
ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2022;37(1):127-139. DOI: 10.29252/geores.37.1.127

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2022, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Comparative Study of Separation Management Model 
from Dry Waste Source with Methods of Referring to 
the Door of Production Bases and Use of the Reverse 
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Aims Management of separation of dry waste from the source by providing executive methods and 
creating appropriate facilities to attract maximum public participation to preserve the environment and 
sustainable development goals, is important. The main purpose of this study was to compare the source 
separation management model with the methods of referring to the source of production and using the 
reverse vending machine in the western regions of Tehran.
Methodology This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive-survey 
method, which was conducted to analyze information from the mixed method (qualitative-quantitative) 
in 2020 in areas 5, 9, 21, and 22 of Tehran Municipality. Due to the spatial nature of the location and 
due to the inherent uncertainty of urban issues, the basis of this study is to prepare information layers 
based on factors and criteria affecting the spatial distribution of origin separation management model 
in the methods of referring to the door of production bases and setting up their devices. Dry waste was 
collected and combined and overlapped in ARC GIS 10.7 software using hierarchical analysis and fuzzy 
logic inference.
Findings Comparative results of the dry waste recycling management model in the western regions of 
Tehran showed that in the methods of referring to the door of production bases and location of reverse 
vending machines, 5 and 9 criteria, respectively, are effective in the management model and to implement 
dry waste separation. From the origin with the method of referring to the source of production and the 
method of setting up the reverse vending machine, 87% and 66% of the total studied area, respectively, 
had the optimal productivity.
Conclusion Considering the importance and necessity of efficient separation of waste from the source, 
the results of this study show that the implementation of the dry waste management model by referring 
to the source of production compared to the method of setting up the reverse vending machine It has 
more efficiency, effectiveness, and scope.
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Aims Today, the inconsistencies range of last seven decades planning and urban plans which were due 
to the lack of formulating an indigenous theory base on the Iran’s planning environment characteristics, 
are visible. Achieving to the interacted urban planning theory with the official structural elements of 
Iran’s planning environment is the research aim.
Methodology This is a qualitative research with the critical approach. “Classical Grounded theory” is the 
foundation of research provision. Targeted semi-structured interviews with 30 experts and documentary 
research of 100 published scientific and research documents (1991-2020) provided the data that 
coded by the MAXQDA software. The research validity was confirmed by reviewing the literature and 
“Assessment with the seven criteria of Strauss and Corbin” and “Assessment with the Cresol questions”.
Findings In the data linking (860 open cods) and conceptualizing process of this research, with 
“autographs” and the participation of interviewees, the basic codes of “macro-planning structure”, 
“theories and theoretical frameworks” and “planning environment” were identified. The official planning 
structure and “the elements of the official urban planning structure” and the basic code of “coordination 
model of the official planning structure elements” and three basic categories of: “incoordination and 
inconsistency in the process of providing and implementation the plan”, “inconsistency and incoordination 
of theoretical frameworks of planning model” and “incoordination In the urban governance” with using 
the “graph model” was clarified.
Conclusion The research showed: the “coordination” concept is the codes and categories central 
core which lead to the interacted planning theory with the elements of the official structure of Iran’s 
planning environment. The focal phenomenon that shows “the theory of this research” is “coordinated 
planning” with the strategies of: “theoretical guidance for organizing a coordinated planning process” 
and “practical guidance for coordinating the role, viewpoint, interaction, etc. of institutions and users 
involved in planning”.
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 دایجا و اجرایی هایروش ارایه با خشک پسماند مبدأ از تفکیک مدیریت اهداف:
 مردمی هایمشارکت حداکثری جلب و یرسانخدمت منظور به مناسب تسهیالت

 هدف. است اهمیت حائز پایدار، توسعه اهداف و زیست محیط حفظ جهت در
 هایروش با مبدأ از تفکیک مدیریت مدل تطبیقی بررسی حاضر پژوهش اصلی
 در کخش پسماند خوددریافت دستگاه کارگیریبه و تولید مبادی درب به مراجعه
  .بود تهران شهر غربی مناطق
 و ماهیت لحاظ از و کاربردی نوع از هدف لحاظ به پژوهش این شناسی:روش
 ختهآمی روش از اطالعات تحلیل و تجزیه برای که بود یمایشیپ-توصیفی روش
 .شد انجام تهران شهرداری ۲۲ و ۲۱ ،۹ ،۵ مناطق در ۱۳۹۹ سال در کمی)-(کیفی
 ،یهر ش مسائل یذات تیقطع عدم یژگیو و یابیمکان فضایی خصیصه دلیل به

 رثمو معیارهای و عوامل مبنای بر اطالعاتی هایالیه تهیه پژوهش این کار اساس
 ادیمب درب به مراجعه هایروش در مبدأ از تفکیک مدیریت مدل فضایی توزیع در

 آنها انیهمپوش و تلفیق و خشک پسماند خوددریافت هایدستگاه استقرار و تولید
 و مراتبیسلسله لیتحل روش از استفاده با 10.7	GIS	ARC افزارینرم محیط در

  . شد انجام فازی منطق جتااستن
 غربی اطقمن خشک پسماند بازیافت مدیریت مدل تطبیقی یجتان بررسی :هایافته
 گزینیمکان و تولید مبادی درب به مراجعه هایروش در که داد نشان تهران شهر

 مدیریتی مدل در معیار ۹ و ۵ ترتیب به خشک پسماند خوددریافت هایدستگاه
 هب مراجعه روش با مبدأ از خشک پسماند تفکیک اجرای برای و بوده تاثیرگذار
 از %۶۶ و %۸۷ ترتیب به خوددریافت دستگاه استقرار روش و تولید مبادی درب
  .داشتند مطلوب یور بهره مطالعه، مورد مناطق کل سطح
 یجتان پسماند، مبدأ در تفکیک یور بهره لزوم و اهمیت به توجه با :گیرینتیجه
 روش به خشک پسماند مدیریت مدل اجرای که دهدمی نشان پژوهش این

 سماندپ خوددریافت دستگاه استقرار روش به نسبت تولید مبادی درب به مراجعه
 ریبیشت گستردگی و بخشی اثر ،کارآیی از مطالعه مورد مناطق سطح در خشک
  .است برخوردار
   خوددریافت دستگاه خشک، پسماند ،مبدأ از تفکیک مدیریت، مدل :هاواژهکلید
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  ۰۲/۱۰/۱۴۰۰ رش:یپذ خیرتا
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  مقدمه
 زرگب شهرهای تعداد تدریجی افزایش و شهرنشینی شهر، گسترش

 ایران جمله از و توسعه حال در کشورهای در خصوص به جهان، در
 افزایش و جمعیت تجمع و تمرکز شهرها، رشد و طرف یک از

 منض دیگر، طرف از هاآن بستر بر اقتصادی و محیطی یهایبارگذار 
 عملکردهای و هانقش پذیرش به منجر شهرها، به بیشتر توجه
	Sharafi] تاس شده هاآن متعدد et	al.,	2016] .نیتریاساس 
 وجود شهر، مردم اجتماعی رفاه سطح افزایش برای شهری عناصر
 آن تبع به و شهری خدمات عادالنه توزیع. است شهری خدمات
 شهرها اغلب روی پیش مسائل ترینمهم از یکی اجتماعی عدالت
	Mojtaba	&	Danalo	Azizi] است Zadeh,	  عدالت. [2016
 ورمنظ به شهری امکانات و خدمات عادالنه توزیع منزله به فضایی
 شهروندان کلیه که یاگونه به است متوازن جامعه یک به رسیدن
 و وقت رد جوییصرفه سبب و باشند داشته آن به مناسبی دسترسی
  . [2017	al.,	et	Yaghfouri] شود شهروندان هزینه
 اب هاانسان انبوه شدنروبرو نوین، شهرنشینی یهابیآس جمله از

	&	Kamiabi] است پسماند محیطیزیست و بهداشتی مخاطرات

Muslimi,	2020] .طمحی حفظ و پایدار توسعه به دستیابی برای 
 ترپاک محیطیزیست نظر از که مدرن یهایفناور  از استفاده زیست،

	,Najafi	&	Zahedi] رسدیم نظر به ضروری باشند، تردسترس در و

 برای جامع یهانگرش از یکی پسماندها یکپارچه مدیریت. [2006
 توسعه مفهوم اعمال از که است زیست محیط و منابع مدیریت
 افزایش با امروزه .[2007	al.,	et	Geng] است آمده وجود به پایدار
 سماندپ مدیریت سیستم یی،تاروس و شهری جوامع در پسماند تولید
 حساب به مدیریت جامع یهاستمیس از بخشی عنوان به تواندیم
 که است حلی راه بازیافت. [2020	Muslimi,	&	Kamiabi] آید
 سوزاندن یا دفن به نسبت زیرا ؛است صرفهبهمقرون هزینه نظر از

 و کندیم تحمیل هایشهردار  به را کمتری یهانهیهز زباله،
 تشکیل را آن اساس ترپاک زیست محیط و انرژی در جوییصرفه
 هب دولت روزافزون توجه و جمعیت فزاینده رشد به توجه با. دهدیم
 ایپسمانده بازیافت و مدیریت مسئله زیست، محیط از حفاظت امر

	&	Peyvastegar] است هشد برخوردار خاصی اهمیت از خشک

Ansari,	2017] .  
 تولید شهری پسماند تن۶۵۰۰ از بیش روزانه تهران شهرکالن در
 غربی ۲۲ و ۲۱ ،۹ ،۵ مناطق به مربوط آن از %۱۳ حدود که شودیم

 خشک پسماند نسیلتاپ که است روز در تن۸۵۰ میزان به تهران شهر
 با .شودیم برآورد روز در تن۳۶۰ حدود مناطق این تولید مبدأ در
 مدیریت توانمی پسماند مدیریت نوین یهاستمیس از یمندبهره
 آن از ناشی محیطیزیست مشکالت رفع و پسماند عظیم حجم این
 تفکیک طرح پسماند، مکانیزه آوریجمع شهر، پاکیزگی زمینه در

 پسماندهای بازیافت و پردازش ظرفیت افزایش و مبدأ در پسماند
 آوریجمع .[2021	al.,	et	Dayeri	Farzi] آورد در اجرا به را شهری
 و بازیافت غرفه استقرار تولید، مبادی درب از خشک پسماند
	Vending	Reverse)  خشک پسماند خوددریافت هایدستگاه
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Machine;	RVM)  بازیافت تفکیکی چندگانه مخازن همچنین و 
 یهامشارکت جلب برای شهری خدمات تسهیالت ارایه یهاروش از

 شهری یهاطیمح در پسماند تفکیک و بازیافت امر در مردمی
  . شودیم محسوب
 و پرست وطن است؛ شده انجام بازیافت یراستا در مطالعاتی
 کخش پسماند مبادله یهاستگاهیا یابیمکان مطالعه به همکاران
 یهاهیال. نمودند مبادرت مشهد شهر در GIS از استفاده با شهری
 به منطقه چهار و شد ایجاد معیارها مبنای بر اطالعاتی مختلف
 هاستگاهیا احداث و یابیمکان برای فضاها ترینمناسب عنوان
	Vatanparast] است شده پیشنهاد et	 al.,	  و رفیعی. [2012
 در شهروندان مشارکت نظر از را مشهد شهری مناطق همکاران،
 ییافتگتوسعه درجه سه با خشک پسماند انواع مبدأ از تفکیک
 چندمعیاره ریاضی ریزیبرنامه روش با برخوردار و محروم متوسط،
 مطالعه ،کاظمی دهقانی. [2013	al.,	et	Rafiei] نمودند بندیرتبه
 مسیست و فازی منطق گروهی، گیریتصمیم یهاکیتکن کاربرد

 ۹ منطقه در پسماند ایستگاه یابیمکان در جغرافیایی اطالعات
 استفاده با معیارها شناسایی از پس و داد انجام را تهران شهرداری

 ککم به نیز معیارها نداردتااس حریم کالسیک، دلفی تکنیک از
 GIS کارگیریبه با نهایت در شد تعیین فازی-دلفی تکنیک
 مکان پنج و اعمال مطالعاتی منطقه در شدهتعیین یهامیحر

 نمود شناسایی را بازیافت ایستگاه احداث برای مستعد
[Dehghani	Kazemi	 et	 al.,	  ،خلجانی قیدر و بتوئی.[2013

 از فادهاست با مبدأ از زباله تفکیک یهانهیگز بندیاولویت و بررسی
 و دادند انجام تهران شهر رجایی شهید شهرک در را پسیستا روش
 مادی منافع که تشویقی روش ،مبدأ از زباله تفکیک روش ۱۶ از

 اربرخورد بیشتر ارجحیت از دارد همراه به شهروندان برای بیشتری
	Batouei] شد &	 Gheidar	 Kheljani,	  و محمدی. [2017

 نظر از را اردبیل شهر شهرداری گانه۴۴ محالت بندیرتبه همکاران،
 انجام GIS در ویکور مدل از استفاده با مبدأ از تفکیک نماگرهای
 مطلوب، حدی تا مطلوب، گروه چهار در محالت بندیرتبه و دادند

	et	Mohammadi] شدند بندیدسته نامطلوب کامالً  و نامطلوب

al.,	2017] .رب ثرمو عوامل بندیاولویت ،یخانیچراغعل و میرزایی 
 تفکیک یهاروش از یکی عنوان به را بازیافت یهاغرفه جانمایی
 از استفاده با تهران شهرداری ۵ منطقه در مبدأ از خشک پسماند
 مکانی اتاطالع افزارنرم کارگیریبه با و مراتبیسلسله تحلیل فرآیند
GIS نمودند بررسی [Mirzaei	&	Cheraghalikhani,	2018] .
 جایگاه بهینه یابیمکان عنوان با را پژوهشی همکاران، و ایالنلو
 نیافت منظور به کالردشت، نتاشهرس در شهری پسماند بازیافت
 رد. دادند انجام بازیافت قابل مواد حجم کاهش برای مناسب مکان
 اب آنها مجاز فواصل و فازی-دلفی روش با معیار پنج تحقیق این
 و معیارها وزن تعیین برای و شد مشخص قطعی ثقل مرکز روش
 یستمس و مراتبیسلسله تحلیل فرآیند از بندیپهنه نقشه تولید

 رایب سایت چهار نهایت در و است هشد استفاده جغرافیایی اطالعات

 شدند مشخص بازیافت قابل جامد پسماندهای بازیافت جایگاه
[Ilanloo	et	al.,	2019].  

 بانیز توضیحات با بیشتری سازگاری فازی، یهامجموعه از استفاده
 به توانیم فازی اعداد از کارگیریبه با و دارد انسانی مبهم بعضاً  و

 پرداخت واقعی دنیای در گیریتصمیم و بلندمدت پیشبینی
[Howarth	 &	Monasterolo,	 فازی -دلفی روش در. [2016

 رکیبت فازی تئوری مفاهیم با سنتی دلفی روش تا است شده سعی
 روش ترکیب از این روش. [1988	Gupta,	&	Kaufmann] شود
 زا استفاده و است شده حاصل فازی مجموعه نظریه و سنتی دلفی
 اتنظر  از مشترک درک به منجر تواندیم گروهی تصمیمات برای آن

 .[2017	al.,	et	Miarkalai	Samadi] شود خبرگان و کارشناسان
 درباره خبرگان گروهی توافق نیترمطمئن به دسترسی، هدف

 ازنظرخواهی  ونامه پرسش از استفاده با که است خاص موضوعی
 ردیذپیم صورت آنها از حاصل بازخورد به توجه با دفعات، به خبرگان،

[Montazer	&	Jafari,	2008] .قالب در را خود نظرات خبرگان 
 و خبرگان نظر میانگین سپس، دهندیم ارایه مثلثی فازی اعداد
 اتاطالع این آنگاه و محاسبه میانگین از خبره هر نظر اختالف میزان
 جدید نظر ارایه و شودیم ارسال خبرگان به جدید نظرات اخذ برای
 افیک اندازه به فازی اعداد میانگین که زمانی تا قبلی نظر اصالح یا

 .[2012	al.,	et	Forouzandeh] استپذیر امکان ،شود باثبات
 با فازیمراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش پدریک و فان الرهوفن
 بر و زوجی یهاسهیمقا ماتریس در مثلثی فازی اعداد جایگزینی
	van] نمودند پیشنهاد را لگاریتمی مجذورات حداقل مبنای

Laarhoven	 &	 Pedrycz,	  به همکاران و ایشیکاوا. [1983
	Ishikawa]ند پرداخت مثلثی فازی اعداد با دلفی تکنیک توسعه

et	al.,	1993]. مراتبی سلسله تحلیل روش از یازهیآم مدل چانگ
 فازیمراتبی سلسله تحلیل روش عنوان تحت را فازی تئوری و

(Fuzzy	 Analytical	 Hierarchy	 Process) از. نمود ارایه 
 فرآیندهای و تفکر نحوه با زیادی سازگاری روش این که ییآنجا
 ناب ریاضی منطق یک اساس بر آن الگوریتم نیز و دارد انسان ذهنی
 یروش عنوان به امروزه و است برخوردار ییباال کارآیی از است، شده
 برخی. ]Chang,	[1996 است مطرح گیریتصمیم در نوین

 تطابق برای AHP در فازی منطق مفهوم کارگیریبه بر تحقیقات
  .[2003	al.,	et	Kahraman] دارند تاکید واقعیت با بیشتر
 مدیریت سازیمدل پیرامون پژوهش خأل ،تحقیق ادبیات مرور با

 شدهارایه یهاروش به مبدأ از خشک پسماند آوریجمع و تفکیک
 تمدیری با مرتبط تحقیقات ارتباط حلقه واقع در و است محسوس

 از شهری خدمات یهایکاربر  دیگر عرصه در شهری پسماندهای
 و شهری خدمات یهاستگاهیا پسماند، دفن مراکز یابیمکان جمله
 اب پژوهش این هدف بنابراین،. است یافته نمود بازیافت یهاغرفه
 پسماند آوریجمع و بازیافت عملیات راندمان افزایش رویکرد
 شکخ پسماند مبدأ از تفکیک مدیریت مدل تطبیقی بررسی خشک،

 یاهدستگاه کارگیریبه و تولید مبادی درب به مراجعه یهاروش با
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  .بود تهران شهر غربی مناطق در خشک پسماند خوددریافت
  

  شناسیروش
 و ماهیت لحاظ از و کاربردی نوع از هدف لحاظ به پژوهش این
 از ،اتاطالع تحلیل و تجزیه برای که است پیمایشی-توصیفی روش
 در ۱۳۹۹ سال در مطالعه. شد استفاده می)ک-(کیفی آمیخته روش
 ۱۷۰۰۰ بر بالغ مساحتی با تهران شهرداری ۲۲ و ۲۱ ،۹ ،۵ مناطق
  . شد انجام رتاهک
 ابتدا رد خشک، پسماند بازیافت یور بهره یاسهیمقا بررسی منظور به
 فکیکت مدیریت مدل بر ثرمو یهاشاخص پیشبینی و غربالگری برای
 یینتع برای سپس و فازی-دلفی تکنیک از خشک پسماند مبدأ از

 تفادهاس فازی مراتبیسلسله تحلیل فرآیند از معیارها، وزن و اهمیت
 محیط در آنها همپوشانی و هاشاخص یهاهیال تهیه با. شد
 جتااستن با مدیریت سازیمدل نهایت در ،10.7	GIS	ARC یافزار نرم

 به مراجعه یهاروش در راندمان مطلوبیت و شد انجام فازی منطق
 پسماند خوددریافت یهادستگاه کارگیریبه و تولید مبادی درب
  . گرفت قرار تطبیقی بررسی مورد خشک
 بر ذارتاثیرگ عوامل اولیه شناسایی و دستیابی برای نخست گام در
 مبادی درب به مراجعه یهاروش با مبدأ از تفکیک مدیریت مدل
 اتنظر  از خشک پسماند خوددریافت دستگاه کارگیریبه و تولید
 جغرافیا زیست، محیط ابعاد در که نفر ۱۰ تعداد به دانشگاه اساتید

 و اقتصادی علوم شهرسازی، و معماری شهری، ریزیبرنامه و
 عراج رسانیاطالع از پس. شد استفاده ،بودند نظر صاحب اجتماعی

 هب الزم زمان مصاحبه، انجام برای منتخب افراد پژوهش، موضوع به
 قهحل با گووگفت. شد داده قرار پژوهشگر اختیار در دقیقه،۸۰ مدت

 برای ثرمو یهاواژهکلید ترینمهم کنکاش برای متخصصان
 ناظرت در هاواژهکلید این. شد استخراج ایشان نگاه از اولیه سازیمدل
 تیم رنظ به بنا و گرفت قرار منابع مرور از مستخرج مکانی کدهای با

 سرویس الکترونیکی نامهپرسش قالب در معیار ۱۶ تحقیقاتی،
 دوره طی برای کالمی، درجه۷ لیکرت طیف از استفاده با فرمگوگل

 .گذشت دور دو طی خبرگان از نفر ۳۵ تکمیلی نظرات اخذ پیمایشی
 رد گیریتصمیم در قطعیت عدم از ناشی ابهام از پیشگیری برای
 شد استفاده کالمی درجه۷ متناظر مثلثی فازی اعداد از مراحل همه

[Bouzon	 et	 al.,	  توسط خبرگان نظرات آوریجمع .[2016
 بدیلت سپس و متناظر فازی طیف از استفاده با و کالمی نامهپرسش
 تفادهاس با بعدی گام در. پذیرفت صورت مثلثی فازی اعداد به نظرات

 بر هاشاخص از یک هر فازی ارزش خبرگان، کلیه فازی نظرات از
 برای محاسبات کلیه و تعریف مثلثی روش به عضویت توابع اساس
 از استفاده با هاشاخص اهمیت و زداییفازی فازی، ارزش تعیین
  .[2013	Liu,] گرفت انجام 2016	Excel افزارنرم در نویسیفرمول
 ۹ و ۵ ترتیب به اولیه، معیار ۱۶ از فازی-دلفی روش دوم دور در

 دأمب از خشک پسماند تفکیک اجرای برای مدیریتی مدل در معیار
 معیارهای و شد دییتا و تعیین نظر مورد یهاروش خصوص در
 و نهتاآس حد از شدهفازیدی ارزش بودنکمتر دلیل به اهمیتکم

 به مرحله این در. شد حذف هاشاخص لیست از پایین اجماع درصد
 شاخص ارایه عدم نه،تاآس حد از هاشاخص امتیاز بودنباالتر دلیل
 فرآیند انجام ادامه خبرگان، توسط قبول قابل اجماع %۸۴ و جدید
 امهنپرسش اعتماد قابلیت تعیین برای. شد متوقف فازی-دلفی
 و 23	SPSS افزارنرم از ،هاشاخص غربالگری و شناسایی به مربوط
 ۹۸۲/۰ ضریب مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب آزمون
 رد استفاده مورد نامهپرسش باالی پایایی دهندهنشان ،۱ به نزدیک
-دلفی روش با معیارها شدنمشخص از پس. بود فازی-دلفی روش
 از استفاده با نظر مورد معیارهای وزن تعیین برای مرحله ۸ ،فازی
 ایجاد -Chang[: ۱,	[1996 شد انجام فازی مراتبیسلسله آنالیز
 تعیین -۲ ؛مسئله مراتبیسلسله تحلیل فرآیند از گرافیکی نمایش
	,Kahraman] مثلثی فازی اظرمتن اعداد و کالمی یهاعبارت

 زوجی مقایسات خصوص در خبرگان نفر ۱۰ نظرات اخذ -۳ ؛[2008
 تشکیل -۴؛ کالمی درجه۶ طیف نامهپرسش از استفاده با معیارها
 یمثلث فازی اعداد کارگیریبه با معیارها زوجی مقایسات ماتریس
 خبرگان نظرات میانگین فازی ماتریس تشکیل و خبره هر برای

[Mikhailov,	2003]از یک هر برای فازی عدد یک محاسبه -۵ ؛ 
 اعداد بزرگی درجه محاسبه -۶ ؛زوجی مقایسات ماتریس سطرهای
 یهاسیماتر در معیارها وزن محاسبه -۷ ؛دیگر هم به نسبت فازی

 تمامی. شده محاسبه وزن بردار سازینرمال -۸ ؛زوجی مقایسات
 ویسین برنامه از استفاده با معیارها وزن تعیین منظور به محاسبات

 از فازی AHP تکنیک در. پذیرفت صورت 017	Matlab افزارنرم در
 خنر  و شد استفاده هاپاسخ درستی از اطمینان برای سازگاری نرخ

 شدهگردآوری یهاداده که داد نشان ۱/۰ از کمتر معیارها سازگاری
	&	Gogus] است بوده برخوردار الزم پایایی و اعتماد از نامهپرسش

Boucher,	1998].  
 بدر به مراجعه یهاروش با مبدأ از تفکیک مدیریت سازیمدل برای
؛ H11 )Tomra مدل RVM دستگاه کارگیریبه و تولید مبادی
 یکسان ییجغرافیا سطح در باید شدهاستخراج یهاشاخص ،)نیچ

	Li] شوند تلفیق &	 Weng,	  زیرساختی یهاشاخص .[2007
 جمعیت، تراکم یهاشاخص و پیکسل سطح در سازگاری/همجواری

 شکخ پسماند نسیلتاپ و شهروندان مشارکت ،اجتماعی ،اقتصادی
 امر تسهیل برای و شد استخراج آماری یهابلوک سطح در
 به هاشاخص دیگر همانند مذکور یهاشاخص ابتدا ،سازیمدل
  . دش انجام داده سطح این در سازیمدل و شد تبدیل پیکسل سطح
 معیتیج یهابلوک در خشک پسماند تولید نسیلتاپ الیه تهیه برای
	. شد استفاده ذیل رابطه از

∗ ∗   
pP :؛ )روز/لوگرمیک( بلوک ارزشمند خشک پسماند لینستاپ زانیم  
N :؛)نفر( بلوک تیجمع  

  ؛)نفر/روز-لوگرمیک( یدیتول پسماند سرانه 
Z :ارزشمند خشک پسماند لینستاپ درصد.  
   در GIS وسیله به معیارها از یک هر برای فازی نقشه تهیه از بعد
 از گیریبهره با پارامترها از یک هر برای هاوزن مدیریتی، روش دو
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 تهیه AHP-فازی تلفیقی نقشه و ضرب هاهیال این در AHP تکنیک 
 همپوشانی و گاما عملگر از استفاده با آنها جمع حاصل از و شد

 برای خشک پسماند مبدأ از تفکیک مدیریت مدل نهایی نقشه فازی،
ها برگرفته از مطالعات قبلی بر تکنیک .شد تهیه نظر مورد یهاروش

	Lee]اساس مطالعات  et	 al.,	 2008;	 Pradhan,	 2010;	

Sadeghi	&	Khalajmasoumi,	  از همچنین بودند.  [2015
 برای [1999	Bullock,	&	Kravchenko] آماری زمین روش
  .شد استفاده پارامترها مکانی تغییرات بررسی

  

  هاافتهی
 تکنیک از استفاده با شدهغربال و شناسایی یهاشاخص بررسی یجتان

 تمدیری مدل بر ثرمو معیارهای وزن تعیین و محاسبه و فازی-دلفی
 تحلیل روش کارگیریبه با خشک پسماند مبدأ از تفکیک
  که: داد نشان فازی مراتبیسلسله
 روش با مدل در معیارها یتاثیرگذار  اولویت و وزنی سهم میزان-الف

  :است زیر شرح ترتیب به )۱ (شکل تولید مبادی درب به مراجعه
  ؛)۳۵۹۰/۰( جمعیت تراکم -۱
  ؛)۱۹۵۵/۰( مردمی مشارکت -۲
  ؛)۱۶۴۴/۰( خشک پسماند تولید نسیلتاپ -۳
  ؛)۱۴۱۹/۰( شهروندان فرهنگی و اجتماعی وضعیت -۴
  .)۱۳۹۲/۰( شهروندان اقتصادی وضعیت -۵
 مدل برای معیارها یتاثیرگذار  اولویت و وزنی سهم میزان -ب

  اولویت: ترتیب به )۲ (شکل RVM دستگاه استقرار روش با مدیریت
  ؛)۲۷۳۱/۰( جمعیت تراکم -۱
  ؛)۱۴۸۷/۰مردمی( مشارکت -۲
  ؛)۱۲۵۱/۰( خشک پسماند تولید نسیلتاپ -۳
  ؛)۱۰۸۰/۰( شهروندان فرهنگی و اجتماعی وضعیت -۴
  ؛)۱۰۵۹/۰( شهروندان اقتصادی وضعیت -۵
  ؛)۰۸۰۶/۰(بار تره و میوه میادین با همجواری -۶
  ؛)۰۷۴۱/۰( تجاری مراکز و یارهیزنج هایفروشگاه با همجواری -۷
 و محالت سرای و فرهنگسراها( فرهنگی مراکز با همجواری -۸
  ؛)۰۵۲۷/۰؛ سینمایی یهاسیپرد
 تعیین )۰۳۱۹/۰( مسافرتی نقل و حمل یهاانهیپا با همجواری -۹
  .شد
 که داد نشان مبدأ از تفکیک مدیریت مدل معیارهای تطبیق -ج

 از خشک پسماند تولید نسیلتاپ و جمعیت تراکم یهاشاخص
 وضعیت یهاشاخص همچنین و کارآیی و مرکزیت زیرمعیارهای
 زیرمعیارهای از شهروندان مشارکت و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 -د. است تاثیرگذار روش دو هر در محلی یهایژگیو و عوامل
 ،یارهیزنج یهافروشگاه فرهنگی، مراکز با همجواری هایشاخص
 زیرمعیارهای از نقل و حمل یهاانهیپا بار،تره و میوه میادین

 روش به مدیریت مدل در آنها ریثتا و شوندیم محسوب سازگاری
  .بود مشهود RVM دستگاه استقرار

 یهامدل و )۴ و ۳های شکل( AHP-فازی یهانقشه بررسی یجتان
 (جدول هامدل یور بهره تطبیق همچنین و )۵ شکل( مدیریت نهایی
   که: بود آن نشانگر )۱
 تفکیک اجرای با شهروندان ، ۵ منطقه مرکزی بخش و ۲۱ منطقه در-
 عاملت کمترین و داشتند بیشتری مشارکت خشک پسماندمبدأ  از
شد  مشاهده ۲۲ و ۹ مناطق از وسیعی سطح در طرح این اجرای با

  .ه)-۳ (شکل
 بوده بیشتر ۲۲ و ۵ مناطق به نسبت ۲۱ و ۹ مناطق جمعیت تراکم -
 بود مشهود تفکیک مدیریت مدل در شاخص این یتاثیرگذار  و

  .)۵ و ج-۳های (شکل
 سترهگ دارای مناطق سطح در خشک پسماند تولید نسیلتاپ برآورد -

 خشب در افزون خشک پسماند درصد و سرانه دلیل به. بود یکنواخت
 نقشه محدوده این در نسیلتاپ مطلوبیت ،۲۱ منطقه شرقی جنوب

  . ب)-۳ (شکل بود چشمگیر
 محدوده و ۵ منطقه در شهروندان بهتر اقتصادی وضعیت مقایسه -

 شاخص این که داد نشان ۲۱ و ۹ مناطق به نسبت ۲۲ منطقه شرقی
 مدیریت مدل درمبدأ  از تفکیک اجرای مشارکت معکوس مفهوم با

  . )۵ و الف-۳های (شکل بود تاثیرگذار
 ۲۲ و ۲۱ ،۵ مناطق در شهروندان فرهنگی و اجتماعی پایگاه -

 اجرای جهت در باالتری مطلوبیت از ۹ منطقه به نسبت شهرداری
  .د)-۳ (شکل بود برخوردارمبدأ  از تفکیک

 هب توجه با سازگار یهامکان در تفکیک اجرای عملیاتی پوشش -
 سطح در یکنواختبه طور  آن از فاصله و خدماتارایه  مرکز محل
 رعایت با مناسبگزینی مکان لزوم علته ب وشد  مشاهده مناطق
 یهالفهمو یتاثیرگذار  ،RVM دستگاه از راهبری امکان و امنیت
های (شکل بود مشهود مدیریت مدل روش این در خصوصاً  سازگاری

  . ب)-۵ و ۴
 هب مراجعه روش با خشک پسماندمبدأ  از تفکیک مدیریت اجرای -

 و %۸۷ در ترتیب به RVM دستگاه استقرار و تولید مبادی درب
 مطلوب و مناسب یور بهره با مطالعه مورد مناطق کل سطح از ۶۶%

  .)۱ (جدول شد شناسایی
 درب به مراجعه روش در خشک پسماندمبدأ  از تفکیک مدیریت -

 به نسبت بیشتری یور بهره از ۲۲ و ۲۱ ، ۵ مناطق در تولید مبادی
 شهرداری ۹ منطقه شهروندان. بود برخوردار شهرداری ۹ منطقه
 به شهرداری بامبدأ  از تفکیک اجرای در همکاری به تمایلی
 عوامل به خشک پسماندهای و نداشتند مطالعه مورد یهاروش

  .الف)-۵ (شکل شدیم تحویل سنتی و غیرمجاز
 RVM دستگاه استقرار روش بهمبدأ  از تفکیک اجرای یور بهره -
  . ب)-۵ (شکل نبود مناسب ۹ منطقه محدوده اعظم بخش در
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  تولید مبادی درب به مراجعه روش در مبدأ از تفکیک مدیریت مدل ثرمو معیارهایشماتیک  )۱ شکل

  

  
	RVM استقرار روش در مبدأ از تفکیک مدیریت مدل ثرمو معیارهایشماتیک  )۲ شکل

  
(اعداد داخل پرانتز به درصد  هکتاربه  یور مساحت محدوده بهرهبر حسب  خشک پسماندمبدأ  از تفکیک مدیریت مدل یهاروش در یور بهره تطبیقنتایج  )١ جدول

	هستند)
  RVMکارگیری دستگاه به  درب مبادی تولیدمراجعه به   رتبه

	١٦٤٠) ١٦(  ٣١٥٧) ٨/٣٠(  خیلی زیاد
  ٢٠٨٠) ٢٠(    ٢٦٩٠ )٢/٢٦(  زیاد

  ٣١٤٩ )٣٠(   ٣٠٩٠ )١/٣٠(  متوسط
  ٢٤٨٣ )٢٤(   ١٣٠٨ )٨/١٢(   ضعیف

  ١١١٥ )١١(   ٧ )١/٠(  خیلی ضعیف
  ١٠٤٦٧ )١٠٠(   ١٠٢٥٢ )١٠٠(   کل
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	(الف) 

	(ب) 
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	(ج) 

	(د) 
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	(ه) 
پسماند  دیتول لیپتانس تیوضع -ب؛ شهروندان یاقتصاد تیوضع -الف؛ RVM دستگاه استقرار و تولید مبادی درب به مراجعه یهاروش در AHP فازی یهانقشه )۳ شکل
  .مشارکت شهروندان تیوضع -ه؛ شهروندان یاجتماع یفرهنگ تیوضع -د؛ تیتراکم جمع تیوضع -ج؛ خشک

   

     
 (ب)                                                                                             (الف)

    
 (د)                                                                                       (ج)

 یا رهیزنج یبا فروشگاه ها یهمجوار  -ج؛ و تره بار وهیم نیادیبا م یهمجوار  -ب؛ یبا مراکز فرهنگ یهمجوار  -الف؛ RVM استقرار روش در AHP فازی یهانقشه )۴ شکل
  یحمل و نقل مسافرت یها انهیبا پا یهمجوار  -د؛ یو مراکز تجار 
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  (الف) 

  (ب) 
	RVMبه روش استقرار دستگاه -؛ بدیتول یدرب مبادبه روش مراجعه به  -؛ الفیور بهره پراکنش -خشک پسماند مبدأ از تفکیک مدیریت مدل یهانقشه )۵ شکل

  

  بحث
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وضعیت معیارهای حاضر تحقیق در
 ،هافروشگاه با همجواری( سازگاری و شهروندان مشارکت و
 هعالو) بارتره میوه میادین و فرهنگی مراکز نقل، و حمل یهاانهیپا
 ۱۲۴۹/۰ ، ۱۲۲۵/۰ وزنی اهمیت میانگین با ترتیب به معیارها سایر بر
 مدیریت یور بهره یهاروش مدل تهیه برای ۰۵۹۸/۰ و ۱۷۲۱/۰ ،

 و یمیرزای تحقیق در آنکه حالشد؛  اعمال و تعیینمبدأ  از تفکیک
 ۴ فقط [2018	Cheraghalikhani,	&	Mirzaei] یخانیچراغعل
 رد غرفه هر وجود و دسترسی همپوشانی، شعاع خانوار، تراکممعیار 
 از ۲/۰ و ۵/۰ ، ۲۶/۰ ، ۳۸/۰ وزنی اهمیت با ترتیب به محله، هر
 ره همپوشانی و عملیاتی شعاع وشد  تعیین جانمایی یهاتیاولو
 همکاران و پرست وطن و گرفتند نظر درمتر ۵۰۰ را بازیافت غرفه
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[Vatanparast	et	al.,	2012]، سواد، سطح جمعیت، معیارهای 
 یکیفیز آنالیز دسترسی، هم، از هاستگاهیا کیلومتری یک فاصله
 یهاستگاهیایابی مکان برای را شهروندان مشارکت میزان و زباله
 سماندپمبدأ  از تفکیک مراکزبه عنوان  شهری خشک پسماند مبادله
 برای شدهتعیین ثرمو معیارهای با که دادند قرار توجه مورد خشک
، است همسو RVM استقرار روش بهمبدأ  از تفکیک مدیریت مدل
گزینی مکان جغرافیایی معیارهای بیشتر، محققین که تفاوت این با
 ثرمو یهاشاخص به دهیوزن و شناسایی در و اندنموده مالحظه را
 قطعی استدالل شیوه از و کالسیک منطق از مدلارایه  و

  .اندنموده استفادهگیری تصمیم برای دهندگانپاسخ
 [2017	al.,	et	Mohammadi] همکاران و محمدی تحقیق یحتان

 تفکیک نماگرهای نظر از اردبیل شهر محالت از %۸/۱۸ که داد نشان
 در آن محالت %۸۰ از بیش و دارند مطلوب وضعیت پسماندمبدأ  از

 رحاض تحقیق یهاافتهی که صورتی در هستند نامطلوب وضعیت
 یبترت به نامطلوب و مطلوب یور بهره تهران شهر غربی مناطق برای
 نشان مدیریت یهاروش مدل در را %۵/۲۳ و %۵/۷۶ میانگین با
 شهروندان بیشتر مشارکت جلب نسیلتاپ وجود آن دلیل که داد

  . است شهرداری توسط الزم رهایتاساخ و تسهیالت ایجاد با تهران
 این یجتان غالب پیشین، اندک یهاپژوهش بررسی اساس بر

 انیدهق تحقیق یهاافتهی در. است هاقیتحق دیگر از متمایز پژوهش
 دسته ۸ ،[2013	al.,	et	Kazemi	Dehghani] همکاران و کاظمی
 بهداشتی، و آموزشی مسکونی، مناطق از فاصله شامل معیار

 ،هانتابوس و هاپارک ،هابزرگراه و هاجاده ،هالیمس و هارودخانه
 محدوده تعیین با هافرودگاه ورزشی، صنعتی، مذهبی، و فرهنگی
 برایمتر ۵۱۸ تا هالیمس و هاجاده برای متر۷۶ از حداقل فاصله
 و یالنلوا همچنین و شد تعیین پسماند بازیافت ایستگاه از فرودگاه
 از فاصله شامل معیار دسته ۵ [2019	al.,	et	Ilanloo] همکاران
 و نتابیمارس ،هارودخانه شهری، معابر ، تجاری و مسکونی مناطق
 پسماند بازیافت جایگاه از ادارات و هابانک و هاهتل آموزشی، مراکز
 و شهری معابر ازمتر ۱۰۰ میانگین فاصله محدوده تعیین با شهری

. نمودند مشخص مدارس و هانتامارسیب ازمتر ۹۰۰ تا مسکونی
 و مجاز حریم تعیین لزوم دلیل به شدهتعیین معیارهای تمامی
 جایگاه محیطیزیست و بهداشتی مخاطرات پیامدهای از اجتناب
 آنکه حال ؛بوده ناسازگار نوع از مذکور یهامحل مراکز از بازیافت
 رایاج فرآیند ماهیت دلیل به حاضر تحقیق در شدهمعرفی معیارهای
 ابتقر  لزوم و شده اشاره روش دو به خشک پسماند مبدأ در تفکیک

 پسماند تولید مبادی به مراجعه و خوددریافت یهادستگاه به
 روش در که یطور  به ؛هشد مشخص سازگار نوع از همگی خشک،
 متری۵۰ همپوشانی شعاع از شدندور با RVM دستگاه استقرار
 یهافروشگاه ،بارتره و میوه میادین شامل نظر مورد یهامحل اطراف
 میزان فرهنگی، مراکز مسافرتی، نقل و حمل یهاانهیپا ،یارهیزنج
 و رفیعی یهاافتهی. کندیم پیدا کاهش مدیریت مدل یور بهره

 میانگین طور به که داد نشان [2013	al.,	et	Rafiei] همکاران
 یهازباله مشهد شهر برخوردار و متوسط مناطق در خانوار ۸۰%

 و تولید مبادی به شدهمراجعه خودروهای به را خود تفکیکی خشک
 یاهستگاهیا به محروم و متوسط برخوردار، مناطق در شهروندان ۲۰%

 هک داد نشان حاضر تحقیق یجتان آنکه حال ؛دهندیم تحویل ثابت
 مطلوب و مناسب امکان تهران شهر غربی مناطق در شهروندان ۸۷%

 و تولید مبادی به شده مراجعه خودروهای به خشک پسماند تحویل
 گاهدست به خود خشک پسماندهای تحویل امکان نیز شهروندان ۶۶%

RVM روش این در تهران شهروندان بیشتر مشارکت جلب دارند، را 
 و اجتماعی فرهنگی، بافت اختالف دلیل به مشهد شهر به نسبت

  .است توجه قابل اقتصادی
 [2017	Kheljani,	Gheidar	&	Batouei] خلجانی قیدر و بتوئی
 شهرک در مبدأ از زباله تفکیک اجرای در پیشنهادی یهاروش از

 یهاستگاهیا قراردادن و منازل درب از آوریجمع رجایی، شهید
 به را خاص نقاط در )کاغذ منظور به بیشتر( منظور تک مخصوص
 ارایه و بررسی ۴۰/۰ و ۴۳/۰ نزدیکی ضریب و ۱۱ و ۸ رتبه با ترتیب
 جراییا مدل بیشتر یور بهره دییتا و حاضر پژوهش یجتان با که دادند
 بتنس )تولید مبادی درب به مراجعه( مبدأ از تفکیک مدیریت روش
  . دارد مطابقت RVM استقرار روش به

 قضاوت مناسبتر لحاظ نظرات، حذف احتمال کاهش بهتر، کارآیی
 برای خبرگان نظرات از استفاده با همگرایی افزایش و ترجیحی
 شکخ پسماند مبدأ از تفکیک مدیریت مدل بر ثرمو عوامل تعیین
 و اقتصادی فرهنگی، و اجتماعی مختلف یهاجنبه در

 فازی-یدلف تکنیک دو ترکیب کارگیریبه مالحظات از محیطیزیست
 برای GIS جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با FAHP و

 فرآیند در مدیریت مدل یور بهره مطلوبیت پراکنش و شناسایی
  . دیآیم حسابه ب تحقیق
 پژوهش یهاتیمحدود از یجتان مقایسه برای مشابه منابع کمبود
 تمدیری سازیمدل منظور به پژوهشگران تا شودیم پیشنهاد و بود

 سطحی مخازن جایگاه ایجاد جمله از هاروش سایر در مبدأ از تفکیک
 یاهکیتکن دیگر خشک، پسماند موقت سازی ذخیره زمینی زیر و

 نیز را عصبی شبکه و TOPSIS جمله از معیاره چند گیریتصمیم
  .دهند قرار مقایسه مورد و بررسی

  

  گیرینتیجه
 یجاتن پسماند، مبدأ در تفکیک یور بهره لزوم و اهمیت به توجه با
 خشک پسماند مدیریت مدل اجرای که دهدیم نشان پژوهش این
 استقرار روش به نسبت تولید مبادی درب به مراجعه روش به

 زا مطالعه مورد مناطق سطح در خشک پسماند خوددریافت دستگاه
	.است برخوردار بیشتری گستردگی و بخشی اثر ،کارآیی

  
  .ندارد وجود گزارش برای موردی :قدردانی و تشکر
  .ندارد وجود گزارش برای موردی :اخالقی هایییدیهتا

 نوانع با اول نویسنده دکتری رساله از مستخرج حاضر مقاله :منافع تعارض
 ازیافتب یهاغرفه یابیمکان با خشک پسماند بازیافت مدیریت مدل تدوین

 با که است تهران) شهر غرب مناطق موردی: (مطالعه جایگزین روش یا و
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 دانشگاه در چهارم نویسنده مشاوره و سوم و دوم نویسندگان راهنمایی
	.است هشد انجام تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد
 پژوهشگر اول)، (نویسنده دیری فرضی عبداالمیر :نویسندگان سهم

 جاوید امیرحسین ؛)%۵۰( داده بحث/تحلیلگر و مقدمه اصلی/نگارنده
 غفارزاده حمیدرضا ؛)%۲۰( شناس کمکی/روش پژوهشگر دوم)، (نویسنده

 زادهحسین فرهاد ؛)%۲۰( شناس کمکی/روش پژوهشگر سوم)، نویسنده (
  .)%۱۰( داده کمکی/تحلیلگر پژوهشگر چهارم)، (نویسنده لطفی
  .ندارد وجود گزارش برای موردی مالی: منابع
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