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بررسي عوامل موثر جهت مشاركت شهروندان در طرح تفكيك از مبدأ 

 پسماندهاي شهري ) مطالعه موردي: شهرسرعين( 
 اردبیل، اردبیل، ایران دانش آموخته کارشناس ارشد گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی :*سميه همتي

s.hemmati.k@gmail.com 

 

 چكيده:
: از جمله راهكارهایی که در کاهش پسماند مد نظراست، اجراي طرح تفكیك زباله از مبدد  توسدط خانوارهاسدت    زمينه و هدف

   جهدت  استوار است. هدف اصلی ایدن ماالهده بررسدی موامدل مدو ر     که پایه و اساس این گونه طرح ها، بر مشارکت خانوارها 

           مشارکت در طرح تفكیك از مبد  پسماند هاي شهري از دیدگاه شهروندان می باشد

پرسشنامه با مصاحبه حضوري در شدهر سدرمین    011مقاهی از طریق تكمیل  -این ماالهه به صورت توصیفی  روش بررسي:

الهه آگاهی و مالقه مردم و میزان تا یر گذاري روش هداي متتلدآ آموزشدی ه ههدره بده ههدره، پمفلدت،        انجام شد. در این ما

رسانه( جهت مشارکت شهروندان در طرح تفكیدك از مبدد  پسدماند هداي شدهري سدنجیده شدد. جهدت بررسدی ارتبدا  بدین            

 % استفاده گردید.5متغییرهاي کیفی از آزمون کاي دو در ساح مهناداري 

نتایج نشان داد در بین متغییرهاي مورد بررسی به غیدر از درآمدد و تهدداد اددراد خدانواده بقیده متغییرهدا بدا میدزان           ا:يافته ه

% از شدهروندان از آگداهی کمدی در زمینده     83مشارکت شهروندان راباه مهنا داري  داشتند. با توجه به نتایج بده دسدت آمدده    

ز شهروندان تمایل و مالقه بده آمدوزش جهدت مشدارکت در اجدراي ایدن طدرح را        % ا01تفكیك از مبد  برخوردار بودند و حدود 

داشتند. همچنین از بین روش هاي آموزشی مورد بررسی هههره به ههره، پمفلت، رسدانه(، آمدوزش از طریدق رسدانه بیشدترین      

 تا یرات را از دیدگاه شهروندان جهت مشارکت در طرح تفكیك از مبد  پسماندهاي شهري داشت.

طبق نتایج ماالهه حاضر نهادینه کردن طرح تفكیك در مبد  مستلزم بهدره گیدري از مشدارکت مدردم میباشدد.       يجه گيري:نت

مشارکتی که بدون کسب آ گاهی الزم قابل تحقق نمی باشد. بنابراین در برنامه ریزي مدیریت شدهري بدا توجده بده وضدهیت و      

آموزشی مالوب جهت ارتقاي آگداهی شدهروندان بایدد مشدتد شدود.       شرایط درهنگی، اجتمامی، اقتصادي جامهه نوع سیستم

براساس نتایج این ماالهه رسانه ها از میان تمامی  ابزار و دنون جدید سهمی شدگرف در اددزایش میدزان آگداهی مدردم جهدت       

 مشارکت  در اجراي برنامه هاي تفكیك از مبد  را دارد.

  ، پسماندهاي شهري، سرمین: مشارکت شهروندان ، تفكیك از مبدكلمات كليدي

 

 مقدمه:
 

شهرنشینی شتابان و ادزایش مصرف مواد، کاالها و تولید پسماند، منجر به کاهش سالمت و بهداشت محیای در شهرها شده 

(. توجه به آلودگی هاي محیط و مقابله با آنها از طریق برنامه هاي متتلآ زیست محیای از 0801است همحمدي و همكاران، 

گسترده اي در بهداشت و اقتصاد جهان مارح است هرخشانی نسب و  جمله مدیریت پسماند هاي شهري اکنون به صورت

(.یكی از بتش هاي مهم در طرح جامع مدیریت پسماند، تهیه برنامه اجرایی طرح 0801( هردیهی و همكاران، 0805صفري، 

کاهش مقدار مواد  (. تفكیك از مبد  یك روش بسیار مو ربراي0801تفكیك از مبد  پسماندها میباشدهدرزاد کیا و همكاران، 

(، هسرور همكاران، 0801زائد، هزینه هاي مرتبط با جابه جایی و ا رات زیست محیای مرتبط با آن میباشد همرشی و همكاران، 

(. مامل اصلی در جهت اجرا شدن طرح تفكیك از مبد  در جلب مشارکت و همكاري مردم استهدرزادکیا و 0800
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لی در جلب مشارکت شهروندي، تغییر ردتار از طریق درهنگ سازي است و مهمترین (. یكی از ابزارهاي اص0801همكاران،

(، هخواجه 0801راهكار براي ایجاد، تغییر و ارتقاي شهروندي، آموزش هاي شهروندي است هکرامتی  نژاد و مظاهري، 

صاص میدهد که هرکشور و هر (. در مدیریت پسماند شهري آموزش جایگاه ویژه اي را به خود اخت0801شاهكوهی و همكاران، 

مناقه اي با  استفاده از ابزار مناسب و شرایط ویژه درهنگی و اجتمامی خود باید به امر آموزش مبادرت ورزد. این آموزش ها 

در جهت کاهش میزان زباله تولید شده توسط بتش هاي متتلآ و نهایتا همكاري در برنامه تفكیك از مبد  صورت می پذیرده 

(. بنابراین تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی در مدریت پسماندها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار استه 0800موذن، 

(. از میان تمامی ابزار و دنون جدید، رسانه ها در Persson ،1111(، ه1113و همكاران،   Odil(، ه0801نوابتش و همكاران، 

ي دسترسی به اهداف تلقی می شوند. رسانه ها قادر هستند از طریق آموزش مصر ارتباطات و اطالمات، یكی از مهمترین ابزارها

(. 0801مردم را به مشارکت بیشتر تشویق کنند و انگیزه هاي مهم مشارکت را در آنها نهادینه کنندهرحمتی و همكاران، 

مبد  پسماند ایفا میكنند و اجراي بنابراین مردم به منوان تولید کنندگان پسماند، نقش اصلی را در اجراي طرح هاي تفكیك از 

 (0801این نوع طرح ها بدون جلب مشارکت آنها ممال مودق نمی باشدهدرزادکیا و همكاران،

سرمین در درهنگ لغت دارسی به مهنی سرهشمه می باشد و در ادوار گذشته از این مناقه به نامهاي هساري قیه( و هسارقین( 

درجه مرض شمالی با مساحتی  10/83درجه طول شرقی و  11/13شهرسرمین در . تو هسرائین( و هسرقین( یاد می شده اس

میزان تولید پسماند روزانه در شهر سرمین  .کیلومتري غرب شهر اردبیل قرار دارد 13متر مربع در  0،131،111بیش از 

آنجایی که . ازرداري سرمین(هشه تن می باشد. بیشترین درصد وزنی زباله شهر سرمین را مواد غذایی تشكیل می دهد 8حدود

بنابراین این ماالهه با هدف بررسی موامل مو ر جهت مشارکت  در شهر سرمین هیچگونه برنامه تفكیك از مبد  وجود ندارد،

 شهروندان در طرح تفكیك از مبد  پسماندهاي شهري انجام گردت.

 روش پژوهش:

انجام شد. در این ماالهده   0801هروندان شهر سرمین در سال نفر از ش 011مقاهی بر روي  -تحقیق حاضر به صورت توصیفی 

خانوارها به صورت تصاددی سیستماتیك و بر اساس شماره پالك منازل،به گونه اي که تا حد امكدان اقشدار متتلدآ جامهده بدا      

ه صورت حضدوري  ساوح درهنگی، ملمی، اجتمامی متفاوت، مورد سوال قرار گیرند انتتاب شدند.در هر خانوار یك پرسشنامه ب

تكمیل گردید. در این ماالهه وضهیت موجود، راهكارهاي الزم جهت مشارکت در تفكیك از مبد  پسماندهاي شهري از دیددگاه  

بتدش، بتدش اول مشتصدات     1شهروندان مورد ارزیابی قرار گرددت.براي جمدع آوري اطالمدات از پرسشدنامه اي مشدتمل بدر       

سوم تمایل و مالقه مندي شهروندان به همكاري در زمینه تفكیك از مبد ، بتدش  دموگرادیك، بتش دوم آگاهی سنجی، بتش 

 SPSSههارم: میزان تا یرگذاري روش هاي متتلآ آموزشی استفاده شد. پس ازجمع آوري اطالمدات بدا اسدتفاده از ندرم اددزار     

ضدهیت تاهدل، تحصدیالت، شدغل،     داده ها موردآنالیز قرار گردت وجهت بررسی ارتبا  بین متغییرهاي مستقلهسن، جنسیت، و

درآمد، تهداد ادراد خانواده( با متغییر وابستهه میزان مشارکت شهروندان در طرح تفكیك از مبدا پسماندها( از آزمون کاي دو در 

 % استفاده شد.5ساح مهنی  داري 

 يافته ها:
 ( ارائه شده است.0جدول همشتصات پرسش شوندگان: نتایج حاصل از مشتصات پرسش شوندگان در شهر سرمین در 

 ( مشخصات  پرسش شوندگان1جدول )

 سطوح متغيير متغيير فراواني سطوح متغيير متغيير  

 

 فراواني

 سن

 

 

 درآمد        11 سال 81کمتر از 

 
 10 هزار تومان 511زیر

 80 میلیون تومان 0هزار تومان تا   511 80 سال 11تا 81

 15 سال 51تا 11
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سدال، از لحدا     11تدا   81سرمین از لحاظ سنی بیشدترین دراواندی مربدو  بده اددراد      (، در شهر 0بر اساس یادته ها ي جدول ه

تحصیالت بیشترین ساح تحصیالت خانوارهاي مورد ماالهه دیپلم و زیر دیپلم، از لحاظ شغل بیشترین آمدار مربدو  بده شدغل     

لحداظ تهدداد اددراد خدانواده بیشدترادراد       هزار تومان تا یك میلیدون تومدان، از  511آزاد، از لحاظ درآمد بیشترین آمار مربو  به 

نفره، از لحاظ جنسیت بیشترین ادراد پاسخ دهدنده زن و از لحاظ وضدهیت تاهدل بیشدترین اددراد مدورد ماالهده       5موردماالهه 

(، تحصدیالت  ˂15/1P% بدین داکتورهدایی از قبیدل سدن ه    5متاهل بودند. بدا توجده بده آزمدون کداي دو وسداح مهندی  داري        

( با میزان مشارکت در تفكیدك زبالده راباده    ˂18/1P(، وضهیت تاهل ه˂118/1P، جنسیت ه) ˂111/1P((، شغل ˂110/1Pه

 مهناداري وجود داشت.

 اطالعات شهروندان شهر سرعين: 

( و میزان تدا یر  1نتایج حاصل از میزان آگاهی، تمایل و مالقه مندي شهروندان به همكاري در زمینه تفكیك از مبد  در جدول ه

( ارائده  8گذاري روش هاي متتلآ آموزشی جهت مشارکت شهروندان در اجراي برنامه تفكیدك از مبدد  پسدماندها در جددول ه    

 شده است.

 

(: ميزان آگاهي، تمايل و عالقه مندي شهروندان به همكاري2جدول شماره )  

 در اجراي برنامه تفكيك از مبدأ پسماندها

 

 سطح آگاهي آگاهي در زمينه تفكيك از مبدا متايل و عالقه شهروندان به مهكاري

 فراواين              فراواين             
 خيلي زايد 8 02

 زايد 41 14
 متوسط 48 08
 كم 88 7
 خيلي كم 04 1

 81 میلیون تومان1میلیون تا  0 11 سال 51باالي  

 

 جمع

 

011 

 01 میلیون تومان 1باالي 

 011 جمع

سططططططط  

 تحصيالت

 

 

 

تهددداد ادددراد  58 دیپلم وزیر دیپلم
 خانواده

 05 دو

 01 سه 80 دوق دیپلم ولیسانس

 11 ههار 00 دوق لیسانس

 81 پنج 5 دکتري

 
 جمع

 
011 

 01 بیشتر از پنج

 011 جمع
 شغل

 

 

 

 

 

 18 زن جنسیت 1 دکتر

 81 مرد                                         01 کارمند

 011 جمع    

وضدددددهیت   5 مدرس

 تاهل

 10 متاهل

 80 مجرد 13 ازاد

  10 سایر 
 جمع

 
 011 جمع                              011
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از ( بیانگر این موضوع میباشد که میزان آ گاهی خانوارهاي انتتاب شده در شهر سرمین در زمینده تفكیدك   1یادته هاي جدوله

% خیلی کم بدود. میدزان تمایدل و مالقده منهددي شدهروندان بده        10% کم و83% متوسط،   03% زیاد،05% خیلی زیاد،  3مبد  

 % خیلی کم بود1% کم و1% متوسط، 13% زیاد، 10% خیلی زیاد، 11همكاري در اجراي برنامه تفكیك از مبد  
 

 مشاركت شهروندان( ميزان تاثير گذاري روش هاي مختلف آموزشي جهت 3جدول)

 در اجراي برنامه تفكيك از مبدأ پسماند ها        

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

(  میزان تا یرگذاري روش هاي متتلآ آموزشدی جهدت مشدارکت شدهروندان مدورد      8بر اساس نتایج به دست آمده درجدول ه 

% خیلدی  01ماالهه در شهر سرمین براي اجراي برنامه تفكیك از مبد  نشدان داد کده  میدزان تدا یر گدذاري در روش پمفلدت،       

%  15% زیداد، 81% در حدد خیلدی زیداد،   00. در روش ههره به ههدره  % خیلی کم بود05%کم و11% متوسط، 88% زیاد، 03زیاد،

% 01% زیداد،  85% در حدد خیلدی زیداد،   11% خیلی کم و درآموزش  ازطریق رسدانه میدزان تدا یر گدذاري     0% کم و01متوسط، 

ه مهنداداري  % خیلی  کم بود. با توجه به آزمون کاي دو بین نحوه آموزش و میزان مشارکت شدهروندان راباد  1% کم و1متوسط، 

 وجود داشت.

 

 بحث:
 

بررسددی موامددل مددو ر    ماالهه حاضر به منظدور  

شهروندان شهر سدرمین   جهدددددت مشدددددارکت  

پسددماندهاي شددهري در  در طرح تفكیك از مبد  

گردت. نتدایج نشدان داد    انجددددام  0801سددددال 

ماالهدددددده ، سددددددن،  از بین داکتورهاي مدورد  

میزان مشارکت شهروندان در طرح تفكیك از مبد  پسماند هدا راباده   تحصیالت، شغل، جنسیت، وضهیت تاهل، نحوه آموزش با 

وجود دارد. این نتایج با ماالهه نوابتش و همكاران تحت منوان تبیین موامل اجتمدامی مدو ر برجلدب مشدارکت شدهروندان در      

 (.0801تفكیك و جمع آوري زباله هاي خانگی ماابقت داشتهنوابتش و همكاران، 

صل از میزان آگاهی خانوارهاي انتتاب شده در شهر سرمین در زمینه تفكیك از مبد  نشان داد که میزان براساس یادته هاي حا

% خیلی کم بدود. ایدن نتدایج بدا ماالهده ضدرابی و       10% کم و83% متوسط، 03% زیاد، 05% از شهروندان خیلی زیاد، 3آگاهی در

 ميزان تاثيرگداري روش هاي مختلف آموزش

 

 پمفلت      چهره به چهره              رسانه

 خيلي زياد 01 00 11

 زياد 03 81 85

 متوسط 88 15 01

 كم 11 01 1

 خيلي كم 05 0 1
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ر شهر بوکان مورد بررسی قرار گردته بود هدم خدوانی داشدت.    همكاران تحت منوان تحلیل مدیریت مواد زائد جامد شهري که د

نتایج این ماالهه نشان داد که میزان آگاهی مردم شهر بوکان در زمینه تفكیك از مبد  بسیار ناهیز اسدت هضدرابی و همكداران،    

روندان در حدد خیلدی   % از شده 11(. تمایل و مالقه شهروندان به همكاري در اجراي برنامه تفكیك از مبدد  پسدماندها در  0808

% خیلی کم بود. این نتایج با ماالهه درزاد کیا و همكاران  تحت منوان بررسی وضدهیت  1% کم و 1% متوسط،13% زیاد، 10زیاد،

مشارکت شهروندان در طرح تفكیك از مبد  پسماند هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصالحی آن ماابقت داشت. بر اسداس یادتده   

% ازشهروندان آماذگی خود را براي همكاري در اجراي طرح، در صورت آموزش و اطدالع رسدانی امدالم    01هاي این طرح حدود 

 (.0801کردنده درزادکیا و همكاران،

طبق نتایج به دست آمده نحوه آموزش شهروندان مورد ماالهده در شدهر سدرمین جهدت مشدارکت در طدرح تفكیدك از مبدد          

% 01% متوسدط،  15% زیداد،  81% در حد خیلی زیداد،  00در روش آموزش ههره به ههره  تا یرگذار بود. این میزان تا یر گذاري

% 03% در حدد خیلدی زیداد،    01% خیلی کم بود. در آموزش از طریق پمفلت ه بسته هاي آموزشی( میزان تدا یر گدذاري،   0کم و

آموزشدی بدا توجده بده شدرایط       % خیلی کم بود. آموزش ههره به ههره نسبت به روش بسدته 05% کم و11% متوسط، 88زیلد، 

درهنگی مو ر تر است. همچنین با توجه به میزان تحصیالت متفاوت در ادراد مورد پژوهش، این احتمدال وجدود دارد کده بسدته     

آموزشی مورد ماالهه قرار نگیرد ولی در روش ههره به ههره ادراد مورد ماالهه آموزش مناسبتري را دریادت می کنندهصدادقی  

% 11(. از بین روش هاي مورد بررسی جهت آموزش شهروندان آموزش از طریق رسانه بدا میدزان تا یرگدذاري    0801و همكاران، 

% خیلی کم  بیشترین تدا یرات را در اددزایش  میدزان مشدارکت مدردم       1% کم و 1% متوسط ، 01% زیاد، 85در حد خیلی زیاد، 

 (، هرحمتدی و 0801(، ه مرشدی و همكداران،   0808د ارمكدی،  جهت اجراي برنامده هداي تفكیدك از مبدد  را داشدتهخیري وآزا     

 (.0801همكاران، 

  نتيجه گيري:
تنها راهكار مناسب جهت کاهش پسماند، نهادیته کردن طرح تفكیك در مبد  و بهره گیري از مشدارکت شدهروندان مدی باشدد     

ریزي و مدیریت شهري با توجه بده وضدهیت    مشارکتی که بدون کسب آگاهی هاي الزم قابل تحقق نمی باشد.بنابراین در برنامه

جامهه نوع سیستم آموزشی مالوب باید اتتاذ گردد. رسانه ها از میان تمامی ابزار و دنون جدید، بده دلیدل ایجداد مدادات تدازه،      

ش تغییر در باورها و خلق وخوي و ردتارانسان ها، تكوین درهنگ جهانی و نزدیك کردن جوامع و ملل  سدهمی شدگرف دراددزای   

                                    میزان مشارکت مردم در مدیریت شهري را دارد.                                                                                                       
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An Investigation into Effective Factors for Citizen Participation in 

the Separation of the Origin of Urban Waste ( ACase Study: 

Sarein city) 

 

Abstract  
 

Background and purpose One of the strategies to reduce the waste of waste is the 

implementation of a landfill separation scheme by households, which is based on the 

participation of households. The main objective of this study is to investigate the effective 
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factors for participation in the design of the separation of the origin of urban waste from the 

viewpoint of citizens.  

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed by completing 

100 questionnaires with face-to-face interviews in Sarein. In this study, the knowledge and 

interest of the people and the extent of the impact of different educational methods (face to 

face, pamphlet, media) were analyzed for the participation of citizens in the design of 

separation from the source of urban waste. To examine the relationship between qualitative 

variables, chi-square test was used at a significant level of 5%. 

Findings: The results showed that among the variables studied, other than income and the 

number of family members of the other variables, had a significant relationship with the 

participation rate of citizens.Aaccording to the results, 38% of the citizens had little 

knowledge about the origin of separation, and about 90% of the citizens had an interest in 

learning to participate in the implementation of this plan. Also, among the studied educational 

methods (face to face, pamphlet, media), media education had the most impact from the 

citizen's point of view to participate in the design of separation from the source of urban 

wastes. 

Conclusion : According to the results of the present study, institutionalizing a separation 

scheme in the source requires the use of public participation. Participation that can not be 

achieved without obtaining the necessary occasions. Therefore, in the planning of urban 

management, considering the socioeconomic status of the community, the type of educational 

system that is desirable to promote citizens' awareness should be identified. According to the 

results of this study, the media, among all the new tools and techniques, is a huge contribution 

to increasing the awareness of people to participate in the implementation of separation 

programs from the source. 

 Key Words: Citizen Participation, Source Separation, Urban Wastes, Sarein 

 

 




