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 دهيچک

 یروساتاها  در ییروساتا  یپساماندها  تیریماد  مشاکالت  و مساائل  یبررسا  هادف  با حاضر همبستگی -یفیتوص قیتحق
 باا  کاه (  =773N 7) بودناد  قازوین  شهرستان روستایی خانوارهای کلیه تحقیق، آماری جامعه. گرفت صورت قزوین شهرستان
 و انتخاب تصادفی ای مرحله چند گیرینمونه روش طریق از و محاسبه نفر 222 با برابر اینمونه حجم کوکران فرمول از استفاده
 در کاه  داد نشان جینتا .تأیید شد زمینه این در نظرصاحب کارشناسان و اساتید از پانلی طریق از روایی ابزار تحقیق. شدند مطالعه
 یآموزشا  -یفرهنگا  مشاکل  ،(درصاد  3 / 0) یخاانگ  یپساماندها  یینهاا  دفع تیریمد مشکل یهانام با عامل شش مجموع
 یپساماندها  یبهداشت و یدانش مشکل ،(درصد 4 /  ) یخانگ یپسماندها یبهداشت مشکل ،(درصد 2 /  ) یخانگ یپسماندها
( درصد 23/4) یکشاورز یپسماندها یآموزش مشکل و( درصد 33/2) یخانگ یپسماندها یدانش مشکل ،(درصد 33/3) یکشاورز

 نیای تب مطالعاه  ماورد  منطقاه  در را ییروساتا  یپسماندها تیریمد مشکالت به مربوط کل انسیوار از درصد 23/22 مجموع در
 .نمودند
 

 .مدیریت پسماند ،یکشاورز یپسماندها ،یخانگ یپسماندها :های کلیدیواژه

                                                                                                                                                         
 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان -  
 ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجاناستادیار گروه  - 4
 (Shams@Znu.ac.ir: نویسنده مسئول -)*

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی

 77-59: ص -0059بهار ، 0، شماره 0 جلد

mailto:Shams@Znu.ac.ir


 1315 بهار، 1، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی     78

 

 مقدمه

 با کمی و ستیب قرن آستانه در بشر که است ییهاچالش نیترمهم از یعیطب منابع و ستیزطیمح ینگهدار و حفظ
 ،یریا وز و یمهادو ) اسات  تار شیب دیتول و توسعه به اریبس ازین به توجه با انسان دغدغه نیتربزرگ و است مواجه آن

گاام  در و دارد انساان  یفارد  ساالمت  یبرا یاریبس بارانیز یامدهایپ نخست، گام در ستیزطیمح مشکالت(. 733 
 در یعماوم  یهاا ینگرانا  ل،یدل نیهم به. دهدیم قرار ریتأث تحت را او یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه بعد یها

 در سات یزطیمحا  باه  توجه امروزه(. 734  همکاران، و یزدیا) است شیافزا حال در ستیزطیمح مخاطرات خصوص
بهاره  نیعا  در بتاوان  شاتر یب و بهتر چه هر تا است افتهی تیاهم ییروستا یهاطیمح به ویژه کشور یهابخش یتمام
 یمیمستق اثرات و عتیطب به شتریب یکینزد واسطه به ییروستا مناطق لذا. نمود حفاظت آن از ط،یمح از مناسب یبردار
یعا یمط و یعزما ) هساتند  برخاوردار  ییبسازا  تیا اهم از رند،یپذ یم عتیطب از که یراتیتأث و گذارندیم عتیطب بر که

 ناد یفرا در جامعاه  نیا ا کاه  ییهاا  چاالش  و مشکالت و ییروستا جامعه گاهیجا و تیاهم به توجه با(. 733  ،یلنگرود
 یضارور  آن ابعااد  هیا کل به پرداختن و ییروستا توسعه یزیر برنامه یهایژگیو شناخت است، مواجه آن با خود توسعه
 یملا  یهاا برناماه  در اسات  الزم بلکه ؛نمود رها خود حال به را روستا ستیزطیمح از حفاظت توانینم نیبنابرا. است
 یامادها یپ ییروساتا  یپساماندها  باه  یتاوجه یبا (. 734  ،یصافار ) نمود هاآن تیریمد و پسماندها به یاژهیو توجه

 دنباال  باه  را هاا هیسرما و منابع رفتن هدر ،(هوا خاک، آب،) ستیزطیمح یآلودگ ها،یماریب انواع وعیش مثل ینامطلوب
 ردیا گ قرار توجه مورد دیبا که است یموضوعات نیترمهم از یکی ییروستا یپسماندها تیریمد ن،یبنابرا. داشت خواهد

 زبالاه  میازان،  ایان  از تان  هازار  0  که شودمی تولید زباله تن هزار 23 روزانه ایراندر (. 734  همکاران، و یرترابیم)
دهیااری  و هاا شاهرداری  سازمانگزارش ) است روز در گرم 240 کشور روستاهای در زباله تولید سرانه. است روستایی

 تواناد  می آن مدیریت عدم و پسماندها بهداشت، جهانی سازمان توسط جامع مطالعه یک اساس بر(. 737  کشور، های
 هاوایی  و آب تغییرات با مستقیم طور به پسماندها مثال برای(. 734  صفاری،) آورد فراهم را محیطیزیست مشکل 74
 زیارا . اسات  جامعاه  برای جدی تهدید یک هوایی و آب تغییرات جهان دانشمندان اکثریت نظر طبق. هستند ارتباط در

و   موهان) غیره و عروقی قلبی، تنفسی، مشکالت مغزی، سکته افزایش جمله از. دارد ها انسان سالمت بر زیادی تأثیر
 اساس بر. شودیم دیتول زین یکشاورز یپسماندها یخانگ یپسماندها بر عالوه کشور یروستاها در. (4002همکاران، 

(.  73  ،یدریا ح) کناد  یما  دیا تول پساماند  تن ونیلیم 30  حدود ساالنه یکشاورز بخش یکشاورز جهاد وزارت آمار
 صادمات  جاه ینت در و شاوند  یم محسوب خاک و آب یها ندهیآال نیتر خطرناک زمره در ،یکشاورز بخش یپسماندها
 موجاب  تواناد  یما  سات یز طیمح به بیآس(. 733  همکاران، و یچراغ) سازند یم وارد ستیز طیمح به یریناپذ جبران
 شاود  یما  موجاب  مسئله نیا. گردند خاک و آب همچون یکشاورز بخش یعیطب یها نهاده و عتیطب در یداریپا عدم
 (.  73  ،یانیک) گردند رهیغ و یسالمت غذا، در یجد بحران دچار یآت یها نسل

 اسات  جامعه یاصل یازهاین از یکی پسماند تیریمد و بوده جامعه هر اجتناب رقابلیغ داتیتول از پسماند هرحال به
 مشاکالت  از یکا ی عناوان  باه  پسماند تیریمد سوء از یناش یطیمحستیز خطرات امروزه(. 733  همکاران، و یعیرف)
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 جاه یدرنت و یطا یمحستیز یهایآلودگ. دارد نمود شهرها از شتریب روستاها در مشکل نیا و است مطر  کشور یاساس
 اسات  موجاود  طیشارا  براسااس  پساماند  تیریمد مناسب یالگو ازمندین انیروستائ سالمت و بهداشت افتادن خطر به
ساامان  را موجاود  ناامطلوب  طیشارا  و تیوضاع  بخواهد که یطرح هر یعلم نظر نقطه از نیهمچن(. 734  ،یصفار)

 یهاا حال راه ارائاه  به نسبت موجود، مشکالت و مسائل شناخت و تجارب از استفاده با اول وهله در دیبا د،ینما یبخش
 یپساماندها  تیریماد  مشاکالت  و مساائل  حاضار  قیا تحق(. 730  همکاران، و نوسپهریم) دینما اقدام مؤثر و مناسب
 تیریماد  مشاکالت  و مساائل  تیوضاع  از یواقع یریتصو به یابیدست منظور به ییروستا یخانوارها توسط را ییروستا

 . است تیاهم حائز نظر نیا از و دهدیم قرار یبررس مورد نیقزو شهرستان در ییروستا یپسماندها

 تحقاق  یبارا  یابزار به عمل، و ندیفرا ینوع مقام در یزیربرنامه شود، گرفته نظر در هدف مثابه به توسعه هرگاه
 انباریز اثرات به توجه و پسماند حیصح تیریمد جهت در یزیربرنامه(.  73  همکاران، و یزاهد) گردد یم بدل توسعه

 ریمسا  در حرکات  و بلندمدت منافع نیتأم یراستا در یضرور و مهم اصول از یکی یکشور هر در ستیزطیمح بر آن
 یپساماندها  تیریماد  مشکالت و مسائل شناخت و یآگاه ن،یبنابرا(. 734  همکاران، و یرترابیم) است داریپا توسعه
 .دریگ قرار کاربرد مورد ییروستا یپسماندها تیریمد خصوص در مؤثرتر یزیربرنامه جهت در تواندیم ییروستا

، مدیریت صحیح پسماندهای روستایی در وهله اول نیازمند کساب  شر  داده شدخالصه و براساس مطالبی  طور به
ای  شناخت صحیح از مشکالت موجود است و در این راستا و با توجه به اینکه در روستاهای شهرستان قازوین مطالعاه  

 در ییروساتا  یپساماندها  تیریماد  تیوضاع قیق باا هادف کلای شناساایی     این تح در این زمینه صورت نگرفته بود،
از  یار باه غ )و گااز   یعپسماند، پسماند به مواد جامد، ماا  یریتسازمان مد یفطبق تعر. گرفت صورت نیقزو شهرستان
 یتلقا  زائاد  یدکنناده انسان بوده و از نظر تول یتحاصل از فعال یرمستقیمغ یا یممستق طور بهکه  شود یگفته م( فاضالب

 پساماند  ، توسعه و یاقتصاد یهایهمکار سازمان فیتعر اساس بر(. 737  سازمان مدیریت پسماند،گزارش ) شود یم
 آن باه  یازیا ن کیا نزد ناده یآ در و حاضار  حال در که ،یانسان یهاتیفعال از یناش ریناپذاجتناب یمواد از است عبارت

یما  فیا تعر گوناه  نیا را پسماند ،4متحد ملل سازمان ستیزطیمح برنامه. است یضرور آن دفع ای و پردازش و ستین
 ای و پردازش به ازین و کنندینم استفاده هاآن از ای ندارد، هاآن به یازین ای خواهند،ینم را هاآن مالکان که ییایاش کند،
 گفته استفاده رقابلیغ یاقتصاد لحاظ از و الزم ریغ مواد تمام به پسماند نیهمچن(. 734  همکاران، و نورپور) دارد دفع
  (. 4002، 7کمرا)د شویم رها طیمح در یتصادف ای هدفمند طور به که بوده یانسان یهاتیفعال از یناش که شودیم

 یکشااورز  یپساماندها  و یخانگ یپسماندها عمده دسته دو در توانیم را ییروستا مراکز در یدیتول یپسماندها
 ،2پاکپور) شودمی تولید هاخانواده معمول هایفعالیت از که است پسماندی کلی طور به خانگی پسماند. نمود یبنددسته
 مختلاف  اتیا عمل از شاده  دیا تول یپساماندها  باه  اروپا، هیاتحاد فیتعر به توجه با زین یکشاورز یپسماندها (. 7 40
یم خاک ای هوا آب، وارد که ها کشآفت یپسماندها خرمن، و درو هنگام یپسماندها ازجمله ؛شود یم گفته یکشاورز
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 جامعه هر اجتناب رقابلیغ داتیتول از پسماندها شد ذکر که همانطور (.   40،  ناجندران) رهیغ و مزارع ماندهیباق شود،
 کیساتمات یس و منساجم  مقررات از یامجموعه پسماند تیریمد طورکلی،به. است تیریمد و یسامانده ازمندین و بوده

 گرید و یباشناسیز حفاظت، ،یمهندس اقتصاد، ،یعموم بهداشت اصول نیبهتر با مطابق دفع، تا دیتول کنترل به مربوط
 (. 4003، 4سوجادین) شودیم فیتعر یطیمح ستیز مالحظات

های قابل دسترس، مادیریت پساماند باا     در گذشته به دلیل جمعیت کم و فقدان ترکیبات غذایی و همچنین زمین
 الگوی مصارف خانوارهاا، تغییار در کمیات و     تغییرجمعیت، سریع  رشدولی امروزه با  ؛مشکل قابل توجهی روبرو نبود

 از شیبا  اسات  یضارور ، (2 40، 7موه و مناف)های زیاد و کاهش زمین برای دفن پسماندها هزینه کیفیت پسماندها،
   .ردیگ قرار توجه مورد ییروستا یهاطیمح در ژهیو به پسماند تیریمد گذشته

در پژوهشی باا عناوان درک عماومی از خطارات ناشای از روناد فعلای مادیریت         ( 4 40) 2کاتیب و همکاران-ال
دهنادگان و آگااهی آناان از خطارات      پسماندهای جامد شهری به این نتیجه رسیدند که بین دسترسی آموزشی پاساخ 

ر مقیاس ملی های بهداشتی د کنند که آموزش برنامه ها پیشنهاد می آن. ارتباط معناداری وجود دارد( درک خطر)پسماند 
    .  های ناشی از روند فعلی مدیریت پسماندهای جامد شهری مورد نیاز است افزایش آگاهی از خطرات زباله منظور به

انجاام  ( اساپانیا )تحقیقی با عنوان مشکل زباله و مادیریت آن، در جزایار قنااری     (2 40) 4تامارتا و همکاران سان 
هاا جادا    این سارزمین  چراکهای خیلی پیچیده است  های جزیره در سرزمین زائدکنند مدیریت مواد   ها بیان می د، آندادن

های دفان   محل عنوان بهکنند یک برنامه برای بازسازی مناطق تخریب شده،  ها پیشنهاد میآن. شده و محدود هستند
مشاکالت   نیتار  بازرگ همچنین با توجه به افزایش مستمر در مقدار زباله، زباله یکای از  . گرفته شود نظر درزباله باید 

در فضاهای کوچک و محدودی مانند جزایر، بهتارین فارض   . پیش روی مدیریت زیست محیطی در جزایر قناری است
 .  منطقی این است که پسماند تولید نشود

تحقیقی با عناوان خطرهاای زیسات محیطای الگوهاای دفاع پساماندها در روساتای          (0 40) 2رانمئالم و همکا
هاای حیااط    ها به این نتیجه رسیدند کاه زبالاه   انجام دادند آن( فلسطین اشغالی)ای در منطقه نگو در اسرائیل  ناشناخته
رناک سمی، خورنده و قابل اشتعالی قرار شود روستاییان را در معرض مواد خط که عمدتاً توسط زنان سوزانده می خلوت
اما با ایان وجاود    ؛اند روستاییان سطح باالیی از نگرانی را درباره خطرهای زیست محیطی پسماندها ابراز کرده. دهد می

 .ای انجام نشده است یافته محیطی آن اقدام سازمان درخصوص دفع پسماندها و کاهش خطرهای زیست

وضاعیت، مساائل و   : تحقیقی با عنوان مادیریت پساماندهای جاماد شاهری در چاین      (0 40) 3گ و همکارانژان
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 عناوان  بهمدیریت پسماندهای جامد .  : بودند از  های تحقیق عبارت طور خالصه برخی از یافته به .ها انجام دادند چالش
های محلی باید سازماندهی و مدیریت ایان   کند، بنابراین دولت یک سیستم غیررسمی در چین نقش مهمی را بازی می

تفکیک سیستماتیک پساماند،  . 4. تواند توسط مؤسسات شهری تنظیم شود در نظر بگیرند سیستم غیر رسمی را که می
زم است تا حد ممکن پساماندها در مبادأ تفکیاک    ال. مدیریت یکپارچه پسماند است موفقیکی از اجزای مهم سیستم 

پسماندهای ارگانیک با رطوبت باال باید از مواد قابل بازیافات  . شود کاهش یابد شوند تا مقدار پسماندهایی که دفن می
درصد از کل  30تقریباً . در حال حاضر ابزار غالب دفع پسماندهای جامد شهری در چین دفن کردن است. 7. جدا شوند

و عمال بهباود    آوری شیرابه نیاز باه بهباود دارناد    های جمع سیستم. شود اندهای جامد تولید شده در چین دفن میپسم
 .های محل دفن باید به طور قابل توجهی افزایش یابد وضعیت شیرابه

: النکایسار  جناوب  در یشاهر  جاماد  یپساماندها  تیریماد  عنوان با یقیتحق در (4002)  همکاران وی داناراچیو
 پساماند  یآورجماع  خادمات  باه  هاا خاانواده  از درصد 42 تنها که دندیرس جهینت نیا به هاچالش و موضوعات مسائل،
 بدون مناطق در هاخانواده از یتوجه قابل تعداد. است درصد دو از ترکم ییروستا مناطق در مقدار نیا و دارند یدسترس
 نشاان  نیهمچنا  مطالعه نیا. کنند اقدام پسماند یآورجمع یبرا یمحل مقامات دارند انتظار پسماند، یآورجمع خدمات
 اسات  شاده  شانهاد یپ و اسات  نییپا تقاضا شیافزا به توجه با پسماند دفع یبرا هاتیسا تیاکثر تیظرف که است داده
 .شود انجام حاضر حال یتقاضا به ییپاسخگو یبرا پسماند دفع یهاتیسا یفور بهبود

های مدیریت پسماندهای جامد شهری در کشورهای در حاال   تحقیقی با عنوان چالش (4002)  4و همکاران هنری
 ی باالست چراکاه نیرزمیزهای سطحی و  پذیری آب کنند آسیبها بیان می آن. انجام دادند( کنیا: مطالعه موردی)توسعه 

آزادساازی  . گیرناد  های دفع پسماندهای جامد شهری را درنظار مای   محیطی سایت اثرات زیست ندرت بهمقامات محلی 
محیطای   غیرقانونی پسماندهای جامد در سواحل رودخانه و یا در کنار جاده باعث ایجاد تهدیدهای اقتصاادی و زیسات  

سازی خدمات  مقابل بهینهسیستم حمل و نقل ضعیف پسماندهای جامد شهری، کمبود منابع مالی کافی در . شده است
نفعان برای دستیابی باه مادیریت پایادار پساماند      کنند مشارکت ذی پیشنهاد می ها آن. دفع پسماندهای جامد قرار دارد

حل به سمت بهبود مدیریت پسماندهای جاماد   ی و بخش خصوصی در ارائه راهردولتیغهای  مهم است و نقش سازمان
 .ضروری است

 یناواح  در پساماند  تیریماد  یراهبردهاا  و یطا یمحسات یز مخاطرات لیتحل" عنوان با یقیتحق (734 ) یصفار

 ساتم یس ضاعف  نقااط  جمله از هاآن. دادند انجام "یگرم شهرستان ،یمرکز اجارود دهستان: یمورد مطالعه ،ییروستا
 روساتاها،  ساطح  در پساماند  تیریماد  به آشنا و متخصص افراد وجود عدم مطالعه، مورد منطقه در را پسماند تیریمد

 نیتار  کیا نزد در انیروستائ توسط هازباله دفع ،ییروستا پسماند تیریمد به نسبت ارانیده سواد و یآگاه نییپا سطح
 هاا آن یاقتصاد ارزش و هازباله کیتفک یچگونگ خصوص در یآگاه عدم ،(غیره و هاجاده ها،رودخانه ریمس در) محل

 .کردند ذکر هازباله دفن محل یراصولیغ و نامناسب یابیمکان و

                                                                                                                                                         
1- Vidanaarachchi et al 

2- Henry et al 
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 یروساتاها  در ییروساتا  یپساماندها  تیریماد  تیوضاع  یبررسا " عنوان با یقیتحق (733 ) همکاران و اکبرزاده

 را مطالعاه  ماورد  یروستاها در پسماندها دفع محل مشکالت نیترمهم پژوهش نیا در. دادند انجام "تهران شهرستان
 3 ) ناامطبوع  یباو  ،(درصد 40) اطراف به رابهیش شدن یجار ،(درصد 44) اطراف طیمح به زباله یپراکندگ بیترت به

 حشارات  حضور ،(درصد هشت) انیروستائ ریمس و هاراه با مجاورت ،(درصد 2 ) یمسکون مناطق تا کم فاصله ،(درصد
 .اندکرده انیب( درصد شش) انیروستائ مزارع و هاباغ با مجاورت و( درصد هفت) دفع محل در واناتیح و

 ییروساتا  و یشاهر  یپسماندها تیریمد موجود تیوضع یبررس" عنوان با یقیتحق (730 ) همکاران و نوسپهریم
 و کارده  یبررسا  را پساماندها  تیریماد  موجاود  تیوضاع  هاا آن. دادند انجام "مناسب یراهکارها ارائه و فارس استان

 شیافازا  را منطقه در موجود یتنگناها و مشکالت یطورکل به ها آن. نمودند ییشناسا را بخش هر به مربوط مشکالت
 فقادان  پسماندها، دیتول کاهش جهت برنامه عدم و یرساناطالع و آموزش یهابرنامه فقدان پسماندها، دیتول روزافزون

 مادت  یطاوالن  تنااوب  گر،یکاد ی با ژهیو جزء و خشک تر، یپسماندها شدن مخلوط جهینت در و مبدأ در کیتفک طر 
 روساتاها  پسماند شدن رها و روستاها اکثر در دفن محل فقدان روستاها، اکثر و کوچک یشهرها در پسماند یآورجمع
 .کردند ذکر

 روش باه  ییروساتا  یپساماندها  تیریماد  یراهبارد  برناماه  ارائاه " عنوان با یقیتحق ( 73 ) همکاران و یجوز
A’WOT (نابیم: یمورد مطالعه)" ماورد  منطقه در را پسماند تیریمد ستمیس ضعف نقاط جمله از هاآن. دادند انجام 
 یبند زمان برنامه تیرعا عدم منازل، در زباله ینگهدار نامناسب ظروف از استفاده منازل، در زباله کیتفک عدم مطالعه،
 کارکناان  یناکااف  آماوزش  زبالاه،  حمال  استاندارد یهانیماش از استفاده عدم ،یاریده نیمأمور توسط زباله یآورجمع
 ذکار  یاریده کارکنان توسط زوائد یآورجمع هنگام در زباله کیتفک عدم ،یفرد بهداشت تیرعا خصوص در یاریده

 .کردند

 مبادأ  از کیا تفک طار   در شاهروندان  مشارکت تیوضع یبررس" عنوان با یقیتحق (734 ) همکاران و اینیمیفه

برنامه تیموفق عدم علل نیترمهم حاصله جینتا طبق. دادند انجام "آن یاصالح یراهکارها ارائه و یشهر یپسماندها
 24) هایشهردار توسط برنامه یاجرا در ینظمیب ای و اجرا عدم به بیترت به شهروندان دگاهید از مبدأ در کیتفک یها

 مساائل  ازجملاه  مختلاف  لیا دال باه  ماردم  فیضع یهمکار و( درصد 74) یکاربرد یهاآموزش نبودن یکاف ،(درصد
 .شد عنوان( درصد 44) یاقتصاد هیتوج نداشتن و یاجتماع و یفرهنگ

 جاماد  زائاد  مواد تیریمد بر اثرگذار عوامل یراهبرد یزیربرنامه" عنوان با یقیتحق در ( 73 ) همکاران و یخیش

 و فرصات  قاوت،  ضاعف،  نقااط  هاآن. دادند انجام "(بوکان شهر: یمورد مطالعه) SWOT لیتحل از استفاده با یشهر
( یتیریماد -ینهاد ،یطیمح-یکالبد ،یاقتصاد ،یفرهنگ-یاجتماع) ابعاد چارچوب در را پسماند تیریمد ستمیس دیتهد
نشان داد که ضعف مدیریت مواد زائاد جاماد شاهری در     SWOT مدل یبندجمع از حاصل جینتا. نمودند یبندمیتقس

لذا نیازمند . ها قرار گرفته استترین ضعفدر رتبه اول مهم 32/0با امتیاز وزنی  که یطور شهر بوکان بسیار باال بوده به
هاا  ها و رفع تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتر جهت کاهش ضعفهای مناسب دتر و ارائه سیاستتوجه بیش

 .باشدمی
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های زیرزمینی در محل تحقیقی با عنوان بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفیت منابع آب (732 )قوامی و همکاران 
های موجاود در  به عمل آمده از تأثیر زباله بر روی آب چاهانجام دادند در تحقیق  732 دفن زباله شهر سنندج در سال 

تاوان باه   که دلیل آن را مای  باشند های شهری مشخص گردید که تمامی این منابع غیرقابل شرب میمحل دفن زباله
 نظاران و اهمیات شاناخت   های صاحببنابراین براساس پیشینه تحقیق و دیدگاه .آلودگی ناشی از شیرابه زباله ربط داد
های آتی، بررسی وضعیت مسائل و مشکالت مدیریت پسماند ریزیمنظور برنامه مسائل و مشکالت مدیریت پسماند به

 .در منطقه مورد مطالعه موضوعی مهم و قابل توجه است

 هاروشمواد و 

تا کند  باشد که به شیوه پیمایشی و میدانی سعی می شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می روش لحاظ از
ریازان مربوطاه    مسائل و مشکالت موجود مدیریت پسماندهای روستایی را مورد شناسایی قرار داده و در اختیار برناماه 

 مطالعه، مورد منطقه در( یکشاورز و یخانگ) ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت و مسائل سنجش یبرا. قرار دهد
 را شاده  مطار   (مشاکالت )های گویه از هرکدام زانیم شد خواسته انیپاسخگو از و شد استفاده( مشکل) هیگو 44 از
 تحقیاق،  ابازار . کنناد  مشاخص  (ادیا ز و متوساط  کم، چ،یه) سطحی چهار کرتیل فیط اسیمق در خود یروستا یبرا

 زمیناه  ایان  در نظار صااحب  کارشناسان و اساتید از پانلی طریق از آن محتوایی روایی که بود ساخته محقق پرسشنامه
 روساتایی  خانوارهاای  کلیاه  را حاضار  تحقیق آماری جامعه. گرفت صورت آن در الزم اصالحات و شد واقع تأیید مورد

 شهرساتان  ایان  در روساتایی  خانوار 773 7 (730 ) ایران آمار مرکز گزارش طبق که دادند تشکیل قزوین شهرستان
 چناد  گیاری نموناه  روش طریق از و تعیین نفر 222 با برابر اینمونه حجم کوکران فرمول با استفاده از .دارند سکونت
 بخاش  ساه  تصاادفی  صاورت  باه  اول مرحله در که صورت بدین. شدند واقع مطالعه مورد و انتخاب تصادفی ای مرحله
 دهستان چندین بخشی هر از دوم مرحله در و گردید انتخاب بخش پنج مجموع از مرکزی و غربیالموت شرقی،الموت

 از نهایات  در. شادند  انتخااب  تصادفی صورت به روستا چندین نیز ها دهستان این درون از و انتخاب تصادفی صورت به
 باه  و دهیا گرد انتخااب  متناسب تصادفی ایطبقه یریگنمونه روش به مطالعه مورد خانوارهای نمونه نیز روستاها داخل
 باا  پژوهش این محاسبات و پردازیداده. گردید اطالعات کسب به اقدام روستایی خانوارهای از حضوری مصاحبه شیوه

هاای آمااری مربوطاه از قبیال      از شااخص   در بخش آمار توصیفی .گرفت صورت SPSSWin18 افزار نرم از استفاده
 متغیرهاای  تلخیص منظور به در بخش آمار استنباطی . فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید

 .شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از روستاییان دیدگاه از ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت

 بحث و جينتا

 و زن انیپاساخگو  از( درصاد  4/47) نفر 423 که داد نشان مطالعه مورد جامعه ختیشناجمعیت هایویژگی بررسی
 3 / ) نفار  32. ندبود( سال 22/22 با برابر میانگین) سالمیان پاسخگویان غالب .باشندیم مرد( درصد 3/22) نفر 3 4
 نفار  4 4 کشااورز، ( درصاد  7/27) نفر  40 شغل .بودند متأهل( درصد  3/3) نفر 730 و مجرد انیپاسخگو از( درصد

 .بود  آموزدانش( درصد 2/0) نفر دو و دانشجو( درصد 2/7) نفر 2  کارمند،( درصد 4/2) نفر 70 دار،خانه( درصد 7/22)
 0 /7) نفار  23 نوشاتن،  و خوانادن ( درصاد  4/3) نفار  73 سواد،یب( درصد  3/7) نفر 23  الت،یتحص زانیم لحاظ از

 40 و پلمیا دفاوق ( درصد 7) نفر 2  پلم،ید( درصد 3 / ) نفر 32 کل،یس( درصد 3 /3) نفر 37 ،ییابتدا مدرک( درصد
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 .( جدول ) بودند باالتر و یکارشناس مدرک یدارا( درصد 0 /3) نفر

 تیریماد  مشاکالت  و مساائل  نیتار مهام  ماورد  در نیقزو شهرستان ییروستا یخانوارها نظرات لیتحل منظور به
 استفاده ((7) ادیز و (4) متوسط ،( ) کم ،(0) چیه) سطحیچهار کرتیل فیط قالب در هیگو 44 از ییروستا یپسماندها

 کوچک راتییتغ بیضر از ن،ینگندی مشکالت از میانگین آنها استفاده شد و در صورت برابر بودن میاب جهت رتبه. شد
 جینتا به توجه با. دهدیم نشان رتبه برحسب را ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت و مسائل 4 جدول. شد استفاده
 ژهیا و و خشاک  تار،  یپساماندها  شادن مخلاوط  جهینت در و مبدأ در کیتفک طر  فقدان بیترت به 4 جدول در مندرج

 کمباود  ایا  نباود  و یکشااورز  یپساماندها  تیریمد با مرتبط یهاآموزش کمبود ای نبود گر،یکدی با یخانگ( خطرناک)
 در ییروساتا  یپساماندها  تیریماد  مشاکالت  نیترمهم از بیترتبه یخانگ یپسماندها تیریمد با مرتبط یهاآموزش
 .است شده انیب انیروستائ دگاهید از مطالعه مورد منطقه

 شناختی خانوارهای روستایی های جمعیت ویژگی . جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر

 جنسیت
 4/47 423 زن
 3/22 3 4 مرد

 وضعت تأهل
 3 /  32 مجرد
  3/3 730 متأهل

 شغل

 7/27  40 کشاورز
 7/22 4 4 دار خانه

 4/2 70 کارمند
 2/7 2  دانشجو
 2/0 4 آموز دانش

 سطح تحصیالت

  3/7 23  سواد بی
 4/3 73 خواندن و نوشتن
 0 /7 23 مدرک ابتدایی

 3 /3 37 سیکل
 3 /  32 دیپلم

 7 2  فوق دیپلم
 0 /3 40 باالترکارشناسی و 

  قیتحق یهاافتهی: مأخذ    
 

هاای  تارین روش عناوان یکای از کااراترین و اقتصاادی     جداسازی و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ تولید به
دهاد اکثار   هاا نشاان مای   بررسای . (732 نقوی و حسانی،  )گیرد پردازشی، امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت می

کشورهای پیشرفته و موفق در زمینه مدیریت پسماند نظیر آلمان و سوئد کار خود را با آموزش و جلب همکاری ماردم  
ساازی و آماوزش عماومی و    فرهناگ  (.734 نیاا و همکااران،   فهیمای )اند در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ آغاز کرده

ها و ایجاد روابط عمومی فعال و پویا بین مدیریت روستاها و مسؤلین باا ماردم و همچناین    هتخصصی مستمر در رسان
آن  تیا تفکیک از مبادأ و موفق  یترین ابزار اجرای برنامهها از ضروریهای اجرایی مختلف با دهیاریهمکاری دستگاه

  (.734 صفاری، )است 
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 و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی بندی مسائلرتبه .2جدول 

 نیانگیم ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت
انحراف

 اریمع
 رتبه

( خطرناک) ژهیو و خشک تر، یپسماندها شدن مخلوط جهینت در و مبدأ در کیتفک طر  فقدان
 گریکدی با یخانگ

34/4 43/0   

 4 0/ 2 23/4 یکشاورز یپسماندها تیریمد با مرتبط یهاآموزش کمبود ای نبود
 7 37/0 44/4 یخانگ یپسماندها تیریمد با مرتبط یهاآموزش کمبود ای نبود
 2 37/0 24/4 یکشاورز یپسماندها خصوص در انیروستائ کم دانش و یآگاه عدم
 در خانوارها مشارکت عدم و  منزل در گریهمد از یخانگ یهازباله یجداساز و کیتفک فرهنگ نبود
 نهیزم نیا

24/4 30/0 4 

 2 32/0 4/ 2 زباله کمتر دیتول زین و کمتر مصرف خصوص در ازین مورد فرهنگ وجود عدم
 3 23/0 40/4 یخانگ یپسماندها و هازباله کیتفک خصوص در انیروستائ کم دانش و یآگاه عدم
 یپسماندها از مجدد استفاده از یناش یاقتصاد ارزش خصوص در انیروستائ کم دانش و یآگاه عدم
 یخانگ

40/4 22/0 3 

 یپسماندها نامناسب کردن رها اثر در انییروستا یبرا یبهداشت مسائل جادیا و هایماریب انواع بروز
 طیمح در یخانگ

02/4 34/0 3 

 0  33/0 02/4 هاآن نامطبوع یبو و هازباله رابهیش شدن یجار
    0/ 3 02/4 سال از ییهازمان در آنها شیافزا و  دفع محل در یموذ جوندگان و حشرات وجود
 یپسماندها از مجدد استفاده از یناش یاقتصاد ارزش خصوص در انیروستائ کم دانش و یآگاه عدم

 یکشاورز
07/4 23/0  4 

 توسط زباله پاشوختیر و...(  و موش گربه، سگ، مثل) روستا سطح در جوندگان و واناتیح وجود
 هاآن

0 /4 27/0  7 

منظره جادیا و هاآن رابهیش شدن یجار و یارتباط یهاراه و هاجاده اطراف در یدام کود کردن تلنبار
 نامناسب ی

3 /  22/0  2 

 4  30/0  /23 یکشاورز یپسماندها تیریمد نهیزم در توانمند یآموزش کارشناسان و مروجان نبود و کمبود
 یآور جمع کباری مدت چند هر) روستا یهازباله و یخانگ یپسماندها یآورجمع مدت یطوالن تناوب

 (شودیم
22/  34/0  2 

 و هاجاده کنار ها،رودخانه ریمس در) محل نیتر کینزد در انیروستائ توسط هازباله دفع و کردن رها
)... 

23/  30/0  3 

 3  32/0  /22 آن تیریمد نحوه و یخانگ یپسماندها به نسبت ارانیده یآگاه و سواد نییپا سطح
 3  34/0  /72 انیروستائ مزارع و هاباغ با یخانگ یپسماندها دفع یهامکان مجاورت
 40 33/0  /70 یکشاورز یپسماندها و عاتیضا از مجدد استفاده جهت یلیتبد عیصنا نبود و کمبود
  4 22/0  /03 ( نقل و حمل ،یآورجمع) یخانگ پسماند تیریمد به مربوط زاتیتجه و امکانات کمبود ای نبود

 44 32/0  /04 روستا طیمح در یخانگ یهازباله و پسماندها شدن رها و روستا در دفع محل فقدان
 47 30/0 33/0 ییروستا یمسکون یهاساختمان به یخانگ یپسماندها و هازباله دفع محل یکینزد
 42 37/0 32/0 رماهریغ و ناآشنا افراد توسط یخانگ یپسماندها نقل و حمل و یآورجمع
 یکشاورز یپسماندها کردن رها اثر در انییروستا یبرا یبهداشت مسائل جادیا و هایماریب انواع بروز
 طیمح در

4/0 23/0 44 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
 

هاای  عالوه براین تجربه نشان داده است مردم به عنوان تولیدکنندگان پسماند، نقاش اصالی را در اجارای طار     
فهیمای )باشد ها عمالً موفق نمیها بدون جلب مشارکت آنکنند و اجرای این نوع طر مبدأ پسماند ایفا میتفکیک از 
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کاه   یتوجه به اهمیت تفکیک و جداسازی پساماندها در مبادأ و همچناین از آنجاائ    بنابراین با(. 734 نیا و همکاران، 
اسات اجارای    یشده است ضرور ترین مشکل در منطقه موردمطالعه شناخته عنوان مهم فقدان طر  تفکیک در مبدأ به

 . های مدیریت پسماند در منطقه قرار گیرد طر  تفکیک در مبدأ با مشارکت مردم از الویت

 اکتشافی عاملی تحلیل از انیئروستا دیدگاه از ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت متغیرهای تلخیص منظور به
 سطح در و 32/7373 برابربارتلت  آماره مقدار و 33/0 برابر KMOمقدار ضریب . شد استفاده هاداده تلخیص رویکرد با
 شاش  بررسای،  از بخاش  این در. بودند مناسب یعامل لیتحل یبرا هاداده دار بود و لذا معنی( =000/0Sig) درصد کی

 ساهم ) بارعااملی  اساس بر های روستاییپسماند تیریمد مشکالت و شدند استخراج یک از باالتر ویژه مقادیر با عامل
 درصد 23/22 عوامل این و شدند مرتب واریماکس روش به متعامد عاملی چرخش از پس و( عامل تشکیل در یک هر
 .نمودند تبیین را واریانس کل از

 و عوامال  از یک هر واریانس درصد ها،آن از یک هر ویژه مقادیر با همراه شده استخراج عوامل تعداد 7 جدول در
 اناد  توانساته  عامل شش مجموع در شودیم مشاهده جدول در که طورهمان. است آمده عوامل واریانس تجمعی درصد
 .کنند تبیین نیقزو شهرستان در را ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت و مسائل واریانس کل از درصد 23/22

 عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی  .3جدول 

 واریانس تجمعی درصد ویژه مقدار واریانس درصد ویژه مقدار هاعامل

 3 / 0 3 / 0 44/2 عامل اول

  7/7  2 /   47/7 عامل دوم

 42/27 4 /   04/7 عامل سوم

 44/ 4 33/3 42/4 عامل چهارم

 43/ 4 33/2  /32 عامل پنجم

 23/22 23/4  /72 عامل ششم

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
 

پس از بررسی متغیرهای مربوط با هر عامل و بارهای . اندخود از چند متغیر تشکیل شده های فوقهریک از عامل
مبنای قرارگرفتن متغیرهایی باا   ها نیز پس از چرخش بروضعیت بارگذاری عامل. گذاری شدندها، عوامل نامعاملی آن

 .آمده است 2نتایج در جدول . باشدمی 2/0تر از  بارعاملی بزرگ

 درصاد  3 / 0 ییتنهاا  به یخانگ یپسماندها یینها دفع تیریمد مشکل اول، عامل داد نشان یعامل لیتحل جینتا
 دور باه  و یبحران نسبت به طیشرا در رانیا یپسماندها تیریمد نظام که تیواقع نیا. کند یم نییتب را کل انسیوار از
 (. 73  همکاران، و ییتقوا) ستین دهیپوش یکس بر دارد قرار مطلوب تیوضع از

یما  نیای تب را کل انسیوار از درصد 2 /   ییتنها به( یخانگ یپسماندها)ی آموزش-یفرهنگ مشکل دوم، عامل
. اسات  یانساان  مناابع  نگارش  و نشیا ب رفتاار،  رییا تغ در عامل نیمؤثرتر و یاجتماع توسعه و تحول ابزار آموزش. کند

 توساعه  باه  دنیرسا  یهاا راه از یکی رمنظمیغ ای و منظم ،یتخصص ،یررسمیغ ،یرسم از اعم هاجنبه تمام در آموزش
 . است داریپا
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 افتهیاز ماتریس چرخشآمده  دست متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی به .4جدول 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ  

 متغیرها عامل
بار 

 عاملی

مشکل مدیریت دفع 
  یینها

 (پسماندهای خانگی)

 30/0 های مسکونی روستاییها و پسماندهای خانگی به ساختماننزدیکی محل دفع زباله
 33/0 ها و مزارع روستائیانهای دفع پسماندهای خانگی با باغمجاورت مکان

 37/0 پسماندهای خانگی توسط افراد ناآشنا و غیرماهر آوری و حمل و نقلجمع
 34/0 ها در محیط روستافقدان محل دفع در روستا و رها شدن پسماندها و زباله

ها و ها، کنار جادهدر مسیر رودخانه)ترین محل ها توسط روستائیان در نزدیکرها کردن و دفع زباله
)... 

23/0 

 23/0 های روستازباله پسماندهای خانگی و آوریتناوب طوالنی مدت جمع
 0/ 2 (آوری، حمل و نقلجمع) ینبود یا کمبود امکانات و تجهیزات مربوط به مدیریت پسماندهای خانگ

 -مشکل فرهنگی
 یآموزش

 (پسماندهای خانگی) 

 33/0 های خانگیعدم وجود فرهنگ مورد نیاز در خصوص مصرف کمتر و نیز تولید کمتر زباله
های خانگی از همدیگر در منزل و عدم مشارکت خانوارها در نبود فرهنگ تفکیک و جداسازی زباله

 این زمینه
33/0 

( خطرناک)فقدان طر  تفکیک در مبدأ و در نتیجه مخلوط شدن پسماندهای تر، خشک و ویژه 
 خانگی با یکدیگر

23/0 

 23/0 خانگیهای مرتبط با مدیریت پسماندهای نبود یا کمبود آموزش

 مشکل بهداشتی

 (پسماندهای خانگی) 

های خانگی پاش زبالهوو ریخت...( و  مثل سگ، گربه)وجود حیوانات و جوندگان در سطح روستا 
 هاتوسط آن

30/0 

 37/0 هایی از سالها در زمانوجود حشرات و جوندگان موذی در محل دفع و افزایش آن
 30/0 هاخانگی و بوی نامطبوع آنهای جاری شدن شیرابه زباله

ها و ایجاد مسائل بهداشتی برای روستاییان در اثر رها کردن نامناسب پسماندهای بروز انواع بیماری
 خانگی در محیط

20/0 

 23/0 مجدد از ضایعات و پسماندهای کشاورزیکمبود و نبود صنایع تبدیلی جهت استفاده 

 
در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای عدم آگاهی و دانش کم روستائیان 

 کشاورزی
2 /0 

 یبهداشت-مشکل دانشی

 (پسماندهای کشاورزی) 
 43/0 عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص پسماندهای کشاورزی

ایجاد منظرهها و های ارتباطی و جاری شدن شیرابه آنها و راهتلنبار کردن کود دامی در اطراف جاده
 نامناسب ی

44/0 

ها و ایجاد مسائل بهداشتی برای روستاییان در اثر رها کردن پسماندهای کشاورزی بروز انواع بیماری
 در محیط

43/0 

 یدانش مشکل

 (پسماندهای خانگی) 

 34/0 ها و پسماندهای خانگیعدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص تفکیک زباله
 43/0 سواد و آگاهی دهیاران نسبت به پسماندهای خانگی و نحوه مدیریت آنسطح پایین 

عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای 
 خانگی

23/0 

 یآموزشمشکل

 (پسماندهای کشاورزی) 

 30/0 مدیریت پسماندهای کشاورزیکمبود و نبود مروجان و کارشناسان آموزشی توانمند در زمینه 
 47/0 های مرتبط با مدیریت پسماندهای کشاورزینبود یا کمبود آموزش
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 و مقادم ی زماان ) اسات  جامعاه  معضاالت  و مسائل با مواجه در فرد یآگاه شیافزا وهیش و ابزار نیمؤثرتر آموزش
 ،یجداسااز  نحاوه  آماوزش  ،یرسان اطالع ،یسازفرهنگ تیمسؤول پسماندها، قانون شش ماده مطابق(. 734  ،یدیسع

 عیصانا  ،یکشاورز جهاد وزارت و است قرارگرفته هارسانه و مایصداوس سازمان عهده بر پسماندها افتیباز و یآورجمع
 کنناد  اقادام  دکننادگان یتول و انیروساتائ  آموزش و یرساناطالع به اندشده موظف درمان و بهداشت و کشور معادن، و
 (.734  همکاران، و یرترابیم)

 نیای تب را کال  انسیوار از درصد 4 /   عامل نیا. شد ینامگذار یخانگ یپسماندها یبهداشت مشکل سوم، عامل
 را کل انسیوار از درصد 33/3 عامل نیا. است یکشاورز یپسماندها یبهداشت و یدانش مشکل چهارم، عامل. کندیم
 را کال  انسیا وار از درصاد  33/2 نیز عامل نیا. باشدیم یخانگ یپسماندها یدانش مشکل پنجم، عامل. کندیم نییتب
 .کندیم نییتب

 یکشااورز  یپساماندها  خصوص در زین چهارم عامل در ،یخانگ یپسماندها بر عالوه یآگاه عدم و دانش مشکل
 خواهاد  رفتار یرو یملموس راتیتأث مناسب، دانش که دارد یجا یدولت یهایگذاراستیس قلب در تصور نیا. شد ذکر

 و مساائل  از یآگااه . باشاد یما  برخاوردار  یخاصا  تیاهم از یطیمحستیز رفتار در یطیمحستیز دانش نقش. داشت
 نیهما  به. شودیم گرفته نظر در یطیمحستیز یدغدغه یبرا یازینشیپ عنوان به معموالً ،یطیمحستیز موضوعات

یم را یطیمحستیز مشکالت از یاریبس که است نیا ستیزطیمح مطالعات در یاساس یهافرضشیپ از یکی ل،یدل
سات یز داناش  که است نیبرا اعتقاد گر،ید عبارتبه. نمود برطرف ستیزطیمح مورد در یعموم دانش شیافزا با توان
 از یکا ی آن از حفاظات  و سات یزطیمح. (730  ،یصالح) است یطیمحستیز مشکالت از یاریبس حل دیکل ،یطیمح

سات یز مشاکالت  حال  یبرا مطمئناً. باشدیم سوم هزاره آستانه در یبشر جوامع توجه مورد یهاچالش و موضوعات
 سات یزطیمحا  بار  عملکردشان عواقب از مردم اگر. است اطالعات و یآگاه شیافزا امور نیتریاساس از یکی یطیمح
 در اقدام نیاول نکهیا به باتوجه (.733  همکاران، و یردامادیم) کرد خواهند رفتار ترمناسب و دهیپسند اریبس باشند آگاه
 حیصاح  نحاوه  باه  نسابت  انییروساتا  نگارش  رییا تغ و یآگاه شیافزا پسماندها، تیریمد مختلف مراحل یسازنهیبه
 و داناش  شیافازا  خصاوص  در ییهابرنامه دیآیم نظر به یضرور نیبنابرا ؛(734  ،یصفار) باشدیم پسماند تیریمد
 افاراد  یآگااه  و داناش  رایا ز رد؛یا بگ صاورت  یکشااورز  و یخانگ یپسماندها تیریمد خصوص در انیروستائ یآگاه
 را هاا برناماه  یاجارا  یادیا ز حاد  تا و است شده شناخته پسماند تیریمد یرفتارها در رگذاریتأث و مهم عامل عنوان به

، 7همکارانمادوکس و ؛ 0 40، 4پارسل و مگاتی؛ 4003،  سوجادینو همکاران) کندیم نیتضم را آن تیموفق و لیتسه
 . (4 40،  2و همکاران بارتولتو؛   40

4همکاران و وانگ است ذکر قابل
  4همکااران  و کیا فر ؛(4003)  یجول و اردیبا ؛( 400) 2همکاران و بار ؛(2 40) 

                                                                                                                                                         
1- Sujauddin et al 

2- Purcell and Magette 

3- Maddox et al 
4- Bortoleto et al 

5- Wang et al 

6- Barr et al 
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 خاود  قاتیتحق در (732 ) همکاران و یفردوس و( 733 ) همکاران و یمیابراه ؛( 73 ) همکاران و عمادزاده؛ (4002)
 . اندکرده دیتأک یطیمحستیز یرفتارها بر دانش ریتأث بر

 را کال  انسیا وار از درصد 23/4 عامل نیا. است یکشاورز یپسماندها خصوص در یآموزش مشکل ششم، عامل
 یپساماندها  تیریماد  خصاوص  در آماوزش  شاد  مطار   یخانگ یپسماندها خصوص در که طورنهما. کندیم نییتب

 یپساماندها  تیریماد  خصاوص  در آموزش است یضرور نیبنابرا. باشد یم تأمل قابل و مهم یموضوع زین یکشاورز
 .ردیگ قرار موردتوجه زین یکشاورز

  های و پيشنهادريگجهينت

 در کشاورها  یاساسا  مشاکالت  از یکا ی عناوان  باه  پسماندها تیریمد سوء از یناش یطیمحستیز خطرات امروزه
 ییها چالش و مشکالت و ییروستاجامعه گاهیجا و تیاهم به توجه با رو، نیا از. است مطر  ییروستا و یشهر مناطق

 یمیمستق اثرات و عتیطب به روستاها شتریب یکینزد واسطه به و است، مواجه آن با خود توسعه ندیفرا در جامعه نیا که
 ییروساتا  یپسماندها تیریمد مشکالت و مسائل شناخت رند،یپذیم عتیطب از که یراتیتأث و گذارندیم عتیطب بر که
 را موجاود  ناامطلوب  طیشرا و تیوضع بخواهد که یطرح هر یعلم نظر نقطه از رایز. است برخوردار ییبسزا تیاهم از

 یهاا حال راه ارائاه  باه  نسبت موجود، مشکالت و مسائل شناخت از استفاده با نخست گام در دیبا د،ینما یبخشسامان
 . دینما اقدام مؤثر و مناسب

 یکا ی ستیزطیمح بر پسماند بارانیز یاثرها به توجه و پسماند حیصح تیریمد یبرا یزیربرنامه دیتردیب امروزه
 حیصاح  تیریماد  جهات  در یزیا ربرنامه. است کشور داریپا توسعه بلندمدت منافع نیتأم یراستا در یضرور اصول از

 تیوضاع  از اطاالع  عدم و یتوجهیب و بوده موجود تیوضع از درست یاطالعات ازمندین کشور در ییروستا یپسماندها
 خااک،  یآلاودگ  رینظ یطیمحستیز ناگوار عوارض و ها یماریب انواع بروز جمله از یبهداشت نامطلوب یامدهایپ موجود
 در تواندیم ییروستا یپسماندها تیریمد مشکالت و مسائل موجود تیوضع از یآگاه نیبنابرا. دارد یپ در را هوا و آب

 . ردیگ قرار کاربرد مورد مؤثرتر یزیربرنامه جهت

 یپساماندها  تیریماد  مشاکل اولین  داد، نشان های مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی گویه بندی رتبه جینتا
( خطرنااک ) ژهیو و خشک تر، یپسماندها شدن مخلوط و مبدأ در کیتفک طر  فقدان موردمطالعه، منطقه در ییروستا
بنابراین با توجه به اهمیت تفکیک و جداسازی پسماندها در مبدأ و همچنین از آنجائیکه فقدان . است گریکدی با یخانگ

شاود اجارای    ترین مشکل در منطقه مورد مطالعه شناخته شده است، پیشانهاد مای   مهم عنوان بهطر  تفکیک در مبدأ 
باتوجاه باه نتاایج    . رار گیارد هاای مادیریت پساماند در منطقاه قا      طر  تفکیک پسماندهای خانگی در مبدأ از الویات 

ترتیب نباود   ، دومین و سومین مشکل در خصوص مدیریت پسماندهای روستایی در منطقه مورد مطالعه، بهآمده دست به
هاای مارتبط باا مادیریت      های مرتبط با مدیریت پسماندهای کشااورزی و نباود یاا کمباود آماوزش      یا کمبود آموزش

                                                                                                                                                         
1- Bayard and Jolly 

2- Frick et al 
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هاای درگیار باا قضایه      شاود تماامی ساازمان    بنابراین پیشنهاد می. ن عنوان شدپسماندهای خانگی از دیدگاه روستائیا
رسانی در خصوص مدیریت پسماندهای روساتایی   صدا و سیمای استان، آموزش و اطالع خصوص بهمدیریت پسماندها 

 . را در الویت قرار دهند( خانگی و کشاورزی)

 مشاکل ی، خاانگ  یپساماندها  یینهاا  دفاع  تیریدما  مشاکل ترتیب شش عامل  نتایج تحلیل عاملی نشان داد، به
 یپساماندها  یبهداشات  و یدانشا  مشاکل  ،یخانگ یپسماندها یبهداشت مشکل ،یخانگ یپسماندها یآموزش-یفرهنگ
 از درصاد  23/22 مجماوع  دری کشااورز  یپساماندها  یآموزش مشکل و یخانگ یپسماندها یدانش مشکل ،یکشاورز

 نیای تب مطالعاه  مورد منطقه در را (خانگی و کشاورزی)یی روستا یپسماندها تیریمد مشکالت به مربوط کل انسیوار
گارفتن   نظر دردفع نهایی پسماندهای خانگی با  منظور بههای مناسب  شود رفتارها و گزینه بنابراین پیشنهاد می. نمودند

ساازی و   شود فرهنگ همچنین پیشنهاد می. محیطی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک انتخاب گردد فاکتورهای زیست
کاهش تولید پسماند در مبادأ، تبلیغاات در راساتای ارتقاای      منظور بهارتقای آموزش عمومی برای تغییر الگوی مصرف 

دی در روساتاها، ملازم سااختن خانوارهاای روساتایی و      فرهنگ جامعه برای تفکیک و کاهش حجم پسماندهای تولیا 
بندی تعیین شده برای جلوگیری از ایجاد مناظر نامناسب و پخاش   های خانگی به رعایت زمان آوری زباله مأموران جمع

و توانمندی مروجان و   آموزش منظور حفظ بهداشت محیط روستا، ها در اثر هجوم جوندگان و حیوانات ولگرد به آلودگی
اهمیات   خصاوص  درگران در زمینه مدیریت بهینه پسماندهای کشاورزی و ارتقاای ساطح داناش روساتائیان      سهیلت

ی طاورکل  باه همچناین  . های آموزشی مورد توجاه قارار گیارد    مدیریت پسماندهای خانگی و کشاورزی از طریق برنامه
 از گاذاران اسات یس و زانیا ربرنامه کشور، داریاپ توسعه تیدرنها و روستا داریپا توسعه به لین منظوربه شودیم شنهادیپ

 . کنند استفاده هاپژوهش گونه نیا نتایج

 منابع

 زدیا  شاهر  مردم عملکرد و یآگاه یبررس .733  .م ی،ابوتراب و. ی ،افرا ،.ا ی،شاهسون ،.م ی،سمائ ،.  .م ،احرامپوش ،.ا ی،میابراه
  .30-33: (2) 3 ،بهداشت طلوعمجله . یشهر جامد زائد مواد تیریمد مورد در

 شهرساتان  یروستاها در ییروستا یپسماندها تیریمد تیوضع یبررس .733  .س ی،ریبش و. م ی،منشور ،.  ،طال ،.ع ،اکبرزاده
  .آبان، تهران 4 -2 ، رانیا طیمح بهداشت یمل شیهما نیدوازدهم مقاالت مجموعه. تهران

 با آن رابطه و ییروستا آموزاندانش یطیمحستیز یهایآگاه زانیم برآورد .734  .  ،زادهییسودا و. ا .ع ،انیمیکر ،.ف ی،زدیا
 یی،روساتا  یهاپژوهش. اصفهان یج منطقه یروستاها ییراهنما دوره آموزان دانش: یمورد مطالعه انیمرب و نیوالد یآگاه
2 (2) :334-333. 

 داریا پا توساعه  یراساتا  در یگام ،یشهر جامد یپسماندها تیریمد . 73  .  ی،قنبر و. ش ،زادیکاظم ،.م .یموسو ،.م یی،تقوا
 . 2-20: (4 ) 2 ی،امنطقه و یشهر یهاپژوهش و مطالعات. زنجان شهر: یمورد مطالعه

 مطالعاه ) A’WOT روش به ییروستا یپسماندها تیریمد یراهبرد برنامه ارائه . 73  .م ی،زارع و. م ی،دهقان ،.ع .س ی،جوز
  .      37-03 : (2) 73 ی،شناسطیمح(. نابیم: یمورد
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. همادان  شهرساتان  یکشااورز  یپسماندها یکیزیف پردازش .733  .ل ی،بیط و. ب ی،لرستان ،.س ی،اردکان سبحان ،.م ی،چراغ
  . اردیبهشت، مشهد 4-7 ،پسماند تیریمد یمل شیهما نیپنجم مقاالت مجموعه

 و حفاظات  یملا  شیهماا  نیاول مقاالت مجموعه(. ایشهن یروستا: )یمورد مطالعه یکشاورز پسماند افتیباز . 73  .  ی،دریح
  .اسفند، همدان 7 ،ستیز طیمح ستیز طیمح یزیربرنامه

 مطالعاه ) یشاهر  پسماند تیریمد سامانه اتیح چرخه یستیز طیمح یابیارز .733  .ن ی،خراسان و. ع ی،نیماهسلمان ،.ر ی،عیرف
  . 403-440: (4) 2 ی، عیطب منابع و یکشاورز علوم مجله(. مشهد شهر: یمورد

 یهاا پاژوهش . رانیا ا در ییروساتا  توساعه  یربرناماه  ینظار  یهایکاست . 73  .ع ،هیلو یمیابراه و. غ ی،غفار ،.ج .م ی،زاهد
 .  -42: (4 ) 7 یی،روستا

 ییابتادا  مقطاع  معلمان مهارت و نگرش دانش، یارتقا بر ستیز طیمح آموزش ریتأث یبررس .734  .م ی،دیسع و. ا ،مقدم یزمان
  . 3 -70: (7)   ،داریپا توسعه و ستیز طیمح آموزش. تهران پرورش و آموزش 4  منطقه

  .737 /07/07: ، آخرین دسترسیpasmand.tehran.ir: قابل دستیابی در. 737 . سازمان مدیریت پسماند گزارش

: ، آخاارین دسترساایwww.imo.org.ir :یابی دردسات  قاباال .737 . کشاور  هااایدهیااری  و هاااشاهرداری  سااازمان گازارش 
04/ 4/ 737 

 باا  یشاهر  جاماد  دیا زا ماواد  تیریمد بر اثرگذار عوامل یراهبرد یزیربرنامه . 73  .چ ،زادهیموس و. ش ی،آهنگر ،.غ ی،خیش 
 . - 4: (40) 2، طیمح شیآما(. بوکان شهر: یمورد مطالعه) SWOT لیتحل از استفاده

 چماران  دیشاه  دانشاگاه  یتا یترب علوم مجله. التیتحص و یطیمح ستیز دانش ،یطیمح ستیز یرفتارها .730  .ص ی،صالح
  .    40-440: (4) 2 ،اهواز

 دهساتان : یماورد  مطالعاه  ،ییروستا ینواح در پسماند تیریمد یراهبردها و یطیمحستیز مخاطرات لیتحل .734  .ا ی،صفار
 . 3- 3: (7) 4 یی،روستا توسعه و فضا اقتصاد. یگرم شهرستان ،یمرکز اجارود

. مشاکالت  نیا ا حال  یراهکارها و رانیا یروستاها یطیمحستیز مشکالت بر یمرور .730  .  ی،لنگرود یعیمط و. آ ی،عزم
  .   0 -4  : (77 ) 70 ،روستا طیمح و مسکن

 یهاا برناماه  در شاهروندان  مشاارکت  و یافتیباز رفتار بر ثرؤم عوامل یبررس . 73  .و ی،رعلیپ و. س ی،عالم ،.ک .م ،عمادزاده
-43، سات یزطیمح تیریمد و یزیربرنامه کنفرانس نیدوم مقاالت مجموعه(. یچا اسهی یروستا: یمورد مطالعه) یافتیباز
        .اردیبهشت، تهران 42

 پژوهشانامه . طیمح از محافظت یرفتارها و یطیمحستیز دانش نیب رابطه .732  .ن ی،رضوان و. ش ی،مرتضو ،.س ی،فردوس
  .  447-422: (47)ی، انسان علوم

 مبادا  از کیتفک طر  در شهروندان مشارکت تیوضع یبررس .734  .ش ،جنگارسنگ و. ش ی،نظر ،.م ،ایفرزادک ،.م ،اینیمیفه

http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134%20تعریف
http://www.imo.org.ir/Portal/View/Page.aspx
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  .22-34: (4) 3، قم یپزشک علوم دانشگاه مجله. آن یاصالح یراهکارها ارائه و یشهر یپسماندها

 در ینیرزمیز یهاآب منابع تیفیک بر زباله رابهیش اثرات یبررس .733 . ب ی،شاهمراد و. ی ی،میرح ،.م ی،رپناهیمش ،.ع ی،قوام
  .اردیبهشت، مشهد 4-7 ،پسماند تیریمد یمل شیهما نیچهارم مقاالت مجموعه. سنندج شهر زباله دفن محل

 منااطق  در یاقتصااد  رشاد  یارتقاا  جهات  روساتاها  در یکشاورز یپسماندها تیریمد عیصنا لیتشک ضرورت . 73  .ا ی،انیک
  .اردیبهشت، مشهد 4-7، پسماند تیریمد یالملل نیب شیهما نیاول و یمل شیهما نیششم مقاالت مجموعه. ییروستا

 737 /  /04: ، آخرین دسترسیwww.ostan-qz.ir :در تیابیدس قابل .نیقزو استان یآمار سالنامه .730  .رانیا آمار مرکز

 و علاوم  انیدانشاجو  یسات یز طیمحا  نگارش  بار  ماؤثر  یفرهنگا  -یاجتماع عوامل یبررس .733  .ر ی،ریوز و. ص .م ی،مهدو
  .   3 -22: (3) 7 ی، اجتماع یهاپژوهش. قاتیتحق

 جامع تیریمد رشیپذ ندیفرا در یارتباط یهاکانال و یاطالعات منابع یریکارگ به .734  .ا ،رضوانفر و. ش ی،عیشف ،.م ی،رترابیم
     .743 -773: (7) 22، رانیا یعیطب منابع مجله. ییروستا پسماند

 حفاظت از تهران شهر متوسطه دوره آموزان دانش یآگاه زانیم یبررس .733  .س ی،لیاسمع و. ع ورکانه، یباقر ،.م ی،ردامادیم
  .  40-2 4: ( ) 4  ،ستیز طیمح یتکنولوژ و علوم. ستیز طیمح

 استان ییروستا و یشهر یپسماندها تیریمد موجود تیوضع یبررس .730  .ن ی،دختیب طالب و. ا ی،جشن یمیکر ،.م ،نوسپهریم
 70، سات یزطیمحا  یمهندس یتخصص شگاهینما و یمل شیهما نیپنجم مقاالت مجموعه. مناسب یراهکارها ارائه و فارس
 .آذر، تهران  آبان تا 

 تیریماد (. تهاران  40 منطقاه  یمورد مطالعه) یاقتصاد دگاهید از مبدأ در کیتفک یهاطر  یبررس .732  .ا ی،حسن و. ر ی،نقو
  .   444-420: (3) ،پسماندها

 تیریمد: تهران(. 403 گزارش) رانیا و جهان در پسماند تیریمد ندیفرا یبررس .734  .م .س ی،داود و. ه ی،ابیافراس ،.ع ،نورپور 
 .734 بهمن 4 : آخرین دسترسی. shahrsazi.tehran.ir :در ییابدست قابل ،اسناد مرکز و یفناور
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Abstract 

The descriptive- survey research was conducted to evaluate the rural waste management problems in Qazvin 

Township. The statistical population was consisted of all rural households in Qazvin Township (N=31338) 

which were selected and studied base on Cochran sampling formula and using randomized multi-stage sampling 

method 464. The research tool was a researcher made questionnaire. In this field, the content and face validity 

was verified by an expert panel. The reliability of research tool was acquired by conducting a pilot study and 

calculation cronbach alpha coefficient equals to 0.9. Data were analyzed by SPSS/Win 18 software and 

exploratory factor analysis technique was used. The results revealed that six factors named as final disposal 

problem of household waste management (17/11 percent), educational and cultural problems of household waste 

(14/11 percent), health problems of household waste (12/11 percent), knowledge and health problems of 

agricultural wastes (8/98 percent), knowledge problem of household waste (6/99 percent),  and education 

problem of agricultural waste (5/47 percent) were explained as 64.68 percent of total waste problems in the 

region. 

Keyword: Agricultural waste, Household waste, Problems and bottlenecks, Qazvin  
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