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چکیده:
مد یریت پس��ماند های ش��هری یکی از موضوع های مسأله ساز د ر مد یریت 
شهری است. این مقاله سعی د ارد با بررسی و استفاد ه از چارچوب های نظری 
و تجربی برنامه ریزی و مد یریت پس��ماند های ش��هری د ر کشورهای موفق 
د ر ای��ن امر و همچنین بررس��ی و ارزیابی نتیج��ه ی مطالعات د ر خصوص 
عناصر کاربرد ی و یافتن مش��کالت و عوامل د رون��ی و بیرونی برنامه ریزی 
و مد یریت سیس��تم پسماند های ش��هری د ر ایران و مطالعه مورد ی )استان 
گلس��تان( د ر راستای اهد اف طرح پژوهش، با به کارگیری روش توصیفی و 
تحلیلی، پیش��نهاد ات و راهکارهای اساسی و مد یریتی برای بهبود شرایط و 
بهینه سازی سیستم مد یریت پس��ماند های شهری ارائه نماید که د ر صورت 
اعمال، تأثیری اساس��ی د ر حفظ محیط زیس��ت شهرها خواهد د اشت. نتایج 
پژوه��ش حاضر نش��ان می د هد ک��ه ایج��اد مد یریت یکپارچه ی پس��ماند، 
واگ��ذاری تد ریجی اجرای برخی از عناصر موظف مد یریت پس��ماند از جمله 
بازیافت پس��ماند، جمع آوری، حمل ونق��ل و... به بخش عمومی و خصوصی، 
مد یریت و نظارت ش��هرد اری ها بر امور پس��ماند، جلب مش��ارکت مرد م د ر 
اجرای برنامه های مد یریت پسماند خصوصًا امر بازیافت، ارتباط سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی مرتبط با آموزش عمومی و ارائه ی آموزش های مختلف 
و فرهنگ سازی توس��ط شهرد اری ها برای ساماند هی مد یریت پسماند های 

شهری الزامی و جزو راهکارهای اساسی است.

واژگان کلیدی:  
مد یریت پس��ماند، عناصر موظف و پش��تیبان، پیامد ها، اهد اف کالن و خرد، 

راهکارها و پیشنهاد ات.

ارزیابی مدیریت پسماندهای شهری
)نمونه ی موردی: استان گلستان(

Evaluation of Urban Waste Management Case 
Study: Golestan Province

Abstract
Management of urban waste is one of the subjects in 
the urban management. This article wants to represent a 
recommendation and a way to improve the urban waste 
management system of Golestan province, using the practical 
and theoretical planning of urban waste management in 
successful countries in this case, and evaluate the studies 
result for practical elements and find the problems and 
internal and external factors in planning and management of 
urban waste system in Iran and case study for the research 
goal, that if happen has a great effect on cities environment. 
The result of research shows waste enbloc management 
creation, independent organizing of urban waste 
management, giving some elements of waste management 
to public and private sections such as waste recycle, 
collection, transportation,… municipality’s management  
and observation over waste, attracting people in waste 
management programs, relation of organizations and public 
instruction, and attracting people in waste management and 
especially recycling, providing different instructions making 
etiquettes to organize waste management by municipalities 
are essential and practical ways.    
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1ـ مقدمه:
ــترش شهرها و به تبع آن افزایش فعالیت های شهری  با گس
ــر زیادی مواد زاید جامد در جوامع  و افزایش مصرف، مقادی
شهری تولید می گردد. بنابر این انجام مدیریت و برنامه ریزی 
ــهری که زیر مجموعه ي  ــامان دهی پسماندهای ش برای س
ــروری و  ــردد، امری ض ــوب می گ ــهری محس مدیریت ش
اجتناب ناپذیر است. بررسی وضع موجود مدیریت پسماندها، 
ــزی و مدیریت صحیح در این زمینه تأکید  بر لزوم برنامه ری
می نماید و مدیران شهری به دنبال یافتن راه حل های بهینه 
ــهری از  ــکالت موجود مدیریت ش برای اصالح امور و مش
ــماندهای شهری هستند. امر جمع آوری،  جمله مدیریت پس
ــماند در ایران با توجه به  دفع، بازیافت و اصواًل مدیریت پس
ــماند با سایر کشورهای جهان تفاوت دارد  نوع و کیفیت پس
ــماند  ــامل 70 درصد پس ــماند در ایران ش )ترکیب تولید پس
ــا 30 درصد تر  ــك، اما در اروپ ــماند خش تر و 30 درصد پس
ــت( و به کارگیری هر گونه روش و  و 70 درصد خشك اس
ــی و شناخت مواد و سازگاری عوامل  تکنولوژی بدون بررس

محلی کار ارزنده ای نیست )عمرانی، 1384(.
ــماند و استفاده از برنامه ها و روش های  مدیریت صحیح پس
مدیریت پسماند مانند بازیافت به عنوان یکی از راهکارهای 
ــت محیطی و ورود مواد آالینده  مهم کاهش معضالت زیس
ــت و بر هم خوردن نظم آن و دفع پسماند، نه  به محیط زیس
ــورهای در حال  ــیاری کش ــور ایران بلکه در بس تنها در کش

توسعه مورد توجه قرار گرفته است )بانك جهانی،2003(.
ــور ایران در اکثر موارد برای امور مدیریت پسماندها  در کش
ــود و در اکثر مناطق از  ــام قانون مندی پیروی نمی ش از نظ
ابتدایی ترین شیوه ها برای امور پسماندها استفاده می گردد و 
ــتی بسیاری  پیامد آن جمع آوری و دفع و بازیافت غیر بهداش
از پسماندهاست که معضالت گوناگونی را پدید آورده است. 
ــا توجه به نقش مردم به عنوان یکی از منابع تولیدکننده ی  ب
ــماند، ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه ی کاهش  پس
تولید پسماند و تفکیك از مبدأ از طریق آموزش های عمومی 

اهمیت فراوانی دارد )وزارت کشور، 1385(.
ــل و ارزیابی فرایند برنامه ریزی و  ــه منظور تجزیه و تحلی  ب
ــت نسبت به بررسی  ــماندهای شهری می بایس مدیریت پس
ــهری  ــماندهای ش ــتم مدیریت پس ــت موجود سیس وضعی
ــتم  ــی و مطالعه ی سیس ــن منظور بررس ــت. به همی پرداخ

مدیریت پسماندهای شهری کشورهای نمونه بیشتر توسعه 
ــی و مطالعه ی  ــعه یافته و همچنین بررس یافته و کمتر توس
ــتم مدیریت پسماندهای شهری ایران و منطقه ی خزر  سیس

و استان گلستان در اولویت قرار گرفت.

2ـ بیان مسأله:
ــب افزایش  ــهرها و افزایش جمعیت آن موج ــترش ش گس
تولید پسماندهای خانگی شده است و عدم مدیریت صحیح 
ــت. در کشورهای  ــکالت زیادی را ایجاد نموده اس آن مش
ــالح فرهنگ عمومی  ــرفته و صنعتی، در خصوص اص پیش
ــط  ــماند توس ــاد فرهنگ جدید در مورد مدیریت پس و ایج
ــانه های عمومی، اقدامات  دستگاه های اجرایی ذیربط و رس
ــیاری از کشورهای در حال  ــده است. در بس زیادی انجام ش
ــعه نیز مدیریت صحیح پسماند و استفاده از برنامه ها و  توس
ــماند مانند بازیافت به عنوان یکی از  روش های مدیریت پس
ــت محیطی و دفع  ــای مهم کاهش معضالت زیس راهکاره
ــت. در کشور ایران نیز با  ــماند مورد توجه قرار گرفته اس پس
توجه به افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن افزایش میزان 
ــماند و معضالت زیست محیطی و وجود مشکالت  تولید پس
ــهری،  ــماندهای ش زیاد برای مدیریت صحیح در زمینه پس
ــتم مدیریت پسماندهای شهری به  ــی و ارزیابی سیس بررس
طور کلی )و به دلیل شرایط خاص زیست محیطی در منطقه 
ــور خصوصًا استان گلستان( و ارائه ی پیشنهادات  شمال کش
ــازی آن ضروری به نظر می رسد.  الزم برای اصالح و بهس
ــعی دارد با استفاده از روش اسنادی و توصیفی  این مقاله س
ــتم  ــی وضعیت موجود سیس ــای میدانی به بررس و بازدیده
ــماندهای شهری و جنبه های مثبت و منفی آن  مدیریت پس
ــتم های موفق و با  ــه و تطبیق آن با سیس بپردازد و با مقایس
ــتنتاج، راهکارهای  ــتفاده از تکنیك تحلیل محتوی و اس اس
ــب در زمینه ی  ــیدن به یك مدیریت مناس ــی برای رس اصل

پسماندهای شهری را ارائه نماید.  
ــع عناصر و  ــی و ارزیابی جام ــی پژوهش، بررس هدف اصل
ــماندهای شهری و تبیین  ــتم مدیریت پس فاکتورهای سیس
مشخصات و بررسی تنگناها و قابلیت های سیستم مدیریت و 
رسیدن به فاکتورهای علمی در مدیریت پسماندهای شهری 
ــنهادات و راهکارهای مدیریتی برای بهسازی  و ارائه ی پیش
سیستم مدیریت پسماندهای شهری است. اولویت شهرهای 
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شمالی کشور خصوصًا استان گلستان برای اجرای برنامه های 
مدیریت پسماند به منظور حفظ محیط زیست شهری به علت 
ــتی بودن منطقه در سطح ملی و بین المللی، تأکید بر  توریس
مدیریت پسماند و حل معضل پسماندهای شهری خصوصًا 
ــه استان شمالی در بند »ج« ماده 61 قانون برنامه چهارم  س
ــعه، وجود تفکر و دید منطقه ای و عملکرد یکپارچه در  توس
ــتان، از مهم ترین انگیزه های انتخاب این  سطح استان گلس
ــتان به عنوان مطالعه ی موردی و بررسی علل مشکالت  اس

و یافتن راهکار مناسب برای حل آن است.
ــهری به معنای مدیریت فعالیت های جاری شهر  مدیریت ش
ــیدن به این  ــامان بخش ــب برای س و ارائه ی خدمات مناس

فعالیت ها است )عباسوند، 1372(.
 Waste  Solid( ــهری  ش ــماندهای  پس ــت  مدیری
ــی از مدیریت شهری  Management( به عنوان بخش
تعریف می گردد و شامل فنون تخصصی و فرایند خاص خود 
ــماندهای شهری،  ــت. میزان تحقق اهداف مدیریت پس اس
توجه به فرایند تخصصی آن و ارتباط منطقی آن با اهداف و 
برنامه های مدیریت شهری است. فرایند تخصصی مدیریت 
پسماندهای شهری شامل برنامه ریزی و ساماندهی و کنترل 
ــد، جمع آوری،  ــرای مربوط به تولی ــارت و عملیات اج و نظ
ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع 
ــماندها و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این زمینه  پس

است )عبدلي، 1385(.
ــع و گاز )غیر از  ــد، مای ــواد جام ــه م ــماند )Waste( ب پس
ــود که به طور مستقیم و غیر مستقیم  فاضالب( گفته می ش
حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی 

می شود )قانون مدیریت پسماندها، 1383(.
انواع پسماندهای شهری شامل کلیه ی پسماندهای ناشی از 
فعالیت هایی که در شهر انجام می شود به غیر از پسماندهای 

صنعتی و ویژه است )همان(.
ــماندها شامل تولید،  عناصر کارکردی و موظف مدیریت پس
ــل و بازیافت و  ــع آوری، حمل ونقل، تبدی ــازی، جم ذخیره س
ــی اتفاق می افتد  ــت کارا و با کفایت زمان ــت. مدیری دفع اس
ــل و قابل درك  ــط متقاب ــف دارای رواب ــر موظ ــه عناص ک
ــتیبان مدیریت پسماندها شامل  ــند. عناصر و اجزای پش باش
ــت که برای تحقق اهداف سیستم مدیریت  فعالیت هایی اس
ــماندها باید انجام گیرد. این عناصر شامل سازماندهی و  پس

ــکیالت، امور مالی، آموزش، روابط عمومی و غیره، جمع  تش
ــماندها را  ــتم مدیریت پس ــتیبان سیس عناصر موظف و پش

تشکیل می دهند )عباسوند،1385(.

3ـ پیشینه پژوهش:
بررسی تاریخچه و مطالعات و بررسی های انجام شده نشان 
می دهد که تاریخ تحول مدیریت و برنامه ریزی پسماندهای 
شهری در کشورهای صنعتی به دهه ی 1930 برمی گردد و 
ــابقه ی طوالنی در حدود 75 سال برخوردار است.  از یك س
ــتکهلم که موضوع آن  پس از دهه ی 1970 و کنفرانس اس
ــتم مدیریت پسماندهای  ــت بود، به تدریج سیس محیط زیس
ــهری جایگاه ثابتی یافته و هدف از مدیریت جامع زایدات  ش
ــتم مدیریت  ــه کردن سیس ــورها بهین ــهری در این کش ش
ــعه ی پایدار« در محیط  ــیدن به »توس ــماندها برای رس پس

زیست شهری است )عبدلی، 1385(.
ــی )1225 هجری قمری( از  ــال 1282 شمس در ایران از س
ــهری به عهده ی  ــون بلدیه ی نظافت ش ــان تصویب قان زم
ــابقه ی طوالنی  ــی علی رغم س ــت؛ ول ــهرداری بوده اس ش
ــازمان های محلی و قدمت تشکیل برخی از شهرداری ها  س
ــؤولین خدمات شهری، تا  ــال( به عنوان مس )بیش از 90 س
ــهری  ــماندهای ش ــای اخیر در زمینه ی مدیریت پس دهه ه
ــده است و تحوالت این  ــی و اصولی انجام نش فعالیت اساس
ــنتی مدیریت استفاده  ــت و از روش س امر چندان نبوده اس
شده است که وظیفه ی آن دور کردن پسماندهای خانگی و 

تجاری از محله ها و مناطق شهری بود )منوری، 1372(.  
ــع آوری،  ــامل جم ــده در نهایت ش ــام ش ــای انج فعالیت ه
ــاندن  ــهرها و دفن و پوش ــماند به خارج از ش حمل ونقل پس
ــماندها از قدیم االیام در  ــد. جداسازی پس آن با خاك می ش
ــك و فروش  ــازی نان خش ــکل جداس فرهنگ ایرانی به ش
اشیاء کهنه و کاربرد فضوالت برای تهیه ی کود و به عنوان 

سوخت در شهرها و روستاها مرسوم بوده است. 
ــت.  ــماندها وجود نداش در ایران قانون مرتبط با موضوع پس
ــکالت اجرای  ــرای حل مش ــال 1383 ب ــن که در س ــا ای ت
ــهرداری ها قانون مدیریت پسماندها که تنها قانون جامع  ش
ــماند است تصویب گردید  و مدون در خصوص مدیریت پس

)قانون مدیریت پسماندها، 1383(.
آیین نامه ی اجرایی آن نیز در سال 1384 توسط هیأت دولت 
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تصویب شد.
ــتان های  اس در  ــهری  ــماندهای ش پس ــکالت دفع  مش
ــور از دیرباز یکی از معضالت پیچیده برای  شمالی کش
ــت. از این  ــتان ها بوده اس ــهری در این اس مدیران ش
ــف، مطالعات و اقداماتی  ــای زمانی مختل رو در دوره ه
ــوان مثال در  ــت. به عن ــده اس ــن زمینه انجام ش در ای
ــی و اقتصادی بازیافت  ــال 1379 مطالعات توجیه فن س
ــزات تفکیك از  ــا و تجهی ــایی روش ه ــماند و شناس پس
ــهری  ــماندهای ش مبداء و بازیافت مواد و انرژی از پس
ــه  ــامل س ــور از جمله منطقه خزر ش ــه کش در ده منطق
ــی بازیافت  ــرح مل ــور در قالب ط ــمالی کش ــتان ش اس
ــهرداری ها انجام شد  توسط وزارت کشور ـ سازمان ش

ــازمان مدیریت،1385(. )س
ــازمان مدیریت و برنامه ریزی و مؤسسه ی بازیافت و  س
ــتان گلستان در سال های  ــتی مواد زاید اس دفن بهداش
ــی اثرات  ــه ی ارزیاب ــف در زمین ــات مختل ــر مطالع اخی
ــد، جمع آوری،  ــز، تولی ــل آنالی ــی، مراح ــت محیط زیس
ــهری  ــماند و غیره در برخی از مناطق ش حمل ونقل پس
ــت. از جمله ی این  ــتان انجام داده اس ــتای اس و روس
ــاماندهی مواد زاید جامد خانگی  ــی و س مطالعات، بررس
ــازمان مدیریت گلستان،  ــتان گلستان است )س غرب اس

 .)1385
ــهری  ــماندهای ش پس مدیریت  ــوص  در خص ــون  تاکن
ــات جامعی صورت  ــتان مطالع ــتان گلس خصوصًا در اس
ــل و ارزیابی  ــور تجزیه و تحلی ــت. به منظ ــه اس نگرفت
ــهری  ــماندهای ش ــزی و مدیریت پس ــد برنامه ری فراین
ــی وضعیت موجود سیستم  ــبت به بررس ــت نس می بایس
ــماندهای شهری پرداخت. به همین منظور  مدیریت پس
ــماندهای  ــت پس ــتم مدیری ــه ی سیس ــی و مطالع بررس
ــعه یافته و کمتر توسعه  ــورهای بیشتر توس ــهری کش ش
ــتم مدیریت  ــی و مطالعه ی سیس ــه همچنین بررس یافت
ــزر به طور  ــران و منطقه ی خ ــهری ای ــماندهای ش پس
ــوردی در اولویت  ــتان به صورت م ــتان گلس کلی و اس
ــطح جهانی  قرار گرفت. در واقع یك نگاه کلی که از س
ــروع می شود و به سطح ملی و منطقه ای و در نهایت  ش
ــج بهتری را  ــد می تواند نتای ــطح محلی می انجام به س

ــد. ــته باش برای این مقاله در پی داش

4ـ یافته های حاصل از  بررسـی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری 

4ـ1 ـ یافته هـای حاصـل از بررسـی وضعیت سیسـتم مدیریت 

پسماندهای شهری در کشورهای پیشرفته و صنعتی:

بررسی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری در کشورهای 
ــه ی مقابله با  ــارب آن ها در زمین ــرفته و صنعتی و تج پیش
ــورهایی از جمله آمریکا  ــابقه ی قوانین کش ــکالت و س مش
ــور؛1381ـ1382(،  ــوئد )وزارت کش ــور س )آزاد؛1382(، کش
ــد جمعیت شهری و افزایش حجم  ــان می دهد که با رش نش
ــماندها و ایجاد مشکالت زیست محیطی در کشورهای  پس
ــعه یافته، مفهوم مدیریت پسماندهای شهری به  بیشتر توس
مرور زمان شکل گرفته، تکامل یافته و نهادینه شده است. 
ــماندها در این کشورها  ــله مراتب فرایند مدیریت پس سلس
شامل چهار محور اصلی به ترتیب اولویت و به شکل هرمی، 
ــامل کاهش حجم زایدات درمبدأ )مثل استفاده ی مجدد(  ش
ــت( پسماندسوزی )بازیافت انرژی( و  بازیافت )مثل کمپوس

دفن بهداشتی است )عبدلی، 1385(.
ــماند از  ــل تولید پس ــازی درمح ــدأ و جداس ــك از مب تفکی
ــتم  موفق ترین روش ها و حلقه های پردازش و بازیافت سیس
مدیریت پسماندهای شهری در این کشورهاست. شهروندان 
ــتند  ــماندهای خانگی در مبدأ هس ــه تفکیك پس ــف ب موظ

)همان(.
ــماندهای شهری شامل عناصر موظف  سیستم مدیریت پس
ــتیبانی کننده جزو  ــتیبان است؛ بخش های پش و عناصر پش
ــش کلیدی در  ــتند و نق ــی ناپذیر عناصر موظف هس جدای
رسیدن به اهداف سیستم های مدیریت پسماندهای شهری 

دارند )عبدلی،1371(.
ــورها  ــتانی و صنعتی در این کش ــماندهای بیمارس دفع پس
ــود و پسماندهای  ــماندهای عادی انجام می ش جدای از پس
ــتگاه های پسماند سوز  ــتفاده از دس ــتانی غالبًا با اس بیمارس
بسیار پیشرفته در حرارت هزار درجه ی سانتی گراد به روش 
پالسما به آب و دی اکسید کربن تبدیل می شوند. همچنین 
پسماندهای شهری دارای ارزش حرارتی باالست. به همین 
ــا کنترل  ــت محیطی و ب ــت مالحظات زیس ــل با رعای دلی
آلودگی های هوا در اکثر موارد بیشترین سرمایه گذاری برای 
احداث پسماند سوزها انجام شده است. پسماندهای شهری 
با بررسی و استفاده از روش های ترکیبی و مختلف از جمله 
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پسماند سوز و دفن بهداشتی و کمپوست و... دفع می گردد و 
ــتفاده از یك گزینه ی خاص برای  تأکید یك جانبه برای اس

دفع پسماندها نمی شود. 
ــمتی از اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای  قس
ــای نگهداری و  ــی و هزینه ه ــای اجرای ــا و برنامه ه طرح ه
ــماندهای شهری از محل اعتبارات  بهره برداری مدیریت پس
ــتانی و منابع دولتی و اعتبارات شهرداری تأمین می گردد  اس

)اسالمی،1380(.
در مدیریت نوین پسماند نگرش به موضوعات به صورت 
ــت و در نهایت یك  ــده اس ــر و از پیش تعریف ش فراگی
ــتماتیك برای  ــجم با تکیه بر کار سیس نظام فکری منس
ــت پایدار فراهم  ــورد محیط زیس ــماند در م مدیریت پس
ــتمر در زمینه ی  ــش مس ــت. تحقیقات و پژوه ــده اس ش
ــرفته برای حفظ منابع و  ــتفاده از تکنولوژی های پیش اس
ــت تولیدات داخلی  ــاندن ضایعات و بازیاف به حداقل رس
ــازی مکانیکی انجام می گیرد. سلسله  ــعه ی جداس و توس
ــی و منطقه ای  ــطح مل ــماند در س ــت پس ــب مدیری مرات
ــت گذاری و  ــارت و ارائه ی راهکارها و سیاس ــتر نظ بیش
ــؤولیت مدیریت اجرایی )به عهده ی  در سطح محلی مس
ــده است و  ــؤوالن محلی( تعریف ش ــهرداری ها و مس ش
ــتورالعمل های اجرایی به  ــف و دس ــن مختل ــود قوانی وج
ــارت می دهد  ــدرت اجرا و امکان نظ ــؤوالن آن ها ق مس

ــوم(. ــوند، 1385:فصل   س )عباس
ــماندهای  ــماره )1( روش های مختلف دفع پس ــودار ش نم
ــماندهای شهری سوئد درسال 1996 را  خانگی مدیریت پس
ــور درصد زیادی از پسماندهای  ــان می دهد. در این کش نش
ــود و درصد  ــوزی انجام می ش ــق پسماندس ــی از طری خانگ

کمتری دفن می گردد )همان(. 

4ـ2 یافته هـای حاصل از  بررسـی وضعیت سیسـتم 
مدیریـت پسـماندهای شـهری در کشـورهای کمتر 

توسعه یافته: 
ــهری و  ــماندهای ش ــد مدیریت پس ــی فراین ــی کل بررس
ــابقه ی قوانین در کشورهای کمتر توسعه یافته )از جمله  س
کشور تایوان به صورت نمونه )Hsu.; 2005 (( نشان 
ــهرهای  ــکالت و ویژگی های عمده ی ش می دهد که مش
ــورهای کمتر توسعه یافته از قبیل رشد سریع جمعیت،  کش
ــماندهای  ــرف و افزایش تولید پس ــوی مص ــر در الگ تغیی
ــات و تجهیزات خدمات شهری و  ــهری، کمبود تأسیس ش
ــهری و پایین بودن  ــف مدیریت ش ــروز نبودن آن، ضع ب
ــماندهای شهری  ــهرداری در ضعف مدیریت پس درآمد ش

ــور،1381ـ1382(. ــت )وزارت کش این کشورها مؤثر اس
ــهری غالبًا به  ــماندهای ش ــتم مدیریت پس ــد سیس فراین
ــماندها  جمع آوری و حمل و دفن می انجامد. مدیریت پس
ــت. عدم وجود  ــؤوالن محلی اس ــب به عهده ی مس اغل
ــف مدیریت  ــه موجب ضع ــجم و یکپارچ ــت منس مدیری
ــود. مشارکت مردم نقشی مهم و کلیدی در اجرا و  می ش
ــك از مبدأ مواد قابل  ــداوم و بقای برنامه ها مثل تفکی ت
بازیافت ایفا می کند. در حالی که وجود برنامه ریزی متمرکز 
ــی فراوانی را برای  ــی و اجتماعی و سیاس موانع فرهنگ
.)Chang, 2000( ایجاد می نماید ــارکت  انجام مش

ــماندها  پس ــت  مدیری ــود  موج ــکالت  مش ــن  عمده تری
ــه  ب ــوط  ــل مرب ــرای مراح اج ــکالت  ــوص مش درخص
ــماندها در محل های  ــت پس ــار موق ــازی و انب ذخیره س
ــماندها، حمل ونقل، دفن بهداشتی،   تولید، جمع آوری پس
ــب دفع  ــماندها و روش های مناس ــت و ترکیب پس ماهی
ــماندهای  ــواد آلی پس ــت درصد باالی م ــت. به عل هس
ــتفاده  ــورها بهترین روش مورد اس ــهری در این کش ش

نمودار شماره)1( روش های مختلف دفع پسماندهای خانگی مدیریت پسماندهای شهری سوئد درسال 1996
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روش کمپوست است. عمل جداسازی و بازیافت به علت 
ــطح وسیعی به صورت  ــیوه در س قانونمند نبودن این ش
ــت کننده های  ــط بازیاف ــتی و توس ــنتی و غیر بهداش س
ــود. NGO ها نقشی کلیدی  ــمی انجام می ش غیر رس
ــرداری از تعاونی های  ــکیل و بهره ب برای کمك به تش
ــای  فعالیت ه ــر  ب ــارت  نظ و  ــازماندهی  س ــماند،  پس
ــارکت های قانونی  ــم نمودن مش ــماند گردها، فراه پس
ــت  ــتای موفقی ــی در راس ــی عموم ــاری و تکنیک و تج
ــد. دالیل  ــماند دارن ــت اجرای پس ــای مدیری فعالیت ه
ــرانه ی تولید  ــت کاهش س ــده ی موفقیت در سیاس عم
ــاری  اجب ــارکت  مش ــوان(  تای ــور  کش )در  ــماندها  پس
ــهروندان  ــازمان های دولتی و محلی و ش ــان س کارکن
ــت ــون اس ــاس قان ــت پسماندهابراس ــروع بازیاف در ش

.)Teh-Li ,2005(
 

4ـ3 یافته های حاصل از بررسی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری در ایران:

ــی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری و سابقه ی  بررس
ــته در ایران دفع  ــان می دهد در گذش ــور نش قوانین درکش
ــتفاده از روش های سنتی بوده  ــهری با اس ــماندهای ش پس
ــازی و بازیافت پسماندهای شهری  ــت. امروزه نیز جداس اس
ــتی انجام می شود.  ــمی و غیر بهداش غالبًا به صورت غیررس
ــای غیر  ــاماندهی گروه ه ــرایط کنونی، س ــه ش ــا توجه ب ب
ــا می تواند در اجرای  ــمی و کانالیزه کردن فعالیت آن ه رس
ــور را یاری نماید.  ــهرداری های کش برنامه های بازیافت، ش
ــه علت عدم  ــمی بازیافت ب ــماند و صنایع رس مدیریت پس
ــق نبوده اند. ارائه ی  ــتیبان موف ــرای عناصر موظف و پش اج
ــازی مستمر، پتانسیل سازی  آموزش های الزم و فرهنگ س
ــهرداری ها و سایر بخش های دولتی  در داخل مجموعه ی ش

و خصوصی و جلب مشارکت عمومی برای موفقیت سیستم 
ــهری و اجرای برنامه های بازیافت،  مدیریت پسماندهای ش
ــت. در سال های اخیر در چند کالن شهر  امری ضروری اس
ــماندها اجرا  ــتم جدید مکانیزه ی جمع آوری و دفع پس سیس
ــه جمع آوری و  ــماند هزین ــود. در فرایند مدیریت پس می ش
ــترین هزینه را به شهرداری ها تحمیل می کند. در  دفع، بیش
ــرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست  ایران نیز با توجه به ش
محیطی شهرهای مختلف می توان از شیوه های ترکیبی دفع 
استفاده نمود. سابقه ی ایجاد کارخانه های کمپوست در ایران 
ــایر تأسیسات بازیافت است. به علت تفاوت  طوالنی تر از س
اساسی طراحی اکثر کارخانجات پسماند سوز با شرایط ایران 
ــردد. در اکثر  ــرد مورد انتظار حاصل نگ ــت عملک ممکن اس
ــهرداری های ایران، مدیریت پسماندهای شهری یکی از  ش
ــت و تشکیالت و  ــهری اس فعالیت های معاونت خدمات ش
ــتناد قانون مدیریت  ــازماندهی جداگانه ای ندارد که به اس س
ــود   ــبی در این زمینه انجام ش ــماندها باید اقدامات مناس پس

)عباسوند، 1386(.
ــع قانونی برای  ــماندها مرج ــا تصویب قانون مدیریت پس ب
ــؤولیت و  ــماندها درایران وجود دارد و مس مدیریت امور پس
هزینه ی مدیریت پسماند به عهده ی تولید کنندگان پسماند 

است.
ــهرهای کشور تا  ــماره)4( وضعیت کلی دفع در ش نمودار ش
ــان می دهد. دفن 29 درصد و کمپوست  ــال 1381 را نش س
ــامل می گردد. همان  7/2 درصد و بازیافت 0/7 درصد را ش
گونه که مشخص است استفاده از روش دفن و عمومًا دفن 
غیر بهداشتی درصد عمده ای را به خود اختصاص می دهد و 

در مقایسه با سایر کشورها رقم باالیی است. 
بررسی تطبیقی استفاده از روش های دفع در شهرهای ایران 
ــرفته ی جهان  ــورهای پیش ــه ی آن با یکی از کش و مقایس

نمودار شماره )4( وضعیت کلی دفع در شهرهای کشور تا سال 1381
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ــهرهای کشور سوئد نشان می دهدکه سهم استفاده  یعنی ش
ــرفته برای دفع  ــتی و تکنولوژی پیش ــای بهداش از روش ه
ــهرهای ایران کمتر از شهرهای  ــماندهای شهری در ش پس
ــاس آمارهای موجود، سهم روش  ــوئد است. براس کشور س
دفن در مدیریت پسماندهای شهری ایران حدود 92 درصد 
ــوئد حدود 35 درصد  ــماندهای شهری س و در مدیریت پس
است. سهم روش کمپوست در مدیریت پسماندهای شهری 
ــهری  ــماندهای ش ایران حدود 7/2 درصد و در مدیریت پس
ــوئد حدود 10 درصد و سهم روش بازیافت و پسماندسوز  س
در مدیریت پسماندهای شهری ایران حدود 0/7 درصد و در 

شهرهای سوئد حدود 55 درصد است. 

4ـ4 یافته های حاصل از بررسی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری در منطقه ی خزر:

ــی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری و سابقه ی  بررس
ــهرهای  ــان می دهد که در اکثر ش آن در منطقه ی خزر نش
ــهری به صورت غیر بهداشتی دفن  ــماندهای ش منطقه پس
می گردد و مشکالت گوناگونی را از قبیل راه یابی شیرابه به 
رودخانه ها موجب می شود )عکس شماره )1((. همچنین در 
ــود و جداسازی و  ــهرها تفکیك از مبدأ انجام نمی ش اکثر ش
ــماندهای شهری به طور غیر بهداشتی و توسط  بازیافت پس
ــمی انجام می شود. سهم بخش خصوصی در  بخش غیر رس
امر جمع آوری پسماندهای شهری بسیار ناچیز است. یکی از 
ــکالت بازیافت و تفکیك از مبدأ در منطقه ي  مهم ترین مش
ــهرداری ها از  ــؤوالن شهری و ش ــناخت مس خزر کمبود ش
بازیافت و کمبود و فقدان هماهنگی بین مسؤوالن اجرای و 
ــلّم در  فقدان ضرورت پرداختن به آن به عنوان یك امر مس

مدیریت پسماند های شهری است )عباسوند،1383(.

ــهرهای منطقه ی  ــن عدم هماهنگی، در اکثر ش به دلیل ای
ــایر پسماند های  ــتانی همراه با س ــماند های بیمارس خزر پس
ــوند. از مهم ترین فاکتورها  ــهری جمع آوری و دفن می ش ش
ــور، جمعیت  ــهرهای کش ــماندها در ش در تعیین کمیت پس
ساکن در شهر است که زیر پوشش سیستم خدمات شهری 
ــماند قرار دارد. به همین دلیل مقدار پسماند های خانگی  پس
ــماندهای شهری را تشکیل می دهد.  بیش از 90 درصد پس
دفع پسماندهای شهری در منطقه ی خزر از طریق بازیافت 
اجزای پسماند، تبدیل مواد آلی پسماندها به کود کمپوست، 
ــتی، دفن غیر اصولی و بهداشتی و پسماند سوز  دفن بهداش
انجام می شود. بررسی استفاده از روش های مختلف دفع در 
ــهرهای منطقه ی خزر و مقایسه ی آن با شهرهای کشور  ش
نشان می دهد که استفاده از روش های بهداشتی و تکنولوژی 
ــهری در منطقه ی خزر  ــرفته برای دفع پسماندهای ش پیش
ــت. این موضوع به دلیل مشکالت  بیشتر از سایر شهرهاس
ــه خاص برای  ــاس نیاز به توج ــن منطقه و احس ــاص ای خ
مدیریت صحیح پسماندهای شهری در منطقه ی خزر نسبت 

به سایر مناطق است )عباسوند،1386(.
ــماره)5( انواع روش دفع پسماندهای شهری را در  نمودار ش
ــان می دهد. استفاده از  ــال های اخیر نش منطقه ی خزر در س
روش دفن غیر بهداشتی )سنتی( 66 درصد ، دفن بهداشتی 
22 درصد ، کمپوست 10 درصد و بازیافت و پسماند سوز 2 

درصد را شامل می شود.
ــف دفع در  ــتفاده از روش های مختل ــی اس ــی تطبیق بررس
ــهرهای منطقه ی خزر و مقایسه ی  ــور و ش ــهرهای کش ش
ــتی  ــتفاده از روش های بهداش ــان می دهدکه اس ــا نش آن ه
ــهری در  ــماندهای ش ــرفته برای دفع پس و تکنولوژی پیش
ــور است. این  ــایر شهرهای کش ــتر از س منطقه ی خزر بیش

عکس شماره )1( آلودگی زیست محیطی و تخریب زیستگاه ها در منطقه خزر
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موضوع به دلیل مشکالت خاص این منطقه و احساس نیاز 
ــماندهای شهری  به توجه خاص برای مدیریت صحیح پس
ــور است. بر  ــایر مناطق کش ــبت به س در منطقه ی خزر نس
ــهم روش دفن غیر بهداشتی در  اساس آمارهای موجود، س
مدیریت پسماندهای شهری منطقه ی خزر حدود 66 درصد 
ــور حدود 73 درصد  ــماندهای شهری کش و در مدیریت پس
ــتی در منطقه ی خزر حدود  ــتفاده از روش دفن بهداش و اس
ــهم  ــت. س ــور 19 درصد اس ــهرهای کش 22 درصد و در ش
ــدود 10 درصد و  ــز در منطقه ی خزر ح ــت نی روش کمپوس
ــهرهای کشور حدود 7 درصد و سهم روش بازیافت و  در ش
ــوز در منطقه ی خزر حدود 2 درصد و در شهرهای  پسماندس
ــماره )1( و نمودار  ــت. جدول ش ــور حدود 1 درصد اس کش
ــای مختلف دفع در  ــتفاده از روش ه ــماره)6( وضعیت اس ش
ــهرهای کشور و شهرهای منطقه ی خزر را نشان می دهد  ش

)عباسوند، 1385،فصل پنجم(. 

4ـ 5 یافته های حاصل از بررسی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری در استان گلستان:

ــی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری و سابقه ی  بررس
آن در استان گلستان نشان می دهد با توجه به افزایش تعداد 
ــت، عدم اطالع و آگاهی از نحوه ی مدیریت صحیح  توریس
پسماند و آلودگی های ناشی از جمع آوری و دفع غیر اصولی 
ــماندها حالت بحرانی ایجاد کرده است. همچنین سهم  پس
ــهری و میزان تولید  ــتایی بیشتر از جمعیت ش جمعیت روس
ــماندهای شهری است  ــتایی بیشتر از پس پسماندهای روس
ــکیل  ــکیل دهیاری ها و یا تأخیر در تش ــه علت عدم تش و ب
ــماندهای روستایی مدیریت خاصی ندارد. از سوی  آن ها پس
ــترین ترکیب پسماندهای استان گلستان مواد آلی  دیگر بیش
ــادپذیر بوده و روند افزایشی دارد و در مقایسه با ترکیب  فس

ــکیل  ــهرهای ایران رقم باالیی را تش ــماند در ش تولید پس
ــر و اولویت اول برای اجرای  ــد. بنابراین گزینه ی برت می ده
ــماند استفاده از روش کمپوست است. از  روش های دفع پس
سوی دیگر تفکیك اجزای قابل بازیافت از مبدأ در شهرهای 
ــتم مدیریت پسماند  ــود. بنابراین سیس ــتان اجرا نمی ش اس
نمی تواند به صورت کامل انجام شود و اجرای عناصر موظف 
ــهری فقط به عناصر جمع آوری و  ــماندهای ش مدیریت پس
ــود. در  ــنتی مختصر می ش ــیوه ی س دفع به طور ناقص و ش
اکثر شهرها عملیات جداسازی و بازیافت مواد توسط بخش 
ــتی انجام و به چرخه ی  ــرایط غیر بهداش ــمی در ش غیر رس
ــوی  مصرف بر می گردد و کنترل و نظارتی بر این امر از س
ــه ی بازیافت وجود ندارد. سازمان های  ــهرداری و مؤسس ش
غیردولتی و NGOهای زیست  محیطی نیز در امر تفکیك 
ــماندهای  ــته اند. پس از مبدأ و بازیافت، تاکنون فعالیتی نداش
ــتانی در محل دفن پسماندهای شهری در ترانشه ای  بیمارس
جداگانه دفن و با استفاده از آهك پوشانده می شود و بخشی 
ــود. این مسایل در مرکز  ــوز سوزانده می ش نیز در پسماند س
ــت؛ زیرا جمعیت شهر گرگان دارای  ــتان محسوس تر اس اس
تنوع فراوانی بوده و ترکیبی از مردم بومی و مهاجر می باشد. 
ــماندهای  ــهری از جمله مدیریت پس ــن مدیریت ش بنابرای
ــت و برنامه ریزی  ــایل اجتماعی رو به روس ــهری با مس ش
ــماندهای شهری در  خاصی نیاز دارد. در ضمن مدیریت پس
ــکیالت مستقل و مدونی  ــطح ملی و محلی ساختار و تش س
ــی و آلودگی های  ــکالت اجرای ندارد. به منظور کاهش مش
زیست محیطی مؤسسه ی بازیافت پسماند استان گلستان با 
ــماندهای  دید منطقه ای و مدیریت یکپارچه در مدیریت پس
ــرقی تشکیل  ــتایی در دو سایت غربی و ش ــهری و روس ش
ــت. مطالعات مکان یابی و ارزیای زیست محیطی  ــده اس ش
ــداث کارخانه ی  ــایت غربی و اح ــازی و تجهیز س و آماده س

نمودار شماره )5( دفع پسماندهای شهری منطقه خزر1383
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ــتی و  ــروع آموزش و طرح دفن بهداش ــت و ش کود کمپوس
ــتگاه های انتقال از اقدامات عمده ی مؤسسه  ی بازیافت  ایس

است. )همان( 
ــهرداری گرگان مرکز  ــکیالت ش ــاختار و تش نمودار زیر س
ــتان گلستان را نشان می دهد که مدیریت پسماند جایگاه  اس

مستقلی ندارد. 
ــکیالتی مدیریت  ــگاه اداری و تش ــماره )2( جای ــدول ش ج
ــان می دهد.  ــتان را نش ــتان گلس ــماندهای شهری اس پس

)سازمان مدیریت گلستان، سال1383( 

جدول شماره )2( 
جایگاه اداری مؤسسه ی بازیافت گلستان

استانداری

معاونت هماهنگی امور عمرانی

سازمان همیاری شهرداری

موسسه بازیافت

ــود در  ــاهده می ش ــماره )8( مش همان گونه که در نمودار ش
جایگاه اداری و تشکیالتی شهرداری گرگان برای مدیریت 
ــهری که جزو وظایف اصلی شهرداری  امور پسماندهای ش
ــورها( است، تشکیالت تعریف شده و  )در ایران و سایر کش
ــایر خدمات شهری توسط  ــتقلی وجود ندارد و همانند س مس
ــهرداری های نواحی پی گیری  ــهری و ش معاونت خدمات ش
می شود. در واقع در استان گلستان با توجه به شرایط موجود 
ــهرها به  ــماندها در ش ــت مدیریت محلی امور پس می بایس
عهده ی شهرداری ها و در روستاها به عهده ی دهیاری ها باشد 

که این امر جزو حلقه های مفقوده و سیستم ناقص مدیریت 
ــه ی  ــت. نکته ی قابل توجه این که از نظر اداری مؤسس اس
ــهرداری های استان و  ــازمان همیاری ش بازیافت در ذیل س
ــت. در حالی که جایگاه اداری  ــتانداری تشکیل شده اس اس
ــور ـ سازمان شهرداری هاست  شهرداری ها ذیل وزارت کش
ــتانداری بر امور آن  نظارت دارد. عدم  و معاونت عمرانی اس
ــهرداری ها در استان ها  ــازمان ش ــتانی س ــکیل دفتر اس تش
ــه بر امور  ــال نظارت عالی ــتان و اعم ــتان گلس از جمله اس
شهرداری ها و دهیاری ها، یك حلقه ی مفقوده در مورد امور 
ــتانی )منطقه ای( و ملی است. از سوی  مدیریت محلی و اس
ــد سازمان همیاری شهرداری ها حلقه ی  دیگر به نظر می رس
ارتباط شهرداری ها و استانداری و مؤسسه ی بازیافت باشد؛ 
ــازمان تعریف  ــکیالت این س در حالی که این ارتباط در تش
ــود. نکته ی قابل توجه  ــده و حداقل در عمل اجرا نمی ش نش
ــکیالت مؤسسه ی بازیافت نیز حلقه ی  دیگر این که در تش
ــهرداری و دهیاری پیش بینی نشده  ــکیالت ش ارتباط با تش
ــتم مدیریت پسماندها  است. به منظور تحقق اهداف سیس
ــتم مدیریت مناسب برای اداره ی امور  و ایجاد یك سیس
ــن عناصر موظف  ــاط منطقی بی ــاد ارتب ــماندها و ایج پس
ــماندها، اجرای فعالیت های مربوط به عناصر  مدیریت پس
ــکیالت، امور مالی،  ــازماندهی و تش ــامل س ــتیبان ش پش
ــکیالت  ــت. تش ــوزش، روابط عمومی و... ضروری اس آم
ــأت امنای  ــامل هی ــه ی بازیافت ش ــام فعلی مؤسس و نظ
ــامل معاونت فنی و  ــه، مدیرعامل، و دو معاونت ش مؤسس
ــتیبانی و اداری و مالی است که  ــی و معاونت پش پژوهش
ــماند  ــام کلیه ی وظایف و امور مربوط به مدیریت پس انج

نمودار شماره )6( مقایسه ی روش های دفع در شهرهای کشور و شهرهای منطقه ی خزر
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ــطح استان و دو سایت غربی و شرقی بر عهده ی  در س
ــی جایگاه اداری و تشکیالتی  این موسسه است. بررس
مدیریت پسماندهای شهری در سطح ملی یعنی وزارت 
ــهرداری ها نیز نشان می دهد برای  ــور و سازمان ش کش
ــتقل و مدونی وجود  ــماندها تشکیالت مس مدیریت پس
ــازمان شهرداری ها  ــهری در س ندارد و دفتر خدمات ش
ــراه با  ــهری را هم ــماندهای ش ــه پس ــوط ب ــور مرب ام
ــور مربوط  ــتایی ام ــات و دفتر خدمات روس ــایر خدم س
ــایر خدمات  ــتایی را همراه با س ــماندهای روس ــه پس ب
ــتایی پی گیری می کنند. البته اقداماتی برای ایجاد  روس
ــازمان  ــته به مجموعه س ــتقل و یا وابس ــکیالت مس تش
ــازمان مدیریت پسماندها در  ــهرداری ها به عنوان س ش

ــت.  ــی   اس ــت  بررس دس

پسـماندهای  مدیریـت  تحلیـل  و  تجزیـه  ـ   5
شهری:

ــی مطالعات سیستم مدیریت  نتایج کلی حاصل از بررس
ــورها و بررسی نتایج  ــماندهای شهری در سایر کش پس
ــماندهای  ــت پس ــتم مدیری ــات سیس ــل از مطالع حاص
ــی  ــران و منطقه ی خزر و همچنین بررس ــهری در ای ش
ــهری  ــماندهای ش ــی جنبه های مختلف مدیریت پس کل
ــوردی و منجر به  ــورت م ــه ص ــتان ب ــتان گلس در اس
ــی  ــته بندی و بررس تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن و دس
ــکالت موجود شده است. با بررسی جنبه های منفی  مش
ــود  ــت، اهداف خرد و اهداف کالن تعریف می ش و مثب
ــتراتژی های  ــت ها و اس ــت راهکارها و سیاس و در نهای
ــود. در تعیین و  ــد می ش ــتم تولی ــود سیس ــر در بهب مؤث

نمودار شماره )7( درصد آنالیز کیفی اجزای تشکیل دهنده ی پسماند 1383

نمودار شماره )8( جایگاه اداری و تشکیالتی مدیریت پسماندهای شهری شهر گرگان
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ــهری  ش ــماندهای  پس ــت  مدیری ــل  عوام ــدی  مقوله بن
ــن امر به دو  ــل موجود در ای ــتان عوام ــتان گلس در اس
ــیم  ــی و درونی تقس ــل بیرون ــده ی عوام ــته ی عم دس
ــماندهای شهری  ــوند. عوامل بیرونی مدیریت پس می ش
ــتم مدیریت به وجود  ــتان در خارج از سیس استان گلس
ــاذ راه حل های  ــا این عوامل با اتخ ــده و برخورد ب آم
ــب امکان پذیر خواهد بود. عوامل درونی مدیریت  مناس
ــی از عوامل  ــتان گلستان ناش ــماندهای شهری اس پس
ــماند به وجود آمده و اتخاذ  ــتم مدیریت پس داخلی سیس
ــیر  ــب در برابر آن ها می تواند در مس راه حل های مناس
ــماندها کارساز  ــتم مدیریت پس موفقیت و اصالح سیس
ــماره )3( عوامل بیرونی و درونی مؤثر  ــد. جدول ش باش

ــان می دهد. ــهری را نش ــماندهای ش در مدیریت پس
ــی و بیرونی  ــی از عوامل درون ــوارد ناش ــی م در بررس
ــتان گلستان این نتیجه  مدیریت پسماندهای شهری اس
ــتم از  ــایل این سیس حاصل می گردد که تعدادی از مس
ــود. برخورد  ــی می ش تعامل عوامل درونی و بیرونی ناش
ــا  ــی عوامل و منش ــا این موارد نیاز به بررس ــی ب منطق
ــه در غیر  ــت ک ــن معضالت اس ــع ای ــد آن و رف و تولی
ــه ایجاد بحران های جدی تر خواهد  این صورت منجر ب
ــده و مصاحبه با مسؤوالن و  ــد. طبق بازدید انجام ش ش
مطالعه ی مدارك موجود و بررسی مطالعات انجام شده 
ــماندهای  ــتم پس ــن زمینه مهم ترین عوامل سیس در ای
ــاس فرایند برنامه ریزی  ــتان بر اس ــهری استان گلس ش
ــته عوامل اجتماعی و فرهنگی،  ــامل چهار دس ـ که ش

ــل کالبدی و محیطی، و عوامل  عوامل اقتصادی، عوام
ــت ـ دسته بندی می شوند )جدول  مدیریتی و اجرایی اس

ــماره )4( (. ش
مشکالت )جنبه های منفی( و امکانات )نقاط مثبت( استخراج 
شده از بررسی وضعیت سیستم مدیریت پسماندهای شهری 

به شرح جدول ذیل است:
مشکالت سیستم مدیریت پسماندهای شهری و پیامدهای 
آن را در چهار محور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، کالبدی 

و محیطی و مدیریتی و اجرایی دسته بندی می شود:

جدول شماره )3( عوامل بیرونی و درونی مؤثر در مدیریت پسماندهای شهری

عوامل درونی مدیریت پسماندهای شهریعوامل بیرونی مدیریت پسماندهای شهری
عدم وجود یا کمبود برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتپایین بودن سطح آگاهی عمومی و اجتماعی

عدم انسجام مراکز تصمیم گیری در سیستم مدیریت وجود درصد زیاد توریست در منطقه
پسماندهای شهری

تراکم نقاط شهری و افزایش میزان جمعیت آن و به 
تبع آن افزایش میزان پسماندها

عدم وجود امکان استفاده از تکنولوژی پیشرفته در امر 
مدیریت پسماندهای شهری

عدم تهیه و ابالغ دستورالعمل های اجرایی در فعالیت های شرایط آب و هوایی خاص خزری
مدیریت پسماندهای شهری

کمبود تجهیزات و ماشین آالت مناسب و استاندارد در سیستم وجود مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه، تورم و...
مدیریت پسماندهای شهری
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جدول دسته بندی تعامل عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماندهای شهری

عوامل اجتماعی 
عوامل کالبدی و عوامل اقتصادیو فرهنگی

محیطی
عوامل مدیریتی و 

اجرایی
تفاوت های  	وجود 
و  فرهنگ��ی 
بی��ن  اجتماع��ی 
و  ش��هروندان 
م��ردم  ترکی��ب 

بومی و مهاجر.
	وج��ود جاذبه های 
طبیع��ی و فع��ال 
صنع��ت  ب��ودن 
ب��ا  توریس��م 
ی  هنگ ه��ا فر

متفاوت.
تعلق  ح��س  	عدم 
به م��کان در بین 
و  توریس��ت ها 

شهروندان.
رف��اه  	افزای��ش 
تغییر  و  اجتماعی 
در رژی��م غذایی و 
و  مصرف  الگ��وی 
و  میزان  افزای��ش 

نرخ تولید.
ساماندهی  	امکان 
در  گرده��ا  دوره 

سطح شهرها.
	وجود سازمان های 
و  غیردولت��ی 
ه��ای   NGO

زیست محیطی.
وج��ود  	ع��دم 
کت  ر مش��ا
و  ش��هروندان 
برنامه های  فقدان 
عمومی  آم��وزش 
برای هم��کاری با 
برنامه های  اجرای 
ی��ت  یر مد

پسماندها.

درآمدی  مناب��ع  	کمبود 
پایدار مدیریت پسماندها.

	ع��دم وج��ود امکان��ات 
ب��رای  اقتص��ادی 
بخ��ش  توانمند س��ازی 

خصوصی .
	عدم سرمایه گذاری کالن 
ب��رای ایجاد تأسیس��ات و 
تجهیزات و زیر ساخت های 

مورد نیاز.
	عدم استفاده از کاالهای 

بادوام.
	عدم وجود بازار رس��می 
برای فروش مواد بازیافتی 
و عدم عالقه ی شهروندان 
ب��ه اس��تفاده از کاالهای 

بازیافتی.
	ع��دم وج��ود ش��بکه ی 
سیس��تماتیک کنت��رل و 

نظارت بر مراحل تولید.
اعتبارات  وج��ود  	ع��دم 
کافی و سرمایه گذاری الزم 
برای تکمیل و راه اندازی 
طرح های اجرایی از جمله 
طرح مکانیزاسیون و عدم 
تکنول��وژی  از  اس��تفاده 

پیشرفته.
	اس��تفاده از روش ه��ای 

سنتی.
از  اس��تفاده  	ش��روع 
و  مکانی��زه  روش ه��ای 
نیم��ه مکانیزه جمع آوری 

پسماندها.
جاذبه ه��ای  	کاه��ش 
گردش��گری و پیامدهای 
اقتص��ادی صنعت  س��وء 

توریسم و اکوتوریسم.
	وج��ود صنای��ع بازیافت 

غیر رسمی )پالستیک(.
و  گ��ذاری  	س��رمایه 
عمدتاً  پس��ماند  مدیریت 

توسط بخش دولتی.

	تراکم نقاط شهری و به 
نتیج��ه تراکم جمعیت و 
به تبع آن افزایش میزان 

پسماندها.
	نب��ود و کمبود زمین و 
خاک مناس��ب به دلیل 
ش��رایط خ��اص طبیعی 
برای مکان یابی و اجرای 
برنامه ه��ای  و  طرح ه��ا 
پس��ماندهای  مدیری��ت 

شهری.
	باالبودن سطح آب های 
تحت االرضی )در سایت 
ش��ماره ی��ک( و ایج��اد 
معض��ل عدم ج��ذب در 

مواقع بارندگی.
ش��بکه ی  	فق��دان 
غی��ر  و  سیس��تماتیک 
مدیری��ت  اس��تاندارد 
ش��هری  پس��ماندهای 
اع��م از عناصر موظف و 

پشتیبان.
	ع��دم رعایت مالحظات 
توسط  زیس��ت محیطی 
و جمع آوری  مس��ؤوالن 
و دفع واحد پسماندهای 
صنعتی  و  بیمارس��تانی 
و شهری و س��ایر منابع 

تولید.
غی��ر  دف��ع  	انج��ام 
س��طح  در  بهداش��تی 
و  روس��تاها  و  ش��هرها 
ایجاد کانون های آلوده ی 

متعدد.
از  وح��وش  	تغذی��ه ی 
پس��ماند و آس��یب ب��ه 
حیات وحش و همچنین 
تعلیف دام از پس��ماند و 
انتقال آلودگی و بیماری 
زنجی��ره ی  طری��ق  از 
غذایی ) شیر و گوشت( 

به انسان.

	تأسیس مؤسسه ی بازیافت 
با نگرش مدیریت یکپارچه 

پسماندهای شهری.
و  مطالع��ات  	انج��ام 
مکان یابی سایت های غربی 
و شرقی به عنوان دو مرکز 
ایجاد  و  بهداش��تی  دف��ن 
تأسیسات در غرب و شرق 

استان.
	کمبود تجهیزات و ماشین 
آالت مناس��ب و استاندارد 
برای اجرای عناصر موظف 
مدیری��ت  پش��تیبان  و 

پسماندهای شهری.
س��اختار  وج��ود  	ع��دم 
ب��رای  سیس��تماتیک 
تصمیم گی��ری در س��طح 

محلی و منطقه ای و ملی.
	فق��دان و کمب��ود نیروی 
انسانی ماهر و متخصص و 
ضعف نیروهای اجرایی در 

کارخانه های بازیافت.
	کم توجهی مسؤوالن ملی 
و منطق��ه ای و محل��ی به 

مدیریت یکپارچه.
اج��رای  و  تهی��ه  	ع��دم 
طرح های سیس��تماتیک و 
تفکی��ک از مبدأ و بازیافت 

توسط مدیریت اجرایی.
تش��کیل دهیاری ها  	عدم 
تش��کیل  در  تأخی��ر  ی��ا 
وج��ود  ع��دم  و  آن ه��ا 
سیس��تم منسجم مدیریت 
روس��تایی  پس��ماندهای 
دفع  مش��کالت خ��اص  و 

پسماندهای روستایی.
تفکی��ک  و  	جداس��ازی 
توس��ط گروه های  پسماند 
غیر رسمی و دوره گردها و 

عدم ساماندهی آن ها.
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جدول دسته بندی تعامل عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماندهای شهری

عوامل اجتماعی 
عوامل کالبدی و عوامل اقتصادیو فرهنگی

محیطی
عوامل مدیریتی و 

اجرایی
آگاه��ی  	ع��دم 
ترغی��ب  و 
ی  ن ها ما ز س��ا
و  غیردولت��ی 
ی  Nه��ا G O
محیطی  زیس��ت 
ب��رای فعالی��ت و 

همکاری.
	افزای��ش جمعیت 
ش��هری  نق��اط 
تراک��م  ایج��اد  و 
در  جمعی��ت 

شهرها.
نارضایتی  	ایج��اد 
و  اجتماع��ی 
اهال��ی  اعت��راض 
مناطق مسکونی و 
نزدیک  کشاورزان 
محل ه��ای دف��ن 

پسماند.
	باال بودن جمعیت 
و  استان  روستایی 
حج��م قابل توجه 

تولید پسماند.
مش��ارکت  	امکان 
خصوصی  بخ��ش 
در سرمایه گذاری 
برنامه ه��ای  در 
بازیافت با توجه به 
تبلیغات مؤسس��ه 
)بخش خصوصی(.
آگاهی  عدم   	
بخش  مشارکت  و 

خصوصی.

و  گردش��گری  	 قط��ب 
توریستی کشور.

بخش  مش��ارکت  	مکان 
س��رمایه  در  خصوص��ی 
برنامه ه��ای  در  گ��ذاری 

بازیافت .
و  تجهی��زات  	خری��د 
احداث کارخانه کمپوست 
و تأسیس��ات بازیافت در 

سایت غربی.

	 وجود میزان باالی مواد 
ترکی��ب  در  فس��ادپذیر 
همچنی��ن  و  پس��ماند 
وجود مواد تجزیه ناپذیر 

مانند پالستیک و....
	ج��رای عملی��ات دفن 
بهداشتی پس��ماندها در 

سایت غربی.
دفن  عملی��ات  	ش��روع 
بهداشتی پس��ماندها در 

سایت شرقی.
ایس��تگاه های  	 ایج��اد 
انتق��ال در نقاط مختلف 
برای سیستماتیک شدن 

جمع آوری پسماند.
عملی��ات  	 انج��ام 
در  پسماندها  جداسازی 

معابر شهری.
	 افزایش تولید پس��ماند 
در فصل بهار و تابستان.

مطالع��ات  	نج��ام 
ارزیاب��ی  و  مکان یاب��ی 

زیست محیطی.

سیاسی  منفی  	ازتاب های 
فرام��رزی ناش��ی از دف��ع 
در  پس��ماند  ناصحی��ح 
حاشیه ی جاده و مکان های 

نامناسب.
برای  برنامه ری��زی  	مکان 
استفاده از روش کمپوست 
ب��ا توجه به می��زان باالی 
ترکی��ب  در  آل��ی  م��واد 

پسماندها.
	ش��روع آموزش و فرهنگ 
سازی در شهرهای شرقی 
برای دهیاران و شهرداران
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جدول بررسی مشکالت و امکانات سیستم مدیریت پسماندهای شهری

امکانات )نقاط مثبت(مشکالت )جنبه های منفی(
	نبود ساختار سازمانی و تشکیالتی منسجم برای مدیریت پسماندهای استان گلستان

	جداسازی و تفکیک و بازیافت غیر رسمی پسماند در اکثر شهرها
	کمبود تهیه واجرای برنامه های فرایند مدیریت پس��ماند خصوصاً تفکیک از مبدأ و امور 

جمع آوری و بازیافت
	آگاهی و نگرش پایین نسبت به امور پسماند

	باال بودن جمعیت روستایی استان و حجم قابل توجه تولید پسماند
	کمبود منابع درآمدی پایدار مدیریت پسماندهای استان گلستان در سطح منطقه ای و 

محلی وعدم تأمین اعتبارات کافی برای اجرای طرح ها
	جذب توریس��م و ورود مس��افران مختلف از س��ایر ش��هرها و کش��ورها با فرهنگ های 
متف��اوت ب��ه این منطقه و عدم حس تعلق به مکان در بین توریس��ت ها و ش��هروندان 

استان گلستان
	عدم وجود مش��ارکت ش��هروندان و فقدان برنامه های آموزش عمومی برای همکاری با 

اجرای برنامه های مدیریت پسماندهای استان گلستان
های زیست محیطی برای فعالیت  	NGO عدم آگاهی و ترغیب سازمان های غیردولتی و

و همکاری با مدیریت پسماندهای شهری در خصوص اجرای برنامه های مرتبط
	افزایش جمعیت نقاط ش��هری و ایجاد تراکم جمعیت در ش��هرهای اس��تان گلس��تان 

خصوصاً مرکز استان
	ایج��اد نارضایت��ی اجتماعی و اعت��راض اهالی مناطق مس��کونی و کش��اورزان نزدیک 

محل های دفن پسماند
	عدم وجود امکانات اقتصادی برای توانمند سازی بخش خصوصی

	تغذیه ی وحوش از پسماند و آسیب به حیات وحش و همچنین تعلیف دام از پسماند و 
انتقال آلودگی و بیماری از طریق زنجیره غذایی ) شیر و گوشت( به انسان

	عدم سرمایه گذاری کالن برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز 
و اجرای طرح مکانیزه نمودن و عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته

	عدم وجود بازار فروش رس��می برای مواد بازیافتی و عدم عالقه ی شهروندان به استفاده 
از کاالهای بازیافتی

	کاهش جاذبه های گردش��گری اس��تان و در نتیجه پیامدهای س��وء اقتصادی بر صنعت 
توریسم و اکوتوریسم

	عدم وجود ش��بکه سیستماتیک کنترل و نظارت بر مراحل تولید و تغییر الگوی مصرف 
و افزایش میزان تولید پسماند در اثر عدم استفاده از کاالهای بادوام

	نب��ود و کمب��ود زمین و خاک و فضای مناس��ب به دلیل ش��رایط خ��اص طبیعی برای 
مکان یابی و اجرای طرح ها و برنامه های مدیریت پسماندهای شهری

	فقدان شبکه ی سیستماتیک و غیر استاندارد مدیریت پسماندهای شهری اعم از عناصر 
موظف و پشتیبان

	باالبودن سطح آب های تحت االرضی )در سایت شماره یک( و ایجاد معضل عدم جذب 
در مواقع بارندگی

	عدم رعایت مالحظات زیس��ت محیطی توس��ط مس��ؤوالن و جم��ع آوری و دفع واحد 
پسماندهای بیمارستانی و صنعتی و شهری و سایر منابع تولید

	انجام دفع غیر بهداش��تی در س��طح شهرها و روس��تاها و ایجاد کانون های آلوده متعدد 
طی سال های متمادی

	عدم تش��کیل دهیاری ها و عدم وجود سیستم منس��جم مدیریت پسماندهای روستایی 
مشکالت خاص دفع پسماندهای روستایی

	تغذیه ی وحوش از پسماند و آسیب به حیات وحش و همچنین تعلیف دام از پسماند و 
انتقال آلودگی و بیماری از طریق زنجیره ی غذایی )شیر و گوشت( به انسان

	فقدان و کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص و ضعف نیروهای اجرایی
	افزایش میزان موادآلی و فس��ادپذیر پس��ماندها و درصد س��ایر ترکیب��ات مثل کاغذ و 

پالستیک و فلز و شیشه

	وج��ود تعداد زیاد س��ازمان های 
غیردولتی و NGO های زیست 

محیطی
	اعالم مشارکت بخش خصوصی 
در  گ��ذاری  س��رمایه  ب��رای 

برنامه های بازیافت
	وجود چند واحد صنایع بازیافت 

پالستیک
	هماهنگ��ی و انج��ام اقدامات��ی 
و  و حم��ل  س��اماندهی  ب��رای 
دفع پس��ماندهای روس��تایی به 
سایت های غربی و شرقی توسط 

مؤسسه ی بازیافت
انتقال  ب��رای  	انج��ام هماهنگی 
پسماندهای شهرها و روستاهای 
غرب و ش��رق اس��تان به سایت 

غربی و شرقی و دفع آن
	ش��روع طرح دفن بهداشتی در 

سایت غربی
	امکان برنامه ریزی برای استفاده 
از روش کمپوس��ت ب��ا توجه به 
میزان باالی مواد آلی در ترکیب 

پسماندها در استان گلستان
	ش��روع امور آموزشی و فرهنگ 
س��ازی در شهرهای شرقی برای 
دهیاران و شهرداران در زمینه ی 

مدیریت پسماند
توس��ط  عالیه  نظ��ارت  	ام��کان 
س��طح  در  بازیافت  مؤسس��ه ی 
اس��تان با توج��ه ب��ه وظایف و 

تشکیالت آن در سطح استان
	انج��ام مطالع��ات مکان یاب��ی و 

ارزیابی زیست محیطی
	امکان ساماندهی دوره گردها

	افزایش رف��اه اجتماعی و امکان 
بهره گیری بیش��تر از برنامه های 

آموزشی مدیریت پسماند
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جدول دسته بندی مشکالت و پیامدهای آن برای سیستم مدیریت پسماندهای شهری 

پیامدهامشکالتسیستم

گی
هن

فر
 و 

عی
ما

جت
ت ا

کال
ش

م

وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی بین شهروندان.	•
	•جذب توریسم با فرهنگ های متفاوت به این منطقه .

	•عدم حس تعلق به مکان در بین توریس��ت ها و ش��هروندان استان 
گلستان.

	•تغییردرالگوی مصرف و افزایش میزان تولید. 
	•ع��دم آگاه��ی و ترغیب ش��هروندان برای مش��ارکت و همکاری با 

مدیریت پسماند
	•فق��دان وکمب��ود برنامه های آموزش��ی ب��رای آگاه��ی عمومی و 

فرهنگ سازی 
	•عدم ساماندهی فعاالن بخش غیررسمی  پسماند

عدم آگاهی و ترغیب سازمان های غیردولتی و NGO	• های زیست 
محیطی برای فعالیت و همکاری با مدیریت پسماندهای شهری 

	• افزایش میزان شهرنشینی  خصوصاً درمرکز استان 
	•ایج��اد نارضایت��ی اجتماع��ی و اعتراض اهالی مناطق مس��کونی و 

کشاورزان نزدیک محل های دفن پسماند 
	•باال ب��ودن جمعیت روس��تایی اس��تان و حجم قاب��ل توجه تولید 

پسماند 
	• جداس��ازی و تفکیک پسماند توسط گروه های غیر رسمی ودوره 

گردها
	•عدم آگاهی و مشارکت بخش خصوصی 

	•کاه��ش همکاری و مش��ارکت 
بخش خصوصی و ش��هروندان 
بابرنامه های مدیریت پسماند 

استان گلستان
	•عدم اجرای صحیح برنامه های 
مدیریت پسماند و ناقص بودن 

سیستم مدیریت پسماند 
	•کاهش اس��تفاده از توانایی ها 
و کم��ک های س��ازمان های 
ه��ای   NGO و  غیردولت��ی 

زیست محیطی
	•افزای��ش می��زان فعالیت های 
بخش غیر رس��می پسماند و 

شیوع بیماری های مختلف 
	•افزایش مصرف

	•افزایش تولید پسماند
	•کاهش رضایت مندی شهروندان
	•ایجاد مش��کالت مضاعف برای 

شهروندان
	•نیاز ب��ه انج��ام برنام��ه ریزی 

اجتماعی خاص 
کاهش اثرات فرهنگ سازی و آموزش •	

دی
صا

اقت
ت 

کال
ش

م

 oکمبود منابع درآمدی پایدار مدیریت پسماندهای استان گلستان در 
سطح منطقه ای و محلی

 oعدم وجود امکانات اقتصادی برای توانمند سازی بخش خصوصی 
 oعدم س��رمایه گذاری کالن برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و زیر 

ساخت های مورد نیاز
 oعدم استفاده از کاالهای بادوام 

 oعدم وجود بازار فروش رس��می برای م��واد بازیافتی و عدم عالقه ی 
شهروندان به استفاده از کاالهای بازیافتی

 oعدم وجود شبکه ی سیستماتیک کنترل و نظارت بر مراحل تولید 
 o   ع��دم وجود اعتبارات کافی ب��رای تکمیل و راه اندازی طرح های 
اجرایی مدیریت پسماندهای ش��هری استان گلستان )سایت یک 

ودو(
 oعدم سرمایه گذاری الزم برای اجرای طرح مکانیزه نمودن سیستم 

مدیریت و عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
 oاستفاده از روش های سنتی و نیمه مکانیزه

 oکاهش جاذبه های گردش��گری اس��تان و در نتیجه پیامدهای سوء 
اقتصادی بر صنعت توریسم و اکوتوریسم.

 oسرمایه گذاری و مدیریت پسماند عمدتاً توسط بخش دولتی 
 oافزایش میزان سرانه ی تولید در سال های اخیر

 oافزای��ش میزان مواد آلی و فس��ادپذیر پس��ماندها و درصد س��ایر 
ترکیبات مثل کاغذ و پالستیک و فلز و شیشه     

	•ایج��اد و افزای��ش هزینه های 
فرص��ت وافزایش اس��تفاده از 

منابع اقتصادی 
	•افزای��ش هزینه های س��رمایه 

گذاری اجتماعی
	•کاه��ش کیفی��ت محص��والت 

بازیافتی
محص��والت  ف��روش  	•کاه��ش 

بازیافتی
	•کاهش س��رمایه گذاری توسط 
بخش خصوص��ی در مدیریت 

پسماندهای استان
	•ه��در رف��ت و کاه��ش اثرات 
افزایش  مثبت منابع مال��ی و 
مدیریت  اجرای��ی  هزینه های 

پسماند
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	تراکم نقاط شهری و در نتیجه تراکم جمعیت و در تبع آن افزایش 
میزان پسماندها.

	نبود و کمبود زمین وخاک و فضای مناسب به دلیل شرایط خاص 
طبیعی برای م��کان یابی و اجرای طرح ها و برنامه های مدیریت 

پسماندهای شهری. 
	باالبودن س��طح آب های تحت االرضی )درس��ایت ش��ماره یک( و 

ایجاد معضل عدم جذب در مواقع بارندگی.
	فقدان ش��بکه ی سیستماتیک و اس��تاندارد مدیریت پسماندهای 

شهری برای اجرای عناصر موظف و پشتیبان.
	عدم رعایت مالحظات زیست محیطی توسط مسؤوالن اجرایی

	جم��ع آوری ودف��ع واحد پس��ماندهای بیمارس��تانی و صنعتی و 
شهری و سایر منابع تولید.

	انجام دفع غیر بهداش��تی در س��طح ش��هرها و روس��تاها و ایجاد 
کانون های آلوده ی متعدد. 

	تغذیه ی وحوش از پس��ماند و آسیب به حیات وحش و همچنین 
تعلیف دام از پس��ماند و انتقال آلودگی و بیماری از طریق زنجیره 

غذایی )شیر و گوشت( به انسان. 
	افزای��ش تولید پس��ماند در فصل بهار و تابس��تان به علت افزایش 

توریست

زیس��ت  آلودگ��ی  - افزای��ش 
محیط��ی ش��هرهای اس��تان 

گلستان
- کاهش کارایی خدمات سایت 

غربی
- کاه��ش کارای��ی عناصر فعال 

موظف
- کاه��ش کیفی��ت محیط��ی و 
استان  ش��هرهای  بهداش��تی 

گلستان
- افزای��ش اجب��ار به اس��تفاده 
از روش ه��ای س��نتی و عدم 

استفاده از خدمات مکانیزه
- کاه��ش به��ره وری زیس��ت 
محیطی در اجرای برنامه های 

مدیریت پسماند
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	کمب��ود تجهی��زات و ماش��ین آالت مناس��ب و اس��تاندارد برای 
اج��رای طرح ها و برنامه های عناصر موظف و پش��تیبان مدیریت 

پسماندها
	عدم اجرای برنامه های تفکیک از مبدأ پسماند

	عدم وجود برنامه های خاص برای بازیافت
	جداسازی و تفکیک پس��ماند توسط گروه های غیر رسمی ودوره 

گردها در اکثر شهرها
	عدم وجود س��اختار سیس��تماتیک برای تصمیم گیری در سطح 

محلی و منطقه ای و ملی
	فقدان و کمبود نیروی انس��انی ماهر و متخصص و ضعف نیرو های 

اجرایی  
	ک��م توجهی مس��ؤوالن ملی و منطق��ه ای و محلی ب��ه مدیریت 

یکپارچه ی استان گلستان
	عدم تهیه و اجرای طرح های سیستماتیک توسط مدیریت اجرایی 
ودر نتیجه بازیافت و جداس��ازی غیر بهداشتی و دستی پسماندها 

توسط افراد غیر رسمی. 
	عدم تش��کیل دهیاری ها و عدم وجود سیس��تم منسجم مدیریت 
پسماندهای روستایی مشکالت خاص دفع پسماندهای روستایی 

	 عدم تکمیل و س��اماندهی سایت ش��رقی استان و در نتیجه عدم 
وجود مدیریت واحد برای ساماندهی.

	عدم ساماندهی بخش غیر رسمی جداسازی مواد و بازیافت  
	بازتاب های منفی سیاسی فرامرزی ناشی از دفع ناصحیح پسماند 

در حاشیه جاده و مکان های نامناسب.
	عدم اجرای برنامه های تفکیک از مبدأ پسماند

در  ش��هرها  پس��ماندهای  مدیری��ت  تش��کیالت  وج��ود  	ع��دم 
شهرداری ها

	وجود سیستم سنتی و نیمه مکانیزه ی جمع آوری و حمل ونقل

- کاهش همکاری دستگاه های 
مدیریت  ب��ا  مس��ؤول  اجرای 

پسماندهای شهری
- افزایش تصمیم گیری ناکارآمد 

و متعدد پر هزینه 
فعالیت های  حج��م  - افزای��ش 
واگذاری  ع��دم  و  ش��هرداری 

امور به بخش خصوصی
کش��ورهای  بدبینی  - افزای��ش 

همسایه
- ناکارایی برنامه ها وتصمیمات 
اتخاذ ش��ده توس��ط مدیریت 

پسماند
- کاه��ش ق��درت مدیری��ت و 

نظارت
- افزای��ش فعالیت غی��ر قانونی  

گروه های غیر رسمی
- کاهش طرح های تحقیقاتی در 

زمینه ی مدیریت پسماندها
- طوالنی ش��دن زمان و مراحل 
برنامه ه��ای اجرایی  اج��رای 

مرتبط
کارشناس��ی   ت��وان  - کاه��ش 
وتورم نیرو ه��ای غیر فنی در 
مدیریت پس��ماندهای شهری 

استان گلستان
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6 ـ تدوین اهداف مدیریت پسماندهای شهری:
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــدد اس ــماند درص ــت پس مدیری
ــای  ه ــی  هماهنگ ــت  تقوی ــد  کارآم ــای  نیروه از 
ــن  ــتفاده از آخری ــی، اس ــن بخش ــی و بی ــرون بخش ب
ــازی مردم،  ــارکت جامعه، توانمندس ــا، مش فن آوری ه
ــت در جهت ارتقای  ــیوه های زندگی و حرک ــود ش بهب
ــت از نظر مدیریت  ــالمت محیط زیس ــاخص های س ش
ــتن  ــم انداز و مواردی همچون داش ــماندها به چش پس
ــارکت فعال  ــالم و پاك، افزایش مش ــت س محیط زیس
ــود فرایند  ــازی مردم، بهب ــش توانمندس ــه، افزای جامع
ــهری از جمله جمع آوری و  ــماندهای ش ــت پس مدیری
ــم و  ــق صنعت توریس ــعه و رون ــت، حفظ، توس بازیاف
ــد علمی مدیریت  ــگری در منطقه با ایجاد فراین گردش
ــر  ــاد مناظ ــری از ایج ــهری و جلوگی ــماندهای ش پس
ــهری  ــماندها در محیط ش ــی از تجمع پس ــت ناش زش
ــه تبیین  ــدف کلی مقاله ک ــتای ه ــت یابد. در راس دس
ــتم  ــی تنگناها و قابلیت های سیس ــخصات و بررس مش
ــماندهای شهری استان گلستان و ارائه ی  مدیریت پس
ــب برای بهسازی این  ــنهادات و راهکارهای مناس پیش

ــردد. ــن می گ ــتم بوده اهداف کالن و خرد تدوی سیس

6 ـ1ـ تدوین اهداف کالن:
ــتان  اس ــهری  ــماندهای ش پس ــدف کالن مدیریت  ه
ــماندهای  پس یکپارچه ی  ــت  مدیری ــاد  ایج ــتان،  گلس
راستای رهیافت  ــتان گلستان در  اس شهری شهرهای 
ــت  ــانی و طبیعی شهرهاس نس ــای کیفیت محیط ا رتق ا
ــی،  اجتماع ـ  ــی  فرهنگ ــش  بخ ــار  چه ــاس  براس و 
تصمیم  و  ــی  مدیریت و  ــی  محیط کالبدی،  ــادی،  اقتص

ــت. ــده اس گیری تدوین ش
ــدگاه فرهنگی  ــامل اصالح و بهبود دی اهدف کالن ش
ــاماندهی  ــهروندان، س رفتار ش ارتقای  و  ــی  اجتماع و 
ــماندهای  پس ــه ی  یکپارچ ــت  مدیری از  ــت  حمای و 
ــاختار کالبدی برای ارتقای کیفیت  ــهری، اصالح س ش
ــود نحوه ی  ــالح و بهب ــانی، اص ــط طبیعی و انس محی
ــف و  ــر موظ ــری عناص ــم گی ــت گذاری و تصمی سیاس
افزایش  برای  ــهری  ش پسماندهای  مدیریت  ــتیبان  پش
ــای کیفیت محیط  ارتق ــارکت و همکاری عمومی،  مش

ــالح و بهبود نحوه ی  ــهرها و اص ــانی ش طبیعی و انس
ــی  اجرای ــای  روش ه و  ــت  مدیری و  ــت گذاری  سیاس

ــت.  ــتم مدیریت اس سیس

6 ـ2ـ تدوین اهداف خرد:
ــدی عوامل و  ــته بن ــتای دس ــداف خرد که در راس اه
ــده است به شرح  ــکالت و اهداف کالن تعریف ش مش

ــت: ــماره )6( اس جدول ش
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جدول دسته بندی عوامل و مشکالت و اهداف کالن و اهداف خرد مدیریت پسماندهای شهری

اهداف خرداهداف کالنمشکالتسیستم

گی
هن

فر
 و 

عی
ما

جت
ت ا

کال
ش

م

	•وجود تفاوت های فرهنگی واجتماعی بین 
شهروندان 

	•جذب توریس��م با فرهنگ های متفاوت به 
این استان

	•عدم حس تعلق به مکان در بین توریست ها 
و شهروندان.

	• تغییردرالگ��وی مص��رف و افزایش میزان 
تولید. 

	•ع��دم آگاه��ی و ترغیب ش��هروندان برای 
مشارکت و همکاری با مدیریت پسماند

	•فقدان وکمبود برنامه های آموزش عمومی 
برای آگاهی و فرهنگ سازی 

	•کمبود فعالیت و اطالع رس��انی شهرداری 
در اج��رای برنام��ه های فرایند پس��ماند 

خصوصاً امور جمع آوری و بازیافت
	•ع��دم اجرای برنامه ه��ای عناصر موظف و 
استان  پس��ماندهای  مدیریت  پش��تیبان 

گلستان.
	•ع��دم آگاه��ی و ترغی��ب س��ازمان ه��ای 
غیردولتی و NGO های زیست محیطی 
ب��رای فعالی��ت و هم��کاری ب��ا مدیریت 
پس��ماندهای ش��هری در خصوص اجرای 

برنامه های مرتبط 
	•افزای��ش جمعی��ت نقاط ش��هری و ایجاد 
تراک��م جمعی��ت در ش��هرهای اس��تان 

گلستان خصوصاً مرکز استان 
	•ایجاد نارضایتی اجتماعی و اعتراض اهالی 
مناط��ق مس��کونی و کش��اورزان نزدیک 

محل های دفن پسماند 
	•باال بودن جمعیت روستایی استان و حجم 

قابل توجه تولید پسماند 

و  اص��الح 
دیدگاه  بهبود 
و  فرهنگ��ی 
و  اجتماع��ی 
رفتار  ارتق��ای 
ن  ا ند و ش��هر
استان گلستان

- افزای��ش میزان آگاهی های عمومی 
اج��رای  ش��هروندان در خص��وص 
صحیح برنامه های مدیریت پسماند 

)تفکیک از مبدأو..(
- افزایش آگاهی مس��افران  و ارتقا و 
اشاعه ی فرهنگ آن ها در خصوص 
نحوه ی  برنامه های اجرایی صحیح 

پسماند 
- افزایش حس تعلق مکان

- تقوی��ت زمین��ه ه��ای آموزش��ی و 
فرهنگی الزم برای تشویق همکاری  
بخ��ش خصوص��ی و ش��هروندان با 

مدیریت پسماند 
- افزایش آموزش های تخصصی الزم 
ب��رای افزایش مهارت های کارکنان 

سیستم مدیریت پسماند 
- ترغی��ب و افزایش می��زان آگاهی و 
مش��ارکت  و همکاری سازمان های 
غیردولت��ی و NGO های زیس��ت 
محیط��ی ب��ا برنامه ه��ای مدیریت 

پسماند
- افزای��ش میزان آگاهی های عمومی 
و تخصص��ی ب��رای کاه��ش تولید 

پسماندهای شهری
- افزایش فعالیت مس��ؤوالن مدیریت 
ارائ��ه ی  زمین��ه ی  در  پس��ماند 
تبلیغات و آم��وزش های الزم برای 

شهروندان
- تقوی��ت زمین��ه ه��ای آموزش��ی و 
فرهنگی روستاییان توسط مدیریت 

پسماند مربوطه
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ت 
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م

مدیریت  کمب��ود منابع درآم��دی پای��دار 	•
پس��ماندهای اس��تان گلس��تان در سطح 

منطقه ای و محلی
	•ع��دم وج��ود امکان��ات اقتص��ادی ب��رای 

توانمند سازی بخش خصوصی 
	•عدم س��رمایه گ��ذاری کالن ب��رای ایجاد 
تأسیس��ات و تجهیزات و زیر ساخت های 

مورد نیاز
	•عدم استفاده از کاالهای بادوام 

	•عدم وجود بازار فروش رس��می برای مواد 
بازیافت��ی و عدم عالقه ی ش��هروندان به 

استفاده از کاالهای بازیافتی
	•عدم وجود شبکه ی سیستماتیک کنترل و 

نظارت بر مراحل تولید 
	•عدم وج��ود اعتبارات کاف��ی برای تکمیل 
و راه ان��دازی طرح ه��ای اجرایی مدیریت 
پسماندهای شهری استان گلستان )سایت 

یک و دو(
	•عدم سرمایه گذاری الزم برای اجرای طرح 
مکانیزه نمودن سیس��تم مدیریت و عدم 

استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
	•اس��تفاده از روش ه��ای س��نتی و نیم��ه 

مکانیزه
	•کاهش جاذبه های گردشگری استان و در 
نتیجه پیامدهای سوء اقتصادی در صنعت 

توریسم در اکوتوریسم.
	•س��رمایه گذاری و مدیریت پسماند عمدتاً 

توسط بخش دولتی 

هی  ند ما س��ا
حمای��ت  و 
مدیری��ت  از 
چ��ه  ر یکپا
ی  ها ند پس��ما
استان  شهری 

گلستان

مدیری��ت  اقتص��ادی  - خودکفای��ی 
پسماند

- تقویت زمینه ه��ای  اقتصادی الزم 
برای تش��ویق بخش خصوصی برای  
س��رمایه گذاری در زمینه ی صنایع 

پسماند ) پرداخت سود تسهیالت(
ه��ای  انگی��زه  افزای��ش  و  - ایج��اد 
اقتص��ادی ب��رای تولی��دو ف��روش 

کاالهای بازیافتی
- ایجادزمینه های عمومی و تخصصی 
الزم برای کنترل و نظارت برمراحل 
تولی��د برای کمک به کاهش میزان 

تولید پسماندهای شهری
- افزای��ش کارای��ی س��رمایه گذاری 
انجام شده برای اجرای برنامه های 
مدیریت پس��ماند در سایت غربی با 
اجرای کامل مراحل عناصر موظف 

و پشتیبان
- کاهش هزینه های مدیریت اجرایی 

و افزایش اثربخشی منابع مالی
- افزایش زمینه های س��رمایه گذاری 
برای تهی��ه و ا ج��رای برنامه های 
آموزش��ی فرهنگ��ی ب��رای کاهش 
میزان  مصرف و اس��تفاده ی مجدد 
از م��واد و تفکیک از مبدأ و کاهش  

هزینه های اجتماعی 
- افزایش س��رمایه گ��ذاری در زمینه 
تامین ماشین آالت وتجهیزات الزم 
ب��رای اجرای برنامه ه��ای مدیریت 

پسماند )مکانیزه(
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	•تراک��م نقاط ش��هری و در نتیج��ه تراکم 
جمعی��ت و ب��ه تب��ع آن افزای��ش میزان 

پسماندها.
	•نبود و کمبود زمین وخاک و فضای مناسب 
ب��ه دلیل ش��رایط خ��اص طبیع��ی برای 
مکان یاب��ی و اجرای طرح ها و برنامه های 

مدیریت پسماندهای شهری. 
	•ب��اال بودن س��طح آب های تح��ت االرضی 
)درس��ایت ش��ماره یک( و ایج��اد معضل 

عدم جذب در مواقع بارندگی
	•فق��دان ش��بکه ی سیس��تماتیک و غی��ر 
اس��تاندارد مدیریت پس��ماندهای شهری 

اعم از عناصر موظف و پشتیبان.
	•عدم رعای��ت مالحظات زیس��ت محیطی 
توس��ط مس��ؤوالن و جم��ع آوری ودفع 
واحد پس��ماندهای بیمارستانی و صنعتی 

و شهری و سایر منابع تولید.
	•انجام دفع غیر بهداش��تی در سطح شهرها 
و روس��تاها و ایجاد کان��ون های آلوده ی 

متعدد. 
	•بازیافت و جداسازی غیر بهداشتی

	•تغذیه ی وحوش از پس��ماند و آس��یب به 
حی��ات وحش و همچنی��ن تعلیف دام از 
پس��ماند و انتق��ال آلودگ��ی و بیماری از 
طریق زنجیره ی غذایی ) ش��یر و گوشت( 

به انسان. 

ساختار  اصالح 
کالب��دی برای 
ارتقای کیفیت 
محیط طبیعی 
انس��انی  و 
ی  ها ش��هر
استان گلستان

- بهب��ود و ارتق��ای کیفی��ت محیط 
طبیعی و بهداشتی شهرها

- افزای��ش کارای��ی عناص��ر موظ��ف 
مدیری��ت پس��ماند از طریق اصالح 

کالبدی شهرها 
- افزای��ش کارایی سیس��تم مدیریت 
برنام��ه  اج��رای  ب��رای  پس��ماند 

جداسازی و بازیافت بهداشتی
-  افزای��ش به��ره گی��ری از خدمات 
مکانی��زه و کاه��ش فعالی��ت های 
مدیری��ت  در  دس��تی  و  س��نتی 

پسماندهای شهری
- افزایش بهره وری زیس��ت محیطی 
در اثر اج��رای برنامه های مدیریت 

پسماندهای شهری
- افزای��ش کارایی س��ایت های غربی 
و شرقی دفع پس��ماندهای شهری 

استان گلستان  
- پایدار سازی و افزایش منابع درآمدی 
مدیریت پسماندهای شهری استان 

گلستان
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	•کمبود تجهیزات و ماش��ین آالت مناسب 
و اس��تاندارد ب��رای اج��رای ط��رح ها و 
برنامه ه��ای عناص��ر موظف و پش��تیبان 

مدیریت پسماندهای شهری.
	•ع��دم وجود س��اختار سیس��تماتیک برای 
تصمیم گیری در سطح محلی و منطقه ای 

و ملی
	•فق��دان نی��رو ه��ای متخص��ص و ضعف 

نیرو های اجرایی 
	•کم توجهی مس��ؤوالن مل��ی و منطقه ای 
و محل��ی به مدیری��ت یکپارچه اس��تان 

گلستان
	• عدم آگاهی و مشارکت بخش خصوصی 

	•عدم تهیه و اجرای طرح های سیستماتیک 
توس��ط مدیری��ت اجرای��ی و در نتیج��ه 
بازیاف��ت و جداس��ازی غیر بهداش��تی و 
دستی پسماندها توسط افراد غیر رسمی. 
	•عدم تش��کیل دهی��اری ها و ع��دم وجود 
سیس��تم منس��جم مدیریت پسماندهای 
دف��ع  خ��اص  مش��کالت  و  روس��تایی 

پسماندهای روستایی 
	• عدم تکمیل و س��اماندهی س��ایت شرقی 
اس��تان و در نتیجه ع��دم وجود مدیریت 

واحد برای ساماندهی.
	•عدم ساماندهی بخش غیر رسمی جداسازی 

مواد و بازیافت  
 بازتاب های منفی سیاس��ی فرامرزی ناشی 
از دف��ع ناصحیح پس��ماند در حاش��یه ی 

جاده و مکان های نامناسب.

و  اص��الح 
نحوه ی  بهبود 
سیاست گذاری 
تصمی��م  و 
و  گی��ری 
موظف  عناصر 
پش��تیبان  و 
ی��ت  یر مد
ی  ها ند پس��ما
استان  شهری 

گلستان

هم��کاری  و  مش��ارکت   - افزای��ش 
دس��تگاه ه��ای اجرای��ی مرتبط با 

برنامه های مدیریت پسماند
- - افزای��ش کیفی��ت عناصر موظف 
مدیری��ت پس��ماند از طریق اجرای 
کام��ل سیس��تم و اج��رای  کامل 
عناصر پشتیبان در شهرهای استان 

گلستان 
ه��ای  ط��رح  اج��رای  افزای��ش   - -
تحقیقات��ی در زمین��ه ی مدیری��ت 
پسماندهای شهری استان گلستان

- - افزایش توان کارشناسی مدیریت 
نیروه��ای غیر  پس��ماند وکاه��ش 

حرفه ای
- کاهش حجم تصدی گری و واگذاری 

وظایف اجرایی به بخش خصوصی
- تقویت جنبه های اجرایی و نظارتی 
مدیریت پسماندهای شهری استان 

گلستان   
- ارتقای نقش و جایگاه شهروندان در 

مقام تصمیم گیری در امور 
- بهبود تشکیالت و ساختار مدیریت 
پسماندهای شهری استان گلستان

- بهبود روش ه��ای تصمیم گیری و 
اجرایی مدیریت پسماند

- بهبود تشکیالت و ساختار مدیریت 
اس��تان  روس��تایی  پس��ماندهای 

گلستان
- افزای��ش کارایی مدیری��ت واحد و 
از  یکپارچه ی پس��ماندهای شهری 
طریق بهبود کیفیت خدمات سایت 
غربی و  تکمیل و ساماندهی سایت 

شرقی استان  



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 20-   ت�ابس�ت�ان 1387
 No.20 Summer 2008

60

7- ارزیابی سیستم مدیریت پسماندهای شهری:
یافته های این مقاله در قالب عوامل و متغیرهایی که مربوط 
ــتم مدیریت پسماند است ارزیابی می گردد. عوامل  به سیس
ــده اند  ــناخته ش و متغیرهایی که به عنوان عوامل درونی ش
در قالب نقاط قوت و ضعف شناسایی می گردند و عوامل و 
متغیرهایی که مربوط به سیستم مدیریت پسماند است و به 

عنوان عوامل بیرونی شناخته شده اند، در قالب فرصت ها و 
تهدیدها شناسایی می گردند. ارزیابی و شناسایی این عوامل 
ــاس فرایند برنامه ریزی در زمینه های اجتماعی-  نیز بر اس
فرهنگی، اقتصادی، کالبدی- محیطی و مدیریتی و اجرایی 
ــماره )7( نمایانگر این  ــدول ش ــدی می گردد.  ج ــته بن دس

ارزیابی است.

جدول شماره )7( تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدیریت پسماندهای شهری 

تقسیم 
بندی 
عوامل

عوامل تغییر بیرونیعوامل تغییر درونی

تهدید هافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت

گی
هن

 فر
ی-

ماع
جت

ا

1� شروع آموزش دهیاران و 
شهرداران در شهرها

2� امکان ساماندهی دوره گردها
3� افزایش جمعیت تحت 

پوشش خدمات شهری و دارای 
وضعیت مناسب در سطح 

منطقه ی خزر
4� ایجاد ارتباط با سایر 

سازمان های بازیافت
5� امکان مشارکت و همکاری

1� فقدان برنامه های 
آموزش عمومی

2� تعدد طرز تفکر
3� افزایش جمعیت شهری

4� فقدان برنامه های 
آموزش عمومی

5� عدم وجود مشارکت 
شهروندان

1� آموزش پذیری 
شهروندان

2� وجود تعداد زیاد 
سازمان های غیردولتی 
و NGO های زیست 

محیطی
3� افزایش رفاه اجتماعی 

و امکان بهره گیری بیشتر 
از برنامه های آموزشی 

مدیریت پسماند
4� امکان مشارکت بیشتر

5� اعالم بخش خصوصی 
برای مشارکت در 
سرمایه گذاری در 
برنامه های بازیافت

1� پایین بودن سطح 
آگاهی عمومی و 

اجتماعی
2� تفاوت های فرهنگی 
و اجتماعی شهروندان 

و توریسم
3� عدم حس 

تعلق به مکان در 
بین توریست ها و 

شهروندان
4- عدم آگاهی و 

ترغیب سازمان های 
غیردولتی

5� نارضایتی اجتماعی

دی
صا

اقت

6� شروع جمع آوری مکانیزه
7� ایجاد تأسیسات و 

تجهیزات مورد نیاز
8� ایجاد منابع پایدار درآمدی

9� تهیه ی تجهیزات و 
ماشین آالت مناسب

6� عدم برنامه ریزی کالن 
اقتصادی برای کاهش 

تولید از مبدأ
7� کاهش اثربخشی 

عملیات اجرایی مدیریت 
پسماند

8� افزایش میزان نرخ 
تولید

9- کمبود منابع 
درآمدی پایدار مدیریت 

پسماندهای استان

6� تمایل بخش خصوصی 
به سرمایه گذاری

7� ایجاد فرصت های شغلی
8� امکان استفاده مجدد از 

مواد قابل بازیافت   
9� امکان ایجاد 

زیرساخت های مختلف  

6� تغییر درالگوی 
مصرف 

7� عدم سرمایه گذاری 
برای تأسیسات و 

زیرساخت ها
8� عدم استفاده از 

کاالهای بادوام 
9� عدم وجود بازار 

فروش رسمی
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طی
حی

- م
دی

الب
ک

 10�  جداسازی و بازیافت 
بهداشتی

11�  انجام مطالعات مکان یابی 
و ارزیای زیست محیطی برای 

سایت های غربی و شرقی
12� امکان برنامه ریزی برای 

استفاده از روش کمپوست 
با توجه به میزان باالی مواد 

آلی
13�  افزایش کارایی مدیریت 

پسماند

10�  دفع غیرصحیح 
پسماندهای بیمارستانی
11�  افزایش هزینه های 

حمل ونقل
12� عدم امکان 

ذخیره  سازی منظم
13�  آلودگی های ناشی از 

دفع غیراصولی

10� توجه ملی و 
منطقه ای به ارتقا و حفظ 

محیط زیست شهری
11� برنامه ریزی برای 

حذف منابع آلوده کننده
12�  استفاده از فضاهای 

مناسب شهری برای ارائه ی 
خدمات مدیریت پسماند
13� برنامه ریزی حذف 

منابع آالینده

10� تراکم نقاط شهری
11� آلودگی 

محیط زیست منطقه 
به دلیل عدم مدیریت 

صحیح پسماندها
12� تغذیه و تعلیف 

دام از پسماند انتقال 
آلودگی به انسان

13� ایجاد مناظر نازیبا 
در طبیعت

یی
جرا

و ا
ی 

ریت
مدی

14� تأسیس موسسه بازیافت
15� امکان مدیریت واحد و 
متمرکز و نظارت عالیه در 

سطح استان
16� تهیه برنامه های اجرایی 

مدیریت پسماند
17� امکان ایجاد عناصر 

موظف و پشتیبان مدیریت 
پسماند

18� انجام اقدامات برای 
ساماندهی و حمل و دفع 

پسماندهای روستایی
19� برنامه انتقال و ساماندهی 

پسماندها

14�  عدم اصالح ساختار 
سیستماتیک مدیریت

15�  عدم تشکیل 
دهیاری ها و عدم مدیریت 

پسماند روستایی
16� عدم تکمیل و 

ساماندهی سایت شرقی 
استان

17� عدم ساماندهی بخش 
غیررسمی جداسازی مواد 

و بازیافت
18�  تاخیر در شکل گیری 

مدیریت واحد
19� عدم امکان نظارت 

گسترده

14� تصویب قوانین و 
مقررات مورد نیاز

15� تأکید برنامه چهارم 
توسعه به ساماندهی 

پسماندهای شهرهای 
شمالی

16� تهیه ی 
دستورالعمل های مختلف 

اجرایی
17� تاکید قانون مدیریت 

پسماند )ماده 10( برای 
اصالح تشکیالت مدیریت 

پسماند
18� انجام مطالعات 

مختلف
19�  امکان اجرای طرح هاو 
برنامه های مدیریت پسماند

14� بازتاب های منفی 
سیاسی فرامرزی
15�  عدم آگاهی 
و مشارکت بخش 

خصوصی
16� کم توجهی 
مسؤوالن ملی و 

منطقه ای و محلی به 
مدیریت یکپارچه

17� توسعه ی مدیریت 
متمرکز و سنتی

18� عدم هماهنگی 
بین دستگاه های 

اجرایی
19� انجام امور بدون 

برنامه

 8- نتیجـه گیـری و تدوین راهکارهـا و اقدامات 
اجرایـی پیشـنهادی بـرای سـاماندهی مدیریت 

پسماند شهری:
ــی عوامل  ــده و در اثر بررس با توجه به اهداف تعریف ش
ــماندهای  ــف درونی و بیرونی مؤثر در مدیریت پس مختل
ــتان و تعامل و تقابل این عوامل،  ــتان گلس ــهری اس ش
ــتم  ــاماندهی و اصالح سیس ــرای س ــای زیر ب راهکاره

ــهری در چهار محور اجتماعی  ــماندهای ش مدیریت پس
ــی، مدیریتی و  ــادی، کالبدی- محیط ــی، اقتص ـ فرهنگ
ــت که به  ــنهاد می گردد. الزم به توضیح اس اجرایی پیش
ــی بودن موضوع مدیریت پسماندها بعضی  علت فرابخش
ــده ترکیبی و بین  ــه ش ــنهادات ارائ ــا و پیش از راهکاره
ــماره )8( راهکارهای اجرایی  ــت. جدول ش ــی اس بخش

ــان می دهد. ــنهادی را نش پیش
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جدول شماره )8( تدوین راهکارهای اجرایی پیشنهادی

راهکارهای اجتماعی - 
فرهنگی

راهکارهای کالبدی- راهکارهای اقتصادی
محیطی

راهکارهای مدیریتی و 
اجرایی

و  آگاه��ی  افزای��ش   -1
نگرش ش��هروندان  تغیی��ر 
و توریس��ت ها نس��بت ب��ه 
نح��وه ی صحی��ح مدیریت 
پس��ماند مثل کاهش تولید  
تفکیک از مب��دأ مواد قابل 
بازیاف��ت ذخی��ره در محل 
محاس��ن  و  جم��ع آوری  و 

بازیافت

1- اح��داث صنایع بازیافت 
برای دفع مناسب پسماندها

آلودگی ه��ای  کاه��ش   -1
ذخیره س��ازی  از  ناش��ی 
جمع آوری دف��ع غیراصولی 
در  ش��هری  پس��ماندهای 

شهرها

1-ایج��اد مدیریت واحد و 
س��اماندهی  برای  یکپارچه 
مدیریت پسماندهای شهری 

و روستایی

و  آگاه��ی  افزای��ش   -2
اطالعات مسؤوالن

2- کمک به تهیه و هدایت 
و اجرای برنامه های اقتصادی 
مورد نیاز برای کاهش میزان 
تولی��د پس��ماند و کاه��ش 

مصرف و غیره

2- تشویق و جلب مشارکت 
سایر س��ازمان ها شهروندان  
بخش خصوصی و سازمان ها 
زیس��ت  ه��ای   NGO و 

محیطی

2- تأمی��ن مناب��ع مالی و 
اعتب��ارات مورد نی��از برای 
مدیریت  برنامه های  اجرای 

پسماندهای شهری

جدول شماره )9( تدوین اقدامات اجرایی پیشنهادی 

اقدامات اجتماعی – فرهنگی

اقداماتراهکارها
نگ��رش  تغیی��ر  و  آگاه��ی  افزای��ش   -1
شهروندان و توریست ها نسبت به نحوه ی 
صحیح مدیریت پسماند مثل کاهش تولید  
تفکی��ک از مبدأ مواد قابل بازیافت ذخیره 
در محل و جمع آوری و محاسن بازیافت

تهیه و پخش تیزرهای تبلیغاتی توسط صدا و سیما 1 -
تهیه و توزیع پوستر و بیلبوردهای تبلیغاتی 2 -

تهی��ه فیلم های آموزش��ی و پخ��ش آن در تلویزیون و مدارس و  3 -
مساجد شهرها و روستاها و ارایه ی بروشورهای تبلیغاتی به مسافران

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جمع آوری حمل و نقل برخورد 2- افزایش آگاهی و اطالعات مسؤوالن 1 -
با شهروندان و... برای شهرداران و دهیاران و کارکنان خدمات شهری

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه ی معرفی شیوه های  2 -
نوین مدیریت پسماند برای شهرداران و دهیاران و سایر مسؤوالن

برگزاری س��مینار دوره ای برای ارائه ی مق��االت تخصصی و ارزیابی  3 -
عملکرد ارایه ی گزارش دوره ای به اس��تاندار به عنوان مدیر اس��تان برای 

جلب اعتبارات استانی

جدول شماره )9( نشان دهنده ی اقدامات اجرایی پیشنهادی است.
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اقدامات اقتصادی

اقداماتراهکارها
1- اح��داث صنای��ع بازیافت ب��رای دفع 

مناسب پسماندها
1- مطالعه و بررس��ی اس��تفاده از تکنولوژی های پیش��رفته ی مناسب و 
اج��رای سیس��تم مکانیزه دفع پس��ماندها از طریق اح��داث و تکمیل و 
راه ان��دازی کارخانه کمپوس��ت و صنایع بازیافت پالس��تیک و کاغذ در 

سایت غربی و سایت شرقی
2- تأمی��ن ماش��ین آالت و تجهیزات م��ورد نیاز برای اجرای سیس��تم 
مکانی��زه ی ذخیره س��ازی از طریق ایجاد باک��س و محل های مخصوص 
ذخیره س��ازی موقت در ش��هرها و اجرای سیس��تم مکانی��زه جمع آوری 
حمل و نقل از طریق خرید ماش��ین آالت مناس��ب و اس��تاندارد و ایجاد 

ایستگاه های انتقال در شهرها
3-اس��تفاده از روش بیوکمپوست خانگی و ورمی کمپوست در شهرهای 
کوچک ) با فعالیت عمده ی کشاورزی( و روستاها با نظارت شهرداری ها 

و دهیاری ها و شناسایی و ساماندهی صنایع بازیافت غیررسمی

2- کم��ک به تهی��ه و هدای��ت و اجرای 
برنامه ه��ای اقتص��ادی م��ورد نی��از برای 
کاه��ش می��زان تولید پس��ماند و کاهش 

مصرف و غیره

1- ساماندهی فعاالن غیررسمی جداسازی و بازیافت پسماندها از طریق 
تشکیل شرکت تعاونی های جمع آوری و تولید و فروش و مواد بازیافتی

2- تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های انجام جداسازی و تفکیک از مبدأ 
مواد قابل بازیافت از مواد آلی 

3- تهی��ه ی طرح ه��ا و برنامه های توجیه اقتصادی اس��تفاده از کاالهای 
ب��ادوام و کمک به تهیه و اجرا و نظارت بر برنامه های کنترل و نظارت بر 

مراحل تولید کاالهای مصرفی و توزیع کاالهای بازیافتی

اقدامات کالبدی- محیطی

اقداماتراهکارها
از  ناش��ی  آلودگی ه��ای  کاه��ش   -1
ذخیره س��ازی جمع آوری دفع غیر اصولی 

پسماندهای شهری در شهرها

1- پیشنهاد تدوین ضوابط برای ایجاد محل های مخصوص ذخیره سازی 
موقت و جمع آوری در طراحی س��اختمان ها و آپارتمان های ش��هرهای 

گرگان و گنبد
2- کمک به تهیه و اجرای طرح های موضعی بهسازی بافت های قدیمی و تعریض 

معابر شهری برای استفاده از سیستم مکانیزه ی جمع آوری و حمل و نقل و...
3- اصالح خاک سایت شماره یک یا سایت غربی

2- تش��ویق و جل��ب مش��ارکت س��ایر 
س��ازمان ها ش��هروندان بخش خصوصی و 

سازمان ها وNGO های زیست محیطی

1- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مداخله در امور جمع آوری 
و حمل ونقل و بازیافت و بازاریابی از طریق حمایت های مالی.

2- تشکیل کارگروه استانی برای هماهنگی بین بخشی دستگاه های ذینفع 
و جلب مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و هماهنگی بین منطقه ای برای 
پی گیری ایجاد یک سیس��تم مدیریت منطقه ای برای کاهش آلودگی ها در 

منطقه خزر.
3- تشویق شهروندان به جداسازی و تفکیک از مبدأ مواد قابل بازیافت از طریق 
اجرای برنامه های تش��ویقی و افزایش آگاهی و جلب مشارکت NGO های 

زیست محیطی در پیشبرد اهداف و برنامه های مدیریت پسماندها
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اقدامات مدیریتی و اجرایی

اقداماتراهکارها
1-ایجاد مدیریت واح��د و یکپارچه برای 
ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری و 

روستایی

1- اعمال نظارت عالی توس��ط س��ازمان مدیریت پس��ماند )مؤسس��ه ی 
بازیافت( در سطح استان و انجام امور مدیریتی و اجرایی توسط مدیران 
محلی و تشکیل کارگروه استانی با مرکزیت سازمان مدیریت پسماند برای 
ایجاد هماهنگی بین مدیران محلی و س��ازمان در س��طح استان و ایجاد 

ارتباط با مدیریت مرکزی و اجرای کامل عناصر موظف و پشتیبان
2- تش��کیل دفاتر استانی س��ازمان ش��هرداری ها برای ایجاد حلقه های 
مفقوده ی تشکیالت مدیریت پسماندهای شهری و تالش برای راه اندازی 
دهیاری ها و س��اماندهی جمع آوری و حمل ونقل و بازیافت پسماندهای 

روستایی
3- اس��تفاده از ش��یوه های ترکیبی مدیریت پس��ماندها در س��اماندهی 
مدیریت شهری و کاهش تصدی گری و واگذاری تدریجی امور جمع آوری 

و حمل و نقل و بازیافت به بخش خصوصی

2- تأمی��ن منابع مال��ی و اعتبارات مورد 
نیاز ب��رای اج��رای برنامه ه��ای مدیریت 

پسماندهای شهری

1- تأمی��ن اعتب��ار مورد نیاز ب��رای تهیه و اج��رای برنامه های مدیریت 
پس��ماند و هزینه های بهره برداری و نگهداری از طرح های بازیافت توسط 
ش��هرداری ها و تعریف ردیف ملی و اس��تانی و پرداخ��ت یارانه در قالب 
پرداخت سود تسهیالت بانکی به بخش خصوصی و شهرداری ها از طریق 

بخش دولتی بابت سرمایه گذاری و اجرای طرح های بازیافت
2- پرداخ��ت هزین��ه ی مدیریت تولید پس��ماند توس��ط ش��هروندان و 
تولیدکنن��دگان و پرداخت هزینه های مدیریت تولید و جمع آوری و دفع 
پس��ماندهای بیمارس��تانی و صنعتی توس��ط تولیدکنندگان به مدیریت 

پسماند
3- تأمین اعتبار از طریق اعتبارات عوارض متمرکز ش��هرداری ها توسط 
سازمان ش��هرداری ها و جلب کمک های بالعوض مالی خارجی و داخلی 

توسط NGO ها

9- جمع بندی
ــتان گلستان  ــماندها در ایران و اس وضعیت مدیریت پس
ــت. درصد باالی مواد  ــرایط مناسبی برخوردار نیس از ش
ــك از مبدأ مانع  ــماندها و عدم تفکی ــی در ترکیب پس آل
ــتم موجود مدیریت پسماندها است. اولین  پیشرفت سیس
ــازی مراحل مختلف مدیریت پسماندها،  اقدام در بهینه س
ارائه ی آموزش های الزم به کلیه ی اقشار مردم به ویژه 
ــت که این  ــه ی مقاطع تحصیلی اس ــدارس در کلی در م
ــطح منطقه ای  ــم در س ــطح ملی و ه ــأله هم در س مس
ــه تفکیك از مبدأ و  ــود. اجرای برنام ــد انجام ش می توان
ــتلزم مشارکت و همکاری عمومی است.  موفقیت آن مس

ــتمر  ــوزش عمومی و تخصصی مس ــازی و آم فرهنگ س
ــال و پویا بین  ــط عمومی فع ــاد رواب ــانه ها و ایج در رس
ــردم و همچنین  ــهرداری ها با م ــهری و ش ــت ش مدیری
ــهرداری ها  با ش اجرایی مختلف  ــتگاه های  همکاری دس
ــه ی تفکیك از مبدأ  ــن ابزار اجرای برنام از ضروری تری
ــن واگذاری امور  ــت. با توجه به محاس و موفقیت آن اس
ــماندها به بخش خصوصی بایستی تمهیدات  اجرایی پس
ــرایط  ــود. با توجه به ش ــیده ش الزم در این زمینه اندیش
ــهرهای  ــی ش ــت محیط ــی و زیس ــادی و اجتماع اقتص
ــوزی،  ــیوه های ترکیبی پسماندس ــف می توان از ش مختل
ــه و فلز،  ــتیك و شیش ــت، بازیافت کاغذ و پالس کمپوس
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ــتانداردهای الزم استفاده  ــتی با رعایت اس و دفن بهداش
ــل و ارزیابی فرایند  ــج مطالعه، تجزیه و تحلی ــود. نتای نم
ــهری و نمونه ی  ــماندهای ش برنامه ریزی و مدیریت پس
ــدف معین و در  ــا ه ــتان که ب ــتان گلس ــوردی در اس م
ــؤال اصلی تحقیق بر مبنای مدیریت  ــخگویی به س پاس
یکپارچه ی پسماندهای شهری با توجه به ابعاد اجتماعی 
ــدی- محیطی، مدیریتی و  ــی، اقتصادی، کالب – فرهنگ

ــود: ــرح ذیل خالصه می ش اجرایی انجام پذیرفته به ش
ــر مدیریت  ــکالت و تأثیر آن ب ــدی مش ــه بن اول: مقول
ــتان بر اساس  ــتان گلس ــماندهای اس و برنامه ریزی پس
ــی، اقتصادی، کالبدی-  ــار محور اجتماعی – فرهنگ چه
ــرار    ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــی و اجرای ــی، مدیریت محیط

ــت. گرف
ــده  ــکالت حاصل ش ــداف کالن با توجه به مش دوم: اه
ــتان گلستان تنظیم    ــی های به عمل آمده در اس از بررس

ــد. گردی
سوم: اهداف خرد در چارچوب اهداف کالن و به منظور 
ــکالت  ــوالت مختلف مربوط به مش ــخگویی به مق پاس

ــد. ــم گردی کالن تنظی
ــتفاده ازروش برنامه ریزی و تکنیك سوات  چهارم: با اس
ــایی عوامل تغییر درونی )نقاط قوت و ضعف( و  و شناس
ــا و تهدیدها( و ترکیب  ــر بیرونی )فرصت ه ــل تغیی عوام
ــت ها و اقدامات  ــل این عوامل راهکارها و سیاس و تقاب

ــت. ــده اس اجرایی تولید ش
ــا و اقدامات بر  ــرای راهکاره ــدی اج ــم: اولویت بن پنج

ــت. ــده اس ــاس اهمیت زمان اجرا انجام ش اس
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