
بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر ایالم نسبت به بازیافت مواد زائد 
  جامد

  
  3عطاءاله ویسی  ،2کیومرث شرفی، 2تارخ خدادادی ،1مقداد پیر صاحب

   دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 1
Email:mpirsaheb@yahoo.com 

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجوی .2
 دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط. 3

  
  

  چکیده
جهـت اجتنـاب از    ، ضـرورت دارد زبا له های شهری به دلیل وجود عناصر تشکیل دهندۀ فسادپذیر و در عـین حـال دارای ارزش اقتصـادی   

. هزینه های جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی و ایجاد درآمد برای شهرداریها مورد بازیافت قرار گیرنـد آلودگیهای زیست محیطی، کاهش 
جهت دستیابی به اهداف تحقیق پرسشنامه  .شادآباد شهر ایالم انجام گرفت مقطعی و در بین ساکنین منطقه -این مطالعه بصورت توصیفی

مـورد  که به صـورت تصـادفی انتخـاب شـده بودنـد،       ذکورمنطقه م ساکن نفر 238نگرش  آگاهی و میزاندر زمینه سؤال  20 ای مبتنی بر
  .سنجش و بررسی قرار گرفت

دارای آگاهی ضعیف در رابطه بـا بازیافـت   % 3/14آگاهی متوسط و % 1/31ل افراد جامعه دارای آگاهی مطلوب؛ک% 6/54 نتایج نشان داد که
نتـایج  .نگرش نامناسبی در رابطه با بازیافت زباله دارند% 5/5متوسط و % 9/26نده مطلوب، کل جامعه پرسش شو% 6/67نگرش  .زباله بودند

عکـس ایـن موضـوع     "در رابطه بـا نگـرش تقریبـا    ولی .کردبا افزایش سن میزان آگاهی در رابطه با بازیافت زباله کاهش پیدا  نشان داد که
میزان آگاهی و نگرش جامعه پرسش شـونده  . دبا بازیافت زباله افزایش می یاب صادق است، یعنی با افزایش سن میزان نگرش افراد در رابطه

 کمتـرین کمترین آگاهی و  و تا حدی باسواد ابتداییدر رابطه با بازیافت زباله با افزایش تحصیالت رابطه مستقیم دارد، بطوریکه قشر بیسواد
  .با بازیافت از زباله دارنددر رابطه را نگرش  بیشتریننگرش و دانشگاهیان بیشترین آگاهی و 

مناسبی در رابطه با بازیافت زباله هستند ولـی بـا    "نگرش نسبتابا توجه به نتایج فوق الذکر مشخص می شود که اکثر مردم دارای آگاهی و 
و بـا اسـتفاده از    ینده این سطح آگاهی و نگرش در همه اقشار جامعهشتن برنامه های موفق بازیافت در آاینحال پیشنهاد می گردد جهت دا

  .ارتقاء داده شودآموزشی و ترویجی روشهای مختلف 

  
  

  مواد زائد، ایالمبازیافت، آگاهی، نگرش، : واژه های کلیدی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه -1
 بـه  جامـد رو  زایـد  مواد تولید میزان تا است شده موجب کالنشهرها، گسترش و شهری جوامع توسعه و رشد و جمعیت افزون روز افزایش

 قـرار  معـرض خطـر   در را او زیسـت  محیط هم و سالمت هم که آید در بشر مشکالت و معضالت از یکی بصورت لهمسأ این و نهاده زونیف
 سالمت می تواند خود نوبه به آید، می حساب به کشور اساسی معضالت از یکی امروزه که زباله بهداشتی دفن خطرات این، بر عالوه .دهد

 نیز و دفع نقل، حمل و آوری، جمع زمینه در پایدار سیاستی تدوین و بهداشتی مدون های برنامه داشتن لذا اید،نم تهدید را بشری جوامع
 دفـن  از مشـکالت ناشـی   از را بشـری  جوامـع  توانـد  مـی  خصـوص،  ایـن  در اجرا قابل قوانین وضع و جامد زاید مواد بازیافت و جداسازی

 . بخشد رهایی ... و سطحی و زیرزمینی آبهای منابع به شیرابه نفوذ و لیدتو گاز، انتشار و تولید قبیل از غیربهداشتی
نهایـت   در و طبیعـی  منـابع  مصـرف  کاهش تولیدی، زباله میزان کاهش موجب تواند می مذکور مشکالت رفع بر عالوه بازیافت فرآیند     

 یک استراتژی عنوان به اقتصادی و بهداشتی فواید بودن دارا علت به بازیافت عملیات. شود زباله دفن جهت نیاز مورد فضای کاهش موجب
 .]1[برخورداراست ای ویژه اهمیت از محیطی زیست های برنامه تنظیم در که آید می حساب به جامد زاید مواد مدیریت در خاص
 مـردم  مشـارکت  و عمومی دیمن عالقه بررسی اصلی راه .است مردمی میزان مشارکت زائد، مواد مدیریت در موثر عوامل مهمترین از یکی
 مردم مشارکت طرفی از .]2[ باشد می بازیافت و زائد مواد مدیریت موضوع به عقاید عمومی و نگرش آگاهی، بررسی بازیافت های برنامه در

 از. ]3[بـود  دنخواهـ  برخـوردار  الزم اجرایـی  ضمانت از بهداشتی ریزیهای برنامه این مشارکت بدون و است بهداشتی برنامه هر توفیق الزمه
 اقتصـادی ایجـاب   و بهداشتی موازین و اصول لذا باشند، می برخوردار باالیی اقتصادی ارزش از شیشه و پالستیک فلزات، کاغذ، که آنجایی

 بازیافـت  مـورد  کردن کمپوست حتی و سوزاندن دفن، از قبل و نشده دفن مراکز وارد صحیح مدیریت بدون ارزش با مواد این که کند می
 جامعـه بسـتگی   فرهنگـی  شرایط به و داشته مسئولین و مردم همکاری به نیاز فنی موارد از غیر بازیافت امر در کامل موفقیت. گیرند قرار
 مردم افزایش آگاهی بنابراین .باشد می تولید محل در بازیافت قابل زاید مواد جداسازی بازیافت، امر در قدم مهمترین و اولین که چرا دارد،

 قابل مواد از کیفیت برخی افزایش باعث هم و دهد می کاهش را مواد بازیافت هزینه هم جامد، زاید مواد جداسازی زمینه در نانآ تشویق و
  .]3و  1[گردد می کاغذ جمله از بازیافت

دقیقه عرض شمالی  12درجه و  33هکتار جزء نقاط شمالی استان ایالم تلقی گردیده و در بین  1400شهر ایالم با مساحتی در حدود      
متـر بـوده کـه متوسـط      1363ارتفاع این شهر از سطح دریا . دقیقه طول شرقی واقع شده است 51درجه و  46دقیقه تا  44درجه و  45و 

 28000نفـر جمعیـت در قالـب     141915در حال حاضـر دارای   بر اساس اعالم شهرداری، ایالم. درجه سانتیگراد می باشد 6/16دمای آن 
می باشد که از خدمات شهرداری ایالم در زمینه مدیریت مواد زائد جامـد بهـره منـد    موزشی و تجاری واحد دولتی، آ 4000حدود  خانوار و
گـرم خواهـد    775تن زباله در این شهر تولید می گردد که سهم سرانه هر نفر به طور متوسـط   110همچنین بر این اساس روزانه . هستند

  .بود
در شـهر ایـالم انجـام گرفـت معلـوم شـد کـه         1384که توسط شرکت بازیافت مواد و تولید کود کرمانشاه در سال بر اساس پژو هشی      

پسماندهای تولیدی این شهر قابل بازیافت می باشند که چنانچه برنامه مدیریت تفکیک و جمع آوری پسماندها در شـهر ایـالم بـه    % 4/86
  .]4[پذیری باشد، می تواند برنامه موفق و توجیه اجرا در آید

 زمینه در مواد این مدیریت به نیاز این مقدار زباله تولیدی در شهر ایالم، و اجتماعی و اقتصادی -زیست محیطی اثرات به توجه با لذا      
فن این زباله و هزینه های سنگینی که هر روزه بر اثر برنامه جمع آوری ، حمل و نقل، و د آن دفع و آوری جمع نگهداری، تولید، کنترل ها

و  مردمی مشارکت ها متوجه شهرداری ایالم می شود نیاز به انجام برنامه بازیافت ضروری بوده و قبل از انجام آن، جهت پی بردن به میزان
و  گاهیآ میزان بررسی منظور به تحقیق این .بایستی بررسی های الزم انجام پذیرد مقوله این به مردم نگرش نحوه و آگاهی میزان از اطالع
 برنامه اجرای خصوص نحوه در الزم برآوردهای آمده، دست به نتایج اساس بر تا گردید انجام 86 سال درایالم شهر اهالی خانوارهای نگرش
  .پذیرد صورت مذکور شهر در جامد زائد مواد بازیافت طرح انجام چگونگی نیز و آموزشی های

  
  مواد و روشها -2

و به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر ایالم نسـبت  در شهر ایالم  1386مقطعی در سال  -یفیاین مطالعه به صورت توص     
منطقـه مجـزا تقسـیم     19  شهر ایالم به ،روش مطالعه بدین صورت بود که ابتدا بر اساس نوع بافت. انجام گرفتبه بازیافت مواد زائد جامد 

تصادفی یکی از ارقام مربوطـه انتخـاب گردیـد کـه بـا       "داده شد و سپس به صورت کامال 19تا  01به هر منطقه یک کد بین ارقام  شد که
 238پـس از انتخـاب منطقـه مـورد نظـر تعـداد      . توجه به کد مربوطه منطقه شادآباد شهر ایالم به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخـاب شـد  

زیع شد و جمـع آوری اطالعـات بـه دو    در بین اهالی منطقه مربوطه تو پایایی آن تایید شده بود، پیش آزموناز طریق  "که قبالپرسشنامه 
تکمیـل پرسشـنامه در محـل و توسـط      -2توزیع پرسشنامه ها در درب منازل و جمع آوری مجدد آن در روز بعـد  -1:صورت انجام پذیرفت



 و نـوع نگـرش   )سـؤال  10( ، سـنجش میـزان آگـاهی   )سـؤال  7( دموگرافیـک االت حاوی سـؤ بخش  سه مشتمل برپرسشنامه ها . محققین
تنظیم گردیده بود که در قسمت سنجش میزان آگاهی موضوعاتی مانند، تعریف بازیافت، مواد قابل بازیافت، شیوه های مختلـف   )سؤال10(

تم بازیافـت در شـهر ایـالم و همچنـین میـزان      نگرش نیز میزان عالقه مندی مردم به استقرار سیس یسدر قسمت برر و... جداسازی مواد و
امتیاز دهی نیز بر اساس تعـداد پاسـخ هـای صـحیح اراده شـده       .مورد ارزیابی قرار گرفت... تمایل شهروندان به استفاده از مواد بازیافتی و 

ی هـر  امتیـاز بـرای کـل جوابهـا     20امتیاز به هر سؤال بارم کلی  2توسط اعضای جامعه هدف تعیین گردید، به این ترتیب که با اختصاص 
 آگـاهی  عنـوان  به را 10 تا ، امتیازکمی های داده به کیفی های داده تبدیل و خانوارها آگاهی وضعیت ارزیابی منظور به. بخش تعیین شد

نگـرش مطلـوب   یا   خوب آگاهی عنوان به باال به 15 از و یا نگرش متوسط متوسط آگاهی عنوان به 15 تا 10 ،و یا نگرش نامطلوب ضعیف
  .بعد از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .شد گرفته نظر در
  
  نتایج -3
وضعیت  .دبودن )کل افراد %7/80(نفر زن 192و  )کل افراد% 3/19(نفر مرد 46پرسش شونده که شامل 238حاصله از بر اساس نتایج       

آمده  2و1و تحصیالت به ترتیب در جداول شماره برحسب سن ومیزان آگاهی و نگرش جامعه پرسش شونده در رابطه با بازیافت زباله 
  .است
وضعیت جامعه پرسش  2و نمودار شماره رابطه با بازیافت زباله  وضعیت کلی میزان آگاهی جامعه پرسش شونده در 1نمودار شماره      

  . دناز نظر نگرش آنان به بازیافت زباله را نشان می ده شونده را
  
  

  در رابطه با بازیافت زباله برحسب سن وضعیت میزان آگاهی و نگرش جامعه پرسش شونده - 1جدول
 (%)فراوانی آگاهی نگرش

  گروه سنی
 نامطلوب متوسط مطلوب نامطلوب متوسط مطلوب )سال(

5/59 3/33 2/7 3/64 3/33 4/2 6/17 20< 
5/62 8/30 7/6 5/61 2/20 3/16 7/43 35-20 
9/80 2/16 9/2 5/51 3/53 2/13 6/28 55-36 
7/66 2/29 1/4 6/16 2/54 2/29 1/10 55> 

  
  

  وضعیت میزان آگاهی و نگرش جامعه پرسش شونده در رابطه با بازیافت زباله برحسب تحصیالت -2جدول
 نامطلوب متوسط مطلوب نامطلوب متوسط مطلوب تحصیالت (%)فراوانی آگاهی نگرش

 بیسواد 8 1/42 6/31 3/26 8/15 21 2/63
 ابتدایی 5/10 32 44 24 8 40 52

 راهنمایی 1/18 3/16 6/25 1/58 3/2 6/25 1/72
 متوسطه 5/31 12 40 48 6/6 7/26 7/66
 دانشگاهی 9/31 7/2 21 3/76 6/2 25 4/72
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  در رابطه با بازیافت زباله هی جامعه پرسش شوندهمیزان آگاکلی وضعیت : 1شمارهنمودار 
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  نگرش جامعه پرسش شونده در رابطه با بازیافت زباله کلی وضعیت: 2شماره

  
  
  بحث و نتیجه گیری -4

 افراد پرسش شونده زن بودند و این بدلیل این بود که ساعات مراجعه پرسش کنندگان% 80یافته های آماری نشان می دهد که حدود       
نشان مـی   1 جدول .در محل کار بسر می برند در این ساعات بیشتر مردان در بیرون از منزل و "به درب منازل در طول روز بود که معموال

 55بـیش از  % 1/10سـال و   55تـا   36بین % 6/28سال،  35تا  20آنان بین % 7/43سال،  20پرسش شوندگان زیر % 6/17دهد که حدود 
دارای مـدرک تحصـیلی راهنمـایی،    % 1/18ابتـدایی،  % 5/10کل پرسش شـوندگاه بیسـواد،   % 8نشان می دهد که  نتایج .سال سن داشتند

کـل افـراد   % 6/54نتایج نشان مـی دهـد کـه     .)2جدول(دارای تحصیالت دانشگاهی بودند%9/31دارای مدرک تحصیلی متوسطه و % 5/31
همچنـین نتـایج نشـان    . ارای آگاهی ضعیف در رابطه با بازیافت زباله بودندد% 3/14آگاهی متوسط و % 1/31جامعه دارای آگاهی مطلوب و 

نتـایج   .نگرش نامناسبی در رابطه با بازیافت زباله دارند% 5/5متوسط و % 9/26کل جامعه پرسش شوند مطلوب، % 6/67می دهد که نگرش 
که این عامل را می توان به نوپا بـودن  . اله کاهش پیدا می کندبا افزایش سن میزان آگاهی در رابطه با بازیافت زب "نشان می دهد که تقریبا
ین یکه بیشتر در سنین پانسبت دادو کسب آگاهی جامعه از طریق برنامه های آموزشی توسط رسانه های مختلف  صنعت بازیافت در کشور

افـزایش سـن میـزان نگـرش افـراد در رابطـه بـا        عکس این موضوع صادق است، یعنی با  "اما در رابطه با نگرش تقریبا .تاثیرگذار بوده است
نشان می دهند که میزان آگاهی و نگرش جامعه پرسش شونده در رابطه با بازیافت زباله بـا افـزایش    یافته ها. بازیافت زباله افزایش می یابد

نگـرش و دانشـگاهیان    ودی کمتـرین تا حـد آگاهی و  میزان کمترینو با سواد ابتدایی تحصیالت رابطه مستقیم دارد، بطوریکه قشر بیسواد 
مده توسط آقای غفـوری در  و این موضوع با نتایج بدست آ نگرش در رابطه با بازیافت از زباله دارند یشترین میزانآگاهی و ب میزان بیشترین

  .]7و  5،6[منطبق می باشد "کامالو خانم جوهری در تهران قم و خانم حاجی در شهر اردبیل 



 از مـردم  اقشار همه رایب صورت گسترده به موضوع این آموزش شود می پیشنهاد مبداء در زباله بهداشتی تفکیک حطر اهمیت به توجه با
 هـای  سیاسـت  بهداشتی رفتار از حمایت منظور به همچنین. گیرد انجام ،آنان پذیرش و قبول قابل متنوع روشهای با مسئولین تا کودکان
  .شود گرفته کار به النمسؤ طریق از مخاطبین سلیقه های با مطابق تشویقی
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