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  هچکید
زندگی مردم، تعداد بازدیدکنندگان مناطق طبیعی نیز  شیوةهاي اخیر با افزایش دسترسی به مناطق بکر و تغییر در سال

ه منفی ب بوده است. یکی از بارزترین این اثرات بروده بر مناطق تفرجی با افزایش روافزایش یافته است. متعاقب آن اثرات منفی وار
با ترین منابع گردشگري کشور پارك ملی گلستان به عنوان یکی از برجستهاست.  ماندپس ،انده از تفرج بازدیدکنندگانا مج

و در  است ناکافی پسماندهاي  اکنون سطل هم .مواجه است پسماندتفرجی و در نهایت ریخت و پاش ه استفاد تقاضاي زیاد براي
در طول کل حاشیه جاده در درون پارك  پسماندین و در مجموع کارایی کافی را ندارند و بنابرااست مکان نامناسب قرار گرفته 

در طول جاده پارك  پسماندآوري  هاي جمع در کاهش هزینه پسماندبررسی نقش مدیریت بهتر  ،این پژوهش شود. هدف دیده می
حداکثر و  پسماند، با توجه به شرایط بیشترین پخش پی بررسی اولیه میدانی از منطقه درملی گلستان است. براي این منظور 

هایی به برداري در مکانواحد نمونه 200متري در دو سمت جاده گلستان  200  حداکثر  ۀها از جاده اصلی، در فاصلله آنفاص
صورت تصادفی به مساحت یک مترمربع درون پارك و در فواصل مختلفی از جاده در طول مسیر جاده پارك در نظر گرفته شد. 

عدد تصویر  1000تجزیه و تحلیل  ،گیري شد. در نهایتها اندازه در آن پسماندمیانگین ارتفاع  هر یک از نقاط تصویربرداري شد و
موجود توسط نیروي  پسماندآوري این حجم  هزینه جمعدر پارك داشت.  پسماندمترمکعب  140000نشان از وجود حجمی برابر 

حتی اگر توسط  –وري همین حجم موجود از روي زمین آ جمع هکه هزینو نشان داد  محاسبه گردیدبا معادالت ریاضی انسانی 
ها است. بر این اساس  از آن پسماندآوري  هاي جدید و جمع بیش از هزینه نصب سطل -بازدیدکنندگان جدید به آن اضافه نشود

وان کاهش ت هاي پیشنهادي، می هاي جدید در مکان و اضافه کردن سطل پسماندتوان نتیجه گرفت با اجراي بهتر مدیریت  می
  را کاهش داد. پسماندآوري  کردهاي جمع هزینه

  
  ، گردشگري، تفرجگاهپسماندپارك ملی گلستان، مدیریت  کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

ـ    هـاي محرکـه  بزرگتـرین  از توریسـم : هلئطـرح مس
 اقتصـادي  ابـزار  یـک  عنـوان  بـه  و حاضـر  قرن اقتصادي

 اقتصـادي،  اجتمـاعی،  منـافع  کـه  طوري است، به مطرح
 ,Doswill(دارد  دنبـال  بـه  را فرهنگی و محیطیزیست

 نقـدینگی  حجـم  از درصـد  11 حـدود و  )112 :2005
 کل از درصد 12 و است این صنعت متعلق جهان اقتصاد

                                                             
  sh.gharibi_uok@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 تـأمین  توریسـتی  درآمـدهاي  طریـق  از جهـان  مخـارج 
ــی ــاران،   م ــدي و همک ــود (خال ــی از  ).8: 1390ش یک

طریـق آن بـا   تواننـد از  ه مـردم مـی  ی کهایاهبهترین ر
طبیعــت در ارتبــاط و در عــین حــال کمتــرین میــزان 

زیست را نیز داشته باشـند گردشـگري    آسیب به محیط
 :Campbell, 1999( مدیریت شـده در طبیعـت اسـت   

یـک برنامـه    اکوتوریسـم  IUCN. بر طبق تعریف )535
 & Yang( مـدیریت شـده در منـاطق طبیعـی اسـت     

Huan, 2011: 1565 (ی از تخریـب آگـاه با افزایش  که 
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 زیسـت و طبیعـت از طـرف    هـاي محـیط   ، ارزشجهانی
 :Koens et al., 2009( شـود شناخته مـی  مردم بیشتر

 موجـب آن نیـز   ۀاکوتوریسم و توسـع  ،بنابراین .)1226
فـائقی و امیــر،  د (خواهـد بــو  تـأثیرات مثبـت و منفــی  

که البته این موضوع بستگی بـه چگـونگی    )16: 1390
ماهیــت نــوع  و همچنــین آنریــزي و مــدیریت برنامــه

 Wilson and( دارد فعالیــت گردشــگري در منطقــه

Verlis, 2017: 1( .  ،با افزایش دسترسی به مناطق بکـر
 Arrowsmith et( تعداد بازدیدکننـدگان نیـز افـزایش   

al., 2005: 35(      و متعاقـب آن اثـرات منفـی وارده بـر
ســلیمانی و (یابــد  افــزایش نیــز ممکــن اســت منطقــه
 در نواحی مختلف پسماندریختن  .)16: 1389مقیسه، 

مشـکالت سـالمت    موجـب کننده استفاده توسط پارك
ــر  ــزایش محیطــی از نظ ــوذي، اف ــانوران م ــزایش ج اف

 شـود  د مینمناظر ناخوشای موجبآلودگی و ، هابیماري
بنابراین مشکل پسـماند همچنـان    ).6: 1389(کریمی، 

شـده  شناخته  21عنوان مشکل قابل توجهی در قرن  به
  ).Hornsby et al., 2017است (

نظیرتـرین   یکـی از بـی   کـه  لستان نیزگپارك ملی 
هـا   هـر سـاله میلیـون   و مناطق گردشگري کشور است 

 پسـماند حجم زیـادي  و  کنند گردشگر از آن دیدن می
 از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت.    ، شوددر آن تولید می
 ؛بحران کارهاي زیادي انجام شده این تاکنون براي حل

نتیجـه   کامـل اما آنچه مسلم است هـیچ یـک تـاکنون    
هاي رها شده در  پسماندبخش نبوده و هر روز بر حجم 

در ایـن بخـش از    آنحجم و  شود افزوده می این پارك
طبیعت آنقدر زیاد است که تقریبا اغلب نقاط جنگلـی،  

طبیعـت،  بـه  اجور ۀ ن. این وصلاست پسماندپوشیده از 
ي زیست گیاهی و جانوري به عالوه بر مشکالتی که برا

بــا افــراد بازدیدکننــده را نیــز ســالمت  دنبــال داشــته،
تعـــداد  ،در نهایـــتکنـــد و مـــیمخــاطراتی روبـــرو  

. یکــی از اهــداف دهــدبازدیدکننــدگان را کــاهش مــی
و مـدیریت کـردن اثـرات    مدیریت گردشگري، کنتـرل  

ــدگا ــاران،  بازدیدکنن ــانی و همک : 1389ن اســت (اردک
و بـوي بـد ناشـی از     پسماند انباشت ظرِایدن مند ).72

، افسوس و نگرانـی را نسـبت بـه نـابودي     پسماندتعفن 
ــت  ــیط زیس ــل و مح ــدگان   جنگ ــاهش بازدیدکنن و ک

تحـت   ۀطقـ در من بـدیهی اسـت کـه    دهـد. افزایش می
عنـوان بخشـی از    اکوتوریسم بـه توریسم و که ی حفاظت

یجه یک استراتژي مدیریت است، طرح مدیریت باید نت
نظارت پیوسـته بـراي    به همراه طقهبی جامع از منارزیا

اثـرات مثبـت و   هاي داراي و مدیریت فعالیتتشخیص 
ــد  ــی باش ــناخت . منف ــابراین، ش ــابی و بن ــرات ارزی  اث

 بـه  اتکـا  مسـتلزم  جغرافیـایی  حـوزه  هر در گردشگري
 اسـت  اي شده تعریف به خوبی ومفاهیم اصول مجموعه

 فـراهم  ار تحقیـق  متغیرهـاي  رفتـار  درك امکـان  کـه 
  ).67: 1395سلمی و بسحاق،  آورد (کیانی می

، دانسـتن اهمیـت   مشـکل ایـن  براي پـرداختن بـه   
بـر اقتصـاد و اکوسیسـتم ضـروري      تخریب و تـاثیر آن 

ایـن  ) بـه صـورتی کـه    6: 1390است (ایزدي و برزگر، 
جهـت  . هـا قـرار گیـرد   ریزيباید در مرکز برنامه هئلمس

 پسماندتولید  فعالیتعادل و سازگاري بین این ایجاد ت
هاي مختلفی مورد اسـتفاده قـرار   زیست روشو محیط

). در 72: 1386گرفتــه اســت (رودگرمــی و همکــاران، 
قابل  ۀهاي مدیریت پسماند توسعآوريقرن بیستم، فن

ــوجهی داشــته اســت  ــروزه و )Hickman, 2000( ت  ام
مـورد توجـه   زیسـت بیشـتر   سالمت اجتمـاع و محـیط  

 & Diaz( زمین قـرار گرفتـه اسـت   اهداف مدیریت سر

Warith, 2005: 889(   رویـه پســماند   حجــم بـی زیـرا
زیسـت بـه    تواند بر سالمت عمومی و محیط تولیدي می

در . )Baawain et al., 2017راحـت تاثیرگـذار باشـد (   
تواند باعث جلوگیري از  می پسماندکنترل  همین راستا

جلــوگیري از شـــیوع  ، آلــودگی آب و خــاك و هــوا   
در پـی   تکثیر حشرات و جونـدگان و کاهش ، ها اريبیم
ممانعـت  ، هاي مشترك انسـان و دام بیماري کاهش آن

ــانونی   ــوي غیرق ــمانداز دپ ــدن    پس ــره ش ــد منظ و ب
ــامطبوع  محــیط ، زیســت و جلــوگیري از ایجــاد بــوي ن

جلوگیري از صرف هزینـه زیـاد بعـدي جهـت نظافـت      
و  هاحیاء و بازسازي منطقـ  افزایش امکان زیست،محیط
 پایـداري شـناختی محـیط و    هاي زیبـایی ارزش افزایش

: 1389بازدیدکنندگان شود (میرکریمـی،  میزان جذب 
کـه  ، 1جامـد در سامانه مدیریت جامع مـواد زائـد    .)97

اولـین و مهمتـرین مرحلـه،    هدف این پـژوهش اسـت،   
                                                             
1. Integrated Waste Management (IWM) 
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کــه در صــورت  )1 شــکل(اســت  پســماندآوري جمــع
ر زمـان و  جـویی د اجراي مدیریت صحیح باعث صـرفه 

همچنـین   شـود. هزینه الزم براي انجام مراحل بعد مـی 

جامـد جهـت تولیـد     پسـماند استفاده از ایـن حجـم از   
تواند یک تغییـر مهمـی در الگـوي مـدیریت      انرژي می

  .)Arbulu et al., 2017: 1پسماند باشد (
  

  
  )4: 1389اجزاي سامانه جامع مدیریت پسماند (رفیعی و همکاران،  - 1شکل 

  
هـاي  پسـماند حجـم   ر این پژوهش بـا توجـه بـه   د

، هـاي پـارك ملـی گلسـتان    موجود در سـطح تفرجگاه 
د حاشیه جـاده پـارك ارائـه    ئمدیریت مواد زاچگونگی 

  .شودمی
  

  هدف از اجرا
   مشخص نمودن حجم واقعی پسماندها و پی بـردن

 به میزان اهمیت این مشکل.
   نشان دادن یکی دیگر از مشکالت مهم عبور جـاده

 پارك ملی گلستان. داخلستان از گل

  نشــان دادن تــاثیر عــدم وجــود سیســتم مــدیریت
 مناسب جهت مدیریت پسماندهاي تولیدي.

 
  کلیات تحقیق

ــلی   ــدف اص ــزایش کــارایی    ه ــژوهش، اف ایــن پ
یـک   در پسـماند آوري بـه جمـع   هـاي مـرتبط   فعالیـت 

 سناریوي کـم هزینـه در پـارك ملـی گلسـتان اسـت.      
ایـن مطالعـه    در پسـماند  آوريممکن جمعسناریوهاي 

) تعریـف شـده   2براي انتخاب بهترین گزینه در شکل (
  است.

  

  
  

  سناریوهاي انجام مطالعه -2شکل 
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
ــتان  ــی گلس ــارك مل ــال پ ــه 1346در س ــوان  ب عن

صـفت،   (درویـش ران تعیین شـد  نخستین پارك ملی ای
نخستین پـارکی اسـت کـه در ایـران عنـوان      و ) 1385

از نظر تشکیالت و مسئولیت حفاظتی  دارد. یك ملپار
زیسـت اسـتان    تحت نظارت اداره کل حفاظت محـیط 

) 143: 1378(مجنونیان و همکاران،  دارد گلستان قرار
 :Sohrabi, 2005( هکتـار  895/91با مساحت حدود و 

اسـتان گلسـتان،    3در شمال شـرق ایـران بـین    ) 107

ــرار دارد   )3(شــکل  . درخراســان شــمالی و ســمنان ق
در ایران به صورت شماتیک نشـان   ملی موقعیت پارك

اي کوهسـتانی بـا   پـارك منطقـه  ایـن  . داده شده است
بـوده و دره  از سـطح دریـا   متـر   1378ارتفاع متوسـط  

ــان آن     ــو از می ــا مادرس ــه دوغ ی ــه رودخان ــی ک عمیق
دو نیمه شمالی و جنـوبی تقسـیم    گذرد پارك را به می
. )123: 1372همکـاران،   زاده کیـابی و کند (حسـن  می

یکی از منـاطق طبیعـی پربازدیـد کشـور اسـت       پارك
    ).65: 1389(میرکریمی، 
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  پارك ملی گلستان در ایران (ترسیم: نویسندگان)ت موقعیشکل شماتیک  - 3ل شک

  

  ) نشان داده شده است.4نمایی از منطقه مورد مطالعه نیز در (شکل 
  

  
  )عبدالرضا قربانپور: محیط بانترسیم: ( در ایران لستانپارك ملی گ نمایی از -4شکل 

  
  تحقیق شرو

  ) تعریف شده است.5در شکل ( پسماندمراحل عملیاتی الزم براي برآورد حجم 
  

  
  )(ترسیم: نگارندگان نمودار جریانی مراحل انجام تحقیق - 5شکل 
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 پسـماند بررسی نقـش مـدیریت    به پژوهشاین در 
پرداخته شـده   پسماندوري آهاي جمعدر کاهش هزینه

 .تواند به مدیریت بهتر منطقه کمک نمایـد است که می
، موجـود در طـول جـاده    پسماندیین حجم منظور تع به

نتخـاب  هـاي ا له پـایلوت از منطقـه مکـان   حابتدا در مر
ــه   ــدگان ب ــط بازدیدکنن ــده توس ــگ   ش ــوان کمپین عن

ــدازه  ــه ان ــدام ب ــد اق ــه بع ــري شناســایی و در مرحل گی
هـا بـا   در محـل و سـپس تعیـین حجـم آن    هـا   پسماند

افزارهاي ایدریسی و اتوکد شد. به منظور استفاده از نرم
آوري اطالعات مورد نیاز در مسیر جاده گلسـتان،  جمع

مرحله پایلوت در بهار و تابستان در فصولی از سال کـه  
پارك متحمل بیشترین فشار گردشگري اسـت، انجـام   

ه همان سـال صـورت   برداري در شهریور ماشد و نمونه
گرفت. بر اساس بازدید انجام شـده از منطقـه حـداکثر    

اي کـه عمـال بازدیدکننـدگان بـراي نشســتن و     فاصـله 
 200کننـد در فاصـله بیشـتر از    کمپینگ انتخـاب مـی  

متـري   200بافر بر همین اساس یک  متري نبوده است
  افــزاردر دو ســمت جــاده گلســتان بــا اســتفاده از نــرم

Arc GIS  200بـافر،   ةشـد، سـپس در محـدود   اعمال 
هـاي  شـکل مثلـث بـا مسـاحت     برداري بـه واحد نمونه
صورت تصـادفی در امتـداد عمـود بـر جـاده       مختلف به

درون پارك و در فواصـل مختلفـی از جـاده در فاصـله     
طـول  را بـه  متر تعیین شد و کل مسیر جـاده   200-0
  ).6کیلومتر پوشش داد (شکل  21

  

 
  برداري مونهمدل رقومی ارتفاع و نقاط ن در ایران،رك ت پاموقعی - 6شکل 

  نگارندگان) م:(ترسی در محدوده هاي مثلثی
  

هاي میدانی در هر کدام از این پالت بررسیدر 
متري قرار داده  1×1مثلثی به صورت تصادفی پالت 

عکس گرفته شد. ارتفاع  5از هر پالت ) و 7(شکل 
به صورت مال کاها ثابت و عکسبرداري در تمامی عکس

توسط یک نفر گرفته شد تا  ها همه عکسعمود و 

. میانگین را داشته باشیمسیستماتیک  يخطاکمترین 
ها در محل با نیز در هر کدام از عکس پسماندارتفاع 

عکس  1000کش ثبت شد. در نهایت استفاده از خط
در مراحل بعد تجزیه و  پسماندجهت برآورد حجم 

  تحلیل شد.
  

 
 (ترسیم: نگارندگان) برداريهاي نمونهپالت -7شکل 
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هاي موجود در هر عکس و پسماندتعیین مساحت 
افزار بافر با استفاده از نرم ةنیز مساحت محدود

  ایدریسی انجام شد.
  

  بحث اصلی
دست بر اساس اطالعات به: پسماندبرآورد حجم 

  است.  5تا  1صورت روابط شکل کلی مسائل به ،آمده

  )1(رابطه  
 

  )2(رابطه 
  

    )3(رابطه 
  )4(رابطه 

  
  )5(رابطه 

  
 که در این روابط:

hi
t در هر مساحت  پسماند: میانگین ارتفاعsi)m(  

hi در عکس  پسماند: ارتفاعi )m(  
Ri

t در هر مساحت  پسماند: درصدپوشیده شده باsi  

Ri در عکس پسماند: درصدi  
Si : مساحت پالت مثلثی(m2)  

Vi
t در هر مساحت  ماندپس: حجمsi  

Rt : پسماندحجم کل 
Nاه ه: تعداد ایستگا  
ST :هاي مثلثی مجموع کل مساحت پالت(m2) 
ATمساحت کل مسیر :  

  (m3)موجود در مسیر  پسماند: حجم کل 
  

میــانگین  ،هـاي مثلـث شـکل   در هرکـدام از پـالت  
 شـد  مشـخص عکـس   5در  پسـماند ارتفاع و مسـاحت  

ــط  ــدوده    ) و2و  1(رواب ــودن آن در مح ــرب نم ــا ض ب
آمـد  ت دسـ  هها بدر آن پسماندهاي مثلثی، حجم  پالت

هاي پسماند)، حجم کل 4) و بر اساس رابطه (3(رابطه 
هاي مثلثی محاسبه شد. با برآورد شده در تمامی پالت

ضرب نمـودن ایـن حجـم در مسـاحت محـدوده بـافر       

 200موجود در محـدوده   پسماند)، حجم کل 5(رابطه 
  کیلومتر جاده برآورد شد. 21متري بافر در طول 

نتایج زیر حاصـل  : پسماند آوري هزینه جمعبرآورد 
آوري آن هـاي جمـع  و هزینـه  پسماندبرآوردهاي حجم 

در طول جاده پارك ملی گلستان است کـه بـر اسـاس    
 دست آمده اسـت روش کار ارائه شده در بخش قبلی به

  ).1(جدول 
  

  پسماندبات برآورد حجم نتایج محاس - 1جدول 
  محاسبه  پسماندحجم کل 

  )Rtشده (
)3m(  

هاي مجموع مساحت
  )Stبرداري ( نمونه

)2m(  

برحسب مساحت کل مسیر 
  )ATمترمربع (

)2m(  

موجود  پسماندنهایی حجم 
  در کل مسیر (

)3m(  
7421/16984  11/15196  8400000  140000  

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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 ،موجـود در مسـیر   ۀآوردن حجم کل زبال با بدست
آوري توسط نیروي انسـانی  اقدام به برآورد هزینه جمع

آوري بـا اجـراي طـرح مـدیریت     جمـع و سپس هزینـه  
  شود. می

: آوري توسط نیروهاي انسانیبرآورد هزینه جمع
یک کارگر در طول روز به همراه یک راننـده و ماشـین   

مترمکعـب   6 توانـد ساعت کـار مـی   8با  پسماندحمل 
 پسـماند یعنی به اندازه یـک کـامیون کوچـک (خـاور)     

آوري نماید. حقوق یک کارگر و راننده در روز بـه  جمع
هزینه مربوط به اسـتهالك و سـوخت ماشـین و    ۀ اضاف

ریـال فـرض شـده اسـت. بـه       1500000غیره حـدود  
بـه   پسـماند آوري یـک خـاور   عبارت دیگر، براي جمـع 

ریال نیـاز   1500000 مترمکعب در روز حدود 6حجم 
موجـود در کـل    پسـماند که حجم با توجه با این است.

متر مکعـب اسـت بنـابراین اگـر روزي      140000مسیر 
 3آوري به منطقه منتقل شود مـدت  سرویس جمع 20

روز) زمان الزم  1321روز کار (در مجموع  226سال و 
موجـود در پـارك ملـی     پسـماند اسـت تـا ایـن حجـم     

  ).2ل آوري شود (جدو جمع

  

  بدون اجراي طرح مدیریت پسماندآوري نتایج محاسبات برآورد هزینه جمع - 2 جدول
  هزینه  زمان  تعداد در روز  تعداد سرویس مورد نیاز  پسماندحجم 

140000 m3 2333  20  1321 1981500000  روز  
 هاي پژوهشمنبع: یافته

  
 آوري بــا اجــراي طــرح مــدیریتهزینــه جمــع

  پیشنهادي
جهت کاهش : آوريهاي جمعاد سطلنش و تعدچی

ها یکی پارك هدودحدر م پسماندآوري هاي جمعهزینه
بـه   پسـماند هاي استقرار سطل ،هاترین روشاز معمول

ــ هـــاي مناســـب و در دســـترس لهتعـــداد و در فاصـ
هــا اســت. بــدیهی اســت کننــدگان در پــارك اســتفاده

مناطقی که که تحـت تـاثیر بازدیدکننـدگان بیشـتري     
خواهنـد بـود و    پسماندداراي حجم بیشتري از ستند ه

ها بیشـتر  بنابراین الزم است طرح مدیریت به این مکان
در جاده و  پسماندمعطوف گردد. در برخی موارد وجود 

توانند بـه دلیـل وزش بـاد از منـاطق     حاشیه خاکی می
نیـازي بـه    ،دیگر باشند. بنابراین در طول حاشیه جاده

نبایـد در   در عمـل زیـرا  ؛ نیسـت  پسمانداستقرار سطل 
هـایش در  پسـماند وسط جاده خودرویی براي ریخـتن  

سـته بـه   متوقف شود. به عبارت دیگـر، ب  پسماندسطل 
هـاي مختلـف، چیـنش     حضور بازدیدکننـده در مکـان  

درمنطقه تحت استفاده متفـاوت بـه    پسماندهاي سطل
در پـارك   پسـماند عنوان یکی از راهکارهـاي مـدیریت   

اي کـه  د. با توجـه بـه اینکـه محـدوده    گردپیشنهاد می
گیـرد  توسط بازدیدکنندگان مـورد اسـتفاده قـرار مـی    

هاي تفرجگاهی مشخص شـده  همپوشانی کامل با زون
هــاي توسـط مـدیریت پــارك نـدارد و پــراکنش محـل    

ــدگا-اســتقرار اســتفاده ــاي طــرحن اکنن ــاي ز الگوه ه
ــروي ن ــاًمــیمــدیریت پی ــنظم  کنــد، اســتقرار تقریب م

هایی که مـورد اسـتفاده   در محدوده پسماندهاي  سطل
گـردد. بـه    گیرد پیشنهاد میکنندگان صورت میبازدید

عبارت دیگر، در این پژوهش در محدوده مطالعه، محل 
هـا بــر پایـه پــراکنش واقعـی اســتفاده    اسـتقرار ســطل 

 دیـد کـه   کنندگان فرض شده است. در ادامه خـواهیم 
می ظرفیـت  این پیشنهاد ساده مدیریتی حتی اگر تمـا 

آوري داخـل پـارك را نتوانـد جمـع     پسماندپراکندگی 
ــم با  ــاز ه ــد، ب ــه کن ــل مالحظ ــاهش قاب ــث ک اي در ع

 خواهـد شـد. در جـدول    پسماندآوري هاي جمع هزینه
 پســماندهــاي  ) حالــت اســتقرار سـطل 7) و شـکل ( 3(

پیشنهاد شده است. دو سایز سطل (کوچـک و بـزرگ)   
از جـاده مکـان   پیشنهاد شده است که بسته به فاصـله  

یشنهاد شده است. تـراکم تعـداد   استقرار آنها متفاوت پ
ها در طـول جـاده در منطقـه پرگردشـگر و کـم       سطل

 گردشگر نیز متفاوت تعریف شده است کـه در جـدول  
  است. نشان داده شده )8( و شکل )3(
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  الزم در طول جاده پارك ملی گلستان پسماندهاي چینش و تعداد سطل -3جدول 

طول در دو   مکان
  تعداد تقریبی  فاصله از جاده  فاصله  طرف جاده

  عدد (بزرگ) 320  متر 20  متردر هر طرف در یک ردیف 50  کیلومتر 8  در نقاط پر گردشگر
  عدد (کوچک) 1070  متر 140و  80  متر در هر طرف در دو ردیف 30  کیلومتر 8  در نقاط پر گردشگر

  عدد (بزرگ) 48  متر 8  یک ردیف متردر 560  کیلومتر 13  در نقاط کم گردشگر
  عدد (کوچک) 140  متر 8  متردر یک ردیف 140  کیلومتر 13  در نقاط کم گردشگر

  عدد 368  بزرگ هايتعداد کل سطل
  عدد 1210  هاي کوچکتعداد کل سطل

  عدد 1578  تعداد کل
  هاي پژوهشمنبع: یافته

 
  کل جاده در دو سمت است. ةدر برگیرند یتی نشان داده شده است کهر) نمایی از طرح مدی8در شکل (

  

  
  

 (ترسیم: نگارندگان) در پارك ملی گلستان پسماندسطل  استقرارطرح مدیریتی  - 8شکل 
  

یـانگین هـر سـطل    ر مطـو  هب: ها حجم و قیمت سطل
متـري از حاشـیه    20و  8هاي در فواصل بزرگ (سطل
مترمکعــب و هــر ســطل کوچــک  1وانــد تجــاده) مــی

آوري کند. اگـر  را جمع پسماندمترمکعب  2/0تواند  می
کیلـوگرم   140وزن پلیت مصرفی براي هر سطل اصلی 

قیمت آهن مصرفی در و ) 5×)7020×004/0×1×1((
 2983000ریــال برابــر  19000آن بــا فــرض کیلــویی 

)، حمل و نصب 2/0ریال باشد و هزینه دستمزد تولید (
) باشـد. پـس   15/0( )، تعمیر و نگهـداري سـالیانه  2/0(

قیمت هر سطل اصلی (تولید، حمل، نصـب در محـل و   
ریـال   2604000تعمیر و نگهداري سـالیانه) برابـر بـا     

) اســت. همچنــین اگــر وزن پلیــت 55/1×1680000(
ــک    ــطل کوچ ــر س ــراي ه ــرفی ب ــوگرم  5/50مص کیل

ــن 5× )7020×004/0×6/0×6/0(( ــت آهــ ) و قیمــ
 606000ریـال برابـر    12000مصرفی با فرض کیلویی 

)، حمل و نصب 2/0ریال باشد و هزینه دستمزد تولید (
) باشـد قیمـت   15/0نگهداري سالیانه ( )، تعمیر و2/0(

هر سطل کوچک (تولید، حمل، نصب در محل و تعمیر 
ــر    ــالیانه) برابــ ــداري ســ ــال  940000و نگهــ ریــ

ــی1,55×606000( ــل  ) م ــت ک ــت قیم ــود. در نهای ش
ــطل ــدود  ســـ ــا حـــ ــال  2095672000هـــ ریـــ

  ) خواهد بود.940000×1210+ 2604000×368(
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: آوري در روزهـاي جمـع  تعداد و قیمت سرویس
هـاي  سـطل  ان تخلیه هـر سـطل بـزرگ بـه عـالوه     زم

دقیقـه و زمــان کــار روزانــه   5کوچـک مربــوط بــه آن  
هاي فـروردین تـا   ساعت است. اگر در ماه 8ها سرویس

سرویس یک بار تخلیـه تمـام    4شهریور متوسط روزي 
 )186-27سـرویس ((  623نجـام دهـد بـه    ها را اسطل

هـر تـا اسـفند    ي اهـ  ه) نیاز است. سپس اگر در مـا 4×
هـا  ) دو بار تخلیه تمام سطل4×2سرویس ( 8اي هفته

) الزم اسـت. هـر   8×26سـرویس (   208را انجام دهد 
ي یــک آور بـه عــالوه کـارگر جمــع  4سـرویس شــامل  

آوري اسـت پـس هزینـه الزم بـراي هـر      ماشین جمـع 
) 1000000+300000×4ریــال ( 2200000 ســرویس

ریـال   1828000000ها در سـال  و هزینه کل سرویس
  ) خواهد بود.3000000× )208+636( (

بـدیهی اسـت پیامـد گسـترش     : هـا محاسبه هزینـه 
ــه  در محــد پســماند ــه هزین ــارك تنهــا محــدود ب وه پ

 گسترده شده در پهنه پارك نیست. پسماندآوري  جمع
ها و هزینـه  هاي بیماريل هزینههاي دیگر از قبیهزینه

بـا   تاثیر بر زیبایی محیط نیز قابل درنظرگیـري اسـت.  

 1391موجـود در سـال    پسمانداین حال در فرض کل 
 60) اگر تنهـا  پسماندمترمکعب  140000(برابر حدود 

تولیــد شــده توســط اســتفاده  پســمانددرصــد حجــم 
ها ریختـه شـود و بنـابراین مجبـور     کنندگان در سطل

 56000( پســماندهیم شــد تفاضــل حجــم کــل  خــوا
آوري مســتقیم از مترمکعــب) را از همــان روش جمــع 

هزینـه   ریـال  795400000 کـه  محیط مدیریت کنیم
باید باز هم  دارد. در عین حال براي پاکسازي از محیط

آوري مسـتقیم از  هزینه طـرح مـدیریتی جهـت جمـع    
از صورت هزینه جدید ناشـی  را بیافزاییم. در این محیط

  دو بخش خواهد بود:
برابـر   پسماندهزینه طرح پیشنهادي استقرار سطل  .1

 +2095672000ریــــــــــــــــال ( 3923000000
 ) است.1828000000

ریـال   3900000آوري مسـتقیم برابـر   هزینه جمع .2
 )) است.795400000×5/695( /140000(

ریال و  3926000000پس جمع کل این حالت برابر 
ــرح    ــدون طـ ــت بـ ــا حالـ ــتالف آن بـ ــ اخـ  دیریتیمـ

  .ریال است1944500000
  

 

  
 (ترسیم: نگارندگان) در پارك ملی گلستان متري از جاده 200بندي پراکنش پسماند در محدوده نههپ -9شکل 

  
  پسماندبندي پراکنش پهنه

متـري از   200محـدوده  در  پسماندپراکنش  ۀنقش
بازدیدکننــدگان بــراي نشســتن و کــه  جــاده گلســتان

) نشـان داده  9شـکل ( نـد در  کنکمپینگ انتخـاب مـی  
پـالت   5ایـی  همانطور که در هـر محـدوده   شده است.

قـرار داده   پسـماند گیري حجم متري براي اندازه 1×1

در  پسـماند حداقل و حداکثر حجـم  شد، بر این اساس 
 خـاص  برداريمحدوده نمونهپالت موجود در آن  5هر 

برآورده شد و بر ایـن   پسماندمکعب متر 5/4 از صفر تا
هــا در سرتاســر جــاده گلســتان دهســاس کــل محــدوا

تواند تالشـی  بندي مینبندي شد. بنابراین، این زو زون
ها بـر اسـاس   منظور تشخیص و تفکیک زون هدفمند به
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معیارهاي حفاظـت از محـیط زیسـت و انجـام توسـعه      
گردشـگري و اجـراي طــرح مـدیریتی متناسـب بــا آن     

  باشد.
  

  گیريو نتیجهبندي  جمع
بـراي   تـی از دیـد اقتصـادي   ح ریـزي حهر نوع طـر 

ل از بــر روي ســود حاصــطبیعــی حفاظــت از منــاطق 
ملی گلستان  هاي حفاظتی تمرکز دارند. در پارك طرح
بسیاري وجود دارند که منجـر   ةعوامل تهدید کنندنیز 

براسـاس ایـن   شـوند.  به آسیب بـه ماهیـت پـارك مـی    
هاي موثر و تهدیدکننـده پـارك ملـی    فعالیت ،پژوهش

ناشی از بازدیدکننـدگان و وجـود    اثرات منفی ،تانگلس
وجود جاده منجر به دسترسـی  که  طوري بهجاده است. 

بـه  تبـدیل  و هاي تفرجـی  پارك براي فعالیت آسان به
 در منطقه شـده اسـت.   پسماندمهمترین عامل افزایش 

هاي بجا مانده از گردشـگران از نتـایج   پسماندبنابراین، 
در ایـن   سـت. اك درون پـار از منفی عبـور ایـن جـاده    

اگرچه بهترین هدف مدیریت حذف جاده اصـلی  حالت 
اي هـ از داخل پـارك و یـا حـداقل، مـدیریت اسـتفاده     

امـا در  باشـد   مـی ها تفرجی صرفا در محدوده تفرجگاه
تـوان از وجـود   براي مدیریت پارك نمـی  شرایط کنونی

تفرج در طول چاده داخـل پـارك   و سطح وسیع جاده 
تناسـب بـا   اي مبنابراین باید برنامـه  و پوشی کردچشم

مـدیریت  راهکـار  از این رو،  .وضعیت موجود ارائه نمود
 کاهش یـا حـذف  جهت در پارك ملی گلستان  پسماند
شناسایی شـرایط واقعـی    رعایتتنها با موجود  پسماند

ــافی از    ــات ک ــانی کــه اطالع ــارك ممکــن اســت. زم پ
قه مـورد  هاي این منطها، امکانات و محدودیتپتانسیل

پـذیر  جـامع مـدیریت امکـان    ۀمطالعه نباشد ارائه برنام
حفظ شرایط طبیعـی   جهتگذاري سرمایه نخواهد بود.

بـراي افـزایش    شرایط تفرجگاهی پارك نه تنهابهبود  و
ــازده    ــک اصــل ب ــه عنــوان ی تعــداد بازدیدکننــدگان ب

ایفـا   اي در توسعه ایـن منطقـه  نقش برجستهاقتصادي 
کننـده پایـداري بیشـتر منطقـه     بلکـه تضـمین   کندمی

نصـب   راهکـار بـراي نیـل بـه ایـن هـدف،       خواهد بود.
هـاي  کاهش آسـیب براي  پسماندآوري تاسیسات جمع

توریسـم،  هـاي  تولیدي بر اثـر فعالیـت   پسماندناشی از 

در ایـن   ياول جهت نیل بـه اهـداف پایـدار    می مهمگا
  .باشدکه هدف اصلی این پژوهش می استمنطقه 

در  پسـماند بنـدي پـراکنش   پهنـه  ۀقشـ بر اساس ن
بـه   پسـماند و پراکنش باالي حجم ، پارك ملی گلستان

درون  فقـط این دلیل است که بازدیدکنندگان از پارك 
هـاي گلشـن، تنگـه گـل، آبشـار،      و اقامتگاه اه فرجگاهت

گلزار و میرزابایلو اقامت نکرده و با گذر جـاده اصـلی از   
ن موقـت در  درون پارك ملی گلسـتان و گـاهی اسـکا   

جاي جاي محور یـاد شـده، از تمـامی سـطوح مجـاور      
بـدیل  انـدازهاي بـی  هاي مجاور و چشمجاده و رودخانه

. بنابراین، پراکنـدگی پسـماندها و   کننداستفاده میآن 
کننـدگان نیـز در ایـن    هاي بجامانده از استفادهپسماند

جنگلــی  ةتمــامی مســیر جــاده در محــدود درپهنــه و 
بیشـتر مخــارج  از آنجــایی کـه  ت. شـده اسـ   شناسـایی 

هزینـه حقـوق و    مدیریت مواد زاید جامـد مربـوط بـه   
به همـین جهـت اصـالح،    است،  دستمزد نیروي انسانی

آوري و حمـل  سیستم جمع یکسازي و مدیریت بهینه
هاي پارکـداري،  و همچنین اجراي دستورالعمل پسماند

ضــمن تســریع در عملیــات، هزینــه و نیــروي انســانی  
 اسـتقرار  به همین جهـت . ا نیاز خواهد داشتکمتري ر
، ضــمن تســریع در پســماندآوري جمــع هــايسیســتم
، هزینه و نیـروي انسـانی کمتـري را    پاکسازي عملیات

 و ازیـ ن مـورد  اعتبـارات  صیتخصـ  با نیاز خواهد داشت.
 حـل  موجـود  مشـکالت  ،یخـدمات ي روهـا یني ریبکارگ

 بـا . بدیامی ارتقاء انیمتقاض به خدمات سطح و شودمی
یی غـذا  تیـ امن و سـالمت ي شـورا  مصـوبات  بـه  توجه

ــتان ــار و اس ــروه ک ــهیکم و گ ــ ت ــگری فن  وي گردش
ــ گلســتان اســتاني گــرد عــتیطب ــری مبن  ضــرورت ب

 بـه ی دگیرسـ  منظـور هبـ ی سامانده اعتبارات اختصاص
 یدنیآشـام  آب و هـا پسـاب  پسـماندها،  تیرضـا  اوضاع
 هجـ ینت و آمـده  بعمـل  الزمي ریـ گیپ اسـت  ازیـ ن سالم،

آوري هاي جمعبا محاسبات هزینه .شود حاصل مطلوب
به ها در دو حالت مستقیم و چینش تاسیسات، پسماند
تـوان در  با اجراي این طرح مـدیریتی مـی   رسدنظر می

جـویی  صـرفه در آینـده   پسـماند آوري هاي جمعهزینه
هـاي دیگـر بـراي    ها را در بخـش کرد و اختالف هزینه

هزینه اولیـه   استفاده نمود.و توسعه این پارك  حفاظت
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کـه شـامل    اسـت  ریـال  3926000000در ابتدا طرح 
 ،آوري در روزهاي جمعقیمت سرویسهزینه مربوط به 

  مربـوط بـه   آوري مستقیمهزینه جمعو  هاقیمت سطل
حالـت  است و اختالف آن با  پسماند مکعبمتر 56000

ــرح  ــدون ط ــعب ــروي  و جم ــط نی ــتقیم توس آوري مس
اما مزیت این کار این  .ریال است1944500000انسانی

است که با اجراي طرح مدیریت در مراحل بعد در هـر  
ــیط از   ــازي مح ــماندپاکس ــال  1831900000 پس ری

آوري هزینـه جمـع  و  آوري در روزهاي جمـع سرویس(
بـا  در هر سري که اختالف آن  شود) هزینه میمستقیم

 150000000آوري بدون طـرح مـدیریتی   حالت جمع
هـا در جـاي خـود    پسـماند عالوه بر هزینـه   است.ریال 

ــداد شــوند انباشــته و در محــیط رهاســازي نمــی  و تع
ــن جاذبــه طبیعــی  درتوریســت  ــد.مــیافــزایش ای  یاب
از  پسـماند تولید کمپوست و برق از سوزاندن همچنین 

 در ایـن منطقـه   پسـماند وري آهـاي جمـع  دیگر مزیت
بـه   با دسترسـی داشـتن   در این طرحاست. بطوري که 

 در مراحـل بعـد  بـه صـورت یکجـا     پسـماند حجم کل 
سوز، بررسی و در  پسماندراهکارهاي تولید کمپوست و 
و کارخانـه  سـوز   پسـماند نهایت طرح احداث نیروگـاه  

ترین و موثرترین گزینه بـراي  به عنوان سریعکمپوست 
معرفـی و  توانـد  پـارك مـی   پسـماند مدیریت پسـماند  

ري و جـذب توریسـت   اگر به امر گردشـگ  د.وانتخاب ش
 پسماندمربوط به رفع نماي بد ناشی از تجمع اقدامات 

شاهد افزونـی گردشـگران داخـل و خـارج     شود، انجام 
هستیم تا اقتصاد و بازار کار در این استان رو بـه رشـد   

  .پیش برود
  

  پیشنهادها
شایان ذکر است که اجراي طرح مـدیریتی موجـود   

 پسـماند اکنش ربندي شـده پـ  باید بر اساس نقشه پهنه
نتایج این مقاله بایـد   بنابراین،گیرد. بارائه شده صورت 

از  پسـماند در کنار مقایسه با راهکارهاي کاهش میزان 
انجـام  همچنـین   دأ ارایه شود تـا قابـل اجـرا گـردد.    مب

هـاي درون  پسماندهاي زیر براي مدیریت بهینه فعالیت
  :گرددیشنهاد میپارك پ

 زیستی احتمـالی  حیطبراي پیشگیري از مشکالت م
هـاي مـدیریت   در پارك ملی گلسـتان تهیـه طـرح   

هـا و اهـداف دراز   که در برگیرنده سیاسـت  پسماند
در نظـر  باشـد   پسـماند مدت در رابطه با مـدیریت  

 گرفته شود.
       پارك ملی گلسـتان از نظـر اکولـوژیکی بـه دلیـل

بنـابراین  ؛ پذیر شده استر جاده بسیار آسیبحضو
توجه به سـطح حساسـیت ایـن    با  پسماند مدیریت

   پارك ضروري است.
   در پــارك ملــی گلســتان امکــان تــامین برخــی از

آوري و نظافــت پــارك از افــراد هــاي جمــعهزینــه
صورت اخذ ورودي براي به ،استفاده کننده از پارك

ــتفاده آن ــن   اس ــول دوره ای ــود دارد. در ط ــا وج ه
خـودرو اعـم از سـنگین،     92000پژوهش بـیش از  

و سـبک در ایـن محـور در طـی یـک       سنگیننیمه
تعیـین  هفته از جاده داخل پارگ عبور کرده است. 

ي طـرح و  هـا قسـمتی از هزینـه  توانـد  ورودیه مـی 
 را تامین کند. پاکسازي محیط

   عالوه بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز و بکـارگیري
نیروهـاي خــدماتی بـراي رفــع مشـکالت موجــود،    

و دپـوي   آوريهاي محل جمعطراحی مناسب سازه
اي انجام شود که بـا  ها بگونهو سطل اشغال پسماند

شرایط اقلیمی منطقه، وجود پرندگان و پستانداران 
و دیگــر منــابع طبیعــی موجــود انطبــاق داشــته و  

 سازگار باشد.
  آن اسـتفاده  ةتضمین کنند ،پسمانداستقرار سطل 

توسط مردم نیسـت. تـرویج و آمـوزش اسـتفاده از     
مدیریتی دیگري است کـه در  راهکار  پسماندسطل 

دراز مدت کارایی این طرح پیشـنهادي را افـزایش   
هاي تـرویج و آمـوزش    روشخواهد داد. راهکارها و 

هاي گردشگري در محیط پسمانداستفاده از سطل 
  شود.ررسی ي بتواند در طرح دیگرطبیعی می

 
  تشکر و قدردانی

از دانشگاه علوم کشـاورزي  طور خاص الزم است  به
هـاي اولیـه و   همـاهنگی دلیل طبیعی گرگان بهابعو من
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تشکر و قـدردانی  هاي پژوهشی این طرح،  تامین هزینه
 نمائیم.

  
  عنابم
. 1389 .عرفانی لیحهمکار و دانه فشینا. اهرهاردکانی، ط .1

هـاي   کنترل و مـدیریت اثـرات بازدیدکننـده در مکـان    
اکوتوریسمی. آمایش سرزمین، سـال دوم، شـماره دوم.   

 .67-92ص 
ــزدي، ح .2 ــینای ــ. و س ــر پیدهس ــی 1390. برزگ . بررس

اري اقتصــادي در تحلیــل مســائل هــاي ارزشــگذ روش
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