
 

   

 

 

 

  

 

 

 

www.jpusd.ir   

 

 3 اصل یحکمت نیافش، *2ی نژاداله مشفق تیعنا، 1محمدامین خراسانی

 روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانریزییا و برنامهاستادیار جغراف 1
 .رانیا تهران، ، دانشگاه تهران،ییروستا یزیرو برنامه ایارشد جغراف یکارشناس2

 ، ایران.چمران، اهواز دیدانشگاه شه ،یشهر یزیربرنامهو  ایجغرافارشد  یکارشناس3

 
* e-mail: menait@yahoo.com 

 

 

 06/06/1398پذیرش نهایی:               02/05/1398دریافت مقاله: 

 

 چکیده
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از  یبررس نیدر ا ازیاست. اطالعات موردنبوده  اسوجیشهر  رامونیپ ییروستا یهازباله در سکونتگاه تیریمد
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نفر  384هستند. بر اساس فرمول کوکران  اسوجیشهر  رامونیپ یساکن روستاها ییروستا یپژوهش خانوارها
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 مقدمه
عه توس یهانهیزمشیپسالم از  تیسالم و جمع ستیزطیمح

ارتباط  گریدعبارتبه(. Eigsti, 1999: 82) پایدار هستند

 ,Van der Zwip) وجود دارد طیانسان و مح نیب یانکاررقابلیغ

 یمکان یکینزد لیشهرها به دل میواقع در حر یروستاها(. 78 :1997

 ها،تیبا شهر، از امکانات، محدود یکالبد-ییفضا یو وابستگ

 گریکه در د باشندیرخوردار مب یمتعدد یهاها و چالشفرصت

و همکاران،  ییوجود ندارد )بابا یشدت نیکشور به چن یروستاها

1397 :80 .) 

 دارییو سنجش پا یابیرزسازی بستری مناسب جهت افراهم

 ییتوسعه روستا ژهیوبهو توسعه  زییربرنامه فرآینددر  یستیز طیمح

صرف م یبتوان گفت گسترش الگو دی. شااستالزم و ضروری 

 یوالگ روستاها و تغییر میبه حر ندهیمنابع آال یو هجوم بعض یشهر

ور را کش یدر روستاها یمحیط یآلودگ یهامصرف روستائیان، زمینه

و  یطبیع یهارساختیتغییر در ز گرید یفراهم کرده است. از سو

ار به شم ییتحوالت متأخر جامعة روستا ازجملهاکوسیستم  یآلودگ

 فراد وحفظ و ارتقای سالمت ا نهیدرزموارد مهم . یکی از مروندیم

در  خصوصبه متأسفانهزباله و مواد زائد است که  حیجامعه دفع صح

 طیآوری زباله، محهای نامطلوب جمعروش لیمناطق روستایی به دل

طر قرار خآلودگی و  معرضدر  دائمآن سالمت افراد  تبعبهزندگی و 

  (Ministry, 2000: 19). دارد

های روستایی مدیریت منسجمی زباله نهیدرزمال حاضر در ح

 طوربه هاآن باتیهای روستایی )که زمانی ترکوجود ندارد و زباله

شد( تبدیل به می طیتجزیه و جذب مح سرعتبهبود و  عییعمده طب

طوالنی شده و برای  ندگاریتجزیه با دوره ما رقابلیهای غزباله

و چهرهای  ماندهیباقروستا  طیطوالنی در مح نسبتاً  یزمانمدت

هوا، آب، خاک را به  ازجملهها زشت به روستاها داده و انواع آلودگی

مواد  تیری(. در اثر عدم مد128: 1389سبکبار،  یدنبال دارد )فرج

 مشکالتو رفع  ابدییم شیافزا یکیزائد جامد، خطرات اکولوژ

 د،یآیم مواد به وجود نیکه از دفع بدون کنترل ا یستیزطیمح

 دیباعث تول تنهانهدر بردارد. مواد زائد جامد  یادیز یهانهیهز

آلوده  قیاز طر تواندیبلکه م شود،یمناظر م یتعفن و زشت ،یماریب

به بار آورد. در روستاها  یکردن آب، خاک و هوا خسارت فراوان

 ،یمواد زائد خانگ تیکم رییعامل در تغ نیترهمانند شهرها مهم

 90از  شیب یخانگ ین  در روستاهاست و پسماندهاساک تیجمع

و همکاران،  ی) عبدل دهدیم لیرا تشک ییروستا یهادرصد زباله

1391 :32 .) 

 یو شهر ییجامد روستا یپسماندها تیریمد ر،یدو دهه اخ یط

از  یکیو در حال حاضر  دهیگرد لیعمده تبد یهایاز نگران یکیبه 

 ،یدولت ربطیذ یهاازمانس انیدر م موردبحثموضوعات مهم 

 مواد زائد تیریحل مشکل مد نیاست. بنابرا یو عموم یردولتیغ

بب کاهش سکه بتواند  یاگونههبونقل و دفع زباله( حمل ،یآور)جمع

 تیهمحائز ا اریشود بس ستیزطیمحبه مردم و  ریپذبیخطرات آس

اند سمهزار تن پ 50(. روزانه 96: 1396 ،یسیو رئ ی)عنابستان ستا

ر دآن  دیو سرانه تول شودیم دیکشور تول یدر شهرها و روستاها

گرم است  800 شهرهاکالنگرم و  470گرم ، روستاها  710شهرها 

 یابیارز تی(. با توجه به اهم1394 ها،یاریو ده های)سازمان شهردار

 یابیمطالعه، ارز نیا یدیهدف کل هایزیردر مطالعات و برنامه

ر شه رامونیپ ییروستا یهااله در سکونتگاهزب تیریمد تیوضع

 است.  انییروستا دگاهیاز د اسوجی

و  هیلویاستان کهگ یشهر تیجمع 1395سال  یبنابر سرشمار

 ییروستا تجمعی و( درصد 55٫74نفر )معادل  397461 راحمدیبو

 هم هنوز. است شدهاعالم( درصد 44٫04نفر )معادل  314009آن 

خود  نیان در روستاها ساکن هستند که ااست تیاز جمع یادزی بخش

 هیروستاها را توج یو توسعه برا یزیرضرورت توجه به برنامه

 1385نفر در سال  212552از  راحمدیشهرستان بو تی. جمعکندیم

 تیجمع دهد،یکه نشان م ده،یرس 1395نفر در سال  299885به 

شهر داشته است.  شیدرصد افزا 41سال حدود  10 یشهرستان در ط

 یرایپذ راحمدیو بو هیلویاستان کهگ تیمرکز واسطهبه اسوجی

کمبود و  لیاز روستاها و شهرها اطراف است. به دل یادیز تیجمع

و اقامت در  ینینشهیحاشدر مرکز شهر مهاجران به  نیزم یگران

شهر  نیا تیکه جمع یاگونهبه. آورندیم یروستاها و حومه شهر رو
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 دهیرس 1395نفر در سال  134532به  1390نفر در سال  108505از 

 شیدرصد افزا 24سال حدود  5 یشهر ط تیجمع دهدیکه نشان م

شهر  رامونیپ ییروستا یهاسکونتگاه تیداشته است. جمع تیجمع

اند و با مواجه بوده یدرصد 25 شیسال با افزا 5 یط زین اسوجی

است  هدیرس 1395نفر در سال  73922به  1390نفر در سال  58989

 (. 1385 – 1395 ران،یا مرکز آمار)

بال که به دن ابدییم شیزباله افزا دیتول تیجمع شافزای موازاتبه

. شودیم دفع زباله احساس گاهیزباله و جا تیریمد ستمیبه س ازیآن ن

 طوربهروزانه  ستیزطیبر اساس گزارش سازمان حفاظت مح

که  شودیوم دفن مدشتر دوپشتهتن زباله در منطقه  240 نیانگیم

 مربوط به حومه گریتن د 80و  اسوجیتن آن مربوط به شهر 160

 اسوجیزباله در شهر  دیسرانه تول .( boyernews,2017) شهر است

م به گر 1100شهر  رامونیپ ییمناطق روستا یگرم و برا 1250حدود 

 همطالعمورددر منطقه  ییهر فرد روستا یعبارت بههر نفر است.  یازا

 نیکه ا کندیم دیزباله تول لوگرمیک 400سال حدود  کیل در طو

 یاارهیها و معشاخص یابیباالتر است. ارز یکشور نیانگیاز م زانیم

 یهاحوزه رانیگ میتصمو  زانیربه برنامه یستیزطیمح یداریپا

در  ستیزطیمح داریپا وسعهت یتا در راستا کندیکمک م ییروستا

و  سئلهمطرح  یشته شود. لذا بر مبنابردا یمؤثر یهاروستاها گام

  :شوندیمطرح م ریز سؤاالتپژوهش  نیهدف مطالعه در ا

 در سوجایشهر  رامونیپ ییروستا یهازباله در سکونتگاه تیریمد

 قرار دارد؟ یتیچه وضع

 تیریمد یداریپا زانیو  م اسوجیفاصله از شهر  نیب یارتباط چه

 دارد؟ آن وجود رامونیدر پواقع  ییروستا یهازباله در سکونتگاه

پسماندها به  حیو صح یدفع اصول یکه در راستا یاقدامات هیکل به

انجام  هاآن ازحدشیب دیاز تول یریجلوگ نیو همچن ستیزطیمح

و  های. )سازمان شهردارندیگویپسماند م تیریمد ردیپذیم

جامد و توسعه و بهبود  زائد(. مدیریت مواد 25: 1385 ها،یاریده

به مسائلی چون کنترل تولید،  اختنپرد درگروفیت عملکردی آن کی

 توسعه، پردازش و دفع است. ونقلحمل، یآورجمعنگهداری، 

بسیاری از نهادها و  موردتوجههای روستایی پایدار سکونتگاه

های زیادی برای و تالش شدهواقعها  ازجمله دهیاری  هادستگاه

 اً از مدیریت ناصحیح و بعضحاصل  وخاکآبجلوگیری از آلودگی 

 ،یمیانجام شدن است )ملکان و کر توسعهدرحالاشتباه پسماندها 

 شیافزا ،یسبک زندگ رییتغ ت،یجمع شیافزا لی(. به دل8: 1390

 یچالش جهان کیزباله به  تیریزباله؛ مد شیو افزا یسطح زندگ

 ,Hassan et al) است شدهلیتبد توسعهدرحال یدر کشورها ژهیوبه

 یدر کشورها عاتیموفق ضا تیریمداساس  ازآنجاکه .(792 :2016

زباله و به دنبال آن  تیریدر مورد مد یدانش عموم توسعهدرحال

 :Mukherji et al, 2016) زباله است تیریبه شرکت در مد لیتما

و  زهیانگ کنند،یم افتیدر یشتریب یکه آموزش رسم یافراد .(82

 رادارندها زباله تیریز مدخدمات پس ا یبرا یشتریب لیتما

(Triguero et al, 2016: 40). هنگام انتخاب  گرید یاز سو

قلمرو خاص،  یجامد برا یهازباله تیریمد ستمیس نیترمناسب

و  یسازادهیپ یهانهیو هز یفن یهاجنبه دیبا رندگانیگمیتصم

رفتار و  ست،یزطیاز مح یعموم ینگرش ساکنان، آگاه نیهمچن

مطالعات و  .(Song et al, 2016: 57) رندیرا در نظر بگ نیساکن لیتما

 ییروستا یهازبالهاندکی در زمینة مدیریت پسماند و  یهاپژوهش

صورت گرفته است که هرکدام سعی در انعکاس مشکالت مربوط به 

راهکارهای کاربردی دارد. در ادامه به برخی از  ارائهاین نوع مسائل و 

 .ودشاین مطالعات اشاره می

و  یکم یهایژگیو ی(، در پژوهش1386و همکاران ) یعموئ

 یموردبررسشهرستان بابل را  ییجامد روستا یپسماندها یفیک

 551 ییپسماند روستا دیسرانه تول نیانگیپژوهش م نی. در اقراردادند

 یهاچالش ی(، در پژوهش1394گرم در روز بوده است. آمار  )

جامد در  یهابر زباله دیتأکرا با  ییروستا ینواح یطیمحستیز

 نیا جی. نتاقرارداد لیرشت و رودبار مورد تحل ،یانزل یهاشهرستان

 ،یمطالعات ةیمتوسط، در کل ناح طوربهنشان داد که ساالنه  قیتحق

به  یو مابق یآوردرصد جمع 65که  شودیم دیتن زباله تول 111

 تیریمد دفن زباله، زیو ن یهمچون سوزاندن، رهاساز ییهاوهیش

 یی( در پژوهش به شناسا1396) رزادهیمو  ی. شهبازشوندیم

از دیدگاه سرپرستان خانوار  یخانگ یهادفع زباله یهاچالش
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 نیا هاافتهیشهرستان سرپل زهاب پرداختند. بر اساس  یروستای

فقدان  ،یبخشنیب یناهماهنگ یهااند از؛ چالشها عبارتچالش

 ،یخانگ یهاجهت دفع زباله اسبنمدون، نبود مکان م یبرنامه

 یتیریو کاهش توان مد یخانگ یهانامناسب دفع زباله تیریمد

مردم را  لیتما ی( در پژوهش2019. هان و همکاران  )یبخش دولت

در  یخانگ یهازباله تیریو مشارکت در مد نهیپرداخت هز یبرا

 کترنشان داد مشا جی. نتاقراردادند یموردبررس نیچ ییمناطق روستا

و  ریمردان، ثروتمندان و جوانان نسبت به زنان، افراد فق لیو تما

 است.  شتریب یخانگ یهازباله تیریمد یهاطرحسالمندان در 

با  یسازگار تیوضع ی(، در پژوهش2018وانگ و همکاران  )

را  توسعهدرحال یکشورها یروستاها یخانگ یهازباله تیریمد

تا  کونتمحل س نیداد که، فاصله ب شانن جی. نتاقراردادند یموردبررس

 یخانگ یهادفن زباله یزباله، رفتارها یآورامکانات جمع

باله و وجود محل دفن ز کندیمرا منعکس  ییروستا یهاخانواده

ناسب زباله موجب رفتار دفع م یتوجهقابل طوربه افتهیسازمان

 تیریدبا عنوان م ی(، در پژوهش2017. مکارنکو و  بوداک  )شودیم

اطق بر من هاآن ریتأثو  یزباله شهر تیری: دفاتر مدنیزباله در اوکرا

مناطق  بر یجامد شهر یهازباله عاتیضا ریتأث یبه بررس ،ییروستا

ها بالهزنشان داد که دفن نامناسب  جیاطراف پرداختند. نتا ییروستا

آمدن  نییموجب پا نیشده و همچن یمردم محل یتیباعث نارضا

خاک و محصوالت  یهوا، آلودگ یآلودگ ،یدنیامشآب آ تیفیک

 شده است.  یکشاورز

 یهابا عنوان دفع نامناسب زباله ی(، در پژوهش2012)  یهایم

را  یدررومان  امتیبخش ن تیوضع ییدر مناطق روستا یخانگ

 نهیگز نیترعیشا شانیپژوهش ا جی. بر اساس نتاقرارداد موردپژوهش

فقدان  ییدر مناطق روستا الهزب تیریمد یهاطرح تیریدر مد

پسماند در  یژگیزباله است. و یآورجمع ستمیو س یخدمات بهداشت

فصول مختلف،  ،یطیمح طیمختلف با توجه به شرا یروستاها

 تیبه شهر، عادات و فرهنگ، وضع یکینزد ،ییایجغراف تیموقع

سکونت افراد و  یو چگونگ انیروستائ یهاتینوع فعال ،یاقتصاد

 تیریاعمال مد منظوربهخواهد بود.  ریمتغ رهیو غ یشگرردجوانب گ

 یهااعم از اتخاذ روش ییروستا یدر خصوص پسماندها حیصح

از  حیکامل و صح یآن آگاه افتیباز ایدفع و  ،یآورمناسب جمع

و  هایاست )سازمان شهردار یضرور هاآن تیفیو ک تیکم

 ییروستا یدهانپسما ی(. انواع و مشخصات کل25: 1385 ها،یاریده

آشغال،  ،ییمواد غذا یشامل؛ پسماندها موردمطالعهدر منطقه 

ها، اجساد و کوچه هاابانیپسماند خ ،یساختمان یهاخاکستر، نخاله

و فضوالت  یاهیگ یهاماندهیو باق یکشاورز یپسماندها وانات،یح

 .است وریدام و ط

 

 قیتحق روش

 ییروستا یهاپژوهش حاضر، شامل سکونتگاه ییجغرافیا قلمرو

است. روش پژوهش حاضر از نوع  اسوجیشهر  رامونیواقع در پ

 تقایو در زمره تحق یلیتحل-یفیو به روش توص یهدف کاربرد

 ییروستا یهاپژوهش سکونتگاه یاست. جامعه آمار یشیمایپ

  .است اسوجیشهر  رامونیپ

 

 
 موردمطالعه یروستاها ییایجغراف تی. موقع1 شکل

  

 تیجمع 1395در سال  رانیمرکز آمار ا یهادادهاساس  بر

 ینفر است. جامعه آمار 73922معادل  اسوجیشهر  رامونیپ ییروستا

معادل  موردمطالعه ییروستا یهاسکونتگاه تیشامل جمع قیتحق

پژوهش را  نیضرورت انجام ا تواندینفر است، که خود م 37198
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تا از دهستان روس 5کردن مطالعه تعداد  یاتیعمل یکند. برا هیتوج

خسرو ، خلف آباد، تل ،یگاه مرکز)چنارستان، نره جنوبی¬سررود

 ان،یمهر کهنه،یا)گنجه شمالی¬از سررود زیروستا ن 5سروک( و 

 یهاگوشه شاهزاده قاسم و مزدک(  از کل سکونتگاه  ،یمادوان سفل

 یهاگاه. منظور از سکونتاندشدهانتخاب اسوجیشهر  رامونیپ ییروستا

از  یادیز یریرپذیهستند که تأث ییروستاها ق،یتحق نیدر ا یشهررایپ

 نیدر ا موردمطالعه یدارند. اساس انتخاب روستاها اسوجیشهر 

 تیفاصله از مرکز شهر، موقع ،یتیو جمع یعیطب یهایژگیو ق؛یتحق

خدمات  افتیدر یآن برا نیکه ساکن ییها، روستاهاسکونتگاه ینسب

 اسوجیبه شهر  یکیو نزد کنندیاجعه ممر اسوجیشهر  هب ازیموردن

ها شده است.انتخاب سکونتگاه نیا یکیزیسبب رشد و توسعه ف

 یو برا شدهانجام کیستماتیس یبه روش تصادف ییروستا یخانوارها

و بر  دیاز فرمول کوکران استفاده گرد زیحجم جامعه نمونه ن نییتع

 یشدند. براانتخاب  سشنامهپر لیتکم یخانوار برا 384اساس  نیا

  ییایو برای  سنجش پا یاز روش اعتبار صور قیتحق ییسنجش روا

 ییایپژوهش پا نیاست. در ا شدهاستفادهاز ضریب آلفای کرونباخ 

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  امدهایپ اسیپرسشنامه برای مق

 یمناسب دارد. برا ییایبه دست آمد که نشان از پا 862/0مقدار 

و با ابزار پرسشنامه بر  یدانیها و اطالعات، از روش مداده یآورجمع

 یهاداده تیدرنهاو  شدهاستفاده کرتیل یانهیپنج گز فیاساس ط

پاسخ  یقرار گرفت. برا لیمورد تحل SPSS افزاردر نرم آمدهدستبه

 شدهاستفاده رمنیو اسپ یادوجمله یهااز آزمون قیتحق سؤاالتبه 

 نیزباله تدو تیریمد یداریپا یابیارز یگام برا نیاست. اول

واقع شود،  مؤثر یابیعمل ارز نکهیا یاست. برا هااریها و معشاخص

 رشیموردپذو  یعلم ،یریگاندازهقابل یارهایها و معشاخص میتنظ

. رودیبه شمار م قیتحق یو کارشناسان از الزامات اساس نیمحقق

و مرور  ینظر ینبا توجه به مبا شپژوه یرهایها و متغشاخص

 موردمطالعهزباله متناسب با منطقه  تیریمد نهیدرزم نیشیمطالعات پ

 .است شدهانتخاب

 

 ی تحقیقهاافتهی

که  دهدیمختلف نشان م یهاپژوهش جیو نتا هیاول یهایبررس

و  یشهر یهاواقع در حوزه ییروستا یهاسکونتگاه یداریپا نیب

 انیم نیجود دارد. در او یاساس یهاتفاوت یرشهریغ یهاحوزه

محروم  صورتبه ییاز نقاط روستا یادیتعداد ز کهیدرحال

ز ا یبرخ شود،یآنان کاسته م تیجمع زانیاز م هرروزو  اندماندهیباق

دست  یاندهیفزابه رشد  یشهر یهاحوزه یسکونتگاه یهاکانون

 یهایشدن هستند. مطالعات و بررس تربزرگو در حال  داکردهیپ

ه زبال تیریمد ستمیکه فقدان س دهدینشان م قیتحق نیا یندایم

 طالعهموردم یدر روستاها یستیچالش ز نیترمهمو مناسب  کپارچهی

 هاهداد لیوتحلهیتجز. این مطالعه در اولین مرحله از رودیبه شمار م

این امر  .است گویانپاسخ هایویژگی از کلی نمای ارائه دنبال به

 اطالعات به دستیابی و شودونه تحقیق میموجب شناخت کلی نم

نشان  یفیتوص یهاافتهی.  کندمی آسان بسیار را یموردبررس جامعه

عادل نفر م 74سال است.  33.9 انیگوپاسخ یسن نیانگیم دهدیم

 5/38) نفر معادل 146سال،  25کمتر از  انیگودرصد( پاسخ 5/19)

تا  35 نیدرصد(، ب 4/26نفر  معادل )100سال،  34تا  25 نیدرصد( ب

 تینهادرسال،   54تا  45 نیدرصد(، ب 9/10نفر معادل ) 41سال،  44

 رواقعدسال سن دارند.  55 یدرصد( باال 5/4نفر معادل )  18تعداد 

 نیسال دارند و کمتر 35تا  25 نیب یتیجمع انیپاسخگو شتریب

 نایپاسخگو یفراوان عیسال سن دارند. توز 55 یباال انیپاسخگو

 انیدرصد پاسخگو 59حدود  دهدینشان م تیجنس حسببر

 یاوانفر عی. توزباشندیزن م زیدرصد آنان ن 41مرد و  موردمطالعه

نفر  254که،  دهدیتأهل نشان م تیبر اساس وضع انیپاسخگو

ز ادرصد(  9/33نفر ) 130و  متأهل  انیدرصد( از پاسخگو 1/66)

نفر)  132نفر پاسخگو  384از   نهمچنی. اند¬مجرد بوده انیپاسخگو

هستند.  کاریدرصد( ب 6/65نفر ) 252شغل و  یدرصد( دار 4/34

 7/30)پلمیمربوط به د انیاسخگوپ التیتحص یفراوان نیشتریب

مربوط به سطح  زین التیتحص یفراوان نیدرصد( است. کمتر

  .درصد( است 6و باالتر) سانسیلفوق
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 یهافی شاخصمربوط به آمار توصی قیتحق یهاافتهیدوم  بخش

که در قالب  یشاخص اصل 7بخش از  نیزباله است. در ا تیریمد

( ادیز یلیو خ ادیکم، کم، متوسط، ز یلی)خ کرتیل فیط

 1 نیب نیساکن ددی از شاخص هر به. است شدهاستفاده ،اندشدهنیتدو

( تیعوض نی)بدتر دهندۀشانن 1که عدد  ردیگیعدد تعلق م کی 5تا 

 ینظر نیانگی( است. متیوضع نی)بهتر ۀدهند¬نشان 5و عدد 

 دهی( با آن سنجشدهحاصل) یواقع نیانگیکه م باشدیم 3عدد  قیتحق

اله زب تیریمد یهاشاخص یداریپا تیوضع قیطر نیو از ا شودیم

 گاهیفاصله جا»شاخص  1جدول  جی. بر اساس نتاشودیمشخص م

 شاخص و تیوضع نیبهتر 15/4 نیانگیبا م« با روستا هدفن زبال

 تیضعو نیبدتر 06/1 نیانگیبا م "زباله در روستا یامکان جداساز"

 .باشندیرا دارا م

 

 زباله تیریمربوط به مد یها. توزیع فراوانی شاخص1 جدول

 هاگویه مؤلفه
انحراف 

 معیار
 میانگین

مدیریت 

 زباله

-های  زباله در همه محلهتعبیه سطل

 های روستا
763/0 55/1 

های در نظر ن مکانکافی بود

آوری های جمعبرای سطل شدهگرفته

 زباله 

712/. 46/1 

های زباله در بوی نامطبوع از سطل

 پیچد.فضای روستا می
988/ 21/2 

 06/1 244/0 امکان جداسازی زباله در روستا.

قرار گرفتن جایگاه دفن زباله در 

 فاصله مناسبی از روستا.
778/. 15/4 

و پراکنده شدن زباله  امکان انتقال

 توسط باد و حیوانات موذی.
694/0 77/1 

قرار داشتن مکان دفن زباله در کنار 

 منابع طبیعی ارزشمند.
770/0 67/1 

 1398 ق،یتحق یهاافتهیمنبع: 

مؤلفه از آزمون  نیا تیوضع نییو تع قیتحق سؤالپاسخ به  یبرا

شود. یفاده ماست، است T یآزمون پارامتر فردیکه هم ایدوجمله

 نیانگیکه م دهد¬ینشان م یفیآمار توص 2حاصل از جدول  جینتا

 21/2برابر  موردمطالعه یهازباله در سکونتگاه تیریمد یهاشاخص

از  آمدهدستبه جی( کمتر است. نتا3داست، که از حد متوسط )عد

در  زباله تیریمد یداریپا زانیبودن م نیینشان از پا 3جدول 

مؤلفه چون  نیاست. در مورد ا موردمطالعه ییروستا یهاسکونتگاه

زباله  تیریشاخص مد یداریفرض ناپا یداریمعن= سطح  000/0

 توضعی که اندگفته انیدرصد پاسخگو 383 نی. همچنگرددیم دییتأ

 انگریاست و ب 3 یمساو ایها کمتر سکونتگاه نیزباله در ا تیریمد

در  طیزباله و بهداشت مح تیریمد ازنظرها است که سکونتگاه نیا

حاصل  یبا توجه به خروج درمجموعقرار ندارند.  یمناسب تیوضع

 یهازباله در سکونتگاه تیریمؤلفه مد یداریناپا یادوجملهاز آزمون 

 .ودشیم رفتهیپذ موردمطالعه ییروستا

 

زباله در  تیریمد ای¬آزمون دوجمله یفیآمار توص جی. نتا2 جدول

 طالعهموردم یهاسکونتگاه

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد مؤلفه

 14/3 57/1 27/0 21/2 384 مدیریت زباله

 1398 ق،یتحق هایافتهیمنبع:                   

 

 یهازباله در سکونتگاه تیریمد ایآزمون دوجمله جی. نتا3 جدول

 موردمطالعه

مدیریت 

 زباله
 تعداد هاگروه

نسبت 

 شدهمشاهده

ت نسب

 تست شده

سطح معنی 

 داری

 1 383 <=3 1گروه 
50. 000/0 

 0 1 > 3 2گروه 

 1398 ق،یتحق هایافتهیمنبع: 

 

 
 موردمطالعه یهازباله در سکونتگاه تیریمد تی. وضع2شکل

 1398 ق،یتحق هایافتهیمنبع: 
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  موردمطالعه یهازباله در سکونتگاه تیریمد تی. وضع3شکل

 1398 ق،یتحق ایهافتهیمنبع: 

 

 تیریمد تیوضع (3و  2 یهاجدول) بنا به اطالعات موجود

 تیدر وضع موردمطالعه یهادر سکونتگاه طیزباله و بهداشت مح

فه مؤل نیا یداریکه منجر به ناپا یعوامل نیترمهمقرار دارد.  یداریناپا

 یهاکمبود سطل ط،یزباله در مح یبه رهاساز توانیشده م

ها، نبود بالهزو مناسب  موقعبه یآوره، عدم جمعزبال یآورعجم

ر د واناتیح ینگهدار ،ییروستا نفعانیذ نیدر ب تیاحساس مسئول

 عالوهبهها اشاره کرد. زباله در سکونتگاه یبافت روستا و دفن بهداشت

رد و وجود ندا باً یها تقراز سکونتگاه کیچیهزباله از مبدأ در  کیتفک

هر: ناظر ش. فاصله از کندیتر ماند را سختپسم تیریمسئله مد نیا

ز ا قیتحق نیاست که در ا اسوجیاز مرکز شهر  یکیزیبر مسافت ف

 یدانیم یهابا روش اسوجیتا شهر  یکیزیمحاسبه فاصله ف قیطر

  .است شدهمحاسبه
 

 اسوجیروستاها و فاصله از شهر  تی. جمع4 جدول

 تعداد جمعیت نام روستا
فاصله از شهر 

 (km)یاسوج 

 7 7722 مادوان سفلی

 9 1755 ده کهنه مزدک

 11 1111 کهنه یاگنجه

 8 2881 گوشه شاهزاده قاسم

 5 9421 مهریان

 7 5130 سروک

 8 4534 خسروتل

 10 1759 آبادخلف

 13 1819 چنارستان

 11 1624 گاهنره

و مشخص شدن ارتباط  قیدوم تحق سؤالپاسخ دادن به  یبرا

 یبستگاز آزمون هم اسوجیاله و عامل فاصله از شهر زب تیریمد نیب

  .است شدهاستفاده رمنیاسپ

ر ابتدا فاصله روستاها از شه موردنظربه جواب  دنیرس یبرا

و سپس  شدهمحاسبه 4جدول  های¬با استفاده از داده اسوجی

 جی. نتااندشدهیبندطبقهفاصله در دو گروه  اریروستاها بر اساس مع

در  انینفر از پاسخگو  307که  دهدینشان م 5 حاصل از جدول

در  انینفر از پاسخگو 77 و اسوجیاز شهر  یلومتریک 8-0فاصله 

حاصل از  جیقرار دارند. نتا جاسویاز شهر  یلومتریک 15-8فاصله 

 تیریو مد اسوجیعامل فاصله از شهر  نیب دهد،¬ینشان م 6جدول 

 زانیود دارد. موج یدرصد همبستگ 99 نانیاطم بیزباله با ضر

که  یمعن نیست بدا -228/0شاخص با عامل فاصله  نیا یهمبستگ

 و کند¬یم دایزباله کاهش پ تیریمد اسوجیفاصله از شهر  شیبا افزا

ه ک ییااست. روستاه داکردهیپ شیزباله افزا تیریبا کاهش فاصله مد

 هاآن زباله در تیریقرار دارند مد اسوجیاز شهر  یدر فاصله دورتر

 .است ترفیضع

 

 اسوجیاز شهر  انیگو.  فاصله پاسخ5 جدول

 تعداد  نام متغیر 

 0-8فاصله             

 15-8   (km)از شهر

 پرسشنامه 307

 پرسشنامه 77

 1398 ق،یتحق یهاافتهی: منبع

 

رابطه بین فاصله و مدیریت زباله با استفاده از ضریب . 6جدول 

 همبستگی اسپیرمن

 مؤلفه

 اثرپذیر
 اثرگذار فهمؤل

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 یداریمعن
 تعداد

مدیریت 

 زباله

فاصله از شهر 

 یاسوج

228/0- 000/0 384 

 

 یریگجهینت

 تیجمع واسطهبهشهرها  رامونیموجود در پ یروستاها امروزه

محیط  یهابارز نمود چالش یهاجزء محدوده شیدر حال افزا

طق را دستخوش منا نیا اندازچشمکه  روندیبه شمار م یستیز



 (1398 بهار و تابستان، شماره اول، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال   ...مدیریت زباله در  تحلیل : خراسانی و همکاران

 

] 64 [  

 

است. تولید زباله و عدم  نموده یاگسترده راتییتحوالت و تغ

 یستیز محیط یهاچالش نیترمهممناسب آن، از  یسامانده

مناسب آن، باعث  یکه عدم سامانده رودیها به شمار مسکونتگاه

 فیدر رد اسوجیشهر  رامونیپ ییروستا یهاشده تا سکونتگاه

 یهاترکیب زباله گر،یرند. از طرف دقرار گی یبحران یروستاها

صحیح،  تیریکه در صورت مد دهدیها نشان مدر سکونتگاه یتولید

. رادارند یستیو محیط ز یفرصت اقتصاد کیبه  لیقابلیت تبد

 ارییبس تیروستایی از اهم هایطیآوری و دفع زباله در محجمع

 نیاز اول روستا طیها و منابع دیگر در محبرخوردار است. آلودگی آب

رها  جهیدرنتباشد. آلودگی معابر در این امر می یانگارسهلتبعات 

 باشد،یتبعات این اقدام م گرروستایی از دی هایطیکردن زباله در مح

 عییدهد و منظر طبروستایی می هایطیای نامناسب به محکه چهره

شهر  طیروستا از مح طیمح زکنندهیمتماروستا را که یکی از عوامل 

پسماندها که  تیریقانون مد 7. بر اساس ماده زندیباشد به هم میم

 دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو 20/2/1383 خیدر تار

در  ژهیو و یاز صنعت ریپسماندها غ هیکل ییاجرا تیریاست. مد

. اما بنا به دالیل هاستیاریبه عهده ده هاآن میروستاها و حر

 چیه ارانیبودجه برای این امر ده نیمتأکمبود منابع  ازجملهمتفاوت 

 یاصل سؤالپاسخ به  یدهند. در راستاانجام نمی نهیاقدامی در این زم

زباله  تیریمد یهامطالعه حاضر نشان داد که شاخص جیتان ق،یتحق

قرار دارد. در  یداریناپا تیدر وضع 21/2 نیانگیبا م انییروستا ازنظر

 1جدول  جیو نتا وردمطالعهمدر منطقه  یموردبررس یهاشاخص نیب

 نیبهتر 15/4 نیانگیبا م« دفن زباله با روستا گاهیفاصله جا»شاخص 

 نیانگیبا م "زباله در روستا یجداساز انامک"و شاخص  تیوضع

 قیدوم تحق سؤالپاسخ به  ی. در راستارادارند تیوضع نیبدتر 06/1

زباله در  تیریمد تیبر وضع اسوجیفاصله از شهر  ریو تأث

 جیاست. نتا شدهاستفاده رمنیاسپ یها از آزمون همبستگونتگاهسک

 بیزباله با ضر تیریو مد اسوجیعامل فاصله از شهر  نینشان داد ب

 نیا یهمبستگ زانیوجود دارد. م یدرصد همبستگ 99 نانیاطم

 شیکه با افزا یمعن نیاست بد -228/0شاخص با عامل فاصله 

و با کاهش  کند¬یم دایکاهش پزباله  تیریمد اسوجیفاصله از شهر 

روستاها  یکینزد هرچنداست.  داکردهیپ شیزباله افزا تیریفاصله مد

مثبت گذاشته اما به نظر  ریتأثزباله  تیریمد یرو بر اسوجیبه شهر 

زباله،  یآورجمع یهاهستند. نبود سطل یناکاف راتیتأث نیا رسدیم

ا توسط باد جانوران هزباله در مبدأ، پراکنده شدن زباله کیعدم تفک

است.  موردمطالعه یزباله در روستاها تیریمشکالت مد گریاز د زین

از روستاها قرار دارد؛ اما  یفاصله مناسب درمحل دفن زباله  هرچند

ها موجب مشکالت متعدد و آن یها و سنتدفن نامناسب زباله

و  یدر مقصد شده است. دفن سنت ستیزطیمح یبرا یارهیزنج

جوالن پرندگان و  نینامطبوع و همچن یدر کنار بو داردراستانیغ

 نیاست که سالمت ساکن یخطرات ازجمله یموذ واناتیح

وجود سد  گری. از طرف دکندیم دیمنطقه را تهد نیا دستنییپا

ها منجر به زباله نیمحل دفن ا دستنییپاشاه قاسم در  یمخزن

 .شودیدر فصل بارش باران م خصوصاًسد  نیآب ا یآلودگ

 ینهادشیپ یراهکارها نیترمهمذکر شد  آنچهبا توجه به  درمجموع

ر زباله ب تیریتر مدکامل یدر حوزه اثرگذار شتریب قیتوف منظوربه

 :عبارتند از ییروستا یهادر توسعه سکونتگاه طیبهبود شرا

 ینگرش و الگو رییدر تغ یمنظم و مدون محل یزیربرنامه 
صرف م کباریتفاده از کاالها  و اس انییروستا ییگرامصرف

ر و و چاپ بروشو هیو ته یگروه یهارسانه قینامرغوب از طر
 ها؛یاریو ده یکتابچه از طرف بخشدار

 یهاسهیها در ظروف مناسب و کزباله یو نگهدار یآورجمع با 
مشخص در کنار  یهادر محل هاآنبا گذاشتن  نیزباله و همچن

و  یآورنسبت به جمع نتوایمردم م یاز سو هاابانیخ
 مود؛نعمل  یشتریب ییو کارا با دقتها زباله ونقلحمل

 یاو در راست موازاتبه یمحل یو گسترش نهادها جادیا 
 وسالمت  گرانیاری ،یمنیا گرانیاریشامل  هایاریده فیوظا

 ؛ستیزطیمح گرانیاری

 و  مردم در توسعه یساز ریدرگ تیزباله با محور دیتول کاهش
 تیباله از مبدأ با حرکت برنامه محور با فعالز کیتفک

 ؛یمتول یهادستگاه

 یهاتر و زباله یهامتنوع )مخصوص زباله یهاسطل هیتعب 

از پراکنده  یریزباله و جلوگ یآورجمع یخشک( و مناسب برا
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 یهاها در همه محلهنامطبوع زباله یو دفع بو هاآنشدن 
 .ییروستا
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