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 های اجتماعي ی توسعه شهری و آسیبها بررسي رابطه احداث پروژه

 (تهران 9سوله بازیافت زباله پل کن منطقه : مورد مطالعه)

 
 3، اردشير بهرامي2، مهدي حسين آبادي1علي اصغر سعيدي

 
 چکيده

این مقاله با . اي شهري، ناگزیر پيامدهاي اجتماعي را براي شهروندان به دنبال خواهد داشت هر اقدام توسعه

این . تهران تهيه شده است 9در منطقه « پروژه سوله بازیافت زباله پل كن»هدف شناخت پيامدهاي اجتماعي 

 33)و كيفیي  ( نفیر  212پيمیای   )هاي كمیي   و تكنيک« ارزیابي اثرات اجتماعي»مطالعه با استفاده از روش 

مهمترین پيامدهاي اجتماعي این پیروژه بیه   . تأثير انجام گرفته است هاي تحت با گروه( مصاحبه عميق فردي

با بهره برداري از پروژه سوله بازیافت، كاركنان مراكز همجوار از جمله كمپ تیر  اعتيیاد،   : شرح زیر است

  آلیودگي )گرمخانه، خودروسازي سایپا، مجموعه ورزشي و فرهنگي كیارگران نیه تنهیا از پيامیدهاي منفیي      

پروژه تأثير خواهند پذیرفت، بلكه زمينه بروز ( اي تنفسي و بوي نامطبوعه محيطي و بهداشتي، بيماري زیست

در بیين كاركنیان ایین مراكیز     ( اعتياد و فروش موادمخیدر )هاي منحرف و كجرو هاي اجتماعي، گروه آسيب

ایجاد خواهد شد زیرا كارگران سوله بازیافت اغلب داراي سوابق مصرف و فروش مواد مخدر، سرقت، نزاع 

يري بوده و برقراري ارتباطات مداوم و گسترده این گروه با معتادان كمپ و افراد بي خانمان گرمخانه و درگ

 .ي اجتماعي را افزای  خواهد دادها گونه آسيب كه در همجواري سوله بازیافت واقع شده اند زمينه بروز این

 ،9شهرداري منطقه هاي اجتماعي، مواد مخدر، سوله بازیافت پل كن،  آسيب: کليدي هاي هواژ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1391 تابستانوم، سفصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره /  113

 
 مقدمه و طرح مسأله. 1

تین   هیزار  ۷بیي  از   روزانه، ميليون نفر 13از بي شهر تهران با جمعيتي  حال حاضر در

و  بير كارشناسیي اتید بایید   براي ایین حجیع عمیيع زاتیدات    مسلماً كه  كند ميزباله توليدي 

مشیهد و   تهیران، ، بیين شیهرهاي اییران    در. دكیر اندیشيد و اعمال  دقيق و جامعيمدیریتي 

متوسط از جملیه   و ي با درآمد پایينیدر كشورها. اصفهان بيشترین سهع توليد زباله را دارند

آوري،  امیا مسیأله جمیع   . تاس صورت نگرفتهكاه  ضایعات  براي برنامه ساماندهي ،ایران

دفع، بازیافت و در مجموع مدیریت مواد زاتد جامد در اییران بیا توجیه بیه نیوع و كيفيیت       

: 1991فولرتیون و كينامیان،  )هاي ایران، تفاوت فاحشي با دیگر كشیورهاي جهیان دارد    لهزبا

درصید   03تیا   ۷3كه ميزان پسماند یا مواد قابل تجزیه بيولوژیكي در حیدود   ، به طوري(03

در حال حاضیر  . درصد است 03تا  23كه متوسط جهاني  دهد در حالي ها را تشكيل مي زباله

. شیود  ميليون تن زباله توليد مي 2/1تن و ساليانه حدود  ۷333حدود  در شهر تهران، روزانه

درصید میواد آلیي قابیل      ۷1تیا   ۷3هاي انجام شده، داراي  این ميزان زباله با توجه به تحليل

درصد مواد زاتد  13تا  1درصد مواد خشک قابل بازیافت و  21تا  23و ( تر  زباله)كمپوست 

شهرداري تهران بیراي سیاماندهي بازیافیت زبالیه     . (www.iranbazyaft.com)دیگر است   

ایسیتگاه   23تیوان بیه احیدا     ها میي  از این قبيل برنامه. هایي اجرا كرده است تاكنون برنامه

 2بیا داشیتن تنهیا     9منطقیه  . گانه تهران اشاره كرد 22تفكيک پسماندهاي خشک در مناطق 

كیه ایین   از آنجایي. له توليدي استوسعت و جمعيت و زبا از نمر كوچكترین منطقه ،ناحيه

هیاي  آوري و بازیافت زبالیه  اي براي جمع باید تدابير اساسي منطقه، صنعتي و توليدي است، 

سیوله بازیافیت   ». عنوان سرمایه عميع ملي از سوي مسئوالن شهري اندیشيده شود توليدي به

خشیک و   هیایي اسیت كیه بیراي تفكيیک و پیردازش پسیماندهاي        از جمله طیرح « پل كن

زیست با رعاییت اسیتانداردهاي    جلوگيري از هدر رفتن منابع ارزشمند تجدید ناپذیر محيط

 .شهرداري تهران احدا  گردیده است 9مربوط در منطقه 

شهري طیي   ايهاي توسعه به دنبال پيامدهاي اجتماعي محسوس و نامحسوسي كه پروژه

در . طالعه این پيامدها ضیرورت دارد چند دهه گذشته براي شهروندان تهراني داشته است، م
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اي، شهرداري تهران را ملزم بیه  شوراي شهر تهران در مصوبه 1301پاسخ به این نياز درسال 

هاي شهري انجام مطالعات توجيهي فني، اقتصادي، زیست محيطي و فرهنگي در تمام پروژه

هیاي شیهرداري    شهرداري تهیران، تمیام بخی    130۷نامه سال   با توجه به آتين. كرده است

هاي شهري قبل از اجرا، در طول اجرا و پس از اجیرا،   ها و پروژهمورد همه طرح موظفند در

هیاي  احیدا  سیوله  »شده  نامه یاد بر اساس آتين. مطالعات ارزیابي تاثير اجتماعي انجام دهند

سطح )د هاي نيازمند ارزیابي تاثيرات اجتماعي در سطح محدودر قالب پروژه« بازیافت زباله

بیراي  (. 2: 1309دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، )معرفي شده است ( 3

هایي باید وجود داشه باشد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد و  انجام مطالعات اتا ویژگي

سیوله بازیافیت   »ها و شرایط تصميع گرفته خواهد شد كه آیا احیدا   بر اساس این ویژگي

در . نياز به انجام اتا دارد و اگر نيازمند اتاست در چه سطحي باید انجام گيرد؟« كن زباله پل

 .گردداینجا ضرورت مطالعه اتاي پروژه مورد نمر تشریح مي

 ها، گستردگي اثرات كارگاه اهداف، زمانبندي، هزینه: اي هاي اقدام توسعه ویژگي -1

دییدگان   ضیان و ییا آسیيب   معار)بیرداري   و تعارضات اجتماعي ناشي از بهره  تن  -2

 (احتمالي پروژه

 .تأثير هاي تحت شناخت نوع و دامنه پيامدهاي پروژه بر گروه -3

هاي عملي و قابل تحقق بیراي كیاه  اثیرات منفیي و بهبیود اثیرات        اراتة پيشنهاد -0

. ضیروري اسیت  ( خوش بينانه، بدبينانه و واقیع بينانیه  )گانه مثبت و طراحي سناریوهاي سه

هاي مشابه ایستگاه بازیافیت و   آوردن اطالعات كاربردي مفيد براي پروژهسرانجام به دست 

 .تفكيک زباله

سوله بازیافت و موقعيت جغرافيایي كارگاه بازیافت، ( پسماندها)با توجه به ماهيت مواد 

هیا و   در ارتباط با واحیدهاي صینعتي، اجتمیاعي و رفیاهي همجیوار، پتانسیيل بیروز تین         

بیر اسیاس   . بیرداري بیه دنبیال خواهید داشیت      در مرحلیه بهیره  تعارضات اجتماعي زیادي 

هاي اوليه تيع پژوهشي اتا به برخي از تعارضات احتمیالي ایین پیروژه     مشاهدات و مصاحبه

 .اشاره خواهد شد
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در اثیر  زیسیت   هاي اصلي محيط به عنوان یكي از آالیندهو پسماندهاي خشک مواد زاتد 

المتي افراد شاغل و ساكن واحدهاي همجوار را به هاي سوله بازیافت، بهداشت و س فعاليت

در هیا   آوري و تفكيیک زبالیه   نمارت بر فرایندهاي جمععدم . طور جدي تهدید خواهد كرد

وجود انواع مختلف پسیماندها بیا رطوبیت و    زیرا  ،این مساله را تشدید خواهد كرد محيط،

انتشیار   .و حيیوان اسیت   هاي انسیان  بيماري ها و ميكروب مولد بسياري از ،حرارت مناسب

هاي عفیوني و طیوالني    بيماري افزای فصول گرم سال با توجه به  بویژه دردر محيط   زباله

شدن زمان برداشت زباله از معابر و امیاكن عمیومي، از جملیه عیواملي هسیتند كیه محیيط        

، حشیرات و حيوانیات   هیا  هیا، انگیل   مناسبي را براي تكثير و رشد سریع بسياري از بیاكتري 

 وجیود حشیرات، میوش،   به عنوان مثال (.  111: 2333جفرسون، )كند  ميفراهع ... و وذي م

موجیب بیروز    كننید،  تغذییه میي   خیانگي هاي  زباله هاي ولگرد كه از پسماند ها و سگ گربه

نیوع   110بهداشتي، بي  از  مراكز هاي طبق گزارش. خواهد شدهاي عفوني و انگلي  بيماري

ي از ي، انگلي و ميكروبي كه در انسان شناخته شیده بیه حيوانیات   از عوامل بيماریهاي ویروس

شیوند   ها بیه وفیور دییده میي     كه در مراكز تجمع زباله شود نسبت داده ميقبيل گربه و سگ 

 (.119: 199۷راپيتي و دیگران، )

هیاي خشیک در ییک محیدوده،      آوري و تفكيیک زبالیه   اختصاص فضیایي بیراي جمیع   

هیاي   بیراي گیروه  ... محيطیي، اجتمیاعي و   ي بهداشیتي، زیسیت  ناخواسته با اثرات و پيامدها

هاي ناشي از فعاليت كارگیاه بازیافیت    دامنه خطرات و ریسک. تأثير همراه خواهد بود تحت

در حين ( زباله دزد)زباله براي كارگران داخل سوله بازیافت و كارگران رسمي و غيررسمي 

گوستوسیون،  )ها را تهدیید خواهید كیرد     وهها، این گر فعاليت، بسيار باالست و انوع بيماري

خیدماتي و اجتمیاعي همجیوار در اثییر     -سیاكنان و كاركنیان مراكیز صینعتي    (.  200: 1909

 .تأثير قرار خواهند گرفت هاي سوله بازیافت با شدت و عمق بيشتري تحت فعاليت

شیرح زییر   ، نسبت به واحدهاي همجیوار بیه  «سولة بازیافت پل كن»موقعيت جغرافيایي 

، نماینیدگي و شیركت   «كمیپ اميید جاوییدان بیه زنیدگي     »در قسمت شیرقي سیوله   : ستا

در سیمت شیمال سیوله،    . خودروسازي سایپا و مجموعه ورزشي و فرهنگي كارگران اسیت 
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در قسمت غربي سوله رودخانه كن واقیع  ( توليد بتن آماده پرشين)كارگاه مصالح ساختماني 

ان و گرمخانیه كمتیرین فاصیله مكیاني را بیا      در بين واحدهاي فوق، كمپ معتاد. شده است

هیاي   از آلودگي« گرمخانه»خانمان  و افراد بي« كمپ تر  اعتياد»بنابراین معتادان . سوله دارد

هیا و موتورهیاي حمیل زبالیه،      بوي بید، سیر و صیداي كیاميون    )محيطي  بهداشتي و زیست

مصاحبه با مسیئوالن  )ند شد بيماري، اختالل در تردد وسایل نقليه سوله بازیافت، متأثر خواه

بیرداري از سیوله بازیافیت و گرمخانیه، بیين كیارگران        با بهره(. 1309كمپ معتادان، بهمن 

خانمان گرمخانه و معتادان كمپ، تعامالت و روابطي شكل خواهد گرفت  بازیافت، افراد بي

حدهاي میورد  اعتياد، بيكاري و بزهكاري در وا)اجتماعي   آسيب  كه با توجه به داشتن زمينه

بیرداري   با بهره. هاي منحرف در بين آنان خواهد شد گيري گروه در آینده موجب شكل( نمر

، كاركنییان ...(زنییان و كودكییان و)هییایي از جملییه شییهروندان  ، گییروه 9از طیرح در منطقییه  

تحیت تیأثير   ( زباله دزد)هاي فعال غيرمجاز و غير رسمي  و گروه( رسمي)آوري زباله  جمع

دییدگان و برنیدگان احتمیالي پیروژه،     بنابراین به منمیور معرفیي زییان   . ند گرفتقرار خواه

شناخت فرایند اثرپذیري از فعاليت سوله و اراته راهكارهایي براي كاه  پيامدهاي منفیي و  

بر این اساس هدف این اسیت  . اثرات مثبت مطالعه پيامدهاي اجتماعي پروژه ضرورت دارد

. هاي مختلف شناخته و بررسي شوند ت منفي در ابعاد و شاخصتا اثرات احتمالي بویژه اثرا

 .مطالعه این اثرات و پيامدها از اهميت زیادي برخوردار است

با گذشت بي  از نيع دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند در كشور، در حال حاضیر،  

ون پسیماند  كند كه تا پيامدهاي اجراي قان شهرداري به عنوان متولي اجراي قانون، تالش مي

 .را در موضوعات مورد نمر ارزیابي كند

بينیي   عوارض و خسارات قابل پیي  ( چند نسبي هر)این اقدام شهرداري با هدف جبران 

هیاي   هیا و سیوله   بيني، قابل كنترل و غير قابل كنترل ناشي از تأسيس كارگاهو غير قابل پي 

در چنیين  . رت میي گيیرد  بازیافت پسماندهاي جامد شهري بویژه در مناطق مسیكوني صیو  

شرایطي انجام ارزیابي اجتماعي و تهيه پيوست اجتماعي مربوط بیه آن، بیا هیدف شیناخت     

هیا، بیراي    هیا و كارگیاه   بیرداري از سیوله   پيامدها و عوارض منفي ناشي از تأسیيس و بهیره  
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هاي تحت تاثير اهميیت بیاالیي داردب بیویژه هنگیامي كیه عیزم راسیخي در شیناخت          گروه

بنیابراین در ایین   . وجیود داشیته باشید   ( شهرداري)طرف مسئوالن و متوليان امر عوارض، از

هییاي  تحقيیق، بییا توجییه بییه ماهيییت پییروژه و اثییرات و پيامییدهاي پییروژه، زمينییه شییاخص 

فرهنگي و ترافيكي به صیورت عميیق میورد  بررسیي      -بهداشتي، اجتماعي -محيطي زیست

 .قرار خواهد گرفت

بخی   . به بهره برداري خواهید رسیيد   1393ر اوایل سال سوله بازیافت زباله پل كن، د

فرهنگیي پیروژه در آینیده بیروز و      -محيطي، اجتماعي اي از اثرات و پيامدهاي زیست عمده

 .ظهور خواهند داشت

احدا  ایستگاه بازیافت به عنوان اقدامي در راستاي توسیعه پاییدار شیهري، مبتنیي بیر      

رات مثبتي براي شهروندان محیدوده ایسیتگاه و نيیز    تواند اث مباني نمري پایداري شهري، مي

هیاي   از جمله این اثرات،كاه  آلودگي. محيطي داشته باشد مسئوالن حوزه شهري و زیست

ها، افزای  بهداشت محيط زنیدگي شیهروندان، افیزای      محيطي ناشي از تجمع زباله زیست

لگوهاي بهينیه اسیتفاده   هاي خشک در توسعه ملي، ا آگاهي شهروندان نسبت به اهميت زباله

از مواد مصرفي، افزای  مشیاركت شیهروندان منیاطق درگيیر در فرآینید تفكيیک و حفی         

هیایي از منیابع پاییداري    است كه همه آنها به عنوان بخی  ...سالمتي محيط زیست خود و 

 .شوند شهر محسوب مي

رایط محيطیي و  هاي تفكيک زباله در شی ها و ایستگاهبرداري از كارگاه اگر احدا  و بهره

امكانات مناسب انجام نگيرد و متناسب با وضعيت فرهنگي و اجتماعي منطقه محل احیدا   

اي براي محيط زیست منطقه، شیهروندان و   ریزي نشده باشد، پيامدهاي منفي براي آن برنامه

این پيامدهاي منفي، طيیف وسیيعي را از   . نيز افراد شاغل در ایستگاه بازیافت خواهد داشت

، مشكالت ترافيكي و احساس ناامني ناشي از ابتال بیه  (بهداشتي)محيطي هاي زیستگيآلود

ها در نتيجه رعایت نكردن قواعد بهداشیتي، اعتراضیات مردمیي در     بيماري كارگران ایستگاه

بنیابراین  . محيطیي و بهداشیتي منطقیه شیامل خواهید شید       -نتيجه افزای  خطرات زیست

احیدا  سیوله   ». اسیت « بیرداري  پیي  از بهیره  »ه از نیوع  ارزیابي پيامدهاي اجتماعي پیروژ 
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هیاي   بدون انجام مطالعه پيامدهاي اجتمیاعي و فرهنگیي كیه از ضیروریات طیرح     « بازیافت

 .اي شهري است، خطرات و پيامدهاي زیادي به دنبال خواهد داشت توسعه

 -اعيبا توجه به موارد مطرح شده، سؤاالت زیر براي مطالعیه ارزییابي پيامیدهاي اجتمی    

 .فرهنگي سوله بازیافت زباله كن در محدوده مورد نمر مطرح مي شود

برداري از پروژه سوله بازیافیت زبالیه    مهمترین پيامدهاي مثبت، منفي احتمالي بهره -1

 كدام است؟ 9در منطقه 

 هاي تحت تأثير چگونه است؟شدت، گستردگي و ماندگاري پيامدها بر گروه -2

ها در اثر اجیراي پیروژه، متحمیل خسیارت خواهنید       ها و سازمان كدام افراد، گروه -3

 شد؟ فرایند اثرپذیري آنان چگونه خواهد بود؟

هیایي داراي فوایید مثبیت خواهید      ها و سازمان اجراي پروژه، براي چه افراد، گروه -0

 بود؟ فرایند اثرپذیري آنان چگونه خواهد بود؟

كاه  پيامدهاي  هاي آسيب دیده و مهمترین راهكارها براي جبران خسارات گروه -1

 منفي پروژه چيست ؟

 توان پيشنهاد كرد؟ چه راهكارهایي براي تقویت اثرات مثبت پروژه مي -1

 

 مروري بر مباني نظري و تجربيات پژوهش. 2

 مشیاهدات  و مصیاحبه  آمیده  دسیت  بیه  هايیافته تحقيق، پيشينه نمري، مباحث اساس بر

ییابي،  دامنیه  میاتریس  ،(بازنیدگان  و برندگان) ذینفع هايگروه معرفي در سعي تحقيق گروه

 سیوله  پیروژه  پيامیدهاي  و اثیرات  مهمترین كه است این اهميت داراي نكته. خواهيع داشت

 اسیاس  بیر  شید  خواهید  تالش بخ  این در. گرددمي اراته یابيدامنه بخ  در كن بازیافت

 بیه  طالعیه م میورد  هیاي گیروه  بیر  پروژه اثرگذاري فرایند نمر، مورد ها و متغيرهايشاخص

 نمیري  رویكردهیاي  از حاضر، تحقيق نمري مباني در بخ  .گردد تشریح احتمالي صورت

 مفهیوم  از بخشي واقع در دو هر كه زیست محيط بهداشت پسماند، مدیریت حوزه با مرتبط

 .است شده استفاده هستند، پایدار توسعه كالن
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 تجربيات پژوهشي. 1-2

ارزیابي تأثيرات اجتماعي كارگاه تفكيک زبالیه  »پژوه  در بخ  پيشينه تحقيق از نتایج 

در دفتیر مطالعیات اجتمیاعي و    ( 1309)كیه توسیط محمیدي و همكیاران     « تهران 1منطقه 

نكته بارز در تحقيق فوق، ماهيیت  . فرهنگي شهرداري تهران انجام گرفته، استفاده شده است

تهیران نيیز    1ه منطقیه  به این علت كه كارگاه تفكيک زبال. مشتر  آن با تحقيق حاضر است

عالوه محل قیرار  به. اي با بافت غالب تجاري، اداري و خدماتي احدا  شده است در منطقه

بیه شیكلي كیه    . دارد( 9در منطقه )گرفتن كارگاه شباهت بسيار زیادي به سوله بازیافت كن 

 در چهار جهت اصلي كارگاه به فاصله بسيار كمي، چندین مركز خیدماتي، اداري و تجیاري  

از ایین  . قرار گرفته است و یكي از معضالت اصلي كارگاه نحوه تعامل با این مراكیز اسیت  

تواند الگیوي   در راستاي شناخت پيامدها مي( 1309)زاویه نتایج تحقيق محمدي و همكاران 

آمده از تحقيیق فیوق    دست مهمترین نتایج و پيامدهاي به. مناسبي براي پژوه  حاضر باشد

 :گردداهميت به صورت زیر بيان مي به ترتيب اولویت و

 افزای  جانوران و حشرات موذي،: محيطي مانندهاي زیست افزای  آلودگي

 زایي براي كارگران، اشتغال

 هاي ملي، حف  سرمایه

 هاي غيررسمي، گردها و گروه حذف دوره

 نامشخص بودن متولي صنعت بازیافت،

 ایجاد ترافيک،

 بيماري،احساس ناامني و ترس از ابتال به 

 .ها و نمافت و تميزي هميشگي معابر موقع زباله آوري به جمع

 
 نظریه توسعه پایدار.  2-2

اجماع كلى و جهیانى بیر    "گرچه تعاریف متعددى از توسعه پایدار اراته شده ولى ظاهرا

. بيانگر نگرش از زوایاى مختلیف اسیت   "تعاریف عمدتا این نيامده است و دست بهسر آن 
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منابع براى توسعه نسل امروز با  همةاستفاده بهينه از  ": ین تعریف به صورت تر شاید جامع

 ،كميسيون جهاني توسعه محيط زیسیت سیازمان ملیل   .  باشد ".هاى آینده حف  حقوق نسل

اي كه احتياجیات نسیل حاضیر را بیدون      توسعه ": توسعه پایدار را اینگونه تعریف مي كند

در تییامين نمییودن نيازهییاي خییود، بییرآورده    هنییدهییاي آی لطمییه زدن بییه توانییایي نسییل 

 "(. 1393الهيجانيان،.)نماید

هدف مدیریت پایدار مواد زاتد جامد، تفكيک و بازیافت هرچه بيشیتر میواد بیا ارزش    . 

زباله، از راه مصرف كردن انرژي و آثار مخرب كمتر زیست محيطي، توليید میواد و انیرژي،    

اال بردن راندمان سيستع میدیریت میواد زاتید جامید     بهينه كردن سيستع مدیریت مواد زاتد، ب

در زمينه تفكيک مواد زاتد جامد، با توجه به ارزشیي كیه ایین    . شهري و توسعه پایدار است

محيطیي و بهداشیتي دارنید، بیویژه در شیهرهاي بیزر ،        مواد در چرخه اقتصیادي، زیسیت  

تیوان   ین اقدامات، مياز جمله ا. تمهيدات و سازوكارهاي مختلفي در پي  گرفته شده است

هاي بازیافت زباله درون شهري و یا در مراكز و نواحي مختلف شیهري بیا    به ایجاد ایستگاه

موقع و سریع پسماندهاي خشک شهري و نيز تفكيیک بیه موقیع ایین       آوري به هدف جمع

هیاي تفكيیک و    بیرداري از ایسیتگاه   مطابق با این رویكردها، احدا  و بهره. مواد اشاره كرد

ازیافت زباله در سطح شهر یک نياز غير قابل كتمیان اسیت كیه در نتيجیه توسیعه و رشید       ب

هییا و  شهرنشیيني، افییزای  مصیرف و توليیید پسیماندهاي شییهري و اهميیت حفیی  انیرژي     

رییزي بیراي توسیعه،     از سوي دیگر برنامیه . هاي قابل بازگشت ملي ایجاد شده است سرمایه

را بیا خیود   ... فرهنگي، اجتمیاعي، اقتصیادي و  هاي  فرآیندي چندبعدي است كه همه بخ 

آوري و تفكيیک میواد زاتید     هاي تفكيک زباله، با هیدف جمیع   ایجاد ایستگاه. كند همراه مي

جامد براي بازیافت و استفاده مجدد از آنها، مطمئنا همراه با تغييیرات و پيامیدهاي بسیياري    

 .است... اقتصادي و  -هاي مختلف اجتماعي در بخ 
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 ظریه زنجيره ارزیابي ارزشن. 3-2

دهید تیا دربیاره نتیایج و      زنجيره ارزیابي ارزش ابزاري است كیه بیه محقیق اجیازه میي     

ارتبیاط  . اي فكر كرده و نقشه این تأثيرات را ترسيع نماید پيامدهاي اجتماعي اقدامات توسعه

ایج و و نتی ( هیا  ها و خروجیي عمدتاً فعاليت)اي  هاي عمده در یک اقدام توسعهبين شاخص

ایین  . گيیرد  تبعات آن در این نمریه با عنوان زنجيره ارزیابي ارزش مورد بررسیي قیرار میي   

 :توان به صورت زیر نمای  دادزنجيره را مي

 

 
 

 زنجيره ارزیابي ارزش: 1نمودار 

تواند آنها را بیه طیور    ها نتایجي هستند كه سازمان، مؤسسه و یا مدیر پروژه مي خروجي

آوري شیده   به عنوان مثال ورودي یا خروجي تناژ پسماندهاي جمع. ري كندگي مستقيع اندازه

گيیري داتمیي قیرار خواهید      در سوله بازیافت زباله پل كن كه از سوي پيمانكار مورد اندازه

اما نتایج، تغييراتي نهایي هستند كه به عنیوان پيامیدهاي حاصیل از ایین فعاليتهیا در      . گرفت

هیا،   مثالً حفی  محیيط زیسیت شیهري و بهداشیت محلیه       دهد،جامعه مورد بررسي رخ مي

گونه پيامیدها قابیل    آوري و تفكيک زباله از این افزای  مشاركت شهروندان در فعاليت جمع

اي داراي اهميیت اسیت،    آنچه كه از دیدگاه مدیران در یک فعاليت توسیعه . شناسایي هستند
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رزیابي نتیایج و پيامیدهاي   افزای  ورودي و خروجي است، در حالي كه براي یک محقق، ا

به بيان دیگر براي محقق آنچه پاسخ بیه  . اي اهميت دارد اقدام توسعه... اجتماعي، فرهنگي و

اي مشیخص، بیا چیه     بیرداري از ییک اقیدام توسیعه     این پرس  مهع است كه ایجاد و بهره

 .تغييرات یا پيامدهاي ملموس و ناملموسي همراه است

زنجيره ارزییابي ارزش، در سیطح     ي در سطح كالن و نمریها نمریه توسعه پایدار، نمریه

هیاي مطیرح در    به همين دليل بخ  زییادي از مفیاهيع و شیاخص   . ميانه مطرح شده است

 .شود تري در نمریه توسعه پایدار دیده مي نمریه سطح ميانه، به طور جامع

 

 پژوهش روش. 3

در ایین روش  . اسیت ( اتا)عي روش مورد استفاده در این پژوه ، ارزیابي اثرات اجتما

گيرنید و هیدف نهیایي اراتیه      مرحله مورد ارزیابي قرار مي 13اثرات و پيامدهاي پروژه طي 

در اینجیا  . اي اسیت  راهكارهایي براي تعدیل، جبران و نمارت بر پيامدهاي اقدامات توسیعه 

در مرحله بيني پيامدها پروژه سوله بازیافت كن  هاي سنج  اثرات و پي  ها و تكنيک روش

هیا،   آوري اطالعات و داده اي و جمع بررسي اثرات اقدام توسعه. گردد برداري معرفي مي بهره

توانید بیه دو صیورت واقعیي و      مطابق با الزامات تحقيقات ارزیابي اثیرات اجتمیاعي،  میي   

بیرداري از   اي پیي  از بهیره   در این پژوه  ارزیابي حاضر، در مرحلیه . احتمالي انجام گيرد

ایین  . گيرد برداري انجام مي بازیافت و اثرات و پيامدهاي احتمالي آن را در مرحله بهرهسوله 

پژوه  حاضر با روش كيفیي  . اثرات مربوط به مدت زمان كوتاه یا بلندمدت در آینده است

انجیام  ( پيمیای  )و كمیي  ( هاي عميق فردي و گروهي و مطالعات اسینادي  انجام مصاحبه)

ها و افراد مورد مطالعه سواالتي با تمركز بیر   به متناسب با گروهدر روش مصاح. گرفته است

تیأثير طراحیي شیده     هاي تحت شناسایي مهمترین اثرات و پيامدهاي پروژه، به تفكيک گروه

 .است 

 آمیاري  نمونیه . هسیتند  شیهرداري تهیران   9 شهروندان منطقه پژوه  این  آماري جامعه

 ایین  از. است بوده همجوار، واحدهاي كاركنان و از شهروندان نفر 212 پيمای  در پژوه 
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 واحیدهاي  مسیئوالن  و كاركنیان  از درصید  00 و مسكوني ساكن مناطق در درصد 12 تعداد

 گروهیي،  و فیردي  عميیق  مصاحبه انجام براي همچنين. اند خدماتي بوده و توليدي صنعتي،

 انتخیاب  پیروژه  ییي اجرا همجوار و مسئوالن واحدهاي شاغل، مسئوالن افراد بين از نفر 33

 .اند شده
 

 بيني پيامدها هاي مورد استفاده براي شناسایي، برآورد و پيش روش(: 1)جدول شماره

 

 بيني پيامدها هاي مورد استفاده جهت شناسایي، برآورد و پي روش

 پيمای  مشاهده
 مصاحبه

 فردي

مصاحبه 

 گروهي

مصاحبه با 

آگاهان 

 محلي

 مصاحبه

 با

 كارشناسان

مسئوالن  مصاحبه با

هاي  گروه  و

 نهاد مردم

پيامد بر 

 شهروندان
* * - * * - * 

پيامد بر 

كاركنان 

واحدهاي 

 همجوار

* * * * - * * 

 برپيامد 

هاي  گروه

 غيررسمي

* - * - - - * 

 

 ها و متغيرها شاخص.  4

ه بیر اسیاس مبیاني نمیري، پيشیينه      مطالعی  میورد  ي ها مؤلفه و ها شاخص قيتحق نیا در

بنیابراین بیا اسیتفاده از    . هیا انتخیاب شیده اسیت     مشاهدات تيع تحقيیق و مصیاحبه   تحقيق،

هاي زیر سعي داریع اثرات و پيامیدهاي پیروژه سیوله بازیافیت كین بیر        ها و مؤلفه شاخص

 .برداري رامطالعه كنيع هاي تحت تأثير در مرحله بهره گروه
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 ها و متغيرهاي مورد بررسي تحقيق شاخص(: 2)جدول

 مولفه/ متغير نام شاخص

 -اجتمیییییاعي 

 فرهنگي

 آوري پسماندهاي خشک منطقه هاي غير رسمي در جمعگردها و گروه حذف دوره

 تغيير الگوي مصرف ساكنان و شاغلين در منطقه

 انداز و مبلمان شهري منطقه تغيير در چشع

 افزای  نمع عمومي در نتيجه ساماندهي كارگران

 ن و كارگران شاغل در صنعت تفكيکافزای  منزلت اجتماعي فعاال

 افزای  آگاهي ساكنان نسبت به الگوهاي بهينه و مناسب استفاده از مواد مصرفي

 افزای  مشاركت شهروندان در فرآیند تفكيک

 گيري خرده فرهنگ كجرو در بين كارگران زباله، معتادان كمپ و افراد گرمخانه شكل

 بازیافت یا كارگران غير رسمي نزاع و درگيري ميان كارگران سوله

 اقتصادي

 تغيير در وضعيت شغلي و معيشتي كارگران بازیافت

 هاي خشکافزای  درآمد خانوارها از فروش زباله

 افزای  درآمد پيمانكار بازیافت و شهرداري از راه فروش پسماندهاي خشک

 (و كاذب مشاغل اصلي)ایجاد مشاغل جدید مرتبط با فعاليت سوله بازیافت 

 پذیر هاي برگشت هاي ملي و انرژي حف  سرمایه

 بهداشتي

هاي پوسیتي، انگلیي، رییوي كیارگران سیوله و كاركنیان واحیدهاي        افزای  بيماري

 همجوار

هیاي  آوري پسماندهاي خشک و بهبود وضیعيت بهداشیتي محیالت و كارگیاه     جمع

 همجوار

 شغلي آنها افزای  امنيت رواني كارگران در نتيجه ساماندهي

 افزای  سرو صداي ناشي از ترافيک در محدوده متأثر از ایستگاه

 زیست محيطي

 ها محيطي ناشي از تجمع زباله هاي زیست كاه  آلودگي

 هنگام محيط زیست منطقهتميزي و نمافت به

 هاي تنفسي در واحدهاي همجوار سوله افزای  آلودگي

 حدوده متأثر از سوله بازیافتافزای  جانوران و حشرات موذي در م

 كاستن از مساتل و پيامدهاي منفي زیست محيطي حاصل از دفن زباله
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 ترافيكي

 افزای  تردد وسایل نقليه موتوري حمل زباله در محدوده كارگاه

 اختالل در تردد وسایل نقليه واحدهاي همجوار

 واراحتمال خطر جاني براي افراد ساكن و شاغل در واحدهاي همج

 

 هاي پژوهش یافته. 5

 در كین پیل  بازیافیت  سیوله  پروژه احتمالي حاضر مربوط به پيامدهاي پژوه  هاي یافته

كاركنیان   ساكن، شهروندان یدگاهاز د ها یافته این .ير استتأث جامعه تحت برداريبهره مرحله

 و يفیرد  هیاي و مصیاحبه  يمیای  پ اساس بر منطقه، تأثيرتحت يديو تول يصنعت يواحدها

 بیر  پيامیدها  و اثیرات  ایین  .، استخراج شده است هگرفت قرار مطالعه و ارزیابي مورد گروهي

 ییر به شیرح ز ( منفي و مثبت) شده تفكيک طور بهمورد نمر  هايمؤلفه و هاشاخص اساس

 .گرددياراته م

 

 اثرات مثبت احتمالي پروژه سوله بازیافت پل کن. 1-6

 اثرات بهداشتي و زیست محيطي* 

هاي مورد  محيطي پروژه را بر اساس مؤلفه ر اینجا اثرات و پيامدهاي بهداشتي و زیستد

هیاي مطالعیه شیده گروهیي     هاي عميق فیردي و بحیث   مطالعه كه از راه پيمای  و مصاحبه

در ي لهاي پوستي، تنفسي و انگ كاه  بيماري:این اثرات شامل. كنيع صورت گرفته اراته مي

ت عمومي در محله و محيط كار و فعاليت واحیدهاي صینعتي،   محله، بهبود وضعيت بهداش

هیاي ناشیي از    بهبیود وضیعيت آلیودگي    ،(حشرات سوسک، موش)كاه  جانداران موذي 

 .است( ها تغيير شيوه از بين بردن زباله)سوزاندن زباله در منطقه 

 پيامیدهاي  از یكیي : در محدوده مورد نمر يلهاي پوستي، تنفسي و انگ كاه  بيماري *

 در انگلیي  و تنفسیي  پوسیتي،  هیاي  بيماري كاه  برداري،بهره در مرحله پي  پروژه مثبت

بیرداري از طیرح    درصد معتقدند بهره ۷/02از شهروندان مورد مطالعه . است پروژه محدوده

 0/11درصد در حد كع و خيلي كیع و  1/0سوله بازیافت پل كن، در حد زیاد و خيلي زیاد، 
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شیهروندان   يلی هیاي پوسیتي، تنفسیي و انگ    كیاه  بيمیاري   درصد در حد متوسیط باعیث  

اجراي طرح در حید زییاد و   : درصد از كاركنان واحدهاي صنعتي معتقدند 3/10. شد خواهد

درصد در حید متوسیط، موجیب كیاه       0/20درصد در حد كع، خيلي كع،  1خيلي زیاد، 

. شید خواهید  تي در محله و واحدهاي صنعتي و خیدما ي لهاي پوستي، تنفسي و انگ بيماري

بیرداري از طیرح،   توان نتيجه گرفت كه اكثر شهروندان و كاركنان معتقدنید بهیره   بنابراین مي

 .هاي تنفسي و انگلي خواهد داشت نق  مهمي در كاه  انواع بيماري

درصید بیر ایین     1/۷3از افراد مورد مطالعه : بهبود وضعيت بهداشت عمومي در محله* 

درصد در حد كیع و خيلیي كیع و     1/3ح زیاد و خيلي زیاد، كه اجراي طرح در سط باورند 

درصد در حد متوسط، موجب بهبود وضعيت بهداشت عمومي در سطح محله خواهد  9/23

درصد از كاركنان واحدهاي صنعتي و توليدي نيز معتقدند اجراي طیرح در حید    0/10. شد

ر حید متوسیط،   درصید د  ۷/21درصد در حید كیع و خيلیي كیع و      9/۷زیاد و خيلي زیاد، 

 .موجب بهبود وضعيت بهداشت عمومي در محله و واحدهاي صنعتي خواهد شد

بیا  : بهبود وضعيت بهداشت محيط كار و فعاليت واحدهاي صنعتي و توليیدي همجیوار  

كیارتن، پالسیتيک، كاغیذ،    )هیاي خشیک    آوري زبالیه  توجه به اینكه محدوده فعاليت جمیع 

شیود در   بيني میي  بویژه محله فتح است، پي  9طقه ها و واحدهاي صنعتي من كارگاه( فلزات

مصیاحبه بیا میدیران شیركت نماینیدگي      )این محدوده وضعيت بهداشت محيطي بهبود یابد 

 (.1309خودروسازي سایپا، بهمن 

درصید از   3/۷۷: در كوچه و محلیه ( حشرات سوسک، موش)كاه  جانداران موذي * 

درصید در   2/۷له در حد زیاد و خيلي زییاد،  آوري زبا هاي جمع فعاليت: شهروندان معتقدند

درصید در حید متوسیط موجیب كیاه  جانیداران میوذي         1/11حد كیع و خيلیي كیع و    

-درصد از كاركنان معتقدند فعاليت 0/11همچنين . خواهد شد( حشرات، سوسک و موش)

 ۷/21درصد در حید كیع و خيلیي كیع و      1آوري زباله تا حد زیاد و خيلي زیاد، هاي جمع

 .خواهد شد( حشرات، سوسک و موش)تاحدودي موجب كاه  جانداران موذي  درصد
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يآلودگ شدن كع مثل اي يبهداشت اثرات به همجوار واحدهاي كاركنان و شهروندان اكثر

 در عیتسیر  ،يتنفسی  و يپوسیت  يهايماريب كاه  زباله، بد يبو كاه  ست،یز طيمح يها

 .اندكرده اشاره طيمح یيبایز و زباله يآورجع

دليیل تغييیر شیيوه از     به)هاي ناشي از سوزاندن زباله در منطقه  بهبود وضعيت آلودگي* 

سیوزاندند و ایین    هاي خشک را در كنار رودخانه كن مي در گذشته زباله(: ها بين بردن زباله

براي ساكنان و شاغالن واحدهاي نزدییک  ( بوي بد و ایجاد دود)شيوه آلودگي بسيار زیادي 

آوري و تفكيیک زبالیه در كارگیاه جدیید بیه       نحوه جمع. كرد زباله ایجاد ميمحل سوزاندن 

گردد و روش سنتي قبلي شيوه علمي و با نمارت سازمان بازیافت و محيط زیست انجام مي

بیه گفتیه   . كرد از بين خواهید رفیت   هاي زیادي توليد مي ها و بيماريكه آلودگي( سوزاندن)

تي و رفاهي همسایه سیوله، یكیي از مهمتیرین اثیرات     اكثر شاغالن واحدهاي صنعتي، خدما

سیت و در   هیا برداري از سوله در محل فعلي جلوگيري از روش سیوزاندن زبالیه   مثبت بهره

آینده وضعيت هواي آلوده مسموم محالت همجیوار رودخانیه و سیوله پیل كین تميزتیر و       

مجیوار، دي میاه   مصاحبه با افراد شاغل واحدهاي صنعتي و خیدماتي ه )تر خواهد شد  پا 

1309.) 

 

 اثرات اجتماعي* 

هاي زیر مورد ارزیابي قرار گرفته است كه به آن  اجتماعي پروژه در قالب شاخص اثرات

 .شود اشاره مي

درصید از شیهروندان و كاركنیان واحیدهاي      3/1۷ :افزای  امنيت روانیي شیهروندان  * 

درصید در  0/1و خيلي زیاد، صنعتي مورد مطالعه معتقدند اجراي طرح بازیافت در حد زیاد 

درصد در حد متوسط، موجب افزای  امنيت روانیي شیهروندان    1/33حد كع و خيلي كع و

 .خواهد شد

درصید از شیهروندان    1/09: بهبود وضعيت اجتماعي زنان در محيط خانواده و محلیه * 

و درصد در حد كع و خيلي كیع   1/19اجراي این طرح در حد زیاد و خيلي زیاد، : معتقدند
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درصد در حد متوسط، موجب بهبود وضعيت اجتماعي زنان در محيط خیانواده خواهید    33

 .شد

درصد از  2/10 :بهبود وضعيت سالمتي و آرام  سالمندان در محيط خانواده و محله* 

درصد در حد كع و خيلي  0/11اجراي طرح در حد زیاد و خيلي زیاد، : شهروندان معتقدند

سط، موجب بهتر شدن وضعيت سالمتي و آرامی  سیالمندان   درصد در حد متو 0/21كع و 

 .در محيط خانواده و محله خواهد شد

كارگران بازیافیت زبالیه بیا شیروع فعاليیت      : بهبود وضعيت معيشت كارگران بازیافت* 

هیاي خشیک و اسیتخدام در بخی  كارگیاه از       آوري زبالیه  خود در كارهایي همچون جمیع 

آنها از درآمد ثابیت ماهيانیه و بيمیه و    . وردار خواهند شدتري براي فعاليت برخ شرایط ایمن

بهیره بیرداري از سیوله بازیافیت زبالیه در      . مند خواهند شد خدمات بهداشتي و درماني بهره

دزدي در منطقیه   منطقه موجب خواهد شد برخي از افرادي كه تا پي  از این، مشغول زباله 

بیه   -در ازاي پرداخت مقداري پول -به آنها چرخه اند، شناسایي شوند و با واگذاري سه بوده

از این راه آنها هع به فعاليت رسیمي و  . هاي خشک بپردازند آوري زباله طور رسمي به جمع

اند و هع با امكاناتي كه شهرداري براي آنها فراهع ساخته، فضایي بیراي   قانوني مشغول شده

 .استراحت خواهند داشت

الگوهاي بهينه استفاده از مواد مصرفي و بازیافیت   افزای  آگاهي شهروندان نسبت به* 

 9/13درصد از شهروندان معتقدند، اجراي طرح در سطح زییاد و خيلیي زییاد،     1/10 :زباله

درصید در حید متوسیط، موجیب افیزای  آگیاهي        ۷/22درصد در حد كع و خيلي كیع و  

في و بازیافیت  شهروندان نسبت به رعایت الگوهاي بهينه و مناسیب اسیتفاده از میواد مصیر    

ترین اثرات  مسئوالن شورایاري محله فتح معتقدند یكي از مهع. هاي خشک خواهد شد زباله

جیویي در   هاي سوله بازیافت كن این است كه فرهنگ درست مصرف كردن و صرفه فعاليت

مصاحبه با اعضاي شورایاري محله )هاي خشک بهبود خواهد یافت زمينه دور انداختن زباله

 (.1309فتح، مهر 
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افیزای  مشیاركت و همكیاري شیهروندان و كاركنیان واحیدهاي صینعتي در حفیی         * 

( آوري زبالیه  جمع)هاي  فعاليت: درصد از شهروندان معتقدند 9/۷3 :زیست بهداشت و محيط

درصد در حد متوسیط،   1/19درصد در حد كع و خيلي كع و  13تا حد زیاد و خيلي زیاد، 

هروندان در حف  بهداشت و محيط زیسیت خواهید   موجب افزای  مشاركت و همكاري ش

اي ماننید   ها، بسياري از شهروندان و كاركنان اثرات اجتماعي بر اساس نتایج مصاحبه. گردید

هیا، از   آوري زبالیه  دزد در اثیر جمیع   افزای  امنيت در محله به دليل كمتر شدن افیراد زبالیه  

ا شیهروندان و كاركنیان منطقیه میورد     مصاحبه ب)اند  تأثيرات احتمالي مثبت این طرح دانسته

 معتقدنید ( واحدهاي توليدي و صنعتي و خیدماتي )شهروندان ساكن در محله فتح (. مطالعه

هیاي فیوق فواییدي خواهید داشیتب      وهاحدا  سوله بازیافیت زبالیه در منطقیه بیراي گیر     

-ها در محدوده زندگي آنها موجب بهبود وضعيت بهداشتي و زیست آوري سریع زباله جمع

... هاي آموزشیي و   محيطي خواهد شدب امكان استفاده و یا مشاركت بيشتر ساكنان در برنامه

آیدب این موضوع خود منجر به افیزای  آگیاهي و شیناخت آنهیا      اداره بازیافت به وجود مي

نسبت به الگوهاي تفكيک زباله از مبدأ و فرآیند بازیافت خواهد شد و حساسیيت بيشیتري   

 .ها در خانه و یا در محل كار ایجاد خواهد كرد فكيک زبالهدر آنها نسبت به ت

 

 تأثيرات اقتصادي* 

 0/10: تغيير و بهبود الگوي مصیرف سیاكنان و شیاغالن واحیدهاي صینعتي منطقیه      *  

آوري و بازیافت زباله در حد زیاد و خيلي زیاد، هاي جمع درصد از كاركنان معتقدند فعاليت

در حید متوسیط، موجیب تغييیر و بهبیود الگیوي        ۷/23درصد در حد كع و خيلي كع و  ۷

 .مصرف ساكنان و شاغالن خواهد شد

آوري و هیاي جمیع  درصد از شهروندان معتقدند فعاليت 9/13 :هاي ملي حف  سرمایه* 

درصید   2/20درصد در حد كع و خيلي كیع و   3/1بازیافت زباله در حد زیاد و خيلي زیاد، 

درصد از كاركنیان معتقدنید   0/10. اي ملي خواهد شده در حد متوسط، موجب حف  سرمایه
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درصید در حید كیع و     2آوري و بازیافت زباله در حد زیاد و خيلي زییاد،  هاي جمعفعاليت

 .هاي ملي خواهد شد درصد در حد متوسط موجب حف  سرمایه ۷/21خيلي كع و 

هیاي   يیت فعال: درصید از شیهروندان معتقدنید    2/00 :افزای  درآمد اقتصادي خانواده* 

درصد درحد كیع و خيلیي كیع و     33آوري و بازیافت زباله در حد زیاد و خيلي زیاد،  جمع

 .درصد در حد متوسط، موجب افزای  درآمد اقتصادي خانواده خواهد شد 23

پيمانكیار  : بیرداري  كسب درآمد اقتصادي براي پيمانكاران و مسئوالن سیاخت و بهیره  * 

دسیت   كدام از اجراي پروژه منافع كالني به ازیافت هرساخت سوله و پيمانكار اجراي طرح ب

كیارگراني كیه در ایین كارگیاه فعاليیت خواهنید نمیود از كیارگران رسیمي          . خواهند آورد

این افراد عالوه بر افزای  امنيیت  . هاي تفكيک زباله قبلي منطقه انتخاب خواهند شد كارگاه

همچنين اشتغال رسمي . آوردشغلي خود، محلي براي استراحت و خواب به دست خواهند 

 .دزد در كارگاه، باعث تغيير پایگاه و منزلت اجتماعي آنان خواهد شد برخي از افراد زباله

خانمیان   و افراد بیي ( اند افرادي كه تر  اعتياد كرده)زمينه ایجاد اشتغال معتادان كمپ * 

اشیتغال بیراي افیرادي    تواند زمينه  هاي آن مي ایجاد سوله بازیافت و شروع فعاليت: گرمخانه

این شرایط براي افراد مراجعیه  . وجود آورد اند به و بهبود یافته  كه در كمپ تر  اعتياد كرده

احتمیال اینكیه افیراد    : مسئوالن كمیپ معتقدنید  . كننده به گرمخانه نيز وجود خواهد داشت

. اردمعتاد بعد از مرحله تر  و بهبود كامل در این سیوله مشیغول بیه كیار شیوند وجیود د      

هیاي سیوله بازیافیت ممكین اسیت       خانمان گرمخانه نيز با مشاهده فعاليت همچنين افراد بي

 (.1309مصاحبه با معتادان كمپ، بهمن )جذب این شغل شوند 

 رفاهي -تأثيرات خدماتي* 

درصید از  0/۷1(: ها كوچه و خيابان)رساني شهرداري به منطقه  بهبود وضعيت خدمات* 

 0/1آوري و بازیافت زباله در سطح زیاد و خيلي زیاد،  هاي جمع ليتفعا: شهروندان معتقدند

درصید در حید متوسیط، موجیب بهبیود وضیعيت        9/23درصد در حد كع و خيلي كیع و  

هیاي   درصد از كاركنان معتقدند فعاليیت 3/۷3. رساني شهرداري به منطقه خواهد شد خدمات

 0/20درصد كیع و خيلیي كیع و     3آوري و بازیافت زباله در سطح زیاد و خيلي زیاد،  جمع
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همچنیين بیر   . رساني بهتر شهرداري به منطقه خواهید شید   درصد تاحدودي موجب خدمات

هیاي خیدماتي    بیا كاركنیان و شیهروندان، بسیياري از آنیان بهبیود فعاليیت         اساس مصاحبه

هیا، افیزای  زیبیایي     آوري به موقع و سیریع زبالیه   شهرداري مثل نمافت بيشتر منطقه، جمع

تر محيط و به دنبال آن رضایت بيشیتر شیهروندان از خیدمات شیهرداري را از تیأثيرات      بيش

بیا   (.مصاحبه بیا كاركنیان واحیدهاي صینعتي همجیوار     )اند مثبت احتمالي این طرح دانسته

تیري بیراي    برداري از سوله بازیافت زباله منطقه، شهرداري، امكانات و شیرایط مناسیب   بهره

مناسیب،    ریزي خواهد داشت و مطمئناً خواهد توانست با برنامهرساني به شهروندان  خدمات

 .ها و معابر و غيره برآورده سازد انتمارات شهروندان منطقه را در مورد نمافت خيابان
 
 اثرات منفي احتمالي پروژه.  2-6

كن از دییدگاه كاركنیان واحیدهاي صینعتي و     پيامدهاي منفي احتمالي سوله بازیافت پل

. گیردد  هاي مورد نمر به شرح زیر اراته مي ها و مؤلفه وندان بر اساس شاخصتوليدي و شهر

 .هاي عميق فردي و گروهي به دست آمده است ها بر اساس مصاحبه این یافته

احداث سوله بازیافت از یک  طکرم موجک     : محيطي اثرات بهداشتي و زیست*  

مواد زائد قابل بازیافت خواهد شد و از طرم دیگر احکداث   آوري سریع و درست جمع

آن باعث رشد موجودات موذي در واحدهاي همجوار و در نتيجه به خطر افتادن محيط 

 .زیست اطرام سوله خواهد شد

درصید   1/31: خشک  هاي آوري و تفكيک زباله اختالل در كار و زندگي به دليل جمع* 

هیاي جمیع آوري و    ي همجیوار سیوله معتقدنید فعاليیت    هیا  از شهروندان و كاركنان واحید 

درصد  3/2۷درصد در حد كع و خيلي كع و  1/31بازیافت زباله در حد زیاد و خيلي زیاد، 

موجب اخیتالل در كیار و زنیدگي آنیان، ایجیاد بیوي بید در واحیدهاي         » در حد متوسط، 

هیاي   شیيوع بيمیاري   هاي بازیافت زبالیه،  همجوار، آلودگي صوتي در اثر رفت و آمد ماشين

تنفسي و پوستي در اثر آلودگي و ازدیاد زباله و پيیدای  موجیودات میوذي و حشیرات در     
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بهمین   -مصاحبه با شیهروندان و كاركنیان منطقیه میورد مطالعیه     )محيط اطراف خواهد شد 

1309.) 

بیه گفتیه میدیر داخیل      :ایجاد اخیتالل در آرامی  روحیي و روانیي معتیادان كمیپ      * 

مراجعه به كمپ براي تر  اعتيیاد، بیه آرامی     ( روز 20)روزهاي ابتدایي  كمپ،معتادان در

آوري  هاي مربوط به جمیع  روحي و رواني و استراحت و خواب نياز زیادي دارند و فعاليت

زباله از جمله سرو صداي وسایل نقليه حمیل زبالیه موجیب سیلب آرامی  روحیي بیویژه        

ي تیر  اعتيیاد و بیازتواني معتیادین بیه      ي اصلي كمیپ بیرا   گردد برنامه خواب معتادان مي

بنابرین براي دستيابي به این هدف به محيطي آرام براي معتیادان  . درماني است  صورت گفتار

اما ایجاد سوله بازیافت در این محیل و تیردد وسیایل نقليیه حمیل زبالیه،       . بيمار نياز هست

 (.1309بهمن  مصاحبه با مدیر داخلي كمپب)موجب سلب آرام  معتادان خواهد شد 

اكثیر  : و انگلي واحیدهاي همجیوار  ( قارچي)هاي تنفسي، ریوي، پوستي  بروز بيماري* 

احدا  سیوله  : كاركنان واحدهاي صنعتي و توليدي خدماتي همجوار سوله بازیافت معتقدند

ایین اثیرات شیامل آلیودگي     . بازیافت آثار منفي زیادي بر كار و فعاليت آنان خواهد داشیت 

هیاي تنفسیي، اخیتالل در تیردد، كیاه  كیارایي و        ، بيمیاري (داي كارگیاه سر و ص)صوتي 

هیاي ذكیر شیده     بنابرین وجود آلودگي. عملكرد كمپ در تر  اعتياد و درمان معتادان است

مصیاحبه بیا كاركنیان و مسیئوالن واحیدهاي      )مشكالتي براي این افراد ایجاد خواهید كیرد   

ي از سوله بازیافت كن، فعاليیت ورزشیكاران   بردار اثرات منفي بهره(. 1309همجوارب بهمن 

هیاي   زییرا بعضیي از فعاليیت   . مجموعه ورزشي و فرهنگي را تحت تأثير قیرار خواهید داد  

شود و ورزشكاران به هواي پا  و سالع براي تنفس نياز  باز انجام مي ورزشي در محوطه رو

ندرسیتي ورزشیكاران   برداري از سوله بازیافت تهدیدي جدي براي سیالمتي و ت  بهره. دارند

آوري و تفكيک خواهنید شید،    هایي كه در سوله بازیافت جمع است زیرا بوي نامطبوع زباله

بیراي ورزشیكاران و كاركنیان    ( از جمله بروز مشكالت تنفسي، رییوي )اثرات منفي زیادي 

مصیاحبه بیا ورزشیكاران مجموعیه ورزشیي و      )مجموعه ورزشي كارگران خواهید داشیت   

 (1309بهمن فرهنگي كارگران، 
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اثیرات   :هیاي سیوله بازیافیت بیر واحیدهاي همجیوار       محيطیي فعاليیت   اثرات زیست* 

محيطي احدا  سوله بازیافت به واحدهاي همجوار به ترتيب زیر مورد ارزیابي قیرار   زیست

 .گرفته است

. موقعيت جغرافيایي سوله بازیافت نسبت به واحدهاي همجوار در شرایط خاصي اسیت 

هیاي صینعتي همجیوار     كارگیاه . كن احدا  شده اسیت   مجاورت رودخانهچنانكه سوله در 

هیاي آن   ریزنید و آلیودگي   رودخانه كن، پسماندهاي صنعتي خود را به داخل رودخانیه میي  

بیه  (. 1309مصاحبه با مسئوالن كمیپب بهمین   )موجب افزای  موجودات موذي خواهد شد

، (سازي سيمان و بتن)لح ساختماني نمر مسئوالن كمپ معتادان و كارخانه توليد مواد و مصا

بید،   هاي سوله اثرات منفي زیادي همچون افزای  حشرات و حيوانات میوذي، بیوي   فعاليت

هیا و   خواهد داشت و بيماري... ، بيماري پوستي و ریوي و (سر و صدا)هاي صوتي  آلودگي

ن سیازي و  مصاحبه با مسئوالن كارخانیه سیيما  )بوي بد بر فعاليت آنان اثر خواهد گذاشت 

هیاي میورد نمیر     شیک آلیودگي   با احدا  سوله بازیافت پل كن بیي (. 1309كمپب دي ماه 

( جریان و مسير حركت بادها)طرفي شرایط اقليمي منطقه  از. رودخانه چند برابر خواهد شد

را بیه  ( بوي نیامطبوع و ذرات معلیق  )ها اي است كه بيشترین آلودگي در این محيط به گونه

نحیوه وزش بیاد از   . دهد ا و سایر واحدهاي صنعتي و خدماتي انتقال ميسمت شركت سایپ

سمت غرب به شرق در جریان است و رودخانه كن در قسمت غیرب واحیدهاي صینعتي،    

شیود، كیارگران توانیایي كیار      بوي بد باعث میي . توليدي، خدماتي و رفاهي واقع شده است

میدیران  . شیویع  ي نيز متحمل ضرر میي بنابراین از نمر اقتصاد. كردن خود را از دست بدهند

ترین كسیاني كیه در جرییان سیاخت ایین      شركت خودروسازي سایپا بر این باورند كه مهع

پیذیرترین  امیا آسیيب  . كنند شهرداري منطقه و پيمانكار بازیافت استسوله سود یا ضرر مي

كیارگران  هیاي آن،   برداري از سوله بازیافیت بیه دليیل تحمیل آلیودگي      گروه در مرحله بهره

مصیاحبه بیا میدیران و كیارگران شیركت نماینیدگي       )شركت خودروسیازي سیایپا هسیتند    

درصید از كاركنیان    2/03هیاي پيمیای  نشیان داد،     یافته(. 1309خودروسازي سایپا، بهمن 

آوري و بازیافت زباله در سطح زییاد و خيلیي    هاي جمع واحدهاي همجوار معتقدند فعاليت
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هیاي   درصد در حد متوسط، موجب افزای  آلیودگي  9/13ع و درصد كع و خيلي ك 3زیاد، 

خانمیان   افیراد بیي  . زیست محيطي در واحدهاي صنعتي و خیدماتي همجیوار خواهید شید    

هیاي   بیر اسیاس یافتیه   . ممكن است ناراضي باشند گرمخانه نسبت به احدا  سولة بازیافت

یافت زباله در حد زیاد آوري و بازهاي جمعدرصد از كاركنان معتقدند فعاليت 0/10پيمای 

درصد در حد متوسط، موجب تجمع  ۷/33درصد در حد كع و خيلي كع و  0و خيلي زیاد، 

فضاي كاري كارگران، محيطي است كیه پتانسیيل و   . حيوانات و حشرات موذي خواهد شد

هاي انگلي، تنفسي و پوستي و رییوي  ها را دارد و مستعد انواع بيماريظرفيت انواع آلودگي

تواند خطرات زیاد جسمي و روانیي را بیراي كیارگران ایجیاد      این وضعيت مي. د بودخواه

 .نماید

بیرداري از سیوله    بیا بهیره  : هاي تحت تیأثير  زیان اقتصادي واحدهاي همجوار و گروه* 

ها و واحدهاي صنعتي همجوار در اثر اجراي طرح زیان اقتصیادي خواهنید    مسئوالن شركت

اي است كیه از معتیادان بیه     توماني 123333  ن كمپ از هزینهمنبع اصلي درآمد مسئوال .دید

شود از زماني كه فعاليت ساخت سوله شروع شده  گفته مي. كنند مدیریت كمپ پرداخت مي

هاي معتادان از مراجعه به این كمپ براي معرفي فرزندان یا شوهران معتیاد   برخي از خانواده

عث شده تعداد مراجعه كنندگان به ایین مركیز   این تغيير وضعيت با. اند خود خودداري كرده

مسئوالن شركت خودروسیازي  . رساند كاه  یابد و در نتيجه به فعاليت اقتصادي آنان ضرر 

این طرح، كارگران این شركت رغبتي به ادامه كار در ایین   برداري از سایپا نيز معتقدند با بهره

حبه بیا مسیئوالن كمیپب بهمین     مصیا )در نتيجه این شركت زیان خواهد دید. شركت ندارند

هیاي   برداري از سوله بازیافت، كارگران رسمي سازمان بازیافیت در محیدوده   با بهره(. 1309

این فعاليت موجب تنگ شدن عرصه فعاليیت  . مورد نمر فعاليت خود را شروع خواهند كرد

اهید  دزد خواهید شید و در فعاليیت آنیان اخیتالل ایجیاد خو       آوري زباله كارگران زباله جمع

در   كیه هیا در صیورتي   بينند، چیون درآمید آن   كارگرهاي زباله دزد بيشترین ضرر را مي.شد

هیاي سیوله متعلیق     سوله مشغول به كار شوند پایين خواهد آمد و مسلماً سود اصلي فعاليت

 .به مسئوالن شهرداري و پيمانكار طرح خواهد بود
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ت اجتمیاعي، بیروز اخیتالف و    افزای  اعتياد، كاه  امني)هاي اجتماعي  بروز آسيب* 

یكي از مشكالت ناشي از احدا  سوله بازیافت در مجاورت كمیپ معتیادان، از    (:درگيري

زییرا شیرایط جدییدي رخ    . این محيط خواهد بیود ( آرام  روحي)بين رفتن امنيت رواني 

همچنیين احتمیال اینكیه    . خواهد داد كه احتمال فرار معتادین كمپ را فراهع خواهید كیرد  

در ...  هاي انحراف، اعتياد، فروش مواد مخیدر و  ران سوله بازیافت به دليل داشتن زمينهكارگ

اثر برقراري ارتباط با معتادان كمپ خطرات زیادي براي معتادان به وجود آوردند هع بسیيار  

هاي اوليه ورود معتادان بیه كمیپ بيشیتر وجیود      این خطرات بویژه در روزها و هفته. است

چند مورد مشاهده گردیده كه برخي از كارگران ساخت سوله كه اكثیراً افغیاني   كنون  تا. دارد

موجیب بیروز اخیتالف و     لهأمساند كه این  اند، با معتادان كمپ مواد مخدر مبادله كرده بوده

ها شده است و مسیاتل مطیرح شیده فیوق موجیب       درگيري بين مسئوالن كمپ و این گروه

وجود مواد مخدر در اطراف كمپ . معتادان شده استهاي  نگراني مسئوالن كمپ و خانواده

آوري زباله موجیب سیلب شیدن امنيیت      و فروش آن توسط كارگران بازیافت و افراد جمع

این وضعيت حتي زمينه فرار . رواني معتادان و اختالل در فرایند تر  اعتياد آنان خواهد شد

اییع   موارد زیادي در زمينه فرار داشتهكنون  كه تااي به گونه. كند معتادان از كمپ را فراهع مي

مسیوالن كمیپ بيشیتر بیر     (. 1309هیاي آنیانب بهمین     مصاحبه با معتادان كمپ و خیانواده )

كنند در زمينه نگهداري و  افرادي كه در كمپ زندگي مي. پيامدهاي منفي كارگاه تاكيد دارند

گونه محركي كیه دوبیاره    رزیرا معتادان را باید از ه. مراقبت از حساسيت باالیي برخوردارند

این وضعيت زماني با اهميیت اسیت كیه    . به سمت مواد مخدر كشيده شوند دور نگه داشت

كیارگراني كیه ممكین    . بين افراد معتاد كمپ و كارگران سوله بازیافت ارتباطاتي شكل گيرد

ضیاي  چیه اع  اگیر . است افراد معتاد یا فروشنده مواد مخدر نيز در بين آنها وجود داشته باشد

كمپ حق خروج از كمپ را ندارند به همين دليل ممكن است در زمينه بازپروري معتیادان  

از آنجا كه حصار و دیوار اطراف كمپ بیه صیورت نیرده طراحیي شیده      . تاثير منفي گذارد

است، این امكان وجود دارد كه كارگران سوله بازیافت مواد مخدر مورد نياز معتادان كمیپ  
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هاي اجتماعي در واحدهاي همجوار خواهد  مساتل موجب افزای  آسيباین . را تامين كنند

 (.1309مصاحبه با  مسئوالن كمپب بهمن )گردید 

كمیپ و  )رفیاهي همجیوار    –هاي منحیرف در واحیدهاي خیدماتي    گيري گروه شكل* 

معتادان كمپ افرادي هستند كه توسط مراجع قضیایي، شیهرداري و خیانواده بیه     (: گرمخانه

هاي دزدي، اختالف  در بين آنان زمينه. معرف هستند  شوند و یا خود اع داده مياین مركز ارج

. وجیود دارد ...( تریا ، حشیي ، شيشیه، گیراس، كیرا  و    )و درگيري، فروش مواد مخدر 

اي است كه اكثر آنها از تبعه افغاني  شرایط اجتماعي و فردي كارگران سوله بازیافت به گونه

همچنين در كنار كمپ معتادان و روبیروي سیوله   . شوند اب ميو طبقات اجتماعي فقير انتخ

خیواب شیهر در    خانمیان و كیارتن   براي محل خواب و استراحت افراد بي بازیافت گرمخانه 

. هیاي اجتمیاعي زییادي دارنید     این افراد نيز زمينیه انحرافیات و آسیيب   . حال احدا  است

كه داراي ( نه و سوله بازیافتكمپ معتادان، گرمخا)همجواري سه فضاي كاري و اجتماعي 

ها و انحرافات اجتماعي هستند با گذشت مدت زمیان نسیبتاً طیوالني     هاي انواع آسيب زمينه

هیاي كجیرو و منحیرف در محیيط شیود       گيري گروه تواند منجر به شكل مي( سال 3الي  2)

 (.1309والن كمپب بهمن ؤمصاحبه با مس)

به گفته كاركنان واحیدهاي همجیوار،   : جواراختالل در تردد افراد شاغل واحدهاي هم* 

هاي كارگاه میواد و   ها و موتورهاي حمل زباله، موجب اختالل در تردد كاميون وجود ماشين

رسیاني واحیدهاي همجیوار و ترافيیک      و خیدمات ( توليد سيمان و بیتن )مصالح ساختماني 

ي كارگیاه توليید   هاي حمل میواد و مصیالح سیاختمان    به اعتقاد رانندگان كاميون. خواهد شد

هیاي حمیل شین و ماسیه و      ترین مشكل سوله، اختالل در تیردد كیاميون   سيمان و بتن، مهع

سيمان براي دیگر نقاط شهر تهران است زیرا ورودي سوله بازیافت در مسير خيابان اصیلي  

هیاي   تیردد ماشیين  . هاي شركت مواد و مصالح ساختماني واقع شده است محل تردد كاميون

ها و دیر رسيدن به مقصید میورد نمیر     یجاد ترافيک و به هدر رفتن زمان رانندهسوله باعث ا

حجیع تیردد   : گویند آنها مي. خواهد شد و این مسأله موجب زیان اقتصادي آنان خواهد شد

حجع تیردد خودروهیا، موتورهیا و     الًاین در حالي است كه احتما. ها خيلي باالستكاميون
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اي بیا ایین    آنها معتقدند كه كوچه. ازیافت نيز باال خواهد بودهاي حمل زباله كارگاه ب كاميون

عرض كع قابليت و ظرفيت تردد تعداد باالي وسایل نقليه میورد نمیر را نخواهید داشیت و     

این وضعيت در آینده مشكالت ترافيكي، اختالف و درگيري بين رانندگان را زییاد خواهید   

میدیر شیركت نماینیدگي    (. 1309میاه   ب ديسیازي  مصاحبه با رانندگان كارخانه سيمان. )كرد

خودرو سایپا در رابطه با اثرات منفي احتمالي سوله بازیافت پل كن بر نوع فعاليت آنهیا بیه   

هیاي شیهري تهیران هماننید     اگر فرایند بازیافت زباله در طیرح : موارد زیر اشاره كرده است

را تهدیید نخواهید كیرد     (سایپا)گونه مشكلي، كاركنان شركت ما  كشورهاي دیگر باشد هيچ

هاي  اما بر اساس شواهد موجود مطمئن هستيع كه فرایند اجراي این پروژه متفاوت از پروژه

بيني ما این است كه آثار منفي زییادي،   پي . هاي خشک كشورهاي دیگر است بازیافت زباله

محیل  به دليل همجیوار بیودن   . متوجه نوع فعاليت توليدي شركت و كاركنان ما خواهد بود

: شركت خودروسازي سایپا با سوله بازیافت پل كن مشكالت زیر بیراي میا رخ خواهید داد   

چرخه حمل زباله سوله بازیافیت باعیث بیروز     ها و موتورهاي سه افزای  حجع تردد ماشين

به دليیل وجیود پیل    . مشكالت ترافيكي در محدوده درب ورودي شركت سایپا خواهد شد

مصاحبه بیا  )ترافيكي كه بعداً ایجاد خواهد شد، وجود ندارد  كن راهكاري براي از بين بردن

 (.1309مدیران شركت نمایندگي خودروسازي سایپا، بهمن 

متیري در   13اي كمپ میورد نمیر در فاصیله   : كننده كمپهاي مالقاتمعتادان و خانواده

نتيجیه  كاركنان این ایستگاه از بوي نامطبوعي كیه  . همجواري سوله بازیافت واقع شده است

هیاي حمیل زبالیه در ایین منطقیه و       از نمر آنها تردد كیاميون . وجود كارگاه است، ناراحتند

آیید، موجیب ایجیاد     هاي موجود در جایگاه پمپ گاز به وجیود میي   اي كه با ایستگاه تالقي

به شیكلي كیه كاركنیان    . ترافيک و در برخي موارد تصادف خودروها و كاميونها خواهد شد

هیاي رخ داده بیين   در یكیي از تصیادف  : انداز این مشكالت اشاره كرده پمپ گاز به برخي

اند، كاميون حامیل زبالیه    هایي كه در جایگاه پمپ گاز بوده هاي حمل زباله و تاكسي كاميون

هیاي   بیه دليیل آلیودگي    همچنیين  .وسط خيابان رها شیده اسیت  ها در  واژگون شده و زباله

بازیافت و اخیتالل در تیردد واحیدهاي همجیوار،     هاي سوله  محيطي ناشي از فعاليت زیست
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اختالف و درگيري بين كاركنان و كارگران واحدهاي همجوار با مسئوالن سوله بازیافت رخ 

 .خواهد داد

 

 (راهکارهاي پيشنهادي) مدیریت پيامدها. 1

 همجیوار،  واحدهاي با گرفته انجام هايمصاحبه و پيمای  نتایج اساس بر بخ  این در

میي  اراتیه  احتمالي مثبت آثار تقویت و پروژه احتمالي منفي اثرات كاه  براي یيراهكارها

 .گرددمي مطرح آنها اجراي شرایط و بيان تفكيک به شده اراته اصالحي راهكارهاي. گردد

 گرمخانه يرفاه مركز: منطقه يصنعت يكاربر به توجه با پروژه يابیمكان مشكالت. 1-۷

. دیی د خواهنید  را بيآسی  نیشیتر يب ندهیآ در آن افراد رایز .رددگ احدا  طيمح نیا در دینبا

 از يريجلیوگ  و يكنیون  يفضا از نامعتاد كمپ طيمح رييتغ به نسبت دیبا يشهردار نیبنابرا

 يطیوالن  چندان نه زمان مدت گذشت با صورتنیا ريغ در. كند اقدام گرمخانه ساخت ادامه

 يهیا يمیار يب و ياجتمیاع  يهیا بيآسی  بروز مرمنت دیبا ،افتیباز سوله يهاتيفعال شروع و

 .بود همجوار يرفاه و يخدمات يواحدها افراد يبرا يروح و يجسم

 تيی فعال نكهیا به توجه با: شهر محدوده از خارج به كن افتیباز سوله مكان انتقال. 2-۷

زبالیه  افیت یباز تيی فعال منمیور  به فضا نیا و است اتمام حال در كن افتیباز سوله ساخت

 همچیون  يگیر ید يكیاربر  بیه  را فضیا  نیی ا دیبا يشهردار ،است شده يطراح خشک ياه

 يبهداشیت  مشیكالت  بروز از هع اقدام نیا با تااختصاص دهد  يديتول ای يصنعت يهاكارگاه

 را يشهر جامعه نامعتاد و خانمان يب افراد به كمک نهيزمهع  و يريجلوگ يطيمحستیز و

 .كند فراهع

 كمیپ  .اسیت  يديی و تول يصینعت ( همجیوار  يواحدها) نمر مورد منطقه ياصل يكاربر

. هسیتند  يدرمیان  و يرفاه ،يخدمات يكاربر با یيفضاها خانمان يب افراد گرمخانه و نامعتاد

 نیی ا. هسیتند  درمیان  مشیغول  و ادياعت تر  حال در يادیز دهیدبيآس افراد واحدها نیا در

 نیبنیابرا  دیی د خواهنید  را بيآسی  نیشیتر يب افیراد  و هیا گروه ریسا به نسبت هاگروه و افراد
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 نيهمی  بیه . كیرد  خواهید  دیتهد را آنان يزندگ سوله يبهداشت و يطيمحستیز يهايآلودگ

 .ابدی انتقال يگرید يفضا به گرمخانه و نامعتاد كمپ دیبا ليدل

 حمیل  يهیا ونيكیام  و زبالیه  حمل هينقل لیوسا تردد در اختالل از يريجلوگ يبرا 3-۷

 ضیلع  در افیت یباز سیوله  يورود درب شیود يمی  شنهاديپ ،كارگاه يساختمان الحمص و مواد

 واحید  يسیاختمان  مصالح و مواد حمل يهاونيكام تردد با فضاي تا دشو هيتعب سوله يجنوب

 .نكند جادیا اختالل آنها تردد در و نباشد مشتر  همجوار

 نیه يزم و اديی اعت هسیابق  نداشیتن ) سیالع  كیارگران  انتخیاب  يبیرا  يابرنامه يطراح. 0-۷

 ياجتمیاع  يهیا بيآسی  از يريجلیوگ  يبیرا  كین  پیل  افتیباز سوله در( ياجتماع انحرافات

 عیوارض  كاه  و يريشگيپ هدف با شود يم شنهاديپ. سوله همجوار يواحدها در ياحتمال

 زيی ن موقیت  قیرارداد  حالیت  در نیده، یآ در افیت یباز سوله كارگران ياحتمال يروان –يجسم

 شیات یآزما) يدرمیان  و يبهداشیت  خیدمات  مه،يب همچون ياجتماع يهاتیحما از كارگران

 موضوع نیا. شوند مند بهره يكار خطرات با يآشنات با مرتبط يهاآموزش ،(يپزشك يا دوره

 كیاه   منمور هب. باشد ي منطقه در افتیباز و کيتفك مانكارانيپ ياصل فیوظا جمله از دیبا

 يشستشیو  يهیا  روش: اسیت  الزم افیت یباز سیوله  ي دربهداشیت  و يطيمح ستیز عوارض

 يها محوطه يعفون ضد و يپاش سع زباله، نقل و حمل لیوسا يبرا مداوم كننده، يضدعفون

 خطرات از يريشگيپ نحوه و زباله خطرات زانيم و نوع آموزش،مرتب طور به سوله اطراف

 .انجام شود  كارگران به

 يزیی ر برنامیه  تیوان  توانید  يمی  ،تافی یباز يآور جمیع  امر در ثابت يروهاين جذب. 1-۷

 زيی ن كیارگران  گرید يسو از. دینما جادیا مسئوالن يبرا يآموزش ژهیبو يتر جامع و تر مناسب

 خیود  يكیار  مختلیف  يندهایفرآ در يباالتر تيامن از يانباشت مناسب يهاآموزش داشتن با

 .بود خواهند برخوردار

 اسیت،  شیده  تعيیين  منیاطق  در ازیافتب پيمانكاران وظایف آن در كه پيمان دفترچه. 1-۷

 ایین  بر. باشد مناطق همه در بازیافت پيمانكاران براي دقيقي و جامع مرجع و مبنا تواند نمي

 پسماند تفكيک و آوري جمع حوزه در فعاليت كيفيت افزای  منمور به كه است الزم اساس
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 -اقتصیادي  وضیعيت  با متناسب كه شود داده اجازه مختلف مناطق به كار، در سهولت نيز و

 .كنند طراحي و اجرا تفكيک زباله را  هاي برنامه خود جغرافياي و فرهنگي

 

 :جامعه آماري مورد مطالعه

جداول زیر نشان دهنده بعضي از اثرات مثبت و منفیي ایجیاد سیوله از دیید شیهروندان      

نجیا آورده  ضمناً بعضي از جداول مهع در ای: )هستند( شهرداري 9منطقه )منطقه مورد مطالعه

نفیر از   212كه گفتیه شید جامعیه آمیاري میورد مطالعیه،        در این پژوه  چنان(: شده است

 .شهروندان و كاركنان واحدهاي هع جوار پروژه هستند

 وضعيت جنسي پاسخگویان( الف

 1/۷3)نفیر میرد   111نفیر پاسیخگویان،    212از تعداد كیل  ( 1)با توجه به جدول شماره

 .خواهند بود(درصد 1/20)نفر زن  12و ( درصد

 

 وضعيت جنسيت پاسخگویان مورد مطالعه(:3)جدول شماره

 ردیف وضعيت فراواني درصد

 1 مرد 111 1/۷3

 2 زن 12 1/20

 3 نامشخص 0 3/2

 0 جمع كل 212 133

 

 ها کاهش انواع بيماري( ب

دهد كه شهروندان مورد مطالعیه اعتقیاد دارنید كیه بیا       نشان مي( 2)نتایج جدول شماره 

كاه  خواهد یافت و ایین  ( درصد 9/02)فعاليت این سوله، انواع بيماریها به نسبت زیادي 

نشان دهنده نگرش مثبت جامعه آماري مورد مطالعه بیه احیدا  ایین سیوله در ارتبیاط بیا       

 .ست ها كاه  بيماري
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 ها کاهش انواع بيماري(:4)جدول شماره

 درصد فراواني ها کاهش انواع بيماري

 1/32 19 خيلي زیاد

 9/02 91 زیاد

 0/10 39 تا حدودي

 2/0 9 كع

 3/9 2 خيلي كع

 3/9 2 عدم پاسخ

 133 212 جمع کل

 

 بهبود وضعيت بهداشت عمومي( ج

دهید   دربارة بهبود وضعيت بهداشت عمومي نشیان میي  ( 3)درصد فراواني جدول شماره

شیت عمیومي در   درصد از مخاطبان معتقدند با احیدا  سیوله وضیعيت بهدا    02كه حدود 

 .منطقه بهبود خواهد یافت

 

 بهبود وضعيت بهداشت عمومي(: 5)جدول شماره

 درصد فراواني بهبود بهداشت عمومي

 0/2۷ 10 خيلي زیاد

 3/02 09 زیاد

 1/23 09 تا حدودي

 ۷/1 12 كع

 3/1 1 خيلي كع

 0/1 3 عدم پاسخ

 133 212 جمع كل
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 افزایش بوي بد( د

نشان دهنده این اسیت كیه یكیي از میواردي كیه      ( 0)ز جدول شمارهآمده ا دست نتایج به

را از احدا  سوله به همراه خواهید داشیت،   ( درصد 3/03)نارضایتي بسياري از شهروندان 

 .افزای  بوي بد در منطقه خواهد بود

 

 افزایش بوي بد در اثر فعاليت سوله(: 6)جدول شماره

 درصد فراواني افزایش بوي بد

 3/9 2 خيلي كع

 ۷/1 12 كع

 9/23 00 تا حدودي

 3/31 11 زیاد

 3/03 01 خيلي زیاد

 0/1 3 عدم پاسخ

 133 212 جمع کل

 

 تجمع حيوانات موذي( ه

نشان مي دهد كه شیهروندان منطقیه میورد مطالعیه معتقدنید بیا       ( 1)نتایج جدول شماره

 1/11)ییادي  احدا  فعاليت این سوله، تجمع حيوانات موذي در منطقه بیه نسیبت خيلیي ز   

 .افزای  خواهد یافت( درصد

 

 تجمع حيوانات موذي در اثر فعاليت سوله(: 7)جدول شماره

 درصد فراواني تجمع حيوانات موذي

 0/2 1 خيلي كع

 0/3 0 كع
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 9/21 1۷ تا حدودي

 0/30 ۷3 زیاد

 1/31 11 خيلي زیاد

 0/1 3 عدم پاسخ

 133 212 جمع کل

 

 ن و ساکنانبهبود الگوي مصرم کارکنا( س

درصید از شیهروندان    01بيانگر این است كه در حدود ( 1)درصد فراواني جدول شماره

مورد مطالعه اعتقاد دارند كه با احدا  این سیوله، الگیوي مصیرف كاركنیان و سیاكنان بیه       

 .نسبت زیادي بهبود خواهد یافت

 

 بهبود الگوي مصرم کارکنان و ساکنان -(8)جدول شماره

 درصد فراواني ي مصرمموج  بهبود الگو

 0/2 1 خيلي كع

 1/1 13 كع

 0/2۷ 10 تا حدودي

 3/01 0۷ زیاد

 3/23 03 خيلي زیاد

 9/2 1 عدم پاسخ

 133 212 جمع کل

 

 گيري و بحث نتيجه. 8

 كشیور،  صینعتي  چرخیه  بیه  شدن وارد و مجدد توليد براي خشک پسماندهاي بازیافت

 كنیوني  نسل براي تنها نه برنامه این نتایج. ي استشهر پایدار توسعه بنيادي مباحث از یكي
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 در زبالیه  بازیافیت  فرهنیگ  كیردن  نهادینه براي. است توجه قابل بعدي هاينسل براي بلكه

 و خصوصیي  دولتیي،  بزر  هايبخ  خدماتي، توليدي، صنعتي، واحدهاي خانواده، محيط

 در دولت كه نقشي. شود اشتهگذ اجرا به و تدوین طراحي، ملي ايبرنامه باید كشور تعاوني

 نهادهیاي  و خصوصیي  هیاي بخی   دیگر از مهمتر مراتب به باشد داشته تواندمي فرایند این

 گیذاري، قیانون  نهادهیاي  و سیازمانها  امكانیات،  داشیتن  دست در با دولت زیرا است مدني

 وتمتفیا  سیطوح  در توانید مي بازدارنده، و تشویقي هايمكانيسع و ملي هايرسانه نمارت،

فعاليیت  از یكیي . كنید  اقدام زباله بازیافت فرهنگ كردن نهادینه براي( خرد و مياني كالن،)

 حاضیر  نسیل  كودكیان  آمیوزش  پي  گيیرد،  در تواندمي راستا این در دولت كه مهمي هاي

 و فرهنگیي  اجتمیاعي،  فضاهاي تمامي در كنوني جامعه در دولت تأثيرگذاري سيطره. است

 خیدمات  و امكانیات  اراتیه  و فرهنگیي  آموزشي، مدار توسعه هايامهبرن. دارد وجود محيطي

 بایید  كیه  اسیت  وظیایفي  از «مبیدأ  از زباله تفكيک يها طرح» اجراي راستاي در زیرساختي

-ارزش متبلیور  تواندمي كلمه دقيق معني به طرح این اجراي. باشد جدي دولت توجه مورد

 آلیوده  از جلوگيري و نعمات از نگهداري و حفاظت زیرا باشد جهاني و انساني، دیني، هاي

 كین   ییک  عنیوان  بیه  انسیانها  باورهیاي  و هیا  فرهنگ همه در ها انسان زیست محيط كردن

 بازیافیت  زمينیه  در زییادي  هايطرح اخير دهه تهران شهرداري. شودمي محسوب ارزشمند

 در نيیز  9 همنطقی  شهرداري. است داده انجام تهران شهر گانه 22 مناطق در خشک هايزباله

 فضیایي  كین  پیل  رودخانیه  كنیار  در منطقه، بازیافت هايسوله وضعيت ساماندهاي راستاي

 اتمیام  حال در آن ساخت مرحله كه است نموده احدا  بازیافت سوله ساخت براي مناسب

پيمای  و مصاحبه با معتیادان   نتایج. رسيد خواهد برداريبهره به 1393 سال اوایل در. است

 منفي احتمیالي  و مثبت اثرات با رابطه در مناسبي هايداده حاضر داني تحقيقو مشاهدات مي

 قرار تحقيق گروه اختيار در همجوار خدماتي و صنعتي واحدهاي ویژهبه و منطقه كل پروژه

 فعاليیت  و كیار  محیل  در موجیود  بهداشیتي  و محيطیي زیسیت  مشكالت وجود. است داده

 موجیب  منطقیه  شهروندان زندگي مشكالت اصلي هاياولویت عنوان به 9 منطقه شهروندان

 احیدا   شیده،  مطیرح  مشیكالت  از بخشیي  كردن برطرف براي شهرداري مسئوالن شده تا
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 و طراحیي  فراینید  در اگرچیه . نماینید  كن اقدام بیه  رودخانه كناره در كن پل بازیافت سوله

اطیالع  زیافیت، با اداره و شهرداري مسئوالن طرف از ،«كن پل بازیافت سوله» پروژه اجراي

 تحیت  هیاي  گروه و شهروندان براي بازیافت سوله احدا  با دربارة كاملي و درست رساني

 مشیاركت  جلیب  بیراي  هیایي فعاليیت  فراینید  ایین  در همچنیين  اسیت،  نگرفتیه  انجام تأثير

 مناسیبي  اجتمیاعي  هیاي زمينه اما است، مشاهده قابل كمتر بازیافت هاي برنامه در شهروندان

 سیرمایه  وجود. دارد وجود برداريبهره مرحله در پروژه اجراي در شهروندان كتمشار براي

 انیداز چشیع  بيیانگر  مطالعیه  میورد  شیهروندان ( همكیاري  و اعتماد مشاركت،) باال اجتماعي

جمع فرایند در پروژه تأثير تحت هايگروه و شهروندان مؤثر حضور براي اجتماعي مناسب

 و 9 منطقیه  شیهرداري . اسیت  توليیدي  و صنعتي نگي،خا خشک هايزباله تفكيک و آوري

 مشیاركت  جلیب  نيازمنید  شیهري  ايتوسیعه  هیاي برنامیه  اجیراي  براي منطقه بازیافت اداره

 بیرداري بهیره  مرحله در. ست ها پروژه اجرایي فرایند در آنان اعتماد سازيزمينه و شهروندان

 جلیب  بیراي  شیهرداري  آموزشیي  و رسیاني اطالع هايبرنامه «كن پل بازیافت سوله» پروژه

 تفكيیک  و آوريجمیع  در منطقه توليدي و صنعتي واحدهاي كاركنان و شهروندان مشاركت

 پژوه  نتایج اساس بر. است ضروري بازیافت سوله به انتقال منمور به خشک پسماندهاي

 و صینعتي  واحیدهاي  كاركنیان  و سیاكن  شیهروندان  فعاليیت  و زنیدگي  بر پروژه پيامدهاي

 هیاي اثیرات بیر گیروه    یین ا. خواهد بیود  یاديز بسيار گسترده و دامنه داراي منطقه توليدي

 پیروژه  مثبت اثرات بيشترین. است شده گزارش يکو مثبت به تفك يبه صورت منف مختلف

 و( اقتصیادي درآمید  ) بازیافیت  پيمانكیار  همچیون  پیروژه  درگيیر  افیراد  و هیا  گروه مختص

 اثیرات  پیروژه  از بیردراي بهیره . بوده اسیت ( وندانو اعتماد شهر یترضا ی افزا) شهرداري

 وضیعيت  بهبیود  همچیون  هیایي شیاخص  در منطقیه،  ساكن شهروندان براي مثبتي احتمالي

میوش،   و سوسیک  حشیرات،  موذي، جانداران كاه  و محيطي زیست و عمومي بهداشت

 در اتاثیر  ایین  معتقدند مطالعه مورد شهروندان از درصد 3/۷۷ كه ايگونه به خواهد داشت

 میورد  همجیوار  واحیدهاي  كاركنیان  و شیهروندان  اكثیر . بود خواهد زیاد خيلي و زیاد حد

 اثیر  در هیا زباله بد بوي رفتن بين از محيط، آلودگي شدن كع: مثل اي بهداشتي اثرات مطالعه
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 و زبالیه  آوريجمیع  در تسریع تنفسي، و پوستي هايبيماري موقع آنها،كاه  به آوريجمع

دانسیته  منطقیه  بر كنپل زباله بازیافت كارخانه احدا  تأثيرات مهمترین از را محيط زیبایي

 اثیرات  این داشت، خواهد شهروندان براي مثبتي اجتماعي اثرات آینده در پروژه اجراي. اند

 و خیانواده  محیيط  در زنیان  اجتماعي وضعيت بهبود شهروندان، رواني امنيت افزای : شامل

 الگوهیاي  بیه  نسیبت  شیهروندان  آگاهي افزای  سالمندان، ام آر و سالمتي افزای  محله،

 در شیهروندان  همكیاري  و مشیاركت  افزای  زباله، بازیافت و مصرفي مواد از استفاده بهينه

 تغيير) هايزمينه در اي اقتصادي اثرات همچنين. است خواهد زیستمحيط و بهداشت حف 

 درآمید  افیزای   ملیي،  هیاي  مایهسیر  حفی   ،(تیأثير  تحت هايگروه مصرف الگوي بهبود و

( هیا خيابیان  و كوچیه ) منطقه به شهرداري رسانيخدمات وضعيت بهبود و خانواده اقتصادي

 هیا گروه براي نيز زیادي منفي اثرات برداريبهره مرحله در پروژه این اجراي. داشت خواهد

 شیركت  گرمخانیه،  معتیادان،  كمیپ ) صنعتي و رفاهي خدماتي، واحدهاي در شاغل افراد و

( بازیافیت  سوله مسئوالن و كارگران ورزشي، مجموعه سایپا، شركت سيمان، و شن توليدي

 و بهداشیتي  هیاي شاخص در منفي اثرات بيشترین. داشت خواهد بيشتري عمق و شدت در

 را آسیيب  بيشیترین  شیده  ییاذ  واحیدهاي  كاركنان بين از اما. داد خواهد رخ محيطي زیست

 هیاي یافتیه  اسیاس  بیر  كیه  ايگونه به .دید خواهند گرمخانه، نمانخابي افراد كمپ، معتادان

 سیطح  در زبالیه  بازیافت و آوريجمع هايفعاليت معتقدند كاركنان از درصد 2/03 پيمای 

 خواهید  همجوار خدماتي و صنعتي هايواحد در بد بوي افزای  موجب زیاد، خيلي و زیاد

 در زبالیه  بازیافت و آوري جمع هايعاليتف معتقدند شهروندان از درصد 1/۷0 همچنين. شد

  ریمد گفته به. شد خواهد موذي حشرات و حيوانات تجمع موجب زیاد، خيلي و زیاد سطح

 حمل هينقل لیوسا يصدا سرو جمله از زباله يآورجمع به مربوط يهاتيفعال كمپ يداخل

 يداخلی  ریمید  بیا مصیاحبه  )گردديم نامعتاد خواب ژهیبو يروح آرام  سلب موجب زباله

 كمیپ  مجیاورت  در افیت یباز سوله احدا  از يناش مشكالت از يكی(. 1309 بهمن كمپب

 يفضیا  سیه  يهمجوار. است طيمح نیا( يروحآرام  ) يروان تيامن رفتن نيب از ،معتادان

 انیواع  يهیا نیه يزم يدارا كیه ( افیت یباز سیوله  و گرمخانه ن،امعتادكمپ ) ياجتماع و يكار
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( سیال  3 يالی  2) يطوالن نسبتاً زمان مدت گذشت با ،هستند ياجتماع انحرافات و هابيآس

 .شود طيمح در منحرف و كجرو يهاگروه ظهور به منجر توانديم

 رودخانیه  كنار در گذشته در: ست ها زباله بردن نيب از وهيش رييتغ از اثرات مثبت طرح یي

 يبرا( بد و دود يبو) يادیز اريبس يآلودگ وهيش نیا و سوزاندنديم را خشک يهازباله كن

 .كرد يم جادیا زباله سوزاندن محل کینزد و همجوار يواحدها نساكنان و شاغال

 هیاي زباله آوريجمع رسمي غير هايشبكه فعاليت كه داد نشان حاضر پژوه  هايافتهی

 و كوچیه  در زبالیه  آوريجمیع  در اخیتالل  بر عالوه( دزد زباله به موسوم هايگروه) خشک

 هاگروه این. است شده شهروندان ناامني احساس موجب منطقه، صنعتي هايكارگاه و محله

 احتمیال  داد و خواهند دست از را خود درآمدي منبع از بخشي پروژه برداريبهره مرحله در

 آیید  وجیود  بیه  درگيیري  و اختالف كن پل  زباله بازیافت رسمي كارگران و آنان بين اینكه

 خطیرات  از جلیوگيري  بیراي  بازیافیت  اداره و شیهرداري  دليیل  نهمیي  به. زیاد است بسيار

 بیراي  ايبرنامیه  بایید  آنیان  كیاري  تجربیه  و انسیاني  نيروي از استفاده و نمر مورد احتمالي

 هیاي زباله فروش و آوريجمع كه،این توجه قابل نكته. باشد داشته آنان جذب و ساماندهي

 بر كه طوري به. دارد آنان براي باالیي سيارب درآمد منبع رسمي، غير هايشبكه توسط خشک

 درآمیدي  ماهيانیه  هیاي گروه این منطقه، كالنتري انتمامي نيروي مسئوالن با مصاحبه اساس

 حاضیر  گروه این از كسي كمتر شرایط این در. دارند تومان هزار 233 و ميليون یک از بي 

 براي منطقه شهرداري نتيجه در .است فعاليت براي بازیافت اداره و شهرداري با همكاري به

 ایین  توانید میي  اگرچه شیهرداري . گردید خواهد مواجه زیادي مشكالت با افراد این جذب

 .شود متقبل زیادي هايهزینه و دهد آموزش را هاگروه

 وسيعي طيف ندارد و متمركزي و مشخص متولي هنوز بازیافت، صنعت رسد مي نمر به

 سیازمان  شیوند مثیل   مي دیده صنعت این مدیریتي و نمارتي تچار در ها اداره و سازمانها از

 شیهر،  شیوراي  هیا،  دهيیاري  سیيما،  و صیدا  كشور، وزارت بهداشت، وزارت زیست، محيط

 میواد،  تبیدیل  و بازیافیت  سازمان شهري، خدمات معاونت هاي مجموعه زیر با) ها شهرداري

 ییک  در صینعت  ایین  از بخشیي  هیر  اسیاس  این بر(. موتوري خدمات اداره بازیافت، اداره
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 نمیام  داشیتن  نمیر  در بیا . شیود  میي  نمیارت  و رییزي  برنامه معاونت، یا سازمان وزارتخانه،

 شیرایطي  چنیين  كیه  اسیت  بدیهي سازماني، برون تعامالت نوع نيز و سازماني بوروكراتيک

 صینعت  در موجیود  هیاي  سیرمایه  و هیا  انیرژي  از زییادي  بخ  رفتن هدر موجب تواند مي

. بگيیرد  قیرار  تیر  جیدي  بیازنگري  مورد موضوع این است ضروري. شود زیافتبا و پسماند

 تهیران  شیهرداري  موتیوري  خیدمات  سازمان به دو هر تر، و خشک پسماندهاي آوري جمع

 پسیماندهاي  آوري جمع مسئؤول موتوري خدمات سازمان این از پي  تا. است شده واگذار

 موضوع این. بود مناطق سطح در خشک پسماندهاي آوري جمع مسئؤول بازیافت اداره و تر

 بیه  آوري جمع عدم مانند پسماندها آوري جمع در ها ناهماهنگي از بسياري منشأ توانست مي

 و تین   معیابر،  سیطح  در تیر  ییا  و خشیک  پسیماندهاي  بيشیتر  ماندگاري پسماندها، موقع

 ا،هی  انیرژي  رفیتن  هیدر  گیروه،  دو كاركنیان  و كیارگران  ميیان  رفتیاري  -اخالقیي  تناقضات

 ایجیاد  مشیكالت  ایین  رفیع  هايراه از یكي مطمئناً و باشد...  محيطي وزیست هاي آلودگي

 در. اسیت  شیده  محقق حاضر حال در كه بود  هماهنگ و یكسان نمارتي و مدیریتي ساختار

 سیازمان  و 9 منطقیه  شیهرداري ) پیروژه  مسیئوالن  كیه  اسیت  باور این بر تحقيق تيع نهایت

 مشیاركت  و اعتمیاد  جلیب  بیراي  رسیاني اطالع و آموزشي هايبرنامه از استفاده با( بازیافت

 میدیریت  فصیل  راهكارهیاي  و علمیي  نتیایج  از استفاده و برداريبهره مرحله در شهروندان

 ايتوسیعه  اقیدام  از متیأثر  افیراد  و هاگروه بر را پروژه مثبت احتمالي اثرات تواند مي پيامدها

 كاه  را نمر مورد هايگروه بر پروژه احتمالي منفي اثرات و نماید تقویت( بازیافت سوله)

 .دهد

 

 منابع 

 ،9 منطقه در 00 سال زاید مواد توليدات آمارهاي شهرداري، 9 منطقه بازیافت اداره -1

 زیست محيط دانشكده ،( 1303 مصوب) پسماند مدیریت قانون رتيسيان، ،1303حبيبي، -2

 تهران دانشگاه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1391 تابستانوم، سفصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره /  101

 
 نگیارش  شیيوه  نامیه  آییين » ب1309تهیران  شیهرداري  فرهنگي و اجتماعي مطالعات دفتر -3

 «اجتماعي تأثيرات ارزیابي هاي طرح

 ، 9 منطقییه شییهرداري محییالت نيمییرخ تهییران، 9 منطقییه يشییهردار  ،ينترنتیییا تیسییا -0
www.tehran.ir 

 www.parstradesshow.com تبدیل مواد و افتیباز سازمان تیسا -1

 www.iranbazyaft.com   پسماند سازمان تیسا -1

 www. tehran.ir     تهران 9 منطقه يشهردار تیسا -۷

 ،« آن كنتیرل  روشیهاي  و شیهري  زاتید  میواد  میدیریت  سيستع» ،(1301) محمد عبدلي، -0

 نتهرا مواد، تبدیل و بازیافت سازمان

( اتیا ) اجتماعي تأثيرات ارزیابي»( 1309) باقري حسين و بهرامي عذراب اردشير ،محمدي -9

 فرهنگیي  و اجتمیاعي  مطالعیات  دفتیر  «تهیران  شیهرداري  1 منطقیه  زباله تفكيک كارگاه

 .تهران شهرداري

 1301 خشک، پسماند آوريجمع اقتصادي بررسي گزارش -13

 .ني انتشارات تهران، وثوقي، نصورم ترجمه ،«اجتماعي تغييرات»( 13۷1) روشه، گي -11

، آمیوزش محیيط زیسیت، انتشیارات دانشیگاه آزاد      (1393)الهيجانيان، اكرم الملو ،  -12

 و تحقيقات، تهران واحد علوم - اسالمي

 .1309 ماه يد ،فتح محله ياریشورا ياعضا با مصاحبه -13

 (1309ريت ،يشهردار 9 منطقه افتیباز مانكاريپ با مصاحبه -10

 .1309 آذرماه ،9 منطقه افتیباز اداره سيرت با مصاحبه -11

 .1309 بهمن ،تهران استان كارگران باشگاه سيرت با مصاحبه -11

 .1309 ماه يد ن،امعتاد كمپ نمسئوال با مصاحبه -1۷

 .1309 ماه يد ،يساز مانيس كارخانه رانندگان و نمسئوال با مصاحبه -10

 .1309 بهمن پا،یسا يخودروساز يندگینما شركت كارگران و نمسئوال با مصاحبه -19
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 كیارگران،  يبدن تيترب يفرهنگ و يورزش مجموعه ورزشكاران و نوالؤمس با مصاحبه -23

 .1309 بهمن

 .1309 بهمن ن،امعتاد كمپ نامعتاد با مصاحبه -21

 .1309 ماه يد ،9 منطقه يانتمام يروين با مصاحبه -22

 1309 ماه يد قه،منط يانتمام يروين با مصاحبه -23
24- Fullerton Don and Thomas C. Kinnaman. (1995)"Garbage, Recycling, and 

Illicit Burning or Dumping" 
Journal of Environmental Economics and Management 29: 78-91 
25- Gustavsson P, (1989) Mortality among workers at a municipal waste 
Incinerator.American Journal of Industry Med 15:245–253 
26-Jefferson H. Dickey, (2000) Selected topics related to occupational 

exposures Part VII. Air pollution: Overview of sources and health effects, 
Disease-a-Month, 46, 9, 566 

27-Rapiti, E., Sperati, A., Fano, V., Dell'Orco, V. and Forastiere, F., (1997) 
Mortality among workers at municipal waste incinerators in Rome: A 
retrospective cohort study. American Journal of Industry.  Med., 31: 659–
661 
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