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 چکیده

 رد توجهی قابل پیشرفت هاي اخیر دهه یک در اگرچه. است شهري پسماند مدیریت تهران شهر در محیطی زیست مسائل مهمترین از یکی حاضر حال در
 مدیریت رد شهروندان مشارکت نقش ارزیابی پژوهش این از هدف. دارد وجود زیادي فاصله مطلوب وضعیت به دستیابی تا هنوز اما شده، حاصل پسماند مدیریت
 تحلیلی و از نوع پیمایشی –تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش توصیفی  9از مبدا می باشد که در منطقه  تفکیک محوریت با شهري پسماند

نفر  383بین شهروندان توزیع شده است. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد  9می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که در سطح منطقه 
و هم  یفیهم از آمار توص قیتحق يهاداده لیوتحلهیمنظور تجزبهست آمده که به همین تعداد پرسشنامه در اختیار شهروندان مورد مطالعه توزیع شده است. بد

بخش آمار  در .بهره گرفته شد نیانگیو م يشاخص مرکز ،ی، از جداول فراوانهاافتهی فیمنظور توصو به یفی. در بخش آمار توصدیاستفاده گرد یاز آمار استنباط
 همبستگی ضریب . نتایج تحقیق نشان داد کهانجام شده است SPSSبا استفاده از نرم افزار رگرسیون آزمون معنی دار بودن از  یمنظور بررسبه زین یاستنباط

 متغیر تغییرات از درصد 65 که دهد می نشان که است 0.509 معادل شده حاصل R2 ضمنا. است 0.764 با برابر سازي ذخیره و تولید و عمومی مشارکت بین

 .در مدیریت پسماند این منطقه است و حاکی از نقش مشارکت هاي شهروندان است مستقل متغیرهاي از ناشی وابسته
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Abstract 

Currently, one of the most important environmental issues in Tehran is municipal waste management. 

Although significant improvements in waste management have been made in the last decade, there is still 

a long way to go to achieve the desired status. The purpose of this study was to evaluate the role of citizen 

participation in municipal waste management with a focus on separation of origin, which has been studied 

in District 9 of Tehran. The method of this research is descriptive - analytical and is of survey type. The 

research tool was a questionnaire distributed among the citizens at the 9th level. The sample size of the 

study was 383 using Cochran formula and the same number of questionnaires were distributed to the 

citizens. Both descriptive and inferential statistics were used to analyze the research data. Descriptive 

statistics and frequency tables, central index and mean were used to describe the findings. Inferential 

statistics section was used to evaluate the significance of the regression test using SPSS software. The 

results showed that the correlation coefficient between public participation and production and storage was 

0.764. Meanwhile, the resulting R2 is 0.509, indicating that 65% of the dependent variable changes are due 

to independent variables, indicating the role of citizen participation in waste management in the area. 
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 مقدمه
 يجوامع بشر يدغدغه ها نیاز مهمتر یکیپسماند به عنوان  تیریمد

سو و تنوع آنها  کیروز افزون حجم پسماند ها از  شیباشد. افزا یمطرح م
. دیفزاا یو دفع آنها م يو نحوه جمع آور طیشرا یدگیچیبر پ گرید ياز سو

، یمیمختلف ش يها نهیو علوم در زم يگسترده فن آور يها شرفتیپ
در  یخطرناک حت يباعث ورود انواع پسماند ها گریو د ی، پزشککیزیف

( 47: 1391 ،ور رادآ)مهر شده است یخانگ يعاد يداخل پسماندها
واند ت یوجود اشکاالت در آن، م رغمیپسماندها عل تیریقانون مد بیتصو

پسماندها در  تیریمد تیمهم در راه ارتقاء وضع ياز گام ها یکیبعنوان 
ها در محدوده شهرها  يقانون شهردار نی. بر اساس ادسطح کشور باش

 يکننده پسماند ها تیریبار قانونا و رسما بعنوان ارگان مد نیاول يبرا
ا به ه يرسد که اقدامات شهردار یاگر چه به نظر م .شناخته شدند یخانگ
واد زائد م تیریمد تیبهبود وضع يتواند ثمربخش بوده و برا ینم ییتنها

آموزش و  قیمصرف مردم، از طر يجامد در شهر ها الزم است الگو
ه اندازه ب ییمواد غذا هیشامل ته ازیمورد ن نیقوان بیو تصو يفرهنگ ساز
کند و از  رییتغ د،یدر مبداء تول کیو استفاده مجدد، تفک افتیمصرف، باز

در  یطیمح ستیو ز یبهداشت يها دگاهید يمتخصص و دارا يروهاین
و  يناوگان جمع آور زیزائد جامد( استفاده شود. تجه دپسماند )موا تیریمد

 يکنولوژو ت یو بهداشت نینو يها ستمیحمل و نقل پسماند و استفاده از س
 يو آماده ساز یبهداشت يارهایمناسب بر اساس مع یابیروزآمد، در مکان 

 یدفن بهداشت فیکامل تعر يدفن پسماند و اجرا يمحل ها يو نگهدار
مناسب دفع پسماند با توجه به  يها ستمیس افتنیمکان ها، و  نیدر ا
ا هاز مناطق کشور، گسترش شهر کیهر  يبرا ییایخاص جغراف تیموقع

 ادیمصرف جوامع و ازد يالگو رییشهرها، تغ تیجمع هیرو یب شیو افزا
ر موثر د یتیریو مد یعلم ينبود روش ها نیسرسام آور پسماند و همچن

موضوع را به عنوان  نیا يشهر يو دفع پسماند ها يجمع آور د،یامر تول
در حال توسعه در آورده است  يدر کشورها ياز معضالت جوامع شهر یکی

 یابیارز(. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر 47: 1393، راد یی.)صفا
 کیتفک تیبا محور يپسماند شهر تیرینقش مشارکت شهروندان در مد

 مورد بررسی قرار گرفته است. شهر تهران 9منطقه  می باشد که در مبدا از
 مبانی نظری

 کرد: میتوان به چهار دوره تقس یرا م رانیدر ا افتیباز خچهیتار
هجري قمري( از زمان تصویب  1225شمسی ) 1282اول: از سال  دوره

قانون بلدیه نظافت شهري به عهده شهرداري بوده است. از اوایل سال 
ها ایجاد شدند و ارایه شمسی، در شهرهاي مختلف کشور شهرداري 1290

قانون بلدیه و وضع خدمات شهري از جمله نظافت شهري در تجدید نظر 
در ایران به رغم سابقه  ها بود.به عهده شهرداري مچنانقوانین جدید ه

ها )بیش هاي محلی و قدمت تشکیل برخی از شهردارينی سازمانطوال
ن مدیریت پسماندهاي شهري، در این زمینه سال( به عنوان مسؤوال 90از 

ر ت این امیر تحوالهاي اخفعالیت اساسی و اصولی انجام نشده و تا دهه
وظیفه روش سنتی مدیریت، دور  چندان محسوس و با اهمیت نبوده است.

ها و مناطق شهري بود. در آن کردن پسماندهاي خانگی و تجاري از محله

زمان مردم با روش بسیار ساده براي دفع پسماندهاي خانگی با یکدیگر و 
کم و بیش در  1340از دهه  دوم: دوره کردند.شهرداري مشارکت می

شهرهاي بزرگ کشور ادامه داشت و با تغییر شرایط اقتصادي و اجتماعی 
در این دهه و افزایش جمعیت شهرها، کمیت و کیفیت پسماندها تغییر 

هاي موقت و همچنین در سطح شهر و مکان« دپوي پسماند»یافت. 
محیطی و بهداشتی  تهاي زیسهاي غیر قانونی، موجب آلودگیبازیافت

شد.این امر موجب تجدیدنظر در قانون ي شهروندان و نارضایتی آنان میبرا
قانون شهرداري  55قبلی و تصویب قانون شهرداري شد. بر اساس ماده 

، وظایف شهرداري در زمینه نظافت محیط شهري، تنظیف 1334مصوب 
و تنقیه قنوات  بها و فاضالو مجاري آبو نگاهداري معابر و انهار عمومی

قانون، شهرداري مکلف  55ماده  4به شهر است.براساس تبصره  مربوط
ت هاي مخصوصی براي تخلیه پسماند و نخاله و فضوالاست محل

 ها و نظایر آنها تعیین کند و ضمن انتشاربساختمانی و مواد رسوبی فاضال
از  رجهاي تخلیه پسماند باید خاع عموم برساند. محلآگهی به اطال

هاي تبدیل پسماند به ن شود و محل تأسیس کارخانهمحدوده شهر تعیی
در  1360سوم: از اوایل دهه  دوره .کود به تشخیص شهرداري خواهد بود

شهرهاي بزرگ به سیستم مدیریت پسماندهاي شهري توجه بیشتري شد 
ن شهرها تشکیل شدند. وظیفه اصلی این هاي بازیافت در کالو سازمان

مواد ،انرژي از پسماند و سامان بخشیدن به  ها در ابتدا بازیافتسازمان
عات، ، انتشار اطال آوريمعمدیریت پسماندهاي شهري بود اما در کل ج

دهد. هاي مدیریتی عملکرد آنها را نشان میسازي و انجام بعضی اقدامآگاه
در این زمینه شهرداري تهران با این تفکر که پسماندها نباید در سطح شهر 

آوري و دفع سیستم جدید مدیریت جمع 1364از سال پراکنده شوند، 
هزار تن پسماند  7روزانه حدود  آوريجمعپسماندها را آغاز کرد که منجر به 

مرکز غیربهداشتی دپوهاي موقت در  1200در سطح شهر شد، ضمن آنکه 
در سال : چهارم دوره سطح شهر برچیده و به جاي آن کانتینر نصب شد.

و تبدیل مواد شهرداري تهران متن پیشنهادي  سازمان بازیافت 1376
را تهیه و به صورت طرح به مجلس تقدیم کرد اما به « قانون پسماند»

 یماسال يبه تصویب مجلس شورا 1383قانون در سال  نینتیجه نرسید. ا
دولت، تصویب  تتوسط هیأ 1384آن نیز در سال  ینامه اجرایرسید. آیین 

 دیووزارت کشور ابالغ گرد ستیز طیاجرا به سازمان حفاظت مح يشدو برا
      (.1389ي، )انصار

 پسماند جامد شهری تهران و ایران زیکییف بیترک(: 1جدول )

 تهران
 میانگین   

 وزنی ایران
---- 

 مواد آلی 72.04 74.56

 کاغذو مقوا 6.43 5.04

 پالستیک 7.77 6.25

 فلزات 2.52 2.48

 الستیک 1.14 1.11

 منسوجات 2.86 3.29

 شیشه 2.03 2.03

 چوب 1.10 1.82

 سایر مواد 4.11 3.42
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 ی در تهرانجامد شهر یپسماندها یکیزیف بیترک
اخل به د جداسازي گونه چیپسماندهاي جامد شهري بدون ه هیتخل جهینت

تر  کلآن مش هیکه تصف باشد می دهیچیپ زیکییف بیظروف، یک ترک
پسماند جامد شهري و ارزیابی آن جهت  زیکییف بیاست. شناخت ترک

 اریآن بس هیهاي مورد استفاده جهت تصف و تکنولوژي ها روش طراحی
هت ج پسماندها زیکییف اتیشناخت خصوص نیاست. همچن تیاهم حائز

 ریارزیابی نظنظر شاخص هاي  یک پسماند جامد شهري معمول از نییتع
 بیترک( 1)دارد. در جدول  تیاهم بازیافتی بازیافت و مواد زانیو م لیپتانس

می )حات شهري تهران و ایران نشان داده شده است جامد پسماند زیکییف
 .(1395و همکاران، 

 
 پسماند خانگی شهر تهران بیترک(: 1)شکل

 (.1395و همکاران،  یحاتم)منبع: 
 

 روش تحقیق
تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. ابزار  –روش این پژوهش توصیفی 

بین شهروندان توزیع شده  9پژوهش پرسشنامه بوده که در سطح منطقه 
نفر  383است. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

بدست آمده که به همین تعداد پرسشنامه در اختیار شهروندان مورد مطالعه 
تدا ها، ابحاصل از پرسشنامه جینتا یررسمنظور ببهتوزیع شده است.  

 يبرا که بیترت نیبد دند،یگرد يمربوط به سؤاالت کدگذار يهانهیگز
 بیه ترتب ادیز اریو بس ادی(، زيکم، کم، متوسط )تا حدود اریبس يهانهیگز

حاصل از  يهادر نظر گرفته شد. سپس داده 5تا  1 يعدد ریمقاد
 .قرار گرفتند لیوتحلهیمورد تجز SPSS افزارها با استفاده از نرمپرسشنامه

ر و هم از آما یفیهم از آمار توص قیتحق يهاداده لیوتحلهیمنظور تجزبه
 فیمنظور توصو به یفی. در بخش آمار توصدیاستفاده گرد یاستنباط

 در .بهره گرفته شد نیانگیو م يشاخص مرکز ،ی، از جداول فراوانهاافتهی
آزمون معنی دار بودن از  یمنظور بررسبه زین یبخش آمار استنباط

 انجام شده است. SPSSبا استفاده از نرم افزار رگرسیون 
 

 محدوده مورد مطالعه
 165903بالغ بر  یتیجمع لومترمربعیک 19.6به  کینزد یبا وسعت 9منطقه 

 ،ی: هاشميدر محله ها داده است که اغلب آنها ينفر را در خود جا
 محدوده. سکونت دارند یج يمتر 30مهرآباد و  ب،یدستغ دیشه ،يریشمش

و جاده مخصوص کرج از جنوب به   يآزاد ابانیمنطقه از شمال  به خ نیا

سادات  ابانیخ دان،یشه ابانیزرند، از شرق به خ يمتر 45بزرگراه فتح و 
 8و  هیناح 2 يمنطقه دارا نیا .شودیم یکن منته لیو از غرب به مس

خانوار  47737اند و تعداد قرارگرفته يمحله بوده که در داخل محدوده شهر

و  باشدیبوستان م 20 يمنطقه دارا نیا .سکونت دارند هیدو ناح نیدر ا
سبز  يهکتار است که شامل فضا 76.5سبزآن  يمساحت کل فضا

 نیبزدر اس يفضا سرانه. باشد یم یکچک وژویو رف يها، جنگلکاربوستان
. متر مربع است 17.8( یو خصوص یسبز عموم يمنطقه )با احتساب فضا

 است يو برج آزاد دانیمنطقه وجود م نیا يهاشاخصه نیاز مهمتر یکی
 يهاییگردهما نیبزرگتر ادآوریو  رودیشهر تهران به شمارم که مظهر

همه شهروندان  يانقالب برا يروزیاوج  پ يدر روزها  ژهیبه و یمملکت
یژگیو گرید از. منطقه است نیبزرگ ا يهاتیازجذاب یکیبوده و  یتهران

فتح  يمتر65و  يدیاهلل سع تیبه بزرگراه آ توانیمنطقه م نیبارزا يها
شهر تهران  يبرا یاتیح انیشر 2در غرب تهران اشاره کرد که به عنوان 

 یمهرآباد شمال ،يآذر ابانیاز خ توانیآن م يهامحله از. باشدیمطرح م
 ،یج يمتر 21 ،يریشمش يمتر 20 آباد،افتی ،یج يمتر 30 ،یو جنوب

 (.9)پورتال شهرداري منطقه  و پل ساوه نام برد نیبلوار استاد مع

 

 

 (: محدود مورد مطالعه 2) شکل

 یافته های تحقیق

 موردمطالعهسن و جنسیت افراد 
ي در اغلب مطالعات علوم انسانی محسوب انهیزمسن یکی از متغیرهاي 

. وضعیت است موردمطالعهجوانی و پیري جامعه  دهندهنشانو  شودیم
 است. شدهدرج( 3( و )2در جدول ) موردمطالعهسنی و جنسی افراد 

 
 موردمطالعه(: وضعیت گروه سنی محدوده 2جدول )

 درصد تعداد گروه سنی

18-30 72 18.80 

31-40 103 26.89 

41-55 88 22.97 

56-65 71 18.54 

66+ 49 12.79 

 100 383 مجموع
 1398ی تحقیق، هاافتهمنبع: ی
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 درصد 26.86سال،  30 یال 18 نینفر( ب 72) انیگواز پاسخ درصد 18.80
درصد از 18.54سال،  55 یال41 نیدرصد ب 22.97سال،  40تا  31 نیب

از  شیب انیدرصد از پاسخگو 12.79سال و  65 یال 56 نیب انیپاسخگو
 9نطقه در م انیگوتعداد پاسخ نیشتریاساس ب نی. بر اباشندیسال م 66

. سال است  40-31باالي  یدرصد( مربوط به گروه سن 26.89) تهران
 43.3نفر )166را مردان و  موردمطالعهدرصد( از جامعه  56.7نفر ) 217

 .دهندیمدرصد( را زنان تشکیل 
 

 موردمطالعه(: وضعیت جنسی محدوده 3جدول )
 درصد تعداد جنسیت

 56.7 217 مرد

 43.3 166 زن

 100 383 مجموع
 1398ی تحقیق، هاافتهمنبع: ی

 تحصیالت
میزان تحصیالت، نوع نگرش افراد به امور و چگونگی برخورد با مسائل و 

. در حقیقت دهدیممشکالت و کار را به گونه چشمگیري تحت تأثیر قرار 
تحصیالت نقش کاتالیزور را داشته و اهرم بسیار قدرتمندي در 

 حاصل از يهاافتهیبر اساس . استي افراد هاتیفعالي و ریگمیتصم
دهندگان درصد از پاسخ 22.19 ،9پرسشنامه شهروندان منطقه  قیتحق

 يجامعه آمار نیدهندگان در ادرصد از پاسخ 23.49و  تحصیالت زیر دیپلم
 21.93 ،فوق دیپلممدرک  يدرصد دارا 14.66 ،دیپلم التیتحص يرادا

درصد  15.93دانشگاهی لیسانس و  التیتحص يدارا انیگودرصد از پاسخ
 . دارند ترباال و سانسیلفوقداراي مدرک تحصیلی  انیگوپاسخاز 

 

 موردمطالعه: سطح تحصیالت محدوده  (4جدول )

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 22.19 85 دیپلمزیر 

 23.49 90 دیپلم

 14.66 63 فوق دیپلم

 21.93 84 لیسانس

 15.93 61 و باالتر سانسیلفوق

 100 383 مجموع
 1398ی تحقیق، هاافتهمنبع: ی

 اشتغال
، اندنمودهوضعیت فعالیت خود را شاغل اعالم  گویاندرصد از پاسخ 49.1
درصد از 15.7، دارخانهدرصد از پاسخگویان  13.3 ،بیکاردرصد  11.5
 طورهمانهستند.  بازنشستهدرصد  10.7 و ،در حال تحصیل انیوگپاسخ

درصد( را افراد  49.1اکثر پاسخگویان ) شودیم( مشاهده 5که در جدول )
 .انددادهشاغل تشکیل 

 
 

 موردمطالعه(: وضعیت اشتغال در محدوده 5جدول )
 درصد فراوانی وضعیت فعالیت

 49.1 188 شاغل

 11.5 44 بیکار

 13.3 51 دارخانه

 15.7 60 دانشجو

 10.7 40 بازنشسته

 100 383 مجموع
 1398ی تحقیق، هاافتهمنبع: ی

 دیتول ریمتغ
 ریشود که متغ ی( مشاهده م1نمودار ) نیو همچن (6توجه به جدول ) با

و انحراف  3.42 نیانگی، م5مقدار  نیشتری، ب1مقدار  نیکمتر يدارا دیتول
 باشد. یم 0.85 اریمع

 (: توصیف متغیر تولید6جدول )

 واریانس
انحراف 

 معیار
 میانگین

ن بیشتری
 مقدار

کمترین 
 مقدار

 متغیر تعداد

 تولید 383 1 5 3.42 0.85 0.72
 

 (: هیستوگرام متغیر تولید1نمودار )

 
 

 یساز رهیذخ ریمتغ
 ریشود که متغ ی( مشاهده م2نمودار ) نی( و همچن7توجه به جدول ) با

و  3.21 نیانگی، م5مقدار  نیشتری، ب 1مقدار  نیکمتر يدارا يساز رهیذخ
 باشد. یم 0.91 اریانحراف مع

 توصیف متغیر ذخیره سازی (7جدول )

 واریانس
انحراف 

 معیار
 میانگین

ن بیشتری
 مقدار

کمترین 
 مقدار

 متغیر تعداد

0.83 0.91 3.21 5 1 383 
ذخیره 
 سازي
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 ذخیره سازی ریمتغ ستوگرامیه (:2نمودار )

 
 

 متغیر مشارکت مردمی
 ریشود که متغ ی( مشاهده م3نمودار ) نی( و همچن8با توجه به جدول )

، 5 مقدار نیشتری، ب 1مقدار  نیکمتر يدارا مشارکت هاي مردمی
 باشد. یم 0.72 اریو انحراف مع 3.44 نیانگیم
 

 (: توصیف متغیر مشارکت های مردمی8جدول )

 واریانس
انحراف 

 معیار
 میانگین

ن بیشتری
 مقدار

کمترین 
 مقدار

 متغیر تعداد

0.79 0.72 3.44 5 1 383 
مشارکت 

هاي 
 مردمی

 

 مشارکت مردمی ریمتغ ستوگرامی(: ه3نمودار )

 
جهت بررسی تاثیر متغیرهاي تولید و ذخیره سازي بر مشارکت مردمی در 

استفاده شده است که نتایج در مدیریت پسماند از آزمون رگرسیون خطی 
 ( قابل مشاهده است:9جدول )

 

 خطی (: نتایج آزمون رگرسیون9جدول )

 مدل
ضریب 

 همبستگی
ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 

 تعدیل شده

انحراف 
 معیار

1 0.764 0.509 0.702 0.62152 

 

 

 مدل

ضرایب غیر 
ضرایب  استاندارد

 استاندارد
 Tآماره 

سطح 
معنی 
 B داري

انحراف 
 معیار

1 

 0.089 1.684 - 0.136 0.215 عدد ثابت

 0.000 11.472 0.507 0.048 0.547 تولید

ذخیره 
 سازي

0.359 0.042 0.332 7.642 0.000 

 

 مشارکت بین همبستگی ضریب گفت توان می( 9) جدول به توجه با

 شده حاصل R2 ضمنا. است 0.764 با برابر سازي ذخیره و تولید و عمومی

 متغیر تغییرات ازدرصد  65 که دهد می نشان که است 0.509 معادل

 که دارد یبستگ عواملی به بقیه و است مستقل متغیرهاي از ناشی وابسته

 .اند نگرفته قرار بررسی مورد تحلیل این در

 نتیجه گیری
 یست،ن پوشیده کسی بر پسماند مدیریت در مردمی مشارکت جلب ضرورت

. مودن شناسایی را فرایند این در مرتبط و تاثیرگذار عوامل بایستی لذا
 تاس مواردي جمله از زائد مواد دفع و آوري جمع مدیریت سیستم برقراري

 دفن و آوري جمع نیز و مواد مصرف و جویی صرفه تولید، کنترل براي که
 طحس ترین عالی شهروندي کنترل که آنجا از. دارد اساسی اهمیت زباله

 با توان می ، دهد می دخالت گیري تصمیم در را مردم و است مشارکت
 در دممر سازي فرهنگ در را مسئولین موفقیت مشارکتی چنین شناخت
 دح تا تواند می درست مصرف. کرد ارزیابی پسماند مدیریت طرح اجراي
 دتولی از و بیاورد پایین را برق و آب مصرف و خانواده هاي هزینه زیادي
 در نزلم پسماندهاي مدیریت براي. کند گیري جلو پسماند اندازه از پیش
 زا را غذایی مواد و آشپزخانه هاي پسماند مثل تجزیه قابل مواد اول درجه
 یم باز طبیعت به و شده تجزیه سرعت به مواد این نمود. جدا مواد سایر
 براي هک شود می تبدیل کمپوست کود به نیز گیاهی پسماندهاي. گردد

 اب و است مفید آن رفته دست از غذایی مواد جبران و خاک خواص اصالح
  .کرد احیا را کشور خاک هکتار 520 روزانه توان می طرح این دقیق اجراي

ه می ارائ برنامه هاي پیشنهادي جهت بهینه سازي تفکیک از مبدادر آخر 
 تزیس بهداشتی، اقتصادي، ، اجتماعی) عمومی آگاهی سطح ارتقا گردد:

 ،مجدد استفاده تولید، کاهش) پایدار مصرف نگرش توسعه، ( محیطی

 مدل
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
مجموع 
 مربعات

 Fآماره 

سطح 
معنی 
 داري

1 

 106.674 2 214.315 رگرسیون

 381 142.872 باقیمانده 0.000 287.342
0.372 

 383 357.187 کل
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 عادات غییرت، ( کننده تولید مسئولیت امتداد) قوانین با آشنایی، (بازیافت
 ها، شورایاري ، خانوارها همکاري جلب، ( سبز مصرف به ترغیب) مردم

 شهرداري سیستم با هماهنگی جهت ترغیب، ... ، صنوف مدارس، مساجد،
 ت،بازیاف سازمان) شهرداري پرسنل آموزش، تشویقی هاي انگیزه ایجاد، 

 تصمیم آموزش پیمانکاران آموزش( بازیافت ادارات کل، ادارات مناطق،
 . ریزان برنامه و گیران
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