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راهنما و دستور العمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی

پیشگفتار

کوهستان زاگرس یکی از با ارزشترین مناطقایران است که به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی ،زمینشناسی-
اقلیم ،خاک ،پوششگیاهی و حیات وحش جانوری ،داراي ارزشهاي بي نظير تنوع زیستی همچون حضور بیش
از  2400گونه گیاهی و جانوری است.این منطقه از دیرباز مهد تمدن تاریخی و تنوع قومیایران بوده و بیش از
ده درصد جمعیت کشور که بیشتر روستایی و عشایر هستند ،را در خود جای داده است.
شیوه بهرهبرداری وابسته به طبیعت در زاگرس و تغییر کاربری اراضی در طول سالیان ،موجب تخریب
منابع طبیعی ،توسعه غیر اصولی و بهرهبرداری ناپایدار از منابع زیستی و طبیعی کوهستان زاگرس گردیده،
دربرخی موارد شرائط طبیعی و اکولوژیکی زیستگاههای موجود در منطقه به حدی تحت تأثیر عوامل ناپایداری
قرار گرفته که غیرقابل برگشت به شرائط تعادل میباشد .به طوریکه کشاورزی ناپایدار ،بهرهبرداری ناپایدار
از منابع آب ،مدیریت نادرست پسماند ،توسعه ناپایدار معادن و راههای ارتباطی ،آبزی پروری ناپایدار ،توسعه
شهری و روستایی ناپایدار از جمله آن است.
از مهمترین اهداف طرح "حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی" ،هم سو نمودن بهرهبرداری پایدار با حفاظت
از تنوع با شیوه مدیریت یکپارچه در سطح کوهستان زاگرس و فعالیت در بخشهای کشاورزی ،جنگلها ،مراتع،
آب ،پسماند ،توسعه زیرساختها و گردشگری میباشد که به صورت پایلوت در محدوده زاگرس مرکزی به
وسعت  3,100,000هکتار اجرا شده است.
فرایند برنامهریزی و مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی نیازمند به کارگیری ابزارهای متنوعی است که بر
ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کوهستان مبتنی بوده و با استفاده از آن نیازهای مدیریتی در اجرای برنامه
حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی تامین گردد.این بسته ابزاری میبایست به درونیسازی توان
سرزمین و مالحظات تنوع زیستی در فرایند برنامهریزی و مدیریت کوهستان ،بهطور کاربردی کمک نماید ،از
طرفیاین برنامه باید بتواند نیازهای بخشهای بهره بردار و ذینفع کوهستان را نیز تامین و خط مشی توسعه
را بر اساس توان ذاتی طبیعت تعریف نماید .همچنین به کارگیریاین بسته ابزاری بایداین قابلیت را داشته باشد
که در دراز مدت با تامین نیازها ،زمینه جلوگیری از تخریب فزاینده کنونی تنوع زیستی منطقه را فراهم ساخته و
زمینه احیای اجزای تنوع زیستی بهویژه تنوع زیستگاهی را فراهم آورد .از مهمترین ابزارهای مدیریت زاگرس
مرکزی ،میتوان به برنامه تعیین توان اکولوژیک سرزمین با رعایت مالحظات و معیارهای اجتماعی-اقتصادی
اشاره نمود .بدین منظور در راستای تحقق اهداف برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی،
تدوین و اجرای "راهنماها و دستورالعملهای بهره برداریهای پایدار" ،در نظر گرفته شد ،تا با کاهش اثرات بر
شاخصهای تنوع زیستی ،بهتدریج روند ناپایدار فعالیتهای توسعه در منطقه به سمت پایداری حرکت کند.این
دستورالعملها قابل تعمیم به کل کوهستان زاگرس خواهد بود و با تصويب در مراجع ملي  ،ضمانت اجرايي
خواهد يافت.
راهنماها و دستورالعملهای بهرهبرداریهای پایدار از منابع طبیعی با تمرکز بر حفاظت از تنوع زیستی ،با
استناد به رهنمودهای دستورکار  ،21بسترهای قانونی و حقوقی ،اسناد پشتیبان ملی ،بین المللی و مطالعات
میدانی تهیه گردید .سپس با استفاده از تجربیات استانی (استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهکیلویه و
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بویراحمد و فارس) فعالیتهای عمده ناپایدار محدوده کوهستان زاگرس مرکزی شناسایی شدند .در گام بعدي
اثرات و تهدیدات زیست محیطی هر یک ازاین فعالیتها ،بر اجزای تنوعزیستی ،بررسی و مورد طبقهبندی قرار
گرفت و نهایتا راهکارها ،معیارها و ضوابط مورد نیاز جهت تنظیم و کنترل فعالیتهای توسعه و بهرهبرداری،
تدوین شد .به منظور بومیسازیاین راهنماها و دستورالعملها ،جلب مشارکت و دریافت نقطه نظرات نهادهای
دستاندرکار ،کارگاههایی در سطح استانی و ملی برگزار شد و نظرات ارزندهاین گروه در دستورالعمل نهایی
اعمال شد.
با توجه به تهدیدات زاگرس مرکزی ،راهنماها و دستورالعملهای زير تهیه شده است:
راهنما و دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل توسعه آبزی پروری پایدار در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل بهره برداری پایدار از جنگل در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل بهره برداری پایدار از منابع آب در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل بهرهبرداری پایدار از مرتع در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل توسعه کشاورزی پایدار در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل توسعه گردشگری پایدار در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل مدیریت فاضالب در جوامع روستایی کوهستان زاگرس مرکزی؛
امید است با تصویباین دستورالعملها توسط مراجع ملی ،حمایت و پشتیبانی ذینفعان کلیدی از نحوه اجرای
آنها در تمامیبرنامهها و طرحهای توسعه؛ مالحظات حفاظت از تنوع زیستی و حفظ معیشت پایدار جوامع واقعی
وابسته به منابع حیاتیاین زیست بوم ،توسط مسئولین ،سیاستگذاران ،برنامهریزان و بهرهبرداران از منابع به
کارگرفته شود.
جـــا دارد از زحمات مشـــاوران محترم در تهیهاین دســـتورالعمل آقایان دکتر ســـعید ملماســـی ،مهندس
عســـگر علیزاده ،دکتر کامران پورمقدم ،دکتر شـــروان شـــعاعی ،دکتر ســـام حائری ،مهندس محمد شریفی
مقدم ،مهندس رضا درخشـــنده ،ســـرکار خانم دکتـــر رویا نزاکتی و خانم دكتر زهرا الهداد تشـــکر شـــود.
همچنین از نظـــرات علمیو تخصصی مدیران محترم اســـتانی ،فرمانـــداران ،بخشـــداران ،ذینفعان کلیدی و
جامعه محلی قدردانی میشـــود.
بیتردید این راهنما به عنوان اولین کوشش در گردآوری اسناد مربوط به بهره برداری پایدار کامل نیست،
مورد امتنان است نظرات سازنده و پیشنهادات خود را در خصوص ارتقایاین دستورالعمل در اختیار طرح
زاگرس قرار دهید.

شیرین ابولقاسمی
						            بهار ۱۳۹۴
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خالصه اجرایی

ارزش حفاظتی ویژه منطقه زاگرس مرکزی به دلیل تنوع زیستی کمنظیر آن باعث شده تا سازمان حفاظت محیط زیست با
همکاری برنامه عمران ملل متحد و تسهیالت جهانی محیط زیست در طرحی تحت عنوان "حفاظت از تنوع زیستی در سيمای
حفاظتي زاگرس مرکزی" نسبت به تهیه دستورالعملهایی جهت حفظ تنوع زیستی موجود در این منطقه و بهرهبرداریهای
پایدار از آن ،اقدام نماید.
در این میان یکی از عوامل مهمی که در این منطقه باعث تهدید تنوع زیستی موجود چه در سطح گونهای ،زیستگاهی و چه
در سطح تنوع ژنتیکی میگردد ،بهرهبرداریهای ناپایدار از منابع موجود در منطقه است که سبب ایجاد انواع پسماندهای خانگی
و عادی ،کشاورزی ،صنعتی و بهداشتی یا به طور کلی پسماندهای خطرناک و غیر خطرناک میشود.
از اینرو ،با توجه به اثرات جبرانناپذیر ناشی از پسماند بر سطوح مختلف تنوع زیستی موجود در منطقه زاگرس مرکزی ،تهیه
و تدوین "دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی در زاگرس مرکزی" ضرورت یافت.
به این ترتیب طی گامهای عملیاتی مختلف به تهیه این دستورالعمل با رویکرد حفظ تنوع زیستی زاگرس مرکزی به شرح
زیر پرداخته شده است.
بررسی فعالیتهای انجام شده یا در دست اجرا در زمینه مدیریت پسماند توسط دستگاههای اجرایی در سطح ملی و نیز
جمعآوری اسناد دستورالعملهای موجود از طریق مکاتبه و مراجعه به سازمانهای ذیربط و نیز بررسی دستورالعملهای ملی
و بینالمللی.
شناسایی و مستندسازی وضعیت موجود محیط زیست و تنوع زیستی جوامع روستایی مورد نظر با استفاده از منابع مختلف
موجود از جمله گزارشات مختلف پروژه "حفاظت از تنوع زیستی در کوهستان زاگرس مرکزی".
بررسی وضعیت منابع و عوامل تولید پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی از طریق مشاهدات میدانی ،تهیه ،توزیع
و تکمیل پرسشنامه ،پیگیری ،مکاتبه و مراجعه به سازمانهای مربوطه در چهار استان مذکور مانند سازمان حفاظت محیط
زیست.
تعیین کلیه اثرات و پیامدهای محتمل ناشی از عدم مدیریت پسماندها بر محیط زیست و تنوع زیستی زاگرس مرکزی با
استفاده از منابع مختلف علمی.
ارائه پیشنویس دستورالعمل تدوین شده ،در قالب سمینارهایی در مراکز چهار استان مربوطه و کسب نظرات کلیه
سازمانهای ذیربط و نهایتا تکمیل دستورالعمل.
به طور کلی این دستورالعمل جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند جوامع روستایی این منطقه در کلیه سطوح آن،
شامل کاهش در مبداء ،تولید ،ذخیره ،جمعآوری و حمل و نقل ،پردازش و دفع ،مراقبتهای پس از دفع به منظور مدیریت
پسماندهای غیرخطرناک و خطرناک ارائه شده است ،که مهمترین این راهنماییها به شرح زیر میباشد:
 تفکیک پسماندهای خطرناک از پسماندهای غیر خطرناک ،سپس تفکیک پسماندها در مبداء تولید. فرهنگسازی جهت نهادینه نمودن مشارکت در بحث تفکیک از مبداء به عنوان یک وظیفه ملی از طریق اجرای برنامههایآموزشی.
 انتخاب محل ذخیره موقت پسماندهای تولیدی با توجه به فاصله مناسب از مناطق بکر و زیستگاههای حساس منطقه. اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهای خطرناک و غیرخطرناک در زیستگاههای منطقه زاگرس مرکزی اعم از آبی وخشکی و نصب تابلوهای هشداردهنده در ارتباط با این موضوع در کانونهای تنوع زیستی و نقاط حساس منطقه.
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 جمعآوری کلیه پسماندهای موجود در فضای روستاها. مکانیابی مناسب برای دفن پسماندهای غیر خطرناک و طراحی و مهندسی محل دفن پسماندها در روستاهای منطقه،در هر بخش یا شهرستانهای  4استان واقع که در محدوده زاگرس مرکزی ،شهرها و روستاهای دارای فاصله نزدیک به هم
به عنوان چندین منطقه مرکزی مشخص شده و به صورت اقماری منطقهبندی شوند و عملیات جمعآوری پسماندها و انتقال
به یک مکان دفن زباله مشترک صورت گیرد.
 استفاده از روشهای دفع شامل بازیافت ،کمپوست و دفن بهداشتی بسته به نوع پسماند تولیدی با توجه به حساسیتهایتنوع زیستی زاگرس مرکزی توصیه میگردد.
 اجتناب از سوزاندن پسماندها در منطقه زاگرس مرکزی. تبدیل پسماندهای خانگی تر و کشاورزی به کود آلی با استفاده از روش بیوکمپوست و ورمی کمپوست با هدف کاهشمصرف کودهای شیمیایی تهدید کننده تنوع زیستی منطقه.
 ارائه روشهاي مناسب تلفيقي استفاده از شبکه مراقبت ،پایش و پيشآگاهي در زاگرس مرکزی. تعريف برنامههای آموزش ،اهمیت و فواید تنوع زیستی ،کاهش توليد پسماندها ،استفاده مجدد و بازیافت پسماند و اثراتتولید پسماند بر تنوع زیستی منطقه برای گروههای هدف جهت ایجاد عالقه و احساس مالکیت ملی نسبت به محل زندگیشان
در منطقه زاگرس مرکزی .تشویق و ترغیب سازمانهای محلی و غیردولتی ) (NGOsو مؤسسات آموزشی جهت برپایی
برنامههای مرتبط با حفظ تنوع زیستی منطقه ،رابطه آن با مدیریت پسماندها و تغییر نگرش مردم محلی نسبت به پسماند
به عنوان یك منبع قابل بهرهبرداری ،تحت عنوان برنامه مشارکت سه گانه (مردم ،بخش غیردولتی و بخش عمومی و دولتی).

 -1مقدمه

رشد شتابنده تغییر و تخریب زیستگاهها ،بهرهبرداری ناپایدار از منابع طبیعی و مورد تهدید واقع شدن تنوع زیستی در قرن
 21در سراسر دنیا ،منجر به افزایش نگرانیها برای سایر نواحی طبیعی باقیمانده شده است .بهطوریکه این مسئله به یک
دغدغه بینالمللی تبدیل شده تا جایی که سازمانهای بینالمللی از قبیل برنامه عمران سازمان ملل متحد و سایر ارگانهای
بینالمللی ،حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی را جهت کاهش تهدیدات و حفظ تنوع زیستی به تکاپو واداشته است.
از این رو کشور ایران نیز به دلیل تنوع اقلیمی ،اکوسیستمی و غنای گونهای در برنامههای بینالمللی مطرح بوده و مورد
حمایت قرار گرفته است .بنابراین منطقه زاگرس مرکزی به دلیل تنوع زیستی کمنظیر حاصل از موقعیت جغرافیایی رشته
کوههای زاگرس ،زمینشناسی ،گوناگونی شکل کالن و خرد زمین ،اقلیم و خاک ،پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری از
جمله مناطقی است که از ارزش حفاظتی ویژهای برخوردار میباشد .به این ترتیب با توجه به اهمیت این منطقه ،سازمان
حفاظت محیط زیست با همکاری برنامه عمران ملل متحد و تسهیالت جهانی محیط زیست در طرح حفاظت از تنوع زیستی
در سيمای حفاظتي زاگرس مرکزی نسبت به تهیه دستورالعمل "مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی" به
عنوان یکی از دستورالعملهای زیست محیطی مورد نیاز در این منطقه ،اقدام نموده است .الزم به ذکر است که بحث قابلیت
آالیندگی محیط زیست و اجزای آن نظیر آب ،هوا ،خاک ،پوشش گیاهی ،حیات وحش و ...توسط پسماندهای تولیدی در این
منطقه ،با توجه به تنوع زیستی منحصر به فرد موجود ،نیاز به ارائه دستورالعمل کاربردی در زمینه مدیریت پسماند با رویکرد
حفظ تنوع زیستی ،را بیش از پیش نمایان میسازد .از این رو هدف از انجام مطالعات حاضر ،تدوین "دستورالعمل مدیریت
پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی" میباشد تا با قابلیت اجرایی این دستورالعمل توسط مردم منطقه و ارگانهای
ذیربط ،گامی در جهت حفظ تنوع زیستی منطقه و به اهداف توسعه پایدار و زیست محیطی طبق مستندات دستور کار 21
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برداشته شود.

 -2تعاریف

در جدول  1تعاریف کلیه واژگان و اصطالحات کاربردی در این دستورالعمل ارائه شده است.
جدول  : 1تعاریف واژگان و اصطالحات کاربردی در دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
تنوع زیستی )(Biodiversity

کانونهای تنوع زیستی
()Hot Spots

گوناگونی بین موجودات زنده از انواع منابع شامل دریا و خشکی و مجموعههای اکولوژیکی
که آنها بخشی از آن هستند را تنوع زیستی میگویند .این تنوع شامل تنوع در درون گونهها
(ژنتیکی) و بین گونهها ،جمعیتها و اکوسیستمها میگردد ,IUCN ) .بند  2کنوانسیون تنوع
زیستی)1992 ,
ی زیستی با مخزن قابل توجهی از تنوع زیستی
نقاط داغ کانون تنوع زیستی ،منطقهای از جغرافیا 
است که در معرض خطر نابودی میباشد .در كتب بومشناسي نیز در تعريف نقطه داغ آمده
است"منطقهاي جغرافيايي زيستي است كه داراي يك منبع مشخص از نوع زيستي بوده كه در
معرض تهديد از سوي انسان است .اين مناطق بايد داراي دو معيار باشند:
 -1حداقل  0/5درصد یا1500گياه آوندي از گونههای گیاهی آندمیک را شامل میشود.
 -2حداقل  70درصد پوشش گياهي اوليه خود را از دست داده باشد .به طورکلی  25کانون
تنوع زیستی در سطح جهانی وجود دارد .این نقاط که کمتر از  %2مساحت جهان را در
برگرفته ،در حدود  ٪50از تنوع زیستی زمین را شامل می شود.

محیط زیست )(Environment

آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده ،آن را در خود فرا گرفته و با آن در کنش متقابل قرار
دارد.

حفاظت از محیط زیست
(Environmental
)Conservation

حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن عبارت است از استفاده از فرآیندها،
روشهای کاری ،مواد یا محصوالتی که موجب اجتناب ،کاهش یا کنترل آلودگی شوند که
میتواند شامل بازگردانی (بازیافت ،تصفیه ،تغییر فرآیند ،مکانیزمهای کنترل ،استفاده بهینه از
منابع) و جایگزینی مواد باشد.

آلودگي ()Pollution

منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا
هوا يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ،شيميايي يا بيولوژيك آن را بهطوريكه زيانآور
به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد ،تغيير دهد (مجموعه
قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ،جلد اول ،صفحه  ،14دفتر حقوقي و امور مجلس،
بهمن )1379
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پسماند ()Solid Waste

به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم
حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده ،زاید تلقی میشود.

پسماندهای غیرخطرناک
(Non-Hazardous Solid
)Waste

پسماندهایی که قابلیت بازیافت ،کمپوست و استفاده مجدد و بازگشت به چرخه مصرف را بدون
ایجاد خطر داشته باشند.

پسماندهای خطرناک
()Hazardous Solid Waste

شامل زایدات یا ترکیباتی از زایدات که در طبیعت مقاوم یا غیرقابل تجزیه بوده و یا میتوانند
کشنده باشند و یا تجمع زیستی داشته باشند.

پسماندهای عادی
)(OrdinaryWaste

به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسان ها در شهرها،
روستاها و خارج از آنها تولید می شود ،از قبیل پسماندهای خانگی و نخالههای ساختمانی.

پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)
)( Hospital Waste

به کلیه پسماندهای عفونی و زیانآور ناشی از بیمارستانها ،مراکز بهداشتی ،درمانی،
آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته میشود .سایر پسماندهای خطرناک
بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

پسماندهای ویژه

)(Special waste

به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک ،از قبیل
سمیت ،بیماریزایی ،قابلیت انفجار یا اشتعال ،خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته
باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ،صنعتی ،کشاورزی که
نیاز به مدیریت خاص دارند ،جزو پسماندهای ویژه محسوب میشوند.

پسماندهای کشاورزی
()Agricultural Waste

به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود از قبیل فضوالت،
الشه حیوانات (دام ،طیور و آبزیان) ،محصوالت کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.

پسماندهای صنعتی

))Industrial Waste

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی ،معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع گاز،
نفت ،پتروشیمی ،نیروگاهی و امثال آن گفته میشود از قبیل برادهها ،سرریزها و لجنهای صنعتی.

مدیریت اجرایی پسماند
(Solid Waste Executive
)Management

شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامهریزی ،ساماندهی ،مراقبت و عملیات اجرایی
مربوط به تولید ،جمعآوری ،ذخیرهسازی ،جداسازی ،حمل و نقل ،بازیافت ،پردازش و دفع
پسماندها و همچنین آموزش و اطالعرسانی در این زمینه میباشد.

دفع ()Disposal

کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها ،از قبیل بازیافت ،دفن
بهداشتی ،پسماند سوزی.

پردازش ()Processing

کلیه فرآیندهای مکانیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد
(قانون مديريت پسماندها مصوب .)1383/3 /17
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به کلیه اقداماتی که در راستای دفع اصولی و صحیح پسماندها به محیط زیست و همچنین جلوگیری
از تولید بیش از حد آنها انجام می پذیرد ،مدیریت پسماند گویند .مجموعه مقررات سیستماتیک
مدیریت پسماند
کنترل کاهش در مبداء ،تولید ،ذخیره ،جمعآوری ،حمل و نقل ،پردازش و دفع ،مراقبتهای پس
)( Solid Waste Management
از دفع ،مدیریت پسماند نامیده میشود( .منوری ،مسعود ،فرهام ،امین شرعی ،1388 ،مدیریت و
طراحی جمعآوری پسماندهای شهری ،جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر).
پسماندهاي روستايي
()Rural Solid Waste

به مجموعه مواد جامدي گفته میشود كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل فعاليت روزمره
روستاييان بوده و از نظر تولید كننده زايد تلقي ميشود( .عمرانی قاسمعلی و همکاران،1390 ،
شيوهنامه تهيه بيوكمپوست از پسماندهاي فسادپذير و فضوالت دامي در مناطق روستايي كشور
معاونت امور دهياريها دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي ،پژوهشكده مديريت شهري
و روستايي گروه محيط زيست).

 -3ضرورت تدوین دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی

تنوع زیستی کمنظیر حاصل از موقعیت جغرافیایی رشته کوههای زاگرس ،زمینشناسی ،گوناگونی شکل کالن و خرد زمین،
اقلیم و خاک ،پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در منطقه زاگرس مرکزی ،این منطقه را در زمره زيستبومهاي حساس
و شكننده كشور با ارزش حفاظتی ویژه قرار داده است.
از اینرو آلودگی محیط زیست این منطقه در اثر پسماندهای تولیدی ،موجبات آسیب به محیط زیست و در نتیجه تخریب
زیستگاههای طبیعی و کاهش تنوع زیستی را فراهم ساخته است .لذا توجه به تنوع زیستی منحصر به فرد موجود و تهدیدات
زیست محیطی ناشی از عدم مدیریت پسماندهای روستایی در این منطقه ،ضرورت ارائه دستورالعمل کاربردی در زمینه
مدیریت پسماند با رویکرد حفاظت از تنوع زیستی و همسوسازی بهرهبرداریهای مختلف از محیط زیست با را بیش از پیش
نمایان میسازد.

 -4مروری بر سوابق تحقیق (دستورالعملهای موجود)

در این بخش دستورالعملهای ملی و بینالمللی مدیریت پسماندهای جوامع روستایی مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1-4دستورالعملهای ملی

با توجه به اینکه در مناطق آبخیز مدیریتی زاگرس مرکزی ،عمده فعالیت مردم روستاها کشاورزی و دامداری است ،لذا
پسماندهای تولیدی ناشی از این فعالیتها مربوط به پسماندهای کشاورزی ،عادی و نیز بیمارستانی میباشد ،که از این میان
بعضی از پسماندهای تولیدی جزو پسماندهای ویژه محسوب میگردند ،همچنین با توجه به اهمیت تنوع زیستی زاگرس
مرکزی در صورت استقرار صنایع در منطقه در آینده ،در این دستورالعمل ،مدیریت پسماندهای صنعتی نیز لحاظ شده است.
از اینرو کلیه دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط با این نوع از پسماندها در سطح ملی در جدول  2ارائه گردیده است.
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جدول  : 2دستورالعملها و شیوهنامههای ملی در رابطه با مدیریت پسماندهای روستاهای کشور
دستورالعملها و شیوهنامههای ملی در رابطه با مدیریت پسماندهای عادی توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
شیوهنامه دفن بهداشتی پسماندهای عادی در سطح روستاهای کشور (در مرحله تصویب )1393
دستورالعمل مكانيابي ،احداث و راهبري مراكز دفن پسماندهاي عادي ()1391
شیوهنامه تهیه بیوکمپوست از پسماندهای فسادپذیر و فضوالت دامی در مناطق روستایی کشور (ابالغ)1391
شیوهنامه پردازش ،جداسازی و بازیافت پسماندهای عادی در مناطق روستایی کشور (ابالغ )1391
دستورالعمل و راهنمای ساخت واحدهای بيوكمپوست خانگي در مناطق روستایي
دستورالعمل نحوه تعیین هزینه خدمات مدیریت پسماندهای روستایی
شيوهنامه نحوه استفاده از قبض هزینه خدمات مدیریت پسماندهاي جامد روستايي
دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداري موقت پسماندهاي جامد در مناطق روستايي كشور ()1384
تفاهمنامه همکاري مشترك وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوري در خصوص توسعه
سیستم مدیریت پسماندها و بهداشت محیط روستایی
تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت کشور و برنامه عمران سازمان ملل متحد در خصوص توانمندسازی دهياریها در جهت توسعه سيستم مديريت
پسماندهای روستايی
ضوابط زیست محیطی محلهای دفع پسماندهای عادی ( )1389سازمان حفاظت محیط زیست.
دستورالعملها و شیوهنامههای ملی در رابطه با مدیریت پسماندهای کشاورزی تهیه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی
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دستورالعمل نحوه کاربری لجن فاضالب در زمینهای کشاورزی به عنوان کود دستورالعمل استفاده از فضوالت بهعنوان كود در اراضي كشاورزي
دستورالعمل مديريت پسماندهاي توليد شده براي پرسنل
(سازمان حفاظت محیط زیست )1389
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي كشاورزي سازمان حفاظت محیط واحدهاي دامپروري
دستورالعمل ساختمان فيزيكي انبارهاي نگهداري موقت
زیست )1389
پسماندها در واحدهاي دامپزشكي
ضوابط و روشهاي اجرايي مديريت پسماندهاي كشاورزي
دستورالعمل معدوم نمودن داروها و مواد بستهبندي
دستورالعملهاي پسماند كودهاي شيميايي
دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشتارگاههاي دام
دستورالعمل نحوه برچسب زدن قوطيهاي سم
دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشتارگاههاي طيور
دستورالعمل طراحي ظروف نگهداري سم
دستورالعمل بيخطرسازي ،تصفيه و امحاء پسماندهاي
دستورالعمل توليد و عرضه سم براي موسسات و شركتهاي دفع آفات
دامپزشكي در واحدهاي دامپزشكي ،توليد و تكثير دام ،طيور و
دستورالعمل اقدامات بهداشتي پس از مصرف سم
آبزيان ،آزمايشگاهها و...
دستورالعمل ساختمان فيزيكي انبارهاي نگهداري سم
دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشتارگاه گاو
دستورالعمل انبار كردن سم
دستورالعمل كنترل بيماري تورم عفوني بيني و ناي گاو IBR
دستورالعمل رعايت نكات ايمني براي جلوگيري از آتشسوزي انبارهاي نگهداري سم
دستورالعمل ساختمان فيزيكي كشتارگاههاي طيور
دستورالعمل نظارت و بازرسي سموم
دستورالعمل اقدامات بهداشتي و قرنطينهاي در دامداريها
دستورالعمل خريد و فروش سم براي فروشندگان
دستورالعمل ايستگاه بازرسي در طول كشتار طيور
دستورالعمل جمعآوري و حمل و نقل سموم
دستورالعمل روشهاي نگهداري گوشت دام براي كاهش
دستورالعمل خريد سم توسط كشاورز
پسماندها
دستورالعمل مصرف سم توسط كشاورز
دستورالعمل طريقه كمپوست نمودن فضوالت
دستورالعمل نگهداري و انبار كردن سم توسط كشاورز
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دستورالعمل امحاء ظروف سم براي كشاورزان
دستورالعمل امحاء ظروف سم براي توزيعكنندگان
دستورالعمل امحاء ظروف سم براي فروشندگان سم
دستورالعمل كاهش مصرف سم توسط كشاورز
دستورالعمل امحاء ظروف و كيسههاي بذر براي توزيعكنندگان
دستورالعمل امحاء ظروف و كيسههاي بذر براي فروشندگان
دستورالعمل نحوه برچسبزدن كيسهها و يا گونيهاي كود
دستورالعمل توليد و عرضه كودهاي شيميايي براي موسسات و شركتها
دستورالعمل اقدامات بهداشتي پس از مصرف كودهاي شيميايي
دستورالعمل انبار كردن كودهاي شيميايي
دستورالعمل ساختمان فيزيكي انبارهاي نگهداري كودهاي شيميايي
دستورالعمل رعايت نكات ايمني براي جلوگيري از آتشسوزي انبارهاي نگهداري
كودهاي شيميايي
دستورالعمل نظارت و بازرسي كودهاي شيميايي
دستورالعمل خريد و فروش كودهاي شيميايي براي فروشندگان
دستورالعمل جمعآوري و حمل و نقل كودهاي شيميايي
دستورالعمل خريد كود شيميايي توسط كشاورز
دستورالعمل مصرف كود شيميايي توسط كشاورز
دستورالعمل نگهداري و انبار كردن كود شيميايي توسط كشاورز
دستورالعمل امحاء كيسهها ،گونيها و ظروف كود شيميايي براي كشاورزان
دستورالعمل امحاء كيسهها ،گونيها و ظروف كودهاي شيميايي براي توزيعكنندگان
دستورالعمل امحاء كيسهها ،گونيها و ظروف كودهاي شيميايي براي فروشندگان
كودهاي شيميايي
دستورالعمل كاهش مصرف كود شيميايي توسط كشاورز
دستورالعمل مديريت پسماندها براي مديران واحدهاي دامپزشكي
دستورالعمل كاهش پسماند در كلينيكهاي دامپزشكي و مراكز توليد
دستورالعمل مواد اوليه بهكار رفته جهت توليد شير براي كاهش پسماندها
دستورالعمل بستهبندي مناسب فرآوردههاي شير براي كاهش پسمانده ها
دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشتارگاه گوسفند
دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشتارگاه طيور
دستورالعمل مديريت پسماندهاي صنايع دباغي و چرم
دستورالعمل مديريت الشه حيوانات
دستورالعمل ضوابط و مديريت بهداشتي كشتارگاههاي طيور گوشتي
دستورالعمل ضوابط كاهش پسماندها در كشتارگاههاي دام
دستورالعمل ايجاد تاسيسات انباشت فضوالت
دستورالعمل نگهداري پسماندهاي مراكز دامپزشكي
دستورالعمل تفكيك ،جمع آوري حمل و دفع پسماندهاي دامپزشكي
دستورالعمل كاهش پسماندهاي گياهان دارويي
دستورالعمل مديريت پسماند جنگلي
دستورالعمل مديريت پسماند دامداريها
دستورالعمل مديريت پسماند واحدهاي پرورش طيور
دستورالعمل مديريت الشه حيوانات براي كاهش پسماندها
دستورالعمل عمومي مديريت پسماند شير از نظر بهداشتي

16

دستورالعمل مراحل توليد شير براي كاهش ميزان پسماند
دستورالعمل شيردوشي براي كاهش پسماندها
دستورالعمل نگهداري و حمل و نقل فرآوردههاي شير براي كاهش
پسماندها
دستورالعمل ايجاد تاسيسات انباشت فضوالت
دستورالعمل كمپوست فضوالت
دستورالعمل استفاده از فضوالت بهعنوان كود در اراضي كشاورزي
دستورالعمل مديريت فضوالت احشام و ماكيان
دستورالعمل مديريت ذخيرهسازي كود جامد
دستورالعمل مديريت ذخيرهسازي كود نيمهجامد
دستورالعمل كاهش پسماندهاي صنايع تبديلي بخش كشاورزي
دستورالعمل مديريت پسماندها براي مديران صنايع
دستور العمل مديريت پسماندهاي كشتارگاههاي صنعتي دام
دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشتارگاههاي صنعتي طيور
دستور العمل مديريت پسماندهاي صنعت توليد كودهاي آلي
دستورالعمل كاهش پسماندهاي گندم
دستورالعمل كاهش پسماندهاي لوبيا
دستورالعمل كاهش پسماندهاي پنبه
دستورالعمل كاهش پسماندهاي سويا
دستورالعمل مديريت سبوس برنج
دستورالعمل مديريت پوسته شلتوك برنج
دستورالعمل مديريت پوشال برنج
دستورالعمل مديريت پسماندهاي محصوالت زراعي
دستورالعمل امنيت زيستي به منظور انجام اقدامات كنترلي كاهش
پسماندها
دستورالعمل نظارتي كاهش پسماندهاي واحدهاي دامپزشكي
دستورالعمل ايجاد تاسيسات انباشت فضوالت در كشتارگاهها
دستورالعمل مديريت دفع سالم و بهداشتي الشه حيوانات
دستورالعمل كاهش و مديريت پسماندهاي گوجهفرنگي
دستورالعمل كاهش پسماندهاي خيار
دستورالعمل مديريت پسماند پياز
دستورالعمل كاهش پسماند محصوالت كشاورزي (ميوه،
سبزي،محصوالت غدهاي)
دستورالعمل مديريت پسماندهاي گندم
دستورالعمل مديريت پسماندهاي دانههاي روغني
دستورالعمل كاهش پسماندهاي عدس
دستورالعمل كاهش پسماندهاي نخود
دستورالعمل كاهش پسماندهاي نخود فرنگي

راهنما و دستور العمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی
دستورالعملها و شیوهنامههای ملی در رابطه با مدیریت پسماندهای بیمارستانی و ویژه تهیه شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته (کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست مصوب مورخ
)1386/12/19
دستورالعمل تفكيك ،جمعآوري و دفع مواد زائد جامد بيمارستاني ( بخشنامه شماره  7915مورخ  1376/7/28وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي)
دستورالعمل تفكيك ،جمعآوري و نگهداري موقت پسماندهاي بهداشتي درماني (بخشنامه شماره 6/145243ب س مورخ  1383/11/24وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي)
دستور العمل مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و ضوابط واگذاري آن به اشخاص حقیقی و حقوقی
دستورالعملها و شیوهنامههای ملی در رابطه با مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی
شیوهنامه واردات و صادرات پسماندهای ویژه براساس مفادکنوانسیون بازل
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي در وزارت نفت

 -2-4دستورالعملهای بینالمللی

دستورالعملها و راهنماهای مختلفی در دنیا جهت مدیریت پسماند در کشورهای مختلف تهیه شده که در ادامه برخی از
مهمترین آنها که در تدوین این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته ،در جدول  3ارائه شده است.
جدول  : 3دستورالعملها و راهنماهای مختلف در دنیا جهت مدیریت پسماند
کشور پدیدآورنده

ردیف

عنوان دستورالعملها و راهنماها

1

دستورالعملهایی برای خطمشیهای مدیریت پساب و
پسماند مناطق در حال توسعه در نواحی روستایی

بانک توسعه آسیایی ،وزارت بهداشت و آب شرب ،جمهوری
هندوستان1392 ،

2

مدیریت پسماند در دستورالعملهای زیستمحیطی
کشور کامبودیا

مدیر پسماند از آموزش کامبودیا و ) ،(COMPEDسازمان
مدیریتی چائوکیم هنگ1385 ،

3

راهنمای افزایش مدیریت پساب و پسماند در نواحی
روستایی

برنامه آب و بهداشت ،بانک جهانی ،دهلی نو ،هندوستان،
1391

4

دستورالعملهای زیست محیطی :مکانهای دفن پسماند

آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا1375 ،

5

دستورالعملها :تهیه کمپوست و تسهیالت پردازش
ارگانیکهای زیستمحیطی مرتبط

آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا1383 ،

 -5محدوده زاگرس مرکزی

این محدوده قسمتهایی از  4استان کشور را دربر میگیرد .بخش وسیعی از محدوده زاگرس مرکزی در استان چهارمحال
و بختیاری (شهرستانهای شهرکرد ،فارسان ،کوهرنگ ،اردل ،کیار ،بروجن و لردگان) ،شهرستانهای بویراحمد و دنا از استان
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کهگیلویه و بویراحمد ،شهرستان سمیرم از استان اصفهان و شهرستان سپیدان ،مرودشت (بخشهای درودزن و کامفیروز) و
اقلید (بخشهای حسن آباد و سده) از استان فارس با وسعت تقریبی  3/100میلیون هکتار واقع شده است ( نقشه(.)1ص)42

 -1-5بررسی وضعیت تنوع زیستی موجود در زاگرس مرکزی

منطقه زاگرس مرکزی بخشی از نقطه داغ ( )Hot-Spotsتنوع زیستی ایرانی -آناتولی است که به عنوان یکی از  25کانون
داغ تنو ع زیستی دنیا طبقهبندی شده است .لذا این امر ،خود به تنهایی بر اهمیت باالی حفاظت از این منطقه داللت دارد.
با عنایت به تعریف نقاط داغ و حساسیت این کانونها ،کلیه کانونهای تنوع زیستی شامل گیاهان موجود و گونههای حیات
وحش منطقه با درنظر داشتن شاخصهای آن در قالب نقشه  ،2ارائه شده است .در واقع هدف از ارائه این نقاط ،تعیین مناطق
حساس زیستی و محیطهای پذیرنده اثرات ناشی از بهرهبرداریهای ناپایدار در منطقه میباشد که در این میان ،عدم مدیریت
پسماندها در جوامع روستایی زاگرس مرکزی نیز از جمله این نوع بهرهبرداریها است ( نقشه(.)۲ص)42

 vتنوع زیستگاهی زاگرس مرکزی
v

با توجه به اینکه امروزه مهمترین و عمدهترین دلیل انقراض گونههای گیاهی و جانوری ،تخریب زیستگاهها و اکوسیستمها
میباشد ،لذا بررسی تنوع زیستگاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در واقع پراکندگی پسماندهای عادی و کشاورزی و
بعضا پزشکی در محیطهای روستایی و اطراف روستاهای واقع در مناطق مدیریتی آبخیز طرح ،سبب آلودگی زیستگاههای
موجود میگردد .لذا در این بخش انواع زیستگاهها و اکوسیستمهای طبیعی و انسانساخت موجود در منطقه زاگرس مرکزی
معرفی میگردد (جدول .)4
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جدول  : 4انواع اکوسیستمهای موجود در منطقه زاگرس مرکزی
مساحت)(ha

ردیف

نام پوشش گیاهی

1

مناطق مسکونی

9222.7

2

جنگل انبوه

42842.48

3

جنگل نیمهانبوه

198653.9

4

جنگل تنک

368797.7

5

بیشهزار و درختچهزار

26040.16

6

جنگلهای دستکاشت

0.00

7

مراتع متراکم

187625.1

8

مراتع نیمهمتراکم

735953.5

9

مراتع کممتراکم

441091.2

10

زراعات آبی و باغات

264386

11

زراعت دیم

95796.15

12

اراضی بدون پوشش و بیرونزدگی سنگی

91204.9

13

باتالق (منطقه مرطوب)

803.67

14

سطوح آبی

8927.9

15

بستر رودخانه

40837.73

۱۶

جمع کل

۲۴۷۵۴۲۹,09

vبررسی تنوع گونهای و ژنتیکی زاگرس مرکزی
v
در این بخش با توجه به تنوع گونهای ناشی از تنوع ژنتیکی در منطقه زاگرس مرکزی به بررسی این دو شاخص در میان انواع
مختلف پوشش گیاهی منطقه و کلیه ردههای جانوری موجود شامل :پستانداران ،خزندگان ،پرندگان ،دوزیستان و ماهیها
پرداخته شده است.
بررسيهاي فلوريستيكي نشان میدهد ،در اين منطقه  97تيره از  148تيره ( 619 ،)%65جنس از 1205جنس ()51%
و 2372گونه از  8000گونه گياهي كشور ( )%29رويش دارند .در مورد گونههاي گیاهی این نکته نیز قابلتوجه است که
ارزشهاي ژنتيكي گونههای انحصاري بهعنوان پشتوانه فلور هر منطقه بهخصوص تنوعزيستي كشاورزي محسوب میگردد،
زيرا ميتواند به عنوان بانك ارزشمند ژنتيكي در جهت اصالح ،دورگهگيري ،ايجاد ارقام و نژادهاي جديد گياهان زراعي و باغي
19

طرح حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

مورد توجه قرار گرفته و از سرمايه ارزشمند اين گونهها بهعنوان پشتوانه در بخش كشاورزي سود برد.
طي مطالعاتي كه در مدت يك سال 1389-90در مناطق پایلوت زاگرس مركزي صورت گرفته است و بررسی مطالعات
ساليان گذشته در مجموع 232گونه از پرندگان در زاگرس مركزي قابل مشاهده است .با توجه به نتايج حاصل از مطالعات
صورت گرفته ،تاالب چغاخور با برخورداري از  78گونه پرنده رتبه اول را اخذ نموده است.
بررسی تنوع گونه ای ماهیان در سال  ۱۳۸۹نشان داد که در مجموع  ۲۷گونه ماهی از  ۷خانواده کپور ماهیان ( ،)Cyprinidae
سگ ماهیان جویباری (  ،) Cobitidaeسگ ماهیان جویباری (  ،) Balitoridaeگربه ماهیان (  ،) Sisorilaeآزار ماهیان (
 ،) Salmonidaeکپور ماهیان دندان دار (  ) Cyprinodontidaeو کفال ماهیان (  ) Mugilidaeشناسایی شدهاند.
تغييرات تنوع گونهاي بهصورتي است كه هر چه از سرچشمههاي رودخانه به سمت قسمتهاي پاييني رودخانه حركت
نماييم ،تنوع گونهاي افزايش مییابد .منطقه مورد بررسی زاگرس مركزی داراي تنوع گونهاي بسيار خوبي ميباشد كه تعداد
قابل توجهي از گونههاي ماهيان بومي انحصاري ) (Endemicرا در خود جاي داده است .تاكنون  6گونه از اين ماهيان كه
متعلق به  5خانواده مختلف ميباشند در اين منطقه شناسايي شده است .اين تعداد حدود  25درصد گونههاي ماهيان بومي
انحصاري آبهاي شيرين ايران را دربر ميگيرد كه خود نشاندهنده اهميت منطقه مورد بررسي ميباشد.
از پستانداران در منطقه مطالعاتی نیز در مجموع هفت راسته شناسایی شده است .همچنین در چهار استان محدوده زاگرس
مركزي در مجموع 12تيره 30 ،جنس و  37گونه خزنده شناسايي شده است.
مهمترين وگستردهترين جامعه گياهي منطقه ،جامعه گياهي گونههای بلوط است .اين جامعه گياهي بخشهاي وسيعي
از منطقهي زاگرس مرکزی را در استانهاي كهگيلويه و بويراحمد ،فارس ،چهارمحال و بختياري و تا حدودی اصفهان را
دربرگرفته و بهعنوان وسيعترين جامعه گياهي كشور و منطقه محسوب ميشود .جنگلهاي منطقه نشان میدهد كه متأسفانه
درختان موجود يا به صورت پاجوش و يا درختان دانهزاد كهنسال ،پير و فرتوت شده و معموال به شدت دچار پوسيدگي و
ساير عوامل شدهاند .در اين جنگلها معموال هيچ نهال اميدبخشي كه بتواند در آينده نزديك يا دور جايگزين درختان پير و
فرتوت فعلي شود ،وجود ندارد .بر اين اساس اين درختان بسيار زيبا و ارزشمند از نظر حفظ تعادل اكولوژيك با همه ارزشهاي
زيستمحيطي در مقابل چشمان ما يكي پس از ديگري از بين میروند بدون آنكه حساسيت چنداني را بر انگيزند .در نقشه
 3کانونهای تنوع زیستی زاگرس مرکزی ارائه شده است ( نقشه(.)۳ص)43

مناطق حفاظت شده

بررسی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده زاگرس مرکزی موید این است که تعداد 2
پارک ملی (دنا و تنگ صیاد) 1 ،اثرطبیعی ملی (الله واژگون) و  11منطقه حفاظت شده (دنا ،دنای شرقی ،آبشار مارگون ،تنگ
بستانک ،سبزکوه ،هلن ،تنگ صیاد ،شیدا ،قیصری ،سیوک ماله گال) در مجموع مساحتی حدود  291722/94هکتار دارند که با
توجه به وسعت محدوده زاگرس مرکزی 11/77 ،درصد از این منطقه ،حفاظت شده است (نقشه (.)4ص)43

 – 6اهداف

با توجه به دستورالعملهای مختلف ارایه شده توسط سازمانهای متولی برای مدیریت پسماند روستایی و طرحهای جامع
و تفصیلی مدیریت پسماند در سطح کشور ،دستورالعمل حاضر با هدف مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
با تکیه و تاکید بر حفظ تنوع زیستی منطقه زاگرس مرکزی و نتایج پروژه «حفاظت از تنوع زیستی در کوهستان زاگرس
مرکزی» بهعنوان یکی از عوامل مهم ،جهت حفاظت و بهرهبرداري پايدار از تنوع زیستی منطقه و دستیابی به اهداف توسعه
پایدار با قابلیت اجرا توسط مردم منطقه و ارگانهای ذیربط تهیه و تدوین شده است.
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دیگر اهداف فرعی این دستورالعمل عبارتند از:
ارائه الگویی کاربردی جهت حفظ تنوع زیستی منطقه و سایر مناطق ویژه اکولوژیک در جوامع روستایی کشور؛
ارتقاء وضعیت و بهبود مدیریت پسماند روستایی جهت به حداقل رساندن اثرات نامطلوب پسماندهای تولیدی بر محیط
زیست ،تنوع زیستی و برطرف نمودن مشکالت زیستمحیطی ،بهداشتی و اجتماعی حاصله؛

 -7ذینفعان و ذیربطان

این دستورالعمل به منظور ایجاد هماهنگی و وحدترویه میان نهادهای مسئول و مردم منطقه ،جهت حفاظت از تنوع زیستی،
دستیابی به توسعه پایدار از طریق مدیریت پسماندهای تولیدی به منظور تبدیل بهرهبرداریهای ناپایدار به بهرهبرداریهای
پایدار در منطقه زاگرس مرکزی بهعنوان یکی از مناطق حساس اکولوژیک کشور تهیه و تدوین شده است:
vذینفعان و ذیربطان در سطح ملی
v
سازمان حفاظت محيط زيست (معاونت آموزش و پژوهش ،معاونت محیط زیست طبیعی و معاونت محیط زیست انسانی)
وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور ،معاونت امور شهرداریها ،معاونت امور دهیاریها ،مرکز مطالعات
شهری و روستایی ،مرکز امور اجتماعی و فرهنگی ،معاونت امور سازمانهای مردمنهاد)
وزارت جهادكشاورزي (دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي ،معاونت آب و خاک و صنایع)
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (معاونت بهداشت)
وزارت صنايع و معادن (معاونت امور صنایع ،معاونت امور معادن و صنایع معدنی)
وزارت نفت (اداره كل بهداشت ،ايمني و محيط زيست )(HSE
وزارت نيرو (معاونت آب و آبفا)
وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی)
vذینفعان و ذیربطان در سطح استانی و منطقهای
v
جوامع مردم محلی
گردشگران
  سازمانهای مردمنهاد (سمنها)
دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاهای چهار استان
ادارات کل حفاظت محیط زیست (معاونت نظارت و پایش ،اداره آموزش و مشارکتهای مردمی) چهار استان (چهارمحال
و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،اصفهان)
سازمانهای جهاد کشاورزی چهار استان و ادارات کل منابع طبیعی
مراکز بهداشت
ادارات راه و ترابری
سرمایهگذاران خصوصی در امر جمعآوری ،بازیافت و احداث مراکز دفن پسماند
اصناف و تعاونیهای محلی بهرهبرداران
موسسات گردشگری
سازمان میرا ٍث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری (دفتر مطالعات آموزش گردشگری و دفتر برنامهریزی و حمایت از
توسعه گردشگری)
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فرمانداریها و استانداریهای مربوطه

 -8قوانین و مقررات

بسترهای قانونی (قوانين و مقررات باالدستی) جهت تدوین این دستورالعمل عبارتند از:
1 .1اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي
2 .2قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
3 .3برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ()1390-1394
4 .4قانون مديريت پسماندها  1383مصوب هيئت وزيران
5 .5آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها  1384مصوب هيئت وزيران
6 .6سند ملي محيط زيست کشور1390

 - 9بررسی نحوه مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی

بررسیهای انجامشده در منطقه زاگرس مرکزی موید آن است که عمده کانونهای تنوع زیستی به ترتیب در مناطق واقع در
استانهای چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،اصفهان و فارس میباشد .از طرفی عمده کاربریهای اراضی محدوده مورد
مطالعه شامل جنگل ،مرتع ،کشاورزی و پهنههای آبی است ،لذا مهمترین فعالیتهای اقتصادی مردم منطقه دامداری و کشاورزی
است .از اینرو در حال حاضر ،عمده پسماندهای تولیدی در جوامع روستایی این منطقه از نوع پسماندهای کشاورزی ،عادی و بعضا
ویژه و بیمارستانی است اما در آینده امکان استقرار صنایع نیز در این منطقه وجود دارد ،لذا در یک دستهبندی جزئی میتوان
پسماندهای روستایی را زیر مجموعه دو نوع پسماند خطرناک و غیر خطرناک دانست که طبق جدول  5عبارتند از:
جدول  : 5انواع پسماندهای روستایی

پسماند
خطرناک

پسماند غیر
خطرناک

انواع پسماند موجود در جوامع
روستایی

پسماندهای تولیدی در جوامع روستایی منطقه مطالعاتی

پسماندهای عادی

پسماندهای مواد غذایی ،آشغال ،خاکستر ،نخالههای ساختمانی ،پسماند خیابانها و
کوچهها ،وسایل مستعمل و لجنهای حاصل از تخلیه چاههای جذبی فاضالب خانگی در
صورتیکه خشک یا کمرطوبت باشند.

پسماندهای کشاورزی

پسماندهای کشاورزی و باقیماندههای گیاهی ،فضوالت دام و طیور و الشه حیوانات

پسماندهای ویژه

پسماندهای سمی و خطرناک ناشی از مصرف سم و کود شیمیایی

پسماندهای بیمارستانی

پسماندهای پزشکی ،پسماندهای عفونی و زیانآور ناشی از خانههای بهداشت روستاها

پسماندهای صنعتی

پسماندهای حاصل از فعالیتهای فرآیندی در صنایع شامل برادهها ،سرریزها و لجنهای
صنعتی
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نوع پسماندهای تولیدی در جوامع روستایی زاگرس مرکزی و نیز اطالعات به دستآمده از سازمانهای مختلف از قبیل
ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای چهارگانه در این طرح و بازدیدهای میدانی انجام شده ،موید این است که یک
سری فعالیتهایی جهت مدیریت پسماند در بعضی از این استانها صورت گرفته که در جدول  6وضعیت مدیریت پسماند و
نوع فعالیتهای انجام شده در این زمینه به تفکیک مناطق حوزههای آبخیز مدیریتی ،ارائه شده است.
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جدول  : 6وضعیت مدیریت پسماندها در حوزههای آبخیز مدیریتی جوامع روستایی زاگرس مرکزی
نام استان

وضعیت موجود
منطقه مورد پسماندها در
حوزههای آبخیز
بررسی
مدیریتی

وضعیت موجود مدیریت پسماندها در
حوزههای آبخیز مدیریتی

 جمــعآوری هفتگــی پســماندها درروســتاهای بــزرگ
 تخلیــه بــه محلهــای دفــن اطــرافروســتا بــدون رعایــت مالحظــات
بهداشــتی
پسماندها به – سوزاندن پسماندها
دلیل نبود
دهستان
 طــرح جامــع مدیریــت پســماند بخــشچغاخور در امکانات و عدم انجامشــده ولــی عملــی نشــده و از اعتبــار
بخش بلداجی فرهنگسازی در افتــاده اســت.
حاشیه روستاها  -کمیتــه مکانیــاب دفــن پســماند
پراکنده است .در ســالهای گذشــته در دهســتان
چغاخــور در پــاک چــم گاو چغاخــور،
محلــی را جهــت مجتمــع نمــودن
پســماندهای روســتایی تعییــن نمــوده
کــه بــه دلیــل عــدم وجــود امکانــات و
اعتبــارات الزم بــا اســتفاده مانــده اســت.
چهارمحال و
بختیاری

تشکیل جلسه کمیته مکانیاب دفنپسماند شهرستان در سال  1392و تعیین
 5مکان جهت دفن بهداشتی پسماند در
بخش ناغان (روستاهای معدن ،برنجگان،
جوزستان ،دورک و حیدر آباد)
پسماندهای شهر ناغان جمعآوری شده وپسماندها در به مرکز دفن پسماند منتقل میشود ولی
دهستان کیار مراکز دفن به در این مرکز هیچ فعالیت خاصی بر روی
در بخش
پسماندها و مدیریت آن صورت نمیگیرد.
نحو مطلوب دفن
در روستاها نیز پسماندها جمعآوری شده و
ناغان
نمیشوند.
به مرکز دفن پسماند منتقل میشود.
پسماندهای بیمارستانی (بیمارستان امامجواد (ع) ناغان به بیمارستان امام حسین
فارسان منتقل و در آنجا بیاثر میگردد.
پسماندهای پزشکی خانههای بهداشتروستایی توسط شبکه بهداشت شهرستان
کیار جمعآوری و مدیریت میگردد.
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وضعیت اتفاقات تهدید
متولی مدیریت
کننده تنوع زیستی در
پسماندها
در روستاهای حوزه مناطق حوزه آبخیز ناشی
از عدم مدیریت پسماندها
آبخیز

دهیاران روستادر روستاهای فاقددهیاری با بخشداری
بلداجی است

شهرداریهادرشهرها
دهیاران روستابخشداری درروستاهای فاقد
دهیاری

موردی گزارش نشده
است.

 در اکثر مراکز دفن،آتشسوزی اتفاق می
افتد از جمله آتشسوزی
منطقه سبزکوه در محل
دفن پسماند اطراف
روستای دورک در تاریخ
1393/3/13
 نشت مواد نفتی درایستگاه شهید زارع
گندمکار و در پی آن
آلودگی آب آشامیدنی
روستای سرخون
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نام استان

وضعیت موجود
منطقه مورد پسماندها در
حوزههای آبخیز
بررسی
مدیریتی

وضعیت موجود مدیریت پسماندها در
حوزههای آبخیز مدیریتی

وضعیت اتفاقات تهدید
متولی مدیریت
کننده تنوع زیستی در
پسماندها
در روستاهای حوزه مناطق حوزه آبخیز ناشی
از عدم مدیریت پسماندها
آبخیز

کهگیلویه و
بویراحمد

پاتاوه -دنا

جمعآوری و حمل و نقل با ماشینهایشهرداری و دفن انجام میشود.
روستا در مجاور شهر بوده و همراه باپسماندهای شهری دفع میشود.
در سطح روستاها سطلهای جمعآوریپسماند وجود دارد که توسط ماشین جمعآوری
پسماند زیر نظر دهیاری به مکان مشخص دفن
منتقلمیشوند.
پسماندها در
سه روز یکبار جمعآوری پسماندها در سطحمراکز دفن به
روستاها انجام میشود.
نحو مطلوب دفن
پسماند عفونی شبکه بهداشت سیسخت بهنمیشوند.
یاسوج منتقل و امحاء پسماند صورت میگیرد.
پسماندهای کشاورزی توسط جهاد کشاورزیانبار و به سایر شهرها جهت امحاء فرستاده
میشود.
 طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان دناتوسط شهرداری شهر سیسخت تهیه شده
است که به علت فقدان اعتبارات الزم مسکوت
مانده است.

شهرداری ها در
شهرها
دهیاری ها در
روستا ها
نظارت شبکه
بهداشت

اصفهان

دنا -ونک

جمعآوری پسماندهای روستاها وسرویسدهی نامنظم به دلیل پراکنده
بودن روستاهای موجود و فقدان وسیله
عدم جمعآوری حمل پسماند
پسماندها به طور -انتقال پسماندها به خارج از محل توسط
منظم و مطلوب برخی از اهالی روستا
و نیز فقدان -انجام دوره آموزشی دهیاران و اعضاء
محل مشخص شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان
سمیرم در ارتباط با مديريت پسماندها
جهت دفن
توسط طرح زاگرس با همکاری اداره کل
پسماند
حفاظت محيط زيست استان اصفهان
و سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد
شهرداري اصفهان در سال .1389

دهیاریها در
روستاها
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میان پسماند ها در محل
دفن تجمع دارند

موردی گزارش نشده
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نام استان

وضعیت موجود
منطقه مورد پسماندها در
حوزههای آبخیز
بررسی
مدیریتی

بخش کر

فارس

بخش
کامفیروز

تعاونی
دهیاریها
تالش نمودند
حداکثر آیتمهای
مربوط به قوانین
مدیریت پسماند
را رعایت نمایند.

وضعیت موجود مدیریت پسماندها در
حوزههای آبخیز مدیریتی

وضعیت اتفاقات تهدید
متولی مدیریت
کننده تنوع زیستی در
پسماندها
در روستاهای حوزه مناطق حوزه آبخیز ناشی
از عدم مدیریت پسماندها
آبخیز

پسماند کشاورزی توسط خریداران غیربومیخریداری میشود.
پسماند عادی توسط تعاونی دهیارها بهسایت دفن پسماند منتقل و دفن میگردد.
در شهر خانیمن
و
 جلسات متعدد در بخشداری و مساجدشهرداری تعاونی
دیگر مکانهای عمومی جهت فرهنگسازی
دهیاریها در
مدیریت پسماند صورت گرفته است.
جهت تفکیک و استفاده از پسماند تر جهت روستاهای این بخشتهیه کود کمپوست مطالعات دقیق و اقداماتی
توسط بخشداری انجام شده است که اسناد
آن در شهرداری کامفیروز موجود میباشد.

پسماند عادی توسط دهیارها به سایتدفن پسماند منتقل و دفن بهداشتی
پسماند صورت میگیرد.
دهیاریها تابع -جمع آوری پسماندها توسط خودرو و
قانون مدیریت دفن بهداشتی با هماهنگی بخشداری و
بدون آییننامه اجرایی انجام میشود.
پسماند و
فرهنگسازی توسط بخشداری با دریافتآییننامه اجرایی
وجوه به صورت ماهیانه از خانوارها با مبلغ
آن در مناطق  250۰0تومان بابت جمعآوری پسماندها و
میباشد.
با مشارکت خوب مردم انجام میشود.
تحویل خودروی وانتبار به دهیاریهاو حفر ترانشه در محلی مخصوص جهت
جمعآوری و دفن بهداشتی پسماند.

 -10بررسی نحوه بهرهبرداری و گروههای عمده بهرهبردار

دهیاریها در
روستاها

موردی گزارش نشده
است.

موردی گزارش نشده
است.

طبق بررسیهای انجام شده ،با توجه به ماهیت این دستورالعمل (مدیریت پسماندها جهت حفظ تنوع زیستی منطقه
زاگرس مرکزی) ،بهرهبرداری از آن به منظور مدیریت پسماندهای جوامع روستایی در هر یک از چهار استان مورد مطالعه،
مستلزم بومیسازی محتوای آن توسط مسئولین مربوطه میباشد .لذا امر بومیسازی با توجه به قابلیت انعطاف دستورالعمل
حاضر با شرایط محیط زیستی و اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بایستی متناسب با نیازهای زمانی و مکانی در هر یک از
روستاهای مورد نظر ،انجام گیرد تا از این طریق بتوان اقدام به بهرهگیری از آن نمود.
الزم به ذکر است که گروههای بهرهبردار از این دستورالعمل مطابق با موارد ذکر شده در بخش ذینفعان و ذیربطان
گزارش حاضر میباشند .اما عمده گروههایی که از دستورالعمل مدیریت پسماندهای جوامع روستایی زاگرس مرکزی بهرهمند
میگردند ،شامل موارد زیر هستند:
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دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاهای چهار استان واقع در محدوده در زاگرس مرکزی
جوامع محلي و روستایی
سازمانهای مردمنهاد (سمنها)
سازمانهای جهاد کشاورزی چهار استان و ادارات کل منابع طبیعی
گردشگران
فرمانداریها و استانداریهای مربوطه

 -11بررسی عوامل تخریب تنوع زیستی ناشی از عدم مدیریت پسماندها در جوامع
روستایی زاگرس مرکزی

طبق بررسیهای انجام شده در روستاهای واقع در آبخیز مدیریتی زاگرس مرکزی ،عواملی نظیر بهرهبرداریهای ناپایدار به
ویژه کشاورزی ،دامداری و بعضا گردشگری ناپایدار ،تولید انواع مختلف پسماند را در این مناطق سبب شده که طی آن عدم
مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی و پراکنش آنها در طبیعت ،یکی از علل تخریب تنوع زیستی ،کارکردهای اکولوژیک آن
و نیز کانونهای تنوع زیستی (نقاط داغ) موجود در منطقه میباشد.
از اینرو در صورت اعمال مدیریت پسماندها در هر یک از بهرهبرداریهای مذکور میتوان آنها را از حالت ناپایداری به
سمت بهرهبرداریهای پایدار جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سوق داد ،تا به این طریق ،از ایجاد عوامل تهدیدکننده
تنوع زیستی در منطقه جلوگیری نمود .در جدول  7عوامل تهديدکننده تنوع زیستی (زیستگاهها ،گونههای گیاهی و جانوری)
مناطق آبخیز مدیریتی زاگرس مرکزی ناشی از عدم مدیریت پسماندها ارائه شده است.
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جدول  : 7عوامل تهديدکننده تنوع زیستی (زیستگاهها ،گونههای گیاهی و جانوری) مناطق مدیریتی زاگرس مرکزی ناشی
از عدم مدیریت پسماندها
سطوح تنوع زیستی زاگرس
مركزي تحت اثر

زیستگاهها

عوامل تهديد کننده تنوع زیستی

آبی

تخلیه پسماندها و ورود روانابهای حاوی شیرابههای ناشی از پسماندها در پیکرههای آبی ،عدم
جمعآوری پسماندها در اکوسیستمهای آبی

خشکی

تخلیه پسماندها در اکوسیستمهای خشکی و آلودگی خاک بر اثر شیرابههای ناشی از پسماندها،
سوزاندن بقاياي كشت در آخر فصل و از بين بردن گياهان حاشيه مزارع به بهانه جلوگيري از
پناه گرفتن آفات

گونههاي گیاهي

سوزاندن پسماندها ،عدم مدیریت پسماندهای مختلف تولیدی در اكوتوريسم منطقه ،بهرهبرداري
از گونههای گیاهی خوراكي توسط گردشگران با کمترين تعهد در منطقه ،رها كردن پسماندها و
پسماندهای مواد غذايي و بهخصوص پسماندهای غيرقابل تجزيه در محيط ،عدم وجود تابلوهاي
هشدار دهنده در اكثر جاذبههای طبیعی (مناطق حفاظتشده و کانونهای تنوع زیستی منطقه)
(اين وضعيت اسفبار را ميتوان در فصل بهار در منطقه حفاظت شده دناي شرقي بهخصوص در
منطقه كوهگل مشاهده كرد)

گونههاي پروانهها ،خزندگان و
دوزیستان

استفاده از سموم شيميايي مختلف جهت نابودسازي آفات ،علفهاي هرز و قارچها ،سوزاندن بقاياي
كشت در آخر فصل و از بين بردن گياهان حاشيه مزارع به بهانه جلوگيري از پناه گرفتن آفات

گونههاي پستانداران

حضور گردشگران و تولید پسماندها در همه بخشهای زاگرس مرکزی ،آلودگیهای شیمیایی و
هجوم پسماندها

گونههاي پرندگان

عدم جمعآوری الشهها و باقيمانده امعا و احشاء بدن دامهاي اهلي كه آنتيبيوتيك و ساير داروها
را مصرف کردهاند از محیط ،عدم جمعآوری پسماندهای حاصل از سموم دفع جوندگان يا ساير
مواد شيميايي و آفتكشها

 - 12بررسی اثرات ناشی از عدم مدیریت پسماندها در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
برتنوع زیستی این منطقه

عدم کنترل پسماندهای روستایی و انتشار آنها در محیط روستا موجب آلودگی عناصر (آب ،خاک و هوا) تشکیلدهنده و بستر
زیست گونههای مختلف گیاهی و جانوری موجود در منطقه زاگرس مرکزی میگردد که نهایتا باعث تنزل کیفیت زیستگاههای
گونههای مذکور و تهدید تنوع زیستی موجود در این مناطق شده است .در جدول  8مهمترین اثرات ناشی از عدم مدیریت
پسماندهای روستایی بر تنوع زیستی ارائه شده است .با عنایت به جدول زیر ،چون مناطق آبخیز مدیریتی این طرح در کانونهای
تنوع زیستی واقع شدهاند ،بنابراین اثرات ارائه شده ،سبب کاهش کیفیت زیستگاهها و اکوسیستمهای موجود ،مسمومیت گونههای
جانوری و تخریب پوشش گیاهی منطقه شده که این امر خود عامل اصلی کاهش تنوع زیستی به شمار میرود.
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جدول  : 8مهمترین اثرات ناشی از عدم مدیریت پسماندهای روستایی بر تنوع زیستی منطقه
عدم مدیریت پسماندهای
روستایی

اثرات بر تنوع زیستی منطقه

آلودگی فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط پسماندها ،آلودگی
عدم جمعآوری و دفن بهداشتی
آبها به انواع سموم ،فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در اثر پخش پسماند در اطراف
پسماندها شامل سوزاندن پسماند زیستگاههای آبی ،آلودگی خاک و بیماریهای ناشی از آن که اثر مستقیمی در تخریب پوشش
در فضای باز و تلنبارکردن آن در گیاهی و مرگ گونههای حیات وحش منطقه دارد ،انتشار گازها و بخارات سمی ناشی از سوختن
محیط (اعم از زیستگاههای خشکی موادی نظیر پالستیک ،انتشار دود ،پراکنده شدن خاکستر و تعفن ناشی از سوختن پسماندها،
امکان گسترش آتشسوزی و تخریب پوشش گیاهی موجود در منطقه بهویژه جوامع جنگلهای
و آبی)
بلوط زاگرس مرکزی.

با توجه به نوع پسماندهای تولیدی در مناطق آبخیز مدیریتی این طرح که از نوع پسماندهای عادی ،کشاورزی و بعضا
بیمارستانی ناشی از فعالیتهای جوامع روستایی و گردشگران میباشد ،اثرات ناشی از عدم مدیریت صحیح این پسماندها بر
تنوع زیستی منطقه در ادامه تشریح میگردد.
vدر صورت دفن غیر بهداشتی پسماندها ،شيرابه حاصل از آنها ،آلودگي خاک ،آبهاي زيرزميني ،آبهاي سطحي و در
نتیجه تخريب زيستگاه ،انتقال بيماريهای مختلف به حيات وحش و تغيير گونههاي غالب حيات وحش در منطقهای که
پسماندها را به صورت غیر بهداشتی دفن شده ،سبب میشود.
vسوزاندن پسماندها در محیط ،آلودگي هوا و انتشار فیومهای سمی را در پی دارد که اثر آن بر گونههای حیات وحش،
موجب نحيف شدن ،عدم رشد كامل ،عدم باروري ،تأخير در بلوغ ،مشكالت تنفسي و حتي مرگ آنها ميشود.
vعدم جمعآوری پسماندهای ویژه کشاورزی حاوی فلزات سنگین نظیر ظروف حاوی بقایای کودهای فسفاته مصنوعی،
آفتکشها ،سموم کشاورزی و  ...که دارای کادمیوم ،نیکل ،سرب وجیوه می باشند ،از محیط ،سبب جذب این فلزات در
گياهان شده و با مصرف گياهان توسط جانوران وارد بدن آنها ميشود .با افزايش تجمع در بدن آنها در دراز مدت باعث
مسموميت ،مشكالت عصبي ،كاهش نرخ رشد و بروز انواع بيماريها میگردد.
vعدم جمعآوری پسماندهای پالستیکی مانند بطريهايی که توسط گردشگران در کناره راههای موجود در طبیعت منطقه
ريخته شده است ،خطر جدی برای پستانداران کوچک ،به ويژه حشرهخوارها بهشمار میرود .چرا که اين بطريها ،برای
اين جانوران به صورت يک تله عمل میکند که جانور یا بخشی از بدن آن با وارد شدن به بطریها ديگر قادر به خارج
شدن از آن نیستند .اين ترکيبات اثرات متنوعی را بر سالمت حيات وحش به ويژه گونههايی که در ردههای باالتر زنجيره
غذايی قرار دارند ،وارد میسازد.
vپسماندهای کیسههای پالستیکی به جای مانده و رها شده در محیط باعث بدمنظر شدن زیستگاه حیاتوحش و مرگ
گونههای چراکننده میشود .البته در موارد عدیدهای نیز بلعیدن پسماندهای پالستیکی و  ...در بسیاری از مناطق توسط
گونههای مختلف جانوری از قبیل پرندگان و پستانداران و  ...در زیستگاههای طبیعی به دلیل عدم هضم در معده این جانداران،
گیر کرده و حجم معده آنها را اشغال نموده لذا این گونهها دیگر قادر به خوردن غذا نبوده و از بین میروند .به این ترتیب تنوع
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زیستی در مناطق طبیعی با بیرحمی و بیدقتی فعالیتهای انسانی به سادگی در معرض نابودی قرار میگیرد.
vبه طور کلی تغییر کاربری اراضی مرتعی یا جنگلی به زمینهای زراعی و تولید پسماندهای کشاورزی و عدم مدیریت آنها،
اثرات مهمی بر تنوع زیستی منطقه میگذارد و باعث تخریب زیستگاه و ایجاد آشیانهای اکولوژیکی جدید میگردد که
طی آن گونههای موجود در مزارع شامل پرندگان ،حشرات ،پستانداران و علفهای هرز به این محیط وارد میشوند.
vتخلیه پسماندهای ویژه شامل ظروف حاوی سموم و کودهای شیمیایی و داروهای شیمیایی مربوط به خانههای بهداشت
روستاها بر پیکرههای آبی منطقه دارای خاصیت سمی بوده و میتواند اثر قابل مالحظهای بر بیوتای (موجودات زنده)
اکوسیستمهای منطقه با از بین بردن گونههای مختلف گیاهی و جانوری یا ضعیف نمودن آنها از طریق کاهش توانایی
در انجام فعالیتهای حیاتی (تغذیه ،تولید مثل و  )...ایجاد نماید .همچنین سبب تخریب زيستگاه آشيانهسازي در
زيستگاههاي كليدي و حساس گردد.
 vرها نمودن پسماندهای ویژه کشاورزی مانند کیسههای حاوی مواد مغذی کودهای شیمیایی فسفره و نیتراته و پتاسه
جهت حاصلخیزی زمین در طبیعت ،حتی در غلظت کم هم باعث رشد سریع جلبکها و گیاهان آبزی شده که نهایتا منجر
به کاهش میزان اکسیژن و نور موجود برای سایر جانداران در اکوسیستم میگردد .بهعالوه در محیطهای آبی میتواند
باعث تخریب زیستگاه آبزیان و حضور گونههای مهاجم و نهایتا کاهش تنوع زیستی شود.
vاز دیگر اثرات ناشی از پسماندهای کشاورزی ،تغییرات اتمسفر جهانی به دلیل غلظت  CO2و تغییر در ژنتیک طبیعی ذخایر
گیاهی ،تغییر در پایداری اکوسیستمها میباشد.
vتخلیه پسماندهای بیمارستانی به محیط بدون مدیریت صحیح باعث انتشار ترکیبات پاتوژن ،سمی و مخرب گیاهان و
حیوانات شده و منظره زیستگاههای بینظیر اجتماعات جانوری و گیاهی را ویران میکند.
vبه طورکلی دفع نادرست پسماندهای خانگی به محیطزیست سبب ایجاد آلودگی خاک ،آب ،بهراه افتادن شیرابهها ،انتشار
گازهای گلخانهای و نهایتا تخریب زیستگاه و مرگ گونههای حیاتوحش میگردد.
vسوزاندن بقاياي كشت در آخر فصل و از بين بردن گياهان حاشيه مزارع به بهانه جلوگيري از پناه گرفتن آفات ،استفاده از
سموم شيميايي مختلف جهت نابودسازي آفات ،علفهاي هرز و قارچها که موجب كاهش شدید تنوع گونههای زیادی از
پروانهها و خزندگان ،دوزیستان موجود در اطراف مزارع شده و در بسياري موارد بهطور كلي نابود شدهاند.
 vعدم جمعآوری الشهها و باقيمانده اعماء و احشاء بدن دامهاي اهلي كه آنتيبيوتيك و ساير داروها را مصرف کردهاند،
مسمومیت و مرگ و میر برخی گونههای پرندگان شکاری کمیاب و پستانداران و انقراض گونههای در معرض تهدید را
سبب شده است.
در واقع اثرات ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندها با ایجاد آلودگیهای خاک ،آب و هوا با بر همزدن تعادل اکولوژیکی
مناطق طبیعی منحصر به فرد به زنجیره غذایی و چرخه تولید و حیات گونههای گیاهی و جانوری شامل تولیدکنندگان،
ذخیرهکنندگان ،مصرفکنندگان و تجزیهکنندگان راه یافته و در هر بخش از این زنجیره اثرات مخرب مذکور را برجای گذاشته
که به این طریق از تنوع گونهای و ژنتیکی موجود در اکوسیستمها میکاهد.

 -1– 12نتایج تخریب تنوع زیستی ناشی از عدم مدیریت پسماندها در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
بر سالمت انسان

عدم کنترل پسماندهای روستایی و انتشار آنها در محیط روستا موجب آلودگی محیط زیست شده و محل مناسبی را برای
رشد و تکثیر انواع ناقالن بیماریها از جمله حشرات ،جوندگان و حیوانات اهلی و وحشی فراهم میآورد و بهعالوه کیفیت
زیستگاههای گونههای مختلف گیاهی و جانوری را تهدید مینماید .در جدول  9مهمترین اثرات بهداشتی و زیستمحیطی
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ناشی از عدم کنترل پسماندهای روستایی ارائه شده است .با عنایت به جدول زیر ،چون مناطق مدیریتی این طرح در
کانونهای تنوع زیستی واقع شدهاند لذا اثرات ارائه شده به راحتی سبب کاهش کیفیت زیستگاهها و اکوسیستمهای موجود،
مسمومیت گونههای جانوری و تخریب پوشش گیاهی منطقه شده و این امر خود عامل اصلی کاهش تنوع زیستی ناشی از
عدم مدیریت پسماندهای جوامع روستایی به شمار میرود و به این ترتیب سالمت انسان را نیز به مخاطره میاندازد.
جدول  : 9مهمترین اثرات بهداشتی و زیستمحیطی ناشی از عدم مدیریت پسماندهای روستایی
عدم مدیریت پسماندهای
روستایی

اثرات بهداشتی و زیست محیطی
شیوع بیماریهای منتقله به وسیله مگس شامل حصبه ،وبا ،اسهال آمیبی ،اسهال باسیلی ،مسمومیتهای
غذایی ،سل ،طاعون و سیاه زخم.

عدم جمعآوری پسماندها و دفع
غیر بهداشتی زبالهها

بیماریهای ناشی از موش و سایر جوندگان نظیر طاعون ،کریو منژیت ،سالمونال ،تریشنیوز و لیپتوسپیروز و
انتقال آنها به انسان.
بیماریهای ناشی از دام در اثر چرای دامها در مناطق آلوده و تغذیه دام از زباله،که طی آن دامها بیمار
شده و باعث انتقال بیماریهایی نظیر سیاه زخم ،بروسلوز ،کیست هیداتیک از طریق سگهای ولگرد و سایر
بیماریهای مشترک انسان و دام به انسانها میشوند.
بیماری و مسمومیت انسان در اثر آلودگی فیزیکی و شیمیایی ( انواع سموم ،فلزات سنگین) و میکروبی آب
و خاک در منطقه توسط زبالهها.

آلودگی هوای ناشی از زبالههای جمعآوری نشده و دفع بهداشتی و تلنبار کردن زباله در داخل و یا اطراف
عدم جمعآوری و دفع غیر بهداشتی
روستاها باعث پخش آنها و پخش بوهای تولیدی و عوامل بیماریزا توسط باد و سایر عوامل در هوا میشود،
زبالهها شامل سوزاندن زباله در
انتشار گازها و بخارات سمی ناشی از سوختن موادی نظیر پالستیک ،انتشار دود ،پراکنده شدن خاکستر و
فضای باز و تلنبارکردن زباله در
تعفن ناشی از سوختن زباله ،امکان گسترش آتشسوزی و ایجاد بوهای نامطلوب را باال برده و ناراحتیهای
محیط
تنفسی برای انسان را سبب میگردد.
جداسازی غیر بهداشتی پسماندها و
استفاده مجدد آنها

جداسازی کاغذ و مقوا از زبالههای آلوده و تولید ظروف بستهبندی مواد غذایی از این مواد موجب بروز و
انتشار بیماریهای عفونی ،پوستی و انگلی در انسان میشود.

با عنایت به تهدیدات سالمت انسان ناشی از تهدید تنوع زیستی و زنجیروار بودن اجزای تشکیلدهنده محیطزیست و نیز
جایگاه تنوع زیستی و انسان در این زنجیره ،در واقع عدم مدیریت پسماندها در جوامع روستایی زاگرس مرکزی با اثر مستقیم
بر سطوح پائینتر این زنجیره ،اثرات مستقيم و غير مستقيمی بر سالمت انسان خواهد گذاشت و سبب انتقال بیماری به انسان
شده و حيات او را به مخاطره مياندازد .از اینرو جهت درک بهتر این مهم ،ارتباط میان عدم مدیریت پسماندها ،تهدیدات
سطوح مختلف تنوع زیستی و سالمت انسان در مدل مفهومی زیر (نمودار  )1ارائه شده است.
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  ﻋﺪﻡم ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱﯼیي ﺗﻮﻟﻴﯿﺪ ﺷﺪﻩه ﺗﻮﺳﻂ ﺍاﻧﺴﺎﻥن

	
  

	
  ﺁآﻟﻮﺩدﮔﻲﯽ ﺯزﻳﯾﺴﺘﮕﺎﻩه ﻫﺎﻱﯼیي ﻣﻮﺟﻮﺩد

	
  ﺍاﺯز ﺑﻴﯿﻦ ﺭرﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱﯼیي ﺟﺎﻧﻮﺭرﻱﯼیي

	
  ﺍاﺯز ﺑﻴﯿﻦ ﺭرﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱﯼیي ﮔﻴﯿﺎﻫﻲﯽ

	
  ﻛﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮﺡح ﺗﻨﻮﻉع ﺯزﻳﯾﺴﺘﻲﯽ

ﺍاﺯز ﺑﻴﯿﻦ ﺭرﻓﺘﻦ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﺩدﺭر ﺍاﺛﺮ ﺍاﻳﯾﺠﺎﺩد ﺑﻴﯿﻤﺎﺭرﻱﯼیي ﻫﺎﻱﯼیي ﻣﺸﺘﺮﻙﮎکك ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻭو
	
  ﺣﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺣﺶ

نمودار  :1مدل مفهومی ارتباط میان عدم مدیریت پسماندها ،تهدیدات سطوح مختلف تنوع زیستی و سالمت انسان

 - 13دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی

با توجه به هدف اصلی تدوین این دستورالعمل که حفاظت از تنوع زیستی منطقه زاگرس مرکزی و بهرهبرداري پايدار
جهت دستیابی ب ه اهداف توسعه پایدار با قابلیت اجرا توسط مردم منطقه (جوامع روستایی) و ارگانهای ذیربط میباشد،
راهنماییهایی برای بهبود وضعیت مدیریت پسماند جوامع روستایی این منطقه در کلیه سطوح آن ،شامل کاهش در مبداء،
تولید ،ذخیره ،جمعآوری ،حمل و نقل ،پردازش و دفع ،مراقبتهای پس از دفع به منظور مدیریت پسماندهای غیرخطرناک
و خطرناک ارائه میگردد.
الزم به ذکر است که جهت تهیه و تدوین دستورالعمل حاضر از روشهای کتابخانهای و میدانی جمعآوری دادهها طی
مراحل مختلف تحت عنوان گامهای عملیاتی استفاده شده است که در ابتدا این  5گام به شرح زیر معرفی میگردد.
vگامهای عملیاتی تهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
v
گام  - 1بررسی پیشینه مدیریت پسماند
در این مرحله بررسی فعالیتهای انجام شده یا در دست اجرا در زمینه مدیریت پسماند توسط دستگاههای اجرایی در
سطح ملی و نیز جمعآوری اسناد دستورالعملهای موجود از طریق مکاتبه و مراجعه به سازمانهای ذیربط و نیز بررسی
دستورالعملهای ملی و بینالمللی صورت گرفته است.
گام  -2بررسی شاخصهای تنوع زیستی تحت تاثیر پیامدهای ناشی از پسماندهای تولیدی در منطقه مطالعاتی
در این مرحله شناسایی و مستندسازی وضعیت موجود محیط زیست و تنوع زیستی جوامع روستایی مورد نظر با استفاده
از منابع مختلف در دسترس از جمله گزارشات مختلف پروژه "حفاظت از تنوع زیستی در کوهستان زاگرس مرکزی" انجام
شده است.
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گام  -3بررسی مشخصات پسماندهای تولیدی در جوامع روستایی
در این مرحله وضعیت منابع و عوامل تولید پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی از طریق مشاهدات میدانی ،تهیه،
توزیع و تکمیل پرسشنامه ،پیگیری ،مکاتبه و مراجعه به سازمانهای مربوطه در چهار استان مذکور و وزارتخانههای کشور،
جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و ...انجام گردیده است.
گام -4تعیین اثرات و پیامدهای ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندهای جوامع روستایی بر محیط زیست و
شاخصهای تنوع زیستی
در این مرحله با استفاده از منابع مختلف علمی ،کلیه اثرات و پیامدهای محتمل ناشی از عدم مدیریت پسماندها بر
محیطزیست و تنوع زیستی زاگرس مرکزی تعیین گردیده است.
گام  -5ارائه راهکارهای مناسب ،قابل اجرا و مبتنی بر روشهای علمی جهت مدیریت پسماند در جوامع
روستایی زاگرس مرکزی در قالب دستورالعمل مدیریت پسماند
در این مرحله دستورالعمل تدوین شده به عنوان پیشنویس ،در قالب سمینارهایی در مراکز چهار استان مربوطه معرفی و
مطرح شد و نهایتا با کسب نظرات کلیه سازمانهای ذیربط تکمیل و نهایی گردید.

 -1-13دستورالعمل مدیریت پسماندهای غیر خطرناک

ماده  : 1کاهش و تفکیک در مبداء تولید
 -1آموزش روشهای کاهش تولید پسماندهای عادی ،کشاورزی و پزشکی غیر خطرناک به ترتیب به اهالی روستاها،
گردشگران و کشاورزان موجود در منطقه زاگرس مرکزی.
 -2استفاده از روشهای مناسب برداشت و ماشينآالت و وسايل برداشت متناسب به منظور جلوگيري از توليد پسماند در
زمان کاشت ،برداشت و دروی محصوالت کشاورزی منطقه.
 -3تفکیک آن دسته از پسماندهای کشاورزی که قابل برگشت به طبیعت و استفاده مجدد هستند در سطح اراضی زراعی.
 -4استفاده از سیاستها و ابزار اقتصادی تشویقی مانند ایجاد غرفه بازیافت در هر روستا و گرفتن پسماندهای خشک
قابل بازیافت از روستائیان و ارائه کاال و خدمات در قبال مشارکت در این امر جهت جلوگیری از رها نمودن و تلنبار این گونه
پسماندها در زیستگاههای موجود در منطقه و تهدید گونههای گیاهی و جانوری موجود و کاهش تنوع زیستی.
 -5فرهنگسازی جهت نهادینه نمودن مشارکت در بحث تفکیک از مبداء بهعنوان یک ضرورت از طریق اجرای برنامههای
آموزشی تفکیک پسماندهای عادی از قبیل خانگی ،ساختمانی و ...به دو بخش پسماندهای خشک و تر در مبدا و تفکیک
پسماندهای کشاورزی و استفاده مجدد برخی پسماندها نظیر استفاده از پسماندهای فسادپذیر و نیز استفاده مجدد پسماندهایی
نظیر بقایای فسادپذیر محصوالت کشاورزی و فضوالت دامی بهعنوان کود آلی در قالب بیوکمپوست و ورمی کمپوست خانگی
و کشاورزی به اهالی روستاها و کشاورزان روستاهای موجود در کانونهای تنوع زیستی منطقه.
ماده  : 2ذخیره
 -1استفاده از سطلهای مخصوص در مکان معین ،جهت ذخیره موقت پسماندهای عادی تولیدی بهمنظور جلوگیری از
پخش شدن پسماندها به زیستگاههای خارج از روستا و آلودگی آن.
-2انتخاب محل ذخیره موقت پسماندهای عادی تولیدی با توجه به فاصله مناسب از مناطق بکر و زیستگاههای حساس
منطقه ،بهگونهای که موجبات آلودگی زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری موجود را فراهم نکند.
 -3استفاده از محل سر پوشیده برای ذخیره موقت پسماندهای عادی تولیدی جهت جلوگیری از ورود حیوانات و پرندگان
در این مکان.
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 -4نگهداري پسماندهاي پزشكي جدا از ساير پسماندهاي عادي به طوری که از پخش شدن پسماندها در زیستگاههای
اطراف و آلودگی آن جلوگیری شود.
 -5ذخيره و نگهداري مو ّقت پسماندهاي پزشكي در داخل مركز بهداشت ،جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی زیستگاه
گونههای گیاهی و جانوری موجود در منطقه.
ماده  : 3جمعآوری و حمل و نقل
 -1اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهای عادی در زیستگاههای منطقه زاگرس مرکزی اعم از آبی و خشکی و نصب
تابلوهای هشدار دهنده در ارتباط با این موضوع در کانونهای تنوع زیستی و نقاط حساس منطقه.
 -2ایجاد سیستم جمعآوری پسماندهای تولیدی ناشی از حضور گردشگران بر اساس تعداد آنها در نقاط مختلف زاگرس
مرکزی از قبیل سطلهای زباله مخصوص و کانتینرهای مناسب جمعآوری کننده پسماندها.
 -3جمعآوری کلیه پسماندهای موجود در فضای روستاها شامل خانههای روستایی و اماکن در تمام سطح روستاها به
طوریکه از هرگونه رهاسازی ،تلنبار و پراکندگی پسماندها در محدوده زیستگاهها و کانونهای تنوع زیستی منطقه زاگرس
مرکزی خودداری گردد.
 -4جهت مدیریت پسماندهای عادی روستاهای منطقه ،در هر بخش یا شهرستانهای  4استان محدوده زاگرس مرکزی ،شهرها
و روستاهای دارای فاصله نزدیک به هم به عنوان چندین منطقه مرکزی مشخص شده و به صورت اقماری منطقهبندی شوند.
به طوریکه به عنوان مثال برای یک منطقه دارای  4روستا و یک شهر عملیات جمعآوری پسماندها و انتقال به یک مکان دفن
زباله مشترک با هماهنگی شورای برنامهریزی وتوسعه استان اقدامات الزم صورت گیرد تا از تخلیه پسماندها در مناطق حساس
و زیستگاههای حیات وحش منطقه جلوگیری به عمل آید.
 -5جمعآوری پسماندهای کشاورزی تولیدی به طوریکه از پخش شدن پسماندها در زیستگاههای اطراف اراضی زراعی
جلوگیری شود.
 -6با توجه به وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی منطقه زاگرس مرکزی ،جمعآوری پسماندها در عمده مناطق روستایی،
بایستی با استفاده از وسایل حمل و نقل مخصوص این مناطق در فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد ،تا از این طریق احتمال
ایجاد آلودگیهای زیستگاههای خشکی و آبی موجود در منطقه ناشی از نفوذ شیرآبههای پسماندها و ایجاد مسمومیت
گونههای حیات وحش منطقه را کاهش داد.
-7با توجه به حساسیتها و تهدیدات تنوع زیستی موجود در منطقه زاگرس مرکزی الزم است برنامۀ زمانی جمعآوری
پسماند از سطح روستا توسط شورای اسالمی روستا با هماهنگی ادارات کل محیط زیست تهیه و به اطالع اهالی روستا برسد.
 -8اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهای پزشکی ،در زیستگاههای منطقه زاگرس مرکزی اعم از آبی و خشکی.
ماده  : 4پردازش و دفع
 -1استفاده از روشهای دفع شامل بازیافت ،کمپوست و دفن بهداشتی بسته به نوع پسماند تولیدی (عادی ،کشاورزی) با
توجه به حساسیتهای تنوع زیستی زاگرس مرکزی.
 -2اجرایی نمودن عملیات دفن پسماندهاي عادي به روش مهندسی -بهداشتی (ایزوالسیون محل دفن ،جمعآوری شیرابه،
تصفیه شیرابه و )...
 -3تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای عادی و طراحی و مهندسی محل دفن پسماندها با توجه به ویژگیهای
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زیستمحیطی و تنوع زیستی زاگرس مر کزی.
 -4اجتناب از سوزاندن پسماندهای عادی ،پزشکی ،صنعتی وکشاورزی مانند کاه و کلش و ...در منطقه زاگرس مرکزی با
توجه به شیب و ارتفاع زیاد و احتمال باالی زبانه کشیدن آتش ،گسترش آن در منطقه و در نهایت سوختن ذخایر گیاهی و
جنگلی منطقه.
 -5در اولویت قرار دادن بازیافت پسماندهای روستایی و کشاورزی منطقه زاگرس مرکزی به عنوان اولین و بهترین روش
مدیریت پسماندهای خشک و قابل بازیافت.
 -6تبدیل پسماندهای خانگی تر به کود آلی با استفاده از روش بیوکمپوست و ورمی کمپوست با هدف کاهش مصرف
کودهای شیمیایی تهدید کننده تنوع زیستی منطقه.
 -7تبدیل پسماندهای کشاورزی و الشه دامها و طیور به کود آلی یا کمپوست با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی
تهدید کننده تنوع زیستی منطقه.
ماده  : 5مراقبتهای پس از دفع
 -1انجام بررسیهای دورهای به منظور پایش وضعیت منابع آالیندهها و اثر بخشی اجرای طرحهای مرتبط با مدیریت
آالیندهها در زاگرس مرکزی.
 -2پایش ،نظارت و بازرسيهاي دورهاي از سايت محل دفن بهداشتی پسماندها با هدف حصول اطمینان از سالمت
زیستگاههای آبي و خشکی اطراف مکان دفن موجود در منطقه.
 -3استحصال گاز متان از مکانهای دفن
 -4اصالح و احیاء مکانهای دفن
 -5تبدیل مکانهای دفن اشباع شده به فضاهای سبز گسترده
 -6نگهداري از تاسيسات زير بنائي و نظارت محيطي
 -7عمليات بازسازي در صورتيكه مقادير غير مجاز انتشار زيست محيطي به زیستگاههای اطراف در برنامه نظارتي پس از
بستن محل دفن در منطقه لحاظ شود.
ماده  -6نهادهای مسئول امور اجرائی مدیریت پسماندهای غیرخطرناک روستاهای موجود در منطقه زاگرس
مرکزی
 -1جهت مدیریت پسماندهای غیرخطرناک روستاهای منطقه در ارتباط با کانونهای تنوع زیستی موجود ،از کمیته
برنامهریزی محلی استفاده گردد.
 -2پس از تعیین روستای مرکزی ،توصیه میشود عملیات جمعآوری پسماندها از مکانهای ذخیره موقت و دفن پسماند
کلیه روستاهای اقماری موجود در منطقه زاگرس مرکزی توسط شهرداری آن شهر مرکزی و در روستای مرکزی محدوده
توسط دهیاری و در صورت عدم وجود دهیاری توسط شورای اسالمی آن روستا و تحت نظارت ادارات کل محیط زیست
انجام گیرد.
 -3پیشبینی بازه زمانی مشخص ،جهت نظارت مستقیم منطقهای و عملیاتی مدیریت پسماند روستاهای واقع در محدوده
کانونهای تنوع زیستی زاگرس مرکزی به کلیۀ روستاهای این منطقه توسط کمیتۀ برنامهریزی محلی.
 -4استفاده از خدمات بخشهای خصوصی جهت مدیریت پسماندهای روستاهای این منطقه تا حد امکان.
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 -5ایجاد سیستم مدیريت یکپارچه پسماند در منطقه زاگرس مرکزی متشکل از بازیافت ،جمعآوری و دفن آنها با همکاری
بخشهای دولتی ،خصوصی و نیز بخش عمومی و سازمان حفاظت محیط زیست.
 -6تعريف برنامههای آموزش ،اهمیت و فواید تنوع زیستی ،کاهش توليد پسماندها ،استفاده مجدد و بازیافت پسماند و اثرات
تولید پسماند بر تنوع زیستی منطقه برای مدارس جهت ایجاد عالقه در دانش آموزان و احساس مالکیت ملی نسبت به محل
زندگیشان در منطقه زاگرس مرکزی.
 -7تحقیق و بررسی در زمینه تخلفات مربوط به تخریب تنوع زیستی منطقه زاگرس مرکزی ناشی از عدم مدیریت پسماندها
در مواردی رهاسازی و انباشت پسماندها بدون رعایت حرایم کانونهای تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی و اقدام به
جلوگیری از بازرسی و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند و تهدید تنوع زیستی منطقه.
ماده  -7نهادهای محلی مشارکتکننده در اجرای مدیریت پسماندهای غیرخطرناک روستاهای موجود در
منطقه زاگرس مرکزی
 -1تاسیس نهادهای محلی متشکل از نمایندههایی از خانوارهای روستایی،کشاورزان و دامداران ،جهت مشارکت در مراحل
اجرای مدیریت پسماندهای تولیدی موجود در منطقه زاگرس مرکزی به ویژه مرحله کاهش و تفکیک از مبداء ،ذخیره موقت
و جمعآوری پسماندها و حفظ تنوع زیستی منطقه.
 -2تشویق و ترغیب سازمانهای محلی و غیردولتی ) (NGOsو مؤسسات آموزشی جهت برپایی برنامههای مرتبط با حفظ
تنوع زیستی منطقه و رابطه آن با مدیریت پسماندها و تغییر نگرش مردم محلی نسبت به پسماند به عنوان یك منبع قابل
بهرهبرداری ،تحت عنوان برنامه مشارکت سه گانه (مردم ،بخش غیر دولتی و بخش عمومی و دولتی).

 -2-13دستورالعمل مدیریت پسماندهای خطرناک

ماده  : 1کاهش و تفکیک در مبداء تولید
 -1شناسایی و طبقهبندی پسماندهای ویژه خطرناک (در بخش صنعت ،بیمارستانی ،کشاورزی ،خانگی و )...جهت مدیریت
آنها در منطقه زاگرس مرکزی.
 -2کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در اراضی زراعی جهت کاهش تولید پسماندهای ویژه از قبیل ظروف و
کیسههای آلوده حاوی این مواد و تفکیک آنها از سایر پسماندهای کشاورزی.
 -3تفکیک الشه دامهای مصرفکننده آنتیبیوتیکها و داروهای شیمیایی از سایر الشههای حیوانات ،جهت جلوگیری از
مسمومیت سایر گوشتخواران موجود در منطقه.
 -4فرهنگسازی جهت نهادینه نمودن اصالح الگوی مصرف سموم و کودهای شیمیایی توسط کشاورزان منطقه و مشارکت
در اجرای برنامههای آموزشی تفکیک پسماندهای کشاورزی به دو بخش پسماندهای کشاورزی قابل استفاده و پسماندهای
کشاورزی ویژه در مبدا به کشاورزان روستاهای موجود در کانونهای تنوع زیستی منطقه.
 -5آموزش روشهای کاهش تولید پسماندهای ويژه (در بخش صنعت ،بیمارستانی ،کشاورزی ،عادی یا خانگی و )...به
کارمندان خانههای بهداشت ،کشاورزان و صاحبان صنایع در منطقه.
-6جایگزینی تولید و مصرف كودهای بيولوژيك (کودهای زیستی و آلی) با کودهاي شيميايي و ترويج استفادهي کمتر از
سموم خطرناک (به منظور جلوگیری از تولید پسماندهای ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی نظیر ظروف و کیسههای
آلوده) و بهکار بردن روشهاي مناسب جايگزين مانند استفاده از کودهاي پوششدار و در نتیجه تولید محصوالت سالم و
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ارگانیک در زاگرس مرکزی.
ماده  : 2ذخیره
 -1اجتناب از رها نمودن ،ذخیره و تلنبار پسماندهای خطرناک (در بخش صنعت ،بیمارستانی ،کشاورزی ،عادی یا خانگی
و )...در زیستگاههای موجود در منطقه و تهدید گونههای گیاهی و جانوری موجود و نهایتا کاهش تنوع زیستی زاگرس مرکزی.
 -2ذخیره پسماندهای خطرناک تولیدی (در بخش صنعت ،بیمارستانی ،کشاورزی ،عادی یا خانگی و )...در مکانهای
مناسب و دور از مراکز تنوع زیستی و زیستگاههای حساس منطقه ،توسط تولیدکنندگان پسماندهای خطرناک.
ماده  : 3جمعآوری و حمل و نقل
 -1اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهای خطرناک (در بخش صنعت ،بیمارستانی ،کشاورزی ،عادی یا خانگی و ،)...در
زیستگاههای منطقه زاگرس مرکزی اعم از آبی و خشکی و نصب تابلوهای هشداردهنده در ارتباط با این موضوع در کانونهای
تنوع زیستی و نقاط حساس منطقه.
 -2جمعآوری کلیه پسماندهای خطرناک ،در اراضی منطقه زاگرس مرکزی و اجتناب از هرگونه رهاسازی ،تلنبار و
پراکندگی پسماندها درمحدوده زیستگاهها و کانونهای تنوع زیستی منطقه زاگرس مرکزی.
ماده  : 4پردازش و دفع
 -1تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای خطرناک و طراحی مهندسی محل دفن پسماندها.
 -2اجرایی نمودن عملیات جمعآوري و دفع پسماندهای خطرناک به روش مهندسی -بهداشتی (ایزوالسیون محل دفن،
جمعآوری شیرابه ،تصفیه شیرابه و .)...
 -3خودداري از دفن كردن ظروف خالي سموم و کودهای شیمیایی به محیط اطراف در زیستگاههای منطقه و نیز اجتناب
از آتشزدن ظروف خالي سموم و کودهای شیمیایی در این منطقه.
 -4مدیریت پسماندهای ویژه کشاورزی طبق دستورالعملهای موجود وزارت جهاد کشاورزی.
ماده  : 5مراقبتهای پس از دفع
 -1ارائه روشهاي مناسب تلفيقي استفاده از شبکه مراقبت ،پایش و پيشآگاهي.
 -2در صورت توسعه صنعتي ،اجباري شدن نصب تجهيزات پایش مستمر در کليه واحدهاي صنعتي منطقه زاگرس مرکزی.
 -3اجباري شدن اجراي طرحهاي توسعه سبز و صنایع سبز در صنايع منطقه زاگرس مرکزی.
 -4آموزش گروههاي هدف (شامل:كشاورزان ،صنعتگران ،دانش آموزان ،زنان روستايي ،دامداران و .). . .
ماده  -6نهادهای مسئول امور اجرائی مدیریت پسماندهای خطرناک روستاهای موجود در منطقه زاگرس مرکزی
 -1پیشبینی بازه زمانی مشخص ،جهت نظارت مستقیم منطقهای وعملیاتی مدیریت پسماندهای خطرناک روستاهای واقع
در محدوده کانونهای تنوع زیستی زاگرس مرکزی توسط کمیتۀ برنامهریزی محلی.
 -2تعريف برنامههای آموزش ،اهمیت و فواید تنوع زیستی،کاهش توليد پسماندها ،استفاده مجدد و بازیافت پسماند و اثرات
تولید پسماندهای خطرناک بر تنوع زیستی منطقه برای ذیربطان و ذینفعان جهت حفظ تنوع زیستی منطقه زاگرس مرکزی.
 -3تحقیق و بررسی در زمینه تخلفات مربوط به تخریب تنوع زیستی منطقه زاگرس مرکزی ناشی از عدم مدیریت
پسماندهای خطرناک در مواردی رهاسازی و انباشت پسماندها بدون رعایت حرایم کانونهای تنوع زیستی در منطقه زاگرس
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مرکزی و اقدام به جلوگیری از بازرسی و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند و تهدید تنوع زیستی منطقه.
ماده  -7نهادهای محلی مشارکتکننده در اجرای مدیریت پسماندهای خطرناک روستاهای موجود در منطقه
زاگرس مرکزی
برپایی برنامههای مرتبط با حفظ تنوع زیستی منطقه و رابطه آن با مدیریت پسماندهای خطرناک با کمک سازمانهای
محلی و غیردولتی ) (NGOsو مؤسسات آموزشی.
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 -14منابع و ماخذ

 .1بررسي وضعيت زيستي پرندگان زاگرس مركزي به منظور تعيين گونههاي شاخص و ارائه راهكارهاي حفاظت از
آنها ،1390،پروژه بينالمللي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي ،گزارش نهايي ،موسسه زيست
انديشان كاسپين.
 .2بررسي وضعيت زيستي پروانههاي زاگرس مركزي به منظور تعيين گونههاي شاخص و ارائه راهكارهاي حفاظت از
آنها ،1390،پروژه بينالمللي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي ،شركت فني و هنري فام آرا پژوه.
 .3برنامه عمران ملل متحد ( ،2004،)UNDPسند پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای زاگرس مرکزی ،سازمان
حفاظت محیط زیست ،جمهوری اسالمی ایران.
 .4بهرام سلطانی ،کامبیز ،1371،مجموعه مباحث روشهای شهرسازی ،مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 .5جعفري كوخدان ،عزيزاهلل ،1390 ،بررسي وضعيت گياهان بومي منطقه زاگرس مركزي به منظور تعيين گونههاي
شاخص و ارائه راهكارهاي حفاظت از آن جغرافياي گياهي كانونهاي تنوع گياهي منطقه عوامل تهديد و راهكارهاي كاهش
آن ،پروژه بينالمللي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي زاگرس مركزي ،موسسه مطالعاتي ،تحقيقاتي و آموزشي پژوهشگران
ساورز ،جلد سوم.
 .6جعفری ،علی ،1392 ،شناسایی مناطق کانونی تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی ،طرح بینالمللی حفاظت
از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي.
 .7دستورالعملها و شیوه نامههای ملی در رابطه با مدیریت پسماندهای کشاورزی توسط سازمان حفاظت محيط زيست و
وزارت جهاد كشاورزي تدوين و در تاريخ  1391/8/27در كارگروه ملي مديريت پسماندكشور موضوع ماده  2آيين نامه اجرايي
قانون مديريت پسماندها به تصويب رسيده است.
 .8ژرارپیه ،1992،دستور کار  ،21منشوری برای آینده ،ریو ( 1371ه  .ش).
 .9سازمان حفاظت محيط زيست ، 1379 ،مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايران ،جلد اول ،تدوين دفتر
حقوقي و امور مجلس.
 .10سازمان حفاظت محيط زيست ، 1379 ،مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايران ،جلد دوم ،تدوين دفتر
حقوقي و امور مجلس.
 .11سازمان حفاظت محيط زيست ،1390 ،طرح جامع مديريت پسماندهای كشور.
 .12سازمان حفاظت محيط زيست ،1383،وزارت كشور «قانون مديريت پسماندها» ،مصوبه شماره  18295مورخ
 1383/3/17مجلس شوراي اسالمي ايران.1383/2/20 .
 .13سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.)www.imo.org.ir( ،1393،
 .14سعید نیا ،احمد ،1383 ،مواد زائد جامد شهری ،چاپ سوم ،انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.24.
 .15عبدلي ،اصغر ،1389 ،بررسي تنوع زيستي ماهيان زاگرس مركزي به منظور تعيين گونههاي شاخص و ارائه راهكارهاي
حفاظت از آن ،پروژه بينالمللي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي ،پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه
شهيد بهشتي.
 .16عمرانی قاسمعلی و همکاران ،1390 ،شيوه نامه تهيه بيوكمپوست از پسماندهاي فسادپذير و فضوالت دامي در مناطق
روستايي كشور معاونت امور دهياريها دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي ،پژوهشكده مديريت شهري و روستايي گروه
محيط زيست.
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 .17فهیمی نیا ,محمد ، 1384،آشنایی با محیط زیست روستا و حفاظت از آن  ،موسسه توسعه روستایی ایران.
 .18فهیمی نیا ،محمد ،1388،راهنمای مهندسی محیط زیست در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی (آب  -فاضالب -
پسماند) ،ابتکار دانش.
 .19کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیط بان ،بررسی وضعیت پستانداران منطقه زاگرس مرکزی ،پروژه
بينالمللی حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي.
 .20معاونت آموزش ،تحقيقات و فناوري . ١٣٨٢ .بررسي عوامل مؤثر در ارزيابي و توجيه فني ،اقتصادي ،اجتماعي و زيست
محيطي پروژههاي راه و راه آهن ،وزارت راه و ترابري.
 .21منوری ،مسعود ،فرهام ،امین شرعی ،1388 ،مدیریت و طراحی جمعآوری پسماندهای شهری ،جهاد دانشگاهی واحد
صنعتی امیر کبیر.
 .22موسسه خزنده شناسان پارس ،۱۳۸۹،بررسی تنوع زيستی خزندگان و دوزيستان منطقه زاگرس مرکزی ،پروژه
بينالمللی حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي ،گزارش نهايی.
 .23وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي« ،1376،دستورالعمل تفكيك ،جمع آوري و دفع مواد زائد جامد بيمارستاني»
 ،بخشنامه شماره  7915مورخ .1376/7/28
 .24وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي« ،1383،دستورالعمل تفكيك ،جمع آوري و نگهداري موقت پسماندهاي
بهداشتي درماني»  ،بخشنامه شماره 6/145243ب س مورخ .1383/11/24
 .25وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،1386،سازمان حفاظت محيط زيست« ،ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي
پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته» .مصوبه شماره /15871ت38459ك مورخ  1387/2/8كميسيون امور زيربنايي
صنعت و محيط زيست .1386/12/19
 .26وزارت كشور ،سازمان حفاظت محيط زيست« ،1384،آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها» .مصوبه شماره
/28488ت32561ه ـ هيئت محترم وزيران  .مورخ .1384/5/10
 .27وزارت کشور ،سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ،1384 ،دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداري
موقت پسماندهاي جامد در مناطق روستايي كشور.
 .28وزارت کشور ،سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ،1391،شیوه نامه پردازش ،جداسازی و بازیافت پسماندهای
عادی در مناطق روستایی کشور.
 .29وزارت کشور ،1380،معیارهای مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری.
31. Armsworth, P. R., Bruce, E., Kendall, Frank, W., Davis, 2004, An introduction to biodiversity
concepts for environmental economists, Resource and Energy Economics.
32. Asian Productivity Organization, Solid Waste Management: Issues and Challenges in Asia,
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34. González, P. T., Armijo-de-Vega,C., Aguilar-Virgen, Q., and Ojeda-Benítez,S., 2010,
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Management Journal.
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نقشه  : 2نقاط داغ منطقه زاگرس مرکزی
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نقشه  : 3مراکز حساس محدوده پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

نقشه  : 4کانونهای مهم گونههای جانوری محدوده زاگرس مرکزی
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·
Avoidance of discharging non-hazardous and hazardous solid wastes into aquatic and terrestrial
ecosystems of Central Zagros, and also installing warning signs base on solid waste management
in biodiversity hot spots and sensitive areas
·
Collection of solid wastes in villages
·
Proper site selection for burial and land filling of non-hazardous solid wastes, designing landfills
in the villages of the study area
·
Using various disposal practices including recycling, composting and sanitary burial according
to solid waste type and sensitivity of Central Zagros biodiversity
·
Avoidance of burning solid waste in the open area of Central Zeros
·
Recycling the domestic wastes (wet waste) and agricultural wastes to organic fertilizers in forms
of bio-compost and wermi-compost practices for reducing usage of chemical fertilizers that
threaten Central Zagros biodiversity
·
Using proper integrated practices of monitoring network and early warning in Central Zagros
area
·
Educational programs about biodiversity importance and benefits, solid waste reduction, reuse
and recycle of wastes, the impacts of solid wastes on Central Zeros biodiversity. These activities
lead to inducing national ownership sense in people of this area to their environment
·
Encouraging local and non-governmental organizations (NGOs) and educational institutes for
setting up plans which relate to Central Zagros biodiversity conservation and its relation to
solid waste management. Changing local people perception toward solid waste as an applicable
resource. This program can be named as triple participation plan (people, non-governmental
section, governmental and public sector).
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Executive Summary
“Protection of Biodiversity in Central Zagros Conservation Zone, Iran”is a comprehensive plan to
protect the unique biodiversity of Central Zagros area. This project is cooperation of DOE, UNDP
and GEF to maintain the local biodiversity of this area through sustainable management.
One the most important threats to biodiversity of this region in three levels of genetic, species
and ecosystem diversity, is unsustainable exploitation of resources in the region, which results in
producing various sorts of solid wastes including domestic, agricultural, industrial, hazardous and
non-hazardous wastes. Therefore, it is necessary to prepare a comprehensive guideline of “solid
waste management in rural communities of Central Zagros.”
Thus, this guideline has been prepared using the following operational steps by emphasize on
conservation of Central Zagros biodiversity.
·
Assessment and surveying all activities and guidelines about solid waste management in national
and international scale
·
Identification and documentation of the present environment and biodiversity of rural areas by
using different references such as “Conservation of Biodiversity in Central Zagros Mountain”
project
·
Study of solid waste generation sources in the region under study by field observations, using
questionnaires, and to be in contact with the related organizations such as DOE in all four
provinces
·
Determination of probable impacts of improper solid waste management on Central Zagros
environment and biodiversity by using different scientific resources
·
Preparation and presenting the draft of the guideline by giving seminars and performing local
workshops in the centers of four providences and finalizing this guideline regarding local
comments
• This guideline has been prepared for all steps of solid waste management including source
reduction, collection and transportation, storage, reuse, processing, disposal and taking care after
disposal (monitoring) for both non-hazardous and hazardous wastes in rural communities of Central
Zagros. The most important steps are as follows:
·
Segregation of hazardous and nonhazardous wastes at source
·
Education and training programs for rural communities to participate in waste segregation at
source as a necessity and national duty
·
Selection of solid waste temporary storage site regarding the distance of the sensitive habitats in
Central Zagros
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