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   آوري مكانيزه زباله  بررسي سطح رضايتمندي شهروندان شهر تهران در مورد اجراي سيستم جمع
  

  ملوك نجفي شالمائي*
  مهندس فرزاد اميراصالني**

  مهندس الهام آقاابراهيمي، مهندس ليال گنجعلي، مهندس سيد بابك باباميري***
  

   زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران  ستاد محيط10 طبقه 10انه زمزم شهرداري منطقه  خيابان آزادي، تقاطع يادگار امام، جنب كارخ،تهران :نشاني
  021-66025383: نمابر

  maryam2006najafi@ yahoo.com:پست الكترونيكي

  :چكيده
اي  يـست، اهميـت ويـژه     ز  اي محيط ه  شوند هم اكنون در چارچوب برنامه       مواد زائد جامد كه به اختصار زباله ناميده مي        

ها برعهدة شـهرداري تهـران    شود كه مديريت ساماندهي اين زباله       تن زباله توليد مي    7000ند، روزانه در تهران بيش از       ا  فتهيا
آوري و حمل پسماندهاي جامد شـهري         ازي سيستم جمع  س  در راستاي سياستهاي كالن شهرداري و به منظور بهينه        . باشد  مي

وري و حمل پسماندهاي جامد اين شـهر پرداختـه          آ  ح مكانيزاسيون جمع  حوزة معاونت خدمات شهري تهران به اجراي طر       
  .است

از آنجائيكه تعيين ميزان رضايت مردم از انجام اين سيستم، همگـام بـا اجـراي آن در سـطح شـهر يكـي از مهمتـرين                           
دام بـه انجـام     اقدامات در بحث مديريت مواد زائد جامد مي باشد، ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهـران اقـ                   

مطالعات ميداني جهت تجزيه و تحليل ديدگاه هاي شهروندان شهر تهـران و سـطح رضـايتمندي آنهـا از اجـراي سيـستم                        
به منظور ارزيابي نقـاط ضـعف و        ) جنوب تهران (20و  ) مركز تهران (10،  )شمال تهران (1وري مكانيزه زباله در مناطق      آ  جمع

  . استقوت طرح وارائه راهكارهاي اصالحي نموده
تكميل آنها  انتخاب نمونه تصادفي مي باشد، كه شامل طراحي پرسشنامه و و) survey(اين مطالعه به روش پيمايشي.

شهرداري تهران، باال بـردن سـطح آگـاهي مـردم در خـصوص اجـراي ايـن طـرح از طريـق ارائـه                         ) 20 و 1،10(در مناطق   
باشـد، كـه     ن در خصوص طرح جمع آوري مكانيزه زباله مي        بروشورهاي آموزشي و انجام تجزيه و تحليل نظرات شهروندا        

  .انجام گرفته است) 1385شهريور تا آبان (در طي يك دوره زماني سه ماهه 
بررسي سطح رضايتمندي شهروندان به تفكيك سن، جنس، شغل و تحصيالت افراد صورت پذيرفته و نظرات مـردم                  .

ها از جانمايي، حجم و جنس مخازن جمع آوري و نحوه عملكـرد            در خصوص آموزشهاي انجام شده، ميزان رضايتمندي آن       
 شهروندان در اجراي طرح و مزايا ومعايب آن مورد بررسي قـرار گرفتـه               تماشينهاي جمع آوري، ميزان همكاري و مشارك      

 93يت  تر، ترسيم شده و نتايج نهايي آن شامل رضا          دقيق لموارد فوق به صورت نمودار درصدي براي تجزيه و تحلي         . است
 درصـدي شـهروندان در اجـراي صـحيح ايـن            77آوري مكانيزه زباله، همكاري       درصدي شهروندان از اجراي سيستم جمع     

  .باشد  درصدي اهداف شهرداري در اجراي اين طرح مي70 – 80سيستم و حصول 
  :واژگان كليدي

 آوري مكانيزه زباله، پيمايشي، جانمايي  پسماندهاي جامد، سيستم جمع
                                                 

  زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران مدير گروه مواد زائد جامد ستاد محيط  *
 رداري تهرانزيست و توسعه پايدار شه كارشناس گروه مواد زائد جامد ستاد محيط **

 زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران كارآموزان گروه مواد زائد جامد ستاد محيط*** 
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  :مقدمه
افزون، در  رغم پيشرفت روز دنياي امروز علي. امروزه اهميت رعايت مسائل بهداشتي در محيط شهر بر هيچ كس پوشيده نيست

هاي مختلف است و همه ما وظيفه داريم تا با رعايت مسائل بهداشتي از سالمت جامعه و فرزندانمان مراقبت  معرض آسيب به آلودگي
 در سال 199در اين فاصله تعداد شهرها از . دهه گذشته رشد سريعي را پشت سر گذاشته است 4شهرنشيني در كشور ما در . كنيم

در همين حال جمعيت شهري كشور نيز به تبع رشد كمي تعداد شهرها و .  افزايش يافته است1379 شهر در سال 800 به حدود 1335
ها در عرصه شهرنشيني، پيامدهايي در سطوح   اين دگرگوني.گسترش مهاجرتهاي روستا شهري و نرخ باالي مواليد افزايش يافته است
از جمله اين موارد، توليد موادزائد جامد كه به اختصار زباله . ملي و محلي به همراه داشته كه ابعاد آن بسيار وسيع و پيچيده است

مواد زائد جامد  مديريت. اند اي يافته ويژههاي محيط زيست، اهميت  مواد زائد جامد، هم اكنون در چهارچوب برنامه. باشد گوييم، مي مي
به عنوان يكي از )  تن7000بيش از (توليدروزانه در تهران. آوري است آوري، انتقال، دفع، تفكيك، بازيافت و فر شامل بخش توليد، جمع

هاي زيادي بر  فع آن هزينهآوري، انتقال و د اي در آلودگي شهر داشته و جمع عوامل كاهش كيفيت محيط زيست شهر تهران تأثير عمده
باشد، بايستي به  اين مشكالت در حالي است كه مديريت شهري كه اهم آن بر عهده شهرداري مي. كند شهرداري تهران تحميل مي

آوري و به صورت بهينه  منظور ارتقاء بهداشت و افزايش سطح رفاه شهروندان، روش هاي مديريت شهري را متناسب با رشد فن
  . گسترش دهد

شود تا  در اين طرح تالش مي. آوري زباله و نظافت شهري است يكي از طرحهاي موثر در اين زمينه مكانيزه نمودن فعاليتهاي جمع
باتوجه به سياست اجراي امر مكانيزاسيون در . آوري و دفع شوند ها با سطح زمين تماس نداشته و به سرعت از محيط شهري جمع زباله

زي شهري روش انجام فعاليت، صددرصد ماشيني طبقه بندي و تعريف شده و برانجام كار به روش ماشيني سا رشتة نظافت و پاكيزه
در اين دستورالعمل مشخصات نيروي انساني، ابزارها و تجهيزات مورد عمل در روش مكانيزه . تأكيد و توجه خاص گرديده است

اين طرح براي اولين بار . المقدور مدرن گرديده است  و كارا و حتيمشخص و معين شده است و تأكيد براستفاده از ادوات استاندارد
 بطور آزمايشي اجرا شد و از آنجائيكه اين طرح در نواحي مختلف تمام مناطق تهران در حال اجرا است و 22توسط شهرداري منطقه 
 ارزيابي نقاط ضعف و قوت اين طرح زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران درصدد باشد بنابراين ستاد محيط در حال گسترش مي

و در پي پروژه برآورد سطح رضايتمندي شهروندان از اجراي اين طرح با تنظيم فرم پرسشنامه براي برآورد سطح . برآمده است
 .  به اتمام رسيد30/7/85 شروع شده تا تاريخ 1/7/85برداري تصادفي از تاريخ  رضايتشهروندان كه به روش نمونه

باله در شهر تهران  آوري مكانيزه ز  انجام اين مطالعه، بررسي سطح رضايتمندي شهروندان از اجراي طرح جمعهدف اصلي از
ها، امكان  آوري زباله داراي معايبي از جمله پخش زباله در مقابل منازل سطح كوچه و خيابان با توجه به اينكه سيستم سنتي جمع. است

آوري زباله  باشد، سيستم مكانيزه جمع مي... آوري زباله براي نيروي انساني و   شرايط جمعدسترسي زباله براي جانوران موذي، سختي
آوري زباله، افزايش ضريب ايمني و بهداشتي مأموران  جويي در زمان جمع     توان به صرفه سازد از جمله مي اهميت خود را بهتر نمايان مي

با تمام تفاسير، پيشنهادات . ، اشاره كرد...خودروها و كاهش آلودگيهاي ناشي از آن و آوري زباله، جلوگيري از تردد بيش از اندازه  جمع
و نظرات شهروندان در مورد مزايا و معايب اين سيستم جديد، مسير حركت شهرداريها را براي نيل به اهداف خدمات شهري، هموارتر 

  . نمايد مي
همچنين . بندي گرديد تقسيم) جنوب شهر (20و ) مركز شهر (10، )رشمال شه (1براي اين منظور شهر تهران به سه منطقة . 

ها براي هر بلوك توسط پرسشگر،  پرسشنامه. جهت سهولت انجام مطالعات ميداني نواحي هر منطقه به بلوكهايي تقسيم بندي شد
. ن در هنگام مصاحبه،  صورت گرفتساك...) اعم از مناطق مسكوني، آموزشي، بهداشتي و درماني و (جداگانه براي مصاحبه شهروندان 

از گزينه هاي . رضايتمندي) جنس و كافي بودن حجم آن(اهم مطالب قيد شده در پرسشنامه شامل آموزش به شهروندان، مخازن 
    .  آمده استمقالهباشد كه شرح آن در اين  آوري، مزايا و معايب اين سيستم از ديدگاه شهروندان مي مختلف اين طرح، نحوه جمع
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  ضرورت تحقيق 1,1
شود و درصد خطاي  كس پوشيده نيست تحقيقات باعث جهت گيري صحيح تصميمات مديران مي لزوم تحقيق و پژوهش بر هيچ

اي كه با شهروندان دارند،  ايي هستند كه به دليل برخورد مستقيم و روزمرهههشهرداريها از جمله دستگا. رساند آنها را به حداقل مي
اداره شهر و خدمات رساني براي بهبود  ريزي  گوناگون مسائل شهري به منظور برنامهزوايايده براي شناخت نيازمند تحقيقات گستر

  .مناسبتر به شهروندان است

  اهداف تحقيق 1,2
 آوري زباله توسط شهرداري  بررسي ميزان نفوذ تبليغات و آموزشهاي انجام گرفته براي سيستم مكانيزه جمع 

  آوري مكانيزه زباله براي شهروندان مناطق و نواحي تحت پوشش طرح جمعبررسي ميزان اهميت سيستم  
  بررسي ميزان رضايت از نحوة اجراء سيستم 
   تجميع زبالهه ارزيابي شهروندان مناطق مورد مطالعه از محاسن اعالم شده براي طرح مكانيز 
  شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم  
  طرح براي بهبود سيستم مكانيزهبررسي پيشنهادات شهروندان مناطق مورد مطالعة  
  آوري مكانيزه زباله  و فراگير شدن طرح جمعييبررسي ميزان استقبال و همكاري شهروندان مناطق مورد مطالعه در مورد اجرا 
  بررسي سطح رضايتمندي شهروندان از جايگذاري مخازن، حجم مخازن و جنس آنها 
  آوري و رفت و روب خيابانها هاي جمع ينبررسي سطح رضايتمندي شهروندان از نحوة عملكرد ماش 
 بررسي سطح رضايتمندي شهروندان از انجام سيستم مكانيزه  

 استفاده و يا عدم استفادة شهروندان از مخازن نصب شده در هنگام بيرون گذاشتن زباله از منزل 

 بررسي ساعت بيرون گذاشتن زباله از منازل در مناطق مورد مطالعه 

  روش تحقيق  1,3
نوع تحقيقات بصورت تحقيقات كاربردي . باشد و انتخاب نمونه بصورت تصادفي مي )Survey(به روش پيمايشي اين طرح 

  .باشد مي

  ها ابزار گردآوري اطالعات و داده 1,4
  .باشد نامه ميسشابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش مصاحبه باز و پر

  واحد تحليل 1,4,1
باشد كه در مقطع زماني انجام   مي)1، 10 و20(احي تحت پوشش مناطق واحد تحليل در اين بررسي شهروندان ساكن در نو

آوري مكانيزه مشخص   سيستم جمع اين مناطق در طرح نواحي تحت پوشش1 در جدول .مطالعات ميداني در اين نواحي ساكن باشند
  .است گرديده

   و اقدامات انجام شدهمبناي انتخاب مناطق پايلوت 1,4,2
عالوه براين بر . اشدب ير اساس مكانيابي آنها بر روي نقشه يعني شمال ، مركز و جنوب نقشه تهران مدليل انتخاب مناطق پايلوت ب

 بيشتر نواحي اظهار 1اساس مدت زماني كه اين طرح در منطقه و نواحي آن در حال اجرا است انتخاب شده بدين صورت كه در منطقه 
 به تازگي شروع شده يعني درحد جايگذاري 6 و 9جرا است ولي در نواحي  ماه است كه در حال ا5 تا 4داشتند كه اين طرح حدود 

  .است بنابراين نظرات افراد در اين منطقه بطور كلي بسيار متفاوت تر از ساير مناطق پايلوت باشد ميمخازن 
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شهروندان ساكن در اين  تمام نواحي آن تقريباً از اول سال تحت پوشش اين سيستم قرار داشت بنابراين نظراتي كه 10در منطقه 
توان اظهار  مي مزايا و معايب اين سيستم ةو بطور كاملتري دربار. دادند از نظر پژوهشي و تحقيقاتي بيشتر قابل استناد بود منطقه مي
  ..نظركرد

  آوري مكانيزه و منطقة فعاليت گروه  نواحي تحت پوشش سيستم جمع):1( جدول
  

علت ه  آن به تازگي تحت پوشش اين سيستم قرار گرفته است بنابراين ب4 اين منطقه بخصوص ناحية 4 و 5 نواحي 20در منطقه 
و از ديدگاه آنها اين سيستم . ، از اجراي اين سيستم رضايت داشتندبودند  تازگي اين سيستم اغلب ساكنيني كه مورد مصاحبه قرار گرفته

  .كمتر دچار مشكل و نقص بود
بعد از تحقيقات ذكر شده با توجه به وسعت منطقه، نواحي تحت پوشش و مدت زمان اجراي اين طرح تعداد فرمهايي كه بايد در 

هر ). منطقه مشخص شده است  هرتوزيع شده دراد فرمهاي  تعد2در جدول شمارة . (گشت، مشخص شد منطقه و نواحي توزيع مي
ناحيه از مناطق مورد نظر باتوجه به وسعت و تراكم جمعيتي آن به بلوكهاي مشخص تقسيم شده و با توجه به كل فرمهاي تعيين شده 

درج تعداد فرمهاي پخش شده،  تعداد بلوكها و 3در جدول شمارة . در هر منطقه، تعداد توزيع فرم مذكور در هر بلوك تعيين گرديد
   .شده است

  مناطق پايلوتدر  شده توزيعتعداد فرمهاي  ):2( جدول
  تعداد فرمهاي توزيع شده در هر منطقه مناطق

1  320  
10  370  
20  135  

  825مجموع
  

 بهداشتي و درماني،  براساس تعداد كسبه، مراكز.گرددمي بعد از تعيين بلوكها و تعداد فرمهايي كه بايد در هر بلوك توزيع 
داروخانه، بيمارستان، مراكز خدماتي، پارك، مراكز تجاري، اداري و مناطق مسكوني تعداد جمعيت آماري در هر بلوك مشخص شده و 

  .ساخت پرسشگر فرمها را توزيع و تكميل ميتهيه شده  يبراساس جدول جمعيت آمار
تا شروع و  1/7/85كار تحقيق ميداني از تاريخ پرسشگر نامه براي افراد  ي مناطق موردنظر و صدور معرفان محترماطالع شهرداربا  

 جدول مورد نظر برطبق بلوكفرمها را در  يك روز،  هر فرد پرسشگر موظف بود در طول.ادامه داشت در مناطق پايلوت 30/7/85
اكن در بلوك در زمان انجام پرسش سوال  و براساس جدول جمعيت آماري بصورت تصادفي از افراد س.دآماري تهيه شده توزيع نماي

  .نمايند
   دسته شامل 6شد، كه آن   دسته تقسيم مي6سواالت مطرح شده در اين فرم به .  سوال طراحي گشت24) 1(در فرم شماره 

  آموزش 

  آوري مكانيزه و مورد مطالعه ت پوشش سيستم جمعنواحي تح  مناطق تعيين شده در مطالعات
1  1،2،3،4،5،6،7،8،9  
10  1،2،3  

20  4،5  
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  مخازن 
  رضايتمندي 
  آوري زباله در منزل نحوه جمع 
  هآوري مكانيزه زبال مزايا و معايب موجود در اجراي سيستم جمع 
 نظرات و پيشنهادات شهروندان در مورد جنس مخازن 

  آموزش 
 سوال كه هدف از طرح اين 3 شده در قسمت آموزش تشكيل شده از سواالت مطرح

آوري مكانيزه زباله به شهروندان ساكن   انجام شده از سوي شهرداري قبل و بعد از اجراي سيستم جمعهايآموزشانواع سواالت بررسي 
  .باشد در مناطق مي

  مخازن 
 دسته سوال كه هدف از طرح اين سواالت بررسي رضايت شهروندان از 4 شده در قسمت مخازن تشكيل شده از سواالت مطرح

  .باشد همچنين در اين گروه جنس پيشنهادي از ديدگاه شهروندان نيز مورد پرسش قرار گرفت جانمايي، حجم، شستشوي مخازن مي
  رضايتمندي 

رضايت  دسته سوال كه هدف از طرح اين سواالت بررسي 5 رضايتمندي تشكيل شده از سواالت مطرحه شده در قسمت
آوري زباله و جنس مخازن همچنين در اين دسته از سواالت ميزان  آوري مكانيزه، عملكرد ماشينهاي جمع شهروندان از انجام طرح جمع

  .ه مورد بررسي قرار گرفتآوري مكانيزه زبال استقبال و همكاري شهروندان در اجراي صحيح طرح جمع
  آوري زباله در منزل نحوه جمع 

اجراي طرح تفكيك از مبدأ مواد (آوري زباله توسط شهروندان در منزل  هدف از طرح اين گروه از سواالت بررسي نحوه جمع
ن گذاشتن زباله توسط آوري مكانيزه زباله در مناطق و ساعت بيرو ، روش دفع زباله از منزل باتوجه به استقرار سيستم جمع)زائد

  شهروندان از منازل
  آوري مكانيزه زباله مزايا و معايب موجود در اجراي سيستم جمع 

بعد از . آوري مكانيزه مورد بررسي قرار گيرد در اين قسمت سعي شده تا نظرات شهروندان در مورد معايب و مزاياي سيستم جمع
ياي اين سيتم، اين نظرات را در آيتمهاي مشخص دسته بندي كرده و تجزيه و آوري كليه نظرات شهروندان در مور معايب و مزا جمع

  .اند تحليل شده
 نظرات و پيشنهادات شهروندان در مورد جنس مخازن 

سواالت اين گروه در پي سواالت گروه مخازن طراحي شده كه هدف از طراحي اين سواالت تعيين مخزن پيشنهادي و داليل 
 مبحث اصلي 3كالً سواالتي كه در فرم مخصوص شهروندان تنظيم شده بود به .باشد  شهروندان ميانتخاب اين مخازن از سوي

 سوال در مورد انجام طرح تفكيك از مبدأ زائدات -2 انواع سواالت در مورد رضايت شهروندان از سيستم مكانيزاسيون-1: پرداخت مي
   .)از مكان توليد زباله(آن سازي   ساعات خروج زباله از محل ذخيره-3در مناطق پايلوت 

ل قرار گرفت و اطالعات بعد از تكميل فرم و اتمام كار مطالعات ميداني فرمهاي موردنظر توسط كارشناسان مورد تجزيه و تحلي
  .مورد تحليل قرار گرفتمندرج در فرم استخراج و 
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  آوري زباله بصورت سنتي معايب سيستم جمع 1,5
  وچه و خيابانهاپخش زباله در مقابل منازل سطح ك 
  امكان دسترسي زباله براي جانوران موذي 
  و نشت شيرآبه از خودروهاي و آلودگي معابر  آالت زباله در سطح شهر تردد زياد ماشين 
  آوري  و حمل زباله آالت جمع تنوع و نازيبايي ماشين عدم تفكيك زباله از مبدأ 
  آالت  ت ماشيندشوار بودن مديري عمليات انساني در شرايط غيربهداشتي و 
 دشوار بودن كنترل و نظارت  

  آوري زباله بصورت مكانيزه مزاياي سيستم جمع 1,6
 صرفه جويي در هزينه جمع آوري زبالهو  صرفه جويي در زمان جمع آوري زباله 
  كاهش آلودگيهاي ناشي از آن جلوگيري از تردد بيش از اندازه خودروها و  
  سيستم كمپكت ه ازكاهش حجم زباله بارگيري شده با استفاد 
  ها افزايش بهداشت عمومي در جمع آوري زباله 
  امن امكان ذخيره سازي موقت زباله در مكانهاي 
  موذي به زباله ها جلوگيري از انتشار آلودگي و دسترسي جانوران 
  آوري زباله افزايش ضريب ايمني و بهداشتي ماموران جمع 
  طريق نصب مخازن اختصاصي زباله زآماده سازي شرايط اوليه تفكيك مواد زائد ا 

   بررسي كليه مناطق پايلوت 2

  مشخصات كلي افراد مورد مصاحبه در كليه مناطق پايلوت 2,1
 جنسيت 

در جدول .  بودندؤنث نفر م449 و ذكر نفر م376 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند، كه 825) 20 و 1،10(بطوركلي در سه منطقه 
  .دهد  پرسش را نشان ميو درصد جنس افراد موردتوزيع ) 21(

  توزيع و درصد جنس افراد مورد مصاحبه در مناطق پايلوت): 3(جدول 
  زنان  مردان  
  درصد  )نفر (تعداد  درصد  )نفر (تعداد  مناطق
  94/21  181  61/16  137  1منطقه 

  18/26  216  67/18  154  10منطقه 

  30/6  52  30/10  85  20منطقه 

  42/54  449  58/45  376  مجموع
  

  . در مناطق پايلوت مشخص شده است،ودار زير درصد جنس افراد مورد پرسش در مطالعات ميداني انجام شدهدر نم
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54.42

45.58

زنان

مردان

1.70

7.03

2.67

32.61

16.73
3.27 6.67

11.64

10.30

5.70

1.70

بي پاسخ بي سواد ابتدايي راهنمايي متوسطه ديپلم

دانشجو فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا 

  
  
  
  
  
  
  

  توزيع درصد جنسيت افراد مصاحبه شونده در كليه مناطق پايلوت ): 1(نمودار 

  سطح تحصيالت 
همانطور كه در جدول و . ج شده استدرصد سطح تحصيالت افراد مصاحبه شونده در كليه مناطق در) 4(در جدول شماره 

  ) افراد% 24/32. (اند نمودار مربوطه مشخص شده است بيشترين افراد مصاحبه شونده داراي مدرك ديپلم بوده
  كليه مناطق پايلوت تعداد و درصد سطح تحصيالت مصاحبه شونده در : )4(جدول 

  درصد  )نفر(تعداد   سطح تحصيالت

 67/6 55 بي پاسخ

 70/1 14 بي سواد

 64/11 96 ابتدايي

 30/10 85 راهنمايي

 70/5 47 متوسطه

 61/32 269 ديپلم

 67/2 22 دانشجو

 03/7 58 فوق ديپلم

 73/16 138 ليسانس

 70/1 14 فوق ليسانس

 27/3 27 دكترا

  100  825  جــمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتدرصد سطح تحصيالت افراد مصاحبه شونده در كليه مناطق پايل): 2(مودار ن
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بي پاسخ  بي كار بازنشسته سرايدار خانه دار مخصل دانشجو كارگر كارمند آزاد معلم  معاون مدير پرستار پزشك استاد
دانشگاه

شغل 

صد
در

مشاغل افراد 

  مشاغل افراد مورد مصاحبه  
شود در هر بلوك جهت تعريف جامعه  بعلت اينكه در مناطق پايلوت انواع بافت اداري، تجاري، بهداشتي و آموزشي ديده مي

آماري مورد پرسش سعي شده است براساس بافت از تمام اصناف و مشاغلي كه در بلوك تعيين شده بودند، در مورد نحوة اجراي 
توزيع شغلي افراد مورد پرسش ) 5(جدول . آوري گردد آوري مكانيزه پرسش شود و اطالعات مورد نياز در اين زمينه جمع سيستم جمع

  .دهد دركليه مناطق را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد مشاغل افراد مصاحبه شونده در مناطق پايلوت): 3(نمودار 
  يه مناطق پايلوت درصد مشاغل افراد مورد مصاحبه در كل وتعداد): 5(جدول
  درصد  )نفر(تعداد   مشاغل
 48/4 37 بي پاسخ

 21/1 10 بي كار

 15/3 26 بازنشسته

 18/2 18 سرايدار

 91/22 189 خاندار

 55/2 21 محصل

 58/2 46 دانشجو

 73/0 6 كارگر

 52/15 128 كارمند

 09/33 273 آزاد

 79/2 23 معلم

 61/0 5 معاون

  45/1  12  مدير
 58/1 13 پرستار

  18/2  18  پزشك
  24/0  2  استاد دانشگاه

  100  825  جمع
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29.82

79.64

درصد انجام شده

درصد انجام نشده

  آوري شده در كليه مناطق پايلوت و بررسي نتايج حاصله تجزيه و تحليل اطالعات جمع 3
اند در نتيجه براي آناليز نهايي و   گروه عمده تقسيم شده6همانطور كه ذكر شد كل سواالتي كه در پرسشنامه طرح شده به 

  .كنيم  گروه كليه مطالب را بررسي مي6اس اين كسب نتايج براس
 آموزش 

 باال بردن همكاري شهروندان دراجراي صحيح و اصولي اين سيستم و در نتيجه اطقيكي از فوايد انجام آموزش در من
، از سوي برطبق بيان شهروندان مورد مصاحبه در كليه مناطق پايلوت. باشد ميدستيابي به اهداف تعيين شده در اجراي اين طرح 

شور و يا اعزام آموزشگران به درب منازل و روطق هيچ نوع آموزشي در جلوي درب منازل بواسطه پخش باشهرداري اين من
آموزشي قبل از اجراي اين سيستم جهت معرفي طرح، بيان اهداف و نحوة همكاري شهروندان در پيشبرد اهداف اين طرح در 

 اقدام به اطقرح و بعد از نصب مخازن در برخي از خيابانها و ميادين اصلي من صورت نگرفته ولي در حين اجراي طاطقمن
 كه آگاهي كم و ،توان بدين نتيجه رسيد  بنابراين با توجه به نكات باال مي.اند نصب پالكارد و بولتن جهت معرفي اين طرح نموده

موزش جهت معرفي اين سيستم به شهروندان آوري مكانيزه بعلت عدم توجه به بخش آ ناقص شهروندان در مورد سيستم جمع
 كامل اين سيستم احتياج به آموزش  اصولي در جهت اجراي صحيح و آنها همچنين جهت دستيابي به همكاري كامل.باشد مي

 همچنين بايد به اين نكته نيز توجه كرد در مبحث آموزش و معرفي اين سيستم عالوه بر .استفراگير و مفيد در اين زمينه 
ضرورت اجراي اين سيستم، آوري زباله اعمال شده، بايد  ها كه در شهر تهران جهت جمع سه اين سيستم با ساير سيستممقاي

آوري زباله در داخل منازل، نحوة انتقال صحيح زباله به داخل مخازن و استفادة  طريقة صحيح مصرف، طريقة صحيح جمع
  .صحيح از تجهيزات و مخازن نصب شده نيز لحاظ گردد

  نظرات كليه افراد مورد مصاحبه در مورد انجام آموزش در مناطق پايلوت): 6(جدول 

انجام آموزش جهت معرفي و افزايش آگاهي   آموزش
  آوري مكانيزه شهروندان در مورد سيستم جمع

عدم انجام آموزش جهت معرفي و افزايش آگاهي 
  آوري مكانيزه شهروندان در مورد سيستم جمع

  درصد  ددع  درصد  عدد  مناطق
1  5/71  34/22  247  19/77  
10  054/4  24/83  41/95  62/11  
20  5/29  85/21  51/102  93/75  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  كليه مناطق پايلوت شهروندان در هنگام اجراي سيستم مكانيزاسيون در درصد آموزش): 4(نمودار
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  مخازن  
   رضايت از جايگذاري مخازن -1

ن بايد مورد توجه قرار گيرد جانمايي درست مخازن و يكي از مسائل مهمي كه در بارگير مخاز
 احتياج به مطالعات و  كه البته طرح اين موضوع نيز.باشد دسترسي آسان ماشينهاي فان براي بارگيري مي

متأسفانه سازمان خدمات موتوري بدون هيچ مطالعه و تحقيقي در اين . تحقيقات دقيق و موشكافانه دارد
كه همين امر باعث بروز مشكالتي براي شهروندان در هنگام .  و نصب مخازن در سطح مناطق نمودهزمينه شروع به جايگذاري

هاي صورت گرفته از شهروندان در كليه مناطق پايلوت   طبق مطالعات انجام شده و مصاحبه. كرده استاستفاده از اين مخازن
  :اند  و علت نارضايتي خود را بشرح ذيل عنوان نمودهنداز افراد مورد پرسش از جايگذاري مخازن ناراضي بود% 22نزديك به 

  عدم رعايت فاصله استاندارد بين دو مخزن 
  هاي توليدي در محدودة مشخص شده جايگذاري مخازن بدون درنظر گرفتن حجم زباله 
  هاي تلفن و كيوسك اتوبوس يها جايگذاري مخازن در نزديكي ايستگاه 
و پرتردد كه هنگام بارگير توسط ماشينهاي فان باعث ترافيك شديد در خيابان هاي اصلي  جايگذاري مخازن در خيابان 

  شود مي
  جايگذاري مخازن در نزديكي و كنار اغذيه فروشي و مراكز خدماتي  
بلوار  (. هستند جايگذاري مخازن در خيابانهاي خلوت و كم تردد به تعداد زياد بطوريكه بيشتر اين مخازن خالي از زباله 

  )اوشان
ها در  ماشينو پارك يگذاري مخازن بدون در نظر گرفتن عالئم خاص جهت معرفي كردن اين مخزن در نتيجه توقف جا 

 هاي فان عدم بارگيري صحيح توسط ماشينجلوي اين مخازن و 

  عدم دسترسي آسان مخازن براي برخي از شهروندان و ساكنين مناطق بعلت دور بودن مخازن از آنها 
. خازن در باال بردن راندمان كاري و نزديك شدن به اهداف مورد نظر، نقش مهم و بسازيي داردتوزيع و جايگذاري م

استفاده صحيح از مخازن و قرار دادن زباله در داخل درصورت دسترسي آسان به مخازن براي شهروندان اين امر باعث ترويج 
  .شود بر و خيابانها ميها در سطح معا مخازن ويژه مكانيزه و در نتيجه عدم پراكندگي زباله

  درصد رضايت شهروندان مورد مصاحبه از جايگذاري مخازن در مناطق پايلوت): 6(جدول 

 
   رضايت از حجم مخازن-2

مسكوني، تجاري، خدماتي، بهداشتي درماني و (بايد براساس تراكم جمعيت ساكن، نوع بافت منطقه حجم مخازن 
د، يكي از نواقص اين طرح عدم مطالعات و تحقيقات كافي در اين ، وسعت منطقه و حجم زباله توليدي تعريف گرد)آموزشي
اي   يا نبود مخزن كافي در منطقهباشد  ميباشد و همين امر باعث تجمع مخازن در مكانهايي كه حجم زباله توليدي كم زمينه مي

  مخازن  حجم نامناسب  حجم مناسب عدم رضايت از جايگذاري  رضايت از جايگذاري
  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد

  94/30  99  25/66  212  06/24  77  69/74  239  1منطقه

  81/50  188  22/46  171  89/21  81  78,38  290  10منطقه
  78/17  24  74/80  109  3/16  22  96/82  112  20منطقه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 10

77.70

21.82

راضي هستند

راضي نيستند

ة توليدي يكي از معايب بزرگ شود در حقيقت متناسب نبودن حجم مخازن با حجم زبال كه حجم بااليي زباله در آنجا توليد مي
  .باشد در اين سيستم مي
 مناطق  مورد جايگذاري و حجم مخازن تعداد و درصد رضايت و عدم رضايت افراد مورد مصاحبه در:)6(در جدول 

   پايلوت درج شده است
  :ر شاملمعتقد به كافي نبودن حجم مخازن بودند، و دليل اين ام%) 70/37( نفر 311 نفر مورد مصاحبه 825از 

  هاي توليدي روزانه متناسب نبودن حجم مخازن با حجم زباله 
  .تراكم و درنظر گرفتن حجم باالي مخازن تعريف شده در يك منطقه كه سرانه توليد زباله در آنجا پايين است 
  يكسان بودن حجم تمام مخازن نصب شده و عدم تعريف چند مخزن با حجمهاي متفاوت 
ر نتيجه كافي نبودن حجم مناسب در مناطقي كه از تراكم جمعيتي بااليي برخوردار عدم كفايت تعداد مخزن و د 

هاي خود را در اطراف مخازن گذاشته و در  هستند در نتيجه مخزن زود پر شده و بدين دليل شهروندان زباله
 .شود چهره شدن نماي شهر مي نتيجه باعث آلودگي بصري و بد

  روز قابليت پذيرش زباله ندارد خازن در تمام ساعات شبانهشود كه م كمبود حجم مخازن باعث مي 
   رضايت از جنس مخازن-3

باشد، نوع مخازن فلز به دو  در حال حاضر مخازن نصب شده در سطح معابر شهر از دو جنس فلزي و پالستيكي مي
 نفري كه در اين 825از .  است دار طراحي شده و مخازن پالستيكي نيزهمگي بصورت درب. صورت دربدار، بدون درب است

مخازن پالستيكي %) 67/58( نفر 484مخزن پيشنهادي آنها مخازن فلزي بود و %) 24/32( نفر 266مطالعه شركت كردند، تعداد 
در جدول زير . از هيچكدام از جنس مخازن نصب شده رضايت نداشتند%) 30/6( نفر 52دانند و  تر از مخازن فلزي مي را ارجح

  .ضايت افراد مورد پرسش از جنس مخازن نصب شده مشخص شده استتعداد و درصد ر
   نظرات شهروندان در مورد جنس مخازن در كليه مناطق پايلوت ):7( جدول 

  

  
  
  
  
 

 
  

  
  

  درصد رضايت شهروندان از جانمايي مخازن در كليه مناطق پايلوت): 5(نمودار 

  مخزن پيشنهادي  هيچكدام  پالستيكي  فلزي
  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد

  438/3  11  13/53  170  31/40  129  1منطقه

  81/10  40  41/65  242  35/21  79  10منطقه

  74/0  1  33/53  72  96/42  58  20منطقه
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59.64
37.70

حجم مناسب

حجم نامناسب

32.24
6.30

58.67

فلزي 

پالستيكي

هيچكدام

  
  
  
  
  
  

  
  

  درصد رضايت شهروندان از حجم مخازن در كليه مخازن پايلوت): 6(نمودار 
  
  
  
  
  
  

  ه مناطق پايلوتدرصد جنس پيشنهاد شده توسط شهروندان در كلي): 7(نمودار 
   شستشوي مخازن-4

باشد، مخازن نصب شده  بسيار مهم مي) تر و خشك(ها  امر شستشوي در مورد مخازن ثابتي كه دريافت كننده انواع زباله
. گردد بعلت پالستيكي بودن، درب دار بودن و عدم تهوية هوا در داخل آنها، بوي نامطبوع و مشمئزكننده درداخل آنها ايجاد مي

ها را در اطراف مخازن گذاشته و  بوي به قدري آزار دهنده است كه معموال، بخاطر همين بوي متعفن معموالً شهروندان زبالهاين 
كردند كه مخازن شسته  بيشتر شهروندان عنوان مي. تمايلي به تماس با درب و بلند كردن آن و استشمام بوي نامطبوع ندارند

  .كنند در شستشوي مخازن دقت نميشود ولي مأمورين به برخي موارد  مي
  .شود ولي درون آن شسته نمي. شويند مأمورين شهرداري براي شستشوي مخزن فقط دور مخزن را مي 
  )عوارض بهداشتي(شود  شويند در خيابان و معابر و يا در درون جويها ريخته مي گاهي آبي كه با آن مخازن و درون آنرا مي 
  .كند و خيابانهاي اصلي در ساعات پيك رفت و آمد توليد ترافيك ميشستشوي مخازن نصب شده در معابر  

در جدول زير نظرات شهروندان در مورد شستشوي منظم مخازن نصب شده در خيابانها و معابر مناطق پايلوت مشخص 
 مشخص همچنين در نمودار زير درصد افرادي متعقد به شستشوي منظم مخازن در مناطق محل سكونت خود بودند.شده است

افراد مورد مصاحبه بيان كردند كه مخازن بصورت منظم شسته % 38شود  شده است همانطور كه در روي نمودار مالحظه مي
  .دنيز بيان كردند، كه شستن مخازن را از سوي مأمورين شهرداري نديدن% 27شود و  مي

  شدهعقيده شهروندان مناطق پايلوت در مورد شستشوي منظم مخازن نصب ): 8(جدول 
  مخازن  شود گاهي شسته مي  شود شسته نمي  شود شسته مي

  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد
 13/23 74 5/42 136 25/31 100  1منطقه 

 78/33 125 95/25 96 38/38 142  10منطقه 

 04/17 23 56/15 21 33/53 72  20منطقه 
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26.91

30.67

38.06

شسته مي شود  

شسته نمي شود 

گاهي شسته مي شود 

  
  
  
  
  
  
  
  

  لوتميزان درصد شستشو مخازن در كليه مناطق پاي): 8(نمودار 
  رضايتمندي 

  آوري مكانيزه  رضايت از انجام سيستم جمع-1
بطوريكه در ابتدا سيستم . آوري زباله در تهران تقريباً يك سير صعودي و رو به رشدي را پيموده است سيستم جمع

تقال مي هاي دستي ان ها در داخل چرخ آوري زباله در محالت شهر تهران بصورت سنتي بود كه كارگران با دست زباله جمع
 سيستم 1384مكانيزه تغيير يافت از آذر ماه سال  آوري زباله بصورت سيستم نيمه دادند و در سالهاي اخير سيستم سنتي جمع

در حال حاضر سيستم مورد نظر بصورت گسترده .  اجرا و مستقر گشت22مكانيزه بصورت پايلوت در برخي از شهركها منطقه 
  .باشد را ميدر تمامي مناطق شهرداري درحال اج
  باشد  بشرح ذيل مي از اين سيستمداليل نارضايتي اين شهروندان

عدم رسيدگي به نظافت و شستشوي مخازن و در نتيجه ايجاد بوي نامطبوع در مخازن كه همين امر باعث تجمع حشرات  
  به موقع تخليه نشدن مخازن و پر بودن آنها در بيشترين ساعات روز  و.شود و جوندگان مي

  ايجاد ترافيك توسط اين ماشينها در زمان بارگيري  و بلند ماشينهاي فان و مخصوص بارگيري مخازنصداي 
عدم استفاده از مخازن مقاوم و در نتيجه تخريب و آسيب ديدن بيشتر مخازن رعايت نشدن موارد ايمني براي مأمورين  

  شهرداري در هنگام بارگيري مخزن
ها  ها در نتيجه عدم دفع زباله منازل در داخل مخازن توسط شهروندان و تجمع زبالهكثيف بودن مخازن و درب دار بودن آن 

  در اطراف مخازن و ايجاد بد منظره شدن نما و چهرة شهر
 بيشتر اين مخازن در هنگام بارگيري و يا دفع زباله از قسمت درب ،عدم استفاده از اتصاالت مقاوم و درجه يك در مخازن 

 .شود سيب ديده و در نتيجه باعث ايجاد نماي بد چهره شهر مي آ، بارگيريهايو بازو

 نصب مخازن در جلوي درب در مورد برخي از شهروندان اي كه  گونه به ،عدم جانمايي درست مخازن از سوي متوليان امر 
عدم جانمايي درست مخازن از سوي متوليان كه اين امر باعث ايجاد اغتشاش بصري براي نماي  . ومنازل خود شاكي بودند

 شهر نموده است

  :بيشترين علت رضايت شهروندان از اجراي اين سيستم در بيشتر مناطق شامل
   كم شدن حشرات، حيوانات و جوندگان مانند موش 
  روز امكان خروج زباله در هر ساعت از شبانه 
  آالت مخصوص اين كار  و پاكيزگي معابر و خيابانها شهر بوسيلة ماشينرفت و روب 
   تجمع زباله در مكان امن و دائميو ها در خيابانها و معابر و تميزتر شدن چهره شهر عدم پراكندگي زباله 
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93.09

6.79

از انجام مكانيزاسيون راضي هستند

از انجام سيستم مكانيزاسيون راضي نيستند

23.52

74.79

از عملكرد ماشين راضي هستند از عملكرد ماشين راضي نيستند

يستم درصد باالي از شهروندان از اجراي اين طرح رضايت داشتند و برخي از موارد را جزء ضروريات اجراي اين س
اما بيشتر ) مانند سرو صدا ماشينهاي بارگيري(باشد   ميي داراي موانع و مشكالت در ابتدادانسته و معتقد بودند كه هر سيستمي

افراد ساكن در مناطق پايلوت معتقد بودند كه با رفع برخي از مشكالت و معضالت اين سيستم نسبت به سيستمهاي قبلي 
 تعداد و درصد افراد مصاحبه شونده كه از اجراي اين سيستم رضايت )9(در جدول . تر استآوري زباله بهتر و موردپسند جمع
  .اند به تفكيك منطقه مشخص شده است داشته

  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد رضايت شهروندان از اجراي سيستم جمع آوري مكانيزه زباله در كليه مناطق پايلوت): 9(نمودار 
  زبالهآوري مكانيزه  م جمعسيست  ويژه رضايت از عملكرد ماشينهاي-2

 -2 جدول شوي -1باشند   دسته مي4اند شامل  آوري مكانيزه خريــدار شده خودروهايــي كه براي سيستم جمــع
  آوري كننده زباله  خودروهاي جمع-4 خودروهاي رفت و روب -3واترجت و واتر پالست 

از افراد مورد مصاحبه نيز از % 23م رضايت كردند و از ساكنين مناطق اعال% 74در مورد عملكرد ماشينهاي فان بيش از 
  :آوري زباله ناراضي بودند و علت نارضايت افراد شامل عملكرد ماشينهاي جمع

  ايجاد ترافيك در خيابانها و معابر اصلي ،توليد سروصدا زياد در اين ماشينها هنگام بارگيري مخازن 
 هاي تنگ اين منطقه  اين ماشينها از معابر و كوچهعدم عبور ،عدم بارگيري صحيح و تخليه كامل مخازن 

  ريزش باقيمانده زباله از زير ماشينها و كثيف كردن معابر ،ريزش شيرابه زباله بارگيري شده از قسمت انتهاي ماشين 
  عدم تجهيز و رعايت مسائل ايمني براي براي كارگران در حال بارگيري 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن از عملكرد ماشينهاي جمع آوري زباله در كليه مناطق پايلوت درصد رضايت شهروندا):10( نمودار
   رضايت از جنس مخازن-3

باشد، جنس پالستيكي آن  آوري مكانيزه شامل دو جنس فلزي و پالستيكي مي مخازن مورد استفاده در سيستم جمع
آن كارخانه سبالن پالستيك، راساس  آلمان صورت گرفته كه بSulo طراحي اين مخازن براساس طرح كارخانه و ،دار دارب
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29.70 69.70

از جنس مخازن راضي هستند از جنس مخازن راضي نيستند

همانطور كه در نمودار زير مشاهده . مخازن پالستيكي را طراحي كرده و در حال حاضر در سطح مناطق نصب شده است
  :افراد مورد پرسش از جنس مخازن ناراضي بودند و علت نارضايتي آنها شامل% 30نزديك به شود مي

   اتصاالت بكار رفته در مخازن پالستيكيعدم استحكام ،پذير بودن مخازن پالستيكي آسيب 
آوري  عدم استفاده صحيح شهروندان از مخازن و يا عدم رعايت جمع(  بعلتديدگي بيشتر مخازن تخريب و آسيب 

 )صحيح مخازن توسط مأمورين شهرداري

 و تماس مستقيم دست با درب مخازن در هنگام دفع زبالهطراحي نامناسب و سنگين بودن درب مخازن  

ه اين مخازن و ب تابش آفتاب  و زن پالستيكي بوي زباله را جذب كرده و بعلت قرارگيري اين مخازن در فضاي بازمخا 
 كثيف بودن مخازن و عدم شستشوي آنها توسط مأمورين شهرداري   وكند گرم شدن آنها اين موضوع را تشديد مي

  تدر نمودار زير درصد رضايت شهروندان از جنس مخازن مشخص شده اس
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد رضايت شهروندان از جنس مخازن در كليه مناطق پايلوت): 77(نمودار
هاي  آوري مكانيزه، عملكرد ماشين كننده در مصاحبه در مورد سيستم جمع در جدول زير درصد رضايت افراد شركت

  .آوري زباله و جنس مخازن درج شده است جمع
آوري زباله و جنس مخازن در  هاي جمع آوري مكانيزه، عملكرد ماشين  از سيستم جمعدرصد و تعداد افراد مورد مصاحبه): 9(جدول 

  كليه مناطق پايلوت

 

  آوري مكانيزه زباله  ميزان استقبال شهروندان از اجراي سيستم جمع-4
عالوه بر اينكه افراد چقدر از اين . باشد  رضايت افراد از اجراي اين سيستم مي بررسي سطحاين سوالاز طرح هدف 

آوري مواد زائد  سيستم رضايت دارند ميزان استقبال شهروندان از فراگير شدن اين سيستم بعنوان سيستم مطرح در بحث جمع
  اد مورد مصاحبه از اجراي اين سيستم مشخص شده استنمايد در جدول زير ميزان استقبال افر مشخص مينيز جامد را 

  جنس مخزن  عملكرد ماشين  انجام طرح
 رضايتمندي  عدم رضايت  رضايت  عدم رضايت  رضايت  عدم رضايت  رضايت

  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد
  44/18  59  31/75  241  38/19  62  69/74  239  69/4  15  25/91  292  1منطقه

  81/40  151  38/58  216  49/26  98  89/71  266  59/4  17  24/93  345  10منطقه

  81/23  20  59/72  98  78/17  24  56/75  102  41/7  10  89/88  120  20منطقه
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71.15

12.36

10.42
5.94

زياد  متوسط كم مخالفم

از افراد مورد پرسش در اين مطالعات ميداني % 71) 12نمودار شماره (براساس نمودار تهيه شده از اطالعات بدست آمده 
م بعنوان سيستم از افراد نيز بطور كل با اجراي اين سيست% 6آوري مكانيزه زباله استقبال بااليي داشتن و  در اجراي سيستم جمع
  .بودندآوري مخالف  غالب در مبحث جمع

  آوري مكانيزه زباله  ميزان همكاري شهروندان در اجراي صحيح سيستم جمع-5
آوري مكانيزه زباله تعداد فاكتور تعريف گشت كه  جهت ارزيابي ميزان همكاري شهروندان در اجراي صحيح سيستم جمع

ها در داخل كيسة زباله و   قرار دادن زباله-2زن نصب شده در هنگام دفع زباله از منزل  استفاده از مخا-1اين فاكتورها شامل 
 عدم پارك وسيلة نقليه خود در جلوي مخازن نصب -4 نگذاشتن زباله در اطراف مخزن -3پس قرار دادن در داخل مخازن 

  ل آن باز نگذاشتن درب مخازن بعد از قرار دادن زباله در داخ-5شده در سطح معابر 
   آوري مكانيزه زباله فراد مورد مصاحبه از اجراي سيستم جمعدرصد استقبال ا): 10(جدول 

  
 

آوري مكانيزه زباله براساس  براساس مالكهاي تعيين شده جهت ارزيابي همكاري شهروندان در اجراي صحيح سيستم جمع
ن شهرداري سيستم همكاري خوبي را با مأمورياين در اجراي صحيح مناطق از ساكنين % 77مصاحبه صورت گرفته نزديك به 

همكاري خوبي در  شده و تجزيه و تحليل آنها داده پاسخهاي توجه به شركت كردند باهافرادي كه در اين مطالع% 12، و دارند
  :توان از داليل اين عدم همكاري موارد زير را نام برد ، كه مي ندارند زبالهآوري مكانيزه اجراي صحيح سيستم جمع

 اجراي  شهاي صورت گرفته از سوي شهرداري مناطق در مورد معرفي اين سيستم و نحوةعدم آموزش و يا كافي نبودن آموز 
  عدم آگاهي كافي شهروند از نحوه اجرا و مزاياي اين سيستم  وصحيح آن از سوي شهروند

  عدم دعوت از سوي شهرداري مناطق براي جلب مشاركت ساكنين منطقه جهت اجراي و دفع صحيح زباله از منزل 
عدم استفاده از مخازن در زمان دفع زباله و در نتيجه ( بوي نامطبوع از اكثر مخازن م برخي از مخازن و استشماكثيف بودن 

  آوري مكانيزه زباله جانمايي غلط و نامناسب برخي مخازن ويژة جمع، )پراكندگي زباله در سطح معابر
وسيلة عرفي اين مخازن و دعوت به پارك نكردن عدم استفاده از تابلوها و يا عالئم در جايگاه مخازن نصب شده جهت م 

   در جلوي آنهانقليه خود
  
  
  
  
  
  
  

   ميزان استقبال شهروندان از اجراي سيستم جمع آوري مكانيزه زباله در كليه مناطق پايلوت):12 (نمودار

  ميزان استقبال از اجرا طرح
  رضايتمندي  مخالفم  كم  متوسط  زياد

  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد
  50/2  8  75/3  12  13/13  42  13/78  250  1منطقه

  65/8  32  30/17  64  24/13  49  46/59  220  10منطقه

  74/5  1  74/5  1  44/4  6  26/79  107  20منطقه 
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11.64

10.79

77.21

خوب   متوسط ضعيف 

جلب .  استآوري مكانيزه زباله درج شده ميزان همكاري افراد در اجراي صحيح سيستم جمع) 11(در جدول شماره 
همكاري و مشاركت مردمي در اجراي صحيح اين سيستم باعث نزديكتر شدن شهرداري تهران به اهداف تعيين شده در مورد 

  شود اجراي اين سيستم و تحقق اين اهداف مي
  آوري مكانيزه زباله در مناطق پايلوت ميزان همكاري شهروندان در اجراي صحيح سيستم جمع): 11(جدول 

  

  آوري زباله  نحوة جمع 
  آوري زباله در منزل  نحوه جمع-1

رح اين سوال تعيين ميزان تحقق اهداف تعيين شده براي طرح تفكيك از مبدأ در مناطق همانطور كه بيان شد هدف از ط
 سال 6باشد ولي بعد از گذشت   در حال اجرا در كلية مناطق شهر تهران مي1379دانيد اين طرح از سال  است، همانطور كه مي

هاي در داخل منازل  ت اين مدت باز هم زبالهاز اجراي اين طرح چه مقدار از اهداف آن محقق شده است؟ و چرا بعد از گذش
شود؟ آيا در اين زمينه از سوي شهرداري مناطق آموزش خاصي جهت افزايش آگاهي  آوري مي بصورت مخلوط شده جمع

ساكنين منطقه در مورد فوائد تفكيك از مبدأ و لزوم آن صورت گرفته؟ اگر آموزشي انجام شده چرا تأثير اين آموزشها در بين 
شود؟ اين سواالت مباحث مطرح و مهمي است كه كه شايد كمتر به آن  وندان و حتي خود كاركنان شهرداري ديده نميشهر

  .باشد پرداخته شده كه خود يك پروژه عظيم و قابل اهميت در اين زمينه مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  باله در مناطق پايلوتدرصد همكاري شهروندان در مورد اجراي صحيح سيستم جمع آوري مكانيزه ز): 13(نمودار 
  :شاملعدم موفقيت طرح سيستم تفكيك از مبدأ نكات ذكر شدة مورد اهميت در زمينه . 

  عدم توجه به نقش آموزش در جهت افزايش آگاهي شهروندان در اين زمينه 
   و اجراي صحيح آن در مناطقعدم آموزش كاركنان شهرداري در زمينه تفكيك از مبدأ 

  ميزان همكاري در اجراي طرح
  رضايتمندي  كم  متوسط  زياد

  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد
  50/7  24  06/14  45  69/74  239  1منطقه

  25/16  52  57/7  28  95/75  281  10منطقه
  19/12  7  44/9  6  3/76  103  20منطقه
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31.52

67.27

مخلوط تفكيك شده

توزيع كيسه و مخزن (اري به اهميت اين موضوع و عدم پيگيري در زمينه اقدامات صورت گرفته توجهي كاركنان شهرد بي 
  )آوري آنها آوري زبالة خشك و نهايتاً عدم جمع مخصوص جمع

 .شود  بودن عمليات تفكيك زباله در منازل بدليل اينكه نهايتاً بصورت مخلوط بارگيري مي فايده بي 

هاي تفكيك از مبدأ در مناطق باتوجه به ساختار و  ؤثر در مورد اجراي صحيح برنامهعدم تعريف يك برنامة مشخص و م 
  بافت هر منطقه

 و همچنين .كنند مشخص شده است و تعداد افرادي كه پسماندهاي جامد را در منازل تفكيك مي درصد )12(در جدول 
  .كنند مشخص شده است هاي خود را خانه تفكيك مي ه كه زبالهدرصد افرادي شركت كننده در اين مطالع) 14(در نمودار شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد تفكيك زباله تر از خشك توسط شهروندان در كليه مناطق پايلوت): 14(نمودار 
  

   روش دفع زباله از منزل-2
ين اين آوري زباله بصورت مكانيزه در مناطق پايلوت برخي از ساكن همانطور كه بيان شد باتوجه به استقرار سيستم جمع

  :كنند، آن داليل شامل مناطق بنابر داليلي از اين مخازن جهت دفع زباله استفاده نمي
 عدم توزيع مناسب مخازن در كل سطح منطقه، آوري مكانيزه زباله عدم اطالع كافي در مورد اجراي صحيح سيستم جمع 

  فاصله زياد مخازن نصب شده با برخي منازلجانمايي نامناسب و در نتيجه  
 م آموزش كافي از سوي شهرداري به شهروندان در مورد همكاري صحيح شهروند با اين سيستمعد 

 )15(در نمودار .  شيوه قبل بارگيري گرددبهها بازهم در جلوي درب منازل گذاشته شده  همين امر باعث گشته كه زباله
  .زل كامالً مشخص شده استدرصد شهروندان استفاده كننده از مخازن نصب شده در هنگام دفع زباله از من

هاي داخل منزل را تفكيك كرده و درصد افرادي كه جهت دفع زباله  درصد و تعداد افراد مورد پرسش كه زباله): 12(جدول 
  كنند در كليه مناطق پايلوت از مخازن مكانيزه استفاده مي

 

   ساعت بيرون گذاشتن زباله از منزل-3

  دفع زباله از منزل  جمع آوري زباله در منزل
  نحوه جمع آوري  مخازن مكانيزه  كيسه زباله  دهتفكيك ش  مخلوط

  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد
  31/85  273  69/14  47  38/39  126  94/55  179  1منطقه

  27/60  223  65/38  143  00/20  74  92/78  292  10منطقه
  19/25  34  04/75  104  04/37  50  22/62  84  20منطقه
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64.24
35.64

استفاده از كيسه زباله استفاده از مخازن مكانيزه

4.971.09
6.67

5.09
82.18

صبح 6-12 بعد از ظهر 6 -12 شب 6-12 شب 12-6 ساعت دلخواه 

مشخص ) 16(و نمودار ) 13(باشد همانطور كه از جدول  ين سوال بررسي ساعت خروج زباله از منازل ميهدف از طرح ا
گذارند البته بيشتر اين   شب از منازل بيرون مي12 بعدازظهر تا 6هاي خود را در ساعت  از افراد مورد مصاحبه زباله% 83است 

آوري  اهميت بررسي اين موضوع در تنظيم ساعت جمع. كردند  شب را جهت خروج زباله از منزل عنوان مي9افراد ساعت 
  .ها توسط ماشينهاي مكانيزه بسيار مؤثر است زباله

  
  
  
  
  
  
  

  

  درصد شهرونداني كه جهت خروج زباله ازمنزل از مخازن مكانيزه استفاده مي كنند): 15(مودار ن
ز گذشت چند ساعت توسط مامورين مخازن در برخي ساعات روز مخازن كامل پر شده ولي بعد ااگر دقت شده باشد 

 اين اختالل باعث جودشود و اين موضوع بعلت عدم هماهنگي در زمان پر شدن مخازن و ساعت تخليل آنها است، و مي خالي 
يعني از  هپر شدمخازن  اقدام كرده و در ساعات بعداز تخليه دوباره رشود يا ماشينهاي فان جهت بارگيري مخازن زودت مي

و يا بعد از گذشت چند ساعت از پر شدن مخازن ماشينهاي فان جهت گذارند  تخليه مردم زباله روزانه خود را بيرون ميساعت 
  . مانند ها مدت زيادي در داخل مخازن باقي مي شوند و زباله ميبارگيري در محل حاضر 

  ساعت خروج زباله از منازل در كليه مناطق پايلوت): 13(جدول 

 
 
  
  
  
  
  
  

  درصدي ساعات خروج زباله از منازل در كليه مناطق پايلوت): 16(نمودار 

  ساعت بيرون گذاشتن زباله از منزل
  نحوه جمع آوري  بصورت دلخواه  صبح6شب تا 12  شب12بعداز ظهر تا   بعدازظهر6ظهرتا 12  ظهر12صبح تا6

 درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد درصد  عدد
  63/10  34  94/5  19  56/76  245  88/6  22  00/0  0  1منطقه

  97/2  11  68/5  21  41/85  316  86/4  18  08/1  4  10منطقه

  00/0  0  48/2  2  41/87  118  74/1  1  70/3  5  20منطقه
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25.74

16.04
7.87

13.90

36.44

جلوگيري از پراكندگي زباله ها در داخل معابر و كاهش آلودگي در سطح معابر
تجمع زباله در جاي مشخص و امن ، عدم دسترسي حيواناتو حشرات به زباله
صرفه جويي در زمان و هزينه جمع آوري زباله
جلوگيري از تردد بيش از حد خودروها جمع آوري زباله و افزايش ضريب ايمني و بهداشتي مامورين جمع آوري زباله
افزايش بهداشت عمومي و نبود محدوديت زماني جهت خروج زباله از منزل

  آوري مكانيزه زباله مزايا و معايب موجود در اجراي سيستم جمع 
  آوري مكانيزه زباله از ديد شهروندان  مزاياي سيستم جمع-1

 بيشتر افراد معتقد بودند كه اين سيستم باعث كاهش آلودگي معابر و مورد مزاياي اين سيستم در از موارد ذكر شده
ها را از مهمترين مزاياي اجراي اين  پراگندگي زباله شده و بعد از آن تجمع زباله در جاي امن و عدم دسترسي حيوانات به زباله

  اند سيستم دانسته
  آوري مكانيزه زباله اره مزاياي سيستم جمعنظرات بيان شده شهروندان درب): 14(جدول 

  آوري مكانيزه مزاياي سيستم جمع
  نظرات بيان شده  20منطقه  10منطقه  1منطقه 

  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد
  18/51  87  59/31  139  07/33  248  جلوگيري از پراكندگي زباله ها وكاهش آلودگي از سطح معابر

وعدم دسترسي ) مخازن(من تجمع موقت زباله در جاي مشخص و ا
  18/21  36  64/23  104  87/25  194  حيوانات وحشرات به زباله

  24/8  14  64/18  82  27/14  107  صرفه جويي در زمان وهزينه جمع آوري زباله
 زهاي ناشي ا جلوگيري از تردد بيش از حد خودروها وكاهش آلودگي

  94/2  5  77/9  43  07/9  68  آوري افزايش ضريب ايمني و بهداشت مامورين جمع آن و

افزايش بهداشت عمومي در جمع آوري زباله ها ونبودن محدوديت 
  47/16  28  36/16  72  73/17  133  زماني جهت خروج زباله از منازل

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   بيان مزاياي سيستم جمع آوري مكانيزه از ديدگاه كليه شهروندان ساكن در مناطق پايلوت): 17 (مودارن
  آوري مكانيزه زباله از ديد شهروندان  جمع معايب سيستم-2

باشد و بعد  ترين مورد ذكر شده و قابل اهميت از معايب اين سيستم استشمام بوي نامطبوع از مخازن نصب شده مي عمده
هاي  از آن عدم جانمايي مخازن و تماس مستقيم دست افراد با درب كثيف مخازن است و يكي از داليلي كه شهروندان زباله

درصد ) 84(باشد در نمودار  گذارند و يا اينكه درب مخازن بيشتر اوقات باز است همين موضوع مي د را در اطراف مخزن ميخو
  نظرات شهروندان در مورد معايب اين سيستم نشان داده شده است
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10.97

16.4221.04

23.10
28.47

ــه عدم تردد ماشينهاي فان از معابر تنگ، ايجاد صداي آزار دهنده  از ماشين در هنگام بارگيري مخازن و ريزش شيرابه از زير ماشينهاي جمع آوري زبال

استشمام بوي نامطبوع از مخازن و عدم تهويه هوا در داخل مخازن           

جذاب نبودن رنگ مخازن مخازن و كثيف بودن داخل و اطراف مخازن           

عدم جانمايي مناسب براي مخازن، تخريب و آسيب پذير بودن مخازن و تعداد كم مخازن نصــب 

طراحي نامناسب مخازن، سنگين بودن درب مخازن و تماس دست افراد در هنگام قرار دادن زباله در داخل مخــازن

  آوري مكانيزه زباله  سيستم جمععايبنظرات بيان شده شهروندان درباره م): 15(جدول 
  م جمع آوري مكانيزهمعايب سيست

  نظرات بيان شده  20منطقه  10منطقه  1منطقه 
  درصد  عدد  درصد  عدد  درصد  عدد

عدم تردد ماشينهاي فان در كوچه هاي تنگ، ريزش شيرابه و 
  00/20  34  05/17  75  53/16  124  ايجاد صداي آزاردهنده

 استشمام بوي نا مطبوع از مخازن وعدم تهويه هوا در مخازن و
  59/20  35  18/38  168  00/24  180  ن داخل آنهاكثيف بود

  71/14  25  64/8  38  67/12  95  جذاب نبودن رنگ مخازن وكثيف بودن آنها

عدم جانمايي درست مخازن، تعدادكم مخازن، آسيب ديدگي 
  29/25  43  14/11  49  53/28  214  وتخريب مخازن

  41/19  33  00/25  110  27/18  137  مخازن سنگين بودن درب مخازن، طراحي نامناسب درب
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بيان معايب سيستم جمع آوري مكانيزه زباله از ديدگاه شهروندان ساكن در كليه مناطق پايلوت): 18 (نمودار
  علل انتخاب مخزن فلزي از ديدگاه شهروندان -3

بعد از استقرار سپس فلزي را نصب كرده وآوري مكانيزه در مناطق شهرداري ابتدا مخازن  در ابتداي استقرار سيستم جمع
گردد، در اين نظر سنجي سواالت طراحي شده شامل انتخاب  اين سيستم در منطقه مخازن پالستيكي جايگزين مخازن فلزي مي

يان كنندة ب  در حقيقت)85(شد نمودار  مخزن فلزي يا پالستيكي از ديد شهروند بود و سپس داليل انتخاب مخازن پرسيده مي
  باشد  اياي مخزن فلزي ميمز

  : و معايب مخازن فلزيمــزايا
 .ارتفاع مناسب و دهانه باز سبب تسهيل عملكرد دريافت زباله شده است 

 آوري مكانيزه زباله                                                         مطابق با طرح جمع.باشد،حجم مخزن اين سطل مناسب مي 

 ،قابليت دريافت زباله حجيم و بزرگ باشد ستحكام از وضعيت مطلوبي برخوردار ميبه جهت طراحي و ا 

 ، قابليت تحرك وحمل مقدار زياد زبالهداشتن تجهيزات مناسب جهت بارگيري ماشين مخصوص 
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47.47
14.48

21.55

16.50

دوام بيشترمخزن فلزي مخزن فلزي بو نمي گيرد بهداشتي تربودن مخزن فلزي پاكيزگي راحتترمخزن فلزي

، طراحي خشن و بزرگي مخزن در منظر شهري ايجاد اغتشاش )رنگ و فرم نامناسب(عدم رعايت اصول زيباشناسي  
 كند مي

دم امكان تخليه آسان و تجمع شيرابه در كف مخزن و نداشتن خروجي جهت تخليه شيرابه و آبهاي حاصل از  ع 
 شستشوي مخزن

 ، سنگين بودن مخزن )در دسترس بودن زباله براي زباله دزدها، حشرات ، جوندگان (نداشتن درب  

 ، داراي عمر مفيد پاييننفوذ آب باران در هنگام بارندگي به داخل مخزن 

 مقاومت نسبت خوردگي شيرابه در نتيجه عدم چهار و سههاي درجه  استفاده از رنگ 

 هاي داخل سطل شستشوي دشوار سطل، مشخص بودن زباله ،عدم جانمايي مناسب 

تر بودن آن نسبت به مخازن  و بهداشتيبيشترين دليل ذكر شده جهت انتخاب مخازن فلزي عدم بو در اين مخازن 
  . گزينه مطرح شده است4در نمودار زير تمام داليل ذكر شده براي مخازن فلزي در قالب . باشد پالستيكي مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  لوتي مناطق پاهي توسط شهروندان در كليدرصد دالئل انتخاب مخزن  فلز): 19 (نمودار
  علل انتخاب مخزن پالستيكي از ديدگاه شهروندان -4

      مشخصات فني
  پالستيك فشرده:     جنس 

   ليتري 750:  حجم    
   :  مشخصات ظاهري  سطل زباله

آوري مكانيزه  داراي چرخ، دو دسته جهت اتصال به ماشين مخصوص طرح جمع
 داراي اتصاالت مناسب جهت اتصال -2 سطل بعلت وجود چرخها امكان تحرك بااليي دارد -1زباله، داراي درب و بارانگير 

.  معموال جهت نصب و بارگيري راحت احتياج به جايگاه مخصوص مي باشد-3. تبه ماشين حمل بارگيري مكانيزه زباله اس
باشند، چرخها در درون ريل قرار  جايگاههايي كه بصورت ريلي و نعلي شكل مي

  )جهت سهولت در امر جابجايي مخزن. (گيرند مي
 : نحوه تخليه

ت داشتن آوري مكانيزه زباله طراحي شده كه بعل اين نوع مخازن براي سيستم جمع
  شود هاي مخزن توسط ماشين مخصوص بارگيري مي دو بست در كناره

  :مزايا و معايب مخازن پالستيكي
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19.90

26.88
15.88

17.63

19.72

عدم زنگ زدگي پالستيك قابليت شستشو پالستيك حمل ونقل راحت پالستيك سبكتر بودن پالستيك درب دار بودن مخزن پالستيكي

+

 عدم تهويه مناسب در داخل اين مخازن و در نتيجه استشمام بوي تند و متعفن از اين مخازن 

  ،طراحي خشن و عدم امكان تخليه آسان)رنگ و فرم نامناسب(عدم رعايت اصول زيباشناسي  

 تجمع شيرابه در كف مخزن ونداشتن خروجي جهت تخليه شيرابه و آبهاي حاصل از شستشوي مخزن 

 شستشوي دشوار سطل داراي عمر مفيد پايين، عدم جانمايي مناسب و 

 )فرآيند پاششي(عدم فرآيند ساخت مناسب  

ابر تابش مستقيم نور ، شكننده شدن مخازن در برعدم استفاده از مواد اوليه مناسب در ساخت مخازن پالستيكي 
 سوزي بنفش و آتش عدم استفاده از تركيبات افزودني جهت محافظت مخزن در برابر اشعة ماوراي و خورشيد

 ، عدم توليد آلودگي صوتي در هنگام تخليه، توليد مخازن با احجام مختلفعمر مفيد باالتراز ديگر مخازن 

 ي طرحساز قابليت انعطاف در كم يا زياد كردن ظرفيت ذخيره 

تـوان    سازي طرح انتخاب گرديده است كه مـي         اين نمونه از مخزن بعلت برخي از مسائل بعنوان سيستم ذخيره          
  :به موارد زير اشاره نمود

 )آالت تزريق و قالبهاي موجود از لحاظ ماشين(تكنولوژي قابل دسترس و موجود در كشور  

 مالحظات فني، اجتماعي و اقتصادي 

باشد در نمودار زير  جهت انتخاب مخازن پالستيكي سبكتر بودنو درب دار بودن اين مخازن ميبيشترين دليل ذكر شده 
  . گزينه مطرح شده است5تمام داليل ذكر شده براي مخازن فلزي در قالب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  لوتي مناطق پاهي توسط شهروندان در كليكي درصد دالئل انتخاب مخزن پالست):20 (نمودار
  

  يگير بحث و نتيجه

  آوري مكانيزه زباله مشكالت و تبعات سيستم جمع 3,1
اما مشكل اساسي در اين است كه متوليان آن در اداره كل خدمات شهري بدون داشتن اطالعات كافي از وضعيت كمي و  

ريزي و اعمال مديريت زائدات جامد شهري  كيفي توزيع زماني و مكاني زباله توليدي شهر تهران؛ كه مرحله اوليه برنامه
اين در حالي است كه مشكالت زباله شهر تهران سالهاي سال گريبانگير اين . كنند رود، چنين طرحي را مطرح مي بشمار مي

و در حال ) و به بيان ديگر اهميت آنرا تشخيص نداده(آوري آنها نكرده  اي اقدام به جمع شهر بوده و مديريتهاي هيچ دوره
آوري آن   و با توجيه كمبود وقت، و به عبارت بهتر با اتالف زمان، اجازه جمعحاضر نيز بدون توجه به آن به طرق مختلف
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دهند و فقط و فقط به دنبال  براي توجيه طرح را به هيچ سازمان و ارگاني از جمله سازمان بازيافت و تبديل مواد نمي
 .اجراي آن بدون كارشناسي الزم هستند

يا حداقل از تعدد (ني براي مديريت زباله شهر تهران وجود نداشته گردد كه برنامه روش اين طرح در حالي مطرح مي 
و در نظر دارد به جاي مديريت جامع ) اي وجود ندارد آيد كه وحدت رويه هاي سازمانهاي مختلف چنين برمي برنامه

ريت جامع زباله از مدي) هر چند پر هزينه(آوري مكانيزه زباله، كه تنها جزئي كوچك  زائدات جامد، طرحي موسوم به جمع
آالت و  از جنبه ماشين(طرحي كه به دليل نياز به تجهيزات وارداتي از ديگر كشورها . رود را اجرايي سازد شهري بشمار مي

و تنها با ارائه نمايشي از حركت تجهيزات مكانيزه در سطح شهر (در مقابل حل مشكلي كوچك ) حتي سطلهاي مورد نياز
اي كه  هزينه اوليه سنگيني را تحميل بدنه شهرداري خواهد كرد، هزينه) گردد  ادامه تبيين ميو ايجاد مشكالتي ديگر كه در

 .با وضعيت موجود نگهداري و تعمير تجهيزات در كشور به سرعت كارايي خود را از دست خواهد داد

ري براي سازمان بازيافت در پذيرفت راندمان كا رسد اگر اين طرح بهمراه طرح تفكيك زباله از مبدأ انجام مي به نظر مي 
آالت و  هاي شهرداري نيز براي خريد ماشن رفت ضمن اينكه هزينه زمينة توسعه توليد كمپوست و بازيافت مواد باال مي

 تعداد مخازن تقليل مي يافت

زيافت و آوري مكانيزه با تالشهاي فرهنگي سالهاي اخير سازمان با مسأله ديگري كه چالش برانگيز است تقابل طرح جمع 
هاي زباله است كه به نظر كارشناسان از جمله  تبديل مواد در خصوص ايجاد فرهنگ زمان و نحوه بيرون گذاشتن كيسه

آوري مكانيزه و دسترسي همه روزه به سطلهايي كه به وسعت  كارشناسان سازمان بازيافت با كارگذاري سطلها طرح جمع
 .محيطي شهر تشديد خواهد شد مشكالت زيستها حذف و  در سطح شهر توزيع خواهند شد كيسه

نظر به اينكه پيمانكاران مجري طرح با سازمان خدمات موتوري قرارداد منعقد نموده و ارتباطي با مناطقي كه طرح  
براساس ) اجرا است در مناطقي كه طرح در آن درحال(اجرا است ندارند و انتخاب پيمانكار  حاضر در آن درحال درحال

به نبوده از پيمانكاران فعال در اجراي اين طرح از سوي مناطق مورد نظر رضايت كافي حاصل نگرديده و تحقيق و تجر
مندي  المقدور به رضايت هاي ناشي از عملكرد نامناسب پيمانكار توسط پرسنل نواحي پوشش داده شده تا حتي عمالًكاستي

 .اي وارد نشود شهروندان خدشه

باشد كه بعلت سرعت در اجرا عمالً قبل از اجراي طرح اقدام   به بسترسازي فرهنگي ميبراي تحقق اهداف اين طرح نياز 
 . اجرا است، انجام نشده است به نصب بيلورد تهيه و پخش بروشور بين شهروندان مناطقي كه طرح درحال

ها در  يت مكاني محلهبراي اجراي اين طرح بهتر بود مطالعات بيشتري در كالن شهري مثل تهران كه تنوع جمعيت و موقع 
 ،پذيرد هاي باريك به سختي صورت مي پذيرفت بطور مثال تردد ماشينهاي فان در كوچه مناطق آن وجود دارد، صورت مي

سرانه موردنياز مخازن به ازاء هر واحد مسكوني جانمائي و انتخاب محل نصب مخازن در مورد اليروبي انهار فكري نشده 
 .ستصورت علمي انجام نشده ا به

برچسب و يا تابلويي براي معرفي جايگاههاي مخازن زباله طراحي، تهيه و نصب نشده است، در كنار مخازني كه  
وجود يك تابلو جهت معرفي جايگاه و يك تابلو توقف ممنوع، جهت . اند خيابانهاي اصلي و فرعي جايگذاري شده

 .ري مكانيزه، الزامي استآو بارگيري سريع و صحيح مخازن و حركت راحت ماشين مخصوص جمع

باشد كه عمالً در مواردي اين امر بطور كامل  جاي نيروي انساني مي آالت به يكي از اهداف مهم اين طرح بكارگيري ماشن 
 .انجام نشده است

تعداد بيش از اين . باشد  در روش سنتي قابل تقليل مي3/1 تعداد كارگران نهايتاً تا 22طبق استعالم صورت گرفته از منطقة  
 .گردد موجب نارضايتي و عدم نظافت مطلوب مي
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  مكانيزه زبالهآوري  مشكالت و معضالت ديده شده در اجراي سيستم جمع 3,2
آوري مكانيزه زباله بعنوان يك  با گذشت تقريباً يك سال از استقرار اين سيستم در مناطق مختلف شهر تهران، سيستم جمع

اي طبق اعالم  گونه در حال فعاليت است بههر اين شسيستم مشخص و معرفي شده در سطح 
مسئولين سازمان خدمات موتوري اين سيستم تا پايان سال جاري در تمام شهر تهران بعنوان 

باتوجه به اين موضوع ارزيابي و بررسي . فعاليت خواهد كردآوري زباله  تنها سيستم جمع
و اشكاالت مطرح شده، طريق رفع معضالت و باشد تا با اصالح  نحوة اجرا بسيار مهم مي

  .اجراي اين سيستم بصورت اصولي و مطابق با استانداردهاي مطرح باشد
بيشترين مشكالت ديده شده در اجراي و معايب ذكر شده از سوي شهروندان شامل 

  :باشد موارد زير مي
  عدم رعايت فاصله استاندارد بين دو مخزن 
  هاي توليدي در محدودة مشخص شده جايگذاري مخازن بدون درنظر گرفتن حجم زباله 
جايگذاري مخازن در خيابانهاي خلوت و كم تردد به تعداد زياد بطوريكه بيشتر اين مخازن  

  )بلوار اوشان. ( هستند خالي از زباله
ولي درون آن . شويند مأمورين شهرداري براي شستشوي مخزن فقط دور مخزن را مي 

شستشوي مخازن و در نتيجه ايجاد بوي نامطبوع عدم رسيدگي به نظافت و  .شود شسته نمي
  .شود در مخازن كه همين امر باعث تجمع حشرات و جوندگان مي

  صداي بلند ماشينهاي فان و مخصوص بارگيري مخازن 
  ايجاد ترافيك توسط اين ماشينها در زمان بارگيري 
  هاي توليدي روزانه متناسب نبودن حجم مخازن با حجم زباله 
  م تمام مخازن نصب شده و عدم تعريف چند مخزن با حجمهاي متفاوتيكسان بودن حج 
روز قابليت پذيرش  شود كه مخازن در تمام ساعات شبانه كمبود حجم مخازن باعث مي 

  زباله ندارد
  به موقع تخليه نشدن مخازن و پر بودن آنها در بيشترين ساعات روز 
دفع زباله منازل در داخل مخازن كثيف بودن مخازن و درب دار بودن آنها در نتيجه عدم  

  ها در اطراف مخازن و ايجاد بد منظره شدن نما و چهرة شهر توسط شهروندان و تجمع زباله
  عدم استفاده از مخازن مقاوم و در نتيجه تخريب و آسيب ديدن بيشتر مخازن  
ارگيري و عدم استفاده از اتصاالت مقاوم و درجه يك در مخازن، بيشتر اين مخازن در هنگام ب 

يا دفع زباله از قسمت درب و بازوهاي بارگيري، آسيب ديده و در نتيجه باعث ايجاد نماي بد 
 .شود چهره شهر مي

  رعايت نشدن موارد ايمني براي مأمورين شهرداري در هنگام بارگيري مخزن 
  توليد سروصدا زياد در ماشينهاي فان هنگام بارگيري مخازن 
  عدم استحكام اتصاالت بكار رفته در مخازن پالستيكي  ويكيپذير بودن مخازن پالست آسيب 
 مخازن در  طراحي نامناسب و سنگين بودن درب مخازن و تماس مستقيم دست با درب 
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 كثيف بودن مخازن و عدم شستشوي آنها توسط مأمورين شهرداري   وهنگام دفع زباله

 فضاي باز و  تابش آفتاب به اين مخازن و گرم   مخازن درمخازن پالستيكي بوي زباله را جذب كرده و بعلت قرارگيري اين 
 فونداسيون براي نصب مخازن مستحكم تيست و كند شدن آنها اين موضوع را تشديد مي

 اجراي  و نحوةمناطق در مورد معرفي اين سيستم  شهرداريعدم آموزش و يا كافي نبودن آموزشهاي صورت گرفته از سوي  
 .صحيح آن از سوي شهروند
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