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با تأکید بر  در شهر بوکان مواد زائد جامدتحلیل فرایند مدیریت 

 نقل و حملآوری و سازی، جمععناصر تولید، ذخیره
 موسی کمانرودی کجوری

 آهنگرینوید 

 محمد رضا اقبال کورائیم
 33/34/9311تاریخ پذیرش:    33/34/9314تاریخ دریافت: 

 چکیده
آوري سازي، جمعافزايش روزافزون نرخ رشد و فقدان شناخت و کنترل کافي بر فرايند توليد، ذخيره

. است توسعهدرحال شهري کشورهاي هاي مديريتچالش ينترمهمجامد، يکي از  زائد مواد ونقلحملو 

در اين راستا پژوهش حاضر در پاسخ به اين سؤال اصلي انجام پذيرفت که وضعيت مديريت در فرايند 

در شهر بوکان چگونه است و چه راهکارهايي  مواد زائد جامد ونقلحملآوري و سازي، جمعتوليد، ذخيره

بوده که  7131( در سال 777771) ود آن ارائه نمود؟ جامعه آماري شهر بوکانتوان براي بهبرا مي

 T-Testآزمون  هاي پژوهش ازشده است. براي تحليل دادهيينتعتصادفي  صورتبهنفر  011 نمونه آن

هاي پژوهش نشان داد که رابطه يافته. استشده  استفاده يون خطي چندمتغيرهرگرساي و نمونه تک

که با توجه به افزايش جمعيت، يطوربهوجود دارد؛  زباله افزايش تصاعدي جمعيت و توليد مستقيم بين

ي در جريان مواد زائد جامد مواد آليافته است. وجود حجم زياد يشافزاميزان توليد زباله در شهر بوکان 

از مردم، درصد  1/77 همچنين شود.هاي شهر را شامل مي(، بيشترين نسبت زبالهدرصد28/77شهري )

بيشتر  دهند.شده انجام مييکتفک صورتبهدرصد  2/82مخلوط و تنها  صورتبهسازي را ذخيره

بنابراين، وضعيت ؛ اندبهداشتي تجهيز نشده صورتبه ونقلحملآوري و آالت جمعتجهيزات و ماشين

همچنين عملکرد آوري و دفع مواد زائد جامد در شهر بوکان از مطلوبيت کمي برخوردار است. جمع

است،  ونقلحملآوري و سازي، جمعشهرداري بر متغير وابسته که شامل سه عنصر توليد، ذخيره

 گذارد.مستقيم تأثير مي صورتبه

 شهر بوکان ونقل،و حمل آوريجمعسازي، يرهذختوليد،  مديريت مواد زائد،: هایدواژهکل

 

 

 

 

                                           
  استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي، تهران 

   دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي، تهرانahangari.sh@gmail.com 

  دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي، تهران 
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 مقدمه -9

 جامد به زائد و دفع يا بازيافت مواد ونقلحملآوري، سازي، جمعذخيره هاياگرچه شيوه

تصاعدي ميزان و تنوع آن امروزه به يکي از مسائل  يافت، اما افزايش تکاملگيري نحو چشم

. (7، 8170، 1برونر و راشبرگراست )شده يلتبد بشري مديريت شهري جوامع اساسي

. البته روند توليد اين (77 ،7173لي، )عبداست  يزناپذيرگرزائد جامد،  مواد ين، توليدباوجودا

، 8113، 2پارسل و ماگيتهاست )جوامع مختلف، متفاوت  تغيير سبک زندگي در علتمواد به

 مراکز اين مواد در توليد (، معتقدند که ميزان8170) 3(. در اين زمينه سوريندرا و پاويترا7817

 يافته است. آنانيششدت افزابهگذشته  دهه چند طول درتوسعه  درحال کشورهاي شهري

زندگي،  سبک در ي روستايي و رشد باالي جمعيت شهري، تغييرهامهاجرتدليل اين رشد را 

. اندکردهشهري و غيره بيان  مناطق در اجتماعي هايگروه در اجتماعي رشد اقتصادي، پيشرفت

 هايفعاليت از يدشدهتول جامد زائد مواد مقدار و ها(، نيز ويژگي8171) 4انهمکار و ينگکدان

 و زندگي باالرفتن استانداردهاي جمعيت، رشد از ناشيتنها  نه صنعتي را و تجاري خانگي،

منطقه نيز در نظر  طبيعي منابع نوع و فراواني به توجه را باآن بلکه اند،آوري دانستهفن توسعه

(، معتقدند که وابستگي نسبي و معناداري بين 8178) 5يسر و داوژنکاند. همچنين گرفته

. بطورکلي داردزائد جامد شهري وجود  يي در توليد موادهوا و آبعوامل اجتماعي، اقتصادي و 

هاي جامد شهري متنوع محيطي بر ميزان نرخ توليد زبالهعوامل اي از توان گفت مجموعهمي

 و تعريف توليد اول، گام ولي مديريت اين مواد،اص برنامه يک تأثير دارند. از اينرو در طراحي

 (.780، 8170، 6گالردو و همکاراناست ) شهري و مشخص کردن الگوهاي مصرف زباله ترکيب

ين مراحل فرايند مديريت مواد زائد جامد شهري ترمهمسازي، يکي از بعد از توليد، ذخيره

 موردمهندسي اين مواد  محيطييستتوجه زقابل تواند در مواجهه با مشکالتمي که است

( اين 7172)به اعتقاد عبدلي  (.7931، 8113، 7واگنر و بيليتويسکيگيرد )ي قرار بررس

اقتصاد  ،سالمت جامعه بهداشت عمومي و يباشناختي،هاي مختلف زتواند از جنبهميموضوع 

ات منوري و . همچنين برطبق مطالعتوجه قرارگيرد مورد زيستيطکارايي سيستم و حفظ مح

نگهداري زائدات در حل  يهادرمجموع شامل تمام دستگاه(، اين مرحله 7122) امين شرعي

 طيف وسيعي از انواع ظروف و يرندهآوري بوده و دربرگتوليد تا زمان تحويل به سيستم جمع

 مخازن نگهداري موقت مواد زائد جامد است.

                                           
1 Brunner Rechberger 
2 Purcell and Magette 
3 Surindra and Pavitra 
4 Dongqing and etal 
5 Keser and Duzgun 
6 Gallardo and etal 
7 Wagner and Bilitewski 
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 يرست )اماونقل آن حمل آوري وجمع ،ترين عمليات مديريت مواد زائد جامدمهماما 

پذيرد، شامل اين عمليات که توسط بخش خصوصي يا عمومي انجام مي(. 782 ،7127،يگيب

 زائد مواد برداشت ( و از187، 8112، 1سانچز -گارسيااست )طيف وسيعي از تجهيزات و نيروها 

يابد مي متمرکز ادامهيا بازيافت  دفن محل آنها در تخليه تا و شودمي شروعتوليد  محل در

اين اقدامات يک وظيفه اصلي و پرهزينه براي مديريت شهري در . (07، 7121سعيدنيا،)

درصد  21تا  71و بين  (7877، 8177، 2هانگ و همکارانشود )مقياس محلي محسوب مي

، 8117، 3سيمونيتو و بوردنستين) يردگيبرمبودجه مديريت مواد زائد جامد شهري را در 

اين مراحل ضروري است.  وريبهره سازيينهبهکارآمد براي اي بنابراين وجود مجموعه (.7829

مواد زائد ونقل حمل و آوريهاي جمع(، معتقدند که شيوه8113) 4در اين زمينه هازرا و گيول

 مورد در اطالعات ريزي نادرست مسيرها، فقدانهميشه تحت تأثير سيستم نامناسب، برنامه

 5لذا با توجه به نظريات کوليکاسرا و فينگ .گيردهاي ناکافي قرار ميساختيرزو  برنامه

 طريق از که است موفق جامد شهري زماني زائد مواد مديريت سيستم در مرحله (، اين8171)

 د.شو اقدام اصولي ريزيبرنامه و پيشرفته هايفناوري از استفاده و مکانيزه يهادستگاه

شهر بوکان با  ازجملهتوسعه  درحال کشورهاي شهرها در از که بسياريبا توجه به اين

 در خانگي زباله نگهداري و انداختن دور ناشي بهداشتي زيست و خطراتمحيط جدي تخريب

 از ضايعات آوريجمع از طرف ساکنان روبرو هستند، اين عدم فضاهاي عمومي در و هاخيابان

هاي شهري شده است. همچنين شديد محيطها و فضاهاي عمومي باعث آلودگي خيابان کنار

 جمعيت، افزايشازجمله  بوکان، شهر در جامد زائد مواد روي مديريت هاي جديد پيشچالش

 الگوهاي تغيير جامد و زائد گوناگون مواد آگاهي عمومي، طبيعت شهرنشيني سريع، فقدان

مواد زائد  ونقلحملوري و آسازي، جمعتوليد، ذخيره فرايند رو بررسيينازامصرف وجود دارد. 

 و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، هايوضعيت با متناسب علمي راهکارهاي بيان جامد شهري و

 مديريت سيستم بر شدهيلتحم اضافي هايهزينه کاهش در تواندشهري شهر بوکان، مي بافت

اصلي انجام پذيرفت  سؤالرو اين پژوهش در پاسخ به اين ينازاباشد.  آن مؤثر جامد زائد مواد

که آيا مديريت شهري در حوزه مواد زايد جامد شهري شهر بوکان از مطلوبيت کافي برخوردار 

مواد  ونقلحملآوري و سازي، جمعباشد؟ وضعيت و نقش مديريت در فرايند توليد، ذخيرهمي

 ن ارائه نمود؟ توان براي بهبود آدر شهر بوکان چگونه است و چه راهکارهايي را مي زائد جامد

 

                                           
1 Garcia-Sanchez 
2 Huang and etal 
3 Simonetto and Borenstein 
4 Hazra and Goel 
5 Kollikkathara and Feng 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -3

 جامد زائد موادونقل حمل و آوريجمع سازي،ذخيره توليد، مديريت ينه فرايندزم در

در  (،8112) 1همکارانو  آالم جمله ازاست؛  دهرسي انجامشهري، مطالعات موردي متعددي به 

 2کاتمان دو شهر جامد زائد موادونقل حمل و آوريجمع ذخيره، تحقيقي با عنوان توليد،

که اين متروپوليتن يکي از مراکز مهم رغم ايننپال( به اين نتيجه دست يافتند که به )پايتخت

 و آوريجمع مديريت ذخيره، براي کارآمد سيستم باشد، فاقد يکشهري در جنوب آسيا مي

ها، تحت عنوان ويژگياي (، در مقاله8171) 3همکاراندنژي و  جامد است. هايزبالهونقل حمل

نپال نشان دادند که با توجه به وجود  4تولسيپور شهر توليد و مديريت مواد زائد جامد خانگي در

قرار گيرد و  توجه موردهاي توليدي محلي، لزوم بازيافت زباله بايد در زباله باارزشاقالم 

حاصل  صورت اين اطميناناينکه در  ويژه دارند هايمراقبت به نياز نيز خطرناک هايزباله

ا ماگرينيو. شد خواهند حمل زباله دفن محل به ماندهيباقارزش هاي بيزباله تنها خواهد شد که

پرتغال با بررسي  در شهري جامد زائد مواد اي با موضوع دفع(، در مقاله8119) 5همکاران و

آوري و دفع آن جمع رصدد 39 کهآوري و دفع مواد زائد جامد نشان دادند شرايط فعلي جمع

شوند و آن در محل دفن سوزانده مي کل درصد 92گيرد و تفکيک نشده انجام مي صورتبه

اي با (، در مقاله7121همکاران )عمراني و  .شوندقبل از دفع، تفکيک مي درصد آن 1فقط 

 31تهران مشخص کردند که شهر در صنعتي هايزباله دفع و آوريجمع وضعيت عنوان بررسي

 کار لباس به مجهز اکثراً که هستند زائدات آوريجمع مخصوص داراي کارکنان صنايع درصد

 تهران شهرداري توسط آن زائدات دفع و آوريدرصد جمع 77بر اساس آن پژوهش،  .باشندمي

 مديريت توسط شخصاً بقيه درصد 2/79 و خصوصي هايشرکت آن توسط درصد 7/87و 

آوري مکانيزه زباله (، با ارزيابي طرح جمع7127همکاران )فريقي و  .گيردمي انجامها کارخانه

آوري مواد زائد جامد شهري در اي با عنوان ارزيابي مديريت جديد جمعشهر تهران در مطالعه

شهرداري مشخص کردند که تمامي مخازن با بوي شديد تعفن همراه بودند، جنس  1منطقه 

و در مکان  فاصله باآن مخازن  نيهمچنقابل اشتعال بودند.  هاآن مخازن مناسب نبوده و بيشتر

 اند.يابي نشدهمناسب مکان

 

 

 

                                           
1 Ala and etal 
2 Kathmandu 
3 Dangi  and etal 
4 Tulsipur 
5 Magrinh and et al 
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 پژوهش روش -3

 است. اين شهر با بوکان و محدوده مکاني آن، شهر 7131محدوده زماني اين پژوهش سال 

   و درجه 19 مختصات در غربي، آذربايجان استان جنوب در يلومترمربعک 791معادل وسعتي

 موقعيت اهميت. استشده واقع شمالي عرض دقيقه 07 و درجه 07 و شرقي طول دقيقه 78

(، نشان 7شکل )گونه که در است. همان آن رياضي موقعيت از بيشمراتب به اين شهر نسبي

منطقه  مهم شهرهاي راه سر بر شهر اين شدنواقع يلبه دل است، اين موقعيت ممتاز شدهداده

 آذربايجان استان آماري سالنامه) باشدمي اروميه و سنندج زنجان، تبريز، مانند کشور غرب

 .(1 ،7129غربي، 
 

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

  

و توصيفي انجام  هاي کاربردي است که به روش کمي، تحليلياين پژوهش از نوع پژوهش

اي و ميداني )پرسشنامه( اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه هايپذيرفته است. داده

( در 777771) آوري شده است. جامعه آماري اين پژوهش، جمعيت ساکن شهر بوکانجمع

نمونه آماري است که  120پژوهش بوده است. جامعه آماري نمونه اين 7131سرشماري سال 

مورد  011 ها بهدست آمد، اما جهت کاهش خطاي آماري نمونهه از روش کوکران بهبا استفاد

اند. براي ها به روش ساده تصادفي در بين جامعه نمونه توزيع شدهافزايش پيدا کرد. پرسشنامه

     تک T-Testآزمون استنباطي )و  توصيفي هاي آمارروش هاي اين پژوهش ازتحليل داده

  براي امتيازدهي پرسشنامه، . استشده  استفاده ون خطي چند متغيره(يرگرساي و نمونه

 خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي )خيلي ليکرت ايينهچندگز طيف اساس ها برسؤال

و  7حداقل شد. بنابراين هر آيتم مربوط به مديريت مواد زائد جامد شهري  ضعيف( سنجيده
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حيطه مديريت  نظرانصاحبنفر از  2ها سنجش روايي اين پرسشنامه منظوربهاست.  7حداکثر 

اند. براي تعيين پايايي پرسشنامه ابتدا ها را بررسي و تحليل کردهمواد زائد جامد شهري مؤلفه

نفر از شهروندان شهر بوکان شد که ميزان آن در حد  11آزمون توسط اقدام به اجراي پيش

درصد  22اجراي پرسشنامه، پايايي آن با آلفاي کرونباخ برابر با  محاسبه شد. بعد از قبول مورد

هاي آماري توان در آزمونداراي پايايي قابل قبولي بوده و مي آمدهدستبهدست آمد که مقدار به

 از آن استفاده کرد.

 

 هابحث و یافته -4

 های پژوهشآمار توصیفی از یافته

ی آمار توصیفی به توصیف و تحلیل نوع هادر این بخش از پژوهش با توجه به شاخص

 های شهر بوکان پرداخته شده است.و حجم زباله

 وضعیت تولید زباله در شهر بوکان

 زائد مواد توليد افزايش با توجه به نتايج به دست آمده مشخص شد که رشد جمعيت در

جدول تأثير زيادي دارد، اين مشخصه در  7137تا  7131هاي شهر بوکان بين سال در جامد

داده شد. همچنين اطالعات فوق گوياي رابطه مستقيم  ( نشان1و  8اشکال )( درج و در 7)

باشند. با توجه به نتايج در شهر بوکان در اين دوره مي زباله توليد افزايش تصاعدي جمعيت و

ها با بينييشپهاي آينده پرداخت. اين باله در سالبيني روند افزايش زتوان به پيشفوق مي

 است: شدهمحاسبهبيني جمعيت که در زير به آن اشاره شده، توجه به فرمول پيش

 

𝑝𝑡                                (7رابطه ) = 𝑝𝑜(1 + 𝑟)𝑡 

𝑝𝑡 :ميزان جمعيت سال مقصدp
o:  مبدأ محاسبه( جمعيت سال)جمعيت در هنگام 𝑟  : نرخ

 شوديمبيني يشپيي است که در آينده جمعيت هاسالدوره يا تعداد  t رشد جمعيت به درصد

𝑝91 =777119 7137براي سال  شدهمحاسبهجمعيت  = 𝑝90(1 +
1
9⁄ )1   

 31/1 × 777119= 798721 )کيلوگرم( 7137متوسط ميزان توليد روزانه زباله در سال 

 197 ×798721 = 73037111 )تن( 7137ساالنه زباله در سال متوسط ميزان توليد 

 )روزهاي سال(

 

با  7137تا  7131سال يعني از سال  7ارزيابي و برآورد توليد زباله شهر بوکان در طي 

( و با فرض ثابت 7131)نرخ رشد سال  3/7( و با لحاظ نمودن نرخ رشد 7رابطه )استفاده از 

ساله  7جمعيت  بر اساسسال مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس  7ماندن اين نرخ رشد در طول 
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/. کيلوگرم در 31بر اساس ميزان توليد زباله سرانه ) يدشدهتولياز زباله ن موردميزان تناژ و حجم 

دهد که ميزان توليد (. اين اطالعات نشان مي7جدول شد ) بينييشپ سال 7روز( در طول 

يافته يشافزا 7137تن در سال  779به  7131تن در روز در سال  791زباله در شهر بوکان از 

نفر در  722781به  7131نفر در سال  777771است. اين در حالي است که جمعيت نيز از 

 (.1شکل يافته است )يشافزا 7137سال 

 
 9311تا  9313 یهاسالشهر بوکان در  در زباله تناژ تولید و . تعداد جمعیت9 جدول

 نگارندگانمنبع: محاسبات آماري 

 

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

 

 
 9313-11های رشد جمعیت شهر بوکان طی سال -3شکل 

 7137 7130 7131 7138 7137 7131 سال
 722781 727810 727777 772198 777119 777771 جمعيت

 779 771 793 799 791 791 (تن در روز) زباله توليد
 90801 91707 97927 91731 73037 72011 تن در سال(زباله )يزان م



 9314 پاییز، دهمیاز یوم، شمارهسسال ریزی شهری، فصلنامه مطالعات برنامه... ...............914
 

 های شهروضعیت و چگونگی ترکیب زباله

شهر بوکان، وجود حجم زياد  در جامد زائد مواد در خصوص توجهقابل هايجنبه از يکي

هاي اين شهر را درصد نسبت زباله 28/77که مواد آلي حدود يطوربهمواد آلي در آن است؛ 

     کاغذ درصد( و  71/71) پالستيکديگر، يعني  مهم جزء دهند. همچنين دوتشکيل مي

 (.8د )جدول خصوص دارني در اينتوجهقابل( نيز جايگاه درصد 91/7)
 

 9313مختلف در سال  فصول در بوکان شهر جامد زائد مواد فیزیکی . ترکیب3 جدول

فصل 

 بردارينمونه

متوسط 

 دانسته

 هاي جامداجزاي زباله

 ساير چوب فلز شيشه منسوجات پالستيک کاغذ آلي مواد

 28/8 02/1 27/1 01/7 97/1 79/3 72/7 77/71 81/127 زمستان

 88/8 27/1 17/7 97/7 92/7 71/3 31/7 31/70 87/190 بهار

 93/8 78/1 11/7 81/7 01/7 81/71 71/1 11/21 37/177 تابستان

 18/1 70/1 81/7 02/1 77/1 97/71 11/9 90/70 17/173 پاييز

 93/8 97/1 17/7 81/7 07/8 71/71 91/7 28/77 78/177 ميانگين

 ميداني نگارندگانهاي منبع: برداشت

 

 هاسازی زبالهذخیرهوضعیت 

اما  ي( وجود دارد،کيتفکمخلوط و  سازيذخيره) يسازرهيذخدر شهر بوکان سيستم دوگانه 

درصد از  1/77حدود  کهيطوربهتر است. ي رايجکيتفکسازي مخلوط در مقايسه با روش ذخيره

انجام  شدهکيتفک صورتبهدرصد  2/82مخلوط و تنها  صورتبهي زباله را سازرهيذخمردم 

 از جدا کردن مواد زائد آلي خود به درصد( تمايل 2/27) هااکثريت خانواده حالنيباادهند. مي

 .اندکرده جداگانه را ابراز طوربه آن ذخيره ها وديگر زباله
 

 هازبالهونقل حملآوری و وضعیت جمع

آوري وجود مستقيم جمع اوليه، ثانويه و هايسيستم شهر بوکان، در زباله آوريجمع براي

براي  درصد( 1/23) پالستيکي کيسه اکثر مردم شهر بوکان ازها، دارد. در بين اين روش

به نسبت کمتر براي نگهداري موقت زباله نيز  کاغذيکنند. از کيسه استفاده مي زباله آوريجمع

خصوص قابل درصد( در اين 1/7) حلبياستفاده از پيت نسبت  .شوددرصد( استفاده مي 1)

صنعتي  هايکارگاه در آوري زبالهاز گوني و سطل براي جمعباشد. همچنين اغلب توجه مي

در قبل از تحويل به کارکنان شهرداري، هاي خانگي زبالهشود. استفاده ميدرصد(  7/8)

 شود.عمومي نگهدراي مي واقع در معابرمخازن فلزي  و کوچه، ، حياطآشپزخانه
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 9313بوکان در سال  شهر یهازباله موقت نگهداری محل و . چگونگی3 جدول

 درصد محل نگهداري درصد نگهداري چگونگي
 2/77 آشپزخانه 1/23 کيسه پالستيکي
 2/70 حياط 1 کيسه کاغذي
 7/13 کوچه 1/7 پيت حلبي

 82 )مخازن فلزي( دان محلزباله 7/8 موارد: گوني و سطل و... يرسا
 نگارندگانمنبع: پرسشنامه پيمايشي 

 

مستقيم زباله در شهر بوکان توسط شهرداري به سه شيوه صورت  ونقلحملآوري و جمع

از مخازن غلتان. در  آوريجمع و مراجعه درب به درب ها،خيابان از کنار آوريگيرد؛ جمعمي

ها و ناکارگر سيار در داخل شهر به نظافت خياب عنوانبهنفر  08ها آوري از کنار خيابانجمع

 وانت کمپرسي و توسط 77درب از طريق  به آوري دربجمع. پردازنديهاي کنار خيابان مجوي

 آالت بکار گرفته شده درينماشاين  گيرد. قسمت اعظماز کارکنان شهرداري انجام مي نفر 21

مخزن فاقد  تاًعمداين تجهيزات . برخوردار نيستندامر  ينالزم براي ا يزاتتجهخصوص، از ناي

 همچنين دوکنند. يهاي مايجاد آلودگيو  بوده يزهپرس و مکان يستمو س شيرابه آوريجمع

 عمليات در نيز( شيرابه آوريجمع تخليه و و پرس سيستم به مجهز) تريلرسمي دستگاه

عدد  99آوري زباله در سطح شهر . تعداد مخازن جمعکنندمي فعاليت زباله حمل و آوريجمع

تن زباله توليدي  790تن از  81(. اين مخازن حدود 0جدولليتر است ) 711با ظرفيت باالي 

، مخازن توري و هاکوچهدرصد( در  21) هادهند. مابقي زبالهروزانه اين شهر را در خود جاي مي

 يرهو مناسب ذخ ي( کاف)مخازن يزاتبه علت عدم وجود تجه شوند.ي مييا در منازل نگهدار

نقاط  اغلب در يزهآوري به صورت مکانامکان جمع ها(،يابانو خ هاکوچه هاي مناسب دراندازه)

 (.7جدول ) شوديمشاهده نماين شهرها 
 

 9313بوکان در سال  شهر در زباله آوریجمع آالتینماش و تجهیزات ،کارکنان . تعداد4 جدول

 7131بوکان،  شهرداري شهري خدمات مديريت: مأخذ

 

 تعداد آالتينماشانواع  تعداد کارکنان
 77 وانت کمپرسي 8 سرپرست ومسئول 
 8 کاميون روباز 8 سرکارگر

 8 کاميون مخصوص حمل کانتينر 21 زباله آوريجمع کارگر

 8 تراکتور 08 وروبرفتکارگر 
 7 در محل دفن مستقر D6 بلدوزر 73 راننده
 99 مخزن غلتان 0 زباله دفن محل کارگر

 811 سطل زباله 7 نگهبان
 8 سمي تريلر 771 تعداد کل
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 9313بوکان در سال  شهر مختلف مناطق در غلتان مخازن وضعیت . مشاهدات1 جدول

 نگارندگان ميداني هاييمأخذ: بررس

 

آوري زباله در شهر بوکان از اواخر شب تا ساعاتي از روز ادامه دارد. به علت عدم ساعت جمع

 شود و به محلآوري مييماً از درب منازل و يا مخازن جمعمستقها وجود ايستگاه انتقال، زباله

تا بامداد  1رُفت و روب روزانه معابر و ساير فضاهاي شهري نيز از ساعت  گردد.دفن منتقل مي

 .شودصبح انجام مي 71

آن  اصلي هاييابانخ اکثر بوده و قاعدهيب لوزي شکل بوکان به که شهربا توجه به اين

زباله در  آوريجمع الگوي د،انشده کشيده غرب به شرق راستاي در و يکديگر با موازيصورت به

جدا  مناطق ساير از منطقه هر در آوريجمع مسيرهاي الگو اين در .است افقيصورت به آن نيز

 مخازن تمرکز بيشترين همچنين. کننديم طي را مسير کمترين آالتينماش و بوده

است.  آن به منتهي هاييابانخ و مرکزي ميدان اطراف اين الگو دردر  زباله سازييرهذخ

 که است شدهيلها تشکزباله يآورجمع براي غربي -شرقي راستاي در منطقه 1 تعدادهرحال به

اين  زباله دفن محل به يماًمستق ي،آورجمع از پسها . زبالهدارند ادامه اين شهر هاييخروج تا

 بهترين در و تلنبارصورت به ها در شهر بوکان،همچنين زباله .شونديممنتقل  بوکان شهر

 روي آن با پوشاندن و آن در زباله گودال و قراردادن )حفر يربهداشتيغ دفنصورت به شرايط،

درصد هم  11و ي اين شهر سوزانده شده هازبالهدرصد  71به صورتي که . گرددمي دفع خاک(

کيلومتر از آن فاصله دارد و  8ان دفن زباله شهر بوکان فقط که مکبه اين با توجهشود. دفن مي

يراصولي آن باعث آلودگي شديد غدر مسير توسعه شهري قرار دارد، آلودگي ناشي از سوزاندن 

يابي محل دفن جديد براي دفع مکانين لزوم ؛ بنابراشودمناطق مسکوني اطراف آن مي

 هاي شهر ضروري است.زباله

 

 سؤاالت
 روز() درصد فراواني شب() درصد فراواني

 ضعيف متوسط خوب ضعيف متوسط خوب

 11 71 11 71 11  موقعيت مخزن نسبت به منازل

 13 - 13 - 13 - موقعيت نسبت به محل تجاري، اداري و...

 72 17 72 17 72 17 وضعيت ظاهري مخزن

 79 07 79 07 79 07 وپاش مخزن موقع تخليهيختر

 72 78 72 78 72 78 زائداتحجم مخزن نسبت به 

 - 711 - 711 - 711 نياز به شستشو

وضعيت مخزن نسبت به جمعيت 

 يدکنندهتول
17 10 17 10 17 10 
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 له در شهر بوکانوضعیت مدیریت زبا

ها، آوري و دفع زبالهاز تحليل اين پارامترها براي سه متغير نحوه جمع آمدهدستبهنتايج 

عملکرد شهرداري بوکان نسبت به مواد زائد جامد شهري و آگاهي و عملکرد شهروندان در 

داده شده است. با توجه به اين جدول، ميانگين امتياز  ( نشان9جدول )خصوص در اين

و  7/80، عملکرد شهرداري 9/83ها آوري و دفع زبالهجهت مطلوبيت نحوه جمع آمدهدستبه

است. بدين صورت آگاهي و احساس مسئوليت مردم نسبت به مواد زائد  3/17آگاهي مردم 

« کم تا متوسط»و عملکرد شهرداري « متوسط تا زياد»اي، جامد شهري از نظر مقياس رتبه

مواد  ونقلحملآوري و سازي و جمعکه وضعيت توليد، ذخيرهبه اين توجهبا باشد. از طرفي مي

    توان نتيجه گرفت که فرايند توليد، زائد جامد از وضعيت متوسطي برخوردار است، مي

با توجه به سه عامل وضع موجود، عملکرد شهرداري و  ونقلحملآوري و سازي، جمعذخيره

 .شهروندان در سطح متوسط قرار دارد

 
 بوکان شهر در زباله مدیریت پراکندگی و مرکزی پارامترهای . سنجش6 جدول

 پارامترهاي مرکزي و پراکندگي
 دفع و آوريجمع

 زباله

 زائد مواد مديريت

 شهرداري توسط

 نسبت مردم آگاهي

 جامد زائد مواد به

 تعداد
 011 011 011 معتبر

 1 1 1 پاسخبي
 3/17 7/80 9/83 ميانگين

 2/0 7/7 8/9 انحراف از معيار

 7/81 3/79 2/12 واريانس

 81 71 78 حداقل

 07 07 00 حداکثر

 منبع: محاسبات آماري نگارندگان

 

 تحلیل مطلوبیت و ارتباط بین متغیرهای پژوهش

نشان دادن مطلوبيت روند مديريت مواد زائد  منظوربههاي استنباطي وتحليل آزمونيهتجز

هاي شهر، عملکرد شهرداري و نگرش و آگاهي شهروندان در آوري و دفع زبالهاز ابعاد نحوه جمع

 T-Testاست. بدين منظور براي سنجش آن از آزمون  خصوص مديريت مواد زائد جامد شهري

 شدهداده( نشان 7جدول )ر فوق در اي استفاده شد. در اين آزمون مطلوبيت سه متغيتک نمونه

آوري و دفع مواد زائد دهد که وضعيت جمعاز اين آزمون نشان مي آمدهدستبهاست. نتايج 

جامد از مطلوبيت کمي برخوردار است. همچنين نحوه مديريت مواد زائد توسط شهرداري و 

. بنابراين با توجه به باشدآگاهي مردم نسبت به مواد زائد جامد با مطلوبيت متوسط همراه مي
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توان نتايج درصد مي 33است، با سطح اطمينان  17/1( آزمون که کمتر از sigميزان خطاي )

 را براي کل جامعه آماري شهر بوکان تعميم داد. آمدهدستبه
 

 زباله در شهر بوکانآوری و دفع ای در خصوص مطلوبیت جمعتک نمونه T-Test. نتایج آزمون 1 جدول
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آگاهي مردم نسبت به مواد 
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 متوسط

 منبع: محاسبات آماري نگارندگان

 

 بینی ارتباط بین متغیرهای پژوهشتحلیل و پیش

بر متغير وابسته در بين سه در اين بخش، به ارتباط معناداري و تأثير متغيرهاي مستقل 

آوري و دفع مواد زائد جامد شهري، عملکرد شهرداري و شهروندان پرداخته متغير نحوه جمع

آوري و دفع مواد زائد وابسته به نحوه عملکرد که کيفيت نحوه جمعشده است. با توجه به اين

ر وابسته و دو متغير متغي عنوانبهباشد، متغير نخست شهرداري و نگرش مردم نسبت به آن مي

متغير مستقل با آزمون رگرسيون خطي چند متغيره مورد آزمون قرار گرفت.  عنوانبهديگر 

 . اين جدول که اوليناست نشان داده شده (2جدول )براي اين آزمون در  آمدهدستبهنتايج 

ير يا ضريب همبستگي چندگانه بين متغ Rباشد، در آن ميزان برونداد رگرسيون خطي مي

يک بوده و براي  تا صفراست. مقدار اين ضريب بين  شدهدادهوابسته و متغيرها مستقل نشان 

 شود.تفسير مي« متوسط»و  737/1شدت همبستگي  صورتبه موردنظرمتغيرهاي 
 

 متغیرهای مستقل پژوهش R. میزان 1 جدول

 منبع: محاسبات آماري نگارندگان

 ميزان خطاي برآورد شده شدهيلتعدمربع  Rميزان  مربع Rميزان  Rميزان 

a737/1 177/1 171/1 11/7 

a شهرداري توسط زائد مواد مديريت جامد، زائد مواد به نسبت مردم گاهيبيني کننده: آ)ضريب( متغير پيش 
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درجه داري آزمون با توجه به سطح معني دهندهنشاندر رگرسيون خطي  Fتحليل ميزان 

و  Regressionو با توجه به مجموع مربعات، درجات آزادي و مربع ميانگين يعني  آزادي است

Residual دهد، ميزان تأثير شود. رگرسيون که اطالعات راجع به تغيير را نشان ميبيان مي

نشان داده است. همچنين  19/771برابر با  Fمتغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را با ضريب 

 13/8798و ميانگين مربع  8، درجه آزادي 72/7780 با مجموع مربعات آمدهدستبهضريب 

مانده که درصد معنادار است. ضريب باقي 33و سطح اطمينان  111/1بوده که با ضريب خطاي 

با درجه  18/3390دهد به ميزان اطالعات راجع به تغيير در نظر گرفته نشده مدل را نشان مي

به دست آمد. نتايج فوق  133با درجه آزادي  77/77023 و جمع کل تغييرات نيز 137آزادي 

 ( نشان داده شده است.3جدول )در 
 

 وتحلیل ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقلیهتجز. سنجش آزمون آنوا و 1 جدول

 منبع: محاسبات آماري نگارندگان

 

کند مانده مشخص مييباقبنابراين مجموع مربعات رگرسيون در مقايسه با مجموع مربعات 

براي چگونگي مديريت مواد زائد جامد با توجه به تأثير متغيرهاي مستقل و  نظر موردکه مدل 

اما مقادير مجموع مربعات ؛ است شدهگرفتهوجود آمده آن در متغير وابسته در نظر تغييرات به

دهد که مدل در توضيح بسياري از تغييرات در متغير وابسته نياز به توجه به مانده نشان مييباق

متغيرهاي مستقل عملکرد شهرداري و نحوه نگرش مردم نسبت به  جزبهعوامل  تأثيرات ساير

 مواد زائد جامد شهري است.

نتايج ديگري که از مدل رگرسيون جهت تحليل مديريت مواد زائد جامد شهر بوکان به  

  ( نشان 71جدول )خصوص بيني مديريت فوق است. در ايندست آمد، مربوط به روند پيش

 جامد زائد مواد ( براي متغير مديريتB) bو مقدار  97/77( برابر با aضريب ثابت )دهد که مي

به دست آمد. با  -111/1و آگاهي مردم نسبت به مواد زائد جامد  031/1شهرداري  توسط

شود که مديريت مواد جامد زائد توسط شهرداري مشخص مي آمدهدستبهتوجه به نتايج 

ضريب  چراکهي، ذخيره و دفع مواد زائد جامد شهري دارد. آوربيشترين تأثير را در جمع

a آنوا 

 (sigميزان خطا ) Fضريب  ميانگين مربع آزاديدرجه  مجموع مربعات مدل

 b111/1 19/771 13/8798 8 72/7780 رگرسيون

 - - 13/87 137 18/3390 ماندهباقي

 - - - 133 77/77023 جمع کل

a:زباله دفع و آوريجمع . متغير وابسته 

bشهرداري توسط زائد مواد ديريت، مجامد زائد مواد به نسبت مردم آگاهيبيني کننده: . متغيرهاي پيش 
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در متغير مستقل نخست که عملکرد شهرداري در قبال مواد زائد جامد  bبراي  آمدهدستبه

چگونگي  معادله دست آمده،شهري است معنادار بوده است؛ بنابراين با توجه به ضرايب به

 زير نوشته شده است. صورتبهغير مستقل مديريت مواد زائد جامد شهري با توجه به دو مت

( = نحوه 97/77(+)737/1براي متغير نحوه عملکرد شهرداري( ) آمدهدستبه)امتيازهاي 

 مديريت مواد زائد جامد

 
 b متغیر مقدارو  a بینی تأثیرات متغیرها و انتخاب مقدار ثابتیشپ. 93 جدول

 منبع: محاسبات آماري نگارندگان

 

بيني رگرسيون نشان داد که سه عنصر توليد، از تحليل ضريب پيش آمدهدستبهنتايج 

پذيرد. اين از متغير مستقل عملکرد شهرداري تأثير مي ونقلحملآوري و سازي، جمعذخيره

و با ضريب  شدهشروع( که ضريب رگرسيون عرض از مبدأ است a) 97/77تأثير با ضريب ثابت 

737/1 (bبر متغير وابسته که سه عنصر توليد، ذخيره )است  ونقلحملآوري و سازي، جمع

گذارد. نحوه تأثير ضريب تغييرات متغير مستقل عملکرد شهرداري نسبت به سه عنصر تأثير مي

است. با توجه به  شدهداده ( نشان7شکل ) صورتهبونقل آوري و حملسازي، جمعتوليد، ذخيره

مستقيم بوده و با  صورتبهشود که ضريب تغييرات براي متغير وابسته اين شکل مشخص مي

 ونقلحملآوري و سازي، جمعافزايش کيفيت عملکرد شهرداري، ميزان کيفيت توليد، ذخيره

ب خطاي برآورد شده براي اين کند. ضريافزايش پيدا مي 737/1مواد زائد جامد با ضريب 

دهنده تغييرات واقعي و دخالت کمتر عوامل ديگر است که نشان 111/1همبستگي برابر با 

 است.

a ضريب 

 مدل

 استاندارد نشدهضريب 
ضريب 

 استانداردشده

ب
ري

ض
 t طا
 خ

ب
ري

ض
 

(
si

g
) 

B 
خطاي 

 برآورد شده
Beta 

 111/1 31/2 - 32/7 97/77 ضريب ثابت

 111/1 722/70 737/1 111/1 031/1 شهرداري توسط زائد مواد مديريت

 زائد مواد به نسبت مردم آگاهي

 جامد
111/1- 178/1 118/1- 177/1- 377/1 

 وابستهمتغير 
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. نمودار عرض از مبدأ و ضریب شیب تغییرات مدل رگرسیون برای متغیرهای مستقل و وابسته 1شکل 

 مدیریت مواد زائد جامد شهر بوکان

 

 گیرینتیجه -1

است و اين توليد به صورت تصاعدي  مناطق مسکوني شهر بوکان، در توليد زباله اصلي منبع

 با ناسازگار سريع، پيامدهاي ساخت مواد عمومي، شهرنشيني آگاهي فقدان سطح به توجه و با

با  در حال افزايش است. کنندگانمصرفشهروندان و  مصرف الگوهاي تغيير زيست ويطمح

شود بيني ميافزايش است، پيش حال در سرعت به شهر بوکان در دجام زائد مواد توجه به اينکه

 در هاخانواده از درصد( 2/27) يابد. اکثريت يشافزا 7137تن در سال  779ميزان توليد به 

هستند.  جداگانهطور به راها آن ذخيره و آليغير و آلي هايکردن زباله جدا به شهر بوکان مايل

 شود و مشکل زباله يآورجمعشده که  هستند و اين باعث باريک شهر هايخيابان از بسياري

 نتايج با هماهنگ نتايج کنند. اين وآمدرفت نواحي توانند به کليهنمي يراحتبه نقليه وسايل

 داراي هاشهرداري از درصد 71 تنها دادند نشان که است( 8171) 1همکاران و واکاري مطالعات

 به منجر وضعيت آن و هستند شهري جامد زائد مواد دفع و آوريجمع براي کارآمد سيستم

 است. شده آنجا در محيطيزيست خطرناک پيامدهاي و عمومي بهداشت براي جدي خطرات

 از نيز موجود مخازن. است محدود بسيار شهر داخل در موقت آوريجمع مخازن تعداد

 ندارند، دليل آن کمبود قرار شهروندان تمامي دسترس در و نبوده برخوردار مناسب يابيمکان

 آوريجمع بوکان شهر در .سطل و مخازن جمع آوري زباله است دادن قرار براي مناسب فضاي

 حدود يعني شهري هايزباله بيشتر. دارد ادامه 71 ساعت تا و شروع بامداد 1 ساعت از هازباله

 شود.مي نگهداري پالستيکي کيسه در شهرداري به تحويل از قبل و موقت طوربهدرصد  1/23

                                           
1 Vaccari and et al 



 9314 پاییز، دهمیاز یوم، شمارهسسال ریزی شهری، فصلنامه مطالعات برنامه... ...............963
 

تا  21که بين يطوربه باشد،مي آوريجمع سيستم پوشش تحت بوکان شهري محدوده تمامي

گردد. شهر بوکان به علت فاصله اندک آوري ميکامل جمع طوربههاي شهري درصد زباله 31

انساني و سازمان تجهيزات، نيروي  باشد.محل دفن تا محدوده شهر فاقد ايستگاه انتقال زباله مي

توجه  همچنين با. مديريتي مناسب در زمينه مديريت مواد زايد جامد در اين شهر وجود ندارد

ي زباله در شهر محدود شده آورجمع به حاضر تنها حال در خصوصي اينکه فعاليت بخش به

کلي آن در زمينه مديريت مواد زايد جامد شهري قابل حس نيست. نتايج  مشارکت است،

خود نشان  ( دارد که در مقاله8119همکاران ) و ماگرينيوحاصل هماهنگي نسبي با تحقيق 

گيرد و ارتباط تفکيک نشده انجام مي صورتبهها آوري و دفع زبالهدرصد جمع 39 کهدادند 

ي و شهروندان در سطح پاييني قرار دارد. همچنين هماهنگي بين مديريت مواد زائد جامد شهر

 سيستم که مشکالتي از ( دارد که نتيجه گرفتند يکي7138) با نتايج بذرافشان و احمدي

. لذا توجه به است کارآمد مديريت از عدم برخورداري باشد،مي مواجه آن با زائد مديريت مواد

 بخش مشارکت افزايش ترويج جايگاه، براي نتعيي منظور قانوني به سازماندهي و چارچوب

داوطلبانه در مديريت مواد زايد جامد شهري ضروري است. همچنين هماهنگي نسبي / خصوصي

نپال مشخص  کاتمان دودهد که در تحقيق خود در ( نشان مي8112همکاران )با نتايج آالم و 

مواد ونقل حمل و آوريجمع مديريت ذخيره، براي کارآمد سيستم کردند که اين شهر فاقد يک

 بودجه دليلبه دفع مدرن هايسيستم توسعه جهت گذاريگونه سرمايهجامد است و هيچ زائد

اما ضريب فوق براي متغير مستقل نگرش مردم نسبت به اين مواد است؛  نشدهانجام نامناسب

و نگرش مردم  زائد جامد معنادار نبود و همبستگي نحوه مديريت مواد زائد جامد شهر بوکان

( را 7128)هاي ملکوتيان و يغماييان نسبت به آن مشاهده نشد. اين نتيجه، هماهنگي با يافته

 اطالعات از جامد زائد مواد زمينه در کرمان شهر مردم اکثريت دهد که بيان کردندنشان نمي

 دارا را بااليي بسيار عملکرد و نگرش آگاهي، درجه مجموع در و بوده برخوردار نسبتاً کافي و 

 باشند.يم

اقتصادي و  رشد همراه به نسبت شهرنشيني شهر و جمعيت بنابراين با توجه، افزايش

آوري، بيشتر فرايند توليد، جمع ينههز که موجب پيچيدگي روزافزون و مصرف نرخ افزايش

د مديريت شده است، ارتقاي عملکرد و کارآمدر اين شهر  هادفع زبالهو  ونقلحملسازي، ذخيره

شهري و شهروندان در بهبود فرايند مديريت مواد زايد جامد شهري ضروري است. اين در حالي 

وجود ندارد. به  خصوصايندر شهرداري بوکان  است که يکپارچگي الزم بين اجزاي سازماني

همين دليل، استانداردسازي و تغيير و بهبود مؤثر در فرايند سنتي مديريت زباله در اين شهر 

مستمر  جود نيامده است. از اينرو بازنگري برنامه زماني، تجهيزات نگهداري، آموزشبه

شهر ضروري  در اين زباله دفن محل بهسازي و آوريجمع توليدکنندگان، بهبود سيستم
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ساير راهکارهاي پيشنهادي براي بهبود فرايند مديريت مواد زائد جامد در اين شهر به  باشد.مي

 د:باشقرار زير مي

 انتشار طريق از تغييرات را ايجاد براي مردم انگيزش و آگاهي سطح افزايش ضرورت -

 در راستاي مديريت مواد زايد جامد شهري. وپرورشآموزش از استفاده با اطالعات و

 عمومي ي آموزشرساناطالع هايبرنامه و عمومي ترويج مشارکت براي اختصاص بودجه -

 در نظر گرفته شودها خانواده مصرف الگوي خصوص در

مديريت مواد  در غيردولتي هايسازمان و جامعه و دخالتمؤثر  مشارکت ترويجمنظور به -

 جديد هاييا سياست اصالح بايد موجود شهرداري هايسياست و قوانين زايد جامد شهري،

 .شود ايجاد

 در جامد زائد موادونقل حمل ي وآورجمعسازي، وضعيت توليد، ذخيره بهبودمنظور به -

   و قوانين اصالح هاي خصوصي برايها و بخشNGO شهر بوکان بايد مديريت شهري، 

 با هم همکاري و همفکري داشته باشند. زباله مديريت در موجود هايسياست
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