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  چكيده  
كاهش پيامدهاي ناخواسته ناشي از فقدان  برايهاي مناسب  ريزي يك سامانه مديريت راهبردي با استفاده از ابزارها و فناوري امروزه طرح

كه ) روستاهاي شهرستان ميناب(مورد مطالعه  ةد تا در جامعشدر اين مطالعه تالش . اصولي پسماند در مناطق روستايي ضروري استمديريت 
حضوري و تكميل  ةشود اطالعات مورد نياز از طريق نظرسنجي از مردم طي مراجع درصد از جمعيت شهرستان ميناب را شامل مي ۳۷/۷۴حدود 

برنامه  ةبه منظور ارائ. دشوآوري  هاي روستايي جمع فيزيكي زباله تحليل  و  تجزيهبرداري، توزين و  منتخب، نمونه پرسشنامه از خانوارهاي
گيري چند معياره   هاي تصميم كه از تكنيك ،)AHP و  SWOTتلفيقي از روشهاي( A’WOTراهبردي مديريت پسماندهاي روستايي از روش

از شناسايي عوامل اثرگذار بر مديريت پسماند، به منظور تدوين برنامه راهبردي ، وزن هر عامل  پس .گيري شد بهره استمحيط زيست  ةدر حوز
ارزيابي عوامل داخلي و عوامل  جداولعوامل مورد نظر در  ،در ادامه. شدتعيين  ۰۲/۰ تحليل سلسله مراتبي با نرخ ناسازگاري فراينداز طريق 
 .موقعيت يابي شدنداعداد به دست آمده در مرحله تلفيق . به دست آمد ۳۶۷/۲و  ۱۰۵/۲ه ترتيب نمرات كه ب مورد ارزشيابي قرار گرفتندخارجي 
نتايج اين بررسي نشان . نددششناسايي  بر اساس نمرات جذابيت و راهبردهاي ممكن شدهتشكيل جدول برنامه ريزي كمي راهبردي  ،در ادامه

مديريت آنها به كمك  ةاي و آگاهي جامعه در مورد آلودگي ناشي از پسماندها و نحو يغات رسانهتنوير افكار عمومي از طريق تبل"داد كه راهبرد
  . است ۲۲۴/۵به عنوان مهمترين راهبرد پيش روي با امتياز "ها دهياري

  

  كليد واژه
 ، شهرستان مينابA’WOTمديريت راهبردي، پسماند، تصميم گيري چند معياره، تكنيك 

  سرآغاز
حـال و  نسـل  ط زيست يكي از وظـايف اصـلي   حفاظت از محي

حفظ محيط زيست يكـي از اركـان    هبه طوري كه امروز ،آينده است
اي  محيط زيست به عنـوان پديـده  . رود به شمار ميمهم حقوق بشر 

نامحدود نه فقط براي نسل امروز بلكه براي ادامـه حيـات آينـدگان    
ش جمعيـت و  توليد انبوه پسـماند ناشـي از افـزاي   . بايد حفظ شود مي

هـاي   آلودگي باعثتغيير الگوي مصرف در جوامع شهري و روستايي 
زيست محيطي و در نتيجه به خطر افتادن بهداشت و سالمت افـراد  
جامعه شده است كه نيازمنـد الگـوي مناسـب مـديريت پسـماند بـر       

توجـه بـه عوامـل فـوق، بررسـي مـديريت       . استاساس شرايط روز 
ي، بهداشت و محيط زيست روستاييان پسماندها به منظور حفظ ايمن

و همكارانش در  ,Kajanus ).۱۳۸۶عبدلي، ( كند اجتناب ناپذير ميرا 

در  جهانگردي ةبرنامه مديريت راهبردي توسع ةارائ ةزميندر (2004) 
اي را با اسـتفاده از روش تلفيقـي    كشور فنالند مطالعه "توركو”شهر 

A’WOT
تلفيقـــي از  در ايـــن مطالعـــه. بـــه انجـــام رســـاندند 1

SWOTروشهاي
AHPو  2

ريزي راهبردي مورد اسـتفاده   در برنامه 3
توانـد   آن است كه مي A’WOTروش  استفاده ازمزيت  .قرار گرفت

در  مـؤثر دهي و تعيين درجه اهميت عوامل داخلي و خـارجي   با وزن
ارائه  SWOTارائه برنامه راهبردي نتايج دقيق تري نسبت به روش 

 AHPروش  لفيـق ت "عنوان باتحقيقي در  .)Kajanus, 200(4 دهد
در  ۲۰۰۷در سـال  كـه   "راهبـردي هـاي   برنامه ريـزي  در SWOTو

ريـزي   در برنامه SWOTروش  ،كشور ونزوئال به انجام رسيده است
 بـراي كـه   نتايج اين مطالعـه نشـان داد  . است بررسي شده راهبردي

بـر   رمؤثترجيح نسبي عوامل داخلي و خارجي  سنتيغلبه بر مشكل 

  sajozi@yahoo.com                                                                              ۰۹۱۲۶۱۹۴۶۷۶ :تلفن: نويسنده مسئول

  



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۹۴  
به صورت تلفيقي  SWOTهمراه با  AHPاز روش  نتوا مي سازمان
هـاي پيشـنهادي    دن برنامهكرتر  واقعي منظور بهتا بتوان  دكراستفاده 

   .),Aranda, 2007 Osuna ( گام برداشت
بررسـي   "عنوانرا با پژوهشي ناصر محرم نژاد و مهناز تهراني 

ن شهرهاي كشور بـا  در كالپسماند  عوامل دروني و بيروني مديريت
در ســال  "QSPMو تشـكيل مـاتريس    SWOTروش اسـتفاده از  

پـس از بررسـي عوامـل داخلـي و      در اين مطالعه. دادندانجام  ۱۳۸۷
هاي  راهبردكه از بين  ،نتيجه شدبر مديريت پسماندها،  مؤثرخارجي 

بر مديريت پسماند بـر اسـاس ميـزان وزن كلـي در اصـالح و       مؤثر
اجـراي   بـراي پايدار، استفاده از ابزار قـانوني   ةوسعت منظور بهحركت 

محــرم نــژاد و (سيســتم مــديريت پســماندها اولويــت بــاالتري دارد 
  ). ۱۳۸۶تهراني،

پژوهشـي بـا    ۱۳۸۶در سـال  عبـدلي و همكـارانش   محمدعلي 
بازيافـت پسـماندهاي روسـتايي در اسـتان      نيـروي ارزيابي  "عنوان 

هاي انجام شـده بـه ايـن     سيكه پس از برر دادندانجام  "هرمزگان 
هـاي مـديريت پسـماند در     نتيجه رسـيدند كـه در طراحـي سيسـتم    

توان روي سود حاصل از بازيافت بـه   روستاهاي استان هرمزگان نمي
بنـابراين لـزوم فعاليـت بيشـتر     . عنوان بنگاه اقتصادي محاسبه كـرد 

وزارت كشور در ايجاد زيـر سـاختارهاي مـديريت پسـماند و صـنايع      
اوليـه و فقـط بـه منظـور      ةتي را بدون توجه به بازگشت سرمايبازياف

  ).۱۳۸۶عبدلي، ( شود حفظ محيط زيست را ياد آور مي
هـاي سـازمان    بر اسـاس دسـتورالعمل معاونـت امـور دهيـاري     

وضـعيت و   يهـدف ارتقـا  « هاي كشور كـه بـا    شهرداري و دهياري
جهـت بـه   روستاهاي كشور در ) زباله(بهبود مديريت مواد زايد جامد 

نامطلوب زباله بر محيط زيست و منابع آب و بـر   آثارحداقل رساندن 
، صادر شـده اسـت، در   »طرف كردن مشكالت بهداشتي و اجتماعي

اين پژوهش ضمن مشخص كردن نهادهاي اجرايي مسئول مديريت 
هـا از سـطح روسـتا،     آوري زبالـه  جمع ةمواد زايد جامد روستايي، شيو
آوري،  فن و شرايط تملك و هزينه جمعمحل انباشت موقت، محل د

اجراي صحيح مديريت  ةالزم. حمل و دفع زباله نيز روشن شده است
اي هماهنـگ و همزمـان بـراي     پسماند در يك منطقه، تدوين برنامه

آمـوزش، تفكيـك، جمـع آوري،    (هاي مـديريت پسـماند    تمام بخش
نـاب در  شهرستان مي). ۱۳۸۷دربان آستانه،  ( است) بازيافت و پردازش

كيلومتر مربع است  ۲۶/۵۱۷۲استان هرمزگان قرار دارد و وسعت آن 
دقيقـه   ۴درجـه و   ۵۷دقيقه عرض شـمالي و   ۹درجه و  ۲۷كه بين 

طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده و ارتفـاع آن از سـطح   

جمعيت شهرستان ميناب  ۱۳۸۵بر طبق آمار سال . متر است ۱۶دريا 
درصد  ۳۷/۷۴درصد در نقاط شهري و  ۵۹/۲۵ نفر بوده كه ۲۱۸۸۵۶

درصـد جمعيـت غيـر سـاكن بـوده اسـت        ۰۴/۰در نقاط روستايي و 
بـه علـت افـزايش جمعيـت در     ). معاونت برنامـه ريـزي اسـتانداري   (

و تغييـر الگوهـاي    مسـئله ، توليد انبوه پسماند ناشي از ايـن  روستاها
، تاييدر جوامـع شـهري و روسـ   ) افزايش مواد يكبار مصرف(مصرف 

ضرورت ايجاد سيسـتم مـديريت جـامع را در ايـن روسـتاها ايجـاب       
  .كند مي

  مواد و روشها  
سـت كـه بـه دليـل ازديـاد      روستا ۲۹۴شهرستان ميناب داراي 
فقدان منابع مالي و نيروي انساني مورد روستاها و گستردگي منطقه، 

روستا به عنـوان   ۲۲تعداد فقط ، در اين پژوهش نياز براي سرشماري
در روستاهاي نمونه  دباي از آنجا كه مي. شدروستاهاي نمونه انتخاب 

فيزيكي زبالـه صـورت پـذيرد الزم بـود كـه حـداقل        تحليل و تجزيه
ــد   ــته باش ــود داش ــتاها وج ــازماندهي در روس ــي از  . س ــابراين يك بن

پارامترهاي انتخاب روستاهاي نمونه، تحت پوشش قـرار گـرفتن آن   
تخاب روستاهاي نمونه دقت شد تا از هـر  در ان .دهياري بود باروستا 

انتخـاب   .دهستان حداقل دو روستا به عنـوان نمونـه انتخـاب شـود    
هاي متفـاوت الزامـي    ها و كاربري روستاهاي نمونه از مناطق با بافت

ها به انجام مطالعـه و نيـز    همچنين ميزان عالقه مندي دهياري ،بود
همچنـين   .وده استب مؤثرسطح همكاري ايشان در انتخاب روستاها 

و با  رانككوبا استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه شايان ذكر است 
آن، كه در ذيل آورده  ةهاي دخيل در محاسب مشخصهدر نظر گرفتن 

نفر براي تكميل پرسشـنامه و   ۳۸۵حجم نمونه در حدود . شده است
  . جداول طراحي شده تعيين شد

  
  
  
  

موضوع اين پژوهش  ةدربارتجربي  ةنظر به اين كه هيچ مطالع
در روستاهاي شهرستان ميناب صورت نگرفتـه و واريـانس نـامعلوم    

و ميزان عدم دارا بـودن آن   p= ۵/۰بود، ميزان دارا بودن آن برابر با 
و   d=۰۵/۰دقـت احتمـالي مطلـوب    . قرار داده شـد   q=۵/۰برابر با 

ل بـا  معـاد  ،درصدي نتايج حاصل از نمونه ۹۵فاصله اطمينان تعميم 
۹۶/۱= t هـا در فرمـول    مشخصـه بـا قـرار دادن ايـن    . قرار داده شد
در اين طـرح  . نفر برآورد شد ۳۸۵ران، حجم نمونه الزم برابر با ككو
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  A’WOT ...  ۹۵ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
حضوري به تك تـك روسـتاهاي نمونـه، ضـمن تكميـل       ةبا مراجع

اطالعـات مـورد نيـاز در هـر     گو با اهالي روسـتا،  و پرسشنامه و گفت
، عوارض طبيعي، جمعيت فعلي روستا، كانيمروستا از جمله موقعيت 

محل (آوري پسماندها، اطالعات مربوط به فضوالت دامي  روش جمع
، تعـداد  )يـا دفـع آن   ،نگهداري موقت فضوالت و چگونگي اسـتفاده 

آوري زباله در هفته، تجهيزات مورد استفاده براي حمـل   دفعات جمع
محـل فعلـي    زباله، وضعيت دفع پسماند در روستا و مشكالت عمـده 

 و بـا  تهيه... آوري و حمل و نقل آن و  عمليات جمع ةدفع آنها، هزين
ها مورد  داده SPSSو نرم افزار آماري  EXCELاستفاده از نرم افزار 

گيـري از   انجـام نمونـه   بـراي  .قرار گرفت بررسي و تجزيه و تحليل
فيزيكي و تعيـين ميـزان    تحليل و تجزيههاي روستايي، توزين و  زباله
حسب گرم بـه تعـدادي از خانوارهـاي    توليد زباله در هر روز بر ةسران

روستايي با همكاري دهياري به صورت تصادفي كيسه زباله داده شد 
از روز ميـاني   ۳(و از آنها خواسته شد تا در طول مدت تعيـين شـده   

هاي خود را اعم از فسـادپذير و فسـاد    زباله) هفته مياني هر ماه سال
هـاي   با مراجعـه بـه درب منـازل زبالـه    . ه زباله بريزندناپذير در كيس

ها را تفكيـك و عمـل    سپس زباله ،توليدي از آنها تحويل گرفته شد
 ۱/۰توزين زباله به صورت جداگانه با ترازوي عقربـه اي و بـا دقـت    

ريـزي   بـه منظـور طـرح   ). ۱جـدول شـمارة   ( كيلوگرم صورت گرفت
پايـدار در   ةرسيدن به توسعسامانه مديريت راهبردي پسماندها براي 

،  A’WOTاين پژوهش به ارائه نمايي ساده و قابل درك از تكنيك 
فرآينـد تحليـل سلسـله    ( AHPو SWOT كـه تلفيقـي از روشـهاي   

هــاي  گيـري از تكنيــك  بهــره. پرداختــه شـده اســت  اســت) مراتبـي 
4( گيري چند معيـاره   تصميم

MCDM (     در حـوزه محـيط زيسـت و
با عنايت بـه عـدم پيشـينه انجـام     . مناسبي داردمنابع طبيعي كارايي 

 A’WOT ،برنامه مديريت راهبردي پسـماندها  ئةچنين روشي در ارا

 . رود به شمار ميتكنيكي نوين و بديع 

در اين تحقيق ابتـدا سيسـتم مـديريت پسـماند در روسـتاهاي      
شهرستان ميناب طراحي شد سـپس كيفيـت و كميـت پسـماندهاي     

ارزيابي قرارگرفت و برنامه راهبردي مناسـب  توليدي بررسي و مورد 
مديريت اصولي و دفع بهداشتي پسماندها براي رسيدن بـه   منظور به

در اجراي اين تكنيك مراحل ذيل بـه انجـام   . شده ئپايدار ارا ةتوسع
 شناساييمحيط تحت بررسي عوامل داخلي و خارجي نخست : رسيد

مـديريت   بر مؤثرمل عوا تا بودالزم گام نخست  بدين منظور در. شد
تجزيـه و تحليـل    شناسايي وپسماند در روستاهاي شهرستان ميناب 

دن عوامل داخلـي  كربا اين هدف كار فهرست برداري و نهايي  .دشو

بـا   )فرصـت هـا و تهديـدات   (و عوامل خارجي ) ها قوت ها و ضعف(
در ايـن  . به انجـام رسـيد   ۵از پرسشنامه خبرگان به روش دلفي ياري

بـر   مـؤثر اي از عوامـل داخلـي و خـارجي     فهرست اوليـه  روش ابتدا
در ادامه از تعـدادي  . راهبردهاي مديريت پسماند در منطقه تهيه شد

از افراد مجرب كـه داراي حـداقل مـدرك تحصـيلي كارشناسـي در      
يا مديريت  ،هاي تخصصي محيط زيست، منابع طبيعي، جغرافيا زمينه

) به عنوان گروه دلفي(دند و تجربه فعاليت در منطقه تحت بررسي بو
خواسته شد با استفاده از پرسشـنامه، در خصـوص عوامـل داخلـي و     

 توجـه بـا  . ندكنبر مديريت پسماند در منطقه اظهار نظر  مؤثرخارجي 
اي ه كه موارد اشاره شده توسط گروه دلفي در قالب پرسشنامه به اين

 هاي يهو نظركننده به دسته بندي آرا  باز تكميل شده بود، تيم تحليل
 A’WOTهاي خبري كه قابل كاربرد در روش  ايشان در قالب گزاره

گـروه   كننده به استحضـار  سپس نتايج كار تيم تحليل. داختندباشد پر
هـم افـزا    آثـار به دليل حضور عوامـل متـداخل و داراي   . دلفي رسيد

تصميم گرفته شد كه اولويت بندي، وزن دهي و مقايسه پارامترهاي 
به ) AHP( تحليل سلسله مراتبي فرايندارجي با استفاده از داخلي و خ

عنوان ابزاري مؤثر در حل مسائل موجود در محيط زيسـت و منـابع   
تحليل سلسله مراتبي روشي منعطف، قـوي و  . طبيعي به انجام رسد

گيـري در شـرايطي كـه معيارهـاي      ساده اسـت كـه بـراي تصـميم    
مشكل مواجه مي سازند گيري متضاد، وزن دهي عوامل را با  تصميم

يند تحليل سلسـله مراتبـي عناصـر هـر     ادر فر. گيرد استفاده قرار مي
سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجـي  

، سـپس بـا تلفيـق ايـن     شـد مقايسه شده و وزن نسبي آنها محاسبه 
يند تحليـل  ااز مزاياي فر .ها، وزن نهايي هر گزينه مشخص شد وزن

راتبي اين است كه اعمال نظر كارشناسي توسط افراد را تـا  سلسله م
دهد، همچنين در  حد زيادي آسانتر كرده و احتمال خطا را كاهش مي

توان تعداد زيادي از عوامل را دخالت داده و با اسـتفاده   اين روش مي
قدسـي پـور،   ( از نظر كارشناسـي وزن هـر عامـل را بـه دسـت آورد     

ستخراج وزن هر عامـل بـا اسـتفاده از    چهار روش عمده در ا. )۱۳۷۹
ماتريس تصميم گيري وجود دارد كه شامل ، روش حداقل مربعـات،  

 .اسـت حداقل مربعات لگاريتمي، روش بردار ويژه و روشهاي تقريبي 
از  به منظور سهولت كـار و تسـريع در محاسـبات    در پژوهش حاضر

. اسـتفاده شـد   مـؤثر  روش بردار ويژه بـراي اسـتخراج وزن عوامـل   
ماتريس  بنابراين پس از نهايي شدن فهرست عوامل داخلي وخارجي،

بـدين ترتيـب كـه    . طور جداگانـه تهيـه شـد    هعوامل بارجحيت اين 
هاي هر عامـل در سـطر و سـتون ابتـدايي مـاتريس قـرار        مشخصه



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۹۶  
ها نسبت به هر يك از معيارهاي سـطح   مشخصه ةسپس كلي. گرفت

لعه اين مهـم طـي دو نوبـت    در اين مطا. دندشباالتر مقايسه زوجي 
براي عوامل داخلي و بار ديگر براي عوامل خارجي بـه انجـام   يكبار 
نظر به وقت گير بـودن انجـام محاسـبات رياضـي و مراحـل      . رسيد
سـهولت كـار بـه    بـراي  هـا و   فوق براي هر يك از مـاتريس  ةپيچيد

 Expertها از نـرم افـزار    منظور محاسبه وزن نسبي معيارها و گزينه

Choice به اين منظور با تشكيل ساختار سلسله مراتبي . استفاده شد
هـاي   دن امتيازات معيارهاي واقع در سطر و ستون ماتريسكرو وارد 

ارجحيت در اين نرم افزار، وزن معيارهـا نسـبت بـه يكـديگر و وزن     
تعيــين قابــل قبــول بــودن  بــراي .هــا محاســبه شــد نهــايي گزينــه

ها و سازگاري مقايسات،  ايسه ماتريسدست آمده از مق ههاي ب اولويت
روش بردار ويـژه اسـتفاده شـد كـه     مرتبط با  ۶سازگارينااز شاخص 

باشد آنگاه ماتريس از نـرخ سـازگاري    ۱/۰گاه اين مقدار كمتر از هر
هاي  اما در صورتي كه در بعضي ماتريس. استقابل قبولي برخوردار 

اسـت كارشـناس    شـود الزم  ۱/۰مقايسه زوجي، اين ميزان بيشتر از 
. هـا بـا ثبـات شـوند     مربوط، قضاوت خود را تكرار كنـد تـا مـاتريس   

 Expert Choiceهمچنين نرخ ناسازگاري با اسـتفاده از نـرم افـزار    
بعد از شناسـايي عوامـل    (Kahraman, et al.,2007). شدمحاسبه 

اطالعات مربوط به  داخلي و خارجي و اولويت بندي و بارگذاري آنها،
در جدول ارزيابي عوامـل داخلـي   ) ها ضعف قوت ها و(لي عوامل داخ
)موسوم به 

7
IFE) هـا   فرصت(هاي مربوط به عوامل خارجي  و يافته

8(در جدول ارزيابي عوامل خـارجي  ) و تهديدات
EFE(  در . وارد شـد

جداول ياد شده در ستون اول فهرستي از عوامـل داخلـي و خـارجي    
ه هر يك از عوامل فهرست د، در ستون دوم اوزان مربوط بشتنظيم 

طـوري تكميـل شـد كـه جمـع اوزان       IFEو  EFEشده در جـداول  
در سـتون سـوم   . متعلقه در هر جدول نرمال و برابر عدد يـك باشـد  

به : درجه بندي يا امتياز هر يك از عوامل به نحو ذيل به انجام رسيد
 ۴پاسـخ دهنـدگان امتيـازي از     هايهر يك از عوامل بر اساس نظر

در ستون چهارم امتيـاز مـوزون   . داده شد) ضعيف( ۱تا ) خوب بسيار(
هر عامل، از حاصل ضرب ستون دوم در ستون سوم حاصـل شـد و   

 جـداول ( دشـ سرانجام امتياز وزني كل مجموعه تحت بررسي جمـع  
مرحله  انندكه به م EFE وIFE  پس از تكميل جداول). ۳ و۲ ةشمار

تا جداول مذكور با يكديگر  شوند، الزم بود شناخته مي ورود اطالعات
9( تلفيق شوندكه در اين مرحله از ماتريس سوات

SWOT(   اسـتفاده
 اين مرحله با هدف تبيين راهبردهاي مبتني بـر عوامـل داخلـي    .شد

بـه  ) فرصت هـا و تهديـدات  ( با عوامل خارجي) نقاط قوت و ضعف(

در پايان اين مرحلـه بعـد از بررسـي و    ). ۴ةشمارجدول ( انجام رسيد
گروه تحليـل كننـده بـه چهـار نـوع       T,O,W,Sتركيب پارامترهاي 

، )تهـاجمي ( SOد كه عبارتند از راهبردهايشراهبرد قابل تصور نائل 
ــاي ــابتي( STراهبرده ــاي)رق ــه (WO، راهبرده ــه كاران و ) محافظ

تحليـل همزمـان عوامـل     -براي تجزيـه  ).تدافعي( WT راهبردهاي
 )IE 10 (س داخلي و خـارجي  داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتري

وضعيت مديريت حـال حاضـر   اين ماتريس براي تعيين . استفاده شد
براي تشكيل اين مـاتريس از نمـرات     .به كار رفت منطقه مطالعاتي

هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي استفاده شد تا  حاصل از ماتريس
تهـاجمي، رقـابتي،   (جايگاه اين طرح در خانـه هـاي ايـن مـاتريس     

د و بتـوان راهبـرد مناسـبي را    شومشخص  ،)محافظه كارانه، تدافعي
در ادامه براي اخذ تصميم مناسب براي انتخاب . براي آن اتخاذ نمود

هـاي قبـل از روش    گزينه راهبرد برتر، با توجه به اطالعات قسـمت 
) راهبرديماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام 

11
SPACE) استفاده شد 

موقعيـت يـا    ،براي تعيين تواند مي ريس مذكورمات ).۵ ةشمارجدول (
عـالوه بـر موضـوعات     ويـرد  مورد استفاده قـرار گ نيز تعيين راهبرد 

، FSتـوان مـالي   : تواند مواردي چون بهداشتي و زيست محيطي مي
را نيـز مـورد   CA  ، مزيت رقابـت  ES ، ثبات محيط IS توان صنعت

و  شـد كيل تشـ  SPACEمـاتريس  در ايـن مطالعـه   . توجه قرار دهد
در  .)۱۳۸۹اسـدالهي و همكـاران،  ( دشـ موقعيت راهبردها مشـخص  

ستون اول اين ماتريس فهرست پارامترهاي مربـوط بـه موضـوعات    
درج مشخصه مربوط به هر  ةفوق آورده شد و در ستون دوم آن، نمر

دامنـه  . و ميانگين هر موضوع به صورت جداگانـه محاسـبه شـد    شد
و دامنه تغييـر نمـره    ۶و  ۱صنعت بين  توان مالي و توان ةتغيير نمر

در نهايـت يـك بـار    . بـود  -۱و  -۶ثبات محيط و مزيت رقابتي بين 
ميانگين نمرات توان مالي و ثبات محيط و بار ديگر ميانگين نمـرات  
توان صنعت و مزيت رقابتي با يكديگر جمع شد و با مجموع نمـرات  

كـه در   به اينتوجه  با .دشبه دست آمده موقعيت راهبردها مشخص 
يك عامل داخلي و يك عامل خارجي دخيل  فقطپيشنهاد هر راهبرد 

ريزي راهبـردي، جـدول برنامـه ريـزي      است، در پايان مرحله برنامه
12 ي راهبردي موسوم به جدولكم

QSPM جـدول  ( طرح ريزي شد
و راهبردهـا   شـد به شرح زيـر تشـكيل    QSPMماتريس ). ۶ ةشمار

اول ايـن مـاتريس، فهرسـت عوامـل      در سـتون : اولويت بندي شـد 
هـا و عوامـل    تهديدها و فرصـت  ةراهبردي برون سازمان شامل كلي

ـ   هـا عينـاً از    هـا و قـوت   ضـعف  ةراهبردي درون سازماني شـامل كلي
امتيـاز وزن دار   ،در سـتون دوم . شـد  ذكر EFE و IFEهاي  ماتريس



  
  
  
  

  A’WOT ...  ۹۷ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
 EFEو  IFEهـر عامـل راهبـردي عينـاً از مـاتريس      ) امتياز موزون(

هاي بعـدي انـواع راهبردهـايي كـه از      در ستون. شدستخراج و درج ا
هـاي   هر يك از ستون. دست آمده بود آورده شد هب SWOTماتريس 

يكي زير ستون . مربوط به انواع راهبردها به دو زير ستون تقسيم شد
13

AS  14و ديگري زير ستون
TAS

تـأثير سـاير    AS، در زير ستون  
بيني و نمره  بر راهبرد پيشنهادي پيشعوامل داخلي و خارجي محيط 

يند نمـره  ادر اين فر. دشجذابيت هر راهبرد در بازه يك تا چهار اعطا 
پذيري حداكثر و نمره يك بـه حـداقل    يا امكان ،به معناي جذابيت ۴

امتيازات سـتون دوم در امتيـاز جـذابيت ضـرب     . شدجذابيت اطالق 
ده كه نشان دهندة درج ش TASده و امتياز كل جذابيت در ستون كر

سپس جمع . جذابيت نسبي هر يك از عوامل بر راهبرد مورد نظر بود
در رديف پايين جدول محاسـبه شـد كـه ايـن عـدد       TASامتيازات 

هـاي مختلـف    بدين ترتيب گزينـه . استهمان امتياز اولويت راهبرد 
بـا   راهبرد مديريت پسماند روستائي با مقدار عددي تعيين اولويـت و 

  ).۱۳۸۷اعرابي و ديگران،( ابل مقايسه شدنديكديگر ق
  نتايج

نتايج حاصل از تحقيقات ميـداني بـراي جمـع آوري اطالعـات     
بررسي عناصر مديريت پسماند بـه صـورت زيـر خالصـه      برايالزم 

  :   شده است
  مربوط به جمعيت و وضعيت امكانات روستاها  نتايج

اي خانه روستاها دار تماميهاي حاصل نشان مي دهد كه  يافته
يـد توليـد   ؤمند كـه  هسـت داراي درمانگـاه  نيز بهداشت و تعداد كمي 

  . ستخطرناك در اين روستاها مقادير كمي پسماند

  

 ميزان سرانه توليد پسماند در روستاهاي نمونه اطالعات مربوط به وضعيت و: ) ۱( ةشمار جدول

ــداد   روستا  دهستان  بخش تعــ
  خانوار

ــت  جمعيــــ
  روستايي

تعداد خانه 
  شتبهدا

 تعداد

  درمانگاه
ميانگين توليد پسماند در روز 

  بر حسب گرم 

ك
ندر

س
  

  ۳۹۵  -  ۱  ۳۶۹  ۸۸  شيريش  بندر
  ۴۴۶  -  ۱  ۴۴۹  ۱۰۱  بندر

  ۵۶۳  ۱  ۱  ۸۶۶  ۱۵۴  درپهن  درپهن

  ۴۸۱  -  ۱  ۴۵۲  ۹۵  شيبكوه
  ۶۲۷  ۱  ۱  ۲۰۷۵  ۲۸۳  سندرك  سندرك

  ۵۵۶  -  ۱  ۱۹۷۱  ۳۶۶  گرو
زي

مرك
  

  ۷۵۳  ۱  ۲  ۴۳۸۷  ۷۷۷  بندزرك  بندزرك
  ۶۹۴  -  ۱  ۲۰۵۹  ۳۶۴  كولغ كاشي
  ۶۵۵  -  ۱  ۳۰۸۹  ۶۸۴  گورزانگ
  ۷۹۱  ۱  ۲  ۴۳۸۸  ۷۹۱  كرگان

  ۷۸۳  ۱  ۱  ۲۳۳۷  ۴۶۷  تياب  تياب
  ۷۵۱    ۲  ۴۵۳۷  ۸۸۶  كالهي

  ۶۲۷  ۱  ۱  ۱۳۵۵  ۲۷۰  نصيرايي  حومه
  ۶۹۶  ۱  ۲  ۴۳۱۹  ۸۵۱  حكمي

  ۵۹۸  -  ۱  ۲۴۴۵  ۴۸۸  راونگ  كريان
  ۵۸۶  ۱  ۲  ۴۴۱۸  ۸۲۰  كريان

  ۵۹۳  -  ۲  ۴۰۳۷  ۸۷۳  تيرور  گوربند
  ۶۳۶  ۱  ۲  ۲۵۳۴  ۶۱۷  گوربند

هور
توك

  

  ۵۲۴  ۱  ۱  ۲۰۲۸  ۳۵۶  توكهور  توكهور
  ۴۷۶  ۱  ۱  ۱۶۲۵  ۳۵۵  چاه غربال

  ۴۲۵  -  ۱  ۵۹۶  ۱۱۶  جعفرآباد  چراغ آباد
  ۶۴۲  -  ۱  ۱۸۸۱  ۳۹۷  هشتبندي دو



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۹۸  
 و مطابق با محاسـبات انجـام شـده   ) ۱(بر اساس جدول شماره 

متوسط سرانه توليد پسماند در روستاهاي منتخب شهرسـتان مينـاب   
در زمينة محـل دفـع پسـماند در روسـتاها     . گرم در روز است ۵/۶۰۴

مطالعــه و تحقيــق الزم صــورت نگرفتــه اســت، البتــه در بعضــي از 
طرحهاي هادي كه بنياد مسكن در روستاها طراحي، و يا اجـرا شـده   

   .گرفته شده است محلي براي دفع پسماندها در نظر
  فيزيكي اجزاء تشكيل دهنده پسماند تحليل و تجزيه

پايه و اساس برنامه ريزي و طراحي سيستم مديريت مواد زايـد  
بـر اسـاس   . جامد، شناخت كميت و كيفيت پسماندهاي توليدي است

 يفيزيكـي اجـزا   تحليـل  و تجزيهدست آمده در خصوص  هاطالعات ب
درصد بوده كه بيشترين درصـد   ۵۷ود پسماند، مواد آلي فسادپذير حد

مواد خشك و قابل . دهد از تركيب پسماندها را به خود اختصاص مي
  .دهند پسماند را تشكيل مي يبازيافت سهم كمي از اجزا

ريزي براي اجراي روشهاي دفع بايد به ايـن موضـوع    در برنامه
بــا توجــه بــه شــرايط طبيعــي منطقــه و  توجـه خاصــي داشــت كــه 

 غل مرتبط با كشاورزي در سطح روستاهاي منطقـه، مشا چشمگيري
توانـد اسـتفاده از    هاي دفع پسماند، مـي اولويت اول براي اجراي روش

شـكل  . براي پسماندهاي فسادپذير باشد) كودسازي(روش كمپوست 
پسـماندهاي   ةتشكيل دهند يفيزيكي اجزا تحليل و تجزيه )۱( ةشمار
  . دهد ي شهرستان ميناب را نشان مييروستا

  
  
  
  
  
  
  

  
  

فيزيكي اجزاي تشكيل دهنده  تحليل و تجزيه): ۱(شكل شمارة 

  پسماند

نتايج حاصل از بررسي وضع موجود مـديريت پسـماند در   

  روستاهاي شهرستان ميناب
درصــد  ۶۸دهــد حــدود  هــاي انجــام شــده نشــان مــي بررســي

روستاهاي نمونه داراي سيسـتم جمـع آوري پسـماند هسـتند البتـه      
در . شـود  ن روستاها هنوز به روش سنتي انجـام مـي  آوري در اي جمع

درصد منازل، از طريـق مراجعـه    ۵۴آوري پسماند در  اين روش، جمع
درصد منازل، از سـر كوچـه و    ۱۳كارگران دهياري به در منازل ، در 

درصد، جمع آوري به هـر دو روش ذكـر شـده صـورت      ۳۳در حدود 
  .گيرد مي

ستاها بدين صورت است دفعات جمع آوري پسماندها در اين رو
ــه ،  ،درصــد روســتاها ۲۰كــه در  ــار در هفت ــار  ،درصــد ۳۳يكب دو ب
همـه  (درصد شش بار درهفتـه   ۷سه بار درهفته و ،درصد ۴۰درهفته،

  .است) جز جمعه هروزه ب
درصـد   ۷آوري و حمل پسماند در  وسايل مورد استفاده در جمع

ن كمپرسـي،  درصد نيسا ۷درصد كاميونت ،  ۴۰از روستاها فرغون ، 
دهـد   نتـايج نشـان مـي    .اسـت درصد تراكتـور    ۳۳درصد وانت و ۱۳

  :استوضعيت دفع پسماند روستاهاي مورد مطالعه به اين شرح 
 عنوان خوراك دام و هدرصد ب۶/۱۱صورت تلنبار ،  هدرصد ب۶/۱۱
 ۵/۳۹صورت پراكندن در مراتع به عنوان كود، ه درصد ب۳/۱۶طيور ، 
صورت دفن در زمين  هدرصد ب۱۴سوزاندن ، صورت تلنبار و  هدرصد ب

در هـيچ يـك از ايـن روسـتاها ،      ،درصد بصورت تخليه در آبهـا  ۷و 
  . دشو پسماندها وارد شبكه پسماندهاي شهر مجاور نمي

درصد بوي نامطبوع،  ۱۵دفع پسماند عبارتند از  ةمشكالت عمد
درصد فاصله كـم بـا    ۴/۱۰هاي سبك ،  درصد پراكندگي زباله ۴/۱۶
 ۱۷/ ۹درصد مجاورت با راههاي عبـوري ،   ۴/۱۳ناطق مسكوني ، م

  .درصد عدم حصاركشي ۹/۲۶درصد حضور حيوانات در محل دفع ، 

  

نتايج حاصل از تجزيـه و تحليـل مـديريت پسـماندهاي     

  شهرستان ميناب
  ) IEF & EFE(  هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ماتريس

هـا و   ف، فرصـت پس از مشخص شدن تمامي نقاط قوت، ضـع 
بر مديريت پسماند، نقاط قـوت و ضـعف داخلـي در     مؤثر هايتهديد

 EFEخارجي نيز در ماتريس  هايها و تهديد ، و فرصتIFEماتريس 
  .وارد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

و  IFEدر نهايت پس از بررسي عوامل داخلي از طريق ماتريس 
ج به ترتيب بـه صـورت   ، نتاي EFEعوامل خارجي از طريق ماتريس 

شـايان ذكـر    .حاصل شده است )۳( ةشمارو جدول  )۲( ةشمارجدول 
است كه در ستون توضيحات علت انتخاب هر عامل بيان شده است 

اي تشريح شده كه امتيـاز و وزن آن را توجيـه    و وضعيت آن به گونه
  .كند مي
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  A’WOT ...  ۹۹ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
  IFEماتريس ارزيابي عوامل داخلي  ):۲( ةشمار جدول

وزن   داخلي برديراهعوامل 
نرمال 
  شده

امتياز 
وضع 
  موجود

امتياز 
  وزن دار

  
  توضيحات

  نقاط قوت
بوده اسـت ولـي كـافي     مؤثردر منازل  زوايدحضور زنان آگاه در تفكيك   ۱۴۱/۰  ۳  ۰۴۷/۰  آگاهي زنان خانه دار -۱

  .نيست
ــه   -۲ ــاطق نمون ــه در من ــزات ، (تفكيــك زبال فل

  )شيشه اي زوايدموادپالستيكي و 
اي در برخـي   هاي فلزي، مواد پالستيكي و از جنس شيشـه  تفكيك زباله  ۳۴۴/۰  ۴  ۰۸۶/۰

  .شود روستاها جهت فروش انجام مي
را با مراجعـه بـه درب منـزل در روز جمـع آوري      زوايدمأموران دهياري   ۱۶۲/۰  ۳  ۰۵۴/۰  جمع آوري زباله در ساعات روز -۳

  .كنند مي
به علت عدم وجود ترافيك در روستاها حركت ماشين انتقال زباله راحـت    ۰۸۱/۰  ۳  ۰۲۷/۰  تاهاتسهيل حركت ماشين حمل زباله در روس -۴

  .است
هـاي پزشـكي در برخـي     كاهش توليـد زبالـه   -۵

  روستاها
هاي پزشكي كـم ولـي    به علت تعداد كم درمانگاهها در روستا توليد زباله  ۱۸۹/۰  ۳  ۰۶۳/۰

  .تدفع آنها خارج از رعايت مقررات زيست محيطي اس
استفاده از فضوالت دامي به عنوان كود در  - ۶

  مزارع
در بسياري از روستاها از مقداري از فضوالت دامي به عنوان كود در   ۱۰۸/۰  ۳  ۰۳۶/۰

  شود ولي كفايت الزم را ندارد مزارع استفاده مي
  نقاط ضعف

  . شود يدرهمه منازل انجام نم زوايدتفكيك   ۰۵۵/۰  ۱  ۰۵۵/۰  عدم تفكيك زباله درمنازل-۱
جمـع آوري زبالـه از    راينبودن زمان بنـدي   -۲

  منازل
هاي تبليغاتي وآموزشي تا حدي  در رعايت زمان بنـدي   استفاده از برنامه  ۱۱۰/۰  ۲  ۰۵۵/۰

  .ده استشواقع  مؤثر
استفاده از ظروف نامناسب  نگهداري زباله در  -۳

  منازل 
فرهنـگ اسـتفاده از ظـروف     آموزش و اطالع رساني تـا حـدي توانسـته     ۰۶۶/۰  ۲  ۰۳۳/۰

  .مناسب  نگهداري را بهبود بخشد
عدم رعايت برنامه زمانبندي جمع آوري زباله  -۴

  توسط مأموران دهياري
  .شود رعايت نمي وايددر برخي مناطق برنامه زمان بندي در جمع آوري ز  ۰۹۸/۰  ۲  ۰۴۹/۰

هـاي اسـتاندارد حمـل     عدم استفاده از ماشين -۵
  زباله

  .هاي انتقال زباله در روستاها استاندارد نيست ماشين  ۰۶۶/۰  ۱  ۰۶۶/۰

دهياري در خصوص  كاركنانآموزش ناكافي  -۶
  رعايت بهداشت فردي 

در برخي از مناطق ماموران دهيـاري از وسـايل حفاظـت فـردي اعـم از        ۰۸۶/۰  ۲  ۰۴۳/۰
  . كنند دستكش و ماسك استفاده نمي

سـني و  ناكارآمـد از نظـر    كاركناناستفاده از  -۷
  آگاهي هاي الزم توسط دهياري 

برخي از مأموران دهياري از نظر سـني نامناسـب و نيـز آمـوزش كـافي        ۰۹۸/۰  ۲  ۰۴۹/۰
  . نديده اند

عدم رعايت تفكيـك زبالـه در هنگـام جمـع      -۸
  دهياري كاركنانتوسط  وايدآوري ز

ز اين امر حتي اگر در منزل تفكيك صورت نپذيرد ، هنگام جمع آوري ني  ۰۵۴/۰  ۱  ۰۵۴/۰
  .انجام نمي شود

  كاركنـان عدم رعايت اصـول ايمنـي توسـط     -۹
  دهياري هنگام حمل زباله

از نظـر ايمنـي    زوايـد ايستادن مأموران دهياري در عقب ماشـين حمـل     ۱۰۸/۰  ۲  ۰۵۴/۰
  .ريسك بااليي دارد

ــكونت     -۱۰ ــل س ــك مح ــه در نزدي ــع زبال دف
  صورت تلنبار و روباز  هب

هاي فسادپذير و فسادناپذير بطـور مخلـوط در نزديـك     كردن زباله تلنبار  ۰۶۳/۰  ۱  ۰۶۳/۰
  .دشو محل سكونت باعث تجمع حشرات مضر، آلودگي محيط مي

عــدم انجــام مطالعــه وتحقيــق درخصــوص   -۱۱
  مكان يابي اماكن دفن بهداشتي زباله

آلـودگي  آب و  (هاي دفع از نظر مسائل زيسـت محيطـي    برخي از محل  ۰۵۴/۰  ۱  ۰۵۴/۰
  .مناسب نيست) و هواخاك 

هـاي پزشـكي از ديگـر     عدم تفكيـك زبالـه  -۱۲
  ها زباله

پزشكي خارج از رعايـت قـوانين و مقـررات زيسـت محيطـي       وايددفع ز  ۰۷۶/۰  ۲  ۰۳۸/۰
  .است

بازيافـت   منظـور  بهعدم اطالع رساني كافي  -۱۳
  زباله

ايـن امـر    گرداند كـه  به فرايند توليد باز توان مجدداً را مي وايدبرخي از ز  ۱۴۶/۰  ۲  ۰۷۳/۰
  .استمستلزم آموزش 

  ۱۰۵/۲  -  ۱  جمع كل
  

  

 



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۱۰۰  
  EFEماتريس ارزيابي عوامل خارجي  ):۳( شماره جدول

وزن نرمال   خارجي راهبرديعوامل 
  شده

امتياز وضع 
  موجود

امتياز وزن 
  دار

  توضيحات
  

  فرصت ها
و برنامـه   زوايـد تفكيـك   منظـور  بـه اي  تبليغات رسانه -۱

  سماندهامنظم جمع آوري پ
  .دارد وايدز جمع آوريهاي آموزشي اثر متوسطي در رعايت زمانبندي  برنامه  ۳۸۰/۰  ۴  ۰۹۵/۰

اجراي طرح مقابله با حيوانات ولگرد از قبيـل سـگ و    -۲
  گربه 

توان با انتقـال بيمـاري توسـط     با استفاده از ظروف مناسب جمع آوري زباله مي  ۰۹۹/۰  ۳  ۰۳۳/۰
  .آنها درمحل جمع آوري مقابله كرد حيوانات ولگردو ريخت و پاش

  .توان با آموزش افرادي كه در سواحل و درياها اشتغال دارند اجرا كرد مي  ۱۲۳/۰  ۳  ۰۴۱/۰  ها و سواحل روستا سازي اماكن از جمله جنگل پاك-۳
  .كار گرفته نشده است هدر تمامي ابعاد ب فناوريبهبود   ۲۱۳/۰  ۳  ۰۷۱/۰  زوايدجمع آوري  فناوريبهبود  -۴
هـا در ماشـين انتقـال     كشيدن چادر برزنت روي زبالـه  -۵

  زباله در حين حمل زباله
هـا را بـا چـادر     توان روي زباله براي جلوگيري از ريختن زباله و آلودگي هوا مي  ۰۹۶/۰  ۳  ۰۳۲/۰

  .برزنت پوشاند
اجراي طرح هادي روستايي در روستاها و تعيين مكان  -۶

  دفع زباله 
توان محل دفع زباله را تعيين كرد تـا از آلـودگي آب و    با اجراي طرح هادي مي  ۲۵۲/۰  ۴  ۰۶۳/۰

  .خاك جلوگيري شود
  .  وايدكنترل فرايند مديريت ز برايوجود قوانين زيست محيطي ابزار مناسبي   ۲۱۳/۰  ۳  ۰۷۱/۰  وجود قوانين و مقررات زيست محيطي -۷
ــتم    -۸ ــي در سيس ــش خصوص ــتقبال از بخ ــات اس عملي

  بازيافت 
توان سيستم عمليات بازيافت به بخـش خصوصـي واگـذار كـرد تـا باعـث        مي  ۲۱۹/۰  ۳  ۰۷۳/۰

  .دشواشتغال زايي نيز 
  تهديدها

در اثر تغيير الگوي مصـرف و   پسماندها ميزانافزايش  -۱
  تبليغات كاالهاي توليدي

ت مـي گيـرد در   فروش محصـوالت گونـاگون صـور    برايتبليغات وسيعي كه   ۰۹۵/۰  ۱  ۰۹۵/۰
  .مؤثر است پسماندهاافزايش حجم 

وجود حيواناتي از قبيل گربه و سگ در سطح روسـتاها   -۲
  و ريخت و پاش زباله

اي در زمينـه   عدم مبارزه با حيوانات ولگرد بـه طـور كامـل مشـكالت عديـده       ۰۷۲/۰  ۲  ۰۳۶/۰
  . ايجاد كرده است وايدمديريت ز

و در فصـل گـرم بـه     مواجه بوده در فصل بارندگي حمل و نقل زباله با مشكل  ۰۶۶/۰  ۲  ۰۳۳/۰  شرايط جوي در فصول مختلف سال -۳
  .علت رطوبت زياد ميزان توليد شيرابه باالست

به منظور فروش  زوايدوجود دوره گردهاي جمع آوري  -۴
  آنها

تهديـد محسـوب    زوايـد كنند در مـديريت   ها را جمع آوري مي افرادي كه زباله  ۰۴۲/۰  ۱  ۰۴۲/۰
  .شوند مي

از  وايـد اخذ ماهانه توسط مأموران جمع آوري كننـده ز  -۵
  اهالي محل 

اخذ ماهانه از اهالي محل توسـط مـأموران دهيـاري باعـث مشـاركت ضـعيف         ۰۳۸/۰  ۱  ۰۳۸/۰
  .دشو روستاييان مي

ريختن زباله از ماشين حمـل زبالـه بـه بيـرون در اثـر       -۶
  حركت ماشين 

از ماشين انتقال زباله باعث آلودگي و زشت شدن سيماي روسـتا   ها ريختن زباله  ۰۶۴/۰  ۲  ۰۳۲/۰
  . دشو مي

در صورت خراب شدن تعداد محدود ماشين حمل زباله ، زباله در سـطح روسـتا     ۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  هاي محدود حمل زباله خراب شدن ماشين -۷
  . شود تلنبار و باعث آلودگي محيط زيست مي

ل با توجه به شـرايط  استهالك ماشين آالت حمل و نق -۸
  مرطوب آب و هوايي 

ماشين آالت حمل زباله به مرور زمان مستهلك شده و بارمالي بـراي دهيـاري     ۰۶۴/۰  ۲  ۰۳۲/۰
  .دارد

يـا بـه    ،هـاي پيشـرفته   فنـاوري عدم امكان استفاده از  -۹
كارگيري روشـهاي ممكـن بـا تاكيـد بـر دانـش بـومي و        

  سماندهابهداشتي پدفع  فرهنگ حاكم بر منطقه جهت

دفع مواد زايـد بـه علـت هزينـه بـاال در سـطح        براياز روشهاي پيشرفته دنيا   ۱۰۸/۰  ۲  ۰۵۴/۰
كه تا كنـون تالشـي در جهـت روشـهاي      مضافاً اين .شود روستاها استفاده نمي

  .كارآمد و منطبق با فرهنگ و محيط طبيعي اين منطقه آزمون نشده است

كـاهش   براي امكان انتخاب محل دفع نزديك روستا -۱۰
  هزينه حمل 

هايي نزديك منازل مسـكوني و راههـا    در محل در برخي مناطق دفع مواد زايد  ۰۴۱/۰  ۱  ۰۴۱/۰
  . گيرد صورت مي

  .  دشو ها درسطح روستا باعث آلودگي آب و خاك مي دفع نامناسب زباله  ۰۲۶/۰  ۱  ۰۲۶/۰  امكان آلودگي آب و خاك در محل دفع  -۱۱
تواند سبب افزايش حشرات و  صورت روباز در محل دفع مي هتلنبار كردن زباله ب  ۰۵۲/۰  ۲  ۰۲۶/۰  وندگان موذي در محل دفع افزايش حشرات و ج -۱۲

  .جوندگان در آن محل شود
  مصارف غذايي  براياستفاده از برخي ظروف بازيافتي غير بهداشتي   ۰۷۲/۰  ۲  ۰۳۶/۰  عدم فرهنگ سازي استفاده از ظروف بازيافتي -۱۳

    ۳۶۷/۲    ۱  كل جمع 

      ) SWOT( ماتريس سوات 

در تجزيه و تحليل سوات، عوامل داخلي و خارجي مورد بررسي 
ها و تهديدهاي طرح در آينده  ها، فرصت ها، ضعف قرار گرفت تا قوت

شناسايي شده و براي رويارويي بهتر بـا آنهـا، راهبردهـاي مناسـبي     

عوامـل داخلـي و    مربـوط بـه   اطالعـات  ةبعد از مقايس. تدوين شود
خارجي و با توجه به ماتريس راهبردهاي اصـلي، انـواع راهبردهـاي    

 ةشمارصورت جدول  هب WTو  SO  ،WO ، STهاي  ممكن در دسته
  . به دست آمد )۴(



  
  
  
  

  A’WOT ...  ۱۰۱ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
 ( SWOT )   ماتريس سوات): ۴( ةجدول شمار

  ) W( نقاط ضعف   ) S( نقاط قوت   
  آگاهي زنان خانه دار -۱
ر مناطق تفكيك زباله د -۲

فلزات ، مواد پالستيكي و (نمونه 
  )اي شيشه زوايد

جمع آوري زباله در ساعات  -۳
  روز

تسهيل حركت ماشين حمل  -۴
  زباله در روستاها

هاي  كاهش توليد زباله-۵
  پزشكي در روستاهاي نمونه

  عدم تفكيك زباله درمنازل -۱
  جمع آوري زباله از منازل براينبودن زمان بندي  -۲
  ده از ظروف نامناسب  نگهداري زباله در منازلاستفا -۳
عدم رعايت برنامه زمان بندي جمع آوري زباله توسط مأموران  -۴

  دهياري
  هاي استاندارد انتقال زباله عدم استفاده از ماشين -۵
دهياري در خصوص رعايت بهداشت  كاركنانآموزش ناكافي  -۶

  فردي
هاي  ايط سني و آگاهيناكارامد از نظر شر كاركناناستفاده از  -۷

  الزم توسط دهياري
 كاركنانعدم رعايت تفكيك زباله در هنگام جمع آوري توسط  -۸

  دهياري
دهياري هنگام حمل  كاركنانعدم رعايت اصول ايمني توسط  -۹

  زباله
  صورت تلنبار و روباز هدفع زباله در نزديك محل سكونت ب -۱۰ 

ن يابي اماكن عدم انجام مطالعه وتحقيق در خصوص مكا -۱۱
  دفن بهداشتي زباله

  ها هاي پزشكي از ديگر زباله عدم تفكيك زباله -۱۲
  بازيافت زباله منظور به عدم اطالع رساني كافي  -۱۳

 WOراهبردهاي  SOراهبردهاي    ) O( فرصت ها 

و رعايت برنامه زمان  زوايداي در جهت تفكيك  تبليغات رسانه -۱
  زوايدبندي خروج 

  ح مقابله با حيوانات ولگرد ازقبيل سگ و گربهاجراي طر -۲
  پاكسازي اماكن از جمله جنگل ها و سواحل در روستا-۳
  وايدجمع آوري ز فناوريبهبود  -۴
ها در ماشين انتقال زباله در حين  كشيدن چادر برزنت روي زباله -۵

  حمل زباله
  اجراي طرح هادي روستايي در روستاها و تعيين مكان دفع زباله -۶
  وجود قوانين و مقررات زيست محيطي -۷
  استقبال از بخش خصوصي در سيستم عمليات بازيافت  -۸

  
  
  

بهره جستن از نقاط قوت داخلي 
هاي  براي بهره برداري از فرصت

  محيطي 

  
  
  

هاي محيطي براي كاهش نقاط ضعف  بهره جستن از فرصت
  داخلي

 WTراهبردهاي  STراهبردهاي   ) T( تهديدها 

در اثر تغيير الگوي مصرف و افزايش تبليغات  زوايدش حجم افزاي -۱
  كاالهاي توليدي

وجود حيواناتي از قبيل گربه وسگ هاي در سطح روستاها و  -۲
  ريخت و پاش آنها

  شرايط جوي در فصول مختلف سال -۳
  به منظور فروش آنها وايدوجود دوره گردهاي جمع آوري ز -۴
  از اهالي محل زوايدوري كننده اخذ ماهانه توسط مأموران جمع آ -۵
  ريختن زباله از ماشين حمل زباله به بيرون در اثر حركت ماشين  -۶
  هاي محدود حمل زباله خراب شدن ماشين -۷
استهالك ماشين آالت حمل و نقل با توجه به شرايط مرطوب آب  -۸

  و هوايي
  هاي پيشرفته در دفع مواد زايد فناوريعدم امكان استفاده از  -۹

  كاهش هزينه حمل براي امكان انتخاب محل دفع نزديك روستا -۱۰
  امكان آلودگي آب و خاك در محل دفع -۱۱
  افزايش حشرات و جوندگان موذي در محل دفع -۱۲
  عدم فرهنگ سازي استفاده از ظروف بازيافتي -۱۳

  
  
  
  

بهره جستن از نقاط قوت داخلي 
براي كاهش و از ميان بردن 

  تهديدهاي محيطي 

  ش نقاط ضعف داخلي و احتراز از تهديدات محيطيكاه
  
ايجاد موقعيت براي جذب و مشاركت بخش خصوصي در  -۱

  مديريت پسماندها
  
تبليغات رسانه اي و آگاهي جامعه در مورد آلودگي ناشي از  -۲

  پسماندها و اجراي هرچه بهترمديريت پسماندها
  
عه در هاي تبليغاتي متناسب با فرهنگ جام توسعه برنامه -۳

  توليدي  زوايدراستاي جداسازي وكاهش حجم 
  
هاي اجراي مديريت پسماندها به لحاظ مالي  تأمين زيرساخت -۴

  و فني
  
افزايش نظارت سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي  -۵

  مديريت پسماندها با دستيابي به توسعه پايدار

 

 
  



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۱۰۲  
  )IE(ماتريس داخلي و خارجي 

عوامل داخلي و خارجي و تعيـين   تحليل همزمان -براي تجزيه
. موقعيت طرح از ابزاري به نام ماتريس داخلي و خارجي استفاده شـد 

براي تشكيل اين ماتريس نمرات حاصل از مـاتريس هـاي ارزيـابي    
عوامل داخلي و خارجي در ابعاد افقي و عمودي آن قـرار گرفـت تـا    

هـاي ايـن مـاتريس مشـخص و راهبـرد       جايگاه اين طـرح در خانـه  
  . دشوناسبي براي آن اتخاذ م

 ,SO,WO,WT)اساس چارچوب سوات چهار دسته راهبـرد  بر

ST)  دست آمده در ماتريس داخلي و  همعين شد و جايگاه ببراي طرح
در چارچوب سـوات مشـخص   را مورد تأكيد راهبردها  ةخارجي، ناحي

نشـان داده  ) ۲( ةشـمار اي كـه در شـكل    خانهدر ماتريس چهار. كرد
ح بر اساس نمرات حاصل از ارزيابي عوامـل داخلـي و   شده است طر

، در موقعيـت  اسـت  ۳۶۷/۲و ۱۰۵/۲عوامل خارجي كـه بـه ترتيـب    
  . تدافعي ماتريس داخلي خارجي قرار گرفت

  نمره نهايي عوامل داخلي
                 ۴                               ۳                      ۲                    ۱  

  
                                                    

                                                              ۳                                                                                                                                                                    
  نمره نهايي عوامل خارجي                        

           
                                                              ۲     

                                
                                                              ۱       

                         
  IEنمودار ماتريس داخلي و خارجي ): ۲( ةشكل شمار                      

بر اساس ماتريس داخلي و خارجي، راهبردهاي تدافعي را كه از 
كـه ايـن    ردانـد، بايـد انتخـاب كـ     طريق ماتريس سوات حاصل شده

   :بوده و عبارتند از)  WT( راهبردها مبتني بر نقاط ضعف و تهديدها 
ايجاد موقعيـت بـراي جـذب و مشـاركت بخـش خصوصـي در        -۱

  .مديريت پسماندها
اي و آگـاهي جامعــه در مـورد آلـودگي ناشــي از     تبليغـات رسـانه   -۲

   .پسماندها و اجراي هرچه بهترمديريت پسماندها
اي تبليغاتي متناسب با فرهنگ جامعه در راستاي برنامه ه ةتوسع -۳

   .توليدي زوايدجداسازي وكاهش حجم 
اجـراي مـديريت    بـراي و اعتبارات مورد نيـاز   ها تأمين زيرساخت -۴

  .پسماندها به لحاظ مالي و فني
افــزايش نظــارت ســازمان حفاظــت محــيط زيســت در راســتاي  -۵

   .پايدار ةمديريت پسماندها با دستيابي به توسع
با توجـه بـه    ۵و  ۴بويژه بندهاي  ،البته موارد اشاره شده در باال

كالن بودن موضوعات ياد شده تنها از طريق تنوير افكار عمـومي و  
مطـابق بـا   ( حفاظت از محيط زيسـت  منظور بهارتقاي فرهنگ عامه 

 و نيز اعـتالي جايگـاه سـازمان   ) اصل پنجاهم قانون اساسي كشور

نوان دسـتگاه اصـلي و متـولي در زمينـه     حفاظت محيط زيست به ع 
  .صيانت از محيط زيست ممكن خواهد شد

  
  (SPACE) راهبرديماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام 

براي اخذ تصميم مناسب بـراي انتخـاب گزينـه راهبـرد برتـر،      
روشهاي متعددي وجود دارد كه در اين پژوهش با توجه به اطالعات 

ــمت ــل از روش  قس ــاي قب ــتف SPACEه ــداس ــامل . اده ش ــه ش ك
 : موضوعات زير بود 

  
  ،FSتوان مالي -
  ،  IS توان صنعت- 
  ،  ES ثبات محيط-
  . CA مزيت رقابتي-

اصـلي ايـن   مشخصـه  متغيرهاي مربوط به هـر يـك از چهـار    
ماتريس يعني توان مالي، توان صنعت ، ثبات محيط و مزيت رقـابتي  

شـده   ذكـر  )۵( ةشـمار به همراه امتيازبندي و جمع نتـايج در جـدول   
  .است

  
  تهاجمي

  
  

  
  محافظه كارانه

  

  رقابتي
  
  

  تدافعي

  



  
  
  
  

  A’WOT ...  ۱۰۳ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
تـوان   حال با توجه بـه مقـادير ارايـه شـده در جـدول بـاال مـي       

استفاده در رسـم نمـودار مربـوط بـه مـاتريس       برايمحاسبات الزم 
SPACE  را انجام داد. 

  
     ۵/۱-  =۵/۴- ۳FS + ES=   ۷۵/۰-  =۴- ۲۵/۳ IS + CA=     

  
مـاتريس   با توجه به محاسبات انجام شده و رسم نمودار مربـوط بـه  

SPACE گزينه هاي برتر اين طرح در موقعيت تدافعي قرار گرفتند.  
 

  ) QSPM(ماتريس برنامه ريزي كمي راهبردي 
براي تهيه ماتريس برنامه ريـزي كمـي راهبـردي، از تجزيـه و     

) مقايسـه عوامـل داخلـي و خـارجي    (هـاي مرحلـه اول و دوم    تحليل
ـ   اي عينـي   ا بـه شـيوه  چارچوب جامع تدوين راهبردها استفاده شـد ت

در مـاتريس كمـي راهبـردي    . راهبردهاي قابل اجرا مشـخص شـود  

عوامل بسيار مهم داخلي و عوامل بسيار مهم خـارجي كـه در طـرح    
  ). ۶جدول شمارة (تأثير گذار بودند در نظر گرفته شد 

در اين ماتريس به هر عامل يك نمـره جـذابيت داده شـد كـه     
راهبرد در برخـورد مناسـب    تواناييو توان  ةنمره جذابيت نشان دهند

هـا و رفـع    ها و قوت بهره گيري از فرصت(با عوامل داخلي و خارجي 
جذابيت بدين شـكل بـه هـر     ةنمر. بود) ها و پرهيز از تهديدها ضعف

 : عامل داده شد 

 بدون جذابيت،=  ۱

 تا حدي جذاب، =  ۲

 داراي جذابيت معقول، =  ۳

 . بسيار جذاب=  ۴

كردن ميزان جذابيت راهبردهـا بـا اسـتفاده از    پس از مشخص 
) ۷(ا بــه صــورت جــدول شــمارة ، راهبردهــQSPMروش تحليلــي 

  .بندي شدند اولويت
  

 ( SPACE )ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك  ):۵( ةشمار جدول

  نمره  دامنه تغيير  مشخصه
  FS (    ۶ <  FS  <  ۱(  توان مالي

  + ۳    ق صنايع بازيافتايجاد اشتغال از طري -۱
  + ۴    وايدجمع آوري ز فناورياشتغال و جذب سرمايه در زمينه  -۲
  + ۲    جذب نيروي كارآمد و خريد ماشين آالت استاندارد برايكمبود بودجه  -۳
  + ۳  ميانگين  

  IS (  ۶ <  IS  <  ۱ ( توان صنعت
  + ۲    ضعف در وجود صنايع بازيافت -۱
  + ۴    مد  اروي عملي كاردر اختيار نداشتن ني -۲
  + ۴    تفكيك و كاهش زباله منظور بهاي  امكان بهره گيري از تبليغات رسانه -۳
  + ۳    فناوريضعيف بودن در زمينه كاربرد  -۴
  + ۲۵/۳  ميانگين  

  -ES (  ۱- <  ES  <  ۶ ( ثبات محيط
  - ۴    ت نرسيده استبه سرعت تغيير كرده ولي مديريت پسماند در روستا به اين سرع فناوري -۱
  - ۵    شود مد استفاده مياناكار كاركنانبه علت كم ارزش بودن شغل از نظر فرهنگ عمومي و كمبود دستمزد از -۲
  - ۵/۴  ميانگين  

  -CA (  ۱- <  CA  <  ۶(  مزيت رقابتي
  - ۴    استفاده از نيروي متخصص در زمينه مديريت پسماندهاي روستايي -۱
  - ۴    دشوروند كاري ، اين كار به بخش خصوصي واگذار به علت مشكل در  -۲
  - ۴  ميانگين  

  
 



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۱۰۴  
 ماتريس برنامه ريزي كمي راهبردي): ۶(جدول شمارة 

  
  عوامل داخلي

وزن 
نرمال 
  شده

  ۵راهبرد    ۴راهبرد    ۳راهبرد    ۲راهبرد    ۱راهبرد  
AS TA

S  
AS TAS  AS  TAS  AS  TA

S  
AS  TAS  

  قوت
  ۰۹۴/۰  ۲  ۰۹۴/۰  ۲  ۱۸۸/۰  ۴  ۱۴۱/۰  ۳  ۰۴۷/۰  ۱  ۰۴۷/۰  رده خانه دار  آگاهي زنان تحصيل ك - ۱
اجراي طرح تفكيك زباله دربرخي  - ۲

فلزات، موادپالستيكي و شيشه (مناطق 
  )جات

۰۸۶/۰  ۳  ۲۵۸/۰  ۴  ۳۴۴/۰  ۴  ۳۴۴/۰  ۳  ۲۵۸/۰  ۳  ۲۵۸/۰  

  ۱۰۸/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۲  ۱۶۲/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۳  ۱۰۸/۰  ۲  ۰۵۴/۰  جمع آوري زباله در روز - ۳
وان بودن حركت ماشين انتقال ر - ۴

  زباله در روستاها
۰۲۷/۰  ۱  ۰۲۷/۰  ۱  ۰۲۷/۰  ۱  ۰۲۷/۰  ۲  ۰۵۴/۰  ۱  ۰۲۷/۰  

ي پزشكي  ها كاهش توليدزباله - ۵
  دربرخي روستاها

۰۶۳/۰  ۱  ۰۶۳/۰  ۴  ۲۵۲/۰  ۳  ۱۸۹/۰  ۲  ۱۲۶/۰  ۳  ۱۸۹/۰  

استفاده از فضوالت دامي به عنوان  - ۶
  كود در مزارع

۰۳۶/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۳  ۱۰۸/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۲  ۰۷۲/۰  

  ضعف
  ۱۱۰/۰  ۲  ۱۶۵/۰  ۳  ۲۲۰/۰  ۴  ۱۶۵/۰  ۳  ۱۱۰/۰  ۲  ۰۵۵/۰  عدم تفكيك زباله درمنزل - ۱
عدم رعايت زمانبندي جهت خروج  - ۲

  زباله ازمنازل
۰۵۵/۰  ۲  ۱۱۰/۰  ۳  ۱۶۵/۰  ۲  ۱۱۰/۰  ۲  ۱۱۰/۰  ۲  ۱۱۰/۰  

استفاده ازظروف نامناسب نگهداري  - ۳
  زباله درمنازل 

۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۳  ۰۹۹/۰  ۲  ۰۶۶/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۳  ۰۹۹/۰  

عدم رعايت برنامه زمانبندي جمع  - ۴
  آوري زباله توسط مأموران دهياري

۰۴۹/۰  ۲  ۰۹۸/۰  ۳  ۱۴۷/۰  ۲  ۰۹۸/۰  ۳  ۱۴۷/۰  ۱  ۰۴۹/۰  

عدم استفاده از ماشين هاي  - ۵
  استاندارد انتقال زباله

۰۶۶/۰  ۳  ۱۹۸/۰  ۳  ۱۹۸/۰  ۱  ۰۶۶/۰  ۲  ۱۳۲/۰  ۲  ۱۳۲/۰  

دهياري  كاركنانفي عدم آموزش كا - ۶
  در خصوص رعايت بهداشت فردي 

۰۴۳/۰  ۲  ۰۸۶/۰  ۱  ۰۴۳/۰  ۱  ۰۴۳/۰  ۳  ۱۲۹/۰  ۲  ۰۸۶/۰  

ناكارآمد از نظر  كاركناناستفاده از  - ۷
  شرايط سني و فيزيكي توسط دهياري 

۰۴۹/۰  ۳  ۱۴۷/۰  ۱  ۰۴۹/۰  ۱  ۰۴۹/۰  ۲  ۰۹۸/۰  ۲  ۰۹۸/۰  

عدم رعايت تفكيك زباله در هنگام  - ۸
 كاركنانتوسط  دوايجمع آوري ز

  دهياري

۰۵۴/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۲  ۱۰۸/۰  

عدم رعايت اصول ايمني توسط  - ۹
ايستادن ماموران در (دهياري  كاركنان

  )عقب ماشين جمع آوري زباله

۰۵۴/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۴  ۲۱۶/۰  ۱  ۰۵۴/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۲  ۱۰۸/۰  

دفع زباله در نزديك محل سكونت  -۱۰
  بازبصورت تلنبار و رو

۰۶۳/۰  ۱  ۰۶۳/۰  ۴  ۲۵۲/۰  ۲  ۱۲۶/۰  ۳  ۱۸۹/۰  ۲  ۱۲۶/۰  

عدم انجام مطالعات و تحقيقات در  -۱۱
  هاي دفع زباله خصوص شرايط محل

۰۵۴/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۱  ۰۵۴/۰  ۲  ۱۰۸/۰  ۳  ۱۶۲/۰  

هاي پزشكي به همراه  دفع زباله-۱۲
  ها ديگر زباله

۰۳۸/۰  ۱  ۰۳۸/۰  ۳  ۱۱۴/۰  ۳  ۱۱۴/۰  ۲  ۰۷۶/۰  ۳  ۱۱۴/۰  

 منظور بهعدم اطالع رساني كافي  -۱۳
  بازيافت زباله

۰۷۳/۰  ۲  ۱۴۶/۰  ۲  ۱۴۶/۰  ۴  ۲۹۲/۰  ۳  ۲۱۹/۰  ۲  ۱۴۶/۰  

  ۱۹۶/۲    ۴۰۶/۲    ۴۷۲/۲    ۸۴۴/۲    ۸۹۲/۱    ۱  جمع كل



  
  
  
  

  A’WOT ...  ۱۰۵ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
  )۶(ادامة جدول شمارة 

  
ن   عوامل خارجي

وز
ل 

رما
ن

ده
ش

  

  ۵راهبرد    ۴راهبرد    ۳راهبرد    ۲راهبرد    ۱راهبرد  
AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  

  فرصت ها
تفكيك و كاهش  منظور بهاي  تبليغات رسانه - ۱

  وايدو رعايت برنامه زمانبندي خروج ز زوايد
۰۹۵/۰  ۲  ۱۹۰/۰  ۳  ۲۸۵/۰  ۴  ۳۸۰/۰  ۳  ۲۸۵/۰  ۳  ۲۸۵/۰  

اجراي طرح مقابله با حيوانات ولگرد از قبيل  - ۲
  سگ و گربه 

۰۳۳/۰  ۲  ۰۶۶/۰  ۴  ۱۳۲/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۲  ۰۶۶/۰  

اجراي طرح پاكسازي اماكن از جمله  - ۳
  ها و سواحل جنگل

۰۴۱/۰  ۱  ۰۴۱/۰  ۴  ۱۶۴/۰  ۳  ۱۲۳/۰  ۱  ۰۴۱/۰  ۳  ۱۲۳/۰  

  ۱۴۲/۰  ۲  ۲۸۴/۰  ۴  ۲۱۳/۰  ۳  ۰۷۱/۰  ۱  ۲۱۳/۰  ۳  ۰۷۱/۰  زوايدجمع آوري  فناوريبهبود  - ۴
ها در ماشين  كشيدن چادر برزنت روي زباله - ۵

  انتقال زباله در حين حمل زباله
۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۳  ۰۹۶/۰  ۱  

  
۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  

اجراي طرح هادي روستايي در روستاها و  - ۶
  تعيين مكان دفع زباله 

۰۶۳/۰  ۱  ۰۶۳/۰  ۳  ۱۸۹/۰  ۱  ۰۶۳/۰  ۳  ۱۸۹/۰  ۲  ۱۲۶/۰  

  ۲۱۳/۰  ۳  ۱۴۲/۰  ۲  ۲۱۳/۰  ۳  ۲۸۴/۰  ۴  ۰۷۱/۰  ۱  ۰۷۱/۰  محيطي زيست مقررات و قوانين وجود - ۷
وصي در سيستم استقبال از بخش خص - ۸

  عمليات بازيافت 
۰۷۳/۰  ۴  ۲۹۲/۰  ۱  ۰۷۳/۰  ۱  ۰۷۳/۰  ۳  ۲۱۹/۰  ۱  ۰۷۳/۰  

  تهديدها
در اثر تغيير الگوي  زوايدافزايش حجم  - ۱

  مصرف و افزايش تبليغات كاالهاي توليدي
۰۹۵/۰  ۱  ۰۹۵/۰  ۳  ۲۸۵/۰  ۴  ۳۸۰/۰  ۲  ۱۹۰/۰  ۳  ۲۸۵/۰  

افزايش جوندگان موذي و حيواناتي از قبيل  - ۲
  هاي ولگرد در سطح روستاها  سگگربه و

۰۳۶/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۳  ۱۰۸/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۲  ۰۷۲/۰  

  ۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  ۱  ۰۳۳/۰  شرايط جوي در فصول مختلف سال - ۳
به  زوايدوجود دوره گردهاي جمع آوري  - ۴

  منظور فروش آنها
۰۴۲/۰  ۲  ۰۸۴/۰  ۲  ۰۸۴/۰  ۳  ۱۲۶/۰  ۲  ۰۸۴/۰  ۲  ۰۸۴/۰  

اخذ ماهانه توسط مأموران دهياري جمع  - ۵
  از اهالي محل  زوايدآوري كننده 

۰۳۸/۰  ۳  ۱۱۴/۰  ۱  ۰۳۸/۰  ۱  ۰۳۸/۰  ۲  ۰۷۶/۰  ۱  ۰۳۸/۰  

 ريختن زباله از ماشين انتقال زباله به بيرون- ۶

  زباله انتقال هاي ماشين حركت اثر در
۰۳۲/۰  ۲  ۰۶۴/۰  ۲  ۰۶۴/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  

  ۰۳۲/۰  ۱  ۱۲۸/۰  ۴  ۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۱  ۰۹۶/۰  ۳  ۰۳۲/۰  هاي محدود حمل زباله شينخراب شدن ما - ۷
استهالك ماشين آالت حمل و نقل با توجه  - ۸

  به شرايط مرطوب آب و هوايي 
۰۳۲/۰  ۲  ۰۶۴/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۱  ۰۳۲/۰  ۳  ۰۹۶/۰  ۱  ۰۳۲/۰  

هاي پيشرفته  فناوريعدم امكان استفاده از  - ۹
  در دفع مواد زايد 

۰۵۴/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۱  ۰۵۴/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۳  ۱۶۲/۰  ۲  ۱۰۸/۰  

امكان انتخاب محل دفع نزديك روستا  -۱۰
  كاهش هزينه حمل  براي

۰۴۱/۰  ۱  ۰۴۱/۰  ۴  ۱۶۴/۰  ۱  ۰۴۱/۰  ۱  ۰۴۱/۰  ۲  ۰۸۲/۰  

  ۰۷۸/۰  ۳  ۰۲۶/۰  ۱  ۰۵۲/۰  ۲  ۰۷۸/۰  ۳  ۰۲۶/۰  ۱  ۰۲۶/۰   دفع محل در خاك و آب آلودگي امكان-۱۱
محل  ي درافزايش حشرات وجوندگان موذ - ۱۲

  دفع 
۰۲۶/۰  ۱  ۰۲۶/۰  ۳  ۰۷۸/۰  ۱  ۰۲۶/۰  ۱  ۰۲۶/۰  ۱  ۰۲۶/۰  

عدم فرهنگ سازي استفاده ازظروف  -۱۳
  بازيافتي

۰۳۶/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۱  ۰۳۶/۰  ۲  ۰۷۲/۰  ۳  ۱۰۸/۰  ۳  ۱۰۸/۰  

  ۰۷۰/۲    ۲۶۳/۲    ۱۹۲/۲    ۳۸۰/۲    ۸۴۵/۱    ۱  جمع كل

 



  
  
  
  

۴مجله محيط شناسي شماره  ۱۰۶  
  اولويت بندي راهبردها): ۷(دول شمارة ج

  مجموع نمرات  ارزيابي عوامل خارجي  وامل داخليارزيابي ع  راهبرد  رديف

اي و آگاهي جامعه در مورد آلودگي ناشي از پسـماندها و اجـراي    تبليغات رسانه  ۱
  هرچه بهترمديريت پسماندها

۸۴۴/۲  ۳۸۰/۲  ۲۲۴/۵  

  ۶۶۹/۴  ۲۶۳/۲  ۴۰۶/۲  تأمين زيرساخت هاي اجراي مديريت پسماندها به لحاظ مالي و فني  ۲

هاي تبليغاتي متناسب با فرهنگ جامعه در راسـتاي جداسـازي و    برنامه ةتوسع  ۳
  توليدي زوايدكاهش حجم 

۴۷۲/۲  ۱۹۲/۲  ۶۶۴/۴  

افزايش نظارت سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي مـديريت پسـماندها     ۴
  با دستيابي به توسعه پايدار

۱۹۶/۲  ۰۷۰/۲  ۲۶۶/۴  

  ۷۳۷/۳  ۸۴۵/۱  ۸۹۲/۱  يت پسماندهاايجاد موقعيت براي جذب و مشاركت بخش خصوصي در مدير  ۵

  گيري نتيجه
هايي كه اين مناطق، به  هاي روستايي، با وجود تفاوت در محيط

هاي شـهري دارنـد، بـه دليـل تغييـر در       زندگي با محيط ةلحاظ شيو
هاي زيست محيطي و در نتيجه به خطـر   شيوه زندگي مردم، آلودگي

اند بـه عنـوان   افتادن بهداشت و سالمت روسـتاييان مـديريت پسـم   
بنابراين براي رسيدن به الگوي مناسـب  . مهم مطرح است موضوعي

مديريت پسماند نياز به شناسايي و ارزيـابي شـرايط موجـود منطقـه     
هاي پژوهش حاضر نشـان داد كـه ارگـان متـولي جمـع       يافته. است

آوري پسماند در تمام روستاها دهياري است و در بعضي از روسـتاها  
كند و در هيچ روستا  ستا با اين ارگان همكاري ميشوراي اسالمي رو

و يا بخش خصوصي با اين ارگـان همكـاري    ،شهرداري شهر مجاور
بيشترين درصد از تركيب پسماندها را مواد آلـي فسـادپذير بـه    . ندارد

دهد، كه در برنامه ريزي انجام شده بـراي اجـراي    خود اختصاص مي
اولويـت اول   .صي داشـت روشهاي دفع بايد به اين موضوع توجه خا

بـراي پسـماندهاي   ) كودسـازي (تواند استفاده از روش كمپوسـت   مي
ها در اكثر روسـتاها بـه روش    روش جمع آوري زباله. فسادپذير باشد

سنتي و توسط كـارگران آمـوزش نديـده دهيـاري بـا وسـايل غيـر        
  . گيرد دفعات مختلف در هفته صورت مي واستاندارد 

در بيشتر روستاها بـه صـورت تلنبـار و     دفع نهايي پسماندها كه
اي را بـراي روسـتاها بوجـود     سپس سوزاندن است مشكالت عمـده 

آورده كه كمترين مشكالت آن، فاصله كـم محـل دفـع تـا منـاطق      
همچنـين در زمينـه   . مسكوني و مجاورت با راههاي عبـوري اسـت  

محل دفع پسماند در روسـتاها نيـز مطالعـه و تحقيـق الزم صـورت      
 . استنگرفته 

يكي از نقـاط ضـعف در مـديريت پسـماند روسـتاهاي منطقـه       
پرداخت هزينه ماهانه توسط اهالي روستا به مأموران دهيـاري اسـت   

شـود اهـالي روسـتا مشـاركت ضـعيفي در جمـع آوري        كه باعث مي
توجه به اين نكته ضروري است كه هـر چـه   . پسماندها داشته باشند

تاهتر باشد، مـدت بـاقي مانـدن    ها، كو فاصله زماني جمع آوري زباله
بـه عـالوه، دهيـاري بايـد در خصـوص      . زباله در محيط كمتر اسـت 

هاي مربوط به دفع پسماند،  مين هزينهأمشاركت مالي روستاييان در ت
مناسب ترين شيوه اين است كـه ابتـدا   . شيوه مناسبي در پيش گيرد

س هاي ماهانه براي هر نفر مشخص شود و سپس براسا سرانه هزينه
  . تعداد ساكنان هر خانوار، سهم آنها تعيين شود

هاي دفع  كل هزينه= ساالنه براي هر نفر) سهم ( هزينه  ةسران
  جمعيت روستا  /زباله در سال معين

  ۱۲ / هزينه ساالنه هر فرد ةسران =هزينه ماهانه  ةسران
هزينـه   ةسـران  ×تعداد اعضاي خانوار  =ماهانه هرخانوار  ةهزين

  ماهانه 
براين با توجه به شرايط موجود مديريت پسماند در روستاهاي بنا

برنامه راهبردي مـديريت اصـولي    ةارائ برايمنطقه، تكنيكي مناسب 
 AHPو  SWOTبا توجه به كارايي روشـهاي . پسماندها الزم است

، تكنيـك مناسـبي    AWOT، روش تلفيقي اين دو يعني تكنيـك  
متغيرهاي موجود در محـيط  در اين طرح ابتدا . بدين منظور مي باشد

. داخلي و خارجي مؤثر بر مديريت پسـماند روسـتايي شناسـايي شـد    
سپس عوامل راهبردي را مورد بررسي قرار داده، عوامل مهـم و كـم   

  . اهميت مشخص كرده و اولويت بندي شد
براي ارزيابي عوامل راهبردي داخلـي و خـارجي بـه ترتيـب از     

بـه دليـل حضـور عوامـل     . استفاده شـد  EFEو  IFE هاي ماتريس
متداخل و داراي آثار هم افزا، اولويـت بنـدي، وزن دهـي و مقايسـه     

هاي داخلي و خارجي با اسـتفاده از فراينـد تحليـل سلسـله      مشخصه
به عنوان ابـزاري مـؤثر در حـل مسـائل موجـود در       )AHP(مراتبي 

نظر به وقت گير بـودن  . محيط زيست و منابع طبيعي به انجام رسيد
محاسبات رياضي و مراحل پيچيده آن بـراي سـهولت كـار در     انجام

 Expertهـا از نـرم افـزار     محاسـبه وزن نسـبي معيارهـا و گزينـه    

Choice دسـت   هاي بـه  قابل قبول بودن اولويت براي. استفاده شد



  
  
  
  

  A’WOT ...  ۱۰۷ي به روش يارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستا
ها و سازگاري مقايسات، از نـرخ ناسـازگاري    ماتريس ةآمده از مقايس

مـرتبط بـا    IRخص سازگاري يـا  براي تعيين آن، از شا. استفاده شد
ـ  ۰۲/۰روش بردار ويژه استفاده شد كه مقدار آن  دسـت آمـد كـه     هب

بـود مـاتريس از نـرخ ناسـازگاري قابـل قبـولي        ۱/۰چون كمتـر از  
پــس از وزن دهــي بــه عوامــل داخلــي و خــارجي . برخــوردار اســت

هاي ارزيـابي عوامـل داخلـي و خـارجي و      شناسايي شده در ماتريس
ز وضع موجود هر عامل، با توجه به كليدي يا عادي بودن اعمال امتيا

براي عوامل داخلي و  ۱۰۵/۲عوامل داخلي و خارجي، در نهايت نمره 
را  سـوات در ادامه ماتريس . دست آمد هبراي عوامل خارجي ب ۳۶۷/۲

تشكيل داده و با تجزيه و تحليل آن راهبردهـاي ممكـن شناسـايي    
  . شد

عوامل داخلي و خارجي از ابزاري  براي تجزيه و تحليل همزمان
و بـراي اخـذ تصـميم مناسـب بـراي      داخلي و خارجي به نام ماتريس 

انتخاب گزينه راهبـرد برتـر، از مـاتريس ارزيـابي موقعيـت و اقـدام       
بر اين اساس پـس از امتيـاز دهـي و جمـع     . استفاده شد استراتژيك

نيـز   يك روش تحليلـي . بندي نتايج، راهبردهاي تدافعي انتخاب شد
براي مشخص كردن جذابيت نسبي راهبردها استفاده شـد كـه ايـن    

نامند، اين مـاتريس   روش را ماتريس برنامه ريزي كمي راهبردي مي
توان با استفاده از نقاط قوت در مديريت پسماندهاي  نشان داد كه مي

. دكـر ها را به قـوت تبـديل    تهديدها را به فرصت و ضعف ،روستايي
اولويت راهبردها بر اساس ميزان وزن كلي آنهـا  گفتني است ترتيب 
و راهبـرد تبليغـات   . پايدار اسـت  ةتوسع منظور بهدر اصالح و حركت 

اي و آگاهي جامعه در مورد آلودگي ناشي از پسماندها و اجراي  رسانه
هر چه بهتـر مـديريت پسـماندها در روسـتاها از جـذابيت بـاالتري       

هـاي بـه دسـت آمـده،      يافته با توجه به مشاهدات و. برخوردار است
ذيل در خصوص بهبـود وضـعيت مـديريت پسـماند در      هايپيشنهاد

  : شود روستاهاي شهرستان ميناب ارائه مي
 ةافزايش آگاهي و تغيير نگرش روستاييان نسـبت بـه نحـو    -۱

صحيح مديريت پسـماند مثـل كـاهش توليـد، تفكيـك مـواد قابـل        

هـاي   طريق تهيـه فـيلم   بازيافت در منزل و بيان محاسن بازيافت از
  .آموزشي و پخش آن در تلويزيون استاني و مساجد روستاها

هـاي ناشـي از    بروشورهاي تبليغاتي در مـورد آلـودگي   ةتهي -۲
هـاي زيسـت محيطـي در پيشـبرد اهـداف و       زباله و جلب مشـاركت 

  .هاي مديريت پسماند برنامه
افزايش آگـاهي و اطالعـات مسـئوالن روسـتاها از طريـق       -۳

  .تخصصي -هاي آموزشي گزاري دورهبر
تأمين منابع مالي و اعتبارات مورد نياز براي تهيه و اجـراي   -۴

هـاي   كـاهش هزينـه   منظور بهبرنامه هاي مديريت پسماند و تالش 
  . ها هاي بازيافت توسط دهياري بهره برداري و نگهداري از طرح

ــرمايه  -۵ ــه س ــور  تشــويق بخــش خصوصــي ب ــذاري در ام گ
هاي شهرستان مينـاب   حمل و نقل و بازيافت در دهستانآوري،  جمع

  .از طريق اعطاي تسهيالت
  

  ها يادداشت
1- SWOT & AHP 

2-Strength, Weakness, Opportunity, Threat 

(SWOT)  

3- Analytical Hierarchy Process (AHP) 

4- Multi-Criteria Decision Making (MCDM)  

5- Delphi Method  

6 -Inconsistency Ratio (IR)   

7- Internal Factor Evaluation (IFE) 

8- External Factor Evaluation (EFE) 

9- SWOT matrix  

10-Internal and External (IE) matrix  

11- Strategic position and action evaluation 

matrix (SPACE) 

12- Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM) 

13- Attractive scores (AS)  

14- Total Attractive Scores (TAS) 
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