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  روستایی هایسکونتگاه در توسعه شرایط بهبود بر پسماند مدیریت نقش

 (قصرقند شهرستان ساربوک، بخش: مورد)

 
 ، مشهد، ایرانمشهد فردوسی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار :1عنابستانی اکبر علی

 ، مشهد، ایرانمشهد فردوسی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا کارشناسی ارشد :اسالم رئیسی

 
  5/3/1395 :پذیرش              93 -121 صص              7/7/1394 :دریافت

 
 چکیده

منجر به از سوی دیگر  روستاییاکنده پر هایزبالهتولید حجم انبوهی از به مثابه آن افزایش بی رویه جمعیت در روستاها  از یکسو و           

و به نوبه خود، بهبود شرایط توسعه  زیستمحیطروستایی شده است. این مساله ضرورت حفظ  هایسکونتگاهبحران جدی و جدیدی در 

متفاوت از  کامالًسازی رهیافتی جدید و . لذا هدف پژوهش، پیادهایجاد کرده است یی از طریق سیستم مدیریت پسماندروستا هایسکونتگاه

 ،محیطیزیستدر ابعاد  روستایی هایسکونتگاه توسعه منظور بهآن  مؤثر پسماند و عوامل مدیریت نقش بررسی ها به دنبالبقیه پژوهش

پژوهش حاضر برای  است. پرداخته )واقع در استان سیستان و بلوچستان بخش ساربوک( در جنوب شرق کشور اجتماعی و اقتصادی

هدف کاربردی از طریق شیوه  ازلحاظهمبستگی( و تحلیلی ) –توصیفی بر مبنای ماهیت روش،  شناسیروشاز  ذکرشدهرسیدن به هدف 

روستایی بخش ساربوک پرداخته شد. با در نظر  در منطقه پژوهش التسؤابه  گوییپاسخاسنادی و پیمایشی برای  -اینهمطالعه کتابخا

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهی داراری دهیاری روستا 15سرپرست خانوار روستایی در  226(، تعداد 65/0گرفتن ضریب خطای معیار)

ها و اطالعات دادهرهای روستایی( است. برآورد حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران انجام شد. صورت تصادفی)خانواگیری بهروش نمونه

 افزارنرم)میانگین، مدل تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون( در  آماری هایروشگردآوری شد و از  ایپرسشنامهپژوهش از طریق 

SPSS .مربوط  هایشاخصگانه مدیریت پسماند نشان داد که یازده هایشاخصیل نتایج حاصله از تحل کهطوریبه استفاده گردید

 و تأثیرگذاری بیشترین درصد 8.60و  9.12، 10.73 مقادیر با ترتیب به روستا در زیستی تنوع حفظ و روستا در سکونت از مندیرضایت

 ،5.62 میانگین مقادیر با انرژی تولید و خانگی ستبیوکمپو تولید زراعی، محصوالت رشد به مربوط هایشاخص تأثیرگذاری میزان کمترین

 هایشاخص 0.999آماره  مقدار با مرتبط آمدهدستبه دادند. همچنین نتایج اختصاص به خود را آخر رتبه سه درصد، -0.098 و 5.78

 روستایی بخش ساربوک هایتگاهسکونو توسعه  پسماند مدیریت بین داریمعنی و مستقیم نشان داد که رابطه پسماند مدیریت گانهیازده

ای با توسعه در روندروستایی و همچنین تسریع  هایسکونتگاهدر  آلودگی از جلوگیری جهت و پژوهش هاییافته به توجه با .دارد وجود

 تولیدی یپسماندها جهت ساماندهی شدهریزی برنامهمدیریتی منسجم، هدفمند و  سیستم و ایجاد یك برقراری رهیافت نوین و جدید،

، آموزش، استفاده رسانیاطالعو  سازیآگاه. در ضمن توانمندسازی مردم از طریق است ضروری و الزم امری موردمطالعه محدوده

 راهگشا، کاربردی و عملیاتی باشد. تواندمیمدیریت پسماند و... در رمینه محلی  هایتوانمندی

 

کروستایی، بخش ساربو هایسکونتگاهتوسعه  پسماند روستایی، مدیریت پسماند،: ی کلیدیهاواژه

                                                           
 anabestani@um.ac.ir، 09155719016: مسئول نویسنده.  1
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.....های روستایی نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه  94 

 :لهمسأبیان 
 Najafi) است شدهلیتبدی بشر هادغدغه نیترمهماعم از شهر و روستا( به یکی از ) عتیطبزیست و امروزه حفظ محیط      

and Adib, 2009: 8)و  ی، درمانیکشاورز خانگی، مختلف هایبخش در پسماند تولید تاکنون بشر زندگی آغاز . زیرا از

 یهاتیمحصول فعال هازبالهانواع تولید و  .(Abduli et al., 2011: 89) استبوده  او زندگی ریناپذییجدا جزء و... بهداشتی

افزایش در جوامع شهری و روستایی  افزایش جمعیتالگوی مصرف و زندگی،  امروزه با تغییر شیوه مختلف انسان است که

گرفته  به خود مراکز روستایی در ویژهبهو مشکالت ناشی از آن ابعاد وسیعی را  دادهرخن و تنوع آ چشمگیری در مقدار

مدیریت پسماند در  مراتبسلسلهخاص نیست؛ ارائه  این معضالت مختص یك کشور (.Mahdavi Damghani, 2008: 930)است

 ,Ekmekçiogluی بودن موضوع است )له پسماند نمود بارز جهانئبا مس مدیریت توسط اتحادیه اروپا برای 1975سال 

ویژگی مشترک و پیچیده دارند؛ بدین معنا که  مباحث مربوط به مواد زائد همگی یك به عقیده اسکوردیلیس(. 2010:1729

های مختلف در در حال حاضر بخش اعظم آنها در مکانو . (Skordilis, 2004: 243)آلودگی هستند  یهامنبعیکی از مواد زائد 

با  .آوردیمهایی عدیده ای در آب و خاک بوجود که این شیوه مشکالت و آلودگی (.Abduli, 2010: 489) شوندیم دفن زمین

های روستایی و کید بر بهبود شرایط توسعه سکونتگاه]با تأعنایت به آنچه که ذکر شد، پرداختن به مسئله مدیریت پسماند

مورد  باید بیشتر را روستاها جهاتی از گفت توانیم حتی ،ندارد وجود اروستاه و شهر بین تفاوتی در پیامدهای مثبت آن[

 :که دلیل این به داد قرار توجه

 پسماندها مدیریت وظیفه که شهرداری مانند منسجمی و یکپارچه سیستم دارای شهرها مانند روستاها حاضر حال در (1

 اند.یافتهن قوام الزم اندازه به یا نیستند و دارند عهده به را

 دارد. دولت بیشتر مالی حمایت به نیاز روستایی یماندهاپس مدیریت و نبوده شهرها اندازه به روستاها عمومی درآمد (2

 نیاز اقتصادی توجیه جهت لذا بوده خود خاص هایپیچیدگی دارای روستایی زباله مدیریت روستاها پراکندگی بدلیل (3

 .است مشترک یهاطرح اجرای به

 ایزمینه و هاانهخرود آب زیست از قبیلی محیطهاقسمتین ترپاکیماً به مستق روستاها زباله از ناشی آلودگی (4

 طبیعی و ... منتقل می شود. منابع و کشاورزی

طبیعت پیرامون خود دارند، بیشترین ا ایران با توجه به نزدیکی خاصی که ب یی درروستا هایسکونتگاهنواحی و  کهطوریبه      

 مختلف اجتماعی، اقتصادی و مسائل با آنها در زمینه ابعاد مختلفی که روستاهاو  رندیگیم ط پیرامون خودرا از محی ریتأث

عنوان معضلی جدی در به که به واسطه افزایش مصرف گرایی ها. اولین آنها زبالهاستدرگیر هستند، متعدد محیطی زیست

 (.Azmi and Motiee Langroudi, 2011: 102) هستندنواحی روستایی مطرح 

شده و در نظر  دیکه توسط منابع مختلف تول كیارگان ریو غ كیعنوان مواد زائد ارگان تحت ییجامد روستا مواد زائد      

ها را زباله نیکشور، روند روزافزون ا ییوستادر نواحی ر ی. از طرفشودیم فیاند تعرصاحب خود، ارزش خود را از دست داده

فکر بشر را  شیها پای است که از قرن مواد زائد مسئله حیو دفع صح تیریمدفاسیر، ضرورت و اهمیت با این ت. میشاهد هست

بر نقش بسزا و  شیاز پ شیب تأکیددر حال حاضر . (Amir Soleymani and Tavakoli, 2010: 241)مشغول نموده است  به خود

 و روستاها توسعه جمعیت، افزایش چراکه استشور مطرح به مدیریت پسماند در نواحی ک شتریمبرم به توجه ب ازین نیهمچن

 است. کرده ایجاد امروزی جوامع را برای مشکالتی و مسائل مصرف الگوی در تغییر آن و متعاقب زندگی شیوه تغییرات

 ونها اانس تسالم برای مشکل ایجاد عالوه بر که کرد اشاره پسماند روزافزون تولید به توانیمآنها  بارزترین از که طوریبه

له أاین مس(. Sharholy et al, 2008: 460شود)یم جوامع نیز اقتصادی و اکولوژیکی یهاهیسرما رفتن بین موجب از جانوران

، پالستیك، فلز و مانند آن یر مثل کاغذروستایی از مواد فسادپذیر به سمت مواد غیرفساد پذ یهاباعث گردیده که طبیعت زباله

افزایش تولید سرانه، کمیت پسماند را به  ننیو همچن یشهر یمانند انتقال پسماندها یدیگر با عوامل فطر تغییر پیدا کند. از

داخل  فسادپذیر و غیرفسادپذیر در معابر و یهاحجم قابل توجهی از زبالهعوامل مذکور، خود عامل پدیدآورنده همراه داشته که 

 ،محیطیزیست یهایآلودگ به نوبه خود عالوه برذکر شده عوامل بر این، افزون . باشندیم ییروستا هایسکونتگاهاطراف و 
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 نیو سالمت افراد، پیدایش مناظر زشت و ناهنجار در طبیعت روستاها و همچن زیستمحیط به خطر انداختن بهداشت موجب

  .گردد می ییدر جامعه روستا یاجتماع -یمشکالت اقتصاد

 توسعه ای فرآیند در جامعه این که هاییچالش و مشکالت و کشور در روستایی جتماعاتا جایگاه و اهمیت به توجه با       

 در روستایی توسعه ریزیبرنامه هایویژگی تحلیل و شناخت است، مواجه آن با خود( محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی،)

 .(Adib & Azizian, 2010: 2) دارد ضرورت آن ابعاد کلیه به پرداختن و کشور

  به یافتن دست برای را راه واقع در  روستایی ایریزی توسعهبرنامه فرآیند در روستا زیستمحیط به توجه میان این در      

 برای توسعه مقوله منظور همین به(. Douglas, 2005: 231) سازد مرتفع و هموار روستایی هایسکونتگاه توسعه فرآیند

 عدم از ناشی روستاها زیستمحیط سالمت تهدیدکننده عوامل ترینمهم از یکی .است ضروری روستایی مدیریت نظام مجموعه

 حال در کشورهای در .(Hesam et al., 2010: 2) روستاهاست در شده تولید پسماندهای بهداشتی غیر دفع و اصولی آوریجمع

 بر اثرگذار مجموع در کلیدی عامل و روستایی هایسکونتگاه بهینه هرااد برای مدیریتی الگوی کارآمدترین شناسایی توسعه

 نگهداری و حفظ اینکه به عنایت با. (Faraji Sabokbar et al, 2013: 258) است روستایی هایای سکونتگاهتوسعه فرایند

 است مواجه آن با ویکم بیست قرن آستانه در بشر و است هاییچالش ترینمهم از یکی که طبیعی منابع و زیست محیط

(Omrani, 2007: 23) .که مساله این درک با روستایی، نواحی در بخصوص  بشر زندگی الینفك جزء پسماندها امروزه اینکه و 

 . است کرده ایجاد نواحی این در  مشکالتی هستند، خود طبیعت با مستقیم ارتباط در محلی اجتماعات و روستا

 هاینگرانی از یکی به شهری و روستایی جامد پسماندهای یتمقوله توسعه روستایی به مدیر اخیر، دهه دو طی کهبطوری       

 و ونقلحمل آوری،جمع از اعم) زائد مواد مدیریت مشکل، این حل برای بنابراین کید کرده است.گردیده است، تأ تبدیل عمده

 مردم سالمتی به مربوط پذیر آسیب و مخرب خطرات مستقیم غیر و مستقیم کاهش سبب بتواند مناسب طریقی به( زباله دفع

 ذخیره یا انبار تولید، کنترل، مراحل دهنده انتظام پسماند مدیریت. است اهمیت حائز بسیار گردد؛ زیست  محیط به آسیب و

 مالحظات رعایت برای اقدامات و اصول ترینبهینه آن در که است زباله دفع و بازیافت یا تبدیل انتقال، و ونقلحمل سازی،

 و قانونی مالی، اداری، روشهای همراه به( روستا) محیط  شناختی زیبایی و حفاظت مهندسی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی،

 وهمچنین محیطیزیست بهداشتی، اهداف بایستمی  مدیریت برای فنی هایحل راه رو این از. شودمی گرفته بکار ریزی برنامه

 ،کلیدی این مطالعه براین اساس هدف .(Taghvaiee et al, 2012: 42) دهد قرار مدنظر را اجتماعی و اقتصادی هایجنبه

مناطق روستایی بخش ساربوک به عنوان یکی از  هایسکونتگاهدر توسعه  بر بهبود وضعیت بررسی نقش مدیریت پسماند

اسایی و اولویت ارزیابی، شن همچنین به همراه آن به در جنوب شرق کشور است. هازباله روستایی در ایجاد و تولید بیش از حد

، محیطیزیستو کاهش و جلوگیری آلودگیهای  روستایی هایسکونتگاهتوسعه  منظوربهمدیریت پسماند  مؤثربندی عوامل 

 :بندی شده استصورتذیل شکل  هب پژوهشال اساسی لذا سؤپرداخته است.  موردمطالعهمحدوده  اجتماعی اقتصادی و

 ایمالحظهقابلاز دیدگاه روستاییان نقش  بخش ساربوکروستایی  هایسکونتگاه در هتوسعبر بهبود شرایط مدیریت پسماند . 1

 دارد؟

 :پژوهشپیشینه نظری 
که در ارتباط با موضوع مورد بررسی انجام شده و در  ییهاات و پژوهشپژوهشعلمی مطالعه و بررسی  پژوهشدر انجام هر     

ی دیگران توسعه و تکامل هایپژوهشست چرا که بدون دستیابی به نتایج نام دارد، الزم و ضروری ا پژوهشاصطالح پیشینه 

به همین دلیل  .(Movlaiee Hashjin, 1998: 44) و تجزیه و تحلیل بهتر میسر نیست ها، امکان رسیدن به پاسخ مناسبآن

ت که هر کدام سعی در مدیریت پسماند روستایی صورت گرفته اس زمینه در ایران و جهانهای زیادی در مطالعات و پژوهش

های انجام پژوهش قابل ذکر است که بیشتردارند.  راهکارهای کاربردینیز ارائه و  انعکاس مشکالت مربوط به این نوع مسایل

اقتصادی و دیگری همچون  بعدهایشده و محیطی انجام زیست کید بر بعدأبا تمدیریت پسماند در زمینه  حال حاضر شده

آستانه (، دربان1387عبدلی و همکاران ) به موارد زیر اشاره کرد: توانمیاز جمله این مطالعات  گرفته شده اند.  نادیده اجتماعی
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های متعدد در ایران به این نتیجه دست در پژوهش (1391) یفتح( و پاپلی یزدی و 1389همکاران )(، هاشمی و 1391)

ها از آوری زبالهروستایی، شیوة جمع پسماندهای ی مسئول مدیریتکردن نهادهای اجرایضمن مشخصیافتند که الزم است 

. الزمة اجرای تعیین شودحمل و دفع زباله نیز  آوری،محل انباشت موقت، محل دفن و شرایط تملك و هزینة جمع سطح روستا،

پسماند )آموزش، تفکیك،  های مدیریتتمام بخش زمان برایای هماهنگ و همپسماند در منطقه، تدوین برنامه صحیح مدیریت

 منظوربه پسماند، بر مدیریت اثرگذار عوامل شناسایی از ( پس1391. جوزی و همکاران )است بازیافت و پردازش( آوری،جمع

 نتایج .کردند تعیین 02/0ناسازگاری  با نرخ مراتبیسلسله تحلیل فرایند عامل را ازطریق هر وزن برنامة راهبردی، تدوین

 از ناشی آلودگی مورد در جامعه و آگاهی ایرسانه تبلیغات ازطریق عمومی افکار تنویر»که راهبرد  ادندد نشان بررسی

 2است. کوس و ترویس 224/5 امتیاز با روی پیش راهبرد ترینمهم« هادهیاری کمكبه آنها نحوة مدیریت و پسماندها

ی مدیریت پسماند، راه برا ترینیو اقتصاد ترینیعمله نشان دادند ک قایمدیریت پسماند در آفروة یش یبررس ( در2010)

 تأثیرات در بررسی 4(2012پینگ شین) و (2012همکاران )و  3است. تین کمپوست آنو  زباله افتیبازآوری و تفکیك و جمع

حی در چین نشان دادند که توسعة روزافزون اقتصادی مردم و رشد جمعیت در نوا پسماند روستایی دفع محیطیزیست

یابی ی جامد شده است. با اینکه تحقیقات متعددی درخصوص مدیریت پسماند و مکانهازبالهباعث تولید بیشتر  چینروستایی 

های محلی در مدیریت پسماند توسعة سکونتگاه محل دفن پسماندها انجام شده، اما در پیوند مستقیم با تأثیر عملکرد مدیران

 د و نوین تحقیقات چندانی انجام نشده است.روستایی با تأکید بر رهیافتی جدی
شود و از نظر تولیدکننده قابل مصرف های روزمره و مختلف انسانی تولید میپسماند به مواد زائدی که در اثر فعالیت      

 منابع ترینمهم از یکی پسماند بدین منظور تولید. (Abduli & Haghollahi, 2011: 105) شودباشند، اطالق مینمی

 تولید . که میانگین(Samari-e-Jahromi & Hoseinzadeh-e-Asl, 2012: 66) است جهانی زیست محیط و تهدیدکننده سالمت

است و  شده مکعب برآورد متر بر کیلوگرم 75/375آن  چگالی روز و و در گرم 44/451کشور  کل در روستایی سرانه پسماند

 کشور در روستایی جامد میزان پسماند که رسدمی نظر ماندها بیشتر است. بهمقدار دفع مواد قابل تبدیل به کود در این پس

شهری است مقدار مواد زائد تولیدی در جوامع مختلف متفاوت است و فاکتورهای بسیاری از جمله  جامعه در آن میزان نصف

 :Moazed & Delfi, 2012) ثر استوضع اقتصادی، فرهنگی، فصول سال، موقعیت جغرافیایی، تغدیه، شرایط محلی و... بر آن مؤ

40-41 & Interior Ministry, 2008) . 

. چراکه (Mosavi and Bagheri Kashkoli, 2012: 218) روستا و روستانشینی در ایران جایگاه و اهمیت بسیار دارد      

نقش  روستایی و جامعه دنددا اختصاص خود به را کشور طبیعی هایعرصه و جمعیت از ایعمده بخش روستایی هایسکونتگاه

در  روستایی ریزیبرنامه فرآیند در روستا زیستمحیط به توجه میان این دارد. در کشور اجتماعی و اقتصادی حیات در اساسی

به همین (. Douglas, 2005: 231) های روستایی هموار و مرتفع سازدواقع راه را برای دست یافتن به فرآیند توسعه سکونتگاه

است. یکی  ضروری ویژه مدیریت پسماندروستایی به مدیریت نظام ]با رهیافت جدید و نوین[ برای مجموعه قوله توسعهمنظور م

آوری اصولی و دفع غیر بهداشتی پسماندهای زیست روستاها ناشی از عدم جمعترین عوامل تهدیدکننده سالمت محیطاز مهم

 (. Hesam et al., 2010: 2) تولید شده در روستاهاست

توان دریافت که شناسایی کارآمدترین الگوی مدیریتی برای با نگاهی به مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه می      

های روستایی های روستایی و عامل کلیدی درمجموع اثرگذار بر فرایند توسعه پایدار سکونتگاهادراه بهینه سکونتگاه

جامد روستایی و شهری به یکی  پسماندهای اخیر، مدیریت دهه دو (. بطوریکه طیFaraji Sabokbar et al, 2013: 258)است

های ذیربط دولتی و بحث در میان سازمان مورد مهم موضوعات از حاضر یکی حال در و گردیده تبدیل عمده هاینگرانی از

ونقل و دفع زباله( آوری، حملعم از جمعا) است. بنابراین برای حل این مشکل، مدیریت مواد زائد غیردولتی و همچنین عمومی

 به آسیب و مردم سالمتی به خطرات مخرب و آسیب پذیر مربوط مستقیم غیر و مستقیم کاهش سبب به طریقی مناسب بتواند

                                                           
2. Couth &Trios  

3. Tian 

4 - Ping Qin 
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 سازی، ذخیره یا انبار تولید، مراحل کنترل، دهنده است. مدیریت پسماند انتظام اهمیت حائز بسیار زیست گردد؛ محیط

 مالحظات بهداشتی، رعایت برای اقدامات و اصول ترینآن بهینه در که است زباله دفع و بازیافت یا تبدیل و انتقال، لونقحمل

 بکار ریزی برنامه و مالی، قانونی اداری، روشهای همراه روستا به محیط شناختی و زیبایی حفاظت مهندسی، اجتماعی، اقتصادی،

 هایجنبه وهمچنین محیطیزیست بهداشتی، اهداف بایستمی مدیریت برای فنی هایحل راه رو این شود. ازمی گرفته

 (. Taghvaiee et al, 2012: 42) قرار دهد مدنظر را اجتماعی و اقتصادی

توان با رهیافت جدیدی از توسعه در عوامل اثرگذار بنابراین با عنایت به آنچه که ذکر شد، مدیریت پسماند را می      

 محیطی در نواحی روستایی مطرح ساخت که به شرح ذیل هستند:بر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست مالحظهقابل

های تلنبار و پراکنده آوری زبالهدام شامل تنظیف و جمع تأمین بهداشت طریق از روستا بهداشتی مدیریت. توسعه اقتصادی: 1

های کشاورزی که منبع تولید ند. همچنین از به زیربار رفتن زمینشوروستاها که دام و طیور از تغذیه آنها دچار مسمومیت می

 خواهد نقش ایفای آورد، بههمراه می به را غذایی که امنیت یهایی بیمار با مبارزه و پیشگیری و دامی هستند هایفرآورده

 تولید منابع از حفاظت بشر، یزندگ هایشاخص ترینمهم این در حالی است که امروزه(. Bakhshi et al., 2010: 3-6) پرداخت

 پسماندها شامل دهند. اینمی تشکیل را روستایی پسماندهای اجزای ترینعمده کشاورزی پسماندهای میان این در .است

 هایزباله از بیوکمپوست کود و... هستند. بنابراین، تولید مصرف یا غیرقابل فاسد کشاورزی محصوالت الشه حیوانات، فضوالت،

 سطح روستاها است در هاآلودگی زباله مشکالت منظور رفعخاک، به اصالح بر عالوه که است راهکار مناسبی روستایی فسادپذیر

(Safa and Ghafqazi, 2007: 358-359 & Tajbakhsh, 2005: 38-39) . 

کشاورزی که بیشتر آنها  هایها و زبالهها، فاضالبهای مختلف از طریق زبالهآلودگی خاک نیز به روشدر همین راستا      

های زباله در فضاهای آزاد و آید. انباشته نمودن تودههای خانگی موجود است، بوجود میبصورت مواد زائد در ترکیب زباله

گیرند، آلودگی خاک موجب ویژه در فصل تابستان بر اثر ازدیاد درجه حرارت و انتشار مورد تجزیه قرار میاراضی زراعی به

ها و به دنبال آن کاستن اثرات مخرب اقتصادی، باعث تقویت خاک حاصل از کشاورزی مردم ه موجب مدیریت زبالهگردد. بمی

 ,Yaghoubi-e-Farani & Valizadeh) شودمحلی و توسعه و بهبود معیشت روستا، امرارمعاش، امنیت غذایی، اشتغالزایی و... می

 علفی گیاهان ضایعات و کلش و کاه از توجهی بخش قابل کشاورزی، ضایعات . مدیریت مواد زائد جامد ناشی از(62-63 :2012

 تلنبار بصورت (هفته چندین از متجاوز) طوالنی مدت تا دامی آن نیز فضوالت بخشی دیگر. استفاده می شود خوراک دام جهت

 قرار مورد استفاده اورزیکش ایدرزمینه کود یا و سوخت عنوان به خشك شدن، از پس مانند ومی باقی د آزا فضای در

 .(Sadeghi and Kavoosi, 2011: 3) گیرندمی

دستیابی به پیشرفت و توسعه بدون داشتن افراد سالم و تندرست امکان پذیر نیست؛ زیرا روستا و لزوم  . توسعه اجتماعی:2

فزایش تولید، تعادل جمعیتی در حفظ جمعیت در نواحی روستایی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی، حفظ توازن جمعیتی، ا

های روستایی را پهنه سرزمین و پیشگیری از مسائل رو به رشد ناشی از مهاجرت روستاییان، ضرورت توجه جدی به سکونتگاه

 .(Darban-e-Astaneh, 2012: 3) ناپذیر کرده استاجتناب

دیریت پسماند در نواحی روستایی باعث ایجاد همچنین باید به این واقعیت اذعان داشت که اعمال صحیح و مناسب م      

که طوریشود. بهزیست میحس تعلق مکانی و تعهد روستاییان به ماندگاری در محیط روستا و مسولیت پذیری در قبال محیط

 است واقعیت این مبین روشنی به ایران روستایی در نواحی مشابه مدیریت پسماندها تجربیات خصوص در گرفته انجام مطالعات

 آماده است برخودار ایویژه اهمیت از خصوص این آنچه در دارند. طرح این برای مناسبی شرایط و فضا ایران که روستاهای

. در همین راستا (Mirabbasi et al., 2011: 1) است سازی و برگزاری کالسهای آموزشی فرهنگ طریق از انسانی سازی جوامع

سانی، آموزش صحیح و مناسب کارگران، تبلیغات فرهنگی جهت ارتقاء و افزایش سطح مدیریت مواد زائد در توسعه نیروی ان

های ها و سازمانها، تشکلمنظور مشارکت همگانی، جلب مشارکت انجمنآگاهی عموم مردم، حس مسئولیت پذیری به

و همچنین اجرای صحیح و  مسائل مختلف زیست محیط و مدیریت مواد زائد در زندگی شهری و روستایی غیردولتی در زمینه
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ت با مدیریت مواد زائد جامد و بهداش(. همچنین کیفیت زندگی Bakhshi et al., 2010: 5) مناسب این امر تأثیر بسزایی دارد

 (.Epley and Menon, 2008: 281) زیست محیط روستا در ارتباط است

 
 .1394مأخذ: نگارندگان،  - پژوهشمدل مفهومی  -1شکل

طبیعی و انسانی( روستا به حال خود رها نمود، بلکه الزم است ) زیستتوان حفاظت از محیطنمیمحیطی: ت. توسعه زیس3

 :Saffari, 2013ای به پسماندها و مدیریت بشود )ای و محلی به طور اخص توجه ویژههای ملی به طور اعم و منطقهدر برنامه

اد زائد انسانی، حیوانی و گیاهی و انتشار در محیط روستا موجب آلودگی (. چراکه عدم کنترل پسماندهای روستایی اعم از مو73

(. لذا Darban-e-Astaneh, 2012: 21) ها(، خاک و هوا و... شده استها و مسیلها و رودخانهسطحی و زیرزمینی و آبراهه)آب

ی باشد که خطرات ناشی از آنها در ونقل و آخرین مرحله دفع این مواد باید به طریقآوری، حملمدیریت پسماند شامل جمع

های روستا ایجاب روستا( و سالمتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد. اصول مدیریت مواد زائد، در سکونتگاه) زیستگاه انسان

 & Moazedکند که پسماندها در حداقل زمان ممکن از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند )می

Delfi, 2012: 78 & Yaghoubi-e-Farani and Valizadeh, 2012: 60-65زائد باعث  مواد غیربهداشتی دفع و (. این پراکندگی

زائد  مواد به مربوط بهداشتی مدیریت سیستم اجرای با شود کهمی هابیماری از بسیاری شیوع و هوا و وخاکآب منابع آلودگی

 ,Shanbezadeh & Majlesi, 2012: 397-398 & Monavari and Amin-e-Sharieeنمود ) برطرف را توان مشکالت مذکورمی

ها، توسعه جنگل -1(. نهایتاً چند نمونه از موارد ذیل ناشی از مدیریت مواد زائد در محیط طبیعی روستا است: 1 :2009

حفاظت از  -4چشمه و قنات(؛ چاه، ) های سطحی و زیرزمینیمنابع آب -3ها؛ بهبود کیفیت آب رودخانه -2درختزارها،؛ 

مجموع کلیه چشم اندازهای طبیعی زیست محیط طبیعی را که تشکیل  وحوش و جانداران؛ گیاهان، علفزارها و مراتع و در

 .دهدمی
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 :روش تحقیق
بتدا )همبستگی( مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است، ا تحلیلی -که به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی پژوهشدر این      

ای و میدانی انجام گرفته است. در نهایت با بررسی طرح مسأله، مبانی با مبانی تئوریك آن براساس مطالعات اسنادی، کتابخانه

( و سپس به 1 شماره )جدول های و متغیرهای مورد بررسی استخراج گشتهنظری و مطالعات اولیه در محدوده پژوهش؛ شاخص

 تدوین پرسشنامه اقدام شد.
 روستایی محدوده پژوهش هایسکونتگاهو متغیرهای مدیریت پسماند و توسعه  هاشاخص -1 جدول

 .1394مأخذ: نگارندگان، 

روستا  38خانوار روستای ساکن در  3692جامعه آماری پژوهش، کلیه ساکنان روستایی بخش ساربوک بوده که شامل       

نفر سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند و  226خانوار با  20روستای باالی 15روستاهای منطقه، باشد. از کل می

روش نمونه گیری بصورت هدفمند)روستاهای دارای دهیاری( است. همچنین برآورد حجم نمونه با در نظر گرفتن ضریب 

پرسشنامه توسط افراد متخصص در مورد موضوع  درصد و از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. روایی 65/0خطای معیار 

مورد تأیید  885/0نمونه و ضریب  30با  SPSSافزار پژوهش بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ در نرم

آزمون  های آماری )میانگین، آزمون مدل تحلیل عاملی وآمده از روشدستهای بهواقع شد. جهت تحلیل اطالعات و داده

 استفاده گردید. SPSSافزار همبستگی پیرسون( در نرم

 :محدوده مورد مطالعه
و  ثانیه 45 و قهیدق35درجه و 26 جغرافیایی و عرض شرقی ثانیه 56و  قهیدق 32درجه و  60جغرافیایی،  در طولبخش ساربوک       

از توابع شهرستان قصرقند در  یکی موردمطالعهوده . محدواقع شده استشمالی  41و همچنین در زون  در مرز جنوب شرقی کشور

سرشماری سال آخرین این بخش بر طبق . استکیلومتر مربع  1784وسعت،  با برخورداری ازتان پهناور سیستان و بلوچستان اس

نفر  3692 تعدادنفر جمعیت و  16635دارای تعداد  کهطوریبهبرخوردار بوده است.  درصد 37/3بالغ بر  یاز نرخ رشد جمعیت 1390

طبق آخرین آمار از جهاد  .(Statistic Center of Iran, 2011) اندنقظه روستایی استقرار یافته 38در است که  خانوار روستایی

 وجود دارد 48820و دام و طیور  3750هکتار، شاغل در بخش کشاورزی 3520کشاورزی شهرستان قصرقند، زمین زیرکشت 

(Agricutural Jihad of Qasreghand County, 2011). آوری، تفکیك و )تولید، جمع پسماند همچنین وضح موجود مدیریت

 در موارد زیر اشاره کرد: توانمی مطالعه مورددر محدوده  (، حمل و نقل و دفع زبالهبازیافت

 ضریب آلفا متغیرها هاشاخص نوع متغیر

مدیریت 

پسماند 

 )مستقل(

 محیطیزیست

ی زیرزمینی، حفظ و توسعه فضای سبز عمومی، هاآبی سطحی، بهبود کیفیت هاآببهبود کیفیت 

 و حفظ، دام و انسان به ناقل هاییماریب پیشگیری، کوچه و خیابان تنظیف و کیفیت بهداشت

 و... روستا زراعی اراضی توسعه

0.82 

 اجتماعی

 توسعه، پسماند آوریجمع از اقتصادی منافع، ارتقای سالمت عمومی، شغلی یهافرصت ایجاد

 یطمح در زندگی از رضایت حس، مصرف الگوی و فرهنگ و تغییر اصالح، سالم انسانی نیروی

 و... زباله آوریجمع فرهنگ ارتقای، روستا

0.82 

 اقتصادی

 بازده و تولید افزایش، کشاورزی خاک حاصلخیزی افزایش، کشاورزی خاک کیفیت بهبود

رشد محصوالت ، غذایی امنیت بهبود، کشاورزی قنوات از حفاظت و توسعه، کشاورزی محصوالت

 و... احشام و دام فظح، تولید، بیوکمپوست خانگی و غیرخانگی، زراعی

0.81 

 وابسته

توسعه 

های سکونتگاه

 روستایی

زیست انتشار بوی نامطبوع زباله در محیطارتقای فرهنگ و الگوی مصرف مردم محلی، جلوگیری از 

روستا، جلوگیری از انتقال بیماریهای مسری و واگیردار به انسان و دام، کاهش مسمومیت دام و 

، آلودگی حضور و تجمع وحوش و جوندگان موذی در محل تلنبار زباله طیور روستا،   جلوگیری از

 باغ ها و باغچه ها، آسیب به اراضی کشاورزی و...

0.83 
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 1394مأخذ: نگارندگان،  - مطالعه دمورموقعیت نسبی روستاهای نمونه و تقسیمات سیاسی محدوده  -2شکل

باشد. گرم می 570بیشتر ازطور میانگین بصورت روزانه و براساس خانوار روستایی،  پسماند به تولید میانگین وضعیت      

ماه انجام می شود. همچنین تفکیك و بازیافت زباله های  در یکبار1ها در اکثر روستاها بصورت نامنظم و زباله آوریجمع

ستایی در اکثر روستاها )البته بجز دو روستای ساربوک و حمیری( در طیف ضعیف صورت می گیرد. در نهایت حمل و نقل با رو

ها به طور کلی بجز سه روستاهای حمیری، حاجی وسایل و دستگاههای آمیکو، زامیاد، تراکتور و فرغون و همچنین دفع زباله

 های جغرافیایی حساس و مهم( محدوده موردیری در محل و مجاورت پدیدهآباد و ساربوک، در محل دفع نامناسب)قرارگ

 گردد.مطالعه انجام می

 :ی تحقیقهایافته
 زنان با و درصد 82.3مردان با سال سن دارند. به لحاظ جنسیت  25 -35درصد در سنین بین  57.1 دهندگانپاسخ کلیه میان از      

درصد ابتدایی،  7.1، سوادبیدرصد  45.6سطح تحصیالت از نظر میزان تحصیالت . باشندمیدرصد سرپرست خانوارهای روستایی  17.7

در هر  زباله تولید میانگینوضعیت درصد لیسانس و باالتر هستند.  9.7، دیپلمفوقدرصد 12.8درصد دیپلم،  15درصد راهنمایی،  9.3

روستا(،  11) درصد 73.3ها در روستاهای مورد مطالعه، زباله آوریجمع شیوهگرم بصورت روزانه می باشد.  570بیشتر از خانوار روستایی 

 آمیکو و دستگاه درصد با 6.7زباله ها نشان می دهد که  ونقلحمل وضعیت .گردددرصد به طور منظم انجام می 27.6به طور نامنظم و 

بجز در دو روستای حمیری و زباله ها نیز  و بازیافت فکیكتشود. انجام می فرغون درصد با دستگاه 53.3 و تراکتور درصد با دستگاه 33.3

درصد کنار جاده اصلی آسفالته  60 هاراهکیفیت  لحاظ ازروستاها  ارتباطی موقعیت ساربوک، هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد.

 هایپدیدهمجاورت  ری درقرارگیهمچنین  بین راه فرعی خاکی مطلوب واقع شدند. درصد بین راه اصلی درجه دو و 26.7، یكدرجه

درصد کنار جنگل و منابع  6.7درصد کنار رودخانه اصلی و  20های کشاورزی و رودخانه اصلی، ینزم درصد کنار 73.3 جغرافیایی

 اند.طبیعی استقرار یافته

 :به تفکیک روستاها روستایی هایسکونتگاهارزیابی مدیریت پسماند 
 )حس گانهیازده هایشاخص، از موردمطالعه روستاهای تفکیك به روستایی هایاهسکونتگ پسماند برای سنجش مدیریت     

 روستا حفظ در سکونت از مندیکشاورزی، رضایت محصوالت روستا، افزایش محیط اجتماعی، بهداشت رفاه و مکانی تعلق

 زیستی روستا، حفظ، تنوع زندگی محیط بهداشت کشاورزی، کیفیت اراضی روستا، حاصلخیزی سبز فضای و آب منابع کیفیت

استفاده شده است و برای تبیین این شاخص ها، از  خانگی( بیوکمپوست زراعی و تولید محصوالت انرژی، رشد روستا، تولید در
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متغیرها از طیف پنج اثرگذاری ارزیابی  منظور بهبا توجه به اینکه در پژوهش حاضر  است. شده معرف یا متغیر کمك گرفته 42

روستاهای ساربوک و حمیری با میانگین ، مورد استفاده قرار گرفته است 3برابر با  یف لیکرت و میانگین نظریط ای گزینه

، باالترین رتبه و روستاهای عزیزآباد، لوریانی و دپ، سه رتبه موردمطالعهنسبت به سایر روستاهای محدوده  4.495و  4.736

 (. 2شماره  )جدول. باشندآخر را دارا می
 روستایی به تفکیک روستاها هایسکونتگاهمیزان ارزیابی مدیریت پسماند  -2جدول

 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین روستا ردیف

 0.525 0.166 3.123 بانی شیپ 1

 0.481 0.124 3.213 بگ 2

 0.437 0.109 3.687 توکل 3

 0.485 0.106 3.584 چندوکان 4

 0.821 0.219 3.857 حاجی آباد 5

 0.423 0.112 4.495 حمیری 6

 0.586 0.185 2.065 دپ 7

 0.569 0.142 3.585 دزبن 8

 0.336 0.079 4.736 ساربوک 9

 0.598 0.189 3.301 عزیزآباد 10

 0.417 0.132 3.063 کلمت 11

 0.625 0.197 3.342 کوشوک 12

 0.844 0.267 3.400 گهجن 13

 0.753 0.227 2.146 لوریانی 14

 0.620 0.179 2.853 هزارای 15

 7.9 2.254 50.45 15 جمع

 . 1394مأخذ: نگارندگان، 

 
 .1394مأخذ: نگارندگان،  -به تفکیک روستاها روستایی هایسکونتگاهفضایی اثرگذاری مدیریت پسماند در  توزیع -3شکل

 :املیروستایی با استفاده از روش تحلیل ع هایسکونتگاهتأثیر مدیریت پسماند بر توسعه  تحلیل
 تأثیر ، برای سنجش و بررسیاست( 0.000)برابر با نرمال پژوهشدر محدوده  آمدهدستبههای آماری دادهبا توجه به اینکه      

استفاده  (Factot Analyses)عاملی تحلیل مدل از روستایی از دیدگاه روستاییان، هایسکونتگاه توسعه بر پسماند مدیریت
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 استفاده شد. KMOآزمون بارتلت و ضریب های برای آزمون مدل تحلیل عاملی، از تناسب داده شده است. برای اطمینان از

تر از که مقدار سطح معناداری آزمون بارتلت کوچك نشان داد KMOآزمون بارتلت و ضریب پژوهش حاصل از  هاییافتهنتایج 

ها برای انجام آزمون تحلیل تناسب داده 0.843شده  . به همین دلیل با مقدار محاسبهاست(  0.000)برابر با درصد است 0.05

شود. بنابراین داللت بر مناسب بودن عاملی در محدوده پژوهش مناسب بوده و فرض بر شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می

 .(3شماره  )جدول. ها)در حد خیلی خوب( مورد تأیید استداده
 تبارتل و نتایج آزمون کرویت KMOآماره  -3جدول 

 KMO 0.843 مقدار

Chi-Square 5132.291 

df 820 

Sig 0.000 

 .1394مأخذ: نگارندگان، 

 . به همین منظورجهتاستعامل  تعدادی در متغیرها کردن ، خالصهحاضر عاملی در پژوهش تحلیل هدف ازهمچنین       

بنابراین در گام بعدی، بعد از اطمینان  شود. مشخصآنها  تعیین معیار و هاعامل استخراج روش باید عاملی انجام تحلیل

برای آزمون تحلیل عاملی، صحت متغیرهایی که نسبت به یکدیگر همبستگی دارند و از قابلیت آزمودن  هادادهمناسب بودن 

مدیریت پسماند بر توسعه  با و مرتبط مؤثرمتغیرهای برای شناسایی عوامل و  عاملی برخوردار هستند، صورت گرفت.

 سهم بیانگر ویژه شدند. مقدار بندیطبقه عامل 11به  مقدار ویژه براساس متغیر وارد آزمون شده و 41روستایی  هایسکونتگاه

 ثیری اهمیت و تأدهندههر چقدر مقدار ویژه بیشتر باشد نشان  کهطوریبهمتغیرهای پژوهش است.  واریانس کل از هر عامل

این عوامل توانستند واریانس با مقدار  مجموع درشود که یممشاهده  4شماره  لپژوهش جدو هاییافته آن عوامل است.

 یید کنند. تأروستایی  هایسکونتگاههای مدیریت پسماند بر توسعه یانسواراز کل  70.123
 چرخش از بعدآنها  واریانس تجمعی درصد و واریانس درصد ویژه، مقدار با همراه استخراج شده عوامل -4جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه لنام عام عامل

 10.734 10.734 4.401 حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی 1

 19.861 9.127 3.742 بهداشت محیط روستا 2

 28.465 8.605 3.528 افزایش محصوالت کشاورزی 3

 36.321 7.856 3.221 از سکونت در روستا مندیرضایت 4

 44.029 7.708 3.160 فضای سبز روستا حفظ کیفیت منابع آب و 5

 50.762 6.733 2.761 حاصلخیزی اراضی کشاورزی 6

 56.688 5.925 2.429 کیفیت بهداشت محیط زندگی روستا 7

 61.296 4.608 1.889 حفظ تنوع زیستی در روستا 8

 64.389 3.093 1.268 تولید انرژی 9

 67.320 2.931 1.202 رشد محصوالت زراعی 10

 70.123 2.803 1.149 تولید بیوکمپوست خانگی 11

  .1394مأخذ: نگارندگان، 

 را یرهاییمتغ چه عمدتاً هاعامل از یك هر که دش مشخص بعد مرحله در ،هاعامل تعداد تعیین از بعد از طرف دیگر،      

ا استفاده از چرخش متعامد و نوع ی اصلی بهامؤلفهی هاروشاز  ،هاعامل راحت و تفسیر منظور این شوند. براییم شامل

و همچنین حذف  مؤثرواریماکس استفاده شده است. همچنین با هدف شناسایی و انتخاب متغیرهای دارای همبستگی زیاد و 

اساس تجربیات علمی و عملی( عوامل در مراحل مختلف  )بر نگارندگانمتغیرهای غیر مرتبط و ناکارامد بر مبنای تشخیص 

 0.5از  )همبستگی( بیشتر عاملی بار مطلق متغیرهای برخوردار از مقدار کهطوریبهتحلیل قرار گرفت.  و جزیهمورد بررسی و ت

 انتخاب شدند.
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( نشان داده شده 4) روستایی محدوده پژوهش در جدول هایسکونتگاهمؤثر مدیریت پسماند بر توسعه  یهامؤلفه ینترمهم     

دهد. با توجه به درصد از کل واریانس را محاسبه و توضیح می 10.734متغیر، مقدار  7 یدربردارندهاست. اولین عامل که 

شده است. دومین عامل  گذارینام "حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی  "متغیرهای بارگذاری شده بر این عامل، نام این عامل 

دهد. با توجه به متغیرهای بارگذاری یمه و توضیح درصد از کل واریانس را محاسب 9.127متغیر با مقدار  6 یدربردارندهکه 

 8.605مقدار  کنندهتبیینشده است. سومین عامل که  گذارینام " بهداشت محیط روستا "شده در عامل مذکور، نام عامل 

است. شده  گذارینام " افزایش محصوالت کشاورزی "متغیر است. این عامل به نام  5متشکل از  استدرصد از کل واریانس 

دهد. با توجه به یمدرصد از کل واریانس را محاسبه و توضیح  7.856متغیر با مقدار  6 یدربردارندهچهارمین عامل که 

شده است. پنجمین عامل که  گذارینام " از سکونت در روستا مندیرضایت "متغیرهای بارگذاری شده در این عامل، نام عامل 

، غیرهای بارگذاری شده در این عاملکند. با توجه به متیم تبییندرصد از کل واریانس را  7.708متغیر با مقدار  4 یدربردارنده

 شده است. گذارینام "حفظ کیفیت منابع آب و فضای سبز روستا  "نام عامل 

حفظ  "ام متغیر است. این عامل با ن 3کند، متشکل از یم نبیندرصد از کل واریانس را  6.733مقدار  ششمین عامل که      

 نبیندرصد از کل واریانس را  5.925متغیر با مقدار  4 یدربردارندهشده است. هفتمین عامل که  گذارینام " اراضی کشاورزی

شده  گذارینام " کیفیت بهداشت محیط زندگی روستا "، نام عامل غیرهای بارگذاری شده در این عاملکند. با توجه به متیم

حفظ تنوع زیستی  "کند با نام یمدرصد از واریانس را تبیین  4.608متغیر است، مقدار  4کل از است. هشتمین عامل که متش

کند. با یم نبیندرصد از کل واریانس را  3.093متغیر با مقدار  1 یدربردارندهشده است. نهمین عامل که  گذارینام " در روستا

 1 یدربردارندهشده است. دهمین عامل که  گذارینام "یانرژ یدتول " ، نام عاملغیرهای بارگذاری شده در این عاملتوجه به مت

 رشد "، نام عامل ه متغیرهای بارگذاری شده در عاملکند. با توجه بیم نبیندرصد از کل واریانس را  2.931متغیر با مقدار 

درصد از واریانس کل را  2.803ار متغیر با مقد 1 یدربردارندهشده است. یازدهمین عامل که  گذارینام "ی محصوالت زراع

. شده است گذارینام "ی خانگ یوکمپوستب تولید "، نام عامل غیرهای بارگذاری شده در این عاملکند. با توجه به متیم نبین

 .(5شماره  )جدول
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 استخراج متغیرها با مقدار بار عاملی در ماتریس دوران یافته -5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1394مأخذ: نگارندگان، 

 مقدار بار عاملی)همبستگی( متغیر عامل

 0.611 زباله آوریجمع فرهنگ ارتقای حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی

 مردم پذریری مسولیت حس تقویت

 محلی

0.792 

 در زندگی به مکانی تعلق حس ایجاد

 روستا

0.827 

 0.818 جمعیت کم روستاهای جمعیت ماندگاری

 0.778 روستایی یهامهاجرت کاهش

 0.706 زندگی به امید شافزای

 0.616 اجتماعی رفاه توسعه

 0.526 روستا محیط بهداشت بهبود و توسعه بهداشت محیط روستا

 و طبیعی اندازهای چشم و مناظر حفظ

 بکر

0.650 

 0.811 شغلی یهافرصت ایجاد

 0.800 مصرف الگوی و فرهنگ تغییر و اصالح

 0.686 عمومی سالمت ارتقای

 0.650 شرب آب بهداشت یفیتک بهبود

 0.701 کشاورزی محصوالت بازده و تولید افزایش افزایش محصوالت کشاورزی

 0.782 کشاورزی قنوات از حفاظت و توسعه

 0.640 غذایی امنیت بهبود

 چرای برای مراتع و گیاهی پوشش توسعه

 دام

0.771 

 0.638 کشاورزی محصوالت از معاش امرار بهبود

 0.577 پسماند آوریجمع از اقتصادی منافع ندی از سکونت در روستامرضایت

 0.776 سالم انسانی نیروی توسعه

 0.815 روستا محیط در زندگی از رضایت حس

 0.763 روانی و جسمی سالمت توسعه

 0.554 روستا اراضی کاریری توسعه و حفظ

حفظ کیفیت منابع آب و فضای سبز 

 روستا

 0.777 نهرودخا آب کیفیت

 0.836 زیرزمینی یهاآب کیفیت

 0.785 عمومی سبز فضای توسعه

 0.544 روستایی گردشگری توسعه

 0.789 روستا کشاورزی خاک کیفیت بهبود حاصلخیزی اراضی کشاورزی

 0.758. کشاورزی اراضی توسعه و حفظ

 0.645 کشاورزی خاک حاصلخیزی افزایش

 0.522 کوچه و خیابان تنظیف و کیفیت بهداشت ستاکیفیت بهداشت محیط زندگی رو

 0.753 روستا تیسکون بهداشت کیفیت افزایش

 0.811 عمومی بهداشت خدمات توسعه

 0.600 پسماند مدیریتدر  مشارکت توسعه

 0.538 طبیعی منابع تنوع توسعه حفظ تنوع زیستی در روستا

 0.714 محیط روستا زیست شدن آلوده کاهش

 0.563 دام و انسان به ناقل هاییماریب یریپیشگ

 0.546 احشام و دام حفظ

 0.736 تولید انرژی تولید انرژی
 848 رشد محصوالت زراعی رشد محصوالت زراعی

 0.847 تولید بیوکمپوست خانگی تولید بیوکمپوست خانگی
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 .1394مأخذ: نگارندگان،  -روستایی هایسکونتگاهر توسعه بگانه اثرگذار مدیریت پسماند یازده هایشاخص -4ل شک

  :روستایی هایسکونتگاهمدیریت پسماند در  ارتباط بین عوامل و
ر توسعه عامل تعیین شده( مدیریت پسماند د 11) هایشاخص تأثیرگذاریمیزان  ترو مطالعه دقیق بررسی منظوربه     

ندمتغیره استفاده آزمون مدل رگرسیون چروستایی از دیدگاه روستاییان، از روش ضریب همبستگی پیرسون و  هایسکونتگاه

درصد، رابطه معنادار و  0.05کمتر از  آمدهدستبه( 0.000) که بر اساس مقدار سطح معناداری دادها نشان یافتهنتایج شد. 

حفظ بهداشت محیط روستا، افزایش محصوالت  ماند)حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی،های مدیریت پسمثبتی بین شاخص

 .(6شماره  )جدول. وجود دارد روستایی منطقه هایسکونتگاهو توسعه کشاورزی و...( 
 روستایی هایسکونتگاهمدیریت پسماند در  ارتباط بین عوامل و -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1394مأخذ: نگارندگان، 

 روستایی: مدیریت پسماند در توسعه سکونتگاههایهای اثرگذاری شاخصتحلیل 

همبستگی  کهمشخص می شود  گانه مدیریت پسماندیازده هایشاخص 0.999)همبستگی(  تعیینضریب مقدار  اساس بر      

دوربین ها از آماره . برای بررسی مستقل بودن باقی ماندهمی باشدبین متغیرهای مستقل و وابسته، یك نوع همبستگی قوی 

ها است. که مقدار آن ی مستقل بودن باقی ماندهباشد، نشان دهنده 2.5تا  1.5شود. که اگر مقدار آن بین واتسن استفاده می

 نتیجه آزمون سطح معناداری همبستگی پیرسون مدیریت پسماند

 0.000 0.624 حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی

 در رابطه معنادار است

 0.000 0.728 حفظ بهداشت محیط روستا

 0.000 0.588 افزایش محصوالت کشاورزی

 0.000 0.667 از سکونت در روستا مندیرضایت

 0.000 0.614 حفظ کیفیت منابع آب و فضای سبز روستا

 0.000 0.483 کشاورزی حاصلخیزی اراضی

 0.000 0.541 کیفیت بهداشت محیط زندگی روستا

 0.000 0.656 حفظ تنوع زیستی در روستا

 0.000 0.286 تولید انرژی

 0.000 0.275 رشد محصوالت زراعی

 0.000 0.378 تولید بیوکمپوست خانگی
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و تأیید  برای بررسی F همچنین، از آزمون آماره ها مستقل از یکدیگر هستند.است؛ بنابراین باقی مانده 2.093 در اینجا برابر با

ها و نیز برای بررسی معناداری فوق یعنی ضریب همبستگی چندگانه بین شاخص مدل رگرسیونی مناسب گیبرازند و اعتبار

درصد کوچك است؛ بر این اساس  0.0که از  است 0.000یا همان سطح معناداری برابر با  sigبودن مدل استفاده شد. مقدار 

با توجه به  بنابراین .استتأیید  مورد %95بافرض اطمینان  در فرض موجود مبنی بر معنی دار بودن مدل رگرسیون چند متغیره

 یوکمپوستب ی، تولیدانرژ یدتولهای شاخصدر مدل معنادار است؛ اما  مدیریت پسماند هایشاخصتاثیر تمام نتایج حاصل، 

 دارند.روستاییان ازدیدگاه  روستایی محدوده پژوهش هایسکونتگاهدر توسعه  منفی تأثیرگذاریی محصوالت زراع ی و رشدخانگ

عامل مشخص شده( مدیریت پسماند بر توسعه  11های)هر گدام از شاخص تأثیرگذاریهمچنین برای بررسی میزان 

حاصله  هاییافتهاز ضرایب استاندارد در جدول فوق استفاده شده است. در نتایج روستایی از دیدگاه روستاییان،  هایسکونتگاه

حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی، کیفیت بهداشت محیط زندگی روستا، مربوط به رگذار اث هایشاخص که مشاهده می شود

حفظ کیفیت منابع آب و فضای  از سکونت در روستا، افزایش محصوالت کشاورزی، مندیرضایتحفظ بهداشت محیط روستا، 

انگی، تولید انرژی و رشد ، حفظ تنوع زیستی در روستا، حاصلخیزی اراضی کشاورزی، تولید بیوکمپوست خسبز روستا

و  0.128، 0.133، 0.117، 0.136، 0.149، 0.176، 0.181، 0.233 ،0.244، 0.272محصوالت زراعی به ترتیب با مقادیر 

روستایی محدوده  هایسکونتگاهمدیریت پسماند در توسعه  تأثیرگذاریمیزان  به لحاظ 11تا  1به ترتیب دارای رتبه  0.106

 .(7شماره  دولج). باشندمیپژوهش 

 روستایی هایسکونتگاهی مدیریت پسماند بر توسعه هاشاخص تأثیرگذاریضرایب  -7جدول

 .1394مأخذ: نگارندگان،   -روستایی هایسکونتگاهتوسعه متغیر وابسته:  *

 ضریب متغیر متغیرهای مستقل
 ضریب استاندارد

 )بتا(
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 - 0.000 1.596 - 0.21 مقدار ثابت*

 اثرگذاری 0.000 70.696 0.272 0.169 حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی

 اثرگذاری 0.000 50.064 0.230 0.148 حفظ بهداشت محیط روستا

 اثرگذاری 0.000 41.385 0.176 0.125 افزایش محصوالت کشاورزی

 اثرگذاری 0.000 41.853 0.181 0.122 از سکونت در روستا مندیرضایت

 رگذاریاث 0.000 34.729 0.149 0.097 حفظ کیفیت منابع آب و فضای سبز روستا

 اثرگذاری 0.000 27.826 0.117 0.075 حاصلخیزی اراضی کشاورزی

 اثرگذاری 0.000 66.502 0.244 0.098 کیفیت بهداشت محیط زندگی روستا

 اثرگذاری 0.000 28.982 0.136 0.097 حفظ تنوع زیستی در روستا

 بدون اثرگذاری 0.342 12.982 0.133 0.051 تولید انرژی

 بدون اثرگذاری 0.544 13.253 0.106 0.021 اعیرشد محصوالت زر

 بدون اثرگذاری 0.870 0.163 0.128 0.043 تولید بیوکمپوست خانگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 107 1396 تابستان /26شماره  /7 سال /ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه

 
 .1394مأخذ: نگارندگان،  -روستایی هایسکونتگاهتوسعه ی مدیریت پسماند در هاعاملاولویت بندی اثرگذاری  -5شکل 

 :پیشنهادهاارائه گیری و نتیجه
 های پژوهش به صورت ذیل مطرح می شوند:باید اذهان کرد که فرضیه

 1:H  روستایی بخش ساربوک از دیدگاه روستاییان نقش  هایسکونتگاهمدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در

 ارد؟ای دمالحظهقابل

0:H  روستایی بخش ساربوک از دیدگاه روستاییان نقش  هایسکونتگاهمدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در

 دارد؟نای مالحظهقابل

بخش بر روی  ایمالحظهقابل تأثیرات)طبیعی و انسانی(، مدیریت پسماند توانسته است  روستایی هایسکونتگاهدر توسعه  

، یافتهتوسعهگواتماال، کشورهای  در چین، هند، ویژهبهدر ایران و جهان  شدهیقات و مطالعات انجام تحق ساربوک داشته باشد.

، آستانه؛ دربان 1391 فتحی و یزدی ؛ پاپلی1389؛ هاشمی و همکاران، 1386درحال توسعه و توسعه نیافته)عبدلی و همکاران، 

 مالحظهقابل تأثیرگذارینتایجی از جمله (، 2012نگ شین، ؛ پی2008؛ زاریت و همکاران، 2012، همکاران؛ تین و 1387

، های ناشی از آنهاو آلودگی محیطیزیست و مشکالت مسائل بر پایهروستایی و شهری  هایسکونتگاهاز  مدیریت پسماند اعم

 و پسماندها از ناشی محیطیآلودگی زیست مورد در جامعه آگاهی و ایرسانه تبلیغات طریق از عمومی روستاییان افکار تغییر

 از تفکیكمهم بودن طبیعی،  منابع حفظ زیستمحیط از حفاظت منظوربهپسماند  مدیریت آنها، تقویت سیستم مدیریت نحوه

پسماند و امثال اینها در بر داشته  مدیریت بخش ترینعنوان مهمبه آن بودن و پردرآمد هزینه کم به توجه با مبدأ و بازیافت

  .است

و در نظر داشتن رهیافتی جدید  تأکیدبا توجه به  دهد که، تحقیق حاضر نشان میانجام شده ه با تحقیقات پیشیندر مقایس

محیطی در زیستو )اعم از اقتصادی، اجتماعی  روستایی هایسکونتگاهمدیریت پسماند زمینه  ای درتوسعه و سیستماتیك

مدیریت پسماند نشان داد که  تحقیق هاییافته که طوریبهاج کند. استخر مؤثری هایشاخص(، توانسته است دیگرارتباط با یک

حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی، کیفیت بهداشت محیط زندگی روستا، حفظ بهداشت محیط روستا، ی از قبیل هایشاخصدر 

حفظ تنوع زیستی  از سکونت در روستا، افزایش محصوالت کشاورزی، حفظ کیفیت منابع آب و فضای سبز روستا، مندیرضایت

روستایی بخش ساربوک  هایسکونتگاهدر توسعه  توجهیقابل هایاثرگذاریدر روستا، حاصلخیزی اراضی کشاورزی دارای 

نتایج  مدیریت پسماند با استفاده از روش تحلیل عاملی هایشاخص های دقیقتر این در حالی است که بررسی. داشته باشند
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 هاعاملدرصد از واریانس کل در مقایسه با سایر  61.296که حدود  هشتم ی یکم تاهاعامل نشان داد که آمدهدست بهکلی 

 ی نهم تا یازدهم که شاملهاعامل اما متاسفانه هستند.در سطح منطقه برخوردار  بیشتری تأثیرگذاریتبیین کرده و از 

کمترین  باشند، داراییم "یخانگ کمپوتیوب تولید"و  "یمحصوالت زراع رشد"، "ی انرژ یدتول " مربوط به هایشاخص

 (8شماره  )جدول. هستند تأثیرگذاری
 روستایی هایسکونتگاهبر توسعه  مؤثری هامؤلفه تأثیرگذاریرتبه بندی و تعیین سطح  -8جدول 

 .1394مأخذ: نگارندگان، 

 محصوالت انرژی، رشد ی مدیریت پسماند از قبیل تولیدهاشاخصهای موجود، یتاقعو دران داشت که باید به این نکته اذع

های انجام گرفته پژوهشگر( روستایی)با توجه به مطالعات و بررسی هایسکونتگاهخانگی در توسعه  بیوکمپوست زراعی و تولید

)یکم تا  مؤثرهای در مقایسه با شاخصها آنمثبت  تأثیرگذاریی مورد نظر علیرغم هاشاخصهستند. دلیل اینکه  تأثیرگذار

)مردم محلی( در  اختصاص دادند، اینست که متاسفانه پاسخگویان به خود تأثیرگذاریهشتم( دارای کمترین رتبه و سطح 

های مطرح شده محدوده پژوهش دارای عدم برخورداری از سطح آگاهی و شناخت کافی بوده و یا درک درستی از شاخص

)که  ی ذی ربط در این ارتباط حتی به مدیران محلیهاسازمانو یا آموزشی از طرف  رسانیاطالعهیچ گونه ندارند. همچنین 

باشند( یممسئول آموزش و باال بردن سطح آگاهی مردم در سطح محلی در بحث مدیریت پسماند و مسائلی از این قبیل 

اهدات مستقیم پژوهشگر( تولید بیوکمپوست خانگی مش )با توجه به مصاحبه حضوری صورت نگرفته است. در محدوده پژوهش

و غیرخانگی و تنظیف اراضی باغ و باغچه و کشاورزی توسط کشاورزان ناشی از پسماندهایی که بصورت سفره زیر الیه خاک 

 گیرد.یمقرار داشته، به شیوه غیرمستقیم و بر پایه و اساس عادت و تجربیات بومی گذشته مردم محلی صورت 

ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی به موجب توسعه زیست محیط  گیری ونتیجه منظوربهاین، پژوهش حاضر  عالوه بر

عامل( مدیریت پسماند بر توسعه  11) گانهی یازدههاشاخص، به سنجش و ارزیابی و تحلیل آثار موردمطالعهنواحی روستایی 

اثرگذاری از روش همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره روستایی پرداخته شد. برای تعیین میزان  هایسکونتگاه

و اینکه  0.05در این رابطه نشان داد که با توجه به سطح معناداری کمتر از  آمدهدستبهپژوهش  هایاستفاده شد. نتایج یافته

ماری معناداری باالتر از حد متوسط بجز شاخص تولید انرژی مثبت بوده؛ بنایراین تفاوت آ هاشاخصی باال و پایین تمام هاکران

از سکونت در روستا و حفظ تنوع زیستی در  مندیرضایتی مربوط به هاشاخص کهطوریبهیید است. به همین منظور، تأمورد 

ی مربوط به رشد هاشاخص تأثیرگذاریو کمترین میزان  تأثیرگذاریدرصد بیشترین  17.61و  18.04روستا به ترتیب با مقادیر 

به درصد، سه رتبه آخر را  -0.098 و 5.78 ،5.62والت زراعی، تولید بیوکمپوست خانگی و تولید انرژی با مقادیر میانگین محص

در توسعه  تأثیرگذاریی اینست که هیچ گونه اختصاص دادند. عدم وجود معناداری شاخص تولید انرژی، نشان دهنده خود

 سطح اثرگذاری رتبه نهایی اثرگذاری تعداد متغیر نام عامل عامل

 بسیار 1 0.272 7 حس تعلق مکانی و رفاه اجتماعی یکم

 بسیار 2 0.230 6 بهداشت محیط روستا دوم

 بسیار 3 0.176 5 افزایش محصوالت کشاورزی سوم

 بسیار 4 0.181 6 مندی از سکونت در روستارضایت چهارم

 بسیار 5 0.149 4 حفظ کیفیت منابع آب و فضای سبز روستا پنجم

 متوسط 6 0.117 3 حاصلخیزی اراضی کشاورزی ششم

 متوسط 7 0.244 4 بهداشت محیط زندگی روستا کیفیت هفتم

 متوسط 8 0.136 4 حفظ تنوع زیستی در روستا هشتم

 کم 9 0.133 1 تولید انرژی نهم

 کم 10 0.106 1 رشد محصوالت زراعی دهم

 کم 11 0.128 1 تولید بیوکمپوست خانگی یازدهم
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 و آگاهی مردم محلی توان در عدم شناختیماه روستاییان نداشته است، روستایی محدوده پژوهش از دیدگ هایسکونتگاه

 گردد. می H1پذیر دانست. بنابراین فرض تأیید )پاسخگویان( از این مقوله توجیه 

تر کامل اثرگذاری توفیق بیشتر در حوزه منظور به ترین راهکارهای پیشنهادیمهم نچه که ذکر شدبا عنایت به آ مجموع در

 از: عبارتند ای نوین و جدید با رهیافت توسعه روستایی هایسکونتگاهتوسعه بهبود شرایط در  اند بر مدیریت پسم

های روستایی به دور از اراضی کشاورزی و مراتع و پوشش گیاهی تنك و های موقت و دائمی دفع زبالهایجاد محل ➢

بگ، توکل، حمیری، ساربوک،  ل روستایروستاهایی که در مجاورت این اراضی قرار دارند؛ از قبی ویژهبه) فقیر

 کوشوک، بانی شیب، گهجن، آبند، چندوکان و هزارای(

ها و دهیارها، برگزاری جلسات عمومی و تخصصی مدیریت پسماند برای کشاورزان محلی از طرف سازمان شهرداری ➢

 های منطقه؛بخشداری و دهیاری

)استفاده از مناسب و بموقع از انواع  یت پسماند کشاورزیتلفیق آن با دانش مدرن جهت مدیر توجه به دانش بومی و ➢

 پسماندهای کشاورزی و کودهای حیوانی و...(؛ 

تولید  ویژه بهآموزش کشاورزان توسط متخصصین برای استفاده هدفمند از پسماندهای حاصل از کشاورزی  ➢

افزایش حجم تولید  بیوکمپوست خانگی و غیرخانگی جهت حاصلخیزی خاک، رشد فیزیکی محصوالت زراعی،

 محصوالت کشاورزی و... اقدام شود؛

های کوچك مناسب برای انتقال و نگهداری دام و احشام در خارج از روستا در راستای یا مجتمع انتخاب مکان و ➢

 کاهش آلودگی زیست محیط روستا و جلوگیری از مسمومیت دام و احشام؛

های کشاورزی در جهت جلوگیری از درب پوش چوبی برای چاهگذاشتتن روپوش سیمانی بصورت قالب برای قنوات و  ➢

 آلودگی آنها از انواع پسماندها؛

محلی در تغییر نگرش و الگوی مصرف گرایی روستاییان و استفاده از کاالهای  -ایمنطقهمنظم و مدون  ریزیبرنامه ➢

پ بروشور و کتابچه از طرف ای( و تهیه و چاهای گروهی)ملی و منطقهیکبار مصرف نامرغوب از طریق رسانه

 ها؛بخشداری و دهیاری

تقویت نگاه توسعه زیست محیط روستا از پایین بر مبنای مشارکت خودجویانه و خوداتکای مردم محلی در مدیریت  ➢

 پسماند؛

مدیریت منسجم تر و ویژ پسماند در روستاهای دارای جاذبه  منظور بههدفمند  ریزیبرنامهگذاری و سرمایه ➢

 )روستای آبند، مورتی هنز و روستای دارای قابلیت گردشگری از قبیل بانی شیب(؛ روستایی گردشگری
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