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  چكيده
وشهاي مهندسي و بهداشتي صورت هاي جامعه به ر هايي است كه براي سامان دادن پسماند اي از فعاليت سيستم مديريت پسماند مجموعه

عناصر موظف در سيستم . وجود داشته باشد هاي ساختاري مناسب  براي ايجاد سيستم مديريت پسماند در روستاهاي كشور بايد ظرفيت.گيرد مي
د مالي، راه اندازي، امور پشتيباني به صورت كالسيك شامل موار. آوري و دفع در زمين جمع: مديريت پسماند در روستاهاي كشور عبارتند از

در . استدهي، محاسبه قيمت و بودجه، اداره قراردادها، انتظامات، خطوط راهنما و روابط عمومي  ،گزارشكاركنانمديريت وسايل و تجهيزات 
ماند روستايي ميانگين توليد سرانه پس . امور پشتيباني در سيستم مديريت پسماندهاي روستايي كشور وجود ندارديحال حاضر هيچ يك از اجزا

 ضوابط، ،تدوين ،ضروري هاي يكي از زيرساخت . استبرآورد شده  كيلوگرم بر مترمكعب۷۵/۳۷۵چگالي آن  گرم در روز و ۴۴/۴۵۱در كل كشور 
 است الزم ،اها براي تهيه دستورالعمل پردازش و بازيافت در روست.هاي مديريت پسماند روستايي است دستورالعمل و خطوط راهنما براي سيستم

ن بوشهر و هرمزگان به تفصيل بدين منظور مديريت پسماند در دو استا .ها مورد بحث و بررسي قرار گيردموجود مديريت پسماند در آنكه وضع 
ند، سپس با استفاده از نتايج مطالعات وزارت كشور در مناطق دهگانه كشور وضع موجود مديريت پسماند در  مطالعه شدورت ميدانيص و به

هاي اين دستورالعمل  هاي پردازش و بازيافت در كشورهاي صنعتي،ويژگي با بررسي قوانين و ضوابط و دستورالعمل .دشها مشخص روستا
  . دشهاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي كشور تهيه  در آخرين مرحله مطالعات تطبيقي صورت گرفت و دستورالعمل .دست آمد هب

 

  هواژكليد 
  دستورالعمل، ايران، پردازش، بازيافت، پسماند روستايي

  سرآغاز
هايي است كـه     اي از فعاليت   سيستم مديريت پسماند مجموعه   

هـاي جامعـه بـه روشـهاي مهندسـي و            براي سامان دادن پـسماند    
بـا توجـه بـه       ).۱۳۸۸  ،  وس  ل  وگ  ان  وب   چ ( گيـرد  بهداشتي صـورت مـي    

  سياسـي،  پيچيدگي روابط موجود در جوامع، وجود مـسائل مختلـف         
رسـد،   به نظـر مـي    ... منابع طبيعي و   بهداشتي، اقتصادي، فرهنگي،

توانـد صـدمات     مـد مـديريت پـسماند مـي       اعدم وجود سيـستم كار    
 . ناپذيري را به سالمت و ايمني جامعه و محيط زيست برساند جبران

ور بايـد   براي ايجاد سيـستم مـديريت پـسماند در روسـتاهاي كـش            
بـدون وجـود    . ود داشـته باشـد    وجـ هاي ساختاري مناسـب      ظرفيت
توان انتظار داشت كه حتـي       هاي ساختاري در روستاها نمي     ظرفيت

 بـه سيـستم     ،با تزريق امكانات، تجهيزات، ماشين آالت و سـرمايه        
 ).۱۳۸۷عبدلي،( مديريت پسماند به معني كالسيك آن دست يافت       

گذاري  دهد كه سرمايه   هاي كشور نشان مي    تجربه صد ساله شهرداري   
 سيستم مـديريت    طراحيمديريت پسماند در شهرها بدون توجه به        در  

پسماند و ظرفيت سازي نتوانسته است ما را به يك مديريت مهندسي            
هــاي  يكــي از زيرســاخت ).۱۳۸۲اكبــري،( و علمــي پــسماند برســاند

هـاي   دستورالعمل و خطـوط راهنمـا بـراي سيـستم          ضوابط، ضروري،
گونـه بيـان     توان ايـن   كلي مي به طور    .مديريت پسماند روستايي است   

هاي مـديريت پـسماند روسـتايي       د كه عدم وجود قوانين در سيستم      كر
در  بنـابراين  .تواند باعث عدم كارايي سيستم مديريت پسماند بشود        مي

اين مقاله دستورالعمل پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي كـشور          
  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  يت پسماند روستايي كشوروضع موجود سيستم مدير
وضـع موجـود عناصــر موظـف در سيــستم مـديريت پــسماند در     

ــد از جمــع  ــين روســتاهاي كــشور عبارتن ــع در زم وســيله . آوري و دف
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 ۱۰۶   ۵۷مجله محيط شناسي شماره 

سيكلت،  آوري در اين روستاها عبارتند از تراكتور صنعتي، موتور       جمع
ماشين حمل زباله آميكو، ماشين حمل زباله نيسان، تراكتور دراج و           

آالت بـا كمـك       گفت كه تقريباً تمامي اين ماشين      توان مي. فرغون
دفـع در زمـين هـم    . انـد  ها قرار گرفته   وزارت كشور در اختيار روستا    

 در زمين و  به صورت تلنبار، تلنبار و سوزاندن و به ندرت دفنبيشتر
امـور  .پذيرد منظم و گاهگاهي انجام مي    پوشش خاك به صورت غير    

انـدازي،   مل مـوارد مـالي، راه     پشتيباني بـه صـورت كالسـيك شـا        
دهي، محاسبه قيمت و     ،گزارشكاركنانمديريت وسايل و تجهيزات     

بودجه، اداره قراردادها، انتظامات، خطوط راهنمـا و روابـط عمـومي            
  . است

 امـور پـشتيباني در سيـستم     يدر حال حاضر هيچ يك از اجزا      
  و وزارت كـشور در  مديريت پسماندهاي روستايي كشور وجود ندارد     
بنـابراين سيـستم    . حال تدوين و طراحي سيـستم روسـتايي اسـت         

مــديريت پــسماند روســتايي در كــشور داراي كمبودهــايي اســت و 
در ضمن ورود   . شود مشكالت مديريت پسماند در روستاها ديده مي      

بنابراين سيـستم  . ماشين آالت و تجهيزات جديد هم ضروري است      
 نيازمند طراحي است    هاي كشور  مديريت پسماند روستايي در روستا    

 پسماند روستايي در كل كشور      ةميانگين توليد سران   ).۱۳۸۷عبدلي،(
 كيلوگرم بر متر مكعـب      ۷۵/۳۷۵ گرم در روز و چگالي آن        ۴۴/۴۵۱

اين كه ميانگين توليد پـسماند جامـد         با توجه به  . برآورد شده است  
رسـد كـه ميـزان        كيلوگرم برآورد شده، به نظر مي      ۱حد  در  شهري  

د جامد روستايي در كشور نصف ميزان آن در جامعه شـهري            پسمان
توانـد بـه عوامـل متعـددي ماننـد فرهنـگ             اين اختالف مي  . است

مرتبط باشد كه منجر به باال رفتن ميزان        ... زندگي، ميزان درآمد و     
 وزارت ( شـود  مصرف در شهرها نسبت بـه روسـتاهاي كـشور مـي          

گونه گفت   ان اين تو همچنين براساس جدول يك مي     .)۱۳۸۷كشور،
 در  شـده هاي توليد  در صد پسماند  ۴۷كه به طور ميانگين در حدود       

هـاي    با انجام برنامه   بنابراين. استروستاهاي كشور پسماند خشك     
تـوان از     و بازيافت مـي    أهاي صحيح تفكيك از مبد     مناسب و شيوه  

د و  كـر هـاي دفـع اسـتفاده         درصدي اسـتفاده از مكـان      ۵۰كاهش  
 ةواسـط  هن درمصرف منابع موجود و تجديد ناپذير ب       توا همچنين مي 

   .جويي كرد بازيافت و بازچرخش مجدد مواد صرفه
ي ازدهد كه بر اساس درصد اج  نشان مي)۱(شمارة جدول 

  :قابل بازيافت به ترتيب عبارتند از
توانند  ها مي  البته اين اولويت. كاغذ و فلز،پالستيك ،پذيرمواد فساد
  .متفاوت باشند هاي كشور در استان

 هاي روستايي كشور  پسمانديدرصد اجزا: )۱ ( ةجدول شمار

  )۱۳۸۷وزارت كشور، (۱۳۸۷در سال 
  درصد  اجزاي پسماند

 ۳۵/۵۲  مواد فساد پذير

 ۳۴/۹ هاي ساختماني نخاله

 ۴۵/۶  پالستيك

 ۲۱/۶ ساير مواد

 ۸۷/۵  كاغذ

 ۹۷/۴  فلزات

 ۴۰/۴  شيشه

 ۰۴/۴  منسوجات

 ۵۶/۳  چوب

 ۸۱/۲  الستيك

 پسماندهاي روستايي در دو استان هرمزگان و        ي درصد اجزا  مثآل
دهد كـه در اسـتان بوشـهر اولويـت           نشان مي  )۲شمارة  جدول  (بوشهر

پالسـتيك و    كاغذ، پذير، مواد فساد  قالم بازيافتي به ترتيب عبارتند از     ا
 ييهاي پردازش و بازيافت را بايد در روستاها        بنابراين دستورالعمل  .فلز
ــد  .هــا برخــوردار باشــند بــاري كــرد كــه از حــداقل زيرســاخت اج باي

اي و روسـتايي وجـود داشـته باشـند و حـداقل            هاي منطقـه   زيرساخت
گيـري در   امـا تـصميم   .سازماندهي مثل دهياري در روستا موجود باشد   

 به تركيب و درصد سهم هريـك از         فقطمورد اولويت مواد بازيافتي نه      
ي دارد بلكه به بازاريابي، فروش و موارد  پسماند در منطقه بستگ   ياجزا

بنابراين بايد در مورد تعداد و اولويت        .فني و اقتصادي نيز بستگي دارد     
  . دكراقالم بازيافتي بر اساس گزارش توجيهي مقامات محلي اقدام 

هاي روستايي  درصد وزني اجراي پسماند:)۲(ة جدول شمار

  استانهاي بوشهر و هرمزگان
تان اس  اجزاي پسماند

  (%)بوشهر
استان 

  (%)هرمزگان
 ۷۷/۴۳ ۵/۴۲  مواد فساد پذير

  - ۷/۱۱ هاي ساختماني نخاله
 ۶۲/۹ ۲۴/۸  پالستيك

 ۷۰/۹ ۷۷/۸  كاغذ

 ۴۴/۱۰ ۰۸/۶  فلزات

 ۹/۷ ۸۹/۵  شيشه

 ۷۹/۶ ۸۳/۴  منسوجات

 ۲/۶ ۸۱/۶  چوب

 ۵۸/۵ ۱۸/۵  الستيك

( Abduli, et al.,) 

  مواد و روشها
 ،لعمل پردازش و بازيافت در روسـتاهاي كـشور      دستورا ةبراي تهي 

الزم است كه وضع موجود مديريت پسماند در اين روستاها مورد بحث 



  

  

  

  

 ۱۰۷                                                                     )ايران: مطالعة موردي( هاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي ويژگي

 دسـتورالعمل  تهيـه  بـراي  پـروژه  ايـن  در آنچه و بررسي قرار گيرد   
 بررسـي  .اسـت  شـده  انجام كشور روستاهاي در بازيافت و پردازش

 سپس .است هبود كشور روستاهاي در پسماند مديريت موجود وضع
 همچنـين  و هـا  پرسشنامه از استفاده و محلي مشاهدات به توجه با

 مـديريت  زمينـه  در موجـود  اطالعـات  ،آمـاري  روشهاي از استفاده
بـدين منظـور     .اسـت  شده بررسي كشور سطح در روستايي پسماند

 مديريت پسماند در دو استان بوشهر و هرمزگان بـه تفـضيل و بـه              

سـپس بـا    . )۱۳۸۶، عبدلي( گرفتند  قرار مورد مطالعه  صورت ميداني 
 وزارت كـشور در منـاطق دهگانـه          آماري استفاده از نتايج مطالعات   

بـا   .دشـ وضع موجود مديريت پسماند در روستاها مـشخص          ،كشور
هاي پـردازش و بازيافـت در        وابط و دستورالعمل  ضبررسي قوانين و    

در  .دست آمدنـد   ههاي اين دستورالعمل ب    ويژگي كشورهاي صنعتي، 
هـاي   آخرين مرحله مطالعات تطبيقي صورت گرفت و دسـتورالعمل        

بنـابراين   .دشـ پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي كشور تهيه        
  :اقدامات زير در اين تحقيق انجام شده است

بررسي تفضيلي وضع موجود مديريت پسماند روستايي در -۱
  .)مطالعات ميداني(دو استان بوشهر و هرمزگان 

ي وضع موجـود مـديريت پـسماند روسـتايي منـاطق            بررس-۲
  .دهگانه كشور

منـاطق  هـاي پـردازش و بازيافـت در     بررسي دسـتورالعمل  -۳
  .كشورهاي صنعتيروستايي در 

  .انجام مطالعات تطبيقي-۴
 روسـتايي  پـسماندهاي  بازيافت و پردازش دستورالعمل تهيه-۵

  .كشور
يافت در هاي پردازش و باز هاي ضوابط و دستورالعمل ويژگي

  هاي صنعتي مناطق روستايي كشور

هاي مدرن مديريت پسماند جامد شـهري و روسـتايي           سيستم
 شـكل گرفتـه و بتـدريج        ۱۹۳۰ ةهاي صنعتي از اواخر ده     در كشور 

موضـوع اصـلي مـديريت     ،۱۹۳۰ ةتا قبـل از دهـ   .رشد كرده است
 يا شـهري    ، از محل سكونت روستايي    وايدپسماند جامد دوركردن ز   

عناصر موظف در مديريت پسماند روستايي از سه عنصر       .تبوده اس 
 به هشت عنصر موظف در حال حاضر ارتقـا          ۱۹۳۰موظف در سال    
اين نشان از پيشرفت و باالرفتن سـطح خـدمات و         .پيدا كرده است  

استانداردهاي مـديريت پـسماند روسـتايي در كـشورهاي صـنعتي            
 مواد اوليه نقـش     هايي براي توليد   روستاها به عنوان مكان    .دهد مي

 بـه طـوري     ،بسزايي در سالمت و حفظ محيط زيست منطقه دارند        

 به وجود آمدن مشكالت     باعثتوانند   كه عدم وضع قوانين مناسب مي     
عديده در سالمت عمومي شهرهاي اطراف و محيط زيست هر منطقه           

رئوس ضوابط سازمان حفاظـت محـيط زيـست          ).۱۳۸۷عبدلي، (بشود
  : بازيافت شاملاتتأسيسمريكا در مورد ا

  ؛تأسيسات مناسب هندسي شرايط و مشخصات به مربوط ضوابط -
 ؛ضوابط مربوط به مواد توليدي بازيافت شده و كيفيت آنها -

  ؛ زيست محيطي مواد بازيافتيآثار -
   وتأسيساتضوابط مربوط به سوددهي  -
ضوابط مربوط به استفاده از مواد بازيافتي به عنوان مواد خام و  -

 .)Austin Regulation( استليه او

 ذخيره، پردازش تأسيساتهاي  العمل هاي ضوابط و دستور ويژگي

  هاي صنعتي  كشورمناطق روستايي در

 ها براي ايجاد حـداقل اسـتانداردهاي طراحـي،         اين دستور العمل  
 هـاي دفـع،    نگهـداري سيـستم   ري و تعميرو  بـردا  بهـره  نـصب،  ساخت،

 تـدوين شـده    ها براي دسترسـي اهـداف زيـر        بازيافت و انتقال پسماند   
  :است

 ؛ جلوگيري از آلودگي آبهاي زير زميني وسطحي-

  ؛جلوگيري از آلودگي هوا-
   ؛زا جلوگيري از انتشار عوامل بيماري-
  ؛حفاظت از سالمت و ايمني جامعه-
   حفظ منابع طبيعي و-
 .شناختي استانداردهاي زيست محيطي و زيباحفظ و افزايش-

  :شود اليت اين قوانين درموارد زير خالصه مي فعةداير
   كاربرد)الف
  مدارك الزم براي كسب جواز) ب
  ؛تأسيساتآناليز مكان  -۱
 ؛ضوابط طراحي -۲

 ؛تأسيسات راهبري ةبرنام -۳

 ؛تأسيسات پايان كار ةبرنام -۴

  .)Hawaii Admin.,( گزارش دهي) ج

مراحل ارائـه شـده در ايـن قـوانين بـه صـورت سلـسله مراتـب                 
 و  تأسيساتابتدا با شناخت اهداف اوليه، نيازهاي        .ده است مشخص ش 

سپس مداركي را . شوند بندي مي  طبقهتأسيساتنوع كاربرد، هر يك از 
ده كـه ايـن مـدارك مـوارد         كرهاي اوليه درخواست     براي كسب مجوز  

انجـام  .  را تحـت پوشـش قـرار ميدهـد        تأسيسات ةمختلف در هر حوز   
هاي جانمـايي     نقشه ة از قبيل ارائ   تتأسيساهاي مكان    تجزيه و تحليل  
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ها و تجهيزات موجود  هاي ساختمان  فعاليتةمحل و حوز   ،تأسيسات
شــود كــه   در وضــع موجــود و در آينــده، ســبب مــيتأسيــساتدر 

هـاي خـود بـاالترين      گيـري  هاي نظارتي بتواننـد در تـصميم       بخش
   .ندكنشرايط ايمني را اتخاذ 

رد گذاشته و در مورد ضـوابط       اين قوانين پا را فراتر از اين موا       
هايي را ارائـه     نيز خطـوط راهنمـا و دسـتورالعمأل        تأسيساتطراحي  

 ،تأسيـسات همچنين در مورد ابزارهاي مديريتي موجود در         .دهد مي
ده تا بتواند وظايف و عملكردهـاي       كرهاي راهبردي را وضع      برنامه

جزيه تبرداري مورد     و يا در زمان بهره     ، را در زمان ساخت    تأسيسات
ـ   ا قرار داده و در پاي     و تحليل  دهـي   هـاي گـزارش     سيـستم  ةن با ارائ

 توسـط مراجـع     تأسيـسات منسجم سعي بر كنترل موارد موجود در        
  .دنكن ذي صالح مي

جداسازي در  هاي پردازش، العمل هاي ضوابط و دستور ويژگي

  هاي صنعتي  كشورمناطق روستايي

  :به شرح زير استهدف اين قوانين 
  ؛بازيافت توليد شده قابل پسماند مديريت براي اي امهبرن ايجاد-

   ؛سالمت و رفاه جامعه  باالبردن سطح ايمني،-
 كاهش جريان به منظورهاي كلي  نهادينه كردن سياست-
  :اين قوانين در سه بخش .پسماند
  ؛ها هاي آژانس وظايف و محدوديت-۱
  ؛دهي گزارش-۲
ـ  تقـسيم  مجـازات  و   جريمه بازرسي، اجبار-۳  .شـوند  دي مـي  بن

)TENNESSEE Dep, (.   
 پردازش در مناطق تأسيساتيابي  خطوط راهنما براي مكان

  روستايي

 پردازش چهار مورد زير به عنوان تأسيساتدر انتخاب مكان 
گيرد   پردازش مورد توجه قرار ميتأسيساتيابي  رئوس اصلي مكان

  :به شرح زير استاين موارد 
  ؛تأسيساتبندي  طبقه-۱
  ؛وابط كلي جانماييض-۲
  ؛تأسيساتفرايند عمومي انتخاب مكان -۳
  .مشاركت عمومي-۴

اي از   بندي شده  هاي دسته   استاندارد تأسيساتتقسيم بندي   در  
 ضوابط كلي جانمـايي  در . استذكر شده پردازش پسماند   تأسيسات

و منابع سنجي در هريـك از        محيط زيستي،  سنجي فيزيكي،  امكان
.  اداره كـردن پـسماند آورده شـده اسـت          اتتأسيسمراحل جانمايي   

ة مجموع )تأسيساتهاي عمومي مكان سنجي     روندانجام  ( بخش سوم 
 اداره كـردن  تأسيـسات هـا بـراي بررسـي و انتخـاب          ضوابط و فعاليت  

برنامـه عمـومي و مـشاركت       ( بخـش چهـارم    .پسماند ارائه شده است   
ت عمومي  خطوط راهنما براي برقراري ارتباط و ايجاد مشارك        )عمومي

هاي انتخـاب و بررسـي جانمـايي        رونـد در جامعه و مقامات محلي در       
  .شود  ارائه ميتأسيسات

 موارد زير بايد مورد تأسيساتبه طوركلي در فرايند انتخاب مكان 
  :توجه قرار بگيرد

 پـردازش   تأسيـسات يـابي    داد رسـمي بـراي مكـان      ثبت قـرار  -۱
  ؛پسماند
 ؛تأسيساتمكان  گزينش ابطضو و ها العمل دستور توسعه و ايجاد-۲

  ؛هاي نامزد شده بررسي مشخصات مكان-۳
  ؛)ل اوةمرحل(  گزينش كلي-۴
  ؛) دومةمرحل( گزينش متمركز-۵
  ؛ها اي مكان ارزيابي مقايسه-۶
بـردار و    توسـط بهـره   تأسيـسات گيري در مورد مكـان       تصميم-۷

   ومقامات محلي
  .هاي زيست محيطي و كسب پروانه  بررسيروند-۸

هـايي بـراي     هاي ارائه شده در قوانين، به عنـوان حـداقل          ويژگي
ايـن قـوانين نـه بـه عنـوان           .استهاي بعدي مديريت پسماند      فعاليت

ها بلكه به عنوان فيلتري براي جلوگيري     گيري مرحله نهايي در تصميم   
 به محيط زيست و زندگي عمـومي       از ايجاد لطمات و صدمات اساسي       

  ).Clark County Department of Environment,  ( است
  بحث و نتيجه گيري

استانداردها و ضوابط مديريت پسماندهاي روسـتايي و شـهري از    
ـ     . بسياري جهات مشابه يكديگرند     اسـتانداردها ،    ةاصوال هـدف از تهي

هاي مورد نظر،     و دستورالعملي است كه برنامه     شرسيدن به وحدت رو   
ه عبارت ديگر استانداردها و     ب. ندشو  الزم برخوردار  پذيرشاز كيفيت و    

 عملكرد بخش هـاي     ةضوابط، مرجع و بستري را براي نظارت بر نحو        
اي و    ماهيـت منطقـه    ند و لزومـاً   كن  مختلف مديريت پسماند فراهم مي    

تغيير پذير، نخواهند داشت بلكه يكي از خصوصيات بارز يك استاندارد          
مناسب، تعميم پذيري و قابليت استفاده آن در شرايط مختلف است به            

. كارگيري داشته باشند هاي كه نياز به كمترين تغييرات در هنگام ب گونه
ن  اسـتانداردها ممكـ  اسـتفاده از اما آنچه مسلم است در هنگام اجـرا و    

ينـد خاصـي بـه    ا يـا فر ،اي در مورد پروژه  بيني نشده  است شرايط پيش  
در . وجود آيد كه رعايت صـد در صـدي اسـتانداردها را ميـسر نـسازد               



  

  

  

  

 ۱۰۹                                                                     )ايران: مطالعة موردي( هاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي ويژگي

 بسيار خاص بوده و بـه صـورت مـوردي بـه          بيشتر(چنين شرايطي   
يند و پروژه حتـي االمكـان سـعي    ابا اصالحاتي در فر) آيد وجود مي 

ده در اسـتانداردها و ضـوابط نزديـك      مي شود به مرزهاي تعيين ش     
همچنين در بعضي از موارد در منـاطق مختلـف كـشور وضـع               .شد

توانـد جوابگـوي نيازهـاي مراكـز و خـدمات           قوانين بتنهـايي نمـي    
 توجه فنـي  هاي  گزارش ة به عنوان نمونه ارائ    .مديريت پسماند باشد  

 بازيافـت بـراي هـر منطقـه     تأسيـسات و اقتصادي در زمان ساخت   
مي توانند تا حدي مسائل مربوط بـه هـر منطقـه را روشـن               خاص  

العمـل   هر قانون و دستور    .دكنده و از مشكالت بعدي جلوگيري       كر
 بايـد   اسـت براي رسيدن به حد نهايي خود كه همان اجرايي شدن           

 و هاي تجاري و اقتـصادي،  فعاليت آداب و رسوم،  براساس فرهنگ، 
ـ    مشخصهفتن  بدون در نظر گر   .  تهيه و تنظيم شود    غيره ثير أهـاي ت

 ترجمه قوانين كشورهاي ديگـر ممكـن   گذار در اين حوضه و صرفاً    
است كه در ابتدا قوانيني تهيه و تصويب شود ولي با اجرايي شـدن              

شـود   آن گريبانگير قانونگذاران مـي    بيشمار  آن مشكالت مختلف و     
حتي در بعضي مواقع جامع و كامل نبـودن ايـن قـوانين راههـاي               .

 در نتيجـه   .سازد هاي مختلف را هموار مي      استفاده ء سو سودجويي و 
  :دستورالعمل تهيه شده بايد

  .ساده،گويا و بدون هرگونه ابهامي باشد -
  .درشرايط موجود قابل اجرا باشد -
  .ثير گذار بررسي و تاثير داده شوندأهاي ت  مشخصهتمامي  -
  .وظايف افراد در آن مشخص شده باشد -
  . داشته باشدرا با توجه به مشكالتن  به روز شدتوانايي -
  . كشور همخواني داشته باشدجاريبا قوانين  -
اجتماعي جامعه همخواني  هاي فرهنگي،سياسي، با واقعيت -

  .داشته باشد
ها به صورت روشن و قاطعانه  ها و تخلف در بحث مجازات -

  .برخورد داشته باشد
ل مورد توجه در تدوين قوانين بايد موارد زير در آينده و حا

  :قرار بگيرد
  ؛رشد جمعيت -۱
هاي انجام شده از  شامل مهاجرت( تغييرات جمعيتي -۲
ها به شهرها و تغييرعادات و رفتار مردم در شهرها و  روستا
  ؛)ها روستا

  ؛صنعتي شدن و رشد اقتصادي -۳
  ؛تغييرات در عادات غذايي و مصرفي جامعه -۴

صرف و نهادينه شدن به وجود آمدن قوانين كاهش الگوي م -۵
  .آنها در جامعه

توان شاهد  با تكميل قوانين و بهبود سيستم مديريت پسماند مي
  :دو مورد زير بود

آنها در زمين و حفظ محيط  دفع كمتر آوري پسماند، جمع - الف
  ؛زيست

  .تفكيك و جداسازي و پردازش و بازيافت با كارايي باالتر -ب

   روستاهاي كشور درأهاي اجرايي كاهش از مبد شيوه
، أ بايد قبل از رواج فرهنگ تفكيك از مبـد         ي كه ز اهميت ي حا ةنكت

، حتـي اگـر   أ اسـت  كاهش در مبـد    رواج داده شود  در روستاهاي كشور،  
تواند به تنهايي مشكل زباله را حل         بازيافت شروع خوبي باشد، اما نمي     

قبـل از بازيافـت، بايـد ميـزان مـصرف را كـاهش داده و توليـد                  . كند
كه قبالً براي آنها انـرژي و مـاده مـصرف شـده اسـت را               را  هايي  چيز

 اساسي اسـت كـه داراي دو جنبـه          ي چالش أكاهش در مبد  . كاهش داد 
ل مرتبط بودن با الگوي مصرف و دوم ارتباط با استانداردها و            او :است

 مواد قابل مصرف مجدد، مواد با استفاده ازدر اين ارتباط .مقررات توليد
 سـبك كـردن     در نهايـت  ر، مواد قابل دفع در طبيعت و        ت عمر طوالني 

اما بـه هرحـال زبالـه       . ترين تحوالت خواهد بود     وزن محصوالت، مهم  
 . بهينه از آن پرداخت    ةهايي براي استفاد   حل  شود و بايد به راه     توليد مي 

هاي وضـع موجـود سيـستم مـديريت پـسماندهاي            مطالعات و بررسي  
تـوان بـراي كـاهش از        زير را مي  دهد كه روشهاي     روستايي نشان مي  

  :د كر پسماندهاي روستايي در كشور اعمالأمبد
   ؛گرد آوري توسط افراد دوره جمع -۱
 ؛ها آوري مواد بازيافتي توسط كارگران دهياري جمع -۲

 ؛فروشگاهها و اماكن ويژه -۳

 يـا  ،كننـدگان محـصوالت بازيـافتي   از طريق عقد قرارداد با توليد   
در حـال حاضـر روش    .توليـد تفكيـك در مبـادي        و بخش خـصوصي  

 .اسـت هـاي در حـال توسـعه معمـول            يك در ايـران و كـشور       ةشمار
يند تفكيـك   اكلي در اين حالت به علت عدم كنترل خاص بر فر           طور هب

گونه سودي متوجه دهياري نخواهد بود و عالوه بـر            آوري، هيچ   و جمع 
ـ      آن زيان  ه هاي بعدي ديگري نيز به دنبال خواهد داشت كه از آن جمل

ـ         مي  هـاي  هتوان استفاده نامطلوب و غيربهداشتي از اين مواد در كارخان
در برخي موارد مشاهده شده است  هاي كاذب تبديل مواد و ايجاد شغل

 يا تفكيـك   ،آوري مواد تفكيك شده از مردم       كه كارگران اقدام به جمع    
آوري شـده     هـاي جمـع     از زبالـه  ...) پالسـتيك، فلـزات و      (مواد خاص   

 كارگران انجام   راگرد   اقع به نوعي همان نقش افراد دوره      در و . كنند  مي
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 كه تحـت نظـارت و كنتـرل انجـام            اين روش در صورتي   . شود  مي
آوري و تفكيك صـحيح       تواند به جمع     از مواردي است كه مي      گيرد،

   .دكنمواد كمك شاياني 
آوري مواد قابـل      يكي از روشهاي اصولي و مناسب براي جمع       

ايـستگاه  « عنـوان    بـا ص فروشگاهها و اماكن ويژه      بازيافت، اختصا 
در اين مراكز، مواد را پس از بازرسي تحويل گرفته          . است» بازيافت

 يا كاالهـايي از قبيـل محـصوالت بهداشـتي،           ،و در مقابل آن پول    
) محـصوالت بازيـافتي  (هاي زباله و يا مواد حاصل از بازيافت        كيسه

 جداسـازي و    ة هزينـ  طفقـ اين روش نـه     . دهند  به مردم تحويل مي   
دهد بلكه از مشاركت مردم در كار نيز بهره  حمل مواد را كاهش مي    

 محـصوالت  ة توليـد كننـد  هـاي  هدر روش ديگر با كارخان   .جويد  مي
 يا بخـش خـصوصي، قـراردادي مبتنـي بـر جداسـازي و               ،بازيافتي

 يـا  ،معموالً درصدي از سود   .شود آوري مواد بازيافتي منعقد مي      جمع
شـود و   ين به صورت توافقي از بخش خصوصي اخـذ مـي   مبلغي مع 

در ايـن روش تـضميني بـر        . گيرد تسهيالتي در اختيار آنها قرار مي     
آوري مواد قابـل بازيافـت        عملكرد دلخواه و مطلوب تفكيك و جمع      

   .وجود نخواهد داشت
 يـا متوليـان     ، پنج معمـوالَ از طـرف دهيـاري        ةدر روش شمار  

 پيـشبرد   بـه منظـور   مهيدات خاصي   مديريت پسماند، تسهيالت و ت    
تـرين   شود كه معمـول   طرح تفكيك و ترغيب مردم انجام مي    ةبهين

 :آنها عبارتند از

آوري مـواد    جمـع  بـراي هاي مختلـف زبالـه        تعيين سطل : الف
 ؛تفكيك شده

ها يا ظـروف رايگـان و در رنگهـاي مختلـف              دادن كيسه : ب
ايـن روش   .هـا  واد قابل بازيافـت بـه خـانواده   براي تفكيك انواع م

توان بـه مـوارد       داراي مزاياي زيادي خواهد بود كه از آن جمله مي         
  :د كرذيل اشاره

 جداسـازي و حمـل و نقـل     آوري، هاي جمع كاهش هزينه -۱
  ؛%۵۰زباله تا حدود 

   وكاهش آلودگي و پراكندگي زباله -۲
هـاي   تميز ماندن مواد بازيافتي به علت عدم تماس با زباله- ۳

  .ديگر
توان گفت تفكيك در مبدأ توليـد،        براين به طور خالصه مي    بنا

ترين روش بازيافـت      ترين و بهداشتي    ترين، بهترين، اقتصادي    عملي
  آيد كه البته موفقيت آن بستگي زيادي به آموزش، مواد به شمار مي

 .تبليغ و تشويق مردم دارد

  ظروف ذخيره در محل پسماندهاي روستايي
هـاي   و اساسـي در تـدوين دسـتورالعمل   يكي ديگر از موارد مهم  

مديريت پسماند روستايي شناختن روشهاي ذخيره در محل پـسماندها          
: در اكثر روستاهاي ايـران ظـروف ذخيـره در محـل عبارتنـد از               .است

 ةبـه واسـط   . هاي پالستيك  هاي حلبي و سطل    كيسه پالستيكي، پيت  
يريت عدم وجود سيستم متحد و از پيش تعريف شده براي مخازن،مـد           

ايـن   .ها با مشكالت متفاوتي مواجه اسـت       آوري پسماند  درهنگام جمع 
آوري در منـاطق مختلـف كـشور         هاي جمع  باعث شده است كه هزينه    

ها را بـراي     باال رفته و بدون هيچ گونه صرفه جويي اقتصادي دهياري         
  .انجام رساني خدمات متنوع تر و بهينه تر ترغيب نكند

اي ذخيره در محل پسماندهاي توان بر از سه روش زير مي
  :روستايي استفاده كرد

  ؛ سبزة سيستم جعب-۱
   و مراكز تسهيالت روستايي-۲
  ).Doeksen, et al.,( آوري منزل به منزل  جمع-۳

 آوري مواد بازيافتي روشهاي جمع

تـرين عـاملي اسـت كـه      آوري مواد قابل بازيافت مهم روش جمع 
آوري  سيستم جمـع  . كند  ان پذير مي  آميز عمليات را امك    اجراي موفقيت 

بايد طوري انتخاب شـود كـه مطـابق سـقف بودجـه جامعـه باشـد و                  
يكي از اهداف مهم در انتخاب سيستم        .ي را داشته باشد   يبيشترين كارا 

مـسلماً  .  رسيدن به ماكزيمم ميـزان مـواد بازيـافتي اسـت            ،آوري جمع
ـ       سيستم ـ ةهـاي جمـع آوري بايـد جوابگـوي هزين اد و جـايي مـو   ه جاب

  .تجهيزات باشند
تواننـد در    آوري مـواد بازيـافتي متـداول كـه مـي           روشهاي جمـع  

مركـز   ؛انـدازگاه : روستاهاي كشور مورد استفاده قرار گيرند عبارتنـد از        
كـه آلـوده     در صـورتي  ( هـا  خيابـان  از كنار جداول   آوري جمع و   خريدباز

ـ     زير  جدول طور كه از   به طور كلي و همان    .)نباشد د  مشخص اسـت باي
 يا مواد قابل بازيافت به صورت       ،مبناي جمع آوري پسماندهاي خشك    

ها،  رستوران هاي تجاري، در مورد مكان.يك بار در هفته قرار داده شود     
 در صــورتي كــه حجــم ،هــا و نهادهــا منــاطق گردشــگري، ســازمان

اي باشد كه تناوب   يا تر به اندازه    ،هاي توليد شده اعم از خشك      پسماند
ار در هفته نتواند جواب گويي ايمني و بهداشت منطقه آوري يك ب جمع
هايي فراهم بشود تا  مديريت پسماند روستايي در          بايد زيرساخت ،  باشد

  .هر منطقه بتواندسطح مناسب تر خدمات را به آنها ارائه دهد 



  

  

  

  

 ۱۱۱                                                                     )ايران: مطالعة موردي( هاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي ويژگي

  )از راست به چپ (تاهاي كشورروند پيشنهادي عمليات تفكيك از مبداء و جداسازي مواد قابل بازيافت در روس:)۳(جدول شمارة 
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  مگانيهاي اجرايي جلب مشاركت ه شيوه
هـاي اصـلي الگـوي     توان گفت كه مؤلفـه     به طور خالصه مي   

 هـا بـراي تفكيـك از مبـدأ          NGOمناسب جلب مشاركت مردم و      
   ؛هاي مردم منطقه و روستا تأكيد بر گرايش-۱ :عبارتند از

  ؛ مردم در منطقه و روستا ةتأكيد بر انگيز-۲
 يا استفاده از نهادهاي ،يافتگي ايجاد نوعي از سازمان-۳

هاي بازيافت و تفكيك از  زمان يافته موجود در اجراي برنامهسا
   ؛ نه فقط توليد مواد،مبدأ به معناي اعم آن

  ايجاد نوعي از اعتماد اجتماعي به دهياري و شوراي روستا-۴
  ؛ونهادهايي كه در امر تفكيك از مبدأ دخالت دارند

 هاي زيست محيطي به صـورت       NGOگيري از توان      بهره-۵
بليغات، آگاهي رساني، آموزش و سازماندهي هاي محلي     خاص در ت  

    وتفكيك از مبدأ
دوستي   هاي محلي و وطن    ميتج اجتماعي و    اعتبارتكيه بر   -۶

  ). Subbash, () عالقه به زادگاه(

در چارچوب اين الگو بايد در هر روستا، محله و منطقه به صورت           
هـاي   يـت و واقعيـت    هاي اصلي الگو را با توجـه بـه عين           مستقل مؤلفه 

بر اساس اين الگو بايـد بـه        .  كرد و مصداق آنها را يافت      عمليموجود  
اي كه قرار است تفكيك از       هاي زير به صورت خاص در منطقه       سئوال

هاي گـرايش مـردم در ايـن منطقـه            زمينه :مبدأ اجرا شود پاسخ گفت    
چه سازمان، تجمع و     هاي مردم در اين منطقه چيست؟       انگيزه چيست؟

 هايي در اين منطقه وجـود دارنـد و نفـوذ آنهـا چگونـه اسـت؟                  نجمنا
توان اعتماد مردم را به مجريان طرح تفكيك از مبدأ ايجـاد     چگونه مي 

هاي تفكيـك از      توانند در برنامه     هايي كه مي   NGO و يا تقويت كرد؟   
چگونـه   شـان چيـست؟    ند و شرايط مشاركت   ا    مبدأ مشاركت كنند كدام   

 محلي و عرق زادگاهي پيونـد       اعتبارها را با       برنامه توان اجراي اين    مي
 يتوان در جلب مشاركت مردم و ارتقـا         از چه راههاي ديگري مي     داد؟

  ).۱۳۷۹علوي تبار،( آن بهره گرفت؟

  )از راست به چپ  (هاي تفكيك از مبدأ  اثر بخشي برنامه:)۴(ة جدول شمار
  ثبات سياسي  نظم دروني

عي
تما

 اج
اق

وف
 

 اعيهويت اجتم   
  يكپارچه

 كاهش اختالف
  نظري و عملي

پذيري  بيني پيش
  رفتاري

 اعتماد
  اثربخشي  مشاركت  عام

  :دستورالعمل پيشنهادي عبارت است از كلي ساختار
  كاربرد)الف

  مدارك الزم براي كسب جواز) ب
  ؛تأسيساتآناليز مكان  -۱
 ؛ضوابط طراحي -۲

  وتأسيساتبرنامه راهبري  -۳

 .تأسيساتبرنامه پايان كار  -۴

 گزارش دهي) ج

  : پردازش، جداسازي و بازيافتتأسيساتدر مورد 
  ؛ها وظايف و محدوديت هاي آژانس-۱



  

  

  

  

 ۱۱۲   ۵۷مجله محيط شناسي شماره 

  .گزارش دهي-۲
   .اجبار-۳

ويژگي دستورالعمل روشهاي پردازش،جداسازي و بازيافـت در        
  :سطح روستاهاي كشور عبارتند از

  ؛تأسيساتطبقه بندي -۱
  ؛ضوابط كلي جانمايي-۲
   وتأسيساتمكان فرايند عمومي انتخاب -۳
   ؛مشاركت عمومي-۴

با توجه به نيازهاي مختلف و شرايط خاص روستاهاي مـوارد           
  :زير در قوانين مديريت پسماند رعايت شده است

هاي مردمي و بخش  نيروو استفاده از  مشاركت عمومي-۱
هاي مديريت پسماند در  ها در زمينه فرايند NGOخصوصي و 

  .روستاهاي كشور
  .هاي مديريت پسماند   زيرساختةدر زمينظرفيت سازي -۲

ـ    هاي مالي از قبيل فرايند    سازوكار-۳ مين اعتبـار بـراي انجـام       أهـاي ت
  .هاي بازيافت و تفكيك از مبدا در روستاهاي كشور طرح

ــاالتر  دن دهيــاريكــرمــشخص : آژانــس متــولي-۴ هــا و در مقــام ب
 ةنـ ها به عنوان مقامات ذي صالح و تصميم گيرنـده در زمي            بخشداري

   .مديريت پسماند روستايي
آوري پـسماند و     هـاي مختلـف جمـع     هسازماندهي و تشكيالت گرو   -۵

دن آنها به   كر مديريت پسماند در مناطق و مستلزم        تأسيساتهمچنين  
  . مديرت پسماندة در زمينهايي ارائه گزارش

ند و   هـست  چنـدوجهي  هـاي  سيـستم  پـسماند  مـديريت  هـاي  سيستم-۶
امكان مانور در قوانين ديده شـده       . پذير باشد دستورالعمل بايد انعطاف    

در كنـار توجيـه اقتـصادي و فنـي      نمونه اين دسـتورالعمل   راي   ب .است
روي مـديريت پـسماند      و موارد پيش   جوابگوي مسائل  تواند مناسب مي 

  .روستايي در كشور باشد
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