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(تاریخ دریافت 1398/1/21 :تاریخ پذیرش) 1398/5/7 :

چکيده
مسأله زباله گردی امروزه بهعنوان یک پدیده نوظهور در کالنشجهرهای ایجران بجا مهجاجرت درهجم
تنیده است .این مقاله تالش دارد تا پدیده زبالهگردی را بجه مثابجه یجک شجیوه زیسجت شجهری در
شهر تهران مورد کنکجاش قجرار دهجد .روش پجژوهش ،مبتنجی بجر روش کیفجی (پدیدارشناسجی) و
استفا ده از تکنیکهای مصاحبه نیمجهسجاختاریافته ،مصجاحبه گروهجی و مشجاهده مجیباشجد .تعجداد
مشارکت کنندگان در مطالعه 40 ،نفر از زبالهگردها میباشد و دادههای پژوهش بجر اسجاس تحلیجل
مضمونی مورد تفسیر قرار گرفته اسجت .نتجایج پجژوهش نشجان مجی دهجد کجه زبالجهگردهجا عمجدتاً
مهاجرند ،بسیاری از آنها مهاجران افغانستانی و برخی نیز از مهجاجران داخلجی وارد شجده بجه شجهر
تهران هستند .زباله گردها از تحصیالت پایین و تغذیه نامناسب برخوردارنجد .بجهعجالوه بجر اسجاس
سنخشناسی ،افراد زباله گرد به گروههای رسمی و غیررسجمی تقسجیمبنجدی مجیشجوند .در نهایجت،
بر اسا س نتایج پژوهش مجیتجوان از زبالجه گجردی بجه مثابجه یجک شجیوه زیسجت و سجبک زنجدگی
نوظهور شهری یاد کرد که در یک دهه گذشجته در اثجر جریجانهجای مختلجف مهجاجرتی ،نمجود و
گسترش یافته است.
کليدواژهها :مهاجرت ،زبالهگردی ،سنخشناسی ،شیوه زیست شهری ،تهران.

 این مقاله ،برگرفته از نتایج پژوهشی است که با حمایت مالی مرکجز مطالعجات و برنامجهریجزی شجهرداری تهجران در
سال  1397به انوام رسیده است.
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مقدمه
مهاجرت همواره همراه و همزاد بشر بوده است و انسانها بنا به دالیل مختلف اقجدام بجه
مها جرت کردهاند .مسلماً مهاجرت ضمن آنکه دارای زمینهها و علل مختلجف اسجت ؛ از دیگجر
سو  ،دارای پیامدهای مثبجت و منفجی خجاص خجود نیجز مجیباشجد .در ایجن بجین  ،کشجورهای
درحال توسعه  ،مهاجرت و شهرنشینی را اساسیتجرین و بنیجادینتجرین مسجأله جمعیجت خجود
میشناسند (حسینی و همکاران.)1395 ،
امروزه ،بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند (ثجورتنز :2002 ،
 .)1این وضعیت به خصوص برای کشورهای درحالتوسعهای نظیر ایران وضعیت حجادتری را
نشان می دهد که در آن عمده جمعیت کشور در یک یا چند کالنشهر عمده متمرکز شدهاند.
پیوند بین مهاجرت و بروز انواع آسیبهجای اجتمجاعی یکجی از واقعیجتهجای اجتمجاعی
می باشد (پوراحمد و کالنتری  1381 ،؛ علجی بابجایی و پجروین  1391،؛ سجراجزاده و همکجاران،
 .)1397یکی از این آسیبهای اجتماعی مرتبط با ج ریانات مهاجرتی در کالن شهرها ،مسجئله
زبالهگردی است.
ما امروزه شاهد پدیده ای بهنام زبالهگردی در بسیاری از کالنشهرهای کشور هستیم که تا
پیش از این چندان رواج نداشته و یا اینکه وسعت و شدّت آن بجه ایجنصجورت نبجوده اسجت.
امروزه مسأله زباله گردی و زباله گردهایی که در کوچه و خیابان با آنها روبرو مجیشجویم  ،بجه
بخشی از تصورات و توارب ما از کالنشهرهایی نظیر تهران تبدیل شده است .به معنای دیگر،
این پدیده به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است .هر روزه شاهد تهیدسجتان شجهری
هستیم که سر را در سطلهای زباله فرو برده اند و سعی دارند تا رزق و روزی خود را از درون
پسماندها و دورریزهای زندگی دیگران پیدا کنند .هر چه جهان بیشتر به سمت شجهریشجدن
پیش میرود ،مقامات و سیاستگذاران شهری با چالشهای بیشتری در رابطه بجا آسجیبهجای
اجتماعی و گروههای فرودستی مثجل زبالجهگردهجا در شجهرها و منجاطق شجبهشجهری مواجهجه
میشوند.
شهرداریها در کشورهای جهان سوم  ،تنها قادر به جمعآوری  50تا  80درصد از زبالههای
تولید شده هستند (گزارش زنان در مشاغل غیررسمی  .)2004 ،علیرغم مزایایی که زبالهگردها
میتوانند برای نظام اقتصادی و -زیستمحیطی شهرها داشته باشند  ،نظیر کمجک بجه بازیافجت
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زبالههای قابل بازیافت ،کاستن از هزینهها ،ایواد اشتغال بدون نیاز به سرمایهگجذاری دولتجی و
منبع درآمد برای اقشار پایین جامعه (مدینا ،)2 :2005 ،ایجن افجراد در محجیطهجای اجتمجاعی
متخاصمی زندگی میکنند و همواره از جانب مسئوالن ش هری بجه مثابجه افجرادی آزاردهنجده،
مزاحم ،مخل و حتی در بدترین شکل ،مورم  ،مورد سرزنش قرار میگیرند .واقعیت این است
که افراد زباله گرد در معرض سوءاستفاده و بهرهکشی افراد واسط قرار دارند .زبالجهگردهجا در
کلمبیا ،هند و مکزیک تنها پنج درصد از ارزش واقعی زبالههای جمجعآوری شجده را دریافجت
میکنند (مدینا  .)10 :2005 ،این افراد بهطورکلی جزء اقشار بسیار کم درآمد هستند که اغلب در
شرایط زندگی اسفبار ،فاقد دسترسی به آب ،بهداشت و دیگر زیرساختهای اساسجی زنجدگی
میگذرانند ،به عالوه در معرض برچسبها و استیگماهای  1فراوانی در میان افراد جامعه قجرار
دارند.
دیاس  )2015( 2برخی از پیامدهای شغل زباله گردی را این گونه برشمرد ه است:
پیامدهای ناشی از مواجه مستقیم با باد ،باران ،برف ،نور خورشید ،گرما و. ...پیامدهای ناشی از مواجه با زبالههای خطرناکی از جملجه مجواد سجمی همچجون سجرب وآز بست ،و همچنین خون ،مدفوع ،الشه حیوانات ،شیشههای شکسته ،سوزن ،و اشیاء فلزی تیز
و برنده و مواردی از این دست.
پیامدها و بیماریهایی که به واسطه حشرات ،مگس ،پشه و ...ایواد میشوند.سایر بیماریها همچون کمردرد ،سوزش پوست و جوش و خاصه در معرض خطر سل،برونش یت ،آسم ،ذاتالریه  ،اسهال خونی ،و انگل و( ...دیاس.)3 :2015 ،
امروزه در شهر تهران ،گروههای آسیبدیده متعددی هسجتند کجه بعضجاً در پجژوهشهجای
مختلف به آنها پرداخته شده است ؛ ولی گروههای آسیب دیده ای هم هستند که تجاکنون مجورد
توجه مطالعات حوزه آسیبشناسی اجتماعی و پژوهشهای جمعیتشناسی شهری قرار نگرفته
و یا کمتر به آنها پرداخته شده است .یکی از این گروهها زبالهگردها هسجتند .آمجار دقیقجی از
تعداد این افراد و شواهدی از وضعیت زندگی آنها در دست نیست و تقریباً هیچگونه نظام و
یا نهاد سیاستگذاری رفاهی  ،از این گروهها حمایتی بهعمل نمیآورند .این افراد بجه واسجطه
1 Stigma
2 Dias
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ماهیت شغلشان و یا مسایلی که آنها را به سجمت انتخجاب ایجن شجغل سجوق داده اسجت ،در
معرض مخاطرات جدی هستند.
بر این اساس ،این مقاله تالش دارد تا با نگاهی پدیدارشناسانه و با استفاده از تکنیکهجای
مشاهده و مصاحبه به بررسی این پدیده از منظر آسیبشناسی اجتماعی بپردازد .مسلماً از زوایای
مختلفی از جمله شرایط و زمینههای شکلگیری ،میتوان به مسأله زبالهگردی پرداخت .با اینحال،
با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت است )1 :زبالهگردها بر اساس
متغیرهای زمینهای و -جمعیتشناختی دارای چه ویژگیهایی هستند؟  )2مهاجرت چه نقشی در
ظهور و پیدایش زبالهگردی دارد؟  )3چه سنخ شناسی میتوان از افراد زبالهگرد ارایه کرد؟  )4در
نهایت ،زباله گردی به مثابه شیوه زیست شهری دارای چه ویژگیهایی است؟.

مالحظات نظری
در ارتباط با مهاجرت ،زمینهها و دالیل آن ،رویکردهای نظری بسیاری وجود دارد (ایراندوست
و همکاران .)1392 ،در معنای عام ،عواملی مانند دافعه مبدأ و جاذبه مقصد ،ارتقاء کیفیت زندگی و
معیشتی ،کسب درآمد و شبکههای مهاجران ،از جمله عوامل اثرگذار بر مهاجرت بهشمار میروند.
موضوع پژوهش حاضر ،دالیل و زمینههای مهاجرت بهطور عام ،و مهاجرت گروههای آسیبپذیر
شهری بهطور خاص ،نیست-هرچند توجه به این بُعد میتواند در شناخت مسایل مهاجرین بسیار
راهگشا باشد ،بلکه تأکید این پژوهش بر پیامدهای مهاجرت و شکلگیری یک شیوه زیست شهری
در میان زبالهگردها است .به نظر می رسد بخش عمدهای از مهاجران به دالیل مختلف ،جذب نظام
رسمی اجتماعی و اقتصادی شهری نمیشوند و به ناچار به سوی اقتصاد غیررسمی قانونی –نظیر
زبالهگردی و دستفروشی و گاهاً غیرقانونی -مانند قاچاق و توزیع مواد مخدر  -کشیده میشوند.
امروز ه گروههای اجتماعی -عمدتاً مهاجر  -بسیاری در کالن شهر تهران حضور دارند که به
شکل دایمی و موقتی مشغول گذارن زندگی هستند .هر کدام از این گروهها دارای شیوه زیست و
سبکهای زندگی خاص خود هستند .گروههای آسیبدیده ،عمدتاً برای ارتزاق و ادامه حیات ،در
بخش غیررسمی اقتصاد شهری مشغول فعالیتاند .از جمله این گروهها میتوان به زبالهگردها،
کارگران مهاجر ،دست فروشان مترو و خیابان ،رانندگان تاکسیهای مهاجر ،بی خانمانها و افراد
دارای اعتیاد اشاره کرد.
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درحال حاضر ،زبالهگردی به یکی از واقعیتهای زندگی شهری در کالنشهر تهران و سایر
شهرهای ایران تبدیل شده است .بهطوریکه هر روز شاهد حضور این افراد در سطح خیابانها
هستیم .این افراد  ،فاقد هرگونه بیمه و تأمین اجتماعی هستند ،مکان خواب و زندگی مناسجبی
ندارند ،ساعات کار آنها بیشتر از ساعات رسمی کار است ،از کیفیت زندگی بسیار پایین رنج
میبرند .این وضعیت  ،تنها شامل زبالهگردها نمیشجود و گجروههجای آسجیب دیجده دیگجر نیجز
میشود.
مفهوم محوری نظری این مقاله ،شیوه زیست و سبک زنجدگی خجاص فرودسجتان شجهری
مذکور با تأکید بر شیوه زیست شبانه و روزانه زبالهگردها میباشد .در حوزه مطالعات شجهری ،
عمدتاً مفاهیم شهرنشینی  1و شهرگرایی  2از هم متمایز میشوند .شهرنشینی به معنجای حضجور
فیزیکی در شهر است  ،اما شهرگرایی به شیوه زیست و ابعاد روانی –اجتمجاعی سجاکنان شجهر
اشاره دارد .شهرگرایی ،ویژگی های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شیوه زیست ساکنان شهر را
در بر میگیرد و گ ویی مرحله نهایی و نتیوه شهرنشینی است و برخالف شهرنشینی  ،صرفاً یک
روند رشد شهری نیست (شکوئی  .)77 :1373 ،از نظر کاوز  ،3شهرگرایی بهعنوان شیوه زندگی ،
شامل روابط اجتماعی ،نهادها ،نگرشها و ایدههایی است که بهویژه در شهرها ظاهر میشجود
(جالئیپور و عبداهللپور  .) 8- 37: 1390،بنابراین ،منظور از شهرنشینی ،تعداد افراد سجاکن در
مناطق شهری و منظور از شهرگرایی ،پیامدهای اجتماعی و فرهنگی زندگی در مکجان شجهری
است .یعنی همان الگوها و رفتارهای مرتبط با زندگی در شهر که دربردارنده تغییر در ارزشها،
آداب و رسوم و رفتارهای مردم است .بهطورکلی میتجوان گفجت :شجهرگرایی ،شجیوه زنجدگی
ویژه ای است که در بستر شهر و شهرنشینی به وجود میآید (شارعپور .)12- 13 :1391 ،
توجه به شیوه زیست و سبک زندگی فرودستان شهری عمدتاً ریشجه در مطالعجات مکتجب
شیکاگو در دهههای  1920و  1930دارد .در این مکتب  ،مونوگرافیهای زیادی درباره ماهیجت
زندگی شهری انوام شد .شامل :خانه بهدوشان  ،4تاالرهای رقص  ،5فحشا  ،ج رایم سازمانیافته ،
1 Urbanization
2 Urbanism
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بیماری های روانی و مناطق فقیرنشجین ( 1اینسجتادتر و همکجاران .)127 :2006 ،عصجر طالیجی
مطالعات مکتب شیکاگو درباره جرم و آسیبهای زندگی شهری  ،توسط صاحبنظرانی ماننجد
اندرسون  ، )1923( 2تراشر  ، )1927( 3ویرث  ،)1928( 4زوربجاگ  ، )1929( 5کرسجی ، )1932( 6
یونگ  ، )1932( 7رکلس  )1933( 8و فاریس و دونهام  )1939( 9به انوام رسید.
شهر به مثابه شیوه زیست و تقابل سبک زندگی شهری ـ روستایی از دغدغههای ویجرث

10

11

( ) 1928است .وی با استفاده از نظریات زیمل مدعی است که شهر ،نجوع خاصجی از شجیوه
زندگی به نام شهرگرایی را بهوجود میآورد .این شهرگرایی را میتوان در نوع لباس پوشیدن،
نحوه سخن گفتن ،نحوه اندیشیدن ،نوع فعالیت ،مکان زندگی و نوع روابط اجتماعی در شهر
مشاهده کرد (شارع پور .)155 :1391 ،به زعم وی ،همراه با آزادی ،نوعی احساس تهی بجودن
اجتماعی در شهر پدید میآید .گرچه تقسیم کار و تخصصیشجدن ،سجبب بجههجموابسجتگی و
انسوام اجتماعی در شهر می شود ،وجود انگیزههای صرفاً اقتصادی باعث میشوند که روابط
موجود در شهر ،ماهیت سلطه و غارتگری پیدا کنند (همان.)157 :
مهاجرت گروههای مختلف به شهر از جمله زبالهگردها ،عدم جذب آنها در اقتصاد رسمی
شهری ،فقر فزاینده و فعالیت زبالهگرد ها در اقتصاد غیررسمی شهر تهران ،سبک زندگی خاصی
را به وجود آورده است که دارای معانی ،کنش و واکنش ها و ...خاص خود هستند .این مقالجه
تالش دارد تا این شیوه زیست را در دو بُ عد شبانه و روزانه به تصویر بکشد .بخش عمده ای از
مهاجران به دلیل عدم جذب در اقتصاد رسمی شهری ،به ناچار بجه سجوی بخجش غیررسجمی ،
ازجمله زبالهگردی کشیده میشوند .بنابراین زبالهگردی یک انتخاب نیست .شکل  1نگاه نظری
پژوهش را نشان می دهد:

1 Slums
2 Anderson
3 Thrasher
4 Wirth
5 Zorbaugh
6 Cressey
7 Young
8- Reckless
9 Faris&Dunham
10 Wirth
11 Simmel
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دافعههای مبدأ :بیکاری ،مسایل معیشتی،

شکلگیری شیوه زیست شهری
خاص گروههای مهاجر

شکلگیری گروههای آسیبدیده

بروز انواع مسایل اجتماعی ،بصری

شهری از جمله زبالهگردها

شهری ،مسایل بهداشتی و...

نبود درآمد ،پایین بودن کیفیت زندگی
جاذبههای مقصد:کسب درآمد  ،ارتقاء
کیفیت زندگی

شکل .1چارچوب مفهومی پژوهش

پيشينه پژوهش
مسأله زباله گرد ی چند سالی است که در کشور ایران و شهر تهران نمود پیدا کرده است و
به همین دلیل  ،کمتر مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته است .در نگاهی دیگر  ،معدود
پژوهشهای انوام شده  ،زبالهگردی را به مثابه یک ش یوه زیست شهری مورد مداقه نظجر قجرار
نداده اند ،با اینحال  ،در ادامه  ،به بررسی مطالعات خارجی و داخلی این حوزه پرداخته میشود.
فیوردی  1989( 1و  ،)1990در مطالعات خود ،ضمن تقسیم روشهای جمعآوری زباله بجه
دو شیوه رسمی و غیررسمی  ،مشاهداتش از شیوههای نامناسب جمعآوری غیررسمی زباله در
کشورهای آسیایی ارایه نموده است .وی تغییرات ایواد شده در نحوه خروج زباله از شجهرها و
ایواد رویکرد بهرهوری اقتصادی در کشورهای هند ،چین ،انجدونزی ،تایلنجد و فیلیپجین را دو
دلیل گسترش سجریع زبالجه گجردی در دهجه  1980مجیالدی برشجمرده و اکثجر زبالجهگر دهجا را
خانوادههای فقیر و کودکان معرفی میکند .ایشان ،ورود شجهرداریهجا و ایوجاد امکانجاتی کجه
زباله گردها بتوانند در زمینه دفع و بازیافت پسماند  ،دارای شغلهای سالمتر شوند را پیشجنهاد
کرده است.
نتیوه پژوهشی که بهمنظور بررسجی تجأثیر بحجرانهجای اقتصجادی بجر مشجاغل غیررسجمی
(دست فروش ها  ،زباله جمعکنها و مشاغل خانگی) در  10نقطه شهری آسیا ،آمریکای جنوبی
و آفریقا انوام شد  ،نشان داد متوسط درآمد خانواده افراد زبالهگرد  ،بهعنوان یکی از سه گروه
مشاغل غیررسمی دو دالر در روز است و اندازه خانواده آنها نیز  4/7نفر میباشد 72 .درصد از
1 Furedy
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پاسخگویان اظهار کردند که در خانواده خود ،کودک دارند و بهطور متوسط 2/5 ،کودک در هر
خانواده زندگی میکند .سطح تحصیالت این گروهها پایین بوده و در این میان ،سطح تحصیالت
زباله گردها از همه پایینتر است .به نحوی که  52درصد آنها حتی مدارس مقدماتی را به اتمام
نرسانده اند .نتایج این تحقیق حاکی از عدم ثبات درآمد این گروهها در کنار افزایش هزینههای
زندگی آنهاست .به گواه نتایج این پژوهش ،بحرانهای اقتصادی باعث رقابتیتر شدن فضای کار
برای آن ها شده است؛ تا جاییکه تنها در ماههای ژوئن و ژانویجه سجال  49 ، 2009درصجد بجر
جمعیت زبالهگردها افزوده شده است و بیشترشان نیز زن بودهاند (هورن.)2009 ،
شنک و بالوو  ،) 2011( 1در مطالعه خود در کشور آفریقای جنوبی ،ریشه اصلی زبالهگردی
در کشورهای درحال توسعه را بیکاری می دانند .طبق نتایج این مطالعه ،هرچند زبالهگردهجا در
جامعه زیاد دیده میشوند  ،اما اطالعات صحیحی از این قشر وجود ندارد و لذا توجه به آنهجا
ضروری است .وی در مطالعه خود  ،ارتباطات این افراد با خانوادهها و همکارانشان را توصیف
نموده و با توجه به تأثیرات مهم این شغل و شاغالن آن بر جامعه ،سیاستگذاریهجای دولجت
در ای ن زمینه را اجباری دانسته است.
آداما  )2014( 2در پژوهشی بر روی کودکان زبالهگرد شهر کادونا در نیوریه  ،نتیوه گرفت
که این کودکان  ،اجازه دسترسی به زبالههایی که دارای پسماندهای قابل بازیافت زیادی هستند ،
ندارند .این عدم دسترسی در کنار توانایی حمل بار کمتر و ساعات کار کمتر کودکان ،کجاهش
درآمد کودکان را تشدید میکند .ضمن اینکه  ،این کنارگذاری و تبعی

سنی  ،عالوه بر اینکه

در جامعه زبالهگردها وجود دارد ،توسط دولت نیز دامجن زده مجیشجود و دولجت تجوجهی بجه
کودکان زبالهگرد ندارد .از این رو سالمت این کودکان به شدت در خطر میباشد.
شانتورا  3و همکارانش ( ) 2014در تحقیقی که بر روی رفتگران آلمانی انوام دادند ،تأثیرات کار
کردن با زباله بر مشکالت تنفسی را شدیدتر از آنچه تحقیقات قبلی اعالم کرده بودند گزارش دادند.
آنها همچنین آمار باالی مشکالت بینایی و بویایی ناشی از شغل این افراد را گزارش دادند.
بر اساس نتایج پژوهش دیاس و همکاران ( ، )2015در اقتصاد غیررسمی شهرها  ،بجهرغجم
تمام تالشهای ساختاری و نهادی که صورت میگیرد  ،جمعآوری زباله  ،از مشهودترین منجاظر
1 Schenck and Blaauw
2 Adama
3 Schantora
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شهری هستند؛ تا جایی که قریب به دو درصد از جمعیت شهرها درگیر مشاغل مجرتبط بجا آن
هستند .طبق دیگر یافتههای این پژوهش  ،زبالهگردها از محرومترین اقشار جامعه هستند که در
جستووی غذا ،لباس و سایر نیازهای اساسی در زندگی روزمجرهشجان  ،زبالجههجا را زیجر و رو
میکنند .برخی از آنها آنچه یافته اند را به افراد واسط و برخی دیگر به مراکز بازیافت زبالهی
رسمی میفروشند.

ظهیرینیا و هجادی ( )1395در پژوهشجی بجا عنجوان "مطالعجه کیفجی دالیجل و زمینجههجای
زباله گردی در شهر زاهدان"  ،به مهمترین علل گرایش به زبالهگردی در میان تهیدسجتان شجهر
زاهدان پرداخته اند .بر اساس نتایج این مطالعجه  ،مهجمتجرین دالیجل و زمینجههجای گجرایش بجه
زبالهگردی  ،مواردی مانند اعتیاد ،عدم حمایجت دولتی/سجازمانی ،فقجدان حمایجت خجانوادگی ،
تنگناهای شغلی و ضرورت تأمین معاش میباشند.

افروخته و حوجیپجور ( )1395در مطالعجهای بجا عنجوان " اقتصجاد زبالجه ای در روسجتاهای
پیراشهری جنوب تهران"  ،به گسترش پدیده زبالهگردی در شهر تهران پرداختهاند .بر اساس
یافتههای مطالعه آنها  ،وجود سرمایه در گردش عظیمی با حوم یک میلیارد و  80میلیون تومان
در روز که مدیران شهر تهران آن را طالی کثیف می دانند ،در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد
کشور ،تقاضای بازار کار ،فقر چندبعدی ،و مرکزیت تهران سبب شده تا نوعی اقتصاد غیررسمی
در قالب اقتصاد زبالهای ،شکل گیرد .همچنین این اقتصاد غیررسمی عالوه بر اثرات نامطلوب
فضایی که عمدتاً متوجه سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر تهران بجوده ،منوجر بجه ایوجاد
رانتبازیها و فسادهایی در بدنه دستگاهها و نهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد
رسمی شده است.
در یک جمع بندی کلی ،همانطور که مشاهده میشود ،نتایج پژوهشهای فوق  ،بیشجتر بجر
مسایل و آسیبهایی که زبالهگردها با آن مواجهند تأکید دارند و شیوه زیست شهری از جملجه
مواردی است که یا بدان پرداخته نشده و یا کمتر مورد توجه مطالعات داخلی و خارجی قجرار
گفته است .با توججه بجه اینکجه حجدود یجک دهجه از نمجود زبالجهگردهجا در فضجای شجهرها و
کالن شهرهای ایران می گذرد و این مسأله نوپدید دارای زوایای آشکار و پنهان بسیاری اسجت ،
این پژوهش سعی دارد به کندوکاو ابعاد اجتماعی و جمعیتشناختی این پدید ه در شهر تهران
بپردازد.
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روش تحقيق و دادهها
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ،روش کیفی پدیدارشناسانه است .در این
مطالعه سعی شده با استفاده از مصاحبه و مشاهده ،اطالعاتی درباره زندگی زبالهگردها و شیوه
زیست آنها ارایه و ترسیم شود .دلیل استفاده از روش کیفی در این تحقیق این بوده که پژوهشهای
چندانی در این حوزه انوام نشده ،دادههای زیادی در رابطه با زبالهگردها وجود ندارد و از سویی،
جمعآوری اطالعات و پاسخگویی به سؤاالت این تحقیق ،از طریق روشهای کمی و مرسوم مانند
پیمایش ،امکانپذیر نیست .از میان انواع ابزارهای موجود در روش تحقیق کیفی (شامل ابزارهای
بصری ،مصاحبه و مشاهده) ،در این پژوهش از مصاحبه نیمه باز و مصاحبه گروهی استفاده شده
است.
جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش  ،شامل کلیه افراد موسوم بجه زبالجهگجردی اسجت کجه
بهشکل شبانهروزی در سطح شهر تهر ان مشغول گردآوری پسماندهای خشک هستند .دادههجا
عمدتاً از مناطق  20و  5شهرداری تهران گردآوری شده است.
نمونهگیری این تحقیق به دو روش «گلوله برفی» و «نمونههای در دسترس» انوام شده است.
روش گلوله برفی ،یک تکنیک نمونهگیری هدفمند مشهور و متداول است که مستلزم استفاده از
مطلعان یا مشارکت کنندگان اولیه برای شناسایی موارد بیشتری است که ممکن است بهتدریج در
مطالعه بهکار روند .این راهبرد نمونه گیری ،رهیافت مناسبی برای یافتن مطلعین کلیدی است .حوم
نمونه ،شامل  40مشارکتکننده -پس از حصول اشباع نظری  -است .مشارکت کنندگان مرد و
باالی  10سال سن داشته اند ،همچنین یا فاقد تحصیالتاند و یا از سطح سواد پایینی برخوردارند.
دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل مضمونی و شیوههای کدگذاری مرسوم در پژوهشهای کیفی
مورد تفسیر قرار گرفته است.

یافتهها
امروزه ،زباله گردی ،در کالنشهر تهران پدیده رایج شهری بوده و گجویی از اشجارتهجای
اصلی کالن شهرها میباشد .در خیابانهای شهر تهران  ،کنار سطلهای زباله  ،زبالهگردها و زباله
بر دوشها در پی یافتن زباله هایی هستند تا با فروش آنها به خریداران رسجمی و غیررسجمی،
معاش خود را تأمین کنند .تعداد زبالهگردها در تهران برآورد نشده است اما در هجر خیابجان و
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کوچه ،افرادی به چشم می خورند که به اشکال و انحاء مختلف  ،بجا خجودرو ،پیجاده ،گروهجی،
انفرادی ،رسمی و غیررسمی در پی یافتن زباله هستند.
از آنوا که زبالهگردهای شهری  ،از اقشار کم درآمد و از طبقات پایین جامعه هستند  ،درپجی
فروش این اجناس با هر میزانی که خریدار بپردازد  ،کسب معاش میکنند .جمعآوری پسجماند
در تهران تبدیل به یک شیوه درآمدزایی برای این اقشار بوده و این افراد در نتیوه بروز مسایل
اجتماعی مانند بیکاری  ،فقر  ، ،بیهویت بودن (برای اتباع غیرایرانی) و مواردی از این دست به
این شیوه زیست روی آورده اند .با ردیابی و پیگیری زبالهگردها در تهجران و گفتگجو بجا آنهجا،
زبالهگردی به عنوان یک صنعت پرسود اما پنهان در کشور قابل شناسایی اسجت .زبالجهگجردی،
ویترین داستان پسماند در تهران است .زبالهگردی در تهران تبدیل به نوعی شغل گذران امجور
برای افرادی شده است که نسبت به انتخاب نوع شغل ،حق انتخجاب زیجادی ندارنجد .بخجش
زیادی از زبالهگردها در تهران شامل افراد بیهویت ،اتباع افاغنه (عمدتاً بدون مجدرک)  ،افجراد
دارای اعتیاد ،بی خانمان ،کارتون خوابها و ...می باشند .زندگی به سبک زبالهگردی  ،زنجدگی
خارج از زمان و مکان است و تنها هجدف از گجذران وقجت ،جمجعآوری زبالجه بجرای فجروش
میباشد.

وضعيت اجتماعی ـ جمعيتی زبالهگردها
مهاجرت :زباله گردی در تهران ،عمدتاً توسط مهاجرین انوام میشود .مهاجرین دو گجروه
هستند .مهاجرین داخلی ( ایرانی) و مهاجرین خارجی (غیرایرانی) .مهاجرین ایرانی از دیگجر
شهرها و و روستاهای کشور برای دستیابی به شرایط مناسبتر شغلی و زندگی بجه تهجران بجه
شکل فردی و گاهاً خانوادگی مهاجرت کجرده انجد.گروه دوم مهجاجرین ،مهجاجرین غیرایرانجی
هستند .این افراد ،اکثراً افغانستانی و پاکستانی می باشند .عده ای بهصورت موجاز و بجا داشجتن
مووز تردد در شهر و اکثراً بدون داشتن حتی کارت شناسایی  ،با ورود غیرمواز به ایران ،وارد
تهران شده و مشغول به کارند.
وضعيت خانوادگی :بسیاری از افراد مورد مطالعه خجانوادههجای خجود را نیجز بجه همجراه
آورده و در حاشیه شهر ،در کورهخانههای آجرپزی ،زاغههجای کوچجک ،شجهرکهجای دور از
دسترس و ...زندگی می کنند .عمدتا بعد خانوار زباله گردها باالی  5نفرال اسجت برخجی نیجز
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خانواده های خود را بههمراه نیاورده و بهتنهایی زندگی میکنند .با وججود ایجن شجغل مشجقت
بار و نبود منزلت اجتماعی و حمایتهای عمجومی دولجت ،نبجود خجانو اده و حمایجتهجای آن
موجب شده بسیاری از افجراد زبالجه گجرد بجه سجمت اعتیجاد سجوق داده شجوند .در مجواردی،
خانواده ها آنها را طرد کجرده و فرزنجدان و همسجر ،تمجایلی بجه ادامجه زنجدگی در کنجار آنهجا
ندارند .در بسیاری مواقع ،همسران آنهجا ججدا مجیشجوند و همجه ایجن عوامجل ،تسجریعکننجده
ج ذب آنها به اعتیاد و بی خانمانی میگردد .بسیاری از زبالهگردها ،با خجانواده زنجدگی کجرده
و شغل خود را بهعنوان حرفه پذیرفته اند.
سطح درآمد و پایگاه اقتصادی -اجتماعی :زبالهگردی شغلی اسجت کجه تنهجا افجراد فاقجد
مهارت شغلی ،بیسواد و کمسواد ،مهاجرین بی خانمان و بیمکان و افرادی کجه فرصجتهجای
شغلی بسیار ضعیفی دارند ،وارد آن میشوند .بنابراین ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی و سطح درآمد
این افراد بسیار پایین بوده -روزانه حدود  30تا 50هزار تومان  -و پشتوانه مالی ندارند .کسجب
درآمد با این شغل  ،برای زبالهگرد پیادهرو ،بجرای گجذران زنجدگی و امجرار معجاش مجیباشجد.
زبالهگردهایی که با خودرو شخصی در پی جمعآوری ضایعات و پسماند خشک هستند  ،با این
گروهها متفاوت بوده و وضعیت بهتری دارند.

تصویر .1دستان زبالهگردها
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مشاغل جانبی :زباله گردها بنا بر نوع شغل خود و میزان فشار جسمانی و خستگی بر اثر حمل
بار و پیاده روی طوالنی ،به ندرت به مشاغل دیگر میپردازند .اما بسیاری از آنها در میان پسماندهای
خشک جمع آوری شده ،اجناسی پیدا میکنند که ضرورتاً پسجماند و زبالجه نیسجتند .آنهجا ایجن
پسماندهای سالم و قابل استفاده را درصورت امکان به افرادی که خریدار آنها باشند ،میفروشند.
زبالهگرد حرفه ای ،زمان خود را صرف هیچ کاری جز جمعآوری پسماند خشک نمیکند .چرا که
درآمد حاصل از این شغل برای وی درآمد مناسبی است .اما زبالهگرد دارای اعتیاد و یا کارتن خواب،
به مح

یافتن پسماند سالم ،جمع آوری زباله را رها کرده و آن را برای فروش به جاهایی مثل بازار

سیداسماعیل و بازارهای شیطان -که اغلب معتادان ،کاالهای کهنه خرید و فروش میکنند  -بُرده و
بهفروش میرساند .همچنین زبالهگرد معتاد در پی یافتن پسماند ارزشمندتر و گرانتر ،مانند فلز و
پت می باشد .اگر پسماندهای مناسبی یافت نشد ،در صورت اجبار ،دست به سرقت میزنند؛ البته
دیگرمشاغل جانبی مانند نگهبانی و مراقبت از گاراژها ،مراقبت از سگهای گاراژها ،دیدهبانی و
کارهایی از این دست ،مشاغلی است که زبالهگردهای مستقر در گاراژها نیز انوام می دهند.
بيماریها :بیماریهای زباله گردها عمدتاً برای خود آنها پدیده ای مغفول و ناشناخته است،
چراکه آنها تمایلی به آزمایش و کنترل سالمت خود ندارند .بهویژه زبالهگردهای دارای اعتیجاد
که به دلیل ترس از دستگیر شدن و ترک اعتیاد  ،تا حد ممکن از این امر دوری میکنند .بسیاری
از معتادان زباله گرد به دلیل بریدگیهای زیاد روی دست و پجا ،دچجار بیمجاریهجای زخمجی و
پوستی هستند .پس از مصاحبه با مسئول یکی از گرمخانههای تهران مشخص شد در یکی از
آزمایشهای اجباری اسکانشوندگان در گرم خانه ،بیشتر زبالهگردها بیماریهای پوستی (ماننجد
قارچ و اگزما) و هپاتیت داشته و خود از آن مطلع نیستند.

- 2سنخشناسی زبالهگردی
در یک دسته بندی کلی  ،میتوان گفت که زبالهگردی در شجهر تهجران بجه دو شجیوه انوجام
میشود :رسمی و غیررسمی.
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جدول .1سنخ شناسی زبالهگردهای شهر تهران
سنخشناسی زبالهگردی
زبالهگرد حرفهای
زبالهگرد رسمی

زبالهگرد مهاجرغیرایرانی مواز
زبالهگرد مهاجر تنها

به لحاظ رسمی بودن

زبالهگرد کارتونخواب دارای اعتیاد به مواد مخدر

شغلی

زبالهگرد دارای اعتیاد به مواد مخدر
زبالهگرد غیررسمی

زبالهگرد غیررسمی با وسیله شخصی
زبالهگرد مهاجر بیهویت
زبالهگرد غیرزبالهگرد

الف -زبالهگردهای رسمی:
این دسته از افراد ،زبالهگردی را بهصورت حرفه ای انتخاب کجرده و گجروههجای مختلفجی
دارند .زبالهگردهای رسمی  ،افرادی هستند که توسط پیمانکاران ایستگاههای بازیافت شهرداری
در شهر ،استخدام شده و به شیوههای مختلف  ،زباله جمع میکنند .آنها درنهایت  ،زبالهها را به
ایستگاه تحویل داده ،حقوق ماهیانه و یا معادل وزن بار هزینهها را از پیمانکار ایستگاه دریافت
میکنند .زبالهگردهای رسمی  ،خود در چند گروه طبقه بندی میشوند:
- 1زبالهگرد حرفهای :این گروه  ،افرادی هستند که زبالهگردی را بهعنجوان حرفجه و شجغل
خود انتخاب کرده و به آن بهعنوان تنها راه منبع درآمد نگاه میکنند .زبالهگردهجای حرفجهای ،
اغلب سرپرست خانوار بوده و نسبت بجه بیمجاریهجای ناشجی از زبالجه ،آگجاهی دارنجدآنها از
دستکشهای صنعتی ،کاله و ماسک استفاده میکنند تا ضجمن حفجظ سجالمت خجود  ،اعضجای
خانواده را درگیر بیماری نکرده و از هزینههای احتمالی اجتناب کنند .بسیاری از زبالهگردهای
حرفهای  ،خود را بیمه کرده و از بیمه برای درمان استفاده میکنند و سبک زندگی یک شهروند
معمولی را حق خود می دانند .درآمد این افراد از مابقی زبالهگردها بیشتر بوده و بجرای تجأمین
معاش همسر و فرزندان ،پدر و مادر و گاهی خواهر و برادر ،تالش میکنند .آنها ساعات کجار
طوالنیتری دارند و نظم کاری در فروش زباله را برای خود انتخجاب مجیکننجد .ایجن افجراد،
زبالههای تفکیکشده را فقط به یک گروه یا افراد خاص فروخته و پول خود را میگیرند .آنها

مهاجرت و زبالهگردی ،به مثابه شیوه نوظهور زیست شهری

213

اکثراً در خارج از شهر ،محلههای حاشیهنشین ،کورههای آجرپزی و زاغههای کوچک زنجدگی
میکنند ؛ اما نسبت به زندگی در شهر تهران برای خود حق قایل بوده و معتقدند بجرای مجردم
شهر زحمت میکشند .یکی از آنها اینگونه بیان میکند:

روزانه  8تا  10ساعت مس تمر کار میکنم و بهدنبال پسماند خشک
می گردم .ابتدا تنها بودم و لی این روزها پسرم هم بزرگ شده و بههمراه من
برای بسته بندی کردن زبالهها به خیابان و کوچه میآید .درآمد اصلی زندگیمان
را از این راه تأمین میکنم (زبالهگرد .مهاجر افغان20 ،ساله).
- 2زباله گرد مهاجر غيرایرانی مجاز :این زبالهگردها دارای کارت آمایش و اقامت در ایران
هستند .آنها هویت شناخته شده دارند .آنها در تهران زندگی کرده و زیر و بم زندگی به سبک
ایرانی و تهرانی را آموخته اند .اما با تکیه بر ملیت غیر ایرانی خود ،زندگی به سبک زبالهگردی
را انتخاب کرده اند .اکثر زبالهگردها اینگونه ،به سبک طبقه اجتماعی پایین ،گذران زندگی میکنند؛
اما این بهمعنای فقیر و بی پول بودن آنها نیست .کار و زندگی در تهران موجب انباشت نسبی ثروت
آنها شده و تا حدودی برای خود پول و پس انداز کسب کردهاند .آنها اکثراً دارای خانواده میباشند،
ازدواج کرده و یا با والدین خود زندگی میکنند .زبالهگردی برای این افراد ،یک راه کسب درآمد
پایدار بوده و در طول سالیان ،سبک رفتارهای شغلی خود را تغییر نمیدهند  .1این افراد عموماً مانند
سرپرستان خانوار عمل میکنند ،اما برای اینکه چندان درگیر زبالهگردهای دیگر نباشند ،برای خود
یک چرخ دستی تهیه کرده و در محلههای دورافتادهتر و جاهایی که فروش زباله برایشان راحتتر
باشد  ،2زباله خشک جمعآوری میکنند .این زبالهگردها اکثراً زبالهها را به خریداران مشخصی
میفروشند و زبالههای خشک را عالوه بر مخازن ،از درب منازل نیز خریداری میکنند و در مقابل
آن به شهروندان ،پول یا لوازم پالستیکی کمارزش می دهند .در واقع ،گونه ای مبادله کاال به کاال نیز
انوام می دهند .آنها اکثراً سال ها این شغل را داشته و خواهند داشت ،مناسبات خاص خود را با
خریدارن ضایعات دارند و برای جمعآوری پسماند خشک ،از فرزندان پسر و دامادهای خود نیز
 1به عنوان مثال ،منطقه صالح آباد ،خزانه بخارایی؛ شهرری و مرتضی گردو بسیاری از مناطق حاشیه ای در
تهران دارای سکنه بسیار قدیمی با این سبک زندگی و هویت است .زبالهگردهای حرفه ای با چرخ دستی ( سالها
با استفاده ا ز همین روش) زباله جمع آوری کردهاند.
 2مثل تقیآباد؛ خالزیر ،یافت آباد؛ محمود آباد و...
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کمک میگیرند .همچنین این افراد برای انبار کردن پسماند خشک ،گوشهای از محل سکونت خود
را انتخاب میکنند .جایی مثل حیاط یا انبار خانه ،که در آن امکان نگهداری پسماند بهمدت چندروز
در طول ه فته وجود داشته باشد .این افراد معموالً خانههایی ارزان قیمت در پیرامون تهران (مانند
اسالمشهر ،رباط کریم و )...دارند و برای حملو نقل پسماند خشک به خریداران ،متحمل زحمت
نمیشوند.

چند سال برای کار موبور شدم کارگر ساختمانی باشم و یا گاهی به میدان
فعلههای محلی می رفتم و منتظر بودم تا یکی منو به کار ببرد .اما مدتی بیکار و
بیپول شدم .یکیدو بار که پسماند خشک و پالستیک جمعآوری کرده و
فروختم  ،دیدم پولش به روزه و خانواده ام درمانده نمیشوند .دیگر از آن روز،
مرتب پالستیک و ضایعات خشک جمع میکنم و میفروشم .یکیدو ساله که
یه چرخ دستی هم دارم و کمک کرده بار بیشتری جمعآوری کنم و درآمدم
بیشتر بشه .گاهی اوقات هم به خانمهای خانه دار و مغازه دارها سرمیزنم و
ضایعاتشون رو با قیمت کم میگیرم و یا یه کادوی کوچک پالستیکی میدهم
به آنها .برای من که افغانم و کار دیگر بلد نیستم ،بهترین کاره( زبالهگرد
افغان  21ساله).
- 3زبالهگرد مهاجر تنها :این افراد معموالً بهتنهایی زندگی میکنند و برای اسکان به مراکز
اسکان کارگری مراجعه میکنند .برای جمعآوری زباله  ،از ابتدا تا انتهای فرایند زبالهگجردی و
تفکیک را توربه کرده و به ف راخور تشخیص خود و پیمانکار در هر مرحله ای که ممکن باشد ،
فعالیت میکن ند .این مراحل شامل جمع آوری از سر مخازن ،تفکیک راس مخازن ،جمعآوری و
مدیریت زباله گردهای دیگر ،تفکیجک پسجماند تجر و خشجک در ایسجتگاه ،راننجدگی ملجودی ،
جمع آوری پسماند خشک از اهالی ،کمک به راننده و ...میباشد .این افراد  ،تنها کسانی هستند
که به دلیل نداشتن هیچگونه تعهدی (اعم از اجتماعی و فردی)  ،امکان همکاری با بازار رسمی
و غیررسمی را دارند .در این زمینه یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش چنین میگوید:

به جز من ،تعداد زیادی زبالهگرد وجود دارد که برای کار زباله گردی
میکنند .برای استراحت هم به گرمخانه یا ساختمان اسکان کارگری میریم .اما
آنوا خیلی شلوغ و کثیفه (زبالهگرد مهاجر افغان16 ،ساله)
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ب -زبالهگرد غيررسمی:
این سنخ ،بخش عمده زبالهگردان شهر تهران را تشکیل مجی دهنجد ،آنهجا افجرادی هسجتند
که بنابه دالیل مختلف ،نمجیتواننجد در سیسجتم جمجع آوری زبالجه ججذب شجوند .بجه همجین
دلیل ،تنها با جمع آوری زبالجه و فجروش آن بجه گاراژهجا و مراکجز خریجد و فجروش ضجایعات
در خجارج از شجهر و بججه دیگجر زبالجهگردهججا کسجب معججاش مجیکننجد .سیسججتم زبالجهگججردی
غیررسمی مربوط بجه بجازار ضجایعات مسجتقل از شجهرداری مجی باشجد .بجازار آزاد ضجایعات،
رقیجب ججدی شججهرداری و پیمانکجاران در جمججع آوری زبالجه در منججاطق مختلجف شججهرداری
است .زباله گردهای غیررسمی نیز انواع مختلفجی دارنجد .بجر اسجاس مشجاهدات ،ایجن گجروه،
بخش بزرگی از زباله گردهجای شجهر تهجران را تشجکیل مجی دهنجد ،امجا ضجریب ا ثجر آنهجا در
جمع آوری و تفکیک پسماند ،عدد بسیار کوچکی است.
در ادامه ،به سنخشناسی زبالهگردهای غیررسمی پرداخته میشود:
- 1زباله گرد معتاد کارتون خاواب :ایجن گجروه از افجراد ،خجود را دورهگجرد مجی داننجد و
زباله گردی را شغل خود تعریف نمیکننجد .دورهگجردی بجرای ایجن افجرا د ،سجطح بجاالتری از
زباله گردی است؛ چرا که عجالوه بجر زبالجهگجردی و کجارتون خجوابی و اعتیجاد ،نجوعی سجبک
زنجدگی خجاص خججود را دارد .از آنوجا کججه جمجع آوری زبالجه منججاطق در کنتجرل پیمانکججاران
منطقججه ای اسججت و شججهرداری موججوز جمججع آوری زبالججه را بججه آنهججا داده اسججت ،بنججابراین،
زباله گردهای معتاد که برای تأمین مواد مخدر اقدام بجه زبالجهگجردی مجیکننجد ،انتظجار درآمجد
زیادی از این کار را نداشته و برای آنها فقط زنده مانجدن و تجأمین مجواد مخجدر کجافی اسجت.
از طریق کمک هجای عجابران و مجردم عجادی و کاسجبهجا و پسجماندهای غجذا در سجطلهجای
مخازن زباله تغذیه می کنند .ای ن افراد ،اغلب مورد یجا طجالق داده هسجتند و یجا خجانواده آنهجا
را ترک کرده اند .در میان این افراد ،از قشر تحصیلکرده نیز به چشم مجی خجورد کجه بجهرغجم
داشتن تحصیالت ،به دلیل اعتیاد ،خانه و خانواده خود را تجرک کجرده انجد .بسجیاری از آنهجا،
مهاجر و برخی نیز غیرمهاجر بوده و خجانوادههجای خجود را گاهجاً مجی بیننجد .در ایجن میجان،
تعداد اتباع افغانستانی معتاد بسیار کمتر از دیگران است.
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تصویر  .2زبالهگرد دارای اعتياد

شب تا صبح و صبح تا شب از جلوی بیمارستان و پاساژ ،وسیله و
پالستیک و کاغذ و آلومینیوم جمع میکنیم .بعضی شبها ازمون میدزدندشون
و بیمواد میمانیم .بعضی شبها هم یکی پیدا میشه بی دردسر همینجا
ازمون می خره ،می بره و پولشم نقد حساب میکنه .ما دورهگردیم و معتاد.
شبها هم هرجا گیرآوردیم ،می خوابیم .بعضی مواقع هم از ترس یخ زذن تا
صبح نمی خوابیم( زبالهگرد معتاد 28 ،ساله).
زباله گرد معتاد کارتون خواب ،امکان حمل بار سنگین نجدارد .بنجابراین  ،تنهجا تجا حجدودی
میتواند بار حمل کند .به سرعت مورد سرقت بار قرار میگیرد و اغلب  ،ساعت کجار متفجاوتی
نسبت به دیگران برای خود انتخاب میکند .این افراد جمعآوری زباله را در سجاعات انتهجایی
شب آغاز میکن ند و برای جلوگیری از سرمازدگی در ساعات شب (در فصل زمستان)  ،تا صبح
پیادهروی کرده و زبالههای مناسب را تفکیک میکنند .1
 - 1زبالهفروشی رسمی ،به اشتغال بهکار پی مانکاران ایستگاههای بازیافت گفته میشود .زباله فروشی غیررسمی ،گاراژها و
زمینها و مکانهای ضایعاتی میباشند که بدون داشتن هیچ نوع همکاری با شهرداری ،اقدام به جمعآوری و فروش
ضایعات و پسماندهای خشک شهر تهران میکنند .عوامل این گروه نیز با عوامل پی مانکار رسمی شهرداری در تهران
متفاوت است .آنها در نهایت باید با سختی و مقاومت اهالی شهرداری و پی مانکاران در شهر و محالت تردد کنند .این
تقابل ،گاهی تبدی ل به جنگ و جدال فیزیکی میشود.
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- 2زباله گرد معتاد دارای جا و مکان :این افراد برای خود  ،در گوشه ای از گاراژها و مراکز
ضایعات بازار غیررسمی و یا در گوشه ای از پاساژها جا و مکانی پیدا کرده اند .آنهجا از طریجق
زباله گردی  ،مواد مخدر خود را تأمین میکنند و توسط صاحبین این گاراژها تغذیه مجیشجوند.
این افراد  ،اغلب طرد شده هستند و خانواده خود را نمی بینند.

بیشتر روزها پسماند جمع میکنیم و شبها مصرف میکنیم و می خوابیم.
جای خوابمون هم معموالً یه جا گوشه گاراژ می خوابیم .صاحب گاراژ برای
اینکه یه نگاهی هم به گاراژ بندازیم ،راضیه ما اونوا باشیم .روزی ده -پونزده
کیلو تا بیست کیلو جمع میکنیم و میفروشیم .از صبح راه میریم و سطل
زباله میگردیم؛ تا وقتیکه پول اون روز دربیاد(زبالهگرد معتاد 33ساله).
- 3زباله گرد غيررسمی با وسيله شخصی :این گروه  ،افرادی هستند کجه در طجول روز  ،بجا
استفاده از وسیلههای شخصی  ،مانند وانت ،مزدا ،نیسان و ...با داشتن یک نفجر زبالجهگجرد بجه
سرعت  ،سر سطلهای زباله حاضر شده و اطراف ماشینهای باری خود را میپوشانند تا ظاهر
فعالیت آنها دیده نشود .به این ترتیب ،زبالههای قابل بازیافت را تفکیک کرده و در کیسههایی
جاسازی کرده و درنهایت  ،با سرعت باال  ،سوار خودروی باری خود شده و از محل سطل زباله
فاصله میگیرند .شرط مهم برای زبالهگرد ان غیرمعتاد غیررسجمی  ،خریجد پسجماند بجه قیمجت
باالست .تنها در این صورت است که خریداران غیررسمی بازار ضایعات میتوانند زبالهگردهجا
را بهکار بگیرند.

هفت ،هشت نفریم که از بعدازظهر تا نه و ده شب ،پالستیک و فلز و
کارتون و هرچه که بخرند جمعآوری میکنیم .روزانه با ماشین نیسان ،حدود
دو تن جمع میکنیم و به ضایعاتی خارج از تهران میفروشیم .قیمت
پرداختیشون مناسبتر از شهرداریه .روی نیسان را با برزنت میپوشونیم تا
کسی کاری به کارمون نداشته باشه (زبالهگرد با وسیله شخصی 32ساله).
- 4زبالهگرد مهاجر بدون مدرک :این افراد  ،اکثراً زیردست خریداران غیررسمی ضایعات ،
مشغول کار هستند .اکثر این افراد افغانستانی بوده و به دلیل عبور غیرمواز از مرز و ورود بجه
کشور ،دارای کارت هویت نبوده و بهصورت قاچاق در کشور زندگی و کار میکنند .خریداران
غیررسمی ضایعات  ،این افراد را بهشرط جمع آوری پسماند خشک و فجروش آنهجا بجه قیمجت
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ارزان به این گونه مراکز ،اسکان داده و جابوایی و حمل و نقل میکنند .زبالهگردی برای این
افراد نیز یک شغل و حرفه رسمی و قطعی است و تنها راه کسب درآمد برای آنها همین شغل
1

است .آنها بهناچار در گاراژها اسکان گزیده و مشغول به کارند.

من و برادرم و دامادمون ،با چند نف ر دیگر ،در یکی از گاراژهای خالزیر ،
در یک اتاق کوچک ،شبها می خوابیم و از حوالی غروب که مأموران
شهرداری نیستند ،برای جمعآوری بار به خیابان میآییم .پنج -شش ساعت
فرصت داریم زباله جمعآوری کنیم؛ تا دوازده شب .صاحب گاراژ  ،همه را به
نصف قیمت شهرداری ازمون میخرد؛ چون جای خواب هم به ما میدهد.
روزها هم همانجا میمانیم تا شب بشود(زبالهگرد افغانستانی غیرمواز 23
ساله).
- 5زبالهگرد غيرزباله گرد :برخجی از زبالجهگردهجا در واقجع ،شجغل اصجلی و رسجمیشجان
زبالهگردی نیست .به عنوان مثال ،مشاغلی از قبیل سرایداری سجاختمان ،فروشجنده فروشجگاه،
نظافت چی و ...دارند .این افراد در کنار شغل اصلیشان ،زبالههای تمیز مانند کجارتون ،بطجری
پالستیکی نوشابه ،قوطی کنسرو  ،ظروف آلومینیومی یک بار مصرف و ...که از نظر بهداشتی آنها
را درگیر نمیکند ،جمعآوری نموده و پس از چند روز آنها را به خریدار ان میفروشند.

کار اصلی من ،سرایداری یک ساختمان مسکونی است .اهالی این ساختمان
زبالههاشان را تفکیک نمیکنند .ولی من چندبار خودم پالستیک و نان خشک و
کاغذ مقوا هاشان را جدا کردم و به ضایعات محلی فروختم .درکنار شغل
خودم ،این کار ،یک منبع درآمد مناسب برای من است .گاهی که وقت پیدا
میکنم به کوچهها و ساختمانهای اطراف هم سر میزنم و آنوا را هم
میگردم(س رایدار ساختمانی .ایرانی 47 ،ساله).

 - 1از واهمه دستگیرشدن توسط پلیس و بازگشت به افغانستان
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تصویر  .3زبالهگرد غيررسمی

زبالهگردی به مثابه شيوه زیست شهری
زندگی به سبک زبالهگردی دارای دو بُعد زیست روزانه و زیسجت شجبانه مجیباشجد .ایجن
شیوههای زیست  ،بر مبنای سنخشناسی زبالهگردها دارای تفاوتهایی است.

 .1زیست روزانه زبالهگردی:
الف :زبالهگردهای غيرحرفهای
زباله گردی در طول روز در همه مناطق شهر اتفاق نمی افتد .از آنوا که تولید زباله در طول
روز  ،اتفاق می افتد و خروج آن به سمت مخازن زباله در اواخر روز میباشد  ،در مناطق مرکزی
شهر ،اماکن تواری و اداری و محدوده طرح ترافیک که شلوغتجر و دارای قجوانین خجاص بجا
ضمانت اجرایی شهری و قضایی است ،قوانین نانوشتهای وجود داشته و افراد بهناچار تابع این
شرایطند .زباله گردی حرفهای  ،در طو ل ساعات روشنایی روز وجود ندارد  ،اما زبالجهگردهجای
معتادی دیده میشوند که گهگاه در کنار سطلها و مخازن زباله در پی یافتن زباله خشک و فلز
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هستند .این افراد ،پس از گذشت چند ساعت و نزدیک شدن به غروب آفتاب ،در کنار یکی از
پربارترین مخازن نشسته و منتظر پر شدن مخزن زباله میشوند .برای همین ،بهعنوان یک شهروند،
زمانی که از کنار برخی مخازن عبور میکنیم ،زبالهگردهایی را می بینیم که در گوشه ای نزدیک مخزن
زباله ،نشسته و ملتمسانه به رهگذران نگاه میکنند .همین شیوه نگاه کردن به رهگذران ،از مهمترین
روشهای اخذ غذا از مردم است .باید گفت آنها زبالهگرد گدا و متکدی نبوده و از مردم درخواست
چیزی نمیکنند .بلکه با سبکهای رفتاری خود ،از مردم غذا دریافت میکنند.

لباسهای کثیف ما را در شب نگاه نکنید .روزها ،لباسهای تمیز خودمونو
میپوشیم و مثل مردم عادی میآییم بیرون ،پارک ،تفریح و خرید میکنیم .ما
هم مثل همه مردم شهر زندگی نیم(زبالهگرد بدون مدرک افغان  20ساله).
زمانیکه زباله گرد معتاد  ،در طول روز  ،چند کیلو کاغذ ،پالستیک و فلز زباله  ،مانند قجوطی
نوشیدنی ،ظروف یک بارمصجرف ،مجیخ و سجیخ و پجیچ ،تکجههجای درب نوشجابه و امثجالهم را
جمعآوری کرد ،به سمت میدان شوش و دروازه غار ،میدان امام حسین و یجا خالزیجر حرکجت
میکند تا یافتههای خود را به فروش رسانده و در محلی مشغول مصرف مواد مخدر شود .ایجن
افراد  ،برخی مواقع نیز پس از جمعآوری زبالههای خود  ،در گوشه ای تاریک و نشجانشجده از
پیش ،نشسته و منتظر رسی دن خریداران ضایعات میشود .در این حالت  ،پسماندها راحجتتجر
فروخته شده و کمک به ادامه دوره گردی میکند .گاهی نیز با آغاز ساعات شب  ،در جایی که
همه معتادان دیگر دور هم هست ند ،او نیز اطراق کرده و به نشئهگی مشغول میشود .در کل  ،این
افراد در طول روز  ،فقط یک شیفت با حوم کم  ،امکان جمعآوری زباله دارند .پس از آن  ،باید
در جایی نشسته و استراحت کنند و بعد درپی خرید مواد باشند.
ب :زیست روزانه زبالهگردهای حرفهای و مجاز:
زیست روزانه زبالهگرد حرفه ای ،زیست روزانه یک زبالهگجرد معمجول اسجت .ایجن افجراد،
گونیبه دوش یا با چرخ دستی  ،در محلههای حاشیه ای که کمتر در تیررس نگاه اهالی شهرداری
و عوامل پیمانکجاران اسجت ،مشجغول جمجعآوری پسجماند خشجک مجیباشجند .در پایجان روز،
پسماندهای جمعآوری شده را به سمت محل زندگی و انبار خصوصی پسماند منتقل کجرده و
ساعات کاری خود را به پایان میرساند .در نهایت  ،از این گروه  ،زندگی معمول یک شجهروند
انتظار میرود.
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روزها بعد از اتمام ساعت کار  ،به خانه برمیگردم و کنار خانواده هستم.
بعضی روزها هم که کاری مثل نظافت و جاروکشی پیش میاد انوام میدم.
روزها از حوالی ظهر شروع میکنم و تا غروب کار میکنم و هفته ای یکی دو
بار  ،بار جمعآوری شده را به ضایعاتیها میبرم و میفروشم(زبالهگرد افغان
20ساله).
ج :زیست روزانه زبالهگردهای مهاجر غيرمجاز:
این مهاجران و زباله گردهای غیرمواز  ،در طول روز  ،تنها در محجل اسجکان خجود بجوده و
گاهی نیز به فعالیتی مانند تفکیک در سالن میپردازند .این افراد  ،در طول روز امکان جمعآوری
پسماند را نداشته و ممکن است توسط کالنتری و یا عوامل شهرداری مورد آزار و اذیت قجرار
بگیرند .بنابراین  ،در طول روز در محل اسکان بوده و یا زبالههای خشک را تفکیک مجیکننجد.
اغلب این زبالهگردها درگاراژهای غیررسمی و ضایعاتیهای اطراف تهران ساکنند.

روزها بیرون نمیآیم .اگه پلیس یا کالنتری یا حتی مأموران شهرداری ازم
کارت هویت بخواهند ،چیزی ندارم که نشون بدم .اونها هم سریع منو
میگیرند و به کشورم برمیگردونند .روزها داخل سالن زباله تفکیک میکنم یا
می نشینم داخل اتاقم و شبها کار میکنم( زبالهگرد بدون مدارک هویتی،
20ساله).
 .2زیست شبانه زبالهگردی:
زیست شبانه  ،مهمترین بخش زیست زبالهگردها است .از حوالی عصجر تجا غجروب ،اکثجر
پسماندهای تولید شده از محل خارج شده و به سمت سطلهای زباله  ،روانه میشجوند .منجازل
مسکونی  ،اغلب تا ساعت  9شب پسمان دها را از منازل خارج میکنند .فروشگاههای کوچجک ،
در طول روز زباله چندانی ندارند .اما از غروب به بعد (که تهران زیستگاه جدیدی برای اهالی
شده و سبک زندگی شب آغاز میشود)  ،تولیجد پسجماند در فروشجگاههجای کوچجک بجهویجژه
رستورانها و اغذیهفروشیها و سوپرمارکتها آغاز می شود .اماکن تواری که دارای ساعت کار
مشخصی هستند  ،از حوالی ساعت  5عصر و غروب به بعد  ،زبالههای تولیدشده را به بیرون از
ساختمان هدایت میکنند .بازارهای اصجلی تعطیجل مجی شجوند و پسجماندهای کجاربردی قابجل
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بازیافت ،دیده میشوند .در این ساعت از روز  ،زبالهگردی واقعی و حرفه ای توسط زبالهگردها
آغاز می شود .از حوالی غروب به بعد تا آخرین ساعات شب ،زبالهگردها به سمت سجطلهجای
زباله حرکت می کنند تا پسماندهای خشک را تفکیک کرده و انباشت نمایند .بیشترین انباشت
و جمع آوری بار پسماند ،در همین ساعات انتهایی روز انوام میشود و از هر زبالهگرد انتظجار
می رود بین صد تا صدوپنواه کیلوگرم بار مفید به پیمانکار یا ضجایعاتی تحویجل دهجد .پجس از
انباشت زباله ها ،خوردوهای باری آزاد پیمانکاران و خوردوهای سنگین (فان) به محل انباشت
بار مراجعه میکنند .برخی از زبالهگردها ،زبالههجای جمجعآوریشجده خجود را بجه دارنجدگان
خودروهای باری می فروشند و پس از تحویل گرفتن وجه توافقی ،زبالهها را تحویل می دهنجد.
برخی از زبالهگردها نیز از ابتدا  ،زبالهها را برای خود جمعآوری کرده و به محل ایستگاههجای
پسماند مراجعه نموده و بار خود را در آنوا به فروش میرسانند.
زبالهگرد بیهویت و غیرمواز که تحت لوای پیمانکار  ،امکان اشتغال و کار نداشته باشد،
از حوالی غروب و در محلههای مشخص  ،مشغول به جمعآوری پسماند میشجود .ایجن عمجل ،
عموماً بهصورت کار جمعی و گروهی اتفاق می افتد تا در نهایت  ،مقدار بجار جمجعآوریشجده ،
قابلتوجه باشد .یک ت یم سه تا چهار نفره  ،اکثراً در اطراف سطلهجای زبالجه  ،نزدیجک بجه هجم
مشغول شده و زبالههای جمعآوریشده را در یک مکان انبار میکنند .در نهایت  ،خودروهجای
باری و سنگین ضایعات در ساعات انتهایی شب یا نیمه شب  ،در محلهها و مکانهای قرار پیدا
شده و با کمک هم  ،پسماندهای تلنبارشده را وارد فان و یا خودروهای باری میکنند .بجه ایجن
ترتیب  ،انبارکردن بار متوسط  ،برای هر زبالهگرد در ساعات شب  ،سرعت بیشجتری دارد .هجر
زباله گرد ،تا ساعات انتهایی شب ،بیشتر از  100کیلوگرم زباله را بهصورت فردی و بیشجتر از
یک تن را بهصورت گروهی از زبالههای درهم به دست میآورد.
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زبالهدزدی
یکی از پرتنشترین و پرچالشترین اتفاقات زندگی زبالهگردها در شب ،درگیری در پدیده
زباله دزدی و یا مورد سرقت واقع شدن است .به این ترتیب که بدون شک در صورت مشاهده
سارق ،تنش و اصطکاک بین زباله دزد و زبالهگرد رخ میدهد .در ایجن میجان ،در صجورتی کجه
طرفین به توافق نرسند ،غالباً پیمانکار وارد عمل شده و موبور به خاتمه ججدال بجا پرداخجت
هزینهها به طرف مقابل و یا ورود قانونی به جدال میشود.
زباله دزدی به شرایطی گفته میشود که زبالههای جمعآوری شدة زبالهگردها به شیوههجای
مختلف  ،توسط دیگر افراد از او سرقت و یا زورگیری شده و زبالهگجرد کجه فجردی ضجعیف و
بدون قدرت اعتراض است ،به ناچار باید سکوت کرده و چیزی نگوید تا آسیب جسمانی نبیند.
در برخی مناطق شهر ،زباله دزدی پدیده ای درآمدزا است .در حدی که زبالهگردهای آن مناطق،
بر ای حفظ زبالههای انباشتهشده  ،حاضرند وارد جدال فیزیکی شوند اما اجازه بردن زبالههای

 - 1جابار اصطالح محلی است که توسط زباله گردها به عنوان محجل انبجار پسجماند خشجک تفکیجک و جمجع آوری
شده گفته می شود.
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خود را به کسی ندهند .زباله دزدی  ،اشکال و انواع مختلفی دارد:

شبهای زیادی هست که زبالهها را جمع کردیم و بسته بندی کردیم و
منتظر فان هستیم تا بیایند و ببرند .ناگهان افرادی از راه میرسند و سر ما را
گرم میکنند و با ماشینهای باری ناشناس ،زبالههای جمعشده را می دزدند.
اگر دستمون بهشون برسه  ،با جنگ و دعوا زبالهها را پس میگیریم و
زبالههای آنها را هم میگیریم .اما بیشتر مواقع  ،طوری دزدی میکنند که متوجه
نمیشویم و دستمون به جایی بند نمیشود .فقط بین خودمون دعوا میکنیم
که چرا حواسمون نبوده(زبالهگرد شبگرد20 ،ساله).
جابار را مرتب عوض میکنیم .چون کسانی که ما را میشناسند ،می دانند
که جابارمان کواست و ناغافل بارمان را در ساعت خلوت آخر شب می دزدند.
این کار خیلی تکرار شده و گاهی ما هم خستهایم و قدرت دعوا نداریم(
زبالهگرد نگهبان پسماند 27 ،ساله).
 زبالهدزدی زباله گرد از زبالهگرد :گاهی اوقات  ،در ساعات انتهایی شب که زبالجهگردهجاجای بار داشته و در حال انبارکردن پسماند خشک هستند ،ناگهان زبالهگردهای غیررسمی بجا
خودروی باری  ،با سرعت باال سررسیده و در چشمبههمزدنی ،پسماندهای جمعآوری شده را
برداشته و فرار میکنند .معموالً این در شرایطی اتفاق می افتد که زبالهگردها مشغول به کار در
جای دیگر باشند و یا در محل حاضر نباشند ؛ در غیراینصورت زبالهدزدی به شیوه مذکور  ،به
زدوخوردهای فیزیکی منور میشود .زباله دزدها عموماً پسماندهای بهدستآمده را در بازار آزاد
پسماند بهفروش میرسانند.
 ضبط زباله از زباله گرد توسط مأ موران انضباط شهری :در این حالت ،به لحاظ قانونی ،مأموران انضباط شهری اجازه ضبط پسماندهای جمعآوریشده توسط زبالجهگردهجا را دارنجد.
طبق قوانین پیمان عملیات تفکیک در مبجداء ،پیمانکجاران حجق اسجتفاده از نیروهجای کجولی و
گونیبه دوش را ندارند .اما بنا به دالیلی تقریباً همه پیمانکاران از آنها استفاده میکنند .مأموران
انضباط شهری  ،اغلب در محلههجایی کجه گاراژهجای غیرموجاز ضجایعات شجهری وججود دارد ،
بهصورت گذری حضور داشته و در صورت مشاهده زبالهگرد کتفی (به ویژه معتادان) زبالههای
آنها را گرفته و به ایستگاههای تفکیک پسماند تحویل می دهند.
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بحث و نتيجهگيری
مطالعه آسیبهای اجتماعی ازجمله زباله گردی  ،دارای پیچیدگیهای بسیاری است .مسلماً
در شکل گیری این پدیده  ،عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بسیاری تأ ثیرگذارند.
بنابراین  ،از زوایای مختلفی میتوان به این مسأله شهری پرداخت.
در چند سال گذشته ،زباله به عنوان یک فراوده انسانی ،به یکی از ابزارهای معیشت برخی از
گروههای شهری تبدیل شده است .پدیده زبالهگردی امروزه به یکی از واقعیتهای نظام شهری،
تقریباً در همه کالن شهرهای ایران نمود دارد .مسلماً این مسأله دارای ریشهها و زمینههای اجتماعی-
اقتصادی متنوعی است .در این مطالعه ،موضوعی که در ارتباط با زبالهگردهای تهران مورد توجه
قرار گرفت ،سنخ شناسی و شیوه زیست شبانه و روزانه این گروهها بود.
مشاغلی مانند زباله گردی  ،بهعلت آنکه عمدتاً در بخش غیررسمی تعریف شده است  ،ذیل
چتر حمایتی و قانونی دولتها و نهادهای مربوطه مثل شهرداریهجا قجرار نمجیگیرنجد .غالجب
زباله گردها نه از بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی برخوردارند و نه اینکه مزایای مربجوط بجه
بازنشستگی ،سختی کار ،قراردادهای محکم و مشخص به آنها تعلق میگیرد .حتی کسانی کجه
برای پیمانکاران کار میکنند ،در صورت عدم توانایی برای جمعآوری  ،هر لحظه امکان اخراج
آنان وجود دارد .زبالهگردی ،دستکم در کالنشهری همچجون تهجران ،بجه پدیجده ای شجایع و
گسترده تبدیل شده است که حول اقتصادی غیررسمی شکل گرفته است .گروهها و افراد ذینفع
زیادی درگیر این مسأله هستند ؛ ازجمله :مدیریت شهری ،پیمانکاران ،بخجشهجای غیررسجمی
خرید زباله ،مکانهای دپو و تفکیک زباله ،نیروهای انتظامی و گروههجای بسجیار دیگجر .حتجی
شهروندان نیز بهصورت غیرملموس و با تفکیک زبالههای قابل تفکیک از سایر زبالهها و قجرار
دادن آن در کنار سطلهای زباله  ،به نمود بیشتر این مسأله کمک میکنند .برای فهم این پدیده
چندبعدی  ،توجه به زندگی و زیست جهان زبالهگردها به تنهایی کفایت نمیکند.
این شغل اساساً از نظر متصدیان مدیریت شهری  ،ممنوع بوده و زبالهگردها بهعنوان افجراد
بی خانمان  ،میتوانند در گرمخانه های شهرداری ساکن شده و زندگی کنند .اما اشتغال به ایجن
شغل ممکن است خطرات جسمانی و روانی بسیاری برای آنها داشته باشد .زبالهگردی الیههای
متفاوتی دارد .از منظر حرفه ای ،این شغل برای افراد به رغم داشتن خطرات و مشقات بسجیار،
درآمد حداقلی برای زندگی فراهم میکند .همچنین در موارد محجدودی ،ماننجد همجه مشجاغل
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دیگر ،این شغل نیز مراحل رشد و ترقی در سطح خود را طی میکند .ولی زبالهگردی  ،بهعنوان
یک رفتار اجتماعی که از طرف افراد دارای اعتیاد و یا کارتون خوابها انوام میشجود ،بیشجتر
برای گذران امور و کسب هزینههای مواد مخدر میباشد.
توارب فردی زبالهگردی و ویژگیهای فردی آنها نشان می دهد افراد بدون مهارت و بدون
توربه شغلی ،مهاجرین شهرهای بسیار کوچک و روستاها که از طبقات اجتماعی بسیار پایین و فاقد
منزلت شغلی و اجتماعی هستند ،راغب به انوام چنین مشاغلی هستند .آنها برای کسب درآمد و
اداره امور خانواده ،گاهی باالجبار و گاهی با انتخاب عقالنی ،این شغل را انتخاب میکنند.
امروزه به دلیل افزایش انواع آسیبدیدگان اجتماعی ،میتوان گفت که هر کدام از این گروهها
دارای شیوه زیست خاص خود هستند .مسلماً شناخت این شیوه زیست ،نیازمند انوام مطالعات
بیشتری است .شناخت شیوه زیست اینگونه فرودستان شهری میتواند در جهت مدیریت بهتر
آسیبهای اجتماعی در شهر تهران و افزایش حمایتهای اجتماعی از آنها مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهش حاضر ،صرفاً تالش داشت تا زبالهگردی را به مثابه یک شیوه زیست شهری -با توجه به
پیوند مهاجرت و زبالهگردی  -معرفی کند .مسلماً این پدیده نوظهور دارای زمینههای ساختاری و
خرد خاص خود است که در پژوهشهای دیگر میتوان به آنها پرداخت.
نتایج پژوهش بیان گر تعامل و رابطه میان مهاجرت و افجزایش آسجیب هجای اجتمجاعی از
جمله زباله گردی می باشد .عمدتا مهاجران به دلیل دافعه های مبدا نظیر جنگ  ،کاهش درامد
از یک سو و دافعه های مقصد از جمله ارتق ا کیفیت زندگی و افزایش درامجد از سجوی دیگجر
اقدام به مهاجرت می کنند .زمانی که مقصد توان جذب مهاجران را در جنبه هجای اجتمجاعی،
فرهنگی و اقتصادی ندارد این گروه ها به ناچار به سمت آسیب های اجتمجاعی و بجه حاشجیه
شهرها رانده می شوند.
حال  ،با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،پیشنهادات زیر ارایه میشود:
لزوم حمایت از پژوهشهای مرتبط با ابعاد مختلف زندگی زبالهگردها ،شناسایی ذی نفعان در پروسه جمعآوری پسماند در شهر تهران و استفاده از توارب سایرکشورها در مدیریت پسماند ،
ساماندهی زباله گردها در سطح کالنشهرها  ،جهت شناسایی بهتر هویجت آنهجا و کجاهشمسایل و مشکالت مرتبط با آنان ،
-توجه به مسئولیت اجتماعی نهادهای مرتبط با پسماندهای شهری و زبالهگردها.
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