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:چكيده

به مرور و با گذشت زمان در زندگي اجتماعي و با افزايش ،زندگي اجتماعي انسان دارنديها كه قدمتي به اندازهپسماند
نيز نگاهي مكانيزه پسماندله أبعد از مدرنيته و به دنبال ايجاد رويكرد صنعتي شهرها، به مس.تر شده استجمعيت پررنگ
يي گوناگون در ميالدي با كارآ1950يدههكه از پسماندوري آعهاي مكانيزه جمسطلواقعدر. شوديا ماشيني مي

شهرها به عنوان جايگزيني براي سيستم كالناي درخيري چند دههبا تأدر ايران. كشورهاي پيشرفته به كار گرفته شدند
�هستدلعهبته از جهات گوناگون قابل بحث و مطاالكهآوري دستي انتخاب شدند جمع

حذف مناظر ناپسند در سطح ،آوري پسماندبهبود كيفي عمليات جمعتوان روي موضوع مياهداف كلي فرااز
بود وضعيت نظافت عدم پخش پسماند در معابر و در نهايت بهحذف جداسازي توسط عاملين غيرمجاز،،شهريمعابر

، مورد شهر همدان به عنوان مطالعه مورديبهره گرفته شد و ميداني پژوهشهاي از روشدر اين مقاله.شهري را برشمرد
ه منظور ارتقادر پايان به ارائه راهكارها و پيشنهاداتي عملي در جهت رفع نواقص و موانع موجود ب.واكاوي قرار گرفت

شهرسازي وهاي شهر، محققين و فعاالن عرصهمسئولينراهنمايي برايكه اميد است كيفيت محيط شهري پرداخته شد
. واقع شود

.شهرهمدان-پسماندآوري سيستم مكانيزه جمع-محيط شهريكيفيت-كارايي: هاژهواكليد
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مسئلهطرح-1

ي برخورد با گير شهرها بوده است ، نحوهكنون به عنوان يك مشكل و معضل گريبانكه از ديرباز تاترين مسائلي يكي از مهم

عنوان له پسماندها و مخاطراتي كه براي جوامع بشري به همراه دارند باعث شده كه بهامس. هاي شهري استها و پسماندزباله

هاي بشر در طول تاريخ و به فراخور شرايط و گيرند و از دغدغهز مسائل اصلي زندگي بشري همواره مورد توجه قرار ايكي 

هاي گوناگوني براي كاستن از اين مخاطرات مد نظر قرار گرفته و به كار بسته در طول تاريخ همواره راه. ها باشندموقعيت آن

با ا و در نهايت راهكارهاي متفاوتيههاي توليدي و البته گسترش علوم، سياستپسماندرفته و با تنوع در نوع كه رفتهاندشده

اندازي به يكي از پيامدهاي انساني در چنگ.ها اتخاذ شده استدر برخورد با آندادندآنچه پيشينيان ما مورد استفاده قرار مي

پسماند در قانون مديريت .در انواع مختلف استپسماندناپذير مصرف، توليد روز افزون منابع طبيعي و رفع عطش سيري

گفته) فاضالبازغير( گازومايع،جامدموادبهپسماند:استمصوب مجلس شوراي اسالمي واژه پسماند چنين تعريف شده

بهپسماندها.شودميتلقيزايدكنندهتوليدنظرازوبودهانسانفعاليتازحاصلمستقيمغيريامستقيمطوربهكهشودمي

-4كشاورزيپسماندهاي- 3)بيمارستاني(پزشكيهايپسماند-2عادي هايپسماند-�1شوندميتقسيمگروهپنج

.)در اين مقاله هدف از بيان پسماند به طور كلي پسماند عادي مي باشد(صنعتيهايپسماند-5ويژهپسماندهاي

ها و از مهمترين اهداف شهرداريهاي ناشي از توليد پسماند ، همواره يكيوجود شهري سالم و به دور از آلودگيامروزه

شهرهاي دنيا اين امر موجب شده تا مديران در كالن.شودرساني به شهروندان بوده و مطرح ميمتصديان امور شهري در خدمت

مندي و و نظامبا سرعت باالتر، دقت نظافت بيشترپسماندهاي نوين بيافتند تا عمل دفع مندي از سيستمبه فكر بهره

هاي برداري از كشورهاي پيشرو جهان اقدام به استفاده از سطلدر اين ميان ، به تازگي و با الگو.مداري صورت پذيردضابطه

كه گويي اين انتقال تكنولوژي تنها الگوبرداري صرف و بدون آنجااز . هاي شهري شده استپسماندآوري مكانيزه براي جمع

جاست كه آيا له اصلي اينامس.ا براي شهروندان و شهرها به وجود آورده است آموزش بوده است، خود مشكالت و معضالتي ر

آوري پسماند توانسته ابعاد گوناگون و متنوع موضوع را مورد پوشش قرار دهد و از كارايي مطلوب اين سيستم مكانيزه جمع

يا قادر خواهد بود توقعات عمومي را آوري سنتي و دستي است آيا جايگزيني مناسب براي سيستم جمعبرخوردار بوده است و

ها و تبديل با توجه به اهميت مديريت منابع مالي در شهرداريها برآورده نمايد يا خير؟در داشتن شهري به دور از آلودگي

هاي مختلف شهري از گيري در زمينههاي اغلب مديران شهري كشور ، هر نوع از تصميمترين دغدغهبه يكي از اصليآن شدن

ها و ها چه در جهت صرفه اقتصادي و كنترل هزينهگذاري شديد بر منابع مالي شهرداريتواند با تاثيرجمله مديريت پسماند مي

ها يكي از مسائل و مشكالت الينفك تامين درآمد شهرداريكه امروزه .ها و منابع مالي موثر افتدچه در جهت هدر رفت سرمايه

ها هزينه ايجاد ، نصب و نگهداري و در استفاده از آناهايي كه بارگيري تكنولوژيكبآيا شرايط در اين يد آبه حساب مينان آ

كندها تحميل ميبر دوش شهرداريايكند و بار مالي اضافهها را به اصطالح دو خرجه ميشهرداريآن نهايت عدم كارايي

شعاع دسترسي بر جانمايي ويرسد نحوهبه نظر ميتوان چنين عنوان كرد كه ميدر بيان فرضيات موضوعمنطقي است؟ 

سازي و آموزش بر سيستم همچنان كه فرهنگ.ثر استؤمآوري پسماند به صورت مكانيزهسيستم جمعكارايي و عدم كارايي 

هاي مذكور نيز صات فيزيكي سطلرسد كه مشخدر واقع چنين به نظر مي.گذار استآوري پسماند به صورت مكانيزه تاثيرجمع

.ثر استوري پسماند مؤبر كارايي و عدم كارايي سيستم جمع آ
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پيشينه-2

به تازگي در عرصه شهرسازي ما وارد شده و در ايران شاهد پسماندهاي مكانيزه كه موضوع استفاده از سطلجاآناز 

مقاالتي منجمله. بسيار اندك هستنداند كه در اين خصوص موجودبه تبع منابعي ،هايي با قدمت بيش از يك دهه نيستيمنمونه

"آوري پسماندهاي جامد شهر تهرانطرح مكانيزاسيون جمع"توان به ميدكه تا حدودي به موضوع مورد مطالعه نزديك هستن

عملكرد اين مقاله به تشريح چگونگي .پرداخته شده اشاره كردشاهرودي و ابوالفضل ابراهيميمدنيتوسط همايون رضاكه 

آوري پسماندهاي جامد شهرداري تهران و همچنين چگونگي عملكرد شهرداري مذكور در اين رابطه سيستم هاي مكانيزه جمع

آوري و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده ارزيابي و بهينه سازي سيستم جمع"همچنين در مقاله اي با عنوان . پرداخته است

نوشته شده مديريت مسيريابي بهينه و استفاده از سيستم اطالعات زاده مدحت توسط آكه"جغرافياييستم اطالعاتاز سي

كردكه هيچ يك از منابع فوق به طور مستقيم به بررسي عملبا توجه به اين.در اين رابطه پرداخته شده است�����جغرافيايي

آسيب شناسي موضوعي و استفاده از ضوابط و استانداردها در جهت ارتقا كيفي بحث پيرامونآوري زباله وسيستم مكانيزه جمع

نگري در كه اقدام به جامع،سعي بران استاند يابي و شعاع دسترسي و مسائل اين چنيني نپرداختهاين سيستم و اصول مكان

.اين خصوص شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد توجه قرار گرفته است

اسي تحقيقشنروش- 3

هاي نبهجثر بر موضوع پرداخته شود و يح ابعاد مختلف مؤسعي شده تا با طراحي يك مدل مناسب يه تشرنوشتاردر اين

. نمايدرود محورهاي مطالعات را مشخص مياشاره ميآن كه در ذيل بهيلذا مدل.مختلف موضوع از هم تفكيك و تشريح شوند

برداري به عنوان مستندات مطالعات شده ميداني و ملموس موضوع مورد مطالعه اقدام به تصويرپژوهشلزوم ه بهجالبته با تو

بهره گرفته شده استنفر از ساكنين منطقه مورد مطالعه200پرسشنامه از يهاي ديگري همچون تهيهاست كه البته از روش

در تدوين پرسشنامه بيشتر سعي بر آن شده تا نظر .مورد تحليل قرار گرفته شد) 		
	(افزار تحليل آماري كه توسط نرم

كه آنجااز . شهروندان در ابعاد مختلف موضوع اخذ شده و از جانب داري و يا اعمال نظر سليقه اي و غير مسئوالنه پرهيز شود 

شد با طالعه احساس ميو اطالعات دقيق در خصوص سيستم مكانيزه در منطقه مورد ممارآنياز به اطالع از اهداف و برنامه ها و 

م شده كه صميمانه از ايشان تشكر آنجاهايي مسئولين ذيربط از واحد خدمات شهري شهرداري محترم همدان مصاحبه

. نماييممي

نظريچهارچوب-4

همچنين مالي و انساني و منابع اطالعاتي،. گذاردنظام مديريت شهري از عواملي متاثر بوده و تاثيرات متفاوتي بر شهرها مي

از طرفي خدماتي كه به . گذارنداين نظام مديريت شهري تاثير ميانتظارات دولت و مردم به عنوان عواملي هستند كه بر

هاي اين مدل هستند كه بيانگر تبعات گذارد به عنوان خروجيشهروندان داده و تغييرات كالبدي كه بر چهره شهر بر جاي مي

در واقع هر تصميمي در حوزه مديريت شهري گرفته )1383،29سعيدنيا،(..ت شهري استها درحوزه مديرياين تصميم گيري

اين . آوري زباله نيز از اين قاعده مستثني نيستندموضوع سيستم هاي مكانيزه جمع. هايي است گونياشود داراي ابعاد و گونمي

مطالعه قرار گيرند تا كارايي مطلوبي داشته و جانبه مورد بررسي و بايست به صورت همهرساني جديد ميشيوه از خدمات

ها را متاثر از خودنگذارند وآتغييراتي كه اين سيستم نوين بر سيماي شهرها ميقطعاً. رضايت شهروندان را به دنبال آورد

هاي مكانيزه به بيان انواع حاالت و در اين بخش به منظور بازتر شدن موضوع سيستم. سازند بسيار حايز اهميت استمي



به صورت مكانيزه از دو مرحله پسماندآوري 

از آن ي بعدي حمل مستقيم يا غير مستقيم

HAULED CONTAINER SYSTEM 

STATIONARY CONTAINER SYSTEM 

شود كه حجم پسماندهاي توليدي در يك محدوده بسيار 

يك پسماندهاي حمل و كاميون. شوددر اين حالت از تعداد محدودي باكس با حجم باال بهره گرفته مي

. شونددهند و مجدد به سمت باكس بعدي روانه مي

بهداشتي كه از تعدد باكس هاي جمع با گنجايش كم موجود نيست و مناظر نامطلوب و غير

برآن است تا از ظروف با شود، بلكه سعي 

٤

آوري هاي جمعدر واقع سيستم. به پرداخته شده استپسماند

ي بعدي حمل مستقيم يا غير مستقيمي نخست شامل عمليات برداشت پسماند و مرحلهمرحله

.گرددمياطالقهاي انتقال به مبادي دفع 

: شوندبه دو دسته تقسيم ميپسماندآوري هاي جمع

HAULED CONTAINER SYSTEM (HCS)هاي با ظروف متحرك  

STATIONARY CONTAINER SYSTEM (SCS)هاي با ظروف ثابت 

شود كه حجم پسماندهاي توليدي در يك محدوده بسيار مواقعي استفاده مي�����هايي با ظروف متحرك يا همان 

در اين حالت از تعداد محدودي باكس با حجم باال بهره گرفته مي

دهند و مجدد به سمت باكس بعدي روانه ميم مين آنجاآبه محل دفعپسماندسفر رفت و برگشت از محل توليد 

با گنجايش كم موجود نيست و مناظر نامطلوب و غيرپسماندبنابراين تعداد زيادي سطل 

شود، بلكه سعي جويي ميجايي نيز صرفهآيد كاسته شده و در زمان جابهبه وجود مي

.شودگنجايش زياد و تعداد كمتري بهره گرفته

پسماندآوري هاي جمعروش

مرحله. انداصلي تشكيل شده

هاي انتقال به مبادي دفع هطريق ايستگا

هاي جمعكلي انواع سيستمبه طور

هاي با ظروف متحرك  سيستم) الف

هاي با ظروف ثابت سيستم) ب

هايي با ظروف متحرك يا همان از سيستم

در اين حالت از تعداد محدودي باكس با حجم باال بهره گرفته مي. زياد و گسترده است

سفر رفت و برگشت از محل توليد 

بنابراين تعداد زيادي سطل 

به وجود ميپسماندآوري 

گنجايش زياد و تعداد كمتري بهره گرفته
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هاي پرس به گيرند و دستگاهبه صورت ثابت در يك مكان قرار ميپسماندآوري هاي جمعدر سيستم با ظروف ثابت باكس

شرايط تعدد ظروف و گنجايش ه بهدر اين حالت با توج. نمايندي ديگر حركت مياي به نقطهاز نقطهپسماندآوري منظور جمع

: آوري شامل سه دسته استهاي متداول در اين نوع از جمعبه طور كلي انواع سيستم. ها مدنظر استنكمتر آ

آوري با بارگيري مكانيكيهاي جمعسيستم)الف

آوري مكانيكي با بارگيري از طريق مكشهاي جمعسيستم)ب

دستيآوري با بارگيري هاي جمعسيستم)ج

سازي شد هاي پرس ذخيرهمحتويات تعدادي از ظروف در دستگاهكه نآوري با بارگيري مكانيكي پس از آهاي جمعدر سيستم

هايي كه در اين حالت مورد استفاده باكس. نمايندو ظرفيت تكميل گرديد به طرف محل دفع پسماند يا سكوي دفع حركت مي

هايي با حجم كمتر قدرت الزم به ذكر است استفاده از باكس. باشندليتر مي1100تا 80گيرند داراي گنجايشي بين قرار مي

)شاهرودي و ابراهيميمدني(. شودانعطاف پذيري و سهولت بارگيري و دسترسي را منجر ميمانور باال،

واژه وندال به قومي از .اغلب هدف مناسبي براي تخريب توسط گروه وندال استشوندها كه به اصطالح باكس ناميده ميسطل

شود كه در قرن پنجم ميالدي زندگي كرده و مردماني جنگجو، خونخوار و مهاجم بودند كه به الق ميطاسالو ا-اقوام ژرمن

نان آگري شهرت اين گروه به تخريب. اندپرداختهن مناطق ميآكررات به نواحي اطراف خود تجاوز كرده و به تخريب و تاراج 

هاي هاي اتوبوسكند كه به تخريب تاسيسات عمومي ،صندلين را نوعي روحيه بيمارگونه تعريف ميآژانورن پاتريس. است

از منظر جامعه شناسي شهري آموزش . ن تمايل دارندآتلگراف و نظاير هاي پست وهاي مسافربري و باجهمترو و ترنشهري،

جامعه باال برده و عابران را به ناظراني تبديل كند كه حتي با نگاهشان تواند نظارت اجتماعي را در سازي ميعمومي و فرهنگ

به همين منظور افزايش . گر صلب نمايندتوانند مانع از تخريب اموال عمومي شهري شوند و اين امكان را از تخريبهم مي

به تبع در زمينه . گيردماعي قرار ميمشاركت اجتماعي در مديريت شهري به عنوان عاملي كارا در برابر اين اين ناماليمات اجت

پذيرد آوري پسماند افزايش نظارت كه از افزايش سطح مشاركت مردم در زمينه مديريت شهري منشا ميهاي جمعخاص باكس

تواند كمك شاياني به جلوگيري از سرقت خورد ميها به چشم مينآاي بيشتر در به خصوص در مناطقي كه رنگ و بوي محله

)122و22و1383،21محسني تبريزي،(.هاي زباله نمايدباكسو تخريب

)شهر همدان(موردي يمطالعهدرهايافته- 5

ي موردي در شهر همدان به عنوان مركز م مطالعهنجاااقدام به آن تر شدنبه منظور آشنايي بيشتر با موضوع و ملموس

با جمعيتي بالغ واقع در اقليمي سرد و خشك كشورعنوان يكي از شهرهاي غربيشهر همدان به. استان همدان شده است

هاي كارگيري سطلهبه تازگي اقدام به بكه شهرداري محترم همدان در حوزه خدمات شهري خود استنفر500000بر 

توليدي در شهر پسماند،محترم شهرداريبر اساس آمار ماخوذ از.نموده استدر اين حوزه پسماندآوري مكانيزه جمع

800براي هر نفر پسماندنفر سرانه توليد 500000باشد كه با احتساب جمعيت تقريبي تن مي400همدان روزانه معادل 

توليدي در روز مستلزم وجود توان مديريتي باالي پسماندچه مسلم است اين حجم آن. ورد شده استگرم در روز برآ

شهرداري همدان نيز با . زيستي پاك براي شهروندان استفراهم نمودن محيطها وشهرداري در حفظ شهر از آلودگي

كه از جمله ديگر ،به صورت مكانيزه نموده استپسماندآوري هاي جمعهدف نيل به اين مطلوب اقدام به بكارگيري سطل

و انتقال پسماندست با توان به جلوگيري از تماس مستقيم دها در شهر همدان مياهداف مد نظر در به كارگيري سطل
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در اين حجم پسماندآوري مند كردن جمعها و نظامپسماندآلودگي از اين طريق ، جلوگيري از دسترسي حيوانات به 

د از ورق گالوانيزه ساخته هاي جديسياه و سطلهاي قديمي از آهنسطلالزم به ذكر است .گسترده در شهر برشمرد

سياه وجود داشت وزن هاي تهيه شده از آهنها يا همان سطلتر سطلهاي قديمير مدلاز جمله مشكالتي كه د. شوندمي

سياه در البته استفاده از آهن. ها بوده استجايي بوده و همچنين حجم كمتر گنجايش آنمشكل جابها و سنگين آن

موجبات زنگ زدگي اين هايي طوالني مناطقي همچون استان همدان به علت وجود اقليمي سرد و خشك با زمستان

باشد هدف از ليتر مي770پسماندهاي گنجايش باكس. مراه داشت كه اين عامل نيز مزيد بر علت گشتهها را بهسطل

هاي با گنجايش كمتر نياز به تخليه سريعتر و تعداد بيشتر عنوان شده زيرا سطلهانآانتخاب اين حجم متعادل بودن 

در درونشان افزايش يافته و تجمع حيوانات و تصاعد بوي بد را پسماندبيشتر مدت ماندن هايي با گنجايشداشته و سطل

ليتري از ورق گالوانيزه استفاده شده كه در 770پسماندهاي طور كه پيشتر اشاره رفت در سطلهمان.نمايدتشديد مي

:باشندشرح زير ميشماري از مشكالت و مخاطرات به وجود آمده به .زدگي مقاوم استبرابر زنگ

.ها در مناطق پر ترددعدم گنجايش كافي سطل�

.اييابي سليقهسازي و اعمال مكانعدم وجود مكاني ثابت به علت رعايت نكردن محوطه�

.اندازدهايي كه به طور مستقيم در ديد عابر قرار دارد و زيبايي بصري محيط را به مخاطره ميگيري در مكانقرار�

.زندها ، ميادين و معابر يا عرض كم كه مشكالت ترافيكي را بيشتر دامن ميتقاطعگيري در قرار�

.سيب پذيرتر مانند سالمندان و كودكانآبراي دسترسي اقشار گزيني در مناطق ايمن عدم مكان�

بعدي تر هاي مناسبها و ناگزير شدن به جايگزيني نمونهلين در به كارگيري سطلؤگيري مسزدگي در تصميمشتاب�

.زدگيبه علت وزن كمتر و مقاومت بيشتر در مقابل زنگ

.هاي فرسوده به علت ايجاد مشكالت ترددها در بافتها و باكسعدم امكان به كارگيري سطل�

.زدن كيفيت محيطينداشتن درب و تجمع حيوانات و اشاعه آلودگي به محيط پيرامون و برهم�

.ن استانداردي مشخص براي يافتن تعداد كافيها به تعداد كافي و نداشتعدم وجود سطل�

نه كامل جايگزين سيستم دستي پيشين نگشته واي كه سيستم مكانيزه به طورها به گونهدوخرجه شدن شهرداري�

.استهاي مضاعف را برشهرداري ها تحميل نمودهها بلكه هزينهتنها نقشي در كنترل هزينه

شوند كه با شكستگي در ناحيه دستگيره اتصال به دستگاه پرس مواجه ميپسماندهاي فيزيكي اغلب سطلبه لحاظ �

.باشدها ممكن نميدر صورت وقوع اين اتفاق امكان اتصال مكانيزه دستگاه به سطل

هاي شود و امكان دسترسي دستگاههايي كه به طور طبيعي براي پارك خودروها در نظر گرفته ميگيري در مكانقرار�

.سازدها ممكن نميسپرس را به باك

ها مشكالت ترافيكي را به همراه داشته و از ها در ساعات اوج تردد خودروها از خياباناقدام به تنظيف و تخليه سطل�

. گذاردهاي بصري را در ذهن شهروندان به جا ميطرفي تصاويري به دور از زيبايي

يع در كار خود اقدام به رها جهت تسپسماندآوري جمعگاه باعث شده تا متصديانعدم الزام به تخليه مكانيزه، گه�

هاي پرس اجتناب كنند كه اين به دستگاهها آنها نمايند و از اتصال ها به صورت دستي از سطلپسماندخارج نمودن 

.هر حال موجب اشاعه آلودگي خواهد شدامر به
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هاتحليل پرسشنامهونتايج حاصل از تجزيه-6

هاي مكانيزه را در نمودند اين افراد عدم وجود سطلاستفاده نميپسماندگان از سطل هاي از پرسش شوند% 26.93نزديك به 

اند كه با در نظر گرفتن درصد باالي تمايل افراد به استفاده از اين دسترس خود عاملي در جهت اين عدم استفاده ذكر نموده

توجهي را به خود اختصاص كنندگان رقم قابلها استفادهنآن تعدادتوان چنين ادعا كرد كه در صورت كافي بودها ميسطل

آوري هاي مكانيزه را در كل جايگزين مناسبي براي حالت دستي و سنتي جمعاز پرسش شوندگان سطل% 92بالغ بر .دهندمي

در ميان پرسش .شودرا مانع مي% 100اند اما ايراداتي كه در موضوع هنوز حل نشده باقي مانده هنوز برتري ذكر نمودهپسماند

ها همچنان شوند و براين باورند كه اين سطلها را همچنان قائل مياز افراد دسترس حيوانات به سطل% 65شوندگان در حدود 

ها گيرند، همچنين جمع شدن مگس و بوي بد متصاعد شونده از اين سطلها مورد دسترس قرار ميتوسط حيواناتي از قبيل گربه

از پرسش شوندگان گنجايش % 65در حدود .شودهاست كه دسترس حيوانات را نيز منجر مينآليل عدم وجود درب براي به د

گيري چند سطل در يك ردهند قرارا به خود اختصاص مي% 35دانند اما باقي افرادي كه در حدود را كافي ميپسماندهاي سطل

دانند كه در حاالت خاص مذكور نياز به جانمايي هاي خاص ميها در مكانلمكان را نشان از كافي نبودن گنجايش اين سط

دانند و بر اين را در ساعات ظهر مناسب نميپسماندآوري از پرسش شوندگان زمان جمع% 58در حدود .شودمتعدد احساس مي

در اين پسماندآوري باورند كه تردد خودروهاي سنگين مخصوص جمع

شدن راه و سد معبر شده و تحت فشار بودن ساعات منجر به مسدود

از طرف مردم در باز نمودن راه منجر به عدم پسماندآوري متصديان جمع

همچنين . شودميپسماندآوري كامل جمع

را منطبق بر ساعات اوج شلوغي معابر پسماندآوري ساعات روز جمع

از پرسش شوندگان فاصله سطل% 62در حدود . دانندمي

دانند و باقي افراد قرار گرفتن را نسبت به خود مناسب ميپسماندهاي 

گيري هايشان را مكان مناسب براي قراراين افراد اغلب سر كوچه. اندها در فواصل دور را عاملي عدم دسترسي اعالم نمودهنآ

از سطح شهر پسماندآوري ه جمعدر ساعات مقرر اقدام بپسماندآوري خوشبختانه متصديان خدوم جمع.دانندها ميسطل

پسماندآوري البته رعايت اصول بهداشتي در جمع.از رضايت شهروندان همراه بوده است% 81نمايند كه اين امر با حدود مي

شوندگان اعالم از پرسش% 62در اين ميان . گيردتوسط متصديان مربوطه چيزي است كه اغلب كمتر مورد توجه قرار مي

ها و در نهايت عدم پسماندها با نآتماس مستقيم دست، عدم استفاده از ماسك در مواردي دستكش. اندنمودهنارضايتي 

.ذكر نموداز موارد فوقها را سطلشستشوي كافي 
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و پيشنهاداتگيرييجهنت-7

شوند دچار شهرها به كار گرفته ميناز تكنولوژي كه به تازگي توسط كالگيري ني در بهرهامتاسفانه شهرهاي كوچك و مي

مندي و چشم انداز نگري، ضابطهگرايي، جامعزدگي در تقليد بدون بوميشوند و شتابريزي مينه و بدون برنامهتقليدي نا آگاها

محوري نتيجه اي جز هدر رفت منابع مالي محدود شهرداري ها ،نارضايتي شهروندآن و عدم كسب موفقيت و مطلوبيت براي 

شود لكن عدم ها گامي مثبت تلقي ميآوري پسماند از طرف شهرداريهر چند امروزه تهيه سيستم مكانيزه جمع. نها نداردآ

نگر و همچنين عدم رعايت ضوابط شهرسازي موجب عدم تطبيق اين حركت نوآورانه با وضع موجود زندگي رعايت اصول جامع

ها در دسترس اي كه اين سطلشكالتي همچون عدم جانمايي مناسب به گونهم. شهري شده و مشكالتي را به دنبال آورده است

آورند و يا از نظر تعداد، حجم، رنگ، فرم و ابعاد ، بومي ،جامع نگر گيرند ويا مشكل سد معبر را به وجود ميشهروندان قرار نمي

نداشته و حتي به اصطالح موجب دو خرجه هاي شهرداري را كنترل و كاهش هزينهاز طرفي توانايي. شوندو كارا ظاهر نمي

آموزش كافي نيز عدم تمايل در مواردي عدم. اندآوري به صورت مكانيزه و سنتي دستي شدهجمعها دربودن شهرداري

تر شدن لذا با گسترده.  آوري پسماند را به دنبال آورده استشهروندان به استفاده و عدم كفايت و كارايي الزم متصديان جمع

شكالت ناشي از عدم رعايت مواردي اين چنيني، لزوم تدوين و تدقيق ضوابط و مقرراتي براي استفاده از اين سيستم مكانيزه م

با توجه به مسائلي . شودرساني به شهروندان به وضوح احساس ميمندي و خدمتوري ، رضايتدر جهت افزايش كارايي، بهره

ها متاسفانه خواه و ناخواه اقدام به اجراي اين ر گرفتن اين موضوع كه اغلب شهرداريكه پيشتر مورد بحث واقع شد و با در نظ

نمايد لذا توصيه هاي تحميلي را چندين برابر مياند و بازگشت از اين سيستم هزينهها نمودهپسماندآوري سيستم براي جمع

.گيردموارد و نكات زير را مد نظر قرار ،پسماندهاي يابي و مديريت باكسشود در تهيه ، اجرا و مكانمي

هاي پرسهدر مسيريابي بهينه به منظور جلوگيري از طي مسيرهاي اضافي دستگا���استفاده از نرم افزار �

با نظر پسماندآوري يابي جمعتر است اقدام به مكانها قوينآاي در هايي كه ماهيت محلهشود در مكانپيشنهاد مي�

جاآنها در پسماندها شود تا نآق و پذيرش اهالي و تواف

رعايت اصول شهرسازي و زيبايي شناسانه . آوري شودجمع

.بايد لحاظ گرددهمرا با نظر اهالي تواماً

درب اين ظرف (دار استفاده از ظروف درب�

ها نآاي طراحي شود كه نياز به باز نمودن تواند به گونهمي

درب فنري باكس باز شده و مده آنباشد تنها با فشار وارد 

همچنين در اين روش . دوباره به حالت اول باز گردد

).باشندهاي مذكور ميكودكان نيز قادر به استفاده از سطل

ب�

ا توجه 

به 

هاقليم

اي 
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ها استفاده شود كه هاي براي باكسشود از رنگمتنوع و سيماي متفاوت شهرها در مناطق مختلف كشور توصيه مي

در شب را براي افراد تسهيل نموده و همچنين در فصول سرد و برفي امكان روئيت توسط عابرين ممكن امكان ديد 

.هاي ناگهاني اجتناب گرددباشد تا از برخورد

ها و ايجاد حس مسئوليت در گيري از مشاركت مردمي در جهت كاهش هزينهها با بهرهمحوطه سازي اطراف باكس�

ازمشاركت ايشانشهروندان نشات گرفته 

هاي فرسوده نخواهد داشت اما در صورت الزام به استفاده از اگر چه استفاده از اين سيستم كارايي مناسبي در بافت�

شود وانت ميخودروهاي تر نظير هاي مناسبهايي با اندازهكارگيري باكسهاي فرسوده توصيه بهاين سيستم در بافت

.مرتفع گرددايهتا اندازتا مشكل تردد درون بافت

هايي كه تا حد امكان در ديد مستقيم واقع نشوند اين امر با توجه به اصول زيبايي شناختي در نظر گيري در مكانقرار�

)با رعايت ملزومات دسترسي(گرفته مي شود 

دكان يا ها براي كونآها ، ميادين و در معابر با عرض زياد در حالتي كه دسترسي به عدم قرارگيري در تقاطع�

.سالمندان خطر آفرين باشد

ها حاكم تري بر خياباناز ساعات اوج تردد به ساعاتي كه ترافيك عبوري سبكپسماندآوري تغيير ساعات جمع�

)بعد از ظهر30/17- 30/14به 16-11براي مثال تغيير ساعت .(است

شود در صورت لزوم قرارگيري گرفته ميهايي كه به طور طبيعي براي پارك خودروها در نظرعدم قرارگيري در مكان�

.ها ممنوعيت پارك براي خودروها در نظر گرفته شوددر اين مكان

ها يا برخورد با خودروهاها و تدابير مانع شونده از سرقت يا حركت در خيابانها در مكان ريلگيري سطلالزام به قرار�

.ايجاد ننمايد... اي كه مشكالت تخليه و سال به گونهيابي با در نظر گرفتن فصول سرد و پر بارش لزوم مكان�

هاي ايجاد شده پسماندتواند ليتر مي770مي توان ادعا كرد كه هر باكس با گنجايش پسماندبا توجه به سرانه توليد �

.اين امر مي تواند به يافتن ميزان باكس مورد نياز تا حدود كمك نمايد. نفر را در خود جاي دهد962توسط 

ها توسط كاربراني هايي كه تجمع بيشتر است و اغلب اين باكسها با ظرفيتي بيشتر در مكاندر نظر گرفتن باكس�

.گيرند مانند كاربري تجاريغير از ساكنين مساكن مورد استفاده قرار مي

ت در اين امر و دقها تنظيف سطلالزام به ها به رعايت اصول بهداشتي فردي و پسماندآموزش متصديان جمع آوري �

.و ممانعت از نشر آلودگي به محيط پيرامون

ها را نآها داشته باشند و سازي و سوق دادن توجه عموم به سمتي كه احساس مالكيت بر سطلايجاد فرهنگ�

. مستلزم ارتقا كيفيت محيط پيرامون خود دانسته تا از مشكالتي احتمال نظير سرقت جلوگيري شود

سازي و ارتقا حس تعلق به فضاست ،چه ازطريق فرهنگ,بر گرفته از عواملي چون آموزشافزايش نظارت كه خود �

. تواند عاملي براي حذف عامالن غيرمجاز تفكيك زباله نيز گرددعموم مردم وچه از طرق رسمي و قانوني مي
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