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نمودند.
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مقدمه
حفظ و نگهداری محیطزیست و منابع طبیعی از مهمترین چالشهایی است که بشر در آستانه قرن بیست و یکم با
آن مواجه است و بزرگترین دغدغه انسان با توجه به نیاز بسیار به توسعه و تولید بیشتار اسات (مهادوی و وزیاری،
 .) 733مشکالت محیطزیست در گام نخست ،پیامدهای زیانبار بسیاری برای ساالمت فاردی انساان دارد و در گاام
های بعد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی او را تحت تأثیر قرار میدهد .به همین دلیل ،نگرانایهاای عماومی در
خصوص مخاطرات محیطزیست در حال افزایش است (ایزدی و همکاران .) 734 ،امروزه توجه باه محایطزیسات در
تمامی بخشهای کشور به ویژه محیطهای روستایی اهمیت یافته است تا هر چه بهتر و بیشاتر بتاوان در عاین بهاره
برداری مناسب از محیط ،از آن حفاظت نمود .لذا مناطق روستایی بهواسطه نزدیکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی
که بر طبیعت میگذارند و تأثیراتی که از طبیعت می پذیرند ،از اهمیات بسازایی برخاوردار هساتند (عزمای و مطیعای
لنگرودی .) 733 ،با توجه به اهمیت و جایگاه جامعه روستایی و مشکالت و چاالشهاایی کاه ایان جامعاه در فرایناد
توسعه خود با آن مواجه است ،شناخت ویژگیهای برنامهریزی توسعه روستایی و پرداختن به کلیاه ابعااد آن ضاروری
است .بنابراین نمیتوان حفاظت از محیطزیست روستا را به حال خود رها نمود؛ بلکه الزم اسات در برناماههاای ملای
توجه ویژهای به پسماندها و مدیریت آنها نمود (صافاری .) 734 ،بایتاوجهی باه پساماندهای روساتایی پیامادهای
نامطلوبی مثل شیوع انواع بیماریها ،آلودگی محیطزیست (آب ،خاک ،هوا) ،هدر رفتن منابع و سرمایههاا را باه دنباال
خواهد داشت .بنابراین ،مدیریت پسماندهای روستایی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیارد
(میرترابی و همکاران .) 734 ،در ایران روزانه  23هزار تن زباله تولید میشود که  0هازار تان از ایان میازان ،زبالاه
روستایی است .سرانه تولید زباله در روستاهای کشور  240گرم در روز است (گزارش سازمان شاهرداریهاا و دهیااری
های کشور .) 737 ،بر اساس یک مطالعه جامع توسط سازمان جهانی بهداشت ،پسماندها و عدم مدیریت آن میتواناد
 74مشکل زیستمحیطی را فراهم آورد (صفاری .) 734 ،برای مثال پسماندها به طور مستقیم با تغییرات آب و هاوایی
در ارتباط هستند .طبق نظر اکثریت دانشمندان جهان تغییرات آب و هوایی یک تهدید جدی برای جامعاه اسات .زیارا
تأثیر زیادی بر سالمت انسانها دارد .از جمله افزایش سکته مغزی ،مشکالت تنفسی ،قلبی ،عروقی و غیره (موهان و
همکاران .)4002 ،در روستاهای کشور عالوه بر پسماندهای خانگی پسماندهای کشاورزی نیز تولید میشود .بر اساس
آمار وزارت جهاد کشاورزی بخش کشاورزی ساالنه حدود  30میلیون تن پساماند تولیاد مایکناد (حیادری.) 73 ،
پسماندهای بخش کشاورزی ،در زمره خطرناکترین آالیندههای آب و خاک محسوب میشاوند و در نتیجاه صادمات
جبرانناپذیری به محیط زیست وارد میسازند (چراغی و همکاران .) 733 ،آسیب به محیط زیسات مایتواناد موجاب
عدم پایداری در طبیعت و نهادههای طبیعی بخش کشاورزی همچون آب و خاک گردند .این مسئله موجاب مایشاود
نسلهای آتی دچار بحران جدی در غذا ،سالمتی و غیره گردند (کیانی.) 73 ،
به هرحال پسماند از تولیدات غیرقابل اجتناب هر جامعه بوده و مدیریت پسماند یکی از نیازهای اصلی جامعه اسات
(رفیعی و همکاران .) 733 ،امروزه خطرات زیستمحیطی ناشی از سوء مدیریت پسماند باهعناوان یکای از مشاکالت
1- Mohan
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اساسی کشور مطر است و این مشکل در روستاها بیشتر از شهرها نمود دارد .آلودگیهای زیستمحیطای و درنتیجاه
به خطر افتادن بهداشت و سالمت روستائیان نیازمند الگوی مناسب مدیریت پساماند براسااس شارایط موجاود اسات
(صفاری .) 734 ،همچنین از نقطه نظر علمی هر طرحی که بخواهد وضاعیت و شارایط ناامطلوب موجاود را ساامان
بخشی نماید ،باید در وهله اول با استفاده از تجارب و شناخت مسائل و مشکالت موجود ،نسبت به ارائاه راهحالهاای
مناسب و مؤثر اقدام نماید (مینوسپهر و همکاران .) 730 ،تحقیاق حاضار مساائل و مشاکالت مادیریت پساماندهای
روستایی را توسط خانوارهای روستایی به منظور دستیابی به تصویری واقعی از وضاعیت مساائل و مشاکالت مادیریت
پسماندهای روستایی در شهرستان قزوین مورد بررسی قرار میدهد و از این نظر حائز اهمیت است.
هرگاه توسعه به مثابه هدف در نظر گرفته شود ،برنامهریزی در مقام نوعی فرایند و عمل ،به ابزاری بارای تحقاق
توسعه بدل میگردد (زاهدی و همکاران .) 73 ،برنامهریزی در جهت مدیریت صحیح پسماند و توجه به اثرات زیانبار
آن بر محیطزیست در هر کشوری یکی از اصول مهم و ضروری در راستای تأمین منافع بلندمدت و حرکات در مسایر
توسعه پایدار است (میرترابی و همکاران .) 734 ،بنابراین ،آگاهی و شناخت مسائل و مشکالت مادیریت پساماندهای
روستایی میتواند در جهت برنامهریزی مؤثرتر در خصوص مدیریت پسماندهای روستایی مورد کاربرد قرار گیرد.
بهطور خالصه و براساس مطالبی شر داده شد ،مدیریت صحیح پسماندهای روستایی در وهله اول نیازمند کساب
شناخت صحیح از مشکالت موجود است و در این راستا و با توجه به اینکه در روستاهای شهرستان قازوین مطالعاهای
در این زمینه صورت نگرفته بود ،این تحقیق باا هادف کلای شناساایی وضاعیت مادیریت پساماندهای روساتایی در
شهرستان قزوین صورت گرفت .طبق تعریف سازمان مدیریت پسماند ،پسماند به مواد جامد ،ماایع و گااز (باه غیار از
فاضالب) گفته میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکنناده زائاد تلقای
میشود (گزارش سازمان مدیریت پسماند .) 737 ،بر اساس تعریف سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه  ،پساماند
عبارت است از موادی اجتنابناپذیر ناشی از فعالیتهای انسانی ،که در حال حاضار و در آیناده نزدیاک نیاازی باه آن
نیست و پردازش و یا دفع آن ضروری است .برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد ،4پسماند را این گوناه تعریاف مای
کند ،اشیایی که مالکان آنها را نمیخواهند ،یا نیازی به آنها ندارد ،یا از آنها استفاده نمیکنند و نیاز به پردازش و یا
دفع دارد (نورپور و همکاران .) 734 ،همچنین پسماند به تمام مواد غیر الزم و از لحاظ اقتصادی غیرقابل استفاده گفته
میشود که ناشی از فعالیتهای انسانی بوده که بهطور هدفمند یا تصادفی در محیط رها میشود (کمرا.)4002 ،7
پسماندهای تولیدی در مراکز روستایی را میتوان در دو دسته عمده پسماندهای خانگی و پساماندهای کشااورزی
دستهبندی نمود .پسماند خانگی به طور کلی پسماندی است که از فعالیتهای معمول خانوادهها تولید میشود (پاکپور،2
 .)40 7پسماندهای کشاورزی نیز با توجه به تعریف اتحادیه اروپا ،باه پساماندهای تولیاد شاده از عملیاات مختلاف
کشاورزی گفته میشود؛ ازجمله پسماندهای هنگام درو و خرمن ،پسماندهای آفتکشها که وارد آب ،هوا یا خاک می
)1- Organization Economic Cooperation and Development (OECD
)2- United Nations Environment Programme (UNEP
3- Kamara
4- Pakpour
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شود ،باقیمانده مزارع و غیره (ناجندران  .)40 ،همانطور که ذکر شد پسماندها از تولیدات غیرقابل اجتناب هر جامعه
بوده و نیازمند ساماندهی و مدیریت است .بهطورکلی ،مدیریت پسماند مجموعهای از مقررات منساجم و سیساتماتیک
مربوط به کنترل تولید تا دفع ،مطابق با بهترین اصول بهداشت عمومی ،اقتصاد ،مهندسی ،حفاظت ،زیباشناسی و دیگر
مالحظات زیست محیطی تعریف میشود (سوجادین.)4003 ،4
در گذشته به دلیل جمعیت کم و فقدان ترکیبات غذایی و همچنین زمینهای قابل دسترس ،مادیریت پساماند باا
مشکل قابل توجهی روبرو نبود؛ ولی امروزه با رشد سریع جمعیت ،تغییر الگوی مصارف خانوارهاا ،تغییار در کمیات و
کیفیت پسماندها ،هزینههای زیاد و کاهش زمین برای دفن پسماندها (موه و مناف ،)40 2 ،7ضاروری اسات بایش از
گذشته مدیریت پسماند بهویژه در محیطهای روستایی مورد توجه قرار گیرد.
ال-کاتیب و همکاران )40 4( 2در پژوهشی باا عناوان درک عماومی از خطارات ناشای از روناد فعلای مادیریت
پسماندهای جامد شهری به این نتیجه رسیدند که بین دسترسی آموزشی پاساخدهنادگان و آگااهی آناان از خطارات
پسماند (درک خطر) ارتباط معناداری وجود دارد .آنها پیشنهاد میکنند که آموزش برنامههای بهداشتی در مقیاس ملی
بهمنظور افزایش آگاهی از خطرات زبالههای ناشی از روند فعلی مدیریت پسماندهای جامد شهری مورد نیاز است.
سانتامارتا و همکاران )40 2( 4تحقیقی با عنوان مشکل زباله و مادیریت آن ،در جزایار قنااری (اساپانیا) انجاام
دادند ،آنها بیان میکنند مدیریت مواد زائد در سرزمینهای جزیرهای خیلی پیچیده است چراکه این سارزمینهاا جادا
شده و محدود هستند .آنها پیشنهاد میکنند یک برنامه برای بازسازی مناطق تخریب شده ،بهعنوان محلهای دفان
زباله باید در نظر گرفته شود .همچنین با توجه به افزایش مستمر در مقدار زباله ،زباله یکای از بازرگتارین مشاکالت
پیش روی مدیریت زیست محیطی در جزایر قناری است .در فضاهای کوچک و محدودی مانند جزایر ،بهتارین فارض
منطقی این است که پسماند تولید نشود.
مئالم و همکاران )40 0( 2تحقیقی با عناوان خطرهاای زیسات محیطای الگوهاای دفاع پساماندها در روساتای
ناشناختهای در منطقه نگو در اسرائیل (فلسطین اشغالی) انجام دادند آنها به این نتیجه رسیدند کاه زبالاههاای حیااط
خلوت که عمدتاً توسط زنان سوزانده میشود روستاییان را در معرض مواد خطرناک سمی ،خورنده و قابل اشتعالی قرار
میدهد .روستاییان سطح باالیی از نگرانی را درباره خطرهای زیست محیطی پسماندها ابراز کردهاند؛ اما با ایان وجاود
درخصوص دفع پسماندها و کاهش خطرهای زیستمحیطی آن اقدام سازمانیافتهای انجام نشده است.
ژانگ و همکاران )40 0( 3تحقیقی با عنوان مادیریت پساماندهای جاماد شاهری در چاین :وضاعیت ،مساائل و
1- Nagendran
2- Sujauddin
3- Moh and Manaf
4- Al-Khatib et al
5- Santamarta et al
6- Meallem et al
7- Zhang et al
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چالشها انجام دادند .بهطور خالصه برخی از یافتههای تحقیق عبارت بودند از . :مدیریت پسماندهای جامد بهعناوان
یک سیستم غیررسمی در چین نقش مهمی را بازی میکند ،بنابراین دولتهای محلی باید سازماندهی و مدیریت ایان
سیستم غیر رسمی را که میتواند توسط مؤسسات شهری تنظیم شود در نظر بگیرند .4 .تفکیک سیستماتیک پساماند،
یکی از اجزای مهم سیستم موفق مدیریت یکپارچه پسماند است .الزم است تا حد ممکن پساماندها در مبادأ تفکیاک
شوند تا مقدار پسماندهایی که دفن میشود کاهش یابد .پسماندهای ارگانیک با رطوبت باال باید از مواد قابل بازیافات
جدا شوند .7 .در حال حاضر ابزار غالب دفع پسماندهای جامد شهری در چین دفن کردن است .تقریباً  30درصد از کل
پسماندهای جامد تولید شده در چین دفن میشود .سیستمهای جمعآوری شیرابه نیاز باه بهباود دارناد و عمال بهباود
وضعیت شیرابههای محل دفن باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.
ویداناراچی و همکاران ( )4002در تحقیقی با عنوان مادیریت پساماندهای جاماد شاهری در جناوب ساریالنکا:
مسائل ،موضوعات و چالشها به این نتیجه رسیدند که تنها  42درصد از خاانوادههاا باه خادمات جماعآوری پساماند
دسترسی دارند و این مقدار در مناطق روستایی کمتر از دو درصد است .تعداد قابل توجهی از خانوادهها در مناطق بدون
خدمات جمعآوری پسماند ،انتظار دارند مقامات محلی برای جمعآوری پسماند اقدام کنند .این مطالعه همچناین نشاان
داده است که ظرفیت اکثریت سایتها برای دفع پسماند با توجه به افزایش تقاضا پایین اسات و پیشانهاد شاده اسات
بهبود فوری سایتهای دفع پسماند برای پاسخگویی به تقاضای حال حاضر انجام شود.
هنری و همکاران )4002( 4تحقیقی با عنوان چالشهای مدیریت پسماندهای جامد شهری در کشورهای در حاال
توسعه (مطالعه موردی :کنیا) انجام دادند .آنها بیان میکنند آسیبپذیری آبهای سطحی و زیرزمینی باالست چراکاه
مقامات محلی بهندرت اثرات زیستمحیطی سایتهای دفع پسماندهای جامد شهری را درنظار مایگیرناد .آزادساازی
غیرقانونی پسماندهای جامد در سواحل رودخانه و یا در کنار جاده باعث ایجاد تهدیدهای اقتصاادی و زیساتمحیطای
شده است .سیستم حمل و نقل ضعیف پسماندهای جامد شهری ،کمبود منابع مالی کافی در مقابل بهینهسازی خدمات
دفع پسماندهای جامد قرار دارد .آنها پیشنهاد میکنند مشارکت ذی نفعان برای دستیابی باه مادیریت پایادار پساماند
مهم است و نقش سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی در ارائه راهحل به سمت بهبود مدیریت پسماندهای جاماد
ضروری است.
صفاری ( ) 734تحقیقی با عنوان "تحلیل مخاطرات زیساتمحیطای و راهبردهاای مادیریت پساماند در ناواحی
روستایی ،مطالعه موردی :دهستان اجارود مرکزی ،شهرستان گرمی" انجام دادند .آنها از جمله نقااط ضاعف سیساتم
مدیریت پسماند را در منطقه مورد مطالعه ،عدم وجود افراد متخصص و آشنا به مادیریت پساماند در ساطح روساتاها،
سطح پایین آگاهی و سواد دهیاران نسبت به مدیریت پسماند روستایی ،دفع زبالهها توسط روستائیان در نزدیاک تارین
محل (در مسیر رودخانهها ،جادهها و غیره) ،عدم آگاهی در خصوص چگونگی تفکیک زبالهها و ارزش اقتصادی آنهاا
و مکانیابی نامناسب و غیراصولی محل دفن زبالهها ذکر کردند.
1- Vidanaarachchi et al
2- Henry et al
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اکبرزاده و همکاران ( ) 733تحقیقی با عنوان "بررسای وضاعیت مادیریت پساماندهای روساتایی در روساتاهای
شهرستان تهران" انجام دادند .در این پژوهش مهمترین مشکالت محل دفع پسماندها در روستاهای ماورد مطالعاه را
به ترتیب پراکندگی زباله به محیط اطراف ( 44درصد) ،جاری شدن شیرابه به اطراف ( 40درصد) ،باوی ناامطبوع (3
درصد) ،فاصله کم تا مناطق مسکونی ( 2درصد) ،مجاورت با راهها و مسیر روستائیان (هشت درصد) ،حضور حشارات
و حیوانات در محل دفع (هفت درصد) و مجاورت با باغها و مزارع روستائیان (شش درصد) بیان کردهاند.
مینوسپهر و همکاران ( ) 730تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماندهای شاهری و روساتایی
استان فارس و ارائه راهکارهای مناسب" انجام دادند .آنهاا وضاعیت موجاود مادیریت پساماندها را بررسای کارده و
مشکالت مربوط به هر بخش را شناسایی نمودند .آن ها به طورکلی مشکالت و تنگناهای موجود در منطقه را افازایش
روزافزون تولید پسماندها ،فقدان برنامههای آموزش و اطالعرسانی و عدم برنامه جهت کاهش تولید پسماندها ،فقادان
طر تفکیک در مبدأ و در نتیجه مخلوط شدن پسماندهای تر ،خشک و جزء ویژه با یکادیگر ،تنااوب طاوالنی مادت
جمعآوری پسماند در شهرهای کوچک و اکثر روستاها ،فقدان محل دفن در اکثر روستاها و رها شدن پسماند روساتاها
ذکر کردند.
جوزی و همکاران (  ) 73تحقیقی با عنوان "ارائاه برناماه راهباردی مادیریت پساماندهای روساتایی باه روش
( A’WOTمطالعه موردی :میناب)" انجام دادند .آنها از جمله نقاط ضعف سیستم مدیریت پسماند را در منطقه ماورد
مطالعه ،عدم تفکیک زباله در منازل ،استفاده از ظروف نامناسب نگهداری زباله در منازل ،عدم رعایت برنامه زمان بندی
جمعآوری زباله توسط مأمورین دهیاری ،عدم استفاده از ماشینهای استاندارد حمال زبالاه ،آماوزش ناکاافی کارکناان
دهیاری در خصوص رعایت بهداشت فردی ،عدم تفکیک زباله در هنگام جمعآوری زوائد توسط کارکنان دهیاری ذکار
کردند.
فهیمینیا و همکاران ( ) 734تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت مشارکت شاهروندان در طار تفکیاک از مبادأ
پسماندهای شهری و ارائه راهکارهای اصالحی آن" انجام دادند .طبق نتایج حاصله مهمترین علل عدم موفقیت برنامه
های تفکیک در مبدأ از دیدگاه شهروندان به ترتیب به عدم اجرا و یا بینظمی در اجرای برنامه توسط شهرداریها (24
درصد) ،کافی نبودن آموزشهای کاربردی ( 74درصد) و همکاری ضعیف ماردم باه دالیال مختلاف ازجملاه مساائل
فرهنگی و اجتماعی و نداشتن توجیه اقتصادی ( 44درصد) عنوان شد.
شیخی و همکاران (  ) 73در تحقیقی با عنوان "برنامهریزی راهبردی عوامل اثرگذار بر مدیریت مواد زائاد جاماد
شهری با استفاده از تحلیل ( SWOTمطالعه موردی :شهر بوکان)" انجام دادند .آنها نقااط ضاعف ،قاوت ،فرصات و
تهدید سیستم مدیریت پسماند را در چارچوب ابعاد (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی-محیطی ،نهادی-مادیریتی)
تقسیمبندی نمودند .نتایج حاصل از جمعبندی مدل  SWOTنشان داد که ضعف مدیریت مواد زائاد جاماد شاهری در
شهر بوکان بسیار باال بوده بهطوریکه با امتیاز وزنی  0/32در رتبه اول مهمترین ضعفها قرار گرفته است .لذا نیازمند
توجه بیشتر و ارائه سیاستهای مناسب در جهت کاهش ضعفها و رفع تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتهاا
میباشد.
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قوامی و همکاران ( ) 732تحقیقی با عنوان بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفیت منابع آبهای زیرزمینی در محل
دفن زباله شهر سنندج در سال  732انجام دادند در تحقیق به عمل آمده از تأثیر زباله بر روی آب چاههای موجاود در
محل دفن زبالههای شهری مشخص گردید که تمامی این منابع غیرقابل شرب میباشند که دلیل آن را مایتاوان باه
آلودگی ناشی از شیرابه زباله ربط داد .بنابراین براساس پیشینه تحقیق و دیدگاههای صاحبنظاران و اهمیات شاناخت
مسائل و مشکالت مدیریت پسماند بهمنظور برنامهریزیهای آتی ،بررسی وضعیت مسائل و مشکالت مدیریت پسماند
در منطقه مورد مطالعه موضوعی مهم و قابل توجه است.
مواد و روشها

از لحاظ روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی میباشد که به شیوه پیمایشی و میدانی سعی میکند تا
مسائل و مشکالت موجود مدیریت پسماندهای روستایی را مورد شناسایی قرار داده و در اختیار برناماهریازان مربوطاه
قرار دهد .برای سنجش مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی (خانگی و کشاورزی) در منطقه مورد مطالعه،
از  44گویه (مشکل) استفاده شد و از پاسخگویان خواسته شد میزان هرکدام از گویههای (مشاکالت) مطار شاده را
برای روستای خود در مقیاس طیف لیکرت چهار سطحی (هیچ ،کم ،متوساط و زیااد) مشاخص کنناد .ابازار تحقیاق،
پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صااحبنظار در ایان زمیناه
مورد تأیید واقع شد و اصالحات الزم در آن صورت گرفت .جامعه آماری تحقیق حاضار را کلیاه خانوارهاای روساتایی
شهرستان قزوین تشکیل دادند که طبق گزارش مرکز آمار ایران ( 7 773 ) 730خانوار روساتایی در ایان شهرساتان
سکونت دارند .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهای برابر با  222نفر تعیین و از طریق روش نموناهگیاری چناد
مرحلهای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند .بدین صورت که در مرحله اول باه صاورت تصاادفی ساه بخاش
الموتشرقی ،الموتغربی و مرکزی از مجموع پنج بخش انتخاب گردید و در مرحله دوم از هر بخشی چندین دهستان
به صورت تصادفی انتخاب و از درون این دهستانها نیز چندین روستا به صورت تصادفی انتخااب شادند .در نهایات از
داخل روستاها نیز نمونهخانوارهای مورد مطالعه به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی متناسب انتخااب گردیاده و باه
شیوه مصاحبه حضوری از خانوارهای روستایی اقدام به کسب اطالعات گردید .دادهپردازی و محاسبات این پژوهش باا
استفاده از نرم افزار  SPSSWin18صورت گرفت .در بخش آمار توصیفی از شااخصهاای آمااری مربوطاه از قبیال
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده گردید .در بخش آمار استنباطی بهمنظور تلخیص متغیرهاای
مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی از دیدگاه روستاییان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
نتايج و بحث
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه مورد مطالعه نشان داد که  423نفر ( 47/4درصاد) از پاساخگویان زن و
 4 3نفر ( 22/3درصد) مرد میباشند .غالب پاسخگویان میانسال (میانگین برابر با  22/22سال) بودند 32 .نفار ( 3/
درصد) از پاسخگویان مجرد و  730نفر ( 3 /3درصد) متأهل بودند .شغل  40نفر ( 27/7درصاد) کشااورز 4 4 ،نفار
( 22/7درصد) خانهدار 70 ،نفر ( 2/4درصد) کارمند 2 ،نفر ( 7/2درصد) دانشجو و دو نفر ( 0/2درصد) دانشآموز بود.
از لحاظ میزان تحصیالت 23 ،نفر ( 7 /3درصد) بیسواد 73 ،نفار ( 3/4درصاد) خوانادن و نوشاتن 23 ،نفار (0/7
درصد) مدرک ابتدایی 37 ،نفر ( 3/3درصد) سیکل 32 ،نفر (  3/درصد) دیپلم 2 ،نفر ( 7درصد) فاوقدیاپلم و 40
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نفر ( 0/3درصد) دارای مدرک کارشناسی و باالتر بودند (جدول

).

به منظور تحلیل نظرات خانوارهای روستایی شهرستان قزوین در ماورد مهامتارین مساائل و مشاکالت مادیریت
پسماندهای روستایی از  44گویه در قالب طیف لیکرت چهارسطحی (هیچ ( ،)0کم ( ) ،متوسط ( )4و زیاد ( ))7استفاده
شد .جهت رتبهبندی مشکالت از میانگین آنها استفاده شد و در صورت برابر بودن میانگین ،از ضریب تغییرات کوچک
استفاده شد .جدول  4مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی را برحسب رتبه نشان میدهد .با توجه به نتایج
مندرج در جدول  4به ترتیب فقدان طر تفکیک در مبدأ و در نتیجه مخلاوطشادن پساماندهای تار ،خشاک و ویاژه
(خطرناک) خانگی با یکدیگر ،نبود یا کمبود آموزشهای مرتبط با مدیریت پساماندهای کشااورزی و نباود یاا کمباود
آموزشهای مرتبط با مدیریت پسماندهای خانگی بهترتیب از مهمترین مشاکالت مادیریت پساماندهای روساتایی در
منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستائیان بیان شده است.
جدول  .ویژگیهای جمعیتشناختی خانوارهای روستایی
متغیر
زن
جنسیت
مرد
مجرد
وضعت تأهل
متأهل
کشاورز
خانهدار
کارمند
شغل
دانشجو
دانشآموز
بیسواد
خواندن و نوشتن
مدرک ابتدایی
سیکل
سطح تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی و باالتر
مأخذ :یافتههای تحقیق

فراوانی
423
43
32
730
40
44
70
2
4
23
73
23
37
32
2
40

درصد فراوانی
47/4
22/3
3/
3 /3
27/7
22/7
2/4
7/2
0/2
7 /3
3/4
0/7
3/3
3/
7
0/3

جداسازی و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ تولید بهعناوان یکای از کااراترین و اقتصاادیتارین روشهاای
پردازشی ،امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت میگیرد (نقوی و حسانی .) 732 ،بررسایهاا نشاان مایدهاد اکثار
کشورهای پیشرفته و موفق در زمینه مدیریت پسماند نظیر آلمان و سوئد کار خود را با آموزش و جلب همکاری ماردم
در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ آغاز کردهاند (فهیماینیاا و همکااران .) 734 ،فرهناگساازی و آماوزش عماومی و
تخصصی مستمر در رسانهها و ایجاد روابط عمومی فعال و پویا بین مدیریت روستاها و مسؤلین باا ماردم و همچناین
همکاری دستگاههای اجرایی مختلف با دهیاریها از ضروریترین ابزار اجرای برنامهی تفکیک از مبادأ و موفقیات آن
است (صفاری.) 734 ،
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جدول  .2رتبهبندی مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی
مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی
فقدان طر تفکیک در مبدأ و در نتیجه مخلوط شدن پسماندهای تر ،خشک و ویژه (خطرناک)
خانگی با یکدیگر
نبود یا کمبود آموزشهای مرتبط با مدیریت پسماندهای کشاورزی
نبود یا کمبود آموزشهای مرتبط با مدیریت پسماندهای خانگی
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص پسماندهای کشاورزی
نبود فرهنگ تفکیک و جداسازی زبالههای خانگی از همدیگر در منزل و عدم مشارکت خانوارها در
این زمینه
عدم وجود فرهنگ مورد نیاز در خصوص مصرف کمتر و نیز تولید کمتر زباله
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص تفکیک زبالهها و پسماندهای خانگی
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای
خانگی
بروز انواع بیماریها و ایجاد مسائل بهداشتی برای روستاییان در اثر رها کردن نامناسب پسماندهای
خانگی در محیط
جاری شدن شیرابه زبالهها و بوی نامطبوع آنها
وجود حشرات و جوندگان موذی در محل دفع و افزایش آنها در زمانهایی از سال
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای
کشاورزی
وجود حیوانات و جوندگان در سطح روستا (مثل سگ ،گربه ،موش و  )...و ریختوپاش زباله توسط
آنها
تلنبار کردن کود دامی در اطراف جادهها و راههای ارتباطی و جاری شدن شیرابه آنها و ایجاد منظره
ی نامناسب
کمبود و نبود مروجان و کارشناسان آموزشی توانمند در زمینه مدیریت پسماندهای کشاورزی
تناوب طوالنی مدت جمعآوری پسماندهای خانگی و زبالههای روستا (هر چند مدت یکبار جمعآوری
میشود)
رها کردن و دفع زبالهها توسط روستائیان در نزدیکترین محل (در مسیر رودخانهها ،کنار جادهها و
)...
سطح پایین سواد و آگاهی دهیاران نسبت به پسماندهای خانگی و نحوه مدیریت آن
مجاورت مکانهای دفع پسماندهای خانگی با باغها و مزارع روستائیان
کمبود و نبود صنایع تبدیلی جهت استفاده مجدد از ضایعات و پسماندهای کشاورزی
نبود یا کمبود امکانات و تجهیزات مربوط به مدیریت پسماند خانگی (جمعآوری ،حمل و نقل)
فقدان محل دفع در روستا و رها شدن پسماندها و زبالههای خانگی در محیط روستا
نزدیکی محل دفع زبالهها و پسماندهای خانگی به ساختمانهای مسکونی روستایی
جمعآوری و حمل و نقل پسماندهای خانگی توسط افراد ناآشنا و غیرماهر
بروز انواع بیماریها و ایجاد مسائل بهداشتی برای روستاییان در اثر رها کردن پسماندهای کشاورزی
در محیط
مأخذ :یافتههای تحقیق

میانگین

انحراف
معیار

4/34

0/43

4/23
4/44
4/24

0/2
0/37
0/37

4
7
2

4/24

0/30

4

4/2
4/40

0/32
0/23

2
3

4/40

0/22

3

4/02

0/34

3

4/02
4/02

0/33
0/3

0

4/07

0/23

4

4/0

0/27

7

/3

0/22

2

/23

0/30

4

/22

0/34

2

/23

0/30

3

/22
/72
/70
/03
/04
0/33
0/32

0/32
0/34
0/33
0/22
0/32
0/30
0/37

3
3
40
4
44
47
42

0/4

0/23

44

رتبه

عالوه براین تجربه نشان داده است مردم به عنوان تولیدکنندگان پسماند ،نقاش اصالی را در اجارای طار هاای
تفکیک از مبدأ پسماند ایفا میکنند و اجرای این نوع طر ها بدون جلب مشارکت آنها عمالً موفق نمیباشد (فهیمای
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نیا و همکاران .) 734 ،بنابراین باتوجه به اهمیت تفکیک و جداسازی پساماندها در مبادأ و همچناین از آنجاائی کاه
فقدان طر تفکیک در مبدأ بهعنوان مهمترین مشکل در منطقه موردمطالعه شناختهشده است ضروری اسات اجارای
طر تفکیک در مبدأ با مشارکت مردم از الویتهای مدیریت پسماند در منطقه قرار گیرد.
به منظور تلخیص متغیرهای مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی از دیدگاه روستائیان از تحلیل عاملی اکتشافی
با رویکرد تلخیص دادهها استفاده شد .مقدار ضریب  KMOبرابر  0/33و مقدار آماره بارتلت برابر  7373/32و در سطح
یک درصد ( )Sig=0/000معنیدار بود و لذا دادهها برای تحلیل عاملی مناسب بودند .در این بخاش از بررسای ،شاش
عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج شدند و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی بر اساس بارعااملی (ساهم
هر یک در تشکیل عامل) و پس از چرخش عاملی متعامد به روش واریماکس مرتب شدند و این عوامل  22/23درصد
از کل واریانس را تبیین نمودند.
در جدول  7تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه هر یک از آنها ،درصد واریانس هر یک از عوامال و
درصد تجمعی واریانس عوامل آمده است .همانطور که در جدول مشاهده میشود در مجموع شش عامل توانساته اناد
 22/23درصد از کل واریانس مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی را در شهرستان قزوین تبیین کنند.
جدول  .3عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
عاملها

مقدار ویژه

2/44
عامل اول
7/47
عامل دوم
7/04
عامل سوم
4/42
عامل چهارم
/32
عامل پنجم
/72
عامل ششم
مأخذ :یافتههای تحقیق

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

3/0
2/
4/
3/33
2/33
4/23

3/0
7 /7
27/42
44/4
43/4
22/23

هریک از عاملهای فوق خود از چند متغیر تشکیل شدهاند .پس از بررسی متغیرهای مربوط با هر عامل و بارهای
عاملی آنها ،عوامل نامگذاری شدند .وضعیت بارگذاری عاملها نیز پس از چرخش بر مبنای قرارگرفتن متغیرهایی باا
بارعاملی بزرگتر از  0/2میباشد .نتایج در جدول  2آمده است.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد عامل اول ،مشکل مدیریت دفع نهایی پسماندهای خانگی به تنهاایی  3/0درصاد
از واریانس کل را تبیین می کند .این واقعیت که نظام مدیریت پسماندهای ایران در شرایط به نسبت بحرانی و باه دور
از وضعیت مطلوب قرار دارد بر کسی پوشیده نیست (تقوایی و همکاران.) 73 ،
عامل دوم ،مشکل فرهنگی-آموزشی (پسماندهای خانگی) به تنهایی  2/درصد از واریانس کل را تبیاین مای
کند .آموزش ابزار تحول و توسعه اجتماعی و مؤثرترین عامل در تغییار رفتاار ،بیانش و نگارش مناابع انساانی اسات.
آموزش در تمام جنبهها اعم از رسمی ،غیررسمی ،تخصصی ،منظم و یا غیرمنظم یکی از راههاای رسایدن باه توساعه
پایدار است.
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جدول  .4متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی بهدستآمده از ماتریس چرخشیافته
عامل

مشکل مدیریت دفع
نهایی
(پسماندهای خانگی)

مشکل فرهنگی-
آموزشی
(پسماندهای خانگی)

مشکل بهداشتی
(پسماندهای خانگی)

مشکل دانشی-بهداشتی
(پسماندهای کشاورزی)

مشکل دانشی
(پسماندهای خانگی)
مشکلآموزشی
(پسماندهای کشاورزی)
مأخذ :یافتههای تحقیق

متغیرها
نزدیکی محل دفع زبالهها و پسماندهای خانگی به ساختمانهای مسکونی روستایی
مجاورت مکانهای دفع پسماندهای خانگی با باغها و مزارع روستائیان
جمعآوری و حمل و نقل پسماندهای خانگی توسط افراد ناآشنا و غیرماهر
فقدان محل دفع در روستا و رها شدن پسماندها و زبالهها در محیط روستا
رها کردن و دفع زبالهها توسط روستائیان در نزدیکترین محل (در مسیر رودخانهها ،کنار جادهها و
)...
تناوب طوالنی مدت جمعآوری پسماندهای خانگی و زبالههای روستا
نبود یا کمبود امکانات و تجهیزات مربوط به مدیریت پسماندهای خانگی (جمعآوری ،حمل و نقل)
عدم وجود فرهنگ مورد نیاز در خصوص مصرف کمتر و نیز تولید کمتر زبالههای خانگی
نبود فرهنگ تفکیک و جداسازی زبالههای خانگی از همدیگر در منزل و عدم مشارکت خانوارها در
این زمینه
فقدان طر تفکیک در مبدأ و در نتیجه مخلوط شدن پسماندهای تر ،خشک و ویژه (خطرناک)
خانگی با یکدیگر
نبود یا کمبود آموزشهای مرتبط با مدیریت پسماندهای خانگی
وجود حیوانات و جوندگان در سطح روستا (مثل سگ ،گربه و  )...و ریختوپاش زبالههای خانگی
توسط آنها
وجود حشرات و جوندگان موذی در محل دفع و افزایش آنها در زمانهایی از سال
جاری شدن شیرابه زبالههای خانگی و بوی نامطبوع آنها
بروز انواع بیماریها و ایجاد مسائل بهداشتی برای روستاییان در اثر رها کردن نامناسب پسماندهای
خانگی در محیط
کمبود و نبود صنایع تبدیلی جهت استفادهمجدد از ضایعات و پسماندهای کشاورزی
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای
کشاورزی
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص پسماندهای کشاورزی
تلنبار کردن کود دامی در اطراف جادهها و راههای ارتباطی و جاری شدن شیرابه آنها و ایجاد منظره
ی نامناسب
بروز انواع بیماریها و ایجاد مسائل بهداشتی برای روستاییان در اثر رها کردن پسماندهای کشاورزی
در محیط
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص تفکیک زبالهها و پسماندهای خانگی
سطح پایین سواد و آگاهی دهیاران نسبت به پسماندهای خانگی و نحوه مدیریت آن
عدم آگاهی و دانش کم روستائیان در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای
خانگی
کمبود و نبود مروجان و کارشناسان آموزشی توانمند در زمینه مدیریت پسماندهای کشاورزی
نبود یا کمبود آموزشهای مرتبط با مدیریت پسماندهای کشاورزی

بار
عاملی

0/30
0/33
0/37
0/34
0/23
0/23
0/2
0/33
0/33
0/23
0/23
0/30
0/37
0/30
0/20
0/23
0/2
0/43
0/44
0/43
0/34
0/43
0/23
0/30
0/47
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آموزش مؤثرترین ابزار و شیوه افزایش آگاهی فرد در مواجه با مسائل و معضاالت جامعاه اسات (زماانی مقادم و
سعیدی .) 734 ،مطابق ماده شش قانون پسماندها ،مسؤولیت فرهنگسازی ،اطالعرسانی ،آماوزش نحاوه جداساازی،
جمعآوری و بازیافت پسماندها بر عهده سازمان صداوسیما و رسانهها قرارگرفته است و وزارت جهاد کشاورزی ،صانایع
و معادن ،کشور و بهداشت و درمان موظف شدهاند به اطالعرسانی و آموزش روساتائیان و تولیدکننادگان اقادام کنناد
(میرترابی و همکاران.) 734 ،
عامل سوم ،مشکل بهداشتی پسماندهای خانگی نامگذاری شد .این عامل  4/درصد از واریانس کال را تبیاین
میکند .عامل چهارم ،مشکل دانشی و بهداشتی پسماندهای کشاورزی است .این عامل  3/33درصد از واریانس کل را
تبیین میکند .عامل پنجم ،مشکل دانشی پسماندهای خانگی میباشد .این عامل نیز  2/33درصاد از واریاانس کال را
تبیین میکند.
مشکل دانش و عدم آگاهی عالوه بر پسماندهای خانگی ،در عامل چهارم نیز در خصوص پساماندهای کشااورزی
ذکر شد .این تصور در قلب سیاستگذاریهای دولتی جای دارد که دانش مناسب ،تأثیرات ملموسی روی رفتار خواهاد
داشت .نقش دانش زیستمحیطی در رفتار زیستمحیطی از اهمیت خاصای برخاوردار مایباشاد .آگااهی از مساائل و
موضوعات زیستمحیطی ،معموالً به عنوان پیشنیازی برای دغدغهی زیستمحیطی در نظر گرفته میشود .به هماین
دلیل ،یکی از پیشفرضهای اساسی در مطالعات محیطزیست این است که بسیاری از مشکالت زیستمحیطی را می
توان با افزایش دانش عمومی در مورد محیطزیست برطرف نمود .بهعبارت دیگر ،اعتقاد براین است که داناش زیسات
محیطی ،کلید حل بسیاری از مشکالت زیستمحیطی است (صالحی .) 730 ،محیطزیسات و حفاظات از آن یکای از
موضوعات و چالشهای مورد توجه جوامع بشری در آستانه هزاره سوم میباشد .مطمئناً برای حال مشاکالت زیسات
محیطی یکی از اساسیترین امور افزایش آگاهی و اطالعات است .اگر مردم از عواقب عملکردشان بار محایطزیسات
آگاه باشند بسیار پسندیده و مناسبتر رفتار خواهند کرد (میردامادی و همکاران .) 733 ،باتوجه به اینکه اولین اقدام در
بهینهسازی مراحل مختلف مدیریت پسماندها ،افزایش آگاهی و تغییار نگارش روساتاییان نسابت باه نحاوه صاحیح
مدیریت پسماند میباشد (صفاری) 734 ،؛ بنابراین ضروری به نظر میآید برنامههایی در خصاوص افازایش داناش و
آگاهی روستائیان در خصوص مدیریت پسماندهای خانگی و کشااورزی صاورت بگیارد؛ زیارا داناش و آگااهی افاراد
به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در رفتارهای مدیریت پسماند شناخته شده است و تا حاد زیاادی اجارای برناماههاا را
تسهیل و موفقیت آن را تضمین میکند (سوجادینو همکاران 4003 ،؛ پارسل و مگاتی40 0 ،4؛ مادوکس و همکاران،7
40؛ بارتولتو و همکاران.)40 4 ، 2
قابل ذکر است وانگ و همکاران)40 2( 4؛ بار و همکاران)400 ( 2؛ بایارد و جولی ()4003؛ فریاک و همکااران
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()4002؛ عمادزاده و همکاران ( ) 73؛ ابراهیمی و همکاران ( ) 733و فردوسی و همکاران ( ) 732در تحقیقات خاود
بر تأثیر دانش بر رفتارهای زیستمحیطی تأکید کردهاند.
عامل ششم ،مشکل آموزشی در خصوص پسماندهای کشاورزی است .این عامل  4/23درصد از واریاانس کال را
تبیین میکند .همانطور که در خصوص پسماندهای خانگی مطار شاد آماوزش در خصاوص مادیریت پساماندهای
کشاورزی نیز موضوعی مهم و قابل تأمل میباشد .بنابراین ضروری است آموزش در خصاوص مادیریت پساماندهای
کشاورزی نیز موردتوجه قرار گیرد.
نتيجهگيری و پيشنهادها
امروزه خطرات زیستمحیطی ناشی از سوء مدیریت پسماندها باه عناوان یکای از مشاکالت اساسای کشاورها در
مناطق شهری و روستایی مطر است .از این رو ،با توجه به اهمیت و جایگاه جامعهروستایی و مشکالت و چالشهایی
که این جامعه در فرایند توسعه خود با آن مواجه است ،و به واسطه نزدیکی بیشتر روستاها به طبیعت و اثرات مستقیمی
که بر طبیعت میگذارند و تأثیراتی که از طبیعت میپذیرند ،شناخت مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روساتایی
از اهمیت بسزایی برخوردار است .زیرا از نقطه نظر علمی هر طرحی که بخواهد وضعیت و شرایط ناامطلوب موجاود را
سامانبخشی نماید ،باید در گام نخست با استفاده از شناخت مسائل و مشکالت موجود ،نسبت باه ارائاه راهحالهاای
مناسب و مؤثر اقدام نماید.
امروزه بیتردید برنامهریزی برای مدیریت صحیح پسماند و توجه به اثرهای زیانبار پسماند بر محیطزیست یکای
از اصول ضروری در راستای تأمین منافع بلندمدت توسعه پایدار کشور است .برنامهریازی در جهات مادیریت صاحیح
پسماندهای روستایی در کشور نیازمند اطالعاتی درست از وضعیت موجود بوده و بیتوجهی و عدم اطاالع از وضاعیت
موجود پیامدهای نامطلوب بهداشتی از جمله بروز انواع بیماریها و عوارض ناگوار زیستمحیطی نظیر آلاودگی خااک،
آب و هوا را در پی دارد .بنابراین آگاهی از وضعیت موجود مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی میتواند در
جهت برنامهریزی مؤثرتر مورد کاربرد قرار گیرد.
نتایج رتبهبندی گویههای مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی نشان داد ،اولین مشاکل مادیریت پساماندهای
روستایی در منطقه موردمطالعه ،فقدان طر تفکیک در مبدأ و مخلوط شدن پسماندهای تر ،خشک و ویژه (خطرنااک)
خانگی با یکدیگر است .بنابراین با توجه به اهمیت تفکیک و جداسازی پسماندها در مبدأ و همچنین از آنجائیکه فقدان
طر تفکیک در مبدأ بهعنوان مهم ترین مشکل در منطقه مورد مطالعه شناخته شده است ،پیشانهاد مایشاود اجارای
طر تفکیک پسماندهای خانگی در مبدأ از الویاتهاای مادیریت پساماند در منطقاه قارار گیارد .باتوجاه باه نتاایج
بهدستآمده ،دومین و سومین مشکل در خصوص مدیریت پسماندهای روستایی در منطقه مورد مطالعه ،بهترتیب نباود
یا کمبود آموزشهای مرتبط با مدیریت پسماندهای کشااورزی و نباود یاا کمباود آماوزشهاای مارتبط باا مادیریت
1- Bayard and Jolly
2- Frick et al
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پسماندهای خانگی از دیدگاه روستائیان عنوان شد .بنابراین پیشنهاد میشاود تماامی ساازمانهاای درگیار باا قضایه
مدیریت پسماندها بهخصوص صدا و سیمای استان ،آموزش و اطالعرسانی در خصوص مدیریت پسماندهای روساتایی
(خانگی و کشاورزی) را در الویت قرار دهند.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد ،بهترتیب شش عامل مشاکل مادیریت دفاع نهاایی پساماندهای خاانگی ،مشاکل
فرهنگی-آموزشی پسماندهای خانگی ،مشکل بهداشتی پسماندهای خانگی ،مشاکل دانشای و بهداشاتی پساماندهای
کشاورزی ،مشکل دانشی پسماندهای خانگی و مشکل آموزشی پساماندهای کشااورزی در مجماوع  22/23درصاد از
واریانس کل مربوط به مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی (خانگی و کشاورزی) را در منطقه مورد مطالعاه تبیاین
نمودند .بنابراین پیشنهاد میشود رفتارها و گزینههای مناسب بهمنظور دفع نهایی پسماندهای خانگی با در نظر گارفتن
فاکتورهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیک انتخاب گردد .همچنین پیشنهاد میشود فرهنگساازی و
ارتقای آموزش عمومی برای تغییر الگوی مصرف بهمنظور کاهش تولید پسماند در مبادأ ،تبلیغاات در راساتای ارتقاای
فرهنگ جامعه برای تفکیک و کاهش حجم پسماندهای تولیادی در روساتاها ،ملازم سااختن خانوارهاای روساتایی و
مأموران جمعآوری زبالههای خانگی به رعایت زمان بندی تعیین شده برای جلوگیری از ایجاد مناظر نامناسب و پخاش
آلودگیها در اثر هجوم جوندگان و حیوانات ولگرد بهمنظور حفظ بهداشت محیط روستا ،آموزش و توانمندی مروجان و
تسهیل گران در زمینه مدیریت بهینه پسماندهای کشاورزی و ارتقاای ساطح داناش روساتائیان در خصاوص اهمیات
مدیریت پسماندهای خانگی و کشاورزی از طریق برنامههای آموزشی مورد توجاه قارار گیارد .همچناین باهطاورکلی
پیشنهاد میشود بهمنظور نیل به توسعه پایدار روستا و درنهایت توسعه پایدار کشور ،برنامهریازان و سیاساتگاذاران از
نتایج این گونه پژوهشها استفاده کنند.
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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.
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