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اولویتبندی گز ینههای تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس
(مطالعه موردی :شهرک شهید رجایی شهر تهران )

منا بتوئی* ،1جعفر

قیدرخلجانی 2

 1کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهرهوری ،مجتمع مدیریت و فناوریهای نرم ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 2استادیار مهندسی صنایع -صنایع ،مجتمع مدیریت و فناوریهای نرم ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

(تاری خ دریافت 1931/70/22 :؛ تاریخ تصو یب)1931/11/70 :
چكیده
جوامع امروزی با رشد شهرنشینی مواجه هستند که این موضوع سبب ایجاد مشکالت و بحرانها ی فراوانی در محیطزیست شده است.
یکی از بحرانهای پیشِرو ،افزایش زباله بهو یژه در جوامع شهری است که اهمیت مدیریت پسماند را بیشازپیش افزایش داده است .از
منظر برنامهریزان شهری و پژوهشگران ،راهکار تفکیک زباله از مبدأ بیش از سایر راهکارها موردتوجه قرارگرفته است ،بهگونها ی که
گزینهها و راهکارهای متنوعی برای تفکیک زباله از مبدأ در مقاالت ،گزارشها و پژوهشهای متعدد ارائه شده است .بخشی از این
راهکارها در عمل با شکست مواجه شدهاند و برخی علیرغم بازدهی کم هنوز هم در حال اجرا هستند .در این راستا ،هدف از پژوهش
حاضر ،اولویتبندی گزینههای تفکیک زباله از مبدأ با توجه به راهکارهای موجود در پژوهشهای انجام شده در این حوزه است .
جامعه آماری تحقیق حاضر را شهروندان شهرک مسکونی شهید رجایی در شهر تهران تشکیل می دهند .آمار و اطالعات
موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از حدود  872خانوار شهرک مذکور بهدست آمد و گزینهها با استفاده از روش نزدیکی به
راهحل ایدهآل ( )TOPSISاولویتبندی شدند .درنها یت بر اساس اولویتهای بهدستآمده تحلیلهایی ارائه شده است که میتواند
مدیران بخش شهری را در برنامهریزی بهتر یاری نماید .نتایج پژوهش نشان میدهد در منطقه جغرافیایی موردمطالعه روشهای
تشویقی که منافع مادی بیشتری برای شهروندان به همراه دارند از ارجحیت بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژهها :تفکیک از مبدأ ،مدیریت پسماند ،برنامهریزی چند معیاره ،تاپسیس

*نویسنده مسئول

Email: Batoueim@yahoo.com
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سرآغاز
تغییرات سریع امروزی از جمله پیشرفت پرسرعت فناوری
اطالعات و ارتباطات ،افزایش رقابت جهانی ،افزایش فعالیتها و
وظایف سازمانها ،گسترش صنایع ،توسعه شهرنشینی (رفیعی و
همکارانSukholthaman & Sharp, 2016; 1932 ،
 ،)Ballestero, 2007تغییر جمعیتی بیسابقهای را در پی داشته
است ،بهگونهای که جمعیت جهان در  07سال گذشته ،به بیش
از دو برابر افزایش یافته است ) Sukholthaman & Sharp,
 .(2016رشد جمعیت ناگزیر ،با تولید زباله بیشتر همراه
است) .(Yean & Song, 2013اکثر کشورهای توسعهیافته
جهان با مدیریت مواد زائد و با تکیهبر روشهای نوین تفکیک و
بازیافت زباله ،در پی بهبود وضعیت محیطزیست و رونق
اقتصادی هستند ) .(Matsumoto, 2011در مدیریت مواد زائد،
دو شیوه کاهش و تفکیک زباله از مبدأ بر سایر روشها ترجیح
داده شدهاند ) (Permana et al., 2015کاهش زباله از مبدأ
شامل فعالیتهایی است که بهمنظور کاهش حجم ،آلودگی و یا
مسمومیت حاصل از زباله در سراسر چرخه عمر محصول صورت
میگیرد؛ که شامل فرایندهای طراحی و ساخت ،استفاده و دفع
محصوالت با حداقل محتوای سمی و حداقل حجم است
) (Prairie Village, 2004و تفکیک زباله فرایند جداسازی
زبالهها به زبالههای تر و خشک است (علیاری و همکاران،
 .)1933جداسازی زباله تر و خشک از مبدأ یکی از اصلیترین
حلقههای زنجیره بازیافت و بهرهبرداری از زباله عنوان شده
است ).(Matsumoto, 2011
توجه به تفکیک زباله و بازیافت مانع از هدر رفتن سرمایه ملی و
افزایش سطح بهداشت محیطی میشود )& Sukholthaman
 .(Sharp, 2016بخش زیادی از پسماندهای خشک دارای
ارزش اقتصادی هستند که با بازیافت آنها میتوان از هدر رفت
منابع خام و ذخایر کشور جلوگیری کرد (علیاری و همکاران،
 .)1933از دیگر مزایای توجه به تفکیک زباله میتوان به موارد،
حفظ منابع در راستای توسعه پایدار (نوابخش و نعیمی 1937 ،؛
 ،)Yean & Song, 2013صرفهجویی در مصرف انرژی
(منوری و همکاران ،)Matsumoto, 2011;1930 ،صرفهجویی
حاصل از هزینههای بازیافت و کمک به اقتصاد کالن کشور به
علت استفاده مجدد از مواد در چرخه تولید (سرور ،)1931 ،پایین
آوردن میزان دفع زباله و بهرهبرداری مناسبتر از محل دفن
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(منوری و همکاران1930 ،؛ سرورPrairie Village, 1931 ،

; )2004اشاره کرد .این موارد اهمیت مدیریت تولید و تفکیک
زباله را برای محیطزیست و منابع اقتصادی آشکار میسازد که
در این میان کاهش آسیب وارده به منابعطبیعی از طریق
تفکیک زباله از مبدأ از اهمیت ویژهای برخوردار است )Yean
.(& Song, 2013

بازیافت ،مهمترین مفهوم در مدیریت پسماند است
) (Sukholthaman & Sharp, 2016و گامی سبز در جهت
توسعه پایدار (سرور )1931 ،تلقی میشود .بهترین و آرمانیترین
شکل بازیافت تفکیک از مبدأ است ) .(Matsumoto, 2011با
توجه به این که منشأ مواد بازیافتی بیشتر منازل مسکونی و
صنایع هستند ،اجرای طرحهای تفکیک زباله از مبدأ توسط
خانوارها از اهمیت به سزایی برخوردار است (رفیعی و همکاران،
 .)1932تفکیک زباله در مبدأ یکی از مسائل چالش برانگیز در
کشورهای توسعه یافته است که در چند دهه اخیر مورد توجه
قرار گرفته است ).(Nguyen et al., 2015
محدودیتهای زمین برای دفن پسماندها در شهر تهران و در
بسیاری از شهرهای کشور اهمیت پرداختن به موضوع تفکیک
زباله را دو چندان مینماید (نوابخش و نعیمی .)1937 ،در این
راستا سازمان مدیریت پسماند شهر تهران اهدافی چون اجتناب
از تولید زباله ،کاهش تولید زباله ،استفاده مجدد ،بازیافت و
بازیابی مواد و انرژی را در دستور کار خود قرار داده است (سرور،
.)1931
مطالعات تجربی بیانگر آن هستند که ویژگیهای اجتماعی و
اقتصادی خانوار ،بر میزان تأثیر برنامههای بازیافت مؤثر است
) .(Morris & Holthausen, 1994همچنین مطالعات
متسوموتو نشان داد که متناسب با هر منطقه ،مزایا و هزینههای
برنامههای بازیافت بهطور قابل توجهی متفاوت است
) .(Matsumoto, 2011این موضوع خود بر سیاستگذاری بر
طرحهای اجرایی در مناطق مختلف تأثیرگذار است ،بهگونهای
که اجرای برنامههای بازیافت باید بر پایه پروفایلهای جمعیتی
ساکنان هر منطقه باشد ).(Nguyen et al., 2015
با توجه به مطالب گفته شده ،پژوهش حاضر با هدف تسهیل
جمعآوری و بازیافت زبالههای تولید شده در شهرک مسکونی
شهید رجایی شهر تهران (منطقه  ،)0اقدام به بررسی و
اولویتبندی گزینههای موجود در تفکیک زباله از مبدأ نموده
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است .این اقدام فرصت مناسبی برای ارزیابی ارائه برنامههای
بازیافت متناسب با هر منطقه از شهر ،فراهم میسازد.
این مقاله با ادبیات تحقیق در رابطه با طرحهای تفکیک زباله
دنبال میشود .پس از آن بخش سوم ،روش تحقیق را توضیح
میدهد .در نهایت ضمن جمع بندی ،پیشنهادهایی برای
تحقیقات آتی ارائه میشود.
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تولید شده در اغلب کشورهای جهان باه ویاژه در کشاورهای در
حال توسعه که از فناوری چندان پیشرفتهای برخوردار نیساتند را
بیش از پیش آشکار کرده است (منوری و همکاران .)1937 ،هار
چند بسیاری از کشورها به دنبال راههاایی جهات کااهش زبالاه
هستند اما هر ساله مقدار زبالههای تولیدی بر روی زماین رو باه
افزایش است .در سال  2712میانگین سرانه تولید روزانه زباله در
خاورمیانااه  1/1کیلااوگرم و در کشااورهای توسااعه یافتااه 2/2
کیلوگرم اعالم شد ).(Hoornweg & Bhada-Tata, 2012
جدول ذیل میزان سرانه تولید زباله در سال  2712و ، 2721
متناسب با هر منطقه از جهان را نشان میدهد.

مبانی نظری
آمارهایی از تولید زباله

رشد سریع جمعیت ،توسعه صنایع و پیشرفت فنااوری و افازایش
تنوع نیازهای جوامع انسانی ،لزوم جمعآوری زباله و پساماندهای

جدول ( :)1پیشبینی سرانه تولید زباله در سال ( 2222منبع)Hoornweg & Bhada-Tata, 2012 :
دادههای موجود
منطقه

آفریقا
شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام
اروپا و آسیای مرکزی
آمریکای التین و کارائیب
خاورمیانه و شمال آفریقا
مناطق توسعهیافته
جنوب آسیا

پیشبینی سال 2222

تولید زباله شهری

کل جمعیت
شهرنشین
(میلیون نفر)

سرانه
(کیلوگرم /روز)

کل
(تن/روز)

227
000
220
933
122
023
022

7/21
7/31
1/1
1/1
1/1
2/2
7/01

123113
093313
210933
090101
109101
1122232
132017

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده است ،سرانه تولید
زباله در خاورمیانه ،همانند سایر مناطق جهان رو به افزایش
است .در سال  ،1932تهران با جمعیت  2031270نفر با بیش از
 2/09میلیون تن زائدات شهری مواجه بوده است (سازمان
بازیافت و تبدیل مواد .)1939 ،در سال  1931میزان 2/02
میلیون تن زباله در شهر تهران و شهرکهای اقماری آن
جمعآوری گردید (منوری و همکاران .)1937 ،این روند رو به
رشد تولید زباله مشکالت بسیاری را در پی خواهد داشت و
مدیریت شهری برای جمعآوری این زبالهها باید مبالغ سنگینی
هزینه نماید ) .(Permana et al., 2015عالوه بر هزینههای
مالی ،هزینههای پنهان نیز وجود دارد که نهتنها به شهروندان
فعلی کشور ،بلکه به نسلهای آینده نیز تحمیل میشود ( Yean
 ،)& Song, 2013در صورتی که راهکار اجرایی مناسبی به کار

پیشبینی جمعیت
کل جمعیت جمعیت
(میلیون نفر) شهرنشین
113
1112
1223
2120
293
993
022
231
210
902
302
1791
090
1393

پیشبینی زباله شهری
سرانه
(کیلوگرم /روز)

مجموع
(تن /روز)

7/13
1/1
1/1
1/2
1/09
2/1
7/00

001307
1321903
910/317
029932
923927
1002010
120101

گرفته نشود ،نهتنها مدیریت شهری را با مشکل فزایندهای روبرو
میسازد بلکه در آیندهای نهچندان دور میتواند منجر به نابودی
محیطزیست شود (نوابخش و نعیمی.)1937 ،
رموز موفقیت اجرای طرحهای تفكیک زباله

در ادبیات موجود ،متغیرهای مؤثر بر رفتار بازیافت از مبدأ در
دستهها ی مختلف طبقهبندیشدهاند و تقریباً همه آنها بر
مواردی همانند موارد ذیل اشاره دارند:
بین جنسیت )،(Matsumoto, 2011; Yean & Song, 2013
سن ) ،(Matsumoto, 2011طبقه اجتماعی شامل :درآمد،
سطح تحصیالت و شغل (علیاری و همکاران1933 ،
; ،)Matsumoto, 2011سطح آگاهی از اهمیت بازیافت و
عوارض جانبی زباله )Rousta et al., 2015; Yean & Song,
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 (2013; Matsumoto, 2011تأثیر رسانهها ی گروهی )Yean

 ،(& Song, 2013رضایت از خدمات شهری (علیاری و
همکاران (Yean & Song, 2013; 1933 ،شاخصهای
اجتماعی )،(Matsumoto, 2011; Yean & Song, 2013
احساس تعلق اجتماعی (نوابخش و نعیمی1937 ،؛ & Yean
 )Song, 2013احساس فایدهمندی و باور به سودمندی )Yean
 (& Song, 2013; Kwatra et al., 2014انگیزههای ذاتی
(علیاری و همکاران1933 ،؛  ،)Yean & Song, 2013اجرای
طرحهای تشویقی ) Nguyen et al., 2015; Rousta et al.,
 (2015; Kwatra et al., 2014; Matsumoto, 2011و
میزان مشارکت شهروندان ) Sukholthaman & Sharp,
 (2016رابطه معناداری وجود دارد.
کاهش و تفکیک زباله بدون آگاهی رساندن به عموم مردم در
حد وسیع ،مشارکت مردم و حمایت دولتمردان امکانپذیر
نیست ) .(Permana et al., 2015موفقیت این طرح تابعی
از باور مردم از مفید بودن طرح ،اعتماد به مسئوالن اجرایی و
شناخت آثار مثبت طرح تفکیک است (سرور .)1931 ،بسته به
سطح آگاهی مردم ،شرکت و مشارکت آنان در امر تفکیک زباله
متفاوت است ) .(Kwatra et al., 2014آموزش ،فرهنگساز ی
و مشارکت مرد می مهمترین گام در جهت ساماندهی مدیریت
پسماندها و پر کردن شکاف موجود محسوب میشود (نوابخش
و نعیمی .)1937 ،یکی از خصلتهای مشارکت مردم ،مشارکت
فعال و خودانگیخته است؛ یعنی مشارکت از سوی مردم آغاز و از

طرف مسئولین مربوط هدایت میگردد .مشارکت در تفکیک و
جمعآوری زبالههای خانگی نیز از این نوع مشارکت است (سرور ،
 .)1931البته فرهنگسازی در این زمینه تأثیر بهسزایی خواهد
داشت ) .(Matsumoto, 2011پیشنیاز فرهنگسازی استفاده
از روشهای متناسب با هر منطقه است ) Kwatra et al.,
 ،(2014زیرا انسانها که هر یک خصوصیات اخالقی خاص
خود را دارند ،در نتیجه باید از روشهای مختلف و برنامهها ی
ترکیبی استفاده شود ).(Matsumoto, 2011
روشهای اجرایی درزمینه تفكیک زباله

نتایج حاصل از مطالعات حاکی از آن است که شهروندان از
دستهبندی مواد به دو دسته بیشتر استقبال میکنند )Kawai et
 ،(al., 2015لذا زبالههای خانگی را حداقل میتوان به دو دسته
زبالههای زیست فروپاش و غیرزیست فروپاش تقسیم کرد
) .(Kawai et al., 2014در سراسر جهان روشها و برنامهها ی
بسیاری جهت تشویق مردم به تفکیک زباله اشاره شده است،
نتایج این تحقیقات بیانگر آن است که برنامهریزی ،طراحی
مناسب سایتهای جمع آوری زباله و آگاهی از فناوریهای
مدیریتی زباله میتواند پذیرش برنامه تفکیک زباله را با موفقیت
بیشتری همراه نماید ) .(Kawai et al., 2015در جدول ()2
راهکارهای ارائه شده در کشورهای مختلف جهت تفکیک زباله
از مبدأ گردآوریشده است:

جدول ( :)2طرحهای اجراشده تفكیک زباله از مبدأ
ردیف

نام طرح (گزینهها)

1

جمعآوری از درب منازل

2

اجرای طرحهای تشویقی

9

ارائه سطلهای چندمنظوره

0

ارائه کیسه بارنگهای مختلف

1

ارائه کیسههای مارکدار
(بر چسبدار)

2

ارائه ظروف مخصوص
(در رنگهای متفاوت)

0

قرار دادن ایستگاههای تعویض زباله

توضیحات
جمعآوری زباله توسط ماشینهای مخصوص که از درب
منازل صورت میشود.
مانند خرید زباله تفکیکی ،ارائه بن کتاب یا کاال و ...
هر سطل خود از چند بخش (معموالً  0بخش) تشکیلشده
که هر قسمت مخصوص نوعی از زباله است.
کیسههایی بارنگهای متفاوت که هر یکجهت جمعآوری
نوعی خاص از زباله بکار میروند.
برچسبهای موجود بر این کیسهها عالوه بر توضیحی
مختصر از تفکیک زباله ،نوع زبالهای که باید درون آنها
قرار گیرد را نیز مشخص میکنند.
ظروفی که معموالً در  9رنگ جهت تفکیک زبالههای تر،
خشک و کاغذ ارائه میگردند.
این ایستگاهها معموالً در نزدیکی مناطق مسکونی قرار دارند
و شهروندان میتوانند زبالههای تفکیکشده خود را تحویل
داده و در قبال آن از طرحهای تشویقی استفاده نمایند.

منابع
;(Hoornweg & Bhada-Tata, 2012
;Rousta et al.,2015; Kogler, 2007

(سرور 1931 ،و رفیعی و همکاران1932 ،
)(Nguyen et al., 2015
(Lo & Woon, 2016; Al Seadi et
)al., 2013; Hafeez, 2013
(Lo & Woon, 2016; Rousta et
)رفیعی و همکارانal.,2015; 1932،
(Al Seadi et al., 2013; Rousta et
(رفیعی و ;al.,2015; Kogler, 2007

همکاران1932 ،
(Rousta et al.,2015; Nguyen et
) رفیعی و همکارانal., 2015; 1932،
)(Nguyen et al., 2015
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اولویتبندی گزینههای تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس ...

ادامه جدول ( :)2طرحهای اجراشده تفكیک زباله از مبدأ
ردیف
3
3
17

نام طرح (گزینهها)
ایجاد بخشهای ویژه تفکیک در هر
واحد مسکونی
قرار دادن ظروف مخصوص در نقاط
پرتردد (سطلهای عمومی)
قرار دادن ایستگاههای مخصوص تک
منظوره در نقاط خاص

11

قرار دادن ایستگاههای مخصوص
چندمنظوره در نقاط قابلدسترس

12

قرار دادن ظروف و کیسههای مخصوص
در ادارات و مدارس

19

احداث اتاقکهای مخصوص تفکیک
زباله در مجتمعهای مسکونی

10

اجرای سیستم نیمه زیرزمینی

11

سیستم تمام زیرزمینی

12

سیستم AVAC

10

فشردهساز هیدرولیکی

توضیحات
در این طرح بحث تفکیک بر عهده ساکنین است.
ظروف و سطلهایی که در سایزهایی مشخص و رنگهایی
متفاوت در نقاط پرتردد بکار میروند.
این طرح بیشتر بهمنظور تفکیک کاغذ از سایر زبالهها
کاربرد دارد.
شهروندان در این ایستگاهها خود به تفکیک زباله میپردازند
و یا زبالههایی که قبالً تفکیک نمودهاند در مکان مخصوص
خود قرار میدهند.
در این طرح عالوه بر کاغذ سایر زبالهها نیز تفکیک
میشوند.
در این طرح ،تعدادی از مجتمعهای مسکونی ،زبالههای
خود را در اتاقکهایی که در نزدیکترین نقطه به این
مجتمعها قرار دارد ،تفکیک صورت میگیرد و معموالً
مدیریت این اتاقکها با خود شهروندان است.
استفاده از مخازنی که قسمت اعظم آنها در زیرزمین
قرارگرفته است و بیشتر در نقاط پرتردد شهر کاربرد دارند.
استفاده از مخازنی که همانند سیستم نیمه زیرزمینی قسمت
اعظم آنها در زیرزمین قرارگرفته با این تفاوت که ظرفیت
بیشتری دارند و مجهز به حسگر ظرفیت هستند.
در این سیستم نهتنها ذخیرهسازی ،بلکه جمعآوری پسماند
به شکل زیرزمینی صورت میپذیرد .در این سیستم مکش
ایجادشده در لولهها ،پسماندها را به محل موقت
ذخیرهسازی منتقل میکند.
در این نوع سیستم ظروف بزرگ جمعآوری زباله درون
مخازنی زیرزمینی قرار دارند که این مخازن به سیستم
فشردهساز مجهز بوده و حجم زبالهها را کاهش میدهند.

جدول فوق که در خصوص راهکارهای ارائهشده جهت تفکیک
زباله از مبدأ در کشورهای مختلف است ،با در نظر گرفتن فاکتور
قابلیت اجرا بودن این راهکارها در شهرک مورد مطالعه (منطقه
 ،)0مورد بازبینی قرار گرفت و جدول ( )9بهعنوان گزینههای
اجرایی موجود در زمینه تفکیک زباله از مبدأ ،در نظر گرفته شد.
با توجه به این مطلب که میزان کل زباله تولیدی در مناطق
مختلف (با توجه به جمعیت هر منطقه و سرانه زباله تولیدی)،
متفاوت است و با توجه به آمار منتشرشده توسط پایگاه
اطالعرسانی سازمان بازیافت شهرداری تهران ،مناطق  0و 13
بیشترین مقدار زباله را تولید میکنند؛ بررسی و اولویتبندی این
گزینهها متناسب با مورد مطالعاتی منطقه  ،0میتواند به انتخاب
راهکار مناسب و متناسب با منطقه منتهی شود .این مهم،
میتواند به مدیران بخش شهری در برنامهریزی بهتر یاری رساند.

منابع
(رفیعی و همکاران)1932 ،
;(Hoornweg & Bhada-Tata, 2012
)رفیعی و همکارانKogler, 2007; 1932،
رفیعی و ;( Nguyen et al., 2015

)همکاران1932،
(Rousta et al.,2015;Nguyen et
( رفیعی و همکارانal., 2015; 1932،
(Lo & Woon, 2016; Al Seadi et
رفیعی و همکارانal., 2013( 1932،
;(Al Seadi et al., 2013
& Rousta et al., 2015; Hoornweg
رفیعی و ;Bhada-Tata, 2012

)همکاران1932،
)(Al Seadi et al., 2013

)(Kogler, 2007

(Nakou et al., 2014; Kogler,
)2007

)(Kogler, 2007

جدول ( :)3گزینههای اجراشده تفكیک زباله از مبدأ
ردیف
1
2
9
0
1
2
0
3
3
17
11
12
19

نام طرح (گزینهها)
جمعآوری از درب منازل
اجرای طرحهای تشویقی
ارائه سطلهای چندمنظوره
ارائه کیسه بارنگهای مختلف
ارائه کیسههای مارکدار (بر چسبدار)
ارائه ظروف مخصوص (در رنگهای متفاوت)
قرار دادن ایستگاههای تعویض زباله
ایجاد بخشهای ویژه تفکیک در هر واحد مسکونی
قرار دادن ظروف مخصوص در نقاط پرتردد (سطلهای عمومی)
قرار دادن ایستگاههای مخصوص تک منظوره در نقاط خاص
قرار دادن ایستگاههای مخصوص چندمنظوره در نقاط قابل دسترس
قرار دادن ظروف و کیسههای مخصوص در ادارات و مدارس
احداث اتاقکهای مخصوص تفکیک زباله در مجتمعهای مسکونی
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،جهت مقایسه گزینههای موجود در تفکیک
زباله از مبدأ (که در جدول ( )9به این گزینهها اشاره شده است) ،
پس از تعیین حجم جامعه و نمونه ،پرسشنامهای تهیه و پس از
تأیید روایی و پایایی( )1آن ،در جامعه هدف تکمیل گردید.
شهرک شهید رجایی (مورد مطالعاتی پژوهش حاضر) تقریباً
شامل  1777خانو ار است .برای نمونهگیری ،از روش نمونهگیری
بهصورت تصادفی ساده استفاده شد .حداکثر حجم نمونه با
استفاده از جدول نمونهگیری مورگان 203 ،خانوار به دست آمد.
با در نظر گرفتن احتمال مخدوش بودن برخی از پرسشنامهها ،
تعداد  927پرسشنامه توزیع شد و درنهایت تعداد  237پرسشنامه
مبنای تحلیلهای پژوهش حاضر قرار گرفت.
بهمنظور حصول اطمینان از روایی صوری(( )2جملهبندی مناسب
گویهها) و روایی محتوا(( )9واضح بودن معنای گویهها) ،
پرسشنامهها به تأیید خبرگان و متخصصان رسانده شد ،سپس
برای پرسشنامهها از طیف  3تایی لیکرت با عناوین بیشترین
ارجحیت (معادل عدد  )3تا نداشتن ارجحیت یا ارجحیت برابر
(معادل عدد  )1استفاده شد.
بهمنظور بررسی پایایی ابزارهای اندازهگیری ،ضریب آلفای
کرونباخ( )0به کمک بسته نرمافزار ی اسپیاساس محاسبه شد.
ضریب آلفای کرونباخ حاصل آزمون آلفای کرونباخ است ،این
ضریب برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامهای که
بهصورت طیف لیکرت طراحیشده و جوابهای آن چندگزینهای
میباشند ،به کار میرود .وجود آلفای کرونباخ در بازه  7/0تا 7/3
نشاندهنده آن است که پرسشنامه مورداستفاده از پایایی
پژوهشی الزم برخوردار است) .(Kim, 1998در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کل محاسبهشده برابر  7/003است ؛ بنابراین ،وجود
آلفای کرونباخ در بازه  7/0تا  7/3نشاندهنده سطحی
رضایتبخش است.
برای اولویتبندی گزینهها و معیارها از تکنیک تاپسیس()1
استفاده شد که در ادامه توضیح گامهای اجرایی روش ارائه
خواهد شد.
اولویتبندی معیارها به کمک آنتروپی شانون بر پایه تکنیک
تاپسیس و اولویت بندی گزینهها نسبت به معیارها نیز به کمک
نرمافزار تاپسیس سالور( )2نسخه  2710انجام شد.
تکنیک تاپسیس ،تاوسط هاوانگ و یاون در سااال  1331ارائه
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شاد ) (Hwang & Yoon, 1981که بهعنوان یک تکنیک
تصمیمگیری چند شاخصه جبرانی بسیار قاوی ،بارای
اولویاتبندی گزینهها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل
است .در ایان روش ،مااتریسی  n*mوجود دارد که در آن m
گزینه بهوسیله  nشاخص ارزیابی میشوند .منطق اصولی این
مدل بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین
فاصله را با «راهحل ایده آل مثبت» (بهترین حالت ممکن) و
بیشترین فاصله را با «راهحل ایده آل منفی» (بدترین حالت
ممکن) داشته باشد (مؤمنی  .)1931به عبارتی در رتبهبندی
گزیناههاا به روش تاپسیس گزینههایی کاه بیشاترین تشاابه
را باا ایده آل مثبات داشاته باشاند ،رتباه باالتری کسب
میکنند (اصغر پور  .)1931مزایاای ایان روش در مقایسه با
روشهای مشابه مانند ایاچپی( )0آن است کاه اگار بعضای
معیارهاای تصامیم از ناوع کاهشی (همانند زمان ،هزینه) و
برخی دیگر از نوع افزایشی (همانند منافع مادی) باشاند ،ایان
روش بهآسانی جواب ایده آل را که ترکیبی از بهترین مقادیر
دستیابی به همه معیارها است ،مییابد.
گامهای اجرایی تکنیک تاپسیس در اولویت بندی گزینههای به
شرح ذیل است:
گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری بر اساس  nشاخص و
 mگزینه.
a1n 
... a2n 
. 
. 

. 
... amn 
...

()1

 a11
a
 21
.
Aij  
.

 .
am1

a12
a22

a m2

گام دوم :بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم
هر یک از عناصر ماتریس تصمیمگیری را با استفاده از بی
مقیاس ساز ی نُرم (معادله  ،)2استاندارد کرده و ماتریس
استاندارد را تشکیل میدهیم.
aij

()2

m

2
kj

a

rij 

k 1

گام سوم :تعیین وزن هر یک از شاخصها و وزندهی به
ماتریس بی مقیاس شده.

اولویتبندی گزینههای تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس ...

هنگام استفاده از دادههای ماتریس تصمیم ،برای محاسبه اوزان
شاخصها ،میتوان از تکنیک آنتروپی شانون استفاده نمود.
اساس روش بر این پایه استوار است که هر چه پراکندگی در
مقادیر یک شاخص بیشتر باشاد ،آن شااخص از اهمیات
بیشاتری برخاوردار اسات (اکبری و زاهدی .)1930
گام چهارم :تعیین راهحل ایده آل مثبت و ایده آل منفی
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ایده آل مثبت (باالترین عملکرد هر شاخص) که با  Aنمایش
داده میشود و به فرم زیر تعریف میشود:
()9





) A  (mi axvij j  j), (mi nvij j  j)  A  (v1 , v2 ,..., vn
ایدهآل منفی (پایینترین عملکرد هر شاخص) که با A 

نمایش داده میشود و به فرم زیر تعریف میشود:





) A   (mi inv ij j  j ), (mi nvij j  j )  A   (v1 , v2 ,..., vn

()0

گام پنجم :تعیین اندازه فاصله از گزینه ایده آل مثبت  siو
منفی : si

در جدول ( )9ارائه شدهاند .برای تعیین مهمترین پیامدهای
پروژه طرح تفکیک زباله از مبدأ ،با توجه به ادبیات موجود در
زمینه تفکیک زباله از مبدأ ،معیارهای مرتبط با تفکیک زباله از
مبدأ استخراج شدند و با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان این
حیطه ،درنهایت معیارهای استخراجشده از ادبیات موضوع در 2
دسته ،طبقهبندی شدند که این معیارها در جدول ( )0ارائه
شدهاند.

گام ششم :محاسبه نزدیکی نسبی به راهحل ایده آل مثبت و

جدول ( :)4معیارهای ارزیابی عملكرد روشهای مختلف

()1

 vi ) 2

()2

 vi ) 2

n

 (v

ij

i 1

n

ij

 (v
i 1

si 

si 

منفی (  ) ciو رتبهبندی گزینهها
تعیین ضریبی که برابر است بافاصله گزیناه ایده آل منفی si
تقسیمبر مجموع فاصله گزینه ایده آل منفی  siو گزینه ایده
آل مثبت  siاست که با نماد  ciنشان داده میشود و بهصورت
زیر محاسبه میشود.
()0

si
si  si

ci 

مرحله آخر رتبهبندی گزینهها بر اساس میزان  ciاست .این
میزان بین صفر و یک در نوسان است ci .با مقدار 1
نشاندهنده باالترین رتبه و  ciبرابر صفر بیانگر کمترین رتبه
است (طاهر خانی .)1932
ابزار گردآوری دادهها

راهبرد جمعآوری دادهها در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است .پرسشنامه به بررسی امتیاز
گزینهها نسبت به معیارها می پردازد .در این پژوهش با بررسی
مطالعات ادبیات موضوع ،تعداد  19راهحل (گزینه) ،بامطالعه
ادبیات موضوع در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شناسایی شد که

تفكیک زباله از مبدأ
معیارها (شاخص)
ردیف
منافع مادی طرح
1
راحتی طرح تفکیک
2
زمانبر بودن طرح
9
کمترین فاصله تا نقاط جمعآوری زباله
0
فضای مورداستفاده جهت پیادهسازی طرح
1
بهبود شرایط بهداشتی (کنترل و کاهش تولید زباله)
2

بحث و نتیجهگیری
جهت پاسخ به مسئله اولویتبندی و انتخاب روش تفکیک زباله
از مبدأ ،در ذیل ابتدا به توضیح گامهای تکنیک تاپسیس
پرداختهشده و در انتها به رتبهبندی گزینه (طرحهای اجرایی در
زمینه تفکیک زباله) پرداختهشده است.
اولین گام تعیین ماتریس تصمیم است ،در این پژوهش تعداد 2
معیار (که در جدول  0ارائه شد) در مقایسه با  19گزینه (جدول
 ،)9در نظر گرفته شد که مقایسه بین معیارها و گزینهها ،منجر
به تشکیل ماتریس تصمیم میشود .خروجی ماتریس تصمیم با
استفاده از نرمافزار تاپسیس سالور  2710محاسبه شد.
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پس از بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم در گام دوم ،در گام
سوم وزن هر یک از معیارها محاسبه میشود و وزندهی به
ماتریس بی مقیاس شده صورت میگردد .وزن معیارها بر اساس
آنتروپی شانون به کمک نرمافزار تاپسیس سالور  2710محاسبه
شد که وزن معیارها و مقایسه این وزنها در شکل ( )1نمایش
داده شده است.

شكل ( :)1مقایسه وزن معیارهای تفكیک از مبدأ حاصل
از روش آنتروپی شانون

از آنجا که ایده اصلی در وزندهی به روش آنتروپی ،بر این
استوار است که هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر

باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است ،لذا آنچه در
شکل  1مشاهده میشود بدین معنا است که تصمیمگیرندگان
نظرات منسجمتری نسبت به بهداشت در مقایسه با منافع مادی
طرح داشتهاند .با توجه به شکل ( ،)1انسجام نظرات در مورد
معیارهای ششگانه معرفیشده در متن به ترتیب عبارتند از:
بهداشت ،زمان ،راحتی ،فاصله ،فضا و منافع مادی طرح تفکیک
زباله از مبدأ.
پس از تعیین وزن هر یک از شاخصها و وزن دهی به ماتریس
بی مقیاس شده ،حال در گام چهارم ،راهحل ایده آل مثبت و
ایدهآل منفی تعیین میشود .نتایج حاصل شده در جدول ()1
ارائه شده است.
در گام پنجم ،اندازه فاصله از گزینه ایده آل مثبت  siو
منفی  siتعیین میشود که نتایج این گام در جدول ( )2نشان
دادهشده است.

جدول ( :)2راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی
فاصله
7/793
7/173

فضا
7/700
7/111

زمان
7/791
7/737

جدول ( :)6اندازه فاصله از گزینه ایده آل
مثبت  siو منفی si
اندازه فاصله
از درب منازل
طرح تشویقی
سطل چندمنظوره
کیسه رنگی
کیسه مارکدار
ظروف رنگی
تعویض زباله
بخش تفکیک در هر واحد
ظروف مخصوص
ایستگاه تک منظوره
ایستگاه چندمنظوره
ظروف مخصوص در ادارات
اتاق تفکیک در مجتمع

+
7/700
7/179
7/171
7/113
7/122
7/739
7/733
7/177
7/121
7/733
7/732
7/737
7/732

7/101
7/172
7/171
7/737
7/731
7/127
7/171
7/172
7/737
7/170
7/172
7/171
7/172

در گام نهاایی باید به رتبهبنادی گزینههاا پرداخت که از روش

راحتی
7/732
7/790

منافع مادی
7/107
7/703

بهداشت
7/772
7/771

راهحل بهینه
+
-

ضریب نزدیکی ،وضعیت گزینههای مختلف به ترتیب جدول ()0
است.
بنابراین بیشترین مقدار یعنی  7/021مشخصکننده پاسخ
پژوهش است؛ بهعبارتدیگر از میان  19گزینه موجود ،طرح
جمعآوری از درب منازل با ضریب نزدیکی تقریبی  7/02اولویت
نخست را از دید شهروندان به خود اختصاص داده است.
پسازآن به ترتیب ،ارائه ظروف مخصوص (در رنگهای
متفاوت) و قرار دادن ایستگاههای مخصوص چندمنظوره در
نقاط قابلدسترس برای شهروندان نیز بهعنوان طرحهای
تکمیلی میتوانند موردتوجه قرار گیرند .با توجه به تجارب سایر
کشورها در اجرای طرحهای تفکیک زباله از مبدأ ،همچنین
مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته ،فاکتورهای انگیزش و
دانش در مورد فواید تفکیک زباله از مبدأ در میزان مشارکت
شهروندان مؤثر است )Matsumoto, 2011; Fiorillo,
 .(2013لذا میتوان ابتدا با ایجاد انگیزههای مادی شهروندان را
نسبت به مشارکت بیشتر به اجرای طرح ،تشویق نمود ،پس از
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آن که درصد مشارکت به ثبات نسبی رسید ،این طرحهای
تشویقی را کم و سپس حذف و در همین راستا نقش طرحهای
تکمیلی را از طریق افزایش دانش عمومی در مورد طرح ،پررنگ
نمود .استفاده از این سیاستهای تشویقی و تنبیهی ،موجب
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حاکم شدن فرهنگ تفکیک زباله میشود .دسترسی خانوارها به
خدمات تفکیک زباله همانند ظروف مخصوص بارنگها ی
متفاوت و ایستگاههای مخصوص چندمنظوره انگیزه آنان را
برای شرکت در تفکیک افزایش میدهد.

جدول ( :)7اولویتبندی گزینههای تفكیک زباله از مبدأ
رتبه

ضریب نزدیكی

نتیجه

1

جمعآوری از درب منازل

7/021

2

ارائه ظروف مخصوص (در رنگهای متفاوت)

7/131

9

قرار دادن ایستگاههای مخصوص چندمنظوره در نقاط قابلدسترس برای شهروندان

7/191

0

قرار دادن ظروف و کیسههای مخصوص در ادارات و مدارس

7/191

1

احداث اتاقکهای مخصوص تفکیک زباله در مجتمعهای مسکونی

7/112

2

قرار دادن ایستگاههای مخصوص تک منظوره (بیشتر بهمنظور کاغذ) در نقاط خاص

7/112

0

قرار دادن ایستگاههای تعویض زباله

7/173

3

اجرای طرحهای تشویقی

7/173

3
17
11
12
19

ارائه سطلهای چندمنظوره
ایجاد بخشهای ویژه تفکیک در هر واحد مسکونی
ارائه کیسه بارنگهای مختلف
ارائه کیسههای مارکدار (برچسب دار(
قرار دادن ظروف مخصوص در نقاط پرتردد (سطلهای عمومی)

7/170
7/171
7/091
7/933
7/933

با توجه به مطالعاتی که در پژوهش حاضر صورت گرفت،
محققان به این مهم دست یافتند که از بین معیارهای شناسایی
شده ،صاحبنظران نسبت به اهمیت معیار بهداشت اتفاق نظر
داشته و بهبود شرایط بهداشتی (کنترل و کاهش تولید زباله)،
مهمترین معیاری است که باید یک طرح تفکیک زباله از مبدأ
دنبال نماید .پس از آن به ترتیب ،نسبت به معیارهای زمان،
راحتی طرح تفکیک و کمترین فاصله تا نقاط جمعآوری زباله
بیشترین اتفاقنظر وجود دارد .الزم به ذکر است که نتایج حاصل
از این پژوهش ،مختص به مورد مطالعه پژوهش حاضر است و
ممکن است از نظر فاکتورهای مختلف از سایر مناطق متفاوت
باشد .از جمله این فاکتورها میتوان به سطح تحصیالت اشاره
نمود ،ساکنین این شهرک را اکثراً افراد تحصیلکرده جامعه
تشکیل میدهند که سطح آگاهی این قشر از اهمیت بازیافت
رضایتبخش است .همچنین میزان درآمد ساکنین این شهرک
متوسط به باال است که همین امر میتواند در میزان مشارکت
این شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدأ تأثیرگذار باشد .از

منظر سایر فاکتورها نیز ممکن است با سایر نقاط ازلحاظ
جغرافیایی ،تفاوت داشته باشد .لذا متناسب با هر منطقه باید
روش متناسب با آن به کار گرفته شود .به دلیل روبهرویی با
انسان که هر یک خصوصیات اخالقی خود رادارند ،باید از
روشهای مختلفی جهت جذب سهم بیشتری از مشارکت
شهروندان استفاده شود .همراهی شهروندان در این زمینه بر
اساس باور سودمندی و شناخت اثرات مثبت طرح خواهد بود .در
مرحله بعد ،اعتماد شهروندان به مسئولین اجرایی  ،پیادهسازی
طرح را امکانپذیر میسازد .الزم به ذکر است که اجرای تمامی
این طرحها نیازمند برنامهریزی دقیق و منسجم مسئولین
مربوطه بوده و داشتن روابط دوستانه با شهروندان الزمه اجرایی
شدن بهتر و موفقیتآمیز بودن اینگونه طرحهاست.
جمعبندی
بازیافت ،بهعنوان مهمترین مفهوم در مدیریت پسماند ،نسبت به
دهههای گذشته از حساسیت و اهمیت بسیار بیشتری برخوردار
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گردیده است که علت اصلی این موضوع نیز بحران افزایش
زباله بهویژه در جوامع شهری قلمداد میشود .بازیافت زباله
عالوه بر بهبود شرایط بهداشتی و محیط زیستی و جلوگیری از
هدر رفت منابع ،نقش مهمی در بهبود اقتصاد جوامع دارد .از
آنجا که منشأ مواد بازیافتی بیشتر منازل مسکونی و صنایع
است ،طرحهای تفکیک از مبدأ از جایگاه به سزایی در میان
طرحهای موجود برخوردار است.
در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی روشهای تفکیک
از مبدأ در داخل و خارج از کشور ،راهکار موجود در قالب
گزینههای اجرایی دستهبندی شوند و با استفاده از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره (روش تاپسیس) اولویت بندی گزینهها
را در جامعه مورد بررسی این پژوهش ارائه نمود .در پژوهش
حاضر با شناسایی معیارهای مختلف بهکار رفته در مقاالت
مختلف و با توجه به نظر خبرگان در حیطه پژوهش ،به ارزیابی
گزینههای شناساییشده پرداخته شد .الزم به ذکر است وزن
معیارها به روش آنتروپی شانون محاسبه گردید.
نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش ،حاکی از آن است که
شهروندان از طرح جمع آوری از درب منازل استقبال بیشتری
مینمایند .این طرح با ضریب نزدیکی تقریبی  7/02بیشترین
مقدار را به خود اختصاص داده است و در اولویت اول قرار دارد.
سایر اولویتها در جدول ( )0ارائه شده است .باید توجه داشت
که برای هر منطقه مسکونی نیز باید طرح تشویقی خاص آن
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منطقه را به کار گرفته ،بهکارگیر ی طرحی مشابه در تمامی نقاط
شهر نتایجی مناسب در پی نخواهد داشت .لذا بررسی این
موضوع میتواند بهعنوان پیشنهادی برای تحقیقاتی آتی مورد
توجه قرار گیرد .در پژوهش حاضر معیارهای ششگانه معرفی
شده ،مستقل از یکدیگر فرض شدهاند لذا با استفاده از سایر
روشهای تصمیمگیری همانند روش  ،ANPمیتوان به بررسی
روابط بین این معیارها پرداخت .همچنین آنچه در این پژوهش
بهعنوان اولویت بندی گزینهها ارائه گردید ،بر اساس روشهای
آماری است که بهصورت مفروضات بیان میشود و برای اجرایی
کردن آنها باید تحقیقات بهصورت متمرکز صورت پذیرد.
تشكر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از ساکنین شهرک شهید
رجایی شهر تهران که در این پژوهش صمیمانه همکاری
نمودند ،تقدیر و تشکر نمایند.
یادداشتها
Reliability and Validity
Face Validity
Content Validity
Cronbach's alpha
Topsis
Topsis Solver
AHP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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