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Abstract
Background: Municipal solid waste is a serious environmental issue in human societies. The
source separation is a necessity for efficient municipal waste management (MSW).
Objective: The aim of this study was to evaluate the source separation rate of MSW in several
Iranian cities, as well as to identify the determinance of the participation level in source separation.
Methods: In this study, the source separation rate of waste in 12 cities of Iran was evaluated by
information from waste management organizations and the economical and social determinance
were reviewed. Data were analyzed by Excel.
Findings: In some cities, despite the coverage of about 90% of the training plans, the rate of source
separation of MSW was less than 40%, and the average of source separation for all studied cities
was 13.46%. The value of dry solid waste in all studied cities was estimated 705/000 tons per year
which about 610/000 tons are collected as the mix with other wastes. Awareness and education as
the cultural factors and social trust, economic issues, and the continuity of the source separation
plan as the social factors have been effective in people's participation in these projects.
Conclusion: Higher source separation rate in the wastes at the urban area requires consideration of
all determinance in the planning and policy of WMS.
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چکیده
صورت تفکیک شـده از  آوري پسماند بهاست. جمععنوان یک مسئله جدي زیست محیطی در جوامع بشري مطرحمدیریت پسماند شهري بهزمینه:

یک ضرورت براي مدیریت کارآمد پسماند است. أمبد
هاي تفکیک از پسماند در چند شهر ایران و شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در طرحارزیابی میزان تفکیک از مبدأاین مطالعه با هدفهدف:

در مدیریت پسماند خانگی انجام شد.بدأم
هـاي متـولی   شهر ایران با کسب اطالعات از سازمان12پسماند خانگی میزان تفکیک از مبدأ1396در این مطالعه توصیفی سال ها:مواد و روش

ه هاي گذشـت با مرور مطالعههاي تفکیک از مبدأعوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در طرح. همچنین مورد ارزیابی قرار گرفت
اي بدست آمده با استفاده از نرم افزاز اکسل مورد آنالیز آماري قرار گرفت.ه. دادهبررسی شد

40تـر از  پسماند شـهري کـم  هاي آموزشی، میزان تفکیک از مبدأدرصدي طرح90با وجود پوشش در شهرهاي اصفهان، شیراز و سمنانها:یافته
درصد بود. میزان پسـماند خشـک ارزشـمند قابـل تفکیـک در      46/13تمام شهرهاي مورد بررسی طور میانگین این عدد برايبهدرصد گزارش شد و 

شود. عوامل آوري میخلوط با پسماند شهري جمعصورت من از آن بههزار ت610ُن در سال برآورد شد که هزار ت705ُمجموع شهرهاي مورد بررسی 
بـر میـزان مشـارکت مـردم در ایـن      هاي تفکیک از مبدأماعی، مسایل اقتصادي و تداوم طرحفرهنگی و اجتماعی مانند؛ آگاهی و آموزش، اعتماد اجت

ها مؤثر شناخته شد. طرح
ریـزي و  باالتر در پسماندهاي شهري، نیازمنـد در نظـر گـرفتن تمـام عوامـل مـؤثر بـر آن در برنامـه        دستیابی به نرخ تفکیک از مبدأگیري:نتیجه
د است.گذاري مدیریت پسمانسیاست

، پسماند خشکأتفکیک از مبدمدیریت پسماند، بازیافت،ها:کلیدواژه

:مقدمه
زیست محیطی مـرتبط  ايههاي اخیر موضوعدر دهه

با توسعه اقتصادي براي کشورهاي در حال توسـعه بسـیار   
تري براي ها تالش بیشجذاب شده است و همزمان دولت

رسـیدن بـه اهـداف    )1(انـد. داشـته هاتوجه به این موضوع
توسعه پایدار در ابعاد مهم اقتصادي و زیست محیطی یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر بـراي کشـورهاي در حـال توسـعه     

شود کـه از نظـر   اي گفته میاست. توسعه پایدار به توسعه
از نظـر  ،لحاظ زیست محیطی غیرمخرباز،اقتصادي پویا

سب باشد. طبق ایـن  اجتماعی عادالنه و از نظر فناوري منا
تعریف سیستم مدیریت پسماند شهري باید بتواند در جهت 
اهداف توسعه پایـدار حرکـت کنـد و از نظـر اقتصـادي و      

)2(زیست محیطی قابل توجیه باشد.
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مدیریت پسماندهاي جامد شهري یک مسئله اساسـی  
اي زیســت محیطــی در جوامــع انســانی در تمــام کشــوره

رشد شهرنشـینی در  ) 3(است.توسعه حالتوسعه یافته و در 
کاال تر ایران و افزایش سطح رفاه و در نتیجه مصرف بیش

)4(به افزایش تولید پسـماند منجـر شـده اسـت.    و خدمات 

افزایش تولید پسماندهاي شهري نیاز جدي را براي توجـه  
،وجود آورده اسـت تر به نحوه و شکل مدیریت آن بهبیش

زایش تولید پسماند در ایران طی نحوي که برآوردها از افبه
عنـوان نمونـه در تحقیقـی    هاي آتی حکایت دارد. بـه سال

بیان شده است میزان تولید پسماندها در شهر اصـفهان در  
)1(تُن در روز خواهد رسید.1500به 1400سال 

نحوه مدیریت پسماند شـهري در کشـورهاي توسـعه    
گیـري از  بدأ و بهرهها در میافته بر تفکیک حداکثري زباله

بازیافت با توجـه بـه منـافع متعـدد مـالی و زیسـت       روش
نحوي کـه در کشـورهایی   محیطی آن استوار شده است به

ــا 50ماننــد ســوئیس و آلمــان  درصــد از پســماندها 80ت
شوند و در کشور ایـاالت متحـده پـس از نـیم     بازیافت می

ال درصد در س56درصد به 6قرن میزان بازیافت از حدود 
این در حـالی اسـت کـه در کشـورهاي در     )4(رسید.2012

هـا در زمینـه مـدیریت    حال توسعه بخش مهمی از تالش
هـاي  آوري و روشپسماند در جهت ارتقاي سیسـتم جمـع  

طـور نمونـه در ایـران    دفع نهایی معطوف شده اسـت، بـه  
درصد اسـت.  10تر از گزارش شده میزان بازیافت زباله کم

کشور در حال توسعه با نرخ 23داد که در ها نشان مطالعه
40تـا  5گرم پسماند در روز تنها 770تولید سرانه متوسط 

شـرایط ویـژه   )5(هـا بازیافـت شـده اسـت.    درصـد از زبالـه  
پسماندهاي شـهري در ایـران و تفـاوت اقلیمـی متفـاوت      
کشور در کنار مسایل فرهنگی و سبک زندگی، سبب شده 

ي ایران با مدیریت پسماند است مدیریت پسماندهاي شهر
)3(در بسیاري از کشورها متفاوت باشد.

ترین تهدیـدهاي سیسـتم   در تحقیقی در زاهدان، مهم
هـا و  مدیریت پسـماند ایـن شـهر عـدم همکـاري ارگـان      

ها، مشکالت مربوط به فرهنگ عمـومی، نقـص و   سازمان
ایجـاد فرهنـگ  بـاال در هـاي جدید بودن قوانین، هزینـه 

و ضـعف در اسـتانداردها و   در مـدیریت پسـماند   مشارکت
توان اثرهاي سـوء  خوبی میقوانین عنوان شده است که به

هاي مربوط به بازیافت و تفکیک از مبـدأ  ها را در بحثآن
در برخی از نقاط کشور مـدیریت پسـماند   )6(مشاهده کرد.

شهري به لحاظ وضعیت اقلیمی و جغرافیایی و مشـکالت  
به اولویت مدیریت شهري تبدیل شده است ها ناشی از آن

تـري بـه تفکیـک پسـماندها جهـت      و در نتیجه نیاز بیش
عنـوان نمونـه در شـهرهاي    سـازي وجـود دارد. بـه   کمینه

ـ 794ساحلی استان مازندران روزانـه   ن پسـماند شـهري   تُ
درصد آن قابل بازیافت است. این در 22شود که تولید می

قابل بازیافـت در ایـن   حالی است که تفکیک پسماندهاي
هاي انتقال پسـماند و  ایستگاهنطقه از پسماند مخلوط در م

)7(گیرد.هاي دفن در زمین صورت میسایت

اصولی پسماندهاي شهري بدون توجه کـافی  دفع غیر
از بـین  انـد عـالوه بـر    توبه اهمیت و ضرورت بازیافت می

طبیعـی  تر از منابع هاي ملی به برداشت بیشرفتن سرمایه
هـاي مختلـف   و آلودگی محیط زیست منجر شود. بررسی

دهد روي پسماندهاي شهري تولید شده در ایران نشان می
درصد از پسماندها را مواد قابل بازیافـت یـا اصـطالحاً    29

بازیافــت )4(دهــد.پســماند خشــک ارزشــمند تشــکیل مــی
هاي مدیریت پسماند یندي است که در هر یک از حلقهفرا

تـرین  ست ولی به لحاظ فنی و اقتصادي مناسـب اقابل اجر
یري از روش تفکیک پسماند در مبـدأ گشیوه بازیافت بهره

)5(تولید است.

هاي مؤثر در سیسـتم مـدیریت پسـماند    یکی از روش
شهري توجه به مسئله بازیافت است که خود تا حد زیادي 

رو از ایـن )3(به میزان تفکیک از مبدأ پسماند بستگی دارد.
تـرین  توان گفت تفکیک از مبدأ پسماند اولـین و مهـم  می

حلقه در بحث بازیافت پسماندهاي شهري است که الزمه 
هاي تفکیـک از مبـدأ   و اساس آن مشارکت مردم در طرح

سازي کمینهمفهومهاي اخیرسالهمین دلیل دربه)4(است.
اي تولید پسماند در سیستم مدیریت پسماند اهمیـت ویـژه  

تواند از دو راه کلی کـاهش سـرانه   کرده است که میپیدا
)4(تولید پسماند و تفکیک پسماندها در مبدأ محقق شود.
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کـاهش  توانـد بـه  مـی مبـدأ ازسطح تفکیـک افزایش
آوري و دفع پسماند منجر گردد که بخش هاي جمعهزینه

خـود اختصـاص   هاي مدیریت پسماند را بهمهمی از هزینه
هـا نشـان داده اسـت    عنوان نمونـه گـزارش  بهداده است. 
ها در ایـران  هاي شهرداريدرصد از هزینه20روزانه حدود
شـود. همچنـین   آوري و دفع نهایی پسماند میصرف جمع

ــودگی توانــد منجــر بــه کــاهش تفکیــک از مبــدأ مــی آل
هـاي بازیافـت   پسماندهاي قابل بازیافت و کاهش هزینـه 

قتصادي پسـماندهاي خشـک   هاي ارزش ااز نمونه)3(شود.
هزار دالر بـراي آهـن،   850توان به برآورد ارزش مالی می

مس و آلومینیوم موجود در پسماندهاي الکترونیکی تولیـد  
اشـاره  1402شهرداري تهـران در سـال   6شده در منطقه 

)8(کرد.

صورت تفکیک شـده  آوري پسماندهاي شهري بهجمع
ي و زیسـت محیطـی   عالوه بر اثرهـاي مسـتقیم اقتصـاد   

داراي فواید متعدد دیگري مانند کاهش نیاز به زمین براي 
همـین دلیـل در قـوانین    دفن پسماندهاي شهري است. به

ــع    ــه جم ــده ک ــد ش ــران تأکی ــماند ای ــدیریت پس آوري م
صـورت تفکیـک   به1393پسماندهاي شهري باید تا سال 

براسـاس گـزارش سـازمان    )4(شـد. شده از مبدأ انجام مـی 
فت مواد شهرداري تهـران چنانچـه بازیافـت اصـولی     بازیا

تـوان سـاالنه   پسماندهاي شهري تهران صورت گیرد مـی 
هـزار تُـن   60هزار تُن شیشه، 52هزار تُن پالستیک، 93

هزار تُن انواع فلزات را به چرخـه تولیـد   25کاغذ و مقوا و 
هـاي  از دیگر فواید بازیافـت کـاهش آلـودگی   )9(بازگرداند.

توان به کـاهش  طور نمونه میی است که بهزیست محیط
درصد از آلـودگی آب در  35درصدي در آلودگی هوا و 74

دلیل بازیافـت  درصدي پسماند کاغذ به50صورت کاهش 
تواند صنعت بازیافت عالوه بر درآمدزایی می)10(اشاره کرد.

عنـوان  به ایجاد اشتغال در جوامع کمک زیـادي کنـد. بـه   
و کنترل محیط زیست آمریکا عنـوان  بهداشتگروهنمونه 

کرد در کالیفرنیاي جنوبی صنعت بازیافت عالوه بر ایجـاد  
هـزار  15میلیون دالري در سال سـبب اشـتغال   5/1سود 

)5(نفر شده است.

هـاي تفکیـک از مبـدأ برخــالف سایــر   ایجـاد طرح
هاي مدیریت پسماند وابستگی چندانی به تکنولوژي بخش

این هدف جلـب  و مسایل اقتصادي ندارد و راه دستیابی به
در مفهــوم کلــی )4(همکــاري و مشــارکت مردمــی اســت.

صورت ایفاي نقـش شـهروندان در   توان بهمشارکت را می
حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشور جهت نیـل بـه   

تـر؛ مشـارکت   عبـارت سـاده  اهداف جامع تعریف کرد و به
ت که شهروندان جهت همـاهنگی  هاي متمرکزي اساقدام

90در کشور آلمـان  )11(دهند.با سیستم مدیریت انجام می
هـاي  صـورت داوطلبانـه در طـرح   درصد از شـهروندان بـه  

تفکیک از مبدأ مشارکت دارند. میزان تمایل مشـارکت در  
درصد برآورد 80تفکیک از مبدأ پسماندها در ترکیه حدود 

از مبدأ پسماند شهري بررسی میزان تفکیک )4(شده است.
و عوامل مؤثر بر آن با توجـه بـه اهمیـت و تـأثیر آن بـر      
مراحل بعدي مـدیریت پسـماند، نقـش مـؤثري در بهبـود      

این بررسی )12-14(مدیریت پسماند شهري ایفا خواهد کرد.
با هدف شناخت میزان تفکیک از مبدأ در مدیریت پسماند 

در نـرخ  ثرچند شهر ایران و همچنـین یـافتن عوامـل مـؤ    
پسماند شهري انجام شد. همچنـین مـرور   تفکیک از مبدأ

ثر بر میزان هاي گذشته نیز براي بررسی عوامل مؤمطالعه
پسماند شهري انجام شد. تفکیک از مبدأ

هامواد و روش:
ین مطالعه توصیفی اطالعـات مربـوط بـه میـزان     در ا
در آوري زبالـه تفکیـک شـده   جمـع تولید پسماند وسرانه 

، رازیشـ ؛شـامل مرکـز اسـتان   12مدیریت پسماند شهري 
ـ تبر، کرمانشـاه ، سمنان ، نیقـزو ، اصـفهان ، اراك، قـم ، زی
ها سازمان شهرداريکه ازبندرعباسو سنندج،زد، یبوشهر

1396در سـال  دست آمده اسـت،  هاي کشور بهو دهیاري
ی ماننـد گرفت. پس از کسـب اطالعـات  مورد استفاده قرار

هاي شهروندان و نسـبت  آموزشهايشش برنامهپومیزان
هايها و دهیارياز سازمان شهرداريپسماند تفکیک شده

هـاي تولیـد  شـاخص ،افـزار اکسـل  نرمبا استفاده از کشور
و درصـد تفکیـک در   پسماند، میزان مشارکت در تفکیـک 
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هر شهر مورد تحلیل و بـرآورد قـرار گرفـت. در ادامـه بـا      
ثر بر اهداف این پژوهش، عوامل مؤبررسی متون مرتبط با

بندي مبدأ پسماند شهري بررسی و طبقهمیزان تفکیک از 
شد. 

هایافته:
مورد تحقیق سرانه این بررسی نشان داد در شهرهاي 

کیلوگرم است که نسبت 723/0طور میانگین تولید زباله به
ت ـه اسـش داشتـبه یک دهه گذشته به مقدار اندکی افزای

). 1(جدول و نمودار شماره 
هـاي خشـک   درصد از زبالـه 4/35اصفهان با تفکیک 

ارزشمند شرایط بهتري را نسبت به سایر شـهرهاي مـورد   
درصد از 5/1که در شهر اراك تنها در حالیبررسی داشت،

تولیـد تفکیـک   روزانـه در مبـدأ  هاي خشک ارزشمند زباله
بـه طـور   ررسـی،  مـورد ب دوازده شـهر مجموعشد. در می

صـورت بـه هـاي شـهري  زبالـه درصد از46/13میانگین 
.)1(جدول شماره شد آوري میجمعاز مبدأتفکیک 

تولید و میزان تفکیک از مبدأ پسماند در شهرهاي مورد بررسی-1جدول 

بندرعباسسنندجیزدبوشهرقزویناصفهاناراكقمتبریزکرمانشاهسمنانشیرازشهر

9958665011036703151147277170312350369پسماند روزانه (تُن در روز)میزان 

65/056/076/073/062/065/065/072/087/064/093/086/0سرانه روزانه پسماند (کیلوگرم)

1/22315/2165/35/14/354/197/117/103/24/5میزان تفکیک زباله خشک ارزشمند (درصد)

90903740655590358035687هاي آموزش تفکیک در مبدأ (درصد)پوشش طرح

تفکیک شده در شهرهاي مورد بررسی (تُن در روز)خشک ارزشمند و ارزشمند خشکزبالهمیزان -1نمودار 
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ک ثر بر میزان تفکیعوامل مؤنشان داد هامرور مطالعه
، آگاهی شهروندان؛توانا میاز مبداء پسماندهاي شهري ر

هـاي مـالی و    ، جنبههاي فرديویژگیآموزش شهروندان، 
نتـایج ایـن   ریـزي شـهري بیـان کـرد.     ها و برنامهسیاست

بـداء  بررسی نشـان داد میـزان مشـارکت در تفکیـک از م    
هاي طرحشپوشبهشهروندان نسبتتوسطشهريپسماند

ی بسـیار  آموزش تفکیک در مبدأ در شهرهاي مورد بررسـ 
اختالف در مورد شـهرهاي شـیراز، قـم،    تر است و اینکم

درصد بود. 60بوشهر و سنندج بیش از 

گیريبحث و نتیجه:
این مطالعه مشخص کرد میزان زباله تفکیک شده در 

بود کـه بـه   46/13طور میانگین شهرهاي مورد بررسی به
دیـک  هـا در دیگـر شـهرها نز   نتایج حاصل از سایر مطالعه

تـا  1388هـاي  است. در شهر تهران در حد فاصـل سـال  
صـورت  درصد از پسماندهاي شـهري بـه  15حدود 1392

دهد نتایج نشان می)15(آوري شده است.تفکیک شده جمع
نسبت پسماندهاي تفکیک شـده در ایـران در مقایسـه بـا     
کشورهاي توسعه یافته ماننـد؛ سـوئیس، آلمـان و ایـاالت     

همـانطور کـه بسـیاري از    )5(اسـت. تـر متحده بسـیار کـم  
هاي بازیافت ترین بخش طرحاند مهممحققین عنوان کرده

حاضر نشان نتایج مطالعهکه)13و11،4(مردمی استمشارکت
داد این بخش در اغلب شهرهاي ایران بسیار ضعیف است 
و مانع افزایش مقدار کنونی سطح بازیافت در کشور خواهد 

بود. 
مردم از فواید تفکیـک از مبـدأ پسـماند    میزان آگاهی

سازي تفکیک شهري نقش مهمی در تمایل آنان در ذخیره
کند. فرزادکیا و همکارانش در بررسـی  شده پسماند ایفا می

انجام شده روي شهروندان سه استان کشور عنوان کردنـد  
درصد افراد مورد سـنجش از آگـاهی متوسـط و    80تا 70

یــد تفکیــک پســماند و فوابــاالیی نســبت بــه ضــروریات 
)4(.نشـان داده شـده اسـت   2که در جدول برخوردار بودند 

دست آمده توسط ملکوتیان بررسی این محققان با نتایج به
هاولی تحقیق)16(در شهر کرمان تطابق کامل داشته است

نشان داد میزان آگاهی در 1384آباد در سال در شهر خرم
)17(درصد بود.50تا 02بحث تفکیک از مبدأ در این شهر 

مـردم از مشـکالت   نتایج یک تحقیق نشـان داد همچنین 
ماند از مبـدأ تـا حـدي آگـاهی     ناشی از عدم جداسازي پس

ــد.  ــراد6/22دارن ــزایش حجــم   درصــد اف در خصــوص اف
از ایجــاد بیمــاري در درصــد 4/16آوري پســماند و جمــع

ـ    ک از مبـدأ  کارکنان بخش پسماند در صـورت عـدم تفکی
)  9(ی داشتند.اهآگ

تمایل و "و "آگاهی"ارتباط بین میزان -2جدول 
در اجراي برنامه "مندي شهروندان با شهرداريعالقه

)4(تفکیک از مبدأ

سطح 
آگاهی

آگاهی در زمینه تفکیک از مبدأ 
(درصد)

تمایل شهروندان به همکاري 
(درصد)

1520خیلی زیاد
2040زیاد

4329متوسط
144کم

87یلی کمخ

عنوان یک عامل مهـم  آموزش شهروندان بههمچنین
در باال بردن میزان تفکیک از مبـدأ پسـماندهاي شـهري    
معرفی شده اسـت. کریمـی و همکـارانش عنـوان کردنـد      

درصدي مشـارکت  30تا 25فرآیند آموزش سبب افزایش 
تـأثیر شـیوه   ها ي تفکیک از مبدأ شده است. آنهادر طرح

موزشـی  هـاي آ تر از بسـته ی چهره به چهره را بیشآموزش
تـر  در روش چهره به چهره بیشدانستند و تداوم همکاري

ایــن نتــایج در مــورد    )3(از بســته آموزشــی گــزارش شــد.
ورد مطالعه مشابه در شـهرهاي زنجـان،  هاي هدف مگروه

طـور مشـابه در رونـد افـزایش میـزان      بـه گرگان و شیراز
در نرخ افزایش مشـارکت نیـز دیـده    مشارکت و با تفاوت

همچنین در یک بررسی در شهر تهـران  )18-20(شده است.
مشخص شد آموزش در دانش، بینش و کُنش شـهروندان  

)21(در بحث مدیریت پسماند تأثیرگذار است.

مطالعه حاضر مشخص کرد میزان آموزش شـهروندان  
ران در بحث تفکیک در مبدأ پسماند خانگی در شهرهاي ای
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هـاي سـایر محققـان نیـز     طور میانگین باالست و یافتهبه
میزان آگاهی و نگرش شهروندان ایرانی را در مورد فوایـد  
تفکیک از مبدأ پسماند در حد زیاد و بسـیار خـوب بـرآورد    

ولی میزان مشارکت شهروندان در تفکیـک  )10و9،4(اندکرده
علـت  دهد احتمـاالً تر است که نشان میها بسیار کمزباله

هـا در ایـران مسـئله    عدم استقبال از طرح تفکیـک زبالـه  
آگاهی و شناخت نیست بلکـه بایـد سـایر عوامـل ضـعف      
مشارکت مردمی مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بـراي ایجـاد       

هـاي تفکیـک از مبـدأ بایـد بـه      تر در طرحمشارکت بیش
تري بیشآن توجه معناي کالناجتماعی بهمسئله سرمایه 
تـوان در رابطـه تعـاملی بـین    جتماعی را میکرد. سرمایه ا

مشارکت مردمی تعریف تعهد اجتماعی، اعتماد اجتماعی و 
هاي رفتارشناسـی نشـان داده اسـت    رو مطالعهکرد. از این

شهروندانی که از سطح اعتماد و تعهد اجتمـاعی بـاالتري   
تـري در تفکیـک   بـیش میزان مشارکت ،اندبرخوردار بوده

)13(اند.سماندهاي شهري از خود بروز دادهپ

عوامل مؤثر بر بـروز رفتـار منتهـی بـه مشـارکت در      
تـوان دانـش و میـزان    هاي تفکیـک از مبـدأ را مـی   طرح

سن، شـغل  هاي فردي (استفاده از منابع اطالعاتی، ویژگی
پـذیري زیسـت   جنسیت)، منزلـت اجتمـاعی، مسـئولیت   و

و مشـارکت  انسجام، اعتماد مندي، محیطی، میزان رضایت
شـناختی هاي جمعیـت ویژگیبرخی از )2(اجتماعی دانست.

ت تأهـل و میـزان درآمـد بـر     سن، جنسیت، وضـعی ؛مانند
هــایی ماننــد هــاي شــهروندان در طــرحو کُــنشرفتارهــا

انـد.  مشارکت در تفکیک از مبدأ پسماند مؤثر شناخته شده
بـا درآمـد   ل، افراد مسـن، متأهـ  ها نشان داده استبررسی

تري در بحث باالتر و زنان داراي رفتارهاي مشارکتی بیش
همچنـین مشـخص   )23و22(مدیریت پسماند شهري هستند.

شده است که افراد داراي بـدبینی سیاسـی نیـز مشـارکت     
-هاي مدیریت پسماند از خود نشـان مـی  تري در طرحکم

هاي ها به تأثیر باالي مؤلفهدر بسیاري از مطالعه)24(دهند.
اجتماعی بر اعی مانند اعتماد اجتماعی و تعهد سرمایه اجتم

ــور   ــارکت در ام ــزان مش ـــد  می ـــی ماننـ ـــت محیط زیس
مدیریـت پسمـانـد اشـاره شـده

)25-28و13،2(است.

تواند در افزایش میزان تفکیک از هاي مالی میانگیزه
مبدأ پسماندهاي شهري توسط شهروندان اثـر مسـتقیمی   

هاي صورت گرفته مشـخص شـده   د. در بررسیداشته باش
درصــد از مــردم در قبــال مشــارکت در 90اســت حــدود 

تفکیک از مبدأ پسماند داراي انتظاراتی مانند دریافت وجـه  
عنوان به)4(ها هستند.نقد و کیسه زباله رایگان از شهرداري

دالري براي هزار 850ارزش برآورد شده توان به مثال می
و مس موجود در پسماندهاي الکترونیکـی  آهن، آلومینیوم

اشـاره کـرد، در   1402شهرداري تهران در سـال  6منطقه
در همـان  1392که ارزش مالی ایـن مـواد در سـال    حالی

چنـین درآمـدي بـراي    )8(دالر بیان شـد. هزار 500منطقه 
هاي انجام تفکیک از مبـدأ  ترین ضرورتیک شهر از مهم

درصـد از شـهروندان   70پسماندهاي شهري از نظر حدود 
)4(است.

هـاي بازیافـت   بررسی مالی درآمدهاي حاصل از طرح
و )8و5،3(دهنده سـودبخش بـودن اقتصـادي آن اسـت    نشان

عدم مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبـدأ منجـر بـه    
تواند بـه برداشـت   کاهش سطح بازیافت خواهد شد که می

در نتیجـه  تـر انـرژي و  تر از منـابع و مصـرف بـیش   بیش
کمـک بـه   هاي محیط زیسـت بیانجامـد.   افزایش آلودگی

تـداوم  هاي تفکیک از مبدأ توسط شـهرداري، اجراي طرح
در ههـاي مـدیریتی مربوطـ   ثبات در برنامـه و ها طرحاین 

بهبود میزان مشارکت و نهادینـه شـدن تفکیـک از مبـدأ     
ن زمینـه در  پسماندهاي شهري تأثیر مهمی دارد. در همـی 

درصد از مـردم  70در شهر تهران مشخص شد ايمطالعه
هاي مختلـف بـه  اعتقاد داشتند توزیع کیسه زباله در رنگ

صورت رایگان در بین مردم سبب افزایش نرخ تفکیـک از  
این مسأله همزمان با نقش حمـایتی و  )29(.مبدأ خواهد شد

مسایل مالی و توقع شهروندان را نیـز  ،مدیریتی شهرداري
درصـد مـردم   40ین بررسی نشـان داد  کند. امشخص می

هـاي تفکیـک از مبـدأ را در    علت مشارکت پایین در طرح
دسترس نبودن ظـروف تفکیـک زبالـه بـراي شـهروندان      

درصـد مـردم   45در تحقیق دیگري همچنین )29(.دانندمی
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هاي تفکیک از مبدأ را عـدم اجـرا   علت عدم موفقیت طرح
از مبـدأ عنـوان   هـاي تفکیـک   نظمی در اجراي طرحیا بی
) 4(اند.کرده

کارآمـدي  ها عمالً طـرح نشان داده شهرداريهاتحقیق
د و در نتیجـه در اغلـب   انبراي تفکیک از مبدأ ارایه نکرده

شهرها سـهم بسـیار زیـادي از تفکیـک پسـماندها ماننـد       
ــ   ــدران توس ــتان مازن ــاحلی اس ــهرهاي س ــارگران ش ط ک

سازي، ایستگاه ذخیرهگرد در ظروف شهرداري و افراد زباله
همچنین براي تحقق )7(شود.انتقال و محل دفن انجام می

ادهـاي  اهداف تفکیـک از مبـدأ عـالوه بـر شـهرداري نه     
در تحقیقـی برخـی از ایـن    دیگري نیـز اثرگـذار هسـتند.   

هـاي  سـازمان ؛ترتیـب ها براساس اولویـت اثـر بـه   سازمان
ط هاي مردم نهـاد (سـمن)، سـازمان محـی    محلی، سازمان

هـاي  سیاست)14(زیست و سازمان صدا و سیما عنوان شد.
بهبود مدیریت پسـماند بـراي سـایر انـواع پسـماند ماننـد       
پسماند بیمارستانی نیز در جهت جداسازي انواع پسماند در 

) 03(مبدأ تولید توسط محققان پیشنهاد شده است.

محققان مختلف در ایران راهکارهایی بـراي افـزایش   
اند که از مردم در طرح تفکیک از مبدأ ارایه کردهمشارکت 

هاي مالی، انجام مـنظم  ایجاد انگیزه؛توان بهآن جمله می
هاي تفکیک از مبدأ و افزایش سـطح آگـاهی مـردم    طرح

دهد این چه نتایج این بررسی نشان میآن)30و4(اشاره کرد.
است که به دالیلی از جمله؛ افزایش سطح رفـاه مـردم در   

هاي اخیر در نتیجه افـزایش درآمـد، کـاهش فضـاي     دهه
سازي پسـماند  فیزیکی منازل در شهر و نبود امکان ذخیره
سـازي مناسـب   خشک در منـزل، کمبـود ظـروف ذخیـره    

تفکیک در معـابر شـهري و نـاچیز بـودن قیمـت پسـماند       
خشک در مقیاس یـک خـانوار بـه نسـبت گـردش مـالی       

هـاي مـالی نـاچیز    توان انتظار داشت با مشوقخانواده نمی
هاي پسماند یا وجه نقد اندك بتوان به افزایش مانند کیسه

هاي خانگی دست میزان مشارکت مردمی در تفکیک زباله
یافت.  

هـاي خشـک   درآمدهاي باالي حاصل از بازیافت زباله
سال و همچنین ارزشمند در مقیاس یک شهر در طول یک

در نتیجـه  هـاي مـدیریت پسـماند شـهري    کاهش هزینـه 
عنوان یک عامـل  تواند بهها میتفکیک در مبدأ تولید زباله

انگیزشی مناسب براي مشارکت همگانی در طرح تفکیـک  
تر مدیریت شهري و که نیازمند همکاري بیشها باشدزباله

هاي مردم نهاد است که نمونـه  هاي مردمی و گروهفعالیت
بطـري و  هاي پالستیک انواعآوري دربموفق آن در جمع

معلوالن در تخصیص سود حاصل از آن براي تهیه ویلچر
هــاي اخیــر تمرکــز بــر     . در ســالچنــد شــهر اشــاره کــرد

رسانی و آموزش شهروندان بدون ایجاد حس تعهـد  اطالع
ها براي افـزایش  ها سبب شده است تالشاجتماعی در آن

هاي تفکیـک پسـماند بـه نتیجـه     میزان مشارکت در طرح
د. از دیگر عوامل نرخ پایین تفکیک پسماندها مطلوب نرس

تـوان بـه عـدم وجـود زیرسـاخت و برنامـه       در ایران مـی 
بلندمدت در این خصوص اشاره کرد. 

گزاريسپاس:
این مطالعه حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی به شماره 

بود که توسط دانشگاه علوم پزشکی 27504-27-05-94
مادي و معنوي قرار گرفت.ایران مورد تصویب و حمایت 
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