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چکیده
 اگرچه در یک دهه اخیر پیشرفت هاي قابل توجهی در.در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در شهر تهران مدیریت پسماند شهري است
 هدف از این پژوهش ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت. اما هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله زیادي وجود دارد،مدیریت پسماند حاصل شده
 روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی. تهران مورد بررسی قرار گرفته است9 پسماند شهري با محوریت تفکیک از مبدا می باشد که در منطقه
 نفر383  حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد. بین شهروندان توزیع شده است9  ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که در سطح منطقه.می باشد
 بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههاي تحقیق هم از آمار توصیفی و هم.بدست آمده که به همین تعداد پرسشنامه در اختیار شهروندان مورد مطالعه توزیع شده است
 در بخش آمار. شاخص مرکزي و میانگین بهره گرفته شد، از جداول فراوانی، در بخش آمار توصیفی و بهمنظور توصیف یافتهها.از آمار استنباطی استفاده گردید
 نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی. انجام شده استSPSS استنباطی نیز بهمنظور بررسی معنی دار بودن از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار
 درصد از تغییرات متغیر65  است که نشان می دهد که0.509  حاصل شده معادلR2  ضمنا. است0.764 بین مشارکت عمومی و تولید و ذخیره سازي برابر با
.وابسته ناشی از متغیرهاي مستقل است و حاکی از نقش مشارکت هاي شهروندان در مدیریت پسماند این منطقه است
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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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زمان مردم با روش بسیار ساده براي دفع پسماندهاي خانگی با یکدیگر و
شهرداري مشارکت میکردند .دوره دوم :از دهه  1340کم و بیش در
شهرهاي بزرگ کشور ادامه داشت و با تغییر شرایط اقتصادي و اجتماعی
در این دهه و افزایش جمعیت شهرها ،کمیت و کیفیت پسماندها تغییر
یافت« .دپوي پسماند» در سطح شهر و مکانهاي موقت و همچنین
بازیافتهاي غیر قانونی ،موجب آلودگیهاي زیست محیطی و بهداشتی
براي شهروندان و نارضایتی آنان میشد.این امر موجب تجدیدنظر در قانون
قبلی و تصویب قانون شهرداري شد .بر اساس ماده  55قانون شهرداري
مصوب  ،1334وظایف شهرداري در زمینه نظافت محیط شهري ،تنظیف
و نگاهداري معابر و انهار عمومیو مجاري آبها و فاضالب و تنقیه قنوات
مربوط به شهر است.براساس تبصره  4ماده  55قانون ،شهرداري مکلف
است محلهاي مخصوصی براي تخلیه پسماند و نخاله و فضوالت
ساختمانی و مواد رسوبی فاضالبها و نظایر آنها تعیین کند و ضمن انتشار
آگهی به اطالع عموم برساند .محلهاي تخلیه پسماند باید خارج از
محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانههاي تبدیل پسماند به
کود به تشخیص شهرداري خواهد بود .دوره سوم :از اوایل دهه  1360در
شهرهاي بزرگ به سیستم مدیریت پسماندهاي شهري توجه بیشتري شد
و سازمانهاي بازیافت در کالن شهرها تشکیل شدند .وظیفه اصلی این
سازمانها در ابتدا بازیافت مواد ،انرژي از پسماند و سامان بخشیدن به
مدیریت پسماندهاي شهري بود اما در کل جمعآوري  ،انتشار اطالعات،
آگاهسازي و انجام بعضی اقدامهاي مدیریتی عملکرد آنها را نشان میدهد.
در این زمینه شهرداري تهران با این تفکر که پسماندها نباید در سطح شهر
پراکنده شوند ،از سال  1364سیستم جدید مدیریت جمعآوري و دفع
پسماندها را آغاز کرد که منجر به جمعآوري روزانه حدود  7هزار تن پسماند
در سطح شهر شد ،ضمن آنکه  1200مرکز غیربهداشتی دپوهاي موقت در
سطح شهر برچیده و به جاي آن کانتینر نصب شد .دوره چهارم :در سال
 1376سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري تهران متن پیشنهادي
«قانون پسماند» را تهیه و به صورت طرح به مجلس تقدیم کرد اما به
نتیجه نرسید .این قانون در سال  1383به تصویب مجلس شوراي اسالمی
رسید .آیین نامه اجرایی آن نیز در سال  1384توسط هیأت دولت ،تصویب
شدو براي اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ووزارت کشور ابالغ گردید
(انصاري.)1389 ،

مقدمه
مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغه هاي جوامع بشري
مطرح می باشد .افزایش روز افزون حجم پسماند ها از یک سو و تنوع آنها
از سوي دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوري و دفع آنها می افزاید.
پیشرفت هاي گسترده فن آوري و علوم در زمینه هاي مختلف شیمی،
فیزیک ،پزشکی و دیگر باعث ورود انواع پسماند هاي خطرناک حتی در
داخل پسماندهاي عادي خانگی شده است (مهرآور راد)47 :1391 ،
تصویب قانون مدیریت پسماندها علیرغم وجود اشکاالت در آن ،می تواند
بعنوان یکی از گام هاي مهم در راه ارتقاء وضعیت مدیریت پسماندها در
سطح کشور باشد .بر اساس این قانون شهرداري ها در محدوده شهرها
براي اولین بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مدیریت کننده پسماند هاي
خانگی شناخته شدند .اگر چه به نظر می رسد که اقدامات شهرداري ها به
تنهایی نمی تواند ثمربخش بوده و براي بهبود وضعیت مدیریت مواد زائد
جامد در شهر ها الزم است الگوي مصرف مردم ،از طریق آموزش و
فرهنگ سازي و تصویب قوانین مورد نیاز شامل تهیه مواد غذایی به اندازه
مصرف ،بازیافت و استفاده مجدد ،تفکیک در مبداء تولید ،تغییر کند و از
نیروهاي متخصص و داراي دیدگاه هاي بهداشتی و زیست محیطی در
مدیریت پسماند (مواد زائد جامد) استفاده شود .تجهیز ناوگان جمع آوري و
حمل و نقل پسماند و استفاده از سیستم هاي نوین و بهداشتی و تکنولوژي
روزآمد ،در مکان یابی مناسب بر اساس معیارهاي بهداشتی و آماده سازي
و نگهداري محل هاي دفن پسماند و اجراي کامل تعریف دفن بهداشتی
در این مکان ها ،و یافتن سیستم هاي مناسب دفع پسماند با توجه به
موقعیت خاص جغرافیایی براي هر یک از مناطق کشور ،گسترش شهرها
و افزایش بی رویه جمعیت شهرها ،تغییر الگوي مصرف جوامع و ازدیاد
سرسام آور پسماند و همچنین نبود روش هاي علمی و مدیریتی موثر در
امر تولید ،جمع آوري و دفع پسماند هاي شهري این موضوع را به عنوان
یکی از معضالت جوامع شهري در کشورهاي در حال توسعه در آورده است
(.صفایی راد .)47 :1393 ،به همین منظور هدف از پژوهش حاضر ارزیابی
نقش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهري با محوریت تفکیک
از مبدا می باشد که در منطقه  9شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
مبانی نظری
تاریخچه بازیافت در ایران را می توان به چهار دوره تقسیم کرد:
دوره اول :از سال  1282شمسی ( 1225هجري قمري) از زمان تصویب
قانون بلدیه نظافت شهري به عهده شهرداري بوده است .از اوایل سال
 1290شمسی ،در شهرهاي مختلف کشور شهرداريها ایجاد شدند و ارایه
خدمات شهري از جمله نظافت شهري در تجدید نظر قانون بلدیه و وضع
قوانین جدید همچنان به عهده شهرداريها بود .در ایران به رغم سابقه
طوالنی سازمانهاي محلی و قدمت تشکیل برخی از شهرداريها (بیش
از  90سال) به عنوان مسؤوالن مدیریت پسماندهاي شهري ،در این زمینه
فعالیت اساسی و اصولی انجام نشده و تا دهههاي اخیر تحوالت این امر
چندان محسوس و با اهمیت نبوده است .وظیفه روش سنتی مدیریت ،دور
کردن پسماندهاي خانگی و تجاري از محلهها و مناطق شهري بود .در آن

جدول ( :)1ترکیب فیزیکی پسماند جامد شهری تهران و ایران
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میانگین
وزنی ایران

تهران

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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بزرگراه فتح و  45متري زرند ،از شرق به خیابان شهیدان ،خیابان سادات
و از غرب به مسیل کن منتهی میشود .این منطقه داراي  2ناحیه و 8
محله بوده که در داخل محدوده شهري قرارگرفتهاند و تعداد  47737خانوار
در این دو ناحیه سکونت دارند .این منطقه داراي  20بوستان میباشد و
مساحت کل فضاي سبزآن  76.5هکتار است که شامل فضاي سبز
بوستانها ،جنگلکاري و رفیوژو کچکی می باشد .سرانه فضاي سبزدر این
منطقه (با احتساب فضاي سبز عمومی و خصوصی)  17.8متر مربع است.
یکی از مهمترین شاخصههاي این منطقه وجود میدان و برج آزادي است
که مظهر شهر تهران به شمارمیرود و یادآور بزرگترین گردهماییهاي
مملکتی به ویژه در روزهاي اوج پیروزي انقالب براي همه شهروندان
تهرانی بوده و یکی ازجذابیتهاي بزرگ این منطقه است .از دیگر ویژگی
هاي بارزاین منطقه میتوان به بزرگراه آیت اهلل سعیدي و 65متري فتح
در غرب تهران اشاره کرد که به عنوان  2شریان حیاتی براي شهر تهران
مطرح میباشد .از محلههاي آن میتوان از خیابان آذري ،مهرآباد شمالی
و جنوبی 30 ،متري جی ،یافتآباد 20 ،متري شمشیري 21 ،متري جی،
بلوار استاد معین و پل ساوه نام برد (پورتال شهرداري منطقه .)9

ترکیب فیزیکی پسماندهای جامد شهری در تهران
نتیجه تخلیه پسماندهاي جامد شهري بدون هیچ گونه جداسازي به داخل
ظروف ،یک ترکیب فیزیکی پیچیده می باشد که تصفیه آن مشکل تر
است .شناخت ترکیب فیزیکی پسماند جامد شهري و ارزیابی آن جهت
طراحی روش ها و تکنولوژي هاي مورد استفاده جهت تصفیه آن بسیار
حائز اهمیت است .همچنین شناخت خصوصیات فیزیکی پسماندها جهت
تعیین یک پسماند جامد شهري معمول از نظر شاخص هاي ارزیابی نظیر
پتانسیل و میزان بازیافت و مواد بازیافتی اهمیت دارد .در جدول ( )1ترکیب
فیزیکی پسماند جامد شهري تهران و ایران نشان داده شده است (حاتمی
و همکاران.)1395 ،

شکل( :)1ترکیب پسماند خانگی شهر تهران
(منبع :حاتمی و همکاران.)1395 ،

روش تحقیق
روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد .ابزار
پژوهش پرسشنامه بوده که در سطح منطقه  9بین شهروندان توزیع شده
است .حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد  383نفر
بدست آمده که به همین تعداد پرسشنامه در اختیار شهروندان مورد مطالعه
توزیع شده است .بهمنظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامهها ،ابتدا
گزینههاي مربوط به سؤاالت کدگذاري گردیدند ،بدین ترتیب که براي
گزینههاي بسیار کم ،کم ،متوسط (تا حدودي) ،زیاد و بسیار زیاد به ترتیب
مقادیر عددي  1تا  5در نظر گرفته شد .سپس دادههاي حاصل از
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههاي تحقیق هم از آمار توصیفی و هم از آمار
استنباطی استفاده گردید .در بخش آمار توصیفی و بهمنظور توصیف
یافتهها ،از جداول فراوانی ،شاخص مرکزي و میانگین بهره گرفته شد .در
بخش آمار استنباطی نیز بهمنظور بررسی معنی دار بودن از آزمون
رگرسیون با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شده است.

شکل ( :)2محدود مورد مطالعه

یافته های تحقیق
سن و جنسیت افراد موردمطالعه
سن یکی از متغیرهاي زمینهاي در اغلب مطالعات علوم انسانی محسوب
میشود و نشاندهنده جوانی و پیري جامعه موردمطالعه است .وضعیت
سنی و جنسی افراد موردمطالعه در جدول ( )2و ( )3درجشده است.
جدول ( :)2وضعیت گروه سنی محدوده موردمطالعه

محدوده مورد مطالعه
منطقه  9با وسعتی نزدیک به  19.6کیلومترمربع جمعیتی بالغ بر 165903
نفر را در خود جاي داده است که اغلب آنها در محله هاي :هاشمی،
شمشیري ،شهید دستغیب ،مهرآباد و  30متري جی سکونت دارند .محدوده
این منطقه از شمال به خیابان آزادي و جاده مخصوص کرج از جنوب به

گروه سنی

تعداد

درصد

30-18
40-31
55-41
65-56
+66
مجموع

72
103
88
71
49
383

18.80
26.89
22.97
18.54
12.79
100

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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 18.80درصد از پاسخگویان ( 72نفر) بین  18الی  30سال 26.86 ،درصد
بین  31تا  40سال 22.97 ،درصد بین 41الی  55سال18.54 ،درصد از
پاسخگویان بین  56الی  65سال و  12.79درصد از پاسخگویان بیش از
 66سال میباشند .بر این اساس بیشترین تعداد پاسخگویان در منطقه 9
تهران ( 26.89درصد) مربوط به گروه سنی باالي  40-31سال است.
 217نفر ( 56.7درصد) از جامعه موردمطالعه را مردان و 166نفر (43.3
درصد) را زنان تشکیل میدهند.

جدول ( :)5وضعیت اشتغال در محدوده موردمطالعه

جدول ( :)3وضعیت جنسی محدوده موردمطالعه

جنسیت

تعداد

درصد

مرد
زن
مجموع

217
166
383

56.7
43.3
100

وضعیت فعالیت

فراوانی

درصد

شاغل
بیکار
خانهدار
دانشجو
بازنشسته
مجموع

188
44
51
60
40
383

49.1
11.5
13.3
15.7
10.7
100

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

متغیر تولید
با توجه به جدول ( )6و همچنین نمودار ( )1مشاهده می شود که متغیر
تولید داراي کمترین مقدار  ،1بیشترین مقدار  ،5میانگین  3.42و انحراف
معیار  0.85می باشد.

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

جدول ( :)6توصیف متغیر تولید

تحصیالت
میزان تحصیالت ،نوع نگرش افراد به امور و چگونگی برخورد با مسائل و
مشکالت و کار را به گونه چشمگیري تحت تأثیر قرار میدهد .در حقیقت
تحصیالت نقش کاتالیزور را داشته و اهرم بسیار قدرتمندي در
تصمیمگیري و فعالیتهاي افراد است .بر اساس یافتههاي حاصل از
تحقیق پرسشنامه شهروندان منطقه  22.19 ،9درصد از پاسخدهندگان
تحصیالت زیر دیپلم و  23.49درصد از پاسخدهندگان در این جامعه آماري
داراي تحصیالت دیپلم 14.66 ،درصد داراي مدرک فوق دیپلم21.93 ،
درصد از پاسخگویان داراي تحصیالت دانشگاهی لیسانس و  15.93درصد
از پاسخگویان داراي مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر دارند.

بیشترین کمترین
انحراف
تعداد
میانگین
واریانس
مقدار
مقدار
معیار
383
1
5
3.42
0.85
0.72

متغیر
تولید

نمودار ( :)1هیستوگرام متغیر تولید

جدول ( : )4سطح تحصیالت محدوده موردمطالعه

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
مجموع

85
90
63
84
61
383

22.19
23.49
14.66
21.93
15.93
100

متغیر ذخیره سازی
با توجه به جدول ( )7و همچنین نمودار ( )2مشاهده می شود که متغیر
ذخیره سازي داراي کمترین مقدار  ، 1بیشترین مقدار  ،5میانگین  3.21و
انحراف معیار  0.91می باشد.

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

اشتغال
 49.1درصد از پاسخگویان وضعیت فعالیت خود را شاغل اعالم نمودهاند،
 11.5درصد بیکار 13.3 ،درصد از پاسخگویان خانهدار15.7 ،درصد از
پاسخگویان در حال تحصیل ،و  10.7درصد بازنشسته هستند .همانطور
که در جدول ( )5مشاهده میشود اکثر پاسخگویان ( 49.1درصد) را افراد
شاغل تشکیل دادهاند.

جدول ( )7توصیف متغیر ذخیره سازی

بیشترین کمترین
انحراف
میانگین
واریانس
مقدار
مقدار
معیار
0.83
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0.91

3.21

5

1

تعداد

متغیر

383

ذخیره
سازي
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نمودار ( :)2هیستوگرام متغیر ذخیره سازی

سطح
معنی
داري

میانگین
مجموع درجه
مجموع
مدل
آماره F
مربعات آزادي
مربعات
106.674
2
رگرسیون 214.315
0.000 287.342
 1باقیمانده 381 142.872
0.372
383 357.187
کل

مدل
متغیر مشارکت مردمی
با توجه به جدول ( )8و همچنین نمودار ( )3مشاهده می شود که متغیر
مشارکت هاي مردمی داراي کمترین مقدار  ، 1بیشترین مقدار ،5
میانگین  3.44و انحراف معیار  0.72می باشد.

1

جدول ( :)8توصیف متغیر مشارکت های مردمی

بیشترین کمترین
انحراف
میانگین
مقدار
مقدار
معیار

واریانس

0.72

0.79

3.44

5

1

1

0.764

0.509

عدد ثابت

0.215

0.136

-

تولید
ذخیره
سازي

0.547

0.048

0.507

0.000 11.472

0.359

0.042

0.332

0.000

7.642

تعداد
383

مشارکت
هاي
مردمی

عمومی و تولید و ذخیره سازي برابر با  0.764است .ضمنا  R2حاصل شده
معادل  0.509است که نشان می دهد که  65درصد از تغییرات متغیر
وابسته ناشی از متغیرهاي مستقل است و بقیه به عواملی بستگی دارد که
در این تحلیل مورد بررسی قرار نگرفته اند.
نتیجه گیری
ضرورت جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند بر کسی پوشیده نیست،
لذا بایستی عوامل تاثیرگذار و مرتبط در این فرایند را شناسایی نمود.
برقراري سیستم مدیریت جمع آوري و دفع مواد زائد از جمله مواردي است
که براي کنترل تولید ،صرفه جویی و مصرف مواد و نیز جمع آوري و دفن
زباله اهمیت اساسی دارد .از آنجا که کنترل شهروندي عالی ترین سطح
مشارکت است و مردم را در تصمیم گیري دخالت می دهد  ،می توان با
شناخت چنین مشارکتی موفقیت مسئولین را در فرهنگ سازي مردم در
اجراي طرح مدیریت پسماند ارزیابی کرد .مصرف درست می تواند تا حد
زیادي هزینه هاي خانواده و مصرف آب و برق را پایین بیاورد و از تولید
پیش از اندازه پسماند جلو گیري کند .براي مدیریت پسماندهاي منزل در
درجه اول مواد قابل تجزیه مثل پسماند هاي آشپزخانه و مواد غذایی را از
سایر مواد جدا نمود .این مواد به سرعت تجزیه شده و به طبیعت باز می
گردد .پسماندهاي گیاهی نیز به کود کمپوست تبدیل می شود که براي
اصالح خواص خاک و جبران مواد غذایی از دست رفته آن مفید است و با
اجراي دقیق این طرح می توان روزانه  520هکتار خاک کشور را احیا کرد.
در آخر برنامه هاي پیشنهادي جهت بهینه سازي تفکیک از مبدا ارائه می
گردد :ارتقا سطح آگاهی عمومی (اجتماعی  ،اقتصادي ،بهداشتی ،زیست
محیطی)  ،توسعه نگرش مصرف پایدار (کاهش تولید ،استفاده مجدد،

جدول ( :)9نتایج آزمون رگرسیون خطی

مدل

1.684

0.089

متغیر

جهت بررسی تاثیر متغیرهاي تولید و ذخیره سازي بر مشارکت مردمی در
مدیریت پسماند از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است که نتایج در
جدول ( )9قابل مشاهده است:

ضریب
همبستگی

ضرایب
استاندارد

آماره T

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

نمودار ( :)3هیستوگرام متغیر مشارکت مردمی

ضریب
تعیین

ضرایب غیر
استاندارد
انحراف
B
معیار

سطح
معنی
داري

ضریب
تعیین
تعدیل شده
0.702

انحراف
معیار
0.62152
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