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Abstract 
The separating waste from source production, in addtion to prin-

ciples of hygiene, is leading to the health commodities produced 

from recycled materials, it is also removed many costs of collect-

ing and organizing waste. The purpose of this research is analay-

sis of effective factors in source separation of solid waste on 

urban environment in district 3 of  Tehran region 1 municipality. 

The research type is practical. The method has been applied for 

research has descripttive and analytical approach. Research data 

is collected by the field-documental studies, and the hybrid model 

(AHP)(SWOT) has been taken for analyzing the findings. Statis-

tical society is 95000 citizen of district 3 of  Tehran region 1 and 

60 questionnaires as a sample size have been completed by coop-

eration with environmental and region recycling experts and 

municipal authorities. The results show that the average of con-

cessions between internal factors for strengths points (0.08875) 

and for weakness points (0.03211) which the average score of 

weaknesses points is less than the average score of strengths 

points. Also, among external factors the score of opportunities 

points are equal (0.08562) and for threat points (0.03675),that the 

average score of threat points is less than the average opportuni-

ties points scores.Thus,efficacious coefficient of strengths and 

opportunities points facing municipal solid waste in studied area 

are more than the weaknesses and threat points.Of course the 

dominant strategy in this research is an aggressive  type. By 

adopting this strategy and applying the facing strength and oppor-

tunity points in the studied area desirable and sustainable devel-

opment can be obtained. 
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 چکیده
منجهر   ی، کهصول بهداشتانجام عمل تفکیک زباله از مبدأ تولید عالوه بر رعایت ا

از  میگهردد، بخهش زیهاد    شهده از مهواد بازیهافتی     به سهالمت کاالهها  تولیهد   
 پهژوهش  ههدف ایهن   شهود. آور  و ساماندهی زباله نیز حذف میها  جمعهزینه

 3زیست شهر  ناحیهه  تفکیک از مبدأ پسماند جامد محیطدر  تحلیل عوامل مؤثر
را  . نوع تحقیق کهاربرد  روش تحقیهق دا  باشدمی منطقه یک شهردار  تهران

ت آور  اطالعهات تحقیهق از روش مطالعها   ه تحلیلی جهت جمهع رویکرد توصیفی
ههها از مههدل ترکیبههی   و تحلیههل یافتههه  بههرا  تجزیههه میههدانی ه اسههناد  و    

(AHP(،)SWOT) نفهر شههروند    95000جامعه آمهار   است.  گرفته شده بهره
همکهار   بها  عهدد پرسشهنامه    60نمونهه  و حجهم  منطقهه یهک تههران     3ناحیه 

 محیطههی و بازیافههت منطقههه، مسههئوالن و دسههت انههدرکارانکارشناسههان زیسههت 
میهانگین  دههد  نتایج پهژوهش نشهان مهی   شهردار  منطقه تکمیل گردیده است. 

( و 08875/0امتیازات کسب شده در بین عوامل درونهی بهرا  نقهاط قهوت برابهر)     
کمتهر از  ه میهانگین امتیهازات نقهاط ضهعف    ( که 03211/0جهت نقاط ضعف برابر )

 ن عوامهل میانگین امتیازات نقاط قوت است. میانگین امتیازات کسهب شهده در بهی   
( و جههههت نقهههاط تهدیهههد 08562/0برابهههر ) بیرونهههی بهههرا  نقهههاط فرصهههت

ط متیهازات نقها  ا(که میانگین امتیازات نقاط تهدید کمتر از میانگین 03675/0برابر)
ماند ریب تاثیرگذار  نقاط قوت و فرصت فهرا رو  پسه  در نتیجه ض فرصت است.

بتهه  باشد. الجامد شهر  در محدوده مورد مطالعه بیشتر از نقاط ضعف و تهدید می
-رد و بها بهه  با اتخاذ این راهبه  راهبرد غالب در این پژوهش از نوع تهاجمی است.

بهه   انتهو رو  در محدوده مورد مطالعه می کارگیر  از نقاط قوت و فرصت پیش
 .یک توسعه مطلوب و پایدار دست پیدا نمود
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 مقدمه
ها  تکه در اثر فعالیهستند پسماندها معموالً مواد جامد  

ها و ههزنده برا  ادامهه حیاتشان و به دلیهل برنام موجودات
ر  هاورز ، معدنی و شههی، کشهی صنعتهمسائل زیست محیط

ت اد جمعیهازی ذشته به دلیل عهدمهآیند. در گبه وجود می
ذشت کرده ولی با گمشکالت دفع زبالهه کمتر نمود پیدا می

ید تول منجر بهوها  مصرف، هت و تغییر الگهافزایش جمعی، زمان
ا و هندهاین پسما. گردیده استل توجهی پسماند هروزانه حجم قاب

ست، ا ت انسانهویژه تولیهد روز افزون آنها که حاصل فعالیبه
 و اها بودههروست مشکالت اغلب شهرها و و التهیکی از معض

ر ا دهار  از کشورههخاصی جهت مدیریت آن در بسیها ههبرنام
ا  جامع مبتنی بر ههکه برنام ،21ار هام است. دستور کهحال انج

المللهی در به عنوان یک منشور بین ،21توسعه پایدار در قرن 
 ار هتوسط بسیبود که 1992و در سال هکنفرانس شهر ری
ر نا بب .هان رسیدویب رهبران جههو به تص هه شدازکشورها پذیرفت

کاهش  ،(21، فصل21ور کار ه)دست دهدر بخش پسمانگزارش 
 دنبال صورت یک استراتژ  هآن باید بکمیت زباله و بازیافت 

ر بیانگر ل کشوهوانین داخهو نیز ق 21شود. توجه به دستهور کار 
د انریت پسمهت الزم در مدیداماهها و اقژ هآنست که استرات

 سبتدان نهبلکه آحاد شهرون فقط در سطح مدیریت شهر  نبوده
دان هرونار شههرفتو تغییهر ولیت داشته هه پسماند مسئهبه مسأل

 و افزایش تفکیکد  هت کاهش حجم پسماندها  تولیهجه در
ت هرسد موفقیرور  است. بنرر میهپسماندها  خشک ض

ره هت شههروندان گهنهد به مشارکک پسماها  تفکیههطهرح
با  گیرده پسماند صورت نهزمین دامات الزم درهخورده و اگر اق

ا در بو میالد   2025میلیهارد  در سال  5/8ه به جمعیت هتوج
 5تا  4ه میزان حجم پسماند ب ،ههنرر گرفتن افزایش سرانه زبال

چهون اماتی تأکید شده اقهد 21برابر خواهد رسید. در دستهور کار 
ز کاهش دادن حجم پسمانهد، توسعهه استفهاده مجدد، و با

ریت پسماند هت سیستم مدیهب و تقویهچرخش پسمهاند ترغی
ام تم ها  آتی درا  برنامههباید مبن زیستمحیطق بر همنطب

ها  حوزه نگرانیمطرح درل مسائ یکی از گیرد. کشورها قرار
 و اتهتحقیق ، لذاباشدمیمناطق شهر   پسماند زیست محیطی

لید توگرفته است.  زمینه پسماند صورت ها  زیاد  درپژوهش
ه جامع ه تمدنهمایع، هدییا  و ه صورت جامدهمواد زاید چه ب

 مواد زاید. (Juhasz et al., 2004) جهان است به بشر 

 دموا دوام، ظروف وبا دوام، بیواد ههمچون کاالها و م شهر 
 ن ودرختابرگ زاید    غذایی، شاخ وها، دورریزهابند بسته

ی، مناطق مسکون شده درریز  دور آلی غیر و آلی دیگر مواد
 باشد،آموزشی، و صنعتی می تجار 

.(Rayner et al., 2011) 
 را مواد غیر و پسماندها  جامد هازباله از زیادبسیار  امروزه حجم

 طبیعتدر رهاساز با  تشکیل میدهد که بازگشت به طبیعت قابل
متأسفانه  .بماندهمان شکل باقی  ها صدها سال بممکن است ت

 شده، روهروبرحمانه بی یاربس خودمحیط زیست  یگانه با انسان
-هزیست انسان ب محیط در .سپاردودگی میهدست آلهب رامنابع آن
در  اوا  ههفعالیت ووابسته آن  مستقیم به غیر مستقیم و طور
در جوامع شهر   (Qavam,1996). دارد رارهبا آن قاط هارتب

ها  گسترده انسان تهه فعالیهها  تولید  نتیجههمیزان زیاد زبال
ع شههر  زرگ، جوامد به صورت چالش بهد جامهواد زایهمو بوده 

ن هواد و منابع زمیهدودیت مهاز طرف دیگر مح .رفته استهرا در برگ

تر شده و رویهه مشخص یها  ببردار ت و بهرههدلیل رشد جمعیه ب
اثرات زمین  اله درهدفن زب وز  وهسج زبالههدریافتند مدیریت رای

ها  بهداشتی و زیست یهنگران قابل توجهی چونبار زیان
ن و شرایط مختلف هها  دفش ظرفیت مکانهمحیطی، کاه

 هب د شهر مواد زای اسی بر مجموعه مدیریتهسی وونی هقان
 .et al., 2009) (Xua است همراه داشته

 هها  ود شهیوه هها  اخیر بیشتر کشورها شهروع بهه بهبه   در سال

 ,.Alavi et al) خهود نمودنهد   د جامد شهر همدیریت مواد زای

هها )تفکیهک از   ریت باید مؤلفهه هاخت این نوع مدیهبرا  شن (.2009

ردازش، حمهل و نقهل،   هپه  مبدأ پسماند، کاهش از مبدأ تولیهد، ذخیهره و  
تفکیهک  آن شهناخته شهوند.    دفهع(  ها  بعهد از مراقبت ، دفع وبازیافت

عه هتوسه  راسهتا   درکهه   اسهت  هایییکی از طرحدأ هزباله از مب
و مشههکالت بهداشههتی، وارض هعهه کههاهش ماند،همههدیریت پسهه

هها   ح زبالهه هآور  و دفهع غیرصحیه ی ناشی از جمعزیستمحیط

مبدأ اولین  تفکیک از. ,Omrani) (2009 شودشهر  اجرا می

 مهردم،  واسهطه بها  کهه بهی  اسهت  چرخه مدیریت پسماند  فاز در

ها  سیاسهی،  باوراجتماعی،  اقتصاد ، ها کلیه ویژگی فرهنگ،
 .(Sarvar,2012) الگوههها  رفتههار  آنههها مههرتبط اسههت    و

ماندها  ارزشمند اجرا  تفکیک هترین شیوه جدا ساز  پسبهینه
رد عملکه ود برا  بهبر ی مؤثهراهوان عن همبدأ تولید، ب پسماند در
 وروش  .(Chopano Geloos, 2009)شههودمههی محسههوب

واند هته نمید شهر  هها  جامههزبالدأ هتفکیک از مبها  ههبرنام
ور هق کشه ها  بهرا  تمهام مناطه   دههشه ن هل تعییهو  از قبهالگ
پژوهش بنها بهه   در این  .,Bar Abadi) (2006 دهه باشهداشت

 هها  زشهت  ودههته منطقه یک تهران  3ناحیه  مشاهدات اولیه در
هها و  جهو  ، هها ههزبال شده از پر آب ها کانال ،مواد زائد انباشت

 هها  خیابهان  ،پسهماندها  جامهد  آبگذرها  مسدود شده بوسیله 
 پسماندها  تر و خشک به نحو  انواع زباله و پوشیده از کثیف و
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ن ایهن  اسهاکن ه . در نتیجباشندمحیط می در نشان دهنده آلودگی
 و مخهاطرات  هها ودگیهو آله  هها ار هبیم واعهاندر معرض  منطقه
عوامهل  تحلیهل  بهه   پژوهشاین  .خواهند گرفت آن قرار ناشی از
در قالهب دو  در تفکیک از مبدأ پسهماندها  جامهد شههر     مؤثر 

 عوامل درونی)نقاط ضهعف  ترینمهم :ردازد. سؤال اولپسؤال می
تأثیرگهذارحاکم    و تهدید(فرصت  ی )نقاطعوامل بیرون و قوت( و

 از منررکارشناسان زیست بر تفکیک از مبهدأ پسماند جامدشهر 
و درجهه   دهکدامنه  زیستمحیطها  آسیب جهت کاهش محیطی

ردهایی کهه  هراهبه  :دوم سهؤال تأثیر بخشی آنها چه میزان است؟ 
 تپسهماندها  جامهد جهه    تفکیهک از مبهدأ   در مدیریت تواندمی

را ایفها   نقهش مهؤثر   شهر   ها  زیست محیطیکاهش آسیب
هههها  فهههوق از روش اسهههتراتژ  سهههؤال درکدامنهههد؟  نمایهههد
ههدف تحقیهق    اسهت.  سوات استفاده شهده  (SWOT)راهبرد 
و بهبههود شهرایط    زیسهت محهیط حفظ  مشارکت مردم در تحلیل

بهداشتی منطقه مطالعاتی و ضهرورت شهناخت نحهوه مشهارکت     
دأ همبه از اند هامر تفکیهک پسمه   درر  ا مدیریت شهشهروندان ب

شهر   ررسی عملکرد مدیریتهبعنوان یک اصل کلی،  بهد هتولی
نیهز تحلیهل    منطقهه، و  تفکیک پسماند یا زباله در و مجریان امر
وه کهاهش حجهم پسهماند در    هرد شیه هراهب رترینهبهترین و مؤث

پژوهش ابتدا لذا قبل از بررسی موضوع  باشد.تهران می 1منطقه 
به ارائه و بیان پیشینه تحقیق درخصهوص پسهماند و تفکیهک از    

هرگزارش  در زیراشده است، پسماند جامد شهر  پرداخته  أدهمب
  آن است.از ادبیات بخشی مرسوم  تحقیقاتی مرور رساله یا
یم و هها  بسهیار قهد   شروع مطالعه درباره مواد زاید بهه زمهان     

یهن  اوع خهود در  هو اولین کتهاب در نه   گرددمی دوران باستان بر
ایهد  ز به موضهوع مهواد   نقطه نرر مهندسی منحصراً ه که ازهزمین
در سال  است که توسط پارسونز دفع مواد دورریزکتاب ردازد، پمی

انه زاید به روش روشهنفکر مدیریت مواد  نوشته شده است. 1906
انگلسههتان از  در و 1940آمریکهها ازدهههه  در امههروز  علمههی و

 .Chopano Geloos et al., 1991))شروع شهد  1930دههه
از  آلمهان  ارت درگاشتوت روستوک و کین، ماربورک، ها دانشگاه

ر دوند و رطالیه داران این مطالعه در جهان بشمار می پیشتازان و
هها  بوانشهویک و   ات مشهترکی بهین دانشهگاه   هاین مورد تحقیق

  (.Hashemi, 2003) روستوک در آلمان صورت گرفته است

ل بسهیارمهم زیسهت محیطهی    ئاز مسا پسماند مناطق شهر     
اله هاند شهر  باید زبهبرا  دفع صحیح و بهداشتی پسمبوده، لذا 
ساز  کهرد.  ده آن جداه به جنس و اجزا  تشکیل دهنهرا با توج

در ایران با وجود اقدامات انجهام شده در این زمینهه هنهوز شهیوه    
رغم اینکهه  ه دارد، علیبها  دیگر غلوشر رن کردن پسماند بدف

بازیافهت را  و  ها قابلیت استفادهههزبال بسیار  از اجزا  موجود در
شهوند.  میمدیریت، این مواد بدون استفاده دفع  سوءدارند در اثر 

ات مشهابهی  هتحقیقه  ژوهش حاضرهوع انتخابی پهبا موض مطابق
 ازجمله: ل کشور انجام شده استهدر داخ

 (Jozi et al., 2006) ژ  هاسترات ه اقتصاد  ه بررسیهنتیجدر
  در صورت اجراکه  خانگی نشان داد، ها ههتفکیک از مبدأ زبال
تولید و  چرخه زیاد  در تهران مبالغ بسیار کامل طرح در

  .یافت خانه کاهش خواهد کار آور  یا در بخش بازیافت درجمع

(Selahvarzi,2008)  د همانهع پسهدف ریتهمدی ارزیابیبه
وه هرات نحهه تأثیهه آن بهنتیجو رداخت هاه پهانشهرکرمهشه
 دهأکیهی تهفن و داشتیهاد ، بههط اقتصهرایهر شهریت بهدیهم
 .ودهنمیهم

(Abedi et al., 2009) ها  ارائههآموزش ودهخ در تحقیهق 

کیک پسماند از هر تفهام اند درهت پسمهدیریهان مهازمهده سهش

ه هب(Afroz et al., 2010)  د.نهدانیهر مههؤثدأ را مهمب

ازیافت و مدیهریت هها  به برنامهههت بهش نسبهن دانهداشت

 & Adhami) أکید کردند.هوزش تهپسمانهد و نقش آم

Akbarzadeh,2010) اهیهدادند بین متغیهر دانش، آگ نشان 

 (Azizi,2010) ود دارد.همثبتی وج رابطه زیستمحیطحفظ  و
مشارکت که نشان داد تهران  20پسماند منطقهت در مدیری

آن  مستقیم با آموزش رابطه ،الههامر تفکیک زب شهروندان در

 مهمستقیوزش هآم شهنق هب (Fatehnia,2011)  دارد.

 5ه هدان منطقههرونهت شههارکهزایش مشهاف اهی درهکارگ

  .ردهد کهأکیهدأ تهههاز مب دهانهپسم کیکهتف رحهران در طهته

(Salehi & Hemmati,2012)زیست  وزشهآم شهنق

ررسی هی را بهها  الکترونیکههت زبالهدیریهممحیطهی در 

ی از هایههرحهرا  طهانی در اجهرسالعهزوم اطهل رهد و بهکردن

 ,.Gholami et al)نده تأکیهد داشتهل تفکیهک زبهالهقبی

 افت،ها  بازیههههرنامهب ش ازهدان تهاهمی بهر .(2013

ت همشارک رد  برهی عمل فهربخشهدرک اث و زیستمحیط

د هأکیهت ازیافت پسمهاندهآور  و ب عهجم امههدان در برنهرونهشه

 در بهر نقش آگاهی (Farahmand et al., 2013) .داشتند

یکی  (Aghaye, 2014) .کردنداشارهمحیطی رفتارها  زیست

 را رانهته 7 ههقد منطهار تفکیک پسمانهدر رفت مؤثر عوامل از

 ,Salehi & Ahmadi) .ی کردهزیست محیطی معرف دانش

رونهدان در مدیریت پسماند ههش آمهوزش شههدر نق (2015
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بین آموزش زمان  تهران نشان دادند که 8خانگی منطقه 

دانش نسبت به تفکیک پسماند با رفتار تفکیک هوزش و آم

 ,Kazemi & Salehi). م وجود داردهپسماند رابطه مستقی

ه شناختی مدیریت پسماند بیمارستانی هدر تحلیل جامع (2015

ها  دسترسی به شاخص نشان دادند با انجام تفکیک پسماند و

ود هد را بهبهریت پسمانهتوان مدیبخش بهداشت می ت درهکیفی

ر هکه چند نمونه آن ذک الوه بر تحقیقهات داخلیهع بخشید.

شده  امهور انجهاز کش د، تحقیقهات مشابههی در خهارجهگردی

تفکیک پسماند نقش  ها برنامه در (Kamara, 2006)است.

 ,Vincente & Reis) .دهدانم میهآموزش را مهو  دانش

ها  بازیهافت و مدیهریت ههش در برنامهت دانهبر اهمی (2008

 (Omran et al., 2009) .کردند پسماند و نقش آموزش تأکید

سرپرست خانهوارها در خصوص  رشهنگباره درخود  حقیقدر ت

کردند، مشخصتفکیک پسماند جامهد از مبهدأ در مالهز  

ه هزمین آنان در ها  منفیمشارکهت مردمهی، بسیار  از نگهرش

  برد.بازیافت مهواد زاید را از بین می
(De Feo & Gisi, 2010)  آنان برا  آموزش در بازیافت

یق تحق در(kanit ,2010) .دمواد زاید اهمیت ویژه قائل شدن

ائد زواد مابی بررسی بازی ااستانبول ب جامد شهر  مدیریت پسماند

اد ز موده اها  دفن زباله و نیز مقدار برق تولید شد از محلجام

مفید  برا   ریز نشان دادند که حکومت ترکیه برنامه ،زاید

 ریتهمدی حمایت دولت ازد مدیریت مواد زاید انجام داده و بهبو

 .ه استهزایش یافتهه مواد زاید افهها در زمیندار شهر

(Bamonti et al., 2011)  پسماند مدیریت ا ههمعیاردر 

 هاالههآور  زبد جمعهنشان دادن شهر  یهلها  محطرح دارهپای

در  (Wright,2011)استراتژ  است. ازل بهترینهمن از درب

 . میداند مرا مهآموزش  و دانشپسماند، بازیافت ها  برنامه

(Kamaruddin et al., 2013)  تسهههیلژوهش هپههدر 

 مطالعهه مهورد    د پایدارهریت پسمانهمدی در اجتماعی ر هیادگی

دند نشان دا مالز  سالنگور در (NGO) ها  غیردولتی سازمان

، ایهن  ها  غیردولتیسازمان آمیز فعالیتاجرا  موفقیت رغمعلی

ات پیچیهده، درک  هوعه موض ی چهون یهها محدودیت باها سازمان

 در مختلههف لهوامههع نهبیههو درک  صههحیح مشههارکت، مههذاکره

ر پایهدا  پسمانهد مدیریت ههنسبت ب یهاجتماع ر هیادگی هیلهتس

و  شخصهی  انگیهزه  د کهنهدهمینشان  ها نیزیافتهو  مواجهه بوده

 بهرا   امل مختلهف وع بین مؤثر ارتباط اشکال ومهارت مبتکرانه 

بر (Akil & Ho, 2013) .مؤثرضرور  است  اهپروژه اجرا 

آن  وزش درهش آمهازیافت و نقهها  بههرنامهش در بهاهمیت دان

اند کهه  ، براین عقیده(Sunarto et al., 2014) .ردندهد کهتأکی

توانهد  رش افهراد مهی  هاند نگه هریت پسمهمدی ویت دانش درهبا تق

 Zhang et) .شود ل مثبتهعمایت منجر به هتغییر یابد و در نه

al., 2015) کیک هر در تفههههل مؤثههههوامههههعدر بررسهههی

ش هد دانهن نشان دادنهچیژو گ هوانهی در گهخانگهدهها  پسمان

مثبتههی بههر    رهأثیه هی تههه دات اخالقهی و تعهه هت محیطه هزیس

 ,.Nur Khaliesah et al) د.ههدارننگهرش زیسهت محیطهی 

زبالههه  جهت تفکیهک   مشارکهت اجتمهاعهی تحقیهقدر  (2015

در تفکیهک  که هد ندهمی بازیهافت پهوتهراجهایها نشان در برنامهه

 اجتماع و نگرش مشارکهت بیهن ضعیفی مواد جهامد زاید، ارتباط

ی ابهارزیه در  (Scarlat et al., 2016) وجهود دارد.  جامعههه 

، نشهان دادنهد   آفریقایی شهر  مناطق پسماند از انرژ  انسیلهپت

نقشههی  و زبالههههآفریقهها  بههرا  اتیحیههه موضههوع یههک انههرژ 

 Mohamed). دهباشه  واند داشهته هته را میرژ  هان کنندهتأمین

Ibrahim et al.,  2016)  سهو    هبه  " قهج تحقیه هایدر نته

 مشارکت اجتمهاعی ندنشان داد "مصر در مدیریت پایهدار پسماند

دانهش   وتراجایا به نگهرش و هافت در تمام نواحی پهدر برنامه بازی

باشهد. سهپس   مهی ا ساز  پسهماند جامههد مربهوط    اجتماع از جد

که باعث افهزایش دانش و خوانهدن مطالبی ابهزار  مانند اینترنت

ز هبرنامهه بازیافت شود و مسافت منازل تها مراکه  مردم نسبت به 

دودیت فضهها و هزمههانی، و محهه اند، محههدویتهآور  پسمههجمههع

ت هانع مشارکه هست که مه ی اهل مهمهاز عوام ،الهها  زبههسطل

هها   گزینهه  با بررسهی گردد و افت میهامه بازیهاجتمهاعی در برن

 شود. مدیریت دارهپایشکل ه ب تواندجامد می فوق پسماند

 

 پژوهش  شناسیروش

ستهههان شهر 1منطقهه   3هها  ناحیههه خیابههان رو مطالعهاتی، هقلمه 

دف ایهن پهژوهش   ه(. ه2و شکل1باشد )شکلتهران می شمیران

بهرا   و  ،تحلیلهی ه  توصیفی ،، از لحاظ روش تحقیقرد کاربه

از  واسههناد   میههدانی اتمطالعههروش ترکیبههی  ازانجههام آن 

 روشطریهق   ازتکمیهل پرسشهنامه   مصهاحبه( و  مشاهده، )ابهزار

 و تحلیهل لیکرت استفهاده گردیهد. جههت تجزیهه    طیف  و دلفی
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 1قوت مبتنی بر شناسایی نقاط که (SWOTاطالعات از روش )

یها   4 و تهدیهد  3درونههی و نقههاط فههرصت   یا عوامهل   2ضعف و

 مراحل زیر استفاده شده است : طیبیرونی عوامل 

 وامهلتهدیهد مرتبط با ع شناسایهی قهوت و ضعهف، فرصت و. 1

نطقهه م 3مؤثر در تفکیک از مبهدأ پسماند جامهد شهر  ناحیه 

1. 

و  ؛ونیامل درونی و بیروهریس ارزیابی عهتشکیل جداول مات. 2

ه هر بعوامل درونی و بیرونی  هاتشکیل این ماتریسبه منرور 

 هم(عامل ضریب وزنی بین صفر ) بی اهمیت( تا یک )بسیار م

را  ن بزه کردهاین بررسی از نرمالی شود که دراختصاص داده می

ز در اهنحو  که باالترین امتیه ب  دهی استفاده شده استوزن

ب هراینرر گرفته شده و سپس به نرمال کردن ض در 10ها ماتریس

باید یمال شده هنرمصورت جمع ضرایب وزنی  اقدام گردید. در این

-می شرح زیرب به مساو  یک باشد. شیوه نرمالیزه کردن ضرای

 باشد:

 
  ndضریب وزنی نرمال شده عامل مربوطه = 

d=1,2,00010 
تا ( ضعف اساسی)1 ددهعامل بین ع رههدر  وضع موجود سپس

ضرب امتیاز از حاصل بند  گردید ورتبه (وت بسیار باالهق) 4 عدد

دار محاسبه گردید. وضع موجود و وزن نرمال شده، امتیاز وزن

 به، (AHP)یهبا استفاده ازمدل تحلیل سلسله مراتب سپس

ها  برتر با  ژهاسترات اذهشده و اتخسوات  لهدهی عواموزن

ارائه  نهایت به در ت وزنی بدست آمده وه به اولویهتوج

 مبدأ تفکیک از عوامل مؤثر در راهبردها  الزم درراستا 

 تهران 1منطقه  3ناحیهه  شهر  زیستمحیطپسماندها  جامهد 

 3ناحیهه خانهوارها  هار  کلیهجامعه آمپرداخته شده است. 

-نفر شهروند ساکن می 95000تهران با جمعیتی حدود 1منطقه 

ن ی درخصوص تعهداد متخصصاکاملصریح و هیج قانون  .باشند

ش دلفی وجهود ندارد. تعداد و کارشنهاسهان امهر در رو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Strenght 

2 . Weakness 

3 . Opportunity 

4 . Threat 

معیهارها  هموژن یا  ،ن و کارشناسان معلول یا وابستهمتخصصا

معیهار ثابت و واحد  بودن مهوضوع پژوهش بوده و  هتروژن

 .(Powell,2003)آمار  وجود ندارد برا  تعیین اینگونه جوامع
-گران و توسعهان مختلف و نیز ابداعهبر اساس تجارب محقق

آمار  ونه هریز  خطی، حجم نمههها  برنامدهندگان مدل

با که  هن گردیدتعییرسشنامه هدد پهع 60دادهتعحاضر به  پژوهش

افت همحیطی و کارشناسان بازیزیست  همکار  کارشناسان

منطقه تکمیل  ردار هشهدرکاران هانو دست ن،هه، مسئوالمنطق

 ردید.هگ

ها  جغرافیایی و ها و قابلیهتحاضر، با توجه به پتانسیل پژوهش

تهران انجام شد،  1منطقه 3همچنین امکانات موجود درناحیه

زیست و متخصصان هدف در آن کارشناسان بازیافت  جامعه

باشد و نفر می 60محیطی و مسئوالن امور شههر  به تعهداد 

شده تکنیک دلفی است.  در این راستا به کارگرفتههتکنیکی که 

تعداد متخصصان و کارشناسان معلول یا وابسته معیارها  

هموژن یا هتروژن بودن موضوع پژوهش هدف، دلفی و یا 

وسعت پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، توانایهی محقق در فرایند 

انات، و نیز امک مالحرات زمانی، مکانیمیدانی اسناد ،  مطالعات

و پهذیرش پاسهخ منابع موجود و دامنه مسأله مهورد پژوهش 

 ;Powell, 2003 بهاشدکارشنهاسهان و متخصصین امهر می

Landeta, 2006, Manca et al., Cornick, 2006)). 

 عهدد ذکهر شهد.    20تها  15 اًو غالب 50زار داد پرسشنامه کمتتع    

اس شههننفرکار 20تهها 15 تخصههص ازر بنههابراین نسههبت بههه ههه 

 عمههل خواهههد آمههد  ه پسههماند پرسههش بهه   متخصههص امههر 
(.(Powell,2003,Landeta,2006;Oranga,1993  بههههها

ران و حاضهر شهامل مهدی    پهژوهش توجه به اینکه جامعه آمهار   

ورشهههر ، کارشناسههان زیسههت محیطههی و انههدرکاران امدسههت 

کالنشهر تهران بوده و از  یک منطقه 3ناحیه ان بازیافت کارشناس

هها  میهدانی از طریهق پرسشهنامه     مرحلهه بررسهی   سویی در دو

امکانات تأثیرگهذار   ل وهن عوامهمرحله اول تعیی گردد.هال میدنب

شههر    زیسهت محهیط ر تفکیک از مبدأ پسماندها  جامد هام در

ده تهران که با استفاده از تکنیک دلفی انجام شه 1منطقه 3ناحیه 

دهی عوامل وزنها  مربوط به نیز مرحله دوم پرسشنامهاست و 

 اده ازهاستفه  بها  ن شهده کهه  هردها  تعییه هبنهد  راهبه  اولویت و

 AHP مربههوط بهه مههدل  بههرا  محاسهبات  ا  دیگهر پرسشهنامه 
 .استفاده شده است



 ...3لیل عوامل مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماندهای جامد محیط زیست شهری ناحیه زاده و همکاران، تحزابلی

50 
 

 
 (Municipality of District 1 of Tehran, 2016تهران و تقسیمات نواحی منطقه ) 1نقشه موقعیت ناحیه در منطقه  .1شکل 

 
 

 
 ها نه جنوبی کوهمتر  دام 1800به ارتفاع از شمال هکتار  783 وسعت حدود موقعیت جغرافیایی ناحیه سه منطقه یک تهراننقشه  .2شکل 

 ه یاسره سه راه و از شرق به راهی زعفرانی، باهنر و خیابان ولیعصر، ازغرب به خیابان شهید فالحی یا سشهردار  ها از جنوب به خیابانکیلومتر  7البرز به طول  
 (Municipality of District 1 of Tehran, 2016) 

 

 های پژوهشیافته

 اطالعات توصیفی
قبیهل جنسهیت، سهوابق تهدریس،      شوندگان ازمشخصات پرسش

جهدول  . سن مورد پرسش واقع گردید شغلی، سطح تحصیالت و
دههد.  گویان بر حسب جنسیت را نشان میپاسخع فراوانی توزی 1
آمار ( را مرد  درصد نمونه 60) پاسخگویاناز  نفر 36طوریکه ه ب
کهه در  ، دهددرصد( را زن تشکیل می40نفر از پاسخگویان ) 24و

ریز  جغرافیا و برنامه گروه مدیریت شهر ، 4بین خبرگان شامل
بهه  ساز ، و همچنهین مهدیران نهادهها  مربهوط     شهر ، شهر 

 مدیریت شهر  این پرسشنامه تکمیل گردید.
 

 زیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیتتو .1جدول 

 جمع زن مرد نوع پاسخها

 فراوانی
 درصد

36 
60 

24 
40 

60 
100 

 

  
 ق تدریسهی و یا سوابهاجرای هیهسوابق شغلوضعیت  2جدول 

چهار گروه مورد پرسش شده به عنوان جامعه  در امهر پسماند،

غرافیا و ها  مدیریت شهر ، جزمینهکه در  آمار  این پژوهش

چنین مدیران نهادها  شهرساز  و هم ریز  شهر ،برنامه

ه نماید، بدیریت شهر  فعالیت داشته را بیان میهمربوط به م

 5نمونه آمار ( کمتر از  7/21نفر از پاسخگویان ) 13طوریکه 

سال،  10تا  5درصد( بین 13 /3ر از پاسخگویان )هنف 8و  سال،

 12 سال، و 15تا  11ن هصد( بیدر7/16ر از پاسخگویان )هنف 10و

هر نف 10 سال، و 20ا هت 16ن هبی درصد(20ان)هر از پاسخ گویهنف

نفر از  7سال و 21-25درصد( را بیهن  7/16خگویان )از پاس

 است. دادهتشکیل  سال 25 درصد( را باال 7/11پاسخگویان )
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 جرایی یا تدریس در امر پسماندتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به سؤال سوابق شغلی ه ا .2جدول 

نوع 
 پاسخها

  5 کمتراز
 سال

5-10 
 سال

11-15 
 سال

16-20 
 سال 

21-25  
 سال

 باال 
 سال 25 

 جمع

 فراوانی
 درصد

13 
7 /21 

8 
3 /13 

10 
7 /16 

12 
20 

10 
7 /16 

7 
7 /11 

60 
100 

 

نفهر از   15از نرر وضهعیت تحصهیلی،    3بر اساس جدول    
 نفهر از  21لیسهانس،  آمار ( را فوقونه درصد نم25پهاسخگویان )

 

نفههر از  24درصههد( را دانشههجویان دکتههر  و  35پاسههخگویان )

 .استداده تخصصی تشکیل درصد( را دکتر  40پاسخگویان)

 

 فراوانی و درصد پاسخگویان به سؤال میزان تحصیالت. 3جدول 

 جمع دکتر  تخصصی دانشجو دکتر   فوق لیسانس نوع پاسخها

 یفراوان
 درصد

15 
25 

21 
35 

24 
40 

60 
100 

 
 10وضعیت گهروه سنی، تعهداداز نرر  4بر اساس جدول     

 35تها  25آمهار ( بین درصد نمونه 7/16نفهر از پاسخگویان )
درصد( بین  3/63دیگر از پاسخگویان ) نفهر 38سال، و تعهداد 

 46درصد( بین 20نفر از پاسخگویان ) 12سال و تعهداد  45تا  36

 .سال را سن داشتند 55تها 

 
 درصد پاسخگویان به سؤال میزان سن پرسش شوندگانـ 4جدول

 2 5زیر  نوع پاسخها
 سال

35-25 
 سال

45-36 
 سال

55-46 
 سال 

سال به 55 
 باال 

 جمع 

 فراوانی
 درصد

0 
0 

10 
7 /16 

38 
3/63 

12 
20 

0 
0 

 60 
100 

 رد رتحلیل عوامل مؤث از آنجا که هدف اصلی این پژوهش
 3شههر  ناحیهه   زیسهت محیطپسماندها  جامد  تفکیک از مبدأ

ب در قاله  است، لذا جهت شناسایهی این موضوع تهران 1منطقه 
ن گاه کارشناسها از دیهد کهه   گهردد سؤال اول اینگهونه مطرح مهی 

عوامهل  ورد مطالعهه،  هن شهر  منطقه مزیست محیطی و مسؤال
فرصهت و   )نقهاط ی هو عوامل بیرونه  و قوت( )نقاط ضعف درونی

  پسهماند جامهد شههر    مبهدأ تفکیهک از  تهدید( تأثیرگهذار برامهر  
کدامند و درجه تأثیر بخشی  زیستها  محیطآسیبکاهش جهت

 آنها چه میزان است؟

ها و نرر خبههرگان و  سشنامهاز پر ا  حاصلههطبق داده 
ن در خصوص تأثیر هر یک از عوامل بر امر تفکیک از متخصصا
اند جامهد شههر  در ناحیهه مطالعهاتی نیهز محاسهبات       مبدأ پسم

سهاختار درونهی نحهوه     که بهه ارزیههابی محهیط و    صورت گرفته
ه هپهردازیم. در ایهن مرحله   جامد شههر  آن مهی   مدیریت پسماند

گهردد تها شهرایط    اقهدام به تشکیل ماتهریس عهوامل درونی مهی 
ی سیستم درونی به خوبداخل  و ضعف درتعادل بین عوامل قوت 

 .6 و 5ولاجد شودتعیین 
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 تهران  1منطقه 3ماتریس ارزیابی عوامل درونی ناحیه .  5جدول

 امتیاز وزنی بند درجه وزن ( Sنقاط قوت بالقوه)

1S 105263/0 2 052632/0 آور  زباله جامدتعبیه ظروف جمع 

2S ا اتیک و بدیپلما  با جایگاه و منطقه، مردان و قشر مرفه جامعهاسکان اکثریت دولت محل
 خدمات شهر  پتانسیل باال  تاریخی، مذهبی، اقتصاد ، گردشگر  و

078947/0 3 236842/0 

3S 026316/0 1 026316/0 تولید زباله و تفکیک آن کاهش دار درزنان تحصیلکرده خانه آگاهی 

4S ش کاه جهت افزایش همکار  مشارکت شهروندان منطقه با شهردار  و سایر ارگانها در
 تولید زباله خانگی در منطقه

052632/0 2 105263/0 

5S 105263/0 2 052632/0 جویی و حفظ مواهب خداداد وجود اعتقادات مذهبی و نقش آن در صرفه 

6S 236842/0 3 078947/0 باال  سطح سواد در شهروندان منطقه میزان 

7S 026316/0 1 026316/0 روز کنولوژ  برترآور  زباله با استفاده از تظرفیت در منطقه جهت جمع وجود 

8S  کت مشار نسبی شهردار  با سازمان مدیریت پسماند، سازمان رفاه خدمات و همکار
 برا  رفع مشکالت پسماند شهردار  موتور  خدمات اجتماعی و سازمان

105263/0 4 421053/0 

                                                                                                                        

ماتهریس ارزیهابی عوامل درونهی بر مبنا  اهمیت ههر عامهل      
هها از صهفر)بی اهمیهت( تها     شود. این وزنوزن )ضریب( داده می

دهنده اهمیت نسبی یک عامل در یک )بسیار مهم( بوده و نشان 

از مبهدأ پسهماندها  جامههد    تفکیهک  در مؤثههر   و شرایط کنونی
تههران اسهت.    1منطقهه   3شههر  ناحیهه    زیسهت محیطشهر  

 
  (IFASماتریس ارزیابی عوامل درونی ) . 6جدول 

 امتیاز وزنی بند درجه وزن (Wنقاط ضعف بالقوه)

1W236842/0 3 078947/0 باال بودن راندمان تولید زباله در منطقه 

2W105263/0 2 052632/0 از مبدأ ها  تر و خشکنشدن زباله تفکیک 

3W236842/0 3 078947/0 منطقه مطالعاتی زیستمحیطدر حفظ مشارکت افراد غیر ساکن و گذر   عدم 

4W105263/0 2 052632/0 ها  خشک و جامد از منازلزمانبند  خاص جهت خروج زباله نبودن 

5W236842/0 3 078947/0 ت فرد ها  شهردار  جهت رعایت بهداشپایین بودن سطح آموزش پرسنل 

6W105263/0 2 052632/0 الهزب تفکیک امر مدیریت مواد زاید جهت اجرا  و مدیریتی در ایجاد تسهیالت ضعف 

7W026316/0 1 026316/0 نبودن مسئولیت مردم در امر تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد  مشخص 

8W 105263/0 2 052632/0 ها  شهر زبالهآور  آالت مدرن جهت جمععدم بکارگیر  ماشین 

9W105263/0 2 052632/0 دها  اله دزبا زب ها  شهردار  و عدم برخوردآور  زباله در اسرع وقت توسط پرسنلجمع عدم 

 526316/2 114,53 1 مجموع

بیانگر ضعف اساسی و  1شود. عدد اده مید 4تا  1ا  جامد رتبه به هریک از عوامل درونی بر اساس قوت و ضعف آنها در شرایط آتی مؤثر در تفکیک از مبدأ پسمانده
 ک باشد ی باید عدد یها طی محاسباتشود. مجموع این وزنباشد، به نقاط قوت وزن بیشتر  داده میبه معنا  قوت بسیار باال  هر یک از عوامل می 4عدد 

 
ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربهوط بهه همهان عامهل ضهرب          
ها  نهایی تمهام  دست آید. سپس نمرهه دد تا نمره نهایی بگرمی

عوامل موجود درماتریس با یکدیگر جمهع زده شهده تها مجمهوع     
نرر از تعداد عهواملی  نمره نهایی عوامل درونی بدست آید. صرف

شهود مجمههوع   ی گنجانده میکه در ماتریس ارزیابی عوامل درون
هها   نمهره  مجمهوع 6جدول در . خواههد بود 4تا  1بین  هانمره

( است. ایهن نمهره   52/2درونی )نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل
در تفکیک از مبدأ پسهماندها    رهکه شرایط آتی، مؤثیعنینهایی 
تههران از نرهر   1منطقهه   3شههر  ناحیهه    زیستمحیط جامد بر

بنههابراین  باشههد.عوامههل درونههی مسههتعد مههدیریت مطلههوب مههی
 ا گونهه ه یریت پسماند شهر  بایهد به  ردها  کالن در مدهراهب

نقهاط ضهعف    عاین نقاط قوت جهت رفه از  شود که بتوانتدوین 

اکسپرت  افزارنرم ها درورود داده از پس 3شکل در .استفاده نمود
 دل سلسهله مراتبهی،  هات مربهوط بهه مه   هو انجام محاسبه  چویس

 گردیههدشههرح ذیههل اسههتخراج درونههی بامتیههازات نهههایی عوامههل
 (.  7دول)ج
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 هاو ضعفمحاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به قوت  .3شکل

 

 تهران1منطقه  3و ضعف تفکیک از مبدأ پسماندها ناحیه  برا  عوامل داخلی قوت AHP از مدلبدست آمده  بند  امتیازات نهاییرتبه .7جدول

 S عوامل
1 

S

2 
S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
7 

S 
8 

W

1 
W

2 
W

3 
W

4 
W

5 
W

6 
W

7 
W

8 
W

9 

امتیاز 
نهایی 
 مدل

AHP 

11
2

/0
 

11
6

/0
 

10
4

/0
 

09
4

/0
 

08
1

/0
 

07
0

/0
 

07
2

/0
 

06
1

/0
 

05
2

/0
 

04
3

/0
 

03
9

/0
 

03
5

/0
 

02
9

/0
 

03
6

/0
 

02
0

/0
 

01
9

/0
 

01
6

/0
 

 9 8 7 4 6 5 3 2 1 8 6 7 5 4 3 1 2 رتبه

 

ست ا (AHP)امتیازات نقاط قوت بر اساس مدل سلسله مراتبی   
رفه کثریت دولتمردان، قشهرم محل اسکان ا 2S لفههؤمدر آن که 

ارا  دبا جایگههاه دیپلماتیهک و نیهز     ا جامعه، و همچنین منطقه
یهاز با امتپتانسیهل باال  اقتصهاد ، گردشگر  و خدمات شهر  

روف تعبیهه ظه  1S ،ترین نقطه قوت( به عنوان مهم116/0وزنی )
 3Sو  در رتبهه دوم،  (112/0هها بها امتیهاز وزنهی)     آور  زبالهجمع

 تفکیهک  دار در تولید کمتر زبالهه یها  آگاهی زنان تحصیلکرده خانه
در ادامههه   سهپس  دارند.در رتبه سوم قهرار ( 104/0آنها با امتیهاز )

یش افههزا بهه عنهوان    4Sها به ترتیب اولههویت  لفهؤبند  مرتبهه
همکهار  و مشهارکت شههروندان منطقهه بها شههردار  و سهایر       

هادات وجهود اعتق 5S ،زباله خانگی ها در جهت کاهش تولیدارگان

 7S ،مذهبی و نقش آن در صرفه جویی و حفظ مواههب خداداد 
ز آور  زبالهه بها استفههاده ا   وجود ظرفیت در منطقهه جههت جمهع   

دان باال  سهطح سهواد در شههرون    میزان 6S، تکنولوژ  برتر روز
نسههبی شهههردار  بهها سههازمان مههدیریت  همکههار  8Sمنطقههه و 

 ن رفهاه خهدمات و مشهارکت اجتمهاعی و سهازمان     پسماند، سازما
گاه از دیهدبرا  رفع مشکالت پسماند  شهردار  موتهور  خدمات

 گیرند.قرار می کارشناسان
 ،(AHP)امتیهازات نقاط ضعف بر اساس مدل سلسله مراتبهی     
از ان تولیهد زباله در منطقهه بها امتیه   باال بودن راندمهW 1 لفههؤم

 W 2، ترین نقطهه ضهعف  به عنوان مهمه است ک( 052/0وزنی )
ها  تهر و خشهک از مبهدأ بها امتیهاز وزنهی )       تفکیک نشدن زباله

عدم مشهارکت افهراد غیهر سهاکن و      W 3  ،در رتبه دوم( 043/0
بها امتیههاز    منطقهه مطالعهاتی   زیسهت محهیط در صیانت از  گذر 
 بند و سپس در ادامه رتبه دادند در رتبه سوم قرار ( 039/0)وزنی
در ایجههاد  مههدیریتی ضههعف 6Wههها بههه ترتیههب اولویههت مولفههه

 ،تسهیالت و مدیریت مواد زاید جهت اجهرا  امهر تفکیهک زبالهه    
4 W هها  خشهک و   زمانبند  خاص جهت خهروج زبالهه   نبودن

هها   آمهوزش پرسهنل   پهایین بهودن سهطح   5W ،جامد از منهازل 
نبههودن   مشهخص 7Wبهداشت فرد  وجهت رعایهت  شهردار 
مهردم در امهر تفکیک و بازیهافت مهواد زایهد جامههد و     مسئولیت

8W آور  آالت مهههدرن جهههت جمهههععههدم بکههارگیر  ماشههین
آور  زبالهه در اسهرع وقهت    جمهع  عهدم 9Wها  شهر  و زبهاله

از ها  شهردار  و عههدم برخهورد بها زبالهه دزدهها      توسط پرسنل
 گیرند.قرار میدیدگاه کارشناسان 
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 نقاط قوت و ضعف ها مؤلفهدست آمده از امتیاز وزنی کسب شده توسط هر یک از گین بهمحاسبه میان . 8جدول

 امتیاز کسب شده نام عامل امتیاز کسب شده نام عامل

S1 112/0  W1 052/0  

S2 116/0  W2 043/0  

S3 104/0  W3 039/0  

S4 094/0  W4 035/0  

S5 081/0  W5 029/0  

S6 070/0  W6 036/0  

S7 072/0  W7 020/0  

S8 061/0  W8 019/0  

- - W9 016/0  

08875/0 میانگین نمرات 032111/0 میانگین نمرات   

 
بهها توجهههه بههه محاسبهههات صههورت گرفتهههه در     8جههدول    
و نتیجه مهدل  درونی کلیه عواملاوزان مربوط به (AHP)مهدل
مراتبی، میانگین امتیهازات کسهب شهده در بهین عوامهل      سلسله 
امتیازات  ( و میانگین08875/0قهوت برابر با )برا  نقهاط  درونی

باشهد.  ( مهی 032111/0کسب شهده بهرا  نقهاط ضهعف برابهر )     
بهه نقهاط    محاسبات بیانگر آن است که میانگین امتیازات مربوط

عوامههل مههؤثر تفکیههک از مبههدأ  ضههعف کمتههر از نقههاط قههوت در
ایهن   باشهد. می تهران 1منطقه  3پسماندها  جامد شهر  ناحیه 

از  گیر بهرهبا  باید منطقه مدیریهت بهتربرا  ن معناست که بدا
هها  محیطهی   ها و نهاتوانی جبران ضعف هتوان موجود ب حداکثر

 اقدام نمود.
هها  نههایی   ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی مجموع نمهره  در    

ر در تفکیهک از مبهدأ   هبیرونی برا  تحلیهل عوامهل مؤثه    عوامل
 تهران 1منطقه 3شهر  ناحیه زیستطمحید بر هپسماندها  جام

 (.10 و 9ولا)جدزیراست  شرحب

 

 (28IFAS)ارزیابی عوامل بیرونی  ماتریسـ  9جدول

 امتیاز وزنی بند درجه وزن (O)ها و امکاناتفرصت

1O095238/0 2 047619/0 توجه و عزم ملی به امر تفکیک پسماند 

2O 214286/0 3 071429/0 زیستمحیطوجود قوانین و مقررات در حفظ از 

3Oز ا  برا  تفکیک اها  محلی و منطقهها در سطح همایشگیر  گفتمانو شکل آموزش
 مبدأ پسماندها

071429/0 3 214286/0 

4O095238/0 2 047619/0 ها  عمومی در بخش تفکیک پسماند ترغیب مشارکت 

5O095238/0 2 047619/0 گذار  تفکیک زبالهها  اخیر در سرمایهتمایل بخش خصوصی سال 

6O095238/0 2 047619/0 اختصاص بودجه کافی جهت تبلیغات و آموزش تفکیک از مبدأ زباله 

7O 214286/0 3 071429/0 وجود صنایع بازیافت 

8O095238/0 2 047619/0 ها  حمل و نقل پسماند و مدیریت پسماند جامددر هزینه جوییصرفه 

 ( بوده کهبسیار مهماهمیت( تا یک )ها از صفر )بیشود. این وزنبر مبنا  اهمیت هرعامل وزن )ضریب( داده میی ماتریس ارزیابی عوامل بیرون
 تهران 1منطقه  3ناحیه  دهنده اهمیت نسبی یک عامل در شرایط کنونی، مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماند جامدنشان 
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28. Internal Factor Analysis Summary 
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 ارزیابی عوامل بیرونی  ماتریس. 10جدول 

 امتیاز وزنی بند درجه وزن (T)تهدیدها ها، و محدودیتها، چالش

1T214286/0 3 071429/0 گذار  بخش خصوصی در امر بازیافتعدم یا کمبود سرمایه 

2T 095238/0 2 047619/0 ها  پیشرفته جهت دفع مواد زایدنبود یا کمبود تکنولوژ 

3T214286/0 3  071429/0 گرایی و ازدیاد زباله شهر  فرهنگ مصرف گسترش 

4T 214286/0 3 071429/0 کمبود تأمین منابع مالی در جهت امکان بازیافت پسماند شهر 

5T380952/0 4 095238/0 افزایش جمعیت منطقه 

6T214286/0 3 071429/0 ها  سطحی و زیرزمینی بخاطر نفوذ شیرابه زبالهلودگی آبآ 

7T02381/0 1 02381/0 تیزیاف  جهت استفاده ظروف بانبود افراد کارآزموده جهت آموزش و فرهنگ ساز 

8T095238/0 2 047619/0 عدم توجه مدیران شهر  به صنایع بازیافت 

9T095238/0 2 047619/0 تازیافها جهت جذب نیروها  متخصص بناتوانی و کمبود اختیارات الزم سازمان 

 666667/2 42 1 مجموع

 تهران 1طقه من 3یه ناح در شرایط آتی، مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماندها  جامد س فرصت یا تهدید آنانبر اساماتریس ارزیابی عوامل بیرونی 
 شندکننده اگر شدید باشوند، وزن بیشتر  داده و عوامل تهدیدکه موجب فرصت می عواملیشود، بیانگر حداکثر داده می 4بیانگر حداقل تا  1رتبه 

  د. مجموع این وزنها باید عدد یک باشدشوبه آنها وزن باالیی داده می 
 
ها  نهایی در ماتریس ارزیابی عوامهل  مجموع نمره 10جدولدر 

( است. این نمره نهایهی یعنی شرایهط آتی، مؤثههر  66/2بیرونی )
 3شههر  ناحیه  زیستمحیطتفکیک از مبهدأ پسماندها  جامد 

طلهوب  تههران از نرر عوامل بیرونی مستعد مدیریهت م 1منطقه 
باشهد. در نتیجهه راهبهردها  کهالن در امرتفکیهک از مبهدأ    می

ا  تدوین شود که بتوان از این نقهاط  گونهبهپسماند شهر  باید 
( پهس از  4)شهکل  .فرصت جهت رفع نقاط تهدیهد استفاده نمهود 

و انجههام محاسبههات    چویس اکسپرت افزار هها در نرمورود داده
ه ی امتیهازات نهایی عوامهل بیرونی بمربوط به مدل سلسله مراتب

  (.11شرح ذیل استخهراج گردید )جدول

 

 
 

 1منطقه  3مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماندها  جامد شهر  ناحیه  محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به فرصت و تهدیدها.  4شکل
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 تهران 1منطقه  3ناحیه  ها و تهدیدهافرصتها  ولفهبرا  م AHP از مدلبند  امتیازات نهایی به دست آمده رتبه .11جدول 

 O عوامل
1 

O

2 
O 
3 

O

4 
O 
5 

O

6 
O 
7 

O 
8 

T

1 
T 
2 

T 

3 
T 
4 

T 
5 

T 
6 

T 
7 

T 
8 

T 
9 

امتیاز 
نهایی 
 مدل

AHP 

08
2
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1

/0
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5
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7
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07
3

/0
 

08
0

/0
 

06
7

/0
 

07
0
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05
2

/0
 

04
5

/0
 

04
3

/0
 

03
3

/0
 

03
1

/0
 

02
8

/0
 

03
6

/0
 

02
6

/0
 

02
1

/0
 

 9 8 4 7 6 5 3 2 1 7 8 5 6 3 1 2 4 رتبه

                                                                                                                             

 (AHP)عوامل بیرونی بر اساس مدل سلسله مراتبی امتیازات   
گیههر   شکلو  آمهوزش 3Oلفهه ؤمو محاسبه میانگیهن آنها که 

ز اا  امر تفکیک منطقه ها  محلی وها در سطح همایشگفتمان
نقطهه   ( بعنهوان مهمتهرین  115/0مبدأ پسماندها با امتیاز وزنهی ) 

نهی  با امتیهاز وز زیستمحیطحفظ  وجود قوانین در 2Oو  فرصت
هها  عمهومی در   ترغهیب مشهارکت  4Oدر رتبه دوم و ( 101/0)

هرار قه در رتبه سهوم   (097/0) ز وزنیتفکیک زباله شهر  با امتیا
 1Oویهت  ها به ترتیب اوللفهؤبند  مگرفته و سپس در ادامه رتبه

اختصهاص   6Oتوجه و عهزم ملی بهه امههر تفکیهک پسمانههد و     
 اله وبهودجه کافهی جهت تبلیغهات و آموزش تفکیک از مبدأ زبهه 

5O    ههها  اخیههر جهههت   تمایههل بخههش خصوصههی در سههال
 صهرفه جهویی در   8O زباله تر از خشک و گذار  تفکیکسرمایه
 O 7ها  حمل و نقل پسماند و مهدیریت پسهماند جامهد و   هزینه

 گیرند.قرار میاز دیهدگاه کارشناسان وجود صنهایع بازیافت 
 (AHP)عوامل بیرونی بر اساس مدل سلسله مراتبیامتیازات     

ر  گهذا عدم یا کمبود سرمایهT 1لفهه ؤمیانگین آنها م و محاسبه
به عنوان ( 052/0) وزنیبخش خصوصی در امر بازیافت با امتیاز 

هها   نبهود یها کمبهود تکنولهوژ      T 2ترین نقطه تهدیهد و  مهم
در رتبههه  ( 045/0وزنهی )  پیشرفته جهت دفع مواد زاید با امتیهاز  

گرایهی و ازدیههاد زبالهه    فههرهنگ مصهرف   گستههرش T 3و  دوم
تبه سوم قرار دارند و سپس در ر( 043/0 وزنی )با امتیهاز  شهر 

نبهود افهراد    7Tها بهه ترتیهب اولویهت    لفههؤبند  مدر ادامه رتبه
ساز  جهت اسهتفاده ظهروف   کارآزموده جهت آموزش و فرهنگ

کمبود تأمین منابع مالی در جهت امکهان بازیافهت    4Tبازیافتی و
-آب آلهودگی  6Tافزایش جمعیت منطقه و  5Tپسماند شهر  و 

عههدم   8Tزیرزمینی بعلت نفهوذ شیههرابه زبالهه،   و  سطحی ها 
کمبود اختیهارات   9Tتوجهه مدیران شهر  به صنایع بازیهافت و 

از  بازیههافت ها جهت جهذب نیهروهها  متخصص الزم سازمهان
 گیرند.قرار میدیهدگهاه کارشناسان 

 
 تهران 1نطقه م 3نقاط فرصت و تهدید ناحیه  ها مؤلفهیک از دست آمده از امتیاز وزنی کسب شده توسط هر محاسبه میانگین به. 12جدول 

 امتیاز کسب شده نام عامل امتیاز کسب شده نام عامل

O1 082/0  T1 052/0  

O2 101/0  T2 045/0  

O3 115/0  T3 043/0  

O4 097/0  T4 033/0  

O5 073/0  T5 031/0  

O6 080/0  T6 028/0  

O7 067/0  T7 036/0  

O8 070/0  T8 026/0  

- - T9 021/0  

085625/0 میانگین نمرات 03675/0 میانگین نمرات   
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مدل سلسله  در با توجه به محاسبات صورت گرفته( 12)جدول در

و نتیجهه   اوزان مربوط به کلیه عوامهل بیرونهی   (AHP) مراتبی

مدل سلسله مراتبی میانگین امتیهازات کسهب شهده بهرا  نقهاط      

برا  نقاط تهدیهد   و (08562/0) پسماندها  شهر  برابر فرصت

 آن گرفتهه نشهانگر   صهورت  محاسبات باشد.می( 03675/0) برابر

از میهانگین  وط بهه تهدیهدها کمتهر    امتیهازات مربه   است میانگین

تفکیک ازمبدأ پسماندها  جامهد   درها امتیازات مربوط به فرصت

ونه کهه  ههمانگ طور اختصاره بباشد. می تهران 1منطقه  3ناحیه 

ی هوامل بیرونه هاشهاره گردیهد عه   ران هات دیگه هتحقیقایح هنت در

دأ هر تفکیک از مبهخصوص ام ش درهر دانهوزش و تأثیهد آمهمانن

آن  الوه بههرهباشههد. و عههت مههیهار دارا  اهمیهههد بسیهههپسمانهه

را  هاجه  دان به عنهوان یهک عامهل مههم در    هت شهرونهمشارک

شود. حال صحیح و موفق امر تفکیک مواد زاید در نرر گرفته می

و هها،  شکلجداول، ها  تحقیق عنوان شده در ههیافتتوجه به  با

د عوامهل  نتیجه مطالعهه حاضهر مشهخص نمهو     ات آنانتوضیحه

خصهوص   آگاهی و داشتن اطالعهات در افزایش بیرونی آموزش و

رارت در حفهظ  هوانین و مقه هتفکیک از مبدأ پسهماند، و وجهود قه   

و دیگر موارد ذکر شده در جداول فرصت و قهوت از   زیستمحیط

گرفتهه   در امر تفکیک از مبدأ مواد زاید در نرهر  عوامل مهم مؤثر

آگهاهی   داشهتن دانهش و   ش،همچنین بهین آمهوز   نیز شود. ومی

 دان در امهر هت شهرونه هنسبت به امر تفکیک پسهماند و مشارکه  

در شههروندان یهک ارتبهاط مستقیههم     تفکیک و یا رفتار پسماند 

 وجود خواهد داشهت.

پهژوهش پرسشی دیگهر در قالب سهؤال  این تحلیل  در ادامهه   

 توانهد در مهدیریت  راهبردههایی کهه مهی    .گهردد دوم مطهرح مهی 

 تههران  1منطقهه   3در ناحیهه پسهماندها  جامهد    تفکیک از مبدأ

نقش زیست محیطی شهر   تهدیدها  وها کاهش آسیب جهت

 . (13جدول ) را ایفا نماید کدامند؟مؤثر  

 

 ( SWOT) جدول تدوین راهبردها  .13جدول 

 (WTراهبردها  ) (WOراهبردها  ) (STراهبردها  ) (SOراهبردها  )

  اهامر آموزش در ارتباط بسازماندهی 

د وجلب هبازیافت مواد زاید جام

 ههعمومی در سرمای مشارکت

 ههها NGOا  ههذار هگ

 ا هادههها و نهنسازما د هج توجه 

 1ه همنطق 3ه هناحی ربط درذ 

  زیستمحیطظ هتهران در حف

 ال هفنی و اعمد ، نرارت ج

توسط گیر  بیشتر سخت

خصص و مت ا تجربههراد بهاف

 ودگیهبر کاهش آل

  در زیستمحیط

 ی هاتهطالعهدوده مهمح

  محلی ملی و ها همایش برگزار 

ردم هت مهارکهمشجلهب برا  

دها و افزایش هکاهش پسماندر

صیانهت در حفظ و  آنانآگاهی 

منطقه 3ناحیه  زیستمحیطاز 

 ران هته 1

  فعال کردنNGOدر ارتباط با  ها

 تهافهازیهبایجهاد مهراکهز 

   ا بها  اخیر زباله )در سالکاهش شیرابه

شهروندان  آگاهی توجه به باالرفتن

ش هکاه در تحصیلکردهزنانژه هویب

 کیک آن هاله و تفهد زبهولیهت مؤثهر

 ن و هرارت مسئولیها و نهادهههمکار  نه

ش ههت کاهها جهد  آنههزم جههع

در   طیهست محیههکالت زیهمش

 نمنطقه یک تهرا 3محدوده ناحیه

 ها  نوین در جهتوژ هاستفاده از تکنول 

زه و هآور  زباله بصورت مکانیجمع

اقتصاد  و  پتانسیلفنی با توجه به 

 ه همنطقفهرهنهگی 

 ش ها  بخههذار هگههایهش سرمهافزای

و  ی به دلیل وجود موقعیتهخصوص

سیاسی، و اجتماعی  ،اقتصاد  توان

 یهاتهطالعهه مهمنطق

 در عزم مسئولین توجهه و 

زاید صحیح موادمدیریت 

 درهمگانی  وجهتجلب و

برخهورد منطقی با پسمانهد 

 هههورد مطالعهمه همنطقدر 

 ه در اسرع هاله منطقهآور  زبجمع

و  نهوانیهق و ایجههادت هوق

 آن منطقه درخاص  اتمقرر

 کافی جهت  دادن بودجهاختصاص

 آموزش به پرسنل شهردار 

و  تهداشهایت بههرع تهجه

 زیههست محیطهیل هائهسم

  ه با هاله در منطقهشدن زب تفکیک

بازیافت ایجاد صنایعتوجه به 

 هههالههن زبهدف ها در محل

 ترغیب بخش مردمی  و تهمشارک

اله در هد زبهولیهش تهدر کاه

  رها  اخیهه الهس

 ر ده روز ها  بهه وژ هولهکنهاده از تفهاست

 آور  زباله و پسماندها عهجهت جم

 رانههک تههه یهه منطقهه سههناحی

 رمایه گذاران جهت هویق سهب و تشهترغی

در در امر بازیافت ذار  هه گهایهسرم

 بهنطقه با توجه به وجود افراد باتجرم

 ه همدیران در ناحی  افزایش نسبی کارآمد

 سه منطقه یک تهران در امر بازیافت

  دراوالن و نهادها در جذب افؤتوانایی مس 

-پرسنلهجهت آموزش بمتخصص

 ههردار  و مردم منطقهها  شه

 مطالعاتی

  حاظ هه از لهت منطقهی وضعیهود نسبهبهب

ر به هها  اخیدر سال زیستمحیط

 ک هخش ازر هاله تهکیک زبهل تفهدلی

 در زیست محیطی قوانین اعمال و دوینهت 

 ههطالعهورد مهم دودههمح

 با یکدیگر مقایسه شده تا راهبردها  امکان پذیر تدوین گردد هاو ضعف هاها، قوتتهدیدها، فرصت نقاط، که عوامل بیرونی و درونی در ماتریسازتدوین راهبردها 
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برگیرنههده  وب تههدوین راهبردههها، مرحلههه ارزیههابی در هدر چارچهه

 ابزارهایی است که متکی به اطالعاتی هستند که ازمراحل قبلهی 
هها و  فرصهت انهد و  دست آمدهب)ارزیابی محیط درونی و بیرونی( 

وت درونهی مقایسهه   هدها  بیرونی را با نقهاط ضهعف و قه   هتهدی
در ههر مرحلهه دو عامهل بها یکهدیگر       مقایسهه در ایهن   .کنندمی

دف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هشوند و همی ههمقایس
ین همههه ااسههت. بنههابر ههها  قابههل اجههراهههدف تعیههین راهبههرد

را هاجه  ردد، انتخهاب و هگه میهئاار مقایسهراهبردهایی که در این 
ردههها  و قههوت، راهب . از مقایسههه نقههاط فرصههتنخواهنههد شههد

ه همین ترتیب از مقایسه ه شود. بهمیحاصل  (SO)قوت-فرصت
ه هاز مقایس (،ST) دهتهدی -ردها  قوتهراهب د،هتهدیاط قوت و نق

 و (WO) رصتهف - فها  ضعهه رده، راهبرصتهف و فهاط ضعهنق
 (WT)تهدیهد  -ردها  ضعفهد و ضعف، راهبهه نقاط تهدیهاز مقایس

 .(5)شکل آیددست میبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 و جایگاه راهبردها  قابل قبول بر حسب امتیاز نهایی عوامل درونی و بیرونی SWOT تجزیه و تحلیل . 5شکل 

 

 

ر اساس امتیازات نهایی هردها  چهارگانه، بهگاه راهبهتعیین جای
ازات هکه راهبردها  تعیینی طبق امتیهه به اینهوجباشد. با تمی
بیرونی تعیین  ایی مستخرج از ماتریس ارزیابی عوامل درونی وهنه
 بیرونی این بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ردد،گمی

مربوط به ی هامتیاز نهای (SWOT) سواتنیز مدل پژوهش و
عوامل ابیهنهایی ارزی ازهامتی و( 52/2ارزیابی عوامل درونی برابر)

رات و هباشد. بر اساس موقعیت نممی (66/2) رونی برابرهبی
بیرونی  شده از ماتریسها  ارزیابی عوامل درونی وامتیازات کسب 

 به 5باشد. چنانهکه در شکلمی (SO) راهبرد پژوهش حاضر
 و نقاط قوت درونیمرحله  در این گردد،اشاره می  SOراهبرد
در خانه  یرونی با یکدیگر مقایسه شده و نتیجه آنها  بفرصت

د. این ردهگفرصت درج میه  گروه راهبردها  قوتمربوط به
شوند. ه میهعامل با یکدیگر مقایس رحله دوهم در هراتریس هم
رد نیست بلکه تعیین راهبردها  هدف تشخیص بهترین راهبهه

)راهبرد  اول لذا راهبرد این پژوهش در ربع قابل اجرا است،
ترین و ین حالت مطلوبرد تهاجمی، اهراهب گیرد.تهاجمی( قرار می

ضمن آنکه باشد. هر نهاد میسازمان هر  ترین حالت برا مناسب
رخوردار است، هکایی بهو قابل ات ها و نقاط قوت درخوراز توانایی

 ها  مناسب و تها  خود نیز با فرصاملی و زمینههدر محیط تع

ردها هراهب ه ازهدست اینه هدر نتیجه است. همواج اییهگرانبه
بردار  بهره گیر  توان موجود سازمان در جهترکاه چگونگی ب

سؤال  .داردمی انهها  مغتنم محیطی را بیر  از فرصتهحداکث
ژوهش تابع و مکمل سؤال اول است. که برا  تدوین هدوم این پ

نی و بیرونی تحقیق وامل دروهه عهراهبرد سؤال دو باید از مقایس
اده شود تا بتوان به راهبرد اجرایی دست یافت. با توجه به هاستف

انگین امتیاز عوامل هو می 52/2 میانگین امتیاز عوامل داخلی
به  گیرد.رار میهی قهتهاجمجایگاه  رد درهراهب 66/2 بیرونی

امر تفکیک ازمبدأ  جامد در مدیریت پسماندها  ،سخنی دیگر
از باید  1 منطقهمحیطی زیست ها  آسیباهش جهت ک پسماند
ناحیه مطالعاتی جهت   هاها و قوتها  نهفته در فرصتمزیت
استفاده ها  محیطی ناتوانی ، وضعفتهدید،  ران و رفع نقاطهجب

مقابله بهینه با  منطقه جهت حداکثر توان موجوداز  بهینه نماید و
 زهدیگر نی و د.گیر هرهبه ها و تهدیدها  محیطیفشارها، چالش
اذ هبا اتخ 1ت محیطی منطقه هکارشناسان زیسمدیهران و

ود و هشناخت از وضع موجتوانند ضمهن رویکرد  سیستمی می
 اههمدت و کوت مدت، میان ها  بلندامههبرن ،ا  الزمههبررسی

دفن مناسب  و زیستمحیطمدت را در جهت توسعه بهتر 
 باشند.  ها  جامد شهر  داشتهپسماند

 (O)ها  خارجی اساسیفرصت

 
 ها باز فرصتها  تهاجمی استفاده ااستراتژ 

 (SO) نقاط قوت

 
 (S) ها  داخلی اساسیقوت

 
ا  هها  تدافعی به حداقل رساندن زیاناستراتژ 

 (WT) ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف

 

 

-تها  محافره کارانه استفاده از مزیاستراتژ 

 هایی نهفته در فرصت جهت جبران نقاط ضعف

( WO) 

 

3 
 ها  داخلی با اهمیتضعف

(W) 

 

 

 را بها  رقابتی استفاده از نقاط قوت استراتژ 

 (ST) جلوگیر  از تهدیدها

 

 
 (T) تهدیدات خارجی عمده
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 گیریبحث و نتیجه

ح پسماند بهدون در نرهر گهرفتن نقهش مهردم و      هت صحیهمدیری
در  دکنندگان اصلی پسهماند شههر  هسهتند،   هاهمیت آنها که تولی

اشهته  ر ممکن است. این مقاله سعی خود را بهر آن د هعمل امر غی
یهز  نان پسماند)اسهناد ( و  کننهدگ ی تولیهد هکه با سنجش دو وجه

نخبهه محهور ( بهه روش راهبهرد  در تحلیهل       مدیریت پسماند)
ی په د محیط شهر  هر در تفکیک از مبدأ پسماند جامهعوامل مؤث
 ایج آزمون حاکی از آن است: هببرد که نت

گاه ه، جایه ههمؤلفه بند  عوامهل درونهی وجهود    ههرتب جدول در    
 اسکان اکثریت دولتمردان حکهومتی،  و گیاتیکی، محل زندهدیپلم

ی، هز پتانسهیل بهاال  تاریخه   هه، و نیه همتمول جامع و اقشار مرفه
 تههران  1منطقه مذهبی، گردشگر ، اقتصاد ، و خدمات شهر  

تهرین و  ب و به عنهوان مههم  ( را کس116/0) از وزنیهامتی توانسنه
اسهاس   بهر  سهپس ه شهناخته شهود،   همنطقه باالترین نقطه قهوت  

  نسهبی  همکهار ، ههمؤلفوت هاط قهد  نزولی در جدول نقهبنرتبه
اه خهدمات و  هان مدیریت پسماند، سهازمان رفه  هشهردار  با سازم

برا  رفع  شهردار  موتور  خدمات ت اجتماعی، سازمانهمشارک
رین درجهه  ته ، پایین(061/0)با کسب امتیاز وزنی مشکالت پسماند

 یکهه آنجا از بدسهت آورده. بند  نقاط قوت امتیاز را در جدول رتبه
همزمهان در  جها و  یکالذکر ساسی فوقا ها تهع مزیهتجمامکان 

طقهی  ر است به شیوه منهافتد، لذا بهتاتفاق می ندرتیک منطقه ب
اریخی، ههها  مختلهف سیاسهی، ته    و بهینه از نقاط قوت و ویژگی

گیهر   تههران بههره   1گر  و تفهریحی منطقه ردشهاد ، گهاقتص
نموده و این منطقه را بهه یهک منطقهه الگهو یها موفهق در امهور        

ر  کهه یکهی   هویژه در رفتار تفکیک پسماند جامد شهه ب ر هشه
د. در ادامهه بها   است، تبدیل نمو ها  مهم زیست محیطیاز شاخه

بند  عوامل درونی نقاط جدول رتبهاز  دست آمدهتوجه به نتایج ب
اله در منطقه با کسب هد زبهدمان تولیهباال بودن ران ههضعف، مؤلف
هه منطقه  رین نقطهه ضهعف  هتمهم به عنوان( 052/0امتیاز وزنی )
ل هرف و تمایه هو  مصهر الگهتغیی دلیل اصلی آن ههک شناخته شد

م هزایش حجه هر به افهرایی که منجهگدان به سمت مصرفشهرون
د  ترتیبهی  هبنه طی روند رتبه همچنین هدات و پسماند گردید.زای
هها   اله در اسرع وقت توسهط پرسهنل  هآور  زبعدم جمع زولیهن

از وزنهی  هبها کسهب امتیه   اله دزدها هعدم برخورد با زب و شهردار 
تهرین  از به عنهوان کهم اهمیهت   هترین درجه امتیبا پایین (016/0)

در  بند  عوامل درونی مشخص شهده اسهت.  نقطه ضعف در رتبه
و  آمههوزش ،ههمؤلفههد  عوامههل بیرونههی وجههود هبنههجههدول رتبههه

ا  در طقهها  محلی و منایشها در سطح همگیر  گفتمانشکل
( بهه  115/0متیهاز وزنهی )  دأ پسماندها با کسب اهامر تفکیک از مب

ارائهه   شهناخته شهده، بها    1 منطقهه  ترین نقطه فرصتعنوان مهم
 افزایش جهت ها  جمعیاده از رسانههاستف و ها  عمومیآموزش
سطح فرهنهگ   ءارتقا و نگرش تغییر و روندانهشه و دانش آگاهی

 و پسهماندها ح آنهها بها   هث برخورد صحیه اعهبه تدریج بکه ردم هم
و نیز  ،مصرف منابع در صرفه جویی کاهش میزان تولید پسماند و

کهاهش   منجر بهه  که آن نیز اههالههزبح هدفع صحی تفکیک و در
 در و ،دههگردی دهاهپسمان لهنق حمل وه ههزینجمله  از ها،هههزین
 داشت عمهومی هشههر  و بهه   زیسهت محهیط ود هبهبه  بهه  نهایت
جهدول   بنهد  نزولهی ترتیبهی در   رتبه سپس بر اساس .انجامدمی

از وزنهی  هبها کسهب امتیه    افتهوجهود صهنایع بازیه    فرصت، مؤلفه
-م اهمیتهاز و به عنوان کهرین درجه امتیهتدارا  پایین( 067/0)

د، د  عوامل بیرونهی مشهخص شه   هترین نقطه فرصت در رتبه بن
د نرهر  هدارند که بایستی مه  صنایع بازیافت نیاز به منابع مالیزیرا 
هها   الی از قابلیهت هابع مهود منهل کمبهه دلیهود و بهرار داده شهق

در ادامهه با تههوجه بهه    شود.صنایع بازیافتی به خوبی استفاده نمی
وجهود   بنهد  عوامهل بیرونهی   از جهدول رتبهه   دست آمدهنتهایج ب
امهر   گذار  بخش خصوصهی در کم سرمایه یا میزان ، عدمههمؤلف
ترین نقطه تهدیهد  به عنوان مهم( 052/0) وزنیافت با امتیاز هبازی

کهاهش   بها جههانی   جوامهع  اکثریهت  درالبته  مشخص شده است،
در امور  NGO)) ایجاد سازمانها  خصوصی وگر  دولت تصد 
نمهوده   را خیلی سهریع طهی   ترقی و پیشرفت لف کشور مسیرمخت
 دولت است، نفوذ قهدرت و  گر  مطلقجوامعی که تصد  در ولی

، لهذا رشهد و   داردها  جامعه وجهود  ترین الیهتا پایین تسلط حتی
در  گیهرد. معموالً بسیار کند صهورت مهی   جامعهه آن ت درهپیشرف

دسهت دولههت و یها     قهدرت مطلهق در   وجهوددلیل ه ب این جوامع
یها هرگهز پها     (NGO)هها  سهازمان  فهراوان،  هها  مانهع تراشی

بهه کهاهش    ادرهقه اختیهارات  یا به علت کمبهود   نخواهند گرفت و
خصهوص  در جامعه نخواهنهد بهود.   ورهام معضالت در مشکالت و

  اجتماعیها  اقتصاد ، علت مهیا بودن زمینهتهران به  1 منطقه
ه ویژه در خصوص ب (NGO)فضایی، فرهنگی، ایجاد سازمانها  

ند ناحیه ازیافت و پسماطوریکه اداره به باست پذیر د امکانهپسمان
امد هی پسماندها  جهالیز فیزیکهپس از آن عنوان نموده1منطقه  3

 1پسهماند منطقهه    اداره بازیافت وتوسط  ادار ، صنعتی ی،هخانگ
ه در این منطقه همرف رهر بودن قشهمشخص گردیده به علت مستق

زیهاد   اقتصهاد  بسهیار  و بهاال  ی هکمه اندها  جامد با ارزش هپسم
ه ارزش خالص هافت و محاسبهاقتصاد  بازی عوجود داشته که مناف

این منافع و بیشتر بودن نسبت سود به هزینهه را در بهر دارد. لهذا    
و مقهرون بهه    تواند این طال  سیاه را تبدیل به منبع سودآور می

گهذار  توسهط    توان ایجاد سرمایهدیدگاه می صرفه نماید. از این
ه همنطقه شهر  در پسمانهدها  حوزه تفکیک در  خصوصیبخش
بخهش   زهه و نیه هر دانسته هپذیه توجیههه  اد  وهرا اقتصه  رانهته 1

هها   روش ولوژ  وهتکنه  ،زاتهتجهی ر هکارگیه ا بهب یهخصوص
واند بهه  هته مهی  اندهتفکیک پسمه  وآور  عهجم بخش درپیشرفته 

بنهد   ههرتبهزولی ترتیب روند نسپس با  .سودآور  باال دست یابد
ارات الزم هود اختیه هوانی و کمبهنات ،ههد مؤلفهدیتهجدول نقاط  در

بها کسهب   ا جهت جذب نیروهها  متخصهص بازیافهت    ههسازمان
عنهوان کهم   تیهاز بهه  تهرین درجهه ام  با پهایین  (021/0) امتیاز وزنی
رونی مشهخص  هبند  عوامل بیه در رتبههتهدید  ترین نقطهاهمیت
 تهوارد ذکههر شههده موضههوع مهههم مشارکهههر مهههالوه بهههعههشهد.  
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د دارا  هد جامه همبهدأ پسمانه   اجرا  امر تفکیک از در ،شهروندان
تهیه  ات جامعه شهر  وهژه است با شناساندن امکانهجایگاهی وی

دان در هو مشهارکت دادن شهرونه  امکانهات   آنبهر اسهاس   برنامه 
د هامر تفکیهک پسمانه  دراجرا   ها  منسجمتدوین، تنریم برنامه

ت شههر  از سهو    همدیریه الت ع و مشهک هبه شناخت موان منجر
اسب هوانین متنهها و قاد برنامههایج ال باهدان شده، و متقابهشهرون

ت هاز سو  مدیریه دان هشهرونمشکالت ت قائل شدن به هاهمی و
ر تفکیهک از  هت پهر رنهگ در امه   همشارک دان بههشهرونر ، هشه
خ بهه راهبهرد    هدر پاس د.هشونب میهد شهر  ترغیهدأ پسمانهمب
تواند در مدیریت تفکیک از مبدأ پسماندها  جامهد جههت   می که

ر  پیدا کنهد  هشهر  نقش مؤثها  زیست محیطی کاهش آسیب
  دهد:نتایج تحقیق نشان می

پهژوهش حاضهر،   بر اساس ماتریس ارزیابی عوامهل درونهی و بیههرونی    
ی و امتیهاز نههای  ( 52/2مربوط به ارزیابی عوامل درونی برابر)امتیاز نهایی 

باشد. بر اساس موقعیهت نمهرات و   می( 66/2عوامل بیرونی برابر) ارزیابی
)راهبههرد  اول  شهده راهبههرد ایهن پهژوهش در ربههع     امتیهازات کسهب  

 و وت درونههیهاط قهههنقههمرحلههه ایههن . گیههردقههرار مههی (SOتهههاجمی
در خانه مربهوط   ا یکدیگر مقایسه شده و نتیجه آنهها  بیرونی بفرصت
راهبههرد تهاجمههی،   د. گهرد فرصهت درج مهی  -اهبردها  قوتگروه ربه

باشهد. ههر نههاد    میسازمان هر  ترین حالت برا ترین و مناسبمطلوب
کایی برخوردار هو قابل ات ورهوت درخهاط قهها و نقاییهضمن آنکه از توان

ا  مناسهب و  ههه ز با فرصتها  خود نیههاست، در محیط تعاملی و زمین
راهبردهها چگهونگی    ه ازهدسته  ایندر نتیجهه ه است. همواج اییهبهگران

ر  از هبهردار  حداکثه  رههبهه  گیر  توان موجود سازمان در جهترکاه ب
در مدیههریت تفکیهک از    .داردمی انهی را بیها  مغتنم محیطههفرصت

ههها  نهفتهههه در از مزیهههتبایههد  1 منطقههه مبهههدأ پسههماندها  جامههد
 مطالعهاتی جههت جبهران و رفهع نقههاط      ناحیهه   ههها ها و قوتفرصت
حهداکثر  از  استفاده بهینهه نمهود و  ها  محیطی ناتوانی، و ضعفتهدیهد، 
هها و  شها، چاله هه بها فشارهه  هابله بهینه همقه  منطقهه جههت   موجودتوان
جانبهه  موفقیت این امر همکار  همهه   رفت.گ بهره دها  محیطیهتهدی

واحهدها  ادار ، تجهار  و   شهروندان، تیم اجرائی و مدیریت پسماندها، 
لذا با اتخههاذ تدابیههر فههوق و استفههاده بهینههه از       طلبد.مسکونی را می

تفکیهک از  به توسعهه مطلوب و پهایدار در امر  توانراهبهرد تهاجمهی می
 شهههردار  تههران   1منطقههه   3مبدأ پسماندها  جامد شهر  ناحیههه  

 .دست پیهدا نمهود
قههایسه اجمهالی بیههن پههژوهش حاضهر و      به طور اختصار در یک م    

ایج تهوان عنهوان کهرد کهه نته     تحقیقهات پیشهین ایهن تفههاوت را مهی    
ها  پیشین در داخهل و خارج از کشور بر اهمیت نقش آمههوزش  بررسی

تفکیهک  ، انههواع پسهماند، لههزوم    زیسهت محیطو ارتقها دانش نسبت به 
هوضوع تفکیک از شهروندان در م پسمانهد و افهزایش مشارکتصحیهح 

به تکمیهل تحقیهق    این پهژوهش نیز ادامههمبهدأ پسماند تأکید دارند. در 
 ردها  اجرایی درهه راهبهچنین به ارائ افراد پیشین اقدام نموده و هم

پرداختهه   1منطقهه   3ناحیهه   امر تفکیک از مبدأ پسهماند شههر   
 است.
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