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Increasing population and increasing waste production have made 
urban waste management essential and unfortunately, due to lack of 
appropriate management and the use of undesirable methods, public 
health and the environment have been endangered. The purpose of this 
study was to evaluate and investigate why waste management laws are 
not implemented and to provide appropriate strategies using SWOT and 
quantitative matrix (QSPM) techniques for the case under study. The 
city of Ramsar was selected because of its special natural and 
ecotourism features and seasonal floating population. To collect data, 
library tools were used in addition to field and survey methods (Delphi). 
The statistical population was selected by sampling method and based 
on the Delphi technique, 25 people were selected. Data analysis was 
performed based on SWOT technique, quantitative matrix method and 
strategic planning (QSPM).  The results of this study indicated that an 
aggressive strategy needed to be implemented in urban waste 
management for it to be effective.  Creating employment and 
entrepreneurship related to the field of waste segregation and recycling, 
updating waste transportation fleet and facilitating government rules 
and regulations to help private sector investors were among the 
favorable effects and consequences of this approach.  Based on the 
analysis and the proposed aggressive strategy, it was inferred that 
significant weaknesses in the urban structure including revenue and 
waste management issues could be remedied with the help of strengths 
and opportunities in waste management law. 
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    مقاله پژوهشی     

)مطالعه موردی:   ارزیابی وضعیت و ارائه راهکار اجرای قانون مدیریت پسماند 
 شهرستان رامسر( 
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 .رانیتهران، ا  ، یا و حرفه یدانشگاه فن ، ی و شهرساز یگروه معمار ار، یاستاد -1
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، مدیریت پسماند شهری را ضروری  افزایش تولید مواد زاید و رشد روزافزون جمعیت
و   دلیل  کرده  به  روشمدیریت  نبود  متأسفانه  از  استفاده  و  نامطلوب،  مناسب  های 

گرفته است. هدف این مطالعه در معرض خطر قرار  نیز  زیست  سالمت جامعه و محیط
تحلیل ارزیابی و بررسی چرایی تحقق نیافتن قانون مدیریت پسماند و ارائه راهبردهای  

این حوزه می با تکنیکمناسب در  راستای مطالعه موردی  و     SWOTباشد و در 
های  عنوان منطقه جغرافیایی با ویژگی، شهرستان رامسر به(QSPM)یس کمی  ماتر

برای   است.  شده  انتخاب  فصلی  شناور  جمعیت  با  اکوتوریستی  و  طبیعی  خاص 
کتابخانه جمع  ابزار  از  اطالعات  )دلفی( آوری  پیمایشی  و  میدانی  روش  همراه  به  ای 

نفر   25بق تکنیک دلفی  گیری و طاستفاده شده است. جامعه آماری با روش نمونه
شده  داده انتخاب  تکنیکاند.  براساس  نیز  و   SWOTها  کمی  ماتریس  روش   ،

اند. نتایج حاصل از این پژوهش وتحلیل شده تجزیه   (QSPM)ریزی استراتژیک  برنامه
اثربخشی   تهاجمی،  راهبرد  ایده  با  پسماند شهری،  مدیریت  که  است  آن  از  حاکی 

مرتبط با حوزه تفکیک و بازیافت   شتغال و کارآفرینیامطلوبـی خواهد داشت. ایجاد  
روزرسانی ناوگان حمل پسماند و تسهیل ضوابط و مقررات دولتی در زمینه  پسماند، به

این کمک به سرمایه پیامدهای مطلوب  تأثیرات و  از جمله  گذاران بخش خصوصی 
هستند.   پیشنهاتحلیل براساس  رویکرد  تهاجمی  راهبرد  و  گرفته  صورت  دی،  های 

اعم از مسائل   ؛که نقاط ضعف چشمگیر در ساختار شهری  شودگونه استنباط میاین
  ی موجود در ها نقاط قوت و فرصت  توان به کمکرا می   درآمدی و مدیریت پسماند

 قانون مدیریت پسماند، اصالح کرد. 

  کلید واژگان:
 ریزی استراتژیک برنامه

 مدیریت پسماند 

 شهر رامسر

SWOT  
 QSPM 

 ف هاشمی یوس سید    نویسنده مسئول: * 
 : پست الکترونیکی

 sy_hashemi@ yahoo.com 
 

 

 4430-2538 شاپای الکترونیکی:
 

 9796-2382 شاپای چاپی:        
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://karafan.tvu.ac.ir/
https://karafan.tvu.ac.ir/article_143648.html?lang=fa
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23829796.1400.18.4.25.0
https://orcid.org/0000-0003-1313-6495
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-4430
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2382-9796


 ف هاشمی یوسسید                                                                             411-427 ،4شماره (، 1400) 18کارافن،   فصلنامه علمی

413 

 

 مقدمه 

جمعیت، صنایع  و فزونی    [ 1]   رو هستند زیست روبه کشورها در عصر حاضر با دو بحران انرژی و آلودگی محیط بیشتر  
  ، پیامدهای هاهزار نوع مواد سمی و خطرناک ها تن زباله و ده میلیون و انباشت  ایجاد    با   درمانی   - بهداشتی و مراکز تجاری و  

در این    . [ 2]  زیستی حاد تبدیل شده است اند که پسمانداری آنها به یک معضل محیط محیطی را شکل داده زیست  حاد 
بازیافت آن    یا   ونقل، دفن زباله آوری، حمل ، جمع مازاد بر نیاز های شهری به عواملی همچون تولید  مدیریت پسماند میان،  

برای چنین سازمانی راهی جز مدیریت   و   بسیار وسیع و متغیر است  ، مدیریت این مقوله  ه بنابراین محدود   ؛ بستگی دارد 
های صنعتی و شهری در جهان بدون  درصد از کل پساب   80براساس آمار سازمان ملل، حدود    . [ 3]   راهبردی وجود ندارد 

آوری،  جمع نیاز بیشتر به  تولید بیشتر مواد زائد،    با   تراکم انسانی از سوی دیگر رشد    . [ 4]   شوند زیست می تصفیه وارد محیط 
های مهندسی و بهداشتی در سه  ه روش ساماندهی پساماندها ب   های مجموعه فعالیت   آن دارد که   بازیافت یا دفن انتقال و  

 تواند پاسخگوی آن باشد. ، تحت عنوان سیستم مدیریت پسماند می کاهش، بازیافت و استفاده مجدد حوزه اصلی  

توان به لندفیل، سوزاندن، کمپوستینگ،  های متعددی برای مدیریت پسماندها وجود دارد که از جمله آنها می روش 
  مدیریت و دفع پسماندها که البته باید تفاوت فناوری در    مکانیکی، پیرولیز و تبدیل به گاز اشاره کرد تصفیه بیولوژیکی و  

در    . [ 5] را نیز لحاظ کرد  نیافته، تولیدات صنعتی یا خانگی  یافته یا توسعه در نواحی روستایی یا شهری، کشورهای توسعه 
صرف  نیز  آن    درصد   80آوری است که  کل مخارج مدیریت پسماندها، مربوط به جمع   درصد   80حال حاضر در ایران  

های یک  مواد زائد، همانند حلقه پسماند  عناصر موظف در سیستم مدیریت  از آنجا که  شود.  می   حقوق و دستمزد کارگران 
که در نهایت بتوان از یک    ای مرتبط کرد گونه به ریزی دقیق و مدون آنها را  با یک برنامه   ، باید اند متصل شده   هم زنجیره به 

واحد  مدیریتی  گردید ه بهر   سیستم  زیرا مند  در    ؛  اندکی  عملیات چنین  بهبود  می جمع   ی سیستم  ت آوری  ثیر  أ تواند 
وان از وجوه مختلف اقتصادی  ت آوری پسماندها را می . جمع [ 6]   باشد   های کل داشته جویی هزینه ای در صرفه مالحظه قابل 

رشد  محیطی بررسی کرد.  آالت، سوخت و نیروی انسانی(، اجتماعی )ارتباط مستقیم با مردم( و زیست )هزینه ماشین 
  گردد در بسیاری از موارد، کمبود خدمات شهری و از آن جمله خدمات مدیریت پسماند را سبب می و فناوری جمعیت  

و وجود نارسایی  نبود بستر تخصصی  ،  مادی و معنوی   سرمایه نامطلوب  ، تخصیص  مناسب   های اجرایی سیاست   و نبود   [ 7] 
  های گوناگون جنبه   اری، سبب پیامدهای منفی در پسماند   حوزه مدیریت تصادفی و بدون کنترل در  در نهایت    و   ها داده در  

حمل پسماندها    آوری و خصوص در مراحل جمع محیطی و اقتصادی به از جمله بهداشت عمومی، زیباشناختی، زیست 
 . [ 8] گردد  می 

مدیریت اجرایی  ،  ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی اساس   قانون   پنجاهم   اصل   بر   ه ی تک با    و   کشور   ساله   ست ی ب   انداز چشم در  
ریزی، ساماندهی، مراقبت و همچنین عملیات اجرایی  ، مسئول برنامه یی اجرا  های پایه ترین عنوان یکی از مهم پسماند به 

تر آموزش  ونقل، بازیافت، پردازش، دفع پسماند و از همه مهم سازی، جداسازی، حمل آوری، ذخیره مربوط به تولید، جمع 
که در    گردید می ای تهیه  گونه به   باید   رسانی تعیین گردیده است. همچنین طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند و اطالع 

همه پسماندهای عادی    1392و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال    1390شهرها تا پایان سال  ها و کالن مراکز استان 
های شهری و روستایی حاکی از آن است  های میدانی در حوزه لیکن بررسی .  [ 9]   آوری گردد صورت تفکیک شده جمع ه ب 

دهنده نیاز روزافزون به مسئله پسمانداری  ه اجرا رسیده است و این امر نشان که درصد کمی از مفاد قانون مذکور به مرحل 
های هیرکانی و دریای  جوار با جنگل باشد. در پژوهش پیش رو شهر توریستی رامسر، هم در حوزه انسانی و زیرساختی می 

های مخرب ناشی از جمعیت شناور  ای غنی از اکوسیستم نادر طبیعی و تحت تأثیر سوء انباشت زباله عنوان گنجینه خزر به 
رغم تصویب  ای از یک شهر توریستی با جمعیت شناور تحت بررسی قرار گرفته است. علی عنوان نمونه مازاد بر ظرفیت، به 

ها مبنی بر دفن نشدن و دفع غیربهداشتی پسماند در مناطقی که شرایط مشابه این شهر را دارند  نامه قوانین و آیین 
های شهری  کند و زباله ونقل و دفع پسماند در چنین مناطقی، از الگوی سنتی پیروی می آوری، حمل ع کماکان الگوی جم 
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محیطی  مدت، بحران زیست صورت روباز رها شده است که در میان شود یا گاهی به و روستایی در اراضی جنگلی دفن می 
بخشی و آموزش به شهروندان  سوی دیگر، آگاهی   را به دنبال خواهد داشت. این امر نیازمند ساماندهی منسجم است و از 

   های خشک و تر از مبدأ را دارد. برای انجام امور مربوط به تفکیک زباله 

 پیشینه پژوهشی تحقیق 
  ;3]   آن صورت گرفته است   رامون ی پ   مباحث   و   پسماند   ت ی ر ی مد های متنوعی در حوزه  طی یک دهه اخیر، پژوهش 

نتایج  پسماند،    مدیریت   آوری جمع   و   تفکیک   در   زیست محیط   آموزشی   های روش   بندی اولویت   و   قاله بررسی در م .  [ 10-13
در مقاله    . [ 12]   باشد آوری پسماند می نشان داد که روش تلفیقی، بهترین شیوه برای آموزش تفکیک و جمع   AHP روش 

نتایج    ، آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی سازی سیستم جمع ارزیابی و بهینه 
های ساالنه  هزینه   ، آوری تعیین مسیرهای بهینه جمع دهد که  می زمانی سیستم موجود مدیریتی نشان    بررسی حاصل از  

  با   رشت   شهر   پسماند   مدیریت   راهبردی   عوامل   در پژوهشی تحت عنوان بررسی   . دهد گیری کاهش می را به شکل چشم 
عوامل درونی    پسماند شهر رشت از نظر مدیریت  ها حاکی از آن است که  بررسی روش سوات و تشکیل ماتریس،    از   استفاده 

دهد با توجه به امتیاز کسب شده در وضعیت فعلی  که ارزیابی عوامل خارجی نشان می ، در حالی است   ضعیف عمل کرده 
ریزی راهبردی  خوبی عمل کند، همچنین نتایج حاصل از ماتریس برنامه تواند به ها و رفع تهدیدها می با تقویت فرصت 
بیشترین جذابیت مربوط به اجرایی شدن قانون مدیریت پسماند و کمترین جذابیت مربوط به آموزش،    دهد کمی نشان می 

  دفن  برای   مناسب   های سایت   یابی مکان   نیز در مورد   پژوهشی   . [ 13]   ها در محل دفن است روش مناسب کاهش آالینده 
شده است    انجام   . . .   و   زلزله   هوا،   و   آب   اراضی،   کاربری   برداری، نقشه   شناسی، معیارهای زمین   از   استفاده   با   خطرناک   پسماند 

برده شده است    کار به   GIS  محیط   در   چندمعیاره   گیری تصمیم   معیارهای   پسماند،   یابی مکان   برای   تحقیقی دیگر،   در   . [ 10] 
  پسماند   دفن   برای   مناسب   مناطق   ها، آن   تلفیق   سپس   و   الیه   به   دهی وزن   و   چندمعیاره   گیری تصمیم   تکنیک   از   استفاده   و با 

 .  اند بندی گردیده طبقه 

 مبانی نظری تحقیق 

 پسماند شهری و الگوهای مدیریت آن 
ترین راهی که در ابتدا  ترین و ممکن گیر بشر بوده است و شاید ساده های دور گریبان از سال   ، مشکل دفن مواد زاید 

منظور جلوگیری از آلودگی  ست خارج از محدوده شهری و سپس سوزاندن آن به های پ زباله در زمین   انباشت به نظر رسید  
  ، های مذکور سبب شد تا در برخی از کشورهای جهان ها در مکان ل و مشکالت ناشی از دفن زباله ئ بوده است و مسا 

تحول صنایع و تکنولوژی و برخورداری    ، رف دیگر از ط   . [ 14]   های روباز جای خود را به محل دفن بهداشتی بدهند دان زباله 
ل و مشکالتی  ئ نوبه خود مسا جوامع بشری از وسایل نوین زندگی که موجب رفاه و آسایش بیشتر انسانی گردیده است به 

ترین  یکی از مهم در واقع،    . ها و تحوالت مورد توجه قرار گیرد را نیز مطرح ساخته است که باید در بطن این پیشرفت 
اس ئل محیط زیستی کشورهای درحال مسا  این میان،  توسعه، مدیریت پسماندهای شهری  معضل مربوط به  ت و در 

پسماندهای جامد به دلیل رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی بیش از گذشته موجب نگرانی مسئوالن شده است.  
رسانی، آموزش و توانمندسازی از ملزومات  نقشی حیاتی دارد و اطالع   ، مشارکت عمومی در مدیریت اصولی پسماند شهری 
افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و صنعتی، موجب افزایش میزان    ، استفاده از این پتانسیل هستند. در جوامع مختلف 

پسماند شهری    این تغییرات کمی و کیفی، خطرات بالقوه   . شوند قابل بازیافت در پسماند شهری می   ی تولید و سهم اجزا 
ر  ی ث تأ   ، سازی های عمومی و فرهنگ طورکلی آموزش به   ند. ک تر می تر و پرهزینه را بیشتر و مدیریت اصولی آنها را پیچیده 

صورت  شوند که خود به مثبتی بر مدیریت پسماندها دارند یا به عبارت دیگر منجر به کاهش تولید زباله و پسماندها می 
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سازی در  گردد. البته ذکر این نکته ضروری است که هرچه آموزش و فرهنگ ار کشور می زنجیروار منجر به توسعه پاید 
آمده در مدیریت پسماند و همچنین  دست ه مقاطع سنی کم صورت بگیرد یا هرچه مقطع تحصیالت باالتر باشد، نتیجه ب 

زباله  تولید  اثربخش ها کاربردی در کاهش  و  و  حرکت در  به عبارت دیگر،    [ 15]   د باش تر می تر  مسیر رویکرد تفکیک 
موظف    ، طور کلی دیگر عناصر حجم و مقدار پسماند و به   سازی،کاهش حجم ، کم أ آوری اصولی پسماندها از مبد جمع 

پذیر کردن آنان در قبال نتیجه  لیت ئو مدیریت پسماند جز از طریق جلب اعتماد و مشارکت شهروندان، آگاه کردن و مس 
لیت در افراد  ئو ت، تعهد و مس زیست، ایجاد حساسی هدف از آموزش محیط   . [ 16]   رفتار و عملکرد خود میسر نخواهد شد 

انسجام اجتماعی و    ی ارتقا   باشد و می زیستی  در رابطه با حوادث و تغییرات فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط 
است که  محیط خطرناک    ایجاد   حمل مواد خطرناک، از سوی دیگر، پیامد  .  [ 17] تقویت حس شهروندی را به دنبال دارد  

جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر  سبب ورود خسارات غیرقابل اغلب  
مبدل به مسئولیت    ، برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا را  سوق داده تا رژیم خاصی  

های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل  تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت   ده و از منظر گردی محض  
سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی  بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می زیان 

بردار« از جنبه فراملی نیز در  ه اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهر » دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند  
و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی    1989ها مانند کنوانسیون بازل  برخی از کنوانسیون 

ها  گام   ترین م ز مه یکی ا   ، مدیریت پسماندهای شهری . ضمن اینکه الزم است تا به این نکته پرداخته شود که  [ 18]   دارند 
تواند باعث  ها و راهکارهایی که می باشد. در این زمینه یکی از استراتژی و ابزارها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار می 

دهد و هرکشور و  ای را به خود اختصاص می جایگاه ویژه   ، های شهروندی است. آموزش توسعه پایدار شود، بحث آموزش 
شهری و روستایی با استفاده از ابزار مناسب و شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی خود باید به امر آموزش  ای اعم از  هر منطقه 

نهایت همکاری در  در  های مختلف و  کاهش میزان زباله تولید شده توسط بخش   راستای ها در  این آموزش   مبادرت ورزد. 
توان به آموزش چهره به چهره، آموزش از  آموزش می   های پذیرد. از روش های تفکیک از مبدأ و بازیافت صورت می برنامه 

سازی  آگاه   راستای های نمادین در  های جمعی، تهیه و توزیع محصوالت فرهنگی و آموزش از طریق فعالیت طریق رسانه 
های  رویکرد هماهنگی با سیاست بر اساس این  .  [ 19]   محیطی در این زمینه اشاره کرد سازی صحیح زیست و فرهنگ 

جهانی در زمینه مدیریت پسماند همچون تفکیک پسماندهای خشک و تر از مبدا، آموزش شهروندی در حوزه فرهنگ  
منظور دفع و بازیافت پسماندهای شهری  های شهری به جایی زباله ونقل و جابه برخورد با پسماند و به دنبال آن حمل 

 پذیرد. صورت می 

 ها در ایران ها و ضرورت ؛ حساسیت پسماند شهری 
  است که عالوه بر نقش مؤثر آن در چرخه اقتصادی، یکی   چند وجهی   ای مقوله   ، یند مدیریت مواد زاید در کشور ا فر 

  . بازیافت و استفاده مجدد، استخراج از منابع و معادن طبیعی و دفع شد ا ب می های مهم توسعه، در سطح کالن  از شاخص 
همچنین    بهداشت و   ی سطح ارتقا   ، اقتصادی   منابع   با کمک به حفظ   دهد و می را در محیط تقلیل  ها  رویه آالینده بی 

  ل ی دل  به  غالبًا خطرناک  ی پسماندها  انتقال  و  نقل   و  کردن  انبار . [ 20]  خواهد داشت  زیست را به دنبال حفاظت از محیط 
  ن ی شتر ی ب   ، مواد   ن ی ا   ی مرز برون   ونقل حمل   ز ی ن   و   پسماندها   ی رقانون ی غ   دفع   ا ی   ط ی مح   در   پسماندها   نشت   سوانح،   دادن   رخ 

بندی و نگهداری مواد زائد خطرناک در  اصول ایمنی در بسته   نکردن   رعایت   . کند ی م   جلب   خود   به   را   ی عموم   افکار   توجه 
حمل پسماند    ه وجود نقص فنی در وسیل   شود، ونقل که منجر به نشت، تراوش یا پخش مواد در محل می حمل   ه وسیل 

شوی تجهیزات  و در نهایت شست   و   گردد خطرناک و بروز تصادفات که منجر به تخلیه و رها شدن مواد به محیط می 
اولین مرحله در    باشند. ونقل مواد زائد خطرناک می محیطی مربوط به حمل خطرات زیست   ه ونقل سه دلیل عمد حمل 

حوادث  مناسب  حمل   ه وسیل انتخاب    ، مدیریت  و  ونقل  مسافت است  کوتاه  در  کوچک،  های  شهرهای  از  در  استفاده 
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همکاری مداوم بین صنعت شیمیایی و صنعت دفع پسماندهای  خواهد بود.  صرفه و مطمئن  به مقرون های مجهز،  کامیون 
اضطراب    ، این امر   داد.   احتمال بروز حوادث را تا حد زیادی کاهش خواهد   و آموزش،   استانداردها خطرناک برای اصالح  

اند  بخش بوده کنون رضایت   ای که تا و احتمااًل به برقراری قوانین دولتی فکورانه مبتنی بر شیوه   نشاند عمومی را فرومی 
زیستی کشور، مدیریت نامناسب بر پسماندهای ویژه صنعتی  از مشکالت بسیار حاد محیط یکی    . [ 21]   منتهی خواهد شد 

پذیری،  های احتراق، واکنش پسماندهای ویژه خطرات زیادی را با توجه به ویژگی   نشدن در مناطق شهری است. مدیریت  
زیستی ناشی از نبود مدیریت  محیط های  ند. برای کاهش هزینه ک خورندگی و سمیت بر سالمتی انسان و طبیعت وارد می 

  متأسفانه   امروزه،   . [ 22]   ها به حداقل برسد بر این نوع پسماند، نیاز به داشتن قوانین جامع است تا با اجرای آن این هزینه 
  ر ی مس   ن ی ا   ر ی ناپذ اجتناب   ج ی نتا   از   زباله   انبوه   د ی تول   که   ند ی ما ی پ ی م   را   یی گرا مصرف   ر ی مس   شهرها کالن   خصوص به   ما   ی شهرها 

  د ی تول   روز   در   زباله   تن   هزار هفت   از   ش ی ب   ها ی تهران   و   تن   هزار چهل   حدود   در   ان ی ران ی ا   آمارها   ن ی آخر   اساس   بر .  باشد ی م 
ای  توان بخش عمده ای که در صورت بازیافت صحیح می زباله باشد،  می زباله خشک  از نوع  درصد    53. از این میزان  کنند ی م 

شود که  از آن را دوباره به چرخه مصرف بازگرداند. زباله خشک شامل انواع کاغذ، انواع فلزات، شیشه، پالستیک و ... می 
؛ از این رو الزم  [ 23]   ند ک تن زباله خشک تولید می   3440  تنهایی روزانه نزدیک به تهران به .  دارای ارزش اقتصادی است 

سازی  ای را برای خنثی شده ریزی دقیق و حساب است تا با نگاهی جامع و دقیق به فرایند تولید تا بازیافت پسماند، برنامه 
مخرب به کارایی  محیطی ناشی از پسماندهای شهری داشت تا با کاهش هرچه بیشتر آثار منفی و  تأثیرات مخرب زیست 

بخشی به مراحل تولید، تفکیک،  واسطه نظم محیطی ناشی از مدیریت پسماندهای شهری به اقتصادی، اجتماعی و زیست 
 ونقل و بازیافت پسماند اقدام کرد.   گردآوری، حمل 

   شناسی تحقیق روش 
نوان یک نمونه از شهرهای  ع بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف تحلیل استراتژیک مدیریت پسماند شهر رامسر به 

و ماتریس     SWOTگردشگرپذیر با جمعیت غیرثابت و طبیعتًا تولید روزانه زباله متغیر با شرایط ویژه طبیعی، با تکنیک 
  - صورت پذیرفته است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر متدلوژی با نگاه اکتشافی )علی   ( QSPM) کمی  

ماهیت توصیفی  براساس  پیمایشی،  تکنیک  و  برای جمع موردی می   – تحلیلی   – معلولی(  ابزار  باشد.  از  اطالعات  آوری 
استفاده شده است. ج کتابخانه  این پژوهش شامل فعاالن،  ای به همراه روش میدانی و پیمایشی )دلفی(  امعه آماری 

اند.  نفر انتخاب شده   25گیری در دسترس و مطابق با تکنیک دلفی باشد که با روش نمونه متخصصان و کارشناسان می 
استفاده    ( QSPM) ریزی استراتژیک  و روش ماتریس کمی برنامه    SWOTها نیز از تکنیک وتحلیل داده در راستای تجزیه 

 شده است. 

 ها افته و ی   ها داده   ل ی تحل و ه ی تجز 

 تحلیل وضعیت مدیریت پسماند در شهر رامسر در وضع موجود 
محیطی نیازمند بحث  واسطه شرایط حساس زیست شهر رامسر همانند سایر شهرهای گردشگرپذیر شمال کشور به 

های شهری است تا با مکانیزمی  گیری از الگوهای صحیح و مناسب در چرخه تولید تا دفع زباله مدیریت پسماند و بهره 
سو و نیز  نظام اقتصادی و زیباسازی فضای شهر از یک   منطقی، با نزول پیامدهای منفی ناشی از تولید پسماند به تقویت 

های میدانی نگارندگان از وضع  زیست از سوی دیگر دست یافت اما بررسی با ارتقای مشارکت شهروندان به حفظ محیط 
  دهد که از گذشته تا کنون، با پسماندهای شهری با الگویی غیرمدون و صرفًا با نگاه موجود پسماندهای شهری نشان می 

  1377سال  ای نبوده است.  دفع برخورد شده و اقدامات انجام شده در راستای تحقق اصول و قوانین موضوعه ملی و منطقه 
با    محیطی برای مردم و آلودگی آب دریا شده بود. های زیست ساحل دریا بود که موجب معضل   رامسر،   محل دپوی زباله 
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و ساماندهی ورودی زباله و سایت در نظر گرفته شده    شد ده حمل  زباله به کالکولی جواهر   ، تصمیم مسئوالن شهرستانی 
سوز کمپوست و تفکیک  احداث کارخانه زباله  زمینه تصمیماتی در   ، های اخیر در سال  . نداشته است خوانی با یکدیگر هم 

در حال انجام است.  صورت ناقص به در مناطقی از حوزه شهری    أ انجام شد و در بخش تفکیک زباله از مبد   أ زباله از مبد 
  پذیر شهر گردشگر این  چهره زیبای    و   باشد می در رامسر مناسب ن   روزانه   تن پسماند تولیدی   100مدیریت  وضعیت کنونی  

  ر شده از حد ظرفیت واقعی خود پ ،  سایت زباله اشکته چال در جواهرده رامسر از سویی دیگر،    . دار کرده است خدشه را  
های زباله که به گفته  شیرابه   ، های باران بارش   در پی   ؛ از این رو وجود ندارد   پسماند بیشتر و دیگر جایی برای انباشت    است 

با وجود این    تا کنون د که  ن شو کنند از دل جنگل به رودخانه صفارود و دریا رها می نوع سرطان تولید می   20متخصصان  
ود نقدینگی  نب سوز و  انتخاب مکان زباله   زمینه در    اختالف نظر   . [ 24] اند  ده نکر دامی  اق مسئوالن  محیطی  معضل بزرگ زیست 

بنیادی، معضالت پیش روی  برای حل مشکالت    نیافتن اعتبارات استانی   واسطه تخصیص الزم برای خرید تجیهزات، به 
  سازی در تفکیک زباله، شاهد های صورت گرفته در راستای فرهنگ با وجود تالش   . پسمانداری را دو چندان کرده است 

 گوشه منطقه هستیم. در گوشه محیطی  های زیست ناهنجاری 
 

 
 

 [24]ی کالکول منطقه چال اشکته تیساهای به جنگل رامسر. وضعیت انتقال پسماندهای شهر 1تصویر 
 

و در روزهای  تن   70تا   60طبق تحلیل مدیریت پسماند رامسر، در روزهای پیک مسافر در نوروز و تابستان حدود  
تن در رامسر زباله تولید شده و محل دفن فعلی زباله نیز منطقه کالکولی در دل جنگل و    40تا  35عادی سال حدود 

صورت تفکیک شده، میزان پسماند تولید شده در  بر این اساس، به  .  [ 24] باشد  صورت دفن بهداشتی و بازیافت می به 
 است:   1رامسر به شرح جدول  

 [24]. میزان پسماند تولید شده در رامسر در فصول سال و به تفکیک نوع پسماند 1جدول 

 زمستان )درصد( تابستان )درصد(   1زباله خانگی ردیف 

 70 55 2مواد فسادپذیر  1

 6/ 8 9 کاغذ و مقوا   2

 
1 Household waste 
2 Perishable material    
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 زمستان )درصد( تابستان )درصد(   1زباله خانگی ردیف 

 14/ 8 27 پالستیک 3

 1/ 5 1 مواد آهنی      4

 2 3 شیشه   5

 1 1 چوب  6

 2/ 9 3 پارچه و منسوجات  7

 
این در حالی است   شود. می ی منتقل کالکول   منطقه  چال  اشکته  ت ی سا این میزان پسماند، روزانه توسط کامیون به 

  پنج ماشین مکانیزه در شب و   در زمان نگارش این پژوهش،  . رسد تن در روز می  100در بعضی از روزها این ارقام تا که 
زباله  نیز    پاکبان   40حدود  بخشی از فرایند پسمانداری رامسر را به عهده دارند و    نفر نیرو   35دو ماشین در روز با حدود  

 . د کنن می وری  آ جمع   را 

 

 
 

 [24]. وضعیت الگوی بازیافت پسماند در شهر رامسر 2تصویر 

 
و ماتریس     SWOTگیری ازتکنیک در مدیریت پسماند شهر رامسر با رویکردی جامع با بهره   راهبرد تحلیل  

 ( QSPM) ریزی استراتژیک  کمی برنامه 
جانبه موضوع پسماند در شهر رامسر  مراد از جامع بودن رویکرد و نگاه نگارندگان در این پژوهش، بررسی کلی و همه 

ای همچون  های بین مرحله باشد و حتی مقوله جایی، دفع و بازیافت می در مباحثی همچون تولید، تفکیک، حمل و جابه 
تا به کمک آن با اتخاذ رویکردی یکسان در سایر شهرهای توریستی    گیرد سازی و آموزشی شهروندان را نیز دربر می آگاهی 

تنها  محیطی نزدیک شد. نگاه درست به موضوع پسماند در رامسر نه با وضعیت مشابه بتوان به وضعیت پایدار زیست 
اری به ارمغان  تواند از وضعیت نامتعارف فعلی بکاهد بلکه درآمدهای ناشی از آن را نیز برای شهروندان، شهر و شهرد می 

های  به بررسی و تحلیل و در نهایت تعیین استراتژی  SWOTگیری از تکنیک خواهد آورد. از این رو نگارندگان با بهره 
اند. در این راستا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود در مباحث  مناسب در مدیریت پسماند رامسر مبادرت کرده 

تنها درآمدی را برای  شود نه ی، پسماند که از آن تحت عنوان طالی کثیف یاد می شود. در شرایط فعل موضوع بیان می 
باشد و بار  های انتقال و انباشت آن به جنگل کالکولی بسیار زیاد می کند بلکه هزینه شهروندان و شهرداری ایجاد نمی 
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محیطی که به شهر تحمیل  یاد زیست های ز اقتصادی زیادی را برای شهر و شهرداری در پی دارد. این امر در کنار هزینه 
آیند که تحقیق حاضر در پی رفع و بهبود شرایط موجود است.  شمار می های منفی مشخص به منزله پدیده شود به می 

که با شناسایی آنها    رد ا د هایی  نقاط قوت و فرصت   رامسر در زمینه مدیریت پسماند، های صورت گرفته، شهر  طبق بررسی 
بررسی عوامل داخلی  بر این اساس الزم است تا به  د.  کر ه  ئ مدیریت شهری مطلوب ارا   برای   مناسبی را   ریزی توان برنامه می 

 پرداخته شود.   برای بهبود وضعیت فعلی ه راهبردهایی  ئ و خارجی و ارا 
 

 های مدیریت پسماند در شهر رامسر. بررسی عوامل داخلی )نقاط ضعف و قوت( مؤلفه2جدول  

 1عوامل داخلی 

  3(Wنقاط ضعف )         2( sقوت )نقاط 

S1 :اجرای طرح تفکیک زباله در برخی از نقاط شهر 

S2 :  مساحت باالی محدوده مدیریت پسماند و امکان صرفه اقتصادی در

  گذاری در امر پسماندسرمایه

S3 کود و پسماندهای  انرژی، فروش محصوالت ) برای: ایجاد شرایط مناسب

 و کسب درآمد  بازیافتی(

S4 :در پسماندهای شهر رامسر توجه اجزای قابل بازیافتوجود مقادیر قابل 

S5 :ریزی گذاری و برنامهمستعد بودن و آماده بودن رامسر جهت سرمایه

های مستعد  های گازسوز و کمپوست به علت وجود زمینبرای ایجاد کارخانه

 ها به مواد معدنی کشاورزی و نیاز این زمین

S6: های مختلف شهر رامسر به تفکیک زباله در مبدأعالقه زیاد مردم محله 

S7 : های مکانیزهآوری و حمل پسماند به ماشینتجهیز نیمی از ناوگان جمع 

W1آور بودن مشاغل بر بودن طرح و زیان: هزینه

در امر بازیافت پسماند با توجه به شرایط  مرتبط

 موجود

W2 :  کمبود بودجه و امکانات اجرایی مدیریت و

 بازیافت بهینه پسماند 

W3 : دفن و رهاسازی غیربهداشتی پسماند در

 پیرامون شهر و در محدوده جنگلی کالکولی 

W4 :توجهی و اولویت ندادن به امر بازیافت  بی

 پسماند 

W5 :د و گسسته طرح تفکیک اجرای ناقص، محدو

 از مبدأ

W6ریزی بهداشت شغلی و روانی : ضرورت برنامه

 پیمانکارانپرسنل و 

W7گذاری در تجهیزات و منابع : ضرورت سرمایه

 انسانی

W8  مشکالت مربوط به محل جغرافیایی کار و لزوم :

 جایی آن جابه

W9 :گذار تشویق نکردن بخش خصوصی و سرمایه

راکز تبدیل و درآمدزایی ناشی به بازیافت و تأسیس م

 از پسماند در رامسر 

W10 : فقدان نیروی متخصص و کارا در زمینه

 مسئله دفع زباله 

 
های مدیریت پسماند در شهر رامسر گویای این امر است که نقاط  مؤلفه بررسی عوامل داخلی )نقاط ضعف و قوت(  

قوت موجود در شهر رامسر در زمینه مدیریت و بازیافت پسماند و حرکت در مسیر مدیریت مناسب پسماندهای شهری  
باشد.  می نقطه ضعف(    10نقطه قوت در برابر   7در شرایط موجود بسیار کمتر از نقاط ضعف در این محدوده و موضوع ) 

 
1 Internal factors 
2 Strengths 
3 Weaknesses 
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ها باید در مسیر کاهش فاصله عوامل داخلی و سعی در جبران آنها باشد تا بتوان گامی مؤثر را در  بر این اساس، تالش 
عوامل خارجی )فرصت و تهدید(    امور مربوط به پسماند و از جمله بازیافت پسماند برداشت. پس از بررسی عوامل داخلی، 

 آمده است.   3سر بررسی شد که در جدول  های مدیریت پسماند در شهر رام مؤلفه 
 

 های مدیریت پسماند در شهر رامسر. بررسی عوامل خارجی )فرصت و تهدید( مؤلفه3جدول 

 1خارجیعوامل 

 3( Tتهدیدها )          2(Oها )فرصت

O1ناشی از بازیافت پسماند و   : ایجاد اشتغال و کارآفرینی

 کسب درآمد ناشی از آن برای شهروندان  

O2از استفاده  امکان  فپیشرفت  :  کشورهای  ناهای  وری 

 پیشرفته 

O3  : گذاری در امر بازیافت ارزش افزوده ناشی از سرمایه

 پسماند 

O4 بازیافت پسماند زیستی محیطمثبت : تأثیرات 

O5فروش محصوالت  درآمدزایی ناشی از  رشد  : بازار روبه

 ناشی از بازیافت پسماند 

O6)و درآمد ناشی از آن   : انحصاری بودن بازار )شهرداری

 برای این نهاد

O7حساسیت دولتی:  مقررات  و  قوانین  امر    های  در 

درآمد  پایدارسازی  نیز  و  پسماند  بازیافت  و  مدیریت 

 شهرداری 

O8وام اخذ  امکان  بهره :  با  کمهایی  بسیار  برای   های 

 اندازی سیستم بازیافت پسماند  گذاری و راه هسرمای

O9 های عمومی تا اندازی آموزش: امکان بالقوه ایجاد و راه

 سازی شهروندان در امر برای آماده  دانشگاهی مقاطع

O10  :  گردش سرمایه و ثروت بین محیط درون محدوده

 و خارج از آن با هدف افزایش سرمایه

O11  :  پایدار برای شهرداری با مدیریت رسیدن به درآمد

 مناسب بر پسماند شهر رامسر 

T1  :  میان    یهمکارنبود هماهنگی    های آموزش  و  مؤسسات  ها،ارگان و 

 ی و نیز مسئوالن در راستای حل مسئله پسماند عموم

T2گیر در  ی و فقدان تالش همهعموم سازی: مشکالت مربوط به فرهنگ

 سازی این پدیده راستای فرهنگ 

T3  : های بازیافت  اندازی سیستمکمبود یا نبود فضاهای مناسب برای راه

 سوز یا تولید کمپوست پسماند همانند کارخانه زباله 

T4  : گردشگرپذیر بودن شهر رامسر و تولید انبوه پسماند ناشی از حضور

 های اوج سفر گردشگران در فصول مختلف و زمان

T5  :های  دفن و بهره نگرفتن از روشهایی همچون دفع و  تمرکز بر فعالیت

 های فعلینوین مدیریت و بازیافت پسماند در شهر رامسر به جای روش

T6پسماند کیو تفک دیتول حیفرهنگ صح جادیبودن ا برنهی: هز 

T7 پایدارسازی درآمد شهرداری به  دنیرس ییاجرا هایراه  بودن بر: زمان

 های آن از طریق بازیافت پسماند و روش 

T8  : های نوین مدیریت پسماند با توجه به نو گیری از روش ریسک بهره

 فرد همچون رامسرهای منحصربهبودن روش در شهرهای با ویژگی 

T9  :ونقل و  آوری، حمل یافته برای جمعتناسب نداشتن بودجه اختصاص

 های ناشی از این مواددفع با هزینه

T10  :محیطی ودگی زیستاز بین رفتن اکوسیستم درون منطقه در پی آل

 ناشی از دفع نادرست زباله در محدوده 

 
تهدید(   و  )فرصت  عوامل خارجی  رامسر مؤلفه بررسی  پسماند در شهر  تعداد    های مدیریت  که  است  داده  نشان 

مورد(    10مورد( بیشتر از تهدیدهای احتمالی )   11های پسماند ) های ناشی از عوامل خارجی حاصل از مؤلفه فرصت 
باشد. هرچند در ارزیابی کلی از عوامل داخلی و خارجی تعداد کلی عوامل مثبت و تأثیرگذار که بتواند راهگشای  می 

گیری را برای مدیران و  باشد که نظام تصمیم مورد( می  20تب کمتر از عوامل بازدارنده ) مرا مورد به  19با موضوع باشد 
 باشد.  ریزی دقیق و اثربخش در این زمینه می ریزان این عرصه با مشکل مواجه کرده است و نیازمند برنامه برنامه 

 
1 Foreign causes 
2 Opportunities 
3 Threats 
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، الزم است تا به تشکیل  رامسر های مدیریت پسماند در شهر  مؤلفه پس از بررسی و تعیین عوامل داخلی و خارجی  
 مبادرت گردد.   ( EFE) و عومل خارجی  (  IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) 

 

 های مدیریت پسماند در شهر رامسر مؤلفه( IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) .4جدول 

متیاز ا

 وزنی
 ردیف  عوامل داخلی  وزن  امتیاز

 /( Sنقاط قوت )

24 /0 4 06 /0 S1 : 1 تفکیک زباله در برخی از نقاط شهراجرای طرح 

32 /0 4 08 /0 
S2  :گذاری در  مساحت باالی محدوده مدیریت پسماند و امکان صرفه اقتصادی در سرمایه

 امر پسماند
2 

36 /0 4 09 /0 
S3( انرژی،  : ایجاد شرایط مناسب جهت فروش محصوالت)و   کود و پسماندهای بازیافتی

 کسب درآمد
3 

28 /0 4 07 /0 S4 :4 توجهی از اجزای قابل بازیافت در پسماندهای شهر رامسروجود مقادیر قابل 

32 /0 4 08 /0 

S5  :سرمایه برای  رامسر  بودن  آماده  و  بودن  برنامهمستعد  و  ایجاد  گذاری  برای  ریزی 

ها  های مستعد کشاورزی و نیاز این زمینهای گازسوز و کمپوست به علت وجود زمینکارخانه 

 به مواد معدنی
5 

12 /0 3 08 /0 S6 :6 های مختلف شهر رامسر به تفکیک زباله در مبدأعالقه زیاد مردم محله 
09 /0 3 03 /0 S7 : 7 های مکانیزهآوری و حمل پسماند به ماشینتجهیز نیمی از ناوگان جمع 

 (Wنقاط ضعف )

14 /0 2 07 /0 
W1در امر بازیافت پسماند با توجه به   آور بودن مشاغل مرتبطبر بودن طرح و زیان: هزینه

 شرایط موجود
1 

16 /0 2 08 /0 W2 : 2 کمبود بودجه و امکانات اجرایی مدیریت و بازیافت بهینه پسماند 
08 /0 2 09 /0 W3  : 3 دفن و رهاسازی غیربهداشتی پسماند در پیرامون شهر و در محدوده جنگلی کالکولی 
12 /0 2 06 /0 W4 :4 اولویت ندادن به امر بازیافت پسماندتوجهی و بی 
10 /0 2 05 /0 W5 :5 اجرای ناقص، محدود و گسسته طرح تفکیک از مبدأ 
03 /0 1 03 /0 W66 پیمانکاران در امر بازیافت پسماند ریزی بهداشت شغلی و روانی پرسنل و  : ضرورت برنامه 
04 /0 1 04 /0 W77 منابع انسانیگذاری در تجهیزات و : ضرورت سرمایه 
06 /0 2 03 /0 W88 جایی آن: مشکالت مربوط به محل جغرافیایی کار و لزوم جابه 

14 /0 2 07 /0 
W9  :گذار به امر بازیافت و تأسیس مراکز تبدیل و تشویق نشدن بخش خصوصی و سرمایه

 درآمدزایی ناشی از پسماند در رامسر 
9 

03 /0 1 03 /0 W10 : 10 کارا در زمینه مسئله دفع زبالهفقدان نیروی متخصص و 
7 /2 –  

07 /0 
 تفاضل امتیازات      - مجموع امتیازات 1 -
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  ی الگوها   بر   د ی ک أ ت   با   ی شهردار   دار ی پا   ی منابع مال تأمین  (  IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) های حاصل از  یافته 
و مجموع اوزان    0/ 78بیانگر این مسئله است که از میان تفاوت تفاضل اوزان دو گروه    رامسر   شهر   در   پسماند   افت ی باز 
رغم بیشتر بودن تعداد نقاط  باشد و باالتر از سطح متوسط است. به عبارت دیگر علی ( می 2/ 7آمده از این عوامل ) دست به 

باشد مجموع  می   SWOTیف شده در ماتریس  که بازه تعر   4تا    1/ 5ضعف در زمینه موضوع در مکان مورد مطالعه، در بازه  
به سمت باال سوق دارد. از سوی دیگر از میان عوامل داخلی مطرح شده در این تحقیق، از میان نقاط    2/ 7ها با  وزن داده 

و کسب درآمد با امتیاز وزنی    کود و پسماندهای بازیافتی( انرژی،  فروش محصوالت )   برای ایجاد شرایط مناسب  قوت،  
( در  0/ 09های مکانیزه با امتیاز ) آوری و حمل پسماند به ماشین ها و تجهیز نیمی از ناوگان جمع ر صدر گزینه (، د 0/ 36) 

ترتیب شامل مساحت باالی محدوده مدیریت  ها نیز به های قوت در شهر رامسر هستند. سایر گزینه ترین گزینه میان پایین 
گذاری  امر پسماند و مستعد بودن و آماده بودن رامسر برای سرمایه گذاری در  پسماند و امکان صرفه اقتصادی در سرمایه 

ها  های مستعد کشاورزی و نیاز این زمین های گازسوز و کمپوست به علت وجود زمین ریزی برای ایجاد کارخانه و برنامه 
پسماندهای شهر رامسر با  توجهی از اجزای قابل بازیافت در  (، وجود مقادیر قابل 0/ 32به مواد معدنی مشترکًا با امتیاز ) 

های مختلف شهر  ( و گزینه عالقه زیاد مردم محله 0/ 24(، اجرای طرح تفکیک زباله در برخی از نقاط شهر ) 0/ 28امتیاز ) 
های بعد قرار دارند. ضمن اینکه در میان نقاط ضعف نیز دفن و  ( در رتبه 0/ 12رامسر به تفکیک زباله در مبدأ با امتیاز ) 

ریزی  ضرورت برنامه ( و  0/ 18شتی پسماند در پیرامون شهر و در محدوده جنگلی کالکولی با امتیاز ) رهاسازی غیربهدا 
پیمانکاران در امر بازیافت پسماند و فقدان نیروی متخصص و کارا در زمینه مسئله دفع  بهداشت شغلی و روانی پرسنل و  

  ی الگوها   بر   د ی ک أ ت   با   ی شهردار   دار ی پا   ی منابع مال ر تأمین  ترین عوامل منفی د اهمیت ترین و کم ( مهم 0/ 03زباله با امتیاز ) 
ها مشتمل بر کمبود بودجه و امکانات اجرایی مدیریت  آیند. همچنین سایر گزینه شمار می به   رامسر   شهر   در   پسماند   افت ی باز 

در امر بازیافت پسماند با    آور بودن مشاغل مرتبط بر بودن طرح و زیان هزینه (،  0/ 16و بازیافت بهینه پسماند با امتیاز ) 
امر بازیافت و تأسیس مراکز تبدیل و درآمدزایی  گذار به  توجه به شرایط موجود و تشویق نشدن بخش خصوصی و سرمایه 

(، اجرای  0/ 12توجهی و اولویت ندادن به بازیافت پسماند با امتیاز ) (، بی 0/ 14ناشی از پسماند در رامسر هریک با امتیاز ) 
جایی  به مشکالت مربوط به محل جغرافیایی کار و لزوم جا (،  0/ 10ناقص، محدود و گسسته طرح تفکیک از مبدأ با امتیاز ) 

 ( قرار دارند. 0/ 04با امتیاز )   گذاری در تجهیزات و منابع انسانی ضرورت سرمایه ( و در نهایت گزینه  0/ 06با امتیاز )   آن 
 

 های مدیریت پسماند در شهر رامسرمؤلفه( EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) . 5جدول 

امتیاز 

 وزنی
 ردیف  عوامل خارجی وزن  امتیاز

          1هافرصت

32 /0 4 08 /0 
O1ناشی از بازیافت پسماند و کسب درآمد ناشی از آن برای  : ایجاد اشتغال و کارآفرینی

 شهروندان  
1 

16 /0 4 04 /0 O22 وری کشورهای پیشرفتهاهای فنپیشرفت : امکان استفاده از 
18 /0 4 06 /0 O3 :3 بازیافت پسماند گذاری در امر ارزش افزوده ناشی از سرمایه 
16 /0 4 04 /0 O4 4 بازیافت پسماند محیط زیستی مثبت : تأثیرات 
12 /0 4 08 /0 O5 5 درآمدزایی ناشی از فروش محصوالت ناشی از بازیافت پسماند : بازار رو به رشد 
18 /0 4 06 /0 O6)6 و درآمد ناشی از آن برای این نهاد : انحصاری بودن بازار )شهرداری 

 
1 Opportunities 
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امتیاز 

 وزنی
 ردیف  عوامل خارجی وزن  امتیاز

          1هافرصت

12 /0 4 04 /0 
O7حساسیت دولتی:  مقررات  و  قوانین  نیز   های  و  پسماند  بازیافت  و  مدیریت  امر  در 

 پایدارسازی درآمد شهرداری  
7 

12 /0 4 03 /0 
O8وام اخذ  امکان  بهره :  با  بسیار کمهایی  سرمایه  های  راه برای  و  اندازی سیستم گذاری 

 بازیافت پسماند 
8 

15 /0 4 05 /0 
O9 راه و  ایجاد  بالقوه  امکان  آموزش:  مقاطعاندازی  تا  عمومی  برای   دانشگاهی های 

 سازی شهروندان در امر  آماده 
9 

20 /0 4 05 /0 
O10  :  راستای افزایش  گردش سرمایه و ثروت بین محیط درون محدوده و خارج از آن در

 سرمایه
10 

32 /0 4 08 /0 O11 : 11 رسیدن به درآمد پایدار برای شهرداری با مدیریت مناسب بر پسماند شهر رامسر 
                    1( Tتهدیدها )

16 /0 2 08 /0 
T1  :میان    یهمکار  نبود هماهنگی  نیز عموم  هایآموزش  و  مؤسسات  ها،ارگان و  و  ی 

 راستای حل مسئله پسماند و نیز پایدارسازی درآمد شهرداری مسئوالن در 
1 

06 /0 2 03 /0 
T2فرهنگ به  مربوط  مشکالت  همهعموم  سازی:  تالش  فقدان  و  راستای ی  در  گیر 

 سازی این پدیده فرهنگ 
2 

10 /0 2 05 /0 
T3  : راه برای  یا نبود فضاهای مناسب  بازیافت پسماند  اندازی سیستمکمبود  همانند  های 

 سوز یا تولید کمپوستکارخانه زباله 
3 

06 /0 1 06 /0 
T4  :  از حضور گردشگران در ناشی  انبوه پسماند  تولید  رامسر و  گردشگرپذیر بودن شهر 

 های اوج سفرفصول مختلف و زمان
4 

10 /0 2 05 /0 
T5  :مدیریت و های نوین  هایی همچون دفع و دفن و بهره نگرفتن از روشتمرکز بر فعالیت

 های فعلیبازیافت پسماند در شهر رامسر به جای روش
5 

04 /0 2 02 /0 T66 پسماند کیو تفک دیتول حیفرهنگ صح جادیبودن ا برنهی: هز 

12 /0 2 06 /0 
T7پایدارسازی درآمد شهرداری از طریق بازیافت به  دنیرس ییاجرا هایراه  بودن بر: زمان

 های آن پسماند و روش
7 

06 /0 2 03 /0 
T8  : بهره از روشریسک  در گیری  بودن روش  نو  به  توجه  با  پسماند  نوین مدیریت  های 

 فرد همچون رامسرهای منحصربهشهرهای با ویژگی 
8 

04 /0 2 02 /0 
T9:  های  ونقل و دفع با هزینهآوری، حمل یافته برای جمع تناسب نداشتن بودجه اختصاص

 ناشی از این مواد
9 

03 /0 1 03 /0 
T10  :  از بین رفتن اکوسیستم درون منطقه در پی آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع

 نادرست زباله در محدوده 
10 

 تفاضلتفاوت       /      مجموع امتیازات 1 - 2.74

 

 

 
1 Threats 
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  افت ی باز   ی الگوها   بر   د ی ک أ ت   با   ی شهردار   دار ی پا   ی منابع مال تأمین  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  های حاصل از  یافته 
دهنده باالتر بودن مجموع امتیازات این بخش نسبت به ماتریس  )مجموع و تفاضل دو گروه( نشان   رامسر   شهر   در   پسماند 

  دار ی پا   ی منابع مال   ن ی م أ ت   ی راهبردها باشد. براساس تحلیل حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی از  عوامل داخلی می 
 استخراج گردید.    1، نمودار  رامسر   شهر   پسماند   افت ی باز   ی الگوها   بر   د ی ک أ ت   با   ها ی شهردار 
 

 
 [24]های مدیریت پسماند در شهر رامسر مؤلفه  الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی. 1نمودار 

 
 ی ر ی گ جه ی نت   و   بحث 

های صورت گرفته در بیان عوامل داخلی و خارجی شهر رامسر و در کنار اهمیت و فراگیری نقاط  تحلیل براساس  
اعم از مسائل درآمدی و  دارای نقاط ضعف چشمگیری در ساختار شهری    این شهر مشخص شد که    ضعف و قوت، 

ها نیز در حدی  همچنین نقاط قوت و فرصت   . عامل مثبت داخلی یا قوت(   7عامل در مقابل    10)   است   مدیریت پسماند 
اخلی و بیرونی مثبت که  )مجموع عوامل د کاهش نقاط ضعف و تهدیدات بهره گرفت.   برای توان از آنها  است که می 

الگوی ارزیابی  در نهایت براساس تحلیل صورت گرفته و نمودار   عامل است(.   20باشند  شامل نقاط قوت و فرصت می 
در همین راستا انواع راهکارها  گردد.  ، راهبرد تهاجمی برای این شهر انتخاب می های مدیریت پسماند مؤلفه  و استراتژی 

ر بودن نقاط قوت و فرصت(، راهکار غلبه کردن )فراوانی نقاط ضعف(، راهکار کنترل  دهی )چشمگی شامل راهکار قوت 
محیط )فراگیر بودن تهدیدات(، راهکار کنترل عوامل منفی )فراوانی نقاط ضعف و تهدیدها( و راهکار عوامل داخلی و  

های صورت گرفته  بق بررسی ط که بیان شد  . چنان خارجی برای کنترل محیط )تلفیقی از راهکار نوع اول و سوم( است 
. بنابراین، طبق تعاریف، از راهکار نوع دوم  )نسبت به نقاط قوت( دارد نقاط ضعف چشمگیری    رامسر، مشخص شد شهر  

زیرا این راهکار منطق خود را براساس عوامل مثبت    ؛ شود ه راهکارها استفاده می ئ یعنی راهکار غلبه کردن برای ارا 
گیرد تا از این طریق عوامل منفی داخلی )نقاط ضعف( را کوچک  کار می ها( به رصت داخلی و خارجی )نقاط قوت و ف 

طوری که  به   ؛ مشخص و قابل توجه است   ،توان گفت این راهکار در شرایطی است که نقاط ضعف یا غیرفعال سازد. می 
توان  رویکرد این پژوهش می   ؛ از این رو با توجه بهالشعاع قرار دهد های فراگیر را تحت امکان دارد نقاط قوت و فرصت 

عنوان راهبرد اصلی مدیریت پسماند خصوصًا در شهرهای توریستی  با در نظر گرفتن موارد زیر، راهبرد تهاجمی را به 
 با جمعیت شناور اتخاذ و اعمال کرد:
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 ( SOراهبردهای تهاجمی ) 
 توانمندی شهرداری و شهروندان آوری و بازیافت پسماند در راستای  مرتبط با جمع  اشتغال و کارآفرینی  -1
سوز با تسهیل ضوابط و  گذار در زمینه بازیافت و مدیریت پسماند همچون تولید کمپوست و زباله جذب سرمایه  -2

 مقررات دولتی 
 جویی زمانی و مالی های مکانیزه برای صرفه آوری و حمل پسماند به ماشین تجهیز ناوگان جمع  -3
 در حوزه پسماند   های درآمدزا با استفاده از تعریف طرح برای شهرداری و نیز شهروندان  ایجاد درآمد پایدار بیشتر   -4

 توسعه تحقیق  پیشنهادهای الزم برای تکمیل و 
 وسیله چاپ بروشور باشد( تواند به آوری زباله )که می سازی در خصوص جمع فرهنگ  آموزش و  -1
 پذیری زباله ها با رعایت اصل تفکیک زباله آوری  ایجاد محل مشخصی برای جمع  -2
 گذاری با بیان نقاط مثبت و بازخورد مدیریت پسماند داران در زمینه کمک و سرمایه فراخوانی از خیرین و سرمایه  -3
جویی در هزینه و تولید سرمایه از زباله )ارزش اقتصادی زباله( و کسب درآمد از محل بازیافت زباله وکمک  صرفه  -4

 ها با تهیه کمپوست و مواد موردنیاز پوشش گیاهی و دام به شهرداری 
سوز با استفاده از تجربیات سایر کشورهای در حال  گذاری کالن برای احداث نیروگاه زباله رسیدن به سرمایه  -5

 توسعه  
 ساز ارگانیک.  اجرای طرح هر خانه یک کارخانه با ساختن دستگاه کمپوست  -6

باشد؛ از  هاجمی می در انتها این نکته شایان ذکر است که تحلیل در پژوهش کنونی با معیار قراردادن راهبردهای ت 
تر  آمده، تحلیلی جامع دست های آتی با معیار قرار دادن راهبردهای تدافعی و مقایسه نتایج به توان در پژوهش این رو می 
 ارائه کرد. 
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