يا مواد زايد  اي با چرخ دستي مي بله هر روزه عده .۱۱

 .دزدند خرند و يا آنها را مي جامد خشك را مي

هاي  دزدند بچه بله، معتادين بيشتر مواد زايد جامد را مي .۱۲

روند و بايد خرجي خانواده را  كوچك نيز كه به مدرسه نمي

تامين كنند در بين مواد زايد جامد دمپايي، الستيك، دوچرخه 

ها يا دالالن  كنند و به ايستگاه كهنه، وسايل خانه را پيدا مي

 .فروشند مي

رسند  شوند و به فروش مي ر روزه دزديده ميبله، زباله خشك ه .۱۳

 . باشند كه مركز آلودگي و بيماري مي

توسط ( شوند  مواد زايد جامد به كجا منتقل مي:  ٦پرسش  •

 )جمع كنندگان مجاز و غير مجاز 

 : هاي  دريافتي  پاسخ •

برد ولي افراد غير مجاز آنها  شهرداري آنها را به كهريزك مي .۱

 .دفروشن را به دالالن مي

هاي زباله  و از آنجا به  زباله توسط شهرداري به ايستگاه .۲

كنند  افراد غير مجاز آنها ر بازيافت مي. شود كهريزك منتقل مي

 .رسد و دوباره به دست ما مي

شود ولي افراد غير مجاز، آنها را به  به كهريزك منتقل مي .۳

فروشند و با آنها  ها و يا كساني ديگر مي كارخانجات، كارگاه

كنند مثالً نان خشك را به  پايي، ظروف پالستيكي، بلور درست ميدم

 .شوند برند و گاوها از آنها تغذيه مي ها مي گاوداري
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۲٤٥ 

شود و در آنجا آنها را  سرانجام زباله  به كهريزك ختم مي .٤

كنند ولي افراد سودجو  كنند و يا به كود تبديل مي بازيافت مي

ها  بزرگ يا واسطههاي كوچك و  اين زباله  را به كارگاه

 . كنند هاي گوناگون مي فروشند و از آنها استفاده مي

برند قديم  زباله  را پس از جمع آوري به مركز دفن كهريزك مي .٥

ولي افراد غير مجاز زباله  را . بردند زباله  را به آبعلي مي

فروشند آنها نيز زباله  را به  دزدند و به كساني ديگر مي مي

و در آنجا از اين زباله  كاغذ، كارتن، كفش  برند ها مي كارگاه

 .سازند يا دمپايي مي

شود و توسط افراد غير مجاز  مي  توسط شهرداري به كهريزك برده .٦

 .شود ها فروخته مي به دالل

كنند  برند و در آنجا دفن مي زباله  را در آخر به كهريزك مي .۷

يك ولي فروشندگان غير مجاز زباله  را پس از جمع آوري و تفك

هاي شيشه و پالستيك يا كارخانجات كاغذ  ها يا كارگاه به واسطه

فروشند و اين زباله  دوباره به دست مصرف كنندگان  سازي مي

 .رسد مي

شوند و افراد غير مجاز وسايل  زباله  به كهريزك منتقل مي .۸

كنند و توسط چرخ دستي با  مورد نياز خود را از زباله  جمع مي

 .فروشند برند و در آنجا مي مي هاي بازيافت ايستگاه

شود به  زباله  كه توسط مامورين شهرداري جمع آوري مي .۹

شود  روند و از آنجا به كهريزك منتقل مي هاي محلي مي ايستگاه

ها و  اما جمع آوري كنندگان غير مجاز زباله  را به واسطه

 . فروشند هاي مخصوص مي كارگاه
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۲٤٦ 

گردند و كود مي  ن ميشود و در آنجا دف به كهريزك منتقل مي .۱۰

خرند آنها را  دزدند يا مي اما كساني كه زباله  را مي. شوند

فروشند مثل  به كساني كه احتياج به اين مواد دارند مي

 .هاي شيشه، كاغذ، مقوا و پالستيك كارگاه

برند قديم زباله  را به جاده  زباله  را به كهريزك مي .۱۱

ها به پايين  يرابهبردند ولي چون سراشيبي بود و ش آبعلي مي

شوند بنابراين كهريزك را  هاي زير زميني آلوده مي ريخت آب مي

انتخاب كردند كه هم از تهران دور است و هم جاي وسيعي 

فروشند و  باشد ولي افراد غير مجاز مواد را به دالالن مي مي

 . كنند ها منتقل مي آنها نيز به كارگاه

گردد  ه كود تبديل ميشود و در آنجا ب به كهريزك منتقل مي .۱۲

ها و مقواها  ها، الستيك ها ، پالستيك اما دزدان زباله ، نان خشك

 .فروشند را به خريداران دالل مي

يابد در آنجا زباله  به كود براي  به كهريزك انتقال مي .۱۳

ها  شود اما افراد غير مجاز آنها را به واسطه گياهان تبديل مي

 . فروشند ها مي و كارگاه

 شود؟  هايي از مواد زايد جامد مي چه استفاده : ۷پرسش  •

 : هاي  دريافتي  پاسخ •

ها كاغذ،  كنند يا اينكه در كارخانه يا از آنها كود درست مي .۱

ها  كنند و يا به مصرف و خوراك دام مقوا و بلور تهيه مي

 .رسد مي

كنند از مقواهاي كهنه و كاغذهاي  از زباله  تر كود درست مي .۲

هاي شيريني يا كاغذ درست  فش يا جعبههاي ك باطله كارتن
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هاي استفاده شده نايلون،  كنند از دمپايي كهنه و پالستيك مي

ها  سازند نان خشك را نيز به گاوداري ظروف يك بار مصرف مي

 . برند مي

هاي  از آلومينيوم. كنند زباله  را براي بازيافت استفاده مي .۳

هاي  ا، الستيكه كفش. سازند كهنه درب، پنجره آلومينيومي مي

ماشين و دوچرخه و دمپايي كهنه را دوباره براي درست كردن 

. برند كابل، كفي كفش، شيلنگ، ظروف يك بار مصرف به كار مي

 .برند هاي ورامين مي نان خشك را به گاوداري

كنند البته  ها استفاده مي از زباله  براي پاي درختان و پارك .٤

ستيك يا ظروف كهنه اما پال. وقتي كه به صورت كود درآمد

كنند يا  پالستيكي دوباره ظروف يك بار مصرف و دمپايي درست مي

. كنند ها از مقوا نيز جعبه درست مي الستيك براي دوچرخه بچه

ها فروخته  نان خشك هم به صورت سنتي و توسط چرخ دستي به دالل

 .كنند ها از آن استفاده مي شود و گاوداري مي

شوند و از كود آنها  كنند يا كود مي زباله  را بازيافت مي .٥

 .شود استفاده مي

از كاغذ، مقوا، كارتن پوشاك بچه، جعبه و كارتن درست  .٦

. سازند هاي ماشين، كابل و كفي كفش مي كنند از الستيك كهنه مي

شود كه اين  ها مجدد تبديل به دمپايي مجدد مي دمپايي كهنه

دارد نان خشك ها حتي گاهي اوقات براي پوست پا ضرر  دمپايي

 . كنند هم گاوها استفاده مي

جات و سبزيجات و باقيمانده غذاها كه تر  زباله  مانند ميوه .۷

ها براي  ها، شيشه شوند اما زباله  مانند بطري هستند كود مي
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از مقوا و دستمال . شوند ساختن بلور و شيشه استفاده مي

كنند  كاغذي و كاغذهاي باطله نيز دوباره كاغذ كاهي تهيه مي

 . ها است نان خشك براي مصرف گاوداري

شوند و مواد  هاي غذايي كود مي مواد زايدي مانند پسمانده .۸

گردند و وسايلي از قبيل ظروف يك  زايد خشك نيز بازيافت مي

كنند زباله  آهن  بار مصرف، كاغذ، پالستيك از آنها درست مي

هم كنند از نان خشك  آالت را نيز دوباره تبديل به آهن مي

 .شود براي تغذيه دام و طيور استفاده مي

زباله  خشك مثل شيشه، پارچه، پالستيك، كاغذ و كارتن و نان  .۹

رسد و زباله   هاي مربوطه مي خشك به مصارف مختلف مثل كارگاه

 .شوند تر هم كود مي

ها نيز دوباره  دمپايي و پالستيك. كنند از آنها كود درست مي .۱۰

ن خشك هم چه كپك زده چه سالم به نا. شود تبديل به دمپايي مي

 .كنند از مقوا نيز جعبه درست مي. رسد ها مي مصرف دام

ها استفاده  كنند نان خشك هم گاوداري از آنها كود درست مي .۱۱

 .كنند مي

رسد مانند  هاي مختلف به مصرف مي زباله  خشك در كارگاه .۱۲

ها شيشه، كاغذ، پالستيك و زباله  تر تبديل به كود  كارگاه

 .شود ها به گاوها داده مي شوند و نان خشك هم در گاوداري مي

كنند از كاغذها و  از زباله  در كهريزك كود درست مي .۱۳

كنند و از پسماندهاي غذاها،  مقواها كاغذهاي جديد درست مي

 . شود كود تهيه مي
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در . كنند زباله  هم هوا، هم آب و هم محيط را كثيف مي .۱

اثر سوختن زباله ، دود ناشي از آن هوا را آلوده 

 گردد آب هم در اثر شيرابه زباله  آلوده مي. سازد مي

وقتي زباله  روي زمين ريخته باشد محيط نيز كثيف و 

 .شود نازيبا مي

در اثر تجمع بيش از حد مگس و يا جانوران ديگر مثل موش  .۲

 . هاي گوناگون وجود دارد و گربه احتمال بروز بيماري

شوند كه محيط اطراف كثيف شود و همينطور  زباله  باعث مي .۳

اگر اصول  افرادي كه با اين زباله  سرو كار دارند

بهداشتي را رعايت نكنند براي افراد ديگر نيز ناقل 

بيماري هستند همينطور وقتي اطراف اين زباله  پشه و 

ها روي دست يا صورت انسان  شود و اين پشه مگس جمع مي

 . كند نشيند بيماري را از زباله  به انسان منتقل مي مي

شته مثًال زباله  مانند نان خشك اگر آلودگي قارچي دا .٤

كنند نيز آلودگي  باشد، دامي كه از اين نان استفاده مي

كنند و وقتي از گوشت يا شير آنها استفاده  پيدا مي

شود يا وقتي كه  كنيم اين آلودگي به انسان منتقل مي مي
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دهند و آب و  شوند لجن تشكيل مي زباله  در يك جا جمع مي

 . كنند زمين را آلوده مي

س، موش، بر روي آنها، زباله  با قرار گرفتن مگ .٥

هاي عفوني و پوستي به انسان و حيوانات ديگر  بيماري

  اي كه از اين زباله  تغذيه مثًال گربه. سازند منتقل مي

گيرد هزاران نوع  ها قرار مي كند و بعد در دسترس بچه مي

 .سايد بيماري را وارد بدن كودكان مي

م اينكه كنند و ه هم مگس، پشه، موش، گربه، سگ توليد مي .٦

 . كنند سوزند، هوا را آلوده مي وقتي زباله  مي

وقتي مامورين شهرداري، زباله  را به موقع جمع نكنند و  .۷

يا اينكه شهروندان در غير ساعت مقرر زباله  را بيرون 

درند و محتويات آن  زباله  را مي  ها كيسه بگذارند گربه

ها و  كنند در اين صورت موش، پشه را بر روي زمين پخش مي

گردند و باعث بروز  ها نيز به دنبال آن جمع مي سگ

 . شود هاي گوناگون مي بيماري

هاي آب بياندازيم كه زباله  باعث  اگر نگاهي به جوي .۸

و منظره زشتي را توليد نموده و   هاي سطحي شده آلودگي آب

ها در ارتباط هستند به  همينطور اشخاصي كه با اين جوي

 . شوند مي هاي مختلف دچار بيماري

زباله  اگر به موقع جمع نشوند هزاران بيماري خطرناك  .۹

كنند همينطور محيط را نيز زشت و كثيف  توليد مي

اشخاص شهرداري كه در تماس با زباله  هستند . نمايند مي
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شوند اگر از دستكش استفاده  هاي پوستي دچار مي به بيماري

 . نكنند

گس، موش و شوند م زباله  عالوه بر اينكه باعث مي .۱۰

هاي انگلي و قاچي  حيوانات موذي زياد شوند باعث بيماري

 . كنند شوند و محيط را كثيف مي مي

كنند و  استفاده مي ها از زباله  ها  و موش ها و سگ گربه .۱۱

سازند و با پخش  هاي مختلفي را منتقل مي به مرور بيماري

 . كردن زباله  در سطح معابر باعث آلودگي شوند

كه توسط مامورين شهرداري در سطح معابر   وقتي زباله .۱۲

شوند همچنين بو و گازهاي  مانند تبديل به لجن مي باقي مي

 . گردد كنند و باعث ناراحتي افراد مي نامطبوع توليد مي

اين زباله  كه توسط افراد مختلف و معتادين جمع  .۱۳

گردد تمامًا منشاء آلودگي و بيماري  شود و دوباره  مي مي

 . هستند

 هايي است؟  بازيافت مواد زايد جامد در چه زمينه:  ۱۰ش پرس •

 : هاي دريافتي  پاسخ •

كنند همچنين پالستيك و ظروف يك  كود از آن درست مي .۱٤

بار مصرف ، دمپايي، شيشه، كابل، كفي كفش و صدها مورد 

 .ديگر

شود، ظروف پالستيكي و يك بار مصرف،  كود درست مي .۱٥

 . شود د گاوها داده ميبلورهاي مختلف، نان خشك هم به خور

شوند از زباله  خشك نيز آهن آالت،  زباله  كود مي .۱٦

 . كنند شيشه، پالستيك، كفش، شيلنگ درست مي
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تمام زباله  تبديل به كود گياهي براي درختان  .۱۷

بعضي ديگر تبديل به ظروف پالستيكي و همچنين . شوند مي

 .شوند اي مي هاي شيشه ظرف

گردند و نيمي ديگر به  ينيمي از آنها به كود تبديل م .۱۸

رسند مثًال نان خشك به تغذيه دام و  هاي گوناگون مي مصرف

اي  ها تبديل به بلور و ظروف شيشه شيشه خرده. رسد طيور مي

 . شوند مي

 .شوند تمام آنها تبديل به كود مي .۱۹

ها   ها و پالستيك شوند الستيك زباله  تبديل به كود مي .۲۰

شوند و كاغذ باطله و  ميهاي تيره تبديل  نيز به پالستيك

 . شود هاي مختلف مي مقوا تبديل به جعبه

شوند براي  تمام زباله  در آخر تبديل به كود مي .۲۱

گياهان بعضي زباله  نيز كه خشك هستند مثل كاغذ باطله 

 .شوند تبديل به كاغذ مي

هاي كود، ظروف يك بار  بازيافت زباله  در زمينه .۲۲

 . به و كارتن استمصرف، نايلون پالستيكي، كاغذ، جع

پالستيك و الستيك كهنه ماشين و . شوند تبديل به كود مي .۲۳

 . شوند ها تبديل به كابل، شيلنگ، تسمه و غيره مي دوچرخه

شوند و زباله  خشك نيز يك  زباله  تبديل به كود مي .۲٤

 .شوند هاي پالستيكي تبديل مي بار مصرف، نايلون

 . فكر كنم در آخر همه تبديل به كود شوند .۲٥

شوند و زباله  خشك تبديل  باله  تر تبديل به كود ميز .۲٦

به كاغذ، درب و پنجره آلومينيومي، بلور، ظروف يك بار 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥۳ 

هاي ورامين فروخته  شوند نان خشك هم به گاوداري مصرف مي

 .شود مي

مصاحبه گروهي با گروهي از كارشناسان سازمان .  ۲ـ  ۲ـ  ۱۳

 )بدون ذكر اسامي ( بازيافت  

در ميز گردي كه با كارشناسان سازمان بازيافت و گروه تحقيق، 

صاحبنظران مديريت و جمع آوري مواد زايد برگزار نمود مسايلي مطرح 

و دور پنج محور اساسي جمع آوري و بازيافت مواد زايد نظرات و 

پيشنهادهايي به شرح زير ارائه شد، كه جمع بندي آنها در ذيل آمده 

 : است 



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥٤ 

 محور اول. الف 

منطقه  ۲۲وضعيت فعلي مواد زايد جامد و جمع آوري آن در :  ۱پرسش  .۱

 تهران چگونه است

 : هاي ارايه شده  پاسخ .۲

 : در رابطه با محور فوق نظرات ذيل ارائه شد 

منطقه  ۲۲سازمان خدمات شهري مسئول جمع آوري زباله  در  •

 تهران است؛

هاي  پس از جمع آوري مواد زايد در سطح شهر، به ايستگاه  •

 شود؛ زباله  انتقال و از آنجا به كهريزك حمل ميحمل 

ها زير نظر اشخاص متفاوتي  از آنجا كه هر يك از ايستگاه •

شود، بنابراين هماهنگي الزم بين مناطق و به  اداره مي

 هاي زباله  وجود ندارد؛  ويژه ايستگاه

« جمع آوري زباله  نه بر اساس سيستم منسجم بلكه در   •

شود، كه خود مسايلي را به  آوري ميجمع » حالت اضطراري 

 دنبال دارد؛

سيستم جمع آوري زباله  عليرغم اينكه در چند سال اخير  •

 مكانيزه شده، اما هنوز شيوه ينتي ادامه دارد؛

 : مواد زايد داراي دو جنبه متقابل هم است  •

توليد زباله ، كه به وسيله مردم عادي، كارخانجات،  -

 شود؛ ها ايجاد مي ارستانميادين ميوه و تره بار و بيم

جمع آوري زباله  كه بايد از طرف سازمان بازيافت  -

هاي  بگيرد، اما به وسيله مقاطعه كاران متفاوت و گروه

 گيرد؛ مختلف انجام مي
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 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥٥ 

درباره توليد زباله  كار منظم و منسجمي انجام نگرفته  •

ها كه از جمله توليد كنندگان  ها يا كارگاه كارخانه. است

ترين كمكي به هزينه جمع  حجيم هستند، كوچك مواد زايد

ها مشخص و معين  از اين رو هزينه. نمايد آوري زباله  نمي

 نيستند؛

تواند در  درصد زباله  تهران خشك است كه مي ۷۰نزديك به   •

 مبدأ تفكيك شود؛

، آنهم به صورت  روي تفكيك زباله  ۲۰تنها در منطقه   •

ده است، اما اثرات سنتي، فعاليتي انجام گرفته و رها ش

 مثبت آن نمودار بوده است؛

علت عدم هماهنگي و وجود تشدد در زمينه جمع آوري زباله    •

 سنگين آن، فقدان قانون كلي و كاركردي است؛  و هزينه

ها و غيره بيشترين زباله   ها و بيمارستان صنايع، كارخانه  •

كنند اما قانوني وجود ندارد كه آنها را  را توليد مي

 جمع آوري زباله  نمايد؛  ور به شركت در هزينهمجب

عدم نظارت دقيق در جمع آوري زباله  و تفكيك آن در   •

 مبدأ؛

فقدان اطالعات دقيق و عدم تمايل به مطالعه ميداني و   •

 جمع آوري اطالعات مورد نياز؛

 عدم كنترل كار پيمانكاران؛  •

وجود تخلفات بسيار در جمع آوري زباله  و حمل آنها به  •

 . كهريزك

 پيشنهادهايي براي بهتر شدن وضعيت جمع آوري مواد زايد جامد  .۳
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  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥٦ 

آموزش فراگير پرسنل در ارتباط با مديريت و جمع آوري  •

 زباله ؛

آموزش مردم در ارتباط با تفكيك زباله  در مبدأ و توليد  •

هاي جمعي و  چنين زباله  از طريق تلويزيون، راديو، رسانه

 توزيع بروشورهاي الزم؛

 فاده صحيح و به موقع از بازخوردها است •

 محور دوم : ب 

 وضعيت مديريت جمع آوري و دفن مواد زايد جامد  .۱

 : هاي ارايه شده  پاسخ .۲

به دليل تعويض مديريت سازمان جمع آوري مواد زايد از هر  •

ها يا كارها نيمه تمام رها  سه يا چهار سال، اغلب طرح

 شوند؛ مي

تيجه اشرافيت كارشناسي كارشناسان جا به جا شده و در ن •

 رود؛ از بين مي

در انتخاب مديران رده باال به ويژه مدير عامل شايسته   •

 شود؛ ساالري رعايت نمي

مديران رده باال بدون داشتن تجربه كافي درباره مديريت   •

 شوند؛ جمع آوري زباله  انتصاب و به مديريت گمارده مي

هر يك از  هاي بلند مدت به سبب فقدان سيستم و برنامه  •

مديران ديدگاه خود را اعمال نموده و به يك بخش از مواد 

 دهد؛ زايد اولويت مي

جمع آوري زباله ، تفكيك، پردازش، ذخيره سازي و غيره  •

 قائم به شخص مدير است؛



  
 پژوهشكده    
  ريزي پژوهي و برنامه جامعه

 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥۷ 

 : پيشنهادهايي براي بهتر شدن وضعيت  .۳

 انتصاب مديران بر پايه شايسته ساالري؛ •

ي و بازيافت مواد و ايجاد آموزشگاه مديريت جمع آور •

 برنامه ريزي آموزش الزم به مديران باال، مياني و پايين؛

هاي جمع  تهيه و تدوين سيستم و قوانين فراگير كليه جنبه  •

 آوري و بازيافت مواد؛

هاي بلند مدت و ميان مدت جهت  تهيه و تدوين برنامه  •

هاي شخصي  جلوگيري از انحراف كارها به سبب ديدگاه

 مديران؛

 محور سوم : ج 

رسمي و غير ( هاي درگير با جمع آوري مواد زايد جامد  گروه .۱

 )رسمي 

 :  هاي ارايه شده  پاسخ .۲

متولي اصلي جمع آوري مديريت مواد زايد جامد و سازمان  •

 خدمات شهري است؛

هاي رسمي جمع آوري مواد زايد جامد عبارتند از  گروه •

شهري مقاطعه كاران و پيمانكاران كه با سازمان خدمات 

 پردازند؛ قرار داد بسته و به كار مي

پيمانكار سازمان خدمات شهري پس از جمع آوري مواد زايد   •

كند، و از آنجا به  جامد تا ايستگاه خدمات شهري حمل مي

 بعد به عهده سازمان جمع آوري و بازيافت مواد زايد است؛

به سبب باال بودن بودجه جمع آوري مواد زايد جامد، چندين  •

و سازمان و گروه هاي رسمي نيرومند دنبال اين  نهاد
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 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥۸ 

مساله هستند كه بتوانند سرپرستي جمع آوري بودجه را به 

 دست آورند؛

 شود؛ بودجه به درستي هزينه نشده و حيف و ميل مي •

هاي جمع آوري غير  ها يا سازمان تعريف درستي از گروه  •

 رسمي مواد زايد جامد نشده است؛

هاي جمع آوري غير رسمي  ط با گروهمطالعه مدوني در ارتبا  •

 مواد زايد جامد تا حال انجام نگرفته است؛

جمع آوري غير رسمي مواد زايد جامد به صورت غير بهداشتي  •

جمع آوري شده، توجهي به اصول زيست محيطي نداشته، و به 

اما به علت فقدان قوانيني . همين سبب غير قانوني است

توان  جلوگيري كرد و نه مي توان از اين كار فراگير، نه مي

جمع آوران غير  رسمي مواد زايد جامد را تحت تعقيب قرار 

 داد؛

ها مواد زايد آلوده خوند را در مراكز  برخي بيمارستان •

سوزانند كه اين خود نيز غير بهداشتي  مخصوص به خود مي

 باشد؛ مي

داران، گروهي از كارگران را استخدام  برخي از كارخانه  •

تفكيك و جمع آوري مواد مورد نياز خود، آنان   كرده و به

هاي نوپان  دارند، مانند كارگاه را به محالت شهر گسيل مي

سازي، مقوا سازي، شيشه سازي، مواد پالستيكي و غيره، كه 

ها  تر از بقيه گروه تر و گسترده جمع آوران نان خشك متداول

 باشند؛  مي



  
 پژوهشكده    
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 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٥۹ 

به خريد مواد اند كه  در سطح شهر مراكزي به وجود آمده •

 .پردازند قابل بازيافت مي

 محور چهارم  : د 

 مراكز دفن مواد زايد جامد در حال حاضر .۱

 هاي ارايه شده    پاسخ .۲

به جز مركز كهريزك در حال حاضر مركز ديگري براي دفن  •

 مواد زايد جامد وجود ندارد؛

 مركز كهريزك كامالً بهداشتي نيست؛  •

كيك در مبدأ به عمل براي كاهش حجم مواد زايد بايد تف •

 آيد تا اگر مركز دفن جديد ايجاد شد سريعًا پر نشود؛

پس از انتخاب محل دفن، بايد كامًال كف سازي شود تا از   •

ها  هاي زير زميني و آلوده نمودن آب نفوذ شيرابه به اليه

 ها جلوگيري شود؛ جلوگيري آب

مركز دفن مواد زايد جامد بيمارستاني و آلوده بايد از  •

 اكز دفن مواد زايد جامد خانگي باشد؛مر

 .بايد استانداردهاي مركز دفن به طور كامل رعايت شوند •

 محور پنجم . هـ 

 آسيب شناسي اجتماعي و زيست محيطي مواد زايد جامد .۱

  هاي ارايه شده  پاسخ .۲

  آسيب شناسي اجتماعي 

هايي كه به نحوي با جمع آوري مواد زايد جامد  گروه •

 : شوند  مجموع به دو گروه تقسيم مي ارتباط دارند، در

 ، مانند دزدها،  هاي جمع آوري مواد زايد جامد گروه -
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 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٦۰ 

 . كنند هايي كه مواد قابل بازيافت را خريداري مي گروه -

هاي جمع آوران مواد زايد جامد، پس از اجراي طرح  گروه  •

تفكيك از چرخه جمع آوري مواد زايد جامد خارج شده و 

 .دبين ضربه اقتصادي مي

تواند مستقيمًا مواد قابل  گروه خريدار مواد زايد جامد مي •

بازيافت را در سازمان جمع آوري و تبديل مواد خريداري 

 .شود نمايد كه تا حدي نيز به نفع اين گروه تمام مي

شود كه سازمان جمع آوري و تبديل مواد  پيشنهاد مي •

وي هاي جمع آوري در محالت شهر شناسايي كرده و به نح گروه

به استخدام اين گروه در جهت كمك به جمع آوري مواد زايد 

 . جامد اقدام نمايد

  آسيب شناسي زيست محيطي 

مركز دفن مواد زايد جامد و نيز جمع آوري و حمل آن تا   •

 .مركز دفن معموالً آلوده بوده و داراي بار ميكروبي است

مواد زايد جامد در مركز دفن ايجاد گازهاي خطرناك مثل  •

كند كه  درصد ايجاد مي ۲٥تقريبًا  CO2درصد و  ٦٥متان، 

 . سازد اطراف طبيعي خود را آلوده مي

شيرابه ايجاد شده به وسيله مواد زايد جامد در مراكز   •

 .سازد هاي زير زميني نزديك را آلوده مي آب  دفن،

 .هاي رسي و شني كمتر است نفوذ عوامل ميكروبي در زمين  •

تي در برابر نفوذ عوامل ميكروبي هاي آهكي مقاوم زمين •

 . ندارد
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 الميزان         
       ١٣٧٠تاسيس     

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲٦۱ 

جهت جلوگيري از هر گونه نفوذ عوامل ميكروبي، بايد كف  •

سازي  بستر سازي شود تا مانع نفوذ عوامل ميكروبي و 

 .هاي زير زميني گردد آلوده كردن آب

هاي غير قابل نفوذ جمع  هاي زير زميني معموًال روي اليه آب •

. باشد هاي آبي قابل نفوذ مي رهشود، و اليه هاي باالي سف مي

بنابراين اگر مراكز دفن بستر سازي نشود، عوامل ميكروبي 

 .هاي زير زميني نفوذ خواهند كرد تا سطوح آب

براي جمع كردن گازهاي آلوده متصاعد از مراكز دفن مواد  •

بايد سيستم جمع آوري گازها و سوخت آنها به   زايد جامد

 . طور بهداشتي استفاده كرد

  عمده پيشنهادهاي مطروحه از سوي كارشناسان  .  ۳

آموزش مهمترين عامل موثر در مديريت جمع آوري و .  ۳ـ  ۱

 .تبديل مواد زايد جامد است

هايي كه ايجاد  تواند هم شامل مردم و گروه آموزش مي.  ۳ـ  ۲

كنند و هم شامل پرسنل جمع آوري مواد  مواد زايد جامد مي

 .زايد جامد باشد

تواند آنان را در توليد مواد زايد  آموزش مردم مي.  ۳ـ  ۳

جامد و تفكيك آن در مبدأ آماده سازد و فرهنگ الزم را در 

 .آنان ايجاد يا باال ببرد

ايجاد سيستم نظارتي دقيق در كار پيمانكاران و .  ۳ـ  ٤

 .شود مقاطعه كاران، كه اغلب تخلف در كارشان مشاهده مي

هاي مردم در رابطه با مواد زايد با شناسايي نياز.  ۳ـ  ٥

 .، در رفع آن كوشيد جامد
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۲٦۲ 

 
 

 
 پيوست مربوط به .  ۳ـ  ۷

 

وضعيت جغرافيايي ، اقتصادي ـ 
 اجتماعي 

 محل جديد دفن مواد زايد جامد
 »عزيزآباد و هوشنگ آباد « 
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۲٦۳ 

 ۳ـ  ۷خالصه مباحث مربوط به پيوست شماره  

وضعيت جغرافيايي، اجتماعي ـ اقتصادي محل جديد دفن مواد زايد 

 جامد 

  »  عزيز آباد و هوشنگ آباد « 

 

ش منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد، كه در دهستان حسن آباد و بخ

به عنوان محل جديد دفن مواد . فشاپويه شهرستان ري واقع شده است

با توجه به اهميت مطالعات . زايد جامد شهر تهران انتخاب شده است

اقتصادي ـ اجتماعي منطقه، مشاور اين بخش را به طور مستقل مورد 

مطالعه قرار داده و حاصل مطالعات خود را به صورت پيوست مستقل در 

 . است گزارش آورده

اين بخش از مطالعات شامل مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي منطقه، 

نقطه نظرات مردم در خصوص انتخاب منطقه براي دفن مواد زايد جامد 

شهر تهران و همچنين مسايل و مشكالت فعلي و آتي مرتبط با طرح، 

 .  است

در انتخاب محل دفن مواد زايد جامد گرچه برخي ابعاد فني مطرح 

نبايد از مسايل اقتصادي و اجتماعي منطقه نيز غافل شد با  است اما

توجه به اين نقطه نظر محل جديد براي دفن مواد زايد جامد كه در 

قسمتي از شهرستان ري واقع شده است كه بايستي مورد مطالعه 

اي به نكات فني، كه در  ولي مقدمتًا اشاره. اجتماعي قرار گيرد

يد جامد بايد مورد نظر گرفته شود، انتخاب محل جديد دفن مواد زا

 .گردد اشاره مي
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معيارهاي مهندسي شامل وضعيت فيزيكي محل از نظر گنجايش، نزديكي محل .   ۱ـ  ۱

هاي دسترسي به محل، توپوگرافي محل، زمين شناسي و وجود خاك  به شهر، راه

 .مورد نياز براي پوشش

هاي سطحي، نداشتن  با آب معيارهاي زيست محيطي شامل نداشتن ارتباط.  ۱ـ  ۲

هاي زير زميني، هوا و باد بطوريكه مسير باد به طرف شهر  تماس با آب

هاي نادر  نباشد، اكولوژي آبي و خاكي به اين مفهوم كه به محل زندگي گونه

هاي صوتي ناشي از عبور و مرور وسايل نقليه و ماشين  صدمه نزند، آلودگي

... ، صدمه نزدن به ميراث فرهنگي و هاي مسكوني آالت، دور بودن از محل

 . است
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مسايل اقتصادي از نظر تملك زمين و محدوده آن و چگونگي توسعه آن و .  ۱ـ  ۳

هاي فني در انتخاب محل توسط  ويژگي. باشد نيز هزينه نگهداري مطرح شده مي

گيرد و در مورد منطقه عزيز  مهندسين و صاحبنظران مورد بررسي قرار مي

ولي در ارتباط . وشنگ آباد هم مطالعات وسيعي به عمل آمده استآباد و ه

با مسايل اجتماعي و اثرات جانبي محل انتخاب شده نياز به بررسي بيشتري 

اي از شهرستان  از نكات قابل توجه اينكه منطقه مورد مطالعه در نقطه. است

به ري در نظر گرفته شده است كه دسترسي به آن از طريق مسيرهاي منتهي 

در اين رابطه بايد روي موضوع . المللي امام خميني ميسر است فرودگاه بين

هاي حمل مواد زايد جامد، ايجاد آلودگي  رفت و آمد اضافي حاصل از ماشين

صوتي، انتشار گازهاي حاصل از اگزوز وسايط نقليه و گرد و خاك توليدي 

ه در طول مسير توسط آنها، ريزش مواد زايد جامد و شيرابه از وسايط نقلي

 . كش تامل شود هاي مواد زايد جامد و منظره كاميون
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 Summery related annex No. 3-7 
Geographic and socio-economic situation of Aziz abad and Hooshang 

abad (new landfill for Tehran solid waste)   
 

Aziz abad and Hooshang abad which are located in Hasan abad rural district 
in Fashapooye district of Shahre Rey division are collected as the new landfill for 
Tehran solid wastes. 

Due to very important rules of socio-economic assessment for these places, the 
Consultant has gathered the results separately and placed them in a separate 
annex.  

This section covers the most public problems due to their current and future 
situations, which is affected by project visions. 

Their opinions about the on going landfill project is requested also. 
Although the technical aspects for landfill area defining are very important but 

we must never forget the socio-economic aspects. 
So we do believe that for these new landfills we need such studies. 
 
We are going to have a brief look at some technical aspects, which directly 

affected these areas to be chosen as new landfills: 
1-1 Engineering criterions, like: 

Site topography, physical aspects like volume, low distance to city, enough soil 
existence to cover the wastes, proper access roads. 

1-2 Environmental criterion, like: 
To be far from residential areas, no direct engagement with current water 
flows and under ground water flows, coordinating with wind direction, 
keeping ecology undamaged etc. 

1-3 Economic criterion like land ownership and its future developments and the 
related costs. 

 
We can say choosing these places were more affected by technical aspects in 

comparison with socio-economic aspects. 
This may cause social, management and environmental problems for OWRC 

and people in future. 
Closeness of Imam Khomeini international airport to the wastes paths and 

landfills will bring lots of problems in future. 
These problems could be due to wastes scattering into the roads or the long tail 

wastes trucks, which usually move very slowly and create traffic congestion. 
Not to mention unattractive sites that will be seen from the sky when planes are 

passing above the landfill. 

 بررسي وضعيت اجتماعي ، اقتصادي منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد. ۱
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وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و جغرافيايي شهرستان ري، .  ۱ـ  ۱

  هاي مربوطه ها و دهستان بخش

هاي استان تهران است كه در جنوب اين  ي از شهرستانشهرستان ري يك

شهر  ۲اين شهرستان داراي . استان واقع شده و مركز آن شهر ري است

 ٦بخش،  ۳شهرستان ري داراي . باشد هاي حسن آباد و ري مي به نام

 .آبادي خالي از سكنه است ۳٥آبادي داراي سكنه و  ۱۳۸دهستان، 

دربرگيرنده دو دهستان حسن آباد بخش فشاپويه در جنوب شهر ري و 

دو آبادي عزيز آباد و هوشنگ آباد در دهستان . باشد و وهن آباد مي

 .حسن آباد قرار گرفته است

موقعيت شهرستان ري در استان تهران، موقعيت بخش فشاپويه در 

شهرستان ري، موقعيت حسن آباد در بخش فشاپويه و نيز موقعيت دو 

 . هاي صفحات بعد منعكس است آباد در نقشهآبادي عزيز آباد و هوشنگ 
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 ساخت جنسي و سني جمعيت.  ۱ـ  ۱ـ  ۱

از اين . نفر بوده است ۲۱۳۱٦۱، جمعيت شهرستان،  ۱۳۷٥در آبان 

نفر ساكن در نقاط  ۲۰۱۹۸۳نفر ساكن در نقاط شهري و  ۱۱۱۷۸تعداد 

 . اند روستايي بوده

كنه شهرستان بر حسب بخش به تفكيك هاي داراي س تعداد آبادي:  ۳۲جدول شماره    

  طبقات جمعيتي 

1846B1842B 1847 بخشB 1848 جمعB۱  ۲٤تا 
 نفر

1849B1843B۲٤۹تا  ٥ 
 نفر 

1850B1844B٥۰  ۹۹تا 
 نفر 

1851B1845B۱۰۰  تا
 نفر ۲٤۹

 1852B1846B شهرستان 
1853B1847B۱۳۸ 1854B1848B۲۱ 1855B1849B۱۱ 1856B1850B۱۹ 1857B1851B۱٥ 

1858B1852B بخش فشاپويه 
1859B1853B٤۳ 1860B1854B۱۲ 1861B1855B٦ 1862B1856B٥ 1863B1857B٥ 

1864B1858Bهريزك بخش ك 
1865B1859B۷۷ 1866B1860B۸ 1867B1861B۱ 1868B1862B۱۳ 1869B1863B۹ 

1870B1864B بخش مركزي 
1871B1865B۱۸ 1872B1866B۱ 1873B1867B٤ 1874B1868B۱ 1875B1869B۱ 

 

1876B1870B 1877 بخشB1871B۲٥۰  ٤۹۹تا 
 نفر 

1878B1872B٥۰۰  تا
 نفر  ۹۹۹

1879B1873B۱۰۰۰  تا
 نفر  ۲٤۹۹

1880B1874B۲٥۰۰  تا
 نفر  ٤۹۹۹

1881B1875B٥۰۰۰ 
نفر و 
 بيشتر

 1882B1876B شهرستان 
1883B1877B۲٤ 1884B1878B۱٦ 1885B1879B۱٦ 1886B1880B۹ 1887B1881B۷ 

1888B1882B بخش فشاپويه 
1889B1883B۸ 1890B1884B٥ 1891B1885B۲ 1892B1886B۰ 1893B1887B۰ 

1894B1888B بخش كهريزك 
1895B1889B۱٥ 1896B1890B۱۰ 1897B1891B۱۰ 1898B1892B۷ 1899B1893B٤ 

1900B1894B بخش مركزي 
1901B1895B۱ 1902B1896B۱ 1903B1897B٤ 1904B1898B۲ 1905B1899B۳ 
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نفر را  ۱۰٥٦۷۸از جمعيت ساكن در نقاط روستايي شهرستان، 

نسبت جنسي در اين . اند داده زنان تشكيل مينفر را  ۹٦۳۰٥مردان و 

نفر مرد  ۱۱۰نفر زن،  ۱۰۰دهد كه در مقابل هر  جمعيت نشان مي

و  ۱۰۸اين نسبت در بين اطفال كمتر از يكساله . وجود داشته است

 .بوده است ۱۰۹ساله و بيشتر  ٦٥در بين افراد 

 درصد در گروه ۲٥/٤۱از جمعيت ساكن در نقاط روستايي شهرستان 

ساله و  ٦٤ـ  ۱٥درصد در گروه سني  ۷۰/٥٥ساله،  ۱٥سني كمتر از 

اند و سن  ساله و بيشتر قرار داشته ٦٥درصد در گروه سني  ۰۲/۳

 . بقيه افراد نيز نامشخص بوده است

هاي عمده  جمعيت نقاط روستايي شهرستان بر حسب بخش و گروه:   ۳۳جدول شماره 

 سني به تفكيك جنس 

1906B1900Bده سني هاي عم گروه 
1907B1901B مرد  و زن 

1908B1902B 1909 مردB1903B 1910 زنB1904B نسبت جنسي 
1911B1905B1912 تعدادB1906B درصد 

 1913B1907B شهرستان 
1914B1908B۲۰۱۹۸۳ 1915B1909B۰۰/۱۰۰ 1916B1910B۱۰٥٦۷۸ 1917B1911B۹٦۳۰٥ 1918B1912B۱۱۰ 

1919B1913B كمتر از يك ساله ( اطفال( 
1920B1914B۳۷۸۳ 1921B1915B۸۷/۱ 1922B1916B۱۹٦۱ 1923B1917B۱۸۲۲ 1924B1918B۱۰۸ 

1925B1919B ساله  ٥ـ  ۱( نوباوگان ( 
1926B1920B۲٤۱۳۷ 1927B1921B۹٥/۱۱ 1928B1922B۱۲۳٦۲ 1929B1923B۱۱۷۷٥ 1930B1924B۱۰٥ 

1931B1925B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
1932B1926B۳۱۳۹۲ 1933B1927B٥٤/۱٥ 1934B1928B۱٦۰٦٤ 1935B1929B۱٥۳۲۸ 1936B1930B۱۰٥ 

1937B1931B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
1938B1932B۲۳۹۹۷ 1939B1933B۸۸/۱۱ 1940B1934B۱۲٤۲۰ 1941B1935B۱۱٥۷۷ 1942B1936B۱۰۷ 

1943B1937B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
1944B1938B٤۱۰۷٦ 1945B1939B۳٤/۲۰ 1946B1940B۲۱۱۱۳ 1947B1941B۱۹۹٦۳ 1948B1942B۱۰٦ 

1949B1943B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
1950B1944B۷۱٤۳۱ 1951B1945B۳٦/۳٥ 1952B1946B۳۸٥۲۹ 1953B1947B۳۲۹۰۲ 1954B1948B۱۱۷ 

1955B1949B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 1956B1950B٦۰۹۸ 1957B1951B۰۲/۳ 1958B1952B۳۱۸۱ 1959B1953B۲۹۱۷ 1960B1954B۱۰۹ 

1961B1955B نامشخص 
1962B1956B٦۹ 1963B1957B۰۳/۰ 1964B1958B٤۸ 1965B1959B۲۱ 

1966B1960B٭ 
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1967B1961Bهاي عمده سني  گروه 
1968B1962B مرد  و زن 

1969B1963B 1970 مردB1964B 1971 زنB1965B نسبت جنسي 
1972B1966B1973 تعدادB1967B درصد 

 1974B1968B  بخش فشاپويه 
1975B1969B۱۰۲۷۹ 1976B1970B۰۰/۱۰۰ 1977B1971B٥۷۹٤ 1978B1972B٤٤۸٥ 1979B1973B۱۲۹ 

1980B1974B كمتر از يك ساله ( اطفال( 
1981B1975B۱۹۹ 1982B1976B۹٤/۱ 1983B1977B۱۱۰ 1984B1978B۸۹ 1985B1979B۱۲٤ 

1986B1980B ساله  ٥ـ  ۱( نوباوگان ( 
1987B1981B۱۲۳۸ 1988B1982B۰٤/۱۲ 1989B1983B٦۳٦ 1990B1984B٦۰۲ 1991B1985B۱۰٦ 

1992B1986B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
1993B1987B۱٤۸۷ 1994B1988B٤۷/۱٤ 1995B1989B۷٤۷ 1996B1990B۷٤۰ 1997B1991B۱۰۱ 

1998B1992B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
1999B1993B۱۰۳٤ 2000B1994B۰٦/۱۰ 2001B1995B٥٥٥ 2002B1996B٤۷۹ 2003B1997B۱۱٦ 

2004B1998B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2005B1999B۲۲٥۱ 2006B2000B۹۰/۲۱ 2007B2001B۱۳۷٥ 2008B2002B۸۷٦ 2009B2003B۱٥۷ 

2010B2004B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2011B2005B۳٦٦۳ 2012B2006B٦٤/۳٥ 2013B2007B۲۱٤۷ 2014B2008B۱٥۱٦ 2015B2009B۱٤۲ 

2016B2010B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 2017B2011B٤۰۷ 2018B2012B۹٦/۳ 2019B2013B۲۲٤ 2020B2014B۱۸۳ 2021B2015B۱۲۲ 

2022B2016B نامشخص 
2023B2017B۰ 2024B2018B۰۰/۰ 2025B2019B۰ 2026B2020B۰ 

2027B2021B٭ 

 

2028B2022Bهاي عمده سني  گروه 
2029B2023B مرد  و زن 

2030B2024B 2031 مردB2025B 2032 زنB2026B نسبت جنسي 
2033B2027B2034 تعدادB2028B درصد 

 2035B2029B   بخش كهريزك 
2036B2030B۱۲۸۷٤٤ 2037B2031B۰۰/۱۰۰ 2038B2032B٦٦۹۷٤ 2039B2033B٦۱۷۷۰ 2040B2034B۱۰۸ 

2041B2035B كمتر از يك ساله  (اطفال( 
2042B2036B۲٥۲٥ 2043B2037B۹٦/۱ 2044B2038B۱۳۰۲ 2045B2039B۱۲۲۳ 2046B2040B۱۰٦ 

2047B2041B ساله  ٥ـ  ۱( نوباوگان ( 
2048B2042B۱٦۲۷٤ 2049B2043B٦٤/۱۲ 2050B2044B۸۳۱۳ 2051B2045B۷۹٦۱ 2052B2046B۱۰٤ 

2053B2047B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2054B2048B۲۰٤۳۲ 2055B2049B۸۷/۱٥ 2056B2050B۱۰٤۳٥ 2057B2051B۹۹۹۷ 2058B2052B۱۰٤ 

2059B2053B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2060B2054B۱٥۱۰۱ 2061B2055B۷۳/۱۱ 2062B2056B۷۷۱٦ 2063B2057B۷۳۸٥ 2064B2058B۱۰٤ 

2065B2059B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2066B2060B۲٥٤٦٦ 2067B2061B۷۸/۱۹ 2068B2062B۱۲۸٤۲ 2069B2063B۱۲٦۲٤ 2070B2064B۱۰۲ 

2071B2065B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2072B2066B٤٤۸۹٥ 2073B2067B۸۷/۳٤ 2074B2068B۲٤۲٦۰ 2075B2069B۲۰٦۳٥ 2076B2070B۱۱۸ 

2077B2071B و بيشتر  ساله ٦٥( بزرگساالن
 ( 2078B2072B٤۰۱٦ 2079B2073B۱۲/۳ 2080B2074B۲۰۸۳ 2081B2075B۱۹۳۳ 2082B2076B۱۰۸ 

2083B2077B نامشخص 
2084B2078B۳٥ 2085B2079B۰۳/۰ 2086B2080B۲۳ 2087B2081B۱۲ 

2088B2082B٭ 
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2089B2083Bهاي عمده سني  گروه 
2090B2084B مرد  و زن 

2091B2085B 2092 مردB2086B 2093 زنB2087B نسبت جنسي 
2094B2088B2095 تعدادB2089B درصد 

 2096B2090B   بخش مركزي 
2097B2091B٦۲۹٦۰ 2098B2092B۰۰/۱۰۰ 2099B2093B۳۲۹۱۰ 2100B2094B۳۰۰٥۰ 2101B2095B۱۱۰ 

2102B2096B كمتر از يك ساله ( اطفال( 
2103B2097B۱۰٥۹ 2104B2098B٦۸/۱ 2105B2099B٥٤۹ 2106B2100B٥۱۰ 2107B2101B۱۰۸ 

2108B2102B ساله  ٥ـ  ۱( نوباوگان ( 
2109B2103B٦٦۲٥ 2110B2104B٥۲/۱۰ 2111B2105B۳٤۱۳ 2112B2106B۳۲۱۲ 2113B2107B۱۰٦ 

2114B2108B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2115B2109B۹٤۷۳ 2116B2110B۰٥/۱٥ 2117B2111B٤۸۸۲ 2118B2112B٤٥۹۱ 2119B2113B۱۰٦ 

2120B2114B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2121B2115B۷۸٦۲ 2122B2116B٤۹/۱۲ 2123B2117B٤۱٤۹ 2124B2118B۳۷۱۳ 2125B2119B۱۱۲ 

2126B2120B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2127B2121B۱۳۳٥۹ 2128B2122B۲۲/۲۱ 2129B2123B٦۸۹٦ 2130B2124B٦٤٦۳ 2131B2125B۱۰۷ 

2132B2126B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2133B2127B۲۲۸۷۳ 2134B2128B۳۳/٦۳ 2135B2129B۱۲۱۲۲ 2136B2130B۱۰۷٥۱ 2137B2131B۱۱۳ 

2138B2132B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 2139B2133B۱٦۷٥ 2140B2134B٦٦/۲ 2141B2135B۸۷٤ 2142B2136B۸۰۱ 2143B2137B۱۰۹ 

2144B2138B نامشخص 
2145B2139B۳٤ 2146B2140B۰٥/۰ 2147B2141B۲٥ 2148B2142B۹ 

2149B2143B٭ 
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 هرم سني جمعيت نقاط روستايي شهرستان ري:  ۱۳نمودار شماره 
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 خانوار.  ۱ـ  ۱ـ  ۲

خانوار ساكن  ۲۳٥٦كل خانوارهاي شهرستان، ، از  ۱۳۷٥در آبان 

 .اند خانوار ساكن در نقاط روستايي بوده ٤۱٥٤۷در نقاط شهري و 
  

هاي داراي سكنه شهرستان بر حسب بخش به تفكيك  تعداد آبادي:   ۳٤جدول شماره 
 گروه بندي تعداد خانوار 

2150B2144B 2151 بخشB2145B 2152 جمعB2146B۱  ٤تا 
 خانوار 

2153B2147B۹تا  ٥ 
 خانوار 

2154B2148B۱۰  ۱۹تا 
 خانوار 

2155B2149B۲۰  ٤۹تا 
 خانوار 

 2156B2150B شهرستان 
2157B2151B۱۳۸ 2158B2152B۱۷ 2159B2153B۱۲ 2160B2154B۲۲ 2161B2155B۱٦ 

2162B2156B بخش فشاپويه 
2163B2157B٤۳ 2164B2158B۹ 2165B2159B٦ 2166B2160B۸ 2167B2161B٥ 

2168B2162B بخش كهريزك 
2169B2163B۷۷ 2170B2164B۷ 2171B2165B۳ 2172B2166B۱۲ 2173B2167B۱۰ 

2174B2168B بخش مركزي 
2175B2169B۱۸ 2176B2170B۱ 2177B2171B۳ 2178B2172B۲ 2179B2173B۱ 

 

2180B2174B 2181 بخشB2175B٥۰  ۹۹تا 
 خانوار 

2182B2176B۱۰۰  ۱۹۹تا 
 خانوار 

2183B2177B۲۰۰  تا
٤۹۹ 

 خانوار 

2184B2178B٥۰۰  تا
۹۹۹ 

 خانوار 

2185B2179B۱۰۰۰ 
خانوار و 
 بيشتر 

 2186B2180B شهرستان 
2187B2181B۲۰ 2188B2182B۱۷ 2189B2183B۱۷ 2190B2184B۹ 2191B2185B۸ 

2192B2186B بخش فشاپويه 
2193B2187B۷ 2194B2188B٥ 2195B2189B۳ 2196B2190B۰ 2197B2191B۰ 

2198B2192Bخش كهريزك ب 
2199B2193B۱۲ 2200B2194B۱۱ 2201B2195B۱۰ 2202B2196B۷ 2203B2197B٥ 

2204B2198B بخش مركزي 
2205B2199B۱ 2206B2200B۱ 2207B2201B٤ 2208B2202B۲ 2209B2203B۳ 

در اين شهرستان، ميانگين تعداد افراد در خانوارهاي معمولي 

در نقاط روستايي اين شهرستان . نفر است ۸۰/٤ساكن نقاط روستايي، 

نفره و كمترين آن  ٤هاي بيشترين تعداد خانوار، مربوط به خانوار

 .نفره و بيشتر است ۱۰مربوط به خانوارهاي 
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خانوارهاي معمولي ساكن در نقاط روستايي شهرستان بر حسب :   ۳٥جدول شماره 
 بخش به تفكيك تعداد افراد خانوار

2210B2204B 2211 بخشB2205B 2212 جمعB2206B۱  2213 نفرB2207B۲  2214 نفرB2208B۳  2215 نفرB2209B2216 نفر  ٤B2210Bنفر  ٥ 

 2217B2211Bهرستان ش 
2218B2212B٤۱٥۳٦ 2219B2213B۱۲۳٥ 2220B2214B٤۲۳۲ 2221B2215B٦۷۱٦ 2222B2216B۷٦۱۷ 2223B2217B۷۱۳۲ 

2224B2218B بخش فشاپويه 
2225B2219B۲۲۹۱ 2226B2220B۲۰٤ 2227B2221B۲۹۰ 2228B2222B۳٦۲ 2229B2223B٤۰۳ 2230B2224B۳۰۸ 

2231B2225B بخش كهريزك 
2232B2226B۲٦۲٤۸ 2233B2227B۷٦۲ 2234B2228B۲۷٤٦ 2235B2229B٤۲۱۷ 2236B2230B٤۷٥٦ 2237B2231B٤٤٤۷ 

2238B2232B بخش مركزي 
2239B2233B۱۲۹۹۷ 2240B2234B۲٦۹ 2241B2235B۱۱۹٦ 2242B2236B۲۱۳۷ 2243B2237B۲٤٥۸ 2244B2238B۳۲۷۷ 

 

2245B2239B 2246 بخشB2240B2247 نفر  ٦B2241B۷ 2248 نفرB2242B۸ 2249 نفرB2243B۹  2250 نفرB2244B۱۰  نفر و
 بيشتر

 2251B2245B شهرستان 
2252B2246B٦۱۹۰ 2253B2247B٤٥۰٤ 2254B2248B۲۰۷۳ 2255B2249B۱۰۲۳ 2256B2250B۸۱٤ 

2257B2251B بخش فشاپويه 
2258B2252B۲۸٥ 2259B2253B۲۲٥ 2260B2254B۱۲۱ 2261B2255B٥۱ 2262B2256B٤۲ 

2263B2257Bكهريزك  بخش 
2264B2258B۳۹۰٤ 2265B2259B۲۹۲٤ 2266B2260B۱۳۱۱ 2267B2261B٦٥٦ 2268B2262B٥۲٥ 

2269B2263B بخش مركزي 
2270B2264B۲۰۰۱ 2271B2265B۱۳٥٥ 2272B2266B٦٤۱ 2273B2267B۳۱٦ 2274B2268B۲٤۷ 

  وضع زناشويي.  ۱ـ  ۱ـ  ۳

ساله و بيشتر نقاط روستايي  ۱٥، در بين جمعيت ۱۳۷٥در آبان 

”  درصد از زنان ٤۲/۷۹درصد از مردان و  ۸۲/٦۷اين شهرستان، 

 .اند بوده“ حداقل يك بار ازدواج كرده 

ساله و بيشتر  ۱٥در جمعيت “ هرگز ازدواج نكرده ” نسبت افراد 

درصد و براي زنان  ۷٦/۳۱نقاط روستايي اين شهرستان، براي مردان 

 . درصد بوده است ۰۱/۲۰
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ساله و بيشتر نقاط روستايي  ۱٥توزيع نسبي جمعيت :   ۳٦جدول شماره 

 حسب بخش و وضع زناشويي به تفكيك جنس شهرستان بر 

2275B2269B 2276 وضع زناشوييB2270B 2277 مردB2271B زن 

 2278B2272B شهرستان 
2279B2273B۰۰/۱۰۰ 2280B2274B۰۰/۱۰۰ 

2281B2275B حداقل يك بار ازدواج كرده 
2282B2276B۸۲/٦۷ 2283B2277B٤۲/۷۹ 

 2284B2278B داراي همسر 
2285B2279B۰۷/٦٦ 2286B2280B۱۷/۷۲ 

 2287B2281B بي همسر بر اثر فوت 
2288B2282B٤٦/۱ 2289B2283B٦٤/٦ 

 2290B2284B بي همسر بر اثر طالق 
2291B2285B۲۹/۰ 2292B2286B٦۱/۰ 

2293B2287B هرگز ازدواج نكرده 
2294B2288B۷٦/۳۱ 2295B2289B۰۱/۲۰ 

2296B2290B اظهار نشده 
2297B2291B٤۲/۰ 2298B2292B٥۷/۰ 

 

2299B2293B 2300 وضع زناشوييB2294B 2301 مردB2295B زن 

 2302B2296B بخش فشاپويه 
2303B2297B۰۰/۱۰۰ 2304B2298B۰۰/۱۰۰ 

2305B2299B حداقل يك بار ازدواج كرده 
2306B2300B٦۰/٦۲ 2307B2301B۱٤/۸۲ 

 2308B2302B داراي همسر 
2309B2303B۹٥/٦۰ 2310B2304B۱۷/۷۳ 

 2311B2305B بي همسر بر اثر فوت 
2312B2306B۲٥/۱ 2313B2307B۳۱/۸ 

 2314B2308B بي همسر بر اثر طالق 
2315B2309B٤۰/۰ 2316B2310B٦٦/۰ 

2317B2311B هرگز ازدواج نكرده 
2318B2312B۲۱/۳۷ 2319B2313B٤۸/۱۷ 

2320B2314B اظهار نشده 
2321B2315B۱۹/۰ 2322B2316B۳۹/۰ 
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2323B2317B 2324 وضع زناشوييB2318B 2325 مردB2319B زن 

 2326B2320B بخش كهريزك 
2327B2321B۰۰/۱۰۰ 2328B2322B۰۰/۱۰۰ 

2329B2323B حداقل يك بار ازدواج كرده 
2330B2324B۲۷/٦۹ 2331B2325B۹٦/۷۹ 

 2332B2326B داراي همسر 
2333B2327B۲۰/٦۷ 2334B2328B٤٤/۷۲ 

 2335B2329B بي همسر بر اثر فوت 
2336B2330B۷۷/۱ 2337B2331B۹۱/٦ 

 2338B2332B بي همسر بر اثر طالق 
2339B2333B۳۰/۰ 2340B2334B٦۲/۰ 

2341B2335B هرگز ازدواج نكرده 
2342B2336B۲۰/۳۰ 2343B2337B۳۷/۱۹ 

2344B2338B اظهار نشده 
2345B2339B٥۳/۰ 2346B2340B٦٦/۰ 

 

2347B2341B 2348 وضع زناشوييB2342B 2349 مردB2343B زن 

 2350B2344B بخش مركزي 
2351B2345B۰۰/۱۰۰ 2352B2346B۰۰/۱۰۰ 

2353B2347B حداقل يك بار ازدواج كرده 
2354B2348B۹٥/٦٥ 2355B2349B۹۷/۷۷ 

 2356B2350B داراي همسر 
2357B2351B۸۱/٦٤ 2358B2352B٤۹/۷۱ 

 2359B2353B بي همسر بر اثر فوت 
2360B2354B۹۰/۰ 2361B2355B۸۸/٥ 

 2362B2356B بي همسر بر اثر طالق 
2363B2357B۲٥/۰ 2364B2358B٦۰/۰ 

2365B2359B هرگز ازدواج نكرده 
2366B2360B۷۹/۳۳ 2367B2361B٦۲/۲۱ 

2368B2362B اظهار نشده 
2369B2363B۲٦/۰ 2370B2364B٤۱/۰ 
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۲۸۰ 

 وضع سواد. ۱ـ  ۱ـ  ٤

اط ساله و بيشتر نق ٦نفر جمعيت  ۱۷٤۰٥۷، از ۱۳۷٥در آبان 

نسبت با سوادي . اند درصد با سواد بوده ۷٥/۷۸روستايي شهرستان، 

. درصد بوده است ۰۸/۷٥درصد و براي زنان،  ۰۷/۸۲براي مردان، 

درصد  ۷۸/۹۲، )ساله  ۱٤ـ  ٦( اين نسبت براي افراد الزم التعليم 

 . درصد بوده است ۲۱/۷۲ساله و بيشتر  ۱٥و براي افراد 
 
ساله و بيشتر در نقاط روستايي  ٦جمعيت درصد :   ۳۷جدول شماره  

هاي عمده سني به تفكيك جنس و وضع  شهرستان بر حسب بخش و گروه
 سواد 

2371B2365B2372 هاي عمده سني  گروهB2366B جمع 
2373B2367B2374 مردB2368Bزن 

2375B2369B 2376 باسوادB2370B بي
 بي سواد 2378B2372B با سواد 2377B2371B سواد 

 2379B2373B شهرستان 
2380B2374B۰۰/۱۰۰ 2381B2375B۰۷/۸۲ 2382B2376B۹۳/۱۷ 2383B2377B۰۸/۷٥ 2384B2378B۹۲/۲٤ 

2385B2379B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2386B2380B۰۰/۱۰۰ 2387B2381B۹٥/۸۹ 2388B2382B۰٥/۱۰ 2389B2383B۰۱/۹۰ 2390B2384B۹۹/۹ 

2391B2385B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2392B2386B۰۰/۱۰۰ 2393B2387B۱۲/۹٦ 2394B2388B۸۸/۳ 2395B2389B۸۱/۹٦ 2396B2390B۱۹/۳ 

2397B2391B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2398B2392B۰۰/۱۰۰ 2399B2393B۱٦/۹۲ 2400B2394B۸٤/۷ 2401B2395B٥۰/۹۰ 2402B2396B٥۰/۹ 

2403B2397B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2404B2398B۰۰/۱۰۰ 2405B2399B۷۷/۷۳ 2406B2400B۲۳/۲٦ 2407B2401B۳۳/٥۷ 2408B2402B٦۷/٤۲ 

2409B2403B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 2410B2404B۰۰/۱۰۰ 2411B2405B۳٥/۲۱ 2412B2406B٦٥/۷۸ 2413B2407B۱٥/٥ 2414B2408B۸٦/۹٤ 
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 ۳۷ادامه جدول شماره

2415B2409B2416 هاي عمده سني  گروهB2410B جمع 
2417B2411B2418 مردB2412Bزن 

2419B2413B 2420 باسوادB2414B بي
 بي سواد 2422B2416B با سواد 2421B2415B سواد 

 2423B2417B بخش فشاپويه 
2424B2418B۰۰/۱۰۰ 2425B2419B۲۲/۷۳ 2426B2420B۷۸/۲٦ 2427B2421B۳۲/٦٦ 2428B2422B٦۸/۳۳ 

2429B2423B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2430B2424B۰۰/۱۰۰ 2431B2425B۲۷/۸۳ 2432B2426B۷۳/۱٦ 2433B2427B۱٦/۸۲ 2434B2428B۸٤/۱۷ 

2435B2429Bساله  ۱٤ـ  ۱۱( انان نوجو ( 
2436B2430B۰۰/۱۰۰ 2437B2431B۲۳/۹٤ 2438B2432B۷۷/٥ 2439B2433B۰۷/۹۲ 2440B2434B۹۳/۷ 

2441B2435B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2442B2436B۰۰/۱۰۰ 2443B2437B٦٤/۸۳ 2444B2438B۳٦/۱٦ 2445B2439B۱٦/۸٥ 2446B2440B۸٤/۱٤ 

2447B2441B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2448B2442B۰۰/۱۰۰ 2449B2443B۸۳/٦۲ 2450B2444B۱۷/۳۷ 2451B2445B٤۳/٤۷ 2452B2446B٥۷/٥۲ 

2453B2447B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 2454B2448B۰۰/۱۰۰ 2455B2449B۲۱/۲۳ 2456B2450B۷۹/۷٦ 2457B2451B۰۹/۱ 2458B2452B۹۱/۹۸ 

 2459B2453B بخش كهريزك 
2460B2454B۰۰/۱۰۰ 2461B2455B۸۳/۷۹ 2462B2456B۱۷/۲۰ 2463B2457B۷٥/۷۲ 2464B2458B۲٥/۲۷ 

2465B2459B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2466B2460B۰۰/۱۰۰ 2467B2461B۹۸/۸۸ 2468B2462B۰۲/۱۱ 2469B2463B۷۳/۸۸ 2470B2464B۲۷/۱۱ 

2471B2465B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2472B2466B۰۰/۱۰۰ 2473B2467B۳٥/۹٥ 2474B2468B٦٥/٤ 2475B2469B٤٤/۹٦ 2476B2470B٥٦/۳ 

2477B2471B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2478B2472B۰۰/۱۰۰ 2479B2473B۹۸/۹۰ 2480B2474B۰۲/۹ 2481B2475B٥۱/۸۸ 2482B2476B٤۹/۱۱ 

2483B2477B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2484B2478B۰۰/۱۰۰ 2485B2479B٥۱/۷۰ 2486B2480B٤۹/۲۹ 2487B2481B٤۰/٥۳ 2488B2482B٦۰/٤٦ 

2489B2483B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 2490B2484B۰۰/۱۰۰ 2491B2485B۷٥/۱٦ 2492B2486B۲٥/۸۳ 2493B2487B۳٦/۳ 2494B2488B٦٤/۹٦ 

 2495B2489B بخش مركزي 
2496B2490B۰۰/۱۰۰ 2497B2491B۰٤/۸۸ 2498B2492B۹٦/۱۱ 2499B2493B۹۹/۸۰ 2500B2494B۰۱/۱۹ 

2501B2495B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2502B2496B۰۰/۱۰۰ 2503B2497B۰٤/۹۳ 2504B2498B۹٦/٦ 2505B2499B۰۸/۹٤ 2506B2500B۹۲/٥ 

2507B2501B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2508B2502B۰۰/۱۰۰ 2509B2503B۸۱/۹۷ 2510B2504B۱۹/۲ 2511B2505B۱۷/۹۸ 2512B2506B۸۳/۱ 

2513B2507B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2514B2508B۰۰/۱۰۰ 2515B2509B۰٦/۹٦ 2516B2510B۹٤/۳ 2517B2511B۱۰/۹٥ 2518B2512B۹۰/٤ 

2519B2513B ساله  ٦٤ـ  ۲٥( ميانساالن ( 
2520B2514B۰۰/۱۰۰ 2521B2515B۲٤/۸۲ 2522B2516B۷٦/۱۷ 2523B2517B۲۸/٦٦ 2524B2518B۷۲/۳۳ 

2525B2519B ساله و بيشتر  ٦٥( بزرگساالن
 ( 2526B2520B۰۰/۱۰۰ 2527B2521B۸۱/۳۱ 2528B2522B۱۹/٦۸ 2529B2523B۳٦/۱۰ 2530B2524B٦٤/۸۹ 
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 آموزش.  ۱ـ  ۱ـ  ٥

ساله نقاط روستايي شهرستان،  ۲٤ـ  ٦، از جمعيت ۱۳۷٥در آبان 

 ٦۳/٦۱اين نسبت براي مردان . اند درصد در حال تحصيل بوده ۰٦/٦۲

در نقاط روستايي اين . درصد بوده است ٥۳/٦۲درصد و براي زنان 

درصد از نوجوانان و  ۷٥/۸٦درصد از كودكان،  ٦۰/۸۸شهرستان، 

 . اند درصد از جوانان به تحصيل اشتغال داشته ۲۷/۳٦
 

ساله در حال تحصيل در نقاط  ۲٤ـ  ٦درصد جمعيت :  ۳۸جدول شماره  
يك هاي عمده سني به تفك  روستايي شهرستان بر حسب بخش و گروه

 جنس 

2531B2525B2532 هاي عمده سني  گروهB2526B 2533 مرد و زنB2527B2534 مردB2528Bزن 

 2535B2529B شهرستان 
2536B2530B۰٦/٦۲ 2537B2531B٦۳/٦۱ 2538B2532B٥۳/٦۲ 

2539B2533B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2540B2534B٦۰/۸۸ 2541B2535B٦۰/۸۸ 2542B2536B٦۰/۸۸ 

2543B2537B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2544B2538B۷٥/۸٦ 2545B2539B۱۷/۸٦ 2546B2540B۳۷/۸۷ 

2547B2541B ساله  ۲٤ـ  ۱٥ (جوانان ( 
2548B2542B۳٦/۲۷ 2549B2543B٦۲/۲٦ 2550B2544B۱۰/۲۸ 

 2551B2545B بخش فشاپويه 
2552B2546B۱۰/٤۹ 2553B2547B٦۳/٤۷ 2554B2548B۹۸/٥۰ 

2555B2549B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2556B2550B٥۰/۸۰ 2557B2551B۸٦/۸۰ 2558B2552B۱٤/۸۰ 

2559B2553B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2560B2554B۷۹/۷۳ 2561B2555B۳۰/۷۷ 2562B2556B۷۳/٦۹ 

2563B2557B اله س ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2564B2558B۰۱/۱۷ 2565B2559B٦۰/۱۷ 2566B2560B۱۰/۱٦ 

 2567B2561B بخش كهريزك 
2568B2562B۸٦/٦۰ 2569B2563B۸٦/٦۰ 2570B2564B۸٥/٦۰ 

2571B2565B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2572B2566B٤٦/۸۷ 2573B2567B٥٦/۸۷ 2574B2568B۳٦/۸۷ 

2575B2569B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2576B2570B۰٥/۸٥ 2577B2571B۳۸/۸٤ 2578B2572B۷٥/۸٥ 

2579B2573B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2580B2574B۱٦/۲٥ 2581B2575B۰٤/۲٥ 2582B2576B۲۹/۲٥ 
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2583B2577B2584 هاي عمده سني  گروهB2578B 2585 مرد و زنB2579B2586 مردB2580Bزن 

 2587B2581B بخش مركزي 
2588B2582B٤۹/٦٦ 2589B2583B٤۷/٦٥ 2590B2584B٥۸/٦۷ 

2591B2585B ساله  ۱۰ـ  ٦( كودكان ( 
2592B2586B۳٤/۹۲ 2593B2587B۰۱/۹۲ 2594B2588B٦۸/۹۲ 

2595B2589B ساله  ۱٤ـ  ۱۱( نوجوانان ( 
2596B2590B۷۱/۹۱ 2597B2591B٦۷/۹۰ 2598B2592B۸٦/۹۲ 

2599B2593B ساله  ۲٤ـ  ۱٥( جوانان ( 
2600B2594B۳۱/۳۳ 2601B2595B٥۳/۳۱ 2602B2596B۲۲/۳٥ 

 

 وضع فعاليت.  ۱ـ  ۱ـ  ٦

در ) جوياي كار ( ، افراد  شاغل و بيكار ۱۳۷٥در آبان 

ساله و بيشتر نقاط روستايي  ۱۰درصد از جمعيت  ۰۷/۳٥مجموع، 

 ۹۸/٦۳ان، اين نسبت براي مرد. اند داده شهرستان را تشكيل مي

 17F۱.درصد بوده است ۸۲/۲درصد و براي زنان 

با توجه به اينكه انتخاب منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد براي 

دفن مواد زايد جامد تهران، شهرستان ري، به ويژه بخش فشاپويه 

سازد لذا اطالعات مربوط به شهرستان ري به تفكيك بخش  را متاثر مي

دهستان حسن آباد را مورد بررسي گيرد و سپس  مورد بررسي قرار مي

 . دهيم قرار مي

 موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي بخش فشاپويه.   ۲ـ  ۲

آبادي آن هر  ۱۲شود كه  آبادي را شامل مي ٤۳بخش فشاپويه كًال 

 ٤۹تا  ۲٥آبادي جمعيتي بين  ٦. نفر جمعيت دارد ۲٤يك كمتر از 

ادي داراي آب ۱۳. نفر جمعيت دارد ۹۹تا  ٥۰آبادي بين  ٥نفر و 

 . نفر جمعيت دارد ٥۰۰آبادي بيش از  ۷نفر و  ٤۹۹تا  ۱۰۰جمعيت 

                                                 
 . به پيوست مكمل انتقال يافته است ٤۳و  ٤۲،  ٤۱، ٤۰، ۳۹هاي  جدل.  1
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نفر آن مرد و  ٥۷۹٤نفر است كه  ۱۰۲۷۹كل جمعيت بخش فشاپويه 

از . باشد مي ۱۲۹نسبت جنسي در اين بخش . نفر زن هستند ٤٤۸٥

 ۱٤سال،  ٥تا  ۱درصد  ۱۲درصد كمتر از يك سال،  ۲جمعيت اين بخش 

 ۲٤تا  ۱٥درصد  ۲۲سال،  ۱٤تا  ۱۱درصد  ۱۰ل، سا ۱۰تا  ٦درصد 

 . سال سن دارند ٦٥درصد بيش از  ٤سال و  ٦٤تا  ۲٥درصد  ۳٦سال، 

درصد با سواد و  ۲/۷۳ساله و بيشتر مردان اين بخش  ٦از جمعيت 

درصد و  ۳/٦٦درصد بيسواد هستند نسبت با سوادي براي زنان  ۸/۲٦

 . باشد درصد مي ۷/۳۳بيسوادي 

درصد در حال تحصيل  ۱/٤۹ساله اين بخش  ۲٤تا  ٦از جمعيت 

 هستند اين نسبت براي مردان

درصد است يعني تعداد محصالن دختر به  ۰/٥۱و براي زنان  ٦/٤۷ 

 .مراتب بيشتر از محصالن پسر است

هاي شهرستان ري  همانگونه كه گفته شد بخش فشاپويه يكي از بخش

محل تمركز خواهد يافت و باشد كه دقيقًا پروژه مورد نظر در آن  مي

به طبع جمعيت انساني محل مذكور به داليل مختلف شايد بتوان گفت 

افرادي هستند كه بيشترين تاثيرات پروژه را متحمل خواهند شد 

تواند  رسد شناخت دقيق اين ساكنين مي لذا در قدم اول به نظر مي

به در ها و رويكرد مهم سيستمي و همه جان گيري عامل مهمي در تصميم

اي  لذا براي اين منظور به اطالعات پايه. انجام پروژه مذكور گردد

بدست آمده است پرداخته  ۱۳۷٥اين مناطق كه طي سرشماري سال 

 : شود  مي
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هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار در  تعداد آبادي:  ٤٤جدول شماره 

 بخش فشاپويه 
2603B2597B    تعداد 

  2604B2598B 2605 بخشB2599B  2606 جمعB2600B۱  تا
 خانوار 

2607B2601B۹تا  ٥ 
 خانوار 

2608B2602B۱۰  تا
۱۹ 

 خانوار 

2609B2603B۲۰  تا
٤۹ 

 خانوار 

2610B2604B٥۰  تا
۹۹ 

 خانوار 

2611B2605B۱۰۰  تا
۱۹۹ 

 خانوار 

2612B2606B۲۰۰  تا
٤۹۹ 

 خانوار 

2613B2607B فشاپويه 
2614B2608B٤۳ 2615B2609B۹ 2616B2610B٦ 2617B2611B۸ 2618B2612B٥ 2619B2613B۷ 2620B2614B٥ 2621B2615B۳ 

باشند كه  تان ري ساكن مينفر در شهرس ۲۰۱۹۸۳به طور كلي تعداد 

نفر از اين جمعيت را  ۹٦۳۰٥نفر از آنان را مردان و  ۱۰٥٦۷۸

بخش فشاپويه همانگونه كه در بخش اول . دهند زنان تشكيل مي

باشد و  هاي اين شهرستان مي مطالعات نيز گفته شد يكي از بخش

 . باشد آباد و وهن آباد مي   داراي دو دهستان حسن
هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار در  تعداد آبادي :  ٤٥جدول شماره 

 بخش فشاپويه 

2622B2616Bهاي عمده سني گروه 
2623B2617B مرد و زن 

2624B2618B2625 مردB2619B 2626 زنB2620Bنسبت جنسي 
2627B2621B 2628 تعدادB2622B درصد 

 2629B2623Bكل شهرستان 
2630B2624B۲۰۱۹۸۳ 2631B2625B۰۰/۱۰۰ 2632B2626B۱۰٥٦۷۸ 2633B2627B۹٦۳۰٥ 2634B2628B۱۱۰ 

 2635B2629B بخش فشاپويه 
2636B2630B۱۰۲۷۹ 2637B2631B۰۰/۱۰۰ 2638B2632B٥۷۹٤ 2639B2633B٤٤۸٥ 2640B2634B۱۲۹ 

2641B2635B اطفال 
2642B2636B۱۹۹ 2643B2637B۱۰۹٤ 2644B2638B۱۱۰ 2645B2639B۸۹ 2646B2640B۱۲٤ 

2647B2641B ساله  ۱ـ  ٥( نوباوگان
 ( 2648B2642B۱۲۳۸ 2649B2643B۰٤/۱۲ 2650B2644B٦۳٦ 2651B2645B٦۰۲ 2652B2646B۱۰٦ 

2653B2647B ساله  ٦ـ  ۱۰( كودكان ( 
2654B2648B۱٤۸۷ 2655B2649B٤۷/۱٤ 2656B2650B۷٤۷ 2657B2651B۷٤۰ 2658B2652B۱۰۱ 

2659B2653B ۱٥ـ  ۲٤( نوجوانان 
 2664B2658B۱٥۷ 2663B2657B۸۷٦ 2660B2654B۲۲٥۱ 2661B2655B۹۰/۲۱ 2662B2656B۱۳۷٥ ) ساله 

2665B2659B ۲٥ـ  ٦٤( ميانساالن 
 2670B2664B۱٤۲ 2668B2662B۲۱٤۷ 2669B2663B۱٥۱٦ ۳٥/2666B2660B۳٦٦۳ 2667B2661B٦٤ )   ساله

2671B2665B ساله و  ٦٥( بزرگساالن
 2675B2669B۱۸۳ 2676B2670B۱۲۲ ۳ 2674B2668B۲۲٤/2672B2666B٤۰۷ 2673B2667B۹٦ ) بيشتر 

گردد بيشترين تعداد  و همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

سال  ٦٤سال تا  ۲٥مردان و زنان اين بخش ميانسال يعني بين 

نفر،  ۲۲٥۱سا ل اين بخش با  ۲٤تا  ۱٥به ترتيب نوجوانان . دارند

 ۱۲۳۸ساله  ٥تا  ۱نفر، نوباوگان  ۱٤۸۷سال با  ۱۰تا  ٦كودكان 
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نفر بيشترين تا  ۱۹۹نفر و اطفال با  ٤۰۷نفر، بزرگساالن با 

 .اند كمترين ميزان جمعيتي را به خود اختصاص داده

يكي از مشكالت اساسي و مطرح در طرح دفن مواد زايد جامد امكان 

باشد و همانگونه كه مشاهده  ايجاد مشكل براي ساكنين آن منطقه مي

. باشد يشود جمعيت قابل توجهي از شهرستان ري در بخش فشاپويه م مي

تواند در زمينه بهداشتي و رواني مورد توجه قرار  اين مشكالت مي

گيرد كه اميد است ضمن مطالعه دقيق فني پروژه و تبعات پزشكي 

پروژه تاثيرات آن را به حداقل رسانده و جمعيت ساكن مذكور را 

كه به طبع با رشد بااليي در حال افزايش است ايمن نموده و 

ه باشيم كه با توجه به رشد فزاينده ضايعات همچنين در نظر داشت

در اطراف تهران و خروج بخش زيادي از صنايع داخل شهر يا نزديك 

به شهر تهران به اطراف و حومه تهران نيز عاملي بسيار مهم در 

باشد چرا كه هم اكنون مشاهده  تعيين سرنوشت منطقه و پروژه مي

مشغول فعاليت در گردد بسياري از ساكنين اطراف حسن آباد  مي

هاي در دست اجرا توسط مسولين  ها بوده و بنا به سياست كارخانه

هاي  هاي صنعتي در حال رشد و افزايش تعداد كارخانه شهرستان شهرك

باشند كه به طبع رفت و آمدهاي جمعيتي،  موجود در منطقه مي

پس در . گردد هاي صنعتي مي افزايش تراكم در منطقه و گستردگي شهرك

ميان بررسي وضعيت مهاجر فرستي يا پذيري منطقه، بررسي درصد  اين

گردد مطالعه مقدماتي و  اي برخوردار مي رشد جمعيت از اهميت ويژه

مشاهدات انجام شده بيانگر اين مطلب است كه مناطق شهرنشين به 

سرعت در حال رشد جمعيت و مناطق روستايي به ويژه روستاهاي با 

ري هر چه سريعتر در حال تغيير نوع اقتصاد كشاورزي و دامدا
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درآمد معيشت اقتصادي به نيروهاي خدماتي و كارگري ارزان قيمت 

تبديل شده و روستاهاي با جمعيت اندك نيز به علت شرايط سخت 

كه از جمله . باشند هاي اخير در حال نابودي مي ايجاد شده در سال

كه مستقيمًا  توان به روستاي عزيز آباد اشاره نمود اين موارد مي

تحت تاثير پروژه مذكور قرار دارد كه در ادامه مطلب بيشتر به 

 . آن خواهيم پرداخت

بررسي تعداد خانوارهاي ساكن در نقاط روستايي بخش فشاپويه 

تواند در تحليل و جمع بندي مطالب فوق ما را ياري رساند  نيز مي

 : گردد  وار تقديم مي كه به طور خالصه
 

هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار در  تعداد آبادي:   ٤٦جدول شماره 
 بخش فشاپويه 

2677B2671B 2678 بخشB 2679 جمعB۱ 
 نفر 

2680B2672B۲ 
 نفر 

2681B2673B۳ 
 نفر 

2682B2674B٤ 
 نفر 

2683B2675B٥ 
 2686B2678B۹ نفر  2685B2677B۸ نفر  2684B2676B٦ نفر 

 نفر 
2687B2679B۱۰  نفر

 و بيشتر 

2688B2680B فشاپويه 
2689B2681B۲۲۹۱ 2690B2682B۲۰٤ 2691B2683B۲۹۰ 2692B2684B۳۲٦ 2693B2685B٤۰۳ 2694B2686B۳۰۸ 2695B2687B۲۸٥ 2696B2688B۱۲۱ 2697B2689B٥۱ 2698B2690B٤۲ 

وضعيت تحصيالت و سواد افراد ساكن نيز يكي از فاكتورهاي 

تواند منجر به  اي مي اجتماعي است كه به عنوان متغير واسطه

افزايش تاثيرات احتمالي يا كاهش آن گردد كه متاسفانه بررسي 

نين مشكلي است وضعيت تحصيالت ساكنين مناطق بخش فشاپويه بيانگر چ

 : 
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هاي داراي سكنه بر حسب تعداد خانوار در  تعداد آبادي:   ٤۷جدول شماره 
 بخش فشاپويه 

2699B2691Bهاي عمده سني گروه 
2700B2692B 2701 مردB2693B زن 

2702B2694B 2703 با سوادB2695B 2704 بي سوادB2696B 2705 با سوادB2697B بي سواد 

2706B2698B ساله  ٦ـ  ۱۰( كودكان ( 
2707B2699B۲۷/۳۸ 2708B2700B۷۳/۱٦ 2709B2701B۱٦/۸۲ 2710B2702B۸٤/۱۷ 

2711B2703B ۱۱ـ  ۱٤( نوجوانان 
 2714B2706B۰۷/۹۲ 2715B2707B۹۳/۷ ٥/2713B2705B۷۷ 2712B2704B۲۳/۹٤ ) ساله 

2716B2708B ساله  ۱٥ـ  ۲٤( جوانان
 ( 2717B2709B٦٤/۸۳  2718B2710B۱٦/۸٥ 2719B2711B۸٤/۱٤ 

2720B2712B ۲٥ـ  ٦٤( ميانساالن 
 ٥۲/٤۷ 2724B2716B٥۷/٦۲ 2722B2714B۱۷/۳۷ 2723B2715B٤۳/2721B2713B۸۳ )   ساله

2725B2717B اله و س ٦٥( بزرگساالن
 2728B2720B۰۹/۱ 2729B2721B۹۱/۹۸ 2726B2718B۲۱/۲۳ 2727B2719B۷۹/۷٦ ) بيشتر 

درصد  ۰٦/٦۲دهد  در واقع بررسي وضعيت تحصيلي شهرستان نشان مي 

 از جمعيت در حال تحصيل 

اند كه اين نسبت براي مردان  در حال تحصيل بوده)   ساله ٦ـ  ۲٤( 

 ٦۰/۸۸و به طور كلي . درصد بوده است ٥۳/٦۲و براي زنان  ٦۱/٦۳

درصد از  ۳٦/۲۷درصد از نوجوانان و  ۷٥/۸٦درصد از كودكان، 

پايين بودن ( اند و اين موضوع  جوانان مشغول به تحصيل بوده

باشد  نيز در بخش فشاپويه كامًال محسوس مي) اشتغال به تحصيل 

درصد از مردان و زنان اين بخش در حال  ۱۰/٤۹چراكه بطور كلي 

درصد از نوجوانان  ۷۹/۷۳د از كودكان درص ٥۰/۸۰باشند،  تحصيل مي

 . باشند درصد از جوانان اين بخش مشغول به تحصيل مي ۰۱/۱۷و 

 

   موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي دهستان حسن آباد.  ۲ـ  ۳

فقط دو نفر جمعيت غير ساكن در اين  ۱۳۷٥در آبان ماه سال 

 و جمعيت آن ۱٥٥٤تعداد خانوار دهستان . دهستان وجود داشته است

سال،  ۱٤نفر كمتر از  ۲٦۲۲از جمعيت مذكور . نفر بوده است ٦۹۳٦
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سال و بيشتر  ٦٥نفر در سن  ۲٦۲سال و  ٦٤تا  ۱٥نفر  ٤۰٥۲

 . اند بوده

 .واحد بوده است ۱۳۰٤تعداد واحدهاي مسكوني در كل دهستان 

نفر با سواد و از  ۲٤۲۷ساله و بيشتر  ٦نفر مرد  ۳٥۱۰از  

از . اند نفر با سواد بوده ۱٥۱۲تر ساله و بيش ٦نفر زن  ۲٤۲۰

نفر  ۲۰۳٦نفر شاغل و از  ۲۳٥۲ساله و بيشتر  ۱۰نفر مردان  ۳۱۲۷

 . اند نفر شاغل بوده ۸٥ساله و بيشتر فقط  ۱۰زن 

 ۲آبادي داراي شوراي اسالمي و  ۹هاي اين دهستان،  از آبادي

هاي تعاوني  تعداد شركت. آبادي داراي مركز خدمات روستايي است

پايگاه مقاومت بسيج در  ٦ايي در دهستان  دو واحد است و روست

 . دهستان فعاليت دارد

هاي دهستان فقط يكي از آنها داراي آب لوله كشي  از آبادي

 ۲٦. آبادي آب لوله كشي تصفيه نشده دارند ۱٦تصفيه شده بوده و 

ها گاز لوله كشي  آبادي داراي برق بوده ولي هيچكدام از آبادي

آبادي داراي مركز بهداشتي و دو  ۳بادي داراي حمام، آ ۷. ندارند

آبادي وجود  ۳خانه بهداشت در . آبادي داراي داروخانه هستند

پزشك، بهيار، . باشد دارد و دو آبادي داراي دندانپزشك تجربي مي

. ها وجود ندارد ماما، بهداشتيار و بهروز در هيچكدام از آبادي

 . باشد پزشك ميها داراي تكنسين دام يكي از آبادي

آبادي صندوق پست و در يك  ٤هاي دهستان حسن آباد در  از آبادي

آبادي داراي تلفن و يك  ۱٤. آبادي دفتر پست روستايي داير است

 ٦امكان دسترسي به وسيله نقليه عمومي در . آبادي تلگراف دارند
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هاي دهستان امكان  آبادي وجود دارد، ولي در هيچكدام از آبادي

 .ه روزنامه و مجله نيستدسترسي ب

 موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي عزيز آباد و هوشنگ آباد.  ۲ـ  ٤

ها يك نقطه فرعي است و  هوشنگ آباد از نظر تقسيم بندي آبادي

 . در محدوده تعريف شده عزيز آباد قرار داشته است ۱۳۷٥در سال 

اي است و راه منتهي به آن از نوع  عزيز آباد يك آبادي جلگه

 . باشد ميخاكي 

نفر در سه خانوار بوده  ۱۲فقط  ۱۳۷٥جمعيت اين آبادي در سال 

از . واحد بيشتر نسبت ۳تعداد واحدهاي مسكوني آبادي نيز . است

سال  ٦٤تا  ۱٥نفر  ٦سال،  ۱٤نفر كمتر از  ۲نفر جمعيت آبادي  ۱۲

 . اند سال و بيشتر داشته ٦٥نفر  ٤و 

 ٤اند كه  بيشتر بودهساله و  ٦نفر مردان  ٦از جمعيت آبادي 

ساله و بيشتر فقط يك  ٦نفر زنان  ٤نفر آنها باسواد هستند و از 

 ٥كًال تعداد شاغلين   در بين جمعيت آبادي. اند نفر باسواد بوده

 . باشند نفر مرد مي

اين آبادي داراي برق است ولي فاقد آب لوله كشي، گاز، حمام و 

ت نظير پست، تلفن و امكانا. باشد مراكز بهداشتي و درماني مي

 .دسترسي به وسيله نقليه عمومي و جرايد در آن وجود ندارد

. روستاي عزيز آباد در جوار جاده قديم تهران ـ قم واقع شده است

نفر ساكن  ۱۲خانوار و تعداد  ٤تركيب جمعيتي اين روستا شامل 

سال قرار دارند و  ۱۸ـ  ۳۰نفر از ساكنين در سنين  ۸تعداد . باشد مي

 .كنند ور كلي در دو منزل مسكوني زندگي ميبط

  وضعيت مسكن روستا.  ۲ـ  ٤ـ  ۱
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. باشد از لحاظ كلي در اين روستا سه بخش ساختماني موجود مي

بخش اول مربوط به رستوران است كه درست در كنار جاده واقع شده 

 .نفر كاركن دارد ۳است و 

دو خانوار بخش دوم منزل مسكوني واقع در پشت رستوران است كه 

 . در آن ساكن هستند

بخش سوم منزل مسكوني است كه در قلعه مخروبه قديمي واقع شده 

هاي متعددي است كه براي نگهداري  اين قلعه داراي اتاق. است

شود و در يك گوشه از آن  احشام و گوسفندان از آنها استفاده مي

در فاصله تقريبًا يك . يك خانوار تقريبًا بزرگ ساكن هستند

باشد  كيلومتري اين بخش يك عدد باغ مشجر انار كه محصور نيز مي

واقع شده و به گفته روستاييان صاحب آن براي سركشي به آن 

 . نمايد مراجعه مي

آنچه بايد در اين بخش عنوان نمود مصالح ساختماني اين منازل 

مسكوني است كه كامالً نامناسب و عمدتًا از كاهگل و حلب تشكيل شده 

 . ا رستوران روستا از مصالح آجري استو تنه

  وضعيت اقليمي روستا.  ۲ـ  ٤ـ  ۲

از لحاظ آب و هواي اين روستا بايد عنوان نمود كه كامًال از 

هاي مكرر آب  اقليم منطقه تبعيت نموده و ليكن بعلت خشكسالي

منطقه تقريبًا خشك شده و قنوات موجود در آن نيز به علت عدم 

 . ر قابل استفاده شده استاليروبي تقريبًا غي

بنا به اظهار روستاييان در گذشته بخشي از درآمد آنها از 

طريق كشاورزي و فروش محصول باغات انار بوده اما اكنون چندي 

 . آيد است كه ديگر محصولي حاصل نمي
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  وضعيت اجتماعي روستا.  ۲ـ  ٤ـ  ۳

اين روستا فاقد هر گونه امكانات اجتماعي مثل مدرسه، 

مانگاه، مركز پليس، تلفن، دسترسي به صندوق پست، امكان در

يعني در . استفاده و دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي هستند

مجموع امكانات اجتماعي، بهداشتي، رفاهي و ايمني در اين روستا 

 .موجود نيست

 

  وضعيت معيشت روستا.  ۲ـ  ٤ـ  ٤

ع درآمد افراد ترين منب همانگونه كه قبًال نيز عنوان شد عمده

اين روستا دامداري و پرورش گوسفند است به طوري كه كليه افراد 

روستا به اين كار اشتغال دارند همچنين ساكنين قلعه روستا در 

حال تالش براي تعيين حريم روستا و در پي آن دريافت پروانه 

دامداري هستند كه در اين صورت شكل اشتغال افراد روستا تغيير 

چاه عميق شكل صنعتي به خود خواهد گرفت و بنابراين  يافته و حفر

 .ساكنين تمايل بيشتري به ماندن در منطقه پيدا خواهند كرد

  وضعيت مالكيت روستا.  ۲ـ  ٤ـ  ٥

آنچه از مصاحبه با روستاييان حاصل آمد اين نكته است كه 

هاي ثبت شده در منطقه  ساكنين اين منطقه هر كدام داراي مالكيت

معتقدند كه شهرداري در صورت فراهم كردن امكان اشتغال هستند و 

تواند براي خروج آنها از  ها مي و درآمد زايي و همچنين معوض زمين

مالكين منطقه از ديدگاه ساكنين آن افراد . منطقه اقدام نمايد

از سوي ديگر بنياد شهيد . حقيقي بوده و افراد حقوقي نيز است

ز آباد است و در سوي ديگر نيز يكي ديگر از مالكين اراضي عزي
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ها با فرودگاه امام خميني ارتباط  سپاه قرار دارد كه اين زمين

 .دارند

شهرداري نيز اقدام به خريداري اراضي نموده و اراضي اطراف تا 

از . حلقه چاه نيز حفر نموده است ۳ها را خريداري و  نزديكي دكل

مواد زايد جامد سوي جنگلباني نيز مقداري اراضي براي بازيافت 

 . به شهرداري واگذار شده است

به طور كلي از لحاظ فردي و حقيقي بودن مالكين تعداد مالكين 

نفر است كه تعدادي ساكن و مابقي خارج از  ٦اراضي عزيز آباد 

آيند و مابقي  منطقه سكونت دارند و گهگاه به سركشي اراضي مي

 . اراضي نيز در مالكيت مالكين حقوقي است

ها يك نقطه فرعي است و  نگ آباد از نظر تقسيم بندي آباديهوش

 . در محدوده تعريف شده عزيز آباد قرار داشته است ۱۳۷٥در سال 

اين روستا در مسير جاده تهران ـ قم واقع شده است كه اين 

 . منطقه به دليل خشكي قنوات خالي از سكنه شده است

ك هوشنگ آباد از بنا به اظهار ساكنين عزيز آباد، صاحبان امال

 . هاي هفت نفره در حال فروش و واگذاري اراضي هستند طريق هيات

عمده مسايل و موانع موجود مرتبط با پروژه دفن زباله .  ۲ـ  ٥ 

 در هوشنگ آباد و عزيز آباد

منطقه عزيز آباد از نظر جمعيت و ساكنان آنان به خاطر كمي 

زايد جامد مسأله جمعيت ساكن آن براي اجراي پروژه دفن مواد 

اما آنچه مطرح است، مسايل و . چنداني را به وجود نخواهد آورد

اين مسايل . موانع جانبي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد
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توان از دو بعد به شرح زير مورد مطالعه و بررسي  و موانع را مي

 :  جامع و همه جانبه قرار دارد

 اي؛ مسايل و موانع منطقه. الف 

 مسايل و موانع اجرايي پروژه؛ .ب 

 اي مسايل و موانع منطقه.  ۲ـ  ٥ـ  ۱

رسد  يي كه در حال حاضر به نظر مي عمده مسايل و موانع منطقه

 : عبارتند از

هاي توليدي، صنعتي و تجاري در اطراف منطقه عزيز  ها و مجتمع وجود شركت .۱

 آباد و هوشنگ آباد؛

 ز آباد و هوشنگ آباد؛وجود تاسيسات سپاه در اطراف منطقه عزي .۲

اعتراضات مردم اطراف منطقه عزيز آباد و هوشنگ آباد نسبت به پي آمدهاي  .۳

 اجراي پروژه دفن مواد زايد جامد؛

 تعيين تكليف ساكنان عزيز آباد و هوشنگ آباد؛ .٤

 .هاي عزيز آباد و هوشنگ آباد صاحبان بالقوه و بالفعل زمين .٥

بحث عمده تقسيم نمود اين مسايل و مشكالت را مي توان به چند 

كه البته جاي تامل و بررسي بيشتر نيز باقي است ليكن موارد ذيل 

هاي كوتاه حاصل آمده است كه به صورت  بر اساس مشاهدات و مصاحبه

 . شود خالصه وار به آن پرداخته مي

 حمل و نقل .  ۱

محل جديد دفن مواد زايد جامد مورد نظر شهرداري در مسير  

ن ـ قم قرار دارد كه از جمله مشخصات اين جاده جاده قديم تهرا

باشد و به  تردد وسايل نقليه سنگين از نقاط مختلف كشور در آن مي
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همين دليل از ترافيك زيادي برخوردار است كه مشكالت اين بحث را 

 : توان به چند دسته عمده تقسيم نمود  مي

  ترافيك.  ۱ـ  ۱

صي است كه از جمله هاي خا اين جاده داراي مشخصات و ويژگي

توان به تردد وسايل نقليه سنگين اشاره نمود اما در كنار آن  مي

بايد به رفت و آمد افراد محلي ساكن در منطقه نيز اشاره نمود 

. توان به سنگين بودن ترافيك جاده اعتراف نمود كه در مجموع مي

از سوي ديگر اين جاده از عرض مناسب و همچنين كيفيت مناسب 

اي نيز بي بهره بوده و در كنار اين مشكالت وجود  جاده آسفالت

هاي مثبت و منفي جاده آن را به مسيري پر خطر و مستعد  شيب

آنچه مسلم است اينكه تردد وسايل . تصادفات تبديل نموده است

نقليه مربوط به حمل مواد زايد جامد با اين ويژگي كه از سرعت 

اي  تند قدري به خطرات جادهپايين و طويل بودن ماشين برخوردار هس

 .دهد دامن زده و آن را افزايش مي

  افراد و سرنشينان.  ۱ـ  ۲

اي سرنشينان وسايل  آنچه مسلم است اينكه در هر مسير جاده

وجود محل دفن . هاي درگير در مسايل هستند نقليه نيز يكي از طرف

را تواند مشكالتي  مواد زايد جامد در نزديكي يك جاده پر تردد مي

به هر حال وجود بوي تعفن . براي افراد عبوري نيز ايجاد كند

مواد زايد جامد تا كيلومترها غير قابل انكار است و بايد عنوان 

نمود كه اين مشكل باعث آزار بسياري از رانندگان و رهگذران اين 

جاده خواهد بود كه به هر حال يابد از لحاظ فني مورد بررسي 

 . قرار گيرد
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  ساكنين منطقه.  ۱ـ  ۳

يكي از مشكالتي كه قابل طرح است وجود ساكنين اين مسير و 

هاي اندك  مطالعات و مصاحبه. مسيرهاي طي شده تا اين منطقه است

دهد افراد دلهره و نگراني فراواني نسبت به نحوه حمل و  نشان مي

 . نقل و محل دفن آنها دارند

ل و نقل مواد به آنچه بايد اشاره نمود اين نكته است كه حم

زايد جامد فن بسيار مهمي است كه مديريت كنترل بسيار جدي را 

طلبد كه متاسفانه وسايل نقليه حمل و نقل مواد زايد جامد  مي

مند نيستند و يكي از مشكالت  چندان از استانداردهاي مناسبي بهره

در مورد مواد زايد جامد غير كمپوست، نامناسب بودن نحوه حمل 

 . آنها است

  توسعه مناطق صنعتي.  ۲

در . هاي صنعتي است يكي از مشخصات منطقه حسن آباد وجود شهرك

چند سال اخير شهرداري تهران با تاكيد فراواني كه بر خروج 

ها و كارخانجات صنعتي به خارج از شهر تهران داشت و در  كارگاه

ها از رشد فزاينده و فراواني  نتيجه اين سياست اين شهرك

 . اند بودهبرخوردار 

از جمله ديگر مشكالت اين شهركها پراكندگي زياد آنها و عدم 

و نزديكي منطقه دفن مواد زايد . تناسب در يك مكان محدود است

 . اي در پي داشته باشد تواند مشكالت عديده جامد به اين مناطق مي

  روستاهاي اطراف.  ۳

ست كه يكي ديگر از مشكالت اين پروژه وجود روستاهاي اطراف ا

بايد تاثير گذاري اين طرح را به صورت كامًال فني بر روي اين 
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روستا در يك بخش از  ۳٥وجود بيش از . روستاها مطالعه نمود

باشد و در عين حال برخي از اين  شهرستان بيانگر اين موضوع مي

 . اي با اين محل ندارند روستاها چندان فاصله

  آب.  ٤

ين منطقه قنوات است كه امروزه ترين منبع تامين آب در ا عمده

اند و همين عامل باعث  به دليل عدم اليروبي تقريبًا خشك شده

هوشنگ آباد . خشكسالي منطقه و از بين رفتن باغات منطقه شده است

هاي  اما حفر چاه. ها از سكنه خالي شده است نيز به علت خشكي قنات

ر زميني آب تواند اين مشكل را حل كند و هنوز منابع زي عميق مي

موجود است كه شهرداري نيز اقدام به حفر چاه نموده است و 

 : بنابراين مشكالت در چند صورت بروز خواهد نمود 

 هاي منطقه  الف ـ آلودگي آب

 ب ـ نگراني ساكنين منطقه از افت شديد آب به علت حفر چاه

 : وجود مراكز مهم در اطراف محل پروژه .  ٥

همانگونه كه در نقشه نيز مشاهده : سپاه پاسداران ) الف 

بخش : شود  شود سپاه داراي تاسيساتي است كه دو بخش را شامل مي مي

اول آن تاسيسات و وسايل كشاورزي و دامداري است كه مشتمل بر 

 .انبارها و محل نگهداري حيوانات است

مسايل نظامي و تشكيالت نظامي است كه در دامنه كوه : بخش دوم 

 . بنا شده است

اين نكته قابل ذكر است كه اين منطقه به لحاظ برگزاري 

 . اي دارد مانورهاي نظامي معروفيت ويژه
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اين فرودگاه فاصله تقريبًا ) : ره ( فرودگاه امام خميني ) ب 

مناسبي با محل دفن مواد زايد جامد دارد اما بايد به اين نكته 

رودگاه اشاره نمود كه نزديكي اين محل چهره نامناسبي براي ف

نخواهد داشت و وجود منظره نازيباي منطقه دفن از فراز آسمان 

 .چندان خوشايند نيست

تواند در  ها و صنايع توليدي كه اين پروژه مي كشت و صنعت) ج 

هاي منطقه و تاثيري كه بر  سطح بهداشتي و اقليمي و از لحاظ آب

ي همه اين ابعاد دارد براي اين مراكز مضر خواهد بود و از سو

ديگر اين پروژه باعث از بين رفتن اقتصاد محلي روستاييان و 

كه معموًال از ) چوپانان و دامداران ( اختالل در استفاده عشاير 

 . شود آيند مي اطراف قم و ورامين به اين منطقه مي

بنابراين عمًال اقتصاد كشاورزي و دامداري منطقه كامًال مختل و 

 . د رفتبا شروع جدي پروژه از بين خواه

 مسايل و موانع اجرايي پروژه.   ۲ـ  ٥ـ  ۲

 : عمده مسايل و موانع اجرايي پروژه در شرايط كنوني عبارتند از

دوري محل دفن مواد زايد جامد از مبدأ كه در برخي از موارد فاصله مبدأ  .۱

 ؛)منطقه شمال شرق تهران ( كيلومتر خواهد بود  ۱۰۰تا مقصد بيش از 

مام خميني در مسير و نزديك محل دفن مواد زايد استقرار فرودگاه ا  .۲

 جامد؛

موانع و تنگناهاي حمل مواد زايد جامد از مسير جاده قديم قم و يا  .۳

 اتوبان؛

 مسايل و مشكالت وسايل نقليه حمل مواد زايد جامد از تهران به مقصد؛ .٤
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نبود وحدت فرماندهي و سلسله مراتب سازماني در حمل و دفن مواد زايد  .٥

 .شرايط كنونيجامد در 

اطالع رساني به مردم پس از مطالعه و بررسي شده در .  ۲ـ  ٦

منطقه جديد دفن زباله با توجه به پيش بيني احتمال ايجاد 

هاي زير جهت جلب مشاركت مردم  امكانات و تسهيالت در زمينه

 منطقه؛

با احداث محل جديد دفن زباله در عزيز آباد و هوشنگ آباد ، پيش 

 :كه امكانات و تسهيالتي براي مردم منطقه فراهم شود شود بيني مي

هاي  ايجاد اشتغال براي جوانان و ساكنان منطقه توسط سازمان .۱

 درگير با پروژه ايجاد محل جديد زباله؛

 ها و موسسات بازيافت در منطقه؛ ايجاد شركت .۲

ها، موسسات  ايجاد تاسيسات بهداشتي، رفاهي و ارتباطي براي شركت .۳

 ولتي مستقر در منطقه؛و  واحدهاي د

ايجاد مشاغل آزاد براي حمل و نقل، بازار خريد و فروش مواد  .٤

هاي بازيافت و كمپوست و  ها و كارخانه توليد شده توسط شركت

 .  غيره
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 پيشگفتار

ارزيابي اجتماعي حاضر بر پايه شرح خدمات مطروحه فيمابين 

هاي مالي بانك جهاني به مرحله  كارفرما و مشاور و با مساعدت

سازمان بازيافت و تبديل » كارفرماي پروژه، . اجرا درآمده است

پژوهشكده » شهرداري تهران و مشاور و مجري پروژه، « مواد 

 .  است« ي الميزان جامعه پژوهي و برنامه ريز

بر پايه تعهدات مشاور و مجري پروژه، نتايج ارزيابي 

اجتماعي به صورت دو گزارش، گزارش مقدماتي و گزارش نهايي، به 

 .شرح زير تهيه و تدوين و به كارفرما ارايه گرديد

I . گزارش مقدماتي: 

 :گزارش مقدماتي در سه مجموعه زير ارايه گرديد

دردوجلدفارسيو)گزارشاصلي:مجموعهاول

(انگليسي

(بهزبانفارسي)پيوستاصلي:مجموعهدوم

(بهزبانفارسي)پيوستمكمل:مجموعهسوم

مجموعه اول، كه گزارش اصلي را شكل داده است، خود داراي 

 : سه بخش به شرح زير است

كليات:بخشاول

طرحتحقيق:بخشدوم

خالصهدستآوردهايبرگرفتهازاجرايطرح:بخشسوم

ارزيابياجتماعي

پروژهبازيافتموادزايد

جامدتهران

نام گذاري شده “ اصلي   پيوست”مجموعه دوم، كه تحت عنوان 

اين . ماعي استاست، دستاورد اصلي مطالعات پروژه ارزيابي اجت

 :هاي زير است  بخش شامل زير مجموعه

پيشينهمطالعاتيموضوعموردمطالعه؛.2ـ1

 وضعيتتوسعهاقتصاديـاجتماعيشهرتهران؛.2ـ2

3 2ـ ـ. اقتصادي ناموزون توسعه از برخاسته مشكالت و مسايل

 اجتماعيشهرتهران؛
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رتبطبازبالهدرشهرهايذينفعممسايلومشكالتگروه.2ـ4

 تهران؛

عمدهمسايلومشكالتبرخاستهازتوسعهناموزوناقتصادي.2ـ5

 ـاجتماعيتهرانمرتبطباپروژه؛

ها،دستاوردهايبرگرفتهازمطالعاتاستنادي،مصاحبه.2ـ6

 هايگروهي؛بازديدهاومباحثه

7 2ـ عزيز. اجتماعي ـ اقتصادي جغرافيايي، ووضعيت آباد

 (محلجديددفنموادجامدزايدتهران)هوشنگآباد

هاي مكمل است، بخش هاي زير را  مجموعه سوم، كه شامل پيوست

 :دهد پوشش مي

هايفرديوگروهي؛هايمربوطبهمصاحبهپرسش.3ـ1

منابعومآخذ؛.3ـ2

ها؛جدول.3ـ3

 اسنادومدارك؛.3ـ4

.هاعكس.3ـ5

II . گزارش نهايي:

، گزارش نهايي داراي چهار ( TOR) بر پايه شرح خدمات 

مجموعه به شرح زير تهيه و تدوين و به كارفرما ارايه 

 :  گرديد

به زبان فارسي و انگليسي ) خالصه گزارش اجرايي : مجموعه اول  .1

 ؛(

 : خالصه گزارش اجرايي شامل مباحث زير است

مقدمه؛.1ـ1

صاتگزارش؛مشخ.1ـ2

هايمطالعه؛هدف.1ـ3

جامعهموردبررسي؛.1ـ4

روششناسي؛.1ـ5

 هايبهكاررفتهدرپروژه؛روش

 هاهايجمعآوريدادهتكنيك.

رويكردمشاوردرزمينهمسايلومشكالتتوسعهاقتصادي.1ـ6

ـاجتماعيشهرتهران؛
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  ها؛عمدهدستاوردهاويافته.1ـ7

 هادرارايهخدماتشهريازها،كمبودهاوكاستيني

درتهران؛

 موجود اجتماعي تنگناهاي و موانع مشكالت، مسايل،

؛(مديريتموادزايدجامد)دربخشخدماتشهري

 گروه مردم، عالقمندي وميزان اجتماعي هاي

حلسازمان در مشاركت به دولتي غير و دولتي هاي

.معضلزبالهتهران

:پيشنهادها.1ـ8

 پيشنهادهايراهبردي؛

 پيشنهادهايكاربردي.

 (به زبان فارسي و انگليسي ) گزارش اصلي : مجموعه دوم .2

گزارش اصلي در چهار بخش به شرح زير تهيه و تدوين شده 

     :است

مقدمهوپيشينهمطالعاتي؛.2ـ1

طرحتحقيق؛.2ـ2

طرحارزيابيهايمهمبرگرفتهازاجراييافته.2ـ3

اجتماعي؛

.نتايجوپيشنهادها.2ـ4

پيوست اصلي به زبان فارسي و ) پيوست اصلي : مجموعه سوم  .3

 ؛(ها به زبان انگليسي پيشگفتار و خالصه هر كدام از پيوست

 :پيوست اصلي شامل مجموعه پيوست هاي زير است
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پيشينهمطالعاتيموضوعموردمطالعه؛.3ـ1

تتوسعهاقتصاديـاجتماعيشهرتهران؛وضعي.3ـ2

مسايلومشكالتبرخاستهازتوسعهناموزوناقتصاديـ.3ـ3

اجتماعيشهرتهران؛

هاياجتماعيذينفعمرتبطباموادمسايلومشكالتگروه.3ـ4

زايدجامددرشهرتهران؛

عمدهمسايلومشكالتبرخاستهازتوسعهناموزون.3ـ5

ديـاجتماعيتهرانمرتبطباپروژه؛اقتصا

ها،دستاوردهايبرگرفتهازمطالعاتاستنادي،مصاحبه.3ـ6

هايگروهي؛بازديدهاومباحثه

وضعيتجغرافيايي،اقتصاديـاجتماعيعزيزآبادو.3ـ7

(.محلجديددفنموادزايدجامدشهرتهران)هوشنگآباد

پيوست مكمل به زبان فارسي و ) مكملپيوست : مجموعه چهارم   .4

 (.ها به زبان انگليسي  چكيده هر كدام از پيوست

 : پيوست مكمل شامل پيوست هاي زير است

هايمصاحبه؛پرسش.4ـ1

منابعومآخذ؛.4ـ2

ها؛جدول.4ـ3

اسنادومدارك؛.4ـ4

 .هاوبريدهجرايدعكس.4ـ5

  . از گزارش نهايي است مجموعه حاضر، گزارش مكمل
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Prologue  

The present “Social Assessment” has been prepared upon the agreed 

Terms of Reference between the Client and the consultant and with financial 

support of the World Bank. The client of the project is the “Organization of 

Waste Recycling and Composting” of the Tehran Municipality, and the 

Consultant of the project is the “Almizan Institute for Social Research & 

Planning”. 

 According to the commitment of the consultant, it is due to be prepared 

and submited to the client two kinds of report, one preliminary and one final 

report, as follow: 

I- Preliminary Report  

Preliminary Report prepared in three sets and submitted to the client as 

follow :  

1. First set: Main report ( in Farsi and English ); 

2. Second set: Main annex ( in Farsi );  

3. Third set: Complementary annex ( in Farsi ). 

The first set, which consists the main report, has three sub-sets as 

follows: 

1. Generalities; 

2. Research design; 

3. Data seized from the implementation of the research design of the 

“Social Assessment of Tehran Recycling Solid Waste Project”; 
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The second set, which is main annex, has the following sub-sets:  

2-1. Background studies to the subject matter; 

2-2. Socio-economic development situation of Tehran; 

2-3. Problems raised from the uneven socio-economic development 

of Tehran; 

2-4.  Problems of stakeholder groups in relation to Tehran’s solid-

waste; 

2-5. Main problems of uneven  socio-economic development of 

Tehran in relation to solid waste project; 

2-6. Achievements obtained from documental studies, interviews, 

visits and group discussions; and  

2-7. Geographic and socio-economic situation of Aziz abad and 

Houshang abad ( new landfill for Tehran solid waste ). 

The third set, which is the complementing annex, covers the 

following sub-sets:  

3-1. The questions set in individual and group discusion interviews; 

3-2. Refrences; 

3-3. Tables; 

3-4. Documents; and 

3-5. Photographs.    

II. Final Report 

The final report consists of the four following sets: 

1. First set: executive summary ( in Farsi and english ); 

 executive summary has seven sections, as follows:  

1-1. Introduction; 

1-2. Characters of the project;  

1-3. Objectives of the study; 

1-4. Population under study; 
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1-5. Methodology; 

 Methods, 

 Techniques of the collecting data.   

1-6. Consultants approach on problems and obstacles of the 

Tehran socio-economic development; 

1-7. Major findings; 

 Major need & wants; 

 Major problems and difficulties; 

 Major recommendations.   

1-8. Recommendations. 

 Strategic; 

 Applied;  

2. Second set: Main report ( in Farsi and English ); 

The Main report has four sections, as follows;     

2-1. Introductory and background studies;  

2-2. Research design;  

2-3. Research findings; and  

2-4. Outcomes and recommendations. 

3. Third set: Main annex: 

3-1. Background studies to the subject matter.  

3-2. The results achieved from annex concerning the situation of 

Tehran socio-economic development. 

3-3. Problems and obstacles due to uneven socio-economic 

development of Tehran. 

3-4. Problems concerning the stakeholders groups related to 

Tehran solid wastes.  

3-5. Main problems of uneven socio-economic development of 

Tehran, which are related to solid waste project. 
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3-6. Achievements obtained from documental studies, interviews, 

visits and groups discussions. 

3-7. Geographical and socio-economic situation of Aziz abad and 

Hooshang abad (New Landfill for Tehran solid waste).   

4. Fourth set: Complementary annex. 

In this complementry annex, the following documents are present: 

4-1. Five types of individual and group interviews questions; 

4-2. References and sources; 

4-3. Tables; 

4-4. Formal document; and  

4-5. Photos and selected parts of magazines about solid wastes.   

 These sets are the final report. The executive summery and main set are 

prepared in Farsi and English. The third and fourth sets are in Farsi with a 

summery sheet in English. 

 

          The present set is, the complementary final report.   
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 خالصه            

 

در اين پيوست اسناد و مدارك گزارش به شرح زير تهيه 

 : و تدوين شده است 

 :هايگروهيشاملهاومباحثههايمصاحبهپرسش .1

هايگروهيهايفرديومباحثههايمطرحشدهدرمصاحبهپرسش.1ـ1

كارگاه خانوارها، با عمومي خدمات و صنعتي تجاري، وهاي دولتي

؛(توليدكنندگانزباله()NGO)غيردولتي

2 1ـ مصاحبهپرسش. در شده مطرح باهاي گروهي و فردي هاي

توليدكنندگانزبالهخطرناك)هايدولتيوغيردولتيبيمارستان

؛(

هايگروهيهايفرديومباحثههايمطرحشدهدرمصاحبهپرسش.1ـ3

افرادآسيبپذير)هايزبالهرافايستگاهباخانوارهايساكناط

؛(

هايفرديوگروهيباجمعآوريهايمطرحشدهدرمصاحبهپرسش.1ـ4

؛(دستاندركارانزباله)كنندگانزباله

هايمطرحشدهدرمصاحبهباكارشناسانسازمانبازيافتپرسش.1ـ5

 (.صاحبنظرانوكارشناسان)

خذيكهموردمطالعهگروهتحقيققرارگرفتهبرخيمنابعومآ .2

 است؛

 هايمكمل؛جدول .3

 اسنادومدارك؛ .4

اليحهپيشنهاديدولتبهمجلس؛«مديريتپسماندها» .1

پسماندهاي .2 دفع و حمل آوري، جمع تفكيك، دستورالعمل

 پزشكي؛
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هاوقوانينومقرراتمصوببرگرفتهازقوانينشهرداري .3

 قانونمجازاتاسالمي؛

 .هاوبريدهجرايدمرتبطباموادزايدجامدشهرتهرانسعك .5

گويند؛هاسخنميعكس -

.بريدهجرايد -
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Summary 

 

The documents and information used in this annex was collated in the following 

manner: 

1 Questions of individual interviews and groups discussions: 

1.1 Questions of individual interviews and groups discussions with households, 

industrial workshops and public service organizations both governmental and 

non-governmental (Waste produces). 

1.2 Questions of individual interviews and group discussions with governmental 

and non-governmental hospitals (Hazardous waste producers). 

1.3 Questions of individual interviews and groups discussions with households 

near and around the waste collection depots and stations (Disadvantaged 

groups). 

1.4 Questions of individual interviews and group discussions with waste collectors 

and handlers (Employees involved). 

1.5 Questions of members and managers of the organization waste management 

(Experts involved). 

2 Documents and resources studied by the research group. 

3 Supplementary tables and graphs. 

4 Deeds and documents: 

1.1 “Waste management”, the proposed legislative government bill  

1.2 Documentary guidelines for medical waste separation, collection and 

transportation. 

1.3 Laws and regulations derived from municipal laws and Islamic laws.  

 

5 Photographs and journal articles and cutouts relating to solid waste in Tehran. 

 A picture speaks a thousand words. 

 Article cut outs from newspaper. 
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 پيوست مربوط به   .  4ـ  1
 

 هاي  هاي مصاحبه پرسش

هاي  فردي و مباحثه

 گروهي      
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1 

هاي  هاي مطرح شده در مصاحبه با خانوارها، كارگاه پرسش

 تجاري ، صنعتي و خدمات عمومي

 دولتي و غير دولتي 

 (توليد كنندگان زباله )  

 

طالعات زير توسط مصاحبه كنندگان و اداره كنندگان ا

هاي گروهي مطرح شده و اطالعات  هاي انفرادي و مباحثه مصاحبه

 . شد كسب شده توسط آنها يادداشت و ضبط مي

آيا از اجراي طرح تفكيك مواد زايد جامد و اهداف اين  .1

 طرح اطالع داريد؟

اري از براي تحويل مواد زايد جامد خود به ماموران شهرد .2

 كنيد؟ اي استفاده مي چه وسيله

 زمان جمع آوري مناسب زباله از نظر شما چه موقع است؟ .3

دوره جمع آوري زباله از نظر شما چند شب يكبار صورت  .4

 بگيرد بهتر است؟

آيا حاضر هستيد زباله خود را به صورت تر و خشك جدا  .5

 كنيد؟

 ت؟نظافت محل و شهر شما از نظر جمع آوري زباله چگونه اس .6

نان خشك، پالستيك، شيشه، فلز، كاغذ، روزنامه و مقواي  .7

 كنيد؟ خود را چه مي

براي دور ريختن اشياي بزرگ غير قابل استفاده منزل چه  .8

 كنيد؟ مي
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آيا تمايل داريد زباله  خود را در مخازني كه در نزديكي  .9

 شود قرار دهيد؟ محل سكونت شما نصب مي

ا سر وقت بيرون اگر نتوانيد به داليلي زباله  خود ر .11

 كنيد؟ بگذاريد آن را چكار مي

هر چند وقت يكبار جمع آوري زباله  خشك را مناسب  .11

 دانيد؟ مي

 كنند؟ آيا در محل شما زباله  را روي زمين جمع مي .12

 بهترين روش تفكيك زباله  از نظر شما چيست؟ .13

ها چه  از مسوولين اجرايي خدمات شهري شهرداري .14

 انتظاراتي داريد؟

 شود؟ اگر بلي به چه صورت؟ تفكيك مي  آيا زباله .15

آيا الزم است زباله در كيسه حمل شود اگر نه به چه  .16

 تر است؟ صورت مناسب

 به نظر شما تركيب زباله  چگونه است؟ .17

آيا در محل شما زباله  دزدي وجود دارد ؟ اگر بلي  .18

 شود؟ چه نوع زباله  دزديده مي

اله جمع آوري كنندگان زباله  مجاز و غير مجاز زب .19

 كنند؟ را به كجا منتقل مي

هاي تحويل زايدات تفكيك شده را  كداميك از سيستم .21

 دهيد؟ ترجيح مي

آيا براي بهتر انجام شدن طرح تفكيك زباله  تمايل  .21

 به همكاري داريد؟

دانيد در صورت بروز مشكل يا داشتن سواالتي  آيا مي .22

 در مورد امر بازيافت بايد به كدام سازمان مراجعه كرد؟
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نظر شما بهترين روش براي تحويل زايدات كدام  به .23

 است؟

اثرات طرح بازيافت، در نظافت و بهداشت محيط زيست  .24

 كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي

آيا از نحوه بيرون گذاشتن زباله  همسايگان خود  .25

 رضايت داريد؟ پيشنهاد شما چيست؟

 شود؟ هايي از زباله  مي آيا اطالع داريد چه استفاده .26

ديكي محل سكونت شما ايستگاه جمع آوري آيا در نز .27

 زباله  وجود دارد؟

 آلودگي زباله در محيط شهري در چه حدي است؟ .28

 هايي است؟ بازيافت مواد زايد جامد در چه زمينه .29
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هاي  هاي مطرح شده در مصاحبه با كاركنان بيمارستان پرسش

 دولتي و غير دولتي  

 ( توليد كنندگان زباله خطرناك ) 

 

هاي دريافتي  هاي گروهي مطرح و پاسخ هاي زير در مباحثه پرسش

 . شد گران اداره كنندگان يادداشت و ضبط مي توسط مصاحبه

 مشخصات بيمارستان؟ .1

 تعداد كاركنان در زمينه دفع زباله؟ .2

 وزن زباله در شبانه روز؟ .3

 ها؟ نوع وسيله جمع آوري از بخش .4

 ها؟ ها از بخش طريقه و ساعت جمع آوري زباله .5

 ل نگهداري زباله و حجم آن؟مح .6

 كيفيت محل نگهداري زباله؟ .7

 مدت نگهداري زباله؟ .8

 وجود حيوانات موذي؟ .9

 ضدعفوني وسايل جمع آوري و مواد مورد استفاده؟ .11

 حمل زباله از بيمارستان چگونه است؟ .11

 شود؟ زباله  بيمارستان چگونه دفع مي .12

 آيا دستگاه زباله سوز داريد؟ .13
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احبه انفرادي و گروهي با خانوارهاي هاي مطرح شده در مص پرسش

 ( افراد آسيب پذير )  هاي زباله   ساكن اطراف ايستگاه

 

هاي زير توسط مصاحبه كنندگان و اداره كنندگان در  پرسش

ها  شود و پاسخ هاي گروهي مطرح مي هاي فردي و مصاحبه مصاحبه

 . شد توسط آنها يادداشت و ضبط مي

 تمايل بفرماييد؟مشخصات خودتان را در صورت  .1

 ساكن كدام محل هستيد؟ .2

آيا به دليل قرار گرفتن در همسايگي ايستگاه جمع آوري  .3

 مواد زايد جامد مشكالتي داريد؟

 در صورت وجود مشكل به آنها اشاره بفرماييد؟ .4

 هاي اين محل با مشكالتي مواجه هستند؟ آيا بچه .5

ها براي شما مزاحمتي ايجاد  آيا سر و صداي كاميون .6

 د؟ اگر بلي در چه موقع اين مزاحمت بيشتر است؟كن مي

ها تاثيري در تجمع حيوانات موذي در  آيا وجود ايستگاه .7

 محل دارد؟

 رسد؟ آيا بوي بد زباله  به محل سكونت مي .8

اي مسايل بهداشتي در  به نظر شما تا چه اندازه .9

 شود؟ ها رعايت مي ايستگاه

 ها كدام است؟ آثار سوء زباله .11

 بينند؟ اني بيشتر لطمه ميها و كس چه گروه .11
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4 

هاي  هاي انفرادي و مباحثه هاي مطرح شده در مصاحبه پرسش

گروهي با جمع آوري كنندگان و تفكيك كنندگان دولتي و غير 

 دولتي 

 ( دست اندر كاران زباله )  

هاي زير توسط مصاحبه كنندگان و اداره كنندگان  پرسش

 . بت و ضبط گرديدهاي گروهي مطرح و پاسخ آنان ث مصاحبه

 ؟( در صورت تمايل ) نام و نام خانوادگي  .1

 ؟( در صورت تمايل ) سن  .2

وضع خانوادگي، تعداد اعضاي خانوار و مشخصات ديگر  .3

 ؟( در صورت تمايل ) خانوادگي 

 ؟( اگر شغل ديگري داريد ) شغل اصلي  .4

 نوع فعاليت در ارتباط با مواد زايد جامد؟ .5

 كنيد؟ آوري ميچه نوع مواد زايد جامد جمع  .6

 كنيد؟ مواد زايد جمع آوري شده را چكار مي .7

در صورت ) ميزان درآمد از محل جمع آوري مواد زايد جامد  .8

 ؟( تمايل 

 از چرخه مواد زايد جامد چه اطالعاتي داريد؟ .9

در ارتباط با مواد زايد جامد با چه افراد يا  .11

 هايي ارتباط داريد؟ گروه

 آيا از كار خود راضي هستيد؟ .11

 خطرات تماس با مواد زايد جامد اطالع داريد؟از  .12

 فروشيد؟ مواد زايد جامد جدا شده را كجا مي .13
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عمده خريداران مواد زايد جامد جداسازي شده توسط  .14

 شما چه كساني هستند؟

ها و  در مورد تفكيك و جمع آوري زباله چه گروه .15

 بينند؟ افرادي بيشتر لطمه مي

 ه چقدر است؟نقش كودكان در جمع آوري و تفكيك زبال .16

 برند؟ چه كساني در جمع آوري و تفكيك زباله سود مي .17
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5 

هاي مطرح شده در مصاحبه با كارشناسان سازمان  پرسش

 بازيافت   

 ( صاحبنظران و كارشناسان )  

 

هاي زير توسط مصاحبه كنندگان و اداره كنندگان  پرسش

 . ها ضبط و ثبت گرديد ها مطرح و پاسخ مصاحبه

منطقه  22مواد زايد جامد و جمع آوري آن در  وضعيت فعلي .1

 تهران چگونه است؟

پيشنهاد شما براي بهتر شدن وضعيت جمع آوري مواد زايد  .2

 جامد چيست؟

وضعيت مديريت جمع آوري و دفن مواد زايد جامد چگونه  .3

 است؟

پيشنهاد شما براي بهتر شدن وضعيت مديريت جمع آوري و  .4

 دفن مواد زايد جامد چيست؟

اي درگير با جمع آوري مواد زايد جامد مجاز و غير ه گروه .5

 ها هستند؟ مجاز كدام

 هاست؟ مراكز دفن مواد زايد جامد در حال حاضر كدام .6

 آسيب شناسي اجتماعي و زيست محيطي مواد زايد جامد؟ .7

 بندي نظرات شما؟ پيشنهادات و جمع .8
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 منابع فارسي 

 آلستير، كارمل، مترجم مريم حيدريه،   .1

ايد جامد، مايع و اثرات دفع آنها بر محيط زيست، مواد ز

 1371دانشگاه تربيت مدرس،  : تهران

 اسدي، محمود،   .2

سازمان حفاظت محيط : مديريت مواد زايد خطرناك، تهران

 1371زيست، 

 اسالمي، محمود،   .3

هاي متداول بازيافت و تبديل مواد در جهان، سازمان  روش

 1371هران، مرداد بازيافت و تبديل مواد شهرداري ت

 اسماعيلي،   .4

طرح تفكيك از ) طرح پژوهش سنجش افكار شهروندان در مورد 

 ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران(مبدأ 

 اميني، محمد رضا،   .5

هاي اقتصادي در توليد و جمع اوري  بررسي و ساماندهي فرصت

سازمان مديريت :  مواد زايد جامد جامد خانگي، تهران

 صنعتي 

 ايماندل، كرامت اله،   .6

بررسي سوابق پزشكي نحوه ارتباط مواد زايد جامد با 

  1371ها، دانشكده بهداشت و علوم پزشكي ايران ،  بيمارستان

بررسي مقدماتي تهيه طرح بازيابي مواد زايد جامد شهر   .7

تهران، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

1362 

پروژه مديريت مواد زايد تهران بزرگ، برنامه آموزش   .8

 1378سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، پاييز 
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تفكيك و جمع آوري مواد زايد جامد به صورت تر و خشك،   .9

 1374سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

هايي جهت شركت فعال مردم در كاهش مواد زايد جامد و  توصيه  .11

اد، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري بازيافت مو

 1378تهران، 

 جهش، كيميا،   .11

 1378طرح جامع مواد زايد جامد شهر اهواز، جهش كيميا، 

 حجتي اشرفي، غالمرضا،   .12

 1371مجموعه قوانين و مقررات شهرداري و شوراهاي اسالمي، 

 خاتم، مجيد،   .13

آوري مواد هاي اقتصادي در توليد، جمع  برسي ساماندهي فرصت

زايد جامد جامد خانگي، سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 1373شهرداري تهران، 

 خدارحمي، زهرا،   .14

 4ارزيابي طرح تفكيك مواد زايد جامد در مبدأ منطقه 

، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري  7تهران ناحيه 

 1377تهران، 

 خدايي، احمدي،   .15

 1مواد زايد جامد در ناحيه آناليز زماني سيستم جمع آوري 

شهرداري تهران، سازمان بازيافت و تبديل مواد  8و منطقه 

 1371شهرداري تهران، 

 خضري نژاد، حسين،  .16

سازمان بازيافت و : قانون مديريت مواد زايد كره، تهران 

 تبديل مواد شهرداري تهران

 دبيرخانه شوراي نظارت بر گسترش تهران،   .17

: مواد زايد جامد شهر تهران، تهران سيستم جمع آوري و دفع
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 دبيرخانه شوراي نظارت 

 دبيرخانه شوراي نظارت بر گسترش تهران،   .18

 4ـ  5سيستم جمع آوري و دفع مواد زايد جامد شهر تهران 

 دبيرخانه شوراي نظارت: ساله، تهران 

دستورالعمل اجرايي مجوزهاي صادره در ارتباط با جمع آوري   .19

  1379زيافت، مواد زايد قابل با

دستورالعمل سازمان محيط زيست، ضوابط مربوط به دفع مواد   .21

، سازمان (مواد زايد جامد در محيط ) زايد جامد شهري 

 1371بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

اجراي مجوزهاي صادره در ارتباط با جمع آوري   دستورالعمل  .21

فت و تبديل مواد زايد جامد قالب بازيافت، سازمان بازيا

 1379مواد شهرداري تهران، 

 دفتر مطالعات و برنامه ريزي تهران،   .22

سيستم جمع آوري و دفن مواد زايد جامد شهر تهران منطقه 

 1381، 21، شهرداري منطقه 21

 دفتر مطالعات و برنامه ريزي تهران،   .23

طرح اخذ هزينه جمع آوري و دفع از توليد كنندگان مواد 

 1381، 21ري منطقه زايد جامد، شهردا

 دفتر حقوقي و امور مجلس،   .24

: مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست، تهران 

 سازمان حفاظت محيط زيست

 دفتر مطالعات و برنامه ريزي تهران،   .25

هاي محلي، مركزي، انتقال مواد زايد جامد در  نقش ايستگاه

 سيستم جديد جمع آوري و دفع مواد زايد جامد در سيستم

جديد جمع آوري و دفع مواد زايد جامد، دفتر مطالعات و 

 1381برنامه ريزي تهران، 
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 دفتر مطالعات و برنامه ريزي تهران،   .26

طرح مرحله اول سيستم جمع آوري دفع مواد زايد جامد 

 3تهران، شهرداري منطقه 

 رستگاري، حسينعلي،   .27

ر د  لزوم توجه براي پاكيزگي و جمع آوري مواد زايد جامد

شهرها و رابطه آن با تامين سالمت و بهداشت جامعه، بهداشت 

 محيط

 رضا مدني، همايون،  .28

تجزيه و تحليل اطالعات در خصوص زايدات جمع آوري شده 

خانگي در ژاپن، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري 

 1372تهران، 

 زرگران، علي،   .29

امد و نقش آموزش در مكانيسم فرايند توليد مواد زايد ج

مواد زايد از نظر كميت و كيفيت و ارزشيابي افزايش توان 

تطابق اكولوژيكي انسان، سازمان بازيافت و تبديل مواد 

  1371شهرداري تهران، اسفند 

 زهرايي، بهزاد،   .31

گزارش سنجش افكار شهروندان تهراني در مورد طرح تفكيك از 

افت و ، سازمان بازي21منطقه  2مبدأ و نظافت شهري ناحيه 

 تبديل مواد شهرداري تهران

زهرايي، بهزاد، گزارش سنجش افكار شهروندان تهراني در   .31

، 21منطقه  4مورد طرح تفكيك از مبدأ و نظافت شهري ناحيه 

 سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران

 زهرايي، بهزاد،   .32

گزارش سنجش افكار شهروندان تهراني در مورد طرح تفكيك از 

، سازمان بازيافت و 21منطقه  1و نظافت شهري ناحيه  مبدأ
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 تبديل مواد شهرداري تهران

 سازمان بازيافت و تبديل مواد،   .33

: سيستم جديد جمع آوري مواد زايد جامد شهر تهران، تهران

 سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران

 سازمان حفاظت محيط زيست،   .34

، سازمان حفاظت محيط 64ت هاي زيست محيطي ارديبهش آموزش

 زيست

 سعيدي، نويد،   .35

مركز مطالعات و برنامه ريزي : بهبود مديريت شهري، تهران 

 1379وزارت كشور، 

 سازمان بازيافت و تبديل مواد،   .36

مجموعه مقاالت اولين سمينار بازيافت و تبديل مواد، 

 1372تهران، 

 سازمان بازيافت و تبديل مواد،   .37

 1382ويرايش اول، مرداد  برنامه راهبردي،

 سازمان بازيافت و تبديل مواد،   .38

تاريخچه كوتاهي از سازمان، تهران، سازمان بازيافت و 

 تبديل مواد ، بدون تاريخ

 سازمان بازيافت و تبديل مواد،   .39

متن قرارداد واگذاري جمع آوري زايدات و ضايعات و خدمات 

: ون، تهران تعا/ و پاكيزگي مناطق، نواحي به بخش خصوصي 

 شهرداري تهران

 سلطاني، محمود،   .41

اداره : نقش عوامل اقتصادي در توليد مواد زايد، تهران 

 1381كل حفاظت محيط زيست، 

41.  
 سيف اللهي، سيف اله،
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 ؛1367جامعه شناسي ، دانشگاه پيام نور ، 

42.  
 سيف اللهي، سيف اله،

 جامعه شناسي ، مباحث و مسايل اجتماعي ، پژوهشكده جامعه

 ؛1373پژوهي و برنامه ريزي الميزان ، 

43.  
 سيف اللهي، سيف اله،

 ؛1374اقتصاد سياسي ايران ، مجموعه مقاله ها و نظرها، 

44.  
 سيف اللهي، سيف اله،

موسسه جامعه : شناسي مسايل اجتماعي ايران، تهران امعه

 1382پژوهان سينا، 

 شركت سامان زيست شهر،   .45

ايد جامد شهر تهران، شركت اطالعات پايه طرح مديريت مواد ز

  1371سامان زيست شهر، 

 شركت سامان زيست شهر،   .46

ساله طرح مديريت مواد زايد شهر تهران  5برنامه پيشنهادي 

 1371بزرگ، شركت سامان زيست شهر، 

 شركت سامان زيست شهر،   .47

تكنولوژي موجود در جهت جمع آوري، نگهداري و حمل و نقل 

 1371مان زيست شهر، مواد زايد جامد، شركت سا

 شركت سامان زيست شهر،   .48

سيستم جديد جمع آوري و دفع مواد زايد جامد شهر تهران، 

 1371شركت سامان زيست شهر، 

 شركت سامان زيست شهر،   .49

هاي دفع در سيستم مديريت مواد زايد جامد، شركت  نقش روش

 1371سامان زيست شهر، 

خطرناك، سازمان بندي و تشريح مواد زايد  شناخت، طبقه  .51

بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، ژانويه، فوريه و 

 1988مارس 

هاي دفع و بازيافت مواد زايد جامد در ژاپن، سازمان  شيوه  .51

 1375: بازيافت و تبديل مواد، شهرداري تهران
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 صفوي، شاهرودي و رضا  همايون،  .52

ر تجزيه و تحليل سيستم جمع آوري نيمه مكانيزه زايدات د

سازمان بازيافت و تبديل مواد : تهران بزرگ، تهران

 1378شهرداري تهران، 

 صمدي، نصراله،   .53

كار ساده جهت حفاظت از كره زمين، سازمان  51انجام 

 1374بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

 صناعي، ميترا،   .54

طرح سنجش افكار شهروندان در مورد جمع آوري مكانيزه مواد 

 1) ليتري در ناحيه  721با استفاده از مخازن زايد جامد 

سازمان بازيافت و تبديل مواد : ، تهران  8و منطقه ( 

 شهرداري تهران

 صناعي، ميرساجدي،   .55

 7گزارش نظر سنجي طرح بازيافت كاغذ در مدارس منطقه 

سازمان بازيافت و تبديل : آموزش و پرورش تهران، تهران 

 مواد شهرداري تهران

 ، محمود، طالقاني  .56

موسسه : ، تهران(1)مطالعات جامعه شناسي شهر تهران 

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني 

 طالقاني، محمود،  .57

موسسه : ، تهران (2)مطالعات جامعه شناسي شهر تهران 

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني 

 عبدلي، محرم،   .58

هاي  وانين و ضوابط و آئين نامهضرورت تهيه و تدوين ق

 1371مديريت مواد زايد جامد جمهوري اسالمي ايران، 

 عبدلي، محمد علي،   .59
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طرح جامد ) پيشنهاد روش دفع مواد زايد جامد در گيالن 

، استانداري گيالن، دانشگاه تهران، (مواد زايد جامد گيالن 

 1371موسسه مطالعات محيط زيست، 

 عبدلي، محمد علي،   .61

هاي كنترل آن،  يستم مديريت مواد زايد جامد شهري و روشس

 1372سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، بهار 

 عبدلي، محمد علي، مجلسي، منيره،   .61

هاي بهداشت مديريت مواد زايد جامد  بررسي جنبه

  1372بيمارستاني، دانشكده بهداشت محيط بهشتي، 

 ، علمي، ميترا، شجاعي، افسانه  .62

سير مواد زايد جامد و مشكالت بهداشتي شهر تهران، سازمان 

 1378بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

 علوتبار، عليرضا،   .63

) بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها 

، سازمان بازيافت و تبديل مواد (تجارب جهاني و ايراني 

 1379شهرداري تهران، 

 رضا، علوي تبار، علي  .64

جلد ) بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها 

 1378ها،  ، شازمان شهرداري(اول 

 عمراني، قاسمعلي،    .65

 دانشگاه آزاد اسالمي : ، تهران ( 1جلد ) مواد زايد جامد 

 عمراني، قاسمعلي،   .66

 دانشگاه آزاد اسالمي : ، تهران ( 2جلد ) مواد زايد جامد 

 ن، فاميليان، حس  .67

شهرداري  21بررسي عملكرد كمي و كيفي بازيافت در منطقه 

  1377تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 
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 كريم زادگان، حسن،   .68

بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زايد جامد مراكز 

هاي استان تهران، دانشگاه آزاد  بهداشتي و درماني شهرستان

 1372. اسالمي

 لي عبدلي،گلوسن، چوبانو، ترجمه، محمد ع  .69

مديريت مواد زايد جامد، سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 1371شهرداري تهران، 

 مانيبوجي، سايرين،   .71

شهرداري مانيل ـ ) مديريت مواد زايد جامد در مانيل 

، اداره كل روابط عمومي بين الملل، (اداره خدمات عمومي 

سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، شهريور 

1374 

 مجلسي، منيره،   .71

: نقش مردم در مديريت مواد زايد جامد شهر تهران، تهران 

 دانشكده بهداشت شهيد بهشتي 

 مجله نيوسايت،   .72

بازيافت در قاهره، داستان مواد زايد جامد پر بركت، 

معاونت پژوهش و توسعه، سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 1991شهرداري تهران، ژوئن 

و مقررات مربوط به وزارت كشور از آغاز  مجموعه قوانين  .73

، وزارت كشور، 1349پيروزي انقالب اسالمي تا پايان سال 

1371 

 محمد خواه، منوچهر،   .74

سازمان بازيافت و تبديل : كودك و مواد زايد جامد، تهران 

 مواد شهرداري تهران

 محمدي تباعي، داود،   .75
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هاي  تاننحوه جمع آوري و دفع مواد زايد جامد در بيمارس

 1371تهران، دانشكده بهداشت و علوم پزشكي تهران، 

 محمود اسدي و سايرين،   .76

سازمان حفاظت محيط : مديريت مواد زايد خطرناك، تهران 

 زيست

 مرسون، جان،   .77

كره جنوبي و بيداري از خواب عدم توجه به محيط، اداره كل 

 روابط عمومي و بين الملل، سازمان بازيافت و تبديل مواد

 1372شهرداري تهران، 

 ، امير رضا،  مزروعي  .78

: اهميت مواد زايد جامد و ضرورت توجه به آن، تهران 

 سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

معاونت پژوهش و توسعه، تفكيك در مبدأ يك تجربه در   .79

سازمان بازيافت و تبديل : كشورهاي در حال توسعه، تهران

 مواد شهرداري تهران

 معاونت پژوهش و توسعه،   .81

طرح جداسازي و جمع آوري پسماندهاي شهري به صورت تر و 

سازمان : خشك با استفاده از نيروهاي خدمات شهري، تهران 

 بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران

 معتبر، سهيل،   .81

 3بررسي نحوه جمع آوري و دفع مواد زايد جامد در منطقه 

  3هرداري منطقه ش: شهرداري تهران، تهران

 معلمي، بهرام،   .82

بيانيه كنفرانس جهاني محيط زيست، سازمان بازيافت و 

 1992تبديل مواد شهرداري تهران، 

 معينيان، محمد تقي،   .83
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هاي سطحي، سازمان حفاظت محيط  تاثير مواد زايد جامد بر آب

 1371زيست، شهريور 

 مفيدي، فرهمند،   .84

ر خصوص بازيافت د 4بررسي نظرات شهروندان منطقه 

پسماندهاي خانگي و زايدات شهري، سازمان بازيافت و تبديل 

 1379مواد شهرداري تهران، 

 منجمي، پرويز و سايرين،   .85

بررسي مسايل مربوط به جمع مسايل مربوط به جمع آوري دفع 

ها، معاونت پژوهش دانشگاه شيراز،  مواد زايد جامد در شهر

1371  

 منوري، مسعود،   .86

بنيادي در حل مشكالت دفع مواد زايد جامد شهري مواد نگرشي 

 زايد جامد در محيط 

 1365، ( دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست ) 

 منوري، مسعود،   .87

تشريح سيستم سابق جمع آوري و دفع مواد زايد جامد، تهران 

 سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران: 

 مهدوي، سعادتي،   .88

م اخذ عوارض توليد مواد زايد جامد در سئول، نتايج سيست

 1371سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، 

 مهستي، پژمان،   .89

قوانين و مقررات مواد زايد خطرناك متناسب با خواص و 

 دانشگاه آزاد اسالمي: بندي آن در ايران، تهران طبقه

 ميراب زاده، پرستو،   .91

: ست محيطي توسعه، تهران راهنماي ارزيابي پيامدهاي زي

 سازمان حفاظت محيط زيست
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 ميرساجدي، نيلوفر،   .91

طرح سنجش افكار شهروندان در مورد جمع آوري مكانيزه مواد 

سازمان بازيافت و تبديل مواد : زايد جامد، تهران 

 شهرداري تهران

 ناميليان سوركي، حسن،   .92

ري شهردا 21بررسي عملكرد كمي و كيفي بازيافت در منطقه 

 1377تهران، دانشگاه تربيت مدرس، تابستان 

 نجاتي، محمود،   .93

مركز مطالعات و برنامه : هاي شهري، تهران روش شناسي پژوهش

 ريزي شهري 

 نقوي، رضا،   .94

تجزيه و تحليل، مقايسه و بهينه سازي تفكيك، جمع آوري و 

شهرداري تهران  8حمل مواد زايد جامد در ناحيه يك منطقه 

 دانشگاه آزاد اسالمي : ل رياضي مناسب، تهران و ارايه مد

 نيكخواه، عباس،   .95

 مركز نشر دانشگاهي : اصول بهداشت محيط، تهران 

وضعيت مواد زايد جامد مراكز بهداشتي درماني تهران،   .96

معاونت پژوهش و توسعه، سازمان بازيافت و تبديل مواد 

 1371شهرداري تهران، 

 يغمايي، مهناز،   .97

اب وسيله حمل مواد زايد جامد، سازمان بازيافت سيستم انتخ

 1381: و تبديل مواد شهرداري تهران

 مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران،   .98

برآورد متوسط مبلغ پرداختي شهروندان تهراني به مأمورين 

 1374تهران، . جمع آوري مواد زايد جامد

 مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران،   .99
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هاي دفع در سيستم مديريت مواد زايد جامد، ترجمه  نقش روش

مركز مطالعات و برنامه : شركت سامان زيست شهر، تهران

 ريزي شهر تهران 

 1372عبدلي، محمدعلي، مديريت مواد زايد صنعتي،   .111
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 1381كارگاههاي شهر تهران به تفكيك فعاليت و تعداد كاركن در سال :  16جدول شماره 
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 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

استخراجسنگوشنو

ماسهوخاكرس
21  -3 2 1 2  -6 5 2  - - - - - -

استخراجموادمعدني

طبقهبندينشدهدر

جايديگر

15  -1 2 1  - -4 3 2  -1 1  - - -

توليدوعملآوريو

حفاظتگوشتماهي،

ميوه،سبزيجات،

هاازروغنهاوچربي

فساد

217  -71 28 12 8 11 26 19 11 6 8 5  -3 1 

هايتوليدفرآورده

لبني
225  -81 84 34 21 11 7 4 2 5 3 1 1 2  -

توليدمحصوالتاز

هايآسيابشدهودانه

نشاسته

63  -12 7 7 3 3 3 7 8 9 3 1  - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

33 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

 اظهار

 نشده 

توليدسايرمحصوالت

اييغذ
5574  -337 544 1771 1911 651 225 83 32 15 9 4 1 1 3 

توليدانواع

هاآشاميدني
21  - -2 3 2 1 3 2  -1 1 4 1 1  -

توليدمحصوالتاز

توتونوتنباكوـ

سيگار

3  - -1  - - - - - - - -1  -1  -

ريسندگيبافندگيو

تكميلمنسوجات
737  -148 169 112 75 57 67 55 17 14 11 5 4 2 1 

- -  1 2 7 5 3 31 71 95 129 271 586 1137-  2236توليدسايرمنسوجات

توليدانواعپارچهو

كاالهايكشبافوقالب

باف

2316  -517 817 482 226 132 119 28 4  -1  - - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

34 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدپوشاكبه

استثنايپوشاكاز

پوستخزدار

1217

3 
 -3314 

297

2 
2111 1411 

111

9 
1124 284 37 15 11 4  - -4 

عملآوردنورنگ

كردنپوستخزدارو

يساختهشدهازكاالها

آن

1  -1  - - - - - - - - - - - - -

دباغيوعملآوردن

چرموساختكيفو

چمدانوزينويراق

1179  -251 346 264 152 75 61 24  -3  -2 1  - -

 1- -  6 5 9 16 111 354 461 644 747 575 339-  3268توليدكفش

ارهكشيورندهكاري

چوب
117  -24 41 17 13 3 7 3  - - - - - - -

توليدكاغذومحصوالت

كاغذي
817  -128 224 159 99 47 81 39 17 4 3 6 1  - -

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

35 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

 9 1 3 15 21 27 28 91 179 132 168 212 182 122-  1189انتشار

چاپوفعاليتهاي

خدماتيمربوطبهچاپ
1911  -275 416 352 232 185 244 156 27 19 9 5  - - -

تكثيررسانههايضبط

شده
161  -115 32 8 4 4 3 2 2 1  - - - - -

توليدفرآوردههاي

كورهكك
8  -3 2  - - -2 1  - - - - - - -

هايتوليدفرآورده

نفتيتصفيهشده
42  -6 2 11  -1 11 5 1 1 2 2 1  -1 

توليدموادشيميايي

اساسي
124  -11 23 16 12 11 18 19 4 6  -4  - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

36 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

  نفر

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدسايرمحصوالت

شيميايي
431  -45 46 47 43 37 54 47 31 23 17 35 1 3 1 

- - - - - - - -  1- - -  1- -  2توليداليافمصنوعي

توليدمحصوالتالستيكي

بجزكفش
186  -27 41 36 27 14 13 12 3 4 4 3  -2  -

توليدمحصوالت

پالستيكيبجزكفش
2127  -375 564 352 211 147 194 117 36 18 8 3  - -3 

توليدشيشهومحصوالت

ايشيشه
321  -78 91 47 25 15 17 21 14 11  -3  -1  -

توليدمحصوالتكاني

غيرفلزيطبقهبندي

نشدهدرجايديگر

737  -111 121 117 77 64 112 66 25 21 16 12 1 3 2 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

37 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 فر ن

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدمحصوالتاوليه

آهنوفوالد
157  -21 34 23 15 11 23 18 5  -3 4 1  - -

توليدفلزاتاساسي

گرانبهاوفلزات

اساسيغيرآهني

125  -21 21 21 7 4 19 12 4 6 6 1 2 1  -

- -  2 1 1 5 6 11 23 29 42 55 76 68-  318ريختهگريفلزات

توليدمحصوالتفلزي

ساختمانيمخازن

هاومولدهايانباره

بخار

2421  -771 894 391 153 86 58 44 5 7 5 8 1  - -

توليدسايرمحصوالت

فلزيفابريكيو

فعاليتهايخدماتي

فلزكاري

9187  -2915 
294

4 
1486 731 396 415 194 53 35 21 11 3 1 2 

توليدماشينآالتبا

كاربردعام
1184  -226 341 169 112 71 118 71 31 31 14 11 2  -2 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

38 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  عاليتشرح ف

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدماشينآالتبا

كاربردخاص
1169  -294 312 153 112 59 111 75 28 13 12 5  -1 15 

توليدوسايلخانگي

طبقهبندينشدهدر

جايديگر

317  -51 52 48 47 25 31 27 6 9 11 6 2 2  -

توليدماشينآالت

اداريوحسابگرو

تيمحاسبا

78  -6 5 11 7 4 11 16 6 3 7 3  - - -

توليدموتورهايبرق

وژنراتورو

ترانسفورماتور

1178  -528 341 111 39 18 23 16 6 3 1 1 1  - -

توليددستگاههاي

توزيعوكنترلنيروي

برق

321  -55 83 54 23 17 37 27 6 9 3 7  - - -

توليدسيموكابل

عايقبنديشده
51  -3 9 11 2 3 7 9 3 1 2 1  - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

39 

 16ول شماره ادامه جد

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

هاوتوليدانباره

وباتريهايپيلها

اوليه

23  -9 5 3 1  - -2 1  - - - - -2 

توليدالمپهاي

الكتريكيوتجهيزات

روشنايي

571  -169 169 96 51 26 33 15 2 6 3  - - -1 

توليدسايرتجهيزات

الكتريكيطبقهبندي

نشدهدرجايديگر

136  -17 37 26 13 4 16 13 1 3 3 2 1  - -

توليدالمپهاو

ايالمپهايلوله

الكترونيكيوساير

اجزايالكترونيكي

112  -12 21 9 9 13 15 11 5 2 4 1  - - -

هايتوليدفرستنده

تلويزيونيوراديوييو

دستگاههايمخصوص

سيستمهايارتباطتلفني

وتلگرافي

34  - -3 3 5 1 6 3 5 3 2 3  - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

41 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 فر ن

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

هايتوليدگيرنده

تلويزيونوراديو

دستگاههايضبطيا

پخشصوتوويدئوو

كاالهايوابسته

61  -6 13 6 3 2 5 7 2 2 5 5 3 1  -

توليدوسايلوابزار

پزشكيووسايلويژه

اندازهگيريوكنترل

853  -318 212 113 49 37 63 41 11 11 4 5  - -1 

توليدابزارهاي

اپتيكيوتجهيزات

عكاسي

87  -34 26 7 6 5 3 5 1  - - - - - -

هايمچيوتوليدساعت

انواعديگرساعت

ازهگيريوسايلاند

زمان

41  -6 15 5 2 3 3 4 2  - - - - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

41 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدوسايلنقليه

موتوري
36  - -3 1  -1 7 4 3 3 2 4 2 5 1 

توليدبدنهـاتاق

سازيـبرايوسايل

نقليهموتوريوساخت

تريلرونيمتريلر

52  -7 16 14 2 4 3 6  - - - - - - -

توليدقطعاتو

ملحقاتبرايوسايل

نقليهموتوريو

موتورآنها

788  -142 211 114 63 37 81 49 21 21 27 25 3 4 1 

توليدوتعميرانواع

وسايلنقليهآبي
9  - - -1  -1 1 2  - -1 2  - -1 

تولدوتعمير

تجهيزاتراهآهن
14  -1 1 1 1 1 3 3  - -1 1  - -1 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

42 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 فر ن

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدوسايلنقليه

هواييوفضايي
14  - -1  - -1 1 2  - -1 1  - -7 

توليدسايروسايل

حملونقلطبقهبندي

نشدهدرجايديگر

162  -29 39 25 14 5 17 14 5 8 5 1  - - -

 1296-  5798توليدمبلمان
215

1 
1257 577 263 215 111 16 12 3 4 2  -3 

توليدمصنوعاتطبقه

بندينشدهدرجاي

ديگر

1481  -414 512 263 125 72 61 33 11 4 1 4  - -1 

بازيافتضايعاتو

هايفلزخرده
6  -1  -1 2  -1  - -1  - - - - -

عاتوبازيافتضاي

هايغيرفلزيخرده
56  -12 11 12 2 6 9 1 2 2 1  - - - -

- - - - - -  1 2 1-  1-  1 2-  8كشتوصنعت



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

43 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

توليدوانتقالو

توزيعبرق
137  -9 5 21 15 3 18 17 6 9 15 13 3 1 3 

توزيعگازطبيعيـ

گازشهريـوتوليد

ايگازكارخانه

44  -7  - -1  -5 7 4  -11 3 2 1 4 

جمعآوريوتصفيهو

توزيعآب
197  -23 23 11 19 11 26 33 11 11 13 12  -2 4 

- - -  1 3 1- -  5 1-  3 11 8-  33آمادهسازيزمين

احداثساختمانويا

هاييازآنبهقسمت

انضمامتغييرات،

اضافاتوتعميرات

2321  -297 442 338 244 168 326 248 56 67 72 38 4 1 19 

 3- -  3 9 9 16 63 114 81 134 273 718 1251-  2673تاسيساتساختمان



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

44 

 16ل شماره ادامه جدو

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

- - - - -  1 2-  3 12 16 37 144 247-  462تكميلساختمان

كرايهماشينآالتو

تجهيزاتاحداثيا

تخريبساختمانـبا

اپراتور

172  -53 47 25 16 11 15 5 1  - - - - - -

فروشوسايلنقليه

موتوري

(بجزموتورسيكلت)

1196  -321 346 211 112 35 44 17 8 6 2 5  - - -

هداريوتعميرنگ

وسايلنقليهموتوري

1413

5 
 -5456 

514

7 
1854 718 268 333 221 71 55 11 8  - -5 

فروشلوازميدكيو

قطعاتالحاقيوسايل

نقليهموتوري

9811  -4693 
361

5 
1126 272 83 83 18 9 4 5 2  - -1 

فروشونگهداريو

تعميرموتورسيكلتو

قطعاتيدكيولوازم

الحاقيمربوط

2749  -1457 969 216 58 23 25 9 2  - - - - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

45 

 16مه جدول شماره ادا

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

وختخردهفروشيس

خودرو
233  -61 54 17 4 4 31 56 6  -1 1  - - -

عمدهفروشيبراساس

حقالزحمهياقرارداد

خدماتعاملينحق)

(العملكاري

128  -32 34 23 8 9 11 8 1 1 1  -1  - -

عمدهفروشيموادخام

كشاورزي،حيوانات

زنده،خوراكيها،

آشاميدنيهاودخانيات

4399  -1418 
138

6 
699 376 217 191 71 12 21 11 9  - -1 

عدهفروشيمحصوالت

ايغيركشاورزي،واسطه

هاضايعاتوخرده

4273  -1419 
141

1 
699 291 141 191 81 24 13 2 7 1 1 5 

عمدهفروشيماشين

آالت،تجهيزاتو

ملزومات

686  -91 156 123 85 54 81 58 18 11 8 2 1  -1 

رچه،عمدهفروشيپا

منسوجاتوپوشاكو

كفش

8133  -3621 
317

7 
928 236 78 67 17 2 3 3 2  - - -

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

46 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

عمدهفروشيلوازم

خانگي
2753  -1128 983 361 149 61 84 51 12 11 4 8  - -3 

عمدهفروشيكاالها،

لوازموتجهيزات

پزشكي،جراحي

بيمارستاني

راديولوژي،

آزمايشگاهي

3459  -1213 
127

3 
418 181 117 139 76 24 19 8 1  - - -

 1- - - - -  2 8 37 21 43 116 232 215-  566هاسايرعمدهفروشي

غيرخردهفروشي

تخصصيدرفروشگاهها
571  -84 95 74 49 41 76 66 18 23 23 8  - -14 

خردهفروشيغذاو

آشاميدنيهاو

دخانياتدر

فروشگاههايتخصصي

3784

7 
 -

2518

1 

925

1 
2111 623 246 318 111 15 12 4 3  - -5 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

47 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

خردهفروشيكاالهاي

دستدوم
1558  -1161 316 54 14 3 7 3  - - - - - -1 

هفروشيدرغيرخرد

ازفروشگاهها
8  -8  - - - - - - - - - - - - -

تعميركاالهايشخصيو

خانگي
9299  -6682 

192

5 
415 124 57 52 25 11 4 3 1  - - -

سايرخردهفروشيهاي

كاالهاينودر

فروشگاههايتخصصيـ

كاالهايداروييو

پزشكي

4118

5 
 -

2362

3 

1158

8 
2987 983 344 396 117 25 13 6 3  - -11 

سايرخردهفروشيهاي

كاالهاينودر

فروشگاههايتخصصيـ

ظروفولوازممنزل،

لوازمموسيقي

2986

1 
 -

1647

3 
9145 2712 844 297 261 79 23 11 5 4  - -8 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

48 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

سايرخردهفروشيهاي

كاالهاينودر

فروشگاههايتخصصيـ

سايركاالها

1812

3 
 -

1181

3 
5361 1318 348 122 119 43 7 5 5 1  - -1 

نهتل،هتل،آپارتما

هايمتل،مجتمع

جهانگردي،

مهمانسراهاي

5تا1)جهانگردي

(ستاره

434  -61 56 64 51 25 58 51 14 14 7 12 1  -21 

 9- -  1 9 22 63 264 518 349 691 1226 2721 3415-  9287رستورانوبوفه

حملونقلازطريق

راهآهنبينشهري
23  -2 2 1 1 3 3 2 2 2  -2  -1 2 

سايرحملونقل

زميني
2351  -354 364 326 311 257 531 631 233 155 51 27 4 4 15 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

49 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

حملونقلازطريق

خطلوله
3  - - - - - -1 1  - - -1  - - -

حملونقلدرياييو

حملونقلدرآبهاي

ساحلي

114  -7 9 6 13 11 21 18 15 7 4 1  - -3 

حملونقلدرآبهاي

داخلي
1  - - - - - - - - -1  - - - - -

حملونقلهواييبا

نيبرنامهزما
47  -2 6 6 1 3 8 7 3 3 3 2 1  -2 

فعاليتهايپشتيباني

وكمكيحملونقلو

فعاليتهايآژانسهاي

مسافرتي

4136  -1454 771 441 268 212 384 337 63 35 26 23 1  -21 

فعاليتهايپستوپيك

غيردولتي
583  -96 86 91 61 48 111 61 13 15 2 9  - -2 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري
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 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

 7 1 2 15 46 42 16 41 87 42 88 155 261 316-  1118مخابرات

 35 4 7 38 48 71 97 879 934 139 62 22 51 31-  2416واسطهگريهايپولي

هايسايرواسطهگري

مالي
594  -76 95 91 61 45 91 67 19 18 16 5  - -12 

بيمهوبازنشستگي

بجزتاميناجتماعي

اجباريـبيمهگري

417  -118 161 58 21 6 14 23 7 4 7 4  -1 4 

فعاليتهايجنبي

هايماليطهگريواس

هايبجزبيمهوصندوق

بازنشستگي

127  -8 12 18 12 21 31 18 2 2 2 2  - - -

 2- -  7 5 8 13 42 61 35 79 159 387 271-  1168خدماتكمكيبيمه

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

51 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 ر نف 6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

فعاليتهايمربوطبه

امالكومستغالتبا

مالكيتشخصييا

اياجاره

6  - -1 2 1  -1  - - - -1  - - -

فعاليتهايمربوطبه

امالكومستغالتبر

ساسدستمزدياا

قرارداد

8896  -3947 3126 1125 375 142 167 79 13 15 5 1  - -1 

خدماتكرايهيا

اجارهماشينآالتو

تجهيزاتبدون

اپراتور

4  -2  - - - -1  - -1  - - - - -

خدماتكرايهيا

اجارهسايماشينآالت

بدوناپراتور

43  -15 13 5 6 1 3  - - - - - - - -

خدماتكرايهيا

ارهكاالهايشخصيواج

خانگي

1182  -691 313 54 15 4 4 1  - - - - - - -

ايخدماتمشاوره

مربوطبهسختافزار

كامپيوتر

147  -27 45 19 11 8 14 16 5 2  - - - - -



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

52 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

  نفر 6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

خدماتمربوطبهكار

بانرمافزار
361  -51 72 42 39 34 48 43 19 4 8 1  - - -

- - - - - - -  2 1 1 1- - - -  5هاخدماتپردازشداده

خدماتپايگاه

اطالعاتي
18  - -4 3 1 1 3 6  - - - - - - -

خدماتمربوطبه

تعميرونگهداري

كامپيوتروساير

ماشينآالتوتجهيزات

اداري

689  -217 215 118 44 28 34 28 6 2 2 3  - -2 

سايرخدمات

)كامپيوتري

(ايرايانه

1282  -521 412 132 78 36 55 27 8 7 4 2  - -1 

قوتوسعهخدماتتحقي

درعلومطبيعيو

مهندسي

341  -31 38 39 36 28 37 32 23 21 22 18 3 1 13 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

53 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

خدماتتحقيقوتوسعه

براساستجربهدر

علوماجتماعيوعلوم

انساني

137  -8 19 17 18 6 11 15 9 13 13 6  - -3 

فعاليتهايحقوقي

حسابداريدفترداري

حسابرسيمشاوره

مالياتيتحقيقدر

امور

2761  -817 776 361 221 168 293 71 26 22 8 4  -1 4 

فعاليتهايمعماريو

مهندسيوساير

فعاليتهايفني

2136  -269 397 313 211 152 227 217 79 81 46 39 2  -14 

فعاليتهايمربوطبه

تبليغات
1142  -311 259 154 114 64 91 46 7 4 1  - - -2 

سايرفعاليتهايكار

وكسب
3369  -1161 1159 572 234 138 168 83 19 13 7 9 1 2 4 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

54 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

ادارهاموركشورو

يتعيينخطمش

اقتصاديواجتماعي

جامعه

1211  -88 92 82 52 43 111 149 121 116 112 151 14 9 71 

ارائهخدماتبه

جامعهبطوركلي
1218  -128 66 67 41 52 82 121 72 86 62 48 3 3 378 

فعاليتهايتامين

اجتماعياجباري
59  -3 3 2  - -6 7 2 1 18 12  - -5 

 17- -  3 43 281 621 772 232 63 59 41 32 17-  2181آموزشابتدايي

 12-  3 34 438 1154 667 435 67 22 7 9 7 12-  2767آموزشمتوسطه

 47 5 12 55 35 51 41 51 52 17 17 14 26 19-  441آزشعالي



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

55 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

آموزشبزرگساالنو

ساير
2774  -693 588 377 261 185 281 231 67 43 22 5 1 1 21 

فعاليتهايبهداشتي

برايانسان

1174

1 
 -2791 6333 995 345 193 338 282 112 93 69 99 28 4 58 

 1- -  2-  2 1 2 3 4 6 7 18 11-  57فعاليتهايدامپزشكي

فعاليتهايمددكاري

اجتماعي
326  -47 33 39 13 21 32 51 32 27 19 7 3 1 2 

فاضالبودفعزبالهو

بهداشتمحيطوساير

فعاليتهايمشابهـ

هابجزشهرداري

52  -12 11 9 1 3 3 4  -3 2 3  - -1 

هايسازمانفعاليتهاي

كاروكسبو

كارفرمايانو

ايهايحرفهسازمان

48  -4 6 7 6 4 8 7 1 3  -1  - -1 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

56 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  رح فعاليتش

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

فعاليتهاي

هاياصنافاتحاديه
332  -25 52 53 64 47 47 28 6 4 3 3  - - -

فعاليتهايساير

هايدارايعضوسازمان
2616 389 1216 426 166 81 91 133 71 15 12 9 3  - -16 

فعاليتهايتوليد

فيلمسينماييراديو

لويزيونوسايرت

فعاليتهايسرگرمي

2143  -1292 359 144 87 64 91 61 11 14 8 7 1 1 6 

فعاليتهايكارگزاران

خبري
14  -2 1 2 1 2 1 4  - - - - -1  -

كتابخانه،آرشيوها

هاوسايرموزه

فعاليتهايفرهنگي

238  -39 31 24 17 16 51 28 9 7 4 8 1  -3 

وفعاليتهايورزشي

سايرفعاليتهاي

تفريحي

1538  -275 297 212 141 91 214 172 46 46 19 12 2  -23 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

57 

 16ادامه جدول شماره 

 جمع  شرح فعاليت

بدو

ن 

كارك

 ن 

1 

 نفر 

2 

 نفر 

3 

 نفر 

4 

 نفر 

5 

 نفر 

ـ  9

 نفر  6

ـ  19

11 

 نفر 

ـ  29

 نفر 21

ـ  49

31 

 نفر 

ـ  99

51 

 نفر 

499 

تا 

111 

 نفر 

511 

تا 

999 

 نفر 

1111 

نفر و 

 بيشتر 

اظهار 

 نشده 

سايرفعاليتهاي

خدماتي

1139

4 
 -6155 2831 841 259 111 112 66 6 11 1  - - -3 

خانوارهايمعمولي

دارايمستخدم
37  -19 11 5 1  - -2  - - - - - - -

هايسازمانهاوهيات

برونمرزي
14  - -1 3  - -3 2 1 3 1  - - - -

كتهادفترمركزيشر

وكارخانجات
3264  -245 385 448 355 286 556 497 176 155 93 46  -2 21 

اداراتمركزي

بنيادها
27  -1 1  -3 1 1 2 2 4 7 3  - -2 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

58 

 

 

 

 

 17جدول شماره 

   

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

59 

فراواني خانوارهاي داراي فعاليت اقتصادي تهران به :   17جدول شماره 

 تفكيك نوع فعاليت

 شرح فعاليت
تعداد 

 خانوار

 7469كل

 2بنديپستهبنديوبستهپاككردنودرجه

 22تغذاييتوليدسايرمحصوال

 65ريسندگي،بافندگيوتكميلمنسوجات

 491توليدسايرمنسوجات

 158بافتوليدانواعپارچهوكاالهايكشبافوقالب

 2132توليدپوشاكبهاستثنايپوشاكازپوستخزدار

 1عملآوردنورنگكردنپوستخزداروكاالهايساختهشدهازآن

 31وساختكيفوچمدانوزينويراقدباغيوعملآوردنچرم

 15توليدكفش

 53پنبه،نيوموادحصيريتوليدمحصوالتازچوب،چوب

 24توليدكاغذومحصوالتكاغذي

 6انتشار

 25هايخدماتيمربوطبهچاپچاپوفعاليت

 11هايضبطشدهتكثيررسانه

 1توليدسايرمحصوالتشيميايي

 

 

 

 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

61 

 
 17شماره  ادامه جدول

 شرح فعاليت
تعداد 

 خانوار

 2توليدمحصوالتالستيكيبهجزكفش

 24توليدمحصوالتپالستيكيبهجزكفش

 6ايتوليدشيشهومحصوالتشيشه

 11بندينشدهدرجايديگرتوليدمحصوالتكانيغيرفلزيطبقه

 1توليدفلزاتاساسيگرانبهاوفلزاتاساسيغيرآهني

6هاومولدهايبخارمحصوالتفلزي،ساختماني،مخازن،انبارهتوليد

54توليدسايرمحصوالتفلزيفابريكيوفعاليتهايخدماتيفلزكاري

1آالتباكاربردعامتوليدماشين

1آالتباكاربردخاصتوليدماشين

7بندينشدهدرجايديگرتوليدوسايلخانگيطبقه

1اداريوحسابگرومحاسباتيآالتتوليدماشين

7توليدموتورهايبرقوژنراتوروترانسفورماتور

11توليددستگاههايتوزيعوكنترلنيرويبرق

1بنديشدهتوليدسيموكابلعايق

2بندينشدهدرجايديگرتوليدسايرتجهيزاتالكتريكيطبقه

1وسايراجزايالكترونيكيايالكترونيكيتوليدالمپهاوالمپهايلوله

هايتلويزيونوراديودستگاههايضبطياپخشصوتوتوليدگيرنده

ويدئووكاالهايوابسته
2



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

61 

 17ادامه جدول شماره

 شرح فعاليت
تعداد 

 خانوار

7گيريوكنترلتوليدوسائلوابزارپزشكيووسايلويژهاندازه

1عكاسيتوليدابزارهاياپتيكيوتجهيزات

6توليدقطعاتوملحقاتبرايوسايلنقليهموتوريوموتورآنها

31توليدمبلمان

412بندينشدهدرجايديگرتوليدمصنوعاتطبقه

4هايفلزبازيافتضايعاتوخرده

1هايغيرفلزيبازيافتضايعاتوخرده

1آوريوتصفيهوتوزيعآبجمع

هاييازآنبهانضمامتغييرات،اضافاتوتاحداثساختمانوياقسم

تعميرات
1

9تاسيساتساختمان

5تكميلساختمان

11نگهداريوتعميروسايلنقليهموتوري

3فروشلوازميدكيوقطعاتالحاقيوسايلنقليهموتوري

فروش،نگهداريوتعميرموتورسيكلتوقطعاتيدكيولوازمالحاقي

مربوط
1

هافروشيموادخامكشاورزي،حيواناتزنده،خوراكيها،آشاميدنيعمده

ودخانيات
5

4هاايغيركشاورزي،ضايعاتوخردهعمدهفروشيمحصوالتواسطه

 

 

 

 

 

 

 
 17ادامه جدول شماره 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

62 

 شرح فعاليت
تعداد 

 خانوار

1آالت،تجهيزاتوملزوماتفروشيماشينعمده

1وپوشاكوكفشفروشيپارچه،منسوجاتعمده

1فروشيلوازمخانگيعمده

فروشيكاالها،لوازموتجهيزاتپزشكي،جراحي،بيمارستاني،عمده

راديولوژيوآزمايشگاهي
2

213هايتخصصيهاودخانياتوفروشگاهفروشيغذاوآشاميدنيخرده

3فروشيكاالهايدستدومخرده

2هافروشيدرغيرازفروشگاهخرده

121تعميركاالهايشخصيوخانگي

هايكاالهاينودرفروشگاههايتخصصيـكاالهايفروشيسايرخرده

داروييوپزشكي
12

هايكاالهاينودرفروشگاههايتخصصيـظروفولوازمفروشيسايرخرده

منزلولوازمموسيقي
41

53سايركاالهاهايكاالهاينودرفروشگاههايتخصصيـفروشيسايرخرده

33رستورانوبوفه

هايهايآژانسهايپشتيبانيوكمكيوحملونقلوفعاليتفعاليت

مسافرتي
17

5مخابرات

1گريهايماليسايرواسطه

5هايمربوطبهامالكومستغالتبراساسدستمزدياقراردادفعاليت



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

63 

 17ادامه جدول شماره 

 شرح فعاليت
تعداد 

 خانوار

9خدماتكرايهيااجارهكاالهايشخصيوخانگي

35افزارخدماتمربوطبهكاربانرم

آالتوخدماتمربوطبهتعميرونگهداريكامپيوتروسايرماشين

تجهيزاتاداري
1

54(ايرايانه)سايرخدماتكامپيوتري

2خدماتتحقيقوتوسعهدرعلومطبيعيومهندسي

1وتوسعهبراساستجربهدرعلوماجتماعيوعلومانسانيخدماتتحقيق

هايحقوقي،حسابداري،دفترداري،حسابرسي،مشاورهمالياتيفعاليت

وتحقيقدرامور
33

47هايفنيهايمعماري،مهندسيوسايرفعاليتفعاليت

21هايمربوطبهتبليغاتفعاليت

333هايكاروكسبسايرفعاليت

1مشياقتصاديواجتماعيجامعهرهاموركشوروتعيينخطادا

2ارائهخدماتبهجامعهبهطوركلي

3آموزشعالي

213آموزشبزرگساالنوساير

66هايبهداشتيبرايانسانفعاليت

1هايدامپزشكيفعاليت



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

64 

 17ادامه جدول شماره 

 شرح فعاليت
تعداد 

 خانوار

 1اجتماعيهايمددكاريفعاليت

هايفاضالبودفعموادزايدجامدوبهداشتمحيطوسايرفعاليت

مشابهبهجزشهرداريها
1 

 14هايدارايعضوهايسايرسازمانفعاليت

هايتوليدفيلمسينمايي،راديو،تلويزيونوسايرفعاليت

هايسرگرميفعاليت
193 

 1هايفرهنگيليتهاوسايرفعاها،آرشيوها،موزهكتابخانه

 5هايورزشيوسايرفعاليتهايتفريحيفعاليت

 1661هايخدماتيسايرفعاليت

 119خانوارهايمعموليدارايمستخدم

 

هاي اجتماعي و  نمايد كه نتايج فعاليت يادآوري مي

هاي اجتماعي ساكن در تهران مرتبط  اقتصادي خانوارها، گروه

هاي بعدي به طور  ر پيوستهاي ارزيابي اجتماعي د با هدف

 .تحليلي و تفصيلي نقد و بررسي قرار گرفته است



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

65 

 

 

 

 

 23جدول شماره 

   



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

66 

تن در )  1381: نفر كاركن و بيشتر بر حسب تركيبات و مقدار مواد زائد صنعتي و فعاليت  11كارگاههاي صنعتي :  23جدول شماره 

 ( سال 

كد 

 فعاليت 

تعداد 

كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 

كارگاههاي 

داراي 

مواد زائد 

 صنعتي 

 فلز 
كاغذ و 

 مقوا 

روغن 

 سوخته 
 شيشه

مواد 

كاني 

غير 

 فلزي 

نخاله 

 ساختماني 

 مواد

شيميايي 

و 

 دارويي 

پسمانده 

 غذايي 

پالستيك 

 و الستيك 

پارچه و 

 الياف 
 ساير لجن 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

 -1474 141 6719 2276 136 2814 2812 23766 258717 525 438 423 21758 61481 

151 21 2 1 1 1 1 1 361 1 61 1 1 4791 1 

152 12 2 146 29 64 381 67 1 1 345 389 1 1 1 

153 26 2 1 1 1 1 1 411 1 1 1 1 1 411 

154 67 5 1 16 1 1 271 1 1 11 19 1 1 11 

155 8 2 2 17 3 2378 1 1 1 1 1 1 1 31111 

161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

171 52 8 1 2 18 1 1 1 5 1 2 353 73 1 

172 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 

173 35 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

67 

 23ادامه جدول شماره 

كد 

 فعاليت 

تعداد 

كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 

كارگاههاي 

داراي 

مواد زائد 

 صنعتي 

 فلز 
كاغذ و 

 مقوا 

روغن 

 سوخته 
 شيشه

مواد 

كاني 

غير 

 فلزي 

نخاله 

 ساختماني 

مواد 

شيميايي 

و 

 دارويي 

پسمانده 

 غذايي 

پالستيك 

 و الستيك 

پارچه و 

 الياف 
 ساير لجن 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

181 47 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 

191 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

192 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

202 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

210 33 6 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

221 34 4 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

222 77 9 0 1175 7 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

232 3 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

241 12 3 1 0 0 0 0 15760 0 0 0 0 16755 21024 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

68 

 23ادامه جدول شماره 

كد 

 فعاليت 

تعداد 

كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 

كارگاههاي 

داراي 

مواد زائد 

 صنعتي 

 فلز 
كاغذ و 

 مقوا 

روغن 

 سوخته 
 شيشه

مواد 

كاني 

غير 

 فلزي 

نخاله 

 ساختماني 

مواد 

شيميايي 

و 

 دارويي 

پسمانده 

 غذايي 

پالستيك 

 و الستيك 

پارچه و 

 الياف 
 ساير لجن 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

242 107 15 0 300 0 0 0 0 258153 100 0 0 0 6000 

251 20 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

252 76 3 1 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 

261 28 4 0 1 0 50 0 30 0 1 0 0 0 0 

269 65 13 0 0 0 0 1040 7060 155 0 0 2 0 0 

271 13 2 75 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 

272 10 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

273 17 2 1 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

281 42 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

289 100 11 37 0 0 0 0 0 381 1 2 0 0 1888 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

69 

 23ادامه جدول شماره 

كد 

 فعاليت 

تعداد 

كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 

كارگاههاي 

داراي 

مواد زائد 

 صنعتي 

 فلز 
كاغذ و 

 مقوا 

روغن 

 سوخته 
 شيشه

مواد 

كاني 

غير 

 فلزي 

نخاله 

 ساختماني 

مواد 

شيميايي 

و 

 دارويي 

پسمانده 

 غذايي 

پالستيك 

 و الستيك 

پارچه و 

 الياف 
 ساير لجن 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

291 94 7 39 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

292 69 6 35 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

293 35 3 15 3 1 1 5 5 11 1 1 1 1 

311 26 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

311 25 1 5 1 1 1 1 1 31 1 1 1 2 

312 9 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

313 9 1 451 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

314 3 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

315 13 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

71 

 23ادامه جدول شماره 

كد 

 فعاليت 

تعداد 

كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 

كارگاههاي 

داراي 

مواد زائد 

 صنعتي 

 فلز 
كاغذ و 

 مقوا 

روغن 

 سوخته 
 شيشه

مواد 

كاني 

غير 

 فلزي 

نخاله 

 ساختماني 

مواد 

شيميايي 

و 

 دارويي 

پسمانده 

 غذايي 

پالستيك 

 و الستيك 

پارچه و 

 الياف 
 ساير لجن 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

319 15 1 2 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

322 11 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

323 15 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

331 31 1 93 1 1 1 1 1 41 5 1 1 1 

333 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

341 9 2 5811 477 25 5 1 151 41 7 1 131 912 

342 8 1 2 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

343 63 2 1 1 3 1 121 1 37 4 4 6 9 

359 6 1 3 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

71 

 23ادامه جدول شماره 

كد 

 فعاليت 

تعداد 

كارگاههاي 

 صنعتي 

تعداد 

كارگاههاي 

داراي 

مواد زائد 

 صنعتي 

 فلز 
كاغذ و 

 مقوا 

روغن 

 سوخته 
 شيشه

مواد 

كاني 

غير 

 فلزي 

نخاله 

 ساختماني 

مواد 

شيميايي 

و 

 دارويي 

پسمانده 

 غذايي 

پالستيك 

 و الستيك 

پارچه و 

 الياف 
 ساير لجن 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

361 46 4 7 1 1 1 1 1 31 1 1 1 141 

369 21 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 

 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

72 

 

 

 

 

 39جدول شماره 

   



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

73 

 هاي داراي سكنه شهرستان  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:  39جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

كوچندهدر

 ازسالبخشي

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل
3ـ14

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 6198 112517 83319 211983 41547 31812 7 5    شهرستان ري   

 417 5914 3958 11279 2293 1895 3     بخش فشاپويه   

 262 4152 2622 6936 1554 1314 3     دهستان حسن آباد   

 38 495 419 952 191 162  1 1 259582 117 ابراهيم آباد  1

 5 75 43 123 25 19  3 1 259583 116 احمد آباد  2

 3 68 44 115 26 25  1 1 259584 117 اراد  3

 1 14 1 14 2 2  2 1 533116 112 اسد آباد  4

 5 32 27 64 13 11  2 1 259585 117 اشتهاران  5



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

74 

 39ادامه جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

كوچندهدر

 بخشيازسال

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل

ـ14

3

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 1 22 16 38 7 6  1 1 259586 117 انيس آباد  6

 1 13 14 28 4 4  1 1 259587 112 بوالقيطاس 7

 2 28 15 297 91 76  1 1 533114 113 چرمشهر  8

 2 13 1 15 4 4  2 1 259591 111 حاجي آباد  9

 2 16 19 37 9 6  1 1 259593 117 حسين آباد  11

 1 2 1 2 1 1  2 1 259594 117 حصار چوپان  11

 36 511 398 935 217 182  1 1 259596 117 خانلق  12

 2 63 73 138 23 21  1 1 259597 117 خمار آباد  13



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

75 

 39ادامه جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

كوچندهدر

 بخشيازسال

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل

ـ14

3

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 1 1 1 1 1 1  1 1 259598 113 دولت آباد خرابه  14

 1 52 46 98 18 13  1 1 259611 112 زلف آباد  15

 23 277 233 533 116 77  1 1 259611 117 زيوان  16

 1 16 1 16 3 3  2 1 533112 116 سد خاكي فشاپويه  17

 31 458 345 834 178 149  1 1 259612 116 سلمان آباد  18

19 
شركت كشت و صنعت 

 احنام 
115 259626 1 3  11 11 47 22 25 1 

21 
شركت كشت و صنعت 

 حساماك 
111 259628 1 3  1 1 1 1 1 1 

 1 313 43 347 97 92  2 1 259616 116 شمس آباد  21



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

76 

 39ادامه جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

كوچندهدر

 بخشيازسال

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل

ـ14

3

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 1 11 3 14 5 2  1 1 259618 117 صفر آباد  22

 4 6 2 12 3 3  3 1 259619 116 عزيز آباد  23

 1 17 6 24 8 8  2 1 259611 112 علي آباد موقوفه  24

 11 51 19 81 23 21  1 1 259615 115 قلعه محمد علي خان  25

 3 32 31 65 17 11  1 6 259616 116 پويه قلعه نو فشا 26

 2 36 43 81 15 9  2 1 259617 117 عنبر آباد  27

 35 297 158 491 112 99  1 1 259621 117 كلين  28



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

77 

 39ادامه جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

كوچندهدر

 بخشيازسال

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل

ـ14

3

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 1 22 1 23 11 8  3 3 259621 116 كماليه  29

 34 548 419 1111 218 181 + 1 1 259622 117 كنار گرد باال  31

 

 . باشد كل شامل جمعيت در گروه سني نامشخص نيز مي ٭

 .  6، ساير  5، كوهستاني جنگلي  4اي جنگلي  ، چلگه 3اي و كوهستاني  ، جلگه 2، كوهستاني  1اي  جلگه: بيعي آبادي كد وضعيت ط

 .  6، راه آبي  5( ايستگاه ) ، راه آهن  4، مالرو  3، جاده خاكي  2، جاده شوسه  1جاده آسفالته : كد نوع راه 



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

78 

 

 

 

 

 41جدول شماره 

   





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

79 

 هاي داراي سكنه شهرستان  و اقتصادي آباديمشخصات عمومي، اجتماعي :   41جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

سالهو6جمعيت

 بيشتر
 جمعيتباسواد

سالهو13جمعيت

 بيشتر
 سياسي،اداريوانتظامي جمعيتشاغل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
شوراياسالمي

 يروستاي

مركزخدمات

 روستايي

شركتتعاوني

 روستايي

پايگاهنيروي

 انتظامي

پايگاه

 مقاومتبسيج

 91351 82716 74969 62194 78681 71554 48269 1751 81 6 16 7 53 

 5148 3794 3696 2516 4454 3198 3236 131 15 2 4 1 11 

 3511 2421 2427 1512 3127 2136 2352 85 9 2 2 1 6 

1 418 376 337 257 251 319 219 9 + + +  + 

2 77 33 32 13 71 25 58 1      

3 55 44 43 31 45 37 35 2 +    + 

4 14 1 2 1 14 1 14 1      

5 24 25 14 9 21 19 15 1      



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

81 

 41ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

سالهو6جمعيت

 بيشتر
 جمعيتباسواد

سالهو13جمعيت

 بيشتر
 سياسي،اداريوانتظامي جمعيتشاغل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
شوراياسالمي

 روستايي

مركزخدمات

 روستايي

شركتتعاوني

 روستايي

پايگاهنيروي

 انتظامي

پايگاه

 بسيجمقاومت

6 17 14 16 12 12 13 9 6      

7 11 11 7 6 11 7 9 1      

8 281 11 152 7 281 9 277 1     + 

9 14 1 2 1 14 1 14 1      

11 12 12 4 1 11 11 11 1      

11 2 1 1 1 2 1 2 1      

12 416 359 282 199 369 313 283 45 + + +  + 

13 66 44 36 21 57 34 39 1      



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

81 

 41ادامه جدول شماره  

شماره

رديف

 آبادي

سالهو6جمعيت

 بيشتر
 جمعيتباسواد

سالهو13جمعيت

 بيشتر
 سياسي،اداريوانتظامي جمعيتشاغل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
شوراياسالمي

 روستايي

مركزخدمات

 روستايي

شركتتعاوني

 روستايي

پايگاهنيروي

 انتظامي

اهپايگ

 مقاومتبسيج

14 1 1 1 1 1 1 1 1      

15 44 34 31 23 36 31 23 1      

16 227 215 157 121 191 177 117 4 +    + 

17 16 1 11 1 16 1 16 1      

18 383 339 321 237 334 288 216 5 +     

19 21 17 13 11 17 14 16 1      

21 1 1 1 1 1 1 1 1      

21 289 31 149 13 286 24 281 1      



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

82 

 41ادامه جدول شماره 

رهشما

رديف

 آبادي

سالهو6جمعيت

 بيشتر
 جمعيتباسواد

سالهو13جمعيت

 بيشتر
 سياسي،اداريوانتظامي جمعيتشاغل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
شوراياسالمي

 روستايي

مركزخدمات

 روستايي

شركتتعاوني

 روستايي

پايگاهنيروي

 انتظامي

پايگاه

 مقاومتبسيج

22 7 5 6 4 6 5 6 1      

23 6 4 4 1 6 4 5 1      

24 15 7 3 1 14 6 12 1      

25 38 34 27 21 36 31 31 1 +     

26 29 21 17 9 23 18 22 1      

27 32 31 16 13 26 24 21 1      

28 228 213 179 147 214 192 127 3 +    + 

29 23 1 11 1 23 1 23 1      

31 472 411 367 281 417 337 256 6 +     





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

83 

 

 

 

 

 41جدول شماره 

   





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

84 

 شهرستان هاي داراي سكنه  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:   41جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

 بهداشتيودرماني ،برقوگاز.آب

آبلوله

كشي

تصفيه

 شده

آبلوله

كشي

تصفيه

 نشده

 برق

گاز

لوله

 كشي

 حمام

مركز

بهداشتي

 درماني

 داروخانه
خانه

 بهداشت
 دندانپزشك پزشك

دندانپزشك

تجربيو

 دندانساز

بهيارو

مامايي

 روستايي

 بهورز بهداشتيار

دامپزشك

وتكنسين

 دامپزشكي

 12 88 121 1 52 21 14 31 21 12 11 12 17 24 5 

 3 21 33 1 11 4 2 5 1 2 3 2 2 2 2 

 1 16 26 1 7 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 

1  + + + +  +         

2   +             

3   +  + +          

4   +             



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

85 

 41ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

 بهداشتيودرماني ،برقوگاز.آب

آبلوله

كشي

تصفيه

 شده

آبلوله

كشي

تصفيه

 هنشد

 برق

گاز

لوله

 كشي

 حمام

مركز

بهداشتي

 درماني

 داروخانه
خانه

 بهداشت
 دندانپزشك پزشك

دندانپزشك

تجربيو

 دندانساز

بهيارو

مامايي

 روستايي

 بهورز بهداشتيار

دامپزشك

وتكنسين

 دامپزشكي

5  + +             

6  + +             

7   +             

8 +  +             

9                

11                

11                



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

86 

 41ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

 بهداشتيودرماني ،برقوگاز.آب

آبلوله

كشي

تصفيه

 شده

آبلوله

كشي

تصفيه

 نشده

 برق

گاز

لوله

 كشي

 حمام

مركز

بهداشتي

 درماني

 داروخانه
خانه

 بهداشت
 دندانپزشك پزشك

دندانپزشك

تجربيو

 دندانساز

بهيارو

مامايي

 روستايي

 بهورز بهداشتيار

دامپزشك

وتكنسين

 دامپزشكي

12  + +        +     

13  + +  +           

14                

15   +             

16  + +  +   +        

17                

18  + +  +   +   +     



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

87 

 41ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

 بهداشتيودرماني ،برقوگاز.آب

آبلوله

كشي

تصفيه

 شده

آبلوله

كشي

تصفيه

 نشده

 برق

گاز

لوله

 كشي

 حمام

مركز

بهداشتي

 درماني

 داروخانه
خانه

 بهداشت
 دندانپزشك پزشك

پزشكدندان

تجربيو

 دندانساز

بهيارو

مامايي

 روستايي

 بهورز بهداشتيار

دامپزشك

وتكنسين

 دامپزشكي

19  + +             

21  + +             

21   +             

22                

23   +             

24                

25  +              



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

88 

 41ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

 بهداشتيودرماني ،برقوگاز.آب

آبلوله

كشي

تصفيه

 شده

آبلوله

كشي

تصفيه

 نشده

 برق

گاز

لوله

 كشي

 حمام

مركز

بهداشتي

 درماني

 داروخانه
خانه

 بهداشت
 دندانپزشك پزشك

دندانپزشك

تجربيو

 دندانساز

بهيارو

مامايي

 روستايي

 بهورز بهداشتيار

دامپزشك

وتكنسين

 دامپزشكي

26                

27   +             

28  + +  + + +         

29  + +             

31  + +  +           





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

89 

 

 

 

 

 42جدول شماره 

   





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

91 

 هاي داراي سكنه شهرستان  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:   42جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

پوششامواجراديويي

 جمهورياسالميايران

هايتلويزيونيجمهوريپوشششبكه

 اسالميايران
 مخابراتوارتباطات

موج

 متوسط

موج

 ام.اف
 صندوقپست شبكهسوم شبكهدوم شبكهاول

نمايندگيپست

پستيادفتر

 روستايي

 تلفن تلگراف

دسترسيبهوسيله

نقليهعموميدر

 آبادي

دسترسيبه

روزنامهومجله

 درآبادي

 131 118 133 131 117 39 9 5 64 43 8 

 38 28 39 38 32 6 1 2 18 6 1 

 31 21 31 31 25 4 1 1 14 6 1 

1 + + + + + + + + +   

2 + + + + +    +   

3 + + + +        

4 +  + + +       



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

91 

 42امه جدول شمارهاد 

شماره

رديف

 آبادي

پوششامواجراديويي

 جمهورياسالميايران

هايتلويزيونيجمهوريپوشششبكه

 اسالميايران
 مخابراتوارتباطات

موج

 متوسط

موج

 ام.اف
 صندوقپست شبكهسوم شبكهدوم شبكهاول

نمايندگيپست

يادفترپست

 تاييروس

 تلفن تلگراف

دسترسيبهوسيله

نقليهعموميدر

 آبادي

دسترسيبه

روزنامهومجله

 درآبادي

5 +  + + +       

6 +  + + + +      

7 +  + + +       

8   +      + +  

9 + + + + +    +   

11            

11            



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

92 

 42ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

پوششامواجراديويي

 جمهورياسالميايران

جمهوريهايتلويزيونيپوشششبكه

 اسالميايران
 مخابراتوارتباطات

موج

 متوسط

موج

 ام.اف
 صندوقپست شبكهسوم شبكهدوم شبكهاول

نمايندگيپست

يادفترپست

 روستايي

 تلفن تلگراف

دسترسيبهوسيله

نقليهعموميدر

 آبادي

دسترسيبه

روزنامهومجله

 درآبادي

12 + + + + +    + +  

13 + + + + +       

14            

15 +  + + +       

16 + + + + +     +  

17 + + + + +       

18 + + + + + +   +   



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

93 

 42ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

پوششامواجراديويي

 رياسالميايرانجمهو

هايتلويزيونيجمهوريپوشششبكه

 اسالميايران
 مخابراتوارتباطات

موج

 متوسط

موج

 ام.اف
 صندوقپست شبكهسوم شبكهدوم شبكهاول

نمايندگيپست

يادفترپست

 روستايي

 تلفن تلگراف

دسترسيبهوسيله

نقليهعموميدر

 آبادي

دسترسيبه

روزنامهومجله

 درآبادي

19 + + + + +    +   

21 + + + + +    +   

21 + + + + +    + +  

22 + + + +        

23 + + + + +       

24 +  +         

25 + + + + +    +   



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

94 

 42ادامه جدول شماره 

شماره

رديف

 آبادي

پوششامواجراديويي

 جمهورياسالميايران

هايتلويزيونيجمهوريپوشششبكه

 اسالميايران
 مخابراتوارتباطات

موج

 متوسط

موج

 ام.اف
 صندوقپست شبكهسوم شبكهدوم شبكهاول

نمايندگيپست

يادفترپست

 روستايي

 تلفن تلگراف

دسترسيبهوسيله

نقليهعموميدر

 آبادي

بهدسترسي

روزنامهومجله

 درآبادي

26 + + + + +       

27 +  + +        

28 + + + + +    + +  

29 + + + + +    +   

31 +  + +     + +  





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

95 

 

 

 

 

 43جدول شماره 

   





  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

96 

 هاي داراي سكنه شهرستان  مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي:   43جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

كوچندهدر

 بخشيازسال

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل
3ـ14

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 16 128 114 258 64 41  1 1 259623 117 كنار گرد پايين  1

 1 1 1 11 2 1  1 1 259624 117 كوشك فشاپويه  2

 3 28 18 49 15 15  1 1 259625 117 محمد آباد  3

 1 16 12 28 6 6 + 2 1 259631 117 يجين باال و 4

 2 123 41 165 39 36  1 1 259632 117 ويجين پايين  5

 145 1862 1336 3343 739 591 1     دهستان وهن آباد   

 5 134 123 262 55 31  1 1 259595 116 حكيم آباد  1



  
 پژوهشكده    
  ريزيپژوهيوبرنامهجامعه

 الميزان
       0731تاسيس    

 داراي مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

97 

 43ادامه جدول شماره 

 آبادي رديف
شماره

 ثبت
 كدآبادي

وضعطبيعي

)آبادي

 (كد

نوعراه

)آبادي

 (كد

وجودعشاير

دركوچنده

 بخشيازسال

تعداد

واحدهاي

مسكوني

 محصولي

تعداد

 خانوار

 جمعيت

 ٭كل

ـ14

3

 ساله

15ـ64

 ساله

ساله65

 وبيشتر

 11 229 186 426 89 84  1 1 259614 116 شتر خوار  2

 11 141 124 274 61 36 + 1 1 259617 116 شهرستانك  3

 23 291 191 515 125 117  1 1 259611 116 علي آباد  4

 2 87 13 112 14 11  1 1 259614 116 قشالق حكيم آباد  5

 1 11 7 18 5 2  1 1 259618 116 كاظم آباد  6

 7 172 135 314 74 56  1 1 259629 116 نوده   7

 77 798 557 1432 317 265  1 1 259631 116 وهن آباد  8
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دستورالعمل تفكيك، 

 جمع آوري ،
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