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چكيده
زمينه و هدف :افزایش روز افزون تولید زباله در شهرهای کشور مسأله ای است که بیش تر شهرداری ها با آن سر و کار دارند و مقدار قابل
توجهی از بودجه آن ها صرف جمع آوری ،حمل و نقل و د فع زباله می شود ،عالوه بر این مشکالت زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد
داشت .این مقاله با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش تولید پسماند خانگی می باشد.
روش بررسی :بدین منظور ،ابتدا دو منطقه  3و  01شهرداری تهران از لحاظ سرانه تولید پسماند خانگی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
مورد بررسی قرار گرفت .چرا که این دو منطقه علی رغم جمعیت نزدیک به هم ،از لحاظ کالبدی و اجتماعی اختالفاتی با یکدیگر دارند که
می تواند روی کاهش سرانه تولید پسماند خانگی مؤثر باشد  .سپس برای پاسخ به فرضیات مطرح شده ،از روش پیمایش مبتنی بر پرسش
نامه حاوی سؤاالت باز و بسته استفاده شد.
يافته ها :یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از عوامل اجتماعی نظیر :سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،بعد خانوار ،مدت اقامت در
تهران و منطقه ،نوع واحد مسکونی و رعایت تفکیک زباله در سرانه تولید پسماند خانگی اثرات مستقیم دارند .در ادامه این دو منطقه بر
اساس معیارها و شاخص های کالبدی ،اجتماعی ،محیط زیستی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت که درصد امتیاز کسب شده منطقه 3
به ترتیب  37 ،76 ،76و  33و منطقه  01به ترتیب  33 ،67 ،66و  37می باشد .در انتها نیز  01راهکار عملیاتی در زمینه کاهش سرانه
تولید پسماند خانگی با تأکید بر عوامل اجتماعی ارایه شد.
بحث و نتيجه گيری :نتایج حاصل از پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفت.

واژه های کليدی :سرانه تولید پسماند خانگی ،کاهش تولید زباله ،مدیریت مواد زاید جامد شهری ،محیط زیست شهری.

 -0استادیارگروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران*(مسوول مکاتبات).
 -0دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران.
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Review and assess the social determinants of household waste
produced per capita loss (Case Study: Tehran Municipality Region 3 and 10)
Yaghowb Peyvastehgar1*
peyvastehgar@gmail.com

Mohammad hossein Ansari2
Admission Date: December 14, 2016

Date Received: October 20, 2016

Abstract
Background and Objective: Increasing production of waste in cities is an issue that municipalities
deal with it and a significant amount of municipal funds spent on the collection, transport and disposal
of the waste, in addition to the many environmental problems will follow.
Method: This paper aims to identify social factors that influence the production of household waste is
reduced. For this purpose, the two regions 3 and 10 of Tehran municipality in terms of per capita
household waste generation and associated social factors were studied. Because these two regions
close together despite the population, in terms of physical and social differences with each other,
which can help reduce household waste produced per capita. Then to answer assumptions, based on a
survey questionnaire containing open and closed questions was used.
Findings: The findings show that many social factors have a direct impact on per capita production of
household waste, such as age, gender, marital status, family size, length of stay in Tehran and region,
type of home and respect for the separation of waste. Then the two regions based on criteria and
indicators of physical, social, environmental and management were evaluated and by region 3,
percentage points respectively is 67, 64, 36 and 38 and the region 10 is 47, 46, 33 and 36. Finally, 20
action plan to reduce domestic waste generation per capita was presented with an emphasis on social
factors.
Discussion and Conclusion: The results of the questionnaire were analyzed by using statistical tests.
Keywords: Household per capita waste production, Reducing the production of waste, Solid waste
management, Urban environment.
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مقدمه
توسعه شهرنشینی ،رواج فرهنگ مصرف گرایی ،افزایش جمعیت

های اقتصادی و اجتماعی است ( .)5در بسیاری از کشورها (به

و به تبع آن پیچیده تر شدن زندگی جوامع بشری در قرن

ویژ ه کشورهای پیشرفته) ،زباله مترادف با مواد زاید جامد نیست

جدید ،محیط زیست انسانی و طبیعی را با مخاطرات جدی

( )7و برخی کسانی که نگاه اقتصادی دارند ،زباله را طالی کثیف

مواجه ساخته است .یکی از بارزترین این مشکالت ،افزایش

می نامند ( .)7مدیریت مواد زاید جامد شهری 05 ،درصد کل

تولید مواد زاید است .توجه به محیط زیست و حفظ سالمتی

بـودجـه شهـرداری هـا را به خـود اختصاص می دهـد ( )6و

انسان و سایر موجودات ،یکی از اصول اساسی در زندگی روزمره

می توان اظهار داشت که پر هزینه ترین و مشکل ترین قسمت

محسوب می شود .از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ،یکی از

آن ،مسأله جمع آوری زباله است ( ،)3تا جایی که  31درصد از

مهم ترین مشکالتی که بر اثر توسعه شهری ،روستایی و صنعتی

مخارج مدیریت مواد زاید جامد شهری صرف جمع آوری زباله

پدید آمده است ،مسأله دفع مواد زاید جامد می باشد .دفع

می شود (.)1

بهداشتی زباله به عنوان مهم ترین و متداول ترین روش کنترل

با توجه به این که فرآیند مدیریت پسماند یک مقوله چند

شده دفع شناخته می شود ،چرا که این روش در مقایسه با سایر

وجهی است و به عواملی همچون تولید ،جمع آوری ،حمل و

روش ها ساده و ارزان تر است ،ضمن آن که نیاز به تکنولوژی

نقل ،دفع و بازیافت بستگی دارد ،جهت رسیدن به نقطه ای قابل

پیچیده و نیروی کار ماهر ندارد ( .)0مدیریت مواد زاید جامد

قبول در این عرصه بایستی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر

شامل روش های مختلفی به منظور کاهش حجم زباله های

عملکرد سیستم مدیریت پسماند اعم از چالش ها و عوامل کند

جامد می باشد که از آن جمله می توان به استفاده مجدد و

کننده و همچنین پتانسیل های شتاب دهنده را مورد بررسی

بازیافت مواد ،کاهش از مبداء تولید و همچنین کمپوست سازی

قرار داد و سپس به تدوین استراتژی های بهینه اقدام کرد (.)01

اشاره کرد ( .)0بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت این مواد با

لذا این نکته ضروری به نظر می رسد که ابتدا باید نحوه ارتباط

مشکل مواجه هستند و نیازمند راه حل های جامع و کاربردی

سرانه تولید پسماند خانگی با عوامل مختلف اجتماعی بررسی

می باشند .بر اساس دستور کار  00کنفرانس ریو در سال

شود ،سپس با برنامه ریزی های مناسب ،فرهنگ سازی عمومی

 ،0110اگر اقدامات الزم در زمینه مواد زاید صورت نگیرد ،با

دراین زمینه انجام گیرد تا در نهایت سرانه تولید پسماند خانگی

توجه به تغییر جمعیت جهان از  5/3میلیارد نفر در سال 0110

کاهش یابد که در این صورت ،عالوه بر آسیب رسانی کم تر به

به بیش از  3/5میلیارد نفر در سال  0105و با در نظر گرفتن

محیط زیست ،بار مالی ناشی از جمع آوری زباله نیز کاهش

افزایش سرانه تولید زباله ،میزان تولید پسماند از نظر حجمی 6

چشم گیری برای مدیریت شهری خواهد داشت .هدف آرمانی

تا  5برابر افزایش خواهد یافت (.)3

این پژوهش ،تحقق شهر کم زباله می باشد .کاهش سرانه تولید

در کشور ما نیز افزایش روز افزون جمعیت و گسترش مداوم

پسماند عالوه بر جنبه های مثبت محیط زیستی و همچنین

شهرها از یک سو و ازدیاد و توسعه فعالیت های صنعتی ،تجاری

تأثیر بر روی سالمتی انسان ،باعث کاهش بار مالی ناشی از

و خدماتی از سوی دیگر ،منجر به تولید مقادیر زیادی مواد زاید

جمع آوری و دفع زباله برای شهرداری ها خواهد شد .از این رو،

در شهرها شده است .به طور کلی در کشور ما روزانه بیش از 71

اهداف پژوهش به شرح ذیل ارائه می گردد:

هزار تن زباله تولید می شود ( ،)6که این مقدار در مقایسه با



کاهش سرانه تولید پسماند خانگی :می توان با برنامه ریزی

سایر کشورهای جهان بیش تر است ،اما مدیریت پسماند و خط

های صحیح و مستمر ،سرانه تولید پسماند خانگی را

پردازش زباله از رشد کم تری برخوردار بوده است .همان گونه

کاهش داد که در نتیجه ،آثار مثبتی بر روی اجتماع،

که می دانیم ،رفاه انسان ،به طور هم زمان در بـرگیرنـده جنبه

محیط زیست و سالمت انسان خواهد داشت.
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پيوسته گر و همكاران

بررسی تأثیرات عوامل اجتماعی بر روی تولید پسماند

جامد ،کم و بیش برای سالمتی انسان خطـراتی را بـه وجـود

خانگی :با شناسایی این عوامل می توان میزان تأثیرات

می آورند ،تهیه شده است .زیرا موجودیت هر شهر به وضعیت

مثبت آن ها را در راستای کاهش سرانه تولید پسماند

بهداشت آن ،از جمله دسترسی به آب سالم و نظافت شهری

خانگی به دست آورد.

بستگی تام دارد .بدین ترتیب از روزگاران گذشته رعایت موازین

کاهش بار مالی ناشی از جمع آوری ،تفکیک و دفع زباله:

بهداشت شهری ،یک وظیفه اصلی در خدمات عمومی و نظافت

از آن جا که جمع آوری ،تفکیک و دفع زباله هزینه های

محیط زیست محسوب می شده و مواد مشخصه آن از سال

گزافی را به شهرداری ها تحمیل می کند ،می توان با ارایه

 0111به بعد بر اساس توسعه محیط و پیشرفت فناوری های

راهکارهای مناسب ،بسیاری از این هزینه ها را کاهش داد

جداگانه برنامه ریزی شده است(.)6

و مبالغ صرفه جویی شده را به توسعه و پیشرفت شهر

جالب است بدانیم در حدود  311سال پیش از این زمان یعنی

اختصاص داد.

صدر اسالم ،مقرراتی وجود داشت که مردم را وادار به رعایت

لذا با توجه به اهداف بیان شده ،فرضیه (های) ذیل مورد بررسی

بهداشت فردی و اجتماعی می کرد .نجس بودن ادرار ،رعایت

قرار می گیرد که در انتها به اثبات یا رد آن (ها) پرداخته خواهد

طهارت و حتی دستورالعمل های پاک سازی خیابانی و بسیاری

شد:

دیگر از مقررات اسالمی ،تنها قسمتی از این موارد است که



به نظر می رسد کاهش سرانه تولید پسماند خانگی به

مقایسه آن با سابقه تاریخی جهان ،موجب افتخار و مباهات

ویژگی های اجتماعی خانواده (سن ،جنسیت ،وضعیت

مسلمانان جهان است .در کشور ما وجود کانال های فاضالب و

تأهل ،بعد خانوار ،میزان هزینه ماهیانه ،وضعیت اشتغال و

جایگاه های تجمیع زباله در قصرها ،عبادگاه ها و ابنیه تاریخی

سطح تحصیالت) ارتباط دارد.

دلیلی است بر این که ایرانیان قدیم به این اصل مهم بهداشتی
کشور توجه خاص داشته اند .جمع آوری زباله که در سال های

زمينه و هدف

اخیر به صورت یک ضرورت در مسایل دفع زباله مطرح

مبانی نظری

شده است ،از ابتدا با چرخ ،گاری و سپس ماشین آالت مکانیزه

طبق آبین نامه سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسالمی

مورد توجه جهانیان بوده و همگام با سایر پیشرفت های فناوری،

ایران ،به هر نوع ماده جامدی که عرفاً زاید محسوب می شود،

گسترش یافته است (.)6

مواد زاید جامد می گویند .این مواد در اثر فعالیت های روزمره

برنامه بازیافت با تأکید بر طرح تفکیک از مبداء ،نخستین بار در

انسان و متعلقاتش تولید می شود که ممکن است از منابع

سال  0153در آلمان غربی و در مورد دور ریزهای مراکز

مختلفی به محیط زیست وارد شوند ( .)00اغلب مردم دوست

مسکونی صورت گرفت .نتیجه این طرح مشخص کرد که کارایی

ندارند از زباله یا مواد زاید نگهداری کنند ،زیرا نمی خواهند

تفکیک از مبداء در برنامه بازیافت ،نسبت به سایر روش های

بخشی از محیط زندگیشان را اشیاء بی مصرف اشغال کند .مواد

بازیافت از لحاظ بهداشتی ،اقتصادی ،کمی و کیفی مقرون به

زاید هر یک به تنهایی و یا در ترکیب با هم ،عموماً مخل نظم و

صرفه تر است ،زیرا نیازی به صرف هزینه های هنگفت برای

زیبایی محیط می باشند .از این رو سایر مردم تالش می کنند

تفکیک و جداسازی اجزای زباله در مقصد و محل دفن نیست.

که این مواد را از محیط زندگی خود دور نگه دارند (.)7

بعد از آن ،سایر کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی ،کانادا،

تمامی مواد زاید جامد باید در اسرع وقت به خارج از مناطق

آمریکا ،ژاپن و  ...از آن استقبال کردند (.)00

مسکونی و محدوده زندگی انسان ها انتقال یافته و چنان دفع

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مدیریت صحیح پسماند

شوند که خطری برای انسان و محیط زیست ایجاد نکنند .این

و استفاده از برنامه ها و روش های مدیریت پسماند مانند

دستور در قرن  01میالدی پس از آگاهی بر این که مواد زاید

بازیافت به عنوان یکی از راهکارهای مهم کاهش معضالت
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محیط زیستی و دفع پسماند مورد توجه قرار گرفته است (.)03

روش شناسی

بازیافت در زیرساخت های شهری و همچنین کاهش تولید زباله

روش تحقيق

می تواند یک منبع عظیم ثروت باشد ( .)06اگرچه بازیافت

این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی بوده و ابزارهای گردآوری

شیوه جدیدی نیست ،ولی بازیافت زباله های شهری هر روز

اطالعات شامل :پرسش نامه (حاوی سؤاالت باز و بسته)،

اهمیت بیش تری پیدا می کند ،زیرا مردم ،صاحبان صنایع و

مصاحبه ،مشاهده و عکس برداری است .نرم افزار تجزیه و

دولت با مشکالت روز افزون زباله سر و کار دارند .روش بازیافت

تحلیل داده های آماری IBM SPSS :و Microsoft Excel

و بازیابی مواد زاید جامد می تواند به عنوان سیستم مدیریت

می باشد و در طول تحقیق روش وزن دهـیِ معیـارهـا و

پایدار و مؤثر مواد زاید در اکثر شهرهای در حال رشد کشورهای

شاخص ها ،مورد استفاده قرار گرفته است.

کم تر توسعه یافته باشد ( .)05اقتصادی ترین و بهداشتی ترین

جامعه آماری هدف در این پژوهش ،خانوارهای ساکن در مناطق

روش بازیافت زباله های شهری ،جداسازی زباله در محل تولید

 3و  01شهرداری تهران هستند .حجم نمونه بر اساس اطالعات

زباله ها می باشد ( .)3در کشورهای صنعتی ،تفکیک از مبداء و

دقیق از تعداد افراد جامعه آماری قابل تعیین است ،اما به طور

بازیافت به عنوان دو محور اصلی و جزء اولویت های هر سیستم

معمول بر اساس فرمول منطق کوکران و با خطای معادل 1/15

مدرن مدیریت مواد زاید جامد است ( .)07مهم ترین عامل

درصد ،تعدادی معادل  335نفر را در بر می گیرد که به منظور

موفقیت برنامه بازیافت زباله های شهری ،مشارکت عمومی

ساده تر شدن محاسبات آماری 611 ،نفر برای تکمیل پرسش

است .بدین منظور باید همکاری مردم با سیستم را تا حد امکان

نامه در نظر گرفته شد .با توجه به تنوع کالبدی ،اقتصادی و

ساده و راحت کرد ،مردم باید به اهمیت بازیافت واقف شوند،

اجتماعی مناطق  3و  01شهرداری تهران ،نمونه گیری تصادفی

مشکالت مدیریت زباله را بدانند و نیز چگونگی همکاریشان با

در این دو منطقه شهرداری انجام می شود تا عوامل مؤثر بر

برنامه های بازیافت مشخص شود (.)06

کاهش سرانه تولید پسماند مورد بررسی قرار گیرد .در این
زمینه در هر کدام از مناطق  3و  01تعداد  011پرسش نامه
تکمیل شده است و نتایج حاصل از آن در ادامه آورده خواهد
شد .در شکل  ،0روند پژوهش ارایه شده است:

شكل  -2نمودار روند پژوهش
Figure 1. Diagram of Research
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يافته ها
شهر تهران با جمعیت  3056150نفر و  0516630خانوار

شرق به خیابان پاسداران و از جنوب به بزرگراه رسالت محدود

(سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،)0311 ،در شمال کشور

شده است .منطقه  01شهرداری تهران نیز از شمال به خیابان

واقع شده و پایتخت و بزرگ ترین شهر ایران است .از لحاظ

آزادی ،از شرق به بزرگراه شهید نواب صفوی ،از غرب به خیابان

جمعیت ،بیست و پنجمین شهر پر جمعیت جهان بـه شمـار

شهیدان و از جنوب به خیابان قزوین منتهی می شود .در شکل

می آید و مساحت آن در حدود  631کیلومترمربع است .منطقه

 ،0محدوده این دو منطقه نشان داده شده است:

 3شهرداری تهران از شمال و غرب به بزرگراه شهید چمران ،از

شكل  -9محدوده مناطق  2و  21شهرداری تهران
Figure 2. areas 3 and 10 of Tehran Municipality

جمعیت منطقه  3شهرداری تهران ،در حدود  306هزار نفر و

منطقه علی رغم جمعیت نزدیک به هم ،از لحاظ کالبدی و

مساحت آن در حدود  0165هکتار می باشد .از لحاظ اجتماعی،

اجتماعی اختالفاتی با یکدیگر دارند که می تواند روی کاهش

ساکنان منطقه  3جزء افراد طبقه متوسط و باالی جامعه به

سرانه تولید پسماند خانگی مؤثر باشد ،به عنوان نمونه موردی

حساب می آیند ،همچنین حدود  13درصد ساکنان این منطقه

پژوهش انتخاب شده اند.

با سواد هستند .از لحاظ کالبدی ،به نظر می رسد سرانه کاربری

با توجه به مطالب بیان شده ،شیوه زندگی ،نوع فعالیت و الگوی

تجاری در این منطقه ،در بین سایر مناطق تهـران ،جـزء

مصرف مواد غذایی ساکنان منطقه  3با منطقه  01شهرداری

باالترین ها باشد .اما منطقه  01شهرداری تهران ،با جمعیت

تهران تفاوت دارد و انتظار می رود میزان سرانه تولید پسماند

تقریبی  310هزار نفر و مساحت تقریبی  306هکتار ،پر تراکم

خانگی در منطقه  3با توجه به موارد گفته شده بیش تر از

ترین منطقه شهرداری تهران می باشد .از لحاظ اجتماعی،

منطقه  01باشد .به نظر می رسد برخی از عوامل اجتماعی در

ساکنان منطقه  01جزء افراد طبقه متوسط و پایین جامعه به

میزان سرانه تولید پسماند خانگی مؤثر هستند ،چرا که در این

حساب می آیند ،همچنین حدود  16درصد ساکنان این منطقه

موارد منطقه  3با منطقه  01اختالف دارند .در جدول ذیل،

با سواد هستند .از لحاظ کالبدی ،به نظر می رسد سرانه

میزان تولید پسماند خانگی ،جمعیت ،تعداد خانوار و سرانه

مسکونی در این منطقه بیش تر از سایر مناطق شهرداری تهران

تولید پسماند خانگی در سال های  0335و  0311در شهر

است ،همچنین تنوع در نوع مسکن (تک واحدی ،چند واحدی،

تهران آورده شده است:

آپارتمان و برج) در این منطقه وجود دارد .از آن جا که این دو

بررسی و ارزيابی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش سرانه ....
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جدول  -2ميزان توليد پسماند خانگی و سرانه آن طی سال  2239تا  2221در شهر تهران و مناطق  2و  21شهرداری تهران
Table 1. Production of household waste per capita in 1385 to 1390 in Tehran and regions 3 and 10 of Tehran
Municipality

موارد
تولید پسماند خانگی
(هزار تن)

جمعیت
سرانه تولید پسماند
خانگی
(نفر گرم در روز)

2239

2221

درصد رشد

شهر تهران

0666

0603

1/1

منطقه 3

003

001

5/6

منطقه 01

13

001

00/6

شهر تهران

6313333

3056150

6/5

منطقه 3

011607

306000

3

منطقه 01

305701

310350

-6

شهر تهران

371

103

5/0

منطقه 3

0175

0133

-0/5

منطقه 01

350

0167

07/6

منبع.)00( :
برآورد حجم اجزای مختلف تنه با استفاده از تبدیل پیکسلهای
هر جزء به حجم با واحد مترمکعب نشان داد بر حسب طبقات
قطری اجزای درخت نسبتهای متفاوتی از حجم درخت را به
خود اختصاص میدهند (شکل .)3
جدول  -9ميزان همبستگی بين عوامل مختلف و سرانه توليد پسماند
Table 2. the correlation between various factors and per capita waste generation

سرانه تولید
پسماند

عوامل کالبدی

عوامل اجتماعی

عوامل زيست محيطی

عوامل مديريتی

پیرسون

-1/057

-1/016

-1/060

-1/116

سطح معناداری

1/111

1/111

1/111

1/130

تعداد

376

373

350

366

منبع :نگارندگان0315 ،
عوامل کالبدی  #سرانه تولید پسماند

عوامل اجتماعی  #سرانه تولید پسماند

میزان همبستگی بین این دو متغیر برابر با  -1/057است که

میزان همبستگی بین این دو متغیر برابر با  -1/016است که

همبستگی ضعیفی را نشان می دهد و این امر بدان خاطر است

همبستگی ضعیفی را نشان می دهد و این امر بدان خاطر است

که این دو متغیر با یکدیگر ،هم تغییری کمی داشته و میزان

که این دو متغیر با یکدیگر ،هم تغییری کمی داشته و میزان

بسیار کمی از تغییرات یکدیگر را تبیین می کنند .از طرف دیگر

بسیار کمی از تغییرات هم را تبیین می کنند .از طرف دیگر این

این دو متغیر دارای رابطه معکوسی با همدیگر هستند ،به همین

دو متغیر دارای رابطه معکوسی با همدیگر هستند ،پس هرگاه

خاطر هرگاه عوامل کالبدی پسماند بهبود یابد ،به طور متوسط،

عوامل اجتماعی پسماند بهبود یابد ،به طور متوسط ،سرانه تولید

میزان سرانه تولید پسماند کاهش پیدا می کند .این همبستگی

پسماند کاهش پیدا می کند .این همبستگی ضعیف ،در سطح

ضعیف ،در سطح  α = 1/10معنادار بوده و رابطه بین دو متغیر

 α = 1/10معنادار بوده و رابطه بین دو متغیر از این لحاظ قابل

از این لحاظ قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.

تعمیم به جامعه آماری می باشد.
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عوامل محیط زیستی  #سرانه تولید پسماند

امکان را به ما می دهد تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق

میزان همبستگی بین این دو متغیر برابر با  -1/060است که

متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای

همبستگی ضعیفی را نشان می دهد و این امر بدان خاطر است

مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین نماییم .این روش یکی

که این دو متغیر با یکدیگر ،هم تغییری کمی داشته و میزان

از روش های کاربردی در مطالعات اقتصادی  -اجتماعی است.

بسیار کمی از تغییرات یکدیگر را تبیین می کنند .از طرف دیگر

تحلیل رگرسیون ،ارتباط تنگاتنگی با ضریب همبستگی داشته و

این دو متغیر دارای رابطه معکوسی با همدیگر هستند ،به همین

عموماً به طور هم زمان در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد.

خاطر هرگاه عوامل محیط زیستی پسماند تقویت شود ،به طور

یک متغیر وقتی که در یک تحلیل رگرسیون ساده با یک متغیر

متوسطسرانه تولید پسماند کاهش پیدا می کند .این همبستگی

مستقل وارد معادله می شود ،در مقایسه با مواقعیکه به همراه

ضعیف ،در سطح  α = 1/10معنادار بوده و رابطه بین دو متغیر

متغیرهای دیگر وارد تحلیل رگرسیون می شود ،کامالً متفاوت

از این لحاظ قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.

عمل می کند .این امر ناشی از این واقعیت است که متغیرهای
مستقلمعموالً همبسته انـدو مـوجب پیچیدگی تفسیرمی شوند.

عوامل مدیریتی  #سرانه تولید پسماند
میزان همبستگی بین این دو متغیر برابر با  -1/116است که
همبستگی ضعیفی را نشان می دهد .این همبستگی در سطح
 α = 1/10معنادار نبوده و رابطه بین دو متغیر از این لحاظ
قابل تعمیم به جامعه آماری نیست.


رگرسیون چند متغیره می تواند به طور هم زمان روابط چند
متغیر مستقل با متغیر وابسته را تبیین کند تا سهم هر متغیر
مستقل در توضیح متغیر وابسته مشخص شود .به عبارتی
رگرسیون چند متغیره ترتیب و شدت تأثیر تمامی متغیرهای
مستقل را هم زمان و در رابطه با هم تعیین می کند.
در این پژوهش برای انجام رگرسیون چند متغیره ،از روش

رگرسیون چند متغیره

رگرسیون به معنای بازگشت است ،یعنی چگونه نمره های  Yبه

 Enterاستفاده شده است که در آن کلیه متغیرهای مستقل

نمره های  Xبازگشت پیدا می کنند .رگرسیون چند متغیره،

هم زمان وارد تحلیل شده و اثرات کلیه متغیرهای مستقل بر

روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند

روی متغیر وابسته بررسی شده است که در جدول  3قابل

متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته .تحلیل رگرسیون این

مشاهده است:

جدول  -2متغيرهای داخل مدل رگرسيونی (منبع :نگارندگان)0315 ،
Table 3. The variables used in the regression model

متغير

B

Std.Error

Beta

T

عوامل زیست محیطی

1/056

1/161

1/033

3/350

عوامل مدیریتی

1/061

1/153

1/075

6/701

عوامل اجتماعی

1/036

1/176

1/006

0/113

1/010

1/165

1/036

6/033

عوامل کالبدی
پایگاه اجتماعی – اقتصادی

0

1/653

1/167

1/661

1/310

 -0در اغلب تحقیقات اجتماعی ،عالوه بر عوامل و متغیرهای بررسی شده در ادبیات نظری ،متغیرهای زمینه ای از قبیل تحصیالت ،میزان هزینه ماهیانه،
وضعیت مالکیت واحد مسکونی و  ...تحت عنوان پایگاه اجتماعی  -اقتصادی بررسی می شوند .در این پژوهش نیز متغیرهای زمینه ای در متغیر پایگاه
اجتماعی  -اقتصادی پاسخ گویان جمع شده است و به عنوان متغیری تأثیرگذار بر سرانه تولید پسماند خانگی ،در تحلیل رگرسیونی اعمال شده است.

بررسی و ارزيابی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش سرانه ....
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نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره عوامل تبیین کننده سرانه

حذف شود .بدین منظور الزم است که از تحلیل مسیر استفاده

تولید پسماند خانگی نشان می دهد که از میان متغیرهای

شود.

موجود در مدل تحلیلی ،در مدل نهایی متغیرهای عوامل
کالبدی ،اجتماعی ،محیط زیستی ،مدیریتی و پایگاه اجتماعی -



اقتصادی باقی مانده است.

تحلیل مسیر شیوه ای برای مطالعۀ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم

در جدول  3شدت تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل به

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است .تحلیل مسیر ابزار

صورت مجزا ارایه شده است .با توجه به داده های جدول فوق

تحلیلی مهمی برای آزمودن نظریه است ،از طریق کاربرد آن،

می توان گفت متغیر پایگاه اجتماعی  -اقتصادی دارای بیش

محقق میتواند توافقی الگویی از همبستگی ها را که از مجموعه

ترین اثرگذاری در زمینه سرانه تولید پسماند است ،اما نمی توان

ای از مشاهدات حاصل شده اند ،با یک مدل معین معلوم کند.

به این امر اکتفا نمود و برای به دست آوردن این میزان

تحلیل مسیر مشخص می کند که اثر هر متغیر تا چه حد

اثرگذاری هر یک از متغیرها ،الزم است که کلیه آن ها به

مستقیم است و تا چه حد غیرمستقیم .در نمودار  ،0مدل

صورت هم زمان وارد معادله شوند تا تأثیرات کاذب این روابط

تحلیل مسیر متغیرهای مستقل مؤثر بر کاهش سرانه تولید

مدل تحلیل مسیر

پسماند خانگی مشاهده می شود:

-

شكل -2مدل تحليل مسير متغيرهای مستقل مؤثر بر کاهش سرانه توليد پسماند خانگی(مآخذ :نگارندگان)0315 ،
Figure 3. Model of the independent variables affecting the reduction of household waste generated per capita

مدل تحلیل مسیر فوق ،میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای

می توان گفت که میزان تبیین پذیری سرانه تولید پسماند

بررسی شده در این پژوهش را بر متغیر سرانه تولید پسماند

خانگی در مناطق  3و  01شهرداری تهران با توجه به متغیرهای

خانگی نمایش می دهد .همان طور که مالحظه می شود ،برخی

ذکر شده تا چه حدی است .در جدول  6مقادیر اثر مستقیم و

از این تأثیرات د ارای اثر مستقیم و برخی دیگر دارای اثر

غیرمستقیم هر یک از این متغیرهای مستقل آورده شده است:

مستقیم و غیرمستقیم هم زمان هستند .پس بر ایـن اسـاس
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جدول  -2درصد تأثيرگذاری متغيرهای مختلف بر سرانه توليد پسماند(مآخذ :نگارندگان)0315 ،
Table 6. Percentage impact of different variables on per capita waste generation



نام متغير

اثر مستقيم

اثر غير مستقيم

اثر کل

عوامل کالبدی

1/363

1/563

1/310

عوامل اجتماعی

1/016

1/005

1/500

عوامل محیط زیستی

1/077

1/007

1/610

عوامل مدیریتی

-

1/075

1/075

پایگاه اجتماعی – اقتصادی

1/633

-

1/633

بر طبق این معیارها و شاخص ها ،دو منطقه  3و  01شهرداری

ارزیابی مناطق  3و  01شهرداری تهران

معیارها و شاخص ها ،ابزارهایی برای تعریف ،پایش و ارزیابی در

تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند .الزم به ذکر است هر کدام از

موضوعات مختلف ،از جمله شهرسازی هستند .در این پژوهش،

موارد با توجه به اطالعات گردآوری شده و نتایج حاصل از

معیارها نشان دهنده اصول یا شرایط اصلی برای کاهش سرانه

پرسش نامه ،از  0تا  5امتیازدهی شده است .در نهایت بر اساس

تولید پسماند در شهر تهران هستند که بر طبق آن ها ،میزان

میزان اثرات عوامل کالبدی ،اجتماعی ،محیط زیستی و مدیریتی

موفقیت مدیریت پسماند با تأکید بر عوامل کالبدی ،اجتماعی،

در کاهش سرانه تولید پسماند خانگی که از رگرسیون چند

محیط زیستی و مدیریتی ،مورد بررسی قرار می گیرد .هر معیار

متغیره و مدل تحلیل مسیر به دست آمد ،به ترتیب ضرایب

هم دارای چندین شاخص کمی و کیفی برای اندازه گیری و

 0/3 ،0/7 ،6/3و  1/3برای آن ها در نظر گرفته شده است.

پایش است.
جدول  -9ارزيابی مناطق  2و  21شهرداری تهران بر اساس شاخص های کالبدی ،اجتماعی ،محيط زيستی و مديريتی
(مآخذ :نگارندگان)0315 ،
Table 5. Evaluation of areas 3 and 10 of Tehran Municipality based on the physical, social, environmental and
management

معيار

امتياز

شاخص (سنجه)
کافی بودن تعداد مخازن پسماند

0

0

وضعیت مخازن

تمیز بودن مخازن پسماند

پسماند

مکان یابی مناسب مخازن زباله

3

در نظر گرفتن مخازن جداگانه برای پسماندهای تر و خشک

6

منطقه 3

منطقه 01

3

3

0

0

3

3

0

0

کالبدی،
ضریب

وضعیت معابر جهت

-1
-2
-3
-3

ر
ر
ر
ر

جمع آوری پسماند

درصد معابر قابل عبور برای ماشین آالت جمع آوری پسماند

6

3

وضعیت کالبدی

وضعیت تنوع مسکن

5

3

ن
ن
ن
ن

ق
ق
ق
ق

 3و  11ب
 3و  11ب
 3و  11ب
 3و  11ب

ب  33و 11
ب  11و 13
ب  34و 34
ب  23و 33

رص
رص
رص
رص

ن ن،
ن ن،
ن ن،
ن ن،

ر ف
ع خ ن
رض
زن ز ب ن خ ن
ر ن ب
کن ب خ ن
خ ن گ ب
ظه ر ش

6/3

.
ش

.
.

ه

و شک ر ظ گ ف ش

بُعد

.
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محدوده
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0

6

0

0

5

0

0

0

0

0
3

نسبت کاربری تجاری به مسکونی
نسبت کاربری اداری به مسکونی

نظرسنجی از مردم به صورت مستمر

3
6

میزان مشارکت های

نسبت افراد مشارکت کننده در امر بازیافت به ساکنان کل

مردمی

افزایش آمار بازدید از وبسایت سازمان مدیریت پسماند

3

مشارکت مردم با سامانه  036در زمینه وضعیت زباله

0

0

5

6

6

0

3

3

6

5

5

0

0

0

0

0

نداشتن بوی نامطبوع

3

3

کاهش تعداد موش ها و سایر جانوران موذی

3

3

وضعیت  NGOهای

افزایش تعداد  NGOهای فعال در زمینه محیط زیست

0

0

فعال

حمایت از  NGOهای فعال در زمینه محیط زیست

0

0

کاهش هزینه جمع آوری پسماند (با لحاظ رشد جمعیت)

0

0

رسیدگی به سامانه  036شهرداری در زمینه وضعیت پسماند

5

6

تعداد جمع آوری پسماند خانگی

3

3

ساعات جمع آوری پسماند خانگی

3

3

0

0

وضعیت باسوادی
هزینه ماهیانه خانوار
وضعیت جمعیتی
محدوده
وضعیت نظافت معابر
وضعیت نظافت جوی
ها

وضعیت امور شهری

وضعیت جمع آوری

درصد ساکنان با سواد

5

میزان تحصیالت سرپرست خانوار

7

نسبت هزینه ماهانه خانوار به خط فقر شهر
نسبت بعد خانوار به بعد خانوار شهر
نسبت تراکم به تراکم شهر
تمیزی معابر

6

3

1

01

جمع نشدن آب

00

پسماند خانگی
ساماندهی گروه های غیررسمی جمع کننده پسماند

00

( ن ع :طلس الن شه ه ن).
ب ح و  1و  4رص
رب ج ر ب ک ب
 -1ر ن ق  3و 11
( ن ع :طلس الن شه ه ن).
ب ح و  31و  6رص
ر ب ک ب
رب
 -2ر ن ق  3و 11
ص رت گ ف
ظ نج آن ه ر ر ض ت ط ب
ن ن ،ظه ر ش
ب  11و  11رص
 -3ر ن ق  3و  11ب
.
ش
نن ر ب ف شر
ب  21و  13رص
 -3ر ن ق  3و  11ب
ه ن.
ن ن ،ب
ب  41و  43رص
 -1ر ن ق  3و  11ب
الت ش ه ه ن .
ن ن ،ر
ب  61و  31رص
 -6ر ن ق  3و  11ب
ر ن الف هز ن ه
ب ظ
ب  1/1و  1/3ل ن ن ب ش
رب
 -4ر ن ق  3و  11ز ن هز ن ه
ب ن ق  3بش .
أ ن ر ن ق 11
ب  2/4 ،3/1و  2/1ب ش .
ر ر شه ه ن ،ن ق  3و  ،11ب
 -1بع
ب  111 ،112و  364ف ر هک ر ب ش .
 -4م ر شه ه ن ،ن ق  3و  ،11ب
ر .
ز ع ب رض
ن ن ،ظه ر ش
ب  26و  12رص
 -11ر ن ق  3و  11ب
ر .
ه رض
ع ش ن آب ر
ن ن ،ظه ر ش
ب  11و  14رص
 -11ر ن ق  3و  11ب
ر .
رض
ع نن
ه گو ه غ ر
ن ن،
ب  12و  11رص
 -12ر ن ق  3و  11ب

اجتماعی،
ضریب
0/7

زیست
محیطی،
ضریب
0/3

مدیریتی،
ضریب
1/3

.

رب

ع

بش
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تبلیغات در زمینه
کاهش تولید پسماند
خانگی
توجه به امر بازیافت

پخش بروشور آموزشی مخصوص همه سنین

0

پيوسته گر و همكاران
0

0

0

0

0

0

0

0

کیسه با رنگ های مختلف برای انواع متفاوت پسماند

0

0

در نظر گرفتن مشوق برای افراد دارای فعالیت های بازیافتی

0

0

افزایش تعداد کانکس های دریافت پسماند خشک

0

0

افزایش میزان بازیافت از پسماند

0

0

افزایش میزان تولید کمپوست از پسماند

3

3

0

0

0

0

نصب بنر اطالع رسانی در محدوده

0

وجود خانه محیط زیست در محله ها
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تولید پسماند مسکونی

6

وضعیت کارگران

میزان تحصیالت

شهرداری

درصد رضایت از شغل

ط شه ر
 -1نه  1رص آ ش ه ص رت گ ف
ط شه ر
 -2نه  11رص آ ش ه ص رت گ ف
ن ن ،ظه ر
ب  31و  24رص
 -3ر ن ق  3و  11ب
رگ ن شه ر
الت ج
زن
 -3آن
.
گف ش
ل ش صه
شغ رگ ن شه ر ،
 -1رص رض
.
ن ط ب ژوهش ه آ

3

5

گب

ط ق ب وش ر و
ط ق بن و ب ل ر ب
ور ه آ ش
ش
طال ت ق ر
هم و ؤث ر ن

.
.
ر ن ق آن ه ب گز ر ش
،ض ب ب طب ن

ن ب ش ر

آ ،

.
ب

ه و ن ق  ،ق رِ ح

ق ر

شغ

ق رص رض

ر ظ
نگ و،
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بحث و نتيجه گيری
پس از تکمیل پرسش نامه در مناطق  3و  01شهرداری تهران،

تأهل ،بعد خانوار ،میزان هزینه ماهیانه ،حدود قبض گاز ،مدت

نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه

اقامت در تهران و مدت اقامت در منطقه ،اما با سایر آن ها ،هیچ

(های) پژوهش با استفاده از آزمون های آماری بررسی شد که

گونه ارتباط معناداری ندارد .بنابراین ،این فرضیه (ها) در موارد

در ادامه به آن اشاره می شود:

فوق اثبات می شود .در جدول ذیل ،خالصه نتایج حاصل از

برخی از سؤاالت پرسش نامه ،به ویژگی های اجتماعی خانواده

آزمون های آماری و آزمون فرضیه (ها) نشان داده شده است:

اشاره دارد .اما با توجه به گوناگون بودن ویژگی های اجتماعی
خانواده می توان گفت :سرانه تولید پسماند با بیش تر این
ویژگی های ارتباط معنادار دارد ،از جمله :سن ،جنس ،وضعیت
جدول  -6خالصه نتايج حاصل از آزمون های آماری و آزمون فرضيه (ها)
)Table 6.Summary results of the statistical analysis and hypothesis testing (s

متغير وابسته

متغير مستقل

وضعيت

سن

باالتر

کاهش می یابد

جنسیت

زنان

افزایش می یابد

وضعیت تأهل

افراد مجرد

افزایش می یابد

سطح تحصیالت

-

بدون ارتباط معنایی

بُعد خانوار

پایین تر

افزایش می یابد

وضعیت اشتغال

-

بدون ارتباط معنایی

میزان هزینه ماهیانه

باالتر

افزایش می یابد

حدود قبض گاز

باالتر

افزایش می یابد

مدت اقامت در تهران

بیشتر

افزایش می یابد

مدت اقامت در منطقه

بیشتر

افزایش می یابد

نوع واحد مسکونی

تک واحدی

افزایش می یابد

مساحت واحد مسکونی

پایین تر

کاهش می یابد

حیاط اختصاصی

داشته باشد

افزایش می یابد

تفکیک زباله

رعایت کند

کاهش می یابد

(سرانه توليد پسماند خانگی)

بحث
به طور کلی می توان اظهار داشت عوامل اجتماعی مختلفی بر

افزایش سن ،سرانه تولید زباله خانگی کاهش می یابد ،چرا که

مشارکت اجتماعی به معنای عام و مشارکت در کاهش سرانه

هر چه سن باالتر می رود ،میزان آگاهی در خصوص اهمیت

تولید زباله خانگی به معنای خاص تأثرگذارند و نتایج آن ها

کاهش تولید زباله بیش تر می شود .همچنین در جنسیت زنان،

متفاوت است .همان گونه که در این پژوهش مشخص شد ،با

سرانه تولید پسماند خانگی بیش تر است و دلیل آن نحوه
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مصرف گرایی خاص این گروه می باشد .عالوه بر این در افراد

برابر با  56و  63درصد به دست آمده است ،در نتیجه منطقه 3

مجرد و خانواده هایی با بُعد خانوار کم تر ،مقدار سرانه تولید

از لحاظ سرانه تولید پسماند وضعیت بهتری نسبت به منطقه

زباله خانگی افزایش می یابد ،چرا که میزان مصرف این خانوارها

 01دارد .برآیند جدول فوق ،می تواند یکی از عوامل افزایش

به نسبت جمعیت شان بیشتر از خانوارهای پرجمعیت است.

سرانه تولید پسماند در منطقه  01نسبت به منطقه  3باشد.

در همین زمینه می توان بیان داشت در خانوارهایی که میزان
هزینه ماهیانه و حدود قبض گاز آن ها (به عنوان شاخص های

جدول  -2نتايج ارزيابی مناطق هدف بر اساس معيارها و
شاخص ها (مآخذ :نگارندگان)0315 ،

اقتصادی خانواده) بیش تر است ،سرانه تولید زباله خانگیشان
نیز بیش تر است ،چرا که این دو شاخص ارتباط مستقیم با

Table 9. Results of the evaluation of target areas
based on criteria and indicators

میزان درآمد خانوار دارد و طبیعی است هر چه میزان درآمد

بُعد

خانوار بیش تر باشد ،مصرف آن خانوار نیز به نسبت بیش تر

منطقه 2

منطقه 21

کالبدی

76

66

اجتماعی

76

67

زیست محیطی

37

33

مدیریتی

33

37

مجموع

56

63

است که باعث تولید زباله بیش تر می شود .در ارتباط با مدت
اقامت در تهران و منطقه مورد نظر انتظار می رفت هر چه مدت
اقامت بیش تر باشد (به علت حس تعلق خاطر بیش تر نسبت
به محیط مسکونی) ،سرانه تولید زباله خانگی کم تر شود ،اما
نتایج حاصل از پژوهش نشان از رابطه معکوس میان این دو
متغیر دارد و در این زمینه بایستی در پژوهش های آتی ،بررسی
های تکمیلی صورت پذیرد.
عالوه بر این مشخص گردید در واحدهای مسکونی تک واحدی
که اکثراً هم حیاط اختصاصی دارند ،میزان سرانه تولید زباله
خانگی بیش تر می شود ،چرا که سکونت در خانه های ویالیی
به دلیل حیاط دار بودن باعث تولید پسماند بیش تر و در نتیجه
افزایش سرانه تولید زباله خانگی می شود .در انتها می توان
اظهار داشت در خانوارهایی که تفکیک زباله را رعایت می کنند،
سرانه تولید زباله خانگی کاهش می یابد ،چرا که این خانوارها
همان مقـدار که به بازیافت از مبـداء و تفکیک زبالـه اهمیت
می دهند ،مسأله کاهش تولید زباله برایشان اهمیت دارد.
نتایج حاصل از امتیازدهی و اعمال ضرایب در دو منطقه  3و 01
به تفکیک ابعاد مختلف ،در جدول ذیل نشان داده شده است.
همان گونه که مشاهده می شود ،وضعیت پسماند ،در منطقه 3
از لحاظ تمامی ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،زیست محیطی و
مدیریتی ،امتیاز بهتری را نسبت به منطقه  01دارد .به طور
کلی ،میزان موفقیت این ابعاد در منطقه  3و  01پس از اعمال
ضرایب مربوطه (کالبدی ضریب  ،6/3اجتماعی ضریب ،0/7
محیط زیستی ضریب  0/3و مدیریتی ضریب  ،)1/3به ترتیب

امتياز کسب شده (درصد)

در ادامه ،راهکارهای عملیاتی در زمینه کاهش تولید پسماند
خانگی با تأکید بر عوامل اجتماعی مشاهده می شود .منظور از
راهکار در این جا ،تبیین یا تدوین سیاست هایی در جهت راه
گشایی عملی برای کاهش سرانه تولید پسماند می باشد .از این
رو راهکارهایی که ارایه می شوند ،با توجه به تجارب جهانی
مدیریت پسماند ،نتایج حاصل از پرسش نامه ،مصاحبه های
صورت گرفته ،مشاهدات و مجموعه ای از سیاست های عملی
در ابعاد گوناگون می باشند.
-0آموزش شهروندان به منظور کاهش تولید سرانه پسماند از
طریق:
 آموزش حضوری شهروندان در محل به منظور
آشنایی همه گروه های مردم با امر بازیافت و روش
های کاهش سرانه تولید پسماند
 استفاده از ظرفیت سرای محالت و فرهنگسراها به
منظور آموزش کودکان و نوجوانان با کاهش تولید
زباله
 طراحی و اجرای پارک آموزشی بازیافت به منظور
تبیین اهمیت بازیافت و کاهش سرانه تولید پسماند

بررسی و ارزيابی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش سرانه ....
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 جانمایی مخازن زباله مخصوص پسماند خشک در

منظورآموزش شهروندان از طریق پر مخاطب ترین
روش تبلیغاتی
 -0افزایش مشارکت شهروندان در بهبود مدیریت پسماند از

محالت به منظور افزایش بازیافت توسط شهروندان
 -6آموزش مسوولین شهرداری در زمینه مدیریت پسماند از
طریق:
 ایجاد و بسایت اختصاصی در خصوص مدیریت

طریق:
 برگزاری مراسم جمع آوری زباله توسط مردم به
منظور ترویج فرهنگ کاهش سرانه تولید پسماند

پسماند و بازیافت
 احداث خانه های محیط زیست در تمامی نواحی

 حمایت از  NGOهای فعال زیست محیطی به

شهرداری به منظور ترویج فرهنگ حفاظت محیط

منظور افزایش فعالیت های زیست محیطی این
 NGOها

زیست
 برگزاری کارگاه های آموزشی کارکنان شهرداری در

 معاف کردن افراد فعال در زمینه کاهش تولید زباله

تمامی رده ها به منظور آشنایی با اهمیت کاهش

از پرداخت عوارض پسماند به منظور تشویق آن ها و
ترغیب سایر شهروندان در این زمینه
 برگزاری جشنواره عکس با موضوع کاهش تولید زباله
شهری به منظورآشنایی با ایده های خالقانه در

سرانه تولید پسماند
 -5افزایش مشارکت بین سازمانی در زمینه مدیریت پسماند از
طریق:
 وضع قوانین و مقررات مشخص تر در مورد پسماند

زمینه کاهش سرانه تولید پسماند
 ارایه بروشور حاوی اطالعات غرفه های بازیافت

به منظور رعایت عدالت اجتماعی
 ساماندهی میادین میوه و تره بار به منظور کاهش

نواحی شهرداری به شهروندان به منظور معرفی غرفه
های بازیافت و آدرس دقیق آن ها به همراه کروکی

دفع زباله های قابل کمپوست سازی
 تربیت و آموزش سگ های زباله جمع کن به منظور

 اعطای رایگان کیسه های پارچه ای مخصوص خرید

جمع آوری زباله مکان هایی که به سختی انجام می

به شهروندان به منظور کاهش خرید با کیسه های
پالستیکی

شود
 اعطا نمودن وام های بانکی با بهره اندک به تولید
کنندگان کاالهای مصرفی قابل بازیافت به منظور

 -3افزایش تفکیک زباله در مبداء تولید آن از طریق:
 اجرای زنگ بازیافت در مدارس ابتدایی به منظور

تشویق تولید کنندگان به تولید اجناس قابل بازیافت

آشنایی دانش آموزان با مواد قابل بازیافت و اهمیت

 جانمایی مخازن زباله مخصوص پسماند خشک
روبروی ادارات و سازمان های دولتی پر رفت و آمد

تفکیک زباله
 اعطای رایگان کیسه های زباله مخصوص بازیافت به

به منظور افزایش بازیافت توسط کارکنان دولت

شهروندان به منظور افزایش مشارکت های مردمی در

-7تبلیغات گسترده به منظور افزایش سطح آگاهی مردم از

امر بازیافت

طریق:

 ساماندهی گروه های غیر رسمی و دوره گردهای

 پخش بروشورها و کاتالوگ های اطالع رسانی در

جمع کننده زباله به منظور نظارت بر فعالیت های

میان مردم به منظور آموزش شهروندان در خصوص

آنان و افزایش رضایت شهروندان

مواد قابل بازیافت
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 قرار دادن آرم سبز رنگ بازیافت بر روی تمامی
اجناس قابل بازیافت به منظور آشنایی شهروندان با
مواد قابل بازیافت

پيوسته گر و همكاران

-1توسعه و تقویت دانش علمی و فنی در امر مدیریت پسماند از
طریق:
 انعقاد قرارداد های پژوهشی با شرکت های مشاور به

-6ایجاد منابع پایدار به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز از

منظور انجام پژوهش در مورد راهکارهای به روزِ

طریق:

کاهش سرانه تولید پسماند

 اخذ عوارض پسماند متناسب با میزان تولید زباله به

 حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی تمامی

منظور تشویق یا تنبیه شهروندان با سرانه تولید

دانشگاه ها به منظور افزایش پژوهش های دانشگاهی

پسماند کم یا زیاد

مرتبط با پسماند و بهبود کیفیت آن ها

 اخذ عوارض پسماند از کاربری هایی که معاف از آن

 ایجاد دو رشته مدیریت پسماند و مهندسی بازیافت

می باشند به منظور اهتمام این کاربری ها به مسأله

در مؤسسات آموزش عالی به منظور ارتباط دو طرفه

کاهش تولید زباله و بازیافت

با مؤسسات آموزش عالی در زمینه کاهش سرانه

 موظف کردن بیمارستان ها و مراکز بزرگ درمانی به

تولید پسماند

جمع آوری و دفع زباله توسط خودشان به منظور

 حمایت از نویسندگانی که قصد دارند آثار مرتبط با

اهتمام این کاربری ها به مسأله کاهش تولید زباله و

پسماند را به چاپ برسانند به منظور افزایش منابع به

بازیافت

روز در زمینه مدیریت پسماند

 ملزم کردن ساختمان های بلند مرتبه در حال

 -01استفاده از ظرفیت بدنه اتوبوس ها و تاکسی های درون

ساخت به تعبیه مخازن تفکیک زباله به جهت

شهری به منظور تبلیغات محیطی راهکارهای کاهش سرانه

مشارکت ساکنان در امر بازیافت زباله

تولید پسماند خانگی.

-3توجه به نظر مردم در مورد وضعیت کنونی جمع آوری زباله
از طریق:
 جانمایی مخازن زباله از جنس فایبرگالس و
پالستیکی به جای فلزی به منظور شستشوی آسان
تر و عدم زنگ زدگی این مخازن و در نتیجه کاهش
انتشار بوی بد
 افزایش تعداد مخازن زباله به منظور جلوگیری از دفع
پسماند در معابر و جوی ها
 جمع آوری زباله توسط شهرداری در ساعات ابتدایی
بامداد به منظور هماهنگی با زمان دفع زباله
شهروندان
 کاهش تعداد دفعات جمع آوری زباله به  3روز در
هفته به منظور کاهش سرانه تولید پسماند
 شستشوی مخازن زباله به منظور نظافت هر چه
بیشتر محیط و کاهش انتشار بوی بد
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