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چكیده
زمینه و هدف :تفکيک زبالهها به عنوان نخستين مرحله از برنامه مديريتی کارآمد جهت کاهش اثرات تخريبی پسماندهای شهری است.
لذا هدف از اين پژوهش ،بررسی وضعيت تفکيک از مبدأ پسماندهای شهری و ارايه راهکارهايی در جهت افزايش مشارکت مردم در نظر
گرفته شد.
روش بررسی :جامعه آماری ،شهروندان منطقههای سهگانه شهر زنجان میباشند .بدين منظور  054پرسشنامه تهيه و براساس نمونه-
گيری خوشهای تصادفی توزيع به صورت مصاحبه حضوری تکميل گرديد .دادهها در جداول فراوانی خالصه و به کمک روشهای آماری
توصيفی و تحليلی دانکن( )Duncanو مانويتنی ( ،)Mann Whitneyکای اسکوار( ،)Chi-squareرابطهها و تفاوت بين متغيرها
مشخص گرديد .در تحليل دادهها از نرم افزارهای اس پی اس اس( )SPPS20و اکسل( )Excelاستفاده شده است.
یافتهها :دادههای مطالعه حاضر نشان میدهد که حدود  %04از شهروندان در شهر زنجان برای اجرای طرح تفکيک از مبدأ اعالم آمادگی
دارند ،درصورتی که در حال حاضر فقط در  %83از جامعهی آماری مورد مطالعه تفکيک صورت میگيرد .مهمترين دليل شهروندان برای
انجام اين طرح ،افزايش نظافت شهر و حفاظت از محيط زيست ( )%04و مهمترين دليل عدم انجام تفکيک ،نبود امکانات الزم درسطح
شهر ( )%54عنوان شد .سطح آموزش دريافتی % 04از مردم ضعيف يا بسيارضعيف ،و رضايت در  %0از جامعه از آموزش و اطالعرسانی
رسانهها در خصوص طرح تفکيک میباشد که نشان از عمکلرد ضعيف مديريت بازيافت است.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم ،علوم محيط زيست
 -2استاديار دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم ،گروه علوم محيط زيست(نويسنده مسئول)
 -8استاد دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم ،گروه علوم محيط زيست
 -0استاديار دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم ،گروه علوم محيط زيست
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بحث و نتیجهگیری :يافتههای پژوهش حاکی از وجود عاملهايی است که در ميزان آگاهی از طرح تفکيک افراد جامعه تاثيرگذار می-
باشند .از جمله عاملهای تاثيرگذار سطح سواد ،ميزان درآمد ،منطقه سکونت است .همچنين بين عاملهای جنسيت افراد ،وضيعتتاهل و
سن رابطه معناداری مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :تفکيک زباله از مبدأ  ،پسماند تر و خشک ،پرسشنامه ،زنجان
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Abstract
Background and purpose: Human progress and increasing growth of population increase municipal
waste production. According to this issue, for decreasing the destructive effects of municipal wastes,
efficient management plan are need that it is first phase of wastes separation. Therefore, the main goal
of this research is survey on the status separation of municipal waste source and introducing methods
that increase public participation.
Analysis method: The statistical society of this research is the citizens of triple areas of Zanjan city.
For this purpose, 450 questionnaires were prepared based on random cluster sampling of distribution.
Mixing both interview and questionnaire method were used in this study. Data were summarized in
frequency tables and relations and differences between variables were determined using descriptive
and analytical statistical methods like Dunck and Mann Whitney, Chi square. SPSS 20 and Excel
software’s have been used in data analysis.
Results and Discussion: Data of this study show that approximately 70% of citizens in Zanjan city
are volunteers for implementing of waste source separation plan. Now the municipal waste source
separation is done only in 38% of statistical society in this case study. The most important reason of
citizens for fulfill this plan was the increase of the cleanliness of the city and the environmental
protection (66%). The most important reason for lack of waste source separation was the lack of
necessary facilities in the city (50%). The level of received training of 90% of statistical society is
poor or very poor, and 7% of societies are satisfied from instructions and notices of media about
separation plan, that shows the poor performance of recycle management.
Conclusion: The results of research indicate that there are factors that are effective in the level of
awareness of society about waste source separation plan. Among the affecting factors, education
level, family income and residential area were more evident. Also, it hasn't been seen any relationship
between gender, marital status and age and environmental awareness.
Keywords: Waste source separation, Wet and dry hysteresis, Questionnaire, Citizens, Zanjan.
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زمینه و هدف
در طی دهههای اخير فعاليتهای انسانی و تغييرات مرتبط با

ساير مرکزهای توليد زباله است ( .)11الزمه موفقيت در اين

روشهای زندگی و الگوی مصرف سبب توليد حجم زيادی از

طرح ،همکاری در راستای يکديگر و پاياپای گروه اجرايی

انواع مختلف پسماندها شده است .بهطوریکه توليد روزافزون

مديريت پسماندها ،مردم (خانوارها) ،واحدهای اداری و تجاری

پسماند و دقت غيراصولی آن عالوه بر هدر دادن سرمايههای

فعال در سطح شهر است .در مقابل مشارکت مردمی که سهم

ملی سبب از بين رفتن منابع طبيعی و تخريب محيطزيست

بسزايی دارد و همچنين برنامهريزی خاص و ايجاد سازوکارهای

میشود (1و .)2در اين راستا ،مديريت مواد زايد و مشکالت

تشويقی و البته تنبيهی متناسب با شرايط اقتصادی ،اجتماعی و

مرتبط با توليد پسماندها در سالهای اخير بسيار مورد توجه

فرهنگی هر محله برای همکاری مردم داشته باشد ( .)12در

قرار گرفته است ( .)8بسياری از پسماندها ارزشمند هستند و

مطالعههای مختلفی ،جونز ( ،)18( )2411وی سنت و ريس

میتوانند دوباره مورد استفاده قرارگرفته و به منبع اوليه برای

( )10( )2443ويليامز ( )15( )2440و پارگان (،)13( )2444

چرخه توليد صنايع مختلف و يا توليد انرژی تبديل شوند (.)0

به بررسی سطح همکاری و مشارکت شهروندان در برنامههای

طرح تفکيک و جداسازی پسماندهای شهری در مبدأ توليد،

بازيافت و شناسايی عاملهای مؤثر بر تفکيک زباله پرداختهاند.

حلقه اصلی زنجيره بازيافت را تشکيل میدهد و عامل اصلی

نتايج اين تحقيقات نشان داد که شهروندان با تحصيالت باالتر

اجرايی شدن اين طرح در جلب مشارکت و همکاری مردم است

به رفتار مسئوالنه نسبت به محيطزيست و مشارکت در

( .)5بررسیها نشان میدهد بيشتر کشورهای پيشرفته و موفق

سياستهای بازيافت زباله تمايل دارند و بين اطالعات و آگاهی

در زمينه مديريت پسماند نظير آلمان ( )0و سوئد ( )0کار خود

در مورد بازيافت بهويژه از طريق رسانهها ،و مشارکت خانوادهها

را با آموزش و جلب همکاری مردم درزمينه تفکيک پسماند از

در تفکيک زبالهها رابطه وجود دارد .از مطالعههای داخلی نيز

مبدأ شروع کردهاند .از عاملهای تأثيرگذار تفکيک از مبدأ

میتوان به پژوهشهای مهرنوش ابطحی و همکاران در سال

فصلهای سال ،وضعيت اقتصادی و سواد مردم را میتوان نام

 1800بر روی پسماندهای شهر تهران ( ،)10مسعود تقوايی و

برد .تفکيک از مبدأ با هدفهايی چون بازيافت پسماندها و

همکاران سال  1801بر روی پسماندهای شهر زنجان ( )13و

برگشت آنها به چرخه توليد و مصرف مجدد ،کاهش هزينه-

مطالعه مريم ضرغامی و همکاران سال  1802بر روی

های جمعآوری و دفن پسماند صرفهجويی در اراضی مورد نياز

پسماندهای شهر همدان ( )10در جهت بررسی ميزان مشارکت

برای دفن پسماند ،کاهش هزينههای تعميرات و نگهداری

و آگاهی مردم از طرح تفکيک از مبدأ در مديريت پسماند،

کارخانههای کمپوست و توليد کمپوست مرغوبتر انجام

اشاره کرد .نتايج اين پژوهشها نشان داد وضعيت کلی آموزش

میشود (3و.)0

مردم در زمينه مديريت پسماند نيز نامطلوب بود ،سطح آموزش

بهرهگيری مجدد زباله و بازيافت آن کار سادهای نيست و نياز

دريافتی مردم ضعيف يا بسيار ضعيف بهدستآمده است .هم-

به زيرساختهای علمی و فنی و فرهنگی دارد .شايد بخش

چنين ميزان درآمد ،سطح تحصيالت ،سن ،آموزش و

فرهنگی در اين کار از همه مهمتر باشد .شهروندان بايد به-

اطالعرسانی از طرح تفکيک از مبدأ پسماندها ،در ميزان

گونهای آموزش ببينند که در توليد زباله نقش کمتری داشته

مشارکت مردم در جمعآوری زباله تأثير بهسزايی دارد .لذا هدف

باشند ( .)14مؤثرترين اقدام در اين زمينه آموزش قشرهای

از پژوهش حاضر ،بررسی وضعيتآگاهی و مشارکت شهروندان

مختلف مردم از مدرسه تا دانشگاه ،مؤسسات دولتی و اصناف،

در طرح تفکيک از مبدأ پسماندهای شهری و ارايه راهکارهای

زنان خانهدار ،در جهت ترغيب تفکيک اوليه مواد در منازل و

اصالحی آن است.
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مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

مشارکت و آگاهیهای آنها از طرح تفکيک از مبدأ آنان بهطور

محدوده مورد مطالعه ،شهر زنجان با مساحتی حدود 04هزار

دقيق مورد ارزيابی قرار بگيرد .جمعآوری دادههای تحقيق در

هکتار میباشد .اين شهر در زمره شهرهای ميانی کشور

آذرماه سال  1805در سه منطقه شهر زنجان (منطقه :1مرفه،

محسوب میشود که با جمعيت  833000نفری و نرخ رشد

منطقه :2متوسط ،منطقه :8کمدرآمد) صورت گرفت که پهنه

2/10درصد در سال  1800بيش از  80درصد از جمعيت استان

وسيعی از مردم شهر زنجان را شامل شد .در جدول شماره،1

زنجان را به خود اختصاص داده است (مرکز آمار ايران)1808( ،

درصد مشارکت هريک از منطقههای سهگانه شهر زنجان

( .)24شکل ( )1موقعيت منطقههای شهری زنجان را نشان

مشخصشده است .انتخاب مخاطبين بهطور تصادفی صورت

میدهد.

گرفته ولی تالش شده است که تعداد به نسبت مناسبی از
گروههای مختلف سنی ،جنسی و با سطح تحصيلی مختلف را
در برگيرد .حجم نمونه تحقيق با توجه به محدويتهای مالی و
زمانی تحقيق و نظر کارشناسان با صالحيت در اين زمينه و نيز
کارهای تحقيقاتی پيشين صورت گرفته و در سطح خطای %5
برآورد شده است .تعداد نمونهی آماری مورد نياز پيشنهادشده
توسط فرمول کوکران برای جامعه شهری زنجان  838عدد
است .بر اين اساس تعداد  044پرسشنامه بهصورت تصادفی
برداشتشده است که از اين تعداد  835پرسشنامه تائيد و وارد
نرمافزار SPSSشده است.
شكل -1موقعیت منطقههای شهری زنجان

Figure1- Location of regions of Zanjan city

تجزیه و تحلیل آماری
تجزيهوتحليل دادهها توسط نرمافزارهای SPSS 20و ٍExcell
صورت گرفته است .برای تعيين اينکه کداميک از فاکتورهای

روش بررسی

مهم ازجمله ميزان سواد ،سن ،تاهل ،جنس  ،منطقه ،درآمد و

با توجه به پيشينه تحقيق و فاکتورهای شناختهشده و مؤثر در

پاسخگويان بر ميزان آگاهی فردی آنان در زمينه بازيافت و

ميزان آگاهی از طرح تفکيک از مبدا و همچنين با در نظر

تفکيک پسماند تأثيرگذار است .از روشهای آماری توصيفی و

گرفتن شرايط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،پرسشنامه

تحليلی همچون تحليل کای اسکوار( ،)Chi-squareدانکن

(ضميمه شماره  )1جامعی طراحی و در آن فهرست وسيعی از

( )Duncanو مانويتنی ( )Mann _Whitneyاستفاده شد.

فاکتورهای شناختهشده و مؤثر در ميزان آگاهی از طرح تفکيک

همچنين روايی پرسشنامه توسط کارشناسان مجرب مورد

از مبدأ گنجانده شد .پاسخ به پرسشهای پرسشنامه نيز ساده

تاييد قرارگرفته است .برای سنجش پايايی تحقيق از روش

انتخاب شدند تا تمام افراد جامعه و افراد کمسواد نيز بتوانند

آلفای کرون باخ استفاده گرديد ،که با توجه به عدد

بهسادگی به پرسشها پاسخ دهند .در اين پرسشنامه سن

بهدستآمده ( )4/00میتوان گفت پرسشنامههای تحقيق

مخاطبين نيز به چهار طبقه شامل کمتر از  25سال25-80 ،

پايايی مناسبی دارد .پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و

سال 85-00 ،سال و بيش از  00سال تقسيم شد .هر يک از

ازنظر روش گردآوری اطالعات از نوع توصيفی  -پيمايشی

مخاطبين دامنه وسيعی از پرسشها را پاسخ میدهند تا ميزان

است.
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جدول  -1تعداد و درصد جامعه آماری به تفكیک

نفر مرد و  283نفر زن جامعه آماری مورد مطالعه را تشکيل

منطقههای سهگانه شهر زنجان

دادند .در اين ميان سطح سواد و تحصيالت  30درصد افراد

Table 1- Number and percentage of
statistical population by three regions of
Zanjan

باالتر از مدرک ديپلم و تنها  10درصد از آنان زير ديپلم بوده-

رديف منطقه مورد مطالعه

اند .درصد متأهلين در ميان افراد  % 04/1و  %10/0افراد کمتر
از  25سال سن داشتند .شکل  1جامعه آماری اين مطالعه را به

فراوانی

درصد

1

منطقه 1

140

23/8

2

منطقه 2

111

23/3

نشان میدهد .بهمنظور سنجش آگاهی از طرح تفکيک از مبدأ،

8

منطقه 8

150

04/4

با استفاده از آمار توصيفی ،دادهها در سه گروه بهصورت طيف

0

بدون پاسخ

11

2/0

5

جمع کل

835

144/4

ليکرت امتيازدهی شدند .نتايج بهدست آمده در جدول شماره 2

تفکيک جنس ،وضيعت تاهل ،ميزان تحصيالت ،درآمد ،آنان

نشان میدهد که آگاهی از طرح تفکيک بيشتر افراد در رتبهی
دوم (تاحدودی آگاهم) قرار دارد ،به طوری که میتوان گفت که

یافتهها

فقط  14/0درصد افراد از طرح تفکيک از مبدأ آگاهی کامل

از تعداد  835پرسشنامه (ضميمه شماره )1 :کامل شده100 ،

دارد.

جنس

تاهل

سطح تحصیالت

درآمد

تعداداعضای خانواده

منطقه

شكل  -9جامعه آماری به تفكیک جنس ،تأهل ،وضعیت درآمد ،سطح آموزش ،وضعیت منطقه و تعداد اعضای خانواده
Figure 2- Statistical population by gender, marriage, income status, level of education, status of
the region and number of family members.
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جدول -9سنجش میزان آگاهی ازطرح تفكیک از مبدأ
Table 2- Assessing the level of knowledge of the separation plan from the source
درصد

فراونی

میزان آگاهی از طرح

فراونی

تفیكیک از مبدا

تجمعی

فراونی

درصد

میزان آگاهی از طرح
تفیكیک از مبدا

23/1

143

عدم آگاهی

23/1

23/1

143

عدم آگاهی

01/8

280

تاحدودآگاهم

01/5

01/8

280

تاحدودآگاهم

14/0

04

آگاه کامل

14/0

14/0

04

آگاه کامل

00/0

830

جمع

144/4

00/0

830

جمع

4/8

1

داده گمشده

4/1

4/8

1

داده گمشده

144/4

835

مجموع

835

144/4

835

مجموع

در شکل  2نبود امکانات الزم در سطح شهر ،نداشتن اطالع و

انجام ندادن تفکيک پسماندها در مبدأ در بين شهروندان

آشنايی با تفکيک زباله ،رايج نبودن رفتار تفکيک ،نداشتن وقت

چيست؟" اعالم گرديده است %83/10 .درصد مخاطبين اظهار

کافی و حوصله انجام اين کار مشکالت مربوط به مديريت

داشتهاند که نبود امکانات الزم در سطح شهر و %20/05

پسماند شهری و بازيافت زباله ،در منطقههای شهری که به

نداشتن اطالع و آشنايی با تفکيک زباله از مهمترين مشکالت و

ترتيب مهمترين دليل انجام ندادن تفکيک پسماندها در مبدأ،

دليل انجام ندادن تفکيک پسماندها در مبدا در بين شهروندان

در بين شهروندان در پاسخ به اين پرسش که" مهمترين دليل

است.

نداشتن وقت کافی و حوصله
رايج نبودن رفتار تفکیک

%11610

%21.05

نداشتن اطالع وآشنايی با تفکیک زباله

نبود امکانات الزم درشهر

%90601
%01610

شكل  -9مهمترین دلیل انجام ندادن تفكیک پسماندها درمبدا در بین شهروندان
Figure 2 - The most important reason of not separating waste at the beginning among
citizens

شکل  8که نشان دهنده نگرش شهروندان با توجه به ميزان

میکند .نتيجهی مشابهای نيز در منطقههای شهری ديده

درآمد خانوار به موضوع پسماند است نشان میدهد که با

میشود که منطقه مرفه ( )1تفکيک زباله از مبدأ کاهش پيدا

افزايش ميزان درآمد خانوار تفکيک از مبدأ زباله کاهش پيدا

کرده است.
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زير1ميليون

قرجه لو و همکاران

منطقه 1

2-1ميليون
منطقه 2

 5-2ميليون

منطقه 3
باالی 5ميليون

شكل  -0رابطه تفكیک زباله با میزان درآمد

شكل  -0رابطه تفكیک با مناطق مورد نظر

Figure 4- Relationship of Figure 3- Relationship between waste
separation with the target areas segregation and income

یافتهها

دادههای رتبهای يا ترتيبی میپردازد در جدول شماره8

جنسیت افراد ،تاهل ،آگاهی از طرح تفكیک از مبدأ

مشخص شده است .در ارتباط با پژوهش حاضر بر اساس

نتايج بررسی ميزان تفاوت آگاهی از طرح تفکيک نمونهی

آزمون مانويتنی ،نگرش و آگاهی از تفکيک از مبدأ افراد بر

آماری بين دو گروه مردها -زنها ،متاهلها -مجردها با

حسب جنسيت تفاوتی با هم نداشتند .همچنين بين مردها-

استفاده از آزمون ناپارامتری يومانويتنی که به بررسی

زنها ،متاهلها -مجردها تفاوت معناداری از ميزان آگاهی

تفاوت بين دو گروه مستقل در خصوص يک متغير دارای

طرح تفکيک از مبدأ وجود ندارد.
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جدول شماره  -0تفاوت بین جنسیت ،تاهل با میزان آگاهی ازطرح تفكیک از مبدأ براساس آزمون یومان ویتنی
Table 3- Difference between gender, marital status and knowledge of segregation scheme
based on Mann–Whitney U test
متغییر مستقل

متغییروابسته

از مبدأ

تاهل

آگاهی ازطرح تفكیک

جنسيت

گروهها

حجم نمونه

میانگین رتبهای

زن

100

102/30

مرد

280

102/20

مجرد

143

104/22

متاهل

204

130/21

یومان ویتنی

سطح معناداری

10800/544

4/050

10542/544

4/025

درآمد ،محل سكونت ،تحصیالت و اجرای طرح تفكیک از

زبالههای با ارزش قابل فروش درمنطقه ( 8قشر ضعيف) جامعه

مبدأ

افزايش میيابد .ميزان درآمد از متغيرهای ديگر میباشدکه

نتايج بررسی ميزان تفاوت اجرای طرح تفکيک از مبدأ نمونهی

بدين منظور با بررسی صورت گرفته و با توجه به مقدار

آماری بين سه گروه (زير1ميليون2-1 ،ميليون 2-5 ،ميليون،

( ،)p=4/42اجرای طرح تفکيک از مبدأ و ميزان درآمد تفاوت

باالی  5ميليون)( -منطقه  1،منطقه  2،منطقه (- )8زيرديپلم،

معناداری حاصل شده و نتايج نشان میدهد با افزايش ميزان

ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس ،دکترا) -با استفاده از آزمون

درآمد ميزان توليد زباله افزايش و اجرای تفکيک کاهش می

ناپارامتری "خی دو" میپردازد .آزمون خی دو يک آزمون

يابد .ميزان تحصيالت از متغيرهای ديگری است که نقش آن

معتبر آماری است که بوسيله آن میتوان پی برد که آيا رابطه

در اجرای تفکيک از مبدأ نيز مورد ارزيابی قرار گرفته است.

سيستماتيک بين دو متغير وجود دارد يا خير؟ اين آزمون به

بدين منظور با بررسی صورت گرفته و با توجه به مقدار

بررسی تفاوت و وجود رابطه بين چند گروه مستقل در خصوص

( )p=4/44در تحليل ارتباط بين ميزان تحصيالت و اجرای

متغيرهای اسمی دارای دادههای رتبهای يا ترتيبی میپردازد،

طرح تفکيک از مبدأ تفاوت معناداری حاصل شده است ،که با

بنابراين کاربرد خيلی زيادتری نسبت به آزمونهای ديگر دارد.

افزايش ميزان تحصيالت آشنايی با طرح تفکيک و اجرای

در ارتباط با پژوهش حاضر بر اساس آزمون "خی دو" ،در بين

تفکيک از مبدأ افزايش میيابد .الزم به ذکر است که نتايج

منطقههای سه گانه شهر تفاوت معناداری حاصل شده است و

حاصل در متغيرهای وابسته محل سکونت ،درآمد ،ميزان

اجرای طرح تفکيک از مبدأ به دليل نياز مالی و جدا کردن

تحصيالت که معناداری را بيان میکند.

جدول شماره  -0تفاوت بین درآمد ،محل سكونت ،تحصیالت با اجرای طرح تفكیک از مبدأ بر اساس آزمون کای اسكوار
Table 4- Difference between income, place of residence, education with the implementation of
the separation plan based on the Chi-square test
متغییر مستقل

مبدأ

اجرای تفكیک از

درآمد

متغییروابسته

گروهها

حجم نمونه

میانگین رتبهای

زير1ميليون

110

%54/0

2-1ميليون

150

%80/0

 2-5ميليون

32

%20/3

باال  5ميليون

0

%10/8

کای اسكوار

10/025 a

سطح معناداری

4/42
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محل سکونت

تحصيالت

منطقه 1

140

%23/0

منطقه2

111

%10/3

منطقه 8

150

%50/1

زيرديپلم

08

%4/4

ديپلم

100

%3/2

ليسانس

184

%18/3

فوق ليسانس

81

%22/0

دکترا

18

%28/1

قرجه لو و همکاران

08/300a

80/ 230a

4/44

4/44

بحث و نتیجهگیری

تفکيک و تحويل پسماند ،افزايش نظافت شهری ،%50/08کسر

بر اساس اين تحقيق ،ميزان مشارکت مردم در زنجان در جمع-

از عوارض دفن پسماند  ،%0/23دريافت وجه نقد و اقالم

آوری زباله در منطقههای  2 ،1و  8متفاوت از هم است .درآمد،

شوينده  ،%10/50انتظاری ندارم  %18/0است .در صورت آغاز

سطح تحصيالت ،و منطقه محل سکونت افراد اطالع از طرح

اجرای اين طرح از روشهای تحويل پسماند خشک ،تحويل به

تفکيک از مبدأ پسماندها ،در ميزان مشارکت آنها در تفکيک

خودروهای مراجعه کننده به درب منازل  ،%51/52استقرار

زباله تأثير دارد .مطالعه حاضر نشان میدهد وضعيت کلی

مخازن ويژه پسماند خشک در کنار مخازن پسماند تر %85/85

آگاهی و آموزش مردم درزمينهی مديريت پسماند پايينتر از

ترجيح میدهند .در زمينه جنبههاى همکارى با شهردارى

سطح مطلوب بود ،بهطوری که سطح آموزش دريافتی% 04

مطالعات پيشين نشان داده که در شهر زاهدان ،)20( % 08/3

مردم ضعيف بدست آمد ،که فقط  %14/14از شهروندان از

در اصفهان  )25( %00پاسخ دهندگان تمايل به همکارى با

آگاهی کامل برخودار بودندکه با مطالعات خرم آباد ()1830

شهردارى را داشتند و در مطالعه حاضر در صورت آغاز اجرای

( ،)21همخوانی دارد .در حالیکه نتايج قنبری در تهران ( )22و

اين طرح در شهر زنجان %00 ،تمايل به همکاری با شهرداری

نتايج متين در ترکيه ( )28نشان داد که بيش از %34مردم از

داشتند .آزمون فرضيات در بخش ويژگیهای فردی نشان می-

طرح تفکيک و پسماند شناخت دارند .در زمينههای کاهش

دهد که بين سطح سواد و ميزان آگاهی از تفکيک از مبدأ

توليد پسماند و جداسازی اجزای قابل بازيافت ،مشارکت

رابطه ی معناداری وجود دارد و با افزايش سطح سواد ميزان

بهنسبت کمتری مشاهده شد و تنها  %83جداسازی پسماند

آگاهی از دانش تفکيک از مبدأ افزايش میيابد و همچنين با

خانگی صورت میگيرد .شهروندان موثرترين راه برای آشنايی

افزايش درآمد ميزان زباله توليد افزايش وتفکيک کاهش می-

بيشتر با تفکيک پسماند به ترتيب رسانههای گروهی (راديو،

يابدکه با نتايج تحقيقات ضرغامی در همدان( ،)21افروز()2414

تلويزيون)  ،53%/10شبکههای اجتماعی  ،20%/55بيان نمودند

( ،)20فيوريلو ( ،)20( )2411تادسه ( ،)23( )2440همخوانی

و همچنين انگيزهای که سبب تشويق برای انجام تفکيک

دارد .همچنين با بررسی ساير ويژگیها مانند ،جنسيت و

پسماند از مبدأ به ترتيب خواهد شد را اطالع در مورد مزايای

وضيعتتاهل رابطه معناداری بين اين متغيرهای وابسته و

تفکيک از مبدأ  ،%54/54جنبه اقتصادی اين طرح برای

متغير مستقل آگاهی تفکيک از مبدأ وجود نداشته است که با

پاکيزگی

نتايج تحقيق تقوايی ( )20( )1833همخوانی ندارد .افراد ساکن

محيطزيست %15/30و احترام به قوانين و حقوق شهروندی

در منطقه  1مشارکت کمتری در تفکيک از مبدأ مشاهده شد و

 %11/33اعالم گرديد .مهمترين انتظارت شهروندان در قبال

بيشترين مشارکت را شهروندان منطقه ( 8ضعيف) برخوردار

شهروندان،%13/31

حفظ

منابع

و
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شماره پرسشنامه:

نظر سنجی در خصوص تفكیک پسماند از مبدأ شهر زنجان
Survey on the separation of waste from the origin of Zanjan
نخست اطالعات فردی:
جنسيت:

مرد

زن

ميزان تحصيالت :زيرديپلم

وضعيت تأهل :
ديپلم

رشته تحصيلی :

سن:
ليسانس

شغل:

وضعيت مالی:

تعداد اعضای خانواده:
دکترا

فوق ليسانس

آدرس:

زير 1ميليون

بين  1ميليون 2 -ميليون

 2ميليون –  5ميليون

باالی  5ميليون

بخش دوم ارزیابی سطح آگاهی در زمینه مدیریت پسماند و تفكیک زباله از مبدأ شهروندان زنجان:
 .1چقدر با سازمان بازیافت یا سازمان مدیریت و پسماند فعالیتهای آن آشنایی دارید؟
هيچ

کم

کامل

تاحدی

 .9میزان آگاهی شما از طرح تفكیک از مبدأ چیست ؟
عدم آگاهی از طرح

آگاهی کامل از طرح

تا حدودی آگاهم

 .0به نظر شما موثرترین راه برای آشنایی بیشتر با تفكیک پسماند چیست؟
شبکههای اجتماعی

رسانههای گروهی (راديو تلويزيون ،روزنامه و)...

بروشور ،بنر ،بيلبورد ،تراکت ،سی دی و..

از طريق ديگر نام ببريد....

 .0به نظرشما انگیزهای که سبب تشویق برای انجام تفكیک پسماند از مبدأ میشود چیست؟
جنبه اقتصادی اين طرح برای شهروندان

احترام به قوانين و حقوق شهروندی

حفظ منابع و پاکيزگی محيط زيست

اطالع در مورد مزايای تفکيک از مبدأ

 .1آیا پسماند خود را تفكیک میکنید؟ دستهبندی تفكیک را نام ببرید؟
بلی

خير
 .0در قبال تفكیک و تحویل پسماند چه انتظاری دارید؟
انتظاری ندارم

دريافت وجه نقد و اقالم شوينده

افزايش نظافت شهری

کسر از عوارض دفع پسماند

.7آیا از آموزش و اطالع رسانی رسانهها درخصوص مدیریت زباله و تفكیک از مبدأ راضی هستید؟
خير

تاحدی

بلی

 .1به نظر شما کدام گروه سنی بیشتر به آموزش نیاز دارند؟
بزرگساالن

جوانان

کودکان و نوجوان

 .2آیا میدانید زباله های تر و خشک کدامند؟
نمیدانم

تا حدودی میدانم

کامال میشناسم

 .16در صورت آغاز اجرای این طرح کدامیک از روشهای تحویل پسماند خشک را ترجیح میدهید؟
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تحويل به خودروهای مراجعه مراجعه کننده به درب منازل
ايجاد غرفههای جهت جمع آوری اجزای قابل بازيافت
استقرار مخازن ويژه پسماند خشک در کنار مخازن پسماند تر
ساير موارد نام ببريد؟................
.11کدامیک از راهکارهای قانونی ذیل را بهمنظور اجرای طرح تفكیک از مبدا موثرتر میدانید؟
تنبيه و جرائم

تشويق و جوايز

راهکارهای ديگر نام ببريد......

 .12مهمترین دلیلهای انجام ندادن تفكیک پسماندها در مبدا در بین شهروندان چیست؟
نداشتن وقت کافی و حوصله انجام اين کار

نبود امکانات الزم درسطح شهر

نداشتن اطالع وآشنايی با تفکيک زباله

رايج نبودن رفتار تفکيک زباله در بين عموم مردم

موارد ديگر نام بيريد؟..........................
 .10جهت افزایش مشارکتهای عمومی سایر شهروندان چه پیشنهادی دارید؟
آموزش و اطالع رسانی از طريق رسانههای عمومی

استقرار مخازن مناسب ويژه پسماندهای خشک در معابر

مراجعه خودروهای جمع آوری کننده به درب منزل

ايجاد غرفههايی جهت جمعآوری اجزای قابل بازيافت

موارد ديگر نام بيريد....................
 .10آیا طرح تفكیک پسماند در محله شما انجام میشود؟
بلی انجام میشود

تاحدودی انجام میشود

خير انجام نمیشود

نمیدانم (اطالعی ندارم)

.11آیا در سطح شهر ظروف مخصوص تفكیک زبالههای خشک (کاغذ،پالستیک ،شیشه) و زباله تر وجود دارد؟
وجود ندارد

نمیدانم (اطالعی ندارم)

وجود دارد

.10آیا از جانمایی و تعداد سطلهای تفكیک رضایت دارید؟
بلی

خير

 .17آیا از طرحهای جمعآوری زبالههای قابل بازیافت تفكیک شده ،جمعآوری آنها از طریق انجمنهای حمایتی (روزبه،
مهرانه )...اطالعی دارید؟
بلی

خير

 .11در موقع خرید باتوجه به اینكه به محض مصرف یک کاال خریداری شده بستهبندی آن را باید دور بریزیم و تبدیل به
زباله میشود .آیا به کمیت و کیفیت مواد بستهبندی دقت میکنید؟
تاکنون به آن فکر نکرده بودم

اصال توجهی نمیکنم

دقت میکنم و اهميت میدهم

 .12میانگین زبالههای تولیدشده در طول روز بهطور متوسط (برحسب کیلوگرم) چه میزان است؟
زير 1کيلوگرم

زير 2کيلوگرم

 0-2کيلوگرم

 .96بیشترین نوع پسماند تولیدی شما بین زباله خشک و ترکدام است؟
پسماند خشک

پسماند تر

 .91به نظر شما چند درصد زبالههای شما تر وچند درصد خشک هستند؟

 0کيلو به باال
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نمیدانم

%25 -%05

 .99بیشترین نوع زباله تولیدی شما در بین پسماندهای خشک زیرکدامند؟
کاغذ و مقوا

مواد پالستيکی

شيشه

فلزات

 .90کمترین نوع زباله تولیدی شما در بین پسماندهای خشک زیرکدامند؟
کاغذ و مقوا

مواد پالستيکی

شيشه

فلزات

 .90مصرف ظروف یكبار مصرف در خانواده شما چه میزان است؟
کم

اصال

زياد

متوسط

 .91آیا نان خشک خود را از زبالههای روزانه خود جدا و تفكیک میکنید؟
بله

خير
 .90آیا از محل دفن زباله و وضعیت آنجا اطالعی دارید؟

میدانم در....................

نمیدانم

 .97آیا تمایل به همكاری با شهرداری در طرح تفكیک پسماندها در شهر زنجان دارید؟
تمايل به همکاری دارم

عدم تمايل به همکاری

 .91درصورتی که عالقه مند هستید تا برآورد درستی از کیفیت و کمیت پسماند در شهر زنجان به دست آید ،میتوانیدد
جدول زیر را کامل نمایید .به این منظور در  1روز متوالی نیازمند دقت به پسماندها هستید.
شنبه

ردیف
میزان g/ kg
اجزای زباله
کاغذ و مقوا
پالستیک
فلزات
شیشه
چوب
نان خشک
منسوجات و چرم
پسماندهای
خشک

خاک وخاکروبه
لدددددوازم الكتریكدددددی و
الكترونیكی

پسماندهای
تر

پسماندهای غذایی
سبزی و میوه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

