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چکیده
اهداف :با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرپذ یر بذودن شذهر یذزد ،میذ زان پسذماند
تولیدی افزایش یافته است  .حضور قابل توجه اتباع بی گانه در شهر و فعالیذت بخشذ ی
از این افراد در بخش غیررسمی بازیافت ضرورت ساماندهی فعالان غی ررسم ی بخذش
بازیافت را نشان می دهد  .ناهمگون ی فرهنگ ی ،اجرای برنامه های تفکیک مواد بازیذافتی
را در مناطق ی که این افراد ساکن هستند با مشکل رو بذه رو مذینمایذد  .پاسذخگذویی
مناسب به این مسذالل ،مسذتلزت تبیذین و ارزیذابی شذا

های پذرداز

و بازیافذت

می باشد که یکی از بهترین گزینه ها در مدیریت پسماندهای جامد شهری اسذت .ایذن
مهم باعث صرفه جویی در منابع ملی و بهبود کیفیت محیط زیست می گردد.
روش :این پذووهش بنذا دارد بذا بهره گیذری از رو
رویکرد کاربردی شا

های مؤثر بر بعد پر داز

شناسذی توصذیفی  -تحلیلذی بذا
و بازیافذت شذهر یذزد را تبیذین و

ارزیابی نماید .
یافتــههــا /نتــای  :یافتذذه ها نشذذان می دهذذد تکنولذذومی کم،وسذذت ،سذذاماندهی بخذذش
غیررسمی ،وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و پراکنش مناسب آن ب ر کارایی سیسذتم
مدیریت پسماند شهر یزد تأثیرگ ار بوده است ،اما زیرسا ت های پرداز
از فاکتورهای تشویقی بر کارایی سیستم تأثیر نداشته است.
___________________________
تاریخ دریافت 8931/60/60 :تاریخ تصویب8931/61/81 :

و اسذتفاده
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مقالة پژوهشی

تبیین و ارزیابی شاخصهای پردازش و بازیافت پسماند در راستای توسعة پایدار
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

نتیجهگیری :در نتیجه افذزایش ظرفیذت کار انذه تولیذد کم،وسذت ،بالذابردن کیفیذت
کم،وست تولید شده و ارتقذاء زی رسذا ت های پذرداز

در افذزایش کذارایی سیسذتم

مدیریت پسماند شهر یزد اثرگ ار واهد بود .استفاده از سیسذتم تشذویقی مذؤثرتر و
همچنین وجود مراکز ترکیبی و رعایت فاصل ة مناسب در پراکنش این مراکذز ترکیبذی
نیز در افزایش کارایی سیستم پسماند شهر یزد اثرگ ار واهد بود .
کلیدواژه ها :پ رداز  ،بازیافت ،تحلیل مسیر ،کارایی سیستم پسماند ،شهر یزد .
 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله (اهمیت و ضرورت ،اهداف و سؤالات پژوهش)

میزان تولید پسماندهای جامد شهری در شهرهای کشورهای در حال توسعه در طی چنذد
دهة ا یر چندین برابر شده است .تغییر سبک زندگی ،رشد سریع جمعیت مناطق شذهری بذه
علت مهاجرت های روستایی ،رشد اقتصادی و بهبذود شذرایط اجتمذاعی در میذان گذروههذای
مختلف شهری کشورهای در حال توسعة آسیایی و آفریقذایی از دلایذل افذزایش میذزان تولیذد
پسماندهای جامد شهری میباشد (سوتار و سینگ ،0682 ،8ص .)29 .امروزه مدیریت مناسب
مواد زالد جامد شهری بهعنوان یکی از مهمترین مسالل زیست محیطی در سراسر جهان مطرح
شده است (ما ،های،ل ،هانسون ،کایی ،و لیو ،0681 ،0ص .)990 .مدیریت پسماند روشی است
که از مدیران و سازمانها می واهد با به کارگیری تواناییهایشان جهذت حفاظذت و اسذتفادۀ
صحیح از منابع به سمت پایداری حرکت کننذد (کوالهذو و لانذگ ،0681 ،9ص .)39 .پسذماند
جامد شهری معمولاً به عنوان آشغال یا زباله شنا ته می شود و شامل موادی است کذه توسذط
انوارها ،بخش تجاری و مؤسسات دولتی دور اندا ته میشذوند (الکینذد و اسذزابو،0680 ،3
ص .)0 .هر رو  ،سیستم و یا وسیلهای که فرت فیزیکی یا شذیمیایی پسذماند را تغییذر دهنذد
پرداز

نامیده میشوند .هدف از پرداز  ،ارتقای راندمان و کارایی سیستم و بازیافت مواد و

انرمی است .تکنیکهای اصلی پرداز

شامل کاهش حجم (متراکمسازی) ،کذاهش شذیمیایی
1. Suthar and Singh
2. Ma, Hipel, Hanson, Cai and Liu
3. Coelhoa and Langea
4. Elkind and Szabo
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های پرداز

13

و بازیافت ...

حجم (پسماند سوزی) ،کاهش مکانیکی اندازه ( رد کردن) ،تفکیک مواد (جداسازی مکانیکی
و یا دسذتی) و شذک کذردن و آ گیذری اسذت (منذوری،8930 ،ص .)19 .همچنذین ،تهیذة
کم،وست ،یک رو

ارزشمند جهت کاهش پسماندهای آلی است؛ این رو

باعذث کذاهش

میزان دفع و سوزانده شدن پسماندهای جامد شهری میگردد .کم،وستهای تولیدی میتوانند
باعث کاهش هزینههای اقتصادی در جمعآوری ،حمذل و نقذل و پالذایش پسذماندهای جامذد
شهری گردند (جودار ،راموس ،کارایرا ،پاچکو ،و فرنانذدز ،0681 ،8ص .)000 .بازیافذت نیذز،
قسمت اصلی و زیربنایی هر طرح جامع مدیریت پسماند است و در صورتی که درست اجذرا
شود به فعالیتی دلخواه برای شهروندان جهت مدیریت مواد زالد جامد شهری تبذدیل واهذد
شد (فرزادکیا ،قاسمی ،اله آبادی ،و رستگار ،8932 ،ص .)113 .اهمیذت ایذن موضذوع زمذانی
مشخ

میشود که تحقیقات نشان می دهد بیش از دو درصد مردت در بعضی از کشورهای در

حال توسعه زندگی روزانة ود را با جمعآوری و فذرو

مذواد بازیذافتی میگ راننذد (ایذزه،

فزکرلی ،و ربرتس ،0689 ،0ص .)0286 .با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرپ یر بودن شذهر
یزد ،میزان پسماند تولیدی افزایش یافته است .حضور قابل توجه اتباع بیگانه در شهر و فعالیت
بخشی از این افراد در بخش غیررسمی بازیافت ضرورت ساماندهی فعالان غیررسذمی بخذش
بازیافت را نشان میدهد .سطح پایین آگاهیهای زیستمحیطی و ناهمگونی فرهنگی ،اجذرای
برنامههای تفکیک مواد بازیافتی را در مناطقی که این افراد ساکن هستند بذا مشذکل رو بذه رو
مینماید .همچنین ،وجود درصد قابل توجهی مواد بازیذافتی در پسذماندهای جامذد شذهری و
عدت استفاده از رو های نوین پرداز

نشان میدهد که باید توجه ویوه به ابعاد پذرداز

و

های پذرداز

و

بازیافت در شهر یزد صورت پ یرد .ل ا هدف این پووهش بررسذی شذا

بازیافت به منظور کاهش پسماند دفن شده ،افزایش میزان بازیافت ،کذاهش هزینذهها ،افذزایش
پایداریهای زیست محیطی ،ارت قای کارایی سیستم مدیریت پسذماند شذهر یذزد و در نهایذت
دستیابی به توسعة پایدار شهری میباشد .از طرفی نبود مطالعه در زمینة بررسذی شذا

های

مؤثر بر این ابعاد را می توان از ضروریات انجات این پووهش برشمرد .با توجه به تبیین نظذری
1. Jodar, Ramos, Carreira, Pacheco, and Fernández
2. Ezeah, Fazakerley, and Roberts
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موارد مطروحه این سؤالات مطرح است که شا
شهر یزد چه میباشد؟ شا
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های تأثیرگ ار بذر بعذد پذرداز

پسذماند

های تأثیرگ ار بعد بازیافذت شذهر یذزد چیسذت؟ راهکارهذای

ارتقای کارایی سیستم در بخش پرداز

و بازیافت شهر یزد چگونه میباشد؟

 .2پیشینة تحقیق

در پووهشی که در سال  0683الماسی و همکذاران بذا عنذوان «ارزیذابی دانذش ،نگذر

و

عملکرد زنان کرمانشاهی به منظور کاهش ،بازیافذت و اسذتفاده مجذدد از پسذماندهای جامذد
شهری» انجات دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که زنذان دارای تحصذیلات دانشذگاهی ،شذاغل و
همچنین زنان جوان ،علم ،نگر

و عملکذرد بهتذری در تفکیذک پسذماندهای قابذل بازیافذت

داشتهاند؛ در حالی که رضایت کمتری نسذبت بذه سیسذتمهای جمذعآوری پسذماند داشذتهاند.
همچنین  31.99درصد آموز

مدیریت پسماند را در تلویزیون 03 ،درصد به صذورت چهذره

به چهره 90.08 ،درصد از طریق بروشورها 0.00 ،درصد از طریق روزنامهها و  8.33از طریذق
رادیو دریافت کردهاند .تحقیقی که در سال  0681با عنوان «منابع قابل بازیافت از پسذماندهای
جامد شهر ی :ارزیابی انرمی ،منافع اقتصادی و زیست محیطی در نیجریه» توسط آیودله ،آلذاا،،
و آگانجوییجب 8صورت گرفت ،نشان داد که استفاده از مواد زالد قابل بازیافت به جای تولید
محصولات جدید میتواند باعث صرفهجویی در مصرف برق گردد و برق حذدود  1/3میلیذون
نفر را تأمین کند .علاوه بر این ،در کل  88.18میلیون دلار منذافع اقتصذادی ایجذاد میکنذد کذه
معادل ایجاد حدود  80،200شغل میباشد .در پووهشی که لانگه و کوالهو 0در سال  0681با
عنوان «ارزیابی چر ة زندگی جهذت حمایذت از اسذتراتویهای پایذدار مذدیریت پسذماند در
برزیل» انجات دادهاند به این نتیجه رسذیدهاند کذه پایذدارترین راهبردهذا در شذهر ریذودومانیرو
تمرکز بر جمعآوری جداگانه پسماند و بازیافت آن میباشد .مه و عبدالمناف 9در پووهشی که
در سال  0681با عنوان «تحول در مدیریت پسماند جامد و چالشهای آینده در جداسازی و
بازیافت پسماند شهر مالزی» انجات دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که دفع زباله با تسذلط مذواد
1. Ayodele, Alao, and Ogunjuyigbe
2. Lange and Coelho
3. Moh and Abd Manaf

سال هجدهم
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قابل بازیافت در پسماند هنوز مهمترین رو

های پرداز

و بازیافت ...
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میباشد .این پووهشذگران تحذول سیاسذتهای

مدیریت پسماند و برنامهریزی استراتوی در مالزی را شامل همکاری در بسته شدن فضذاهای
باز دفع زباله ،ارتقای سذطوح موجذود و توسذعة دفذن بهداشذتی پسذماند میداننذد .موهانذا،
یوجاوال ،و موا 8در سال  0680در مطالعه ای به بررسی مدیریت پسماند جامد از طریق مدل
مشارکت عمومی  -صوصی پردا تهاند و رویکرد "مشارکت عمومی -صوصی" در جمع-
آوری پسماند و بازیافت حداکثری پسماند حاصل را با استفاده از رو های علمی بهعنوان
بهترین رویکرد معرفی کردهاند .در پووهشذی کذه در سذال  0680بذا عنذوان «نگرانذی زیسذت
محیطی و رفتار بازیافت» توسط جکریا و داود 0در مالزی صورت گرفته است ذکر شده اسذت
که عواملی مانند عدت مشارکت انوارها و نبذود تجهیذزات مذورد اسذتفاده بذرای جمذعآوری
پسماند سناریوی بازیافت مالزی را به چالش کشیده است .همچنین ،نتایج پذووهش حذاکی از
آن است که نگرانی زیستمحیطی با نگر

رابطة مثبت دارد .بنابراین ،نگرانی زیست محیطی

یک متغیر بالقوه در تأثیرگ اری بر تصمیمگیری برای بازیافت است .در پووهشی دیگر در سال
 0680با عنوان «مدیریت پسماند در آلمان توسعة اقتصاد چر های پایذدار» کذه توسذط نلذس،
گرونس و مورس چک 9صورت گرفته است بیان شده است که جمعآوری پسذماندهای قابذل
بازیافت به وبی در آلمان اجرا میشود ،ولی هنذوز هذم مشذکلاتی در جهذت بهبذود کیفیذت
بازیافت وجود دارد .سهم بازیافت از پسماندهای موجود باید افزایش بیشذتری داشذته باشذد،
همچنین بسیاری از مواد گرمازا به جای بازیافت سوزانده میشوند.
حیدری در پووهشی با عنوان « ارزیابی نقش زنان در مدیریت پسماند شک شذهری» کذه
در سال  8930در ناحیة آزاد شهر یزد انجات داده است به ایذن نتیجذه رسذیده اسذت کذه بذین
متغیرهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی و مسئولیت پ یری بذا میذزان مذدیریت زنذان در تفکیذک
پسماند شک از مبدأ ارتباط معنادار وجود دارد.
تحقیقی در سال 8932با عنوان «برنامذهریزی راهبذردی مذدیریت پسذماند شذهر زاهذدان»
توسط ر شانی نسب و صفری به رو

سوات صذورت گرفتذه اسذت کذه در آن همکذاری و
1. Mohana, Ujjawal and Meva
2. Jekria & Daud
3. Nelles, Grünes and Morscheck
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حمایت دولت برای تخصی

شمارۀ سی و چهارت

اعتبارات لازت به عنوان مهمترین راهبرد با بالاترین امتیاز معرفی

شده است .کریمی ،صدقی ،فدایی و مهدی نواد در پووهشی دیگر به بررسی تذأثیر مدا لذه از
طریق دو رو

آموز

چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر تفکیذک ،جداسذازی و بازیافذت

پسماند در شهر کلاله پردا تهاند و به این نتیجه رسیدهاند که در رو

آموز

چهره به چهره

آگاهی و مشارکت در جداسازی پسماند بیشتر میباشد و آموز هذای مسذتمر و برنامذهریزی
شده و وجود سازمانهای تفکیک کنندۀ پسماند ،کمک شایانی بذه اسذتفادۀ مجذدد از پسذماند
مینماید .نتایج حاصل از پیشینة تحقیق نشان میدهد در اکثر پووهشها شا

های پرداز

و بازیافت به صورت جامع مورد مطالعه قرار نگرفته و فاکتورهذای مذؤثر در ارتقذای کذارایی
سیستم تبیین و ارزیابی نگردیده است .در این پووهش سعی واهد شد شا
ارتقای کارایی سیستم ،در بعد پرداز

های مؤثر در

و بازیافت تبیین و ارزیابی گردند .همچنذین ،از مذدل-

سازی معادلات سا تاری و نرتافزار  plsدر تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شذده اسذت کذه
ود یکی از نوآوریهای تحقیق میباشد.
 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3روش شناسی

اطلاعات مورد نیاز در این پووهش از دو رو

جمعآوری گردیده است .در بخش نظذری

پووهش از کتب ،مقالات معتبر ،پایاننامههای لاتین و فارسی مرتبط با موضذوع اسذتفاده شذده
است .برای گردآوری سایر دادههای مورد نیاز پووهش از پرسشنامه استفاده شذده اسذت کذه
توسط کارشناسان تکمیل گردیده است .جامعة آماری  16نفر از کارشناسذان سذازمان پسذماند
شهرداری یزد ،حوزۀ دمات شهری و سازمان محیط زیست میباشند .رو

محاسذبة تعذداد

نمونهها استفاده از قاعدۀ ده برابری است براساس قاعدۀ ده برابری اندازۀ نمونة مورد نیاز برابر
است با حداکثر 86برابر بیشترین تعداد شا

های ترکیبی استفاده شده بذرای انذدازه گیذری

یک سازه از مدل یا  86برابر بیشترین تعداد مسیرهای سا تاری به سمت یک سازه اص در
مدل سا تاری(هایر ،هالت ،رینگل ،و سارستدت ،8930 ،8ص .)09 .در این پووهش از قاعذدۀ
1. Hair, Hult, Ringle and Sarstedt
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ده برابری برای محاسبظ تعداد نمونه های مورد نیاز استفاده شده است و تعداد  16پرسشنامذه
تکمیل شده است .در جدول  8تعریف عملیاتی پووهش آورده شده است.
جدول-1تعریف عملیاتی پژوهش
مأ

 :سیدیکویی ،جوشی و لوپی ،0686،8گااررو ،آبارکا ،مس و هاگ لند ،0689 ،0ایزه ،فزکرلی ،و ربرتس،
 ،0689سینات امبی ،داسایاناکا ،گاناواردنا و فرناندو ،0680 ،9امینی و امبالی0683 ،3
مفهوم

معرف

شاخص

کمکهای فنی و مالی برای ذینفعان
پرداز

وجود زیرسا تهای لازت جهت پرداز
ارتقای بازاریابی محصولات کم،وست
افزایش کیفیت کم،وست

ارتقای کارایی

ساماندهی بخش غیررسمی

سیستم مدیریت

حمایت و سازماندهی بخش غیررسمی

پسماند شهر یزد

وجود فاکتورهای تشویقی برای سازندگانی که از مواد بازیافتی استفاده میکنند.
بازیافت

تخصی

اعتبارات مالی جهت بازیافت

وجود مخازن بازیافت در سطح شهر(به ازای هر  8666نفر جمعیت) و وجود
مراکز تحویل مواد بازیافتی
وجود فاکتورهای تشویقی و تنبیهی برای تحویل پسماند بازیافتی

پاسخ و ارز گ اری گویههای تعیین شده در طیف  2گزینهای لیکرت از یلی کم ،برابذر
رتبة یک تا یلی زیاد بر اساس رتبة پنج بر اساس جهت سؤالات تعریف گردیده است.
جدول  -2گویههای مربوط به بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان ،تلفیق منابع جدول 8

 -8کمکهای مالی و فنی جهت پالایش پسماند به ذینفعان از طرف شهرداری صورت میگیرد؟
 -0زیرسا تهای لازت جهت تبدیل پسماند به کم،وست در شهر وجود دارد؟
 -9زیرسا تهای لازت جهت تولید  RDFوجود دارد؟
 -3زیرسا تهای لازت جهت استحصال گاز از پسماند وجود دارد؟
1. Sidique, Joshi and Lupi
2. Guerrero, Abarca, Maas and Hogland
3. Sinnathamby, Dasanayaka, Gunawardena, and Fernando
4. Amini and Ambali
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 -2کار انة تولید کم،وست ظرفیت لازت را دارد؟
 -0کیفیت کم،وست تولید شده چگونه میباشد؟
 -1بازاریابی محصولات کم،وست به نحو صحیح اجرا شده است؟

جهت تبیین و ارزیابی بعد بازیافت از معرفهای حمایت و سازماندهی بخش غیررسذمی،
وجود فاک تورهای تشویقی برای سازندگانی که از مواد بازیذافتی اسذتفاده میکننذد ،تخصذی
اعتبارات مالی جهت بازیافت ،وجود مخازن بازیافت در سطح شهر به همذراه مراکذز تحویذل
مواد بازیافتی و وجود فاکتورهای تشویقی برای تحویل پسماند بازیافتی اسذتفاده شذده اسذت.
گویههای این بعد در جدول ( )9ذکر شده است.
جدول  -3گویههای مربوط به بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان ،تلفیق منابع جدول 8

 -8آیا برنامه ای جهت ساماندهی فعالین غیررسمی بخش بازیافت در شهرداری وجود دارد؟
 -0فعالین غیررسمی بازیافت مالیات به سازمان میپردازند؟
 -9آیا مراکز رسمی جهت رید مواد بازیافتی بخش غیررسمی فعال در امر بازیافت وجود دارد؟
 -3آیا مراکز رسمی جهت تولید کالا از مواد بازیافتی وجود دارد؟
 -2آیا مراکز تولیدی غیررسمی جهت تولید کالا از مواد بازیافتی وجود دارد؟
 -0آیا فاکتورهای تشویقی برای سازندگانی که از مواد بازیافتی استفاده میکنند وجود دارد؟
 -1آیا ایستگاه تحویل مواد بازیافتی به صورت مناسب در سطح شهر وجود دارد؟
 -1پراکنش مخازن بازیافت در سطح شهر چگونه میباشد؟
 -3آیا ایستگاه های تحویل و مخازن بازیافتی به صورت ترکیبی در مناطق مختلف شهر وجود دارند؟
 -86آیا اعتبارات مالی لازت به امر بازیافت تخصی

یافته است؟

 -88آیا به کارگران آموز های لازت در زمینه مدیریت مواد بازیافتی داده شده است؟
 -80آیا از فاکتورهای تشویقی جهت ترغیب شهروندان به مشارکت در بخش بازیافت استفاده شده است؟

در جدول  3گویههای کارایی سیستم مدیریت پسماند بیان شده است.
جدول - 4گویههای موبوط به کارایی سیستم
مأ

 :نگارندگان ،تلفیق منابع جدول 8

 -8استراتویهای ابعاد مختلف مدیریت پسماند به روشنی بیان شده است؟
 -0اعتبارات مالی لازت به ابعاد مختلف پسماند جهت عملیاتی نمودن استراتویها ا تصاص یافته است؟
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جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است .روایی
همگرا ،یعنی اینکه تا چه حد یک مقیاس با مقیاسهای جذایگزین همذان سذازه ارتبذاط دارد.
مقیاس مشترک برای ارزیابی همگرا در سطح سازه ،متوسط واریانس اسذتخرا شذده()AVE
است .این معیار بهعنوان یک مقدار میانگین بزرگ از مربع بارهای شا

های مربوط به سازه

تعریف شده است (یعنی ،بارهای مربع تقسیم شده بین تعدادی از شا

ها) .بنابراین AVE

معادل اشتراک یک سازه است .مقدار  AVEبا استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

مقدار  AVEبرابر با  6/2یا بالاتر نشان میدهد که به طور متوسط سازه بذیش از نیمذی از
واریانس شا

های آن را توضیح میدهد .بدین معنی که  AVEبالاتر از  6/2روایی همگرا

قابل قبول را نشان میدهد.
بارهای بیرونی بالاتر برای یک سازه نشان میدهد که شا
بسیار مشترک هستند .اندازۀ بارهای بیرونی ،پایایی شا

های مربذوط بذه یذک سذازه

نیذز نامیذده میشذود .بذار بیرونذی

استاندارد شده باید  6/1یا بیشتر باشد .زمانی که بذار بیرونذی بزرگتذر از  6/1اسذت شذا
انعکاسی نگهداری میشود .زمانی که بذار بیرونذی بذین  6/3و  6/1اسذت بایذد تذأثیر حذ ف
بر پایایی ترکیبی بررسی شود و زمانی که بار بیرونی کوچکتر از  6/3اسذت شذا

شا

انعکاسی ح ف شود ،اما تأثیر آن بر روایی محتوا بررسی گردد.
روایی واگرا عبارت است از این که تا چه حد یک سازه با استانداردهای تجربی به درستی
از سایر سازه ها متمایز شده است .در این پووهش از معیار بارهای تقاطعی و معیذار فورنذل –
لارکر برای ارزیابی روایی واگرا است(هایر ،هالت ،رینگل ،و سارستدت ،8930 ،ص

-869 .

.)866
آزمون پایایی :پایایی مدل اندازهگیری پووهش به وسیلة پایایی ترکیبی مورد ارزیذابی قذرار
گرفته است .با توجه به اینکه آلفای کرونباخ نسبت به تعداد آیتمهذا حسذاس اسذت و عمومذاً
تمایل به دست کم گرفتن پایایی همسانی درونی دارد و ممکن است یک اقدات محافظهکارانذه
از پایایی همسانی درونی در نظر گرفته شود .با توجه به محدودیتهای آلفای کرونباخ پایذایی
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ترکیبی از لحاظ فنی مناسب تر است .این مقیذاس پایذایی ،بارهذای بیرونذی متفذاوتی را بذرای
شا

ها محاسبه و از فرمول زیر استفاده میکند.

که در آن
شا

نماد بارهای بیرونی استاندارد شده شا

اندازهگیری شده است.

طای اندازه گیری شذا

 iاز سازه اص است که بذا M

iو

نشذان دهنذدۀ

واریانس طای اندازهگیری است .مقدار پایایی ترکیبی بین  6/0تا  6/1در تحقیقات اکتشذافی
قابل قبول است؛ در حالی که در مراحل پیشرفتهتر تحقیق مقادیر  6/1تا  6/3میتواند رضذایت
بخش باشد .مقادیر بالاتر از  ./3مطلو

نیست ،زیرا نشان دهندۀ این است که شذا

ها بذه-

عنوان پدیدهای مشابه اندازهگیری شدهاند و بعید است چنین شا صی بذرای سذازه روا باشذد
(هایر ،هالت ،رینگل ،و سارستدت  ،8930 ،ص

.)31-33 .

ضرایب مسیر سا تاری :ضرایب مسیر ،مقذادیر اسذتاندارد شذدهای تقریبذاً بذین  -8تذا +8
هستند .ضرایب مسیر تخمین زده شدهای که دقیقا برابر با +8باشند؛ نشان دهندۀ روابذط قذوی
مثبت (و بالعکس برای مقادیرمنفی) است که از نظر آماری معنیدار است .ضرایبی که به صفر
نزدیکتر باشند روابط ضعیفتری را نشان میدهند .هنگامی کذه فذرس سذطح معنذیداری 2
درصد در نظر گرفته میشود ،مقدار  pباید کوچکتر از  6/62باشد تا نتیجه بگیریم رابطة تحت
بررسی در سطح اطمینان  32درصد معنیدار است (هایر ،هالت ،رینگل و سارستدت ،8930 ،
ص.)819 .
 .2 .3محدوده و قلمروی پژوهش

شهر یزد مرکز شهرستان یزد ،با وسعت  33.2کیلومتر مربع در مرکز استان یزد و در مسذیر
راه اصفهان -کرمان در مختصات ' 23و  98°عرس شمالی و' 09و 23°طول شرقی قرار دارد.
ارتفاع این شهر از سطح دریا  8082متر و فاصلة هوایی ایذران تذا تهذران  261کیلذومتر اسذت
(طرح جامع یزد ،8910 ،ص .)00 .طبق آ ذرین آمذار موجذود در سذازمان مذدیریت پسذماند
شهرداری شهر یزد ،میزان پسماند تولید شده از  12190تن در سال  8912به  890286تذن در
سال  8930رسیده است .میزان پسماندهای عفونی تولید شده در سال  8930معادل  8013تذن
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ذکر گرده است .همچنین آنالیز فیزیکی پسماندهای جامد شهری در سال  8931نشان میدهد؛
سهم مواد آلی ( 21درصد) ،پلاستیک ( 81درصد) ،کاغذ و مقذوا ( 88درصذد) ،منسذوجات و
شیشه و فلزات ( 1درصد) و سایر پسماندها  0درصذد بذوده اسذت .مهمتذرین اقذدات صذورت
گرفته در مدیریت پسماند ،طرح جمعآوری پسماند شک میباشد .در سال  8918تقریباً یک
سال پس از تأسیس سازمان مدیریت پسماند طرح تفکیک از مبذدأ در منطقذة  0و  9ذدمات
شهری آغاز شد و به تدریج گستر

یافت .از سال  8911جمعآوری مواد بازیافتی تمات سطح

شهر یزد به بخش صوصی واگ ار شد .تنام سالیانه پسماند شک در منذاطق اجذرای طذرح
تفکیک در سال  8930برابر با  0863326کیلوگرت بوده است.
 .4تبیین نظری مسئله

نظریة توسعة پایدار :با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی بهویوه
در جوامع شهری طی دو دهة گ شته رهیافت توسعة پایدار بهعنوان موضذوع روز دهذة آ ذر
قرن بیستم از سوی سوی سازمان ملذل مطذرح شذد و بذهعنذوان دسذتور کذار  08در سذطوح
بینالمللی ،منطقهای و محلی تعیین گردید (قدیری و ممسنی ،8932 ،ص .)16 .بنابراین توسعة
پایدار نیازمند برقراری تعادل مناسب میان ابعاد اقتص ادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطذی
است (اصلیپور و شریفزاده ،8933 ،ص .)031 .طبق اصل یک اعلامیه ریذو ،انسذان ،محذور
توجه توسعة پایدار است و این انسان سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد درهم سازی
با طبیعت میباشد (امان،ور و مذودت ،8933 ،ص .)03 .اسذتفاده از مفهذوت توسذعة پایذدار در
مدیریت پسماندها به معنای جایگزین کردن مفهوت  ،89Rبه معنذای کذاهش پسذماند ،اسذتفاده
مجدد از پسماند و بازیافت به جای دفن سادۀ پسماندهای جامذد شذهری اسذت(ما  ،0های،ذل،
هانسون ،کاای و لیو ،0681 ،ص .)991 .به عبارتی مهارت اصلی مدیریت پسذماندهای جامذد
شهر ی ،محدود کردن اثرات سوء زیست محیطی ناشی از پسماندها بر محیط زیسذت اسذت و
انتظار می رود این تأثیرات با کاهش تولید پسماند ،استفاده مجذدد از ضذایعات و بازیافذت بذه

1. Reduce, Reuse, Recycle
2. Ma
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حداقل برسد (کلاونی اکس ،8دزنذه و بلومبرگذا ،0681 ،ص.)289 .اصذل  08دسذتور کذار :08
دستور کار  08از دولتها ،صاحبان صنایع و عمذوت مذردت می واهذد جهذت کذاهش مقذدار
پسماند تولید شده از طریق افزایش بازیافت ،کذاهش اسذتفاده از تولیذدات بسذتهبندی شذده و
تولید محصولات سازگار با محیط زیست تلا

کنند (ازتکین ،0681 ، 0ص .)033 .برنامههای

عمدۀ دستور کار  08در ارتباط با موضوع پسماند به شرح زیر اعلات شده است:
نظریة شهر بدون پسماند یا پسماند صفر :مفهوت شهر بدون پسماند9چشمانذدازی را بذرای
مقابله با مشکلات پسماندهای جامد ،در جامعه ما به وجود آورده است .این ایده در بخشهای
مختلفی مانند مدیریت پسماندها ،معادن ،صنایع تولیدی و توسعة شهری توسعه یافته و اجرایی
شده است (زامان ،0682 ،3ص .)80 .شهر بدون پسذماند میتوانذد بذه زیذر سیسذتمهای زیذر
دستهبندی شود:
 -8پسماند صفردر مراکز اداری و تولیدی
 -0پسماند صفر در استفاده از منابع طبیعی
 -9رها سازی صفر پسماند
 -3پسماند صفر در چر ة محصولات تولید شده
 -2پسماند صفر در استفاده از مواد سمی
این رویکرد بهعنوان یک نقشة راه ،در صنایع تولیدی در آینده عمل واهذد کذرد و در آن
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جهت دستیابی به پایداری ،بذه منظذور کذاهش هزینذهها و
کمک به ایجاد جهانی بهتر گات برمی دارند(سینگ 2و همکاران ، ،ص. )8096 .
نظریة سیستمی :دیدگاه سیستمی با نگر

همه جانبذه و نظاتمنذد و ارتبذاط تمذات عناصذر

شهری با یکدیگر شهر را به صورت سیستمی نمایان میسازد که هدف آن ادامة حیات مطلو
شهروندان و رفاه آنان در دا ل این فضای جغرافیایی است .از آنجایی کذه مذدیریت شذهری
رویکرد سیستمی به شهر دارد این دیدگاه اهمیت فذوق العذادهای مییابذد .از ایذن رو عناصذر
1. Klavenieks
2. Oztekin
3. Zero Waste
4. Zaman
5. Singh

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

و بازیافت ...

های پرداز

13

د یل در سیستم مدیریت مواد زالد شهری باید در یک ارتباط تنگاتنگ بذا یکذدیگر باشذند و
بدون نگر

ارالة هرگونه رو

بنیادی و سیستماتیک به مراحل مذدیریتی کذار غیراصذولی و

غیرعلمی است(تقوایی ،8938 ،ص.)31 .
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5نتای حاصل از بعد پردازش

پایایی ترکیبی صورت گرفته است .ضریب پایایی بالاتراز

بررسی پایایی با استفاده از رو

 6.1بهعنوان میزان قابل قبول شنا ته میشود .مقادیر مربوط به بررسذی پایذایی شذا
جدول 2ذکر شده است .بر این اساس ب ا توجه به اینکه شذا

ها در

پایذایی ترکیبذی بذرای تمذات

متغیرها تأیید شده است می توان پایایی متغیرها را قابل قبول دانست و پایایی مورد تأیید قذرار
میگیرد.
جدول -5پایایی ترکیبی شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

پایایی ترکیبی

بعد پردازش

6/139

تکنولومی کم،وست

6/193

زیرسا تهای پرداز

6/130

پرداز

6/130

روایی همگرا در بعد پرداز

کارایی سیستم

با اسذتفاده از متوسذط واریذانس اسذتخرا شذده و بارهذای

بیرونی بررسی شده است .در جدول شمارۀ  0متوسط واریانس استخرا شده ذکر شده اسذت
و بر این اساس روایی همگرا مورد تأیید میباشد.
جدول -6متوسط واریانس استخراج شده شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

شاخصهای بعد پردازش

متوسط واریانس استخراج شده

تکنولومی کم،وست

6/161
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
شاخصهای بعد پردازش

شمارۀ سی و چهارت

متوسط واریانس استخراج شده

زیرسا تهای پرداز

6/003

پرداز

6/020
6/022

کارایی سیستم

بارهای بیرونی به جز در گویة  3در تمامی گویهها مقادیر بار بیرونی بالاتر از  6/1میباشد
که با توجه به عدت افزایش پایایی ترکیبی هنگات ح ف گویة  3این گویه ح ف نگردیده است
و روایی همگرا مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول - 7مقدار باربیرونی شاخصهای بعد پردازش
مأ
شاخصهای بعد پردازش

تکنولومی کم،وست

زیرسا تهای پرداز
پرداز
کارایی سیستم

 :نگارندگان8931 ،
گویه

مقدار بار بیرونی

Tre2

6/119

Tre5

6/309

Tre3

6/133

Tre4

6/010

Tre6

6/131

Tre7

6/121

Manage1

6/182

Manage2

6/163

شکل - 1نتای حاصل از تحلیل بارهای بیرونی سازهها
مأ

 :نگارندگان8931 ،

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

روایی واگرا در بعد پرداز

های پرداز
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و بازیافت ...

با استفاده از بارهای تقاطعی و آزمون فذورنر-لذارکر بررسذی

شده است.جهت بررسی صحت متمایز شدن سازهها از یکدیگر ،بارهای تقاطعی ،یعنی همذان
همبستگی با استفاده از نرت افزار پی ال اس در پی ال اس الگوریتم محاسبه گردیده اسذت .بذا
توجه به اینکه همبستگی هر گویه با سازۀ مربوط به ود بیشتر از همبستگی با سازههای دیگر
است ،روایی واگر در این قسمت مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  -8بارهای تقاطعی شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

کارایی سیستم

پردازش

زیرساختهای پردازش

تکنولوژی کمپوست

سوالات

0/518

0/232

0/016

0/256

Management1

0/508

0/181

0/103

6/932

Management2

0/882

-0/226

-0/313

0/573

-0/031

0/805

0/588

-0/838

Tre2
Tre3

0/086

0/865

0/676

- 6/998

Tre4

0/255

-0/831

-0/858

6/309

Tre5

0/168

0/633

0/587

-0/337

Tre6

0/011

0/585

0/718

-0/818

Tre7

0/812

0/760

0/832

-0/257

Tre1

در آزمون فورنر-لارکر ریشذة دوت مقذادیر متوسذط واریذانس اسذتخرا شذدۀ سذازهها بذا
همبستگی سازههای دیگر مقایسه می شود .ج ر متوسط واریانس استخرا شده در قطر جدول
قرار می گیرد و مقادیر غیر از قطر اصلی نیز همبستگی را نشان میدهذد .جهذت تأییذد روایذی
همگرا باید ریشة دوت یا ج ر هر سازه بزرگتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشذد.
با استفاده از نرت افزار پی ال اس در پی ال اس الگوریتم محاسبات آزمون صورت گرفته است.
همانطور که مشاهده می شود اعداد قطر اصلی از مقادیر اعداد انه های زیرین و اعداد سمت
چپ قطر اصلی بیشتر است .از این رو می توان اظهار داشذت روایذی واگذرای مذدل در حذد
مناسبی میباشد.
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شمارۀ سی و چهارت

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول - 9آزمون فورنر -لارکر در شاخصهای بعد پردازش
مأ
کارایی سیستم

6/163

پردازش

 :نگارندگان8931 ،

زیرساختهای پردازش

تکنولوژی کمپوست

0/535

تکنولومی کم،وست

0/733

-0/887

زیرسا تهای پرداز

0/501

0/728

-0/880

پرداز

0/231

0/073

0/338

کارایی سیستم

ضرایب t

طای استاندارد بوت استرپ ،محاسبة مقادیر تجربی  tو pرا بذرای همذه ضذرایب مسذیر
سا تاری ممکن میسازد .با سطح طای  2درصد اگر  t≥1.96باشد ،نشان از صذحت رابطذه
میان سازهها و درنتیجه تأیید رابطههای پووهش در سطح اطمینان  32درصد است .با اسذتفاده
از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در نرت افزار پی ال اس در منو محاسبات ،آزمون بوت
استرپینگ اجرا گردید و مقادیر  tو  pمحاسبه گردید .مقادیر محاسبه شده در جذدول 86ذکذر
شده است.
جدول -10مقادیر ضریب tو  pحاصل از تحلیل شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،
مقدار t

مقدار p

نتیجه

رابطة اول

تکنولومی کم،وست بر بعد پالایش تأثیر دارد.

8.019

6/633

عدت تایید رابطه

رابطة دوت

تکنولومی کم،وست بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

2.196

6/666

تایید رابطه

0.013

6/666

تایید رابطه

6/803

6/131

عدت تأیید رابطه

9.681

6/669

تأیید رابطه

بررسی ارتباط شا

رابطة سوت
رابطة چهارت
رابطة پنجم

های پووهش

زیرسا تهای پرداز

بر بعد پرداز

تأثیرگ ار

بوده است.
زیرسا تهای پرداز

بر کارایی سیستم تأثیرگ ار

بوده است.
بعد پرداز

برکارایی سیستم تأثیرگ ار بوده است.

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

های پرداز

و بازیافت ...
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شکل- 2نتای حاصل از ضریب  tشاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

 .2 .5نتای حاصل از بعد بازیافت

پایایی بعد بازیافت :مقادیر مربوط به بررسی پایذایی شذا
است .بر این اساس با توجه به ای نکه شا

ها در جذدول 86ذکذر شذده

پایایی ترکیبی برای تمات متغیرها تأیید شده است

می توان پایایی متغیرها را قابل قبول دانست و پایایی مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول- 11مقادیر پایایی ترکیبی شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

پایایی ترکیبی

بعد بازیافت

6/388

بازیافت

6/112

ساماندهی بخش غیررسمی

6/123

استفاده از فاکتورهای تشویقی

6/183

وجود مراکز تحویل و فاصله متناسب

6/138

کارایی سیستم

نتایج روایی همگرا (متوسط واریانس استخرا شده و بارهای بیرونی) در جدول شذمارۀ
 80برای هر یک از شا
باشد.

ها ذکر شده است و بر این اساس روایی همگرا مذورد تأییذد مذی
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شمارۀ سی و چهارت

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول  -12مقادیر متوسط واریانس استخراج شده شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

بعد بازیافت

متوسط واریانس استخراج شده

بازیافت

6/113

ساماندهی بخش غیررسمی

6/139

استفاده از فاکتورهای تشویقی

6/068

وجود مراکز تحویل و فاصله متناسب

6/023

کارایی سیستم

6/061

بارهای بیرونی( جدول ) 89موید این مطلب است که روایی در مورد سذازهها قابذل قبذول
است.
جدول -13مقادیر بارهای بیرونی شاخصهای بعد بازیافت
مأ
بعد بازیافت

فاکتورهای تشویقی

بازیافت

ساماندهی بخش غیررسمی

وجود مراکز تحویل و فاصله مناسب

کارایی سیستم

 :نگارندگان8931 ،
گویه

مقدار بار بیرونی

Rec12

6/189

Rec6

6/136

Rec4

6/333

Rec5

6/133

Rec11

6/130

Rec1

6/130

Rec3

6/122

Rec7

6/118

Rec8

6/116

Rec9

6/121

Manage1

6/191

Manage2

6/113

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

های پرداز
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و بازیافت ...

شکل -3نتای حاصل از تحلیل بارهای بیرونی شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

روایی واگرا در بعد بازیافت با استفاده از بارهای تقاطعی و آزمون فذورنر-لذارکر بررسذی
شده است.مقادیر بارهای تقاطعی در جدول  83آورده شده است .روایی واگر در این قسذمت
مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول-14مقادیر بارهای تقاطعی شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

کارایی

وجود مراکز تحویل و

ساماندهی بخش

سیستم

فاصله مناسب

غیررسمی

بازیافت

فاکتورهای
تشویقی

سوالات

6/191

6/239

6/621

6/066

6/800

Mamagement1

6/113

6/201

6/913

6/329

6/990

Management2

6/061

6/993

6/130

6/191

6/063

Rec1

6/009

6/396

6/216

6/130

6/321

Rec11

6/063

6/318

6/380

6/921

6/189

Rec12

6/033

6/832

6/112

6/110

6/030

Rec3

6/019

6/960

6/303

6/333

6/218

Rec4

6/881

6/861

6/138

6/133

6/301

Rec5

6/023

6/908

6/932

6/311

6/136

Rec6
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
کارایی

وجود مراکز تحویل و

ساماندهی بخش

سیستم

فاصله مناسب

غیررسمی

شمارۀ سی و چهارت
فاکتورهای

بازیافت

سوالات

تشویقی

6/038

6/118

- 6/613

6/620

6/390

Rec7

6/903

6/116

6/333

6/911

6/913

Rec8

6/213

6/112

6/990

6/990

6/998

Rec9

روایی واگرا در آزمون فورنر-لارکر مورد تأیید قرار میگیرد .مقادیر آن در جذدول  82ذکذر شذده
است.
جدول  -15آزمون فورنر -لارکر شاخصهای بعد بازیافت
مأ
کارایی

وجود مراکز تحویل

ساماندهی بخش

سیستم

و فاصله مناسب

غیررسمی

6/163

 :نگارندگان8931 ،
بازیافت

استفاده از
فاکتورهای تشویقی

6/113

فاکتورهای تشویقی

6/116

6/223

بازیافت

6/138

6/380

6/313

ساماندهی بخش غیررسمی

6/112

6/011

6/982

6/339

6/033

6/029

6/930

6/033

وجود مراکز تحویل و فاصله
مناسب
کارایی سیستم

با استفاده از اطلاعات بذه دسذت آمذده از پرسذشنامذه ،در نذرتافذزار پذی ال اس در منذو
محاسبات ،آزمون بوت استرپینگ را اجرا مذیکنذیم و مقذادیر  tو  pرا بذه دسذت مذیآوریذم.
ضرایب  tدر جدول  80نشان داده شده است .با توجه به مقادیر به دست آمده تأیید رابطه و یا
عدت تأیید رابطه بین متغیرهای پووهش بیان شده است.
جدول  -16مقادیر  tشاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

بررسی ارتباط شاخصهای پژوهش

مقدار t

مقدار p

نتیجه

رابطة اول

استفاده از فاکتورهای تشویقی بر بازیافت تأثیر دارد.

0.622

6/636

تأیید رابطه

رابطة دوت

استفاده از فاکتورهای تشویقی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

8/360

6/621

عدت تأیید رابطه

رابطة سوت

بعد بازیافت بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

9/108

6/66

تأیید رابطه

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

های پرداز
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و بازیافت ...
مقدار t

مقدار p

نتیجه

رابطة چهارت

ساماندهی بخش غیررسمی بر بعد بازیافت تأثیر دارد.

06/836

6/66

تأیید رابطه

رابطة پنجم

ساماندهی بخش غیررسمی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

9/011

6/668

تأیید رابطه

6/862

6/381

عدت تأیید رابطه

3/896

6/66

تأیید رابطه

بررسی ارتباط شاخصهای پژوهش

رابطة ششم
رابطة هفتم

وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و فاصله مناسب پراکنش
این مراکز در سطح شهر بر بعد بازیافت تأثیر دارد.
وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و فاصلة مناسب پراکنش
این مراکز در سطح شهر بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

شکل  -4نتای حاصل از ضریب  tدر شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد سریع جمعیت ،افزایش جمعیت شهرنشین و توسعة اقتصادی ،مصرفگرایی و تولیذد
بیشتر پسماند را در بر داشته است .مشکلات زیست محیطی و بهداشتی به وجود آمده بذر اثذر
عدت مدیریت صحیح پسماندهای جامد شهری باعث افزایش بیماری ،آلودگی زمین ،آ  ،هذوا
 ،پراکنش بوی نامطبوع در فضا و سایر مشکلات گردیده است؛ به گونهای که ارتقذای کذارایی
سیستم مدیریت پسماند به یکی از مهمترین اهداف شهرداریها تبدیل شده است .با توجه بذه
اهمیت دو بعد پرداز
شا

و بازیافذت در ارتقذای کذارایی سیسذتم ،تحقیذق حاضذر بذه بررسذی

های مؤثر در افزایش کارایی این دو بعد پردا ته است .شناسایی شا

های مؤثر ،به
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و بازیافت ،کذاهش هزینذههای دفذن پسذماند و

جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی کمک شایانی واهد کرد .نتایج حاصل از پایذایی ترکیبذی دو
بعد نشان داد که میزان پایایی ترکیبی شا

ها مناسب و مطلذو

اسذت .همچنذین بررسذی

متوسط واریانس استخرا شده و بارهای بیرونی موید روایذی همگذرای مذدل اسذت .روایذی
واگرای مدل نیز با استفاده از بارهای تقاطعی و آزمون فورنر-لارکر مذورد تأییذد قذرار گرفتذه
است .بر اساس نتایج به دست آمده ،تکنولومی کم،وست بر بعد پرداز
تأثیرگ ار نبوده است ،اما تأثیر زیرسا تهای پرداز

بر بعد پرداز

با ضریب t=1.673

کاملذاً محسذوس بذوده

است و ضریب t=6.274میباشد .تکنولومی کم،وست در افذزایش کذارایی سیسذتم پسذماند
شهر یزد مؤثر بوده ،اما زیرسا تهای پرداز

در افذزایش کذارایی سیسذتم تأثیرگذ ار نبذوده

است.
در بعد بازیافت ،استفاده از فاکتورهای تشویقی بذا ضذریب T=1.902بذر کذارایی سیسذتم
تأثیرگ ار نبوده است .ساماندهی بخش غیر رسمی با ضریب T= 3.278بر کارایی سیستم تأثیر
داشته است .وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و فاصلة مناسب بین آنها با ضذریبt=9.130

برکارایی سیستم تأثیرگ ار بوده است .این نتایج با نتایج پووهش لانگ و کوالهو در سال 0681
مبنی بر تأثیرگ اری بعد بازیافت در ارتقای کارایی سیسذتم همخذوانی دارد .همچنذین ،نتذایج
پووهش با تحیقات جودار و همکاران در سال  0681مبنی بر اهمیت پرداز
و تبدیل آن به کم،وست و پرداز

پسماندهای تذر

پسماندهای جامد شهری هماهنگی دارد .نتایج بذه دسذت

آمده از پووهش مؤید نتایج تحقیقات امینی و همکاران در سال  0683در کشور مالزی مبنی بر
مؤثر بودن تشویق در بعد بازیافت میباشد .نتایج تحقیقذات ایذزه و همکذاران در سذال 0689
مبنی بر اهمیت بخش غیررسمی در راستای رسیدن به مدیریت پایدار پسماند با نتایج تحقیذق
همخوانی دارد .پیشنهاد میگردد با توجه به نتایج به دست آمده جهت افزایش کارایی سیسذتم
پسماند شهر یزد ،از سیستم تشویقی مؤثرتر جهت تشویق شهروندان و سازندگانی که از مذواد
بازیافتی استفاده میکنند؛ استفاده شذود .بذرای تشذویق شذهروندان میتذوان در قبذال تحویذل
پسماندهای بازیافتی از کارت پسماند و یا واحد پول مکمذل کذه اجذازۀ ریذد از مکانهذای
اص و یا استفاده رایگان از سیستم حمل و نقل عمومی را به شهروندان میدهد بهره برد .بذا
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استفاده از کمکهای مالی و معافیتهای مالیاتی میتوان سذازندگانی را کذه از مذواد بازیذافتی
استفاده میکنند مورد تشویق و حمایت قرار داد .همچنین ،وجود مراکز ترکیبی (مراکز تحویذل
مواد بازیافتی همراه با مخازن بازیافت) و رعایت فاصذلة مناسذب در پذراکنش ایذن مراکذز در
افزایش کارایی سیستم مؤثر واهد بود .افزایش ظرفیت کار انذة تولیذد کم،وسذت ،بالذابردن
کیفیت کم،وست تولید شده و ارتقای بازاریابی این محصول نقذش مهمذی در ارتقذای کذارایی
سیستم واهد داشت.
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