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چكيده
زمينه و هدف :این مطالعه با هدف ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی پسماندهای شهر گرگان به انجام رسید .بدین منظور از
روش  SWOTبرای تدوین راهبردهای مناسب جهت الگوی مناسب مدیریت پسماندهای شهر گرگان بهره گرفته شد.
روش بررسی :پس از بررسیهای انجام شده امتیاز ماتریس داخلی 2/3۵كه حاكی از وضعیت خوب مدیریت پسماند نسبت به عوامل
داخلی می باشد و امتیاز ماتریس خارجی 2/۵3كه نشان دهنده وضعیت نسبتاً ضعیف مدیریت پسماند نسبت به عوامل خارجی می باشد،
محاسبه شد .همچنین با توجه به ماتریس راهبردی كمی( )QSPMتعداد  53استراتژی جهت مدیریت بهینه سیستم پسماند شهر گرگان
معرفی و سپس جذابیت و اولویت استراتژی های مدیریت پسماند شهر گرگان برای رسیدن به توسعه پایدار از لحاظ توسعه اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی مشخص گردید.
یافتهها :در نهایت با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک موسوم به  SPACEمشخص شد كه سازمان در وضعیت
تهاجمی و در واقع در بهترین وضعیت ممكن قرار دارد.
نتيجهگيری :بنابراین این سیستم میتواند با استفاده از تواناییها و نقاط قوت داخلی در جهت بهره برداری از فرصت های خارجی ،برطرف
كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی اقدام نماید.
واژههای کليدی :مدیریت راهبردی ،محیط زیست ،پسماند شهری ،روش  ،SWOTشهر گرگان.
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Abstract
Background and Objective: This study aims to provide a strategic management plan for waste
disposal was carried out in Gorgan. For this purpose, the SWOT method to develop an appropriate
model for waste management strategies were used in Gorgan.
Method: After investigations internal matrix score of 53/2, which indicates good status of waste
management to internal factors and external matrix score of 45/2, which indicates the status of waste
management to external factors is relatively weak, respectively. Considering the low strategic matrix
(QSPM) 15 strategies for management of the waste system and the introduction of attractive and
priorities Gorgan Gorgan waste management strategies to achieve sustainable development in terms of
social and economic development and the environment were identified.
Results: Finally, situation assessment and strategic action called SPACE matrix it was found that the
aggressive position and indeed in the best condition possible.
Conclusion: Therefore, this system can be built using the capabilities and strengths in order to take
advantage of external opportunities, overcome internal weaknesses and avoiding external threats to
take action.
Keywords: strategic management, environment, municipal waste, the method of SWOT, Gorgan.
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ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی...
زمينه و هدف
توسعه سریع شهرها ،صننایع و مصنرف بیروینه مننابع و تيیینر

دارا بودن جمعیت و تولید پسماند قابل مالحظه در سطح استان

الگوهای مصرف ،باعث بوجود آمدن بحرانهای عظیمی گردینده

و همچنین دارا بودن سازمان مدیریت پسماند كه از ویژگیهنا و

است كه محیط زیست ،بهداشت و سنالمتی انسنانهنا ،بنهویژه

حساسیتهای خاصی در استان برخنوردار میباشند ،بنه عننوان

شهرنشینان را در معرض خطرهای گوناگون قرار داده اسنت(.)5

مطالعه موردی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .از بین مدلها

زبالهها به عنوان مخزن میكروارگانیسم های بیماریزا قنادر بنه

و روشهای موجود برای مدلسازی مندیریت اسنترتژیک ،روش

ایجاد آلودگی و عفونتاند ،در صورتی كنه مندیریت پسنماندها

مناتریس  SWOTاز رایجتنرین روشهنای تعینین و تندوین

كافی و مناسب نباشد این میكروارگانسیمها میتوانند از طریق

استراتژی سازمان به شمار میروند كنه در اینن تحقینق از اینن

تماس مستقیم ،از راه هوا و ...یا بهوسیله انواع ناقلین به دیگران

روش بنرای تندوین اسننتراتژی مناسنب جهننت الگنوی مناسننب

منتقل شوند لذا میبایست مدیریت مناسب پسماند صورت گیرد

مدیریت پسماندهای شهر گرگان اسنتفاده شند .جهنت تعینین

كه حداقل آلودگی و بیشترین بازدهی را دارا باشد( .)2مدیریت

جذابیت استراتژیهای تدوین شده از ماتریس برنامهریزی كمی

مواد زائد شهری به عواملی همچون تولید زایندات ،جمنعآوری،

راهبردی موسوم به  QSPMاسنتفاده و در مرحلنه آخنر بنرای

حمل و نقل ،دفع و بازیافنت آن بسنتگی دارد .بننابراین نننین

تعیین موقعیت قرارگیری سازمان ،از ماتریس ارزیابی موقعیت و

سازمانی را نمیتوان با روش مدیریت اجرائنی مندیریت نمنود و

اقنندام اسننتراتژیک موسننوم بننه  SPACEاسننتفاده گردینند .در

راهی جز روش مدیریت راهبردی یا مدیریت اسنتراتژیک بنرای

پننژوهشهننای مشننابه Panahande &Naghibiheibat

مدیریت پسماندها وجود ندارد ،از طرفنی بنا توجنه بنه ایننكنه

( )2155به بررسی كیفیت مدیریت پسماند بنه روش SWOT

فرایند مدیریت پسنماند ینک مقولنه ننندوجهی اسنت ،جهنت

در شهر سمنان پرداختهانند .دراینن مطالعنه در قالنب تجزینه و

رسیدن به نقطهای قابل قبنول در اینن عرصنه بایند نالشهنا و

تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی و با استفاده از امتیازات

عوامننل كندكننننده و همچنننین پتانسننیلهای شننتاب دهنننده و

وزندار وضعیت عناصر موتف در مندیریت پسنماند شهرسنتان

فرصننتها را مننورد بررسننی قننرار داد و سننپس بننه تنندوین

سمنان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اسنت( .)۵هنادی پنور و

استراتژیهای بهینه اقدام كرد ( .)۵هم اكنون در كنار مسنایل و

همكاران ( )5۵31نیز به بررسی و شناسایی و اندازه گیری مواد

موضوعات گوناگون شهرهای ایران ،خطرات محیط زیستی ناشی

زایند بیمارسنتانی و طبقنه بنندی آنهنا براسناس معیارهنای

از سوء مدیریت پسماندها به عننوان یكنی از مشنكالت اساسنی

WHOدر بیمارستان امیرالمؤمنین و پلی كلینینک تخصصنی

كشور مطرح میباشد .این موضوع بهویژه در استانهای شنمالی

شهید رجایی اهواز پرداختند( .)3خورزنی ( )5۵31در پژوهشنی

كشور به ویژه استان گلستان ،ابعاد پیچیده و گسنترده ای پیندا

با عنوان برنامهریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسنماند بنه

كرده است .مشكل مزبور نه تنهنا قسنمت عمنده تنوان مندیران

نقش استفاده از مدیریت استراتژیک در برنامنهرینزی مندیریت

شهری استان را متوجه خود نموده است بلكه روند توسعه پایدار

اجرایی پسماند پرداخته و سعی كرده الگوی مناسب و واحندی

و اصولی را نیز به خطر انداخته است ( .)5اسنتان گلسنتان بنه

برای مدیریت اجرایی در كالن شهرها معرفی نماید (.)1

دلیل دارا بودن پتانسیلهای طبیعنی بنا  ،یكنی از اسنتانهای

هدف از تحقیق حاضر بررسی و ارائه برنامنه مندیریت راهبنردی

بااهمیت در شمال كشور میباشند .حفاتنت محنیط زیسنت از

دفع بهداشتی پسنماندهای شنهر گرگنان جهنت حفنظ محنیط

الزامات توسعه پایدار این استان به دلیل وجود منابع طبیعی بنا

زیست منطقه ( آب ،خاک و هوا ) در راستای توسعه پایدار می-

ارزش از جمله آب و خاک ،حفظ آنها از آلودگی دارای اهمینت

باشد.

زیادی میباشد .لذا بر این اساس شهر گرگان به د یل مركزیت،
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رضایان و همكاران

روش بررسی
شهرستان گرگان بین مندارهای  ۵۵درجنه و  23دقیقنه و ۵3

بوده و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد  521متر می باشد .درجه

درجه و  51دقیقه عرض شمالی و نیز  3۵درجه و  5۵دقیقه و

حرارت شهر گرگان معمو ً بین  3/52-درجنه سنانتیگنراد در

 3۵درجه و  32دقیقه طول شرقی از نصف النهارگرینویچ قنرار

زمستان و  ۵3درجه سانتیگراد در تابسنتان متيینر منیباشند.

گرفته است .این در دشتی وسیع و حاصلخیز واقع شده است كه

حداكثر رطوبت نسبی در منطقه نزدیک به  33درصد و متوسط

از شرق به شهرستان علی آباد ،از شمال به مناطق مرزی ایران و

سالیانه حدود  35درصد است .شهر گرگنان در دامننه شنمالی

تركمنستان) از طریق شهرستان آق قال( و از غرب به شهرستان

رشته كوههای البرز با شیب مالیم ( در حدود  1درصد) استقرار

كردكوی محدود بوده و از جنوب با ارتفاعات شاخه شرقی رشته

یافته ،دو رودخانه در امتداد شمالی – جنوبی از میان شهر می

كوه البرز و استان سمنان) شهرستان شناهرود (هنم منرز منی

گذرند (رودخانه های" زیارت"در شرق و" تول نشمه "در غرب

باشد.بر اساس تقسیمات اداری و كشوری این شهرسنتان از دو

شهر (بخش جنوبی شهر را رشته كوههای البرز در بر گرفتنه و

بخش) مركزی و بهاران( ،دو شهر )گرگان و سرخنكالته( ،پنج

در سایرجهات شهر باغات و زمنینهنای كشناورزی حاصنلخیز

دهستان33 ،آبادی مسكونی و  5۵آبادی غیر مسكونی تشنكیل

محصنور شنده اسنت .شهرسنتان گرگنان بنا جمعیتنی حندود

شده است .شهر گرگان دارای آب و هوای معتدل و مرطوب می

 ۵15۵33نفر ،بزرگترین و پرجمعیت تنرین شنهر اسنتان منی

باشد و دارای تابستانهای خشک و زمستانهنای نسنبتا سنرد

باشد).)3

شكل -1موقعيت شهر گرگان
ارایه راهكارهای مدیریت زیست محیطی دفع بهداشتی و پنایش

میباشد .جهت انجام نمونهگیری از زبالههای شنهری ،تنوزین و

زیست محیطی بدون آشنایی از اجزای تشكیل دهنده زباله غینر

آنالیز فیزیكی و تعیین میزان سرانه تولیند زبالنه در هنر روز بنر

ممكن و بسا ناممكن است .این آشنایی از طریق نمونهگینری از

حسب گرم به تعدادی از خانوارهای شهری به صنورت تصنادفی

زبالههای منطقه و پیدا نمنودن آننالیز فیزیكنی زبالنه و تعینین

كیسه زباله داده شد و از آنها خواسته شند تنا در طنول مندت

میزان سرانه تولید زباله در روز بر حسب گرم میسر میشود .كه

تعیین شده ( ۵روز میانی از هفته میانی هر ماه سال) زبالههنای

انتخاب نمونه از مناطق با بافت ها و كاربری های متفاوت الزامی

خود را اعم از فسادپذیر و فساد ناپذیر در كیسه زباله بریزنند .بنا
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مراجعه به درب منازل زباله های تولیدی از آنها تحویل گرفتنه
شد سپس زبالهها را تفكینک و عمنل تنوزین زبالنه بنه صنورت
جداگانه با ترازوی عقربنه ای و بنا دقنت  1/5كیلنوگرم صنورت

روز انجام شد و مینانگین تولیند پسنماندهای خنانگی محاسنبه

2.8416  0.25
 384 .16
0.0025
n
 3.8416  0.25

1  0.0000030345 7
 1  1.001162726
 0.0025

 383 .713846  384

وضعیت موجود مندیریت پسنماند شنهر گرگنان بنا اسنتفاده از

طبق این فرمول تعداد جمعیت نمونه  ۵3۵نفر برآورد می شود،

پرسشنامه ای كه توسنط سنازمان مندیریت پسنماند شنهرداری

بنابراین جهت نمونه گیری از زباله های شهری و آنالیز فیزیكنی

گرگان و استانداری گلستان تكمیل شد و با استفاده از اطالعات

زباله در شهر گرگان تعداد  ۵3۵كیسه پالستیكی به تعندادی از

مربوط به گزارش طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان گرگان

خانوارهای شهری به صورت تصادفی داده شد.

و مصاحبه با كارشناسان و مدیران سنتادی و اجراینی اسنتان و

روش تجزیه و تحليل  : SWOTبرای تدوین استراتژیهنای

بازدید میدانی از شهر گرگان به شناسایی موقعینت اكولنوکیكی،

مدیریت پسماند ،بنه دلینل وسنعت اینن حوضنه ممكنن اسنت

عننوارض طبیعننی ،جمعیننت فعلننی گرگننان ،روش جمننع آوری

بسیاری از جنبهها مورد اغفال واقع شود .بنابراین باید سیستم یا

پسماندها ،تعداد دفعات جمنع آوری زبالنه در هفتنه ،تجهینزات

روشی وجود داشته باشد كه به تمامی ابعاد اینن حوضنه توجنه

مورد استفاده برای حمل زباله ،وضعیت دفع پسنماند در شنهر و

نماید .بهترین راهكار برای مدنظر قرار دادن تمنامی جنبنههنای

مشكالت عمده محل فعلی دفنع آنهنا ،هزیننه عملینات جمنع

مدیریت جامع پسماند ،استفاده از ماتریسها بنهوینژه SWOT

آوری و حمل و نقل آن و  ...جمنع آوری گردیند .بنا اسنتفاده از

میباشد ( SWOT .)3یكی از ابزارهای تعیین اسنتراتژیهنا در

فرمننول تعیننین حجننم نمونننه كننوكران و بننا در نظننر گننرفتن

بسیاری از جنبهها و فعالیتهای مدیریتی منیباشندSWOT .

پارامترهای دخیل در محاسبه آن شده و سپس با استفاده از نرم

تمامی نقاط قنوت ،ضنعف ،تهدیندها و فرصنتهنای موجنود را

افزار  EXCELو نرم افزار آماری  SPSSداده ها مورد بررسی

شناسایی و معرفی منیكنند ،بننابراین منیتوانند مبننایی بنرای

و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تصمیمگیری مدیران و كارشناسان و تعیین اهداف گنردد (.)51

گرفت كه این عمل طبق برنامهی زمان بندی شنده هنر مناه۵ ،

گردید.

مدیریت پسماند با تكنیک  SWOTروشی نسبتاً نوین میباشد
()5
طبق این فرمول:
 =nحجم جمعیت نمونه
 =Nحجم جامعه آماری
=tضریب اطمینان = 5/31
 =dدقت احتمال مطلوب =1/13
 =pاحتمال وجود صفت در جامعه =1/3
 =qاحتمال عدم وجود صفت در جامعه=)3( 1/13
ب ر اساس آخنرین آمارهنای مركنز آمنار جمعینت شنهر گرگنان
 ۵233۵1نفر می باشد.این عدد در اندازه جامعه كل ()Nفرمول
كوكران قرار گرفت و به شرح ذیل حجم نمونه به دست آمد.

كه در سراسر دنیا یک روش موفق بوده و پایه علمی قنوی دارد.
تحلیل SWOTدر اصطالح ،فرآیند شناسایی ،بررسی و ارزیابی
متيیرهای موثر و بالقوه داخلی و محیطی می باشدStrength .
به معنی قوت Weakness ،به معننی ضنعفOpportunity ،
به معنی فرصت و  Threatبه معنی تهدید میباشد .از دیندگاه
این مدل ،یک استراتژی مناسب باید قوتها و فرصنتهنا را بنه
حداكثر و ضعفها و تهدیدات را به حداقل ممكن برساند .بنرای
این منظور نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات را در ننارنوب
كلی  ST ،WO ،SOو  WTپیوند داده و گزینه استراتژی بین
آنها انتخاب می شود ( .)55در اجرای این تكنیک مراحل ذینل
به انجام رسید:
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رضایان و همكاران

نخست عوامل داخلی و خارجی محیط تحت بررسنی شناسنایی

بیرونی سازمان را در وزن نرمالیزه شنده ضنرب در ینک سنتون

شد .بدین منظور در گام نخسنت زم بنود تنا عوامنل منوثر بنر

جدینند در گردینند .در ایننن مرحلننه جمننع امتیازهننای وزن دار

مدیریت پسماند در شهر گرگنان شناسنایی و تجزینه و تحلینل

محاسننبه شنند .در مرحلننه بعنند بننا تحلیننل نتننایج حاصننل از

گردد .با این هدف كار فهرست برداری و نهنایی نمنودن عوامنل

منناتریسهننای ارزیننابی عوامننل درونننی و بیرونننی و بننا ایجنناد

داخلی (قنوتهنا و ضنعفهنا) و عوامنل خنارجی (فرصنتهنا و

راهبردهای مطروحه ،برای برآورد امتیازات هر یک از راهبردها و

تهدیدات) با استعانت از پرسشنامه خبرگان بنه روش دلفنی بنه

اولویتبندی آنها از ماتریس  QSPMاستفاده گردید.

انجام رسید .در این روش ابتدا فهرست اولیهای از عوامل داخلی

برای وزندهی نیز از نرمالیزه كردن به روش زیر عمل شد:

و خارجی موثر بر راهبردهای مدیریت پسماند شهری تهیه شند.
در ادامننه از اعضننای گننروه دلفننی خواسننته شنند بننا اسننتفاده از

di

()2

n

 di

dni 

i 1

پرسشنامه ،در خصوص عوامل داخلی و خارجی موثر بر مدیریت
پسماند شهری اتهارنظر نمایند .با عنایت به اینكه موارد اشناره

كه در آن  =diوزن اولیه (نرمال نشده) هر یک از عوامل داخلنی

شده توسط گروه دلفی در قالب پرسشنامههای باز تكمیل شنده

یا خارجی؛  =dniوزن نهایی هر یک از عوامل داخلی یا خنارجی

بود ،تیم تحلیل كننده بنه دسنتهبنندی آرا و نظنرات ایشنان در

پس از نرمال نمودن است .زم به ذكنر اسنت مجمنوع ضنرایب

قالب گزاره های خبری كه قابل كاربرد در روش SWOTباشند

نرمال شنده در هنر ینک از ماتریسهنای منذكور ،منی بایسنت

پرداختند .سپس نتایج كار تیم تحلیل كننده بنه استحضنارگروه

مساوی یک شود.

دلفی رسید.

ارزیررابی راهبردهررا بررا اسررتماده از مرراتری

تشكيل جداول شناسایی شاخصهای راهبرردی ووامرل

کمی( :)QSPMماتریس راهبردی كمی روشی تحلیلنی اسنت

درونی و بيرونی :ماتریس ارزیابی عوامل درونی ،یا  IFEابزاری

كه با آن جذابیت نسبی راهبردها مشخص میشود .بنرای تهینه

برای بررسی عوامل داخلی است .در واقنع نقناط قنوت و ضنعف

ماتریس برنامهریزی راهبردی كمی از نتیجنه مناتریس ارزینابی

واحدهای سازمان را ارزیابی می كند .مناتریس ارزینابی عوامنل

عوامل داخلی و خنارجی و نتیجنه مناتریس  SWOTاسنتفاده

بیرونی  EFEابزاری برای تجزیه و تحلینل نحنوه پاسنخگویی و

گردید .در این روش ابتدا فرصت ها و تهدیدهای عمده خارجی،

مواجهه مدیران سازمان به فرصتها و تهدیدهای خنار سنازمان

نقاط قوت و ضنعف داخلنی در سنتون سنمت راسنت مناتریس

است( .)۵پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی نقاط قوت (1

برنامهریزی كمی نوشته شد ( 53راهبرد) ،سنپس بنه هرینک از

عامل) ،ضعف ( 3عامنل) ،فرصنت هنا ( 1عامنل) ،و تهدیندهای

این عوامل داخلی و خارجی كه در موفقیت سازمان نقش عمنده

مدیریت پسماند ( 3عامل) را مشخص كرده و در مناتریسهنای

دارند ،وزن یا ضریب دادیم .سپس نمرههای جذابیت تعیین شد.

عوامل درونی و خارجی برای هر یک از این عوامل دارند در نظر

برای تعیین نمره جنذابیت عوامنل داخلنی و خنارجی را كنه در

گرفته شد .در مرحله بعد به هر عامنل ینک ضنریب وزننی بنین

موفقیت سازمان نقش عمده دارنند ،بررسنی گردیند .در مرحلنه

صفر(بی اهمیت) تا یک (بسیار مهنم) اختصناص دادینم كنه در

بعدی جمع نمرههای جذابیت محاسبه شد .در نهاینت مجمنوع

اینجا از نرمالیزه كنردن بنرای وزن دهنی اسنتفاده شنده اسنت.

نمرههای جذابیت هر یک از ستون های ماتریس كمی محاسنبه

سپس وضع موجود هنر عامنل را بنا امتینازی بنین  5تنا=5 ( ۵

گردید .با این روش به صورت همزمان راهبردهای مختلف منورد

ضننعیف =2 ،متوسننط =۵ ،بننا تر از متوسننط =۵ ،بسننیار خننوب)

بررسی قرار گرفته و اولویت بندی شدند (.)52

راهبررردی

ارزیابی موقعيت و اقدام استراتژیك ):(SPACE

تعیین كردیم .بننابراین امتیناز منوزون ینا وزندار هنر عامنل را

ماتری

محاسبه شد كه بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل دروننی و

برای اخذ تصمیم مناسب برای انتخاب گزیننه راهبنرد برتنر ،بنا
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ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی...
توجه به اطالعات قسنمتهنای قبنل از روش مناتریس ارزینابی

آناليز فيزیكی زباله :عملیات اجراینی جهنت بنهدسنت آوردن

موقعیت و اقدام اسنتراتژیک اسنتفاده شند .در سنتون اول اینن

درصد تركیبات تشكیل دهننده زائندات شنهر گرگنان اقندامات

ماتریس فهرست پارامترهای مربوط به موضوعات فوق آورده شد

متعددی در این زمینه به شرح ذیل انجام پذیرفت .طی  3ماه و

و در ستون دوم آن ،نمره مربوط بنه هنر پنارامتر در گردیند و

در هر ماه سه شب متوالی بنه  ۵31خنانوار شنهری بنه صنورت

میانگین هر موضوع بهصورت جداگانه محاسبه شد .دامنه تيیینر

تصادفی كیسه زباله داده شد و از آنها خواسته شد تا در طنول

نمره توان مالی و توان صنعت بنین  5و  1و دامننه تيیینر نمنره

 ۵روز میانی از هفته میانی هر ماه سال زباله های خود را اعم از

ثبات محیط و مزیت رقابتی بین  -1و  -5بود .درنهایت ینکبنار

فسادپذیر و فساد ناپذیر در كیسه زباله بریزند .با مراجعه به درب

میانگین نمرات توان مالی ( ۵پارامتر) و ثبات محیط( 3پنارامتر)

منازل زبالههای تولیدی از آنها تحویل گرفته شد .سنپس اینن

و بار دیگر میانگین نمنرات تنوان صننعت ( ۵پنارامتر) و مزینت

مواد زائد توزین و نتایج زیر به دست آمد .جندول  5نماینانگنر

رقابتی( ۵پارامتر) بنا یكندیگر جمنع شند و بنا مجمنوع نمنرات

متوسط تركیبات تشكیل دهنده ی زائدات جامد در محدوده ی

بهدست آمده موقعیت راهبردها مشخص گردید.

شهر گرگان است .زم به ذكر است شهر گرگنان متشنكل از 2

یافته ها

منطقه است كه هر منطقه به  ۵ناحیه تقسیم می شود.
جدول -1درصد ترکيبات ومومی تشكيل دهنده زائدات در(مناطق 1و )2شهر گرگان
ماه

آلی

ردیف
5

اردیبهشت

3۵/31

3/33

2

خرداد

35/۵1

3/2۵

3/33

۵

تیر

3۵/۵

1/13

1/3۵

5/۵

۵

مرداد

3۵/3

1/33

1/3۵

2/52

5/35

3

شهریور

35/13

3/3۵

3/33

2/33

2/2۵

سایر

پالستيك ها

کاغذ ،کارتن ،مقوا

فلزات

پارچه

شيشه

چوب

3/35

2

2/3

5/35

5/15

۵/31

2/23

2/33

5/33

1/3

۵/53

2/3

2

5/33

1/12

۵/52

5/12

2/۵2

1/3

5/52

۵/۵3

جداول ( 2و  )۵به ترتیب بیانگر حجم وزنی نمونههای برداشنت

توزین شده است .میزان مواد خطرناک در كلیهی مقادیر تنوزین

شده و درصد تركیبات تشنكیل دهننده ی زائندات جامند شنهر

شده بیشتر از  2/3درصد نبوده است و كنمتنرین مقندار آن در

گرگان طی  3ماه متوالی منیباشند .اجنزای تشنكیل دهنندهی

نمونه برداری پنجم بیشتر از  5/۵۵درصند نمنی باشند .فلنزات

زائدات منطقه برحسب پسماند آلی ،ستیک و پالستیک ،كاغذ

غیرآهنی نیز از درصد بسیار كمی برخوردار بوده اند و بنین 1/5

(شامل كاغذ و كنارتن) ،تعنداد فلنزات (شنامل فلنزات آهننی و

تا  1/3نوسان داشته اند .مقادیر خاک نینز بنین  1/۵۵تنا 2/35

غیرآهنی) پارنه ،شیشه ،نوب ،و سایر (شنامل خناک ،ننرم و

درصد ،ستیک  1/53تا  5/3درصند ننرم بنین  1/53تنا 1/13

زائدات خطرناک نظیر ماکیک ،باطری ،وسنایل بهداشنت فنردی

درصد ثبت گردیده است .در جمعبنندی كلنی منیتنوان اتهنار

و )...طبقهبندی شده است .در نمونهبنرداری اول ،نموننه بنا وزن

داشت كه میزان اجرای تشكیل دهننده ی زبالنه مخلنوط شنهر

 151/۵كیلوگرم ،مواد آلی  3۵/31درصد بوده اسنت .در نموننه-

گرگان برای پسماند آلی  32/3درصند ،پالسنتیک  ،1/53كاغنذ

برداری دوم و سوم به ترتیب بنا وزن  331/۵و  131/5كیلنوگرم

 ،۵/1مقننوا  ،۵/۵آهننن  ،5/3فلننزات غیرآهنننی  ،1/۵پارنننه ،2/3

میزان مواد آلی 35/۵1و  3۵/۵درصند در نموننههنای نهنارم و

شیشه  ،2نوب  ،5/2خاک  ،5/3ستیک  ،5ننرم  1/3و منواد

پنجم با وزن  331/۵و  311/2كیلنوگرم  3۵/3و  35/13درصند

زائد خطرناک  2/2درصد بوده است.

ماه
آلی
الستيك
پالستيك
کاغذ
مقوا
آهن
فلزات غيرآهنی
پارچه
شيشه
خاک
چوب
چرم
خطرناک
مجموع

اردیبهشت
3۵/31
5/53
۵/3
۵/32
۵/33
5/3
1/۵
2/3
5/35
5/۵3
5/15
1/15
2/13
511

خرداد
35/۵1
5/3
1/3۵
۵/3۵
۵/3۵
5/33
1/۵
2/33
5/33
5/32
1/3
1/۵1
2/5
511

تیر

3۵/۵

1/3۵

3/۵۵

2/33

۵/33

5/2

1/5

2/3

2

2/35

5/33

1/15

2/3

511

مرداد

3۵/3

1/53

1/15

۵/۵

۵/1۵

5/32

1/2

5/35

۵/52

1/۵۵

5/12

1/53

5/3

511

شهریور

35/13

5/۵1

3/۵3

۵/2

۵/33

5/13

1/3

2/2۵

1/3

2/۵3

5/52

1/13

5/۵۵

511

شهریور
313/3

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

ماه

33/3
51/3
۵۵/1
۵3/۵
5۵/۵
3/2
53/3
3/1
53/3

315/۵
۵3/1
5/۵
2۵/3
23/2
5۵/۵
5/3
5۵/1
۵1/3
۵/۵

311/3
۵1/3
3/5
53/۵
23/3
3/۵
1/3
21
5۵/3
53/۵

331/3
32/3
55/3
23/2
۵3/3
5۵/3
۵/5
22/۵
52/۵
5۵/۵

۵۵3
23/3
3
2۵/3
23/3
51/۵
5/3
53/۵
3/2
3

آلی
پالستيك
الستيك
کاغذ
مقوا
آهن
فلزات غيرآهنی
پارچه
شيشه
خاک

3
3/2
51/3
311/2

3/3
5/۵
5۵/3
331/۵

52/2
۵/2
21
131/5

3
2/3
51/۵
331/۵

1/2
۵/3
51/۵
151/۵

چوب
چرم
خطرناک
مجموع
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جدول -2وزن اجزای تشكيل دهنده زباله شهر گرگان در سال  – 1331برحسب کيلوگرم

جدول -3درصد اجزای تشكيل دهنده زباله شهر گرگان در سال 1331
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کميت زائدات جامد توليدی در شهر گرگان :مینزان تولیند

مهمترین پارامترهای طراحی سیستماتیک مواد زائد جامد بنوده

زائدات جامد در شهر گرگان در طی شش ماه اول سنال 5۵35

و مقادیر آن در تناسب مستقیم بنا مینزان جمعینت محندودهی

مطابق با جدول( )۵حنداكثر مینزان زائندات جامند متعلنق بنه

مطالعنناتی دارد .میننزان زائنندات تولینندی طننی  1منناه از طریننق

شهریور ماه با 3352۵21كیلوگرم و حداقل آن در خرداد ماه بنا

كشیدن وزن كامیونهای حمل زبالنه بنر روی باسنكول بدسنت

 3333۵21كیلوگرم می باشد .همانگونه كه میدانیم شنناخت و

آمده است.

تعیننین میننزان سننرانه تولینند زائنندات در هننر محنندوده یكننی از
جدول -4ميزان توليد زائدات جامد در شهر گرگان طی  6ماه اول سال 1331
ردیف

سال

ماه

ميزان زائدات توليدی (کيلوگرم)

5

5۵35

فروردین

1۵323۵3

2

5۵35

اردیبهشت

13۵3151

۵

5۵35

خرداد

3333۵21

۵

5۵35

تیر

1113231

3

5۵35

مرداد

1335313

1

5۵35

شهریور

3352۵21

میزان سرانه تولید زباله :برای بهدست آوردن میزان تولید زبالنه

همچنین جمعبندی و تحلیل فوق النذكر ،لیسنت نقناط قنوت،

در شهر گرگان ابتدا میزان تولید زباله در شهر از طرینق تنوزین

ضعف ،فرصت و تهدیدهای مربنوط بنه مندیریت پسنماند شنهر

ماشینهای حمل زباله بهدست آمد .سپس وزن زبالنه بنهدسنت

گرگان جهت تشكیل جداول ماتریس ارزینابی عوامنل داخلنی و

آمده بر جمعیت شهر گرگان تقسیم گردیند كنه مینزان سنرانه

خارجی مشخص گردیدند .نتایج نهایی مناتریسهنای منذكور و

تولید زباله در شهر گرگان  133گرم – نفر -روز میباشد.

تحلیل نهایی هر یک از آنها در جداول ( 3و  )1ارائه شده است.

نتایج حاصله از روش  :SWOTدر این تحقیق ،با توجنه بنه

شایان ذكر است در ستون توضیحات ،علت انتخاب هنر ینک از

عوامل محیطی (شامل عوامل محنیط داخلنی و عوامنل محنیط

عوامل(داخلی و خارجی) توضیح داده شده اسنت و وضنعیت آن

خارجی ) شناسایی شده از طریق آگاهی از متيیرهای موجود در

به گونهای تشریح شده است كه امتیاز و وزن را توجیه مینماید.

محیطهای داخلی و خارجی مندیریت پسنماند شنهر گرگنان و
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جدول -5نتایج ماتری

ارزیابی ووامل داخلی () IFE

وزن* (نرمال شده)

امتياز( وضع موجود)

امتياز وزن دار

ووامل استراتژیك داخلی

رضایان و همكاران

توضيحات ( ولت انتخاب)

نقاط قوت:
 -5وجود برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت
اجرایی در زمینه مدیریت پسماند

1/13

۵

1/۵

تهیننه و ارائننه طننرح جننامع منندیریت پسننماند
شهرستان گرگان.

 -2كیفیننت و نننوع تركیبننات موجننود در بافننت
پسماندهای شهری

1/11

۵

1/53

وجود پسماندهای باارزش و انرکینک كنه درصند
قابننل تننوجهی از بافننت پسننماندهای شننهری را
تشكیل می دهد.

 -۵آغاز كاربست راهبرد تفكیک در مدیریت ذخیره
سازی و جمعآوری پسماندهای شهری

1/11

۵

1/2

اجرای طنرح تفكینک از مبندد در  23درصند از
سطح شهر و استقرار  ۵311عدد مخنزن ذخینره
 ۵11لیتری در سطح شهر

 -۵كاهش تصدیگری سازمان در اجرای فعالینت-
های مدیریت پسماند

1/13

 -3عزم جدی شهرداری برای حل مشكالت پسماند
و همكاری با سایر ارگانها در این زمینه.
 -1ایجنناد سننازمان منندیریت پسننماند در سنناختار
تشكیالتی شهرداری

۵

1/۵۵

واگذاری امور مدیریت پسماند در اجنرای جمنع-
آوری و حمننل ،رفننت و روب و نظافننت شننهری و
دفن.

1/13

3

1/2۵

اقدام برای تهیه طرح جنامع مندیریت پسنماند و
ایجنناد سننازمان منندیریت پسننماند در نننارنوب
دستورالعملهای رایج كشور.

1/13

4

1/۵2

اجرای استراتژیک برنامه های مدیریت پسماند در
كنار تشكیالت و ساختار منطبق بر آن.

1/13

2

1/5۵

رشد جمعیت ثابت و موقت شهر و تيیینر الگنوی
مصرف همراه بنا توسنعه سنایر ابعناد اجتمناعی ،
منجر به تولید مقادیر متننابهی پسنماند گردینده
است.

 -3عنندم وجننود بانننک اطالعنناتی جننامع منندیریت
پسماند

1/13

2

1/5۵

مجموعه ،فاقد آمار و اطالعنات ثبنت شنده قابنل
اطمینان جهت برنامهریزیهای آینده میباشد.

 -3عنندم بهننره مننندی و بكننارگیری تكنولوکیهننا،
تاسیسات و امكانات روز در امنر انتقنال ،پنردازش و
دفع پسماند

1/13

نقاط ضعف:
 -3تولید روز افنزون و كنتنرل نشنده پسنماندهای
شهری

5

1/13

در حال حاضر ،غالب امكانات و تأسیسات مربنوط
به مدیریت پسماند با نگرش به امكانات گذشته و
فارغ از تكنولوکیهای روز ،نصب و مورد اسنتفاده
قرار می گیرد.

 -51پایین بنودن سنطح آگناهی هنای اجتمناعی و
محنندود بننودن مشنناركت هننای اجتمنناعی در امننر
مدیریت پسماند

1/13

2

1/5۵

عنندم وجننود برنامننه آمننوزش مننوثر و مننداوم در
مجموعه همگنانی و تخصصنی مندیریت پسنماند
موجب گردیده تا شهروندان فاقد نگرشهای زم
در با بردن مشاركت مورد نیاز این مندیریت در
سطح شهر شوند.

 -55كمبود مننابع ،بودجنه و اعتبنارات زم بنرای

1/13

1

1/13

پایین بودن سطح مننابع و اعتبنارات منورد نیناز

11

ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی...

مورد نیاز در امر مدیریت پسماند موجب گردینده
تا این مهم در عرصه اجرایی شندن بنا مشنكالت
عدیده روبهرو گردد.

اجرای برنامههای مدیریت پسماند

 -52نبود برنامه پرسنلی ،كمبود نیروی كارشناسنی
و متخصص و پایین بودن سنطح بهنرهوری نینروی
انسانی

1/13

2

1/5۵

در حال حاضر شهرداری فاقد تخصصهای منورد
نیاز مدیریت پسماند در یک غالب یكپارنه بوده
كه این تخصصها نیز به دلیل عدم به روز رسانی
در زمینه مورد نیاز ،فاقد كارایی در زمینه اجرایی
نمودن برنامه های مدیریت پسماند می باشد.

 -5۵فقدان بخش تحقیقات و توسعه در شهرداری

1/13

2

1/5

مجموعه شنهرداری فاقند سناختار تحقیقناتی در
جهت پژوهشهای مورد نیاز مدیریت پسنماند در
زمینه توسعههای آتی می باشد.

 -5۵فاصله طو نی حمل و افزایش هزینهها و سایر
مشكالت ناشی از آن

1/13

2

1/5۵

عدم وجود زمین های با كناربری مناسنب جهنت
دفع در سطح شهر موجب گردیده تا فاصله حمل
به اینگونه مراكز بسیار طو نی گردیده و به تبنع
آن تأثیرات به سزایی به لحاظ زیست محیطنی و
اقتصادی به مجموعه شهرداری و شنهر تحمینل
نماید.

 -5۵فاصله طو نی حمل و افزایش هزینهها و سایر
مشكالت ناشی از آن

1/13

2

1/5۵

عدم وجود زمینهای با كناربری مناسنب جهنت
دفع در سطح شهر موجب گردیده تا فاصله حمل
به اینگونه مراكز بسیار طو نی گردیده و به تبنع
آن تأثیرات به سزایی به لحاظ زیست محیطنی و
اقتصادی به مجموعه شهرداری و شنهر تحمینل
نماید.

2/3۵

جمع کل
جدول  -6نتایج ماتری

وزن* ( نرمال شده)

امتياز (وضع موجود)

امتياز وزن دار

ووامل استراتژیك خارجی

ارزیابی ووامل خارجی () EFE

توضيحات ( ولت انتخاب)

الف -وجود شركتهنا و مؤسسنات بخنش 1/13
خصوصی در اجنرای برنامنههای مندیریت
پسماند

۵

1/23

وجود پارهای از قوانین و دستورالعملهای جاری كشور در تأمین
بخشی از هزینه های مدیریت پسنماند(خرید تضنمینی اننرکی
حاصل از پسماند و ارزش افزوده ناشنی از تبندیل پسنماندهای
خشک) موجب گردیده تا بخش خصوصی تمایل مناسبی جهت
مشاركت در سرمایه گذاری های مدیریت پسماند داشته باشد.

1/11

2

1/5۵

وجود مردمی مسلمان و معتقد به آمنوزه هنای دیننی موجنب
گردید تا این فرصت جهت مدیریت پسماند در بحث فرهنن -
سازی فراهم گردد تا بنا توجنه بنه سنخنان ،احادینث و آینات
مرتبط در زمینه های نظافت و مصرف ،توجه شنهروندان را بنه
مشاركت در این امر ترغیب نماید.

فرصت ها:

ب -با بودن سطح شاخص های فرهنگنی
و آموزه های دینی مردم منطقه
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رضایان و همكاران

 وجود صنایع و بازار های مصنرف منوادبازیافتی در سطح شهرستان و منطقه

1/13

۵

1/2۵

وجود صنایع بازیافت كاغذ ،پالستیک و كمپوست در در سنطح
محدوده استان می تواند نوید توسنعه صننعتی در اینن زمیننه
باشد.

د -توجه و عزم ملی به امر مدیریت پسماند
منطقه

1/13

۵

1/۵3

قانون برنامه نهارم توسعه كشنور و دسنتورالعملهای مجموعنه
مدیریت پسماند در زمینه هنای اجراینی و اقتصنادی (تعرفنه)
موجب گردینده تنا اینن امنر نقنش برجسنته ای در ننارنوب
سیاستهای ملی داشته باشد.

ه -ایجاد فرصت های شنيلی و بنا رفنتن
سطح اشتيال زایی

1/13

۵

1/2۵

اجرای بهینه مدیریت پسماند در نارنوب برنامه هنای تندوین
شده  ،نه در قسمتهای مربوط به شنهرداری و ننه در بخنش
های خصوصی موجب می گردد تا فرصت های جدید شيلی در
سطح محدوده ایجاد و این معضل اجتماعی تلطیف گردد.

و -وجننود دانشننگاههننا و نیننروی انسننانی
1/11
متخصص در منطقه

2

1/5۵

وجود مراكز آموزشی مرتبط با علنوم مندیریت پسنماندموجب
گردیده تا پتانسنیل ایجناد تخصنص هنای منورد نیناز در امنر
مدیریت پسماند در این شهر فراهم گردد.

ز -شننرایط نامناسننب محننیط فیزیكننی در 1/13
اجرای برنامه های مدیریت پسماند

۵

1/2۵

وجود رطوبت با ی هوا و باران خیزی منطقه مورد مطالعه،خود
میتواند عوارض اجرایی ،اقتصادی و زیست محیطی فزایندهای
را به سیستم مدیریت پسماند وارد نماید.

ح -وجود بحنرانهنای اقتصنادی در كالبند
جوامع شهری در منطقه

1/13

5

1/13

پایین بودن سطح درآمد ،تورم با  ،ركود اقتصادی و با بنودن
نرخ بیكاری در منطقه ،موجب گردیده تا مندیریت پسنماند در
اجرایی نمودن برنامههای خنود بنا مشنكالت عدینده روبنه رو
گردد.

ط -كمبود زمین مناسب جهت پنردازش و
دفع پسماند

1/13

۵

1/23

متأسفانه با بودن سنطح آب زیرزمیننی ،وجنود تنراكم بنا ی
جمعیت در سطح محدوده و كاربری بنا ی كشناورزی موجنب
گردیده تا شهر گرگان فاقد گزینههنای مناسنب جهنت ابتیناع
زمین به منظور اجرایی نمودن پردازش و دفع پسماند باشد.

تهدیدها:

ی -وجنود همكناری ضنعیف سنازمانهنا و
ارگننانهننای دولتننی و غیننردولتننی در امننور 1/13
مدیریت پسماند

2

1/55

عدم وجود كاربست دستورالعملهای مجموعه مدیریت پسنماند
در كلیه جوارح دولتنی  ،خصوصنی ،صننایع و واردكننندگان و
صادركنندگان كا و نیز عدم تعهد و الزام مدیران این بخش ها
به اجرایی نمودن مدیریت پسنماند در سنطح مجموعنه تحنت
مدیریتشان موجب گردیده تا بحث مدیریت پسماند فاقد زمه
های اجرایی مناسب در سطح شهر گردد.

ک -تيییرات كمی تولید پسماندهای ناشی
از حضور توریست و گردشگران فصلی.

1/11

5

1/11

قرار گرفتن شهر در مسنیر ترانزیتنی مشنهد مقندس و وجنود
جنگل و مناتر طبیعی در محدوده ،موجنب گردینده كنه اینن
شهر در برخی از فصول به ویژه تابستان با خیل عظیم جمعیت
مسافران روبهرو بوده كه این امر تيییرات گسترده ای در كمیت
و كیفیت پسماند وارد منی نمایند و ضنرورت مقابلنه مندیریت
پسماند با این پدیده را طلب می كند.

ل -پراكندگی مراكز تصمیم گینری در امنر
مدیریت پسماند

1/13

2

1/53

همواره وجود مراكز مختلف در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری
موجب می گردد تا مدیریت پسماند از انسجام زم در اجنرای
برنامه های خود برخوردار نگردد..

م -وجننود همكنناری ضننعیف دوایننر محلننی 1/13

2

1/5۵

با توجه به تأكید قنانون مندیریت پسنماند(ماده )51در زمیننه
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ذیربط در امر آموزش مدیریت پسماند

ن-عننننندم وجنننننود دسنننننتورالعملهای
اجرایی(ضنننوابط و خطنننوط راهنمنننا) در
1/13
خصننوص فعالیتهننای مربننوط بننه منندیریت
پسماند

همكاری ارگانها و سازمانهای ذیربط در بخش فرهن سنازی و
آموزش مدیریت پسماند ،متأسفانه شاهد عدم توجه این ارگانها
به این امر و به تبع آن معضالت و مشكالت مدیریت پسماند در
مشاركت های اجتماعی می باشیم.

2

جمع کل

1/53

با توجه به تأكید قنانون و آینین نامنه هنای اجراینی مندیریت
پسماند مبنی بر تهیه دستورالعملها و شیوه نامه های مورد نیاز
مدیریت پسماند ،بدلیل عدم وجود دستورالعملهای یاد شنده ،
سیسننتم منندیریت پسننماند دارای افننق هننای روشننن نبننوده و
مدیریت اجرایی پسماند در خصوص استفاده از تكنولوکی های
مورد نیاز با نوعی سردرگمی مواجه می باشد.

2/۵3

با توجه به اینكه نمره نهنایی سنازمان (شنهرداری گرگنان) در

تشكيل مراتری

ماتریس عوامل داخلی با تر از  2/3می باشد میتوان گفنت كنه

چهارگانه  :با توجه بنه وجنود نقناط قنوت ،ضنعف  ،فرصنت و

مدیریت پسماند شهر گرگان از نظر عوامل داخلنی دارای قنوت

تهدیدهای مربوط به مدیریت پسماند شنهر گرگنان ،نسنبت بنه

است و در واقع مدیریت پسماند در خصوص استفاده از قنوتهنا

تدوین استراتژی بنر اسناس مندل  SWOTاقندام شند .بندین

جهت مقابله با ضعفها به خوبی عمل میكند .همچنین با توجه

منظور هریک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصنت و تهدیند ،دوبنه دو

به اینكه نمنره نهنایی سازمان(شنهرداری گرگنان) در مناتریس

مورد مقایسه قرار گرفته و براسناس آن اسنتراتژیهای مناسنب

عوامل خارجی كمتر از  2/3می باشد میتوان گفت كه مدیریت

( ST ،WO ،SOو  ) WTتدوین گردید.

پسماند شهر گرگان در خصوص استفاده از فرصتها و مقابله بنا
تهدیدها به خوبی عمل نمیكند.

 SWOTو تعيرين اسرتراتژی هرای
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- 5وجود برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت اجرایی در زمینه مدیریت پسماند

 -2كیفیت و نوع تركیبات موجود در بافت پسماندهای شهری

 -۵آغاز كاربست راهبرد تفكیک در مدیریت ذخیره سازی و جمع آوری پسماندهای شهری

 ۵كاهش تصدی گری سازمان در اجرای فعالیتهای مدیریت پسماند

 -3عزم جدی شهرداری برای حل مشكالت پسماند و همكاری با سایر ارگانها در این زمینه

 -1ایجاد سازمان مدیریت پسماند در ساختار تشكیالتی شهرداری

 -3تولید روز افزون و كنترل نشده پسماندهای شهری

 -3عدم وجود بانک اطالعاتی جامع مدیریت پسماند

 -3عدم بهره مندی و بكارگیری تكنولوکیها ،تاسیسات و امكانات روز در امرانتقال ،پردازش و دفع پسماند

فرصت ()O

*

*

 -51پایین بودن سطح آگاهی های اجتماعی و محدود بودن مشاركت های اجتماعی در امر مدیریت پسماند

*

*

 -55كمبود منابع ،بودجه و اعتبارات زم برای اجرای برنامه های مدیریت پسماند

ه -ایجاد فرصت های شيلی و با
رفتن سطح اشتيال زایی

*

 -52نبود برنامه پرسنلی ،كمبود نیروی كارشناسی و متخصص و پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی

*

*

*

*

د -توجه و عزم ملی به امر
مدیریت پسماند منطقه

*

 -5۵فقدان بخش تحقیقات و توسعه در شهرداری

*

*

و -وجود دانشگاهها و نیروی
انسانی متخصص در منطقه

*

*

*

*

 وجود صنایع و بازار هایمصرف مواد بازیافتی در سطح
شهرستان و منطقه

*

*

*

*

*

*

ب -با بودن سطح شاخص های
فرهنگی و آموزه های دینی مردم
منطقه

*

*

نقاط ضعف ()W
نقاط قوت ()S

 -5۵فاصله طو نی حمل و افزایش هزینه ها و سایر مشكالت ناشی از آن

الف -وجود شركت ها و مؤسسات
بخش خصوصی در اجرای
برنامههای مدیریت پسماند

*

*

*

ووامل بيرونی

*

ووامل درونی

 SWOTبرای مدیریت پسماند شهر گرگان
جدول -7نتایج ماتری
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ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی...
ز -شرایط نامناسب محیط
فیزیكی در اجرای برنامه های
مدیریت پسماند

*

*

ح -وجود بحرانهای اقتصادی در
كالبد جوامع شهری در منطقه

*

*
*

ط -كمبود زمین مناسب جهت
پردازش و دفع پسماند

تهدید ()T

ی -وجود همكاری ضعیف
سازمانها و ارگان های دولتی و
غیر دولتی در امور مدیریت
پسماند
ک -تيییرات كمی تولید
پسماندهای ناشی از حضور
توریست و گردشگران فصلی.
ل -پراكندگی مراكز تصمیم گیری
در امر مدیریت پسماند

*

*

م -وجود همكاری ضعیف دوایر
محلی ذیربط در امر آموزش
مدیریت پسماند

*

*

*

*

*

*

*

ن-عدم وجود دستورالعملهای
اجرایی(ضوابط و خطوط راهنما)
در خصوص فعالیتهای مربوط به
مدیریت پسماند

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

استراتژیهای : SO

جهت افزایش مشاركت در اجرایی شدن فرایندهای مدیریت

( SO1الف 5و2و۵و - )۵افزایش مشاركت بخنش خصوصنی بنه

پسماند با بهرهگیری از آموزههای دینی مردم.

منظور اجرایی ساختن برنامه های بلند مدت مدیریت پسماند.

( WO2و 3و 3و51و52و - )5۵بهره گیری از توان آموزشنی و

( SO2ه 5و2و۵و۵و3و - )1افزایش فرصت های شيلی ناشنی از

پژوهشی دانشگاههای موجود در منطقه به منظور تأمین نینروی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجنرای فراینندهای مندیریت

انسننانی متخصننص و نیازهننای تحقیقنناتی در فرایننند منندیریت

پسماند.

پسماند.

5 ( SO3و2و۵و - )۵توسنعه برنامنه هننای تفكینک از مبنندا و

استراتژیهای : ST

تسریع در انجام آن جهت تأمین مواد اولیه صنایع بازیافت.

( ST1ل5و۵و۵و3و - )1اجننرای سیسننتم منندیریت جننامع و

5 ( SO4و2و۵و - )۵توسنننعه صننننایع بازیافنننت در سنننطح

یكپارنه پسماند در مجموعه شهری و كاهش فعالیتهای موازی

شهرستان و ایجاد فضای رقابت بین صنایع موجود بازیافت و در

به منظور افزایش بهرهوری سیستماتیک و كناهش هزیننههنای

نتیجه افزایش كیفی مواد جداسازی شده.

مدیریت پسماند.

( SO5د 5و۵و۵و3و - )1افننزایش سننطح مشنناركت منندیران و

( ST2م 5و۵و3و - )1افزایش همكاری و هماهنگی بین بخشنی

مسئولین شهری در اجرایی نمودن فرایندهای مدیریت پسماند.

در امر آگاهی و آموزش عمومی در سطح محلی.

استراتژیهای : WO

استراتژیهای : WT

( WO1ب 3و - )51با بردن سطح آگاهی و آموزش مردم

( WT1ز 3و3و55و – )5۵بهكارگیری فنآورهای نوین در
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مدیریت پسماند با توجه به شرایط نامناسب محیط فیزیكی و

 -ST7بهره گیری از توان آموزشنی و پژوهشنی دانشنگاههنای

كمبود بودجه و اعتبارات.

موجود در منطقه به منظور تنأمین نینروی انسنانی متخصنص و

( WT2ح 51و55و - )52ایجاد منابع پایندار و قابنل دسنترس

نیازهای تحقیقاتی در فرایند مدیریت پسماند.

جهت تأمین هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز مدیریت پسماند.

 -ST8اجرای سیسنتم مندیریت جنامع و یكپارننه پسنماند در

 WT)3ط 3و3و - )5۵كاهش تولید پسماند و افنزایش سنطح

مجموعه شهری و كاهش فعالیت های موازی به منظور افنزایش

جداسازی پسماندها به منظور كاهش میزان دفن پسنماندها در

بهرهوری سیستماتیک و كاهش هزینههای مدیریت پسماند.

زمین های با كاربری مناسب.

-ST9افزایش همكاری و هماهنگی بین بخشی در امر آگناهی و

( WT4ی 3و - )51با بردن سطح آگاهی های عمومی مدیران

آموزش عمومی در سطح محلی.

و مسئولین دستگاههای ذیربط (دولتی و غیر دولتی) در اجنرای

 -ST10بكارگیری فن آورهای نوین در مدیریت پسماند با توجه

فرایند مدیریت پسماند.

به شرایط نامناسب محیط فیزیكی و كمبود بودجه و اعتبارات.

( WT5ک 3و3و - )55ایجاد باننک اطالعنات جنامع مندیریت

 -ST11ایجاد منابع پایدار و قابل دسترس جهت تنأمین هزیننه

پسماند جهت پاسخگویی به مسائل بلند مدت و و كوتناه مندت

ها و اعتبارات مورد نیاز مدیریت پسماند.

مدیریت پسماند.

 -ST12كنناهش تولینند پسننماند و افننزایش سننطح جداسننازی

( WT6ن 3و3و3و51و55و52و5۵و-)5۵تهیه دستورالعملهای

پسماندها به منظور كاهش میزان دفن پسماندها در زمین هنای

اجرایی (ضوابط و خطوط راهنما) مدیریت پسنماند در طراحنی،

با كاربری مناسب.

ساخت ،بهره بنرداری و نظنارت بنر سیسنتم مندیریت پسنماند

 -ST13با بردن سطح آگاهی های عمومی مدیران و مسئولین

منطبق با شرایط فیزیكی ،اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی.

دستگاههای ذینربط (دولتنی و غینر دولتنی) در اجنرای فراینند

بنابراین بر اساس مناتریس  ، SWOTاسنتراتژیهای مندیریت

مدیریت پسماند.

پسماند شهر گرگان به شرح ذیل میباشند:

 -ST14ایجاد باننک اطالعنات جنامع مندیریت پسنماند جهنت

 -ST1افزایش مشناركت بخنش خصوصنی بنه منظنور اجراینی

پاسخگویی به مسائل بلند مدت و و كوتاه مدت مدیریت پسماند.

ساختن برنامه های بلند مدت مدیریت پسماند.

-ST15تهیه دستورالعملهای اجرایی (ضوابط و خطوط راهنما)

 -ST2افزایش فرصتهای شيلی ناشی از سرمایهگنذاری بخنش

مدیریت پسماند در طراحی ،ساخت ،بهره بنرداری و نظنارت بنر

خصوصی در اجرای فرایندهای مدیریت پسماند.

سیستم مدیریت پسماند منطبق با شرایط فیزیكنی ،اجتمناعی،

 -ST3توسعه برنامه های تفكیک از مبدا و تسریع در انجنام آن

زیست محیطی و اقتصادی.

جهت تأمین مواد اولیه صنایع بازیافت.

برای تهینه مناتریس برنامنهریزی اسنتراتژیک كمنی ،از نتیجنه

-ST4توسعه صنایع بازیافت در سطح شهرستان و ایجاد فضنای

ماتریس ارزینابی عوامنل داخلنی و خنارجی و نتیجنه مناتریس

رقابت بین صنایع موجود بازیافت و در نتیجه افزایش كیفی مواد

 SWOTاستفاده شند تنا بندین وسنیله بنه شنیوه ای عیننی

جداسازی شده.

راهبردهای قابل اجرا مشخص شوند .با توجه به نتنایج مناتریس

-ST5افزایش سطح مشناركت مندیران و مسنئولین شنهری در

ارزیابی عوامنل داخلنی و خنارجی و همچننین نتنایج مناتریس

اجرایی نمودن فرایندهای مدیریت پسماند.

 ،SWOTنسبت به تشكیل ماتریس  QSPMاقدام شده اسنت

 -ST6با بردن سطح آگاهی و آمنوزش منردم جهنت افنزایش

كه نتایج ماتریس برنامه ریزی كمی راهبردی مندیریت پسنماند

مشاركت در اجرایی شدن فرایندهای مدیریت پسنماند بنا بهنره

شهر گرگان در جدول( )3ارائه شده است.

گیری از آموزه های دینی مردم.
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جدول  -8اولویت بندی راهبردهای مدیریت پسماند شهر گرگان
ردیف

راهبرد

ارزیابی

ارزیابی

ووامل

ووامل

خارجی داخلی
5
2

۵

۵

3

1

3

3

3

51

55
52
5۵
5۵
53

توسعه برنامه های تفكیک از مبدا و تسریع در انجام آن جهت تأمین مواد اولیه صنایع بازیافت
توسعه صنا یع بازیافت در سطح شهرستان و ایجاد فضای رقابت بین صنایع موجنود بازیافنت و
در نتیجه افزایش كیفی مواد جداسازی شده.
افزایش مشاركت بخش خصوصی به منظور اجرایی ساختن برنامه هنای بلنند مندت مندیریت
پسماند.
كاهش تولید پسماند و افزایش سطح جداسنازی پسنماندها بنه منظنور كناهش مینزان دفنن
پسماندها در زمین های با كاربری مناسب
با بردن سطح آگاهی و آموزش مردم جهت افزایش مشاركت آنها در اجرایی شدن برنامههای
مدیریت پسماند با بهره گیری از آموزه های دینی مردم.
بكارگیری فن آورهای نوین در مدیریت پسماند با توجه به شرایط نامناسب محنیط فیزیكنی و
كمبود بودجه و اعتبارات.
تهیه دستورالعملهای اجرایی مدیریت پسماند در طراحی ،ساخت ،بهنره بنرداری و نظنارت بنر
سیستم مدیریت پسماند منطبق با شرایط فیزیكی ،اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی
افزایش سطح مشاركت مدیران و مسئولین شنهری در اجراینی نمنودن فراینندهای مندیریت
پسماند
اجرای سیستم مدیریت جامع و یكپارنه پسماند در مجموعه شنهری و كناهش فعالینتهنای
موازی به منظور افزایش بهره وری سیستماتیک و كاهش هزینه های مدیریت پسماند.
افزایش فرصت های شيلی ناشی از سنرمایه گنذاری بخنش خصوصنی در اجنرای فراینندهای
مدیریت پسماند.
بهره گیری از توان آموزشی و پژوهشی دانشگاههای موجود در منطقه به منظور تأمین نینروی
انسانی متخصص و نیازهای تحقیقاتی در فرایند مدیریت پسماند
افزایش همكاری و هماهنگی بین بخشی در امر آگاهی و آموزش عمومی در سطح محلی.
ایجاد بانک اطالعات جامع مدیریت پسماند جهت پاسخگویی به مسنایل بلنند مندت و كوتناه
مدت مدیریت پسماند
ایجاد منابع پایدار و قابل دسترس جهت تأمین هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز مدیریت پسماند
با بردن سطح آگاهی های عمومی مندیران و مسنئولین دسنتگاههنای ذیربط(دولتنی و غینر
دولتی) در اجرای فرایند مدیریت پسماند

مجموع
نمرات

5/33

5/33

۵/33

5/32

5/3۵

۵/۵1

5/13

2/11

۵/5۵

5/۵3

5/13

۵/13

5/۵

5/۵5

2/35

5/53

5/۵5

2/1

5/21

5/۵5

2/33

5/۵

5/25

2/35

1/32

5/۵3

2/23

5/22

1/3۵

2/51

1/35

5/21

2/13

5/51

1/33

5/35

1/13

5/13

5/33

1/11

1/3۵

5/3

1/3۵

1/1

5/۵۵
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پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت مدیریت پسماند شهر گرگان و

گرفتن عوامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مندیریت

تعیین نقاط ضعف آن با اخذ این نتیجه كه در وضنعیت كننونی،

پسماند شهر گرگان  ،متيیرهایی كه معنرف تنوان منالی ،تنوان

نقاط قوت از نقاط ضعف بیشتر است ،فرصتها و تهدیدهای آن

تولید ،مزیت رقابتی و ثبات محیطی میباشند معین گردیند .در

نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و تهدید های آینده از فرصنتهنای

جدول( ) 3متيیر های مربوط به هر یک از نهنار پنارامتر اصنلی

آینده بیشتر ارزیابی شد .برای تعیین موقعیت مدیریت پسنماند

این ماتریس یعنی توان مالی ،توان تولید ،ثبات محنیط و مزینت

شهر گرگان از ماتریس ارزیابی موقعیت استفاده شد .بنا در نظنر

رقابتی به همراه امتیاز بندی و جمع نتایج ارائه شده است.

جدول -3ماتری

ارزیابی موقعيت و اقدام استراتژیك مدیریت پسماند شهر گرگان
پارامتر

توان مالی()FS

نمره

دامنه تغيير
5 > FS > 1

وجود بازار های مصرف برای مواد بازیافتی در سطح شهرستان و منطقه

3

ایجاد فرصت های شيلی و با رفتن سطح اشتيال زایی

۵

وجود بحرانهای اقتصادی در كالبد جوامع شهری در منطقه

2

كمبود منابع ،بودجه و اعتبارات زم برای اجرای برنامه های مدیریت پسماند

5
ميانگين

توان توليد ()IS

3

5 > IS > 1

وجود شركت ها و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای برنامههای مدیریت پسماند

۵

وجود صنایع بازیافت در سطح شهرستان و منطقه

3

آغاز كاربست راهبرد تفكیک در مدیریت ذخیره سازی و جمع آوری پسماندهای جامد

۵

عدم بهره مندی و بكارگیری تكنولوکیها ،تاسیسات و امكانات روز در امر انتقال ،پردازش و دفع پسماند

2
ميانگين

مزیت رقابتی )(CA

3/5

-1 > CA > -5

وجود صنایع و بازار های مصرف مواد بازیافتی در سطح شهرستان و منطقه

-5

وجود برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت اجرایی در زمینه مدیریت پسماند

-۵

كاهش تصدی گری سازمان در اجرای فعالیتهای مدیریت پسماند

-۵

ایجاد سازمان مدیریت پسماند در ساختار تشكیالتی شهرداری

-۵
ميانگين

ثبات محيط ()ES

-2/75

-1 > ES > -5

با بودن سطح شاخص های فرهنگی و آموزه های دینی در منطقه

-2

توجه و عزم ملی به امر مدیریت پسماند

-۵

وجود همكاری ضعیف سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در امور مدیریت پسماند

-۵

تيییرات كمی تولید پسماندهای جامد ناشی از حضور توریست و گردشگران فصلی

-۵

پراكندگی مراكز تصمیم گیری در امر مدیریت پسماند

-۵

عدم همكاری سایر دوایر ملی و محلی ذیربط در امر آموزش مدیریت پسماند

-۵

عدم وجود دستورالعملهای اجرایی در خصوص فعالیتهای مربوط به مدیریت پسماند

-2

وجود برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت اجرایی در زمینه مدیریت پسماند

-2

پایین بودن سطح آگاهی های اجتماعی و محدود بودن مشاركت های اجتماعی در امر مدیریت پسماند

-5
ميانگين

-2/77
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شكل -2مقایسه جذابيت استراتژیهای مدیریت پسماند شهر گرگان
حال با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 3می توان محاسبات

طول نقطه موقعیت

IS+ CA=۵/3+(-2/33)=1/33

زم جهت استفاده در نمنودار مربنوط بنه مناتریس SPACE

عرض نقطه موقعیت

FS+ ES= ۵+(-2/33)= 1/2۵

(شكل  )2را به شرح زیر انجام داد:

FS
تهاجمي
IS

3

CA

0/32 0/57

3 /5

رقابتي

محافظه كارانه

-2/55
-2/55

تدافعي

ES

شكل -3ارزیابی موقعيت و اقدام استراتژیك مدیریت پسماند شهر گرگان
همانگونه كه مالحظه میگردد بردار در خانه تهاجمی مناتریس

تأثیر بیشتری نسبت به توان مالی در تعیین موقعیت مندیریت

تشكیل شده است .یعنی در بهترین وضنعیت ممكنن قنرار دارد.

پسماند شهر گرگان دارد.

بنابراین مدیریت پسماند شهر گرگان منی توانند بنا اسنتفاده از
تواناییها و نقاط قوت داخلی در جهت بهره بنرداری از فرصنت-
های خارجی ،برطرف كنردن نقناط ضنعف داخلنی و پرهینز از
تهدیدات خارجی اقدام نماید .از طرف دیگر مقدار عددی طنول
این نقطه ۵ ،برابر عرض آن است .یعنی با بنودن تنوان تولیند،

بحث و نتيجه گيری
در این پروکه پس از استفاده از روش  SWOTو بررسنی نقناط
قوت داخلی و فرصت های خارجی ،اسنتراتژی هنایی حاصنل از
این دو عامل تدوین گردید و جهت مدیریت دفع پسنماند بكنار
گرفته شد .روش تجزینه و تحلینل  SWOTو مناتریس كمنی
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برنامهریزی راهبردی ،راهكارهای ارائه شده را بررسنی و طبقنه-

شود .لذا اجرای برنامه جداسازی صحیح پسماندهای عفنونی از

بندی میكند و ابزاری بنرای تبندیل تهدیندها ی احتمنالی بنه

پسماندهای شبه خانگی یكی ازضروریترین گامهای زم جهت

فرصتها و تيییر نقاط ضعف به نقناط قنوت بنه شنمار منیرود.

كاهش مشكالت بهداشتی ،زیست محیطی و هزینههای مدیریت

روش تجزیننه و تحلیننل  ، SWOTمنندل تحلیلننی مختصننر و

پسماندهای بیمارستانی میباشد .در تحقیق حاضر نیز جداسازی

مفیدی است كنه بنه شنكل نظنام یافتنه هنر ینک از عوامنل را

جزء مراحل مهم و اصنلی در فرآینند مندیریت پسنماندهادرنظر

شناسایی كرده و استراتژی متناسب به موقعینت كننونی حرفنه

گرفته شده است .خورزنی ( )5۵31بیان میكند كه با توجه بنه

مورد بررسی را منعكس میسازد .این منطنق اگنر درسنت بكنار

نشمانداز بیست ساله كشور و تكیه بر اصل  31قانون اساسنی

گرفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی ینک اینده

جمهوری اسالمی ایران و اهمیت حفنظ محنیطزیسنت امنروزه

خواهنند داشننت .ایننن روش در صننورتی كننه اهننداف مشننخص و

مدیریت پسماند یكی از ضروریترین محورهای توسنعه پایندار

شاخصهای موردنیاز فراهم باشند در اجرای طرحهای مندیریت

محسوب میگردد .در اینن ارتبناط قنانون مندیریت پسنماند و

پسماند مؤثر است .در نهایت میتوان بیان كرد كه با اسنتفاده از

آینیننامنه اجراینی مربوطنه نقطنه عطفنی اسنت كنه بنرای

مدلهای برنامهریزی استراتژیک و ارزیابی ،من جمله SWOT

برنامهریزیهای مرتبط تهیه و تصویب گردیده است .در قنانون

و  QSPMمیتوان نسبت به تجزیه و تحلینل ایندههنا و افكنار

مذكور مدیریت اجرایی پسماند بنه عننوان یكنی از مهنمتنرین

ایجاد شده در فاز خالقیت و انتخاب ایدههای قابل اجنرا و دارای

عوامل اجرا ،مسئول برنامهریزی ،ساماندهی ،مراقبت و همچنین

اولویت برای بسط و گسترش مدیریت پسنماند اقندام نمنود .در

عملیات اجرایی مربنوط بنه تولیند ،جمنعآوری ،ذخینرهسنازی،

مقایسه با دیگر پژوهش هاPanahande &Naghibiheibat

جداسازی ،حمل و نقل ،بازیافت ،پردازش ،دفع پسماند و از همه

( )2155در پژوهش خود شدت و افزایش فعالیتهای انسنانی را

مهمتر آموزش و اطالعرسانی تعیین گردیده است .با توجه بنه

به منزله تولید افزونتر انواع پسماندهای مختلف معرفنی كنرده

اهمیت نقش مدیریت اجرایی در مدیریت پسماند ،لزوم استفاده

كه با توجه به كمیت و كیفیت پسماندهای تولیندی در جوامنع

از روشهای علمی مدیریت احساس میشود .ضمن تأكید مجدد

بشری مواجهه اصولی با آنهنا مسنتلزم اسنتقرار ننوعی سیسنتم

گروهی و مشاركتی بودن موضوع مذكور و همكاری همه مدیران

مدیریت كارآمد و اثربخش میباشند نننین سیسنتمی همنواره

و صناحب نظنران و همچننین بنازنگریهنای ضنروری ادواری

نیازمند اتخاذ جهنت گیریهنای هدفمنند بنوده كنه اینن مهنم

پیشنهاد آمنوزش مندیران در مندیریت علمنی اسنتراتژیک در

مستلزم استفاده از روشهایی میباشد كه قادر باشند با تحلینل

وتائف محوله از طریق وزارت كشور بهصورت متمركز داشته و

وضع موجود و شناسایی عوامل اثرگذار بیرونی و دروننی سنطح

حمایتهای زم اجرایی و مالی و سرمایه گذاریهنای نینروی

بهینه حركت مدیریت را تعیین نمایند .در میان روشهای مورد

انسانی متخصص اقدام گردد .در این تحقیق نیز بحث آموزش و

استفاده روش  SWOTروشی مفید و موثر بنه منظنور تعینین

اطالع رسانی ،حمایت و همكناری سنازمانهنای منرتبط ماننند

جهت گیریهای انواع سیستم های مدیریت و از جمله سیسنتم

شهرداری و ، ...برنامنهرینزی در عملینات اجراینی فرآینند دفنع

مدیریت پسماند می باشد كه اساس آن تجزیه و تحلیل عوامنل

بهداشتی جزء مهمی از برنامه مندیریت پسنماند درنظنر گرفتنه

درونی و بیرونی موثر بر مدیریت در قالب نقاط قنوت و ضنعی و

شده است.

فرصت و تهدید است.

همچنین با توجه به مجموع اطالعات كسب شده از گزارشنات و

هادی پور و همكاران ( )5۵31نیز براسناس یافتنههنای مطالعنه

مطالعات موجود از جمله طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان

خود و مسائل و مشكالت زیست محیطی موجود بیان كردند كه

گرگان ،پرسشنامه تكمینل شنده توسنط شنهرداری و سنازمان

ضعف مدیریتی درزمینه مدیریت صحیح پسنماندها دینده منی

مدیریت پسماند مصاحبه های انجام شده و مشاهدات میدانی از

21

ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی...
فعالیت های مرتبط با مدیریت پسنماند شنهر گرگنان ،خالصنه

نشان می دهد كه سیستم مدیریت پسماند در شهر گرگنان بنه

جمعبندی و نتایج مربوط به مدیریت پسماند شنهر گرگنان بنه

طراحی و به تبع آن ،به تدوین استراتژی و راهبرد نیازمند است.

شرح ذیل ارائه میگردد:
-5

-1

عدم وجود زمین های با كاربری مناسنب جهنت دفنع در

در شهر گرگان كوشش های زیادی برای مدیریت پسماند

سطح شهر موجب گردیده تا فاصله حمل به اینگونه مراكز بسیار

توسط شهرداری ،سازمان مدیریت پسنماند و اسنتانداری انجنام

طو نی گردیده و به تبع آن تأثیرات به سزایی به لحناظ زیسنت

شده است .شاخصترین اقدامات اخیر ،تهیه طرح جامع مدیریت

محیطی و اقتصادی به مجموعه شهرداری و شهر تحمیل نماید.

پسماند شهرستان گرگان و ارائه برنامه های كوتاه مندت و بلنند

-3

در حال حاضر شهرداری فاقد تخصنص هنای منورد نیناز

مدت می باشد .شروع طرح مكانیزه جمع آوری پسماند ،موضوع

مدیریت پسماند در یک غالب یكپارنه بوده كه این تخصص هنا

دیگری است كه در امر مدیریت اتفاق افتاده است.

نیز به دلیل عدم به روز رسانی در زمینه مورد نیاز ،فاقد كنارایی

-2

در زمینه زیرساخت های مورد نیاز برای سیستم مندیریت

در زمینه اجرایی نمودن برنامه های مدیریت پسماند می باشد.

پسماند در شهر گرگان در سالهای اخینر اقنداماتی انجنام شنده

 -3مجموعننه شننهرداری فاقنند سنناختار تحقیقنناتی در جهننت

است .مثالً مراحل جمع آوری و حمل ،تنظیف ،و دفن پسنماند،

پژوهش های مورد نیاز مدیریت پسماند در زمینه توسنعه هنای

 31درصد توسط بخش خصوصی انجام می شود .این امور نشان

آتی می باشد.

دهنده سیاست گذاری شنهرداری در كناهش تندریجی تصندی

-3

گری و واگذاری سیستم های مدیریت پسماند شهری به بخنش

مدیریت پسماند موجب گردیده تا این مهنم در عرصنه اجراینی

خصوصی می باشد.

شدن با مشكالت عدیده روبهرو گردد.

-۵

پایین بودن سنطح مننابع و اعتبنارات منورد نیناز در امنر

اگر نه هنوز سیستم مدیریت پسماند در شهر گرگنان بنا

 -51عدم وجنود برنامنه آمنوزش منوثر و منداوم در مجموعنه

مجموعه عناصر موتف و امور پشتیبانی كامل نشده اسنت ولنی

همگننانی و تخصصننی منندیریت پسننماند موجننب گردیننده تننا

ایجاد سازمان مدیریت پسنماند در شنهر گرگنان ،نشنانگر عنزم

شهروندان فاقد نگرش های زم در با بردن مشاركت مورد نیاز

شهرداری در تكمیل سیستم مدیریت پسماند به صورت جامع و

این مدیریت در سطح شهر شوند.

مهندسی می باشد.

 -55در حال حاضنر ،غالنب امكاننات و تأسیسنات مربنوط بنه

 -۵علی رغم موفقیتها و اقدامات خوبی كه تاكنون شهرداری

منندیریت پسننماند بننا نگننرش بننه امكانننات گذشننته و فننارغ از

و سایر ارگانهای ذیربط در زمینه مدیریت پسماند شهر گرگنان

تكنولوکیهای روز ،نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

انجام دادهاند ،كمبودها و نقناط ضنعفی نینز در وضنعیت فعلنی

 -52وجود پاره ای از قوانین و دستورالعملهای جاری كشنور در

مشاهده می شود .مثالً هنوز تولید پسماند مهار نشده و همچنان

تأمین بخشی از هزینه هنای مندیریت پسنماند(خرید تضنمینی

تولید در حال رشد میباشد .از طرف دیگنر اطالعنات دقیقنی از

انننرکی حاصننل از پسننماند و ارزش افننزوده ناشننی از تبنندیل

وضعیت و تاریخچه مدیریت پسماند در شهر وجود ندارد و هنوز

پسماندهای خشک) موجب گردیده تا بخنش خصوصنی تماینل

هم كوششی در جهت رفع این كمبود به عمل نیامده است .اینن

مناسبی جهت مشاركت در سرمایه گذاری های مدیریت پسماند

امر برنامهریزی را با نالش مواجه میكند.

داشته باشد.

هنوز در شهرداری ساختار مناسب برای مدیریت پسنماند

 -5۵وجود مردمی مسنلمان و معتقند بنه آمنوزه هنای دیننی

-3

ایجاد نشده است .ترفیت كارشناسنی موجنود در امنر مندیریت

موجب گردید تا این فرصت جهنت مندیریت پسنماند در بحنث

پسماند به هیچ وجه جوابگوی نیازهای فعلی نمی باشد .این امر

سازی فراهم گردد تا با توجه به سخنان،احادیث و آیات

فرهن
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مرتبط در زمینههای نظافت و مصنرف ،توجنه شنهروندان را بنه

مدیریتشان ،موجب گردیده تا بحث مدیریت پسماند فاقد زمه

مشاركت در این امر ترغیب نماید.

های اجرایی مناسب در سطح شهر گردد.

 -5۵وجود صننایع بازیافنت كاغنذ ،پالسنتیک و كمپوسنت در

 -22قرار گرفتن شهر در مسیر ترانزیتی مشهد مقدس و وجنود

سطح محدوده استان می توانند نویند توسنعه صننعتی در اینن

دریا و مناتر طبیعی در محدوده ،موجب گردیده كه اینن شنهر

زمینه باشد.

در برخی از فصول به وینژه تابسنتان بنا خینل عظنیم جمعینت

 -53قننانون برنامننه نهننارم توسننعه كشننور و دسننتورالعملهای

مسافران روبهرو بوده كه این امر تيییرات گسترده ای در كمیت

مجموعه مندیریت پسنماند در زمیننههای اجراینی و اقتصنادی

و كیفیت پسنماند وارد منی نمایند و ضنرورت مقابلنه مندیریت

(تعرفه) موجب گردیده تا این امر نقش برجسته ای در نارنوب

پسماند با این پدیده را طلب می كند.

سیاستهای ملی داشته باشد.

 -2۵همواره وجود مراكز مختلف در امر برنامه ریزی و تصنمیم

 -51اجرای بهینه مدیریت پسنماند در ننارنوب برنامنه هنای

گیری (كارگروه پسنماند اسنتان ،شنهرداری ،سنازمان مندیریت

تدوین شده ،نه در قسمتهای مربنوط بنه شنهرداری و ننه در

پسماند و  )...موجب می گردد تا مدیریت پسماند از انسجام زم

بخش های خصوصی موجب می گردد تنا فرصنت هنای جدیند

در اجرای برنامه های خود برخوردار نگردد.

شيلی در سطح محدوده ایجاد و این معضنل اجتمناعی تلطینف
گردد.
 -53وجود مراكز آموزشی مرتبط با علنوم مندیریت پسنماند از
جمله دانشگاه علوم پزشكی گلستان(دانشكده بهداشت) ،دانشگاه
منابع طبیعی گرگان موجب گردیده تا پتانسیل ایجناد تخصنص
های مورد نیاز در امر مدیریت پسماند در این شهر فراهم گردد.
 -53وجود رطوبنت بنا ی هنوا و بناران خینزی منطقنه منورد
مطالعه،خود میتواند عوارض اجرایی ،اقتصادی و زیست محیطی
فزاینده ای را به سیستم مدیریت پسماند وارد نماید.
 -53پایین بودن سطح درآمد ،تورم با  ،ركود اقتصنادی و بنا
بودن نرخ بیكاری در منطقه ،موجب گردیده تا مدیریت پسماند
در اجرایی نمودن برنامه های خود با مشنكالت عدینده روبنه رو
گردد.
 -21متأسفانه با بودن سطح آب زیرزمینی ،وجود تراكم با ی
جمعیت در سطح محدوده و كناربری بنا ی كشناورزی موجنب
گردیده تا شهر گرگان فاقد گزینه هنای مناسنب جهنت ابتیناع
زمین به منظور اجرایی نمودن پردازش و دفع پسماند باشد.
 -25عدم وجود كاربسنت دسنتورالعملهای مجموعنه مندیریت
پسماند در كلیه جوارح دولتی ،خصوصی ،صنایع و واردكنندگان
و صادركنندگان كا و نیز عدم تعهد و الزام مدیران اینن بخنش
ها به اجرایی نمودن مدیریت پسماند در سطح مجموعنه تحنت
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