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  چکیده
ارایده هش وین پژا هددف الذباشد. های بلند مدت ميدر برنامهماني زسااف هداجهت تحقق ثر در گامي مؤدی پسماندهای شهری هبررامدیریت امروزه 
تحليلي، اطالعات اوليه از طریق   -به نتيجه مطلوب است. در این مطالعه ی توصيفي استان گلستان برای رسيدنمدیریت پسماند دی هبری رایزربرنامه

دی هبررایه برنامه ر ارابه منظونفر افراد متخصص در ایدن زمينده بده دسدت آمدد. سد    30ای، مشاهدات، تکميل پرسشنامه از طریق متون کتابخانه
ن هش نشاوپژی یافتهها ه اسدت.شدده ستفاا QSPMدی هبری کمي رایزر  برنامهو ماتری SWOTی استان گلستان از ماتری  مدیریت پسماندها

لت جهت دوحمایت ری و همکاار در اسدددتان گلسدددتان ستيابي به توسعه پایدن و دمازسااف هداجهت تحقق ز متياابا باالترین د هبرتدددرین راداد مهددد 
ه در مدآست دی به دهبری راهالویتاو ی خصوصي اولویت بعدی است.هاکتربخش مشاب موقعيت جهت جذدن مهيا کرزم است. الرات عتبااتخصيص 

ه ب های استان گلستانها و دهياریشهردارییستي مدیریت پسماند زمحيط اف هداصولي جهت تحقق اگاميپایدار، مسير توسعه در ند اتحقيق ميتواین 
ا جرو اهي نددددددمازمحلي سای هااعبدو اها ربتکااجهت تقویت زم را ال ینند سياستهاامحلي ميتوی هانمازساو ها دارییگر شهری دسور رود. از شما

 هستند. ی سيست  مدیریت پسماند شهرای جرابه م ملز، مينه پسماندت در زخدمان یه کنندگاو اراها ، ادارهمشاغلو صنایع ، هاادهنمایند. همچنين خانو

  یکلیدکلمات   
 های استان گلستانها و دهياریو شهرداریمدیریت ، پسمانددی، هبرریزی رابرنامه

 

 مقدمه -1
نگهداری و حفاظت از محيط زیست یکي از وظایف اصلي حال و آینده 
است به طوری کده امدروز حفدظ محديط زیسدت یکدي از ارکان مهد  
رعایت حقوق بشر است زیرا محيط زیست به عنوان پدیده ای نامحدود 

حيدات آیندگان مي بایدد نه فقط برای نسل امدروز بلکده بدرای ادامده 
توليد انبوه پسماند ناشي از افزایش جمعيدت  (.1386)عبدلي، حفظ شود 

در جوامدع  افدزایش مددواد یکبددار مصددرف و تغيير الگوهای مصرف(
های محيط زیستي )آلودگي هوا، آب، شهری و روستایي موجب آلودگي

اد جامعه خداک( و در نتيجده بده خطدر افتدادن بهداشدت و سالمت افر
شده است که نيازمند الگوی مناسب مدیریت پسماند بر اساس شدرایط 

باشد. بنابراین بدا توجده بده عوامدل فدوق، بررسدي مددیریت ¬روز مي
پسماندها به منظور حفظ ایمني، بهداشت و محيط زیست اجتناب ناپذیر 

فدراه  آوردن زیرساختهددای زنددگي  (.1387)دربان آسدتانه،  نمایدمي
اقصي نقاط کشور باید مورد همت مسئوالن قرار گيرد تا ضمن سال  در 

جلوگيری از آلودگي و تخریب محيط زیست، شرایط الزم برای صيانت 
بدر . و استمرار زندگي پرشور و نشاط در همه عرصده هدا فدراه  گدردد

های کشور که بدا هددف اساس دستورالعمل معاونت سازمان شهرداری
ت مواد زاید جامد، در جهدت بده حدداقل ارتقاء وضعيت و بهبدود مدیری

زیسدت و منددابع آب و برطدرف رساندن اثرات نامطلوب زباله بر محيط
کردن مشکالت بهداشتي و اجتماعي صادر شده است، ضمن مشدخص 
-کردن نهادهای اجرایي مسئول مدیریت مواد زایدد جامد، شديوه جمدع

تملدد  و ها، محل انباشت موقت، محل دفددن و شددرایط آوری زباله
مطالعاتي در  .آوری، حمل ودفع زباله نيز روشن شده استهزینده جمدع

 انجدام گرفتده اسدت. از جملده تدوین استراتژی مدیریت پسماندزمينه 
استراتژی مدیریت پسماندهای شهر اردبيل را ، 1395عبداللهي در سال 

و ماتری   (SWOT) با استفاده از رویکرد تحليل عوامل استراتژی 
تدوین کرد و نشان داد کده از (QSPM) مه ریزی کمي راهبردیبرنا

بين راهبردهای تدوین شده باالترین جذابيت مربوط به وضع قوانين در 
تفکي  زباله در مبداء توليدی و پایين ترین جذابيت  خصوص کاهش و

مربوط به راهبرد فرهنگ سازی و ارتقاء آموزش عمدومي بدرای تغييدر 
، برنامده 1395ي نسب  و صفری  در سدال رخشان الگوی مصرف است.

را  SWOT ریزی راهبردی مدیریت پسماند شدهر زاهددان بده روش
هدای پدژوهش نشدان ميدهدد، مهمتدرین راهبدرد بدا ارایه دادند. یافته

باالترین امتياز جهت تحقق اهداف سازمان و دستيابي به توسعه پایددار 
اعتبدارات شهر زاهدان، همکاری و حمایت دولت جهدت تخصديص  در

استراتژی هدای بهينده  1397اشرفي و همکاران در سال .  الزم ميباشد
و  SWOTشهری اردبيل با آناليز  ی فرآیند بازیافت و بازیابي پسماند

 گزینده حمایدت از قابليدت هدایبررسي کردند و  ، QSPMماتری  

بازیافت و بازیابي پسماند جهت احداث کارخانه هدای مدرتبط و ایجداد 
منطقه به عنوان اولویدت  ر برای جوانان بيکار متناسب با شرایطبازار کا

هدف از ایدن پدژوهش، ارایده برنامده راهبدردی  .نخست معرفي گردید
مناسب در جهت مدیریت اصولي و دفع بهداشتي پسماندهددای اسدتان 
گلستان بدرای رسديدن بده توسعه پایددار از لحدات توسدعه اجتمداعي، 

 SWOTاسدتفاده از روش مداتری  اقتصادی و محديط زیسدتي بدا 

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat و )
 (Quantitative Strategic Planning Matrixماتری   )

QSPM  .است 

  روش انجام تحقیق -2

تحليلي، اطالعات اوليده از طریدق متدون   -در این مطالعه ی توصيفي
نفدر افدراد  30کتابخانه ای، مشداهدات، تکميدل پرسشدنامه از طریدق 
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یه برنامه ر ارابه منظومتخصص در این زمينده بده دسدت آمدد. سد   
ی استان گلسدتان بده بررسدي و شناسدایي مدیریت پسماندهادی هبررا

عوامل محيطي شامل عوامل محيط داخلي، یعني نقداط قدوت و نقداط 
هدا و تهدیددها در مددیریت ضعف و عوامل محيط خارجي یعني فرصت

های اسدتان گلسدتان از ها و دهياریمد شهردارییک ارچه مواد زائد جا
طریق جمع آوری آرا صاحب نظران در  قالب پرسشدنامه و در مقيداس 

ای )موافق / مخالف / بدون نظر( پرداختده شدده اسدت. گزینه 3ليکرت 
متغيرهای موجدود در محيطهدای داخلدي و خدارجي مددیریت پسدماند 

رزیابي قرار گرفته است. شهری شناسایي و کليه عوامل راهبردی مورد ا
تدر تشدخيص داده شدد و سد   تر و همچنين کد  ارزشعوامل مه 

اولویت بندی شد. برای ارزیابي عوامدل راهبدردی دروندي و بيروندي از 
  IFEهددای ارزیددابي عوامددل داخلددي و خددارجي بترتيددب مدداتری 

(Internal Factors Evaluation و )EFE (External 

Factors Evaluationتفاده شدددد. در نهایدددت مددداتری  ( اسددد
SWOT و سد   بده منظدور تحليدل و اولویدت بنددی  ترسي  شدد

 بهره گرفته شد. QSPMاستراتژی ها از مدل 

  ماتریسSWOT  

ی  ابدزار بسديار مناسدب اسدت کده کليده  SWOTتجزیه و تحليل 
عوامل را در موقعيت های مختلف به منظور تددوین و ارائده اسدتراتژی 

سطح منطقه، مورد بررسي و تجزیه و تحليدل قدرار  های قابل قبول در
 (.1388)موسوی، مي دهد 

 
 مأخذ: فردآردیوید SWOT. ماتریس 1جدول 

 عوامل داخلي
 عوامل خارجي

 (Sنقاط قوت )
نقاط ضعف 

(W) 

 WOاستراتژی  SOاستراتژی  (Oها )فرصت

 WTاستراتژی  STاستراتژی  (Tتهدیدها )

 
  استراتژی هایSO: ن و مناسب ترین حالت مطلوب تری

برای سازمان است و بدین معني اسدت کده سدازمان ضدمن آن کده از 
ها و نقاط قوت درخور و قابل اتکائي برخوردار اسدت، در محديط توانایي

های مناسب و گران بهدایي مواجده ای خود نيز با فرصتتعاملي و زمينه
وان موجدود است. بنابراین،این دسته از راهبردها چگونگي به کارگيری ت

سازمان در جهت بهره برداری حدااکثری از فرصت های مغتن  محيطي 
 (.1389)هانگر، کند را بيان مي

  استراتژی هایST : در ایدن حالت،سدازمان هرچندد از

قوت و توانایي های قابل اتکایي برخوردار است ولي،در محيط تعاملي و 
جدی رو به رو مي زمينه ای خود نيز با چالش ها و تهدید های متعدد و 

باشد.این دسته از راهبردها، چگونگي بهره گيری از حداکثر توان موجود 
برای مقابله بهينه با فشارها، چالش ها و تهدید های محيطي را ترسدي  

 (.1388 گر،)نوحهمي کند 

  استراتژیWO:  در این حالدت،هر چندد فرصدت هدای

ست ولدي از سدوی متعدد و گران بهایي برای سازمان در محيط فراه  ا
های جدی نيز آن را در بدر دیگر، ضعف ها و ناتواني ها و آسيب پذیری

گرفته است. بنابراین، با استفاده از این راهبرد باید نهایت تالش خدود را 
برای جبران ضعف ها و ناتواني های خود بدا اسدتفاده از فرصدت هدای 

 محيط به کار گيرد.

 

  استتتراتژیWT: وارترین و ایددن حالددت بدددترین، دشدد

کندد. زیدرا مخاطره آميزترین شرایط را برای فعاليت سازمان ترسي  مي
های متعدد و قابل توجهي مواجه علي رغ  آن که با ضعف ها و ناتواني
هدا و ای خود نيز با فشارها، چدالشاست، در محيطهای تعاملي یا زمينه

هبدرد سدعي تهدیدهای گوناگوني باید مقابله نماید. از این رو بدا ایدن را
شود سازمان نقاط ضعف خود را پوشش دهد یا آسيب پذیری هدای مي

خود را از ناحيه تهدیدهای محيطي کمينه نمدوده، بده حددااقل ممکدن 
برساند و یا در صورت امکان، خود را از گزند این آسيب هدا و تهدیددها 

عوامددل شناسایي از پ   (.1389)هریسددون، مصددون و دور نگدده دارد 
مدیریت ی یدهاهدا و تهدددفرصت ، ضعفت، قو، نقداط ليخو داجي رخا

ده و مشخص نموهای استان گلسدتان را ها و دهياریشهرداریپسماند 
در ماتری  های عوامدل دروندي و خدارجي برحسدب اهميدت آنهدا در 

باالترین امتياز در مداتری   رفته شد.مدیریت پسماند امتيازی در نظر گ
د. مرحله ی بعدد اختصداص عوامل داخلي و عوامل خارجي مشخص ش

باشد که در محدوده ی دادن ی  ضریب وزني به هر ی  از عوامل مي
صفر )بي اهميت( تا ی  )بسيار مه ( ضریبي بده هدر ید  از عوامدل 

یابد. س   وضع موجود هر عامل در سازمان بدا امتيدازی اختصاص مي
نشدانگر وضدع  1گدردد، بددین مفهدوم کده عددد تعيين مي 4تا  1بين 
 (.2بسيار خوب مي باشد )جدول  4خوب و  3متوسط،  2يف، ضع

امتياز هر ردیف از عوامل دروني و بيروني را در وزن نرمال شده ضدرب 
و در ی  ستون درج ميکني . س   جمع امتيازها را محاسدبه ميکندي ، 

باشد به معنای آن است که مدیریت  5/2، کمتر از IFEاگر نمره نهایي 
ظر عوامل دروني با ضعف رو به روسدت. اگدر نمدره مواد زائد جامد از ن

نشانگر آن اسدت کده مددیریت پسدماند در   5/2کمتر از  EFEنهایي 
)جدوزی و  کندداستفاده از فرصت و مقابله با تهدید بخوبي عمدل نمدي

 (.1389زارعي، 
 

 QSPMو  IFE،EFE: امتیاز وضع موجود در ماتریس 2جدول
 4 3 2 1 نمرات

IFE 
ضعف 
 اساسي

 ضعف
 ک 

قوت 
 معمولي

قوت 
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EFE 
تهدید 
 اساسي

تهدید 
 ک 

فرصت 
 معمولي

فرصت 
 اساسي

QSPM 
جذاب 
 نمي باشد

تا 
حدودی 
 جذاب

جذاب 
قابل 
 قبول

جذابيت 
 باال

 
های ارزیدابي عوامدل ی بعد با تحليل نتایج حاصل از ماتری در مرحله

متيازات هر دروني و بروني و با ایجاد راهبردهای مطروحه، برای برآورد ا
استفاده شدده  QSPMی  از راهبردها و الویت بندی آنها از ماتری  

 .(1385)محرم نژاد،  است

  ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریسQSPM  

های ارزیابي جهت مشخص نمدودن جدذابيت ها و تکني یکي از روش
-ی تصمي  گيری مورد استفاده قرار ميها که در مرحلهنسبي استراتژی

مي باشد. در این روش که  QSPMگيرد، ماتری  برنامه ریزی کمي 
های مربوط به مدیریت و برنامه ریزی استراتژی  در بسياری از پژوهش

هدای گردد که کدامي  از گزیندهمورد استفاده قرار گرفته مشخص مي
تراتژی استراتژی  انتخاب شده امکان پذیر مي باشد و در واقع این اسد
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ماتری   (.1391بندی مي کند )سيد صفویان و همکاران،  ها را اولویت
بدرای تهيده مداتری  برنامده  (QSPM) برنامه ریزی کمّي راهبردی

ریددزی کمددي راهبددردی از تجزیدده و تحليددل هددای مرحلدده اول و دوم 
چدارچوب جدامع تددوین راهبردهدا ) مقایسه عوامل داخلي و خدارجي(

عيني راهبردهای قابل اجرا استفاده مي شود تا بدان وسيله به شيوه ای 
ریدزی کمدي کداربرد مداتری  برنامده مشدخص شدوند. بدده هنگددام

درمداتری  کمدي  .راهبردی باید از قضاوت شهودی خوب استفاده کرد
 عامددل 10عامدل بسديار مهد  داخلدي و  10 راهبردی باید دست ک 

ین بسيار مه  خارجي که در طرح تأثير گذار هستند در نظر گرفت. در ا
جدذابيت  ماتری  به هر عامل ی  نمره جذابيت داده مي شود که نمره

نشان دهنده توان و قابليت راهبرد در برخورد مناسب با عوامل داخلي و 
ضعف ها و پرهيز از  هدا و رفدعها و قدوتگيری از فرصتخارجي( بهره

 (.1390است )عابدین زاده و همکاران، تهدیدها 

 نتایج  -3

( یعندي 43/2اسدت ) 5/2، کمتدر از IFEنمدره نهدایي  3 طبق جدول
مدیریت مواد زائد جامد از نظر عوامل دروني بدا ضدعف رو بده روسدت. 

( اسدت 644/2) 5/2بيشدتر از  EFEنمره نهایي  4شماره  طبق جدول
یعني مدیریت پسماند در استفاده از فرصت و مقابله بدا تهدیدد بخدوبي 

االترین امتياز در مداتری  عوامدل ب 3شماره  طبق جدول کند.عمل مي
مدیریت یک ارچه دفع اصولي در دو سایت "های داخلي مربوط به گزینه

استان به جای احداث سایت های دفن به صورت جزیره ای در شدهرها 
و روستاها، حمایت استانداری از طرح مصوب شورای سازمان )با عنایت 

کارشناسان زبده و با به عهده دار بودن ریاست شورای سازمان(، حضور 
تجربه در پيکره سازمان، توجيه پذیر بودن طرح ها و تکنولدوژی هدای 

و کم وست با توجه به افزایش ميدزان زبالده در  RDFمربوط به توليد 
سایت های هر منطقه از استان، یک ارچه سازی زبالده هدای شدهری و 

بدودن  روستایي در مراکز سایت های پردازش استان با توجه به استاني
مدیریت پسماند و امکان ایجاد مراکز منطقه ای )بدا توجده بده در نظدر 

بدسدت آمدد. طبدق  "گرفتن فاصله، شرایط اقليمي ،زیسدت محيطدي(
های در ماتری  عوامل خارجي باالترین امتياز مربوط به گزینه 4 جدول

کاهش ریس  سرمایه گذاری به دليل تامين مندابع زبالده در شدرایط "
های سديمان بدا و رغبت بيشتر کارخانه RDF تکنولوژیخاص، ورود 

توجدده بدده فددراه  شدددن حجدد  مناسددبي و بدداالیي از پسددماندهای 
 است. "ریجکتي)دورریز(
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 IFE ماتریس ارزیابی عوامل داخلی . 3جدول 

 وزن عوامل داخلي 
وزن 
نرمال 
 شذه

امتياز وضع 
 موجود

امتياز وزن 
 دار

 Sنقاط قوت 

1 
S1: - امکان ایجاد مراکز منطقه ای )با توجه به در نظر گرفتن فاصله ،شرایط

 اقليمي، زیست محيطي(
19 036/0 4 144/0 

2 
S2:  یک ارچه سازی زباله های شهری و روستایي در مراکز سایت های پردازش

 استان با توجه به استاني بودن مدیریت پسماند
19 036/0 4 144/0 

3 
S3:  ظرفيت کارخانه با توجه به توجيه پذیر شدن طرح ها و تکنولوژی افزایش

 ها
17 032/0 3 096/0 

4 
S4:  باال بودن ظرفيت پذیرش زباله در سایت های استان )با توجه به باال بودن

 تعداد شهرها و روستا ها در هر منطقه از استان(
19 036/0 3 108/0 

5 
S5 های مربوط به توليد : توجيه پذیر بودن طرح ها و تکنولوژیRDF   و

 کم وست )با توجه به افزایش ميزان زباله در سایت های هر منطقه از استان
19 036/0 4 144/0 

6 S6: 096/0 3 032/0 17 ستفاده از ظرفيت منابع مالي، اجتماعي و فرهنگي شهرداریهای استانا  

7 
S7:  سازی جهت مدیریت یک ارچه جهت اجرای طرح تفکي  از مبدا و فرهنگ

 کاهش زباله در شهرها و روستاهای استان
17 032/0 3 096/0  

8 
S8:  مدیریت یک ارچه جهت جلوگيری از ورود لجن و یا پسماندهای ویژه و

 خطرناک )با توجه به اهميت خلوص مواد آلي در توليد کم وست
16 030/0 3 096/0  

9 
S9:  ی احداث سایت های سایت استان به جا 2مدیریت یک ارچه دفع اصولي در

 دفن به صورت جزیره ای در شهرها و روستاها
19 036/0 4 144/0 

10 
S10:  ایجاد سرمایه گذاری در توسعه شبکه زیر ساخت )ایجاد اعتماد بيشتر

 سرمایه گذاری با عنایت به استاني بودن سازمان مدیریت پسماند
18 034/0 3 108/0 

11 
S11: سط شهرداری ها به عنوان سهامداران استفاده از کم وست توليدی تو

 سازمان در فضای سبز شهری
14 027/0 3 081/0 

12 
S12:  انجام مطالعات سهل تر امکان سنجي برروی جریان مواد و موازنه جرمي

 مواد
19 036/0 3 108/0 

13 S13: 144/0 4 036/0 19 حضور کارشناسان زبده و با تجربه در پيکره سازمان 

14 
S14:  استانداری از طرح مصوب شورای سازمان)با عنایت به عهده دار حمایت

 بودن ریاست شورای سازمان
19 036/0 4 144/00 

15 
S15:  فرهنگ سازی مناسب از طریق سيمای استان )با توجه به اینکه

 زیرساخت ها و طرح ها به صورت منطقه ای ایجاد مي شود
16 030/0 3 090/0 

16 
S16: منطقه به کودهای آلي )کم وست ( )با توجه به  نياز اراضي کشاورزی

 پایين بودن ميزان مواد آلي خاک ها و آبشویي  خاک بر اثر بارندگي های مکرر(
19 036/0 3 108/0 

 نقاط ضعف

1 
W1   افزایش هزینه های انتقال پسماند تعدادی از شهرداری ها و دهياریها به

 دليل بعد مسافت تا مراکز سایت های استان
16 030/0 2 060/0 

2 
هزینه احداث سکوهای انتقال )موقت( شهرستاني با توجه به بعد مسافت )که جزو 

 W2 الزامات حمل مي باشد(
19 036/0 1 036/0 

3 

W3 عدم همراهي و هماهنگي بعضي از شهرداریها در خصوص مخلوط کردن
  مواد در لجن با پسماند )با توجه به تاثيرگذاری لجن بر کيفيت پردازش و تفکي

 سایت ها
 

19 036/0 1 036/0 
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 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی . 4جدول 

 وزن  عوامل خارجي 
وزن نرمال 

 شده
امتيازوضع 
 موجود

امتياز وزن 
 دار

 Oفرصت ها 

1 O1061/0 18  ررات زیست محيطيوجود قوانين و مق  3 183/0 

2 O2ورود تکنولوژی RDF  19 064/0  4 256/0 

3 
O3 حمایت بيشتر دولت از طرح هایي که به صورت کالن و

 استاني انجام مي گيرد
 18 061/0  3 183/0 

4 
O4 رغبت بيشتر سرمایه گذاری خارجي جهت انتقال تکنولوژی و

 سرمایه گذاری
 18 061/0  3 183/0 

5 
O5 کاهش ریس  سرمایه گذاری به دليل تامين منابع زباله در

 شرایط خاص
 19 064/0  4 256/0 

6 
O6 فراه  کردن بيشتر زمينه توسعه صنایع وابسته به بازیافت

 کالن
 18 061/0  3 183/0 

7 O7162/0 3 054/0 16  فراه  کردن آسان تر بازارها در خصوص محصوالت توليدی 

8 
O8خانه های سيمان با توجه به فراه  شدن رغبت بيشتر کار

 حج  مناسبي و باالیي از پسماندهای ریجکتي)دورریز(
 19 064/0  4 256/0 

9 
استفاده از زباله به عنوان سوخت زیستي )با توجه به وجود کارخانه 

 های توليد سيمان در استان و استان های همجوار(
 18 061/0  3 183/0  

10 
مالي ،اجتماعي و فرهنگي شهرداری ها و  استفاده از ظرفيت منابع

 دهياری ها
 18 061/0  3 183/0  

 تهدیدها 

1 
عدم تحقق برنامه های بلند مدت به دليل  رویکرد متفاوت -1

 مدیران ارشد کشوری
 17 058/0 2 116/0 

4 
W4 عدم توانایي و بضاعت مالي بعضي از شهرداری ها و دهياری های استان

 جهت تامين مکانيزاسيون حمل پسماندها به سایتها
19 036/0 1 036/0 

5 
W5 افزایش آلودگي های محيط زیستي و بهداشتي به دليل باال بودن ميزان

 پسماند ورودی سایت ها
18 034/0 1 034/0 

6 
W6  باال بودن ظرفيت توليد کم وست و عدم استفاده بعضي از شهرداری ها از

 کم وست توليدی به دليل رایج نبودن آن
18 034/0 1 034/0 

7 W7036/0 1 036/0 19 عدم بازیافت مواد تفکي  از مبدا اصولي و موفق در تعدادی از شهرداری ها 

8 
W8ی )با توجه به مخلوط بودن زباله ورودی به عدم خلوص کم وست توليد

 (سایت ها
18 034/0 2 068/0 

9 
W9عدم تمایل کارخانه های سيمان از RDF( با توجه به ارزان بودن سوخت

 (مورد نياز کارخانه های سيمان
19 036/0 1 036/0 

10 
W11 عدم وجود تسهيالت ویژه برای سرمایه گذاری در خصوص تکنولوژی

 های نو
16 030/0 2 060/0 

11 
W11  توليد زیاد شيرابه با توجه به باال بودن مواد آلي باال و وجود بارندگي در

 فصول مختلف و باال رفتن رطوبت در مراحل جمع آوری و انتقال
19 036/0 1 036/0 

12 
نبود مکانيزاسيون مناسب حمل و نقل )با توجه به وجود سکوهای انتقال و فاصله 

 گلستان(ازمراکز سایت های 
18 034/0 2 060/0 

13 W13 054/0 2 027/0 14 ترکيب نمودن پسماند ویژه و خطرناک با پسماندهای خانگي 

 43/2  1 518 جمع 
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2 
عدم هماهنگي و فقدان ه  سویي ارگان های تصمي  گير در -2

 فرآیند مدیریت شهری
 18 061/0 1 061/0 

 086/0 2 043/0 13  شرایط جوی در فصول مختلف سال-3 3

4 
استهالک ماشين آالت حمل و نقل )با توجه به وجود سکوهای -4

 انتقال و بعد مسافت از مراکز سایت های استان گلستان
 18 061/0 1 061/0 

 116/0 2 058/0 17  به روز نشدن قانون مدیریت پسماند و آیين نامه اجرایي آن-5 5

 RDF  15 051/0 2 102/0 بومي نبودن تکنولوژی-6 6

7 
عدم حمایت دولت از سوخت های جایگزین به جای سوخت -7

 های فسيلي
 14 047/0 2 094/0 

 664/2  1 293  جمع 

 

  راهبردهای تهاجمیSO 
آموزش شهرداری ها و دهياری هدا در راسدتای مددیریت اصدولي و -1

 بهينه پسماندها 

  خصوصي به سرمایه گذاری تشویق بخش-2
ارتقای سطح دانش مردم نسبت به فرآیند بازیافت از طریدق اجدرای -3

 برنامه های مناسب آموزش
 تعامل با دانشگاه در راستای تحقيقات و مطالعات-4
 همکاری و حمایت دولت جهت تخصيص اعتبارات الزم  -5

 نداستفاده از ابزارهای قانوني به منظور مدیریت بهتر پسما-6
 استفاده از ظرفيت های بالقوه در مناطق غرب و شرق استان-7
حمایت دولت و پرداخت سوبسيد به سرمایه گذاران در بخدش دفدع -8

 اصولي پسماند

  راهبردهای تنوعST 

آموزش  شهروندان جهت تفکي  مواد آلي از مواد خش  )با توجده -1
 به افزایش شيرابه مواد آلي در زباله مخلوط(

از ظرفيت جهاد کشاورزی برای استفاده از کم وست توليدی استفاده -2
 در مزارع و باغها 

 تقویت سيست  مکانيزاسيون حمل زباله-3  
 های بلند مدتتصویب و الزام جهت اجرایي کردن برنامه-4
برنامه ریزی جهت تفکي  پسماند ویژه و خطرناک در داخل مبادی -5

 توليد

  راهبردهای تدافعیWT 
هدای سديمان لسات متعدد با مدیران ارشد و فني کارخانهبرگزاری ج-1

  در آینده RDFپذیر بودن و مصرف جهت توجيه
های کشور بدا وزارت نيدرو ها و دهياریهمسویي سازمان شهرداری-2

  های تجدیدپذیر و زیستي بجای فسيليجهت جایگزیني سوخت
ابي و رعایت الزامات مطابق ارزی HSEتشکيل هسته محيط زیستي -3

 های استانمحيط زیست در سایت
های برگزاری جلسات متعدد جهت هماهنگي و ه  سو نمودن ارگان-4

 تصمي  گيرنده در تمامي مراحل مدیریت پسماند
 

  راهبردهای بازنگریWO 
هدا بدرای فدراه  کدردن حمایت دولت جهت کمد  بده شدهرداری-1

 اندهاآوری و انتقال جمع پسمهای آموزش، تفکي ، جمعزیرساخت
 تامين زیر ساخت های الزم جهت مدیریت مالي و فني پسماند -2
     لزوم انجام مطالعدات در خصدوص ورود تکنولدوژی هدایي مثدل-3

RDF و استفاده از آن در کارخانه های سيمان 
بررسي و آسيب شناسي مشکالت بوجود آمده در حوزه اجرای طدرح -4

 تفکي  و تالش برای رفع آن
نون مدیریت پسماند در زمينه آموزش و فرهنگ سازی اجرای مفاد قا-5

 و برخورد با دوره گردان جهت اجرای طرح تفکي  از مبدا
توسعه مکانيزاسيون سيسدت  هدای جمدع آوری و مکدانيزه نمدودن -6

 سکوهای انتقال
های مخلوط به دليل عدم تفکي  در مبددا وجود شيشه در کم وست-7

 توليد
 یژه و خطرناک به پسماند شهریجلوگيری از ورود پسماند و-8

 راهبردهای انتخاب شده در پژوهش حاضر 
آموزش شهرداری ها و دهياری هدا در راسدتای مددیریت اصدولي و -1

 بهينه پسماندها 

 همکاری و حمایت دولت جهت تخصيص اعتبارات الزم -2
 RDFلزوم انجام مطالعات در خصوص ورود تکنولوژی هایي مثدل -3

 کارخانه های سيمان  و استفاده از آن در

 تشویق بخش خصوصي به سرمایه گذاری -4

برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد و فني کارخانه های سديمان -5
 در آینده  RDFپذیر بودن و مصرف جهت توجيه

همسویي سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور با وزارت نيدرو -6
 بجای فسيلي  جهت جایگزیني سوخت های تجدید پذیر و زیستي

استفاده از ظرفيت جهاد کشاورزی برای استفاده از کم وست توليدی -7
 در مزارع و باغها.
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 QSPM. ماتریس 5جدول 

عوامل 
 داخلي

 وزن
نرمال 
 شده

 1راهبرد 
 

 7راهبرد  6راهبرد  5راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد 
 

 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

 نقاط قوت

S1 036/0 3 108/0 2 072/0 2 072/0 4 144/0 2 072/0 2 072/0 1 036/0 

S2 036/0 3 108/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 

S3 032/0 1 032/0 3 096/0 4 128/0 3 096/0 3 096/0 2 064/0 3 096/0 

S4 036/0  3 108/0 3 108/0 3 108/0 3 108/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 

S5 036/0  3 108/0 4 144/0 4 144/0 4 144/0 4 144/0 3 108/0 3 108/0 

S6 032/0 4 128/0 3 096/0 2 064/0 3 096/0 2 064/0 2 064/0 4 128/0 

S7 032/0 3 096/0 4 128/0 2 064/0 3 096/0 2 064/0 2 064/0 3 096/0 

S8 030/0  3 09/0 3 09/0 2 06/0 3 09/0 2 06/0 3 09/0 3 09/0 

S9 036/0  3 108/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 3 108/0 3 108/0 2 072/0 

S10 034/0  2 068/0 2 068/0 3 102/0 4 136/0 2 068/0 2 068/0 2 068/0 

S11 027/0 4 108/0 3 081/0 2 054/0 2 054/0 2 054/0 3 081/0 3 081/0 

S12 036/0  2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 

S13 036/0  1 036/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 

S14 036/0  3 108/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 

S15 030/0 3 09/0 3 09/0 2 06/0 3 09/0 3 09/0 2 06/0 3 09/0 

S16 036/0 1 036/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 4 144/0 

 نقاط ضعف

W1 030/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 3 09/0 

W2 036/0  2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 

W3 036/0  3 108/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 3 108/0 3 108/0 3 108/0 

W4 036/0  2 072/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 3 108/0 3 108/0 

W5 034/0  2 068/0 2 068/0 2 068/0 2 068/0 3 102/0 3 102/0 3 102/0 

W6 034/0  3 102/0 2 068/0 2 068/0 3 102/0 3 102/0 3 102/0 4 136/0 

W7 036/0  4 144/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 

W8 034/0 2 068/0 2 068/0 2 068/0 3 102/0 3 102/0 3 102/0 3 102/0 

W9 036/0 1 036/0 4 144/0 4 144/0 3 108/0 4 144/0 3 108/0 3 108/0 

W10 030/0 1 030/0 4 12/0 3 09/0 4 12/0 3 09/0 3 09/0 2 06/0 

W11 036/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 2 072/0 3 108/0 2 072/0 

W12 034/0 3 102/0 2 068/0 2 068/0 2 068/0 2 068/0 2 068/0 3 102/0 

W13 027/0 3 081/0 2 054/0 2 054/0 2 054/0 3 081/0 3 081/0 3 081/0 

جمع 
 کل

1  419/2  667/2  667/2  41/3  469/2  316/2  726/2 

 
 QSPM. ماتریس 5ادامه جدول 

ي
رج
خا
ل 
وام
ع

 

 وزن
نرمال 
 شده

 7راهبرد  6راهبرد  5راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

  

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

ت
نمره جذابي

 

جمع
 

 هافرصت

O1 061/0 2 122/0 1 061/0 3 183/0 2 122/0 2 122/0 4 244/0 2 122/0 
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O2 064/0 2 128/0 4 256/0 4 256/0 4 256/0 4 256/0 4 256/0 3 192/0 

O3 061/0  3 183/0 3 183/0 3 183/0 3 183/0 2 122/0 3 183/0 3 183/0 

O4 061/0  3 183/0 4 244/0 3 183/0 3 183/0 3 183/0 3 183/0 2 122/0 

O5 064/0 2 128/0 3 192/0 2 128/0 3 192/0 2 128/0 3 192/0 2 128/0 

O6 061/0 2 122/0 3 183/0 2 122/0 3 183/0 2 122/0 3 183/0 2 122/0 

O7 054/0 2 108/0 3 162/0 2 108/0 3 162/0 2 108/0 2 108/0 2 108/0 

O8 064/0 2 128/0 3 192/0 3 192/0 3 192/0 4 256/0 3 192/0 3 192/0 

O9 061/0  3 183/0 3 183/0 2 122/0 3 183/0 2 122/0 4 244/0 4 244/0 

O10 061/0  4 244/0 2 122/0 2 122/0 2 122/0 3 183/0 3 183/0 3 183/0 

 تهدیدها

T1 058/0 1 058/0 2 116/0 3 174/0 3 174/0 4 232/0 2 116/0 3 174/0 

T2 061/0 2 122/0 1 061/0 2 122/0 3 183/0 3 183/0 4 244/0 3 183/0 

T3 043/0 1 043/0 1 043/0 2 086/0 2 086/0 2 086/0 2 086/0 2 086/0 

T4 061/0 2 122/0 2 122/0 2 122/0 2 122/0 2 122/0 2 122/0 2 122/0 

T5 058/0 1 058/0 1 058/0 3 174/0 2 116/0 3 174/0 3 174/0 2 116/0 

T6 051/0 3 153/0 4 204/0 4 204/0 3 153/0 4 204/0 4 204/0 3 153/0 

T7 047/0 1 047/0 2 094/0 3 141/0 3 141/0 2 094/0 4 188/0 4 188/0 

جمع 
 کل

1  132/2  476/2  061/2  753/2  214/2  102/3  618/2 

 

(. 5وارد و تحليل شدند )جدول  QSPMدر ادامه راهبردها در ماتری  
یت پسماند بده عندوان امدری در شيوه زندگي مردم، مدیر به دليل تغيير

زیستي و در نتيجده بدده خطددر  مه  مطرح است. آلودگي های محيط
بهداشت و سالمت نيازمند الگوی مناسب مدیریت پسدماند بدر  افتدادن

در این طرح ابتدا به بررسي و شناسدایي  .اساس شرایط موجود مي باشد
موجددود در  عوامل محيطي پرداخته شد. بدین منظور ابتددا متغيرهدای

خارجي پسماند شناسایي شد. لذا عوامل راهبدردی را  محديط داخلدي و
مورد ارزیابي قرار داده و عوامدل مهد  و کد  اهميدت مشدخص شدده 

اولویت بندی گردید. برای ارزیابي عوامل راهبردی داخلي و خارجي از  و
 SWOTاستفاده شد. در ادامه ماتری   EFEو  IFEماتری  های 

شکيل داده و با تجزیه و تحليل آن راهبردهای ممکددن شناسددایي را ت
برای مشخص نمودن جذابيت نسبي راهبرد  شدد. ی  روش تحليلي نيز

هدا اسدتفاده شدد کده ایدن روش نشان مدي دهدد کده مدي تدوان بدا 
فرصت و  استفاده از نقاط قوت در مددیریت پسدماندها تهدیددهدا را بده

یل نمود. ترتيدب اولویدت راهبردهدا بدر اسداس ضعف ها را به قوت تبد
جهت توسعه ی  ميزان وزن کلي آنهدا در جهت  اصدالح و حرکدت در
بدر اسدتان گلسدتان پایدار است. در پایان راهبردهای مدیریت مواد زاید 

 شد.اولویت بندی  6جدول اساس نمره جذابيت به صورت 

 

 

 . اولویت بندی راهبردها6جدول 

 راهبرد 
عوامل ارزیابي 

 داخلي
ارزیابي عوامل 

 خارجي
مجموع 
 نمرات

 163/6 753/2 41/3 همکاری و حمایت دولت جهت تخصيص اعتبارات الزم 1

 418/5 102/3 316/2 تشویق بخش خصوصي به سرمایه گذاری 2

3 
-های کشور با وزارت نيرو جهت جایگزیني سوختها و دهياریهمسویي سازمان شهرداری

 یستي بجای فسيليهای تجدیدپذیر و ز
667/2 476/2 143/5 

 934/4 618/2 316/2 استفاده از ظرفيت جهاد کشاورزی برای استفاده از کم وست توليدی در مزارع و باغها 4

5 
و استفاده از آن در  RDFلزوم انجام مطالعات در خصوص ورود تکنولوژی هایي مثل 

 کارخانه های سيمان
667/2 061/2 728/4 

6 
لسات متعدد با مدیران ارشد و فني کارخانه های سيمان جهت توجيه  پذیر بودن برگزاری ج

 در آینده RDFو مصرف 
469/2 214/2 683/4 

 551/4 132/2 419/2 آموزش شهرداری ها و دهياری ها در راستای مدیریت اصولي و بهينه پسماندها 7

 
 

 



 4110-4100، صفحه 1400شماره سوم، فصل پاییز،سال مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، 
 

4108 

 

  یریگجهینت -4
دم مدیریت پسماند، بده عندوان در شيوه زندگي مر به دليل تغييرامروزه 

های زیست محيطدي و در نتيجده بدده امری مه  مطرح است. آلودگي
نيازمند الگوی مناسب مدیریت  مردمبهداشت و سالمت  خطدر افتدادن

ابتدا به بررسدي و  مطالعهدر این . استپسماند بر اساس شرایط موجود 
ا متغيرهددای شناسایي عوامل محيطي پرداخته شد. بدین منظدور ابتددد

خارجي پسماند شناسایي شد. لدذا عوامدل  موجدود در محديط داخلدي و
راهبردی را مورد ارزیابي قرار داده و عوامددل مهدد  و کدد  اهميددت 

بندی گردید. برای ارزیابي عوامدل راهبدردی اولویت مشدخص شدده و
در ادامده . استفاده شددEFE و  IFEهای داخلي و خارجي از ماتری 

را تشکيل داده و با تجزیه و تحليل آن راهبردهای SWOT   ماتری
همزمدان عوامدل  ممکدن شناسدایي شدد. بددرای تجزیدده و تحليددل

استفاده شدد. ید  روش   IEداخلي و خارجي از ابزاری به نام ماتری 
برای مشخص نمودن جذابيت نسبي راهبرد هددا اسددتفاده  تحليلي نيز

  ریددزی کمّددي راهبددردرنامددهشدد کده ایددن روش را مدداتری  ب

QSPMنامند، ماتری  ميQSPM  تدوان بدا دهد که مينشان مي
فرصدت  تهدیددهدا را بده ،استفاده از نقاط قوت در مددیریت پسدماندها

ها را به قوت تبدیل نمود. گفتني است ترتيب اولویت راهبردهدا و ضعف
-جهت توسعه حرکدت در بر اساس ميزان وزن کلي آنهدا در اصدالح و

در استان گلسدتان ی پایدار مي باشد. با استفاده از این روش، راهبردها 
 شدند:اولویت بندی  به صورت زیر بر اساس نمره جذابيت

  الزم اعتبارات تخصيص جهت دولت حمایت و همکاری-

  گذاری سرمایه به خصوصي بخش تشویق-

 جهدت رونيد وزارت هدا بدادهيداری و هداشهرداری سازمان همسویي-
  فسيلي بجای زیستي و تجدیدپذیر سوخت جایگزیني

 توليددی کم وست از استفاده برای کشاورزی جهاد ظرفيت از استفاده-
  باغها و مزارع در

 و RDF مثدل هایيتکنولوژی ورود خصوص در مطالعات انجام لزوم-
  سيمان هایکارخانه در آن از استفاده

 جهدت سديمان هدایکارخانه نيف و ارشد مدیران با جلسات برگزاری-
  آینده در RDF مصرف و بودن پذیر توجيه

 بهينده و اصولي مدیریت راستای در هادهياری و هاشهرداری آموزش-
 پسماندها
ن و مازسااف هداجهت تحقق ز متياابا باالترین د هبرتددددرین رامهدددد 

لت دوحمایت ری و همکاار در اسددتان گلسددتان ستيابي به توسعه پایدد
ب موقعيت جهت جذدن مهيا کرزم اسدددت. الرات عتبااصيص جهت تخ
ی هالویتاو ی خصوصدددي اولویدددت بعددددی اسدددت.هاکتربخش مشا

پایددار، مسير توسعه در ند اتحقيق ميتوه در این مدآست دی به دهبررا
یستي مدیریت پسماند زمحيط اف هداصولي جهت تحقق اگامي

یگر ی دسود. از ر روشماه ب های اسدتان گلسدتانها و دهياریشهرداری
جهت زم را الی نند سياستهاامحلي ميتوی هانمازساو ها داریشهر

نمایند. همچنين ا جرو اهي نددددمازمحلي سای هااعبدو اها ربتکااتقویت 
مينه ت در زخدمان یه کنندگاو اراها ، ادارهمشاغلو صنایع ، هاادهخانو

 هستند. ی سيست  مدیریت پسماند شهرای جرابه م ملز، پسماند
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Abstract  
Today, Municipal solid waste strategic management is an effective step towards achieving 

organizational goals in long-term plans, the aim of this study was to provide strategic planning for 

solid waste management in Golestan province to achieve the desired result. In this descriptive-

analytical study, basic information through Library texts, observations, questionnaire completion 

through 30 experts were obtained in this field. Then, SWOT matrix and QSPM quantitative strategic 

planning matrix were used to present the strategic plan of solid waste management in Golestan 

province.The findings showed that the most important strategy with the highest score is necessary to 

achieve the goals of the organization and achieve sustainable, cooperation and government support for 

allocation of credits. It is the next priority to create the opportunity to attract private partnerships. The 

strategic priorities can be achieved in the path of sustainable development, a suitable step for 

achieving the goals of the environment biological solid waste management in Municipalities and 

Villages of Golestan Province. Municipalities and local organizations can organize and implement the 

necessary policies to strengthen local innovations. Families, industries and businesses, departments 

and service providers in the field of solid waste are also required to implement urban solid waste 

management system.  

 

Introduction  
Providing healthy living infrastructure in all parts of the country should be the responsibility of the 

authorities In order to prevent pollution and destruction of the environment, to provide the necessary 

conditions for the protection and continuation of a lively and vibrant life in all areas. According to the 

instructions of the Deputy of Municipalities Organization, which has been issued with the aim of 

improving the situation and improving the management of solid waste, in order to minimize the 

adverse effects of waste on the environment and water resources and solve health and social 

problems. In addition to identifying the executive bodies responsible for solid waste management, the 

method of waste collection, the place of temporary storage, landfill and the conditions of acquisition 

and collection costs, transportation and disposal of waste are also clarified. Today, Municipal solid 

waste strategic management is an effective step towards achieving organizational goals in long-term 

plans, the aim of this study was to provide strategic planning for solid waste management in Golestan 

province to achieve the desired result. The purpose of this study is to present an appropriate strategic 

plan for the principled management and sanitary disposal of waste in Golestan province to achieve 

sustainable development in terms of social, economic and environmental development using the 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) and matrix methods. (Quantitative Strategic 

Planning Matrix) is QSPM. 

 

Methodology  
In this descriptive-analytical study, basic information was obtained through library texts, 

observations, completing a questionnaire through 30 experts in this field. Then, SWOT matrix and 

QSPM quantitative strategic planning matrix were used to present the strategic plan of solid waste 

management in Golestan province.In each of the 4 reports of Golestan province, to examine and 

identify environmental factors, including internal environmental factors, ie strengths and weaknesses, 

and external environmental factors, ie opportunities and threats in the integrated solid waste 

management of municipalities and rural areas. Golestan province has been studied by collecting the 

opinions of experts in the form of a questionnaire and on a Likert scale with 3 options (agree / 

disagree / no comment). Variables in the internal and external environments of urban waste 

management have been identified and all strategic factors have been evaluated. More important as 

well as less valuable factors were identified and then prioritized. To evaluate the internal and external 

strategic factors, internal and external factors evaluation matrices IFE (Internal Factors Evaluation), 
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table 3, and EFE (External Factors Evaluation), table 4, were used, respectively. Finally, the SWOT 

matrix was drawn and then the QSPM, table 5, model was used to analyze and prioritize strategies.  

First, the existing variables in the internal and external environment of the waste were identified. 

Therefore, strategic factors are evaluated and important and less important factors are identified. And 

prioritized. IFE and EFE matrices were used to evaluate internal and external strategic factors. Then 

form the SWOT matrix and By analyzing it, possible strategies were identified. A tool called IE 

matrix was used to simultaneously analyze internal and external factors. An analytical method was 

also used to determine the relative attractiveness of the strategies This method is called the QSPM 

Strategic Quantitative Programming Matrix. The QSPM matrix shows that using strengths in waste 

management, threats can be turned into opportunities and weaknesses into strengths. It should be 

noted that the order of priority of strategies is based on their overall weight in reform and movement 

towards sustainable development. 

 

Conclusion  
Using this method, strategies in Golestan province were prioritized based on the attractiveness score 

as follows:  

- Cooperation and support of the government to allocate the necessary funds Encourage the private 

sector to invest  

- Alignment of the Organization of Municipalities and Villages with the Ministry of Energy to 

replace renewable and biofuel with fossil fuels 

- Using the capacity of agricultural jihad to use the produced compost in farms and gardens  

- The need to conduct studies on the introduction of technologies such as RDF and its use in 

cement plants Holding meetings with senior and technical managers of cement factories to justify 

and use RDF in the future  

- Training of municipalities and villages in the direction of principled and optimal waste 

management 

The findings showed that the most important strategy with the highest score is necessary to achieve 

the goals of the organization and achieve sustainable, cooperation and government support for 

allocation of credits, table 6. It is the next priority to create the opportunity to attract private 

partnerships. The strategic priorities can be achieved in the path of sustainable development, a 

suitable step for achieving the goals of the environment biological solid waste management in 

Municipalities and Villages of Golestan Province. Municipalities and local organizations can organize 

and implement the necessary policies to strengthen local innovations. Families, industries and 

businesses, departments and service providers in the field of solid waste are also required to 

implement urban solid waste management system.  
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