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با توجه به افزایش تولید زبا له و کم یابی ارا ضی تخ صیص یاف ته
 دل نگرانـی های حاصـل از،برای د فن زبالـه در حوزه شهری
خسارات اکولوژیکی ناشی از زبالههای خطرناک و ز یان وارده به
 مدیریت زبالههای شهری از اهم یت فوقال عادهای،محیط زیست
 گرایش افراد به بازیافت و مدیریت پسماند ت حت.برخوردار است
.تأثیر عوامل مختلف از جمله اقدامات تشویقی و آموزش میبا شد

Abstract
According to increasing waste production and
scarcity of land allocated for landfill in urban areas,
concerns the ecological damages caused by
hazardous waste and losses incurred to the
environment, municipal waste management, has been
extremely important. People’s tendency to the
recycling and waste management influenced by
various factors such as incentive action and
Education. Therefore, in this study with using survey
data from 391 households in Mashhad in 1391, we
explored the seven policies to reduce waste produced
by households. The results indicate that first of all
the environmental education then considering the
economic incentives and is important, later variable
pricing model based on the weight and volume of
waste, urban areas, chapters and ultimately increase
fixed rate for garbage collection services are effective
for the reduction of waste production. According to
the findings, in order to control and reduce the
amount of waste produced by households and reduce
environmental pollution, a set of policies based on
environmental education and create economic
incentives were proposed for the planners of the
arena.

 خانوار391 لذا در این پژوهش با ا ستفاده از اطال عات پیمای شی
 به برر سی سیا ست های ه فتگا نه1391 شهر مشهد در سال
 نتایج حا صل ب یانگر.کاهش تولید زباله توسط خانوارها پرداختهایم
این است که در درجه اول آموزش زیستمحیطی و ب عد از آن در
نظر گرفتن انگیزه اقتصادی و در درجات بعدی مدل قیمت گذاری
ً ف صول و نهای تا، مناطق شهری،متغیر بر اساس وزن و حجم زباله
افزایش نرخ ثابت خدمات ج معآوری زبا له برای کاهش تول ید
 به من ظور کن ترل، با توجه به یافتهها.زبالههای شهری مؤثر میباشد
و کــاهش میــزان زبالــه تولیــدی توســط خانوارهــا و کــاهش
 مجموعهای از سیاست ها به صورت،آلودگیهای زیستمحیطی
توأم مبنی بر آموزش زیستمحیطی و ای جاد انگ یزه های منا سب
.اقتصادی به برنامهریزان این عرصه پیشنهاد شد
، م حیط زی ست، انگیزه اقتصادی، آموزش، زباله:کلید واژه
.سیاستهای راهبردی
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مقدمه

تک سیاستی در شرایط کشورهای در حـال توسـعه از اثـر

مدیریت زبالههای جامد در پی افزایش جمعیت شـهری و

بخشی و کارایی کافی برخوردار نیست .بـا توجـه بـه ایـن
مهم و در نظر گرفتن این مسأله ،عدم کنتـرل تولیـد زبالـه،

تغییــر الگــوی مصــرفی خانوارهــا ،بــه موضــوع مهمــی از
افزایش نگرانی جهانی تبدیل شده اسـت ( Marshal and

در آینده آثار زیست محیطی غیر قابل جبرانی را به ارمغـان

 .)Farahbakhsh, 2013با توسعه شهرنشـینی و افـزایش

خواهد آورد و نیز به منظور توجه بـه اقتصـاد جمـعآوری

روز افزون جمعیت شهری ،میزان تولیـد زبالـههـا افـزایش

زبالــه و بازیافــت ،ضــرورت دارد شــناختی از دیــدگاه

مـییابـد( ;Kheybari, 2007; Ghorbani et al., 2008

شهروندان و نظامهای جمعآوری حاصل آید تا در نهایـت
به ارائه راهکارهـایی منجـر شـود کـه عـالوه بـر کـارایی

در نتیجه افزایش هزینههای باالی جمعآوری و انهـدام آن،

جمعآوری ،به لحاظ اقتصادی  -زیسـت محیطـی توجیـه

محدودیت بودجه شـهرداری ،کمیـابی اراضـی تخصـیص

الزم را به همراه داشته ،به نحوی که هزینه چندانی را بـرای

یافته برای دفن زبالـه در حـوزه شـهری ،دل نگرانـیهـای

مدیریت شهری در بر نداشته باشد .به همین منظور در این
پژوهش به بررسی تأثیر سیاستهـای هفـتگانـة در نظـر

 )Ghorbani, 2003که با توجه به افزایش تولیـد زبالـه و

حاصــل از خســارات اکولــوژیکی ناشــی از زبالــههــای
خطرناک و زیان وارده به محیط زیسـت ،مـدیریت زبالـه-

گرفتن انگیزه اقتصـادی ،آمـوزش خانوارهـا و مالحظـات

هــای شــهری از اهمیــت فــوقالعــاده ای برخــوردار

زیست محیطی ،افزایش نرخ ثابـت خـدمات دهـی زبالـه،

اسـت( .)Ghorbani et al., 2008در ایـران حـدود 42

متغیر کردن نرخ خدمات دهـی زبالـه ،متغیـر کـردن نـرخ

هزار تن زباله تولید میشود که حدود  52درصـد از آنهـا
دفن میشوند ،در حالی که  92درصد از مـواد موجـود در

خدمات دهی زباله بر اساس وزن یا حجم(تعیین سـقف)،
متغیر کردن نرخ خدمات دهی بر اساس منـاطق شـهری و

زبالـههـا قابـل بازیافـت اسـت(.)Fatehnia et al, 2011

متغیر کردن نرخ خدمات دهی بر اسـاس فصـول مختلـف

مدیریت زبالههای شهری ،چالشی جدی در کشـورهای در

سال که بر میزان تولید زباله آنها مؤثر است ،پرداختـهایـم.

حـال توسـعه مـیباشـد( Richardson and Hvlicek,

در ادامــه بــه بررســی نتــایج اتخــاذ ایــن سیاســتهــا در
کشورهای مختلف میپردازیم.

توسط خانوارها در نظر گرفت .در این راستا سیسـتمهـای

استراتژی قیمت گذاری نرخ متغیر خدمات دهی زباله

مختلف مدیریت زباله متکی به اصل کمینه سازی زبالـههـا

استراتژی قیمت گذاری نرخ متغیر مقدار زبالـههـای قابـل

میباشد که خود در برگیرنده دامنه گسـتردهای از روشهـا
برای کاهش مصرف منابع یا جلوگیری از انهـدام زبالـههـا

دفن را کاهش میدهد و باعث افزایش مقدار مواد بازیافتی
میشود .همچنین این استراتژی میتواند یک انگیـزه مـالی

میباشد .سه مؤلفه در زمینه کمینه سازی زبالههای شـهری

برای شهروندانی که کمتر زباله تولید میکنند ،باشد .با ایـن

شامل کاهش مصرف ،باز مصرف و بازیافت میباشد .حل

حال بسیاری از مسائل وجود دارد که بایـد قبـل از اجـرای

بحران زبالههای شهری ،از طریـق سـه مؤلفـه اسـتراتژیک

چنین ساختار هزینهای ،مانند اثربخشی انـواع سـاختارهای

فوقالذکر (اجرای کامل آنها) امکانپذیر بوده و در نهایـت
توســعه پای ـدار اکولــوژیکی را در بــر خواهــد داشــت .در

هزینه متغیر ،هزینههای اجرا و اداره ،سهولت اجرا ،اطمینـان
از جریــانهــای درآمــد در نظــر گرفتــه و عواقــب بــالقوه

ارتباط با سه مؤلفه کمینه سازی ،سیاستهـا (راهکارهـای)

ناخواسته مانند افـزایش مخـاطرات اخالقـی در رابطـه بـا

سهگانه آموزش ،اسـتراتژیهـای قیمـتگـذاری و کنتـرل

زبالهها شود .نتایج اسـتفاده از برنامـه  PAYTدر کالیفرنیـا

مطرح میباشد .در زمینه مدیریت زبالهها اگرچـه هـر یـک
از آنها از کارایی ویژهای برخوردار میباشند اما آنچـه کـه

نشان از کـاهش  16تـا  17درصـدی در دفـن زبالـههـای
شهری دارد (.)Skumatz et al, 2006

 .)1978در چنـــین کشـــورهایی بایـــد مجموعـــهای از
سیاستها را در ارتبـاط بـا کـاهش میـزان زبالـه تولیـدی

نتایج مطالعـه  Folzو  ،)2002( Gilesدر آمریکـا

مهم بوده و باید به آن توجه داشت این است کـه نگرشـی
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نشان از کاهش مهم و قابل توجه میزان تولید زباله هر

تکنولوژیکی و سـازمانی بـر رفتـار مـردم در ارتبـاط بـا

خانوار و افزایش قابل توجه در مواد بازیافتی حاصـل
از اتخاذ سیاست قیمت گذاری متغیر دارد .این مطالعه

بازیافت مؤثر نیست ،بلکه روشهای تشویقی و آمـوزش
نقــش مهمــی در ایــن رابطــه ایفــا مــیکننــد .یافتــههــای

به نقش این سیاست در کمک به دستیابی به اهداف

( ،)Simpson, 2012در آمریکــا بیــانگر اثــر مثبــت

استراتژیک مدیریت پسماند و کـاهش هزینـههـای آن

فشارهای دولت و آموزش در افزایش کارایی بنگاههـا در

تأکید دارد .مطالعه  Reschovskyو،)1994( Stone
در بخشی از نیویورک بـا هـدف بررسـی اثـر قیمـت

مدیریت پسماند میباشد .مطالعهای که در سال  1211در
آمریکا انجام شد نشـان داد کـه برنامـههـای قـانونی کـه

گذاری خدمات جمـع آوری زبالـه بـر اسـاس میـزان

آگاهی عمـومی و مشـوق بـرای مـردم ایجـاد مـیکننـد،

زباله تولیدی بر تشویق خانوارها برای بازیافت انجـام

میتوانند در مدیریت زبالههای خطرناک و سـمی تولیـد

شد .که اثر اتخاذ سیاست متغیر کـردن نـرخ خـدمات

شده توسط خانوارها مؤثر باشند و اثرات زیست محیطی

دهی زباله بر میزان بازیافـت توسـط خانوارهـا تأییـد
نشـد .یافتـههـای (Kinnaman, ( ،)Skumatz, 1996

این نوع زبالـههـا را کـاهش دهنـد( .)Lerner, 2011در
مطالعــهای کــه ( )Tudin and Afroz, 2011در

Fullerton, ( ،)Skumatz, 2000( ،)Fullerton, 1996

بنگالدش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید ضایعات

 )Kinnaman, 2000در امریکا نشان داد که نرخ متغیر

و تمایل به حـداقل کـردن پسـماند انجـام دادنـد ،نشـان

خدمات دهی در کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت
توسط خانوار مؤثر میباشد.

دهنده اهمیت آگاهیهای زیست محیطـی و آمـوزش در
کاهش تولید زبالـه و تمایـل بـه حـداقل کـردن پسـماند
است .در سـال  1212در کـره مطالعـهای بـرای بررسـی

استراتژی قیمت گذاری نرخ ثابت

رفتارهای بازیافتی و مدیریت پسـماند توسـط خانوارهـا

مدل قیمت گذاری نرخ ثابت برای زبالهها هیچ انگیـزهای

انجام شد .نتایج این مطالعه نشان مـیدهـد کـه گـرایش

را برای افراد بـه منظـور کـاهش مقـدار زبالـههـا ایجـاد

افراد به بازیافت و مدیریت پسماند تحـت تـأثیر عوامـل
مختلف از جمله اقدامات تشویقی دولت و آموزش قـرار

نمیکند .این اقدام برای محیط زیسـت خطرنـاک اسـت.
دلیل این است که قیمت گذاری نرخ ثابت هیچ انگیزهای

میگیرد .این سیستمهـای تشـویقی شـامل مشـوقهـا و

را برای افراد جهت شرکت در برنامه بازیافت ،کمپوسـت

بازدارندههای اقتصادی میشود(.)Lee and Paik,2011

و یا استفاده نکردن از محصـوالتی کـه دارای مـواد غیـر

همچنــین مطالعــات ( )Ebrahimi et all, 2010و
( )Moharamnejad et all, 2011نشـان دهنـده تـأثیر

قابــل بازیافــت هســتند ،نمــیشــود( .)EPAیافتــههــای
( ،)Miranda, Bauer,1996در  13شهر بزرگ آمریکـا،

مثبت آموزش زیست محیطی زبالههـا بـر میـزان کـاهش

بیانگر بی اثر بودن نرخ ثابت خدمات دهـی بـرای جمـع

زباله توسط شهروندان میباشد.

آوری زباله بر کاهش تولید زباله توسط خانوار بوده و اثر
اتخاذ این سیاست را در مناطق مورد مطالعه تأیید نکرد.

انگیزههای اقتصادی
مطالعـه ( ،)Monavvari et all, 2008نشـان داد در اثـر

آموزش

اجرای طرح بازیافت و تفکیک از مبدأ در منطقه  12تهـران

آموزش خانوارها در ارتباط بـا مسـایل زیسـت محیطـی

میزان ضایعاتی که میبایست جمـع آوری و حمـل و نقـل

زبالهها میتواند به عنوان رکن اساسی و تعیین کننـده بـر

شود کاهش یافته و این امر خود باعث کاهش هزینـههـای

جریان کاهش زبالههای شهری نقش داشته باشـد .نتـایج

شهرداری شده است .همچنین ایجاد انگیزههـای اقتصـادی
در شهروندان و افزایش آگاهی آنان از خطرات بهداشتی و

مطالعـه ( ،)Magnussen 2009, Refsgaardدر نـروژ
نشان داد که فقط سیستمهای مختلف بازیافـت از لحـاظ

نیز منافع زیست محیطی حاصل از مشـارکت همگـانی در
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مدیریت مواد زاید جامد شهری ضـرورت دارد .مطالعـات

هفت اسـتراتژی کـه در نهایـت منجـر بـه کـاهش میـزان

مختلفی برای بررسی اثرات مشوقهای اقتصادی بـر رفتـار
مدیریت و بازیافت پسماند توسط خانوارها در کشـورهای

زبالههای خانگی و کاهش آلودگی محیط زیست میشـود،
بدهند و در ادامه از آنها خواسته شد تا بهترین اسـتراتژی

مختلف انجام شده است که همگی گواه بـر اهمیـت ایـن

را انتخاب کنند.

سیاستها بر کاهش تولید زباله و افزایش بازیافـت توسـط

بحث و نت ی جه گیری

خانوارها مـیباشـند ( ;Meinhold and Malkus, 2005
Hong, 2001; Hsiao, et al, 2006; Hong et al,
.)1991; Jenkins et al, 2003

جمعآوری زبالهها با در نظر گرفتن انگیزه اقتصـادی بـرای

همه این پژوهشها نشان دهنده اهمیت رفتـار شـهروندان،

خانوارها )1( ،آموزش خانوارها برای کـاهش تولیـد زبالـه

به عنوان یکی از عناصر مهم در کـاهش تولیـد زبالـه و در

با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطـی )3( ،افـزایش

نتیجه کاهش آلودگیهای زیست محیطی ،میباشد.

نرخ خدماتدهی برای جمعآوری زبالـه (افـزایش بیسـت

در مطالعه حاضر هفت برنامه از جمله ( )1تغییر در شـیوه

هزار ریال در سال) )4( ،متغیر کـردن نـرخ خـدماتدهـی
مواد و روشها

برای خانوارها )5( ،متغیر کردن نـرخ خـدماتدهـی بـرای

به منظور جمع آوری آمار و اطالعات مـورد نیـاز در ایـن

خانوارها بر اساس وزن یا حجم (تعیین سقف) )6( ،متغیـر
کردن نرخ خدماتدهی برای خانوارها بـر اسـاس منـاطق

تکمیل پرسشنامه بهره گرفته شده است .این پرسش نامه بـا

شهری و ( )7متغیر کردن نرخ خدماتدهی برای خانوارهـا

مراجعه مستقیم به خانوارها از جامعـه آمـاری خانوارهـای
مشهد و انجام مصاحبه حضوری تکمیـل شـده اسـت .در

بر اساس فصول مختلـف سـال در ارتبـاط بـا زبالـههـای
شهری بررسی شده و دیدگاه شهروندان در ارتباط با تـأثیر

ایـن مطالعـه تعـداد  391خـانوار از طریـق نمونـه گیـری

آن بر کاهش زبالههای شهری مورد سـنجش قـرار گرفـت

تصادفی طبقه بندی شده مورد پیمایش قرار گرفتهانـد و از

که نتایج آن در جدول  1خالصه شده است.

پژوهش در سـال  1391از روش پیمـایشهـای میـدانی و

خانوارها خواسته شد تا نظرات خـود را در رابطـه بـا ایـن
جدول  .1دیدگاه شهروندان در ارتباط با تأثیر دریافت وجه جمع آوری زباله بر میزان زبالههای شهری.
درجه تأثیر
برنامهها

بسیار کم

اصالً

متوسط

کم

بسیار زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

1/1

14

1/6

11

5/4

71

18

118

11/7

148

18

افزایش نرخ ثابت خدمات دهی

77

11/7

57

14/6

11

11/1

114

16/6

41

11/7

11

5/1

متغیر کردن نرخ خدمات دهی

55

14/1

11

7/1

71

18/7

111

11/5

81

11/7

11

5/1

46

11/7

11

11

71

18/1

114

16/6

17

14/8

14

8/7

54

11/8

11

8/1

57

14/6

85

11/7

111

18/1

51

11/6

41

11/5

56

14/1

85

11/8

111

18/1

61

16/1

18

7/1

در نظر گرفتن انگیزه اقتصادی
آموزش خانوارها و مالحظات
زیست محیطی

متغیر کردن نهرخ خهدمات دههی بهر
اساس وزن یا حجم(تعیین سقف)
متغیر کردن نرخ خدمات دهی بهر
اساس مناطق شهری
متغیر کردن نرخ خدمات دهی بهر
اساس فصول مختلف سال
مأخذ :یافتههای تحقیق

14

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

11

7/4

11

11

11

8/4

111

18

111

11

67

17/1

کلکناری و همکاران ،سیاستهای راهبردی -زیستمحیطی کاهش تولید زباله شهری

اطالعات حاصل از تجزیـه و تحلیـل در جـدول ()1

از دیگر گزینه هایی بوده که مورد سنجش قرار گرفتـه

گزارش شده است .انگیزه های اقتصادی مناسب یکـی
از فاکتورهای مهم در کاهش زبالههای تولیدی توسـط

است .اطالعات جـدول  1نشـان مـیدهـد کـه 14/1
درصد بر عدم تأثیرگذاری آن بر کـاهش میـزان زبالـه

خانوارهــا م ـیباشــد کــه در صــورت مناســب بــودن

شهری صحه گذاشتهاند 7/9 .درصد درجه تأثیرگذاری

می تواند اثر مثبت چشمگیری در کاهش میـزان زبالـه

آن را بسیار کم و  18/7درصد کم ارزیـابی کـردهانـد

تولیدی توسط خانوارهـا داشـته باشـد .در ارتبـاط بـا
برنامه اول (تغییر در شیوه جمـعآوری زبالـههـا بـا در

 31/5درصد درجه تأثیر آن را متوسـط 11/7 ،درصـد
زیاد و  5/1درصد بسیار زیاد بیـان کـردهانـد .ایـن در

نظر گرفتن انگیزه اقتصادی برای خانوارها) ،به ترتیب

حالی است که در ارتباط با برنامه متغیـر کـردن نـرخ

 17/1 ،19 ،18 ،8/4 ،12،7/4درصـــد از خانوارهـــای

خدماتدهی برای خانوارها بر اسـاس وزن یـا حجـم

تحت پیمایش معتقدنـد کـه اجـرای چنـین برنامـهای

(تعیین سقف) به ترتیب14/8 ،16/6 ،18/1 ،12 ،11/7

اصالً ،بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیـاد و بسـیار زیـاد بـر
کاهش زباله های شهری مؤثر است .بنابراین نتیجه می

و  8/7درصد از افراد تحت مطالعه میزان مـؤثر بـودن
آن را بر کاهش زباله شهری بیاثـر ،بسـیار کـم ،کـم،

شود که اکثر خانوارها بـر تـأثیر مثبـت آن در کـاهش

متوسط ،زیاد و بسیار زیـاد ارزیـابی کـردهانـد .متغیـر

زباله شهری تأکید داشتهاند .خانوارهایی که تأثیر ایـن

کردن نرخ خـدماتدهـی بـرای خانوارهـا بـر اسـاس

سیاست را بر کاهش زبالههای تولیدی کـم مـیداننـد،
بر این باور هستند که سازمان مدیریت پسماند و سایر

منــاطق شــهری گزینــهای بــوده کــه  13/8درصــد از
خانوارهای تحت مطالعه آن را بر کاهش میـزان زبالـه

سازمان های مربوطه انگیزه هـای اقتصـادی مناسـبی را

بیتأثیر ارزیـابی کـردهانـد .ایـن در حـالی اسـت کـه

برای شهروندان در نظر نگرفتهاند .آمـوزش خانوارهـا

بترتیـــب 18/1 ،11/7 ،14/6 ،8/1و  13/6درصـــد از

برای کاهش زباله با در نظر گرفتن مالحظات زیسـت

خانوارها درجـه تـأثیر آن را بـر کـاهش میـزان زبالـه

محیطی از برنامههای دیگری بوده کـه مـورد ارزیـابی
قرار گرفته اسـت .نتـایج ارزیـابی حاصـل از نگـرش

شهری بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد بیـان
نمودهاند .بنابراین نتیجه میشود که اکثر خانوارها ایـن

خانوارها نشان میدهد که  1/3درصد آن را بر کاهش

برنامه را بر کاهش زباله شهری با درجـه تأثیرگـذاری

زباله شهری بیتأثیر 3/6 ،درصد بسیار کم 5/4 ،درصد

متوسط و خوب ارزیابی نمودهاند.در ارتباط بـا برنامـه

کم 18 ،درصد متوسط 31/7 ،درصد زیاد و  38درصد
بسیار زیاد ارزیابی کـردهانـد .بـا توجـه بـه اطالعـات

متغیر کردن نرخ خدماتدهی برای خانوارها بر اساس
فصول مختلف سال و اثـر آن بـر کـاهش زبالـههـای

مشخص است که حدود  88/7درصـد از خانوارهـای

شــهری11/5 ،درصــد معتقــد بــه عــدم تأثیرگــذاری

تحت مطالعه اجرای چنین برنامهای را بر کاهش زباله

آن 14/3،درصد معتقد به تأثیرگذاری بسیار کم11/8 ،

شهری متوسط به باال ارزیابی کردهانـد .در ارتبـاط بـا

درصد معتقد به تأثیرگذاری کم 18/1 ،درصـد معتقـد

برنامه سوم یعنی افزایش نـرخ ثابـت خـدماترسـانی
برای جمعآوری زباله (افزایش بیسـت هـزار ریـال در

به تأثیرگذاری متوسط و بـاالخره بترتیـب 16/1و 7/1
درصد معتقد به تأثیرگذاری زیاد و بسیار زیاد آن بـر

سال) ،اطالعات جدول مؤید آن است کـه تنهـا 15/8

کاهش زباله شهری میباشند .با توجه به یافتهها نتیجه

درصد از افراد تحت مطالعه معتقدنـد ایـن برنامـه بـر

میشود که اکثر خانوارها معتقد به تأثیرگذاری کم این

میزان تولید زباله تأثیر خـوبی دارد .و  74/1درصـد از
خانوارهای تحت پژوهش اجـرای چنـین برنامـهای را

برنامه بر کاهش میزان زبالههای شهری مـیباشـند .بـا
توجــه بــه اطالعــات جــدول ( )1کــه بــه ارزیــابی

در کاهش میزان تولید زبالـه بـا تـأثیر کـم و متوسـط

شهروندان از مـؤثر بـودن برنامـههـای هفـتگانـه در

میدانند .متغیر کردن نرخ خدمات دهی برای خانوارها

ارتباط با زبالههای شهری پرداخته شده اسـت ،نتـایج
15
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گویای این موضوع میباشد که  12/4درصـد از افـراد

تولیدی میباشد .متغیر کردن بها خدمات جمـع آوری

تحت مطالعه اجرای برنامه اول 62/6 ،درصـد اجـرای
برنامه دوم 1 ،درصد اجرای برنامه سـوم 8/1 ،درصـد

زباله در فصول مختلف سال عالوه بـر انعطـاف پـذیر
ساختن آن ،میتواند در ارائه خدمات بهتر به ویـژه در

اجرای برنامه چهارم 9/4 ،درصد اجرای برنامه پـنجم،

فصل تابستان که آلودگیهای زیست محیطی آن بیشتر

 7/5درصد اجرای برنامـه ششـم و  1درصـد اجـرای

است ،مؤثر باشد .و در ارتباط با افزایش سنواتی بهـاء

برنامه هفتم را مناسب ارزیابی نموده و موافق آن بوده

خدمات جمعآوری زبالههای شـهری (تعـدیل قیمـت

اند .بنابراین برای کاهش زبالههـای شـهری در درجـه
اول باید بر آموزش (برنامـه دوم) درجـات بعـدی در

دورهای) بهرهگیری از نرخهای ثابت کارایی الزم را به
جهت اثرگذاری بر ایجاد انگیـزه هـای کـاهش تولیـد

نظر گرفتن انگیـزه اقتصـادی ،برنامـه پـنجم ،چهـارم،

زباله نخواهد داشت ،بـه همـین دلیـل ضـرورت دارد

ششم ،سوم و هفتم تأکید کرد.

مانند کشورهای آمریکای التین تعـدیالت بـر اسـاس
شاخص هزینه و یا نرخهـای تـورم صـورت پـذیرد.
البته هر چند که هر کدام از سیاستهای مذکور دارای

بحث و نتیجهگیری

نقاط قوتی هستند ولی اجرای چند اسـتراتژی بـا هـم

با توجه به آنچه در ارتباط با برنامهها و سیاسـتهـای

میتواند تأثیر مهمی بر میزان زبالههـای تولیـدی و در

مرتبط با مدیریت زبالههای شهری بیان شد نتیجه مـی

نتیجه کاهش آلودگیهـای زیسـت محیطـی ناشـی از

شود که:

زبالهها داشته باشد.

 .1آمــوزش خانوارهــا در ارتبــاط بــا مســایل زیســت

جدول .1ارزیابی شهروندان از مؤثر بودن برنامههای هفتگانه

محیطی زبالهها مـیتوانـد بـه عنـوان رکـن اساسـی و

در ارتباط با زبالههای شهری.

تعیین کننده بر جریان کاهش زباله های شـهری نقـش
داشته باشد.

برنامهها

درصد موافقت
شهروندان

اولویت

 .1ایجاد ساز و کارهای انگیزش در خانوارها بایـد بـه

در نظر گرفتن انگیزه اقتصادی

12/4

1

گونه ای باشد که بتواند در ترغیـب آن هـا بـه کـاهش

آمــوزش خانوارهــا و مالحظــات

62/6

1

زیست محیطی

تولید زباله و یا مشارکت در نظام تفکیـک و بازیافـت
زباله شهری مؤثر واقع شود.

افزایش نرخ ثابت خدمات دهی

1

7

متغیر کردن نرخ خدمات دهی

8/1

4

بازگشت برخی از درآمد بازیافت بصورت بخشودگی

متغیر کردن نرخ خدمات دهـی بـر

9/4

3

اساس وزن یا حجم(تعیین سقف)

در ســایر عرصــههــای خــدمات شــهری ماننــد بل ـیط

متغیر کردن نرخ خدمات دهـی بـر

اتوبوسهای داخل شهری و یا بخشودگیهای مربـوط

اساس مناطق شهری

به بهاء خدمات جمعآوری زباله و عوارض نوسازی و

متغیر کردن نرخ خدمات دهـی بـر

7/5
1

5
6

اساس فصول مختلف سال

عمران شهری میتواند نمود پیدا کند.

مأخذ :یافتههای تحقیق

 .3متغیر کردن بهاء خدمات جمعآوری زباله میتواند
دو اثر جداگانه ایجاد درآمد برای پوشش هزینـههـای

سپاسگزاری

جمعآوری و انتقال زباله و نیز کاهش میزان زبالههـای
شهری را در عرصه مـدیریت زبالـههـا در بـر داشـته

الزم است از دانشجوی ارشد مترجمی زبان انگلیسی،
آقای داریوش فداکار که در امر ویرایش ترجمه مقالـه

باشد .سـناریوی سیاسـتی دیگـر بـه ویـژه در منـاطق

حاضر نهایت همکاری را با گروه مؤلفان داشته است،

محروم (پایین شهر) ایجاد سقف معافیتی تولیـد زبالـه

سپاسگزاری به عمل آید.

و ورای آن اخــذ بهــاء خــدمات جمــعآوری زبالــه
بصورت متغیر و متناسب با وزن یا حجـم زبالـههـای
16
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