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 چكیده
آلودگی های محیط زیست ناشی از پسماندها به عنوان یکی از مشکالت اساسی مدیریت پسمماند شمهری    زمینه و هدف:

شمهری اسمت، لماا ایمن     است. از آن جایی که ارزیابی فرآیند بازیافت و بازیابی یکی از مهم ترین مراحل مدیریت پسماند 

مماتری    وSWOT اردبیل با آنمالی    پسماند شهری بازیافت و بازیابی فرآینداستراتژی های بهینه  مطالعه با هدف تعیین

QSPM  انجام گرفت1396در سال. 

تحلیلی، اطالعات اولیه از طریم  مطالعمات کتابنانمه ای و بررسمی متمون،       –در این مطالعه ی توصیفی  :هاروشمواد و 

نفر افراد متنصم  در ایمن زمینمه بمه      80مشاهدات، بازدیدهای میدانی، مصاحبه های تنصصی و تکمیل پرسشنامه از 

 ارزیابی گردید. QSPMو ماتری   SWOTدست آمد و در نهایت با روش آنالی  

، موقعیت کنمونی فرآینمد در   IEبدست آمد.مطاب  ماتری   3.05و عوامل خارجی  2.03ل داخلی نمره نهایی عوام ها:یافته

، در بین استراتژی ها بر مبنای نمره ی جاابیت، گ ینه حمایت از قابلیت های QSPMقرار گرفت. در ماتری   WOمنطقه 

برای جوانمان بیکمار متناسما بما شمرایط       و بازیابی پسماند جهت احداث کارخانه های مرتبط و ایجاد بازار کار بازیافت

 به عنوان اولویت ننست معرفی گردید. 11.57منطقه با امتیاز 

در منطقه  IEمطاب  ماتری   با توجه به وضعیت کنونی فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل که گیری:نتیجه

فرآینمد  ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف هایی که در فرصت از م یتقرار دارد بایستی سعی گردد  تغییر جهت

 .گردداستفاده 

 

 اردبیل ، SWOT، QSPM ، بازیافت و بازیابی،  مدیریت پسماند :کلیدی کلمات
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 مقدمه
آن از لحاظ كمي و كيفي  مدیریت پسماند به لجاظ اهميت

بين  در 1.یكي از مسائل مهم و نيازهاي اساسي هر جامعه است

انواع مختلف زایدات كه تهدیدي مستقيم براي سالمت جامعه 

است پسماندهاي جامد به لحاظ اهميت آن در محیيط زیسیت   

در برخي مواقع در شرایط بحراني قرار مي گيرد و علیي رمیم   

ضییي كشییورها، اییین م حیی  در  مییدیریت بهينییه ي آن در بع

كشورهاي در حال توسعه از جمله اییران از موقعيیت مناسی ي    

 2.برخوردار ن وده و تا شرایط بهينه فاصله ي زیادي داریم 

روش هاي مختلفي براي ارزیابي مدیریت پسیماند وجیود   

دارد كه یكي از مناسی  تیرین آن هیا، فنیون برنامیه رییزي و       

 SWOT تفاده از مییاتری تجزیییه و تحليییل اسییتراتسي و اسیی 

(Strengths، Weaknesses،Threats Opportunitiesاسییت )3 

كه امروزه به عنوان ابیزاري نیوین بیراي تحليیل عملكردهیا و      

كییه   میي گيیرد   ، مورد استفاده قرارسيستم ها وضعيت شكاف

قوت ی فرصت ، ضعف ی    ) حیاصل آن چهار دسته راه ردهاي

قوانين و  4.( مي باشدتهدیدفرصت ، قوت ی تهدید و ضعف ی   

ي و مقررات، وضعيت فرهنگي و مشاركت مردمیي، منیابع میال   

 انساني، تكنولوژي، مشاركت بخش خصوصیي و ... بعضیي از  

عوامییل و متريرهییاي تاذيرگیی ار در ارزیییابي فرآینیید مییدیریت 

 5.مي باشد SWOT پسماند به روش

هنید   لكنوناي موردي در سيرواستاوا و همكاران در تحقيق

 شییهري بییه ارزیییابي مییدیریت پسییماند    SWOTبییا روش 

 مشاركتي رویكرد معرفي كيفي، موج  تحقيقات این.پرداختند

خصوصیي   هیاي  شیركت  و جامعیه  بیين  بهتیر  همكاري براي

 6.شد لكنونا پسماند شهري

اجتمییاعي  مییدیریت رحییم الییدین و همكییاران اسییتراتسي

 و تجزییه  روش نیوع  با سیه  مارتاپوراي اندونزي را در پسماند

  ،  IFAS (Internal Factors Analysis Summary)  تحليیل 

EFAS  (External Factors Analysis Summary) وSWOT  

 كیرده و نتیای    پسیماند، ارائیه   اجتمیاعي  مهندسي توسعه براي

 پسیماند، اسیتراتسي   میدیریت  به یود  براي استراتسي سه شامل

 7.مجدد ارائه شد آموزش – هنجاري و متنوع متمركز،استراتسي

اي بییه بررسییي وضییعيت   در مطالعییه بوكییو و بونروسییتو

و  هپرداخت SWOT مدیریت پسماند در شهر مكزیكو با الگیوي

در منطقه با توجه به توریستي  مشاركت مردميدریافتند وجود 

به یود سییریع  آن محیل مهییم بیوده و جهیت     بیودن بخشیي از  

 8.لحاظ گردد در آن بایید ،وضعيت مدیریت پسیماند

 و همكاران در سیال  عابدین زاده انجام شده توسط مطالعه

بررسي عوامل راه ردي مدیریت پسیماند شیهر    با عنوان 1390

 QSPM  و مییاتری SWOT رشییت بییا اسییتفاده از روش   

(Quantitative Strategic Planning Matrix) كییه  نشییان داد

بيشترین ج ابيت مربیو  بیه اجراییي شیدن قیانون میدیریت       

پسییماند و كمتییرین آن بییه آمییوزش و روش مناسیی  كییاهش 

 9.آالینده ها در محل دفن اختصاص داشته است

در شهرگرمي،  (1391در مطالعه انجام شده توسط صفاري)

و نمره نهایي عوامیل خیارجي    2.45نمره نهایي عوامل داخلي 

نشیانگر عملكیرد ضیعيف در خصیوص      بدست آمد كه 2.69

مدیریت پسماند مي باشد. ل ا ماتری  موقعيت كنوني سيستم، 

استفاده از مواد آلیي موجیود    وراه ردهاي محافظه كارانه بوده 

در زباله ها براي توليد كود كشاورزي و در نتيجه ایجاد اشترال 

و درآمد و توسعه پایدار روستایي به عنیوان مهمتیرین راه یرد    

 10.معرفي گردید

، 1395راساس سرشماري عمومي نفوس و مسیكن سیال   ب

كیه روزانیه بیه  یور      11.نفر بوده  605992شهر اردبيلجعيت 

توليد و با  شهري بدون تفكيک از م دا تن پسماند 350متوسط 

با توجیه   12.روش هاي مير اصولي بازیافت و بازیابي مي گردد

نياز به فرآیند بازیابي و بازیافت پسماند شهري اردبيل به اینكه 
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و براي برنامیه رییزي اساسیي و     تعيين وضعيت موجود داشته

مدیریت بهينه، نياز به تعيين نقیا  قیوت ، ضیعف، فرصیت و     

گزارشیي در خصیوص برنامیه    تهدید دارد و بیه لحیاظ اینكیه    

شناسایي مشكالت و نارسایي ها منتشیر نشیده    ریزي جامع در

پسماند  ي فرآیند بازیابي و بازیافتاستراتسي هاي بهينه  ست،ا

 96در سیال   QSPMو ماتری    SWOTآناليزبا اردبيل شهري 

 انجام گرفته است.

 

 هاروشمواد و 
تحليلي،ا العییات اوليییه از  -توصییيفيي  مطالعییه اییین در

 ریییق مطالعییات كتابخانییه اي و بررسییي متییون، مشییاهدات،  

 پرسشنامه مصاح ه هاي تخصصي و تكميلبازدیدهاي ميداني، 

ن شیامل در واحیدهاي   كاركنیا  به دست آمید. جامعیه آمیاري،   

اسییتانداري، حفا ییت از محییيط زیسییت،  تخصصییي ادارات )

معاونت خدمات شهري شهرداري ، سازمان میدیریت پسیماند   

شهري، معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشیكي اردبيیل،   

 100كده بهداشیت( بیه تعیداد    مركز بهداشت شهرستان و دانش

نفر برآورد شد. براین اسیاس، حجیم نمونیه بیر   یق جیدول       

نفر تعيين گردیید. جمیع آوري آرا صیاح نظران از     80مورگان 

گزینیه   3 ریق پرسشنامه محقیق سیاخت در مقيیاس ليكیرت     

اي)موافقم/مخییالفم/نظري نییدارم(انجام گردییید كییه پایییایي    

(Reliability پرسشییینامه بیییا روش با ) زآزمیییایي و رواییییي 

(Validity)     آن براساس اسناد و مطالعیات داخلیي و خیارجي

موجییود، بررسییي متییون، مشییاهدات و بازدیییدهاي ميییداني و  

توسییط  مصییاح ه هییاي تخصصییي و پیی  از ویییرایش نهییایي

انجام گرفت. پ  از تكميل پرسشنامه هیا، عوامیل    متخصصين

مهم داخلي)قیوت و ضیعف( و خیارجي )فرصیت و تهدیید(      

 سایي شد. شنا

 و    IFE   (Internal Factor Evaluation)در مرحله بعید 

EFE(External Factor Evaluation)  بییراي تعيییين اولویییت

م ناي دلفیي و بااسیتفاده از    عوامل  راحي شد و نمره دهي بر

ا العات جمع آوري شده ي پرسشنامه از دو جن ه ي وزن در 

نسی ي مطیابق   و امتياز وضیع موجیود بصیورت     1-5محدوده 

انجام گرفت و براي تعيين وزن نرمال هر عامیل از   (1)جدول 

فرمول نرمیاليزه اسیتفاده گردیید و درنهاییت مجمیوع امتيیاز،       

 جمع بندي شد.  EFE و IFEبعنوان 

موقعيیت   ،IE (Internal-External) با اسیتفاده از میاتری   

كنوني سازمان در راه ردها ترسيم شد و براي مقایسه زوجي و 

قوت ی فرصت ، ضعف ی فرصت   تحليل راه ردهاي چهارگانه 

اسیتفاده   SWOTاز ماتری   ، قوت ی تهدید و ضعف ی تهدید  

گردییید. در مرحلییه آخییر بییراي تعيییين اولویییت اسییتراتسیک  

تشیكيل شید و بیا اسیتفاده از امتيیاز میوزون         QSPMماتری 

 و استراتسي هاي چهارگانه ماتری    EFEو IFEماتری  هاي 

SWOT  ( داده شید و  1، امتياز ج ابيت مطابق )جدول شیماره

 TAS  ( Total Attractivenessدر نهایت امتياز كل جی ابيت  

Score)        كه همان امتيیاز اولوییت اسیتراتسي میي باشید تعيیين

 1.گردید

 

 هایافته
، مهم تیرین نقیا  قیوت، ضیعف، فرصیت و      2در جدول 

اردبيیل نشیان    پسماند شیهري  تهدید فرآیند بازیافت و بازیابي

، به ترتي  خالصیه  4و  3همچنين در جداول  داده شده است.

نشیان داده   EFEو IFEنتای  حاصیل از روش هیاي میاتری     

 شده است.

 

 

 QSPMو   IFE ،EFE در ماتری  امتياز وضع موجود :1جدول

 4 3 2 1 نمرات
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IFE قوت اساسي قوت معمولي ضعف كم ضعف اساسي 

EFE فرصت اساسي فرصت معمولي تهدید كم تهدید اساسي 

QSPM ج ابيت باال قابل ق ول ج اب حد در تا حدودي ج اب ج اب نمي باشد 

 اردبيل پسماند شهري فرآیند بازیافت و بازیابي فرصت و تهدید نقا  قوت، ضعف،مهم ترین  :2جدول 

 (strengthsنقاط قوت )
1S جداسازي كام  و مقوا از سایر پسماندها در بعضي از منابع توليد 
2S جداسازي ضایعات نان از سایر پسماندها 
3S بازیافت و بازیابي پسماند شهري دستورالعمل هاي مصوب داخل سازماني 

 (Weaknessesضعف )نقاط 
1W وجود تفكيک ميرمجاز توسط افراد سودجو و ن ود ساماندهي جهت جلوگيري از این اقدامات 
2W عدم وجود تسهيالت ویسه براي سرمایه گ اري در احداث كارخانه هاي بازیافتي 
3W  مرفه بازیافت در سطح شهر 4عدم توسعه و به ود  رح هاي تفكيک پسماند عليرمم وجود 
4W كم ود منابع مالي و اعت ارات براي بازیابي و بازیافت پسماند شهري 
5W   كم ود تحقيقات و مطالعات در خصوص بازیابي و بازیافت پسماند شهري 
6W عدم استفاده از تكنيک هاي برتر بازیافت و بازیابي در اردبيل 
7W عدم حمایت مناس  از صنایع بازیافت از سوي مسئوالن شهري 
8W ن ود افراد متخصص در بازیابي و بازیافت پسماند شهري 
9W ن ود نظارت جامع بر محصوالت حاصل از بازیافت 

 (Opportunitiesفرصت هاي موجود )
1O قوانين و مقررات در زمينه مدیریت پسماند و محيط زیست 
2O اهميت دادن و توجه شهروندان به مشكالت مربو  به حوزه پسماند 
3O  بازیافت بودن تركي ات پسماند شهري اردبيلقابل 
4O  بازیافت در شهر اردبيلوجود صنایع كوچک ت دیلي و 
5O ایجاد زمينه شرلي براي افراد با اجراي كامل  رح تفكيک و بازیافت 
6O بازار فروش براي محصوالت بازیابي 
7O  مدیریت پسماندامكان مشاركت بخش خصوصي در زمينه هاي بازیافت و بازیابي 
8O وجود فرهنگ جداسازي ضایعات نان از سایر پسماندها 

 (Threatsتهدیدات )
1T )عدم وجود فرهنگ تفكيک از م دا)كم ود مشاركت عمومي و همه جان ه 
2T نگام جمع آوريه مجاز و دوره گردها و افراد سودجو در زمينه بازیافت به هاي مير وجود كارگاه 

 

 

 

 در فرآیند بازیافت و بازیابي پسماند شهري اردبيل IFEخالصه نتای  حاصل از روش هاي ماتری   :3جدول

عوامل 

 داخلي
S1 S2 S3 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 

جمع 

 امتيازات
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امتياز 

 موزون
0.29 0.39 0.31 0.09 0.11 0.15 0.07 0.07 0.19 0.15 0.07 0.07 2.03 

 

 در فرآیند بازیافت و بازیابي پسماند شهري اردبيل EFEخالصه نتای  حاصل از روش هاي ماتری   :4جدول

عوامل 

 خارجي

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 T1 T2  جمع

 امتيازات

امتياز 

 موزون

0.42 0.23 0.52 0.15 0.52 0.21 0.31 0.42 0.13 0.1 3.05 

 

فرآیند بازیافیت  ( IEماتری  موقعيت كنوني)، 5در جدول 

در و بازیابي پسماند شهري اردبيل ارائه شده اسیت. همچنیين   

، مقایسه زوجي و تحليل راه ردهاي چهارگانه 6جدول شماره 

قوت ی فرصت ، ضعف ی فرصت ، قوت ی تهدید و ضیعف ی      

، 7و درجییدول شییماره  SWOT حاصییل از مییاتری  تهدییید

فرآینید بازیافیت و بازییابي پسیماند شیهري       QSPM ماتری 

 .، نشان داده شده استاردبيل

 
 

 SWOT حاصل از ماتری   مقایسه زوجي و تحليل راه ردهاي چهارگانه: 5جدول 

 )هم افزایي،یکپارچگي،تهاجمي( SOيهااستراتژي

1SO  مستمر براي ارتقاي سطح دانش مردم نس ت به فرآیند بازیافتتوسعه مشاركت مردم از  ریق آموزش هاي 

2SO استفاده از توان ذینفعان و تشویق سرمایه گ اران و ایجاد ح  رقابت بين بخش خصوصي براي ایجاد صنایع بازیافت 

3SO استفاده از قوانين براي ارتقاي وضعيت بازیافت و بازیابي 

4SO و با سازمان هاي هم هدف افزایش ميزان همكاري شهرداريNGO  هاي فعال در زمينه ا الع رساني و مشاركت مردمي 

 ()تغيير جهت،تمرکز،محافظه کارانه WOهاياستراتژي

1WO حمایت از  رح هاي پسوهشي و توان علمي جوانان تحصيلكرده مرت ط و متخصص در حوزه ي مدیریت پسماند در شهرداري 

2WO  اقتصادي و فني و حمایت مسئوالن از  رح هاي بازیافت بخش خصوصيفراهم ساختن زمينه هاي 

3WO استفاده از تكنيک هاي به روز براي توليد محصوالت بازیافتي با كيفيت مناس  براي افزایش بازار محصوالت 

4WO استمرار برنامه هاي بازیافت تعليق شده و آموزش همگاني 

5WO 
كمپوست بودن، استحصال انرژي، توليد محصوالت بیا كيفيیت( و بازییابي پسیماند جهیت احیداث       حمایت از قابليت هاي بازیافت)قابل 

 كارخانه هاي مرت ط و ایجاد بازار كار براي جوانان بيكار متناس  با شرایط منطقه

 )رقابتي،تنوع(STهاياستراتسي

1ST  انگيزه بازیافت مردماجراي برنامه هاي آموزشي، تشویقي  در جهت اشاعه فرهنگ و افزایش 
2ST كنترل آلودگي هاي زیست محيطي و اعمال قانون در خصوص كارگاه هاي ميرمجاز بازیافت و بازیابي 

 )تدافعي(WTهاياستراتژي
1WT ساماندهي كارگاه هاي ميرمجاز و افراد دوره گرد دخيل در جداسازي پسماند 
2WT  برنامه هاي تفكيک از م داارزیابي علل تمایل كمتر شهروندان نس ت به 
3WT استفاده از نيروهاي متخصص و فناوري پيشرفته براي بازیافت 
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4WT راه اندازي مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي در خصوص بازیافت 

 
 

 
 فرآیند بازیافت و بازیابي پسماند شهري اردبيل( IEماتری  موقعيت كنوني): 1شكل 

 

 

 

 در فرآیند بازیافت و بازیابي پسماند شهري اردبيل  QSPM ماتری خالصه نتای  حاصل از : 6جدول

 SO1 SO2 SO3 SO4 WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 ST1 ST2 WT1 WT2 WT3 WT4 استراتژي

TAS 10.59 13.3 8.5 9.28 7.44 9.04 8.24 10.42 11.57 10.65 8.55 10.64 11.3 9.43 8.83 

 

 

 بحث 
 2فرصیت و   8ضیعف داخلیي و    9قیوت و   3با توجه به 

تهدید خارجي شناسایي شده كه با توجیه بیه پرسشینامه هیاي     

جمع آوري شده و در نهایت برم ناي دلفي، نمیره دهیي شیده    

است؛ در مجموع امتياز موزون نقا  ضعف و فرصت بيشترین 

نتیای  آنیاليز حاصیل از    امتياز را به خود اختصاص داد. مطابق 

یابي فرآیند بازییابي و بازیافیت میدیریت پسیماند شیهري      ارز

 3.05و نمره عوامل خیارجي   2.03اردبيل، نمره عوامل داخلي 

محاس ه گردید. این وضعيت نشانگر عملكرد نس تاً ضیعيف در  

خصوص فرآیند بازیابي و بازیافت میدیریت پسیماند شیهري    

اردبيییل مییي باشیید. بییا توجییه بییه مییاتری  موقعيییت كنییوني،  

 (، به عنوان راه رد تعيين شده WO ردهاي محافظه كارانه)راه

QSPM .عیواملي  نقیا  ضیعف   رابطیه بیا  در  انتخاب گردیید ،

عدم استفاده از تكنيک هاي برتر بازیافت و بازیابي در  همچون

عدم توسعه و به ود  رح هاي تفكيک پسماند عليرمم ، اردبيل

مرفه بازیافت در سطح شهر، عدم حمایت مناسی  از   4وجود 

تسهيالت وییسه   ن ودصنایع بازیافت از سوي مسئوالن شهري، 

براي سرمایه گ اري در احداث كارخانه هاي بازیافتي، وجیود  

تفكيک ميرمجاز توسط افراد سودجو و ن ود ساماندهي جهیت  

و  لوگيري از این اقدامات، كم یود منیابع میالي و اعت یارات     ج

براي بازیابي و بازیافت پسیماند شیهري،   تحقيقات و مطالعات 

ن ود افراد متخصیص و نظیارت جیامع در بازییابي و بازیافیت      

قابیل بازیافیت   و در ميیان فرصیت هیا،     اردبيل پسماند شهري

رلي بیراي  بودن تركي ات پسماند شهري اردبيل، ایجاد زمينه شی 
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افراد با اجراي كامل  رح تفكيک و بازیافت، قوانين و مقررات 

در زمينه مدیریت پسیماند و محیيط زیسیت، وجیود فرهنیگ      

جداسازي ضایعات نان از سایر پسماندها از مهم ترین عوامیل  

موقعيیت   دخيل در محاس ه نمرات داخلیي و خیارجي اسیت.   

عوامیل داخلیي   مدیریت پسماند مارتاپوراي اندونزي با نمرات 

و در  WO 7در حالیت تمركیز   ،2.81و عوامیل خیارجي    2.39

و  2.35نمره نهایي عوامل دروني مدیریت پسماند شهر رشت، 

را نشیان   WO، موقعيیت  IEو میاتری    2.83عوامل خیارجي  

رشیت مشیابه موقعيیت    موقعيت مارتیاپوراي انیدونزي و    9.داد

با این تفاوت  ،فرآیند بازیافت و بازیابي اردبيل مي باشد كنوني

فرآینیدهاي میدیریت   ، تمیام  كه در مطالعه مارتیاپورا و رشیت  

در شهركرد نتای  حاصیل  قرارگرفته بود.  ارزیابيمورد  پسماند

و  SO 14از بررسي ها موقعيت مدیریت پسیماند را در حالیت   

و ماتری  خارجي  2.93اخلي در بندرع اس با امتياز ماتری  د

  STموقعيت منطقه مطالعاتي در محدوده تنوع یا رقیابتي ، 2.95

ت هیاي  شهركرد در بهترین وضیعيت ممكین داراي قیو    15.بود

خصیوص موقعيیت   داخلي و فرصت هاي خیارجي بیود و در  

در حالي كیه   .است بوده بندرع اس، تهدیدهاي خارجي مطرح

تمركز فرآیند بایسیتي   ،اردبيلشهردر فرآیند بازیافت و بازیابي 

بيشتر بر تقليل ضعف هاي داخلي باشد. علت تفاوت موقعيت 

در این شهرها مي تواند ناشي از وضعيت فرهنگي و مشیاركت  

مردمي، منیابع میالي و انسیاني، تكنولیوژي، مشیاركت بخیش       

 خصوصي و ... باشد.

بهترین استراتسي از بين گزینه هاي موجیود  در این مطالعه 

، QSPMجی ابيت در میاتری    ي كسی  شیده    براساس نمره

)حمایت از قابليیت هیاي بازیافیت پسیماند نظيیر      5WO گزینه

، استحصال انرژي، توليد محصوالت با كيفيیت  كمپوستتوليد 

و بازیابي پسماند جهت احداث كارخانه هاي میرت ط و ایجیاد   

با امتياز  ،بازار كار براي جوانان بيكار متناس  با شرایط منطقه(

در بين استراتسي هاي چهارگانه، گزینیه   تعيين گردید و 11.57

2SO ( استفاده از توان ذینفعان و تشویق سرمایه گ اران و ایجاد

 ح  رقابت بين بخش خصوصي براي ایجاد صنایع بازیافیت( 

ج ابيت بود. نتای  حاصل  داراي بيشترین امتياز، 13.3امتياز  با

اجتماعي  مهندسي، در مارتاپوراي اندونزي QSPMاز ماتری  

 تعیادل  زیسیت،  ي محیيط  همكاري دولت و مردم در حوزه و

در  7.ه اسیت اقتصادي را اولویت اول معرفیي كیرد   و اجتماعي

QSPM بيشترین جی ابيت مربیو  بیه     ،مدیریت پسماند رشت

و مطیابق   9 وضع قوانين در خصوص رعایت تفكيیک از م یدا  

سینل  پسیماند شیهركرد، آمیوزش پر    ماتری  راه یردي كمیي  

بيمارستاني و تشكيل تيم مدیریت پسماند به عنیوان اسیتراتسي   

در میاتری  راه یردي كمیي     14.ه استپيشنهاد شد اولویت دار

بندرع اس بهترین استراتسي، گزینه گسیترش فرهنیگ كیاهش    

 5.41پسماند بیا اسیتفاده از آمیوزش تفكيیک زبالیه بیا امتيیاز        

 سریالنكا نشاندر  QSPMنتای  تحقيقات  15.بودگزارش شده 

و توليید   سیریع نیواقص   مردم براي مشاركت در به یود  كه داد

در فرآینید  آنجیایي كیه    از 16.تماییل دارنید   خانیه  در كمپوست

، اقییداماتي جهییت اردبيییل پسماندشییهري بازیافییت و بازیییابي

نیان و ... توسیط   سازي برخي از زایدات نظير كام ، مقوا، جدا

تواند زمينیه اي بیراي   این فعاليت مي  مردم انجام مي گيرد، ل ا

. در موجوركتو اندونزي باشد)5WO ) فرآیند بازیافت و بازیابي

 بیا  زبالیه  منیابع  حجیم  زبالیه، كیاهش   مدیریت استراتسي هاي

 كيفيیت  به یود  ،محلیي  هیاي  گیروه  ییا  میردم  فعیال  مشاركت

 سيسیتم  توسیعه دفیع و   جیاي  بیه  پردازش پسماند با مدیریت

، مهیم بیودن   این مطالعه نيز در 17.تعيين گردیدتشویق و تن يه، 

مشكالت حوزه پسماند براي مردم و وجود فرهنگ جداسازي 

نییان از سییایر پسییماندها جییزا فرصییت هییاي فرآینیید بییوده و 

 و در چندیگر هند تجزییه  مشاركت مردم اهميت بسزایي دارد.

 سییوخت)  تكنولییوژيیییک  كییه داد نشییان SWOT تحليییل

 رو ایین  ازن یوده،   مؤذرپسماند  مدیریت براي( RDF رجيستر،

 كمپوسیت ورمیي   كمپوست،) خاص هاي تكنولوژي از تركي ي

 اذیرات  كیاهش  و هیا  زبالیه  میدیریت  بیراي  (بازیافت واحد و

در فرآینیید بازیافییت و  18.گییردد اتخییاذ بایسییتي آن نییامطلوب
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 تكنيک هاي برتر بازیافت و بازیابي اسیتفاده از اردبيل، بازیابي 

از  رفیي علیي رمیم وجیود مرفیه هیاي        به عمل نمیي آیید،  

ند به ودي حاصل نشیده اسیت   در  رح تفكيک پسما ،بازیافت

از تكنولوژي هیاي خیاص نظيیر    ،  5WOاستراتسي  با مطابق و

، كمپوست، استحصیال انیرژي، توليید محصیوالت بیا كيفيیت      

در  QSPMمتفییاوت بییودن نتییای   اسییتفاده گییردد.   بایسییتي

 -ضیعف و فرصیت   -مطالعات، ناشي از تفاوت در نقا  قوت

ایین   كیه  شهرهاي مورد مطالعیه بیوده   تهدید مدیریت پسماند

ناشییي از شییرایط خییاص فرهنگییي، اقتصییادي، نییوع  وضییعيت

و مشیاركت  تكنولوژي، سطح سواد، قوانين، دسیتورالعمل هیا   

 .اجتماعي جوامع و ... مي باشد

 

 نتیجه گیری

ییابي  فرآینید بازیافیت و باز   ،كنیوني  با توجه بیه وضیعيت  

بیراي  قرارداشیته و   WO پسماند شیهري اردبيیل درموقعيیت    

هیایي   از مزییت  بایستي سعي گرددم توانمند دستيابي به سيست

 جهیت ج یران نقیا  ضیعف    ، نهفتیه اسیت  هیا  كه در فرصیت 

 .گردداستفاده

 سپاسگزاری
مقاله حاضییر حاصییل پایییان نامییه كارشناسییي ارشیید       

رشیته مهندسي بهداشت محيط مصوب معاونیت آموزشییي و   

دانشیییكده بهداشییت دانشییگاه علییوم پزشیییكي و خیییدمات   

اسیت كییه بییا    2.96.14بهداشیتي درمیاني اردبيل با كد  رح 

حماییت آن معاونیت محترم اجرا شده است كه بیدین وسیيله   

 .قدرداني مي گردد

 

 

References 

1. Hasani M, Jamali Nejad M, Shoorabi R. Environmental 

Assessment of Life Cycle of Isfahan Waste Management 

System, First National Conference on Urban and 

Environmental Services. 2012. [In Persian]. 

2. Maleki A, Alavi A, Jafarzadeh N,  Mostafaei D, Ebrahimi 

R. Strategies to Promote Solid Waste Recycling System 

in the Country by SWOT Method; Third National 

Conference on Waste Management. J Waste Manage 

2007; 8(1): 196-199. [In Persian] . 

3. Abdoli M, Recycling of municipal solid waste (reduction, 

reuse and re-rotation), 4th ed. Tehran: Printing & 

Publishing Tehran Univ Co,  2016: 65-110. [In Persian] . 

4. Shinno H, Yoshioka H, Marpaung S, Hachiga S. 

Quantitative SWOT analysis on global competitiveness of 

machine tool industry. J Eng Des 2006;17(3): 251-8. 

5. Carolina D, Lawrence P. E t tkin, Marilyn M, Helms, 

Anderson M. The challenge of VeneZuelA: A SWOT 

Analysis. Compet Rev: Int Business J 2006; 3:4(16): 233-

347. 

6. Srivastava PK,  Kulshreshtha K,  Mohanty C,  

Pushpangadan P,  Singh A. Stakeholder-based  SWOT 

analysis for successful municipal solid waste 

management in Lucknow, India، Eco-Education Division, 

National Botanical Research Institute, Rana PratapMarg, 

Lucknow. J Waste Manag 2005; 25(5):531-7.  

7. Rahmaddin M, Taufik H, Bagyo Y, Suyadi. Strategy 

Management of Solid Waste in Martapura. J Inter Psycho 

2015; 5(4): 96-102. 

8. Buenrostro O, Bocco G, Bernache G. Urban solid waste 

generation and disposal in Mexico: a case study. Waste 

Manag Res 2001; 19(2): 76-169.  

9. Abedinzadeh N, Abedinzadeh F, Abedi T. Study of 

Strategic Factors of Waste Management in Rasht Using 

SWOT Method and Creating QSPM Matrix. Fourth 

International Conference on Strategic Management. J 

Environ 2011;57(37): 93-104. [In Persian] . 

10. Saffari N. Environmental Risk Analysis and Waste 

Management Strategies in Rural Areas, Case Study: 

Central Ecuador Village, Germi County. J Econo Develop 

2013;1(3): 71-91. [In Persian] 

11. Reports from the Iranian Statistics Center, Available 

from: URL: http://yaftenews.ir/. 2017. [In Persian]. 

12. Jafari K, Mazloumi Bajestani A, Hafezi Moghaddas N, 

Ghazi A. Landfill Siting for Municipal Waste: A Case 

Study in Ardebil. J Eng Geol 2017;11(3) 103-132.  

13. Fred R, David, Translator. Parsayean A, Arabi M. 

Summary of Strategic Management, publishing Cultural 

Res Co, 11th ed. 2007. 99-104. [In Persian]. 

14. Ghahfarokhi B, Sadeghi M ,Jazayeri R, Sakinia N. 

Investigating Practical Practical Methods of Safe 

http://yaftenews.ir/


 اشرفی فرد و همکاران آذر

     173    2، سال ششم، شماره 1397زمستان  ،مجله مهندسی بهداشت محیط          

Disposal of Shahrekord Hospital Using SWOT. J 

Shahrekord Univer Medic Sci 2012; 6(14): 60-71. [In 

Persian] . 

15. Josie S, Nouriz K, Fazeli, Moradi N. Provide the 

Environmental Management Program for Bandar Abbas 

Hospital Waste Management using SWOT and QSPM 

Matrix. J Res Environ 2015; 11(6): 3-14. [In Persian] . 

16. Chandana K ,Vidana A , Samuel T.S, Yuena S , 

Pilapitiyab .  Municipal solid waste management in the 

Southern Province of Sri Lanka: Problems, issues and 

challenges. Australia. Waste Manag 2006; 26(8): 920-

930. 

17. Ismu R, Dewi A. Waste Management Strategy in Urban 

Areas to Achieve the Service Target (A Case Study on 

Waste Management in Mojokerto, Indonesia). J Appl Sci 

Res 2016; 12(1):18-22. 

18. Suman M, Kamalpreet K, Ravindra K. SWOT analysis of 

waste management practices in Chandigarh, India and 

prospects for sustainable cities. J Exp Biol 2016; 6(3):1-

90. 
 

http://journal.skums.ac.ir/en/?slc_lang=en
http://journal.skums.ac.ir/en/?slc_lang=en


Journal of Environmental Health Engineering, February 2018; Vol. 6, No. 2: 165-174 

Journal of Environmental Health Engineering  

http://jehe.abzums.ac.ir 

Assessment the Optimal Strategies for Municipal Solid Waste 

Recycling and Recovery Process with the Analysis of SWOT 

and QSPM in Ardabil 

 

Azar ashrafifard¹, Morteza Alighadri²٭, Kourosh Rahmani3 

 
1. M.Sc. Student of Environmental Health Engineering, School of Health,  

Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran 

2. Department of Environmental Health Engineering, School of Health,  

Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran 

3. Department of Environmental Health Engineering, Mamasani Higher  

Education Complex for Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 

* E-mail: u.industry96@gmail.com 

 

Received: 26 Apr 2018         ;  Accepted: 6 Aug 2018                   

 

 
ABSTRACT 

 

Background and Objectives: Environmental pollution from waste is one of the main problems of 

municipal waste management. Since evaluation of the recycling and recovery process is one of the 

most important stages in municipal waste management, this study aimed to determine the optimal 

strategies for recycling and recycling Ardabil municipal waste by SWOT analysis and QSPM matrix in 

2017. 

Methods: In this descriptive-analytic study, basic information was obtained through library studies 

and review of texts, observations, field visits, specialized interviews, and completion of a questionnaire 

from 80 experts in this field. Finally, was used analytical method SWOT and QSPM Matrix. 

Results: The final score of the internal factors 2.03 and the external factors were 3.05. According to 

the IE matrix, the current status of the process was located in the WO status. In the QSPM matrix, 

among strategies based on the charm score, the option of supporting recycling capabilities 

(composting, extracting energy, producing quality products), and recovery waste for the construction 

of related factories and the creation of a job market for unemployed youth proportional to The 

conditions of the status with a score of 11.57 were introduced as the first priority. 

Conclusion: Considering the current status of Ardabil municipal waste recycling and recycling 

process, which is in accordance with the IE matrix in the region of change, it is necessary to take 

advantage of opportunities in order to compensate for the weaknesses of the process. 
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