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چكيده
مناطق روستايي بخش عمده اي از جمعيت و عرصه هاي طبيعي و زيستي 
كشور را به خود اختصاص داده و نقش اساسي در حيات اقتصادي و اجتماعي 
توسعه  برنامه ريزي  فرآيند  در  روستا  زيست  محيط  بين  اين  در  دارند.  كشور 
پايدار روستايي و بهبود كيفيت محيط زيست توجه خاصي را مي طلبد. محيط 
زيست يكي از ابعاد حساس و آسيب پذير روستاها مي باشد كه نسبت به شهرها 
كمتر تحت تأثير آالينده ها قرار گرفته است ولي گسترش الگوي مصرف شهري 
مصرف  الگوي  تغيير  و  روستاها  حريم  به  شهري  آاليند هاي  برخي  هجوم  و 
روستاها  در  را  سالم  زندگي  و  زيست  محيط  تخريب  زمينه هاي  روستائيان 

گسترش داده است.
در اين مقاله هدف، ارائه راهكارهايي جهت بهبود محيط زيست روستايى 
بوده كه با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي موضوع مورد بررسي قرار گرفته 
است. همچنين با توجه به نقش مشاركت هاى مردمى در حفاظت از محيط روستا 
و رسيدن به توسعه پايدار روستايي، به روش هاي دفع و دفن مواد زائد، مديريت 
فضاي سبز روستايي ـ روش هاي دفع فاضالب روستايي در حفاظت از محيط 
اينكه  به  اذعان  با  است.  شده  پرداخته  سالم  زندگي  ايجاد  و  روستايي  زيست 
بسيارى از روستاهاى كشور هنوز روش هاى مناسب حفاظت از محيط زيست 
مانند دفع مواد زايد، دفع فاضالب و مديريت فضاى سبز را به درستى اعمال 
نكرده و در جذب مشاركت هاى مردمى نيز ضعيف عمل نموده اند، توسعه پايدار 

روستاها به ظهور نرسيده است.
نتايج اين مقاله نشان مى دهد اگر راه و روش هاى صحيح حفاظت از محيط 
زيست در روستاها اعمال شود بسيارى از بيمارى هاى مردم روستا ريشه كن شده 

و روستاها به توسعه پايدار نزديك مى شوند. 
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زائد ، مشاركت مردمي

1- مقدمه
افزايش جمعيت و توسعه مناطق روستايى در دهه هاى اخير باعث فشار 
بيش از حد به محيط زيست روستا گرديده و طبيعت كشور را با خسارات 
غيرقابل جبرانى روبرو كرده است. نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاى 
توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى در مقياس هاى محلى، منطقه اى، ملى 
و پيامدهاى توسعه نيافتگى مناطق روستايى چون فقر گسترده، رشد سريع 
جمعيت، تخريب محيط زيست و غيره موجب توجه به توسعه روستايى و 
حتى تقدم آن بر توسعه شهرى شده است. به نظر مايكل تودارو، ضرورت 
تقدم و توجه به توسعه روستايى نسبت به توسعه شهرى به اين علت نيست 
كه اكثريت جمعيت جهان سوم در مناطق روستايى هستند بلكه به اين علت 
است كه راه حل نهايى مسئله بيكارى شهرى و تراكم جمعيت ، بهبود محيط 

زيست روستايى است. (تودارو، 1368: 45)

از  اكولوژيكي  خاص  ويژگيهاي  دليل  به  روستايي  زيست  محيط 
ساختارهاي متنوعي برخوردار است، عواملي چون آب و هوا، شرايط پستي 
و بلندي، منابع آب و ساير عوامل طبيعي هر يك در شكل گيري و روند حيات 
(حسيني  مي گذارد  خاص  تأثير  توليد  و  پوشاك  خوراك،  مسكن،  از  اعم  آنها 
ابري: 1380 ، 133) .  با توجه به اهميت و جايگاه جامعه روستايى در كشور 
و مشكالت و چالش هايى كه اين جامعه در فرايند توسعه پايدار خود با آن 
مواجه است، شناخت و تحليل ويژگى هاى محيط زيست سالم روستايي در 
برنامه  ريزى توسعه پايدار كشور و پرداختن به كليه ابعاد آن ضرورت تام دارد. 
امروزه برنامه هاى مختلفى براى توسعه پايدار مناطق روستايى توسط دولت 
تدوين و به اجرا درمى آيد. قوانين، مقررات، سياست ها، طرح هاى اقتصادى، 
اجتماعى و كالبدى در مجموع نظام مديريت و توسعه روستايى را تشكيل 
مى دهد كه هر يك به تناسب ضرورت ها و نيازهاى زندگى روستاييان، در 
پى به ثمر رسيدن، ساماندهى و توسعه نواحى روستايى مى باشند. در اين بين 
برنامه ريزى توسعه روستايى براى  توجه به محيط زيست روستا در فرايند 
مجموعه نظام مديريت روستايى ضرورى است. محيط زيست يكى از ابعاد 
حساس و آسيب پذير روستاها مي باشد كه نسبت به شهرها، كمتر تحت تأثير 
آالينده هاى مختلف قرار گرفته است. ولى گسترش الگوى مصرف شهرى و 
هجوم بعضى منابع آاليندة شهرى به حريم روستاها و تغيير الگوى مصرف 
داده  گسترش  را  روستاها  در  زيست  محيط  تخريب  زمينه هاى  روستائيان 
است. از سوى ديگر حفظ محيط زيست يك وظيفة همگانى و ملى است و 
هر شخصى و سازمانى بايستى در حيطه وظايف و مسئوليت هاى فردى و 
اجتماعى خود به حفظ محيط زيست حساسيت داشته باشد. براساس اصل 
50 قانون اساسى كشور حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى 
بعدى در آن حيات اجتماعى روبه رشدى داشته باشند، وظيفة عمومى تلقى 

مى گردد (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل 50).
از  طبيعى،  منابع  از  بهينه  بهره بردارى  و  زيست  محيط  حفظ  لزوم 
ضرورت هاى برنامه ريزى توسعه روستايى است. ضرورت و اهميت حفظ 
محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعى براى بقاء، تداوم و پايدارى زندگى 
انسان، ارتقاء شرايط زندگى و معيشت در نواحى روستايى از طريق برنامه ريزى 
را  كشور  طبيعى  منابع  و  زيست  محيط  از  حفاظت  زمينه  روستايى  توسعه 

فراهم خواهد ساخت (رضوانى، 1383: 5).
شوماخر در كتاب «كوچك زيباست» مى گويد: با توجه به اينكه آسيب پذيرى 
به  نسبت  محيطى  زيست  عوارض  از  روستايى  جامعه  و  كشاورزى  بخش 
مصون  طبيعت  انتقام  از  اينكه  براى  است  بهتر  است،  كمتر  شهرى  جامعه 
باشيم، نقطه عزيمت به توسعه ملى را در بخش كشاورزى و جامعه روستايى 

قرار دهيم (مؤمنى ، 1382 : 255).   
امروزه بيش از 30  درصد از مردم كشور ما در نقاط روستايى و مجتمع هاي 
زيستي كوچك زندگى مى كنند و با گسترش شهرنشينى حريم برخى شهرها 

مديريت مواد زايد محيط زيست روستا 
و نقش آن در توسعه پايدار 

با تأكيد بر مشاركت هاي مردمي
محمد قاسمي سياني

عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني 
  و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

  دكتر حسين كالنتري خليل آباد
       عضوهيأت علمي جهاددانشگاهي
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نمى توان  بنابراين  است.  كرده  پيدا  گسترش  روستايى  نقاط  نزديكى هاى  تا 
حفاظت از محيط زيست روستا را به حال خود رها نمود. مديريت و برنامه ريزى 
روستايى زمانى مى تواند جامعيت داشته و به اهداف واقعى خود دست پيدا 
كند كه به تمامى جوانب و مسائل و مشكالتى كه روستائيان با آنها دست به 

گريبان هستند راه حل و چاره جويى داشته باشد. 
است  ملى  وظيفه  يك  روستايى  زيست  محيط  از  حفاظت  بين  اين  در 
كه ضرورى است در برنامه هاى ملى، منطقه اى و محلى توجه ويژه  اى بدان 
شود. دهياران بعنوان اصلي ترين اركان مديريت روستايي در حفظ مديريت 
محيط زيست روستاهاي كشور نقش قابل توجهي دارند و طبق قانون يكي 
از وظايف دهياران حفاظت از محيط زيست روستايي است. در سال 1377 
با تصويب مجلس شوراي اسالمي به وزارت كشور اجازه داده شد به منظور 
با  و  محل  موقعيت  به  توجه  با  «دهياري»  نام  به  سازماني  روستاها،  اداره 
درخواست اهالي روستا و بصورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در 
روستاها تأسيس نمايد. در سال 1380 اساسنامه دهياري  ها به تصويب هيات 
وزيران رسيد و زمينه را براي تأسيس آنها فراهم ساخت. يكي از وظايف 
دهيار كه توسط شوراي اسالمي روستا انتخاب مي شود و به عنوان سرپرست 
دهياري و مدير اجرايي روستا محسوب مي شود مراقبت از تأسيسات عمومي 
و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا و مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي 

و تأمين بهداشت محيط است. (وزارت كشور، 1377)
روستاهاي داراي شورا تأسيس  تواند در همه  قانون، دهياري مي  طبق 
شود، ولي در حال حاضر اولويت با روستاهاي با جمعيت بيش از 100 خانوار 
است. دهياريها از بدو تشكيل تا كنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم 
و كمكهاي دولتي به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي، جمع آوري زباله، ارائه 
خدمات عمومي و توسعه معابر اقداماتي را انجام داده اند. اجراي طرح هادي، 
 برنامه خدمات عمومي و برنامه خدمات اجتماعي - اقتصادي، سه فعاليت 

عمده دهياري ها را تشكيل مي دهد.(رضواني، 383 ، 229)   

2- مفاهيم اوليه و اصطالحات پايه 
محيط زيست

محيط زيست عبارت است از محيطى كه فرايند حيات را فراگرفته و با 
آن بر هم كنش دارد. محيط زيست از طبيعت، جوامع انسانى، و نيز فضاهايى 
كه با فكر و به دست انسان ساخته شده اند، تشكيل يافته است و كل فضاى 
زيستى كره زمين، يعنى زيست كره (بيوسفر) را فرا مى گيرد.ترديدى نيست 
كه زندگى انسان اوليه در طبيعت و در تماس مستقيم با آن طى شده است؛ 
ازاين رو، براى آن دوران مى توان مفهوم محيط زيست و طبيعت را مترادف 

دانست.(سلطانى، 1371: 1)
محيط زيست اصلى انسان را زيست كره تشكيل مى دهد و آن اليه بسيار 
نازكى است كه سطح كره زمين و پوشش خاكى آن را شامل مى گردد. اين 
اليه حيات آفرين را بيوسفر و يا زيست كره مى نامند و بين موجودات زنده 
بدون  موجودى  هيچ  و  دارد  وجود  وابستگى  و  پيوستگى  زيست  محيط  و 

محيط مناسب قادر به ادامه حيات نخواهد بود. (فهيمى  نيا، 1384: 4)

توسعه
شرايط  از  جوامع  آن  طى  كه  مى شد  تصور  فرآيندى  گذشته  در  توسعه 
اوليه و عقب ماندگى و توسعه نيافتگى، با عبور از مراحل تكاملى كم و بيش 

يكسان و تحمل دگرگونى هاى كيفى و كمى به جوامع توسعه يافته تبديل 
خواهند شد (نصيرى، 1384: 166).

روش ها  و  شيوه ها  تكامل  و  دگرگون سازى  و  تغيير  معناى  در  توسعه 
مثبتى  تغييرات  كه  معتقدند  عده اى  اما  است  بوده  بشر  همراه  ابتدا  همان  از 
كه موجب بهبود در زندگى انسان گردد در مقوله توسعه قرار مى گيرد. اما 
توسعه به مفهوم كوشش آگاهانه، نهادى شده و مبتنى بر برنامه ريزى براى 
ترقى ابعاد متنوع حيات، از دستاوردهاى منحصر به فرد قرن بيستم است كه 
از سال 1917 ميالدى آغاز گرديد و از آن تاريخ تاكنون انديشه توسعه چون 

هر پديده ديگرى تحول و تكامل يافت(حسينى ابرى، 1380: 257).

توسعه پايدار
آن  به  گذشته  دهه هاى  در  كه  اميدهايى  رغم  به  كه  بود  روندى  توسعه 
«گره خورده» بود جز افزايش فقر و نابرابرى ثمرى براى كشورهاى جهان 
معماى  براى  حلى  راه  واقع  در  پايدار  توسعه  بنابراين  نداشت.  بر  در  سوم 
چشم انداز  اين  بود.  بيستم  قرن  پايانى  سال هاى  متحول  شرايط  در  توسعه 
جامع نگر، در پرتو انديشه ها و چالش هاى عصر جديد با داعيه پاسخگويى 
و  بيست  قرن  مسائل  با  مواجهه  براى  جهان،  و  انسان  مختلف  نيازهاى  به 
يكم برنامه ريزى مى شود و بر اين اعتقاد است كه چالش آينده توسعه پايدار 

خواهد بود (نصيرى، 1384: 171).
از دهه 1960 به اين سو، تعاريف و مفاهيم گوناگوني از توسعه پايدار 
ارائه شده است، با اين حال توسعه پايدار بطور رسمي در گزارش سال 1987 
كميسيون توسعه و محيط زيست برانت لند به مفهوم تغيير نگرش رايج در 
مورد تأمين منافع بخش محدود به سوي نگرشي جامع كه اهداف محيطي ، 
اجتماعي و اقتصادي را فراگيرد بكار برده شد (نوري، 1385: 75). اين كميسيون 
بدون  را  فعلي  نيازهاي  كه  «توسعه اي  كرد:  تعريف  چنين  را  پايدار  توسعه 
خود،  نيازهاي  ساختن  برآورده  براي  آينده  نسل  توانايي  كردن  دار  خدشه 
ضروري  شرايط  و  محوري  مسائل  همچنين  كميسيون  اين  نمايد»  برآورده 
و  صنعت  انرژي،  غذايي،  امنيت  توسعه،  و  جمعيت  را  پايدار  توسعه  براي 
چالش هاي شهري عنوان كرده است. از آغاز دهه 1990 انديشه سيستمي بر 
توسعه پايدار حاكم شد و تأثير متقابل اقتصاد،  اجتماع و محيط زيست مورد 

توجه قرار گرفت (پاپلي يزدي ،1381: 49).
كميسيون جهانى «محيط زيست و توسعه» (WCED) نيز توسعه پايدار 
را اينگونه تعريف مى  كند: توسعه پايدار فرايند تغييرى در استفاده از منابع، 
نهادى  تغيير  و  تكنولوژى  توسعه  گيرى  سمت  ها،  گذارى  سرمايه  هدايت 

است كه با نيازهاى حال و آينده سازگار باشد (نصيرى، 1384: 172).

3- طرح مسأله 
از روزگار قديم روستا به عنوان مهد توليدات كشاورزي شناخته شده است 
كه بخش عمده  اي از تأمين نيازهاي غذايي اجتماع را برآورده مي  ساختند و 
روستاها جوامعي، بدون تحرك، ساده و بي پيرايه و يك دست بوده است. اما 
با انقالب صنعتي و به دنبال آن ورود تكنولوژي هاي جديد در محيط روستا، 
بين  و  روستا  محيط  در  فرهنگي  حتي  و  اجتماعي  و  اقتصادي  شكاف هاي 

روستاها و شهرها شكل گرفت.
محيط  به  متكى  و  خودكفا  زندگى  يك  روستائيان  اخير  سال   50 تا 
خودشان را داشته اند. به ويژه تهيه و توليد مواد غذايى و عوامل وابسته به آن 
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به شكل طبيعى بوده و آسيب  هاى جّدى به محيط زيست وارد نمى ساخته 
است. در گذشته روستائيان مواد غذايى خود را خودشان توليد مى نمودند، 
ظروف مورد استفاده آنها اكثراً فلزى و سفالى بوده و براى تسهيل زندگى خود 

وابسته به تكنولوژى بومى و دانش بومى خود بوده اند. 
مراودات و ارتباطات اقتصادى و اجتماعى بين نقاط روستايى و شهرى 
نيز در قالب اين چارچوب بوده است. بنابراين هر آنچه توليد مى كردند و 
پس از استهالك و سپرى شدن تاريخ مصرف آن، بازيافت آن در طبيعت به 

سهولت انجام مى پذيرفت.
مواد سوختى مورد استفادة آنها اغلب از هيزم و فضوالت حيوانى بوده 
و پسماندهاى آن آسيبى به محيط زيست روستا وارد نمى ساخته است. البته 
اين بدان معنا نيست كه محيط زيست روستا در گذشته فاقد مشكالت بوده 
و  زندگى  شيوه  تغيير  اثر  بر  امروزه  كه  است  اين  سر  بر  بحث  بلكه  است، 
گرديده  دگرگون  بكلى  گذشته  روند  روستايى،  مناطق  در  مصرف  الگوى 
است. بطوريكه رواج مصرف ظروف پالستيكى، مواد شوينده و آالينده منابع 
آب و خاك مواد سوختى فسيلى (نفت، گازوئيل و...) توليد مواد زائد جامد 
و رهاسازى آن در محيط روستا، اثرات و پيامدهاى منفى بر محيط زيست 
روستا برجاى مى گذارد. جالب توجه اينكه تا 15 سال پيش هيچ برنامه و 
اقدامى از سوى متوليان مديريت روستايى براى ساماندهى و مديريت محيط 
زيست روستا در كشور ما وجود نداشت. فقط در بخش محدودى خانه  هاى 
بهداشت روستايى توجهاتى به محيط زيست روستاها مى نمودند. اما بايستى 
دامنة  شهرى  زيست  محيط  همانند  روستا  زيست  محيط  كه  داشت  توجه 
گسترده دارد و با توجه به تغيير شيوة زندگى روستائيان، بايستى طرح ها و 
برنامه  هاى متناسب با اين تغييرات براى حفظ محيط زيست روستا تدوين 

و اجرا گردد.
مي يابد.  افزايش  نيز  روستا  زائد  مواد  توليد  روستايي  جمعيت  افزايش  با 
برقراري سيستم مديريت،  جمع آوري و دفع مواد زايد جامد از جمله مواردي 
است كه براي كاهش توليد زباله، بازيافت آن، جمع آوري و دفع زباله اهميت 
اساسي دارد. با توجه با اينكه از 70 ميليون جمعيت سال 1385 بالغ بر 31/5 
درصد آن را جمعيت روستايي تشكيل مي دهند توجه به مسائل روستا و پسماند 

و برقراري سيستم مديريت مواد زايد جامد در روستا امري ضروري است.
امروزه جامعه روستايى نيز با مشكالتى جّدى روبرو است؛ مشكالتى كه 
شايد در طول چند سدة اخير به تدريج شكل گرفته و امروزه به نقطه اوج 
خود نزديك مى  شود. روستاهاى ايران با ساخت و بافت قرون وسطايى و 
غيربهداشتى خود ديگر نمى  توانند در جهت فعاليت  هاي زندگى و توليدى 
جاذبه  اى داشته باشند. در كنار مشكالت اقتصادى كه قسمت اعظم فشار را بر 
جامعه كشاورزى وارد مى  آورد، غير بهداشتى بودن محيط-  و در رأس همه 
مسئله آلودگى آب- نيز از مهمترين مشكالت اجتماعى اين بخش از جامعة 
ايران به شمار مى آيد. در بين جامعة روستايى، بيمارى هاى عفونى و انگلى به 
شدت رايج است كه اين امر نيز مجدداً به كاهش بيشتر بازدهى نيروى كار 

كشاورزى مى انجامد. 

4- توسعه روستايي و توسعه پايدار
هدف كلى توسعه، رشد و تعالى همه جانبه جوامع انسانى است. از اين 
رو در فرايند برنامه ريزى براى دستيابى به توسعه و قرار گرفتن در مسير آن، 
شناخت و درك شرايط و مقتضيات جوامع انسانى و نيازهاى آنان در ابعاد 

مادى و معنوى از جمله اقدامات ضرورى در اين زمينه است. آنچه مسلم 
است اين ضرورت در همه جا به طور همسان مطرح نمى  شود و امكانات و 

منابع نيز در همه جا يكسان نيست (سعيدى، 1377: 150).
توسعه روستايى به نوين  سازى جامعه روستايى مى پردازد و آن را از يك 
انزواى سنتى به جامعه تغيير خواهد داد كه با اقتصاد ملى عجين شده است. 
بنابراين هدف هاى توسعه روستايى در محدوده يك بخش خالصه نمى  شود بلكه 
مواردى چون بهبود و بهره  ورى، افزايش اشتغال، تأمين حداقل قابل قبول غذا، 

مسكن، آموزش و بهداشت را در بر مى  گيرد (مهندسان مشاور هلند، 1371 : 20).
و  بهبود  آن  موضوع  كه  است  بعدى  چند  فرآيندى  روستايى  توسعه 
ارتقاى كيفيت زندگى اقشار فقير و آسيب پذير اجتماع روستايى است. تحقق 
چنين توسعه اى نيازمند دگرگونى در ساختارهاى نهادى، فنى، شخصيتى و 
ارزشى است كه منجر به تغييرات اساسى در ساختار اجتماعى و ويژگى هاى 
شخصيتى روستائيان مى  شود. برآيند و پيامد آن بايد پاسخگويى به نيازهاى 
اساسى روستائيان، ارتقاى كيفيت زندگى و تقويت اتكاى به نفس و آزادى 

انتخاب و عامليت روستائيان باشد (ازكيا، 1383 : 23). 
ساخت  انسان  و  طبيعى  محيط هاى  ساماندهى  نحوه  سرزمين  يك  در 
بايد آينه تمام نماى چگونگى روند توسعه ملى در آن سرزمين باشد. از اين 
ديدگاه، براى شناخت ميزان توسعه يافتگى يك سرزمين، اساسًا چندان نيازى 
نيست كه به برنامه  ها و اهداف معموالً بلندپروازانه توسعه ملى مراجعه شود. 
مشاهده و بررسى محيط زيست سرزمين – بررسى چند شهر و روستا، چند 
خود گوياى وضعيت توسعه  منطقه كشاورزى و صنعتى به عنوان نمونه – 
يافتگى (و يا توسعه نيافتگى) آن سرزمين به شمار مى آيد. بنابراين، هرگاه 
هدف نهايى توسعه، فراهم آوردن زمينه و فرصت هاى مناسب براى افزايش 
كيفيت زندگى و شكوفايى استعدادهاى معنوى و مادى جامعه قلمداد شود، 
سازماندهى محيط زيست نيز بايد در جهت عينيت بخشيدن به اين هدف 
به  نيل  جهت  در  تالش  آثار  كم  دست  يا   – نامبرده  هدف  و  يابد،  جريان 
آن – در جاى جاى سرزمين خوانا باشد؛ به عبارت ديگر، ساخت فيزيكى 
محيط بايد نشانگر جريان توسعه باشد.  برقراركردن هماهنگى ميان اهداف 
ضرورتى  آن  فرهنگى)   – اجتماعى  بستر  فيزيكى (همچنين  بستر  و  توسعه 
غيرقابل اجتناب است. هرچند فاصله ميان اهداف توسعه و بستر فيزيكى آن 
بيشتر باشد، دستيابى به اهداف توسعه نيز دشوارتر مى شود. در ايران، يكى 
از علل عدم پيشرفت برنامه هاى توسعه، وجود همين فاصله و شكاف عظيم 
ميان اهداف توسعه و بستر آن است. از سوى ديگر پركردن چنين شكافى 
و  آگاهانه  بردبارى  نيازمند  تنها  نه  است  آمده  وجود  به  قرن ها  طول  در  كه 
كار سنگين و پيگير است، بلكه بيش از هر چيز واقع بينى در امر برنامه ريزى 
تنظيم  معنى  به  برنامه ريزى،  در  بينى  واقع  مى كند.  طلب  را  هدف گذارى  و 
طول  و  اهداف  ميان  تعادل  و  هماهنگى  وجود  مقدورات،  حد  در  اهداف 

مدت برنامه است.
محيط  زاويه  از  سرزمين  كل  كه  شد  خواهد  ميسر  زمانى  ايران  توسعه 
زيست بازسازى شود. مسلمًا اين گونه بازسازى كه بايد پيامدهاى چندين 
قرن تخريب را برطرف كند، چندان كار آسانى نخواهد بود و نيازمند بسيج 

كليه نيروهاى سازنده در سطح ملى است.
برخوردار  كيفيتى  چه  از  بايد  زيست  محيط  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در 
عارى  زيانبار  و  سمى  مواد  از  بايد  زيست  محيط  كه  گفت  مي  توان  باشد، 
باشد. اما اين نكته نيز روشن است كه در شرايط موجود نه محيط طبيعى 
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ايران واجد چنين خصوصيتى است و نه محيط هاى شهرى و روستايى اين 
سالم»  زيست  «محيط  خصوص  به  زيست  محيط  استانداردهاى  سرزمين. 
شده اند،  اقتباس  بيگانه  كشورهاى  از  اكثراً  كه  ايران  رسمى  استانداردهاى 
اين  با  نيست.  موجود  واقعيات  با  آمدن  كنار  و  مصالحه  نوعى  جز  چيزى 
وصف، نبايد فراموش كرد كه حفاظت از ارزشهاى حياتى محيط، نه به خاطر 
محيط بلكه به خاطر انسان ها و سالمت روح و جسم جامعه، حكم اجبار 
و ضرورت را پيدا مى كند. از اين ديدگاه، بايد در مفهوم حفاظت از محيط 
زيست، بيش از هر چيز ضرورت حفاظت از زندگى و حيات انسان و ساير 
زيستمندان، كه عّلت وجودى آنها به خواست و تمايل انسان نبوده است، به 

رسميت شناخته و درك شود. (سلطانى: 1371، 49)
مهمترين عوامل آلودگى و تخريب محيط زيست روستاها عبارت است از:

انواع زباله  هاى توليدى• 
فضوالت دام و طيور  • 
اماكن •  و  كشاورزى  خانگى،  از  اعم  توليدى  هاى  فاضالب  انواع 

مسكونى 
 برداشت و چراى بي رويه از جنگل ها و مراتع      • 
 تبديل مراتع و جنگل ها به زمين هاى كشاورزى و اماكن مسكونى• 
 كاربرد غيراصولى نظير خشكسالى، سيل و  ... • 
 استقرار غيراصولى صنايع و كارخانجات آالينده محيط زيست در • 

كنار روستاها بدون درنظرگرفتن استانداردهاى زيست محيطى...
5- مديريت مواد زائد روستايى( مديريت پسماند)

با  و  مشاركتى  صورت  به  روستاها  ساكنان  كه  محدودى  موارد  در  جز 
حمايت جهاد سازندگى و خانه هاى بهداشت روستايى به بيرون بردن زباله ها 
از بافت مسكونى روستاها و تخليه آنها در اراضى كشاورزى و يا دره هاى 
اطراف به صورت غيربهداشتى مبادرت كرده اند، هيچ گونه اقدامي در زمينه 
مديريت مواد زايد كه براساس موازين و اصول بهداشتى و علمى در سطح 
روستاها باشد، انجام نشده است. عالوه برآن از ديگر ويژگى هاى اين بخش 

عبارتند از:
- اكثر روستاها فاقد مراكز دفن بهداشتى زباله هستند.

- محل  هاى دفن زباله به مراكز انتشار انواع آلودگى  هاى زيست محيطى و 
بهداشتى (در ارتباط با انسان و دام) تبديل شده  اند.

- بخش عمده  اى از آلودگى  هاى منابع آب، خاك و هوا در مناطق روستايى 
مواد  مديريت  سيستم هاى  فقدان  از  ناشى  مختلف،  بيمارى هاى  گسترش  و 

زائد روستايى است.
انسان ها در طول زندگى روزمره براى رفع انواع نيازهاى خود، از مواد 
و منابع موجود در طبيعت به اشكال گوناگون استفاده مى كنند. در استفاده 
از مواد، همواره قسمتى از آن و يا گاهى بخش عمده اى از آن گفته مى شود 
روستائيان،  استفاده  غيرقابل  قسمت  هاى  اين  نيستند.  استفاده  قابل  پسماند 
موادى را در حالت گوناگون ماده، اعم از مايع، جامد يا گاز توليد مى  كنند كه 
به آنها مواد زايد مى  گويند. اگر مواد زايد جامد باشند به آنها مواد زايد جامد 
و يا زباله گفته مى شود. كليه مواد جامدى كه از نظر صاحبان آنها و يا عموم 
مردم، زايد، بى مصرف، دور ريختنى و فاقد ارزش نگهدارى باشند، زباله و يا 

مواد زايد جامد ناميده مى شوند.
اما اين تعريف نسبى است، زيرا ممكن است كه ازنظر بعضى افراد اين 
مواد دورريختنى و زايد باشند، اما از نظر برخى ديگر داراى ارزش نگهدارى 

و يا به نوعى قابل مصرف باشند. چنانچه در بسيارى از كشورها – به ويژه 
كه  نيكوست  و  نيست  زايد  مواد  با  مترادف  زباله   – پيشرفته  كشورهاى  در 
اين شعار سرلوحه كليه فعاليت  ها در مديريت مواد زايد جامد روستايى قرار 
گيرد: نگذاريم زباله هايمان به مواد زايد تبديل شود. اين شعار آغاز حركت 

به سوى بازيافت زباله است. (سعيدنيا : 1383، 19)

6- انواع پسماندهاى روستايى
ويژگى پسماند در روستاهاى مختلف با توجه به شرايط محيطى، فصول 
مختلف سال، موقعيت جغرافيايى، نزديكى به شهر، عادات و فرهنگ، وضعيت 
جوانب  و  افراد  سكونت  چگونگى  و  روستائيان   فعاليت هاى  نوع  اقتصادى، 
كّمى  مشخصات  شامل  ويژگى ها  اين  بود.  خواهد  متغير  غيره  و  گردشگرى 
و كيفى آن است. به منظور اعمال مديريت صحيح در خصوص پسماندهاى 
بازيافت  يا  و  دفع  آورى،  جمع  مناسب  روش هاى  اتخاذ  از  اعم  روستايى 
انواع  است.   ضرورى  آنها،  كيفيت  و  كميت  از  صحيح  و  كامل  آگاهى  آن 

پسماندهاي روستايى براساس قانون پسماندها عبارتند از: 
- پسماندهاى مواد غذايى

- آشغال
- خاكستر

- نخاله هاى ساختمانى
- پسماند خيابان ها و كوچه ها 

- اجساد حيوانات
- وسايل اسقاطى

- پسماندهاى كشاورزى و باقيمانده هاى گياهى
- فضوالت دام و طيور 

-پسماندهاى سمى و خطرناك
   اين پسماندها مسائل بهداشتي و زيست محيطي بسياري را در مناطق 

روستايي ايجاد مي كنند كه اهم آنها عبارتند از: 
- بيمارى هاى منتقله به وسيله مگس

- بيمارى هاى ناشى از موش و ساير جوندگان
- بيمارى هاى ناشى از دام 

-آلودگى آب ها و بيمارى هاى ناشى از آن
-آلودگى خاك و بيمارى هاى ناشى از آن

-آلودگى هواى ناشى از زباله ها 
- بيمارى هاى مهم ناشى از جداسازى غيربهداشتى پسماندها و استفاده 

مجدد آنها

7- روش هاى جمع آورى زباله در مناطق روستايى
7-1- جمع آورى خانه به خانه (جمع آورى از مراكز توليد و انتقال 

مستقيم آنها به محل دفع) 
در اين روش توليدكننده هاى زباله، آنها را داخل كيسه پالستيكى يا درون 
سطل هاى پالستيكى و يا پيت هاى حلبى ريخته و جلو درب منازل قرار مى 
دهند. سپس كارگران محتواى سطل ها و پيت ها و يا كيسه ها پالستيكى را 
در وسايل نقليه تخليه كرده و آنها را به محل دفع زباله منتقل مى كند. فواصل 
ممكن  زباله  ميزان  و  محلى  شرايط  و  امكانات  اساس  بر  جمع آورى  زمانى 

است به صورت روزانه تا هفته اى يك  روز متغير باشد.
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نگهدارى  (جايگاه هاى  عمومى  ظروف  از  جمع آورى   -2-7
موقت زباله) 

 در اين روش توليدكنندگان زباله خود را در ظروف و كانتينرهايى كه سر 
كوچه ها و در محالت در جاهاى مختلف قرار داده شده است تخليه مى كنند و 
در روزهاى خاصى از هفته اين ظروف به محل دفع منتقل و پس از تخليه به 
محل اول خود برگردانده مى شود. اين روش در روستاهائى كه درآمد مردم 
مناسب  نباشد  امكان پذير  آن  معابر  كليه  در  نقليه  وسائط  تردد  امكان  و  كم 
است. جمع آورى و تخليه ظروف بايد 2 روز در هفته باشد تا از توليد مگس 
در داخل زباله ها جلوگيرى شود. در مناطق گرمسير بهتر است اين كار بيش 

از 2 بار در هفته و ترجيحًا روزانه باشد. 

8- مديريت دفع مواد زايد جامد روستايى
آخرين مرحله از مديريت مواد زايد جامد، دفع آن است .منظور از دفع 
زباله، پاك كردن آن از محيط زندگى انسانى و يا تبديل آن به موادى است 
كه ديگر خاصيت مواد زايد را نداشته باشد. اين مرحله از مديريت از نظر 
زيست محيطى اهميت بسيار دارد، زيرا استفاده از روش  هاى مناسب براى 
دفع زباله، از بروز مشكالت متعدد و ايجاد انواع آلودگى  هاى تا مّدت طوالنى 

جلوگيرى مى كند.
دارد  نقش  زباله  دفع  مناسب  روش  انتخاب  در  كه  عواملى  مهمترين 

عبارت است از :
- تركيب زباله

- ميزان زباله و تغييرات فصلى آن 
- شرايط محيطى (آب و هوا، سطح آب هاى زيرزمينى، جنس زمين و ...)

-امكانات فنى موجود
- هزينه ها و امكانات اقتصادى 

- افكار عمومى و ميزان همكارى روستائيان

روش  هاى غيربهداشتى دفع زباله
آب،  آلودگى  بروز  موجب  كه  گيرد  صورت  گونه اى  به  بايد  زباله  دفع 
خاك، هوا و چشم انداز نشود. هر نوع روش دفعى كه خصوصيات فوق را 
نداشته باشد، غيربهداشتى است. سوزاندن زباله در فضاى باز و تلنباركردن 
زباله از متداول ترين روشهاى دفع غيربهداشتى هستند كه متأسفانه در تعداد 
زيادى از روستاهاى كشور به آن عمل مى شود. اين روش ها به هيچ وجه 

براى مناطق روستايى كشور توصيه نمى شوند.
از  ناشى  تعفن  محيط،  در  زباله  پراكندگى  هوا،  و  خاك  آب،  آلودگى 
تجزيه زباله، آتش سوزى خودبه خود ، بازيافت غيرقانونى و غيربهداشتى 
اطراف  در  زباله  تلنباركردن  عوارض  از  روستائيان  نارضايتى  و  اعتراض  و 
روستاها محسوب مى شوند. انتشار گازها و بخارات سّمى ناشى از سوختن 
موادى نظير پالستيك، انتشار دود، پراكنده شدن خاكستر و تعفن ناشى از 
سوختن زباله، امكان گسترش آتش سوزى و ايجاد بوهاى بد از بارزترين 
جلوه هاى آلودگى ناشى از سوزاندن زباله در فضاهاى باز محسوب مى شود.

دفن بهداشتى زباله
است.  زباله  دفع  شده  كنترل  و  رايج  شيوه هاى  از  زباله  بهداشتى  دفن 
گودال هاى  داخل  يا  و  زمين  سطح  در  اليه  صورت  به  زباله  روش،  اين  در 

طبيعى و مصنوعى پخش و متراكم مى شود و روى آن با خاك يا ساير مواد 
آن  طى  كه  مى  شود  تلقى  بهداشتى  شرطى  به  اعمال  اين  مى  شود.  پوشانده 
دفن  مسئله  طرح  از  سال  از 60  بيش  نباشد.  زيست  محيط  متوجه  خطرى 
بهداشتى مى گذرد و هنوز هم متداول ترين روش دفع زباله در جهان به شمار 
مى  رود. اين روش مى تواند مكمل ساير روش  هاى زباله از جمله كمپوست 

و بازيافت باشد.

9- مديريت فضوالت دامى
فضوالت دامى عبارتست از كليه مواد زائد جامد و مايعى كه از طريق 
دام  وجود  دليل  به  روستايى  مناطق  در  مى گردد.  تخليه  محيط  در  دامها 
شامل  كه  دارد  وجود  شهرها  به  نسبت  بيشترى  آلى  مواد  منازل،  بيشتر  در 
كودگاوى، گوسفندى و فضوالت مرغى بعالوه مواد زائد طويله  ها مى  باشد. 
منابع توليد فضوالت دامى در روستا معموالً منازل هستند كه در بيشتر آنها 
طويله  هايى براى نگهدارى دام وجود دارد. همچنين ممكن است در برخى 
روستاها مجتمع  هاى دامدارى يا مرغدارى وجود داشته باشد كه روزانه مقدار 
قابل توجهى فضوالت توليد مى  كنند. در خانه  هاى روستايى معموالً فضوالت 
دامى به همراه ديگر مواد زائد در محوطه حياط يا در جلوى منازل ريخته و 
ذخيره مى  شوند تا در فصل مناسب (معموالً پاييز) مورد استفاده قرار گيرند. 
اين انباشتن فضوالت به توليد مگس و پخش بو كمك مى كند و به افزايش 

انتشار بيمارى ها منجر مى شود.
اولين گام در كنترل فضوالت دامى كاهش يا جلوگيرى از آلودگى در 
منبع توليد است. سپس بايستى آنها را با عمليات مناسب بازيافت نمود تا از 
آلودگى آب و ديگر مخاطرات زيست محيطى جلوگيرى شود. بهترين روش 
براى كنترل و اصالح فضوالت دامى استفاده از روش كمپوستينگ براى تهيه 
كود مناسب و بهداشتى است. جايى كه تعداد كمى از حيوانات نگهدارى مى شوند 
بايستى هر روز صبح فضوالت اصطبل ها جمع آورى شود و در صورتى كه 

اين كار روزانه انجام نمى شود بايد حداقل دوبار در هفته انجام گيرد.

10- مديريت دفع فاضالب روستايى 
مناطق  در  زيربنايى  تأسيسات  جمله  از  روستايى  فاضالب  تأسيسات 
محيط  از  حفاظت  و  عمومى  بهداشت  سطح  ارتقاى  در  كه  است  روستايى 
جنبى  محصول  فاضالب  توليد  كه  آنجايى  از  دارد.  اساسى  نقش  زيست 
و  سر  تأسيسات  اين  با  مردم  عموم  باشد  مى  انسانى  هر  روزمره  فعاليتهاى 
كار دارند. بنابراين مديريت خوب اين تأسيسات در گرو برنامه ريزى صحيح 

براساس مشاركت و همكارى عموم مردم روستا مى باشد.

تركيب فاضالب روستايى
انواع فاضالب ها شامل فاضالب بهداشتى، فاضالب صنعتى، روان آب هاى 
سطحى و زه آب هاى كشاورزى است. فاضالب بهداشتى خود شامل مجموعة 

فاضالب هاى خانگى، اماكن عمومى و تجارى است.
منظور از فاضالب روستايى مجموع فاضالب هاى زير است كه در صورت 

احداث شبكه جمع آورى فاضالب توسط آن جمع آورى خواهد شد.
فاضالب خانگى مشتمل بر فاضالب ناشى از توالت، لباسشوئى، • 

و  دامدارى  فعاليت هاى  از  ناشى  فاضالب هاى  آشپزخانه،  حمام، 
كشاورزى در داخل منازل و غيره.
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فاضالب اماكن عمومى مشتمل بر فاضالب اماكن مذهبى، آموزشى، • 
بهداشتى و روانى، درمانى و تجارى.

كارخانجات مستقر در •  كارگاه ها و  فاضالب  هاى صنعتى ناشى از 
محدوده روستا.

به •  يافته  راه  زيرزمينى  و  سطحى  آبهاى  بر  مشتمل  آبهاى  نشتآب 
شبكه جمع آورى فاضالب.

راهكارهاى مناسب جمع آورى فاضالب در مناطق روستايى
به  مى توان  را  روستا  يك  توليدشده  فاضالب هاى  دفع  و  جمع آورى 
صورت متمركز (جمع آورى كليه فاضالب ها توسط يك شبكه جمع آورى 
(جمع آورى  متمركز  غير  يا  و  روستا)  خارج  در  نقطه  يك  به  آن  انتقال  و 
خارج  در  نقطه  چند  به  آن  انتقال  و  مستقل  شبكه  چند  توسط  فاضالب ها 

روستا) انجام داد.
البته در مناطق روستايى كشور بهتر است فاضالب هاى روستايى توسط 
شبكه جداگانه اى جمع آورى شود و براى جمع آورى روان آب هاى سطحى 
از  بعضى  در  شود.  استفاده  روستا  معابر  در  موجود  كانال هاى  و  جوى  از 
روستاها نيازى به احداث شبكه جمع آورى فاضالب نمى  باشد و فاضالب 
توليد شده در محل توليد تصفيه و دفع مى  گردد كه به اين شيوه تصفيه و 
دفع فاضالب در محل گفته مى شود.  مثل استفاده از چاه  هاى جاذب كه يك 

روش دفع در محل محسوب مى  شود.
بايد  الزامًا  و  بوده  روستا  فاضالب  آورى  جمع  به  نياز  كه  صورتى  در 
فاضالب جمع آورى شده را به دور از محل روستا جهت تصفيه انتقال داد، به 
اين روش «دفع فاضالب دور از محل» اطالق مى  شود. روش  هايى كه مى  توان 

براى جمع آورى فاضالب روستاها استفاده كرد عبارت است از:
- شبكه  هاى متعارف جمع آورى فاضالب

- شبكه  هاى غيرمتعارف كه شامل روش  هاى شبكه جمع آورى فاضالب 
قطر  با  ثقلى  شبكه  خالء،  تحت  فاضالب  جمع  آورى  شبكه  فشار،  تحت 

كوچك و شبكه متعارف ساده شده مى باشد.

11- مديريت فضاى سبز
لزوم حفظ، نگهدارى و توسعه فضاى سبز بنابر داليل بى شمار روز به 
روز محسوس تر گرديده و با اهميت بيشترى مورد توجه مردم و مسئولين 
همانا  كه  را  خود  واقعى  ارزش  و  مفهوم  معنا،  سبز  فضاى  مى گيرد.  قرار 
و  زيبايى  محيطى،  بهداشت  و  پاكيزگى  تنفس،  حيات،  زندگى،  با  مترادف 
طراوت و آرام كننده روح و روان، پاكيزه كننده هوا و رفع كننده آلودگى آن 

است بر مردم جهان آشكار مى  سازد.
عقيده  اين  بر  زيست  محيط  و  بهداشت  متخصصين  و  دانشمندان  كليه 
قابل  و  سالم  محيطى  به  رسيدن  براى  راه  ساده ترين  و  مهم ترين  كه  اند 
زندگى براى بشر، داشتن محيطى است كه به اندازه كافى از پوشش گياهى 
با استانداردهاى بين المللى پوشيده شده باشد تا محيط را جهت رشد و نمو 
خواص چند  توليد سازد. فضاى سبز با  ساخته و آن را قادر به  آماده  بهتر 
جانبه اى كه دارد نقش فوق العاده  اى در زندگى بشر دارد. خواص چندجانبه 
آن از توليد اكسيژن گرفته تا خاصيت كشندگى موجودات مضر، از جذب 
تعديل  خاصيت  تا  هواگرفته  كننده  آلوده  مواد  و  مضر  معلق  ذرات  انواع 
تا  گرفته  محيط  در  اكولوژيك  توازن  برقرارى  از  محيطى،  شرايط  كنندگى 

خاصيت جذب صداى ناهنجار، از ايجاد محيط امن و آسايش و تفريح گرفته 
تا مركز تجمع انسان ها و غيره.

مهم ترين عوامل مؤثر در حفظ و توسعه فضاى سبز در مناطق روستايي 
كه هر يك از آنها نقش جداگانه اي ايفا مي  كنند عبارت است از:

• عوامل دولتى
• عوامل محيطى (شرايط اقليمى، حاصلخيزى و نوع خاك و ...)

• عوامل اجتماعى

12- مشاركت مردم و مديريت روستايى 
كه  فرايند  عملكرد  و  كارايى  افزايش  و  بهبود  راستاى  در  مردم  فعاليت 
ممكن است به صورت خودجوش و داوطلبانه و يا با اعمال و روش هاى 
گويند.  مردمى  مشاركت  را  باشد  آنها  نمودن  هماهنگ  و  جذب  مختلف 
مشاركت مردم در مديريت روستايى يكى از محورهاى يازده گانه زير بخش 
مديريت  در  مردم  مشاركت  نقش  به  اينجا  در  مى باشد.  روستايى  مديريت 
مواد زائد پرداخته شده و راهكارها و سياست هاى جلب مشاركت مردم در 

مديريت روستايى مورد بررسى قرار مى گيرد.
كسى  بر  كشور  توسعه  در  مردمى  مشاركت هاي  جلب  اهميت  امروزه 
پوشيده نيست و اهميت آن به حّدى افزايش يافته كه برخى از صاحبنظران، 
عصر حاضر را عصر مشاركت ناميده  اند. منظور از مشاركت مردم در مديريت 
روستايى عبارت است از كنش متقابلى كه بين متوليان مديريت روستايى و 
كه  بگونه  اى  مى پيوندد،  وقوع  به  توسعه  اى  طرح  هاى  ذينفعان  يا  روستائيان 
كارگران  هدايت  و  حمايت  با  و  ميل  و  اراده  روى  از  و  آگاهانه  روستائيان 
طرح  هاى  و  برنامه  ها  اجراى  و  تدوين  مراحل  و  سطوح  تمامى  در  دولتى 
در  مردمى  مشاركت هاى  جلب  بنابراين  باشند.  داشته  فعال  شركت  توسعه 
تمامى مراحل تصميم گيرى، برنامه ريزى، اجرا و بهره بردارى از پروژه هاى 
عمرانى مورد توجه، امرى ضرورى است. نقش و وظايف دولت در حوزه 
امور تصدى هاى اجتماعى، فرهنگى و خدماتى شامل اموري مى  شود كه منافع 
اجتماعى حاصل از آنها موجب بهبود وضعيت زندگى روستائيان مى شود و 

شامل جلب مشاركت مردم در امور مربوط به دهيارى ها مى باشد.

شاخص  هاى مشاركت مردمى
بهبود مشاركت از راه هاى مختلف امكان پذير است. يكى از ملموس ترين 
دهيارى  پشتيبان  مردمى  نهادهاى  گسترش  مردمى،  مشاركت  جلب  راه هاى 
ياريگران  ياريگران دهيارى اشاره كرد.  مى  باشد كه از آن جمله مى توان به 
دهيارى ها موظف به ساماندهى و آموزش آنها مى باشند. از جمله زمينه  هايى 
كه از مشاركت هاى مردمى مى  توان استفاده كرد پيشگيرى از سوانح و بالياى 
طبيعى، بهبود بهداشت روستايى، محيط زيست روستايى، عمران و بهسازى 
قابل ذكر هستند و براين اساس مى  توان شاخص  هاى زير را براى سنجش 

جلب مشاركت هاى مردمى در امور مديريت روستايى به كار برد.
- جمعيت تحت پوشش ياريگران

- جمعيت تحت پوشش ياريگران سالمت
- جمعيت تحت پوشش ياريگران محيط زيست

- جمعيت تحت پوشش ياريگران عمران
ايجاد و گسترش نهادهاى محلى به موازات و در راستاى وظايف دهيارى ها 

شامل ياريگران ايمنى، ياريگران سالمت و ياريگران محيط زيست مى باشد.
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اهداف جلب مشاركت هاى مردمى در امر مديريت پسماندها در روستاها 
عبارتند از:

- كاهش توليد پسماندها در مبدأ  
- تفكيك از مبدأ پسماندها  

- كمك به سيستم جمع آورى و حمل و نقل پسماندها   
- كاهش توليد مواد زايد خطرناك در مبدأ      

- سوق دادن مردم به سمت توليد هرچه كمتر مواد غيرقابل تجزيه 
اگر به نقش مشاركت مردم در كاهش مواد زايد جامد و يا جمع آوري 
و حمل و نقل زباله ها توجه شود مشاركت مردم روستايي مي تواند در موارد 

ذيل مورد استفاده قرار گيرد
- استفاده يا توليد موادى با حداقل بسته بندى قابل استفاده مجدد             

- استفاده از وسايل و مواد با دوام و نگهدارى آنها
- استفاده از محصوالت و مواد قابل استفاده مجدد

-كاهش استفاده از اجزاى خطرناك
- بازيافت مواد

- توليد كمپوست
با جمع آورى و نگهدارى زباله ها در ظروف مناسب و كيسه  هاى زباله 
و همچنين با گذاشتن آنها در محل  هاى مشخص در كنار خيابان ها از سوى 
مردم مى  توان نسبت به جمع آورى و حمل و نقل زباله ها با دقت و كارايى 

بيشترى عمل نمود.
همچنين يكى از راهكارهاى بسيار مؤثر در افزايش عملكرد روش هاى 
دفع بهداشتى نظير بازيافت مواد و توليد كمپوست و ... تفكيك زباله از مبداء 
با  راستا  اين  در  مردم  كه  شد  خواهد  محقق  صورتى  در  امر  اين  كه  است 

نهادهاى ذيربط همكارى نمايند.
روستايي  مناطق  در  مردم  داوطلبانه  مشاركت  هاى  جلب  روش  هاى  از 

 مي  توان به موارد ذيل اشاره كرد:
آموزش و اطالع رسانى به مردم در زمينه هاى مختلف پسماندهاى روستايى• 
گنجاندن مطالب آموزشى در كتب درسى• 
ارايه بروشورهاى اطالع رسانى در منازل• 
برگزارى همايش ها و جلسات سخنرانى و استفاده از روحانيون و افراد • 

معتمد محلى در اين زمينه
ارايه خدمات رايگان به مردم نظير اهداء كيسه هاى زباله• 
پخش تيزرهاى تلويزيونى• 
برقرارى برنامه هاى تنبيهى و تشويقى (مشاركت اجبارى)• 

جمع بندى 
براساس مطالعه WHO عدم توّجه به جمع آورى ودفع مواد زائد مى  تواند 
32 مشكل زيست محيطى بوجود آورد. افراد جامعه بايد به اين باور برسند 
كه عالوه بر رعايت موازين بهداشت فردى ملزم به حفظ بهداشت محيط 
مناطق  از  درخيلى  زايد  مواد  و  زباله  دفع  امروزه  هستند.  نيز  خود  پيرامون 
شهرى و روستايى انجام نمي  شود و يا بدليل روش هاى نامطلوب جمع آورى 
زباله، محيط زندگى و سالمت افراد در معرض آلودگى وخطر قرار گرفته 
است. عدم دفع صحيح  زباله  هاى روستايى بعلت مواد آلوده كننده و فسادپذير 
پناهگاهى مناسب براى انواع حشرات و جوندگان موذى مى  باشد، كه از عوامل 
اصلى و مولّد بسيارى از بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوانات و ساير 

بيمارى هاى واگير دار و غيرواگيردار بوده است. زباله  ها بايد پس از توليد در 
يك محل مناسب با توجه به شرايط بهداشتى و رعايت نكات بهداشتى در 
سريع ترين زمان ممكن جمع آورى، حمل ونقل و دفع گردد كه بهترين روش، 
جمع آورى مستقيم از درب منازل و انتقال به محل دفع مى  باشند. در اينجا 
براي بهبود وضعيت محيط روستا و كاهش اثرات تخريبي مواد زايد جامد 
توسط  روستا  سطح  از  زباله  جمع آورى  زمانى  برنامة  مي  بايست  روستايي 
شوراى اسالمى روستا تهيه و به اطالع اهالى روستا برسد. همچنين دهيارى (يا 
شوراى اسالمى روستا) وظيفه خواهد داشت حتى المقدور در مكان هاى مناسب 
و داراى دسترسى آن كانتينرها، سطل  ها يا بشكه  هاى بزرگ مناسب سرپوشيدة 
زباله نصب نمايد. دهيارى  ها (يا شوراهاى اسالمى در مورد روستاهاى فاقد 
دهيارى) كليه روستاهاى واقع در هر محدوده موظفند برنامه هاى آموزشى 
الزم را جهت نهادينه نمودن امر تفكيك از مبداء زباله هاى خشك و تر و 
استفاده مجدد برخى ضايعات (نظير استفاده از فضوالت دام به عنوان كود 

آلى ) را به اهالى روستا ارائه دهند.
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