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چکیده
امروزه به موضوع بازیافت و ابعاد آن به عنوان یک اصل ضروری در مدیریت مواد زاید توجه میشود .با روند رو به رشد محلهای دفن
زباله و پیامدهای زیست محیطی آن نمی توان تنها به دفن یا سوزاندن و نگاه فیزیکی و شیمیایی (علوم طبیعی) متوسل شد ،بلکه یکی از
کلیدهای موفقیت در این امر اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر بازیافت نظیر سرمایههای اجتماعی میباشد .این پژوهش به بررسی رابطه
ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی) و بازیافت زبالههای شهری در شیراز پرداخته است .روش
پژوهش پیمایشی و جامعه آماری شهروندان ساکن در شهر شیراز ( 1400000نفر) میباشند .با توجه به حجم نمونه در مدلسازی معادالت
ساختاری  500نفر به عنوان نمونه تعیین و به صورت سهمیهای از  9منطقه شهری دادهها با ابزار پرسشنامه جمعآوری گردیده است.
پایایی از طریق حد نصاب ضریب الفای کرونباخ و روایی پرسش نامه (با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی)( ،روایی سازه) صورت گرفته است.
نتایج آماری مربوط وجود رابطه معنیداری بین هر یک از متغیرهای اعتماد ،تعهد و مشارکت اجتماعی با بازیافت زبالههای شهری را مورد
تأیید قرار داده است .نتایج ضریب پیرسون در مورد همبستگی رابطههای فوق به ترتیب ( r = 0/ 20و  r =0/ 15و  ) r=0/ 19میباشد و
در فضای چند متغیره مدلسازی معادالت ساختاری با احتساب خطاهای اندازهگیری تأثیر این متغیرها به ترتیب  0/13 ، 0/13و  0/23و
ضریب تعیین  0/13صدم میباشد.
واژههای کلیدی :زباله های شهری ،اعتماد اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شیراز.
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بیان مسأله:
افزایش بی رویه جمعیت از یک سو و توسعه شهرنشینی و رشد جامعه مصرفی از سوی دیگر منجر به تولید مقادیر فراوانی
از پسماند شده و فشار زیادی بر منابع محدود مواد و انرژی موجود در جوامع وارد مینماید .انسان مصرف کننده هر روز به طور
فزایندهای ترغیب به مصرف بیشتر میشود و در فرایند تولید و مصرف ،مواد زائد و زبالههایی تولید میشود که از حد توان
بازسازی محیط زیست و بازیافت فراتر میرود (بنیفاطمی .)45 :1391 ،در دهههای اخیر ،رواج بسیار گسترده فرهنگ مصرف،
استفاده بی رویه از منابع طبیعی و مشکالت رو به رشد جمع آوری و دفع پسماندها ،توجه سازمان پسماند شهری شیراز را به
بحث بازیافت زباله و ابعاد آن نسبت به سایر روشهایی نظیر دفن مواد زائد و سوزاندن زباله معطوف نموده است .میزان زباله
در شهر شیراز تقریباً همراه با روند افزایش جمعیت و توسعه شهری ،رو به افزایش است و چگونگی دفع زبالههای شهری یکی از
مهمترین معضالت در مدیریت شهری بوده است .مدیران شهری ،متولیان سازمان پسماند و شهرداری با گستردگی تمام در
یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضل زباله به عنوان یکی از عمدهترین مشکالت زیست محیطی در شهر میباشند .از سوی
دیگر شهروندان با بی تفاوتی و عدم توجه به فرهنگ شهرنشینی کنشهای متعهدانهای در قبال زبالههای خود ندارند و سعی
میکنند زباله را در اولین فرصت از محل تولید آن دور کنند؛ بدون آن که خود را ملزم به جدا سازی و تفکیک زباله خشک و تر
و اقدامهای بهداشتی نمایند .تصور شهروندان از زباله دور ریختنی است ،از این رو به انباشت و تلنبار آن در یک مکان اقدام می-
نمایند ،در نتیجه شیرابه حاصل از این رویه که ناقل بیماری و میکرب است در کوچه و محله جاری میشود و منظره شهری
زشتی را به نمایش میگذارد .سپس سطلهای جمعآوری زباله به کانونهای آلودگی نقطهای تبدیل میگردند .عدم تعهد و
مسوولیتپذیری شهروندان در تفکیک از مبدأ به طور کلی هزینههای مربوط به تعامالت رسمی و در حالت اخص هزینه جمع-
آوری و دفع مواد بازیافتی و اثرات زیست محیطی و بهداشتی آن را افزایش داده است به گونهای که هزینههای گزاف برنامههای
جمعآوری و دفع زباله موجود جوابگوی حجم مشکالت فعلی زباله نمیباشد1و سایتهای دفن در نظر گرفته شده تنها
جوابگوی  15سال آینده شهر شیراز میباشند ،نیاز است همپای با رشد شتابان جمعیت و نیاز به منابع روز افزون گزینهها و
روشهای کارساز نوینی در نحوه حل معضل زباله انتخاب شود .یکی از کلیدهای موفقیت در این امر بررسی عوامل اجتماعی
مؤثر بر بازیافت نظیر ابعاد سرمایه اجتماعی می باشد .سرمایه اجتماعی قادر است با جلب مشارکت مردمی در بازیافت و افزایش
اعتماد هزینههای ارائه خدمات ،پیامدهای زیست محیطی و هزینههای مربوط به تعامالت رسمی مرتبط با زباله را کاهش دهد و
به بوم شهر پایدار کمک نماید (فنی .)108:1384 ،شناسایی ظرفیتهای سرمایه اجتماعی با ارزیابی عناصر اصلی نظیر
مشارکت ،اعتماد و پیوند های اجتماعی و تعهد شهروندان به تهیه برنامه های متناسب با ویژگی شهری منجر میشود و اجرای
بهتر برنامههای شهری را تضمین مینماید (نیکپور .)116:1394 ،بر اساس مطالب مطرح شده این پژوهش به دنبال تبیین این
مطلب است که چه رابطهای بین ابعاد سرمایه اجتماعی و بازیافت زباله های شهری در کالنشهر شیراز وجود دارد و تبیین
اجتماعی آن چگونه خواهد بود؟
پیشینه تحقیق:
بازیافت به معنی جداسازی مواد جامد ،پردازش و بازیابی آنها به نحویکه دوباره به عنوان مواد مفید در کاربرد اولیه یا
کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد (عبدلی .)143:1379 ،عالوه بر این به معنای استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و
ساخت مجدد کاال یا کاالهای قابل استفاده دیگر نیز اطالق میگردد .زباله یا به اصطالح پسماند به تمام مواد زائد (فسادپذیر و
فساد ناپذیر) اطالق میگردد که حاصل فعالیت های انسان و حیوان بوده و غیر قابل استفاده و بی مصرف باشد این مواد در
 - 1در ایران تنها 20درصد زباله های شهری بازیافت می شود  20 .درصد زباله های شهری نسبت به کل زباله های تولیدی (شهر و روستایی) در کشور
برابر با  3میلیون و  160هزار تن می باشد و بیش از  16میلیون تن ساالنه دفن می شود  .همچنین روزانه  1000تن زباله در شهر شیراز تولید می شود،
میانگین سرانه جهانی تولید زباله برای هر نفر  450تا  500گرم است و در کشور نیز  700گرم می باشد این میزان در شیراز بیش از  750گرم و از
میانگین سرانه جهانی و کشوری باالتر است و در سال بالغ بر  37میلیارد تومان هزینه جمع آوری زباله این شهر است که هر کیلو زباله بالغ بر 200
تومان هزینه بر می دارد( .روزنامه شرق( )93/2/3:خبرگزاری فارس.)91/01/30 :
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منازل ،مراکز تهیه و فروش مواد غذایی ،مؤسسات صنعتی و تجاری و کشاورزی ،بیمارستانها و مراکز درمانی تولید میشود
(چوبانگلوس 25 : 1388 ،و راینر.)25: 1390،
سابقه مدیریت مواد زائد به دهه  1930و اوایل دهه  1940در کشورهای صنعتی بر میگردد .در آن زمان پردازش زباله-
های شهری به مراحل تولید ،جمعآوری و دفن در زمین یا زباله سوزی منتهی میشد .مواد اولیه و انرژی به اندازه کافی در
دسترس بشر بود و ضرورت هایی مانند کمبود منابع تولید مواد و بحرانهای انرژی و زیست محیطی نیز مطرح نبود .حجم زباله
کم ،و اجزای فسادپذیر آن نیز برای خوراک دام و کشاورزی استفاده میشد .اما با رشد جمعیت شهری ،توسعه و افزایش
آگاهیهای ز یست محیطی از یک طرف و از سوی دیگر محدودیت مواد و منابع مشخص شد که روشهای قبلی مشکالت
زیادی به همراه دارد و آثار طبیعی متعددی به جای میگذارد ،بعالوه اینکه دفن و زباله سوزی نمیتواند حجم زباله تولیدی را
مرتفع سازد؛ در نتیجه مدیریت جامع زایدات شکل گرفت .هدف مدیریت مواد زاید ،بازیافت هرچه بیشتر مواد با ارزش زباله از
طریق مصرف کمتر انرژی و آثار کمتر زیست محیطی است .بر این اساس راهبرد ( 3rکاهش ،استفاده مجدد ،بازیافت) شکل
گرفت .این تحول تصور ما از بازیافت مواد را دگرگون کرد .اگر چه تولید مواد یکی از اهداف اصلی بازیافت است اما پردازش و
بازیافت اهدافی مانند باال بردن راندمان سیستم مدیریت مواد زاید شهری ،حفظ محیط زیست و توسعه پایدار را نیز دنبال می-
کند .از این رو پردازش و بازیافت به صورت زنجیره ای متشکل از حلقه های متعدد شکل گرفت:
 -1کاهش در مبدأ  -2جداسازی در مبدأ  - 3پردازش در محل تولید  -4پردازش و بازیافت در ایستگاه های انتقال  -5پردازش
و بازیافت در محلهای دفن  -6صنایع بازیافتی و تبدیل مواد  -7بازاریابی  -8ایجاد باز مصرف برای محصوالت بازیافتی -9
حمل و نقل مواد بازیافتی -10استاندارد تولید و مصرف محصوالت مواد بازیافتی  -11مراقبتهای بعد از مصرف مواد و
محصوالت بازیافتی (عبدلی.)19:1387 ،
از دهه  1970 -80موضوع استفاده مجدد و بازیافت شکل تازهای پیدا کرد ،جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیدند که منابع
معدنی زمین محدود است و تولید زباله موجب استخراج بیش از حد مواد خام از معادن و منابع میگردد و پایان منابع مرغوب
مصرف انرژی و سرمایه گذاری بیشتر برای استخراج از معادن نامرغوب را در پی خواهد داشت .موضوع مدیریت منابع ،حفظ
محیط زیست و مشکالت زیست محیطی سبب حرکت ( 3rسه عنصر) به  6عنصر و از دهه  1990به بعد به  8عنصر (کاهش
در مبدأ ،تولید ،ذخیره و پردازش در محل ،جمعآوری ،حمل و نقل ،پردازش و بازیافت ،دفع و مراقبتهای بعد از دفع) شد.
پژوهشی با عنوان تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر جلب مشارکت شهروندان در تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی در
منطقه  13شهرداری تهران (نوابخش و همکاران )1390 ،انجام شده است .طبق یافتهها بین سن ،جنس ،سطح تحصیالت،
وضعیت فعالیت ،نحوه آموزش ،تأثیر رسانه های گروهی ،رضایت از خدمات شهری ،اعتماد اجتماعی ،احساس تعلق اجتماعی،
احساس فایده مندی و باور به سودمندی با میزان مشارکت شهروندان در تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی (سطح 99
درصد اطمینان) رابطه معنی داری وجود داشته است (صفدری و همکاران .)1392 ،پژوهشی با عنوان بررسی میزان آگاهی،
نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهر یزد در زمینه بازیافت مواد زائد جامد انجام گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات در این
پژوهش پرسشنامه بوده است .طبق یافتههای استنباطی بین تحصیالت زنان ،نگرش ،شغل و آگاهی از بازیافت زباله همبستگی
معنی داری وجود داشته است.
پژوهشی تحت عنوان مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست محیطی (صالحی و همکاران )1391 ،با هدف مطالعه
رفتارهای مسئوالنه و غیر مسئوالن ه زیست محیطی در شهرستان سنندج و مناطق روستایی آن صورت گرفته است .یافتهها
نشان میدهد بین محل سکونت ،گروه های سنی و آگاهی زیست محیطی ،رابطه مثبت اما بین جنسیت و رفتارهای زیست
محیطی رابطه وجود ندارد عالوه بر این بین تحصیالت و رفتارهای زیست محیطی نیز رابطه منفی وجود داشته است .در
تحقیقی با عنوان آشکارسازی چهره سرمایه اجتماعی  ،مدارک و شواهدی از ارتباطات مبتنی بر طرح های مدیریت مواد زائد
جامد شهری در بنگالدش صورت گرفته است ( .)Hafez bhuan :2004هدف پژوهش این بوده که آیا طرحهای مبتنی بر
مدیریت مواد زائد جامد از طریق اعتماد بعنوان ویژگی سرمایه اجتماعی پدید میآید یا خیر؟ نتیجه بدست آمده بیان میکند
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محالتی با سطح باالی سرمایه اجتماعی بهتر قادر به سازماندهی مشارکت محلهای در مدیریت مواد زائد میباشند .در پژوهشی
با عنوان رفتار مصرفکنندگان در بازیافت ظروف پت در الهور پاکستان دانش و نگرشهای کلی مؤثر بر بازیافت ( Meer,
 )2001روش انجام گرفته ،کمی و نمونه گیری پژوهش تصادفی و جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه بوده
است .در این پژوهش رابطه مثبی بین بازیافت ،سطح پایین درآمد و افزایش انگیزه مالی و رابطه منفی بین تمایل به بازیافت و
افزایش هزینههای شخصی (زمان -تالش) نشان داده می شود .طبق این مطالعه میزان بازیافت کمتر بعلت عدم آگاهی عموم
مردم در مورد اهمیت زباله است .این مطالعه نشان میدهد سیستم جمعآوری مؤثر و برنامهریزی شده با ایجاد آگاهی میتواند
هزینههای شخصی بازیافت را کاهش دهد و به آنها در حفظ محیط زیست و بهبود جامعه کمک کند.
نظریه سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی شبکهای از ارزشها ،هنجارها و روابط اجتماعی است که میتواند با ایجاد روح
اعتماد ،همگرایی و تعامل صحیح بستر الزم را برای تحقق اهداف جامعه بوجود آورد .فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی
مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظم اجتماعی است که موجب ارتقای همکاری اعضای گروه یا جامعه گردیده و سبب پایین
آمدن سطح هزینه مبادالت و ارتباطات میگردد .از دیدگاه پا تنام نظریه سرمایه اجتماعی بر این فرض استوار است که به طور
کلی هرچه با دیگر افراد ارتباط بیشتری داشته باشیم اعتماد بیشتری به آنها خواهیم داشت در واقع آنچه باعث میزان باالی
مشارکت میشود اعتمادی است که در قالب همکاریهای اجتماعی ایجاد میشود (پاتنام .)292 : 1380 ،هنگام گسترش
سرمایه اجتماعی من به ما تبدیل میشود .به نظر وی سرمایه اجتماعی ابعادی از سازمانهای اجتماعی (مانند شبکهها،
هنجارها و اعتماد) است که هماهنگی و مشارکت در جهت منافع متقابل را تسهیل میکند (تاجبخش و همکاران.)487:1384 ،
با مروری بر منابع میتوان دریافت که سرمایه اجتماعی معطوف به کنش اجتماعی است و آن را غنی میسازد به تعبیری منبع
کنش اجتماعی محسوب میشود (خوش فر و همکاران.)39 :1388 ،
به نظر کلمن سرمایه اجتماعی جنبههای متفاوت ساختار اجتماعی را در بر میگیرد که کنش فردی و جمعی را تسهیل
مینماید وی معتقد است در صورتیکه انسجام اجتماعی تضعیف ش ود جایگاه ،میزان و نوع حق مبهم و نامشخص باقی میماند
و به دنبال آن نقشهای اجتماعی به اصطالح تیره میشوند ،انتظارات و تعهدات برای کنشگران در بستر روابط اجتماعی
نامعین میشود و سوء تفاهمها افزایش مییابد ،سپس به دنبال آن هماهنگی در روابط اجتماعی کاهش مییابد .کنشگران در
چنین وضعیت هنجاری برای فردگرایی خودخواهانه مهیا میشوند و از طریق حیله و زور منافع فردی را تأمین مینمایند.
بعالوه اینکه سایر کنشگران تمایل مییابند که منافع شخصی خود را بدون احساس تعهد عمومی نسبت به مصالح جمعی
دنبال نمایند.
اینگلها رت رابطه بین اعتماد و مشارکت را مورد بررسی قرار میدهد به نظر او اعتماد به یکدیگر از عوامل مؤثر بر مشارکت
است ،زیرا به واسطه اعتماد رفتارها قابل پیش بینی میشود که نتیجه آن تقویت حوزه کنش و تصمیمگیری است (اینگلهارت،
 .)378 :1372وی سرمایه اجتماعی را هم عرض اعتماد دانسته و شبکهها را نتیجه اعتماد مردم به یکدیگر میداند .اعتماد
اجتماعی مهم ترین متغیر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی است و به پیوند ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با
ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشوند .اعتماد به عنوان قلب اصلی سرمایه
اجتماعی باعث احساس امنیت ،آرامش و تمایل به مشارکت میشود اعتماد و جلب اعتماد چرخ مبادالت اجتماعی و اقتصادی را
روغن کاری کرده و در صورت نبود آن تعامالت روزانه بسیار هزینه بردار و سخت میگردد .آنتونی گیدنز اعتماد و تأثیر آن بر
فرایند توسعه را زیر بنای اصلی در جوامع مدرن می داند و بیان می دارد هر چه که سطح اعتماد اجتماعی باال باشد مشارکت و
همیاری مردم در عرصههای اجتماعی بیشتر و آسیبهای اجتماعی کمتر است (شارع پور و همکاران.)1390 ،
پیوتر زتومکا با الهام از گیدنز پیدایش فرهنگ اعتماد را آشنایی و نقطه مقابل آن را غرابت میداند .به عقیده وی احساس
آشنایی سبب ایجاد اعتماد میگردد ،انسانها اعتماد میکنند تا ارتباط برقرار کنند ،ارتباط برقرار میکنند تا این باور در
ذهنشان ریشه کند که بدون همکاری ،مشارکت و همفکری کاری از پیش نخواهند برد .اعتماد ،مهمترین انگیزهای است که
افراد را به داشتن ارتباطات دوسویه یا چندسویه تشویق می کند .حتی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی ،اعتماد را حسی
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میدانند که منجر به همکاری و تعهد می شود؛ فقط در این حالت است که انسان در عین تفاوتها ،قادر به حل مشکالت
خواهد بود (زتومکا .)145 :1384 ،طبق بخشی از اراء کلمن ،پوتنام و گیدنز ،زتومکا و اینگلهارت چنین رابطهای را به طور
نسبی میتوان ترسیم نمود( .شکل شماره .)1

شکل  -1رابطه تعاملی اعتماد  ،مشارکت و تعهد اجتماعی -منبع :یافته های تحقیق.1394،

 تئوری چرخه عمر محصول (مدلهای خطی و چرخهای مواد)تئوری چرخه عمر در مورد محصوالت ،بازار ،تکنولوژی و صنعت کاربرد دارد .طبق این مدل هر محصول (کاال ،خدمات) یا
صنعت دارای یک دوره عمر است ،بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی میشود ،رشد می کند و به مرحله
بلوغ و اشباع می رسد و در نهایت پیری و مرگ آن فرا می رسد .طبق این مدل خطی (در اصطالح گهواره تا گور )1چرخه مواد
با استخراج منابع آغاز شده و سپس با تولید محصول و در ادامه با دفن آن در محلهای دفن زباله به پایان میرسد (خودی،
 1: 1388و خرم دل و همکاران( .)28 : 1393 ،شکل شماره .)2

شکل  -2مدل خطی حرکت مواد به طور کلی)Braungart & et al, 2010:91( -

در مقابل مدل چرخشی (گهواره تا گهواره )2مواد و کاالها وجود دارد که ماده و محصولی را توصیف میکند که در پایان
عمر خود با بازیافت به یک محصول جدید تبدیل میشود .به طوری که هیچ زبالهای وجود ندارد .در این حالت زباله برابر با غذا
و منابع میباشد.

شکل  -3مدل چرخه ای مواد ()Braungart & et al, 2010:91

در مدل چرخشی مواد ،بر طراحی سیستمهای صنعتی تمرکز میشود به طوریکه مواد در چرخه بستهای میباشند .این مدل
فراتر از برخورد با مسائل مربوط به ایجاد زباله رفته و با پرداختن به مشکالت در منبع بر طراحی صنعتی تمرکز میکند.
 -نظریه جامعه بدون زباله (پسماند):

- Cradle to Grave
- Cradle to Cradle

1
2
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این نظریه استفاده نهایی زباله بعنوان منابع و انرژی را نمایش میدهد که پس از استفاده مجدد و بازیافت باقیمانده به
عقب بر میگردد تا دوباره طراحی صنعتی متناسب شود ،در این حالت با شناسایی نا کارآمدی فرآیندهای محصوالت و خدمات
در هزینهها صرفهجویی می شود و با کاهش نیاز به انرژی و استخراج معادن ضایعات زیست محیطی کاهش مییابد .این رویکرد
سطح جدیدی از نوآوری و بهرهوری را تشویق میکند و به جامعهای با منابع پایدار میاندیشد که در یک جریان چرخشی مواد
دوباره به جامعه برگردانده و تولید زباله متوقف میشود و رویکرد مدیریت زباله به بدون زباله میانجامد( .به سوی زباله صفر)
هم ابزار و هم پیش رانی برای توسعه پایدار و حفظ منابع است؛ در صورتیکه در حال حاضر بار دفن زباله به نسلهای آینده
منتقل می شود ( )Spiegelman, 2006:3و (.)Adams,1993:207
این نظریه دارای اصولی به شرح زیر میباشد:
 -1اگر هر چیز غیرقابل استفاده ،غیر قابل بازیافت و ناخواسته باشد ،زباله است -2 .از تولید زباله باید اجتناب شود؛ نه اینکه به
حداقل برسد یا کاهش یابد -3 .وجود زباله شواهدی از طراحی صنعتی و اجتماعی ضعیف است .رویکرد جامعه بدون زباله
شامل حرکتی از پایان دادن به دفع و دفن در گذشته تا حرکتی به مدیریت منابع در آینده میباشد .اگر یک محصول نتواند
مورد استفاده مجدد ،تعمیر ،بازسازی و مرمت ،فروش دوباره ،بازیافت یا کمپوست قرار گیرد ،تولید آن باید محدود شود و دوباره
طراحی گردد یا از چرخه تولید حذف شود .این نظریه تمام چرخه عمر محصوالت و سازه ها را به صورت حلقه بسته در نظر
میگیرد .بدان معنی که تمام محصوالت ،ساختمانها و شهرها را میتوان بازیافت کرد و  100درصد زباله را از دفن منحرف نمود
و مواد آلی را نیز با کمپوست به خاک بازگرداند ( .)Lehmann and et al,2012:401-405نظریه جامعه بدون زباله
مستلزم  3 Rو سپس )Johnson, 2013:15( 5 Rبه شرح ذیل میباشد:

شکل  -4هرم مبتنی بر جامعه بدون زباله ()Connett,2013:11

 -1راهبرد امتناع و جلوگیری از تولید زباله با طرح سؤال :چه چیزی را ما نیاز نداریم؟
 -2راهبرد کاهش دادن زباله با طرح سؤال :چه چیزی را شما نیاز دارید؟
 -3راهبرد استفاده مجدد از کاالها با طرح سؤال :یک محصول و کاال چندین بار میتواند استفاده شود؟
(لباس بچه ،اسباب بازی و برخی از محصوالت میتوانند به منظور هدفهای گوناگون مجدداً استفاده شوند).
 -4راهبرد بازیافت :در این مرحله مهم است که مواد بازیافتی تفکیک شوند.
الف :آنهایی که قابل استفاده مجددند .ب :آنهایی که به چرخه بر میگردند .ج :آنهایی که میتوان کاهش داد .د :آنهایی که
نمیتوان کاهش داد.
 -5راهبرد تولید کمپوست :زبالههای آلی به کود تبدیل میشود (.)Great Britain,2008:11
 -6شناسایی و نشان دادن موانع سازمانی و ایدئولوژیک (توجه به سیستمهای خطی صنعتی ،جهانی شدن و فرهنگ مصرف
کننده).
با توجه به دیدگاههای مطرح شده در مبانی نظری ،سرمایه اجتماعی منبع کنش اجتماعی محسوب میشود و آن را غنی
میسازد .در فضای مبتنی بر اعتماد پیش بینی کنشهای بازیافتی امکانپذیر میگردد شهروندان و نهادهای مسئول بر پایه
انتظارات متقابل و تعهدات به یکدیگر عمل میکنند .اعتماد در دو سطح بین شخصی و نهادها باعث میشود هر کدام به شکلی
شایسته و با وظیفه شناسی عمل کنند و به نحو مناسبی زباله ها را تفکیک شده در موعد مقرر در جایگاه مناسب قرار دهند .به
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بیانی اعتماد به رویکردها و نحوه خدمات سازمانی و کارآیی تخصصی آنها برای شهروندان مطرح میباشد .این امر گسترش
مشارکت اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت و باعث کاهش هزینههای تعامالت رسمی نظیر جمعاوری زباله میگردد.
مشارکت شهروندان در امور شهری این امکان را فراهم میکند که مشکالت مربوط به زباله را با روح جمعی و همگانی حل
نمایند ،در سرنوشت خویش مشارکت جویند و بر فرآیند تصمیمگیری مربوط به امور جمعی تأثیر گذارند .به گونهای که اگر
زمینهای برای مشارکت شهروندان در یک طرح بازیافتی فراهم نشود ،توسعه و تحقق آن ممکن نخواهد بود .به زعم آنتونی
گیدنز هر چه که سطح اعتماد اجتماعی باال باشد؛ مشارکت و همیاری مردم در عرصههای اجتماعی بیشتر میشود و تعهد
اجتماعی افزایش مییابد ،تعهد اجتماعی شهروندان مترادف اقدامهای مسئوالنه و دگرخواهانهی شهروندی است که شهروندان
را به سمت افزایش بهره عمومی به جای بهره شخصی سوق میدهد .به این معنی که با اطالق بار ارزشی به بازیافت زباله انجام
آن اخالقی و عکس آن یعنی رها سازی در معابر و شهر غیر اخالقی تلقی میشود و فرد فشار هنجاری بر خود حس مینماید.
در این حالت شهروندان میدانند که رها کردن زباله و حرکت شیرابه آن در معابر فقط متوجه فرد نمیباشد ،بلکه جامعه شهری
را تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو خود را متعهد به رعایت کنشهای مناسب بازیافتی میداند که نفع و پیامدهای جمعی نظیر
بهداشت و منظر زیبای شهری در آن نهفته است .با توجه به دیدگاههای عنوان شده مدل مفهومی پژوهش حاضر به شکل زیر
ترسیم میشود:

شکل  -5مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق:
روش بکار رفته در این تحقیق پیمایشی با تکنیک مدلسازی معادله ساختاری است ،گردآوری دادههای مورد نیاز با
پرسشنامه حضوری و مراجعه به افراد باالی  15سال تکمیل گردیده است .جامعه آماری پژوهش مشتمل بر مجموعه افراد (اعم
از زن و مرد) 15ساله و باالتر ساکن در مناطق  9گانه کالنشهر شیراز میباشد .برای تعیین حجم نمونه با توجه به حجم نمونه
در مدلسازی معادالت ساختاری (پارامترهای آزاد ،تعداد سازههای زیاد و احتمال خطای نمونهگیری و دستیابی به حداکثر
درست نمایی) نمونه آماری تعداد  500نفر انتخاب شد (قاسمی )160 :1390 ،و با روش نمونهگیری سهمیهای ،متناسب با
حجم جمعیتی هر یک از مناطق و سن پاسخگویان و با توجه به نقشه جغرافیایی هر منطقه داده ها جمع آوری گردیده است.
آنچه برای پایایی این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته پایایی همسانی درونی آیتمها است و معموالً ضریب الفای کرونباخ
گزارش میشود .ضریب بدست آمده برای مجموع ابعاد بازیافت زباله شهری  0/76و ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی
 ،0/71تعهد اجتماعی  0/73و مشارکت اجتماعی )0/70می باشد .برای برآورد اعتبار ابزار سنجش از دو روش اعتبار صوری و
سازهای استفاده شده است ،برای سنجش اعتبار صوری معرفهای پژوهش به کارشناسان و متخصصان حوزه پسماند شهری ارائه
و نظر متخصصان در رابطه با معرفها ،تعداد ابعاد و سایر نیازهای پژوهشی اعمال گردید .در اعتبار سازه نیز از تکنیک تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شده است( .شکل شماره .)6
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شکل  -6اعتبار عاملی اعتماد  ،مشارکت و تعهد اجتماعی  -منبع :یافته های تحقیق.1394،

در این رابطه هرچه واریانس مشترک یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده شده بیشتر باشد وزن آن متغیر مشاهده شده
در تعریف متغیر پنهان بیشتر میباشد .از اینرو میتوان گفت در مدل عاملی اعتماد اجتماعی معرف  ،QE3در مدل مشارکت
اجتماعی معرف  Q72و در مدل تعهد اجتماعی معرف  Q55باالترین بار عاملی را در بین معرفهای مربوط دارند.

شکل  -7اعتبار عاملی بازیافت زباله های شهری -منبع:یافته های تحقیق.1394،

در شکل ( )7مدلهای پنهان (استفاده مجدد ،کاهش از مبدأ توسط شهروندان ،تفکیک از مبدأ) خود تحت تأثیر متغیر پنهان
بازیافت زبالههای شهری اما در یک سطح باالتر قرار دارند .در مجموع با توجه به واریانس مشترک بیشتر بین متغیرهای
مشاهده شده Q6 ،و  Q7دارای کمترین خطای اندازه گیری میباشند .در ضمن مقادیر برآورده شده بارهای عاملی در مورد
سازه های پژوهش معنی دار بودهاند.
در توضیح مقدار کای اسکوئر مدل و سطح معنیداری این گونه بیان میشود که اگر سطح معنی داری بیش از  5صدم
باشد ،مدل تدوین شده تأیید میشود .اما با اهمیت به حجم باالی نمونه معموالً کای دو معنی دار میشود و از این رو کای
اسکوئر نسبی مبنی داوری قرار میگیرد .سطح معنی داری در مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بیش از  5صدم و کای
اسکوئر نسبی در تعهد اجتماعی و بازیافت زباله شهری بین 1تا  5میباشد .برازش تطبیقی باالتر از مقدار ( ،)0/90شاخص ریشه
دوم میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از مقدار ( ،)0/08ریشه میانگین مربعات باقیمانده نزدیک به صفر و شاخص نیکویی
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برازش بیش از  0/90حاکی از مطلوبیت هر  4مدل اندازهگیری هستند .شاخصهای ارزیابی کلیت مدل اندازهگیری بیانگر این
است که این مدلها توسط دادههای گردآوری شده حمایت میشوند و به عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار است.
(جدول شماره .)1
شاخص نیکویی برازش

شاخص نیکویی برازش

اصالح شده

باقیمانده

کای اسکوئر نسبی

ریشه میانگین مربعات

تعهد
اجتماعی

0/99

0/95

0/04

4/79

0/08

0/32

0/96

0/00

ریشه دوم میانگین

مشارکت
اجتماعی

1

1

0/00

0/03

0/00

0/33

1

0/97

شاخص
اعتبار
عاملی

مربعات خطای برآورد

اعتماد
اجتماعی

0/99

0/96

0/01

3/53

0/07

0/16

0/99

0/06

شاخص برازش تطبیقی

بازیافت زباله
شهری

0/97

0/94

0/06

2/01

0/04

0/70

0/94

0/00

مقتصد

شاخص برازش تطبیقی

سطح معناداری

جدول  -1شاخصهای برازش کلی -بازیافت زباله های شهری  ،اعتماد اجتماعی  ،مشارکت اجتماعی و تعهد اجتماعی

منبع:یافته های تحقیق.1394،

یافتههای توصیفی و استنباطی تحقیق:
در این پژوهش بیشترین فراوانی (نما) پاسخگویان در گروه سنی  25سال برابر با  45نفر میباشد و کمترین نما به سنین
بیش از  60سال اختصاص داشته است .از نظر تحصیالت  3/6درصد پاسخگویان بی سواد 36 ،درصد ابتدایی 49 ،درصد دیپلمه
و  10درصد لیسانسه و باالتر میباشند .از نظر پایگاه اجتماعی  3/8درصد در پایگاه خیلی پایین 24 ،درصد در پایگاه پایین،
 33/2درصد در پایگاه متوسط 34/6 ،درصد در پایگاه باال و  4/4درصد در پایگاه خیلی باال قرار داشتهاند 40/4 .درصد نمونه
برابر با  202نفر را زنان و  59/6درصد برابر با  299نفر را مردان تشکیل دادهاند.
در جدول شماره  2مؤلفه مشارکت اجتماعی نسبت به سه مؤلفه دیگر دارای واریانس بیشتری میباشد و نشان از عدم
توافق پاسخگویان در این مؤلفه نسبت به دو مؤلفه دیگر میباشد .با این توضیح مؤلفه اعتماد اجتماعی دارای کمترین واریانس
در بین سه مؤلفه میباشد که به معنای توافق نظر بیشتر پاسخگویان در پاسخهایشان و شباهت بیشتر آنان در این بعد میباشد.
در بین ابعاد بازیافت زبالههای شهری در بعد کاهش از مبدا پاسخگویان توافق نظر بیشتری داشتهاند .چون واریانس این بعد
نسبت به بقیه کمتر است ،اما در بعد استفاده مجدد واریانس بیشتر است .کشیدگی منفی نیز حاکی از تفاوت نمرات دارد از این
رو میانه شاخص مرکزی مناسبتری میباشد زیرا پاسخگویان نا همگن هستند.
جدول  -2شاخصهای توزیع ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد بازیافت زباله های شهری
----

تعهد
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

سرمایه
اجتماعی

کاهش
از مبدا

تفکیک
از مبدا

استفاده
مجدد

بازیافت زباله
شهری

میانگین

3/35

2/68

2/61

2/88

3/22

3/39

3/11

3/41

میانه

3/32

2/74

2/66

2/86

3/20

3/40

3

3/42

انحراف معیار

0/788

0/861

0/649

0/531

0/755

0/834

0/983

0/571

واریانس

0/622

0/743

0/421

0/282

0/571

0/696

0/968

0/326

کشیدگی

0/117

-/218

-/287

-/010

-/062

-/621

-/675

-/028

منبع:یافته های تحقیق.1394،
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آزمون فرضیه ها:
در این قسمت ابتدا شدت همبستگی (ارائه متغیرها به صورت مشاهده شده و بدون خطای اندازه گیری) و سپس اثر ابعاد
سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری (به صورت سازهای پنهان با احتساب خطا) ارایه میشود .شدت
همبستگی بین (اعتماد ،مشارکت ،تعهد اجتماعی) و بازیافت زبالههای شهری به ترتیب  0/20و  0/19و  0/15صدم میباشد.
الزم به ذکر است که در آزمون پیرسون متغیرها فاقد خطای اندازهگیری فرض شدهاند ،در حالیکه در عمل این متغیرها
مشاهده شده نمیباشند .بنابراین به لحاظ روش شناختی انتظار می رود که برآوردها و آزمون فرضیات در حالتی که خطای
اندازهگیری متغیرها نیز محاسبه شود؛ دارای نتایج واقعیتری باشد و نتایج واقعی تری حاصل شود( .جدول شماره .)3
جدول  -3شدت همبستگی بین (اعتماد ،مشارکت ،تعهد اجتماعی) و بازیافت زباله های شهری
اعتماد اجتماعی
بازیافت
زباله های شهری

تعهد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

ضریب همبستگی

0/209

0/197

0/155

سطح معنی داری

0/00

0/00

0/001

تعداد

500

500

500

منبع:یافته های تحقیق.1394،

ذکر این نکته ضرورت دارد که در رابطه با شاخصهای کلی بر ارزش هیچ شاخص منفردی وجود ندارد که بتوان بر اساس
آن درباره کلیت مدل قضاوت کرد ( قاسمی ) 199 :1389 ،بلکه الزم است تا مجموعه ای از شاخص های مطلق ،تطبیقی و
مقتصد با هم در نظر گرفته شود .نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی به جهت قضاوت و حمایت از داده ها شاخص مناسبتری
است این مقدار برای مدل برابر  2/21که کمتر از مقدار مجاز است  .شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده بین مقدار
صفر تا یک تغییر میکند و از شاخصهای بدی برازش میباشد (یعنی شاخصی که مقدار آن کوچکتر باشد مدل تدوین شده
قابل قبول تر تلقی میشود) دامنه آن برای مدل عاملی تدوین شده کمتر از  0/05و مطلوب است .سایر شاخصهای برازش
مدل نشان می دهد که مدل معادله ساختاری فوق از برازش نسبتا خوبی برخوردار میباشد .شاخصهای مطلق (شاخص نیکویی
برازش و شاخص نیکویی برازش اصالح شده) مدل تدوین شده در دامنه مناسب هستند .شاخصهای مقتصد (ریشه دوم
میانگین مربعات خطای برآورد و کای اسکوئر نسبی کوچکتر از  )5از دامنه قابل قبول پایین تر نشان میدهند و شاخص
شاخص برازش تطبیقی مقتصد باالتر از  0/5میباشد مقدار شاخص برازش تطبیقی به خاطر این که همبستگی بین متغیرهای
حاضر در مدل ضعیف میباشد مقدار کمتری را نشان میدهد .شاخصهای ارزیابی کلیت مدل در مجموع نشان میدهند که
مدل تدوین شده توسط دادههای گردآوری شده حمایت میشوند( .جدول شماره  4و شکل شماره .)8

شاخص

شاخص نیکویی برازش

شاخص نیکویی برازش اصالح

شده

کای اسکوئر

باقیمانده

ریشه میانگین مربعات

کای اسکوئر نسبی

خطای برآورد

شاخص برازش تطبیقی

مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات

منبع:یافته های تحقیق.1394،

شاخص برازش تطبیقی

مقدار

0/92

0/90

526

0/08

2/21

0/04

0/74

سطح معناداری

جدول  -4شاخص های برازش کلی مدل معادله ساختاری بازیافت زباله های شهری

0/89

0/00
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شکل  -8مدل معادله ساختاری تأثیراعتماد ،مشارکت و تعهد اجتماعی بر بازیافت زباله های شهری  -منبع:یافته های تحقیق.1394،

فرضیه اول :تعهد اجتماعی بر بازیافت زباله اثر مثبت دارد.
ضریب استاندارد وزن رگرسیونی نشان دهنده اثر متغیر مکنون تعهد اجتماعی بر بازیافت زباله به میزان  0/13صدم است
یعنی به ا زای هر واحد افزایش یا کاهش در متغیر تعهد اجتماعی به همان مقدار افزایش یا کاهش در متغیر بازیافت زباله بوجود
می آید .طبق نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری کمتر از  5درصد است فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته میشود.
بدین معنی که شهروندانی با تعهد اجتماعی متفاوت از میزان بازیافت متفاوتی برخوردار هستند و با افزایش تعهد اجتماعی
بازیافت زباله افزایش مییابد.
فرضیه دوم :مشارکت اجتماعی بر بازیافت زباله اثر مثبت دارد.
وزن رگرسیونی در رابطه ساختاری اثر  0/ 23صدم مثبت را نشان میدهد با توجه به سطح معنی داری کمتر از پنج صدم،
فرضیه صفر رد شده و فرضیه یک پذیرفته میشود ،بدین معنی که مشارکت اجتماعی بر بازیافت زباله اثر دارد و باعث افزایش
آن میشود.
فرضه سوم :اعتماد اجتماعی بر بازیافت زباله اثر مثبت دارد.
در این فرضیه با اطمینان  99درصد فرض صفر رد میشود و فرض یک پذیرفته میشود .شهروندانی که از سطح اعتماد
اجتماعی باالتری برخوردارند ،رفتارهای بازیافتی بیشتری دارند به نوعی نمرات باالی اعتماد اجتماعی با نمرات باالی بازیافت و
نمرات پائین اعتماد اجتماعی با نمرات پائین بازیافت هماهنگی دارد .اثر این رابطه 0/13صدم میباشد .در مجموع ضرایب همه
متغیرهای اشکار و پنهان در مدل معنی دار میباشد و برآورد پارامترهای مدل نشان میدهد که ضرایب برآورد شده تفاوت
اساسی با صفر دارند .مقادیر مدل ساختاری موجود بیانگر این است که اعتماد ،مشارکت و تعهد اجتماعی در مجموع 0/13
درصد از واریانس متغیر پنهان درونی بازیافت زباله را تبیین میکنند و  0 /67عوامل به خارج از مدل مربوط میباشد.
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جدول  -5برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد تأثیر اعتماد ،مشارکت و تعهد اجتماعی بر بازیافت زباله های شهری
برآورد
غیر استاندارد

برآورد
استاندارد

خطای
استاندارد

نسبت
بحرانی

سطح
معنی داری

بازیافت زباله های شهری

nn->

مشارکت
اجتماعی

0/217

0/23

0/066

3/28

0/001

بازیافت زباله های شهری

>--

تعهد اجتماعی

0/164

0/13

0/079

2/06

0/039

بازیافت زباله های شهری

>--

اعتماد
اجتماعی

0/134

0/13

0/063

2/12

0/034

پارامترهای مدل ساختاری

منبع :یافته های تحقیق.1394،

نتیجهگیری:
در این پژوهش همبستگی و تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح در بازیافت زبالههای
شهری مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای پژوهش مبتنی بر اثر تعهد اجتماعی بر بازیافت زبالههای شهری میباشد ،هر
چقدر سطح تعهد اجتماعی باالتر باشد؛ بازیافت زبالههای شهری بیشتر صورت میگیرد .چنین میتوان استدالل کرد که تعهد
اجتماعی یکی از عوامل مهم در اثر گذاری کنشهای بازیافتی شهروندان محسوب میشود .الزم به ذکر است که تعهد اجتماعی
عملی در جهت مسئولیت پذیری و ترجیح منافع جمعی است توجه افراد به مسئولیت هایشان در قبال زباله به عنوان یک
شهروند در جامعه مستلزم اعتماد به دیگران و نهادهای ا جتماعی تخصصی نظیر شهرداری و سازمان پسماند است در چنین
وضعیتی در کنش های بازیافتی مسئووالنه خیر جمعی ،بهداشت شهری و حفظ منابع نهفته است .افرادی که دارای تعهد
اجتماعی میباشند به کنشهای بازیافتی پایبند میباشند ،زبالههای خشک و تر را تفکیک و در سطلهای جداگانه قرار می-
دهند .در چنین شرایطی مجموعهای از باورها و افکار شکل گرفته حول موضوع بازیافت ،شهروندان را به همکاری و هماهنگی با
سایرین ترغیب مینماید .چنانکه اگر فرد عملی خارج از هنجارهای مورد قبول انجام دهند ،مورد سرزنش سایرین قرار میگیرند
این نتایج همسو با دیدگاه کلمن در مبانی نظری است که با انسجام و تعهد اجتماعی نظم ایجاد میشود و کنشهای افراد قابل
پیش بینی میشود و در صورت عدم آن رفتارهای خود خواهانه رواج می یابد .مشارکت اجتماعی بر بازیافت زبالههای شهری اثر
دارد .مشارکت هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت زندگی فردی در آمده و با احساس مسئولیت جمعی به شهروند
بدل شوند مشارکت اجتماعی برنامههای بازیافت را مشروعیت بخشیده و آن را نهادینه میسازد .این نتایج همسو با دیدگاه
پاتنام است که میزان مشارکت را اعتمادی میداند که در قالب همکاریهای اجتماعی ایجاد میشود و با پژوهشهای پیشین از
جمله حافظ بهیان ( ) 2004نیز همخوانی دارد که افرادی با سطح باالی سرمایه اجتماعی بهتر قادر به سازماندهی مشارکت
محله ای در مدیریت مواد زائد میباشند.
افزایش اعتماد اجتماعی بر بازیافت زبالههای شهری اثر دارد و آن را افزایش میدهد .اهمیت اعتماد در روابط و پیوندهای
اجتماعی به گونهای است که میتوان آن را عنصر اساسی زندگی اجتماعی تلقی نمود که زمینه همکاری و تعامل را در جمع-
آوری و بازیافت زباله گسترش میدهد .این یافته همسو با نظر اینگلهارت است که بیان میکند اعتماد اجتماعی هنجارهایی
خلق می کند که موجب میشود که کنش قابل پیش بینی گردد و در نتیجه آن تصمیمگیری تقویت و اهداف اعضا تحقق یابد.
در صورت نبود اعتماد بنا بر نظر کلمن تعامالت روزانه بسیار هزینه بردار و سخت می گردد و مانع از تداوم و تقویت رابطه و
کاهش همکاری و تعامالت در کنشهای بازیافتی میگردد .در این حالت صورتی از فردگرایی و منفعت طلبی رواج مییابد و
شهروندان تنها به فکر رهایی از شر زباله میباشند که به ه ر طریقی آن را از محیط خود دور کنند بی آنکه خود را در بستر
اجتماعی کالن تری ببیند و به پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی آن توجه نمایند .همچنین نتیجه مؤید پژوهش (نوابخش و
همکاران )1390،در رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت شهروندان در بعد تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی و تفاوت فاحش
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 با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای.یافته این پژوهش با آن در اندازهگیری متغیرها به عنوان سازهای پنهان است
:افزایش سرمایههای اجتماعی به منظور نیل به کنشهای بازیافتی ارائه میشود
 افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیریها و سیاست گزاریهای مدیریت مواد زائد در محله به ویژه در مورد استقرار.مخازن و طرح جمعآوری مکانیزه
 گسترش مسئولیت تولید کنندگان زباله از طریق پرداخت هزینه برای زباله بیشتر بررسی وضعیت شبکههای اجتماعی و کانون ایجاد کنندهی سرمایه اجتماعی استفاده از ظرفیتهای ناشی ا ز اعتماد فردی و اعتماد نهادی در میان شهروندان شیراز و تالش در جهت تقویت هرچه بیشتر مؤلفههای سرمایه اجتماعی
 بهره گیری از ظرفیتهای مشارکت های همیارانه در تفکیک زباله در همه مناطق شهر شیراز استفاده از ظرفیتهای ناشی از سطح نسبتاً باالی تعلق شهروندان به محل زندگی شان برای جلب مشارکت آنان دربازیافت در طرح های محله محور
. ارتقای سطح اگاهی و شناخت از عملکرد شهرداری جهت افزایش مشارکت و اعتماد شهروندان به طرحهای بازیافتReferences:
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