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چکیده
افزایش بیرویه جمعیت در روستاهای پیراشهری از یکسو و به دنبال آن تولید حجم انبوهی از زبالههای
روستایی از سوی دیگر منجر به بحران جدی در این سکونتگاهها شده است .بهگونهای که امروزه از دالیل
ناپایداری محیطی در سکونتگاههای روستایی ،نارسایی در وضعیت مدیریت زباله است که میتواند مسیر
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها را مختل کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش ،ارزیابی و تعیین وضعیت
مدیریت زباله در سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج بوده است .اطالعات موردنیاز در این بررسی از
طریق روشهای میدانی (پرسشنامه و مشاهده) ،اسنادی و کتابخانهای جمعآوریشده است .جامعه آماری
پژوهش خانوارهای روستایی ساکن روستاهای پیرامون شهر یاسوج هستند .بر اساس فرمول کوکران  384نفر
بهعنوان نمونه و بهصورت تصادفی ساده انتخاب شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد مدیریت زباله در
روستاهای موردمطالعه با میانگین  2/21در وضعیت ناپایداری قرار دارد .همچنین بین فاصله از شهر یاسوج و
مدیریت زباله با ضریب اطمینان  99درصد همبستگی وجود دارد .میزان همبستگی این مؤلفه با عامل فاصله
 -0/228است ،بدین معنی که با افزایش فاصله از شهر یاسوج مدیریت زباله کاهش پیدا میکند و با کاهش
فاصله از شهر مدیریت زباله افزایش پیداکرده است.
واژگان کلیدی :چالشهای محیطی ،مدیریت زباله ،پسماند روستایی ،روستاهای پیراشهری ،شهر یاسوج.
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بیماری ،تعفن و زشتی مناظر میشود ،بلکه میتواند از طریق آلوده

مقدمه
محیطزیست سالم و جمعیت سالم از پیشزمینههای توسعه

کردن آب ،خاک و هوا خسارت فراوانی به بار آورد .در روستاها

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

همانند شهرها مهمترین عامل در تغییر کمیت مواد زائد خانگی،

Van der Zwip,

جمعیت ساکن در روستاهاست و پسماندهای خانگی بیش از 90

 .)1997: 78روستاهای واقع در حریم شهرها به دلیل نزدیکی مکانی

درصد زبالههای روستایی را تشکیل میدهد ( عبدلی و همکاران،

و وابستگی فضایی-کالبدی با شهر ،از امکانات ،محدودیتها،

.)32 :1391

غیرقابلانکاری بین انسان و محیط وجود دارد (

فرصتها و چالشهای متعددی برخوردار میباشند که در دیگر

طی دو دهه اخیر ،مدیریت پسماندهای جامد روستایی و شهری

روستاهای کشور به چنین شدتی وجود ندارد (بابایی و همکاران،

به یکی از نگرانیهای عمده تبدیل گردیده و در حال حاضر یکی از

.)80 :1397

موضوعات مهم موردبحث در میان سازمانهای ذیربط دولتی،

فراهمسازی بستری مناسب جهت ارزیابی و سنجش پایداری

غیردولتی و عمومی است .بنابراین حل مشکل مدیریت مواد زائد

محیط زیستی در فرآیند برنامهریزی و توسعه بهویژه توسعه روستایی

(جمعآوری ،حملونقل و دفع زباله) بهگونهای که بتواند سبب کاهش

الزم و ضروری است .شاید بتوان گفت گسترش الگوی مصرف

خطرات آسیبپذیر به مردم و محیطزیست شود بسیار حائز اهمیت

شهری و هجوم بعضی منابع آالینده به حریم روستاها و تغییر الگوی

است (عنابستانی و رئیسی .)96 :1396 ،روزانه  50هزار تن پسماند

مصرف روستائیان ،زمینههای آلودگی محیطی در روستاهای کشور را

در شهرها و روستاهای کشور تولید میشود و سرانه تولید آن در

فراهم کرده است .از سوی دیگر تغییر در زیرساختهای طبیعی و

شهرها  710گرم  ،روستاها  470گرم و کالنشهرها  800گرم است

آلودگی اکوسیستم ازجمله تحوالت متأخر جامعة روستایی به شمار

(سازمان شهرداریها و دهیاریها .)1394 ،با توجه به اهمیت ارزیابی

میروند .یکی از موارد مهم درزمینه حفظ و ارتقای سالمت افراد و

در مطالعات و برنامهریزیها هدف کلیدی این مطالعه ،ارزیابی

جامعه دفع صحیح زباله و مواد زائد است که متأسفانه بهخصوص در

وضعیت مدیریت زباله در سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر

مناطق روستایی به دلیل روشهای نامطلوب جمعآوری زباله ،محیط

یاسوج از دیدگاه روستاییان است.

زندگی و بهتبع آن سالمت افراد دائم در معرض آلودگی و خطر قرار

بنابر سرشماری سال  1395جمعیت شهری استان کهگیلویه و

دارد ).(Ministry, 2000: 19

بویراحمد  397461نفر (معادل  55٫74درصد) و جمعیت روستایی

در حال حاضر درزمینه زبالههای روستایی مدیریت منسجمی

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

وجود ندارد و زبالههای روستایی (که زمانی ترکیبات آنها بهطور

بخش زیادی از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند که این خود

عمده طبیعی بود و بهسرعت تجزیه و جذب محیط میشد) تبدیل به

ضرورت توجه به برنامهریزی و توسعه برای روستاها را توجیه

زبالههای غیرقابل تجزیه با دوره ماندگاری طوالنی شده و برای

میکند .جمعیت شهرستان بویراحمد از  212552نفر در سال 1385

مدتزمانی نسبت ًا طوالنی در محیط روستا باقیمانده و چهرهای

به  299885نفر در سال  1395رسیده ،که نشان میدهد ،جمعیت

زشت به روستاها داده و انواع آلودگیها ازجمله هوا ،آب ،خاک را به

شهرستان در طی  10سال حدود  41درصد افزایش داشته است .شهر

دنبال دارد (فرجی سبکبار .)128 :1389 ،در اثر عدم مدیریت مواد

یاسوج بهواسطه مرکزیت استان کهگیلویه و بویراحمد پذیرای

زائد جامد ،خطرات اکولوژیکی افزایش مییابد و رفع مشکالت

جمعیت زیادی از روستاها و شهرها اطراف است .به دلیل کمبود و

محیطزیستی که از دفع بدون کنترل این مواد به وجود میآید،

گرانی زمین در مرکز شهر مهاجران به حاشیهنشینی و اقامت در

هزینههای زیادی در بردارد .مواد زائد جامد نهتنها باعث تولید

روستاها و حومه شهر روی میآورند .بهگونهای که جمعیت این شهر
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از  108505نفر در سال  1390به  134532نفر در سال  1395رسیده

دستگاهها ازجمله دهیاریها واقعشده و تالشهای زیادی برای

که نشان میدهد جمعیت شهر طی  5سال حدود  24درصد افزایش

جلوگیری از آلودگی آبوخاک حاصل از مدیریت ناصحیح و بعض ًا

جمعیت داشته است .جمعیت سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر

اشتباه پسماندها درحالتوسعه انجام شدن است (ملکان و کریمی،

یاسوج نیز طی  5سال با افزایش  25درصدی مواجه بودهاند و با

 .)8 :1390به دلیل افزایش جمعیت ،تغییر سبک زندگی ،افزایش

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

سطح زندگی و افزایش زباله؛ مدیریت زباله به یک چالش جهانی

(مرکز آمار ایران.)1385 – 1395 ،

بهویژه در کشورهای درحالتوسعه

تبدیلشده است (Hassan et al,

بهموازات افزایش جمعیت تولید زباله افزایش مییابد که به دنبال

2016: 792).ازآنجاکه اساس مدیریت موفق ضایعات در کشورهای

آن نیاز به سیستم مدیریت زباله و جایگاه دفع زباله احساس میشود.

درحالتوسعه دانش عمومی در مورد مدیریت زباله و به دنبال آن

بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیطزیست روزانه بهطور

تمایل به شرکت در مدیریت زباله است

میانگین  240تن زباله در منطقه دوپشته دشتروم دفن میشود که

(Mukherji et al, 2016:

82).افرادی که آموزش رسمی بیشتری دریافت میکنند ،انگیزه و
تمایل بیشتری برای خدمات پس از مدیریت زبالهها رادارند

160تن آن مربوط به شهر یاسوج و  80تن دیگر مربوط به حومه
شهر است  (boyernews,2017 ).سرانه تولید زباله در شهر یاسوج

(Triguero et al, 2016: 40).از سوی دیگر هنگام انتخاب

حدود  1250گرم و برای مناطق روستایی پیرامون شهر  1100گرم به

مناسبترین سیستم مدیریت زبالههای جامد برای قلمرو خاص،

ازای هر نفر است .به عبارتی هر فرد روستایی در منطقه موردمطالعه

تصمیمگیرندگان باید جنبههای فنی و هزینههای پیادهسازی و

در طول یک سال حدود  400کیلوگرم زباله تولید میکند که این

همچنین نگرش ساکنان ،آگاهی عمومی از محیطزیست ،رفتار و

میزان از میانگین کشوری باالتر است .ارزیابی شاخصها و معیارهای

تمایل ساکنین را در نظر بگیرند  (Song et al, 2016: 57).مطالعات و

پایداری محیطزیستی به برنامهریزان و تصمیم گیران حوزههای

پژوهشهای اندکی در زمینة مدیریت پسماند و زبالههای روستایی

روستایی کمک میکند تا در راستای توسعه پایدار محیطزیست در

صورت گرفته است که هرکدام سعی در انعکاس مشکالت مربوط به

روستاها گامهای مؤثری برداشته شود .لذا بر مبنای طرح مسئله و

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

هدف مطالعه در این پژوهش سؤاالت زیر مطرح میشوند :

این مطالعات اشاره میشود.

عموئی و همکاران ( ،)1386در پژوهشی ویژگیهای کمی و

مدیریت زباله در سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج در

کیفی پسماندهای جامد روستایی شهرستان بابل را موردبررسی

چه وضعیتی قرار دارد؟

قراردادند .در این پژوهش میانگین سرانه تولید پسماند روستایی 551

چه ارتباطی بین فاصله از شهر یاسوج و میزان پایداری مدیریت

گرم در روز بوده است .آمار ( ،)1394در پژوهشی چالشهای

زباله در سکونتگاههای روستایی واقع در پیرامون آن وجود دارد؟
به کلیه اقداماتی که در راستای دفع اصولی و صحیح پسماندها به

زیستمحیطی نواحی روستایی را با تأکید بر زبالههای جامد در

محیطزیست و همچنین جلوگیری از تولید بیشازحد آنها انجام

شهرستانهای انزلی ،رشت و رودبار مورد تحلیل قرارداد .نتایج این

میپذیرد مدیریت پسماند میگویند( .سازمان شهرداریها و

تحقیق نشان داد که ساالنه بهطور متوسط ،در کل ناحیة مطالعاتی،

دهیاریها .)25 :1385 ،مدیریت مواد زائد جامد و توسعه و بهبود

 111تن زباله تولید میشود که  65درصد جمعآوری و مابقی به

کیفیت عملکردی آن درگرو پرداختن به مسائلی چون کنترل تولید،

شیوههایی همچون سوزاندن ،رهاسازی و نیز دفن زباله ،مدیریت

نگهداری ،جمعآوری ،حملونقل ،پردازش و دفع است .توسعه

میشوند .شهبازی و میرزاده ( )1396در پژوهش به شناسایی

پایدار سکونتگاههای روستایی موردتوجه بسیاری از نهادها و

چالشهای دفع زبالههای خانگی از دیدگاه سرپرستان خانوار
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روستایی شهرستان سرپل زهاب پرداختند .بر اساس یافتهها این

صحیح در خصوص پسماندهای روستایی اعم از اتخاذ روشهای

چالشها عبارتاند از؛ چالشهای ناهماهنگی بینبخشی ،فقدان

مناسب جمعآوری ،دفع و یا بازیافت آن آگاهی کامل و صحیح از

برنامهی مدون ،نبود مکان مناسب جهت دفع زبالههای خانگی،

کمیت و کیفیت آنها ضروری است (سازمان شهرداریها و

مدیریت نامناسب دفع زبالههای خانگی و کاهش توان مدیریتی

دهیاریها .)25 :1385 ،انواع و مشخصات کلی پسماندهای روستایی

بخش دولتی .هان و همکاران ( )2019در پژوهشی تمایل مردم را

در منطقه موردمطالعه شامل؛ پسماندهای مواد غذایی ،آشغال،

برای پرداخت هزینه و مشارکت در مدیریت زبالههای خانگی در

خاکستر ،نخالههای ساختمانی ،پسماند خیابانها و کوچهها ،اجساد

مناطق روستایی چین موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد مشارکت

حیوانات ،پسماندهای کشاورزی و باقیماندههای گیاهی و فضوالت

و تمایل مردان ،ثروتمندان و جوانان نسبت به زنان ،افراد فقیر و

دام و طیور است.

سالمندان در طرحهای مدیریت زبالههای خانگی بیشتر است.

روش تحقیق

وانگ و همکاران ( ،)2018در پژوهشی وضعیت سازگاری با

قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر ،شامل سکونتگاههای روستایی

مدیریت زبالههای خانگی روستاهای کشورهای درحالتوسعه را

واقع در پیرامون شهر یاسوج است .روش پژوهش حاضر از نوع

موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد که ،فاصله بین محل سکونت تا

هدف کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات

امکانات جمعآوری زباله ،رفتارهای دفن زبالههای خانگی

پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش سکونتگاههای روستایی

خانوادههای روستایی را منعکس میکند و وجود محل دفن زباله

پیرامون شهر یاسوج است .

سازمانیافته بهطور قابلتوجهی موجب رفتار دفع مناسب زباله
میشود .مکارنکو و بوداک ( ،)2017در پژوهشی با عنوان مدیریت
زباله در اوکراین :دفاتر مدیریت زباله شهری و تأثیر آنها بر مناطق
روستایی ،به بررسی تأثیر ضایعات زبالههای جامد شهری بر مناطق
روستایی اطراف پرداختند .نتایج نشان داد که دفن نامناسب زبالهها
باعث نارضایتی مردم محلی شده و همچنین موجب پایین آمدن
کیفیت آب آشامیدنی ،آلودگی هوا ،آلودگی خاک و محصوالت
کشاورزی شده است.
میهای ( ،)2012در پژوهشی با عنوان دفع نامناسب زبالههای
خانگی در مناطق روستایی وضعیت بخش نیامت دررومانی را
موردپژوهش قرارداد .بر اساس نتایج پژوهش ایشان شایعترین گزینه
در مدیریت طرحهای مدیریت زباله در مناطق روستایی فقدان

شکل  .1موقعیت جغرافیایی روستاهای موردمطالعه

خدمات بهداشتی و سیستم جمعآوری زباله است .ویژگی پسماند در

بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در سال  1395جمعیت

روستاهای مختلف با توجه به شرایط محیطی ،فصول مختلف،

روستایی پیرامون شهر یاسوج معادل  73922نفر است .جامعه آماری

موقعیت جغرافیایی ،نزدیکی به شهر ،عادات و فرهنگ ،وضعیت

تحقیق شامل جمعیت سکونتگاههای روستایی موردمطالعه معادل

اقتصادی ،نوع فعالیتهای روستائیان و چگونگی سکونت افراد و

 37198نفر است ،که خود میتواند ضرورت انجام این پژوهش را

جوانب گردشگری و غیره متغیر خواهد بود .بهمنظور اعمال مدیریت
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توجیه کند .برای عملیاتی کردن مطالعه تعداد  5روستا از دهستان

یافتههای تحقیق

سررود¬جنوبی (چنارستان ،نرهگاه مرکزی ،خلف آباد ،تلخسرو ،

بررسیهای اولیه و نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که

سروک) و  5روستا نیز از سررود¬شمالی (گنجهایکهنه ،مهریان،

بین پایداری سکونتگاههای روستایی واقع در حوزههای شهری و

مادوان سفلی ،گوشه شاهزاده قاسم و مزدک) از کل سکونتگاههای

حوزههای غیرشهری تفاوتهای اساسی وجود دارد .در این میان

روستایی پیرامون شهر یاسوج انتخابشدهاند .منظور از سکونتگاههای

درحالیکه تعداد زیادی از نقاط روستایی بهصورت محروم

پیراشهری در این تحقیق ،روستاهایی هستند که تأثیرپذیری زیادی از

باقیماندهاند و هرروز از میزان جمعیت آنان کاسته میشود ،برخی از

شهر یاسوج دارند .اساس انتخاب روستاهای موردمطالعه در این

کانونهای سکونتگاهی حوزههای شهری به رشد فزایندهای دست

تحقیق؛ ویژگیهای طبیعی و جمعیتی ،فاصله از مرکز شهر ،موقعیت

پیداکرده و در حال بزرگتر شدن هستند .مطالعات و بررسیهای

نسبی سکونتگاهها ،روستاهایی که ساکنین آن برای دریافت خدمات

میدانی این تحقیق نشان میدهد که فقدان سیستم مدیریت زباله

موردنیاز به شهر یاسوج مراجعه میکنند و نزدیکی به شهر یاسوج

یکپارچه و مناسب مهمترین چالش زیستی در روستاهای موردمطالعه

سبب رشد و توسعه فیزیکی این سکونتگاهها شده است.انتخاب

به شمار میرود .این مطالعه در اولین مرحله از تجزیهوتحلیل دادهها

خانوارهای روستایی به روش تصادفی سیستماتیک انجامشده و برای

به دنبال ارائه نمای کلی از ویژگیهای پاسخگویان است .این امر

تعیین حجم جامعه نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردید و بر

موجب شناخت کلی نمونه تحقیق میشود و دستیابی به اطالعات

این اساس  384خانوار برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .برای

جامعه موردبررسی را بسیار آسان میکند .یافتههای توصیفی نشان

سنجش روایی تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی

میدهد میانگین سنی پاسخگویان  33.9سال است 74 .نفر معادل

از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است .در این پژوهش پایایی

( 19/5درصد) پاسخگویان کمتر از  25سال 146 ،نفر معادل (38/5

پرسشنامه برای مقیاس پیامدها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ

درصد) بین  25تا  34سال100 ،نفر معادل ( 26/4درصد) ،بین  35تا

مقدار  0/862به دست آمد که نشان از پایایی مناسب دارد .برای

 44سال 41 ،نفر معادل ( 10/9درصد) ،بین  45تا  54سال ،درنهایت

جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه بر

تعداد  18نفر معادل (  4/5درصد) باالی  55سال سن دارند .درواقع

اساس طیف پنج گزینهای لیکرت استفادهشده و درنهایت دادههای

بیشتر پاسخگویان جمعیتی بین  25تا  35سال دارند و کمترین

بهدستآمده در نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .برای پاسخ

پاسخگویان باالی  55سال سن دارند .توزیع فراوانی پاسخگویان

به سؤاالت تحقیق از آزمونهای دوجملهای و اسپیرمن استفادهشده

برحسب جنسیت نشان میدهد حدود  59درصد پاسخگویان

است .اولین گام برای ارزیابی پایداری مدیریت زباله تدوین

موردمطالعه مرد و  41درصد آنان نیز زن میباشند .توزیع فراوانی

شاخصها و معیارها است .برای اینکه عمل ارزیابی مؤثر واقع شود،

پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل نشان میدهد که 254 ،نفر

تنظیم شاخصها و معیارهای قابلاندازهگیری ،علمی و موردپذیرش

( 66/1درصد) از پاسخگویان متأهل و  130نفر ( 33/9درصد) از

محققین و کارشناسان از الزامات اساسی تحقیق به شمار میرود.

پاسخگویان مجرد بوده¬اند .همچنین از  384نفر پاسخگو  132نفر(

شاخصها و متغیرهای پژوهش با توجه به مبانی نظری و مرور

 34/4درصد) داری شغل و  252نفر ( 65/6درصد) بیکار هستند.

مطالعات پیشین درزمینه مدیریت زباله متناسب با منطقه موردمطالعه

بیشترین فراوانی تحصیالت پاسخگویان مربوط به دیپلم(30/7

انتخابشده است.

درصد) است .کمترین فراوانی تحصیالت نیز مربوط به سطح
فوقلیسانس و باالتر( 6درصد) است .
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بخش دوم یافتههای تحقیق مربوط به آمار توصیفی شاخصهای

است ،که از حد متوسط (عدد )3کمتر است .نتایج بهدستآمده از

مدیریت زباله است .در این بخش از  7شاخص اصلی که در قالب

جدول  3نشان از پایین بودن میزان پایداری مدیریت زباله در

طیف لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد)

سکونتگاههای روستایی موردمطالعه است .در مورد این مؤلفه چون

تدوینشدهاند ،استفادهشده است .به هر شاخص از دید ساکنین بین 1

 = 0/000سطح معنیداری فرض ناپایداری شاخص مدیریت زباله

تا  5یک عدد تعلق میگیرد که عدد  1نشاندهندۀ (بدترین وضعیت)

تأیید میگردد .همچنین  383درصد پاسخگویان گفتهاند که وضعیت

و عدد  5نشان¬دهندۀ (بهترین وضعیت) است .میانگین نظری

مدیریت زباله در این سکونتگاهها کمتر یا مساوی  3است و بیانگر

تحقیق عدد  3میباشد که میانگین واقعی (حاصلشده) با آن سنجیده

این است که سکونتگاهها ازنظر مدیریت زباله و بهداشت محیط در

میشود و از این طریق وضعیت پایداری شاخصهای مدیریت زباله

وضعیت مناسبی قرار ندارند .درمجموع با توجه به خروجی حاصل

مشخص میشود .بر اساس نتایج جدول  1شاخص «فاصله جایگاه

از آزمون دوجملهای ناپایداری مؤلفه مدیریت زباله در سکونتگاههای

دفن زباله با روستا» با میانگین  4/15بهترین وضعیت و شاخص

روستایی موردمطالعه پذیرفته میشود.

"امکان جداسازی زباله در روستا" با میانگین  1/06بدترین وضعیت

جدول  .2نتایج آمار توصیفی آزمون دوجمله¬ای مدیریت زباله در

را دارا میباشند.

سکونتگاههای موردمطالعه

جدول  .1توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به مدیریت زباله
گویهها

مؤلفه

تعبیه سطلهای زباله در همه محله-
های روستا

انحراف
معیار

0/763

مؤلفه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

مدیریت زباله

384

2/21

0/27

1/57

3/14

میانگین

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

1/55

جدول  .3نتایج آزمون دوجملهای مدیریت زباله در سکونتگاههای
موردمطالعه

کافی بودن مکانهای در نظر
گرفتهشده برای سطلهای جمعآوری

./712

مدیریت

1/46

بوی نامطبوع از سطلهای زباله در
مدیریت
زباله

فضای روستا میپیچد.
امکان جداسازی زباله در روستا.
قرار گرفتن جایگاه دفن زباله در
فاصله مناسبی از روستا.
امکان انتقال و پراکنده شدن زباله
توسط باد و حیوانات موذی.
قرار داشتن مکان دفن زباله در کنار
منابع طبیعی ارزشمند.

/988

2/21

0/244

1/06

./778

4/15

0/694

1/77

0/770

1/67

مشاهدهشده

تست شده

داری

.50

0/000

گروهها

تعداد

گروه 1

>= 3

383

1

گروه 2

<3

1

0

زباله

زباله

نسبت

نسبت

سطح معنی

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

برای پاسخ به سؤال تحقیق و تعیین وضعیت این مؤلفه از آزمون
دوجملهای که همردیف آزمون پارامتری  Tاست ،استفاده میشود.

شکل .2وضعیت مدیریت زباله در سکونتگاههای موردمطالعه

نتایج حاصل از جدول  2آمار توصیفی نشان می¬دهد که میانگین

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

شاخصهای مدیریت زباله در سکونتگاههای موردمطالعه برابر 2/21
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برای پاسخ دادن به سؤال دوم تحقیق و مشخص شدن ارتباط
بین مدیریت زباله و عامل فاصله از شهر یاسوج از آزمون همبستگی
اسپیرمن استفادهشده است .

برای رسیدن به جواب موردنظر ابتدا فاصله روستاها از شهر
یاسوج با استفاده از داده¬های جدول  4محاسبهشده و سپس
روستاها بر اساس معیار فاصله در دو گروه طبقهبندیشدهاند .نتایج
شکل .3وضعیت مدیریت زباله در سکونتگاههای موردمطالعه

حاصل از جدول  5نشان میدهد که  307نفر از پاسخگویان در

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

فاصله  8-0کیلومتری از شهر یاسوج و  77نفر از پاسخگویان در

بنا به اطالعات موجود (جدولهای  2و  )3وضعیت مدیریت

فاصله  15-8کیلومتری از شهر یاسوج قرار دارند .نتایج حاصل از

زباله و بهداشت محیط در سکونتگاههای موردمطالعه در وضعیت

جدول  6نشان می¬دهد ،بین عامل فاصله از شهر یاسوج و مدیریت

ناپایداری قرار دارد .مهمترین عواملی که منجر به ناپایداری این مؤلفه

زباله با ضریب اطمینان  99درصد همبستگی وجود دارد .میزان

شده میتوان به رهاسازی زباله در محیط ،کمبود سطلهای

همبستگی این شاخص با عامل فاصله  -0/228است بدین معنی که

جمعآوری زباله ،عدم جمعآوری بهموقع و مناسب زبالهها ،نبود

با افزایش فاصله از شهر یاسوج مدیریت زباله کاهش پیدا می¬کند و

احساس مسئولیت در بین ذینفعان روستایی ،نگهداری حیوانات در

با کاهش فاصله مدیریت زباله افزایش پیداکرده است .روستاهایی که

بافت روستا و دفن بهداشتی زباله در سکونتگاهها اشاره کرد .بهعالوه

در فاصله دورتری از شهر یاسوج قرار دارند مدیریت زباله در آنها

تفکیک زباله از مبدأ در هیچیک از سکونتگاهها تقریب ًا وجود ندارد و

ضعیفتر است.

این مسئله مدیریت پسماند را سختتر میکند .فاصله از شهر :ناظر

جدول  .5فاصله پاسخگویان از شهر یاسوج

بر مسافت فیزیکی از مرکز شهر یاسوج است که در این تحقیق از

نام متغیر

طریق محاسبه فاصله فیزیکی تا شهر یاسوج با روشهای میدانی

فاصله

محاسبهشده است .

تعداد

0-8

 307پرسشنامه

از شهر(15-8 )km

 77پرسشنامه

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

جدول  .4جمعیت روستاها و فاصله از شهر یاسوج
نام روستا

تعداد جمعیت

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

فاصله از شهر
یاسوج

همبستگی اسپیرمن

)(km

مادوان سفلی

7722

7

مؤلفه

ده کهنه مزدک

1755

9

اثرپذیر

گنجهای کهنه

1111

11

مدیریت

فاصله از شهر

گوشه شاهزاده قاسم

2881

8

زباله

یاسوج

مهریان

9421

5

سروک

5130

7

تلخسرو

4534

8

امروزه روستاهای موجود در پیرامون شهرها بهواسطه جمعیت

خلفآباد

1759

10

در حال افزایش جزء محدودههای بارز نمود چالشهای محیط

چنارستان

1819

13

نرهگاه

1624

11

مؤلفه اثرگذار

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

-0/228

0/000

تعداد

384

نتیجهگیری

زیستی به شمار میروند که چشمانداز این مناطق را دستخوش
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تحوالت و تغییرات گستردهای نموده است .تولید زباله و عدم

فاصله مدیریت زباله افزایش پیداکرده است .هرچند نزدیکی روستاها

ساماندهی مناسب آن ،از مهمترین چالشهای محیط زیستی

به شهر یاسوج بر روی مدیریت زباله تأثیر مثبت گذاشته اما به نظر

سکونتگاهها به شمار میرود که عدم ساماندهی مناسب آن ،باعث

میرسد این تأثیرات ناکافی هستند .نبود سطلهای جمعآوری زباله،

شده تا سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج در ردیف

عدم تفکیک زباله در مبدأ ،پراکنده شدن زبالهها توسط باد جانوران

روستاهای بحرانی قرار گیرند .از طرف دیگر ،ترکیب زبالههای

نیز از دیگر مشکالت مدیریت زباله در روستاهای موردمطالعه است.

تولیدی در سکونتگاهها نشان میدهد که در صورت مدیریت صحیح،

هرچند محل دفن زباله در فاصله مناسبی از روستاها قرار دارد؛ اما

قابلیت تبدیل به یک فرصت اقتصادی و محیط زیستی رادارند.

دفن نامناسب زبالهها و سنتی آنها موجب مشکالت متعدد و

جمعآوری و دفع زباله در محیطهای روستایی از اهمیت بسیاری

زنجیرهای برای محیطزیست در مقصد شده است .دفن سنتی و

برخوردار است .آلودگی آبها و منابع دیگر در محیط روستا از اولین

غیراستاندارد در کنار بوی نامطبوع و همچنین جوالن پرندگان و

تبعات سهلانگاری در این امر میباشد .آلودگی معابر درنتیجه رها

حیوانات موذی ازجمله خطراتی است که سالمت ساکنین

کردن زباله در محیطهای روستایی از دیگر تبعات این اقدام میباشد،

پاییندست این منطقه را تهدید میکند .از طرف دیگر وجود سد

که چهرهای نامناسب به محیطهای روستایی میدهد و منظر طبیعی

مخزنی شاه قاسم در پاییندست محل دفن این زبالهها منجر به

روستا را که یکی از عوامل متمایزکننده محیط روستا از محیط شهر

آلودگی آب این سد خصوصاً در فصل بارش باران میشود.

میباشد به هم میزند .بر اساس ماده  7قانون مدیریت پسماندها که

درمجموع با توجه به آنچه ذکر شد مهمترین راهکارهای پیشنهادی

در تاریخ  1383/2/20به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده

بهمنظور توفیق بیشتر در حوزه اثرگذاری کاملتر مدیریت زباله بر
بهبود شرایط در توسعه سکونتگاههای روستایی عبارتند از:

است .مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در



روستاها و حریم آنها به عهده دهیاریهاست .اما بنا به دالیل

برنامهریزی منظم و مدون محلی در تغییر نگرش و الگوی
مصرفگرایی روستاییان و استفاده از کاالها یکبار مصرف

متفاوت ازجمله کمبود منابع تأمین بودجه برای این امر دهیاران هیچ

نامرغوب از طریق رسانههای گروهی و تهیه و چاپ بروشور و

اقدامی در این زمینه انجام نمیدهند .در راستای پاسخ به سؤال اصلی

کتابچه از طرف بخشداری و دهیاریها؛

تحقیق ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخصهای مدیریت زباله



با جمعآوری و نگهداری زبالهها در ظروف مناسب و کیسههای

ازنظر روستاییان با میانگین  2/21در وضعیت ناپایداری قرار دارد .در

زباله و همچنین با گذاشتن آنها در محلهای مشخص در کنار

بین شاخصهای موردبررسی در منطقه موردمطالعه و نتایج جدول 1

خیابانها از سوی مردم میتوان نسبت به جمعآوری و
حملونقل زبالهها با دقت و کارایی بیشتری عمل نمود؛

شاخص «فاصله جایگاه دفن زباله با روستا» با میانگین  4/15بهترین



وضعیت و شاخص "امکان جداسازی زباله در روستا" با میانگین

ایجاد و گسترش نهادهای محلی بهموازات و در راستای
وظایف دهیاریها شامل یاریگران ایمنی ،یاریگران سالمت و

 1/06بدترین وضعیت رادارند .در راستای پاسخ به سؤال دوم تحقیق

یاریگران محیطزیست؛

و تأثیر فاصله از شهر یاسوج بر وضعیت مدیریت زباله در



کاهش تولید زباله با محوریت درگیر سازی مردم در توسعه و

سکونتگاهها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفادهشده است .نتایج

تفکیک زباله از مبدأ با حرکت برنامه محور با فعالیت

نشان داد بین عامل فاصله از شهر یاسوج و مدیریت زباله با ضریب

دستگاههای متولی؛


اطمینان  99درصد همبستگی وجود دارد .میزان همبستگی این

تعبیه سطلهای متنوع (مخصوص زبالههای تر و زبالههای
خشک) و مناسب برای جمعآوری زباله و جلوگیری از پراکنده

شاخص با عامل فاصله  -0/228است بدین معنی که با افزایش
فاصله از شهر یاسوج مدیریت زباله کاهش پیدا می¬کند و با کاهش
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شدن آنها و دفع بوی نامطبوع زبالهها در همه محلههای
روستایی.
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