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اینهکبودهروستائیپسماندهايمدیریتروستائی،پایدارتوسعههايمولفهمهمترینازیکی
فراهمواجتماعی،فرهنگیبسترسازيآمادهجملهازالزمزیرساختهايایجادمستلزممدیریت
.باشدمیالزمتجهیزاتومالیامکاناتنمودن

دیریتمبهبیشترتوجهبهمبرمنیاز،کشورروستائیپسماندهايدورریزروزافزونروندازطرفی
.کندمیتوجیهرازیستمحیطحفظدرآننقشوروستائیپسماندهاي

موادنواعاتامیناصلیمنبع،روستائیوکشاورزيپسماندهاي،پیشرفتهکشورهايدرکهآنجااز
عصنایدرمصرفموردهاياسانسانواع،آنخمیروکاغذانواع،استن،الکلمانندشیمیائی

نایازبسیاريکهآنبویژه،باشدمی....ومکملموادوطیورودامخوراكوبهداشتیوغذائی
.گرددمینمایانبیشترموضوعاهمیت،شودمیصادرکشورمانبهمواد

دررسدبمصرفبهاینکهبدون،کشاورزيمحصوالتازنیمیتقریبا،آماراساسبر،دیگرطرفاز
بهتنسبکشورمانتبدیلیصنایعکندحرکتبهتوجهباوروندمیبینازگوناگونمراحل

.نداردوجودمحصولیکاجزاءهمهازکاملومناسببرداريبهرهامکانپیشرفتهکشورهاي
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ورکشدرروستائیپسماندهايصحیحمدیریتجهتدرریزيبرنامهبنابراین
وجودموضعیتازاطالععدموتوجهیبیسوئیازوبودهدرستاطالعاتینیازمند

یعفونبیماریهايبروزافزایشجملهازبهداشتینامطلوبپیامدهاي،مواداین
رواگیبیماريدههاوآسکاریازیس،هیداتیککیست،توالرمی،طاعونهمچون

پیدرراهواوآب،خاكآلودگینظیرمحیطیزیستناگوارعوارضودیگر
.داشتخواهد

واشتیبهدمسائلجملهاز،روستائیپسماندهايمدیریتوضعیتبررسیاینرواز
یروستائپسماندهايمدیریتدرمردممشارکتجذب،پسماندهامحیطیزیست

میزبالهدفعوروستائیپسماندهايعمدهمشکالتوراهکارهاارزیابیهمچنینو
ردآننقشوروستائیپسماندهايمدیریتجهتصحیحریزيبرنامهدرتواند
.کندایفامهمینقشسالممحصولتولیدوزیستمحیطحفظ
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:انواع و مشخصات کلی پسماندهاي روستائی 

  پسماندهاي مواد غذائی
 آشغال
  خاکستر
  نخاله هاي ساختمانی
  پسماند خیابان و کوچه ها
  اجساد حیوانات
 پسماندهاي کشاورزي و باقیمانده هاي گیاهی
  فضوالت دام و طیور
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:مسائل بهداشتی و زیست محیطی مربوط به پسماندهاي روستائی 

حیطمدرآنهاانتشاروگیاهیوحیوانی،انسانیزایدموادازاعمروستائیپسماندهايکنترلعدم
ناقالنانواعتکثیرورشدبرايرامناسبیمحیطوشدههواوخاك،آبآلودگیموجبروستا

.آوردمیفراهموحشیواهلیحیواناتوجوندگان،حشراتجملهازبیماریها

:زاعبارتندروستائیپسماندهايغیربهداشتیدفعبامرتبطبیماریهايمهمترین
مگسبوسیلهمنتقلهبیماریهاي(الف
جوندگانسایروموشازناشیبیماریهاي(ب
دامازناشیبیماریهاي(ج
آنازناشیبیماریهايوآبآلودگی(د
آنازناشیبیماریهايوهواآلودگی(ه
آنازناشیبیماریهايوخاكآلودگی(و
آنهامجدداستفادهوپسماندهاغیربهداشتیجداسازيازناشیمهمبیماریهاي(ي
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ايهپسمانددادنسامانبرايکهاستهاییفعالیتازايمجموعهپسماندمدیریتسیستم
گیردمیصورتبهداشتیومهندسیروشهايبهجامعه

ادي،اقتص،فرهنگیسیاسی،مختلفمسائلوجودجوامع،درموجودروابطپیچیدگیبهتوجهبا
تواندیمپسماندمدیریتکارامدسیستموجودعدمرسد،مینظربه...وطبیعیمنابعبهداشتی،

.برساندزیستمحیطوجامعهایمنیوسالمتبهراناپذیريجبرانصدمات
وجودبمناسساختاريهايظرفیتبایدکشورروستاهايدرپسماندمدیریتسیستمایجادبراي

ابحتیکهداشتانتظارتواننمیروستاهادرساختاريهايظرفیتوجودبدون.باشدداشته
آنالسیککمعنیبهپسماندمدیریتسیستمبه،سرمایهوآالتماشینتجهیزات،امکانات،تزریق
یافتدست

درپسماندمدیریتدرگذاريسرمایهکهدهدمینشانکشورهايشهرداريسالهصدتجربه
یکبهارمااستنتوانستهسازيظرفیتوپسماندمدیریتسیستمطراحیبهتوجهبدونشهرها

برساندپسماندعلمیومهندسیمدیریت
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برايراهنماخطوطودستورالعملضوابط،،ضروريهايزیرساختازیکی
.استروستاییپسماندمدیریتهايسیستم

هايسیستمدرقوانینوجودعدمکهکردبیانگونهاینتوانمیکلیطوربه
سماندپمدیریتسیستمکاراییعدمباعثتواندمیروستاییپسماندمدیریت

.بشود
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كشورروستاییپسماندمدیریتسیستمموجودوضع

دردفعوآوريجمعازعبارتندکشورروستاهايدرپسماندمدیریتسیستمدرموظفعناصرموجودوضع
.زمین

آمیکو،زبالهحملماشینسیکلت،موتورصنعتی،تراکتورازعبارتندروستاهاایندرآوريجمعوسیله
.فرغونودراجتراکتورنیسان،زبالهحملماشین

بهكخاپوششوزمیندردفنندرتبهوسوزاندنوتلنبارتلنبار،صورتبهبیشترهمزمیندردفع
.پذیردمیانجامگاهگاهیومنظمغیرصورت

ان،گزارشکارکنتجهیزاتووسایلمدیریتاندازي،راهمالی،مواردشاملکالسیکصورتبهپشتیبانیامور
.استعمومیروابطوراهنماخطوطانتظامات،قراردادها،اداره،بودجهوقیمتمحاسبهدهی،
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تولیدهايپسمانددرصد۴۷حدوددرمیانگینطوربهکهگفتگونهاینتوانمییکجدولبراساسهمچنین
.استخشکپسماندکشورروستاهايدرشده

۵۰کاهشازتوانمیبازیافتومبدأازتفکیکصحیحهايشیوهومناسبهايبرنامهانجامبابنابراین
بهرناپذیتجدیدوموجودمنابعدرمصرفتوانمیهمچنینوکرداستفادهدفعهايمکانازاستفادهدرصدي
.کردجوییصرفهموادمجددبازچرخشوبازیافتواسطه
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شورکروستاییپسماندهايمدیریتسیستمدرپشتیبانیاموراجزايازیکهیچحاضرحالدر
تمسیسبنابراین.استروستاییسیستمطراحیوتدوینحالدرکشوروزارتونداردوجود

روستاهاردپسماندمدیریتمشکالتواستکمبودهاییدارايکشوردرروستاییپسماندمدیریت
.شودمیدیده

سماندپمدیریتسیستمبنابراین.استضروريهمجدیدتجهیزاتوآالتماشینورودضمندر
استطراحینیازمندکشورهايروستادرروستایی

3۷۵/۷۵آنچگالیوروزدرگرم۴۵1/۴۴کشورکلدرروستاییپسماندسرانهتولیدمیانگین
.استشدهبرآوردمکعبمتربرکیلوگرم

مینظربهشده،برآوردکیلوگرم1حددرشهريجامدپسماندتولیدمیانگینکهاینبهتوجهبا
.استشهريجامعهدرآنمیزاننصفکشوردرروستاییجامدپسماندمیزانکهرسد

کهباشدمرتبط...ودرآمدمیزان،زندگیفرهنگمانندمتعدديعواملبهتواندمیاختالفاین
شودمیکشورروستاهايبهنسبتشهرهادرمصرفمیزانرفتنباالبهمنجر
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عضیبدرواستدهیاريروستاهاتمامدرپسماندآوريجمعمتوالیارگانکهدادنشانتحقیقات
هرششهرداريروستاییهیچدروکندمیهمکاريارگاناینباروستااسالمیشورايروستاهااز

.نداردهمکاريارگاناینباخصوصیبخشیاومجاور،

روستازیستمحیطازحفاظتدردهیارانمسئولیتونقش:

236۷۴ت/۵6۰2۰شمارهمصوبهاساسبر138۴سالدرکشوردهیاریهايوشهرداریهاسازمان
محیطیزیستوبهداشتیهايشاخصسطحارتقاي،دهیاریهاتشکیلخصوصدروزیران

لمدادقدهیاراناصلیوظایفازیکیعنوانبهذیربطدستگاههايهمکاريباراکشورروستاهاي
.کرد

قانون-۷مادهدر(1388)،کشوردهیاریهايوشهرداریهاسازمان،فوقمصوبهبرعالوه
بیاناسترسیدهاسالمیشورايمجلستصویببه1383/2/2۰مورخهدرکهپسماندهامدیریت

:کهاستکرده

"اريدهیعهدهبهآنهاحریموروستاهادرویژهوصنعتیازغیرپسماندهاکلیهاجرائیمدیریت
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الگوی مدیریت پسماندهای روستایی-2شکل شماره 
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تصاصاخخودبهفسادپذیرآلیموادراپسماندهاترکیبازدرصدبیشترین
ینابهبایددفعروشهاياجرايبرايشدهانجامریزيبرنامهدرکهدهد،می

.داشتخاصیتوجهموضوع

براي(کودسازي)کمپوستروشازاستفادهتواندمیاولاولویت
.باشدفسادپذیرپسماندهاي

انکارگرتوسطوسنتیروشبهروستاهااکثردرهازبالهآوريجمعروش
هفتهدرمختلفدفعاتواستانداردغیروسایلبادهیاريندیدهآموزش
.گیردمیصورت
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:چالشها و عوامل محدود کننده مدیریت پسماندهاي روستائی 

ازاستعبارتروستائیپسماندهايمناسبمدیریتبرايتنگناهاومشکالتمهمترین:
-مدیریتیمشکالت-فنیمشکالت-مالیمشکالت
برايراايدهعممشکالتاستسوزاندنسپسوتلنبارصورتبهروستاهابیشتردرکهپسماندهانهاییدفع

اههايربامجاورتومسکونیمناطقتادفعمحلکمفاصلهآن،مشکالتکمترینکهآوردهبوجودروستاها
تهنگرفصورتالزمتحقیقومطالعهنیزروستاهادرپسمانددفعمحلزمینهدرهمچنین.استعبوري

.است
باالشاملمالیمشکالتمهمترین(138۵)،روستائیوشهريتخصصیخدماتومطالعاتمرکزنظراز

درمشارکتجهتآنهامالیامکاناتبودنمحدودوروستائیانکمدرآمد،تاسیساتاحداثهايهزینهبودن
.استبخشاینبهیافتهاختصاصدولتیاعتباراتکمبودوهاطرحاجراي

یديتولفاضالبمیزانبودنپائینبهتوانمیفنیمشکالتمهمتریناز(1386)،مصفانظرازهمچنین
منابعوجودعدم.کرداشارهآنهامزارعوروستائیمنازلپراکندگیوروستائیپسماندهايازحاصل

دردهاپسمانمدیریتبرايمتخصصوماهرافرادنگهداريواستخدامبهمربوطمشکالت،الزموتسهیالت
خشباینمدیریتیمشکالتازمردمآگاهیسطحونگهداريوبرداريبهرهبهمربوطمشکالت،روستاها
.شوندمیمحسوب
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هانهماهزینهپرداختمنطقهروستاهايپسماندمدیریتدرضعفنقاطازیکی
روستااهالیشودمیباعثکهاستدهیاريمأمورانبهروستااهالیتوسط

.باشندداشتهپسماندهاآوريجمعدرضعیفیمشارکت

ها،زبالهآوريجمعزمانیفاصلهچههرکهاستضرورينکتهاینبهتوجه
اريدهیعالوه،به.استکمترمحیطدرزبالهماندنباقیمدتباشد،کوتاهتر

فعدبهمربوطهايهزینهتأمیندرروستاییانمالیمشارکتخصوصدرباید
.گیردپیشدرمناسبیشیوهپسماند،
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صنعتیهايكشورروستاییمناطقدربازیافتوپردازشهايدستورالعملوضوابطهايویژگی

دهةاواخرازصنعتیهايکشوردرروستاییوشهريجامدپسماندمدیریتمدرنهايسیستم
پسماندمدیریتاصلیموضوع،1۹3۰دهةازقبلتا.استکردهرشدبتدریجوگرفتهشکل1۹3۰
.استبودهشهريیاروستایی،سکونتمحلاززوایددورکردنجامد

موظفعنصرهشتبه1۹3۰سالدرموظفعنصرسهازروستاییپسماندمدیریتدرموظفعناصر
داردهاياستانوخدماتسطحباالرفتنوپیشرفتازنشاناین.استکردهپیداارتقاحاضرحالدر

ولیدتبرايهاییمکانعنوانبهروستاها.دهدمیصنعتیکشورهايدرروستاییپسماندمدیریت
دارندمنطقهزیستمحیطحفظوسالمتدربسزایینقشاولیهمواد
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مناطق پردازش در ويژگي هاي ضوابط و دستور العمل هاي تأسیسات ذخیره، 
روستايي كشور هاي صنعتي

وريبردابهرهنصب،،ساختطراحي،استانداردهايحداقلايجادبرايهاالعملدستوراين
يرزاهدافدسترسيبرايهاپسماندانتقالوبازيافتدفع،هايسیستمنگهداريتعمیرو
:استشدهتدوين

-وسطحي؛زمینيزيرآبهايآلودگيازجلوگیري

-هوا؛آلودگيازجلوگیري

-زا؛بیماريعواملانتشارازجلوگیري

-جامعه؛ايمنيوسالمتازحفاظت

-وطبیعيمنابعحفظ

-زيباشناختيومحیطيزيستاستانداردهايافزايشوحفظ.

Uploaded  in  : www.iehe.ir



گیرينتیجه 

گرندیکدیمشابهجهاتبسیاريازشهريوروستاییپسماندهايمدیریتضوابطواستانداردها.
ردموهايبرنامهکهاستدستورالعملیوروشوحدتبهرسیدن،استانداردهاتهیةازهدفاصوال
بستريومرجع،ضوابطواستانداردهادیگرعبارتبه.شوندبرخوردارالزمپذیرشوکیفیتازنظر،

اهیتملزوماوکنندمیفراهمپسماندمدیریتمختلفهايبخشعملکردةنحوبرنظارتبرايرا
تعمیم،بمناساستانداردیکبارزخصوصیاتازیکیبلکهداشتنخواهندپذیر،تغییروايمنطقه
درییراتتغکمترینبهنیازکهايگونهبهاستمختلفشرایطدرآناستفادهقابلیتوپذیري
.باشندداشتهکارگیريبههنگام

ايشدهنبینیپیششرایطاستممکناستانداردهاازاستفادهواجراهنگامدراستمسلمآنچهاما
.ازدنسمیسررااستانداردهاصديدرصدرعایتکهآیدوجودبهخاصیایندفریا،پروژهمورددر

بودزيرمورددوشاهدتوانميپسماندمديريتسيستمبهبودوقوانينتكميلبا:
زيستمحيطحفظوزميندرآنهاكمتردفعپسماند،آوريجمع-الف

باالتركاراييبابازيافتوپردازشوجداسازيوتفكيك-ب.
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شیوه هاي اجرايي كاهش از مبدأ در روستاهاي كشور

مياننشروستاييپسماندهايمديريتسيستمموجودوضعهايبررسيومطالعات
ركشودرروستاييپسماندهايمبدأازكاهشبرايتوانميرازيرروشهايكهدهد

:كرداعمال

گرددورهافرادتوسطآوريجمع-1
هادهیاريکارگرانتوسطبازیافتیموادآوريجمع-2
ویژهاماکنوفروشگاهها-3

صاصاختبازيافت،ايستگاهقابلموادآوريجمعبرايمناسبواصوليروشهايازيكي
گرفتهتحويلبازرسيازپسراموادمراكز،ايندر.استعنوانباويژهاماكنوفروشگاهها

موادياوزبالههايكيسهبهداشتي،محصوالتقبيلازكاالهايييا،پولآنمقابلدرو
هزينةطفقنهروشاين.دهندميتحويلمردمبه(بازيافتيمحصوالت)بازيافتازحاصل

.جويدميبهرهنيزكاردرمردممشاركتازبلكهدهدميكاهشراموادحملوجداسازي
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َهبخاصيتمهيداتوتسهيالتپسماند،مديريتمتوليانيا،دهياريطرفازمعموال
آنهاترينمعمولكهشودميانجاممردمترغيبوتفكيكطرحبهينةپيشبردمنظور
:ازعبارتند

موادآوريجمعبرايزبالهمختلفهايسطلتعيين:الف

شدهتفكيك

مختلفرنگهايدرورايگانظروفياهاكيسهدادن:ب

هاخانوادهبهبازيافتقابلموادانواعتفكيكبراي.

مواردبهتوانميجملهآنازكهبودخواهدزياديمزايايدارايروشاين

كرداشارهذيل:

۱-درصد۵۰حدودتازبالهنقلوحملوجداسازي،آوريجمعهايهزينهكاهش

۲-وزبالهپراكندگيوآلودگيكاهش

۳-ديگرهايزبالهباتماسعدمعلتبهبازيافتيموادماندنتميز.
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ترين،مليعتوليد،مبدأدرتفكيكگفتتوانميخالصهطوربهبنابراين
آيدميشماربهموادبازيافتروشترينبهداشتيوتريناقتصاديبهترين،

داردمردميقتشووتبليغ،آموزشبهزياديبستگيآنموفقيتالبتهكه
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روستاييپسماندهايمحلدرذخيرهظروف

مديريتهايدستورالعملتدويندراساسيومهممواردازديگريكي
اكثررد.استپسماندهامحلدرذخيرهروشهايشناختنروستاييپسماند

:ازعبارتندمحلدرذخيرهظروفايرانروستاهاي

پالستيكهايسطلوحلبيهايپيتپالستيكي،كيسه.
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پسماندهايمحلدرذخيرهبرايتوانميزيرروشسهاز
:كرداستفادهروستايي

۱-سبز؛جعبةسيستم

۲-وروستاييتسهيالتمراكز

۳-منزلبهمنزلآوريجمع
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روشهاي جمع آوري مواد بازيافتي

موفقيتاجرايكهاستعامليترينمهمبازيافتقابلموادآوريجمعروش
شودابانتخطوريبايدآوريجمعسيستم.كندميپذيرانامكراعملياتآميز
ازيكي.دباشداشتهراييكارابيشترينوباشدجامعهبودجهسقفمطابقكه

موادميزانماكزيممبهرسيدنآوري،جمعسيستمانتخابدرمهماهداف
استبازيافتي

موردركشوروستاهايدرتوانندميكهمتداولبازيافتيموادآوريجمعروشهاي
جداولاركنازآوريجمعوبازخريدمركز؛اندازگاه:ازعبارتندگيرندقراراستفاده
(نباشدآلودهكهصورتيدر)هاخيابان
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درباركيصورتبهبازيافتقابلمواديا،خشكپسماندهايآوريجمعمبنايبايدكليطوربه
.شوددادهقرارهفته

كهصورتيدرنهادها،وهاسازمانگردشگري،مناطقها،رستورانتجاري،هايمكانمورددر
درباريكآوريجمعتناوبكهباشداياندازهبهتريا،خشكازاعمشدهتوليدهايپسماندحجم
مديريتتاودبشفراهمهاييزيرساختبايد،باشدمنطقهبهداشتوايمنيگوييجوابنتواندهفته

.دهدارائهآنهابهراخدماتترمناسببتواندسطحمنطقههردرروستاييپسماند
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:روستائیپسماندهايمدیریتدرمردممشارکتجذب

یانمتولبینکهمتقابلیکنشازعبارتستروستائیمدیریتدرمردممشارکتازمنظور
کهايهبگون،پیونددمیوقوعبهايتوسعههايطرحذینفعانیاروستائیانوروستائیمدیریت

وحسطوتمامیدردولتیکارگزارانمدیریتوحمایتباومیلوارادهرويازوآگاهانهروستائیان
.باشندداشتهفعالشرکتتوسعههايطرحوهابرنامهاجرايوتدوینمراحل

بهرهواجرا،ریزيبرنامه،گیريتصمیممراحلتمامیدرمردمیهايمشارکتجلببنابراین
.استضروريامريروستائیپسماندهايمدیریتزمینهدرعمرانیهايپروژهازبرداري

Uploaded  in  : www.iehe.ir



روستائیپسماندهايمدیریتدرمردممشارکتجذباهداف:
استنممککهفرآیندعملکردوکارائیافزایشوبهبودراستايدرمردمفعالیت

هماهنگوجذبمختلفروشهايواعمالبایاوداوطلبانهوخودجوشبصورت
تمشارکجلباهدافاساساینبر.گویندمردمیمشارکتراباشدآنهانمودن

:ازعبارتندپسماندهامدیریتامردررامردمیهاي
1-مبدادرپسماندهاتولیدکاهش
2-پسماندهامبداازتفکیک
3-پسماندهانقلوحملوآوريجمعسیستمبهکمک
4-مبدادرخطرناكزایدموادتولیدکاهش
5-پذیرتجزیهغیرقابلموادکمترهرچهتولیدسمتبهمردمدادنسوق
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شيوه هاي اجرايي جلب مشاركت همگاني
بدأمازتفكيكبرايهاالگوياصليهايمؤلفهكهگفتتوانميخالصهطوربهNGO

:ازعبارتندومردممشاركتجلبمناسب

۱-روستا؛ومنطقهمردمهايگرايشبرتأكيد

۲-روستا؛ومنطقهدرمردمانگيزةبرتأكيد

۳-جرايادرموجوديافتهسازماننهادهايازاستفادهيايافتگي،سازمانازنوعيايجاد
مواد؛توليدفقطنهآن،اعممعنايبهمبدأازتفكيكوبازيافتهايبرنامه

۴-امردركهونهادهاييروستاشورايودهياريبهاجتماعياعتمادازنوعيايجاد
؛دارنددخالتمبدأازتفكيك
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:پیشنهادات

هايپسماندصحیحمدیریتراستايدررازیرپیشنهاداتتوانمیخالصهبطور
:نمودمطرحروستائی

1-مدیریتریزيبرنامهجهتدرکشوردرکیفیوکمیمطالعاتانجام
.روستائیپایدارتوسعهجهتدرروستائیپسماندهاي

2-وانعمومشکالتبندياولویتوتشخیصمنظوربهموجودوضعیتتعیین.
3-روستائیپسماندهايآوريجمعجهتاصولیومنظمریزيبرنامه.
۴-نقلوحملوآوريجمعجهتبومیتکنولوژیهايوابزارهاازاستفاده

.روستائیپسماندهاي
۵-راتمقروضوابطاساسبروبهداشتیبصورتدفنمحلصحیحیابیمکان.
6-مدیریتخصوصدرخصوصیبخشومردممشارکتجلبهايشیوهبررسی

.روستائیپسماندهاي
۷-امورومتصدیانمردمبرايموضوعآموزشیکارگاههايوهادورهبرگزاري
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1-ریتمدیصحیحنحوةبهنسبتروستاییاننگرشتغییروآگاهیافزایش
اسنمحبیانومنزلدرقابلبازیافتموادتفکیکتولید،کاهشمثلپسماند
واستانیتلویزیوندرآنپخشوآموزشیهايفیلمتهیهطریقازبازیافت
.روستاهامساجد

2-ارکتمشجلبوزبالهازناشیهايآلودگیمورددرتبلیغاتیبروشورهايتهیة
.پسماندمدیریتهايبرنامهواهدافپیشبرددرمحیطیزیستهاي

3-هايدورهبرگزاريطریقازروستاهامسئوالناطالعاتوآگاهیافزایش
.تخصصی-آموزشی

۴-ریتمدیهايبرنامهاجرايوتهیهبراينیازمورداعتباراتومالیمنابعتأمین
هايطرحازنگهداريوبرداريبهرههايهزینهکاهشمنظوربهتالشوپسماند
.هادهیاريتوسطبازیافت

۵-ونقلوحملآوري،جمعاموردرگذاريسرمایهبهخصوصیبخشتشویق
.تسهیالتاعطايطریقازمینابشهرستانهايدهستاندربازیافت
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