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Abstract
Considering the increasing trend of urbanization in the coastal regions of the
world, especially in developing countries, and the additive concentration of
various economic investments in these areas, which has led to numerous negative
consequences, Municipal Solid Waste Management (MSWM) is required to be
implemented by managers and decision-makers of coastal cities to protect the
existing resources and achieve sustainable development of coastal cities. The
main aim of this study is to evaluate the influencing factors on ISWM in the
coastal cities through a descriptive-analytical method. The statistical population
includes experts, specialists and waste management activists of municipalities
and NGO in the coastal cities of Bushehr Province. To analyze the data,
exploratory factor analysis has been used to determine the effective factors on
solid waste management, hierarchical analysis method has been used to weight
and determine priorities of these factors based on the research objectives, and
finally, GIS has been used to determine, compare and redraw the maps of cities.
Based on the results of factor analysis and studied variables, 6 factors were
extracted. According to the results of the hierarchical analysis, the "institutional
and managerial" factor with a weight of 0.387 is the most important compared to
the other extracted factors. Also, the coastal city of Bushehr has a better situation
than other coastal cities with a weight of 0.302 due to having the necessary
infrastructure related to ISWM operations. Finally, based on the results,
suggestions have been presented for the efficient implementation of integrated
solid waste management in these areas.
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Extended Abstract
1. Introduction

Solid waste production is known as one of
the consequences of population growth,
urban development, industrialization of
societies, and changing the lifestyle of
citizens, which increasingly causes water
resources
pollution,
soil
pollution,
destruction of natural spaces, etc. With
the high volume of waste produced in
cities and its negative impact on all aspects
of human societies, its management has
been increasingly complicated. This
complexity has been caused by the
existence of different factors and
dimensions that dynamically affect each
other and the SWM of cities and cannot be
described and studied individually. Also
ISWM is more complex in coastal cities
due to the existence of special conditions
such as proximity of dry and aquatic
ecosystems,
tourism,
transportation,
industrial activities, etc.. Inefficient ISWM
in coastal cities ultimately threaten and
endanger the ecological cycle of the
coastal areas, ultimately causing economic
problems for the inhabitants of these
areas.
In our country, coastal areas recently
have been widely affected by the negative
consequences of inefficient ISWM. In
addition to the general challenges, the
coastal cities in the south and north of Iran
have faced massive waste production, lack
of machinery, comprehensive database,
specialized manpower, etc. Also, the
existence of oil and gas industries in the
southern coastal cities as well as the
increase of the population, have caused
maximum pressure on the existing fragile
socio-ecology. Moreover, the interference
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of
multiple
challenges
and
multidimensional issues in these areas has
doubled their destructive impact.
On the one hand, the population of
coastal cities of Bushehr Province
increased with the beginning of activities
related to the extraction and export of oil
and industries such as petrochemicals. On
the other hand, these cities had no proper
landfills based on scientific principles.
Hence, they had several problems,
including
insufficient
machinery,
ineffective participation of residents in
various stages of waste management,
proximity to sensitive ecosystems, and
solid waste disposal without having any
comprehensive
municipal
waste
management.
Given the complexities of issues related
to MSWM, achieving the ideal solution and
moving towards the goals of community
sustainability should be based on an
integrated management approach which
considers all the factors affecting it. Thus,
this study has been conducted to
determine the influencing factors on
ISWM in coastal cities and compare the
coastal cities of Bushehr Province based
on these factors.

2. Research Methodology
This multi-stage study applies a
descriptive-analytical method. Data has
been collected using multiple tools, e.g.,
questionnaire. Exploratory factor analysis
in SPSS Software has been used to
determine the factors influencing ISWM in
coastal cities. The statistical population
included 280 urban waste management
experts in the provincial government and
municipalities of the coastal cities of
Bushehr Province. To determine the
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weight and compare the coastal cities of
Bushehr Province based on the influencing
factors on ISWM, AHP method was used
based on the opinions of experts (15
experts related to municipal solid waste
management and also NGOs activities)
collected through a researcher-made
questionnaire. To validate the pairwise
comparisons,
the
incompatibility
coefficient was used in the AHP.

3. Research Findings
Based on the results of the exploratory
factor analysis, there are six factors that
explain about 84% of the total variance of
the main variables of the research. The
first factor explains 24.75% of the variance
of ISWM. The percentages of variance for
other factors are 17.8%, 13.9%, 11.5%, 8.5%,
and 7.8%, respectively. The factors were
named contractually based on the
constituent variables of each factor. The
first factor was named as “social factor and
culture building”. The second factor was
named as “managerial and institutional”
factor. The third factor was named as
“special features of coastal area”. The
fourth factor was named as “major
economical factor”. The fifth and sixth
factors were named as “indigenous and
local characteristics” and “climatic and
geological factors”.
To determine the weight and
importance of each factor, AHP method
was used and to facilitate the calculations,
Expert Choice Software was used. Among
the studied factors, the highest weight
belonged to “managerial and institutional”
factor with a weight of 0.378. Also, the
other factors, including
“exclusive
features of coastal area” ,“social factor and
culture building”, “climatic and geological
factors”, “major economical factor”, and
“indigenous and local characteristics” had

weights equal to 0.248, 0.158, 0.110, 0.066
& 0.040, respectively.
The ISWM condition of each coastal
city was evaluated by its weight based on
the extracted factor. As a results,
regarding
the
“managerial
and
institutional” factor, the coastal city of
Bushehr has the most suitable situation
with the highest weight of 0.375 as the
center of the province, and the cities of
Genaveh and Deylam are in the next places
with weights equal to 0.241 and 0.101,
respectively. Also, the coastal cities of
Assaluyeh and Kangan, with the lowest
weight of 0.094, have the most unsuitable
condition in ISWM. Regarding the factor of
“indigenous and local characteristics “,
most of the surveyed cities have a similar
condition. Hence, the coastal city of
Bushehr has the highest weight of 0.388,
and the city of Deylam has the lowest
weight. Regarding the factor of “major
economical factor”, Assaluyeh City with a
weight of 0.336 is in the first place and
Bushehr and Kangan Cities are in the next
position with weights of 0.221 and 0.197,
respectively. Moreover, Deylam City with
a weight of 0.069 has the lowest position.
Regarding the factor of “exclusive features
of coastal area”, Kangan City has the
highest weight of 0.3020. Conidering the
“climatic and geological” factor, the
coastal city of Dayyer has the highest
weight of 0.332, and the cities of Kangan
and Assaluyeh are in the next position with
weights of 0.227 and 0.144, respectively.
Finally, in terms of “social factor and
culture building”, Bushehr has the highest
weight of 0.334, while Genaveh and
Kangan Cities are in the next position with
weights equal to 0.251 and 0.111,
respectively.
According to the results of ISWM
condition and also compared to other
coastal cities of the Bushehr Province, the
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coastal city of Bushehr has most
appropriate condition in the ISWM with a
weight equal to 0.302 and the coastal city
of Deylam has the worst condition with a
weigh equal to 0.083.

content of the manuscript and agreed on
all aspects of the work

4. Conclusion

We are grateful to all the scientific
consultants of this paper.

Coastal cities are widely affected by the
consequences of population growth that
threaten this fragile social-ecological
ecosystem in recent years, especially in
developing countries such as Iran. Also
these conditions get more complicated by
challenges
of
industrialization,
urbanization and its peripheral problems
such as overproduction of SWM. In this
regard, although in recent years, efforts
have been made to implement the
concepts
of
comprehensive
and
integrated waste management in these
cities by managers and planners, due to
the extent and complexity of the
conditions in these areas, they have been
ineffective.
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چکیده
با توجه به روند روزافزون شهرنشینی و تمرکز سرمایههای مختلف اقتصادی در مناطق ساحلی منجر
به پیامدهای منفی متعدد شده است .مدیریت پسماند جامد شهری بهعنوان یکی از این پیامدها

و تحت تأثیر عوامل متعدد به چالش پیچیدهای برای مدیران و تصمیم گیران این شهرها تبدیلشده

است که با توجه به تأثیرگذاری پسماند تولیدشده بر ابعاد مختلف اکوسیستم حاکم بر مناطق

ساحلی ،نیاز است تا بهطورجدی بهمنظور حفاظت از منابع موجود و دستیابی به توسعهی پایدار

شهرهای ساحلی به آن پرداخته شود .این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت جامع

پسماند جامد شهرهای ساحلی به روش توصیفی-تحلیلی انجامشده است .جامعه آماری شامل
کارشناسان ،متخصصان و فعاالن مدیریت پسماند شهرداریها و تشکلهای مردمنهاد مراکز

شهرستانهای ساحلی استان بوشهر است .بهمنظور تجزیهوتحلیل نتایج از تحلیل عاملی اکتشافی،
کلیدواژه ها:

مدیریت یکپارچه پسماند
جامد -استان بوشهر ،شهرهای

ساحلی ،تحلیل عاملی اکتشافی

روش تحلیل سلسله مراتبی و  GISاستفادهشده است .بر اساس نتایج تحلیل عاملی متغیرهای

موردبررسی به  6عامل محدود شدند که در ادامه و بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی ،عوامل

"نهادی و مدیریتی" و "ویژگیهای طبیعی مناطق ساحلی" به ترتیب با اوزان  0/387و  0/248نسبت

به سایر عوامل بیشترین اهمیت دارند .همچنین بر اساس نتایج ،شهر ساحلی بوشهر با توجه به
دارا بودن زیرساختهای الزم و انجام نسبی عملیات مدیریت جامع پسماند ،در مقایسه با سایر
شهرهای ساحلی با وزن  0/302وضعیت مناسبتری دارد .در پایان و بر اساس نتایج ،پیشنهادهای

بهمنظور پیادهسازی کارآمد مدیریت یکپارچه پسماند جامد در این مناطق ارائهشده است.

* نویسنده مسئول :سعید ملکی

آدرس :استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید
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 1مقدمه

ساحلی در ارتباط مستقیم با مدیریت منطقه

به گزارش بانک جهانی ،در حال حاضر تولید ساالنه

ممکن است بهسرعت از طریق شبکه فاضالب،

ساحلی است ،بهگونهای که پسماندهایی دفع شده

پسماند جامد شهری به  2/01میلیارد تن در سال

زهکش طبیعی زمین و رودخانهها وارد دریا شده و

پیامدهای افزایش جمعیت ،توسعه شهرنشینی،

ساحلی ،مشکالت متعددی را برای ساکنین این

شهروندان شناخته میشود که بهطور روزافزون

.) Krelling et al., 2017, Wesse et al., 2019

رسیده است .تولید پسماند جامد بهعنوان یکی از

درنهایت ضمن تهدید چرخه زیستمحیطی مناطق

صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی

مناطق ایجاد کند ( ;Becherucci et al., 2017

سبب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی ،آلودگی
خاک ،تخریب منابع طبیعی مانند پوشش گیاهی و

حتی شیوع و گسترش بیماریها و انقراض تنوع

زیستی شود (Ngoc and Schnitzer, 2009; ,
;Dhokhikah and Trihadiningrum, 2012
.);Aparcana, 2017; Mohamad Satori, 2018

مدیریت پسماند جامد به دلیل تأثیرگذاری و

تأثیرپذیری از عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و با توجه به ماهیت پویای این
عوامل ،پیچیده شده است (.)Di Nola et al., 2018
بهطورکلی رویکرد مدیریت پسماند جامد شهرها

به دنبال ایجاد استراتژیهای الزم برای دستیابی به

شیوهی کارآمد و مبتنی بر اهداف پایداری جامعه
است .بااینوجود به دلیل عدم پرداختن به همه
عوامل تأثیرگذار مدیریت پسماند جامد و نبود

رویکرد جامعنگر در آن و باوجود اجرای برنامههای

متعدد در شهرهای مختلف جهان ،تاکنون موفقیت
چندانی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه حاصل

نشده است( .)Fernando, 2019از طرفی مدیریت
پسماند جامد در شهرهای ساحلی به دلیل وجود

شرایط خاص نظیر تالقی و مجاورت اکوسیستمهای
خشک و آبی ،فعالیتهای گردشگری ،حملونقل و

تجارت ،افزایش تراکم جمعیت در مناطق ساحلی و

همچنین فعالیتهای گسترده صنعتی و استخراج
نفت و مکانیابی صنایع وابسته در این مناطق،

بهمراتب پیچیدهتر است ( Rezazadeh et al.,
2014; Oliveira and Turra, 2015; Granit et al.,
.)2017; de S. Pereira and Fernandino, 2019

عالوه بر این ،مدیریت ضعیف پسماند جامد در شهر
Qaderi et al.

مناطق ساحلی کشور ایران نیز در سالهای اخیر

بهطور گسترده تحت تأثیر پیامدهای منفی ناشی از

مدیریت ناکارآمد پسماند قرارگرفتهاند .این مناطق

عالوه بر چالشهای کلی کشور نظیر حجم باالی

تولید پسماند ،کمبود ماشینآالت و تجهیزات ،فقدان

بانک اطالعاتی جامع ،فقدان نیروی انسانی

متخصص،

بهشدت

زیستمحیطی
آالیندههای

ناشی

صنعتی،

تحت
از

تأثیر

افزایش

حملونقل

و

پیامدهای
جمعیت،

گردشگری

قرارگرفتهاند .در سالهای اخیر با تمرکز صنایع

مربوط به استخراج نفت و گاز در جنوب کشور و

درنتیجه آن افزایش چند برابری جمعیت در شهرهای

مجاور این فعالیتها و همچنین حضور گسترده
گردشگران و افزایش تراکم جمعیت در سواحل

شمالی ،موجب فشار حداکثری بر منابع و

اکوسیستمهای شکننده مناطق ساحلی کشور شده

است بهگونهای که تداخل چالشهای متعدد و

مسائل چندبعدی در مدیریت پسماند این مناطق،

تأثیرگذاری مخرب آنها را دوچندان نموده است .بر
اساس مطالعات انجامشده ،از سال  1385تا 1395

میزان جمعیت در مناطق ساحلی شمالی حدود 15
درصد و در مناطق ساحلی جنوبی کشور حدود 30

درصد افزایشیافته است(قادری 1و همکاران.)2020،

در همین راستا ،شهرهای ساحلی استان بوشهر

نیز تحت تأثیر فعالیتهای مربوط به استخراج و

صادرات نفت و صنایع وابسته مانند پتروشیمیها،

در سالهای اخیر مهاجرپذیر شدهاند و این در حالی

است که این شهرها عموما فاقد محلهای دفن

1
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پسماند مناسب ،تجهیزات و ماشینآالت موردنیاز

به ابزارهای تجزیهوتحلیل الزم رویکردهای سیستمی

مختلف مربوط به مدیریت پسماند هستند .بر

پشتیبانی نموده و زمینه ایجاد یک راهبرد جامع و

کافی ،مشارکت مؤثر پایین ساکنین در مراحل

اساس آمار اعالمشده توسط استانداری بوشهر ،در
حال حاضر میزان تولید پسماند جامد این استان
برابر  988تن در روز است که از این میزان 620 ،تن

مربوط به شهرهای ساحلی است و این در حالی
است که فقط در شهر بوشهر بهصورت محدود

یکپارچه فراهم نماید( .)Di Nola et al., 2018این

پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت جامع

و یکپارچه پسماند شهرهای ساحلی صورت گرفته

است و تالش شده است تا ضمن تعیین عوامل

تأثیرگذار بر مدیریت جامع پسماند شهرهای

مدیریت پسماند جامد شهری بهصورت تفکیک در

موردمطالعه ،درنهایت نسبت به مقایسه شهرهای

هیچگونه اقدام مؤثری پیرامون مدیریت یکپارچه

نماید تا با تعیین وضعیت آنها نسبت به یکدیگر

محل دفن صورت میگیرد و سایر شهرهای ساحلی
پسماند جامد شهری انجام نمیشود .بهگونهای که

ساحلی استان بوشهر بر اساس این عوامل اقدام
اولویتبندی مناسبی جهت انجام اقدامات آتی

در حال حاضر شهرهای عسلویه ،کنگان و دیر

صورت پذیرد.

دچار محدودیتاند و این امر سبب شده است تا

 2مبانی نظری

بهشدت نسبت به مکانیابی محل دفن پسماند
بهطور گسترده پسماند شهری و پسماند ویژه صنایع

مستقر در منطقه ( به میزان  250تن در روز) در

مکانهای متفرقه و گاهی در ترکیب باهم ،رهاسازی
شوند .عالوه بر این و به گزارش دانشگاه علوم
پزشکی

استان

بوشهر،

پسماند

بیمارستانی

تولیدشده در استان در سال  1399به مقدار  5.5تن
در روز رسیده است که عمدتا پس از ضدعفونی در

مراکز درمانی ،برای دفن ،به مراکز دفع پسماند
شهرداریها منتقل میشوند.

 2.1پسماند جامد شهری

پسماند جامد بهعنوان مادهای بیفایده و غالبا

خطرناک که دارای محتوای مایع کم است،
تعریفشده

است

( ;2003

Development,

 )Pereira and Fernandino, 2019و شامل

پسماندهای شهری ،پسماندهای صنعتی و تجاری،

لجن فاضالب ،پسماندهای حاصل از عملیات
کشاورزی و دامداری است .منابع متعددی در مناطق

شهری برای تولید پسماند جامد وجود دارد که شامل

با توجه پیچیدگیهای مسائل پیرامون مدیریت

ساکنین ،فعالیتهای تجاری و مؤسسات خصوصی

حرکت بهسوی اهداف پایداری جامعه ،میبایست بر

پسماند جامد شهری تولیدشده توسط شهروندان

همه عوامل تأثیرگذار بر آن باشد .بدین منظور نیاز

مدیریت شود (جدول .)1

پسماند جامد شهری ،دستیابی به راهحل ایدئال و

پایه رویکرد مدیریتی یکپارچه و با در نظر گرفتن
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است که از تصمیمگیریهای سطوح مختلف

و عمومی میشود( .)Shekdar, 2009بهطورکلی

انواع مختلفی دارد و میبایست توسط شهرداری
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جدول  1انواع پسماند جامد شهری و منابع تولیدکننده آن منبع)Memon, 2009 ( :
منابع

تولیدکنندههای پسماند جامد

فعالیت
تجاری

شهری

فلزات ،خاکستر ،مواد زائد ویژه (اقالم مصرفی وسایل الکترونیکی،

(مجتمعهای مسکونی)

مغازهها ،رستورانها ،هتلها ،فروشگاههای

خدمات

باقیمانده مواد غذایی ،کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،منسوجات ،شیشه،

منازل تک خانواری و چند خانواری

ساکنین

مؤسسات

انواع تولیدشده

باتری ،روغن و الستیک) و پسماندهای خطرناک خانگی
کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،چوب ،مواد زائد مواد غذایی ،شیشه ،فلزات ،مواد

زنجیرهای ،ساختمانهای اداری

زائد ویژه ،مواد زائد خطرناک

مراکز آموزشی ،مراکز دولتی ،مراکز درمانی،

کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،چوب ،مواد زائد مواد غذایی ،شیشه ،فلزات ،مواد

زندانها

زائد ویژه ،مواد زائد خطرناک

پاکسازی خیابانها ،مناظر عمومی ،پارکها

خاکروبه خیابانها ،هرس درختان و چمن ،پسماندهای پارکهای
عمومی ،سواحل و سایر مناطق تفریحی

و فضاهای سبز ،سواحل و مناطق تفریحی

کمیت و کیفیت پسماند تولیدشده به عوامل

کافی نیستند و این در حالی است که هیچ سیستم

مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی

واحدی برای مدیریت همه بخشهای پسماند جامد

است .بنا به گزارش بانک جهانی در سال ،2016

 .) Liamsanguan and Gheewala, 2008از

بستگی دارد و در مناطق مختلف باهم متفاوت

شهری نیز وجود ندارد( ;Menikpura et al., 2013

مقدار تولید ساالنه پسماند جهانی برابر  2.01میلیارد

طرفی ضرورت حفاظت از کیفیت محیط شهری در

ازنظر زیستمحیطی هرگز مدیریت نمیشود و در

تا اهمیت پیادهسازی مدیریت یکپارچه پسماند

تن است گه از این مقدار تولیدشده 33 ،درصد آن

مراحل مختلف توسعه (فعلی و آینده) سبب میشود

طبیعت تلنبار و یا سوزانده میشود .عالوه بر این

جامد شهری با در نظر گرفتن همه ابعاد و مؤلفههای

جامد به مقدار  3.40میلیارد تن در سال برسد

زیستمحیطی افزایش یابد( ;Aid et al., 2017
Brancoli et al., 2020; Yadav and Karmakar,
.)2020, Tsai et al., 2020; Bui et al., 2020

پیشبینی میشود تا سال  2050مقدار تولید پسماند

( .)Kaza et al,. 2018میزان تولید ساالنه پسماند

شهری ایران بیش از  10میلیون تن و متوسط سرانه

تأثیرگذار بر آن ازجمله ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،

تولید پسماندهای شهری در ایران  240کیلوگرم در

مدیریت یکپارچه پسماند جامد را میتوان

نیز مربوط به تهران است که سرانه هر نفر برابر 450

مدیریتی مناسب برای دستیابی به هدف خاص

 2.2مدیریت یکپارچه پسماند جامد

 .)2019بهعبارتیدیگر ،مدیریت یکپارچه پسماند

سال است و بیشترین تولید سرانه پسماند شهری

بهعنوان انتخاب و بهکارگیری فناوری و برنامه

کیلوگرم است(آهنی 1و همکاران.)2021 ،

مدیریت پسماند تعریف کرد( Kinantan et al.,

شهری

جامد به رویکرد استراتژیک برای مدیریت پایدار

2

مدیریت پسماند جامد شامل همه فعالیتهای

پسماندهای جامد به درنظر گرفتن همه منابع و

جوانب اشاره دارد و همه مراحل تولید ،تفکیک،

مربوط به جمعآوری پسماند تولیدشده در نواحی

انتقال ،دستهبندی یا مرتبسازی ،تصفیه ،بازیابی و

پردازش و درنهایت دفن بر اساس اصول بهداشتی

حداکثری

میدهد

شهرها و تغییر سبک زندگی افراد ،راهحلهای ساده

با سایر مالحظات اقتصادی و اجتماعی ،این روش به

شهری و حمل آن به نواحی دورتر در حومه بهمنظور

موجود است( .)Shekdar, 2009با افزایش جمعیت
برای حل مشکالت مربوط به مدیریت دفع پسماند
Aheni et al.

1

دفع را بهصورت یکپارچه و با تأکید بر استفاده
از

منابع،

پوشش

( .)Liamsanguan & Gheewala, 2008در ارتباط

Integrated solid waste management
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مدیران پسماند کمک میکند تا سیستمهای

اقتصادی ،اجتماعی ،محیط کار و اقدامات دولت و

(شکل  .)1به بیانی دیگر مدیریت یکپارچه پسماند

چارچوب قانونی ،حمایت ساختاری ،فنّاوری مناسب،

مقرونبهصرفه و ازلحاظ اجتماعی مقبول باشد

و آگاهسازی عمومی و نقشه عملیاتی برای بهبود در

مدیریت پایدارتر پسماندهای جامد را طراحی کنند

باید ازلحاظ محیطزیستی مؤثر ،ازلحاظ اقتصادي

(عبدلی .)2007 ،1بر همین اساس برای دستیابی به
اهداف مدیریت یکپارچه پسماند جامد شهری در

ارتباط با بسیاری از عوامل دیگر مانند شرایط

شهرداری میبایست مواردی مانند سیاستها و

مدیریت عملیات مربوطه ،مدیریت مالی ،مشارکت
نظر گرفته شود( ;Ngoc & Schnitzer 2009
;Shekdar, 2009; Menikpura et al., 2013
.)Rigamonti et al., 2016; Granit et al., 2017

رشد جمعیت و سهم شهرها
از تولید ناخالص ملی که در

نهایت تولید پسماند شهرها

را افزایش می دهند

پسماند شهری تاثیر منفی بر

با تغیر سبک زندگی و الگوی

محیط زیست محلی می

مصرف ،پسماند تولید شده

گذارد (آب،ريال هوا ،خاک و

از نظر کیفی و کمی تغییر

سالمتی انسان)

کرده است

نیاز به ISWM
صنعتی

شدن

و

پیچیدگی،

رشد

هزینه

ها

و

هماهنگی مورد نیاز برای

اقتصادی پسماند بیشتری

مدیریت

می کند که اغلب شامل مواد

پسماند

افزایش یافته است.

مضر و سمی اند.

شهر

حکومت محلی به پسماند ،به

عنوان یک فرصت درآمدی نگاه

می کنند :بازیافت زباله های
ارزشمند و کاهش پیامدهای

زیست محیطی

شکل  1نیاز به مدیریت یکپارچه پسماند شهری ،منبع)UNEP, 2009 ( :

پیاده سازی مدیریت یکپارچه پسماند شهری با

اهداف فنی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی

درحال توسعه به دلیل رشد سریع شهر نشینی و

چالش های پیاده سازی مدیریت یکپارچه پسماند

چالش ها و موانع متعددی به ویژه در کشورهای
تغیر الگوی مصرف شهروندان ،روبرو است و تنها
کشورهای توسعه یافته که دستیابی مناسبی به

Abdoli
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دارند ،به خوبی پیاده سازی شده است .از جمله

شهری در کشورهای درحال توسعه به شرح زیر

است:

1
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 )1کشورهای در حال توسعه با شهرنشینی و رشد

سریع جمعیت روبرو هستند و این امر گاهی از

ظرفیت آستانه سیستم فراتر می رود و در مدیریت
پسماندها مشکل ایجاد می کند.

 )2بهداشت عمومی ،محیط زیست و مدیریت

پسماند با هم مرتبط اند و اگر مدیریت آن به درستی

انجام نشود ،هم سالمت عمومی و هم محیط زیست

را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه اختالل عمده

ای در سیستم مدیریت پسماند ایجاد می کند.

به ایجاد معضالت جدی در منطقه ساحلی میشود

و به تشدید مسائل آلودگی دریایی کمک

میکنند( Becherucci et al., 2017; El Zrelli et

 .)al., 2019عالوه بر این مدیریت ناکارآمد پسماند
باعث آلودگی اقیانوسهای جهان ،مسدود شدن

زهکشها و ایجاد سیل ،انتقال بیماریها از طریق

افزایش جمعیت ناقلین ،افزایش مشکالت تنفسی
در اثر انتشار آالیندههای مربوط به سوزاندن
پسماندها و افزایش ذرات معلق در هوا ،آسیب

بهجانوران و موجوداتی که پسماندها را بهصورت

 )3سلسله مراتب مدیریت پسماند یکی از

ناآگاهانه مصرف میکنند و تأثیرگذاری بر توسعه

از گزینه های مختلف تصفیه مانند کمپوست سازی

گردشگری میشود( .)Chen et al., 2019از طرفی در

 )4با وجود مدل های برنامه ریزی مناسب،

گردشگری و صیادی مقادیر زیادی از مواد پالستیکی

بزرگترین چالش ها است و به طیف وسیع و جامعی

اقتصادی این مناطق مانند

و بازیافت نیاز دارد.

مناطق ساحلی و درنتیجه فعالیتهای مانند

اطالعات ناکافی در مورد تفکیک در مبدا نقش عمده

ای در محاسبه مقدار بازیافتی از زباله های جمع
آوری شده ایفا می کند .مقدار مواد تفکیک شده به
پوشش سیستم جمع آوری ،کارایی تفکیک زباله و

میزان مشارکت شهروندان بستگی دارد (Kumar,
).2018

تاکنون پژوهشهای متعددی پیرامون بررسی

ابعاد مختلف مدیریت یکپارچه پسماند جامد شهری
و عوامل موثر بر بهبود پیاده سازی آن انجامشده

است .بااینوجود پژوهشهای که با رویکردی
یکپارچه و باهدف تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت

یکپارچه پسماند شهرهای ساحلی انجام شود محدود

است .بهطور مثال و بر اساس پژوهشهای

انجامشده توسط تسای و همکاران ،مدیریت
نامناسب پسماند با افزایش آلودگی خاک ،هوا و آب
بهویژه در شهرهای ساحلی میتواند آسیب جدی به

اکوسیستمهای شهری وارد کند که درنهایت بهطور

مستقیم بر ایمنی انسان یا بهداشت عمومی تأثیر

میگذارد( .)Tsai et al., 2020بچروکی و همکاران و
همچنین ال زرلی و همکاران نیز در پژوهشهای

جداگانه دریافتند که ورود پسماند جامد با دفع
مستقیم و یا از طریق سیستم زهکشی به دریا منجر

کاهش فعالیت

بهجا میماند که دارای پیامدهای منفی متعدد است.

بهطور مثال بر اساس گزارشهای کالبدشکافی،

مصرف پالستیک ،بهویژه مصرف کیسههای خرید ،را
یکی از دالیل اصلی مرگ در گونههای دریایی

میدانند .همچنین در سالهای اخیر موضوع ریز
پالستیکهای تولیدشده و ورود آن به زنجیره غذایی

انسانی بهعنوان یک چالش مهم در مباحث پیرامون

امنیت غذایی انسان مطرحشده است( Iñiguez et
;al., 2016, Moore, 2011, Bimali et al., 2018
 .)Alfaro-Núñez et al., 2021درادامه به برخی از
این پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع اشاره

شده است؛ عبدلی و همکاران ( ،)2013در پژوهشی

با عنوان سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی

استان مازندران ،ضمن بررسی دستورالعمل های

مدیریت پسماند در شهرهای ساحلی ،نتیجه می

گیرند که عواملی نظیر ورود شیرابه به محیط ساحلی

و کمبود مکان برای دفن پسماند شهری بیشترین

تاثیر را بر مدیریت پسماند محیط ساحلی استان

مازندران دارند و در ادامه نیز پیشنهاداتی را برای
بهبود این سیستم ارائه داده اند .همچنین آصفی و

فریمان ( )2021نیز در پژوهشی مروری و با عنوان

«آلودگی محیط زیستی تخلیه پسماند شهری بر روی

سالمت بوم سازگان دریایی در ساحل خرچنگ
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کنارک-خلیج چابهار» ،نتیجه می گیرند که روش

سیاستگذاری

سبب آلودگی خاک و هوا شده و با ورود شیرابه های

می پردازد و نتیجه می گیرند که بین این ابعاد مورد

مواد آلی ،محیط ساحلی با مشکالت متعدد بهداشتی

دستیابی به اهداف پایداری ،ضمن تاکید بر مشارکت

ریگامونتی و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان

کالبد شهر ،جریانات توریستی ،حمایت رهبری

سنتی دفع پسماند شهری در محدوده مورد مطالعه،

سمی ،پالستیک و ریزپالستیک ،فلزات سنگین و
و در معرض تخریب قرار گرفته است .عالوه بر این،

زیستمحیطی ،مشارکت ذینفعان و آگاهی جامعه

بررسی ارتباط متقابل وجود دارد و به منظور
ذینفعان ،سیاست ها و چارچوب قانونی ،باید بر

"سیستم های مدیریت پسماند جامد شهری؛

سیاسی ،اشتراک هزینه ها ،اتخاذ استراتژی متقابل

ها" ،با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی به دنبال

شود (.)Tesai et al., 2021

شهری و تعریف شاخص های مرتبط با آن هستند و

 2.3محدوده مورد مطالعه

شاخصی برای ارزیابی پایداری و زیست محیطی آن
تعیین سطح پایداری سیستم های مدیریت پسماند
نتیجه می گیرند که کمی سازی سطوح بازیافت
پسماند و انرژی حاصل از آن ها ،عالوه بر کاهش

هزینه های مدیریت پسماند ،امکان مقایسه

سیستم های مدیریت یکپارچه پسماند شهری را با
روشی عینی فراهم می نماید( Rigamonti et al.,

 .)2016همچنین بوی و همکاران ( )2020در پژوهشی

با عنوان "تعیین موانع مدیریت پایدار پسماند

شهری با استفاده از روش دلفی" ،ضمن شناسایی
 146مانع در دستیابی به مدیریت پایدار پسماند

شهری آن ها را در چهار بعد اصلی شامل مشکالت
فنی ،موانع به اشتراک گذاری دانش و آگاهی،
محدودیت های منابع انسانی و مشکالت اقتصادی و
اجتماعی دسته بندی می کنند.

بر اساس نتایج

این پژوهش ،پسماند شهری خطرناک ،اعتبارات مالی
ناکافی برای انجام پژوهش های مرتبط ،معماری

محلی ،منابع انسانی ناکارآمد و فقدان یک فرآیند
استاندارد جمع آوری پسماند شهری به عنوان

مهمترین مانع شناخته شدند ).(Bui et al., 2020

تسای و همکاران ( )2021نیز در پژوهشی با عنوان
"مدیریت پایدار پسماند جامد در شهرهای توریستی

ساحلی ویتنام" با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی
فازی و تحلیل کمی و کیفی ،به بررسی ابعاد مختلف

تاثیر گذار بر مدیریت پایدار پسماند جامد نظیر
بودجه

و

هزینهها،

فعالیتهای

گردشگری،
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و

چارچوب

قانونی،

مشارکت

و همکاری های فنی در محیط های ساحلی تاکید

اسـتان بوشـهر در جنـوب غربـي ايـران و از شـمال بـه

استانهای خوزستان و كهگيلويـه و بويراحمـد ،از
جنوب به خلیجفارس و استان هرمزگان ،از شرق به
استان فارس و از غرب به خلیجفارس محدود است.

این استان شامل  40شهر و  10شهرستان است که

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال

 1395جمعیت استان حدود  1052120نفر است که
از این تعداد 71.9 ،درصد شهرنشین هستند

(مرکزآمار

ایران،1

.)2015

مساحت

آن

حدود 46/23197کیلومترمربع که  865كيلومتر آن
بهصورت مـرز سـاحلي بـا دريـاي خلیجفارس دارد و به
علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیجفارس،

صادرات و واردات دریایی ،فعالیتهای صیادی ،وجود

ذخایر نفت و گاز (پایانه صادرات نفت در جزیره

خارک ،پارس جنوبی و شمالی) ،کشاورزی و وجود

نیروگاه هستهای از اهمیت راهبردی و اقتصادی
برخوردار است .از بین شهرهای استان بوشهر ،تعداد
 13شهر به عنوان شهر ساحلی و در مجموع ،با

جمعیت  510703هزار نفر 43 ،درصد جمعیت
استان در این شهرها ساکن هستند و  6شهر از
شهرهای ساحلی استان بوشهر ،نقش کارکردی به

عنوان مرکز شهرستان را دارند .شهرها گناوه و دیلم

در شمال استان که بیشتر نقش تجاری دارند و

شهرهای عسلویه و کنگان در جنوب استان قرار دارند

1
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و به عنوان مراکز اصلی صنایع استخراج گاز طبیعی

و پتروشیمی محسوب می شوند .در این بین ،شهر

ساحلی دیر بیشتر نقش تجاری و صیادی دارد و در

سال های اخیر فعالیت شرکت های تجاری استخراج
متانول طبیعی در مجاور آن شروع شده است.

شکل  2محدوده ی موردمطالعه (باز ترسیم :نگارندگان)

 3روش تحقیق

مدیریت پسماند شهری در نهادهای مدیریتی مانند

پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و

بوشهر است .نمونهگیری بهصورت تصادفی و

گرفته است .گردآوری دادهها نیز به روش اسنادی،

برابر  201نفر است .نتایج این پرسشنامه در نرمافزار

بررسی دادهها با روش توصیفی – تحلیل صورت
کتابخانهای و میدانی انجامشده است .برای انجام

این پژوهش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی

استانداری و شهرداریهای شهرهای ساحلی استان

طبقهبندیشده و حجم آن بر اساس فرمول کوکران
SPSS1

و

با تحلیل

عاملی

اکتشافی2

مورد

تجزیهوتحلیل قرار گرفت .محاسبه روایی پرسشنامه

اکتشافی عوامل مؤثر بر مدیریت جامع پسماند در

بهصورت روایی محتوایی و بر مبنای نظر خبرگان و

گردید .بدین منظور از پرسشنامه اول بهصورت

آن نیز از روش آلفای کرونباخ در نرمافزار SPSS

شهرهای ساحلی از میان متغیرهای موجود استخراج

کارشناسان صورت پذیرفت و بهمنظور تعیین پایایی

محقق ساخته و بهمنظور تعیین روابط بین متغیرها

استفادهشده است که مقدار آن برابر  0/92است و

شد .جامعهی آماری شامل  280نفر از کارشناسان

پرسشنامه و پایایی آن بود .در ادامه بهمنظور تعیین

با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده

)statistical package for the social sciences (SPSS

1

نشاندهنده هماهنگی درونی مناسب بین سؤاالت

Exploratory factor analysis
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وزن و مقایسه شهرهای ساحلی استان بوشهر بر

شاخصها و متغیرهای استخراجشده ،از روش تحلیل

از روش تحلیل سلسله مراتبی 1بر مبنای مقایسات

استفادهشده است .بدین منظور ابتدا فرض نرمال

اساس نظر کارشناسان و خبرگان از طریق

بهدستآمده برای شاخص کشیدگی متغیرها از 0/15

تکمیل پرسشنامهها ازنظرات  15نفر کارشناس و

است که با توجه بهقرار گرفتن در بازه  +2تا -2

اساس عوامل مؤثر بر مدیریت جامع پسماند جامد،

زوجی استفاده شد .انجام تحلیل سلسله مراتبی بر
پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت و بهمنظور

خبره مرتبط با مدیریت پسماند جامد شهری و
کارشناسان فعال در شهرهای ساحلی استفادهشده

است .روش نمونهگیری بهصورت غیر تصادفی و

عاملی اکتشافی در محیط نرمافزار  SPSSنسخه 19

بودن متغیرها موردبررسی قرار گرفت .مقادیر

تا  -0/70و شاخص چولگی متغیرها از  -0/50تا 0/90

میتوان گفت دادهها توزیع نرمال دارند .در ادامه از
آزمون کفایت

نمونهبرداری2

 ،برای حصول اطمینان

از قابلاجرا بودن انجام تحلیل عاملی بر روی متغیرها

مستقیم انجام شد و بهمنظور اعتبار سنجی

استفاده شد که این مقدار نیز برابر  0/74است.

مراتبی

که زیربنای تحلیل عاملی است از آزمون کرویت

مقایسات زوجی صورت گرفته ،از ضریب ناسازگاری
مقایسات

زوجی

استفادهشده است.

در

تحلیل

سلسله

همچنین برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرها
بارتلت 3استفادهشده است که در مقادیر p<0.01

معنیدار است .نتایج مربوط به آزمون  KMOو

 4یافته ها و بحث

کرویت بارتلت و نیز سطح معناداری آن در جدول 3

بهمنظور تحلیل نتایج ،ابتدا جهت تعیین عوامل مؤثر

نمایش دادهشده است.

بر مدیریت جامع پسماند شهرهای ساحلی از میان
جدول  2آماره  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت (منبع :نگارندگان)
0/74

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

8072/53

Approx. Chi-Square

351

( Dfدرجه آزادی)

0/000

(Sigسطح معنیداری)

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش بین متغیرهای

مختلف که بر دستیابی شهرهای ساحلی به مدیریت

Bartlett's Test of Sphericity

بهمنظور تعین عوامل ،با استفاده از چرخش

واریماکس تعداد شش عامل که دارای مقادیر ویژه

جامع و یکپارچه پسماند تأثیرگذارند ،همبستگی

باالتر از  1هستند به دست آمد (جدول  .)4مقدار

خالصهسازی متغیرهای موردنظر و دستهبندی آنها

که توسط آن عامل تبیین میشود .درمجموع عوامل

معنیداری وجود دارد که از این همبستگی ،بهمنظور

ویژه هر عامل ،نسبتی از واریانس کل متغیرهاست

در عوامل محدودتر استفادهشده است .بر این

استخراجشده حدود  84درصد از کل واریانس

عامل استخراج گردید.

 24/75درصد از واریانس گویهها را برای مدیریت

اساس و از بین  29متغیر شناساییشده ،تعداد 6

متغیرهای اصلی پژوهش را تبیین میکند .عامل اول

جامع پسماند تبیین میکند .درصد واریانس برای

)Analytical hierarchy process (AHP

1

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

2

Bartlett's Test of Sphericity

)(KMO
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زیرزمینی و تأثیرپذیری مستقیم در برابر پیامدهای

سایر عوامل به ترتیب برابر 8/5 ،11/5 ،13/9 ،17/8

و  7/8درصد است .نامگذاری عوامل بهصورت

تغییرات اقلیمی مانند افزایش سطح دریا است،

عامل صورت گرفت .عامل اول پیرامون متغیرهای

مانند طرحهای توسعهی فرا منطقهای

است

که بهعنوان عامل "اجتماعی و فرهنگسازی"

متغیرهای مربوطه به "خصوصیات بومی و محلی" و

عامل چهارم مربوط به "فعالیتهای کالن اقتصادی"

قراردادی و بر اساس متغیرهای تشکیلدهندهی هر

همچنین عوامل پنجم و ششم به ترتیب با توجه به

مربوط به جمعیت ،آموزش و فرهنگسازی و ...است

نیز عامل "اقلیم و زمینشناسی" نامگذاری شده

نامگذاری شده است .عامل دوم پیرامون نقش

است .در ادامه بار عاملی هر یک از عوامل بر اساس

شهرداری در مراحل مختلف مدیریت پسماند شهری

متغیرهای تشکیلدهندهی آنها ذکرشده است

است و بهعنوان عامل "مدیریتی و نهادی" نامگذاری

(جدول .)5

شده است .عامل سوم مربوط به "ویژگیهای طبیعی
مناطق ساحلی" مانند باال بودن سطح آبهای

جدول  3عوامل استخراج شده همراه با مقدار و یژه ،درصد وار یانس و درصد وار یانس تجمع ی (منبع :نگارندگان)
ردیف

عاملها

مقدار

درصد واریانس

درصد تجمعی

مقدار ویژه بعد

درصد

1

اول

11.908

44.105

44.105

6.682

24.750

2

دوم

4.373

16.197

60.302

4.807

17.804

3

سوم

2.269

8.405

68.707

3.740

13.853

4

چهارم

1.750

6.483

75.190

3.111

11.521

5

پنجم

1.391

5.151

80.341

2.276

8.430

6

ششم

1.014

3.376

84.98

2.090

7.740

مقدار ویژه

ویژه

واریانس

از چرخش

واریانس

بعد از چرخش

جدول  4یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی دوران یافته به روش واریماکس (منبع :نگارندگان)
عوامل

نام قراردادی

عالمت

اول

اجتماعی و فرهنگسازی

X11

فعالیت گروههای غیررسمی و مردمنهاد در جمعآوری پسماند

X4

جمعیتپذیری شهرها

دوم

نهادی و مدیریتی

اختصار

(گویه)

بار

0.872
0.801

عاملی

X5

مشارکت ذینفعان (شهروندان ،صنایع و )...

0.795

X20

پیادهسازی عملیات مختلف مدیریت جامع پسماند

0.773

X21

فرهنگسازی و آگاهی عمومی شهرداریها

0.763

X7

آموزشهای رسمی گروههای سنی مختلف

0.750

X18

فعالیتهای سبز و دوستدار محیطزیست شهری

0.840

X29

پیامدهای منفی گردشگری مانند تولید پسماند ،تخریب منابع

0.598

طبیعی و ...
X16

عدم تفکیک و مدیریت ناکارآمد شهرداری در محلهای دفن

0.498

X9

منابع مالی شهرداریها

0.837

X10

ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی و نیروی تخصصی شهرداریها

0.828
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X13

برنامهریزی و طرحهای توسعه پیشنهادی توسط مشاوران و

0.828

پیمانکاران
X15

سوم

ویژگی طبیعی مناطق

بهبود تجهیزات جمعآوری و حمل مدرن

0.679

X6

مکانیابی غیراصولی محلهای تفکیک و دفن

0.664

X12

ارزیابیهای دقیق اولیه از وضعیت پسماند شهرهای ساحلی

0.486

X14

ترکیبات و اجزا تشکیلدهنده پسماند تولیدشده

0.478

X22
X19

تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای دستیابی به فنّاوری مدرن

0.599

روشهای جمعآوری و حمل سنتی

X27

وجود منابع طبیعی و مناطق حساس و حفاظتشده

0.648
0.722

ساحلی
X26

تأثیر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی مانند افزایش سطح دریا و

0.721

X25

باال بودن سطح آبهای زیرزمینی

0.665

X2

فعالیت صیادی و کشتیرانی

0.818

سیالب
چهارم

عوامل کالن اقتصادی

پنجم

خصوصیات بومی و محلی

ششم

اقلیم و زمینشناسی

X1

توسعه صنایع آالینده در سواحل

0.695

X28

پیامدهای مثبت گردشگری مانند افزایش درامد و ...

0.666

X8

طرحهای توسعهی آبزیان

0.529

X22
X3

تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای دستیابی به فنّاوری مدرن

0.599

ویژگیهای فرهنگی و اعتقادی جوامع محلی

X17

ویژگیهای کالبدی ،طراحی و معماری شهری

0.758

X14

ترکیبات و اجزا تشکیلدهنده پسماند تولیدشده

0.478

X24

خصوصیات زمینشناسی مانند شیب ،جنس خاک و ...

0.821

X23

شرایط اقلیمی مانند دما و رطوبت باال در فصل تابستان

0.654

بهمنظور تعیین اهمیت هر یک از عوامل ،از روش

پژوهش ،مربوط به عامل نهادی و مدیریتی با وزن

کارشناسان و خبرگان مدیریت پسماند شهری

و نیروی تخصصی شهرداریها ،برنامهریزی و

تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر
بهویژه در مناطق ساحلی استفاده شد .بهمنظور

برابر  0/378است .ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی

طرحهای توسعه پیشنهادی توسط مشاوران و

تسهیل در انجام محاسبات در تحلیلهای سلسله

پیمانکاران ،بهبود تجهیزات جمعآوری و حمل مدرن،

است .درروش تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی

استخراج گردیده است و نشاندهنده اهمیت و

عملیاتی) برنامهریزی و تهیه گزینههای مختلف برای

دارد.

مراتبی ،از نرمافزار اکسپرت چویز استفادهشده

پس از تبیین اهداف کلی و بیان مقاصد (اهداف

رسیدن به اهداف و مقاصد برنامهریزی« ،ارزیابی»

صورت میپذیرد تا بر اساس شایستگی نسبی هر
یک از گزینهها ،گزینهی مطلوب یا بهینه انتخاب

شود (زبردست  .)2002با توجه به نتایج حاصل از

مدل ( AHPشکل )2و بهمنظور تعیین عوامل بهینه

در مدیریت جامع پسماند شهرهای ساحلی ،در بین

عوامل موردبررسی ،بیشترین اهمیت بر اساس هدف
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0.919

مکانیابی غیراصولی محلهای تفکیک و دفن و ...
جایگاه این متغیرها در دستیابی به اهداف پژوهش
همچنین عوامل ویژگیهای خاص و طبیعی

مناطق ساحلی و عوامل اجتماعی و فرهنگی نسبت
به عامل اول ،به ترتیب با وزنهای  0.248و 0.158

نسبت به عامل اول از اهمیت کمتری برخوردارند و

عامل خصوصیات بومی و محلی نیز با وزن برابر

 0.040کمترین اهمیت را نسبت به سایر عوامل دارد.
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عامل پنجم

0.040

عامل چهارم

0.066

عامل ششم

0.110

عامل اول

0.158

عامل سوم

0.248

عامل دوم

0.378

Inconsistency: 0.04
With 0 missing judgments
شکل  3اهمیت هر یک از عوامل موثر (منبع :محاسبات نگارندگان)

در ادامه شهرهای موردمطالعه بر اساس هر یک از

پسماند شهری در عامل نهادی و مدیریت نسبت به

عوامل استخراجشده توسط کارشناسان و خبرگان و

سایر شهرها ،وضعیت مناسب تری دارد .از طرفی در

شدند که درنتیجه آن و بر اساس عامل شهر بوشهر

دلیل عدم مکانیابی بهینه محل دفن پسماند شهری،

با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی باهم مقایسه

بین شهرهای مورد بررسی ،شهر ساحلی دیلم به

نسبت به سایر شهرها در عوامل نهادی و مدیریتی،

عدم پیاده سازی مراحل مختلف مدیریت پسماند

به ترتیب با وزنهای  0/388 ،0/375و 0/334

عدم در اختیار داشتن ماشین آالت و منابع مالی و

خصوصیات بومی و محلی و عامل اجتماعی -فرهنگی

وضعیت مناسبتری دارد.

برتری شهر بوشهر در عامل نهادی و مدیریتی به

دلیل نقش کارکردی مرکز استان و تمرکز نهادها و

سازمانهای تصمیم گیر در مقیاس منطقهای در این
شهر است که سبب تصمیمگیری و برنامهریزی و

فراهمسازی منابع موردنیاز مالی به شیوه مؤثرتر

میگردد .عالوه بر این شهر بوشهر به دلیل دارا بودن
سرانه جمعیتی باالتر نسبت به سایر شهرهای مورد
بررسی از منابع مالی و امکانات ،تجهیزات و ماشین

آالت بیشتری برخوردار است .همچنین تشکیالت

سازمانی مرتبط با مدیریت یکپارچه پسماند شهری
در این شهر گسترده تر و به دلیل دارا بودن منابع

انسانی کارآمدتری نسبت به سایر شهرها و همچنین
پیاده سازی نسبی مراحل مختلف مدیریت جامع

شهری از جمله بازیافت و تولید کمپوست و همچنین
انسانی مورد نیاز ،وضعیت نامناسب تری دارد .البته

این موارد در سایر شهرهای بررسی شده به غیر از

بوشهر ،تقریبا مشترک است و اغلب شهرهای

بررسی شده وضعیت مشابه داشته و چندان

اختالفی با هم ندارند.

برتری شهر بوشهر نسبت به سایر شهرهای مورد

بررسی در عامل اجتماعی و فرهنگی ،به دلیل
فعالیت های سازمان های مردم نهاد در این شهر،

فرهنگ سازی و آگاهی عمومی و انجام اقداماتی

نظیر تفکیک زباله در برخی ازمناطق شهر است .در

این بین،شهر ساحلی دیر به دلیل عدم فعالیت های

سبز و همچنین فرهنگ سازی و آگاهی بخشی

عمومی توسط سازمان های مرتبط،سبب شده است

تا بعد اجتماعی و فرهنگی مدیریت یکپارچه پسماند
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در این شهر وضعیت نامناسبی داشته باشد و

در عامل اقلیم و زمینشناسی شهر ساحلی دیر

تاثیر پیامدهای مختلف انباشت و رهاسازی پسماند

مناسب تر از سطح دریا و عالوه بر این جنس خاک

محدوده بافت فرسوده شهر به طور گسترده تحت

جامد شهر به ویژه در فصل تابستان باشد.

همچنین در عامل کالن اقتصادی ،شهر عسلویه

نسبت به سایر شهرها با وزن  0/336وضعیت

مناسب تری دارد .همچنین شهرهای بوشهر و کنگان
نسبت به سایر شهرها ،بر اساس این عامل،

وضعیت مناسب تری دارند .شهرهای عسلویه و
کنگان اگرچه در مجاورت صنایع آالینده مرتبط با

استخراج نفت و گاز و صنایع تبدیلی قرار دارند اما

نسبت به سایر شهرهای استان کمتر در مجاورت آن
ها شهرک های صنعتی ،فعالیت های آبزی پروری و

همچنین فعالیت های صیادی ،تجاری و کشتیرانی

صورت می گیرد .در بین شهرهای مورد بررسی،
شهرهای دیلم و گناوه به دلیل حجم باالی فعالیت
های گردشگری و تجاری و همچنین مکانیابی مراکز

پرورش میگو و تولید پسماند جامد مرتبط با صادرات

ابزیان در مجاورت آن ها ،وضعیت نامناسب تری

دارند.

245

به دلیل دارا بودن شیب نسبی و همچنین ارتفاع

مارن که مانع از نفوذ شیرابه به سفره آب زیر زمینی

می شود ،با وزن  0/332نسبت به سایر شهرهای
بررسی شده ،وضعیت مناسب تری دارد .عمده

شهرهای بررسی شده بر اساس این عامل ،از شیب
کم نسبت به سطح دریا برخوردارند که باعث

ماندابی در سطح شهرها و تجمع پسماند و فاضالب
شهری می شود .عالوه براین در شهرهای مانند گناوه،

دیلم و بوشهر ارتفاع سطح آب زیر زمینی در برخی

از محدوده ها به حداقل می رسد که سبب ورود

شیرابه پسماند جامد به سفره آب زیر زمینی و
محدود شدن انجام عملیات مختلف مدیریت

یکپارچه پسماند شهری می شود.

شهر ساحلی کنگان در عامل ویژگیهای خاص

مناطق ساحلی با وزن  0/302به دلیل فاصله از

مناطق حفاظت شده ساحلی ،پایین بودن سطح آب

های زیر زمینی و همچنین پایین بودن ریسک وقوع

مخاطرات طبیعی نظیر سیالب شهری ،نسبت به
سایر شهرها وضعیت مناسبتری دارد(شکل.)3
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شکل  4وضعیت شهرها ی ساحل ی بر اساس هر یک از عوامل

در نهایت و بر اساس نتایج ،مراکز شهرستانهای

شهرهای ساحلی استان ،نامناسبترین وضعیت را

مدیریت جامع پسماند شهرهای ساحلی نسبت به

شهرهای ساحلی استان بوشهر در مقایسه باهم در

ساحلی استان بوشهر بر اساس عوامل مؤثر بر
هم مقایسه و وضعیت آن ها مشخص گردید.

مناسبترین وضعیت مربوط به شهر ساحلی بوشهر
با وزن برابر  0/302است .همچنین شهرهای گناوه و
کنگان هرکدام به ترتیب با وزنهای  0/184و 0/163

در جایگاه بعدی قرار دارند .شهر ساحلی دیلم با وزن

 0/083بر اساس عوامل موجود و در مقایسه با سایر

دارد .وضعیت مدیریت جامع پسماند نهایی

محیط نرمافزار  GISباز ترسیمشده است (شکل .)5

بر اساس این نقشه ،شهرهای که وضعیت

مناسبتری دارند ،با دایرههای بزرگتر نمایش
دادهشده است .بدین ترتیب شهر بوشهر مناسبت
ترین وضعیت و شهر دیلم نامناسب ترین وضعیت

را بر اساس هدف پژوهش دارند.
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شکل  5وضعیت نهایی دستیابی شهرهای ساحلی استان بوشهر به مدیریت یکپارچه پسماند

 5جمع بندی و نتیجه گیری

شهرهای ساحلی مؤثر است و هر کدام بر اساس

شهرهای ساحلی در حال حاضر با صنعتی شدن

در برنامهریزیها و تصمیمگیریها این عوامل

الگوی مصرف و سبک زندگی شهروندان روبرو

اساس نتایج این پژوهش ،شهرهای ساحلی استان

آلوده ساختن محیط پیرامونی با تولید انواع آلودگی

وضعیت متفاوتی دارند و شهر بوشهر نسبت به

شهری به دلیل تاثیر پذیری از عوامل مختلف ،درگذر

نامناسب ترین وضعیت را دارد .که بهمنظور بهبود

ارتباط مستقیم جوامع انسانی در مناطق ساحلی و

زیر ارائهشدهاند:

جوامع و افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن تغیر

هدف پژوهش ،اهمیت متفاوتی دارند و میبایست
بیشازپیش موردتوجه قرار گیرند .از طرفی و بر

هستند که در ادامه سبب مصرف بیشتر منابع و

بوشهرازنظر مدیریت یکپارچه پسماند جامد شهری

ازجمله پسماند شهری شده است .مدیریت پسماند

سایر شهرها وضعیت مناسب تری دارد و شهر دیلم

زمان بهصورت یک ابر چالش درآمده و با توجه به

مدیریت جامع پسماند جامد شهری ،پیشنهادهای

اکولوژی حاکم بر این مناطق ،روزبهروز بر تأثیرگذاری

منفی سوء مدیریت پسماند در این شهرها با ورود

شیرابهها و مواد جامد به دریا و تحت تأثیر قرار دادن
امنیت غذایی ساکنین این مناطق ،افزوده میشود.

بر این اساس این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر
بر مدیریت جامع پسماند شهرهای ساحلی و تعیین

میزان اهمیت آنها با توجه به هدف نهایی موضوع،
انجامشده است که بر اساس نتایج این پژوهش،

)1

رفع موانع و چالشهای مدیریتی و

زیرساختی

جهت

دستیابی

مدیریت جامع پسماند در شهرهای

ساحلی با تامین منابع مالی و انسانی

و مکانیابی اصولی محلهای دفن با
توجه به ویژگیهای خاص مناطق

ساحلی مانند نزدیکی به دریا ،سطح

عوامل متعددی بر مدیریت یکپارچه پسماند
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محلهای دفن مشترک بین صنایع و

باالی آبهای زیرسطحی ،وجود

مناطق حساس و حفاظتشده و ...
)2

فراهمسازی

زیرساختهای

الزم

بهمنظور بهبود آموزش همگانی و

شهرداریها.

)4

اصالح موانع اجتماعی ،قومی و

زمینشناسی مناطق ساحلی در

طرحها و مطالعات مربوط به

فرهنگی در راستای تقویت و بهبود

مدیریت

مدیریت جامع پسماند شهرهای

استانداری بوشهر و شهرداریهای

انجام عملیات مختلف مربوط به

الزام صنایع مختلف نفت ،گاز و
پتروشیمیهای موجود در مناطق

ساحلی بهویژه در جنوب استان
بوشهر

به

رعایت

جامع

پسماند

توسط

نهادهای مدیریتی ذیربط بهویژه

ساحلی
)3

رعایت

ویژگیهای

اقلیمی

و

استان
)5

تقویت و بسترسازی الزم جهت

استفاده بهینه از توان بالقوه سمنها

و تشکلهای مردمنهاد در شهرهای

پیوست

ساحلی بهویژه در شهرهای ساحلی

مختلف پسماند جامد و جلوگیری از

آموزشهای همگانی و فرهنگسازی.

زیستمحیطی و پیادهسازی عملیات

تداخل پسماند صنعتی و خانگی در

دیر ،عسلویه و کنگان جهت تقویت
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