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چکيده
زمينه و هدف :یکی از ارکان توسعه پایدار توجه به بعد کالبدی و زیست محیطی روستا میباشدد ععالیدتهدای اسسدان و تﻐییﺮ در سدب
زسدﮔی و الﮕوهای مﺼﺮعی ،مﻨﺠﺮ به اعﺰایﺶ تولید مواد زاید شده اسدت ،از ایدر رو تولید روزاعﺰون زبالدده و ﭼﮕددوسﮕی دعددﻊ مﻨاسددﺐ آن
ﭼالﺶهای زیست محیطی ﻋﻤده جوامﻊ اسساسی میباشدد ،لذا هدف از اسﺠام ایر پژوهﺶ ،شﻨاسایی ﭼالﺶها و مواسﻊ دعﻊ زبالههای خاسﮕی از
دیدﮔاه سﺮپﺮستان خاسوار روستایی بود
روش بررسی :ایر پژوهﺶ از سوع توصیفی است و به روش پیﻤایشی اسﺠام شد جامعه آماری پژوهﺶ ،سﺮپﺮستان خاسوار روسدتای سدﺮا
قلعه شاهیر شهﺮستان سﺮپل ذها بودسد که در ایر تحقیق به شیوهی سﺮشﻤاری مطالعده شددسد  )N=071کده از ایدر تعدداد  001سفدﺮ
پﺮسﺶسامهها را تکﻤیل و بﺮﮔشت دادسد میﺰان بازﮔشت  46/71درصد) ابﺰار پژوهﺶ پﺮسﺶسامه بود که روایی محتوایی آن توسط تعددادی
از کارشﻨاسان و اساتید ﮔﺮوه تﺮویج و آموزش کشاورزی داسﺶ ﮔاه رازی کﺮماسشاه مورد بﺮرسی ،اصالح و تاییدد قدﺮار ﮔﺮعدت بدﺮیﺐ اﻋتبدار
پﺮسﺶسامه آلفای کﺮوسباخ) با اسﺠام پیﺶ آزمون  1/328به دست آمد
يافتهها :بﺮ اساس یاعتهها  7ﭼالﺶ دعﻊ زبالههای خاسﮕی در روستای مورد مطالعه شﻨاسایی شد که ﻋبارتﻨد از ﭼالﺶهای ساهﻤاهﻨﮕی بدیر
بخشی ،آموزشی -اطالعرساسی ،مالی ،اجﺮایی ،عقدان بﺮسامهی مدون ،اجتﻤاﻋی و ﭼالﺶ عﺮهﻨﮕی که ﭼالﺶ ساهﻤداهﻨﮕی بدیر بخشدی بدا در
بﺮﮔﺮعتر مسایلی سظیﺮ سبود مکان مﻨاسﺐ جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی ،سبود هﻤاهﻨﮕی بیر بخشی و مدیﺮیت سامﻨاسﺐ دعﻊ زبالههای خاسﮕی
و همﭼﻨیر کاهﺶ توان مدیﺮیتی بخﺶ دولتی به ﻋلت پﺮداختر به امور مختلف به ﻋﻨوان مهمتﺮیر ﭼالﺶ در زمیﻨهی دعﻊ زبالههای خاسﮕی
روستایی شﻨاخته شد
واژههای کليدی :دعﻊ زباله ،بهداشت روستایی ،پایداری ،سﺮپل ذها
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Identify challenges disposal domestic waste from the perspective
rural the heads of households "Case Study: Sarab- Ghalaeshahin
Rural, Sarpole-Zahab Township"
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Ali Asghar Mirak Zadeh 2
Abstract
Background and Objective: One of the pillars of sustainable development is pay attention to the
physical and ecological aspects of rural. Human activities and changes in lifestyle and consumption
patterns, resulteding in increased production of waste material. So is increaseding production of waste
less material and how to disposal of the environmental challenges of human society, therefor, the aim
of this study is to identify challenges and barriers to domestic waste from the perspective rural heads
of households.
Method: The investigation is descriptive and the survey was performed, The study sample was the
heads of households Sarab- Ghalaeshahin Rural, Sarpole-Zahab Township that way was conducted in
this study the census (N= 170), 110 questionnaires were completed and returned them (return rate =
70/64 percent). The research instrument was a questionnaire which content validity examined
modified and approved by a number of experts and professors of Department of Agricultural
Extension and Education Razi University in Kermanshah. The coefficient of reliability (Cronbach's
alpha), was obtained by a pre-test 0/823.
Findings: According to the finding, it was 7 challenges domestic waste in the rural of study include.
They are: the challenges of inter-sectoral of coordination, educatio - inform, financial, administrative,
lack of compiled program, social and cultural.challenges were identified. By considering suitable
place for disposal waste domestic, inter-sectoral lack of coordination, in exprienced management for
disposal waste domestic and decrease ability management of goverenment (to settle different
functions) challenge of inter-sectoral lack of coordination was acquaintanced challenge of disposal
waste domestic rural.
Keywords: waste disposal, Rural Health, Stability, Sarpole Zahab.
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مقدمه
یکی از ارکان توسعه پایدار ،توسدعه پایددار روسدتایی بدوده کده

بﺮدارد مواد زاید جامد سه تﻨهدا باﻋدت تولیدد بیﻤداری ،تعفدر و

محقق شدن آن مستلﺰم توجه به بعد کالبدی و زیست محیطدی

زشتی مﻨاﻇﺮ میشود ،بلکه میتواسﻨد از طﺮیق آلوده کدﺮدن آ ،

روستا میباشد ﺣفاﻇت از محیط زیست یکی از وﻇدایف اصدلی

خاک و هوا خسارت عﺮاواسی به بدار آورسدد در روسدتاها هﻤاسﻨدد

سسد دل ﺣد دال و آیﻨددده اسددت ،به طوری که امﺮوزه ﺣفﻆ محیط

شهﺮها ،مهمتﺮیر ﻋامل در تعییر کﻤیت مواد زاید جامد خاسﮕی

زیست یکدی از ارکددان مهم ﺣقوﻕ بشﺮ به شﻤار مدیرود  )0از

جﻤعیت ساکر روستاهاست و پسﻤاسدهای خداسﮕی بدیﺶ از 01

ایر رو بﻤر ﺣفاﻇت از محیط زیست الزم است که بده ﻋﻨاصدﺮ

درصد زبالههای روستایی را تشدکیل مدیدهدد  )3دعدﻊ زبالده،

تهدید کﻨﻨدهی سالمت محیط زیست توجه کﻨیم یکدی از ایدر

آخﺮیر ﺣلقه در مدیﺮیت مواد زائد روستایی محسو میشود

ﻋﻨاصﺮ تهدید کﻨﻨده ،مواد زاید میباشد تا جدایی کده مددیﺮیت

در ایﺮان روزاسه  63هﺰار تر زباله تولید میشود که ده هدﺰار تدر

مواد زاید موبوع مطﺮﺣی در جهان است که از اهﻤیت ﺣیداتی

آن زبالهی روستایی است سدﺮاسهی تولیدد زبالده در روسدتاهای

در مسایل محیط زیست جهاسی بﺮخوردار است  )2اما با توجه

کشور  651ﮔﺮم در روز است  )0طبق سالسامده آمداری اسدتان

به رشد سﺮیﻊ جﻤعیت و ﮔستﺮش صدﻨایﻊ در ایدﺮان ،مﺠﻤوﻋده

کﺮماسشاه ،شهﺮستان سﺮپل ذها دارای  6کامیون ﺣﻤل زباله و

مواد زاید به سحوی اعﺰایﺶ یاعته است که دیﮕﺮ سیستمها قدادر

 71تر زباله تولیدی در روز میباشد  )01ایر در ﺣالی است که

به مدیﺮیت ایر مواد زاید سیسدتﻨد  )8تﻐییدﺮ الﮕدوی مﺼدﺮف و

زبالههای روستایی ایر شهﺮستان تدوزیر سﻤدیشدود هﻤچﻨدیر

سب

زسدﮔی خاسوارهای روستایی سبﺐ شده است کﻤیت قابدل

مسووالن امور روستایی و بخﺶداری شهﺮسدتان سدﺮپل ذهدا

توجهی از مواد عسادپذیﺮ و عسادساپذیﺮ تولید شوسد ععالیتهدای

اذﻋان داشتﻨد بیﺶتﺮیر اعﺮادی که جهت ایﺠاد مکدان مﻨاسدﺐ

زسدﮔی و الﮕوهای مﺼﺮعددی ،مﻨﺠﺮ به

دعدﻊ زبالدههدای خدداسﮕی بده دعتدﺮ مددذکور مﺮاجعده مدیکﻨﻨددد،

اعﺰایﺶ تولید مواد زاید شده است  )6ایر در ﺣدالی اسدت کده

روستاییان ساکر سﺮا قلعه شاهیر بوده و مهمتﺮیر ﻋداملی را

تولید روزاعﺰون زبالده و ﭼﮕدوسﮕی دعدﻊ مﻨاسددﺐ آن ﭼالﺶهای

که سبﺐ اعﺰایﺶ تولید زبالده مدیشدود ،بعدد جﻤعیتدی روسدتا

زیست محیطی ﻋﻤده جوامﻊ اسساسی میباشددد  )5در جهددان

داسستﻨد روستای مورد مطالعه از بعد جﻤعیتی  072خداسوار بدا

ﻋامدل مخدﺮ زیسدت محیطدی

جﻤعیت  700سفﺮ) بوده که پس از مشدورت بدا مسدووالن امدور

شﻨاخته شده که اﮔﺮ بده ﭼداره اسدیشدی سپدﺮدازیم ،تﻨدرسدتی،

روستایی و بخﺶداری و مشاهدهی وبدعیت بهداشدتی محدیط

سالمت و بهداشت هﻤﮕاسی با مشکالت عﺮاواسی روبه رو خواهدد

روستاها" ،روستای سدﺮا قلعده شداهیر" جهدت بﺮرسدی ایدر

شد

مطالعه استخا شد و با مشاهدههای میداسی مشخص ﮔﺮدید که

از ایر رو مدیﺮیت مواد زاید روسدتایی ،مهدمتدﺮیر اقددام بدﺮای

در ﺣال ﺣابﺮ روشهای دعﻊ زباله در روستای مورد مطالعده در

جلوﮔیﺮی از خطﺮات و آسیﺐهای مﺮبوط به محیط زیست است،

وبعیت تأسف باری قﺮار دارد و زبالهها را در سﺰدی تﺮیر مکدان

ﭼﺮا که مﻨاطق روستایی بخﺶ ﻋﻤدهای از جﻤعیت و ﻋﺮصههای

قابل دستﺮسی دعﻊ کﺮده و یا ایرکه زبالهها را میسدوزاسﻨد ایدر

طبیعدی کشدور را بدده خدود اختﺼدداو داده و جامعده آن سقددﺶ

امﺮ سیاز به مطالعده و توجده اداری سیاسدی دارد تدا راهکارهدای

اساسی در ﺣیات اقتﺼادی و اجتﻤاﻋی کشور دارسد  )4با توجده

اجﺮایددی و مﻨاسددﺐ اتخدداذ ﮔددﺮدد لددذا هدددف از مطالعدده ﺣابددﺮ

به اهﻤیت و سقﺶ روستا در ﺣیات جامعده ،توجده و بﺮرسدی بده

شﻨاسایی ﭼالﺶها و مواسﻊ دعﻊ زبالدههدای خداسﮕی در روسدتای

مسایل جوامﻊ روستایی شایان توجه ویژه میباشد در ایﺮان سیﺰ

سﺮا قلعه شاهیر شهﺮستان سﺮپل ذها میباشد و در راستای

مدیﺮیت پسﻤاسد و دعﻊ زبالههای روسدتایی در سدط روسدتاها

ایر هدف ،اهداف اختﺼاصدی زیدﺮ را دسبدال مدیکﻨدد 0:بﺮرسی

پﺮاکﻨده و یا در محلهای مشخﺼی در داخل روستا اسباشته می

ویژﮔیهای عﺮدی پاسخﮔویان 2بﺮرسی وبعیت موجود روستا و

شددود  )7در اثددﺮ ﻋدددم مدددیﺮیت مددواد زایددد جامددد ،خطددﺮات

مﺮدم در زمیﻨه مدیﺮیت زبالههای خاسﮕی روستا 8 ،اولویت بﻨدی

اکولوژیکی اعﺰایﺶ مییابد و رعﻊ مشکالت زیست محیطی که از

مواسﻊ دعﻊ زبالههای خاسﮕی از سظﺮ سﺮپﺮستان خاسوار روستایی و

اسسددان و تﻐییﺮ در سددب

امﺮوز ،زبالهها به ﻋﻨدوان ید

دعﻊ بدون کﻨتﺮل ایر مواد بوجود میآید ،هﺰیﻨههای زیدادی در

شناسايی چالشهای دفع زبالههای خانگی....
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 6تحلیل مواسﻊ دعﻊ زبالههای خاسﮕی از سظﺮ سﺮپﺮسدتان خداسوار

بﺮآسست با جﻤﻊ کدﺮدن پیشدیﻨههدایی مﺮبدوط بده پسدﻤاسدهای

روستا

روستایی ﭼالﺶهای دعﻊ زبالههای خاسﮕی از محیط روستا را بدا

توجه به دعﻊ پسﻤاسد و سظاعت محیط زیست سدابقهای دیﺮیﻨده

روش تحلیل ﻋداملی اکتشداعی اسدتخﺮاج کﻨدد در ادامده ستدایج

دارد در سال  0751میالدی سیاز به سیستمهدای جدیدد جﻤدﻊ

اسدکی از مطالعات داخلی و خارجی در ایدر زمیﻨده ارایده شدده

آوری و دعﻊ پسﻤاسد جامد ،استفاده از بارکﺶ ﺣﻤل زباله را رایج

است

ساخت و با اعدﺰایﺶ اقددامات بهداشدتی در سدط

شدهﺮها بده

ته لی  )2115اذﻋان میدارد NGOها سقﺶ اصلی بﺮای کﻤد

مدیﺮیت پسﻤاسد به ﻋﻨوان یکی از ارکان بهداشت جامعده بهدای

به تشکیل و بهﺮهبﺮداری از تعاوسیهدای پسدﻤاسد ،سدازماسدهی و

بیﺶتﺮی داده شد مدیﺮیت مواد به روش روشﻨفکﺮاسهی امﺮوزی

سظارت بﺮ پسﻤاسدﮔﺮدها و عﺮاهم سﻤودن مشارکتهای قداسوسی و

در آمﺮیکا از دهده  0061و در اسﮕلسدتان از دهده  0081شدﺮوع

تﺠاری و تکﻨیکی در راسدتای موعقیدت ععالیدتهدای مددیﺮیت

شد  )00در ایﺮان قاسون مﺮتبط بدا موبدوع پسدددﻤاسدها وجدود

اجﺮای پسﻤاسد دارسد دالیل ﻋﻤده موعقیت در سیاسدت کداهﺶ

سداشددت تا ایرکه در سال  0838بﺮای ﺣدل مشدکالت اجدﺮای

سﺮاسهی تولید پسدﻤاسدها در کشدور تدایوان) مشدارکت اجبداری

شهﺮداریها قاسون مدیﺮیت پسﻤاسدها کده تﻨهدا قداسون جدامﻊ و

کارکﻨان ادارات دولتی و محلی و شدهﺮوسدان در شدﺮوع بازیاعدت

مدون در خﺼوو مدیﺮیت پسدددﻤاسد اسدت ،تﺼدویﺐ ﮔﺮدیدد و

پسﻤاسدها بﺮ اساس قاسون است )05

آییر سامهی اجﺮایدی آن در سدال  0836توسدط هیدأت دولدت

همﭼﻨیر بﺮتکیر و کلﺮ  )0832سیﺰ معتقدسد از زمانهای ﮔذشته

تﺼویﺐ شدد ﻋبارات و اصطالﺣاتی که در ایر قاسون به کار رعته

به ﻋلت ایﻨکه تأثیﺮ مخﺮ مدواد زاید جامدد بدﺮ محددیط زیست

است دارای معاسی زیﺮ میباشد:

شﻨاخته سشده بود ،اهﻤیت ﭼﻨداسی به مدیﺮیت مواد زایدددد جامد

پسددددددددﻤاسد :به مواد جامد ،مایﻊ و ﮔاز ﻏیﺮ از عابال ) ﮔفته

داده سﻤیشد و از طﺮعی عقدان تکﻨولددددوژی ،مﻨددددابدددﻊ ملی و

ععالیت

پکارکﻨان ماسﻊ مدیﺮیت مﻨاسﺐ بﺮای مدیﺮیت مدواد زائدد جامدد

میشود که به طور مستقیم یا ﻏیﺮمستقیم ﺣاصل از
اسسان بوده و از سظﺮ تولیدکﻨﻨده زاید تلقی میشود

بود )04

پسﻤاسد ﻋدادی :به کلیه پسﻤاسدهایی ﮔفته میشود که به صورت

در مطالعددهی دیﮕددﺮی در بددﻨﮕالدش مشددخص شددد ،ﻇﺮعیددت

معﻤول از ععالیددتهددای روزمﺮه اسسددانهددا در شهﺮها ،روستاها و

اجتﻤاﻋی بهتﺮ ساکﻨیر بدا پایدداری محیطدی و توسدعهی بهتدﺮ

خارج از آسها تولید میشود ،از قبیل زبالههای خاسﮕی و

سیستم دعﻊ زباله هﻤﺮاه است  )07در بدیر تحقیقدات داخلدی،

سخالههای ساختﻤاسی

مطالعات خو و ﭼه بسا سدازﮔار بدا محدیط روسدتاهای کشدور

دعدددددﻊ :کلیه روشهای از بیر بﺮدن یا کاهﺶ خطﺮات ساشی از

صورت ﮔﺮعته که در ایرجا به معدودی از آنهدا پﺮداختده مدی-

پسﻤاسدها از قبیل بازیاعت ،دعر بهداشتی و زباله سوزی )02

شود؛ مﺠلسی ،در مطالعهای تحت ﻋﻨوان "سقﺶ مشارکتهدای

پسﻤاسد خاسﮕی به طور کلی پسﻤاسدی است کده از ععالیدتهدای

مﺮدمی در سیستم مکاسیﺰه جﻤﻊآوری زباله" بیدان مدیکﻨدد در

معﻤول خاسوادهها تولید میشود )08

کلیه مﺮاﺣل مدیﺮیت پسﻤاسد ،یکی از کلیدهای موعقیت ،آﮔاهی

ایر درﺣالی است که سعید سیا  )0837تعﺮیف جدامعی از زبالده

ومشارکت مﺮدمی میباشد البته ایر امﺮ مهم در مﺮﺣله تولید و

ارائه داده است" :به مﺠﻤوﻋه مواد ساشی ازععالیدتهدایی کده در

سﮕهداری در محل از اهﻤیت ویژه بﺮخوردار است که بازتدا آن

محیط سکوست اسسان تولید میشود و دست کم از سظﺮ مدالکیر،

بﺮ مﺮاﺣل بعدی یعﻨی جﻤﻊ آوری و ﺣﻤل و سقل و دعدﻊ تداثیﺮ

آن مواد به صورت جامد بوده و ساخواسدته ،ﻏیﺮقابدل اسدتفاده و

ﮔذار است .از مهمتﺮیر ﻋوامل مؤثﺮ بﺮ میدﺰان مشدارکت مدﺮدم

دورریختﻨی تلقی شدهاسد ،زباله یا پسﻤاسد جامد ﮔفته میشدود"

آﮔاهی ،آموزش و ایﺠاد اسﮕیﺰه در آنها بده روشهدای مختلدف

 )06ﻋلی رﻏم ایرکه مطالعات داخلی و خدارجی متعدددی در

میباشد ،البته آﮔاهی به تﻨهایی موثﺮ سﻤدیباشدد ،ﭼدون پیامدد

خﺼوو مدیﺮیت پسﻤاسد صدورت ﮔﺮعتده اسدت ،امدا شداهد آن

آﮔاهی باید تﻐییﺮ سﮕﺮش و در ستیﺠده تﻐییدﺮ رعتدار و اقددام بده

هستیم که در زمیﻨه ﭼالﺶهای دعﻊ زبالههدای خداسﮕی مﻨداطق

مشارکت باشد هﻤچﻨدیر مﺠلسدی در ادامده معتقدد اسدت کده

روستایی مطالعات مﻨسدﺠﻤی وجدود سددارد از ایدر رو سﮕارسدده

مدیﺮیت مواد زائد جامد در شهﺮهای مختلف ایﺮان به دلیل باعت
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شهبازی و همکار

عﺮهﻨﮕی ،جﻤعیت ،اقتﺼاد ،مﺼﺮف بیرویه مواد ،ﻋدم آﮔداهی و

قابل تاملی را ارایه داده اسدت کده ﻋبارتﻨدد از :ایﺠداد مددیﺮیت

ﻋدم توجه مﺮدم ،ﻋدم اﺣساس مسئولیت ،طبیعت سداهﻤﮕون و

یکپارﭼه پسدﻤاسد ،واﮔدذاری تددریﺠی اجدﺮای بﺮخدی از ﻋﻨاصدﺮ

ﮔستﺮده مواد زائدد ،ﻋددم اجدﺮای مقدﺮرات و قدواسیر و کﻤبدود

موﻇف مدیﺮیت پسﻤاسد ،از جﻤله بازیاعت پسﻤاسد ،جﻤدﻊ آوری،

امکاسات در ﻋﺮصه خدمات شهﺮی با مشکالتی روبﺮو میباشد به

ﺣﻤل و سقل و به بخﺶ ﻋﻤومی و خﺼوصی ،مدیﺮیت و سظدارت

مﻨظور عایق آمدن بﺮ بسیاری از مشکالت الزم است که اقدامات

شهﺮداریها بﺮ امور پسﻤاسد ،جلدﺐ مشدارکت مدﺮدم در اجدﺮای

جدی در امﺮ بهیﻨه کﺮدن مﺮاﺣل مختلف مددیﺮیت مدواد زایدد"

بﺮسامههای مدیﺮیت پسﻤاسد خﺼوصا امﺮ بازیاعت ،ارتباط سازمان-

تولید ،سﮕهداری در محل ،جﻤﻊ آوری ،ﺣﻤدل و سقدل ،پدﺮدازش،

ها و دستﮕاههدای اجﺮایدی مدﺮتبط بدا آمدوزش ﻋﻤدومی و ارائده

بازیاعت و دعر بهداشتی" صورت ﮔیﺮد )03

آموزشهای مختلف و عﺮهﻨگ سازی توسط شدهﺮداریهدا بدﺮای

همﭼﻨیر آهﻨﮕﺮی و هﻤکاران  )0801در پژوهشی تحت ﻋﻨدوان

مدیﺮیت پسﻤاسدهای شهﺮی که الﺰامی و جﺰو راهکارهای اساسی

"تحلیل مدیﺮیت مواد زاید جامد شهﺮی ،با تأکیدد بدﺮ بازیاعدت

است )20

زباله ،مطالعه موردی :شهﺮ بوکان" سشان میدهﻨد که مشارکت

ستایج تحقیق ﻋﻤﺮاسی ،در مطالعهای تحت ﻋﻨوان"اصول و مباسی

ﻋﻤومی در شهﺮ بوکان در زمیﻨه مدیﺮیت مواد زاید بسیار ساﭼیﺰ

اسدتﺮاتژی پایددار در مددیﺮیت پسدﻤاسدهای ایدﺮان" کده در آن

است ،ﭼون زمیﻨه مشارکت مﺮدم در طﺮحها و بﺮسامههدا عدﺮاهم

مسایل و مشکالت مددیﺮیت پسدﻤاسدهای ایدﺮان را بده صدورت

سشده است بﻨابﺮایر درایر زمیﻨه میتدوان بدا تهیده بﺮوشدور و

موردی بﺮشﻤﺮده است سیﺰ شایان توجه است:

کاتالوگ در زمیﻨه مشکالت و هﺰیﻨه جﻤﻊ آوری زباله در سط

 ﻋدم هﻤاهﻨﮕی بیر بخشی در کلیه ارﮔانهدای مسدوول در

شهﺮاطالﻋات در اختیار مﺮدم قﺮار داد همﭼﻨیر بایدد بده طدور

مدیﺮیت زایدات کشور

ماهاسه یا هفتﮕی سﻤیﻨارها و کارﮔاههای آموزشی در سط شهﺮ

 عقدان تحقیقات کاربﺮدی و سهل الوصول سبودن ﺣﻤایدت از

بﺮﮔﺰارکﺮد که ایر اقدامات مطﻤئﻨا میتواسد زمیﻨه کداهﺶ زبالده

مؤسسات تحقیقاتی در ایر زمیﻨه

های شهﺮی را عﺮاهم سازد و هم می تواسد به عﺮهﻨگ بازیاعت و

 تﻐییدﺮ و تبددیل پسدت مسدوولیر شدهﺮداریهدا تدا ﺣددود

کﻨد و در سهایت ایدر بداور

شوراهای شهﺮ و ردههای پاییرتﺮ که بازتا آن عقددان آﮔداهی

جداسازی زباله در داخل شهﺮ کﻤ

وجدود دارد کده مددیﺮیت جﻤدﻊ آوری زبالدههدای شدهﺮی در

الزم در امور تخﺼﺼی است.

شهﺮداری بوکان مدیﺮیتی واﺣد سیست ،به طوری که دربخدﺶ-

 وعور ارتباطات خارجی و اﺣیاساً الﮕدو بدﺮداری ﻏیﺮصدحی از

های مختلف مﺮبوط به جﻤﻊ آوری تﺼﻤیﻤات متفداوتی ﮔﺮعتده

تکﻨولوژی ﻏﺮ بدون توجه به الویتها و شﺮایط خاو کشور

میشود )00

 صﺮف هﺰیﻨههای ﮔﺰاف و سامﻨاسﺐ در پارهای از بﺮسامدههدای

شاید به جﺮات بتوان ﮔفت که تﻨها مشارکت مﺮدمی و آﮔاهسازی

ﻏیﺮ بﺮوری بدون رﻋایدت اولویدت و مطالعده ستدایج ﺣاصدل ،از

مﺮدم کارساز سبوده بلکه ﮔاهی در کﻨار امکاساتی که وجود داشته

جﻤله کارخاسﺠات کﻤپوست مخلوط

محدودیتها و تﻨﮕﻨاهایی سیﺰ وجود دارد لذا در کتا "مدیﺮیت

 ﻋدم تعدیل بﺮسامههای محیط زیست اسسداسی از جﻤلده عقدﺮ

مواد زاید روستایی" سوشته معابد و دلفدی  )0800سوشدتهای

توجه به مدیﺮیت مواد زاید جامد)زباله ﭼﺮخ پﻨﺠم است(

سظﺮ ما را به خود جلﺐ میکﻨدد کده اذﻋدان مدیدارد در مقابدل

 وجود عاصله زیاد مابیر درمان و بهداشت و کﻤبود مطالعده

امکاسات ،محدودیتهایی سیﺰ بﺮای ﺣفﻆ محیط زیست روستایی

بازتا آلودﮔی در سالمت اسسان و محیط زیست

از طﺮیق مدیﺮیت مواد زاید وجدود دارد کده ﻋبارتﻨدد از )0 :بداال

 مشکالت بازیاعت ﻏیﺮ بهداشتی که هم اکﻨون به صورت ﻋﺮف

بودن هﺰیﻨههای بهداشتی و عﻨی مطلو در زمیﻨه مدیﺮیت مواد

در اﻏلﺐ شهﺮهای کشور معﻤول است

زید و  )2باال بودن هﺰیﻨدههدای مﺮبدوط بده ایﺠداد مﺮاکدﺰ دعدر

 محدود بودن متخﺼﺼیر و شدﺮکتهدای مشداور در زمیﻨده

بهداشتی در روستاهای کشور )21

مدیﺮیت مواد زاید و هﻤه ﮔیﺮ شدن ایﺠاد تخﺼص ایر رشته در

ﻋباسددوسد سیددﺰ در پژوهشددی تحددت ﻋﻨددوان"ارزیددابی مدددیﺮیت

جوامﻊ ﻋام و اجﺮایی کشور بدون صالﺣیت در اجﺮای طﺮحهای

پسﻤاسدهای شهﺮی ،سﻤوسه موردی :استان ﮔلسدتان" راهکارهدای

تخﺼﺼی

شناسايی چالشهای دفع زبالههای خانگی....
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 وجود مشکالت خاو در شهﺮهای ساﺣلی کشور در ﻋﻨاصﺮ

راهبﺮد معﺮعی شد  )24در بیر مطالعات صورت ﮔﺮعته ،مطالعهی

مختلف مدیﺮیتی زباله

واسدددگ و هﻤکددداران  )2106شدددایان توجددده اسدددت کددده در

 وجود ابهاماتی ﭼﻨد در قاسون زباله و اﺣیاسا آییر سامدههدای

پژوهﺶ"ﻋوامدل مدؤثﺮ بدﺮ رعتارهدای خﺮیدد سدبﺰ :پیﻤایشدی از

تدویﻨی )22

ساکﻨان روستایی در ﭼدیر" ایدرﮔوسده ستیﺠده ﮔیدﺮی شدد کده

ستددایج متفدداوت مطالعددهی شددفیعی و هﻤکدداران  )0800در

مسوولیت پذیﺮی زیست محیطدی و داسدﺶ زیسدت محیطدی بدا

پژوهشی تحت ﻋﻨوان"به کارﮔیﺮی مﻨابﻊ اطالﻋاتی و کاسالهدای

رعتارهای خﺮید سبﺰ ارتباط مثبت و معﻨاداری دارد  )27ﻋدالوه

ارتباطی در عﺮایﻨد پذیﺮش مددیﺮیت جدامﻊ پسدﻤاسد روسدتایی"

بﺮ آن در بیر مطالعات خارجی صورت ﮔﺮعته جا دارد به پژوهﺶ

ﺣاکی از آسست کده بﺮﮔدﺰاری کدالسهدای آموزشدی در زمیﻨده

یوآدا و هﻤکاران  )2106با ﻋﻨوان"رعتار و ادراک دعﻊ زبالههدای

بازیاعت پسﻤاسدهای روستایی بﺮای زسان روستایی بهتﺮیر مﻨبدﻊ

خاسﮕی توسط بخﺶ خﺼوصی مدیﺮیت پسدﻤاسد در شدهﺮ آکدﺮا"

اطالﻋاتی و کاسال ارتبداطی در عﺮایﻨدد پدذیﺮش مددیﺮیت جدامﻊ

اشاره داشت که به ایر ستیﺠه دست یاعتﻨد که آمدوزش ﻋﻤدومی

پسﻤاسد روستایی شﻨاخته شد  )28همﭼﻨیر کاﻇﻤی  )0837در

مﻨاسﺐ ،عﺮاهم سﻤودن سطل زبالههای ﻋﻤومی بیﺶتدﺮ و جﻤدﻊ-

مطالعهای با تاکید بدﺮ "مشدکالت و دالیدل ساکارآمددی عﺮآیﻨدد

آوری زبالهها توسط پیﻤانکاران خﺼوصی میتواسد به مﻤاسعت از

خﺼوصی سازی در ععالیتهای مدیﺮیت پسﻤاسد شهﺮی" یادآور

بﺮوز بیﻤاری در بیر مﺮدم شهﺮی کﻤ

میشود که از مشکالت و دالیل ساکارآمدی تﺼدیﮔﺮی دولدت و

اکﻨون سؤال ایﻨﺠا است که آیا مﺮدم به ﻋﻨوان یکی از ﺣلقههدای

بخﺶ ﻋﻤومی مدیﺮیت پسﻤاسد ،میتوان تداخل ﺣوزههای کاری

مدیﺮیت مواد زاید اقدام سازسدهای را به ﻋﻤل آوردهاسد؟ ﻋبدلی و

و کاهﺶ سقﺶ مدیﺮیتی شهﺮداریها و تبدیل مواد ﻋامل سظارتی

هﻤکاران  )0800در کتا " مدیﺮیت پسﻤاسدهای روستایی" بده

به اجﺮایی ،تﻨﺰل توان مدیﺮیتی بخﺶ دولتی به ﻋلت پﺮداختر به

ایر سؤال پاسخ دادهاسد و بیان میدارسدد کده مدﺮدم بده ﻋﻨدوان

امور جﺰیی اجﺮایی ،بوروکﺮاسی اداری و کﻨد شدن روسد اجﺮایی،

ﺣلقه های مدیﺮیت مواد زاید جامد را به ایر امدﺮ مهدم اهﻤیدت

مقﺮون به صﺮعه سبودن خدمات در بخﺶ دولتی ،هﺰیﻨههای ﻏیدﺮ

سداده و لذا هﻤکاری و مشارکت الزم را در جهت تحقدق اهدداف

الﺰامی در بخﺶهای دولتی ،ﻋدم ایﺠاد اسﮕیﺰه کاعی در سیستم-

آن ،از خود سشان سﻤیدهﻨد و دیﮕﺮ ایرکه مدیﺮان ﻋﻤﺮان شهﺮی

های دولتی را سام بﺮد )26

و روستایی ،شهﺮداریها و دهیاریهای کشدور سیدﺰ کده خدود از

ایر درﺣالی است که توکلی و هﻤکاران در مطالعهشان با ﻋﻨوان

میان مﺮدم تعیدیر و بدا هﻤدان طدﺮز تفکدﺮ و عﺮهﻨدگ ﻋﻤدومی

"سقدی بﺮ مقﺮرات مدیﺮیت پسﻤاسدهای ویژه و ارایه راهکارهدای

بﺮخاسته اسد ،مدیﺮیت مواد زاید در بﻤیﺮ سا خودآﮔاه آنها ،کاری

اقتﺼادی و محیط زیستی بﺮای بازسﮕﺮی در آن" اجﺮای قواسیر و

کم اهﻤیت جلوه میکﻨد ستیﺠه کلی آن است که بخدﺶ بسدیار

مقﺮرات ععلی را در ایر زمیﻨه ﮔوشﺰد میکﻨد و اذﻋدان مدیدارد:

مهدم خددماتی مددیﺮیت مدواد زایدد جامدد بده تددریج از اعدﺮاد

در کشور ﻋلیرﻏم تولید روز اعﺰون پسﻤاسدهای ویژه در صﻨایﻊ،

متخﺼص و به طور کلی تخﺼص الزم تهدی شدده ،ﺣﺮکدتهدای

اقدامهای اساسی در ایر زمیﻨه صورت سﮕﺮعتده اسدت خطدﺮات

مدیﺮیتی بدون بﺮسامه و یا بدا بﺮسامدههدای ﻏیﺮکارآمدد در آنهدا

محیط زیستی ساشی از عقدان سیستم مدیﺮیتی مﻨاسدﺐ ،سبدود

متداول میﮔﺮدد )3

کارایی و ﻋدم اجﺮای قواسیر ومقﺮرات ﺣداقلی ععلدی و کﻤبدود

ستیﺠهﮔیﺮی کلی سﮕارسده آسست که ﭼالﺶهای دعدﻊ زبالدههدای

اطالﻋات از مشکالت اساسی کشور است )25

خاسﮕی را میتوان در پﻨج بعد عﺮهﻨﮕی -اجتﻤاﻋی ﻋدم آﮔاهی و

مطالعهی صفاری  )0802با ﻋﻨدوان"تحلیدل مخداطﺮات زیسدت

مشارکت روستاییان در دعﻊ زبالههدای روسدتایی و ) ،سهدادی-

محیطددی و راهبﺮدهددای مدددیﺮیت پسددﻤاسد در سددواﺣی روسددتایی

مدیﺮیتی ﻋدم بﺮسامه ریدﺰی و تﺼدﻤیم ﮔیدﺮیهدای مﻨسدﺠم در

مطالعه موردی :دهسدتان اجدارود مﺮکدﺰی ،شهﺮسدتان ﮔﺮمدی"

خﺼوو مدیﺮیت مواد زایدد جامدد روسدتایی و محددود بدودن

سشان داد که راهبدﺮد محاعظده کاراسدهی "اسدتفاده از مدواد آلدی

متخﺼﺼیر و شﺮکتهای مشاور در زمیﻨه مدیﺮیت مدواد زائدد و

موجود در زبالهها بﺮای تولید کود کشاورزی و در ستیﺠده ایﺠداد

) ،اقتﺼادی استفاده سکﺮدن از کاالهای بادوام ،صﺮف هﺰیﻨههای

اشتﻐال و درآمد و توسعهی پایدار روستایی" به ﻋﻨوان مهمتﺮیر

ﮔﺰاف و سامﻨاسﺐ در پارهای از بﺮسامههای ﻏیدﺮ بدﺮوری بددون

کﻨد )23
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رﻋایت اولویت و سبود امکاسدات اقتﺼدادی بدﺮای تدوانمﻨدسدازی

در ایر زمیﻨه) و قاسوسی ﻋدم اجﺮای قواسیر و مقدﺮرات ﺣدداقلی

بخﺶ خﺼوصی در زمیﻨه دعﻊ زبالده) ،عﻨدی عقددان تحقیقدات

ععلی ،وجود ابهاماتی ﭼﻨد در قاسون زباله و اﺣیاسا آییر سامههای

کاربﺮدی و سهل الوصول سبودن ﺣﻤایت از مؤسسات تحقیقاتی

تدویﻨی) خالصه سﻤود سﮕاره )0

چالشهای دفع پسماندهای روستايی

مديريتی

فرهنگی

مالی

اجتماعی

فنی

قانونی

آلودگیها و مسايل زيست محيطی
شکل  -0چارچوب مفهومی تحقيق(نگارنده).
)Figure 1- The conceptual framework (the author

روش بررسی
تحقیق ﺣابﺮ از لحدا هددف از سدوع کداربﺮدی ،از سظدﺮ امکدان

روستای مورد مطالعه از لحا ویژﮔیهای اقتﺼدادی و عﺮهﻨﮕدی

کﻨتﺮل متﻐیﺮها از سوع تحقیقات پیﻤایشی و از لحدا ﮔدﺮدآوری

شباهت داشتﻨد ،استفاده شد مقدار آلفای کﺮوسباخ محاسبه شده

دادهها از سوع تحقیقات توصیفی پیﻤایشی اسدت روش آمداری

بﺮابﺮ با  /328بوده که ﺣاکی از پایایی مﻨاسﺐ ابﺰار پژوهﺶ بوده

مورد استفاده ،تحلیل ﻋاملی بود هدف مطالعات تحلیل ﻋاملی،

است .از ایر رو در پژوهﺶ ﺣابﺮ به مﻨظور دسته بﻨدی ﻋوامل

خالصه کﺮدن دادههاست ایر روش به همبستﮕی دروسی تعدداد

از تحلیل ﻋاملی اکتشاعی با رویکﺮد تلخیص دادهها استفاده شده

زیادی از متﻐیﺮها میپﺮدازد و در سهایت آنها را در قالﺐ ﻋامدل-

است بﺮای پﺮدازش دادهها سیﺰ از سﺮم اعدﺰار  spsswin16اسدتفاده

های ﻋﻤومی محدودی دسته بﻨدی کﺮده و تبییر میکﻨدد )20

ﮔﺮدید و در ادامه ،یاعتههای تحقیق ذکﺮ شده است

جامعه آماری ایر تحقیق را کلیده سﺮپﺮسدتان خداسوار روسدتای

يافتهها

سﺮا قلعه شاهیر  )N=078تشکیل دادسدد کده از ایدر تعدداد

ويژگیهای فردی پاسخگويان

 001سفﺮ پﺮسشﻨامه را تکﻤیل سﻤودسد و بﺮﮔشت دادسد ﮔویههای

ستایج تحقیق در بﺮرسدی هددف اول در جددول  )0ارایده شدده

تحقیق شامل ید سدﺮی متﻐیﺮهدای مسدتقل به صدورت بداز و

است جدول  )0سشان میدهد که سر سﺮپﺮستان خداسوار در 5

دوجهی) به مﻨظور شﻨاخت ویژﮔیهای عﺮدی و  22ﮔویده دیﮕدﺮ

رده ،طبقه بﻨدی شد متوسط سر سﺮپﺮسدتان خداسوار روسدتای

در قالﺐ طیف لیکﺮت پﻨج قسﻤتی  =0خیلدی کدم=2 ،کدم=8 ،

مورد مطالعه 64-54 ،سال بوده که  86/5درصدد آنهدا در ایدر

متوسط =6 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد) استفاده شد به مﻨظور اﻋتبدار

دامﻨه قﺮار ﮔﺮعته اسد توزیﻊ عﺮاواسی درآمد سﺮپﺮستان خاسوار سیﺰ

محتوایی پﺮسﺶسامه ،از سظدﺮات کارشﻨاسدان و اسدتادان ﮔدﺮوه

در  6سط سشان داد که بیﺶتدﺮیر درآمدد آنهدا -0111111

تﺮویج و آموزش کشاورزی داسﺶﮔاه رازی اسدتفاده ﮔﺮدیدد کده

 511111تومان) بوده که  61/1درصدد آنهدا در ایدر دامﻨدهی

پس از اِﻋﻤال سظﺮات اصالﺣی آنها ،پﺮسﺶسامه سهدایی تددویر

درآمدی قﺮار دارسد تعداد اﻋضای خاسوادهها سیﺰ در  6رده طبقده

ﮔﺮدید در پژوهﺶ ﺣابﺮ به مﻨظور محاسبه قابلیدت اﻋتﻤداد از

بﻨدی شد که بیﺶتﺮ پاسخﮔویان ﺣدود  50/3درصد آنهدا 8-5

روش آلفای کﺮوسباخ استفاده ﮔﺮدیدد از ایدر رو بده تعدداد 80

سفﺮ بودهاسد تحﺼیالت آنها در  5سط سشان داد که بیﺶتدﺮیر

سسخه پﺮسشﻨامه توسط سﺮپﺮستان خاسوار روسدتای مﺠداور کده

میﺰان مﺮبوط به سط زیﺮ دیپلم 80/3درصد) و کمتدﺮیر آنهدا

آنها سیﺰ در دعﻊ زبالههای روستا با ﭼالﺶهایی مواجه بودسد و با

مﺮبوط به سط باالتﺮ از لیساسس  3/2درصد) میباشد از لحدا

شناسايی چالشهای دفع زبالههای خانگی....
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جﻨسیت سیﺰ  33سفﺮ آنها  31درصد) مﺮد و  21سفﺮ آنها 03/2

48/8درصد) دارای شﻐل آزاد و  4سفﺮ آنها 5/5درصد) بدیکدار

درصد) زن بودسدد و از سظدﺮ سدوع اشدتﻐال سیدﺰ  71سفدﺮ آنهدا

بودسد

جدول -0ويژگی های فردی پاسخگويان()N=001
)Table 1-Demographic characteristics of respondents (N= 110

متغير

سن

ميانگين=

2/212

انحراف معيار=

درآمد ماهيانه (تومان)

میاسﮕیر= 2/103
تعداد اعضای خانواده

میاسﮕیر= 2/110
سطح تحصيالت

گروه سنی

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

>84
84-64
64-54
54-44
<66

81

27/8

27/8

21
83
06
3

03/2
86/5
02/7
7/8

65/5
31/1
02/7
011/1

ماکزيمم= 52

0/229

>511111
511111-0111111
0111111-0511111
<0511111

85
66
25
4

اسحﺮاف معیار= 1/377
0-8
8-5
5-7
<7

ماکﺰیﻤم= 0411111
27
57
26
2

اسحﺮاف معیار= 1/785
بی سواد
زیﺮ دیپلم
دیپلم
لیساسس
باالتﺮ از لیساسس

80/3
61/1
22/7
5/5
26/5
50/3
20/3
0/3
ماکﺰیﻤم= 0

26
85
21
22
0

20/3
80/3
07/2
21/1
3/2

مد= زير ديپلم
جنسيت

مﺮد
زن
بی پاسخ

33
21
2

31/1
03/2
0/3

مد= مرد

شغل

مد= آزاد
ماخذ :یاعتههای پژوهﺶ

کارمﻨد
آزاد
خاسه دار
بیکار
بی پاسخ

21
71
02
4
2

03/2
48/4
01/0
5/5
0/3

مينيمم=26

80/3
70/3
06/5
011/1
میﻨیﻤم=811111
26/5
74/6
03/2
011/1
میﻨیﻤم= 0
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وضعيت موجود روستا و مردم در زمينه مديريت زبالههای

استخا سﻤودهاسد ایر در ﺣالی است که در روستای مورد مطالعه

خانگی روستا

هیچ سطل زباله ای جهت جﻤﻊ آوری و دعﻊ زباله خاسﮕی روسدتا

جدول  )2با بﺮرسی وبعیت موجدود روسدتا و مدﺮدم در زمیﻨده

وجود سدارد درمورد شﻨاخت روستاییان از زبالدههدای خطﺮسداک

مدیﺮیت زبالههای خاسﮕی روستا و دو متﻐیﺮ تولید زباله سشان داد

 44سفﺮ آنها 41/1درصد) زبالههدای خطﺮسداک را شدﻨاخته کده

که بیﺶتﺮیر زباله خاسﮕی تولیدی  2-6کیلوﮔﺮم در روز بوده که

اکثﺮیت جامعدهی مدورد مطالعده مدیباشدد در زمیﻨده آشدﻨایی

 60/0درصد را ایر مقدار تولید زباله در بﺮمیﮔیدﺮد و بیشدتﺮیر

روستاییان با روشهای دعدﻊ ،اکثﺮیدت آنهدا و بده ﻋبدارتی 34

تﺮکیﺐ زبالهی تولیدی سیدﺰ عضدوالت دامدی  )60/0و کدمتدﺮیر

سفﺮ 73 /2درصد) با روشهای دعدﻊ آشدﻨایی داشدتﻨد و در بدیر

زبالهی خاسﮕی مﺮبوط به زایدات میوه و سبﺰی  )7/8میباشد در

روشهدددای دعدددﻊ  3سفدددﺮ  7/8درصدددد) روش بازیاعدددت و

ﺣالیکه  77سفﺮ 71/1درصد) آنها یعﻨی اکثﺮیت مدﺮدم روسدتا

01سفﺮ 0/0درصدد) بدا روش دعدر بهداشدتیﺮا مدیشدﻨاختﻨد در

سﻤیکﻨﻨد هدمﭼﻨدیر مسدوول دعدﻊ

ﺣالیکه بیﺶتﺮ آنها  70سفﺮ 70/3درصد) ،با روش زباله سوزی

زبالههای خاسﮕی روستا در ﺣال ﺣابﺮ اهالی روستا ،دهیداران و

آشﻨایی داشتﻨد در زمیﻨه زبالههای خاسﮕی که به مﺼﺮف مﺠددد

شددوراهای اسددالمی روسددتا ،شددهﺮداری ،بخددﺶداری و بخددﺶ

میرسد 20 ،سفﺮ 00/0درصد) پسﻤاسدهای ﻏذایی را بده مﺼدﺮف

خﺼوصی) خود اهالی روسدتا بدوده درﺣدالیکده  52سفدﺮ آنهدا

مﺠدد رساسده28 ،سفﺮ 21/0درصد) زایدات وسایل خداسﮕی را بده

 )67/1تﺮجی میدهﻨد که دهیاران و شوراهای اسالمی روسدتا

مﺼﺮف مﺠدد رساسده  47 ،سفﺮ 41/0درصد) عضوالت دامی را به

مسوولیت دعﻊ زبالههای خاسﮕی از روستا را به ﻋهده بﮕیﺮسدد و 7

مﺼﺮف مﺠدد رساسده و تﻨها 21سفﺮ 03/2درصد) زایدات میدوه و

سفﺮ  )4/6بخﺶ خﺼوصی را بﺮای رسدیدﮔی بده ایدر مسدئولیت

سبﺰی را به مﺼﺮف مﺠدد میرساسدسد

زبالههای خاسﮕی را تفکی

جدول -2وضعيت موجود روستا و مردم در زمينه مديريت زباله های خانگی روستا
Table 2 - Status of the rural and the people in the management of domestic waste rural.

متغير

درصد

فراوانی

معتبر

درصد تجمعی

متوسط توليد زباله خانگی در روز
دو کیلوﮔﺮم و کمتﺮ از آن
2-6کیلوﮔﺮم
6-4کیلوﮔﺮم
بیﺶتﺮ از  4کیلوﮔﺮم
بی پاسخ

86/5
60/0
3/2
0/8
1/0

83
56
0
3
0

86/5
38/4
00/3
00/0
011/1

مد=  2-1کيلوگرم زباله خانگی توليدی در روز
بيشترين ترکيب زبالهی خانگی توليدشده
25
22
56
3
0

پسماسده های ﻏذایی
زایدات وسایل خاسﮕی
عضوالت دامی
زیدات میوه و سبﺰی
بی پاسخ

22/7
21/1
60/0
7/8
1/0

22/7
62/7
00/3
00/0
011/1

مد= فضوالت دامی
مسوول دفع زباله های خانگی روستا
اهالی روستا
دهیاران و شوراهای اسالمی

001
1

011/1
11/1

011/1
011/1

شناسايی چالشهای دفع زبالههای خانگی....
روستا
شهﺮداری و بخﺶداری
بخﺶ خﺼوصی
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11/1
11/1

1
1

011/1
011/1

مد= اهالی روستا
ترجيح می دهيد چه کسی مسوول دفع زباله خانگی از روستا باشد؟
اهالی روستا
دهیاران و شوراهای اسالمی روستا
شهﺮداری و بخﺶداری
بخﺶ خﺼوصی
بی پاسخ

01
52

0/0
67/8

0/0
54/6

61
7
0

84/6
4/6
1/0

42/7
00/0
011/1

مد= دهياران و شوراهای اسالمی روستا
آشنايی با روش بازيافت
بله
خیﺮ

3
012

7/8
02/7

7/8
011/1

آشنايی با روش دفن بهداشتی
بله
خیﺮ

1

0/00
01/0
0

0/0
011/1

11
آشنايی با روش زباله سوزی
بله
خیﺮ

70
80

70/3
23/2

70/3
011/1

مد= زباله سوزی
زبالههای خانگی که به مصرف مجدد می رسد
مصرف مجدد پسماندهای غذايی
بله
خیﺮ

20
30

00/0
31/0

31/0
011/1

مصرف مجدد زايدات وسايل خانگی
بله
خیﺮ

28
37

21/0
70/0

21/0
011/1

مصرف مجدد فضوالت دامی
بله
خیﺮ

47
68

41/0
80/0

41/0
011/1

مصرف مجدد زايدات ميوه و سبزی
بله
خیﺮ
مد=مصرف مجدد فضوالت دامی

21
01

03/2
32/3

03/2
011/1
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اولويت بندی موانعع دفعع زبالعه هعای خعانگی از ن عر
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سرپرستان خانوار روستايی

جدول -9اولويت بندی مهمترين موانع دفع زباله های خانگی از ن ر سرپرستان خانوار روستايی()N=001
Table 3 - Prioritize the most important barriers to disposal of domestic waste from the perspective rural
)the heads of households (N =110
*

ميانگين

گويه

انحراف
معيار

اولويت

تفاوت درآمدی مﺮدم بﺮای مشارکت در دعﻊ زبالههای خاسﮕی

6/88

1/717

0

کم توجهی مسوولیر محلی و مﻨطقه ای به بهداشت محیط روستا

6/88

1/782

2

اسﺠام سدادن مطالعات زیست محیطی بﺮای محل پیشﻨهادی مﻨاسﺐ دعﻊ زباله

6/21

1/500

8

کاهﺶ توان مدیﺮیتی بخﺶ دولتی به ﻋلت پﺮداختر به امور مختلف روستایی

6/03

1/340

6

عقدان تحقیقات کاربﺮدی و ﻋدم استقبال از مؤسسات تحقیقاتی در زمیﻨهی دعﻊ زبالههای خاسﮕی

6/03

1/413

5

عقدان بﺮسامه ریﺰی مﻨسﺠم بﺮای دعﻊ زبالههای خاسﮕی

6/07

1/403

4

کم بودن سیﺮوی کار متخﺼص و شﺮکتهای مشاور در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی

6/04

1/408

7

اهﻤیت سدادن مﺮدم محلی و مشارکت سکﺮدن آنها در دعﻊ زبالههای خاسﮕی

6/04

1/736

3

سبود مکان مﻨاسﺐ جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستا

6/04

1/088

0

هﺰیﻨههای ﻏیﺮ الﺰامی مثل رسگ آمیﺰی جداول خیابانهای شهﺮی بدون توجه به الویتها) و ﻋدم
توجه به دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستایی

6/04

1/303

01

بﺮﮔﺰار سشدن کارﮔاههای آموزشی در جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستایی

6/08

1/407

00

سبود هﻤاهﻨﮕی بیر بخشی و مدیﺮیت بخﺶ خﺼوصی با بخﺶ دولتی) بﺮای دعﻊ زبالههای خاسﮕی از
روستا

6/02

1/770

02

باال بودن هﺰیﻨه های بهداشتی و عﻨی مطلو در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی

6/00

1/368

08

ﻋدم ساماسدهی ﻋوامل دوره ﮔﺮد و ﻏیﺮرسﻤی در زمیﻨه بازیاعت ﻏیﺮرسﻤی زبالههای خاسﮕی

6/10

1/342

06

پاییر بودن سط آﮔاهی و اطالﻋات مﺮدم در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستایی

6/18

1/365

05

ﻋﻤلکﺮد بعیف مدارس و رساسههای محلی در زمیﻨه دعﻊ زباله های خاسﮕی روستا

6/10

1/310

04

بی ارزش بودن مسائل و مشاﻏل مﺮبوط به زبالههای خاسﮕی از سظﺮ مﺮدم روستا

6/11

1/303

07

جﻤعیت باالی روستا و تشدید مشکل دعﻊ زبالههای خاسﮕی

8/00

1/350

03

سبود بازار رسﻤی بﺮای عﺮوش مواد بازیاعتی

8/03

1/720

00

سبود امکاسات اقتﺼادی و مﻨبﻊ درآمدی پایدار در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی

8/02

1/776

21

اهﻤیت سدادن مﺮدم به مﻨاعﻊ اقتﺼادی ﺣاصل از بازیاعت زبالههای خاسﮕی

8/02

1/742

20

جﺮیﻤه سکﺮدن اعﺮادی که زباله ها را به شکل سامﻨاسﺐ دعﻊ میکﻨﻨد

1/802

1/783

22

*  0خیلی کم 2 ،کم 8 ،بی سظﺮ 6 ،زیاد 5 ،خیلی زیاد)
در ایرجا جهت اختﺼار عقط مهمتدﺮیر مواسدﻊ دعدﻊ زبالدههدای

مطالعات زیست محیطی بﺮای محدل پیشدﻨهادی مﻨاسدﺐ دعدﻊ

خاسﮕی در جدول آمده است یاعتهها سشان داد کده مهدمتدﺮیر

زبالدده» بددا میدداسﮕیر  )6/21و اسحددﺮاف معیددار  )1/500ایددر در

مواسﻊ دعﻊ زبالههای خاسﮕی از سظﺮ سﺮپﺮستان خاسوار بده تﺮتیدﺐ

ﺣالیست که «جﺮیﻤه سکﺮدن اعدﺮادی کده زبالدههدا را بده شدکل

ﻋبارتﻨد از« :تفاوت درآمدی مﺮدم بﺮای مشارکت در دعﻊ زبالده-

سامﻨاسددﺐ دعددﻊ مددیکﻨﻨددد» بددا میدداسﮕیر  )1/802و اسحددﺮاف

های خاسﮕی» با میاسﮕیر  )6/88و اسحﺮاف معیار « ،1)/717کدم

معیار « ،)1/783اهﻤیت سدادن مﺮدم به مﻨاعﻊ اقتﺼادی ﺣاصدل

توجهی مسوولیر محلی و مﻨطقهای به بهداشت محیط روسدتا»

از بازیاعت زبالدههدای خداسﮕی» بدا میداسﮕیر  )8/02و اسحدﺮاف

بددا میدداسﮕیر  )6/88و اسحددﺮاف معیددار )1/782؛ «اسﺠددام سدددادن

معیار « ،)1/742سبود امکاسات اقتﺼادی و مﻨبﻊ درآمددی پایددار
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در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی» بدا میداسﮕیر  )8/02و اسحدﺮاف

جدول  -1مقدار  ،kmoضريب بارتلت و سطح معنیداری

معیددار  )1/776از اهﻤیددت کﻤتددﺮی از سظددﺮ سﺮپﺮسددتان خدداسوار

Table 4 - The kmo, Bartlett and significant
coefficient

بﺮخوردار بودسد

Kmo

تحليل موانع دفع زبالههای خعانگی از ن عر سرپرسعتان

662/902 1/520

خانوار روستا
به مﻨظور تشخیص مﻨاسﺐ بودن دادهها بﺮای تحلیدل ﻋداملی از
دو شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شدد از آنجدا کده
شاخص  KMO=1/720است که بیﺶ از  1/71میباشد ،لدذا
دادهها بﺮای تحلیل ﻋاملی مﻨاسﺐ تشخیص داده میشدود هدم-
ﭼﻨیر مقدار آزمون بارتلت  445/805بﺮآورد که در سدط ید
درصد معﻨیدار بود جدول)6

بارتلت

سطح معنی داری
1/111

در ایر پژوهﺶ در کل  7ﻋامل شﻨاسایی شده است که واریاسسی
بﺮابﺮ با  42/10درصد را تبییر کﺮدسد بﺮای تفسیﺮ پذیﺮ کﺮدن
ﻋاملها ،از روش ﭼﺮخﺶ واریﻤاکس استفاده شد در ماتﺮیس به
دست آمده هﺮ متﻐیﺮی که بار بیﺶتﺮی بﺮ ی

ﻋامل داشته

باشد ،بدان تعلق میﮔیﺮد بﺮ ایر اساس 7ﻋامل استخﺮاج
شد جدول)5

جدول  -2تحليل موانع دفع زبالههای خانگی از طريق تحليل عاملی اکتشافی.
Table 5 - Analysis of barriers domestic waste disposal of through exploratory factor analysis.

عامل

مقدار ويژه

واريانس

درصد واريانس تجمعی

0
2
8
6
5
4
7

2/68
2/80
2/20
0/06
0/77
0/57
0/83

00/14
01/56
01/13
3/38
3/17
7/07
4/80

00/14
20/41
80/40
61/52
63/41
55/73
42/10

ستایج تحلیل ﻋاملی سشان داد که ﻋامل ساهﻤاهﻨﮕی بیر بخشی با

عﺮهﻨﮕی با  4/80درصد کدمتدﺮیر سدهم را در تبیدیر واریداسس

 00/14درصد از تبییر واریاسس کل بدیﺶتدﺮیر سدهم و ﻋامدل

کل مواسﻊ دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستایی) داشتهاسد جدول)5

جدول -6جدول متغيرهای مربوط به هريﻚ از عوامل و مقدار بارعاملی به دست آمده از ماتريس دوران يافته()N=001
Table 6- Table of variables related to each factor and the factor loadings obtained from the rotation
)matrix (N= 110

موانع

متغيرها

ناهماهنگی بين

سبود مکان مﻨاسﺐ جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستا
سبود هﻤاهﻨﮕی بیر بخشی و مدیﺮیت سامﻨاسﺐ بﺮای دعﻊ زبالههای خاسﮕی از روستا
کاهﺶ توان مدیﺮیتی بخﺶ دولتی به ﻋلت پﺮداختر به امور مختلف روستایی

آموزشی –اطالع

کم توجهی مسوولیر محلی و مﻨطقه ای به بهداشت محیط
بﺮﮔﺰار سشدن کارﮔاههای آموزشی در جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستایی

بخشی
رسانی

مالی

هﺰیﻨه های ﻏیﺮ الﺰامی بدون توجه به الویتها و دعﻊ زباله های خاسﮕی روستایی
ﻋدم ساماسدهی ﻋوامل دوره ﮔﺮد و ﻏیﺮرسﻤی در زمیﻨه بازیاعت ﻏیﺮرسﻤی زبالههای
خاسﮕی
باال بودن هﺰیﻨه های بهداشتی و عﻨی مطلو در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی

بارعاملی
1/411
1/565
1/691
1/565
1/665
1/402
1/511
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شهبازی و همکار
1/220

اجرايی

فقدان برنامه
مدون

سبود تحقیقات کاربﺮدی و ﻋدم استقبال از مؤسسات تحقیقاتی در زمیﻨهی دعﻊ زباله-
_های خاسﮕی
اسﺠام سدادن مطالعات زیست محیطی سهادهای ذی ربط بﺮای محل پیشﻨهادی مﻨاسﺐ
دعﻊ زباله
کم بودن سیﺮوی کار متخﺼص و شﺮکتهای مشاور در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی
مشارکت سکﺮدن مﺮدم محلی در دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستا
سبود بﺮسامه ریﺰی مﻨسﺠم بﺮای دعﻊ زبالههای خاسﮕی

1/555
1/516
1/211
1/545
1/619

اجتماعی

جﻤعیت باالی روستا و تشدید مشکل دعﻊ زبالههای خاسﮕی
ﻋﻤلکﺮد بعیف مدارس و رساسههای محلی در زمیﻨه آﮔاهسازی مدیﺮیت زبالههای
خاسﮕی

1/231

فرهنگی

بی ارزش شﻤﺮدن مسایل و مشاﻏل مﺮبوط به زبالههای خاسﮕی از سظﺮ مﺮدم روستا

1/523

1/415

بﺮ اساس ستایج ﺣاصل از تحلیل ﻋاملی مشخص شد که  7ﻋامدل

متﻐیﺮ مواسﻊ دعﻊ زبالههای خداسﮕی روسدتایی را بیدان مدیکﻨدد

بیان شده یعﻨی ﭼالﺶهای ساهﻤاهﻨﮕی بیر بخشدی ،آموزشدی-

ﭼالﺶهای دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستا در قالﺐ مددلی سﻤدایﺶ

اطالعرساسی ،مالی ،اجﺮایی ،عقدان بﺮسامهی مددون ،اجتﻤداﻋی و

داده شده است سﮕاره)2

در سهایت ﭼالﺶ عﺮهﻨﮕدی در مﺠﻤدوع  42/10درصدد تﻐییدﺮات
چالشهای دفع زبالههای خانگی روستايی
ناهماهنگی بين بخشی  00/16درصد
آموزشی -اطالع رسانی  01/21درصد
مالی  01/14درصد
اجرايی  4/49درصد
فقدان برنامه مدون  4/15درصد
اجتماعی  5/05درصد
فرهنگی  6/90درصد

شکل  -2مدل چالشهای دفع زبالههای خانگی روستايی
Figure 2-Model of challenges disposal domestic waste rural

بحث و نتيجه گيری
آخﺮیر ﺣلقه در سیستم مدیﺮیت پسماسددهای روسدتایی ،دعدﻊ

مدیﺮیت مواد زاید روستایی را عﺮاموش کﺮدهاسد و یا آنطدور کده

زباله محسو می شود که امﺮوزه اﻏلﺐ سهادها و اعﺮاد مسوول در

باید و شاید اقدامات سازسدهای را در ایر زمیﻨه اسﺠام سدادهاسد از

ایر زمیﻨه اﻋم از سهادهای ذی ربط تا خود مﺮدم) ایدر ﺣلقده از

ایر رو شاهد مسایل زیست محیطدی متعدددی بده خﺼدوو در
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بستﺮ روستاها هستیم لذا هددف مدا در ایدر مطالعده شﻨاسدایی

ارﮔانهای مسئول در مدیﺮیت زاید و تدوکلی و هﻤکداران بیتدا)

ﭼالﺶهای دعﻊ زبالهی خاسﮕی در روستای مدورد مطالعده مدی-

که عقدان سیستم مددیﺮیتی مﻨاسدﺐ را از ﭼدالﺶهدا و مسدایل

باشد

مدیﺮیت مواد زاید اذﻋان داشتهاسد ،مطابقت دارد

ستایج پژوهﺶ ﺣابﺮ سشان داد که مهمتﺮیر مواسﻊ دعﻊ زبالههای

ﻋامل آموزشی–اطالع رساسی با تبییر  01/56درصد از واریداسس

خاسﮕی از سظﺮ سﺮپﺮستان خاسوار«تفداوت درآمددی مدﺮدم بدﺮای

کل ،به ﻋﻨوان ﭼالﺶ دوم مد سظﺮ قﺮار ﮔﺮعته است کم تدوجهی

مشارکت در دعﻊ زبالههدای خداسﮕی»« ،کدم تدوجهی مسدوولیر

مسوولیر محلی و مﻨطقهای به بهداشت محیط و از سوی دیﮕدﺮ

محلی و مﻨطقهای به بهداشت محدیط روسدتا»« ،اسﺠدام سددادن

بﺮﮔﺰار سشدن کارﮔاههای آموزشی در جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی

مطالعات زیست محیطی بﺮای محدل پیشدﻨهادی مﻨاسدﺐ دعدﻊ

روستایی سبﺐ شده است که آﮔاهی مﺮدم در خﺼوو روشهای

زباله» میباشد در واقﻊ از سظﺮ سﺮپﺮستان خاسوار ،ﻋدم مشارکت

دعﻊ مساﻋد زبالههای خداسﮕی ارتقدا پیددا سکﻨدد و مدﺮدم بددون

مالی از سوی مﺮدم روستا و یا کم توجهی مسئوالن بده اقددامی

آﮔاهی از روشهای دعﻊ ماسﻨد دعر بهداشتی و بازیاعت تﻨهدا بده

سازسده در ایر زمیﻨه مساله ساز بوده است به ﻋبارتی ﻋﻤلکدﺮد

شیوهی سﻨتی دعﻊ زبالههای خاسﮕی یعﻨی زبالده سدوزی بسدﻨده

بعیف طدﺮعیر مسدوول در ایدر زمیﻨده مﺮدم و مددیﺮان) ایدر

کﻨﻨد لذا ستیﺠه تحقیق ﺣابدﺮ بدا ستدایج تحقیقدات آهﻨﮕدﺮی و

سابساماسی را رقم زده است از ایدر رو ستدایج پدژوهﺶ ﺣابدﺮ بدا

هﻤکاران  ،)0801شفیعی و هﻤکاران  ،)0800ﻋباسوسد ،)0837

ستایج تحقیق مﺠلسی بیتا) کده یکدی از کلیددهای موعقیدت در

آیودا و هﻤکاران  )2106کده آمدوزشهدای ﻋﻤدومی مختلدف و

کلیه مﺮاﺣدل مددیﺮیت پسدﻤاسد را آﮔداهی و مشدارکت مﺮدمدی

بﺮﮔﺰاری کارﮔاههای آموزشی در زمیﻨهی مددیﺮیت پسدﻤاسدهای

داسسته و با ستایج تحقیق آهﻨﮕﺮی و هﻤکاران  )0801که یکی از

آموزشی را میتوان اقدامات سازسدهای میداسﻨد مطابقت دارد

ﭼالﺶهای مدیﺮیت مواد زاید شهﺮ بوکدان را مشدارکت ﻋﻤدومی

سومیر ﭼالﺶ دعﻊ زبالههای خداسﮕی روسدتا بدا تبیدیر 01/13

ساﭼیﺰ بیان داشتهاسد ،مطابقت دارد

درصد از واریاسس کل ،به ماسﻊ مالی سام ﮔﺮعت هﺰیﻨههدای ﻏیدﺮ

در ایر مطالعه از ستیﺠه تحلیل ﻋاملی ﭼالﺶهای دعﻊ زبالههدای

الﺰامی سهادها و سازمانهای ذی ربط در زمیﻨه دعﻊ زبالده بددون

خاسﮕی روستایی  7ﻋامل اساسی ﺣاصل شد در ﻋامدل سخسدت،

توجه به الویتها و باال بودن هﺰیﻨههای بهداشتی و عﻨی مطلو

سبود مکان مﻨاسﺐ جهت دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستا از ی

سو

در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی به ﻋﻨوان ی

ﭼالﺶ مالی و ﻋدم

و سبود هﻤاهﻨﮕی بیر بخشی و مدیﺮیت سامﻨاسﺐ دعﻊ زبالههدای

ساماسدهی ﻋوامل دوره ﮔﺮد در زمیﻨه بازیاعت ﻏیﺮرسدﻤی زبالده-

خاسﮕی از روستا وکاهﺶ توان مدیﺮیتی بخدﺶ دولتدی بده ﻋلدت

های خاسﮕی سبﺐ شده است که ﭼﻨیر مشکالتی در زمیﻨه دعﻊ

پﺮداختر به امور مختلف روستایی از سدوی دیﮕدﺮ سدبﺐ شدده

زباله خاسﮕی در محیط روستا پدید آید الزم به ذکﺮ است که در

است که زبالههای روستایی به شکل سامﻨاسبی دعدﻊ شدوسد زباله

ﻋامل مالی ،بیﺶتﺮ مشکالت مالی ادارههای ذی ربدط در زمیﻨده

سوزی یا تلﻨبدار کدﺮدن در سﺰدید تدﺮیر محدل در دسدتﺮس) و

دعﻊ زباله را مورد توجه قﺮار داده است سه بعف مالی روستاییان

آلودﮔیهای زیست محیطی و بهداشتی متعددی ﻇهور پیدا کﻨد

لذا ستیﺠه ﺣابﺮ با ستایج تحقیقات معابدد و دلفدی  )0800کده

که سشان دهﻨدهی ساهﻤاهﻨﮕی بدیر بخشدی اسدت ایدر ﭼدالﺶ

ﭼالﺶهایی از جﻤله :باال بودن هﺰیﻨههای مﺮبوط به ایﺠاد مﺮاکﺰ

مهمتﺮیر ﭼالﺶ شﻨاسایی شده بود که مﻨﺠﺮ به سوء مددیﺮیت و

دعر بهداشتی در روستاهای کشور؛ کاﻇﻤی  )0837هﺰیﻨههدای

کمکاری مدیﺮان و مسووالن درخﺼوو تعیدیر مکدان مﻨاسدﺐ

ﻏیﺮ الﺰامی بخﺶهای دولتی از دالیل ساکارآمدی دولت و بخدﺶ

دعﻊ زباله می شود بﻨابﺮایر پیامد آن دعﻊ زباله بده ساسدالمتدﺮیر

ﻋﻤومی در مدیﺮیت پسﻤاسد و با ستایج تحقیق ﻋﻤﺮاسی بیتا) کده

وجه خواهد بود لذا ستیﺠه تحقیدق ﺣابدﺮ بدا ستدایج تحقیقدات

اذﻋان میدارد ،بازیاعت ﻏیﺮ بهداشتی که هم اکﻨون بده صدورت

آهﻨﮕﺮی و هﻤکاران  )0801که مشارکت ﻋﻤومی سداﭼیﺰ ،ستدایج

ﻋﺮف معﻤول است و صﺮف هﺰیﻨههای ﮔﺰاف و سامﻨاسﺐ در بﺮسامه

ﻋﻤﺮاسی بیتدا) کده ﻋدم هﻤاهﻨﮕی بیر بخشی؛ کداﻇﻤی )0837

های ﻏیدﺮ بدﺮوری بددون رﻋایدت اولویدت هﻤﮕدی ایدر مدوارد

که کاهﺶ سقﺶ مدیﺮیتی شهﺮداریهدا و تﻨدﺰل تدوان مددیﺮیتی

مشکالت زیست محیطی را به بار میآورسد ،مطابقت دارد

بخﺶ دولتی به ﻋلت پﺮداختر به امور جﺰیی اجﺮایدی در کلیهی

152

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 0936

شهبازی و همکار

ﭼهارمیر ﻋامل با تبییر 3/38درصد از واریاسس کل بده ﭼدالﺶ

مشارکت مﺮدم در اجﺮای بﺮسامههای مدیﺮیت پسﻤاسد خﺼوصا در

اجﺮایی سام ﮔﺮعت سبود تحقیقدات کداربﺮدی و ﻋددم اسدتقبال از

امﺮ بازیاعت ،راهکداری اساسدی در مددیﺮت پسدﻤاسد مدیداسدد و

مؤسسات تحقیقاتی در زمیﻨهی دعﻊ زبالدههدای خداسﮕی ،اسﺠدام

 )2116 Bhuiyanکدده ﻇﺮعیددت اجتﻤدداﻋی بهتددﺮ سدداکﻨیر بددا

سدادن مطالعات زیست محیطی از سوی سهادهای ذی ربط بدﺮای

توسعه بهتﺮ سیستم دعﻊ زباله را هﻤﺮاه میپﻨدارد ،مطابقت دارد

محل پیشﻨهادی مﻨاسدﺐ دعدﻊ زبالده و کدم بدودن سیدﺮوی کدار

ﭼالﺶ دیﮕﺮ که اجتﻤاﻋی سام ﮔﺮعت  7/07درصد از واریاسس کل

متخﺼص و شﺮکتهای مشاور در زمیﻨه دعﻊ زبالههدای خداسﮕی

را تبییر کﺮد جﻤعیت باالی روستا به ﻋﻨوان ی

ماسﻊ اجتﻤاﻋی

سبﺐ شده است تا از تحقیقات کاربﺮدی و مطالعات مکدانیدابی

سبﺐ تشدید مشکل دعﻊ زبالههای خاسﮕی شده است در ﺣدالی-

دعﻊ زبالههای خاسﮕی روستا ﺣﻤایت به ﻋﻤل سیاید ،ﭼه بسدا کده

که طبق تعﺮیف توسعهی پایدار ،ععالیتها و بهدﺮهوری از مﻨدابﻊ

کﻤبود سیﺮوی کار متخﺼص و شﺮکتهای مشاور در زمیﻨه دعدﻊ

باید به ﮔوسهای باشد که مﻨاعﻊ سسل آیﻨده به خطﺮ سیفتد لذا ایر

زبالهی خاسﮕی وجود دارد که هﻤﮕی ایر موارد مددیﺮیت زبالده-

مورد با اهداف پایداری در تضاد بوده و ﭼالشی اجتﻤداﻋی را بده

های خاسﮕی در عاز اجﺮایدی را خدشده دار مدیسدازد از ایدر رو

وجود آورده است از طﺮعی در هﻤیر ﭼالﺶ سشان داده شده که

تحقیقات کاربﺮدی GISو ) پیشﻨهاد میشدود تدا بده سدبﺐ آن

مدارس و رساسههای محلدی در زمیﻨده دعدﻊ زبالدههدای خداسﮕی

مکان مﻨاسﺐ دعﻊ زباله در ﺣوالی روستای موردمطالعه مشخص

ﻋﻤلکﺮد بعیفی دارسد ،ایر درﺣالیست که مدارس و رساسههای

ﮔﺮدد لذا ستیﺠهی تحقیق ﺣابﺮ بدا ستدایج تحقیقدات بدﺮتکیر و

محلی روستا میتواسﻨد با اشاﻋهی عﺮهﻨگ ﺣفﻆ محیط زیست و

کلﺮ  )0832عقدان مﻨدابﻊ ملی و کارکﻨان؛ ﻋﻤﺮاسی بیتا) عقدان

بهداشت محیط روستا ،اجتﻤاع محلی را جهت مشارکت در دعﻊ

تحقیقات کاربﺮدی و سهل الوصول سبودن ﺣﻤایت از مؤسسدات

زبالههای خاسﮕی روسدتا تشدویق کﻨﻨدد و بده ﻋﻨدوان ید

سهداد

تحقیقاتی و محدود بودن متخﺼﺼیر و شﺮکتهدای مشداور در

اجتﻤاﻋی سقشی پﺮرسگتﺮ در ایر زمیﻨه ایفا سﻤایﻨد

زمیﻨه مدیﺮیت مواد زاید مطابقت دارد

آخﺮیر ﭼالﺶ که سهم کﻤی  4/80درصدد) از واریداسس کدل را

ﭼالﺶ پﻨﺠم با تبییر  3/17درصد از واریداسس کدل بده ﭼدالﺶ

تبییر میکﻨد ،ﭼالﺶ عﺮهﻨﮕی است متﻐیﺮ مطﺮح شده در ایدر

عقدان بﺮسامهی مدون سام ﮔﺮعت در واقﻊ مشارکت سکﺮدن مدﺮدم

ﻋامل ﺣاکی از آسست که مسائل و مشاﻏل مﺮبوط بده زبالدههدای

مداسﻊ

خاسﮕی از سظﺮ مﺮدم روستا بیارزش جلوه مدیکﻨدد و مدﺮدم بده

اجتﻤاﻋی سشان داد که مﺮدم آنطور که استظار میرود جهت دعﻊ

مسایل و مشاﻏل ایر زمیﻨه سﮕاه مضح

و بیارزشی دارسدد کده

مﻨاسﺐ زبالههای خاسﮕی از محیط روسدتا مشدارکت و هﻤکداری

در کتدددا "مددددیﺮیت پسدددﻤاسدهای روسدددتایی" ﻋبددددلی و

سدارسد و هﻤیر ﻋدم مشارکت روسدتاییان ،زمیﻨده را بدﺮای دعدﻊ

هﻤکاران  )0800به ایر مسایل اشاره شده که مﺮدم بده ﻋﻨدوان

زبالههای خاسﮕی مشکل سداز کدﺮده اسدت از طﺮعدی در هﻤدیر

ﺣلقه های مدیﺮیت مواد زاید جامد اهﻤیدت الزم را بده ایدر امدﺮ

ﻋامل متﻐیﺮ عقدان بﺮسامه ریﺰی مﻨسﺠم توسط اعﺮاد و سهادهای

مهم سداده و دیﮕدﺮ ایﻨکده مددیﺮان ﻋﻤدﺮان شدهﺮی و روسدتایی،

ذی ربط در زمیﻨه دعﻊ زبالههای خاسﮕی ،ﭼالشی ﭼشدمﮔیدﺮ را

شهﺮداریها و دهیاریهای کشور سیدﺰ کده خدود از میدان مدﺮدم

رقم زده است لذا ستیﺠه ﺣابﺮ با ستایج تحقیقات ته لدی )2115

تعییر و با هﻤان طدﺮز تفکدﺮ و عﺮهﻨدگ ﻋﻤدومی بﺮخاسدتهاسدد،

در خﺼوو مشارکت اجباری کارکﻨان ادارات دولتی و محلدی و

مدیﺮیت مواد زاید در بﻤیﺮ ساخودآﮔاه آنها ،کاری کدم اهﻤیدت

شهﺮوسدان در بازیاعت پسﻤاسدها بﺮ اسداس قداسون کده از دالیدل

جلوه میکﻨد جدول )4لذا سیاز به بستﺮسازی عﺮهﻨﮕی و تﻐییﺮ

موعقیت مدیﺮیت پسﻤاسد بوده؛ مﺠلسی بیتا) که یکی از ﻋوامدل

سﮕﺮش و اعکار ﻋﻤومی سسبت بده مسدایل و مشداﻏل مﺮبدوط بده

اصلی موعقیت را ،آﮔاهی و مشدارکت مﺮدمدی در کلیده مﺮاﺣدل

پسﻤاسد وجود دارد ﭼﺮا که به سظﺮ مدیرسدد زیﺮبﻨدای مددیﺮیت

مدددیﺮیت پسددﻤاسد میداسددد ،آهﻨﮕددﺮی و هﻤکدداران  )0801کدده

پسﻤاسدهای روستایی و شهﺮی ،عﺮهﻨگ سازی در ایر زمیﻨه می

مشارکت ﻋﻤومی در شهﺮ بوکان در زمیﻨه مددیﺮیت مدواد زایدد

باشد

بسیار ساﭼیﺰبﺮآورد میکﻨد ،ﭼدون زمیﻨده مشدارکت مدﺮدم در

پيشنهادات

طﺮحها و بﺮسامه عﺮاهم سشده است) ،ﻋباسوسد  )0837کده جلدﺐ

با توجه به ستایج بدست آمده از پژوهﺶ ﺣابﺮ پیشﻨهاد میﮔﺮدد

محلی در دعﻊ زبالههدای خداسﮕی روسدتا بده ﻋﻨدوان ید

شناسايی چالشهای دفع زبالههای خانگی....
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