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چکیده
امروزه خطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت پسماند به عنوان یکی از مشکالت اساسی کشور مطرح است و این مشکل در روستاها بیشتر از
شهرها نمود دارد .در محیط های روستایی ،با وجود تفاوت هایی که این مناطق به لحاظ شیوه زندگی با محیط های شهری دارند ،به دلیل تغییر در شیوه
زندگی مردم ،مدیریت پسماند به عنوان امری مهم مطرح می باشد .آلودگی های زیست محیطی و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت و سالمت روستاییان
نیازمند الگوی مناسب مدیریت پسماند براساس شرایط موجود است .هدف اصلی از انجام این تحقیق سنجش و ارزیابی شاخص های مدیریت بهینه
پسماند در مناطق روستایی شهرستان آبادان است .این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام میگیرد .و در پردازش از مدل های  AHPو Topsis
 Fuzzyو جهت انجام تحلیل های این پژوهش از نرم افزار  Excelاستفاده شده است .نتایج بدست آمده از مدل تاپسیس فازی ،بر اساس وزن های
محاسبه شده نشان میدهد که در شاخص مورد مطالعه ،شاخص مطالعات طرح جامع پسماند (با شاخص شباهت  ،)0/755مهمترین مسئله در مدیریت
پسماند مناطق روستایی شهرستان آبادان میباشد .همچنین شاخص برنامههای فرهنگ سازی و آموزش (با شاخص شباهت  ،)0/643جمع آوری و حمل
و نقل (با شاخص شباهت  ،)0/626دفع نهایی (با شاخص شباهت  ،)0/612جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی (با شاخص شباهت  ،)0/607تفکیک
از مبدأ تولید (با شاخص شباهت  ،)0/592نیروی انسانی متخصص (با شاخص شباهت  )0/586و ایجاد بانک اطالعات (با شاخص شباهت  )0/561به
ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
واژههای کلیدی :زیست محیطی ،مدیریت پسماند ،روستا ،شهرستان آبادان .Topsis Fuzzy ،
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مقدّمه:
افزایش سریع جمعیت ،توسعه صنایع و پیشرفت فناوری روز و در نتیجه ازدیاد موادزائد ،باعث ایجاد بحران جدی در جوامع بشری شده است ،عالوه بر این
که جمعآوری چنین موادی دراغلب کشورهای جهان به ویژه درکشورهای درحال توسعه از فناوری چندان پیشرفتهای برخووردار نیسوت .عودم اعموال مودیریت
صحیح در کنترل زباله شهری و روستایی اعم از مواد زائد انسانی ،حیوانی وگیاهی درمحیط ،به علت وجود انواع مختلف پسماندهای غذایی با رطوبوت و حورارت
مناسب و پناهگاههایی که همواره درتوده های زباله وجود دارند از عوامل اصلی و مولد بسیاری از بیماریهای انسان و حیوان میباشند ( Alah Abadi & Saghi,
 .)2011: 11براساس یک مطالعه از سوی سازمان بهداشت جهانی ،عدم توجه به جمعآوری و دفع صحیح زباله میتوانود  32مشوکل زیسوت محیطوی را فوراهم
نماید که مقابله با آنها به سهولت امکانپذیر نیست ،بیتردید برنامهریزی در جهت دفع صحیح زباله و توجه به اثرات زیانبار آن بر محیط زیست در هور کشووری
یکی از اصول مهم و ضروری در راستای تأمین منافع بلندمدت و حرکت در مسیر توسعه پایدار میباشد .یکی از مهوم تورین مولفوههای توسوعهپایدار ،مودیریت
پسماندها بوده که این مدیریت ،مستلزم ایجاد زمینهها و برنامههای الزم میباشد ( .)Lachiani et al, 2009: 1به هر حال مساله افزایش تولیود پسوماند بسویار
جدی بوده و به همین دلیل باید مدیریت صحیح پسماند به خاطر اهمیت آن در اولویت قرار گیرد و این موضوع توسط بسیاری از دولتها تصودیق شوده اسوت
( .)Chris, 2003: 104بنابر یک آمار مستند روزانه بین  45تا  50هزار تن زباله خانگی در کشور تولید میشود و شهرداریها و دهیاریها متولی مدیریت پسوماند
خانگی در شهرها و روستاها هستند .که بخش مهمی از این پسماندها مربوط به محیطهای روستایی بوده و نیازمند مدیریتی مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار
است .مدیریت مواد زائد روستایی مهمترین اقدام جلوگیری از خطرات و آسیبهای مربوط به محیطزیست است ،چرا که مناطق روستایی بخش عمده از جمعیت
و عرصههای طبیعی کشور را به خود اختصاص داده و جامعه آن نقش اساسی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارند .با توجه بوه اهمیوت و جایگواه جامعوه
روستایی در کشور و مشکالت و چالشهایی که این جامعه در فرآیند توسعه خود با آن مواجه است ،شناخت و تحلیل ویژگیهای برنامهریزی توسعه روستایی در
کشور و پرداختن به کلیه ابعاد ان ضرورت تام دارد .بنابراین نمیتوان حفاظت از محیط زیست روستا را به حال خود رها نمود .بلکه الزم است در برنامههای ملوی
توجه ویژهای به پسماندها و مدیریت آنها بشود .شهرستان آبادان در بخش مدیریت پسماند روستایی به مانند کشور با مشکالت و معضالت بسیاری روبه رو است.
زیرا با وجود سازمانهای مختلف متولی در امور روستا همچنان این معضل به عنوان یکی از مهمترین معضالت روستاهای این شهرستان به حسوا میآیود ،و
ضرورت دارد که به ارائه الگویی جهت مدیریت بهینه پسماند در مناطق روستایی پرداخته شوود .یکوی از ایون الگوهوا ،سوطح بنودی منواطق روسوتایی از نظور
شاخصهای بهینه مدیریت پسماند با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه است؛ تا بتواند با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده ،روستاهایی که از وضعیت
چندان مناسبی از لحاظ مدیریت پسماند برخوردار نیستند را در اولویت برنامه ریزیها قرار داد .همچنین پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که
دلیل پرداختن به موضوع سطح بندی روستاها از نظر شاخصهای مدیریت پسماند روستایی چه بوده است .از آنجایی که یکی از مشکالت مناطق روستایی ایون
شهرستان ،عدم وجود یک سیستم یکپارچه جهت مدیریت پسماندها میباشد .لذا با شناخت علل و پیامدهای مدیریت نامناسب پسماندها در ایون پایوان ناموه ،در
پژوهشهای بعدی میتوان با استفاده از وسعت نظر بر موضوع مدیریت پسماندهای روستایی ،و به کار گیری روشهای نوین جهت انتخا الگوی بهینه مدیریت
پسماند به سطح قابل قبولی از وضعیت پسماندهای در مناطق روستایی دست یافت.
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
انسانها در طول زندگی روزمره خود ،برای رفع انواع نیازهای خود ،از مواد و منابع موجود در طبیعت به اشکال گوناگون استفاده میکنند .در استفاده از موواد،
همواره قسمتی و یا گاهی بخش عمدهای از آنها قابل استفاده نیستند که به این قسمتهای غیر قابل استفاده« ،پسماند» گفته میشود .روستاییان مووادی را در
حالت گوناگون ماده ،اعم از مایع ،جامد یا گاز تولید میکنند که به آنها مواد زائد میگویند .اگر مواد جامد زیاد باشد به آنها «مواد زائد جامد» و یا «زبالوه» گفتوه
میشود .کلیه مواد جامدی که از نظر صاحبان آنها و یا عموم مردم ،زائد ،بیمصرف ،دورریختنی و فاقد ارزش نگهداری باشد« ،زباله یا مواد زائود جامود» نامیوده
میشود .اما الزم به ذکر است که این تعریف نسبی است ،زیرا ممکن است از نظر بعضی افراد این مواد دور ریختنی و زائد محسو شوند .اما از نظر برخی دیگور
دارای ارزش نگهداری و یا به نوعی قابل مصرف باشند .و این در حالی است که در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای پیشرفته ،زباله مترادف با موواد زائود
نمیباشد و نیکوست که این شعار سرلوحه کلیه فعالیتها در مدیریت مواد زائد جامد روستایی قرار گیرد« :نباید بگذاریم زبالههایمان به مواد زائد تبدیل شوند» کوه
این شعار سبب آغاز حرکت به سوی بازیافت زباله است ( .)Saeednia, 2004: 19مدیریت مواد زاید جامد و بهبود کیفیت عملکردی آن در گرو پورداختن بوه
مسائلی چون کنترل تولید ،نگهداری ،جمع آوری ،حمل ونقل ،پردازش و دفع است .هنگامی که این مجموعه در قالوب مجموعوهای از دسوتورالعملها ،مقوررات
منسجم و هماهنگ با یکدیگر و بر پایة شناخت و اطالع کافی از وضع موجود در منطقة موردنظر عمل کند میتواند در ارتقای سطح بهداشتی جامعه مؤثر و مفید
باشد ( .)Molai et al, 2012: 74جمع آوری پسماند نخستین مرحلهای است که پس از تولید آن صورت میگیرد .جمع آوری و حمل زباله از محل تولید بوه
مراکز دفع ،اساسیترین مرحلة مدیریت پسماند به شمار میآید ،زیرا این کار عالوه بر اقتصادی بودن ،از نظر بهداشتی نیز کامالً اصولی است .در نواحی روستایی،
افراد نمیتوانند در محل فعالیت یا زندگی خود بالفاصله مواد زاید تولید شده را در اختیار جمع آوری کنندگان آن قرار دهند .از مراحل مهم پسماند که مقدمهای بر
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حوزة وظایف دهیاری است ،به کارگیری شیوهها و وسایل مناسب حمل ونقل و انتقال زبالههاست .نوع وسایل مورد استفاده (فرغون ،گاری ،نیسان ،وانت و ماننود
اینها) به بافت فیزیکی روستا و وضعیت مکانهایی بستگی دارد که زباله از آنها جمع آوری و حمل میشود .دفع پسماندهای روستایی نیز از گزینوههای مهوم در
مدیریت پسماندها در این نواحی قلمداد میشود .دهیاریها وظیفه دارند زمینهای بایر مناسب برای دفع پسماند را به منظور شناسایی به بخشداری معرفی کننود.
در ادامه به برخی از مطالعات در زمینه مدیریت پسماند روستایی اشاره میشود:
کوس و ترویس ( )2010در بررسی شیوة مدیریت پسماند در آفریقا نشان دادند که عملیترین و اقتصادیترین راه برای مدیریت پسوماند ،تفکیوک و جموع
آوری و بازیافت زباله و کمپوست آن است .عموئی و همکاران ( ،)1387با عنوان ویژگیهای کمی و کیفی پسماندهای جامد روستایی شهرستان بابل انجام شوده
است .برای این منظور جهت اندازهگیری سرانه تولید پسماند ،میزان آنها در  3روز متوالی از یک هفته میانی ماه وسط هر فصل بر حسب گرم در روز به ازای هور
نفر تعیین گردید .برای تعیین دانسیته و آنالیز فیزیکی پسماند ،نمونهها پس از اختالط کامل با  3تکرار تهیه گردید .سپس نمونههای بدست آمده به داخل ظورف
پالستیکی  0/25مترمکعبی منتقل و میزان دانسیته و اجزای مختلف موجود در آن اندازهگیری شد .نتایج بدست آمده از این قرار بود که با توجه به میزان زیاد مواد
فسادپذیر ،یکی از روشهای مناسب جهت دفع پسماندهای روستایی در استان مازندران فرآیند کودسازی است .همچنین بر اساس میزان قابل توجه موواد قابول
بازیافت (پالستیک ،کاغذ ،فلز و شیشه) در ترکیب پسماندهای روستایی ،باید به برنامه جداسازی و بازیافت این دسته از مواد زاید جامد در روستاهای استان مازندران
توجه ویژه نمود .شریف زاده ( ،)1388در پژوهشی با عنوان تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریت مواد زاید جامد شهری با استفاده از آزمون کای دو تک
متغیره نشان داد که عوامل بهینه سازی تکنولوژی جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید جامد ،بهینه سازی تکنولوژی دفع مواد زاید جامد  ،توجه به امر بازیافت زباله،
ایجاد فرهنگ تولید کمتر زباله در بین خانوارهای شهری و آموزش بهداشت و افزایش آگاهی مردم بر بهبود بهره وری مدیریت پسوماند در کوالن شوهر تهوران
موثرترند .جوزی و همکاران ( ،)1391در مطالعه ای به عنوان ارائه برنامة راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی به روش  ، A,wotپوس از شناسوایی عوامول
اثرگذار بر مدیریت پسماند ،به منظور تدوین برنامة راهبردی ،وزن هر عامل را از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری  0/02تعیین کردند .نتوایج
بررسی نشان دادند که راهبرد (تنویر افکار عمومی ازطریق تبلیغات رسانه ای و آگاهی جامعه در مورد آلودگی ناشی از پسماندها و نحوة مدیریت آنها به کموک
دهیاری ها) مهم ترین راهبرد پیش روی با امتیاز  5/224است .داود بالرک و دیگران ( ،)1392در مقاله با عنوان ارزیابی کمیت پسماند تولیدی در دانشوگاه علووم
پزشکی مازندران و بررسی قابلیت بازیافت آن پرداختند .نتیجه کارشان بدینصوت بود که با توجه به این که بخش مهم پسماند از نوع فسوادپذیر اسوت ،بنوابراین
بهترین گزینه برای پسماند دانشگاه ،کمپوست کردن آن میباشد .همچنین مدیریت بهتر حین تهیه و توزیع غذا میتواند یکوی از راهکارهوای اساسوی در راسوتای
کاهش پسماند فسادپذیر باشد .اربابی و دیگران ( ،)1395در مقاله با عنوان بررسی روش های مدیریت پسماند شهری در جهان با مطالعه مروری منظم انجام شده
است .آن ها با بررسی مقاالت و کتب مختلف به این نتیجه رسیدند که کاربرد روش های نوین مدیریت پسماند با تاکید بور آیوتم تفکیوک از مبودا و اسوتفاده از
تکنولوژی های جدید و تجهیزات مکانیزه می تواند راهکار مناسبی در مدیریت پسماند شهری در شهرهای بزرگ کشور باشد.
باتوجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشینه مشخص است که تمام این مطالعات یا دیگر مطالعات صورت گرفته در دیگر منابع تنها به یک یا چند موورد از
شاخص های مدیریت پسماند بسنده نموده اند .بنابراین مطالعه حاضر از آن جهت جدید می باشد که  8شاخص مهم (مطالعات طرح جامع پسماند ،نیروی انسانی
متخصص مدیریت پسماند ،جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی ،ایجاد بانک اطالعات مدیریت پسماند ،تفکیک از مبدأ تولید ،برنامههای فرهنگ سازی و
آموزش مدیریت پسماند ،جمع آوری و حمل و نقل پسماندها ،دفع نهایی پسماندها) را جهت بررسی مدیریت پسماند در این شهرستان پرداخته است .جدول شماره
 1شاخص های استفاده شده در نحقیق آمده است.
جدول  -1شاخص های مدیریت پسماند
نگارنده  /نگارندگان
شاخص
(ترحمی و دیگران،)1389 ،
مطالعات طرح جامع پسماند
(عابدین زاده و همکاران )1390 ،
نیروی انسانی متخصص مدیریت پسماند
(رضا سمیعی فرد و دیگران)1386،
جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی
(میرترابی و دیگران)1392 ،
ایجاد بانک اطالعات مدیریت پسماند
(میر نجف موسوی و دیگران( ،)1390 ،شریف زاده)1388 ،
تفکیک از مبدأ تولید
(عابدین زاده و همکاران( ،)1390 ،شریف زاده)1388 ،
برنامههای فرهنگ سازی و آموزش مدیریت پسماند
(تکدستان و دیگران( ،)1387 ،محمودیان و دیگران( ،)1388 ،شریف زاده)1388 ،
جمع آوری و حمل و نقل پسماندها
(محمودیان و دیگران( ،)1388 ،شریف زاده)1388 ،
دفع نهایی پسماندها
منبع :متون ذکر شده در جدول.

مواد و روش تحقیق:
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پژوهش حاضر به یک مطالعه نظری – کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی انجام میگیرد .و با توجه به موضوع مورد مطالعه و در راستای اهداف مشخص
شده به منظور گردآوری اطالعات روش کتابخانهای (استفاده از کتب ،پایان نامهها و مقاالت برای مباحث پایه و اصول نظری ،اسوتفاده از نقشوههای موجوود) و
مطالعات میدانی (بازدید از منطقه مورد مطالعه جهت شناخت از وضع موجود مدیریت پسماند در روستاهای منطقه است و منابع اکولوژیکی ،اقتصادی-اجتماعی و
فرهنگی مورد نیاز از طریق مشاهده ،مصاحبه و مراجعه مستقیم به ادارات و استفاده از استفاده از پرسشنامه) بوده است .همچنین برای پیشبرد پوژوهش حاضور از
شاخصهای مؤثر در مدیریت پسماند استفاده و گویه های آن براساس پایههای نظری و تعاریف مفهومی ،تدوین یافته اسوت .کوه ایون شواخصها عبارتنود از:
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند ،نیروی انسانی متخصص مدیریت پسماند ،درصد جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی ،ایجاد بانک اطالعات مدیریت
پسماند ،تفکیک از مبدأ تولید ،برنامههای فرهنگ سازی و آموزش مدیریت پسماند ،جمع آوری و حمل و نقل پسماندها ،دفع نهایی پسماندها استفاده شده اسوت.
جهت رتبه بندی شاخصهای مدیریت بهینه پسماند ابتدا پرسشنامههایی بین دهیاران توزیع شود سوپس جهوت تحلیول دادههوا از روش FUZZY TOPSIS
استفاده شده است .و به منظور انجام تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات کسب شده ابزارهایی مانند نرم افزار  Expert Choiceو  EXCELموورد اسوتفاده قورار
میگیرد.

شکل  -3فرآیند رتبه بندی شاخصهای مدیریت بهینه پسماند( -منبع :مطالعات نویسندگان.)1397 ،

جامعه آماری پژوهش روستاهای دارای سکنه شهرستان آبادان بودهاند .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد شده اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه تعوداد
روستاهای مورد مطالعه  75روستا است ،از طریق فرمول حجم نمونه تعداد  63روستا تعیین شد.
جدول -2تعداد حجم نمونه در روستاهای شهرستان آبادان
حجم نمونه
تعداد روستا
دهستان
7
8
بهمنشیر جنوبی
3
4
بهمنشیر شمالی
11
13
شالهی
23
27
نصار
9
11
مینوبار
10
12
نوآباد
63
75
مجموع
منبع  :مطالعات نویسندگان.1397 ،

با توجه به اینکه پرسشنامهها باید میان روستاهای دارای دهیاری یا شورا توزیع میگردید پس از بررسی بعمل آمده روستاهای دارای دهیاری یوا شوورا 48
روستا برآورد شد .که توزیع پرسشنامهها بین دهستانها به شرح ذیل است:
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جدول -3تعداد پرسشنامههای توزیع شده
مجموع
نوآباد*
مینوبار
نصار*
شالهی
بهمنشیر شمالی
بهمنشیر جنوبی
دهستان
48
9
18
11
3
7
تعداد
نصار* :روستاهای فاقد دهیاری یا شورا عبارتند از :نهر ابو دهن ،عراضه ،ابوعراضه ،نقشه نصار ،نهر کریم ،نهر محیسن ،نهر مسجد ،نهر نصار ،نهر المساعدی.
نوآباد* :این دهستان فاقد روستای دارای دهیاری یا شورای اسالمی است.
منبع  :مطالعات نویسندگان.1397 ،

محدوده مورد مطالعه:
شهرستان آبادان در جنو غربی استان خوزستان قرار گرفته است .این شهرستان به لحاظ موقعیت ریاضی بین  48درجه و  12دقیقه تا  48درجه و  57دقیقه
طول شرقی و  29درجه و  55دقیقه تا  30درجه و  31دقیقه عرض شمالی قرار دارد .و  3متر از سطح دریا ارتفاع دارد .مساحت این شهرسوتان  2269/2کیلوومتر
مربع میباشد که در مقایسه با مساحت کل استان خوزستان ( 63212کیلومتر مربع)  3/6درصد از کل مساحت استان را شامل میشود .به لحاظ موقعیت نسوبی
این شهرستان از شمال به شهرستان شادگان و خرمشهر ،از غر به کشور عراق و اروند رود و از شرق به شهرستان بندر ماهشهر و رودخانه بهمنشیر و از جنو
به خلیج فارس محدود شده است .این شهرستان با دارا بودن  2بخش 3 ،شهر 6 ،دهستان و  76روستای دارای سکنه طبق آخرین سرشماری نفوس و مسوکن
سال  1395جمعیتی بالغ بر  298090نفر میباشد.

شکل  -1موقعیت شهرستان آبادان در کشور ایران و استان خوزستان( -منبع :مطالعات نویسندگان.)1397 ،

شکل  -2موقعیت روستاهای مورد مطالعه در شهرستان آبادان( -منبع :مطالعات نویسندگان.)1397 ،
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بحث و ارائه یافتهها:
محاسبه متغیرها و شاخصها:
 ارزیابی و تحلیل شاخصهای محدوده مورد مطالعه با استفاده روش شباهت به گزینه ایده آل فازی ( Fuzzy
 :)Topsisبرای انجام عملیات به شیوه تاپسیس فازی ابتدا نیاز هست تا پرسشنامه بین دهیاران توزیع شود .بدین منظور تعداد  48پرسشنامه بین دهیاران
روستاهای مورد مطالعه توزیع شد .جهت بررسی میزان تأثیر گذاری هر یک از شاخصهای مدیریت بهینه پسماند و شناخت مهمترین شاخص در مدیریت
پسماند در روستاهای منطقه مورد مطالعه 8 ،شاخص مورد مطالعه را از نظر وضعیت ،از خیلی ضعیف تا بسیار خو در قالب  7طیف تقسیم شد .و در نهایت
پس از جمع آوری پرسشنامهها ،نیاز بود تا عبارات کالمی را به عبارات عددی تبدیل کرد و پس از آن تحلیلهای الزم را انجام داد .در این بخش از روش
 Fuzzy Topsisجهت رتبه بندی شاخصها استفاده شده است .پس از آنکه ماتریسها با توجه به نظر سنجی دهیاران تکمیل گردید .سپس تحلیلهای آن
در محیط نرم افزار  Excelقابل ارائه است.
مرحله  :1تشکیل ماتریس تصمیم فازی :در این مرحله ماتریس تصمیم گیری فازی دادهها آورده شده و ماتریس تصمیم گیری فازی با متغیرهای
زبانی بیان میشود .و در ادامه آن به جای متغیرهای زبانی ،اعداد فازی مثلثی هم ارز جایگزین شده است.
جدول  -4ماتریس تصمیم گیری میانگین فازی دادهها
دهستان
شاخص

نصار

مطالعات طرح جامع

()1،1.12،1.89

نیروی انسانی
متخصص
جلب مشارکت
مردمی و بخش
خصوصی
ایجاد بانک
اطالعات

()0.0.1
()1.32،2.97،5.09

تفکیک از مبدأ تولید
برنامههای فرهنگ
سازی و آموزش
جمع آوری و حمل
و نقل
دفع نهایی

شالهی

مینوبار

بهمنشیر شمالی

بهمنشیر جنوبی

()0.0.1
()1،1.12،2.84
()0.0.1
()2.98،5.07،7.11

()0.0.1
()0،1،3
()0.0.1
()1.44،2.59،4.02

()0.0.1
()1،1.44،3.56
()0.0.1
()3.56،5.59،7.61

()0.0.1
()1،1.17،3.23
()0.0.1
()2.54،4.76،6.83

()0.0.1
()4.86،6.9،8.78

()0.0.1
()6.1،8.15،9.5

()0.0.1
()5.04،7.08،8.67

()0.0.1
()6.8،8.57،9.65

()0.0.1
()7،6.58،8.42

()0.0.1
()0.0.1
()2.26،3.8،6.02
()3.3،4.66،6.89
()0.0.1
()0.0.1
()4.22،6.26،8.28
()6.15،8.11،9.53
()0.0.1
()0.0.1
()1،1.6،2.79
()1.72،3.05،5.27
()0.0.1
()0.0.1
( )5.49،7.54،9.17
()5.11،7.12،8.85
()0.0.1
()0.0.1
()4.54،6.62،8.47
()4.62،6.68،8.57
منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،

()0.0.1
()1.71،3.98،6.08
()0.0.1
()5.13،7.05،8.57
()0.0.1
()1.73،2.47،4.72
()0.0.1
()6.8،8.57،9.65
()0.0.1
()5.59،7.61،9.32

()0.0.1
()2.05،3.51،5.77
()0.0.1
( )4.76،7.01،8.66
()0.0.1
( )1.72،2.66،4.93
()0.0.1
( )5.99،7.91،9.42
()0.0.1
()5.5،7.52،9.28

()0.0.1
( )1.93،2.18،4.46
()0.0.1
()4.95،7،8.84
()0.0.1
()1،1.32،1.72
()0.0.1
()4.63،6.68،8.61
()0.0.1
()4.34،6.38،8.39

مرحله  :2تعیین ماتریس وزن معیارها:
در این بخش معیارهای شناسایی شده در قالب پرسشنامه که توسط متخصصین و کارشناسان محیط زیست و مدیریت روسوتایی تکمیول شودهاند .جهوت
تدوین این پرسشنامه از اعداد  1تا  9استفاده شد که عدد  1نشانه کم اهمیتترین و عدد  9نشانه پر اهیمت ترین میباشد .و از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی
 AHPبه شاخصها وزن دهی شد .پس از آن جهت تعیین وزن هر کدام از شاخصها از نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شده است.
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جدول  -5محاسبه وزن شاخصها توسط نرم افزار Expert Choice
شاخصها
مطالعات طرح جامع پسماند
C1

وزن
0.056

C2
C3
C4

نیروی انسانی متخصص مدیریت پسماند
جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی
ایجاد بانک اطالعات مدیریت پسماند

0.115
0.082
0.072

C5
C6

تفکیک از مبدأ تولید
برنامههای فرهنگ سازی و آموزش مدیریت پسماند

0.244
0.124

C7

جمع آوری و حمل و نقل پسماندها

0.114

دفع نهایی پسماندها
منبع  :مطالعات نویسندگان.1397 ،

C8

0.192

نمودار  -1وزنهای نسبی شاخصهای مدیریت پسماند روستایی( -منبع  :مطالعات نویسندگان.)1397 ،

مرحله  :3بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی :در این روش ،برای بی مقیاس کردن مقادیر ماتریس تصمیم فازی ،از تغییر مقیاس خطوی بورای
تبدیل معیارهای مختلف به مقیاس قابل مقایسه استفاده میشود.
مرحله  :4تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار :با توجه به وزن معیارهای مختلف ،ماتریس تصمیم فازی وزن دار از ضر کوردن ضوریب اهمیوت
مربوط به هر معیار در ماتریس بی مقیاس شده فازی بدست میآید.
مرحله  :5یافتن گزینه ایدهآل فازی و گزینه ضد ایدهآل فازی
مرحله  :6محاسبه فاصله از گزینه ایدهآل و ضد ایدهآل
در این مرحله فاصلهی هر گزینه از ایده آل و ضد ایده آل فازی بدست میآید.
مرحله  :7رتبه بندی گزینهها :در این مرحله با توجه به مقدار شاخص شباهت گزینهها رتبه بندی میشوند ،به طوری که گزینههایی که شاخص شباهت بیشتری
دارند رتبه باالتری بدست میآورند.
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8

جدول  -6رتبه بندی گزینهها
شاخصها
مطالعات طرح جامع
برنامههای فرهنگ سازی و آموزش
جمع آوری و حمل و نقل
دفع نهایی
جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی
تفکیک از مبدأ تولید
نیروی انسانی متخصص
ایجاد بانک اطالعات
منبع  :مطالعات نویسندگان.1397 ،

امتیاز
0.755
0.643
0.626
0.612
0.607
0.592
0.586
0.561
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نمودار  -2مهمترین مسئله در مدیریت پسماند مناطق روستایی شهرستان آبادان (منبع  :مطالعات نویسندگان.)1397 ،

همانطور که در جدول و نمودار باال مشاهده میشود ،شاخص مطالعات طرح جامع پسماند ،مهمترین مسئله در مدیریت پسماند مناطق روستایی شهرسوتان
آبادان میباشد .با توجه به بررسی های به عمل آمده مطالعات طرح پسماند مناطق روستائی آبادان در قالب «طرح جامع مطالعاتی مدیریت پسماندهای روسوتایی
منطقه  2استان خوزستان» توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال  ،2011تهیه و به تصویب رسید .اما تاکنون بنا به
دالیل گوناگون به مرحله اجرائی کامل نرسید .البته در مقایسه با دیگر مناطق استان ،وجود مطالعات مورد نظر به عنوان نقطه قوت محسو میشود که با توجه به
تغییرات جمعیتی و زیرساختی در مناطق مورد مطالعه ،ضرورت دارد نسبت به بازنگری مطالعات و به روز نمودن دادههای آماری آن ،اقدام عاجل صورت پذیرد.
با توجه به جدول فوق  3شاخص ایجاد بانک اطالعات (با امتیاز  ،)0.561نیروی انسانی متخصص (با امتیاز  )0.586و تفکیک از مبدأ تولید (با امتیاز ،)0.592
به ترتیب کمترین امتیاز را بین شاخصها دارا میباشند .که الزم است در این سه مورد سرمایه گذاری بیشتر و برنامه ریزی بهتری صورت پوذیرد .در خصووص
شاخصهای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی (با امتیاز  ،)0.607دفع نهایی (با امتیاز  ،)0.612جمع آوری و حمل و نقل (با امتیواز  )0.626و برناموههای
فرهنگ سازی و آموزش (با امتیاز  ،)0.643براساس بررسیهای انجام شده لزوم سرمایه گذاری در این شاخصها به دلیل هزینه بر بودن آنها ،نیاز به تأمین اعتبار
کافی توسط دستگاه های اجرائی ذیربط میباشد .البته در حال حاضر با حداقل امکانات موجود ،عملیات اجرائی دفع و دفن پسماندها به صوورت نواقص صوورت
میپذیرد .اما دور بودن محل دفن پسماند امکان عدم تمایل گسیل خودروهای حمل زباله به محل مورد نظر و در نتیجه دفن آنها در نقاطی دیگر کوه گاهواً در
نزدیکی محل زندگی روستاییان یا مسیر تردد آنها قرار دارد ،وجود دارد که متاسفانه باعث تهدید سالمت و بهداشت روستاییان را فوراهم میکنود .در خصووص
شاخصهای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی و برنامههای فرهنگ سازی و آموزش نیز الزم است با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط از جمله
بخشداریها ،دهیاریها ،سازمان محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی ،آموزش و پرورش و نسبت به اجرای برنامههای عملیاتی مرتبط با جلب مشارکت مردمی و
فرهنگ سازی و آموزش ،اقدام اساسی صورت پذیرد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
در محیطهای روستایی ،با وجود تفاوت هایی که این مناطق ،به لحاظ شیوه زندگی با محیط های شهری دارند ،به دلیل تغییر در شیوه زندگی مردم مدیریت
پسماند ،به عنوان امری مهم مطرح است .آلودگی های زیست محیطی و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت و سالمت روستائیان نیازمند الگویی مناسب مودیریت
پسماند براساس شرایط موجود می باشد .جمع آوری و حمل و نقل با اینکه شاید مهم ترین عنصر موظف در سیستم مدیریت پسماند روستایی در کشور میباشد
اما در شهرستان آبادان به مانند کشور با صرف قسمت اعظم بودجه مدیریت مواد زائد هنوز کارائی چندانی ندارد و متاسفانه سایر عناصر در این سیستم که عبارتنداز:
کاهش از مبدأ تولید ،پردازش ،ذخیره در محل ،بازیافت ،کمپوست و دفع هنوز مورد توجه واقع نشدهاند .در حالی که ذخیره اصولی در محول جموع آوری زبالوه در
مکانی بهداشتی و دارای حصار خصوصاً برای جلوگیری از پراکنده شدن زباله به خاطر بازیافت و سپس حمل بقیه زبالهها به محل دفون میباشود در روسوتاهای
مورد مطالعه عنصر موظف ذخیره در محل فقط عبارتند از :انباشتن زباله خانگی در مکان در کنار خیابانها یا مناطق مسکونی برای بارگیری آن در وسایط حمل و
نقل زباله به منظور انتقال به مکان دفن ،که این محیطها کامالً غیر بهداشتی بوده و باعث انتشار انواع آلودگیها و بیماریها میشود.
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با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از زبالههای خانگی قابل بازیافت بوده و صرفه اقتصادی دارد ،اما به خاطر نقضهای فراوان در این سیستم همه این مواد
به هدر میروند ،به جز مقدار اندکی که توسط بعضی از خانوادهها و بازیافت کنندگان غیر رسمی در محل دفن بازیافت میشوند .دفع مواد زائد جامد در روستاهای
مورد مطالعه نیز به هیچ وجه بهداشتی نبوده و حجم باالی زباله در محل دفن ،به همراه رعایت نشدن استانداردها خاص خود وضعیتی کامالً غیر بهداشتی بوجود
آورد که میتواند به مسائل حاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی گوناگونی منتهی میشود .نتایج بررسی صورت گرفته نشان داد که شاخص مطالعات طورح جوامع
پسماند ،مهمترین مسئله در مدیریت پسماند مناطق روستایی شهرستان آبادان میباشد که این نتایج مغایر با یافتوه هوای کووس و تورویس ( ،)2010عمووئی و
همکاران ( ،)1387شریف زاده ( ،)1388یافته های جوزی و همکاران ( ،)1391داود بالرک و دیگران ( )1392و اربابی و دیگران ( )1395است.
در پایان می توان گفت که با توجه به مطالب ذکر شده مشخص میشود هیچ یک از عناصر موظف در مدیریت زبالوههای روسوتایی در شهرسوتان آبوادان
کارآمد نمی باشد و برای از بین بردن این مشکل بدون مطالعه دقیق وضع موجود ،صرف هزینه و زمان ممکن نخواهد بود .از طرف دیگر با توجه به این که این
سیستم نیازمند مدیریت است تا برنامه ریزی ،بنابراین نه تنها هماهنگی بین مدیریت تمام عناصر این سیستم الزم است؛ بلکه خود سیستم نیز بوه خواطر اینکوه
جزئی از مدیریت روستایی است ،باید در هماهنگی کامل با سایر مسائل روستایی از قبیل اقتصاد روستا ،مسائل اجتماعی ،جمعیتی ،بافت کالبدی و غیره باشود .در
ضمن هماهنگی بین ارگانهای دخیل در امر مدیریت روستایی نیز حائز اهیمت میباشد .با توجه به مطالب مطرح شده در بخشهای پیشین و نتیجوه گیوری از
موضوع جهت توانمند سازی مدیریت پسماند در بخش های ضعیف در روستاهای شهرستان آبادان میتوانیم راه حل و پیشنهادات بیان کنیم:
 تشویق و جلب مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای زیست محیطی به سرمایه گذاری و مداخله در امور جمع آوری و حمل ونقل و بازیافت از طریق حمایتهای مالی و ارائه دیگر تسهیالت به آنها
 آموزش نیروی انسانی :با توجه به اهیمت موضوع آموزش به ابعاد مختلف آموزش در زمینه مدیریت مواد زائد اشاره میشود. آموزش استفاده بهینه از مواد و پرهیز از اسراف با تاکید بر دستورات دین مبین اسالم
 آموزش فردی توسط افراد داوطلب؛ آموزش شهروندان باید از سنین پایین انجام شود (مدارس ابتدایی)
 ایجاد مراکز آموزشی با کیفیت بهتر برای دهیاران
 انتشار کتا  ،مجالت آموزشی جهت استفاده عموم به صورت رایگان
 ایجاد فرهنگ بازیافت و تفکیک از مبدأ از طریق تبلیغات و رسانههای گروهی مثل رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و پوستر (در این زمینه
استفاده از برنامههای ویژه توسط شبکه استانی و یا ملی پیشنهاد میشود)
 تعیین زمان و تناو دقیق در جمع آوری زباله به خاطر نماندن زبالهها در محیط ،مناسبترین موقع زمانی است که خیابانها خلوتهستند ،ساعات آخر شب و آغازین روز به علت اینکه مدت زمان ماندن زباله در خیابان کاهش مییابد بهتر است.
 نصب و تعبیه انواع سطلهای زباله اعم از عادی و تفکیک در نقاط مختلف روستا افزایش آگاهی روستاییان نسبت به اهمیت مطالعات طرح جامع پسماند و تأثیر آن در مدیریت بهتر زبالههای منطقه خود اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و ارائه کیسه زباله در مقابل آن و انتخا خانواده برگزیده و اهدا جوایز به خاطر تفکیک زبالههایخانگی
 ایجاد پایگاهی جهت ثبت اطالعات دورهای ماشینهای حمل پسماند راهکارهای پردازش در محل تولید و بازیافت پسماندها: طبق مطالعات انجام شده با توجه به اینکه سه جزء عمده تشکیل دهنده پسماندهای منطقه را پسماندها فسادپذیر ،پالستیک و کاغذ
و مقوا را تشکیل میدهد و همچنین پایین بودن تولید پسماند خانگی در روستا نسبت به شهرها و تولید فضوالت دامی که گاهی وارد
جریان پسماندها میشود و باعث افزایش سرانه تولید پسماند میگردد .با تجزیه و تحلیل دادههای فوق مناسبترین گزینههای پردازش در
مبدأ تولید را تفکیک پسماند در محل تولید (تفکیک از مبدأ) و انجام کمپوست خانگی است .با توجه به شرایط روستاهای منطقه و وجود
فضای کافی در واحدهای مسکونی ،شرایط مناسبی برای انجام کمپوست خانگی هستند ،لذا برنامه کمپوست خانگی باید در کل روستاهای
منطقه که عمدتاً دارای فعالیتهای کشاورزی و دامداری بوده و عالوه بر بخشهای فسادپذیر زباله خانگی دارای فضوالت مکمل مانند
ضایعات کشاورزی و باغی نیز هستند به اجرا گذاشته شود (از مزایای این روش کاهش قابل توجه هزینههای جمع آوری و دفع میباشد) .در
مبحث روشهای قابل اجرا در طرح تفکیک از مبدأ میتوان این موارد را ذکر کرد :تفکیک به صورت دستی ،تفکیک به روش توزیع کیسه
زباله ،تفکیک به روش تحویل سطلهای زباله ،تفکیک به روش نصب ظروف ثابت در معابر
 -راهکارهای مناسب جهت جمع آوری و حمل پسماندها:
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 الگوی ساخت و ساز و فرهنگ جوامع روستایی روش جمع آوری کنار پیاده رو، با توجه به بافت اجتماعات روستایی شهرستان آبادان
 روز یک بار جمع3-1  جمع آوری با تواتر، در حال حاضر در روستاهای واقع در شهرستان ابادان.به صورت خانه به خانه پیشنهاد میگردد
 ماه3-2 ً با توجه به شرایط آ و هوایی گرم منطقه و کوتاه بودن فصل سرما که حدودا.آوری و دفع میشوند که این الگو باید اصالح شود
 بار در هفته برای تمام ایام سال برای مناطق3  دفعات (تواتر) جمع آوری، به دلیل مالحظات بهداشتی و نگرانی مرتبط با اشاعه بو،میباشد
. صبح است12-7  و زمان آن از ساعت.مسکونی جهت جمع آوری پسماندها مخلوط و تر تفکیک شده در شرایط فعلی توصیه میشود
 در زمینه جمع آوری و مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی و خانههای بهداشت روستایی باتوجه به بخشهای پیشین
میتوان در بخش جمع آوری و مدیریت این پسماندها این گونه افزود که در اغلب مراکز بهداشتی درمانی و خانههای بهداشت برنامه
 نیدل. اجرا میشودsafty Box  برنامه ریزی مناسبی برای تفکیک نیدل ها از سرنگها و جمع آوری مجزای نیدل در،روستاهای منطقه
 در خصوص سایر.های تفکیک شده یا دفن شده و یا به کورههای زباله سوز بیمارستانهای شهرهای مجاور تحویل داده میشوند
: میتوان پیشنهادات الزم برای این پسماندها را این گونه ذکر کرد....پسماندهای عفونی مثل باندهای آغشته به خون و
 اجرای یک برنامه منسجم و اصولی برای تفکیک پسماندهای خطرناکo
 تحویل به کورههای زباله سوز یا دستگاههای غیر سوز مانند اتوکالو مستقر در بیمارستانها (به دلیل ارتباطی که این مراکز بهداشتیo
.)درمانی روستا با شبکه بهداشتی درمانی هر شهرستان دارند
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Abstract
Today the environmental hazards caused by mismanagement of waste to be one of the major problems the
country and this problem is higher in rural areas than cities. In rural areas, despite the differences between the
regions in terms of the lifestyle with urban environments, Due to changes in the lifestyle of people, Waste
Management is considered as a very important. Environmental pollution and thereby endanger the health of
villagers require of appropriate waste management based on existing conditions. The main purpose of this
research is Assessment and evaluation of the optimal waste management in rural areas Abadan city this
research done by the descriptive - analytical Method and in processing is used from the Topsis Fuzzy AHP
model. And is used from the Excel software to perform analyzes in this paper. The results of fuzzy TOPSIS model
based on the calculated weights shows That in the index studied, the index of the waste master plan studies (With
similarity index0/755 The most important thing for waste management in rural areas is the city of Abadan Also
the index of the culture and education programs(With similarity index0/643 gathering and transportation(With
similarity index0/626), final disposal(With similarity index0/612), public participation and private sector(With
similarity index0/607), breakdown by origin of production(With similarity index0/592), skilled manpower(With
similarity index0/586) and creating data bases are located(With similarity index0/561), respectively, in the next
rankings.
Key words: Environmental, Waste Management, rural, Abadan city, Fuzzy Topsis.

Extended Abstract

Introduction
Rural waste management is the most important measure for preventing environmental hazards
and damages because rural areas occupy a major part of the population and natural areas of the
country and its community plays a vital role in the economic and social life of the country. Abadan
County has many problems in rural waste management as in the country. This problem is still
considered to be one of the most important problems in the rural areas of the country, despite the need
to provide a model for optimal waste management in rural areas. One of these models is to classify
rural areas in terms of optimal indicators of waste management using multi-criteria decision-making
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methods, so that in view of the results obtained, the rural areas with poor waste management status
can be prioritized Planned.
Methodology:
The present study is a descriptive-analytical-applied study. And according to the subject under
study and for the purposes specified to collect library method information (using books, theses and
articles for basic discussions and theoretical principles, using existing maps) and field studies
(including visiting the study area To understand the current status of waste management in rural
areas and ecological, socio-economic and cultural resources needed through observation, interviews
and direct referral to departments and use of questionnaire). Questionnaires were distributed among
the village managers in order to rank the indicators of optimal waste management. Then FUZZY
TOPSIS method was used for data analysis. It is used to perform data analysis and data acquisition of
tools such as Expert Choice and EXCEL software.
Conclusion:
The results of the study showed that the index of waste master plan studies is the most important
issue in the waste management of rural areas of Abadan County, which contradicts the findings of Kos
and Trewis (2010), Amoi et al. (2008), Sharifzadeh (2009), The findings are by Josie et al. (2013),
Davood Ballerck et al. (2013) and Arbabi et al. (2016) In the end, it can be said that according to the
above mentioned, it is clear that none of the elements required in rural waste management in Abadan
is efficient and it will not be costly and time consuming to eliminate this problem without careful study
of the existing situation.
Results:
According to the results, it was shown that the waste management plan study index is the most
important issue in waste management in rural areas of Abadan County, followed by indices of culture
and education programs, collection and transportation, final disposal, catch Public and private
partnerships, separation of source of production, expert manpower, database creation.

