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 چکیده 
زائد جامد، حاصل الینفک زندگی  یكی از معضالت و مشكالت اساسی شهرها، موضوع پسماند و مدیریت صحيح و اصولی آن است. مواد

های مختلف یكی از مهمترین معضالت زیست محيطی عصر حاضر است. افزایش روزمره انسان و توليد انواع این زائدات در کميت و کيفيت

سازد. برای سرعت بخشيدن های بشر و کمبود منابع، لزوم تجهيز مدیریت مواد زائد جامد را به ابزار امروزی آشكار میجمعيت، توسعه، فعاليت

به روند کنترل پسماند و تفكيک از مبدا، نياز به مشارکت مردم است. هدف از این پژوهش بررسی تفكيک از مبدا پسماند و تعيين ميزان 

ای باشد، که جهت دستيابی به اهداف تحقيق، پرسشنامهای میاین پژوهش از نوع پرسشنامه. مشارکت شهروندان در شهر همدان است

مورد   Spss های بدست آمده با استفاده از نرم افزارنفر از شهروندان همدان توزیع شد و داده 00سوال به طور تصادفی بين  13مبتنی بر 

زیست و مدیریت پسماندهای طرح تفكيک از مبدا پسماند، به عنوان یكی از اهداف پراهميت و موثر در زمينه حفاظت محيط. آناليز قرار گرفت

شود. مدیریت پسماند بدون در نظرگرفتن نقش مردم که توليدکننده اصلی پسماند شهری هستند، تقریبا غير ممكن ی محسوب میشهر

شهر همدان متفاوت از هم بود.  5و 3-7ميزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله در مناطق  خواهد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که

 يالت، سن، آموزش و اطالع رسانی از طرح تفكيک از مبدا پسماندها، در ميزان مشارکت مردم در جمعهمچنين ميزان درآمد، سطح تحص

ها و توان در کاهش هزینهگيری کردکه با بازیافت پسماندهای شهری میتوان چنين نتيجهدر نهایت می. آوری زباله تاثير به سزایی دارد

های مشارکت شهروندان در این زمينه عمل نمود. ولی ابتدا باید شرایط و ویژگی بهبود بخشی وضعيت بهداشتی و زیست محيطی موثر

های بازیافت بسيار مهم است. همچنين اهميت آموزش و اطالع رسانی و آگاهی مشخص گردد و آگاهی از این مشارکت برای اجرای برنامه

های نوین و قابل توجه است، که باید در این زمينه از روشدر تمام  امور شهری برای افزایش ميزان مشارکت و همكاری مردمی بسيار 

 .ای از علم و تجربه است، بهره گرفتآکادميک که آميزه
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های علمی و اصولی در جهت تا با تهيه برنامه ،شهری را بر آن داشته استافزون جمعيت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان  افزایش روز

توسعه منطقی شهرها و توجه  به نيازها و احتياجات شهروندان گام بردارند. یكی از معضالت و مشكالت اساسی شهرها، موضوع پسماند و 

ها و زمينه بهبود بهداشت محيط شهری و اجرای طرحمدیریت صحيح و اصولی آن است. شهروندان به عنوان صاحبان و مالكان شهر در 

ای دارند و عدم همكاری و همراهی آنها هرگونه طرح و برنامه ای را متوقف و اجرای آن را با مشكل مواجه می ها نقش تعيين کنندهبرنامه

 .]1[کند

زیست محيطی موثر عمل نمود، ولی ابتدا باید شرایط توان در کاهش هزینه ها و بهبود بخشی وضعيت بهداشتی و بازیافت مواد می با       

های بازیافت بسيار مهم است. در های مشارکت شهروندان در این زمينه مشخص گردد و  آگاهی از این مشارکت برای اجرای برنامهو ویژگی

 زمينه ارزیابی مشارکت شهروندان در بازیافت زباله مطالعات محدودی انجام شده است.

در  نقش مردم در مدیریت مواد زائد جامد شهری در شهر خرم آباد را بررسی کرده و گزارش دادند، ميزان مشارکت مردمقی محق       

از مشارکت مردمی به  یگيرگزارش نمودند که عدم بهره ،در بررسی برنامه. محققی دیگر ]7[مدیریت مواد زائد جامد بسيار ضعيف است

های توسعه، بر رویكرد مشارکت مردمی به عنوان باشد. بنابراین از آن، در استراژیبرنامه توسعه می عنوان اصلی ترین عامل برای شكست

 .]3[نياز اصلی بشر تاکيد نمودند

ها به خصوص مشارکت در امور شهری رو هستيم، مشارکت در تمامی زوایای زندگی انساندر این دوران که با افزایش شهرنشينی روبه      

های سنگين مربوط به مدیریت آن هم، یكی از مشكالت مهم امور خاصی برخوردار است. زباله و مشكالت زیست محيطی و هزینهاز جایگاه 

شهری که بدون تردید هر شهری با آن دست به گریبان است. امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته، حفظ محيط زیست جزئی از فرهنگ 

 .]4[ل زیست محيطی از اهميت به سزایی برخوردار استعمومی شده و حساسيت نسبت به مسائ

موضوع پسماند بوده که متاسفانه با  ،و به طور کل کشورهای جهان گردید یكی از مهمترین مشكالت عصر جدید که گریبانگير مردم      

مال بلكه ع ،افزایش جمعيت، همواره رو به فزونی است و در صورت عدم مدیریت صحيح، نه تنها باعث هدرروی ثروت و سرمایه کشور گردیده

  .]5[بر محيط زیست و سالمت انسان نيز صدمات جبران ناپذیری وارد ساخته که عواقب آن قابل توصيف نخواهد بود

 توان آثار هر فرد را در تعداد افرادای در نظر بگيریم، میهای بشر بر محيط زیست بخواهيم معادلهبه طور کلی اگر برای پيامد فعاليت      

اش بيشتر است، ميزان و نحوه مصرف و سایر تاثيرات پيامدهای زیست محيطی ،ضرب نمود. لذا عالوه بر جمعيت که هر چه بيشتر باشد

نيز در این پيامد دخيل است، اصالح الگوی مصرف در شهرهای پر جمعيت و  ، شودانی را به معشيت و شيوه زندگی او مربوط میدیگر انس

   .]6[کننده در زمينه کاهش زائدات جامد می باشدتردد، عامل اصلی و تعيينهای پرمكان

ت. زیرا توسعه بایستی در صحنه جامعه و اجتماع و توسط منابع نقش مشارکت در توسعه به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده اس      

اپذیر نرانسانی انجام گيرد و در خالء قابل تحقق نيست، امروزه بحث منابع انسانی و مسائل مربوط به آن یكی از محورهای اساسی و انكا

 گردد. بع ضروری تلقی میشود و پرورش منابع انسانی و استفاده بهينه از این مناهای توسعه محسوب مینظریه

انجام گردید، نتایج این تحقيق  1390 -1300این پژوهش برای بررسی تفكيک از مبدا و ميزان مشارکت مردمی شهر همدان در سال       

 در افزایش ميزان مشارکت مردم و آموزش و اطالع رسانی مردم نقش موثری خواهد داشت.

 

 مواد و روش

 گيری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. برای اینگيری آن نمونهمقطعی انجام گرفت و نحوه نمونه _ این تحقيق به صورت توصيفی

بر اساس باال شهری، متوسط و پایين شهری را بين نه منطقه، انتخاب نموده و با توجه به جمعيت  شهر همدان 5و 3-7منظور سه منطقه 

فی بين آن اهالی توزیع کردیم. تعداد سواالت پرسشنامه بر اساس مطالعات قبلی و مطالعه پرسشنامه را به طور تصاد 00هر منطقه تعداد 

ای گزینه 5سوال  13ها تعيين گردید. بدین منظور های تحقيقاتی و پایان نامهها و منابع مرتبط با ابن موضوع از قبيل مجالت، گزارشکتاب

موزش چهره به چهره، آموزش از طریق رسانه، تبليغات آموزش طرح تفكيک از مبدا، شامل اطالعات دموگرافيک و ميزان اطالعات و نحوه آ

بندی و های سه منطقه دستهداده  Excellو مشارکت مردمی تنظيم و از طریق مصاحبه حضوری پرسيده شده بود. سپس با استفاده از 

 متغييرها  بررسی گردید.روابط بين Spss  جداول و نمودارهای هر کدام ترسيم و با کمک نرم افزار

 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه



 

 

از مشرق به استان  ،از جنوب به استان کردستان ،از شمال به استان زنجان و قزوین 2km 2/10403 وسعتی برابر استان همدان با

 74 ،شهرستان 9: شامل براساس آخرین تقسيمات کشوری . این استانشودهای کرمان و کردستان محدود میاز مغرب به استان ،مرکزی

 ،نهاوند ،تویسرکان، مالیر ،همدان از: های این استان عبارتندشهرستان باشد.می آبادی دارای سكنه 1177دهستان و  20 ،بخش 77 ،شهر

رین نقطه تکه اختالف بلندترین و پست  ،دهاستان همدان در سرزمينی بلند و کوهستانی واقع ش .باشدمی رزنو  کبودرآهنگ ،بهار ،اسدآباد

متر و ارتفـاع پست تریـن نقطـه )عمرآباد(  3524سطح دریا  از )قله الوند( ارتفاع بلنـدترین نقطه استــان متر محاسبه شده است. 7100آن 

 باشد.می متر1555دریا  ازسطح

 
 نقشه استان همدان  :1شكل

 

 آب و هوای استان همدان
و  کمينههمدان مختلف و اوضاع جوی منطقه از لحاظ  شهر وهوای آب .آیداز شهرهای سردسير ایران به شمار مییكی همدان، 

باشد و می mm745- 155حد متوسط برف ساالنه بين  .نی سرد استدر نقاط کوهستا بوده و برودت و باران در فصول سال متغير بيشينه

سردترین دمای  و+ C˚40 همدانترین دمای گرماست. همچنين دهـثبت ش C˚3/11 همدانميانگين دمای ساالنه . رسدمی -C˚30سرما تا 

 .است شدهگيری اندازه mm2/312نيز  ميانگين بارش ساالنه همدان است.ثبت شده -C˚9/37آن 

 

 نتایج
مدان شامل: گانه هفراوانی سطح تحصيالت به تفكيک مناطق سه ،کننده در تكميل پرسشنامه نشان داد کهمشخصات افراد شرکت

درصد افراد ليسانس  62/46درصد افراد فوق دیپلم و  62/16 درصد افراد دیپلم، 44/74درصد افراد زیر دیپلم، 10سواد، درصد افراد بی 77/7

 (.       1)نمودار  نفر راتشكيل می دهند 00که در حالت کل  است

 

 
 5و  7،3: ميزان سطح تحصيالت در مناطق 1نمودار

 : نمودار سبز رنگ5منطقه 

 : نمودار قرمز رنگ3منطقه 

 : نمودار آبی رنگ7منطقه 
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 40ميانگين سنی  ،3سال، در منطقه  30سنی  ميانگين ،7در منطقه  ،گانه تبریز نشان داد کهميانگين سنی افراد به تفكيک مناطق سه

 (.7)نمودار  باشدسال می 36ميانگين سنی افراد  5،سال، و در منطقه 
 

 5و  7،3: ميانگين سنی افراد در مناطق 7نمودار
 

 19       به گزینه متوسط،نفر  47نفر به گزینه زیاد،  70نفر به گزینه خيلی زیاد، 9نتایج حاصل از بررسی سوال دوم پرسشنامه نشان داد که: 

 (.3)نمودار  نفر به گزینه خيلی کم پاسخ داده اند 7نفر به گزینه کم، 

 
 : درصد پاسخ های پرسش شوندگان به سوال دوم3نمودار 

 

 33 نفر به گزینه متوسط،  37نفر به گزینه زیاد،  9نفر به گزینه خيلی زیاد،  0نتایج حاصل از بررسی سوال چهارم پرسشنامه نشان داد که: 

 (.4اند) نمودار نفر به گزینه خيلی کم پاسخ داده 9نفر به گزینه کم، 

 
 : درصد پاسخ های پرسش شوندگان به سوال چهارم4نمودار 

 



 

 

 44     نفر به گزینه متوسط،  71نفر به گزینه زیاد،  5نفر به گزینه خيلی زیاد،  1ل از بررسی سوال پنجم پرسشنامه نشان داد که: نتایج حاص

 (.5نفر به گزینه خيلی کم پاسخ دادند)نمودار  10نفر به گزینه کم، 

 
 : درصد پاسخ های پرسش شوندگان به سوال پنجم5نمودار  

 

             نفر به گزینه متوسط، 39نفر به گزینه زیاد،  5نفر به گزینه خيلی زیاد،  0بررسی سوال ششم پرسشنامه نشان داد که: نتایج حاصل از 

 (.6نفر به گزینه خيلی کم پاسخ داده اند)نمودار  15نفر به گزینه کم،  37

 
 : درصد پاسخ های پرسش شوندگان به سوال ششم6نمودار 

 

  نتیجه گیری
اری مشارکت و همك هستند، غير قابل ممكن خواهد بود. مدیریت پسماند بدون در نظرگرفتن نقش مردم که توليد کننده اصلی پسماند

مشارکت را  شود.مردمی و شرکت آگاهانه و حس مسئوليت و دلسوزی برای آیندگان است که سبب توسعه و آرامش و حيات اجتماعی می

              و  برداری از ميزان مشارکت مردم آموزشو برای بهره یكی از نيازهای اساسی بشر مورد توجه قرار دادباید به عنوان هدف، ابزار و 

 کند.سازی نقش مهمی را ایفا میفرهنگ

حل  برای .مشكل مدیریت پسماند، باید مشكل ملی تلقی شود و همگان در قبال رفع آن مشكل مسئوليت مشخصی را بر عهده بگيرند      

 های دولتی و خصوصی با هم همكاری و مشارکت داشته باشند. ها، و آژانسمشكالت، تمام مردم و سطوح مختلف دولت، شرکت

باشد. اهميت آموزش و اطالع رسانی و آگاهی در تمام امور شهری برای افزایش ميزان مشارکت و همكاری مردمی بسيار قابل توجه می     

بر اساس این تحقيق، ميزان   باشد، بهره گرفت.ای از علم و تجربه میهای نوین و آکادميک آموزشی که آميزهز روشکه باید در این زمينه ا

متفاوت از هم است. و درآمد افراد، سطح تحصيالت، سن افراد، اطالع از  5و 3-7 مشارکت مردم در همدان در جمع آوری زباله در مناطق

آوری زباله تاثير دارد. آموزش چهره به چهره و آموزش از طریق رسانه هم ميزان مشارکت آنها در جمعطرح تفكيک از مبدا پسماندها، در 

 در اطالع رسانی افراد، تاثير به سزایی دارد.

 

 

 



 

 

 پیشنهادات

-رنامهب         پخشهای پرتردد شهری همچون نصب پوستر بنرهای زیبا، باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، اطالع رسانی مكتوب در مكان     
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Abstract 

 

One of the major problems of urban areas is the issue of waste management and its principles . Solid waste from 

the inherent in human life and in the quantity and quality of production is one of the most important environmental 

issues of our times. Population growth , development, operations and human resources necessary to support solid 

waste management tool reveals today. To speed up the process of source separation of solid waste management, 

public participation is required. The aim of this study was to investigate the source separation of waste and the 

participation of citizens in the Hamedan. Waste source separation program, as one of the important goals of 

effective environmental protection and waste management in urban areas is considered. Waste management 

without considering the role of municipal waste are the main manufacturer, it will be almost impossible. Also, 

income, education, age, education and awareness of waste source separation program, the participation rate has a 

great impact on people in waste collection. Finally we conclude observational recycling of municipal waste can 

reduce the cost and improving the health and environmental effects of the action. But first you must determine the 

conditions and characteristics of citizen participation and awareness in the field of participation is very important 

to implement recycling programs. 
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