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در ارزیابی جوامع؛ یکی از مولفه های آبادانی و توسعه، سطح بهداشت آن جامعه است. در گذشته عدم آگاهی 
شیوع  می شد.  ناگواری  پیامدهای  به  منجر  محیط  بهداشت  حوزه ی  در  کارآمد  نهادی  نبود  و  جامعه  افراد 
تبع آن  به  باال و  نتیجه مرگ و میر  بیماری ها و در  برای کنترل و درمان  بیماری های عفونی، عدم شناخت کافی 
بحران های اقتصادی و اجتماعی همگی چرخه ای را دامن می زدند که هر روز با شکل و نوعی جدید ظاهر می شد و 

روند زندگی را در جامعه با مشکالت اساسی روبه رو می کرد.
زندگی اجتماعی بدون توجه به بهداشت محیط امکان پذیر نیست و اثرات نامطلوب عدم توجه به این مقوله تا حدی 
است که حتی نسل های آینده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه متخصصین همه ی سازوکارها و شیوه های کنترل 
و مهار نمودن عواملی که دارای آثار سوء بر بقای انسان و محیط زیست او می باشند را به کار می گیرند تا با بهره گیری 

از دانش زیست محیطی و کاربست اصول مهندسی هر گونه عامل مخربی را کنترل کنند.
خوشبختانه در سطح کشور نیز شاهد فعالیت های خوبی از سمت دستگاه های مسئول در اقصی نقاط کشور هستیم 
به  نهاد مدیریت روستایی  با تشکیل  و  نیستند  قاعده مستثنی  این  از  نیز  میان روستاهای سراسر کشور  این  که در 

ساماندهی این امر مهم در سطح محلی پاسخ داده شده است.
پس از گذشت بیش از 10 سال، دهیاری ها با تجربه تر و توانمندتر از گذشته ظاهر شده اند و جایگاه ویژه ای در فرآیند 
مدیریت روستا را به خود اختصاص داده اند که بیش از پیش آن ها را قابل اعتماد نموده است. دهیاری ها با پوشش 
بیش از 85 درصد جمعیت روستایی کشور تجربه های موفق بسیاری در بهبود وضعیت زیست محیطی روستا و ارتقای 
کیفیت زندگی روستاییان در کارنامه ی خود ثبت نموده اند که یکی از این زمینه ها، تامین بهداشت محیط روستا به ویژه 

از طریق مدیریت صحیح پسماندهای جامد است.
دهیار بر اجرای مقررات بهداشتی در سطح روستا نظارت دارد و زمینه ی نظارت دستگاه های مسئول را نیز فراهم 
می کند. تنظیف و نگهداری معابر و انهار عمومی، مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها و فروشگاه های 
مواد غذایی و بهداشتی؛ همچنین، همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و 
حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام و ...؛ همگی از اموری است که دهیار در جهت تامین بهداشت محیط روستا و 

ارتقای کیفیت زندگی روستاییان صورت می دهد.
اهمیت مقوله ی بهداشت محیط به ویژه در ارتباط با جامعه ی روستایی و ضرورت آگاهی و آموزش در این زمینه، 
موجب شد تا در این شماره از ماهنامه ی دهیاری ها، همکاران بنده ابعاد گوناگون این موضوع را تشریح و مورد بررسی 
قرار دهند. امید است این مطالب برای مخاطبان ماهنامه مفید واقع گردد و در آینده شاهد شکوفایی روز افزون نهاد 

مدیریت روستایی در سطح کشور باشیم.

به قلم مديرمسئول
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دکتر ادوین صفری
محیط زیست  دانشکده  استادیار 

دانشگاه تهران 
ensafari@ut.ac.ir

مانند  نیز  روستایی  پسماندهای  مدیریت 
اساس  بر  بایستی  شهری  پسماندهای 
برنامه ریزی مناسبی که نهایتا منجر به حداکثر بازیابی 
از منابع و حداقل اثرات سوء زیست محیطی بشود انجام 
مدیریت  برای  مختلف  روش های  انتخاب  گردد. 
چنین  اساس  بر  روستایی  و  شهری  پسماندهای 
می تواند  که  است  برنامه ریزی  مستلزم  هدف گذاری 
نیازمند چند سال تا چند دهه زمان بوده و هزینه های 
قابل توجهی را نیز طلب نماید. بازیافت مواد و برگشت 
آن ها به چرخه ی تولید محصوالت مختلف مصرفی 
قطعا می تواند به لحاظ حداکثر بازیابی منابع در اولویت 
قرار گیرد. همچنین بازیابی انرژی نیز می تواند تاثیر 
زیست محیطی  سوء  اثرات  کاهش  در  توجهی  قابل 
بالقوه ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماند داشته باشد. 
در همین رابطه الزم است هرم مدیریت پسماند که 
توسط سازمان محیط زیست آمریکا توصیه شده و در 

بسیاری از کشورهای دیگر نیز از الگویی مشابه پیروی 
یا  زمین  در  پسماند  دفن  داد.  قرار  نظر  مد  می شود 
استفاده از خاکچال های بهداشتی بر اساس این هرم در 
اولویت آخر قرار می گیرد و تاکید بر بازیابی منابع از 
طریق بازیافت ماده و انرژی می باشد. در عین حال باید 
توجه داشت که حتی با توسعه ی برنامه های بازیافتی، 
همواره باقیمانده ای از فرایندهای بازیافت وجود خواهد 
متصور  زمین  در  آن ها  دفن  جز  چاره ای  که  داشت 

نیست.
شد  اشاره  که  همان گونه  اگرچه  زمین  در  دفن 
از  باقیمانده  مواد  برای  باید  تنها  آرمانی  حالت  در 
اما در حال  بازیافت پسماند مورد استفاده قرار گیرد، 
بسیاری موارد بخش اصلی  حاضر بخش مهم و در 
بسیاری  در  را  روستایی  و  شهری  پسماندهای  دفع 
مثال  به عنوان  می دهد.  تشکیل  دنیا  کشورهای  از 
در ایاالت متحده آمریکا و کانادا حدود پنجاه درصد 
می گردند.  دفن  خاکچال ها  در  شهری  پسماندهای 
که  است  ضروری  مسئله  این  به  توجه  حال  این  با 
خاکچال زمانی به لحاظ زیست محیطی مناسب است 
که بر مبنای اصول مهندسی مربوطه و ضوابط مربوطه 

که در کشورهای مختلف توسعه یافته اند طراحی، اجرا 
و بهره برداری شود.

محیط های روستایی در ایران نیز به لحاظ ترکیب 
پسماند شاید چندان تفاوتی با مناطق شهری نداشته 
باشند، ولی به لحاظ شرایط مدیریت پسماند می توانند 
تفاوت های قابل مالحظه ای را به صورت مزایا و معایبی 
به لحاظ  باشند.  داشته  شهری  محیط های  به  نسبت 
دفن اصولی پسماند، ترکیب پسماند روستایی با در بر 
داشتن حدود %52 پسماند فسادپذیر )مطالعات سازمان 
می تواند   )1386 کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها 
پتانسیل خوبی را برای تولید بیوگاز در محل های دفن 
پسماند در اختیار سیستم مدیریت پسماند قرار دهد. 
به صورت  پسماند  ورود  فرض  با  پتانسیل  این  البته 
مخلوط به محل دفن می باشد، در حالی که در بسیاری 
فسادپذیر  مواد  که  است  آن  بر  سعی  کشورها  از 
نظیر  راهکارهایی  و  یابند  راه  دفن  به محل  کمتری 
تولیدکمپوست و هضم بی هوازی به منظور تولید انرژی 
از پسماند، جایگزین دفن شوند. از سوی دیگر شاید 
مالی  و  بودجه ای  با محدودیت های  مناطق روستایی 
روبه رو باشند که به ویژه با توجه به دولتی بودن سیستم 

اصول صحیح برنامه ریزی محل های 
دفن پسماند روستایی
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استفاده  برای  را  مدیریت پسماند می تواند مشکالتی 
فسادپذیر  بخش  برای  به ویژه  بازیافتی  روش های  از 
موجود در پسماند روستایی در پی داشته باشد. در عین 
حال از جمله مزایای مناطق روستایی نسبت به شهری 
کمتر  جمعیت  تراکم  پسماند،  مدیریت  با  رابطه  در 
است که به نوبه ی خود مدیریت متمرکز پسماند برای 
خوشه های روستایی را نسبت به محیط های شهری 

می تواند آسان تر کند.
به هرحال با در نظر گرفتن این واقعیت که دفن 
به  نسبت  کمتر  هزینه های  به دلیل  پسماند  اصولی 
نیاز کمتر به نیروی  بازیافت،  سایر روش های دفع و 
متخصص، فن آوری ساده ی طراحی، اجرا و راهبری 
و نظایر آن هنوز در سیستم های مدیریت -حتی در 
کشورهای پیشرفته- از جایگاه مهمی برخوردار است، 
در این مقاله مروری مختصر بر نکات کلیدی پیرامون 
برنامه ریزی صحیح دفن پسماند در مناطق روستایی 
ارائه می شود تا در طراحی، اجرا، راهبری و بسته شدن 
مورد استفاده قرار گیرند. شایان ذکر است که علی رغم 
وجود تفاوت هایی در محیط های روستایی و شهری، 
محل دفن بهداشتی پسماند خانگی در هر دو مورد 
بر اساس معیارها و ضوابطی مشترک برنامه ریزی و 

طراحی می شود.
 ویژگی های محل دفن بهداشتی

حتی  و  مسئولین  از  بسیاری  تصور  علی رغم 
کارشناسان در مورد معیارهای بهداشتی بودن محل 
اجرای الینرهای  به  که عموما محدود  پسماند  دفن 
نفوذ  رساندن  حداقل  به  برای  خاکچال  در  تحتانی 
دفن  محل  می باشد،  زیرین  الیه های  به  شیرابه 
بسیار  و  کلیدی  ویژگی های  دارای  پسماند  بهداشتی 
گسترده تری می باشد که در صورت عدم رعایت آن ها 
نمی توان محل دفن مربوطه را محلی بهداشتی در نظر 
گرفت. در اینجا رئوس ویژگی های محل دفن بهداشتی 

ارائه می شود:
 محل دفن پسماند بخشی از سیستم مدیریت 
سیستم  این  در  تغییرات  هرگونه  و  است  پسماند 
می تواند عملکرد و به تبع آن ویژگی های محل دفن 
را دستخوش تغییر نماید. بر همین اساس قبل از هر 
چیز بایستی پسماند ورودی به محل دفن بر اساس 
کمی  تغییرات  و  شده  شناسایی  استاندارد  روش های 

و ترکیب آن در دوره های زمانی منتهی به افق طرح 
محل دفن پیش بینی شود.

 محل دفن بایستی بر اساس اصول علمی و یا 
ضوابط مکان یابی محل های دفن پسماند شهری مورد 
از  امر در مناطق روستایی  این  مکان یابی قرار گیرد. 
مکان  دیگر  سوی  از  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
محل های دفن پسماندهای شهری به دلیل دسترسی 
به اراضی قابل استفاده، معموال در محیط های خارج 
انتخاب  روستایی  به محیط های  نزدیک تر  و  از شهر 
می شوند که همین امر می تواند دفن مشترک پسماند 
پسماند  دفن  محل  در  را  نزدیک  نسبتا  روستاهای 
حقوقی  سازوکار  اگرچه  نماید،  امکان پذیر  شهری 
مکان یابی  باشد.  مشخص  قبل  از  بایستی  مربوطه 
معموال بر اساس ضوابط و معیارهایی که کشورهای 
قرار  پسماند  مدیریت  اختیار سازمان های  در  مختلف 

می دهند صورت می گیرد.
 این معیارها و ضوابط عموما فواصل مشخصی را 
برای محل دفن از محیط های مختلفی نظیر منابع آب 
زیرزمینی و سطحی، جوامع مسکونی، مناطق حفاظت 
شده و یا تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
و نظایر آن به عنوان محدودیت در نظر گرفته و با تلفیق 
جنبه های اقتصادی نظیر وجود جاده های دسترسی و 
مسافت حمل پسماند و مسائل اجتماعی، سایت هایی 
ادامه  در  می نمایند.  شناسایی  کاندید  به عنوان  را 
بر اساس مقدار معیارهای  سایت های شناسایی شده 
سایت  مناسب ترین  و  شده  طبقه بندی  نظر  مورد 
شناسایی می شود. مشکل اصلی روش فوق که البته 
استفاده از آن عمومیت دارد، عدم توجه به مسائل و 
ویژگی های خاص منطقه یا مناطقی است که محل 
دفن می تواند در آن ها احداث شود. به عنوان مثال در 
به  زیرزمینی نمی توان صرفا  از آب های  فاصله  مورد 
یک رقم مشخص اکتفا نمود، بلکه با محور قرار دادن 
نوع و جنس خاک و به عبارتی نفوذپذیری آن می توان 
با مدل سازی حالت های مختلف سایت های کاندید را 
از این منظر با یکدیگر مقایسه نمود. مثال دیگر در 
این رابطه مسئله ی آلودگی هوای ناشی از انتشار گازها 
و ذرات از محل دفن پسماند می باشد که می توان از 
انتشار در جو نسبت محل  طریق مدل سازی غربالی 
وقوع حداکثر غلظت آالینده های مورد نظر یا آالینده ی 

شاخص انتخابی را برآورد نمود. بر همین اساس توصیه 
می شود که به جای تکیه ی صرف به معیارهای غیر 
گویا نسبت به شرایط خاص منطقه ای، از مدل سازی 
حداقل در مقیاس غربالی استفاده شود تا سایت های 
مناسب شناسایی و امکان مقایسه ی واقع گرایانه تر بین 

آن ها فراهم آید.
 طراحی محل دفن بایستی مبتنی بر ضوابط و 
معیارهایی باشد که معموال توسط سازمان های ذیربط 
نظیر وزارت کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست 
تهیه شده و در اختیار مهندسین مشاور قرار داده می شود. 
در ایران نیز اگرچه ضوابط و معیارهایی برای طراحی 
محل های دفن بهداشتی پسماند تهیه شده است، اما 
این اسناد عموما ترجمه ای از دستورالعمل هایی هستند 
که در کشورهای دیگر تهیه شده و توجه خاص به 
شرایط ایران و به ویژه تنوع اقلیمی که ایران در آن قرار 

دارد در این دستورالعمل ها غایب است.
حتی  و  مسئولین  از  بسیاری  تصور  علی رغم   
کارشناسان در زمینه ی طراحی محل های دفن پسماند 
که محل دفن بهداشتی را تنها مستلزم داشتن الینر 
تحتانی می دانند، محل دفن  نفوذپذیر  یا الیه ی کم 
به  اسناد مربوط  اسناد فنی نظیر  بر اساس  بهداشتی 
 )CFR40( قوانین فدرال سازمان محیط زیست آمریکا
و یا استاندارد محل های دفن پسماند شهری استان های 
مختلف کانادا، محل دفن بهداشتی که بهتر است آن را 
محل دفن مهندسی نامید، دارای مشخصاتی است که 

رئوس آن ها به شرح زیر می باشد:
اساس  بر  بایستی  مهندسی  دفن  محل   
کمی  و  گرفتن  نظر  در  مبتنی بر  اصولی  مکان یابی 
کردن معیارهایی باشد که در قالب دستورالعمل های 
دارند. علی رغم وجود چنین  در کشور وجود  مختلف 
دستورالعمل هایی که البته در ایران به شکل کلی و گاه 
مبهم ارائه شده اند، الزم است موارد مهمی نظیر شدت 
آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از عملیات محل دفن 
مهندسی شده، انتشار آالینده های هوا و اثرات آن ها در 
جوامع مسکونی مجاور، خطر اختالل در پایداری شیب 
محل دفن در اثر زمین لرزه، اثر استفاده و یا تخلیه ی 
شیرابه تصفیه شده بر محیط های پذیرنده و نظایر آن بر 
اساس مدل سازی حداقل در سطح غربالی انجام شود.

 محل دفن به لحاظ ظرفیت بایستی بر اساس 
تولید  نرخ  خصوص  در  شده  انجام  پیش بینی های 
می باشد  دهه  چند  معموال  که  طرح  افق  در  پسماند 
در  به ویژه  پسماند  ترکیب  همچنین  شود.  طراحی 
آتی  سال های  در  است  ممکن  که  روستایی  مناطق 
دستخوش تغییر الگوی مصرف شود، باید در طراحی 

مد نظر قرار گیرد. 
نوع  خصوص  در  باید  مشخصی  مقررات   
پسماندی که قرار است دفن شود مورد استفاده قرار 
گیرد. به عنوان مثال اگر بر اساس شرایط محیطی و 
انواع لجن ها،  طراحی محل دفن، پسماندهایی نظیر 
آن  نظایر  و  عفونی  پسماندهای  خطرناک،  زائد  مواد 
مجاز به دفن در محل نمی باشند، این موارد بایستی از 

دفن در زمین 
در حالت آرمانی 
تنها باید برای 
مواد باقیمانده از 
بازیافت پسماند 
مورد استفاده 
قرار گیرد، اما در 
حال حاضر بخش 
مهم و در بسیاری 
موارد بخش اصلی 
دفع پسماندهای 
شهری و روستایی 
را در بسیاری از 
کشورهای دنیا 
تشکیل می دهد.

 شکل 1- نمونه ی پیکره بندی الینر تحتانی برای محل های دفن پسماند شهری در استان آنتریوی کانادا
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طریق مکانیزم از قبل طراحی شده شناسایی و از دفن 
آن ها جلوگیری شود.

در  نیاز  مورد  برنامه های  مهم ترین  جمله  از   
ایمنی  بهداشت،  برنامه ی  یک محل دفن مهندسی، 
ایمنی،  مورد  در  به ویژه  می باشد.  محیط زیست  و 
برنامه ی یاد شده بایستی شامل دستورالعمل های کامال 
مشخص حداقل در زمینه ی آتش سوزی و گاز گرفتگی 
بوده و تجهیزات الزم همواره در شرایط قابل استفاده 

در محل وجود داشته باشند.
باید  مهندسی  دفن  محل  مهندسی،  به لحاظ   

دارای زیرساخت های زیر باشد:
 محوطه ای مشخص که در اطراف خود دارای 
منطقه ی بافری شامل پوشش گیاهی درختی است و با 
استفاده از فنس یا دیوار از مناطق اطراف جدا می شود. 
ایمن  بایستی جاده ی دسترسی  در داخل محل دفن 
طراحی شود تا ضمن فراهم آوردن بستر الزم برای 
تسهیل عبور و مرور کامیون ها و وسایل حمل پسماند، 

از ایمنی الزم برخوردار باشد.
 باسکول و سیستم تشخیص دستی یا خودکار 
تشخیص پسماندهای غیر مجاز برای دفن. هرگونه 
به طور  یا  دفن  تغییرات محل  برای  آتی  برنامه ریزی 
کلی مدیریت پسماند نیاز به داده های قابل اطمینان از 
کمیت و کیفیت پسماند دفنی دارد و بر همین اساس 
ثبت حداقل جرم پسماند دفنی روزانه بر حسب منشا 
تولید پسماند در سیستم ثبت اطالعات در پایگاه های 

داده مختلف ضروری است.
 ساختمان اداری که امور اداری، مالی و تدارکات 

در آن جا انجام می شود.
 آزمایشگاه که حداقل باید دارای یک آزمایشگاه  
ویژه پسماندهای تر ) Wet Lab( برای اندازه گیری 
پارامترهای کیفیتی باشد که از نظر آزمایش زمان ماند 
کوتاهی دارند. همچنین حداقل دستگاه های قابل حمل 
اندازه گیری برای تشخیص متان، دما و pH در اختیار 
آزمایشگاه باشد. حداقل یک کارشناس آزمایشگاه نیز 
بایستی در محل حضور داشته باشد. برای آزمایش هایی 
که نیاز به دستگاه های گران قیمتی دارند نظیر دستگاه 
قرارداد  معتبر  آزمایشگاه های  با  می توان  اتمی  جذب 
مشخصی برقرار نمود که به صورت مرتب نمونه های 
مورد نظر شیرابه، گاز و سایر موارد را اندازه گیری نمود.
عملکرد  برای سنجش  منظم  پایش  برنامه ی   
سیستم محل دفن، مشعل ها، سیستم مبدل انرژی )در 

صورت وجود(، و سایر موارد.
 برنامه ی پایش منظم زیست محیطی از طریق 
اندازه گیری منظم پارامترهای کیفی محل دفن شامل 
سطحی  و  زیرزمینی  آب های  کیفیت  گاز،  شیرابه، 

اطراف محل و کیفیت هوای محیط و سایر موارد.
دهنده ی  تشکیل  اجزای  رئوس  دیگر  سوی  از 
محل دفن مهندسی به صورت زیر می باشد که بایستی 
آن ها  مشخصات  تمامی  مهندسی  طراحی  طریق  از 
تعیین شده و در قالب نقش های اجرایی و نیز برنامه ی 
به منظور  بایستی  اسناد  تمامی  شود.  ارائه  عملیاتی 

لزوم  صورت  در  اصالحات  انجام  و  آتی  استفاده ی 
مستندسازی شده و در دسترس بهره بردار از محل دفن 
مهندسی قرار داشته باشد. قبل از هر چیز، نوع محل 
دفن که می تواند به صورت ترانشه ای و یا سطحی بوده 
و یا از نوع بیوراکتوری باشد باید بر اساس مطالعه ی 
و  خاک  ویژگی های  نظیر  محیطی  شرایط  از  دقیق 
پسماند،  ویژگی های  و  منطقه  زیرزمینی  آب های 
و  شیرابه  مدیریت  با  رابطه  در  مالی  محدودیت های 

نظایر آن انتخاب شود.
 الیه ی کم نفوذپذیر تحتانی )الینر( که می تواند 
از رس متراکم شده به ضخامت های 60 تا 90 سانتیمتر 
آمریکا(  محیط زیست  سازمان  توصیه ی  اساس  )بر 
از مصالح ژئوسنتتیک نظیر ژئوممبرین و  یا ترکیبی 
)GCL  )geosynthetic Clay Linerباشد. 
دفن  محل  برای  الینر  ترکیب  از  نمونه ای   1 شکل 
مهندسی پسماند شهری را بر اساس استاندارد طراحی 
محل های دفن مهندسی در استان آنتریوی کانادا نشان 

می دهد.
 الیه ی زهکش شیرابه شامل مصالح درشت دانه 
عموما شن درشت و لوله های مشبک زهکشی است 
تعداد  به  بر روی شیب مناسب کف )حدود 2%(  که 

مناسب قرار گرفته و شیرابه را زهکشی می کنند.
شیرابه های  که  شیرابه  جمع آوری  سیستم   
زهکشی شده را به خارج از ترانشه محل دفن هدایت 
می کند. این سیستم می تواند به صورت ثقلی بوده و یا 

در صورت نیاز از پمپاژ استفاده شود.
 پوشش روزانه ی پسماند با 

استفاده از خاکی با نفوذپذیری نسبتا باال.
حاصله  بیوگاز  انتقال  و  جمع آوری  سیستم   
شامل چاه های جمع آوری گاز و شبکه ی انتقال. چاه ها 
برنامه ی  نیز  و  بر حسب عمق محل دفن  می توانند 
پسماند  از  دفن  محل  شدن  پر  حین  در  عملیاتی 
به صورت مدوالر نصب شده و یا پس از پایان عملیات 
دفن در یک سلول در آن حفر شوند. شکل 2 نمونه ای 
حضور  می دهد.  نشان  را  گاز  جمع آوری  چاه  یک  از 
مشعل در محل دفن برای سوزاندن گاز حاصله و یا 
به عنوان استفاده در مواقع اضطراری در صورتی که در 
محل دفن از سیستم تولید حرارت یا برق استفاده شود 
ضروری است. ضرورت استفاده از مشعل ها در کاهش 

انتشار متان به اتمسفر می باشد.
بر  یا تصفیه ی شیرابه که  و   سیستم مدیریت 
یک  از  می توان  فنی  و  مالی  محدودیت های  اساس 
تا  بود  خواهد  هزینه  پر  بسیار  که  کامل  تصفیه ی 
روش های ساده تری نظیر استخرهای تبخیری استفاده 
نمود. در این رابطه توجه به این مسئله ضروری است که 
شیرابه ی ناشی از پسماند شهری در شهرهای مختلف 
ایران معموال دارای بار آلی بسیار باالیی می باشد که 
تصفیه ی آن به سهولت آن چه در کشورهای پیشرفته 
انجام می شود نیست. بر همین اساس احداث تصفیه 
استانداردهای  حد  در  را  شیرابه  بتواند  که  خانه ای 
از هزینه ی بسیار باالی  تخلیه ی پساب تصفیه کند 
اولیه و راهبری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل بهتر 
است از روش های ساده تری که هزینه ی کمتری را 
در بر دارند ولی در عین حال از کارایی الزم برخوردار 
می باشند استفاده نمود. لذا توصیه می شود 
شیرابه  تصفیه ی  روش های  کلیه ی 
با بار آلی باال مورد مطالعه قرار 
گرفته و از میان آن ها روش 
انتخاب  مناسب  ترکیبی 

معیارها و ضوابط 
عموما فواصل 

مشخصی را برای 
محل دفن از 

محیط های مختلفی 
نظیر منابع آب 

زیرزمینی و 
سطحی، جوامع 

مسکونی، مناطق 
حفاظت شده و 

یا تحت مدیریت 
سازمان حفاظت 

محیط زیست 
و ... به عنوان 
محدودیت در 

نظر گرفته و با 
تلفیق جنبه های 
اقتصادی نظیر 
وجود جاده های 

دسترسی و 
مسافت حمل 

پسماند و 
مسائل اجتماعی 

سایت هایی 
را به عنوان 

کاندید شناسایی 
می نمایند.
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شیرابه  بازگردش  شامل  می تواند  روش ها  این  شود. 
همراه با استخرهای تبخیری، حوضچه های بی هوازی، 
الگون های هوادهی و یا حتی استفاده از گاز محل دفن 

برای تبخیر شیرابه باشد. 
ترکیب  نظر  از  که  دفن  محل  نهایی  پوشش   
معموال شبیه الینر تحتانی است و شامل یک الیه ی 
کم نفوذپذیر برای جلوگیری از نفوذ آب باران و ذوب 
برف به داخل محل دفن مورد نیاز می باشد به همراه 
خاک سطحی که بتواند بستر الزم برای رشد پوشش 
گیاهی را فراهم آورد. عملکرد پوشش نهایی بایستی با 
کمک مدل سازی برآورد شیرابه برای انواع پوشش ها با 
نفوذپذیری مختلف در شرایط اقلیمی خاص منطقه ای 

که محل دفن در آن قرار دارد مشخص شود.
 سیستم زهکشی آب های سطحی که در اطراف 
محل دفن ایجاد می شود تا از نفوذ آب های سطحی 
به محل دفن جلوگیری کند. این سیستم به ویژه برای 
مواقع سیالبی که امکان تخریب بخشی از محل دفن 
باید  و  است  باشد ضروری  داشته  پی  در  می تواند  را 
در ضوابط  که  را  برگشتی  دوره ی  با  تحمل سیالب 

اشاره می شود داشته باشد.
 پایداری فیزیکی محل دفن که به طور خاص 
بایستی  می باشد  نظر  مد  سلول ها  شیب  پایداری  در 
بر اساس ویژگی های مکانیکی پسماند و خاک مورد 
استفاده در پوشش های روزانه و ویژگی های پوشش 

نهایی بر اساس احتمال وقوع زمین لرزه محاسبه و در 
اجرا مورد نظر قرار گیرد.

 توصیه های آخر
بر اساس  برنامه ریزی خاکچال ها  توصیه می شود 
نگاه سیستمی انجام شود به گونه ای که از محصوالت 
فعالیت های  از  بخشی  توسعه ی  در  بتوان  خاکچال 
روستایی استفاده نمود. به عنوان مثال با تولید انرژی 
نیاز  مورد  انرژی  از  بخشی  می توان  خاکچال  گاز  از 
فعالیت های دامداری و یا کشاورزی را تامین نمود. از 
سویی با تصفیه ی مناسب شیرابه می توان در توسعه ی 
موضعی  حداقل  یا  و  محلی  به صورت  سبز  فضای 

نیمه  و  خشک  مناطق  در  به ویژه  که  نمود  استفاده 
خشک می تواند مناسب باشد.

برای تحقق موارد فوق برنامه ی سیستم مدیریت 
با  و  اصولی  به صورت  بایستی  روستایی  پسماندهای 
در نظر گرفتن همه ی جوانب طراحی شده و جایگاه 
استفاده از خاکچال در آن مشخص شود. نکته ی مهم 
در تصمیم گیری در خصوص خاکچال این است که 
خاکچال تنها محلی برای دپوی پسماند نیست که از 
طریق آن مشکل پراکندگی پسماند در محیطی گسترده 
با مشکل تمرکز آن در محیطی دیگر جایگزین شود، 
بلکه خاکچال بهداشتی بستری است برای به حداقل 
رساندن اثرات سوء زیست محیطی و از سویی تبدیل 
آن چه مسئله می نامیمش به یک راه حل. مثال واضح 
در این رابطه می تواند قابلیت بازیابی انرژی از طریق 
بیوگاز حاصله و آب قابل استفاده در آبیاری فضای سبز 
باشد  به شیرابه  مربوط  تصفیه شده  پساب  از طریق 
انتشار  که به هر حال ضمن به حداقل رساندن نرخ 
آالینده ها به محیط، بخشی از نیازهای انرژی و آب 
مناطق روستایی را که بعضا با محدودیت جدی این 

منابع روبه رو هستند تامین می نماید.
اگرچه دستیابی به چنین محل های دفن بهداشتی 
با همه ی جزئیات فوق دور از دسترس به نظر می رسد، 
اما باید توجه داشت که هیچ یک از موارد فوق فن آوری 
با دقت و  نیاز نداشته و صرفا  خاص و پیچیده ای را 
به  می توان  مدون  برنامه ی  یک  اساس  بر  حرکت 
اهداف زیست محیطی مربوط به دفن بهداشتی پسماند 

از طریق یک محل دفن مهندسی دست یافت.
منابع

- Cheremisinoff N. P., 2003, Handbook 
of solid waste management and waste 
minimization technologies /, Elsevier
- Pitchel J., 2005, Waste Management 

practices, Municipal, Hazardous and Industrial, 
CRC Press, Taylor and Francis Group
- Tchobanoglous G. and Kreith F., 2002, 

Handbook of solid waste management, 
MCGraw-Hill
- US Environmental Protection Agency, 

1993, Solid Waste Disposal Facility Criteria, 
Technical Manual, EPA530-R-017-93

محل دفن 
به لحاظ ظرفیت 
بایستی بر اساس 
پیش بینی های 
انجام شده در 
خصوص نرخ تولید 
پسماند در افق 
طرح که معموال 
چند دهه می باشد 
طراحی شود. 
همچنین ترکیب 
پسماند به ویژه در 
مناطق روستایی 
که ممکن است 
در سال های آتی 
دستخوش تغییر 
الگوی مصرف 
شود، باید در 
طراحی مد نظر 
قرار گیرد.

شکل 2- نمونه ی چاه جمع آوری گاز در محل دفن پسماند
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توسعه پایدار 
روستایی 

عبارتست از 
وحدت میان 

ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی 

و زیست محیطی 
به منظور باال 
بردن سطح 

معیشت و رفاه 
مردم روستایی. 

در توسعه 
پایدار روستایی 
توجه به عوامل 

زیست محیطی از 
اهمیت بسیاری 

برخوردار می باشد.

سید رضا غالمی
مع��اون فن��ی بهداش��ت محی��ط مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی
srezagholami@yahoo.com

جامعه ی روس��تایی که بیش از 27 درصد 
جمعی��ت کش��ور را ب��ه خ��ود اختصاص 

می ده��د، نقش��ی اساس��ی در حیات اقتص��ادی و 
اجتماعی کش��ور دارد. با توجه ب��ه اهمیت و جایگاه 
و  مش��کالت  و  کش��ور  در  روس��تایی  جامع��ه ی 
چالش های��ی که این جامعه در فرایند توس��عه با آن 
روب��ه رو اس��ت، ش��ناخت و تحلی��ل ویژگی ه��ای 
برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور و پرداختن به 
کلیه ی ابعاد آن ضرورت ویژه دارد. در مجموع نظام 

مدیریت توسعه روستایی شامل: قوانین، 
مقررات، سیاس��ت ها، طرح های 
اقتصادی، اجتماع��ی و کالبدی 
اس��ت ک��ه ه��ر ی��ک به تناس��ب 
ضرورت ها و نیازهای زندگی روستاییان، 
در پی به ثمر رس��یدن ساماندهی و 
توسعه پایدار روستایی می باشند. در 
این بین توجه به بهداشت محیط 
روستا در فرایند برنامه ریزی های 
ب��رای  روس��تایی  توس��عه  
روستایی  مدیریت  مجموعه ی 
ضروری است و می توان برآیند 
برنامه های توس��عه را در بهبود 
کیفیت بهداش��ت محیط زیست 
روستایی مشاهده نمود. نحوه  ی 
س��اماندهی محیط های طبیعی و 
دهن��ده ی  نش��ان  انسان س��اخت، 
چگونگ��ی روند توس��عه ی ملی در هر 
منطقه است. از این دیدگاه، برای شناخت 
میزان توس��عه یافتگی یک س��رزمین، اساسا 
چندان نیازی نیست که به برنامه ها و اهداف توسعه 
ملی آن مراجعه ش��ود؛ مش��اهده و بررسی وضعیت 
بهداشت محیط سرزمین )بررسی چند شهر و روستا، 
چند منطقه ی کش��اورزی و صنعتی به عنوان نمونه( 
خ��ود گویای وضعیت توس��عه یافتگی و یا توس��عه 
نیافتگی آن سرزمین به شمار می آید. بنابراین، هرگاه 
ه��دف نهای��ی توس��عه، فراه��م آوردن زمین��ه و 
فرصت های مناس��ب برای افزایش کیفیت زندگی و 
شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی جامعه قلمداد 
شود، ساماندهی وضعیت بهداشت محیط نیز باید در 
جهت عینیت بخش��یدن به این هدف جریان یابد؛ و 
س��اخت فیزیکی محیط باید نشان  دهنده ی جریان 
توسعه باشد. ایجاد هماهنگی میان اهداف توسعه و 
بستر فیزیکی )همچنین بستر اجتماعی – فرهنگی( 
آن ضرورتی غیرقابل اجتناب است. هر چه فاصله ی 
میان اهداف توسعه و بستر فیزیکی آن بیشتر باشد، 
دستیابی به اهداف توسعه دشوارتر می شود. در اغلب 
موارد، یکی از علل عدم پیشرفت برنامه های توسعه 
در کش��ور ما، وجود همین فاصله و ش��کاف عظیم 
میان اهداف توس��عه و بستر آن است. از سوی دیگر 
پر ک��ردن چنین ش��کافی نه تنها نیازمن��د بردباری 
آگاهانه و کار سنگین و پیگیری است، بلکه بیش از 
هر چیز واقع بینی در امر برنامه ریزی و هدف گذاری 
را طل��ب می کند. واقع بینی در برنامه ریزی، به معنی 
تنظیم اه��داف در حد مقدور و وج��ود هماهنگی و 

تعادل میان اهداف و طول مدت برنامه است.
 مفهوم توسعه پایدار روستایی:

توس��عه جریانی اس��ت چند بعدی و پیچیده که 
در خود تجدید س��ازمان و سمت گیری متفاوت کل 
نظام اقتصادی - اجتماعی را به همراه دارد. توس��عه 
عالوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، در 

نقش بهداشت 
محیط در توسعه ی 
پايدار روستايی
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بس��یاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را 
نیز در بر می گیرد. این تعریف از توس��عه بر بهبود و 
دگرگونی اساسی س��اختارهای سنتی تاکید دارد؛ اما 
مفهومی که باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که 
توسعه و دگرگونی باید به گونه ای باشد تا همه ی ابعاد 
س��اخت ها در آن لحاظ گردد؛ چیزی که در توس��عه 

پایدار به آن توجه ویژه ای شده است.
توس��عه پایدار روستایی عبارتست از وحدت میان 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی 
به منظ��ور باال بردن س��طح معیش��ت و رف��اه مردم 
روس��تایی. در توسعه پایدار روستایی توجه به عوامل 
زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

 اهداف توسعه پایدار:
توس��عه پایدار همواره به موارد زیر تاکید داش��ته 

است:
1.   به هم پیوس��تگی محیط زیس��ت و توسعه ی 

اقتصادی به  عنوان اساس بحث توسعه پایدار
2.   اهمیت افراد در دس��تیابی به توس��عه پایدار 
و توجه به مردم به عنوان محور توس��عه و تالش در 

جهت برقراری زمینه های مشارکت
3.   توجه به مردم و رفع نیازهای اولیه و اساسی 
آن ها؛ از جمله مسکن مناسب، بهداشت و تکنولوژی 

مناسب برای همه
4.   توج��ه ب��ه توس��عه ی درون��ی در چارچوب 

محدودیت های منابع طبیعی
5.   کمک به فقرا و تهیدستان

6.   تالش برای دس��تیابی ب��ه عدالت اجتماعی 
و برابری "درون نس��لی" و "بین نس��لی" و سعی در 

برقراری عدالت اقتصادی 
 نقش مردم در توسعه پایدار 

روستایی:
توسعه روستایی فرایند گسترش مشارکت مردم، 
تواناس��ازی مردم برای تصمیم گیری در شکل دهی 
فضای روس��تا، افزایش رفاه و خوشبختی، گسترش 
فرصت ه��ا و ظرفیت ه��ای بالقوه، تواناس��ازی همه 
به وی��ژه زن��ان، فق��را، کش��اورزان خرده پ��ا و ...، و 

همچنین تواناسازی برای انجام کار گروهی است.
تمام برنامه های توسعه ای برای مردم و بهره مندی 
مردم انج��ام می گیرد به گونه ای که کانون توس��عه 
مردم می باش��ند؛ پس توس��عه با مردم و برای مردم 
اس��ت. با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی نقش 
م��ردم در فرایند تغییرات ابع��اد اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و بهداشت محیطی بسیار باالست.
حرکت توس��عه روس��تایی به س��مت پیش��رفت 
انس��ان ها و امکانات جهت گیری ش��ده است و یکی 
از ش��رط های اساس��ی و مهم آن ایج��اد انگیزه در 
روستاییان اس��ت که خودشان ش��روع به حرکت و 
ابداع نمایند. تش��کیل ش��وراهای بهداشت روستایی 
محلی و سایر انجمن های روستایی ازجمله ابزارهای 
نیل به این مقصود هستند که می توانند چندین هدف 

از اهداف توسعه را دنبال کنند.

 ارتباط بین وضعیت بهداشت 
محیط زیست و هزینه های سالمت:

کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری و توسعه ی 
اقتص��ادی)OECD(، بین 6 ت��ا 16 درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را به بخش س��المت اختصاص 
می دهن��د. این موض��وع برای کش��ورهای در حال 
توس��عه از اهمیت بیش��تری برخوردار است؛ چرا که 
ای��ن کش��ورها اولویت باالتری برای افزایش رش��د 
تولید قائل هس��تند و پیوسته می کوشند تا در رقابتی 
فشرده با کشورهای صنعتی، فاصله ی خود را با آن ها 
کاهش دهند. در چنین ش��رایطی، طبیعی اس��ت که 
مالحظات توس��عه پایدار، در عرصه ی عمل چندان 
مورد توجه سیاست گذاران قرار نگیرد. افزون بر این، 
در این کش��ورها زمینه ها و فرصت های گسترده ای 
برای بهبود کیفیت بهداشت محیط زیست وجود دارد، 
به طوری ک��ه هزینه های آش��کار و پنهان جایگزینی 
فناوری ه��ای آالینده ب��ا بدیل های پ��اک، احتماال 
کمتر از هزینه  های مشابه در کشورهای توسعه یافته 
اس��ت. انتظار می رود با ارتقای کیفیت محیط زیست 
در این کش��ورها، عالوه بر افزایش رش��د اقتصادی 
پایدار، دستاورد محسوسی نیز در کاهش هزینه های 

سالمت حاصل شود.
بیش��تر مطالعاتی که در رابطه با اثرات بهداشت 
محیط زیست بر توسعه صورت گرفته اند، با رویکردی 
خرد و به صورت مطالعه موردی انجام گرفته اس��ت. 
به عنوان مثال ژانگ و همکاران مطالعه ی خود را بر 
پیامدهای انتشار یکی از آالینده های بسیار ریز هوا به 
نام پی ام 10متمرکز کرده اند. این آالینده در بسیاری 
از کالن ش��هرها که عمدتا تراکم جمعیتی باالیی نیز 
دارند، مش��کلی جدی محس��وب می ش��ود. ژانگ و 
همکاران در این مطالعه از داده های 110 کالن شهر 
چی��ن در س��ال 2004 می��الدی اس��تفاده کرده اند. 
یافته ه��ای آن ها نش��ان داد که تنها به واس��طه ی 
این آالینده، بالغ  ب��ر 29178 میلیون دالر هزینه ی 

بهداشتی و درمانی به جامعه تحمیل شده است.
نارایان و همکاران هم نقش بهداشت محیط زیست 

را در تعیین هزینه های بخش س��المت مورد مطالعه 
قرار داده و پیامدهای بهبود یا نابودی محیط زیس��ت 
را در کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی کرده اند. نمونه ی 
آن ها متشکل از هشت کش��ور در سازمان توسعه و 
هم��کاری اقتص��ادی )OECD( دوره ی 1980 تا 
1999 میالدی بوده اس��ت. یافته ها نش��ان می دهند 
ک��ه س��رانه ی هزینه ه��ای بخش س��المت، درآمد 
سرانه، میزان انتش��ار آالینده های مونواکسیدکربن، 
گوگرد و نیتروژن دارای رابطه ی بلندمدت هس��تند. 
در کوتاه مدت، درآمد و انتشار مونواکسیدکربن اثرات 
مثبت معناداری بر هزینه های سالمت داشته اند، اما 
انتش��ار آالینده های گوگردی نیز به این متغیرها در 
رابطه بلندمدت افزوده ش��ده است. به عالوه، در هر 
دو الگ��وی کوتاه مدت و بلندمدت، درآمد و انتش��ار 
مونواکس��یدکربن، بزرگ تری��ن ضرای��ب عددی را 
به خود اختص��اص داده اند. بنابرای��ن این دو متغیر، 
بیشترین نقش را در تعیین مقدار هزینه های سالمت 
در گروه کش��ورهای مذکور داش��ته اند. این مطالعه، 
با تاکید بر کیفیت محیط زیس��ت، به بررسی عوامل 
موثر در هزینه های بخش س��المت در 114 کش��ور 
در حال توسعه در فاصله ی زمانی سال های 1995 تا 
2007 میالدی پرداخته اس��ت. در این مطالعه فرض 
کرده ایم که رشد اقتصادی یا میزان درآمد و کیفیت 
محیط زیست دو عامل موثر بر هزینه های بهداشتی 
می باشند. ش��اخص رشد اقتصادی، س��رانه ی تولید 
ناخالص داخلی است. به عالوه، کیفیت محیط زیست 
با اس��تفاده از ش��اخص های ش��دت مصرف انرژی، 
انتشار گاز دی اکس��یدکربن، میزان دسترسی به آب 
س��الم و میزان دسترس��ی به فاضالب بهداش��تی، 
سنجیده شده است. انتظار داریم برخی از این متغیرها 
در کوتاه مدت و برخ��ی در بلندمدت اثر پررنگ تری 

داشته باشند.
کش��ورهای در ح��ال توس��عه، از حی��ث تعداد، 
بزرگ تری��ن گ��روه را در دس��ته بندی های مختلف 
تشکیل می دهند. این کش��ورها، به دلیل کم توجهی 
به آس��یب های بهداشت محیط و تمرکز بر توسعه ی 

هدف اصلی 
پروژه های بهسازی 
محیط کوششی 
است در جهت 
دستیابی به 
باالترین سطح 
سالمت جامعه ی 
روستایی و شهری 
و نیل به سالمت 
برای همه از طریق 
بهره گیری از دو 
اصل مشارکت 
مردمی و همکاری 
بین بخشی. 
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اقتصادی، به طور جدی با کاهش کیفیت محیط زیست 
روبه رو می ش��وند. از سوی دیگر، هم زمان با رسیدن 
به درجات باالتر توس��عه، س��رمایه گذاری در بخش 

بهداشت و سالمت نیز افزایش می یابد.
 بهداشت محیط:

به ط��ور کلی "محیط" به مجموع��ه ای از عوامل 
و ش��رایط خارجی و تاثیرات وارده ناش��ی از آن ها بر 
زندگ��ی یک موجود زنده اطالق می گردد. طبق این 
تعریف محیط ش��امل هوا، آب، خ��اک و روابط بین 
آن ها و کلیه ی موجودات زنده می باشد. بر این اساس 
هدف "بهداشت محیط" کنترل کلیه ی عواملی است 
که بالقوه و بالفعل تاثیرات س��وئی بر بقا و سالمتی 
انس��ان اعمال می کنند. برای رسیدن به این هدف، 
بهره گیری از دانش زیس��ت محیطی و نیز کاربست 
اصول مهندس��ی به منظور کنت��رل، اصالح و بهبود 
عوامل فیزیکی، ش��یمیایی و زیس��تی محیط جهت 
حفظ و ارتقای س��المتی و رفاه و آس��ایش انس��ان 
ضرورت می یاب��د. از دیدگاه کارب��ردی نیز می توان 
بهداشت محیط را بدین شرح تعریف کرد: "بهداشت 
محی��ط، تکوین نظم یافته، ارتقا و اجرای معیارهایی 
اس��ت که شرایط خارجی مس��بب بیماری، ناتوانی و 
سلب آس��ایش از انس��ان را کنترل می کنند. در این 
مجموع��ه معیارهای س��اختار یافت��ه عالوه بر حفظ 
س��المت و ایمن��ی، جنبه های زیبایی ش��ناختی نیز 
متناسب با نیازها و انتظارات جامعه ی هدف گنجانده 

می شود."
بر این اس��اس مهم ترین هدف بهداشت محیط، 
مطالعه ی عوامل محیطی مضر برای سالمتی انسان 
و تش��خیص و پیش��گیری، رفع و کنترل اثرات سوء 
ناش��ی از این عوامل تلقی می گردد. بهداشت محیط 
به طور موکد س��المتی انس��ان و بهداش��ت مردم را 
به عن��وان هدف اصل��ی پیگیری می کن��د و کیفیت 
محی��ط و حف��ظ س��المتی اکوسیس��تم ها را به طور 
غیرمس��تقیم مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس 
می ت��وان اصلی تری��ن محورهای فعالیت بهداش��ت 

محیط را به صورت زیر بیان نمود:
 بررس��ی و تعیین مکانیس��م های بیماری های 
منتقله توس��ط محیط و نحوه ی پیشگیری و کنترل 

آن ها
 تامین آب و مواد غذایی سالم

 تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب ها
 دفع و تصفیه ی مواد زائد جامد و سمی

 کاهش آلودگی هوا، آب، مواد غذایی و صدا
 کنترل عوامل مخاطره آمیز محیط کار

توسعه ی جمعیت، رش��د چشمگیر در شاخه های 
مختلف توس��عه نظیر صنعت، کشاورزی، حمل ونقل 
و ...، افزای��ش نیازه��ا و بس��یاری از عوامل جانبی 
دیگر باعث ش��ده اند تا مش��کالت بهداشت محیط 
نیز در مقیاس گس��ترده تری م��ورد توجه قرار گیرد. 
ام��روزه جهت تحقق اهداف بهداش��ت محیط صرفا 
نمی توان ب��ه توان فکری و اجرایی متخصصین این 

رش��ته متکی بود. حل مشکالت بهداشت محیط در 
چارچوب شرایط کنونی و آتی، نیازمند مشارکت سایر 
گروه های تخصصی )با مهارت ها و تخصص هایی به 
غیر از بهداش��ت محیط( و همچنین دخالت فعال و 

همکاری اقشار مختلف مردم است.
بهداش��ت محی��ط را می توان در زم��ره ی علوم 
کاربردی طبقه بندی کرد. در این شاخه ی کاربردی، 
افراد با بهره گیری از علوم مختلف جهت پیشگیری 
از بیماری ها و ارتقای سالمتی و تامین رفاه و آسایش 
انسان ها فعالیت می کنند. فعالیت های بهداشت محیط 
بسیار گس��ترده و متنوع بوده و برنامه های مختلفی 
اع��م از عملیات مهندس��ی، فعالیت های آموزش��ی و 
پژوهش��ی، اقدام��ات اصالحی، کارهای س��تادی و 
مدیریتی و ... را ش��امل می گردد. برخی از مهم ترین 
برنامه های بهداش��ت محیط عبارتند از: پیشگیری از 
بروز سوانح و حوادث، کنترل آلودگی هوا، پیشگیری 
از بیماری ه��ای واگیر، بهداش��ت محی��ط در موارد 
اضطراری، نظارت بهداشتی بر تهیه، توزیع و فروش 
مواد غذایی، کنترل بیماری های ناشی از مواد غذایی 
و مسمومیت ها، کنترل مواد زائد خطرناک، بهداشت 
مس��کن، حفظ سالمتی در محیط های بسته، کنترل 
حشرات و جوندگان، بهداشت اماکن عمومی، کنترل 
س��ر و صدا، کنترل عوامل مزاحمت آفرین، بهداشت 
شغلی، بهداشت و ایمنی فراورده های تولیدی، کنترل 
پرتوه��ا، بهس��ازی اماکن و فعالیت ه��ای تفریحی، 
تصفیه و دفع فاضالب ها، مدیریت مواد زائد شهری 
و مواد زائد خطرناک، بهداش��ت ش��ناگاه ها و س��ایر 

تفریحات آبی، تامین آب آشامیدنی سالم.
 نقش  بهداشت محیط در توسعه 

پایدار:
بنابر اعالمیه ی کنفرانس عالی ریو توسعه پایدار 
به عنوان یک استراتژی برای برآورد نیازهای جمعیت 
موجود دنیا بدون داش��تن آثار س��وئی روی سالمت 
انسان و محیط زیس��ت و بدون به مخاطره انداختن 
مناب��ع جهانی و بدون به خط��ر انداختن قابلیت های 
تولی��د در آینده در نظر گرفته می ش��ود. بر اس��اس 
این اعالمیه، انس��ان ها نقش مح��وری در ارتباط با 

توس��عه پایدار بر عهده داشته و مستحق برخورداری 
از ی��ک زندگی بارور و س��الم هماهن��گ با طبیعت 
می باش��ند. در مبحث بهداشت محیط تعبیر عبارات 
ف��وق در واق��ع ایفای نیازهای مادی ب��ا کار و دیگر 
فرآیندهای تولیدی بدون ایجاد خطر برای سالمتی 
انس��ان، اکوسیس��تم، منابع پایه، بهداشت جامعه، در 
کوتاه مدت یا بلندمدت خواهد بود. بهداش��ت محیط 
به عن��وان عنص��ری اساس��ی یک بعد بهداش��تی و 
اجتماعی از اصل توس��عه پایدار را تش��کیل می دهد 
و مسلما عملکردهای بهداشت محیط مجموعه ای از 
فعالیت های کلیدی است که رسیدن به توسعه پایدار 

را تسهیل می کند.
 هدف کلی بهداشت محیط در 
برنامه های بهسازی محیط روستا:

 ه��دف اصل��ی پروژه ه��ای بهس��ازی محیط 
کوشش��ی اس��ت در جهت دس��تیابی ب��ه باالترین 
س��طح سالمت جامعه ی روس��تایی و شهری و نیل 
به سالمت برای همه از طریق بهره گیری از دو اصل 

مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی. 
 اهداف اختصاصی بهداشت 

محیط در برنامه ی بهسازی محیط 
روستا:  

 افزایش دانش عمومی مردم درباره ی بهداشت، 
سالمت و بس��یج مردم شهرنشین و روستایی برای 
مش��ارکت در برنامه های اجرایی بخش های مختلف 

توسعه. 
در جهت پیشبرد اهداف بهسازی محیط در ابتدای 
کار آش��نایی کامل مردم به عنوان مهم ترین بخش و 
باالب��ردن دانش عموم��ی در تمام��ی فعالیت های 
مصوب و مورد نظر در پروژه ها می باش��د؛ و این که 
کلیات موضوع و اه��داف پروژه برای تک تک افراد 
جامعه به صورت ملموس درآید بسیار با اهمیت است. 
در این خصوص، در روستا باالبردن دانش عمومی از 
طریق کالس هایی که در خانه بهداشت و یا مساجد 
برای مردم برگزار می گردد، صورت می پذیرد. هدف 
از ارتقای دانش عمومی مردم ایجاد حس مش��ارکت 
مستقیم و غیرمس��تقیم در برنامه های اجرایی است 

به طور کلی »محیط« 
به مجموعه ای از 
عوامل و شرایط 

خارجی و تاثیرات 
وارده ناشی از 

آن ها بر زندگی 
یک موجود زنده 
اطالق می گردد. 
طبق این تعریف 

محیط شامل هوا، 
آب، خاک و روابط 

بین آن ها و کلیه ی 
موجودات زنده 

می باشد. بر این 
اساس هدف 

»بهداشت محیط« 
کنترل کلیه ی 

عواملی است که 
بالقوه و بالفعل 
تاثیرات سوئی 

بر بقا و سالمتی 
انسان اعمال 

می کنند.
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که این مش��ارکت ها می توان��د در تمامی جنبه های 
بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... باشد.

 افزایش آگاهی سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان 
و کارشناس��ان بخش های توسعه با هدف »سالمت 
برای همه« و به خصوص اهمیت برنامه ی توس��عه 
پایدار، س��المت و محیط در جامع��ه؛ در این زمینه 
برگزاری گردهمایی و سمینار جهت سیاست گذاران، 

کارشناسان و برنامه ریزان می تواند مفید باشد.
 گس��ترش فرهنگ همکاری بین بخش��ی در 
راس��تای اج��رای پروژه های بهس��ازی محیط برای 
ارائه ی خدمات بهینه در زمینه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، بهداش��تی و خدماتی � رفاهی. 
اصوال بدون همکاری بین بخشی، پروژه به هیچ وجه 

شکل نمی گیرد.
 راهکارهای عمده ی بهداشت 
محیط برای دستیابی به اهداف 
پروژه ی بهسازی محیط روستا:

 تشکیل شورای بهداشت در روستا و برگزاری 
جلسات ماهانه با روسای ادارات و پیگیری به منظور 
رس��یدن به اهداف پروژه )اداراتی مثل بخشداری ها، 
آب و فاضالب، آموزش و پرورش، کمیته امداد امام 

خمینی)ره(، بنیاد مسکن انقالب اسالمی(
 برگزاری کارگاه های آموزشی برای تبادل نظر 

مسئوالن واحدها و ارگان های ذیربط.
 ارتق��ای س��طح دانش مردم روس��تا به منظور 
ش��رکت فعال در اجرای طرح های پروژه با برگزاری 

جلسات آموزشی.
 به کارگی��ری منابع و امکانات موجود در محل 

جهت پیشبرد اهداف پروژه.
 نقش محوری بهداشت محیط 

در توسعه پایدار روستا:
1�  بهداشت آب:

آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار و منشا حیات 
و سرآغاز زندگی موجودات زنده است. بهسازی منابع 
آب مهم ترین رکن تامین آب آش��امیدنی سالم است 
که می توان با هماهنگی و مشارکت شرکت های آب 
و فاضالب روستایی، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت 
و مش��ارکت مردم نسبت به انجام و اجرای آن اقدام 
نمود. حفر و بهس��ازی چاه جدید آب آش��امیدنی و 
احداث منبع ذخیره و تامین فشار آب و تهیه و نصب 
دستگاه کلرزنی به منظور تهیه ی آب سالم و کافی با 
مش��ارکت ارگان های مذکور از جمله اقداماتی است 

که در این زمینه می توان انجام داد.
 2�  دفع صحیح و بهداشتی مدفوع:

دفع ناصحی��ح مدفوع از مهم ترین علل ش��یوع 
بیماری ه��ا محس��وب می ش��ود؛ چ��را ک��ه موجب 
آلودگ��ی خاک و منابع آب و مواد غذایی می ش��ود. 
دفع غیر بهداشتی مدفوع از اهم مشکالت بهداشتی 
افراد کم درآمد و بی بضاعت روس��تایی می باشد، لذا 
می توان با هماهنگی و مش��ارکت مادی و حمایتی 
مس��ئوالن کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( و جلب 
کمک های مردمی شرایط الزم جهت دفع بهداشتی 

مدفوع را فراهم نمود.
دفع فاضالب در روس��تاها خصوصا روس��تاهای 
کوهس��تانی غالب��ا به صورت غیربهداش��تی صورت 
می گی��رد. ع��دم امکان حف��ر چاه به علت س��نگی 
ب��ودن و هزینه ی باالی ایجاد ش��بکه ی جمع آوری 
و تصفیه ی فاضالب از علل این امر به شمار می آید. 
ش��رط اصلی موفق بودن دفع بهداش��تی فضوالت 
حیوان��ی و انس��انی، همکاری صمیمان��ه ی مردم و 
هماهنگی و مشارکت ش��رکت های آب و فاضالب 
روستایی و بنیاد مسکن و مرکز بهداشت شهرستان 

و بخشداری ها و شورای اسالمی می باشد.
3� دفع بهداشتی زباله:

اف��راد جامعه باید بدین باور برس��ند که عالوه بر 
رعای��ت موازین بهداش��ت ف��ردی، مل��زم به حفظ 
بهداشت محیط پیرامون خود هستند. زیرا در صورت 
عدم رعایت این موضوع س��المت آن ها و بهداشت 

س��ایر افراد جامعه به مخاط��ره خواهد افتاد. یکی از 
موارد مهم در زمینه ی حفظ و ارتقای سالمت افراد 
جامعه، جمع آوری، انتقال و دفع صحیح و بهداشتی 
زباله می باشد. با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه 
و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی س��اکنین، طرح 
جم��ع آوری، انتقال و دفن بهداش��تی زباله می تواند 
به مرحله ی اجرا گذاشته ش��ود. پیشنهاد می شود با 
تش��کیل شورای بهداشت روس��تا و جلب مشارکت 
مردم روس��تا و یا روستاهای هم جوار، بخشداری ها، 
جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت جمع آوری زباله به 

دو صورت به مرحله ی اجرا گذاشته شود:
الف- بخش خصوصی:

بخ��ش خصوصی می تواند با توج��ه به وضعیت 
موجود در روس��تاها با استفاده از چرخ دستی، گاری 
حمل ب��ا چهارپا، گاری موت��وری، یدک کش همراه 
تراکتور، وس��یله ی نقلیه ی موتوری مناسب )نیسان 
کمپرس��ی( با در نظر گرفتن هزینه ی ماهیانه ی هر 
خان��وار و با نظارت دهیاری ها ط��رح را به مرحله ی 

اجرا درآورد. 

ب- می توان با گرفتن خودیاری مردم روس��تا و 
همکاری مرکز بهداش��ت، با خرید وسیله ی مناسب 
جم��ع آوری، ایجاد ش��رکت تعاونی تحت پوش��ش 
اداره ی تعاون به صورت قانونی نسبت به جمع آوری 

و بازیافت زباله اقدام نمود. 
4� حمام بهداشتی:

وجود حمام بهداش��تی در روستا و رعایت اصول 
بهداشتی در آن بسیار با اهمیت و ضروری می باشد. 
از آن جایی که در روستاهای کم جمعیت راه اندازی و 
نگهداری حمام عموم��ی توجیه اقتصادی ندارد و با 
عدم اس��تقبال و حمایت مردم روبه روست، لذا ایجاد 
حمام های خصوص��ی در داخل من��ازل مورد توجه 
می باشد و در این راستا می توان با همکاری اداراتی 
مانند بنیاد مس��کن انقالب اس��المی با اس��تفاده از 
واگذاری تسهیالت وام قرض الحسنه به خانوارهای 

نیازمند به این مهم دست یافت.

5� بهداشت مدارس:
نظ��ر ب��ه اهمی��ت بهداش��ت دانش آم��وزان در 
زمینه ی بهداش��ت محیط و سایر زمینه ها، بهسازی 
س��رویس های بهداش��تی در مدارس روس��تایی در 

اولویت است.
6� بهداشت مساجد و زیارتگاه ها:

در مس��اجد و زیارتگاه ها به عنوان اماکن عمومی 
بایستی نکات بهداش��تی و بهداشت محیطی کامال 
رعای��ت ش��ود. برنامه های آموزش��ی و تش��ویق و 
مشارکت مردم روستا، همکاری اداره ی اوقاف و امور 
خیریه، جهاد کش��اورزی، روحانیون محلی، سازمان 
تبلیغات و مرکز بهداش��ت در ایجاد محیط س��الم و 

بهداشتی در این گونه اماکن بسیار مثمر ثمر است.
7� بهداشت غسالخانه:

بهس��ازی و اح��داث غس��الخانه ی بهداش��تی 
به منظور حفظ رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری 
از شستش��وی می��ت در داخل رودخانه ه��ا و منازل 
مس��کونی باید در روس��تاها صورت گی��رد. به این 
منظور غس��الخانه در خارج از روس��تا و در مجاورت 
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گورستان احداث می گردد.
8� بهسازی معابر روستا:

کثیف بودن محیط روستا مانند وجود کوچه های 
خاکی و شن ریزی نشده، تراکم گل و الی در داخل 
کوچه ه��ا، جوی، نهر آب، س��طح منازل و همچنین 
وجود آشغال، مواد زائد مانند کاغذ پاره، کاه، خاکستر 
و ... ضمن این که محیط کثیف و بد منظره ای ایجاد 

می کند، باعث آلودگی نیز می گردد.
9� بهداشت مواد غذایی:

انس��ان برای ادامه ی حیات به غذا نیازمند است. 
در صورت آلوده بودن غذا، مصرف آن س��بب ضعف 
ق��وای جس��مانی و ایج��اد بیماری ه��ای گوناگون 
می گردد. بنابراین الزم است مراحل تولید، نگهداری، 
توزیع و فروش مواد غذایی طبق موازین بهداش��تی 
انجام گیرد. به منظور حمایت از تولید کنندگان مواد 

غذایی در روستاها مانند کارگاه های شیره پزی، رب 
انار، لواشک و ... در شرایط مناسب و بهداشتی الزم 
است روس��تاییان را تشویق به مش��ارکت در ایجاد 
ش��رکت های تعاونی تحت پوش��ش اداره ی تعاون 
نم��ود تا مواد غذایی به صورت س��الم با داش��تن کد 

بهداشتی وارد بازار گردد.
10� اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی:

رعایت اصول بهداش��تی در مراکز تهیه و توزیع 
م��واد غذایی از ضروریات اس��ت و عدم رعایت این 
اص��ول می توان��د مش��کالت فراوانی برای انس��ان 
فراهم کند؛ بدین منظور می توان با تشکیل شورای 
بهداش��ت و با جلب همکاری و مشارکت بانک ها و 
بخشداری ها با تامین وام قرض الحسنه برای افرادی 
که مش��کل اقتصادی دارند نس��بت به رفع مشکل 

اقدام نمود.
11� بهداشت مسکن و طرح هادی:

مراعات اصول بهداش��ت در تمام ارکان زندگی از 
جمله مسکن و اماکن عمومی باید مورد نظر قرار گیرد. 
رعایت اصول مهندسی ساختمان جهت اقدامات 

پیشگیرانه، کاهش اثرات بالیای طبیعی )زمین لرزه، 
س��یل، آتش س��وزی و ...( در نظر گرفته می ش��ود. 
به منظور رعایت حداقل مس��ائل بهداش��ت محیطی 
می بایس��ت اتاق ها از ن��ور کافی برخوردار باش��د و 
مشارکت در برنامه ی س��فیدکاری اتاق ها، بهداشت 
آشپزخانه، سرویس بهداش��تی و ... می بایست مورد 

نظر قرار گیرد.
12� مبارزه با حشرات و جوندگان:

حش��رات و جوندگان می توانند عوامل بیماری زا 
مانن��د انگل ه��ا و میکروب ه��ا، ویروس ه��ا و غیره 
را از راه ه��ای مختل��ف وارد ب��دن انس��ان کنن��د و 
خس��ارت های اقتصادی به وجود آورن��د. بنابراین در 
روستا با مش��ارکت مردم، جهاد کشاورزی، شبکه ی 
دامپزش��کی و ... برنامه ی اجرایی مبارزه با حشرات 
و جوندگان باید به مرحله ی اجرا گذاش��ته شود. این 

کار به دو روش بهسازی محیط )حذف پناهگاه، آب، 
غذا( و طعمه گذاری صورت می گیرد.

13� بهداشت کشتارگاه ها:
به منظ��ور تهی��ه ی گوش��ت به ص��ورت س��الم 
و بهداش��تی و جلوگی��ری از ایج��اد آلودگی ه��ای 
بهداشت محیط و پیش��گیری از انتقال بیماری ها تا 
ایجاد مجتمع صنعتی کش��تارگاه بهداشتی در مراکز 
شهرستان ها می توان با مشارکت و تشویق قصابان 
و همکاری شبکه های دامپزشکی و جهادکشاورزی، 
بخشداری ها و مرکز بهداشت، ساختمان کشتارگاه را 
در داخل روس��تاهایی که دارای خانه های بهداشت 

می باشند، احداث کرد.
البته نقش محوری دهیاران در راس��تای ارتقای 
شاخص های توسعه ی روس��تا به ویژه شاخص های 
بهداش��تی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. طبق 
ماده 10 اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها، 
دهی��اران نقش مش��ارکتی و نظارتی بر فعالیت های 
بهداش��تی در راستای ارتقای شاخص های بهداشتی 

روستا دارند.

موانع و مشکالتی که در این مسیر وجود دارد را 
می توان به شرح زیر نام برد:

1. کمبود اعتبارات دستگاه های دولتی و تاخیر در 
ابالغ اعتبارات مربوطه

2. کمبود ادوات و ماشین آالت مخصوص
3.مش��کالت موج��ود در خصوص پش��تیبانی و 

هماهنگی های بین بخشی
4. کمبود نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی

5. پراکندگی و بعد مسافت روستاهای استان
6. در روستاهای با زمین های سخت و همچنین 
مناطق کوهس��تانی، ع��دم امکان حف��ر چاه جاذب 

به علت سنگی بودن زمین
 بحث و نتیجه گیری:

اف��رادی می توانند در توس��عه ی جامع��ه اثرگذار 
باشند که از نظر جسمی،  روحی و روانی افراد سالمی 
باش��ند و این امر محقق نمی شود مگر این که انسان 
سالم در محیط سالم پرورش پیدا کند. لذا با توجه به 
این اصل و ارتباط معنی دار کیفیت زندگی با محیط 
س��الم،  اهمیت اقدامات بهداشت محیط در بهسازی 
محیط روس��تاها و قطع سیکل انتقال بیماری ها،  بر 
همگان روش��ن می گردد. به عنوان مثال اگر نظری 
گذرا به اقدامات بهداشت محیط در مناطق روستایی 
بیاندازیم و آمار و گزارشات انواع بیماری های واگیردار 
را مقایسه نماییم، مشخص خواهد شد که در سالیان 
اخیر علی رغ��م افزایش جمعیت،  نمودار ش��یوع این 

بیماری ها سیر نزولی قابل توجهی داشته است.
با توجه به مفاهیم مذکور،  اهمیت ویژه ی اقدامات 
بهداش��ت محیط ن��ه تنها جزء هزینه ها محس��وب 
نمی گردد، بلکه به عنوان س��رمایه گذاری برای آینده 

با برگشت سرمایه در میان مدت محسوب می شود.
منابع :

1- Narayan pk, Narayan S. Does 
environmental quality influence health 
expenditures Empirical evidence from a 
panel of selected ECD countries. Ecological 
Economics 2008; 65: 367-374
2- http://www.oecd.org/els/health/data.
3- Zhang M, Song Y, Cai X, ZhouJ. 
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disease analysis. Journal of Environmental 
Management 2008; 88:947–954
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5- رابطه ی کیفیت بهداشت محیط زیست و هزینه های 
بخش س��المت در کش��ورهای در حال توس��عه، محسن 

مهرآرا، غالمعلی شرزه ای، محسن محقق
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مهندس بهزاد ولی زاده
کارشناس ارش��د مهندسی عمران 

محیط زیست
behzad_valizadeh@yahoo.com

در طول سده گذشته، صرفنظر از کیفیت 
و کمیت م��واد مصرف��ی، آنچه موجب 
می ش��د زباله به یک موضوع بحرانی و حاد مبدل 
نشود، استفاده ی مجدد از مواد بود که هنوز بعضی 
اشکال آن در مناطق روستایی تداوم دارد. استفاده 
از پسماندهای غذایی به عنوان کود، نمونه ای بارز 
از بازیاف��ت در ش��هرهای دی��روز و بس��یاری از 
روستاهای امروزی است. این مواد کماکان بخش 
قاب��ل توجه��ی از کل ترکیب��ات زباله را ش��امل 

می شود.
بازیاف��ت م��واد در کش��ور ای��ران اف��زون بر 
جنبه های اقتصادی ریشه در فرهنگ و آموزه های 
اس��المی دارد. ترکیب زباله به گونه ای اس��ت که 
بخ��ش قابل توجهی از آن ام��کان بازیافت دارد. 
کاغذ، پالس��تیک، شیشه، فلزات و مواد فسادپذیر 
اجزای قابل بازیافت پس��ماند هستند. می توان از 
مواد فس��ادپذیر برای کمپوس��ت و از نخاله های 
ساختمانی برای احیای زمین استفاده نمود. فرایند 
بازیافت بس��ته به وضعیت اقتص��ادی، اجتماعی، 
زیست محیطی و کمیت و کیفیت زباله در منطقه 

قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.
مشکالت دفع پسماند به زمانی بر می گردد که 
انسان های اولیه در قبایل و روستاها و جوامع گرد 

هم آمدند و تجمع پسماند نتیجه ی طبیعی زندگی 
شد. دور ریزی پسماند غذایی و سایر انواع پسماند 
در شهرهای قرون وسطی منجر به تکثیر موش ها 
و متعاقب آن ش��یوع کک حامل طاعون خیارکی 
شد. شیوع بیماری طاعون یا مرگ سیاه که موجب 
مرگ نیمی از اروپاییان در قرن چهاردهم میالدی 
شد ناشی از فقدان برنامه ی مدیریت پسماند بود. 
گسترش بیماری های همه گیر و کشف ارتباط آن 
با آلودگی های ناش��ی از وضعیت نامناسب پسماند 
منجر به اولویت نهادن به مقررات سالمت عمومی 
و حفظ محیط زیس��ت از قرن نوزدهم شد. امروزه 
مدیریت پسماند به یکی از مهم ترین اولویت های 
جوامع در قرن بیس��ت و یکم تبدیل ش��ده است. 
در واق��ع تغییر الگوی زندگی در جوامع ش��هری 
و روس��تایی و استفاده ی بیش��تر از مواد غیرقابل 
تجزیه در محیط زیست، اعم از انواع بسته بندی ها 
و مواد پالس��تیکی، به مشکالت سیستم مدیریت 
پسماند افزوده است. در جوامعی که برای آینده ی 
خود برنامه ری��زی می کنند، مفهوم مدیریت جامع 
پس��ماند ش��امل کاهش پس��ماند در مبدا قبل از 
ورود ب��ه چرخه ی دفع مواد زائ��د، احیا و پردازش 
پسماند ایجاد شده از طریق بازیافت )شامل فرایند 
کمپوس��ت(، دفع پس��ماند به روش های دوستدار 
محیط زیس��ت با رعایت استانداردهای الزم، مورد 
توجه قرار گرفته است. بعضی از ترکیبات پسماند 
از جمله پالس��تیک برای تجزیه در زمین به یک 
دوره ی زمان��ی 300 تا 500 س��ال نیاز دارد. دفع 

تفکیک و 
جداسازی از مبدا 
پسماندهای 
قابل بازیافت 
روستایی از 
برنامه ریزی
 تا اجرا
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پس��ماند در محیط زیس��ت موجب انتشار گازهای 
گلخانه ای و انواع آلودگی های زیست محیطی به 
طرق مختلف می ش��ود. گاز متان ناشی از تخمیر 
بی هوازی پس��ماند در محل های دف��ن 21 برابر 
بیشتر از دی اکس��یدکربن در ایجاد اثر گلخانه ای 
و گ��رم ش��دن زمین تاثی��ر دارد. از س��وی دیگر 
سوزاندن زباله نیز موجب تولید مقادیر متنابهی گاز 
دی اکسیدکربن به عنوان محصول جانبی می شود. 
فعالیت های پیش��گیری از تولید پسماند و بازیافت 
ک��ه تواما تح��ت عنوان کاهش پس��ماند نام برده 
می ش��وند، در مدیریت بهتر پسماند نقش بسزایی 
دارد. از س��وی دیگ��ر این دو اق��دام، راهبردهای 
بالق��وه ای هس��تند ک��ه در کاه��ش انتش��ار گاز 
گلخان��ه ای و حفظ انرژی و همچنین جلوگیری از 
آلودگی محیط زیست به کار می روند. دستاوردهای 
کاهش تولید پسماند و بازیافت به طور توام شامل 

موارد ذیل می باشد:
 کاه��ش انتش��ار گاز مت��ان از زمی��ن دفن: 
کاهش تولید پسماند و بازیافت )شامل کمپوست(، 
موجب جلوگیری از ورود پسماند آلی به زمین دفن 
و در نتیجه کاهش میزان تولید گاز متان می شود.

 کاهش انتشار گازهای ناشی از فعالیت زباله 
سوزها: کم ش��دن حجم و میزان پس��ماند ایجاد 
ش��ده از طریق اجرای برنامه های کاهش پسماند، 
موجب کاهش انتشار آالینده های ناشی از فعالیت 

زباله سوزها می شود.
 کاهش انتش��ار آالینده های ناشی از مصرف 
انرژی: عملیات بازیافت پس��ماند موجب ذخیره ی 
ان��رژی می ش��ود؛ به دلیل این که اس��تفاده از مواد 
بازیافتی در مقایس��ه با مواد خام در چرخه ی تولید 
موج��ب مصرف کمت��ر انرژی در صنایع وابس��ته 
می ش��ود. جلوگیری از تولید پسماند نیز به مراتب 
تاثیر بیش��تری در ذخیره ی ان��رژی دارد؛ به دلیل 
این که زمانی که مردم از وس��ایلی که می توانست 
در چرخه ی پس��ماند قرار بگیرد استفاده ی مجدد 
می نمایند و یا از کاالهایی با کیفیت و یا طول عمر 

بیشتر استفاده می کنند در واقع در صرفه جویی در 
مصرف انرژی و جلوگیری از تولید آالینده ها نقش 

مهمی ایفا می نمایند.
 س��هم ذخیره ی کرب��ن در درختان افزایش 
می یابد: درختان در جذب دی اکسیدکربن اتمسفر 
و ذخی��ره ی آن در بافت چوب نقش زیادی دارند. 
جلوگی��ری از تولی��د پس��ماند و ی��ا بازیافت مواد 
کاغذی موجب جلوگیری از قطع درختان و کمک 

به کاهش دی اکسیدکربن از اتمسفر می شود.
 جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آب های 

زیرزمینی و ارتقای سالمت عمومی.

 تفکیک از مبدا
در کن��ار اقداماتی که برای کمتر ایجاد ش��دن 
پس��ماند صورت می گیرد، در واقع تفکیک از مبدا 
پیش شرط یک برنامه ی بازیافت موفق می باشد. 
تفکی��ک از مبدا یعنی جم��ع آوری زباله به صورت 
جداس��ازی شده از خانه ها و ادارات و کارخانجات. 
ای��ن امر با آم��وزش صحیح فرهن��گ بازیافت و 
هم��کاری صمیمانه ی م��ردم در جهت تفکیک و 
ریخت��ن هر یک از اقالم آن در کیس��ه یا مخازن 
جداگانه امکان پذیر اس��ت و ب��ا صرفه ترین روش 
اس��ت. به بی��ان دیگر تفکیک اج��زای زباله ی تر 
و خش��ک از مب��دا یکی از اصلی تری��ن حلقه های 
زنجیره ی بازیافت اس��ت که باید بیش از پیش به 

این مهم توجه شود.
از بین مزایای برنامه ی جداسازی مواد در مبدا 

تولید می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- کاه��ش حج��م و وزن زباله و جلوگیری از 

پرشدن محل دفن
2- کاهش هزینه های جمع آوری و حمل ونقل 

تا حدود 50%
3- کاهش آلودگی ناشی از پراکندگی زباله در 

محیط و بهبود شرایط بهداشتی
4- افزای��ش درج��ه خل��وص زبال��ه و تولی��د 

کمپوست سالم و مرغوب تر

5- اس��تفاده از زباله های خش��ک ارزشمند که 
می تواند به عنوان ماده ی اولیه در کارخانجات مورد 

استفاده قرار گیرد.
6- باال ب��ردن کیفیت و کارای��ی؛ حفظ منابع 

و انرژی
و  جم��ع آوری  ش��یوه های  بهینه س��ازی   -7

حمل ونقل مواد زائد جامد و نظافت عمومی
8- کمک به اقتصاد کالن کشور

ج��ذب  و  اش��تغال  زمینه ه��ای  ایج��اد   -9
سرمایه های بخش خصوصی

 الزامات اساسی در  برنامه ی 
جداسازی و تفکیک پسماند

قب��ل از ه��ر گون��ه تصمیم گی��ری درب��اره ی 
ش��یوه های مدیریتی پسماند، می بایست از ترکیب 
و اجزای پس��ماند منطقه اطالعات کافی به دست 
آورد. برنامه ری��زی و به کارگی��ری روش هایی که 
ب��دون مطالعه م��ورد اجرا گذارده می ش��ود نتایج 
مطلوب��ی را در بر نخواهد داش��ت. به عنوان مثال 
برنامه ری��زی برای جداس��ازی فلزات، شیش��ه و 
س��ایر اجزایی که درصد بس��یار اندکی از پسماند 
ایجاد ش��ده را تشکیل می دهد صرفه ی اقتصادی 
ندارد. بنابراین اندازه گیری اجزا و ترکیبات تشکیل 
دهنده ی پس��ماند در مناطق م��ورد نظر الزمه ی 
برنامه ریزی مناسب برای مدیریت پسماند به شمار 
م��ی رود. از س��وی دیگر بخش ه��ای مختلف در 
یک جامعه انواع پس��ماند را تولید می کنند. حجم، 
درصد اجزای تش��کیل دهنده،  میزان خطر و سایر 
مش��خصات پسماند با توجه به منبع و مکان تولید 
زباله متفاوت اس��ت. برای تصمیم گیری درباره ی 
روش ها و دفعات جمع آوری پس��ماند، جداسازی، 
بازیافت، دفع مواد زائد و روش های دیگر شناخت 
منابع تولید پسماند اجتناب ناپذیر است. با توجه به 
ترکیب جامعه ی روس��تایی عمده ترین منابع تولید 
پسماند شامل منازل مسکونی،  مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی، ادارات، مدارس و آموزشگاه ها، مراکز 
بهداش��تی درمانی )خانه بهداش��ت(، جایگاه های 
نگه��داری دام، محیط ه��ای باز )ش��امل معابر و 
اماکن عمومی( و باغات و زمین های کش��اورزی 
می باش��د. برای آگاهی از ترکیب پسماند روستایی 
نیاز است که اندازه گیری الزم به تفکیک هر یک 
از اماکن و نقاط فوق الذکر به عمل آورده ش��ود. در 
اندازه گیری اجزای پس��ماند این نکته حائز اهمیت 
اس��ت که همواره امکان جداس��ازی غیر رس��می 
و غی��ر قانونی م��واد با ارزش توس��ط زباله گردها 
وج��ود دارد که این موضوع به ش��رایط اقتصادی 
جامع��ه و وضعیت معیش��ت جامعه ی روس��تایی 
نی��ز ارتب��اط دارد. بنابراین زمانی ک��ه اندازه گیری 
اجزای پسماند از مخازن نگهداری موقت صورت 
می گیرد، مقادیر به دس��ت آمده دقت الزم را برای 

برنامه ریزی مناسب نخواهد داشت.

گاز متان ناشی از 
تخمیر بی هوازی 

پسماند در 
محل های دفن 21 

برابر بیشتر از 
دی اکسیدکربن در 
ایجاد اثر گلخانه ای 

و گرم شدن 
زمین تاثیر دارد. 

از سوی دیگر 
سوزاندن زباله 

نیز موجب تولید 
مقادیر متنابهی گاز 

دی اکسیدکربن 
به عنوان محصول 

جانبی می شود.
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پس از تعیین ترکیبات پس��ماند، انتخاب روش 
بازیافت بر اساس بیشترین و با ارزش ترین اجزای 
موجود در آن می بایست صورت بپذیرد. با عنایت 
به مطالعات انجام شده در این زمینه، بیش از نیمی 
از ترکیبات پسماند خانگی را مواد آلی و فسادپذیر 
)عمدتا شامل پس مانده های مواد غذایی، ضایعات 
غذایی، آش��غال س��بزی و میوه( تشکیل می دهد. 
باقیمانده ه��ای حاصل از ه��رس گیاهان، زائدات 
باغداری و کش��اورزی و فضوالت دامی نیز حجم 
قابل توجهی از پس��ماندهای روستایی را تشکیل 
می دهن��د. بر این اس��اس یکی از مناس��ب ترین 
روش های بازیافت در مناطق روس��تایی اس��تفاده 
برنامه ری��زی  و  پس��ماند  فس��ادپذیر  بخ��ش  از 
برای تولید کود آلی )کمپوس��ت( می باش��د. کود 
کمپوس��ت از جهت تقویت و حاصلخیزی خاک و 
همچنین از نظر نداشتن آثار سوء روی سالمتی و 
محیط زیست به کود شیمیایی ارجحیت دارد. سایر 
اجزای پسماند نیز بسته به میزان ارزش و پتانسیل 
خطر نیاز به توجه و برنامه ریزی اختصاصی دارند.
یکی از الزامات دیگر در برنامه ی جداس��ازی و 
تفکیک پسماند، آموزش و افزایش آگاهی خانوارها 
و تولیدکنندگان پسماند است که در این خصوص 
بایس��تی اهمیت، ضرورت و چگونگی تفکیک از 
مبدا و بازیافت مواد آموزش داده شود و همچنین 
مشارکت آن ها در این زمینه جلب شود. آگاهی از 
شیوه ی صحیح تفکیک و بازیافت مواد و مزایایی 
که این روش ها در حفظ س��المت و محیط زیست 
جوامع دارد ب��رای جلب همکاری های مردمی که 
مهم ترین عامل در اجرای موفق برنامه می باش��د 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. تا زمانی که مش��ارکت 
مناس��ب جامعه ی محل��ی در این زمین��ه فراهم 
نش��ود نمی توان به اجرای موف��ق برنامه امیدوار 
بود. یک��ی از موثرترین روش های جلب همکاری 

جامعه ی محلی در اجرای برنامه های توس��عه ای، 
س��ازماندهی جامعه و توانمند نمودن آن در تعیین 
و رفع نیازهای اساس��ی خود می باش��د. مشارکت 
جامعه به معنای دخالت دادن و درگیر نمودن مردم 
در فعالیت های مشترک المنافع در راستای رسیدن 
به اهدافی مش��ترک اس��ت. این مش��ارکت عمدتا 
داوطلبانه و هدفمند بوده و اقدامی است در زمینه ی 
انگیزه ی مش��ترکی که قصد آن رفاه یا توس��عه ی 
مردم اس��ت. در فرایند توس��عه ی محلی، موضوع 
مش��ارکت جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است. 
اجرای مدل ابتکارات جامعه محور توس��ط وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی در تعدادی 
از روس��تاهای کش��ور  موفقیت های زی��ادی را در 
زمینه ی جلب مش��ارکت باالی جوامع روستایی در 
رس��یدن به اهداف برنامه که عمدتا تامین سالمت 
و تقویت معیش��ت مردم با همکاری س��ازمان های 
بین بخش��ی بود به همراه داشته است. عموما یکی 
از مهم ترین نیازهایی که مردم محلی در مرحله ی 
نیازسنجی مشکالت منطقه عنوان نموده اند بحث 
پسماند و مشکالت دفع غیر بهداشتی آن در محیط 
بوده اس��ت. با توجه به س��ازماندهی انجام شده در 
مناطق الگ��وی طرح و همکاری م��ردم در تعیین 
نیازهای خود، در عمل میزان مش��ارکت باالیی در 
اج��رای مداخالت و حل مش��کالت در این زمینه 
گزارش ش��ده اس��ت. به طور کل��ی منافع عمده ی 

مشارکت جامعه شامل موارد زیر است:
 همه ی گروه های اجتماعی احساس دخالت 
و درگیر بودن را پیدا نموده و در موضوعات مرتبط 

با جامعه مشارکت می نمایند.
 راه حل ه��ای مش��کالت ب��ا قابلیت ه��ای 
)ظرفیت ه��ا( جامع��ه مطابق��ت داده می ش��ود و 
هم چنین مورد پذیرش تم��ام اعضای جامعه قرار 

می گیرد.

 جامعه از طری��ق افزایش حس مالکیت، خود 
پاسخگویی، خود اتکایی و خودباوری توانمند می شود.

 مردم به داش��تن یک برنامه ی کامال پایدار 
ک��ه بر اس��اس ظرفیت ها، مناب��ع و دانش محلی 

موجود ایجاد گردیده است، عالقمند می شوند.
 منابع��ی ب��رای جامع��ه تولی��د می ش��ود و 
هزینه های کلی و توقعات از دولت کاهش می یابد.

 در صورت نیاز می توان از مدل توانمندسازی 
و تجربیات به دست آمده در اجرای ابتکارات جامعه 

محور وزارت بهداشت استفاده نمود.
در نهایت آن چه ک��ه موجب پایداری برنامه ی 
بازیافت )ش��امل تفکیک و جداس��ازی( پس��ماند 
می ش��ود در نظ��ر گرفت��ن مش��وق های الزم و 
تسهیالت مناسب برای جداسازی اجزای پسماند 
و عملی��ات تولی��د ک��ود آلی اس��ت. مش��اهده ی 
دس��تاوردهای مثبت مشارکت در جامعه انگیزه ی 
الزم را برای ادام��ه ی همکاری ها فراهم می کند. 
چنان چه در نظرس��نجی های اولیه تمایل افراد به 
تولید کود آلی باال بود، می بایس��ت ضمن تشویق 
به جداسازی و ارائه ی آموزش های الزم برای این 
امر، م��واد اولیه ی مورد نیاز )اعم از کرم زباله خوار، 
جعبه ی تولی��د کود و غیره( در اختی��ار خانواده ها 
قرار گیرد. از س��وی دیگر در صورت برنامه ریزی 
برای جمع آوری سایر اجزای پسماند نظیر فلزات، 
شیش��ه، پالس��تیک و غیره می بایست مراکزی را 
برای تحویل این اجزا در محل روستا مستقر کرد. 

خصوصیات این مراکز به شرح ذیل می باشد:
 مسیرهای دسترسی به آن در هر شرایط آب 

و هوایی قابل استفاده باشد.
 از نظر فاصله به راحتی قابل دسترسی باشد.

 دارای حصارکش��ی مناسب برای جلوگیری 
از پراکنده شدن پسماندها در فضای اطراف شود.

 یک مس��ئول برای پاس��خگویی به افراد و 
محافظت از پسماندهای جمع آوری شده و نظارت 

بر مواد تحویل شده وجود داشته باشد.
در صورتی ک��ه امکان اس��تقرار ای��ن مراکز با 
خصوصیات فوق الذکر مقدور نباش��د، می بایس��ت 
مخازن مناس��ب ب��ا رنگ بندی مش��خص برای 
تخلی��ه ی انواع پس��ماند مورد نظ��ر به تفکیک در 
مناطقی از روس��تا ک��ه حداکثر دسترس��ی برای 
عم��وم مردم فراهم باش��د در نظ��ر گرفت. ایجاد 
س��ایت های تولید کود آلی در مناطق روس��تایی 
ب��رای بهره برداری حداکثری از بخش فس��ادپذیر 
پسماند روس��تایی و حفظ سالمت و محیط زیست 
بس��یار مفی��د فای��ده خواهد ب��ود. روس��تاییان با 
مش��اهده ی کیفیت کود حاصله و عملکرد آن در 
احیای زمین های کش��اورزی و تولید محصوالت 
س��الم و یا برگش��ت س��ود حاصل از مشارکت در 
امر جداسازی و تحویل پسماند تفکیک شده برای 
مشارکت هرچه بیشتر در این زمینه اعالم آمادگی 

خواهند نمود.

بیش از نیمی از 
ترکیبات پسماند 
خانگی را مواد آلی 
و فسادپذیر )عمدتا 
پس مانده های 
مواد غذایی( 
تشکیل می دهد. 
باقیمانده های 
حاصل از هرس 
گیاهان، زائدات 
باغداری و 
کشاورزی و 
فضوالت دامی نیز 
حجم قابل توجهی 
از پسماندهای 
روستایی را 
تشکیل می دهند. 
بر این اساس یکی 
از مناسب ترین 
روش های بازیافت 
در مناطق روستایی 
استفاده از بخش 
فسادپذیر پسماند 
و برنامه ریزی 
برای تولید کود 
آلی)کمپوست( 
می باشد.
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 مالحظات بهداشتی و 
زیست محیطی

با توجه به مخاطرات بالقوه ای که پسماندهای 
پزش��کی و بخش��ی از پس��ماندهای کش��اورزی 
آلوده به س��موم دفع آفات نباتی برای س��المت و 
محیط زیس��ت دارد، می بایس��ت دق��ت عمل الزم 
توس��ط پرس��نل ش��اغل در خانه های بهداش��ت 
روس��تایی و کش��اورزان برای جداسازی زباله های 
پزش��کی و ظروف س��موم مورد استفاده در بخش 
کش��اورزی از ع��ادی به عمل آورده ش��ود تا خطر 
انتقال بیماری های عفونی و مس��مومیت مرتبط با 
این نوع پس��ماند در مناطق روستایی و زمین های 
کش��اورزی ب��ه حداقل برس��د. سیس��تم مدیریت 
پس��ماند در جوامع محلی باید به گونه ای باشد که 
امکان جمع آوری مجزای این بخش از پس��ماند و 
امح��ای آن که می تواند صدمات غیر قابل جبرانی 
را برای مردم و محیط زیس��ت به ب��ار آورد فراهم 
آورد. از س��وی دیگر می بایس��ت آم��وزش الزم به 
جامع��ه ی محلی ب��رای توجه الزم ب��ه اهمیت و 
مخاطرات این بخش از اجزای پس��ماند داده شود. 
عوامل مدیریت پس��ماند نیز باید تسهیالت الزم را 
برای جداس��ازی این مواد از ترکیب پسماند عادی 
انجام دهند. م��واردی از قبیل تهی��ه ی جعبه های 
ایمن برای تخلیه ی سرنگ های مصرفی و ظروف 
جداگانه برای س��ایر پسماندهای پزشکی و نظارت 
کافی برای اجرای دقیق دستورالعمل های مربوطه 
باید صورت گیرد. خانوارهایی که اقدام به نگهداری 
اف��راد مریض و ناتوان در من��ازل خود می نمایند و 
بعضی از خدمات پرس��تاری را که طی آن پسماند 
مش��ابهی تولید می ش��ود ارائ��ه می دهن��د، باید با 
اطالع رس��انی مناس��ب به عوامل مدیریت روس��تا 
نس��بت به تخلیه ی جداگانه ی پس��ماند پزش��کی 
خود اقدام نمایند. این موضوع در مورد س��ایر مواد 
و اج��زای خطرناک پس��ماند از قبی��ل باطری ها و 
روغن های مس��تعمل که حاوی فلزات س��نگین و 
آالینده های پایدار در محیط زیست هستند، ظروف 
س��موم دفع آفات و س��ایر اجزای مرتبط نیز صدق 
می کند.  ش��ایان ذکر اس��ت چنان چه این ترکیبات 
به ص��ورت مخل��وط با س��ایر م��واد فس��ادپذیر در 
چرخه ی تولید کود آلی وارد ش��ود، موجب آلودگی 
کود حاصله و انتقال آلودگی به گیاهان و در نتیجه 
انسان می ش��وند و نقش مهمی در چرخه ی ایجاد 

بیماری های منتقله ایفا خواهند نمود.

 نتیجه گیری
از مهم تری��ن اهداف پردازش م��واد زائد جامد، 
بازیافت و جداس��ازی ترکیبات ب��ا ارزش از داخل 
زبال��ه و تبدیل آن به مواد اولیه می باش��د. از میان 
مراحل گوناگون مدیریت مواد زائد، جداسازی مواد 
در مرحله ی تولی��د به قصد بازیافت که بازیافت از 
مبدا نامیده می شود، مناس��ب ترین بازیافت است؛ 

زیرا در این مرحله مواد بازیافتی هنوز با سایر اجزای 
زباله به ویژه مواد فسادپذیر یا آلوده آغشته نشده اند 
و نس��بتا پاکیزه اند. با بهره گیری از دس��تاوردهای 
کش��ورهای توس��عه یافته در مدیریت ادغام یافته 
پسماند و هدف گذاری پسماند صفر برای سال های 
آتی جهت تعطیل نمودن زمین های دفن و حداکثر 
اس��تفاده از توان بالقوه ی پس��ماند در حفظ ذخایر 
طبیع��ی و ان��رژی، و همچنین وضعی��ت ناگواری 
که ع��دم مدیریت صحی��ح پس��ماند می تواند در 
جوامع  ایجاد کند، منطقی ترین راهکار اس��تفاده ی 
صحیح از منابع، صرفه جویی،  کمینه سازی پسماند 
و بازیاف��ت آن می باش��د. مهم تری��ن عامل در امر 
بازیافت موفق و پایدار انجام جداس��ازی و تفکیک 
از مبدا آن است که به میزان قابل توجهی تا نسبت 
%50 کل هزینه ه��ای پس��ماند را کاهش می دهد. 
توج��ه و س��رمایه گذاری در این عرص��ه می تواند 
ضمن ایج��اد درآمد برای جامعه ی محلی و کمک 
به اش��تغال، موجب حفظ محیط زیس��ت و ارتقای 
سالمت جامعه شود. در انجام موفقیت آمیز عملیات 
بازیافت از مبدا، جلب همکاری تولیدکنندگان زباله 
اعم از من��ازل مس��کونی، ادارات، اماکن عمومی، 

کارگاه ها و سایر مراکز و اماکن بسیار مهم است.

 پیشنهادات
طبق منش��ور سازمان ملل متحد برخورداری از 
باالترین س��طح س��المتی از جمله حقوق اساسی 
هر فرد می باش��د. اجرای موفق برنامه ی مدیریت 
پس��ماند در جوام��ع روس��تایی نیازمن��د همکاری 
مش��ترک س��ازمان های ذیرب��ط در حمایت از این 
جوامع برای رس��یدن به جامعه و محیطی سالم و 
پویا می باش��د. با توجه به فراهم بودن بس��تر الزم 
و عزم ملی در این زمینه، امکان دس��تیابی به این 
هدف واال که درخور جامعه ی ایرانی اس��ت مقدور 

می باش��د. بنابراین هم س��و نمودن دس��تگاه های 
متولی در امر س��المت و محیط زیست با محوریت 
وزارت کشور- سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور- برای برنامه ریزی مش��ترک و استفاده ی 
بهینه از مناب��ع موجود در تحقق اهداف فوق الذکر 

بسیار ضروری و الزم می باشد.
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پزشکی و بخشی 

از پسماندهای 
کشاورزی آلوده به 

سموم دفع آفات 
نباتی برای سالمت 

و محیط زیست 
دارد، می بایست 
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دهیاری ه�ا: جن�اب آقای دکتر صفا لطف�ا در ابتدا 
از موض�وع کمپوس�ت روس�تایی  تاریخچ�ه ای 
بفرمایی�د و این ک�ه نقش دهیاران در بهداش�ت 
روس�تا و تروی�ج اس�تفاده از ای�ن روش در بین 

خانوارهای روستایی چیست؟ 
صف�ا: همان طور که مس��تحضر هس��تید یکی از 
مش��کالت اصلی در حوزه ی روستایی بحث پراکنش 
زبال��ه در معابر و حاش��یه ی روس��تاها بوده اس��ت که 
مناظر نازیبایی را ایجاد کرده، در بس��یاری موارد باعث 
بیماری هایی شده و مش��کالت بهداشتی عدیده ای را 
ایجاد کرده اس��ت. این مشکالت در واقع در ارتباط با 
بخش فسادپذیر و تر زباله بوده است که در محیط های 
روستایی پراکنده شده و مدیریت نمی شدند. با پیدایش 
دهیاری ه��ا به عنوان مدیریت اجرایی، از س��ال 1382 
زباله های روستایی بهتر مدیریت شد و این امر متولی 
پیدا کرد و مدیر اجرایی روس��تا یعنی دهیار ش��روع به 
مدیریت پس��ماند در روس��تا کرد. این امر در خصوص 
بخش تر زباله که آلودگی های میکروبی و بیولوژیکی 

به همراه داشت از اهمیت باالتری برخوردار بود. بر این 
اس��اس دهیاری ها از سال 1383 با توان بسیار باالیی 
شروع به جمع آوری زباله ها و هدایت آن ها به مراکز دفن 
زباله کردند تا بتوانند از بروز مشکالتی که به دلیل وجود 
بخش فس��ادپذیر زباله در محیط های روستایی ایجاد 
می شد بکاهند. تا قبل از پیدایش دهیاری ها عمدتا زباله 
توسط شوراهای اسالمی و خانه های بهداشت روستاها 
مدیریت می ش��د. در برخ��ی از موارد ش��ورا ، مردم یا 
خیرین برای این کار پیمانکاری را استخدام می کردند 
ت��ا زباله ه��ا را جمع آوری ک��رده و به خارج از روس��تا 
منتق��ل کند. عمدتا این زباله ه��ا در فضای آزاد تخلیه 
و دپو ش��ده و در اغلب موارد سوزانده می شد. در حال 
حاضر دهیاران با همکاری مسئولین خانه های بهداشت 
–باتوجه به این که بس��یاری از دهی��اران ما بهورز هم 
هستند- توانستند این کار را با انسجام بیشتری انجام 
دهند. با کمک های دولتی که به آن ها شد و هماهنگی 
بین دس��تگاهی، کار مدیریت پسماند انسجام پیدا کرد 
و این امر نهایتا منجر به احداث سایت ها و کارگاه های 

 تولید کمپوس��ت در بس��یاری از روستاهای کشور شد.
فرایند کمپوست سازی این گونه تعریف می شود: تجزیه 
و تبدیل بخش بیولوژی و فس��ادپذیر زباله طی فرایند 
هوازی به کود آلی را کمپوس��ت می گوییم. این فرایند 
با پارامتره��ای کلیدی که در تولید کمپوس��ت داریم 
به خوبی می تواند توس��ط م��ردم و دهیاری ها کنترل و 
مدیریت ش��ود و با هزینه های بسیار پایینی در مناطق 
روستایی به اجرا درآید. به طور خالصه کمپوست تبدیل 
بیولوژیکی مواد فس��ادپذیر زباله به کود آلی در شرایط 

مناسب است.
در حال حاضر در روس��تاهایی از کشور دهیاری ها 
و یا بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مدیریت 
پسماند در مناطق روستایی کشور وارد بحث کمپوست 
ش��ده اند و موفق ش��ده اند که کمپوس��ت را به صورت 
خانگی و یا به صورت متمرکز در بعضی از روس��تاهای 
استان های گیالن، مازندران، کرمانشاه، هرمزگان و ... 
به انجام برسانند. در برخی از استان ها ورمی کمپوست 
–تولید کمپوس��ت به کمک کرم ه��ای ویژه ی تولید 

کمپوست شیوه ای مناسب برای 
توسعه ی بهداشت محیط در روستاها 

در جلسه ای با دست اندرکاران بهداشت روستا و فعاالن این حوزه به 
بررس��ی ابعاد و مزایایی که اس��تفاده از روش کمپوس��ت در کاهش 

زباله های روستایی و درآمدزایی برای روستاییان دارد پرداختیم. 
این جلس��ه با حضور آقایان دکتر مهیار صفا کارشناس مدیریت پسماند دفتر 
هماهنگی عمران و خدمات روس��تایی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 

کش��ور، دکتر قاسمعلی عمرانی عضو هیئت علمی و استادتمام دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مهندس بهزاد ولی زاده کارشناس ارشد مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی و عض��و کمیته ی فرعی 
توسعه پایدار روستایی برگزار شد. در زیر ماحصل این گفت و شنود را مالحظه 

می فرمایید.
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کننده ی کمپوس��ت- شروع شده است. به عنوان مثال 
دهیار یکی از روس��تاها در کرمانشاه موفق شده است 
سایت بزرگی را زیر پوشش تولید ورمی کمپوست ببرد 

و محصول را برای فروش بسته بندی کند. 
در خصوص آنالیز زباله های روس��تایی باید عرض 
کنم که سرانه ی تولید زباله در مناطق روستایی کشور 
در حدود 450 گرم در روز به ازای هر نفر است. درصد 
م��واد فس��ادپذیر در زباله های روس��تایی در حدود 53 
درصد است؛ که اغلب این مواد می تواند وارد چرخه ی 
فرایند کمپوس��ت ش��ده و به کود آلی تبدیل شود. در 
حال حاضر چگالی زباله های روس��تایی در حدود 376 
کیلوگرم بر مترمکعب است که این میزان در محاسبات 
مدیریت اجرایی برای انتخاب و ابعاد ماشین آالت حمل 
زباله قابل توجه است. با این سرانه و جمعیت روستایی 
در روز در حدود 11000 تن زباله در بخش روس��تایی 
تولید می شود که تقریبا نیمی از آن فسادپذیر است. این 
مسئله اهمیت مدیریت این مواد را در فرایند کمپوست 
س��ازی نش��ان می دهد و حتی اگر این میزان زباله در 
بخش کمپوس��ت ه��م مدیریت نش��ود، از نظر تولید 
آلودگی و افزایش مشکالت زیست محیطی و بهداشتی 

در بخش روستایی اهمیت دارد.
دهیاری ه�ا: آقای دکتر عمران�ی لطفا بفرمایید آیا 
اس�تفاده از روش کمپوس�ت در جوامع روستایی 
ضرورت دارد و باید در تمام روستاها و آبادی های 
کشور به این امر پرداخته شود و یا روستاهایی که 
امکان دفن زباله ندارند باید از این روش استفاده 

کنند؟
عمران�ی: در ابتدا باید عرض کنم که اس��تفاده از 
روش کمپوست مسئله ای خداپسندانه است که کمک 
بزرگی به بهداشت روستاها می کند. اگر مواد زائد روستا 
کنترل شود، درصد باالیی از مشکالت بهداشت روستا 
مرتفع خواهد ش��د. به دلیل درصد باالیی از مواد قابل 
کمپوس��ت که در روس��تاها و ش��هرها تولید می شود، 
کمپوس��ت در کش��ور ما اولوی��ت اول را در مدیریت 
پسماند دارد. به اعتقاد بنده استفاده از روش کمپوست 
بیش از این که در ش��هرها اجرا ش��ود، باید در روستاها 
اس��تفاده شود. به دلیل این که در روستا باید از الگوهای 
س��اده جهت مدیریت پسماند اس��تفاده کرد؛ و این امر 
نیاز به تکنولوژی چندان پیشرفته ای ندارد. حتی برخی 
از روس��تاها می توانند تبدیل به پایلوتی برای استفاده 
در بعضی از ش��هرهای کوچک شوند. یکی از مزایای 
کمپوست این است که در همه جا قابل حصول است؛ 
در اغلب روستاها و ش��هرهای شمال و جنوب کشور، 
منازل و س��ایت هایی که ب��رای این امر در نظر گرفته 
شده اس��ت برای این کار مناسب هستند؛ و تنها نکته 
این اس��ت که باید نوع کمپوست مناسب هر مکان را 
تعیین و اس��تفاده کرد. درواقع کمپوست جزء الینفک 
مدیریت پسماند در کشور است؛ به دلیل این که درصد 
باالیی از زباله های تولیدی ما قابل کمپوست کردن و 
تولید کود اس��ت. زباله ها نباید دفن شوند و باید از مبدا 
بازیافت ش��وند. زباله ها باید به زباله های قابل بازیافت، 

زباله ه��ای قابل کمپوس��ت و س��ایر زباله ها تفکیک 
 ش��وند و این امر باید در روس��تا و شهر عملیاتی شود.
در این ج��ا ذک��ر این نکته قاب��ل توجه اس��ت که در 
فرهنگ روستاهای ما از دیرباز تهیه ی کود و کمپوست 
به صورت س��نتی وجود داش��ته اس��ت. در گذشته در 
روستاها زباله ای نبود و همه تبدیل به کود می شد. االن 
وظیفه ی ما احیای مجدد این فرهنگ است. البته باید 
دق��ت کرد که جنس زباله ها ه��م تا حدی تغییر کرده 
است. ولی معموال روستاها پتانسیل اولیه برای بازیافت 
و کمپوست را دارند و ما باید از همین پتانسیل استفاده 

کنیم.
دهیاری ه�ا: آق�ای مهن�دس ول�ی زاده لطف�ا در 
خص�وص جایگاه وزارت بهداش�ت در امر ترویج 
اس�تفاده از کمپوست در جوامع روستایی توضیح 

بفرمایید.
بیش��تر  بهداش��ت  وزارت  منظ��ر  از  ول�ی زاده: 
بحث های بهداش��تی و س��المتی مردم مطرح است و 
ای��ن وزارت خانه به عنوان یک ارگان نظارتی بر اجرای 
قوانی��ن و ضوابط نظارت کرده و در جنبه های مختلف 
بهداش��ت محیط، آموزش هایی را به روستاهای کشور 
ارائ��ه می کن��د. در بحث پس��ماند روس��تایی، وزارت 
بهداش��ت، آموزش های الزم برای روش های بهینه ی 
مدیریت پس��ماند را از طریق به��ورزان به خانوارهای 
روس��تایی ارائه می کن��د. به دلیل این ک��ه خدمات این 
وزارت خان��ه از طری��ق دانش��گاه های علوم پزش��کی 
سراسر کشور که شبکه ی بهداشتی دارد ارائه می شود، 
این خدمات می تواند به دوردس��ت ترین نقاط روستایی 
کش��ور هم منتقل شود. درواقع بس��ته به توان اجرایی 
 دانش��گاه، خدمات به ش��کل متفاوتی ارائه می ش��ود.
ما بیشتر با شاخص های بهداشت محیطی و حرفه ای 
برنامه ها را پیش می بریم و تنها ش��اخص ما در ارتباط 
با پس��ماند، جمع آوری مطلوب زباله اس��ت. برنامه ای 
به صورت اختصاصی برای کمپوس��ت اختصاص داده 
نش��ده اس��ت؛ و برای ما این مهم است که پسماند به 
روش بهداشتی دفع شود و این نظارت توسط بهورزان 
در مناط��ق روس��تایی انجام می ش��ود. پس��ماندهای 
خانگ��ی، فضوالت دام��ی و ... به هیچ وج��ه نباید در 
روستا انباشته شود و انتظار داریم که ضوابط بهداشتی 
در روس��تاها رعایت شود. در ارتباط با بحث کمپوست 
و ش��یوه های تخصص��ی مدیریت پس��ماند، بعضی از 
دانش��گاه ها با ابت��کارات و نوآوری های��ی که صورت 
داده و تعامالتی که با بخش علمی دانش��گاه ها دارند، 
روش هایی را پیشنهاد می کنند و می توانند مدیریت را 
به نحو بهتری انجام دهند. به عنوان مثال در دانش��گاه 
باب��ل ترکیبی از بخش فس��ادپذیر زباله ی خانگی را با 
فض��والت دامی و اضافه کردن مق��داری کاه و کلش 
تبدیل به محصولی کرده اند که کود بس��یار مناس��بی 
برای حاصلخی��زی خاک بوده اس��ت. به لحاظ تامین 
اقتصاد، دو نوع روس��تا در س��طح کش��ور وجود دارد: 
روس��تاهایی که اقتصادش��ان بر محوریت کشاورزی 
است و روس��تاهایی که دامداری در آن ها شغل اصلی 

اهالی اس��ت. روس��تاهایی که دامداری در آن ها رواج 
دارد با مقادیر بس��یار زی��ادی از فضوالت دامی مواجه 
هس��تند و میزان این فضوالت بی��ش از میزان تقاضا 
برای اس��تفاده در زمین های کش��اورزی روستا است و 
 بنابراین این روستاها با مسائل بهداشتی مواجه هستند.

وزارت بهداش��ت درواقع جایگاه نظارتی دارد و بیش��تر 
برنامه ریزی های آن به این صورت اس��ت که مدیریت 
پسماند به نحوی اجرا شود که آسیبی به سالمت افراد 
وارد نکند. در بحث کمپوس��ت هم وزارت بهداشت بر 
مسائل بهداشتی تاکید دارد به صورتی که اجزا و ترکیبی 
که وارد فرایند کمپوس��ت می ش��ود از مواد مضر مانند 
فلزات سنگین یا پس��ماندهای پزشکی تشکیل نشده 
باشد. در مدیریت پس��ماند باید توجه داشته باشیم که 
هدف این نیست که فقط بخواهیم از شر پسماند راحت 
ش��ویم، که در این صورت دچار معضالت بهداش��تی 
دیگری خواهیم ش��د. در این زمینه باید استانداردها را 
رعایت کنیم و آموزش به نحوی به خانوارهای روستایی 
منتقل ش��ود که آن ها بتوانند از یک محصول س��الم 
در زمین های کش��اورزی خود اس��تفاده کنند. به خاطر 
ش��رایط اقتصادی که وجود دارد ممکن اس��ت خانوار 
روس��تایی ترجیح بدهد از کود شیمیایی استفاده کند تا 
محصول پربارتری به دس��ت آورد و به تبعات سالمتی 
محصول توجه نکند. مزایای کمپوست بر کود شیمیایی 
مسئله ای است که باید به خانوارها آموزش داده شود و 
این امر نیازمند همکاری تنگاتنگ دو بخش بهداشت 
و محیط زیس��ت، بخش جهاد کش��اورزی و س��ازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور است.    
دهیاری ه�ا: آق�ای دکتر صف�ا لطف�ا در خصوص 
فرایند تولید کمپوس�ت و زمان الزم برای تهیه ی 

آن توضیحاتی بفرمایید.
صف�ا: ابت��دا الزم می دانم بحث��ی را در تکمیل و 
ادامه ی صحبت های دوس��تان عرض کنم و آن فواید 
تولید کمپوس��ت اس��ت و این که ما چرا روستاها را به 
ای��ن امر تش��ویق و هدایت می کنی��م. همان طور که 
عرض ش��د یکی از جایگاه های استفاده از این فرایند 
در روستاها، بخش کشاورزی است. یعنی ما به فرایند 
تولید کمپوس��ت فق��ط با رویکرد مدیریت پس��ماند و 
توسعه ی بهداشت نگاه نمی کنیم، بلکه بحث مدیریت 
صحیح کش��اورزی در مناطق روس��تایی مطرح است. 
اغلب خاک های کشور ما کمتر از یک درصد مواد آلی 
دارند. کمپوست کودی است که مواد آلی در آن وجود 
دارد و بنابرای��ن می تواند به عنوان یک مکمل خوب در 
کشاورزی استفاده ش��ود تا میزان مواد آلی خاک های 
ب��ارور را افزایش دهد. عالوه بر این با رویکرد مدیریت 
پس��ماند ه��م می توانیم عن��وان کنیم که کمپوس��ت 
بخش فس��ادپذیر زباله را به میزان زیادی از چرخه ی 
مدیریت زباله ح��ذف کرده و به کود تبدیل می کند؛ و 
این باعث می شود که هم محل های دفن در روستاها 
کوچک تر ش��وند و هم هزینه ها در سیس��تم مدیریت 
پس��ماند کاه��ش پیدا کن��د. یعنی به دلیل کم ش��دن 
حجم زباله های تولیدی، سیس��تم جمع آوری و حمل، 

صفا: با توجه به 
سرانه ی تولید 
زباله و جمعیت 

روستایی کشور، 
روزانه در حدود 

11000 تن زباله 
در بخش روستایی 
تولید می شود که 
تقریبا نیمی از آن 
فسادپذیر است. 

این مسئله اهمیت 
مدیریت این مواد 

را در فرایند 
کمپوست سازی 
نشان می دهد و 

حتی اگر این میزان 
زباله در بخش 
کمپوست هم 

مدیریت نشود، از 
نظر تولید آلودگی و 

افزایش مشکالت 
زیست محیطی و 

بهداشتی در بخش 
روستایی اهمیت 

دارد.
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ولی زاده: در 
مدیریت پسماند 
باید توجه داشته 
باشیم که هدف 
این نیست که 
فقط بخواهیم از 
شر پسماند راحت 
شویم، که در 
این صورت دچار 
معضالت بهداشتی 
دیگری خواهیم 
شد. در این زمینه 
باید استانداردها 
را رعایت کنیم و 
آموزش به نحوی 
به خانوارهای 
روستایی منتقل 
شود که آن ها 
بتوانند از یک 
محصول سالم 
در زمین های 
کشاورزی خود 
استفاده کنند.

هزینه ی کمتری خواهد داشت و در نتیجه مدیریت این 
 امر توس��ط مدیران اجرایی روستاها راحت تر می شود.

اولین ش��رط الزم ب��رای تولید کمپوس��ت در مناطق 
ش��هری و روس��تایی، تفکیک از مبدا اس��ت. حتما ما 
باید بتوانیم زباله ها را به خوبی جداسازی کنیم و بخش 
فسادپذیر آن را به تولید کمپوست اختصاص دهیم. اگر 
تفکیک از مبدا وجود نداش��ته باشد و زباله های خشک 
و تر باهم مخلوط باشند، هم کیفیت زباله های خشک 
ب��رای بازیاف��ت پایین می آید و هم این ک��ه زباله های 
ت��ر نمی توانند کمپوس��ت خوبی تولید کنن��د و این از 
نظر بهداش��تی برای ما حائز اهمیت اس��ت. مثال اگر 
خرده های پالستیک در کمپوست باقی بماند، به دلیل 
وج��ود عنص��ر کادمیم که یک فلز س��نگین اس��ت، 
مخاطرات بهداشتی برای انسان ایجاد می شود. بنابراین 
برای اجرای فرایند کمپوست در بخش روستایی، حتما 
الزم اس��ت که فرایند تفکیک از مبدا را اجرا کنیم که 
ه��م ناخالصی ها و اجزای خارجی کود کمپوس��ت کم 
ش��ود و هم کیفیت کود کمپوست از دیدگاه کشاورزی 

و بهداشتی ارتقا یابد.
بعد از برنامه ریزی، بحث آموزش مطرح است. اگر 
در روستا بخش خصوصی یا دولتی یا مدیریت اجرایی 
یا بهورزان بخواهند وارد بحث کمپوس��ت شوند، چه با 
رویکرد کشاورزی و چه رویکرد ارتقای بهداشت محیط 
در روس��تا، ضروری اس��ت که ابتدا آموزش های الزم 
را دریافت کنند. این امر حتما باید بسترس��ازی ش��ود 
و روس��تاییان و پیمانکاران بخش مدیریت پسماند در 
روس��تا با این موضوع به خوبی آشنا شوند و به اهمیت 
قضیه پ��ی ببرند و بعد فرایند کمپوس��ت را به صورت 
علمی و عملی در محیط روس��تا پیاده س��ازی کنند. به 
غیر از کاهش هزینه ه��ا و افزایش مواد آلی در خاک، 
کمپوست نقش دیگری را در خاک ایفا می کند؛ چگالی 
محصول تولیدی به گونه ای است که خاک های سنگین 
را س��بک می کند و از کلوخه ش��دن خاک جلوگیری 
می کند. این امر فرایندی است که خیلی بیشتر به رشد 

محصوالت کشاورزی کمک می کند. همچنین به دلیل 
داش��تن مواد مغذی باعث می ش��ود که رش��د گیاهان 
بیش��تر ش��ده و راندمان تولید محصوالت کشاورزی 
افزای��ش پیدا کند. حتی ورمی کمپوس��ت که در حال 
حاضر بسیار مورد توجه واقع شده است، به دلیل داشتن 
هورمون های محرک رشد گیاه، در توسعه ی کشاورزی 
بسیار موثر است. اما اگر بخواهیم از نظر تکنیکی وارد 
بحث کمپوست شویم، باید پارامترهای متعددی را در 
نظر بگیریم. در ابتدا باید مشخص کنیم که می خواهیم 
کمپوست خانگی راه اندازی کنیم و یا هدف ما کمپوست 
در مقیاس بزرگ تر است؛ مثال کل زباله های فسادپذیر 
یک یا چند روس��تا را می خواهیم استفاده کنیم؟ در هر 
کدام نوع برنامه ریزی و انتخاب ش��یوه ی کار متفاوت 
اس��ت. مثال ورمی کمپوس��ت که تولید کمپوس��ت از 
طری��ق کرم های کودس��از اس��ت، مراقبت هایی را در 
ارتب��اط با پرورش کرم و نگه��داری از آن احتیاج دارد. 
مس��ئله ی بعد این اس��ت ک��ه رویکرد م��ا در تهیه ی 
کمپوست باید مش��خص باشد که با هدف کشاورزی، 
حفظ محیط زیس��ت و یا توس��عه ی بهداش��ت و حتی 
 رویک��رد کاهش هزینه و ... این کار را انجام می دهیم.
در ارتباط با زمان باید عرض کنم که با توجه به شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی منطقه، نوع زباله ها و درجه حرارت 
محیط، زمان کمپوس��ت ش��دن متفاوت است و زمان 
این فرایند از حداقل یک ماه تا ش��ش ماه متغیر اس��ت. 
پس زمان تکمی��ل این فرایند به ش��رایط محیطی و 
مدیریتی بس��تگی دارد. ما پارامترهای کلیدی خاصی 
را برای تولید کمپوس��ت داریم؛ مانند نسبت کربن به 
ازت، کنت��رل درجه ح��رارت، می��زان رطوبت، کنترل 
درجه اسیدیته)pH( کمپوست، شرایط محیطی و حتی 
جایگاه مناسب؛ که هر کدام از این ها می تواند در زمان 
عمل آوری و به بلوغ رس��یدن و آماده شدن کمپوست 

برای استفاده تاثیرگذار باشد.
دهیاری ها: طبق فرمایش�ات عزی�زان یک خانوار 
روستایی برای تولید کمپوست هم به لحاظ زمانی 
و هم به لحاظ بهداشتی معضالتی خواهد داشت. 
با وجود این معضالت بفرمایید چه انگیزه ای یک 
خانوار روس�تایی را ملزم به استفاده از این روش 

می کند؟
عمران�ی: مهم ترین مس��ئله در اس��تفاده از روش 
کمپوست این است که به درست بودن این کار اعتقاد 
داشته باشیم. وقتی تبلیغ می کنیم که کمپوست خوب 
اس��ت، فقط ح��رف نزنیم، بلکه طب��ق برنامه حرکت 
کنیم ت��ا حرف ما با عملمان یکی باش��د؛ زیرا در غیر 
این صورت روستایی به ما اعتماد نکرده و به پیشنهادات 
م��ا عمل نخواهد ک��رد. به اعتقاد بن��ده کار کردن در 
روستا به مراتب س��خت تر از شهر است. پس ابتدا باید 
آموزش ه��ای الزم را به روس��تاییان بدهیم و س��پس 
مراحل تهیه را به مرحله ی عمل برسانیم تا روستاییان 
بتوانن��د کار کنند. نکات اولیه ای برای کمپوس��ت باید 
رعایت شود تا نتیجه ی خوبی حاصل شود. اگر نتیجه ی 
کار خوب نباش��د روستاییان میل و رغبت خود را برای 

ادام��ه ی کار از دس��ت می دهند. ای��ن نکته ها عبارتند 
از: نس��بت کرب��ن و ازت، رطوبت کمپوس��ت، حرارت 
کمپوست، هوادهی کمپوست و ... که این مسائل باید 
در زمان آموزش به روستاییان تعلیم داده شود. همه ی 
این موارد باید به میزان متناس��ب در کمپوست رعایت 
شود تا نتیجه ی درس��تی حاصل شود. دهیاری ها باید 
این مس��ائل را آموزش ببینند و به روستاییان آموزش 
دهند. مسائل تکنولوژی هم در کمپوست مطرح است؛ 
مدل های مختلفی از تولید کمپوس��ت وجود دارد و در 
هر روس��تا نوع کمپوستی که با شرایط محیطی روستا 
متناس��ب است باید اجرا ش��ود. در کشور ما بخشی از 
روستاها ساحلی هستند، جنوب ش��رایط آب و هوایی 
خاص خود را دارد و بخش��ی از روس��تاها کوهستانی 
هس��تند. هر روس��تا با توجه به اقلیم خ��ود، الگوهای 
مش��خصی برای این امر احتیاج دارد. یک مدل خاص 
و منحصر کمپوس��ت را نمی توان در کل روس��تاهای 
کش��ور اجرا ک��رد. در هر منطق��ه بای��د پایلوت های 
مش��خصی را ب��رای این ام��ر در نظر گرف��ت و حتی 
بعضی روستاها می توانند پایلوتی برای کل روستاهای 
 منطقه و حتی شهرهای کوچک نزدیک به خود شوند.

یک��ی از تکنولوژی ه��ای تولی��د کمپوس��ت، ورم��ی 
کمپوس��ت است که بسیاری از روس��تاها از این روش 
اس��تفاده می کنند. هر روش��ی که برای تولید انتخاب 
می ش��ود بای��د از لح��اظ جنبه های مختل��ف ارزیابی 
شود، اس��تانداردهای تولید باید کنترل شود، از جنبه ی 
بهداش��تی و زیست محیطی بررس��ی شود و سپس در 
هر منطقه با توجه به شرایط، روش و تکنولوژی تولید 
مناسب منطقه به مرحله ی اجرا برسد. مهم ترین نکته 
در انتخاب روش، حفظ بهداشت و سالمتی مردم است.
دهیاری ها: به نظر ش�ما چه انگی�زه ای باید برای 
روستاییان ایجاد شود تا آن ها در مدیریت پسماند 
و به حداقل رساندن زباله مشارکت کنند؟ با توجه 
به این که این مشارکت ممکن است مشکالتی را 

برای آن ها رقم زده و کار آن ها را بیشتر کند.

نیصفا
را

عم
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عمرانی: یکی از 
مزایای کمپوست 

این است که 
در همه جا قابل 

حصول است؛ در 
اغلب روستاها 

و شهرهای 
شمال و جنوب 
کشور، منازل و 
سایت هایی که 

برای این امر در 
نظر گرفته شده 

است برای این کار 
مناسب هستند؛ 
و تنها نکته این 

است که باید نوع 
کمپوست مناسب 

هر مکان را تعیین 
و استفاده کرد.

صف�ا: دو نکته در این جا مطرح اس��ت: اول این که 
مشارکت در امر بازیافت از لحاظ بازیابی زباله ها، کاهش 
مس��احت محل های دفن و کاهش هزینه ها، به حفظ 
محیط زیس��ت منطقه و روستا کمک می کند که منافع 
این موضوع ش��امل حال کلیه ی اهالی روستا می شود. 
به این ترتیب ما به مدیریت پس��ماند کمک می کنیم، 
به دهیاری و مس��ئول جمع آوری زباله کمک می کنیم 
و همچنین به محیط زیست منطقه کمک می کنیم. بعد 
دیگر بعد ش��خصی و فردی است که روستایی با تولید 
کمپوست و استفاده در مزارع خود، راندمان محصولش 
را ارتقا می دهد؛ که در این جا س��ود و منفعت شخصی 
مطرح می شود. کشاورزان در بعضی روستاهای کشور 
به دلیل اس��تفاده از ورمی کمپوست محصول بیشتر، با 
کیفیت تر و خوش طعم تر تولید کرده اند. کود حاصل از 
فرایند کمپوست حتی در مقیاس خانگی و برای تولید 
محصولی که روس��تاییان در اطراف خانه ی خود دارند 
هم استفاده می ش��ود. البته در حال حاضر روستاهایی 
وجود دارد که در آن ها کمپوس��ت و ورمی کمپوس��تی 
که بیش از نیاز روس��تا تولید می شود، بسته بندی شده 
و در بازارهای محلی به فروش می رس��د. از بعد دیگر 
ورمی کمپوست فقط برای تولید کود استفاده نمی شود، 
بلکه پرورش کرم کمپوست هم یکی از مواردی است 
که در روس��تاها ایجاد اش��تغال کرده است و منفعت زا 
است. وجود کرم در خاک کشاورزی مفید است، به دلیل 
این ک��ه در خاک حفره ایجاد می کند و س��بب افزایش 
نفوذپذیری آب و اکسیژن در خاک می شود  و عالوه بر 
آن، م��واد آلی موجود در خ��اک را افزایش می دهد. با 
توجه ب��ه این که پروتئین موجود در ورمی کمپوس��ت 
به مراتب بیش��تر از پروتئین موجود در کنجاله ی سویا 
اس��ت، از این رو این کرم ه��ا برای تغذیه ی دام و طیور 

نیز استفاده می شوند.
عمران�ی: در این ج��ا نکت��ه ای وج��ود دارد و آن 
فضوالت دامداری های روس��تایی اس��ت که به لحاظ 
بهداش��تی هم اهمیت دارد. بعض��ا فضوالتی که یک 
گاوداری تولید می کند، از نظر ارزش اقتصادی می تواند 
ب��ا تولید لبنیات آن برابر باش��د. اگ��ر از این فضوالت 
برای تولید کود اس��تفاده ش��ود، می تواند منبعی برای 
درآمد بیش��تر دامداری محسوب شود. با استفاده از این 
فضوالت هم می توان ورمی کمپوس��ت را تهیه کرد، 
هم می توان کیفیت ک��ود را باال برد و هم می توان در 
واحدهای بیوگاز از آن اس��تفاده نمود. پس کمپوس��ت 
کردن فضوالت روستایی راه حلی است برای جلوگیری 

از آلودگی های محیطی روستا.
ول�ی زاده: این روش حتما نی��از به بخش صنعتی 
ن��دارد و در حد خانگی با یک ی��ا دو گاوی که خانوار 
روستایی دارد هم می تواند اجرا شود. البته باید روستایی 
به این نتیجه برسد که روشی که به او پیشنهاد می شود 
عالوه بر مزایای زیس��ت محیطی، منفع��ت اقتصادی 
ه��م دارد. اگر این منفعت را ببیند، تاثیر کمپوس��ت را 
ب��ر محصول خود ببیند، دیگر اس��تفاده از این روش را 
ره��ا نمی کند. جامعه ی روس��تایی هر موضوعی را که 

 به نفعش باش��د و سالمتی اش را تامین کند می پذیرد.
ط��رح  اج��رای  ب��ا  بهداش��ت،  وزارت  در  م��ا 
 CBI)Community Based Initiatives(
“ابت��کارات جامعه محور” جوامع��ی را در محیط های 
روس��تایی تربی��ت ک��رده و آموزش ه��ای الزم را به 
آن ه��ا دادیم که بتوانند از عهده ی نیازهای خودش��ان 
برآیند. س��اختار این جوامع به ش��کلی بود که مدیری 
داش��تند که خواس��ته ی گ��روه را به مقام��ات باالتر 
می رس��اند. این روش باعث ش��د که روس��تایی بتواند 
مش��کالتش را مطرح کن��د. ای��ن توانمندی ها ایجاد 
ش��د و در بسیاری مناطق با پیشنهاد پروژه هایی مانند 
پرورش ماهی، گالبگیری، کاش��ت زعفران و کارهای 
دیگر موافقت ش��د و وام هایی به روس��تاییان پرداخت 
ش��د. در بعضی مناطق این ایجاد اش��تغال حتی باعث 
مهاجرت معکوس روس��تاییان شد. طبق تجربه ای که 
ما در وزارت بهداشت داشتیم عرض می کنم که محیط 
برای چنین ابتکاراتی فراهم اس��ت و جوامع روستایی 
آمادگ��ی پذیرش روش هایی که منافع ش��ان را تامین 
کند دارند. سازمان هایی که در حوزه ی روستایی دخیل 
هستند باید بتوانند تفاهم نامه ای در این زمینه به امضا 
برسانند؛ وزارت بهداشت می تواند از پتانسیل بهورزان 
اس��تفاده کند و از طریق آن ها آموزش های الزم را به 
کل روس��تاییان انتقال دهد. وزارت کشور از دهیاران، 
وزارت جهاد کش��اورزی از پتانس��یل در اختیار خود و 
همچنین وزارت بهداش��ت از جوام��ع CBI که ایجاد 
کرده اس��ت می تواند به اجرای این فرایند کمک کند. 
چنان چه اس��تانداردهای بهداش��تی با نظ��ارت وزارت 
بهداشت در این فرایند رعایت شود، به راحتی می تواند 
توسط خانوارها اجرایی شود. ما به غیر از نفت و معادن 
و ... ثروت��ی داریم که باید بتوانی��م از آن بهره ببریم. 
5500 تن بخش فس��ادپذیر در روز در جوامع روستایی 
عدد بسیار قابل توجهی است که اگر مورد استفاده قرار 
بگیرد می تواند تحولی در این جوامع ایجاد کرده و افراد 
را به ماندگاری در محیط های خود تشویق کند. استفاده 

از روش کمپوس��ت در مقابل سایر شیوه های مدیریتی 
پسماند مسائل بهداش��تی کمتری در ارتباط با بخش 

فسادپذیر زباله در بر خواهد داشت.
عمرانی: یک اصل در مدیریت پسماند وجود دارد 
به نام اصل minimization، یعنی دس��تور تولید 
زباله ی کمتر. روس��تاییان هزینه ای را برای جمع آوری 
پس��ماند می پردازند و اگر از ابتدا بخش��ی از زباله را به 
تولید کمپوست اختصاص دهند، هم هزینه ی کمتری 
را پرداخ��ت خواهن��د کرد و هم از محص��ول تولیدی 
خود در کش��اورزی اس��تفاده خواهند کرد و یا آن را به 
فروش خواهند رساند و هم با مسائل بهداشتی کمتری 
مواجه خواهند شد. با این کار پسماند روستا هم توسط 
مدیر اجرایی روس��تا راحت تر مدیریت می شود. این ها 
اصول اقتصادی هس��تند که باید م��د نظر قرار گیرند. 
در خصوص بهداش��ت باید به این نکته توجه کنیم که 
نام وزارت خانه ، بهداشت، درمان و آموزش است. یعنی 

اولین مسئله ای که اولویت دارد بهداشت است.
دهیاری ها: چرا وضعیت کمپوس�ت در کش�ور در 
حال حاضر به شکلی اس�ت که برخی از دهیاران 
هیچ گون�ه آش�نایی با ای�ن تکنول�وژی و مزایای 
اس�تفاده از آن ندارند و برخی روس�تاییان شاید 

حتی نام آن را نشنیده باشند؟
عمرانی: نکته ی اول این که آموزش های الزم داده 
نشده است. دوم این که در سال های گذشته در روستاها 
کاری انجام نشده است و به همین دلیل در روستاییان 
عدم اعتماد ایجاد ش��ده است و آن ها در اجرای برخی 
روش ه��ای جدید همکاری الزم را نمی کنند. به همین 
دلیل حرف ها و پیشنهادات باید با عمل همراه باشد تا 
اطمینانی که سال ها از روستایی گرفته شده است احیا 
ش��ود. جنبه های اقتصادی موضوع باید برای روستایی 
توضیح داده ش��ود و منفعت این موضوع به روس��تایی 
نش��ان داده ش��ود. ش��وراهای اسالمی روس��تاها هم 

می توانند در انتقال این آموزش ها کمک شایانی کنند.
صفا: بنده در ادام��ه ی صحبت های دکتر عمرانی 
چن��د موضوع دیگ��ر را عرض کن��م. موضوع اصلی و 
مهم این اس��ت که آموزش های ما کافی نیست. تعداد 
روس��تاها و دهیاری ها و پراکندگی آن ها زیاد اس��ت و 
دسترسی به آن ها در برخی از ماه های سال امکان پذیر 
نیست. از دیگر مسائل پیش رو عدم وجود متخصصین 
ذیربط و ذیصالح جهت آموزش روش های کمپوست 
سازی به روستاییان اس��ت. در بسیاری از نقاط کشور 
آموزش دهنده ی مناسب و ذیصالح وجود ندارد. تعداد 
کارگاه های آموزش��ی که در نقاط مختلف برگزار شده 
اس��ت به نسبت تعداد روستاها بس��یار کم بوده است. 
علی رغم این مش��کالت و چالش ها، استان ها و دفاتر 
امور روستایی آموزش های متعددی به ویژه در خصوص 
مدیریت پس��ماند ارائه داده اند. جا دارد که آموزش های 
تولید کمپوست به صورت تخصصی و ویژه در روستاها 
ارائه ش��ود تا کمپوست در تمام روستاها به عنوان یک 

روش بهینه شناخته شده و مورد استفاده قرار گیرد.
ولی زاده: طبق فرمایش آقای دکتر صفا باید عرض 
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کنم که چال��ش ضعف آموزش در کش��ور موضوعی 
اس��ت که باعث ایجاد عدم اعتماد در جوامع روستایی 
ش��ده اس��ت. انتقال مفاهیم آموزش��ی باید از طریق 
خود روس��تاییان ص��ورت گیرد؛ چون روس��تایی زبان 
روس��تایی را بهتر می فهمد. بهترین روش برای انتقال 
راهکارهای زیس��ت محیطی و بهداشتی این است که 
از توان دهیاران و بهورزان استفاده کنیم. وزارت جهاد 
کشاورزی هم تشکیالتی مانند جامعه ی زنان دارد که 
آن ها هم می توانند در جامعه ی روستایی جلب اعتماد 
کنن��د تا بتوانیم به هدف غایی برنامه نزدیک ش��ویم. 
بنابرای��ن از دید بنده بیش��ترین مش��کلی که در حال 
حاضر وجود دارد موازی کاری هایی اس��ت که در بین 
دستگاه های مختلف وجود دارد. هر یک از دستگاه های 
متولی، در جوامع روس��تایی تش��کیالت خود را ایجاد 
کرده و با س��ازوکار مخصوص خود فعالیت می کند؛ و 
متاسفانه تعامل الزم بین دستگاه های متولی -وزارت 
جهاد کش��اورزی، وزارت کش��ور و وزارت بهداشت- 
وجود ندارد و هرکدام از دستگاه ها مسئولیت زیادی را 
بر عهده ی دهیاران و بهورزان قرار داده اند. یک بهورز 
باید بحث های بهداشتی و مسائل زیست محیطی روستا 
را مدیریت کند. اگر یک اس��تراتژی عمومی در کشور 
اجرا ش��ود که تمامی دستگاه های ذینفع در آن حضور 
داشته باشند، می توانیم انتظار داشته باشیم که اثربخشی 
برنامه باال رود و جامعه ی روستایی در کوتاه ترین مدت، 
فواید این امر را متوجه ش��ود. در این صورت است که 
روس��تایی از تولید یک محصول و تبدیل زباله به یک 
محصول مفید احس��اس رضایت خواه��د کرد. به این 
ترتیب اعتماد در جوامع روس��تایی ایجاد خواهد ش��د. 
معتمدین محلی و ش��وراهای اس��المی هم در ایجاد 
انگی��زه در بی��ن روس��تاییان و جلب هم��کاری آن ها 
بس��یار اثرگذار هستند. در طرح ابتکارات جامعه محور، 
کمیته ای روستایی تشکیل شد و تمام افراد اثرگذار در 
جامعه ی روس��تایی عضو این کمیته شدند و به صورت 
سیستماتیک ساختاری پیاده شد که توانستند جامعه ی 
روس��تایی را توانمند کنند به طوری که بتواند مسائلش 
را مط��رح کند. هر جامعه ای مش��کالت متفاوتی دارد 
و ممکن اس��ت مشکالت یک روستا با روستای دیگر 
متفاوت باشد. در ابتدا باید به روستاهایی وارد شویم که 
معضل آن ها معضل پسماند است و برای آن ها راهکار 
ارائه دهیم. به این مسئله باید به صورت جدی نگاه کنیم 
و نه فقط کمپوست، بلکه برای تمام عناصر پسماند باید 
برنامه ریزی ص��ورت گیرد. جداس��ازی مرحله ی اول 
است و این فرهنگ باید در بین روستاییان ایجاد شود 
که زباله حتما باید جداس��ازی شود؛ و در واقع سیستم 
جمع آوری باید زباله را به شکل جداشده تحویل بگیرد.
عمرانی: آقای مهندس ولی زاده به نکته ی خوبی 
اش��اره فرمودند. اول باید نیازها س��نجیده شود. شاید 
کمپوس��ت نیاز اول روستا نباشد. در گذشته یک سری 
پرس��ش نامه به روس��تاها داده ش��ده بود که نیازها و 
اولویت های هر روستا از طریق این نظرسنجی تعیین 
می شد. نیازها باید از مردم پرسیده شود و با اولویت به 

رفع آن ها پرداخته شود.
آق�ای مهن�دس ول�ی زاده درواق�ع  دهیاری ه�ا: 
به�ورزان  و  بهداش�ت  خانه ه�ای  مجموع�ه ی 
نزدیک ترین افراد به حریم خانواده ی روس�تایی 
هستند که از کل اطالعات خانوار روستایی اطالع 
دارن�د و درواق�ع متولی اصلی بهداش�ت روس�تا 
هس�تند. بر این اس�اس بفرمایید چه دس�تگاهی 

متولی امر آموزش در روستاها است؟
ول�ی زاده: در بحث پس��ماندهای ع��ادی، قانون 
مدیریت پس��ماند، وزارت کش��ور را مس��ئول این امر 
کرده اس��ت. بخش بهداش��ت محیط وزارت بهداشت 
به دلیل نگرانی هایی که در خصوص بهداشت روستاها 
دارد، به��ورزان را موظف کرده اس��ت که آموزش های 
بهداش��تی در روس��تاها ارائه دهند. وزارت بهداشت در 
هر عامل مخاطره آمیزی که محیط و سالمت افراد را 
به خطر بیاندازد مداخله می کند. اینجاس��ت که وزارت 
کشور باید هماهنگی های امر آموزش را انجام دهد. ما 
سال گذشته کارگاه هایی را در شهرکرد برگزار کردیم، 
از س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد 
مسکن و وزارت جهاد کشاورزی دعوت کردیم. مسائل 
بهداشت محیط را مطرح کردیم و آموزش های الزم را 
به دهیارانی که حضور داشتند دادیم. امسال دوباره این 
برنامه ی آموزش��ی را در استان چهارمحال و بختیاری 
اختصاصا برای دهیاری ها در نظر داریم. هدف ما تامین 
سالمت عمومی مردم است. ابتدا باید با تعامل بین دو 
وزارت خانه مسائل بررسی شود. برخی از مسائل موجود 
در روستاها این است که زمین های دفن در حال اشباع 
اس��ت و در برخی مناطق اصال زمین دفن وجود ندارد. 
مشکالت زیست محیطی و زیباشناختی قضیه بررسی 
ش��ود. بررسی شود که آیا کمپوس��ت روشی است که 
می تواند در روستاها پاسخگو باشد و روستاها می توانند 
به این ترتیب از شر بخش فسادپذیر زباله راحت شوند 
یا خیر. این مسائل باید در جلسات مشترکی بین وزارت 
بهداشت و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
مطرح ش��ود. و س��پس در امر اجرا باید ت��وان وزارت 
بهداش��ت ارزیابی ش��ود که آیا به��ورز در کنار دهیار 
می تواند این کار را انجام دهد؟ مش��خص شود که چه 
بخش دیگری در کشور وجود دارد که می تواند در این 
امر کمک کند؟ نقش تمام س��ازمان ها مشخص شود 
و هر س��ازمانی که به نحوی در قانون برنامه ی پنجم 
ذینفع است شناس��ایی شود. یک برنامه ی استراتژیک 
باید نوش��ته ش��ود که مش��خص کند قدم ب��ه قدم تا 
پای��ان برنامه چ��ه روندی باید طی ش��ود. ما به عنوان 
یک ش��اخص بهداشتی بحث جمع آوری مطلوب زباله 
را داریم و تا به حال وارد جزییات برنامه نش��ده ایم. ما 
نمی خواهیم که زباله در سطح روستا وجود داشته باشد 
و وزارت بهداشت می تواند در مراحل بین تولید تا دفع 
نهایی زباله همکاری کند و خصوصا در بخش آموزش 

به جامعه ی روستایی مثمرثمر باشد.
عمرانی: در گذش��ته در وزارت کش��ور روس��تاها 
مطرح نبودند و کم کم فعالیت در روس��تا جزء وظایف 

وزارت کش��ور ش��د. روس��تا بخش مهمی از کش��ور 
اس��ت و در آموزش و پ��رورش و دانش��گاه ها باید به 
آن پرداخته ش��ود. اگر تعلیمات از بچه ها ش��روع شود 
نتیجه ی بهتری حاصل می ش��ود. م��ا در منطقه ای از 
ش��یراز آموزش بازیافت را در دبستان ها انجام دادیم و 
نتیجه ی خیلی خوبی به دس��ت آوردیم. در آموزش ها 
باید بعد محیط زیس��ت مطرح باش��د. به ط��ور کلی و 
عام بای��د آموزش های الزم در خصوص روس��تاها در 

برنامه ریزی های آموزشی گنجانده شود.
صفا: سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
در ارتباط با بحث کمپوست شیوه نامه ای را تهیه کرده 
و در هفته ی جاری به اس��تان های کشور ابالغ نموده 
اس��ت؛ که موض��وع آن آموزش تهی��ه و برنامه ریزی 
بیوکمپوس��ت در مناطق روس��تایی اس��ت. منظور از 
بیوکمپوس��ت، کمپوستی است که از فرایند تفکیک از 
مبدا و جداس��ازی مواد فسادپذیر در زباله های مخلوط 
حاصل می ش��ود. در ارتباط با برنامه های امس��ال باید 
ع��رض کنم یکی از برنامه هایی که مدون ش��ده، این 
اس��ت که ما جلسات مش��ترکی را با وزارت بهداشت، 
به منظور همکاری مش��ترک داشته باشیم. یک بعد از 
مسائل این جلسات می تواند بعد آموزش باشد. درواقع 
بای��د بتوانیم تعامل بین دهیاران و بهورزان را در قالب 
تفاهم نامه ی همکاری مش��ترک بهینه کنیم. جایگاه 
این دو دس��تگاه در بخش محیط زیس��ت و همچنین 
دس��تگاه های دیگری که می توانند به این مسئله ورود 
پی��دا کنند را در صدر برنامه های امس��ال داریم. بحث 
بهداش��ت و توسعه ی سیس��تم مدیریت پس��ماند در 
روس��تاها یکی از اولویت های این سازمان است که در 

صدر برنامه های امسال قرار دارد.
دهیاری ها: بفرمایید دهی�اران تا به حال در بحث 
کمپوس�ت چه کارهای�ی انجام داده ان�د؟ آیا این 
موضوع برای دهیاران جنبه ی اقتصادی پیدا کرده 

است؟
صفا: دهیاران ما خوش��بختانه در چند سال گذشته 
با اهمیت تولید کمپوست و بیوکمپوست به عنوان یکی 
از اجزای مدیریت پسماند و یکی از ابزارهای توسعه و 
ارتقای بهداش��ت و محیط زیست در روستای خود آشنا 
ش��ده اند. این امر خصوصا در روس��تاهایی که جنبه ی 
گردش��گری دارد اهمیت دارد. در این روستاها زباله ها 
از معابر ورودی روس��تا حذف ش��ده و درنتیجه جذب 
گردش��گر افزایش یافته و از این منظر برای مدیریت 
اجرایی روستا نتیجه ی اقتصادی در بر داشته است. این 
بحث ها باعث ش��ده که رویکرد مواجهه با کمپوس��ت 
در کش��ور افزایش پیدا کند. بسیاری از روستاها فرایند 
کمپوس��ت را شروع کرده اند. در حال حاضر در مناطق 
روس��تایی بیش از 15 استان کش��ور ورمی کمپوست 
در حال تولید اس��ت و فرایند مدیریت پس��ماند به نحو 
مطلوب��ی در ح��دود 5500 تا 6000 دهی��اری در حال 
انجام است. فرایند کامل مدیریت پسماند 8 عنصر دارد 
که یکی از آن ها کاهش تولید زباله است. ممکن است 
در بعضی روس��تاها کاهش تولید را نداشته باشیم ولی 

صفا: کشاورزان 
در بعضی 
روستاهای کشور 
به دلیل استفاده 
از ورمی کمپوست 
محصول بیشتر، با 
کیفیت تر و خوش 
طعم تر تولید 
کرده اند. کود 
حاصل از فرایند 
کمپوست حتی در 
مقیاس خانگی هم 
استفاده می شود. 
البته در حال 
حاضر روستاهایی 
وجود دارد که در 
آن ها کمپوست و 
ورمی کمپوستی که 
بیش از نیاز روستا 
تولید می شود، 
بسته بندی شده 
و در بازارهای 
محلی به فروش 
می رسد.
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ذخیره س��ازی، جمع آوری، حم��ل و دفع زباله در داخل 
زمی��ن در این روس��تاها در حال انجام اس��ت. مثال در 
استان گیالن فرایند تولید کمپوست و ورمی کمپوست 
به خوبی در حال انجام اس��ت و روس��تاها به س��متی 
رفته اند که حتی با یکدیگر در این امر رقابت می کنند. 
در منطقه ی رامس��ر مازندران هم این فرایند با هدایت 
حوزه برنامه کوچک سازمان ملل متحد انجام می شود. 
در روس��تای انجیرک کرمانشاه هم دهیار فعالی داریم 
ک��ه تولید ورمی کمپوس��ت را در مس��احت باال و در 
مقیاس ب��زرگ انجام می دهد و محص��ول تولیدی را 
بسته بندی می کند. این فرایند در روستاها بسیار فراگیر 
شده است. وزارت جهاد کشاورزی هم در چندین استان 
کش��ور وام های خردی را بابت تولید ورمی کمپوست 
در مناطق روس��تایی در اختیار روستاییان قرار می دهد. 
مردم روس��تایی هم به این موضوع عالقمند شده اند و 
کمپوست در حال توسعه ی بیش��تر در روستاها است. 
ولی آنچه که بس��یار حائز اهمیت اس��ت و دوس��تان 
هم اش��اره فرمودند این است که ما بتوانیم کمپوست 
را با اصول علمی و اس��تانداردها و با رویکرد بهداشتی 
ادامه دهیم؛ که این امر مستلزم آموزش مناسب است. 
این ک��ه ما زبال��ه را در یک جا دپو کنی��م، باالخره در 
نهایت به یک کود تبدیل می ش��ود که مواد مغذی هم 
در آن وج��ود دارد. اما م��ا می خواهیم هم راندمان این 
فراین��د باال رود و هم از نظر ع��دم وجود انگل در آن 
اطمینان داشته باش��یم؛ به طوری که محصول تولیدی 
م��ا عاری از عوامل بیماری زا باش��د. این رویکرد برای 
ما بس��یار مهم اس��ت که ان ش��اءا... بتوانیم از امسال 
به بعد رویکرد بهداش��تی و بحث ع��دم وجود عوامل 
 بیماری زا را در کمپوس��ت به طور جدی پیگیری کنیم.

خود روستاییان و باالخص زنان روستایی که در بحث 
ورمی کمپوست بسیار فعال هستند، محصول تولیدی 
خود را بس��ته بندی می کنن��د و در بازارهای محلی که 
در روس��تا و یا شهر مجاور وجود دارد عرضه می کنند. 
این یعنی این حرکت به صورت خودجوش توسط مردم 
انجام می ش��ود و کار سازمان یافته و سیستماتیکی در 
این مورد اجرا نشده است. برای مثال در منطقه صفارود 
رامس��ر سایت متمرکز بیوکمپوست و ورمی کمپوست 
ایجاد ش��د و مردم عالقمند شدند و کسانی که در این 
فرایند حضور نداش��تند درخواس��ت کردند و خودشان 
سایت ایجاد کردند و روش کار را از کسانی که آموزش 

دیده بودند یاد گرفتند و به این کار اقدام کردند.
عمرانی: بنده از افرادی بودم که برای اولین بار در 
ایران تشخیص کرم های خاکی را انجام دادم که یکی از 
آن ها آیزنیا است که همان کرم کمپوست است. ما 19 
نوع کرم را بررسی کردیم. به عنوان هشدار به استفاده 
کنندگان عرض می کنم که کرم آیزنیا برای کمپوست 
خیلی مناسب است ولی به هیچ وجه نباید آلوده به انگل 
باشد. دهیاران باید از لحاظ بهداشتی بسیار دقت کنند 
که بیماری به انسان سرایت نکند. توسعه ی طرح ورمی 
کمپوس��ت و استفاده از کرم آیزنیا باید مورد توجه واقع 
شود و در سطح دانشگاهی باید تحقیق شود که به غیر 

از آیزنی��ا فوئتی��دا )Eisenia Foetida( چ��ه کرم 
دیگری برای کمپوس��ت مناسب اس��ت؟ دهیاری ها و 
کسانی که می خواهند اقدام کنند باید اطالعات داشته 
باشند و استانداردها و روش های اجرا را بدانند. در حال 
حاضر بسیاری از افراد به جای تولید کمپوست، در واقع 
کار تولید کرم ها را انجام می دهند و آن را به کارگاه های 
پ��رورش ماهی عرضه می کنند. اگ��ر انگلی داخل این 
 کرم ها باش��د مس��ائل عدی��ده ای پی��ش خواهد آمد.

موضوع دیگری که الزم اس��ت اشاره کنم این است 
که ما در کش��ور ان��واع مختلف آب و ه��وا را داریم. 
ساحل جنوب، شمال، کوهستانی، کویری و ... . بنده 
پیش��نهاد می کنم یک طرح پژوهشی اجرا شود و در 
پایلوت هایی که در هر نوع منطقه تعبیه می شود تعیین 
ش��ود که برای هر منطقه کدام روش تولید مناس��ب 
اس��ت؛ این امر کار را برای افراد هر منطقه س��اده تر 
می کند. چون هرجایی به فراخور آب و هوای خودش 
باید کار خاصی را انجام دهد. مثال ورمی کمپوست در 
منطقه ی سردسیر نتیجه ی خوبی نخواهد داشت. این 
مطالعه باید توسط دستگاه های اجرایی صورت بگیرد.
دهیاری ه�ا: آقای مهن�دس ولی زاده آی�ا وزارت 
بهداش�ت فرایند نظارتی خاص�ی را برای تولید 
کمپوس�ت در روس�تاها در نظ�ر دارد؟ در بح�ث 
اخ�ذ مج�وز و نظارت بر س�ایت های کمپوس�ت 
آیا همکاری خاصی بین ش�ما و دهیاری ها وجود 

دارد؟
ولی زاده: در مورد فرایند نظارتی، بخش بهداشت 
محیط با بخش بیماری ها دو واحد جداگانه هس��تند. 
اداره ی بیماری های واگیر بر اساس شرح وظایف خود 
و در حیطه های مشخص ورود پیدا می کند. شاید الزم 
باشد که موضوع کمپوس��ت هم به حیطه ی وظایف 
آن ها اضافه ش��ود. با جلسات مش��ترک با این واحد 
بای��د برنامه ریزی صورت بگیرد ک��ه از طریق تیم ها 
و تش��کیالت شبکه ی بهداش��ت و درمان کشور این 
نظارت ه��ا به ص��ورت دوره ای انجام ش��ود. اگر الزم 

باش��د باید به ص��ورت دوره ای از کرم ها نمونه برداری 
ش��ده و مورد آزمایش ق��رار بگیرند که از اتفاقاتی که 
آق��ای دکتر عمران��ی فرمودند جلوگی��ری کنیم. این 
پتانس��یل وجود دارد که در اث��ر رونق پیدا کردن این 
حرفه عمال یک س��ری حساس��یت ها کمتر ش��ود و 
تولیدکنندگان برای این که محصول بیش��تری داشته 
باشند استانداردهای کمتری را رعایت کنند. بنابراین 
الزم اس��ت که این حساس س��ازی در این بخش از 
وزارت بهداش��ت انجام شود. اداره ی زئونوز در بخش 
بیماری های وزارت بهداش��ت باید با معاونت امور دام 
وزارت جهاد کش��اورزی برنامه ری��زی کرده و نظارت 
 و بررس��ی های الزم را در ای��ن خصوص انجام دهند.

طبق برنامه ی پنجم، بسته ی سالمت و محیط زیست 
الزمه ی هر صنعتی اس��ت. یعنی ه��ر واحد صنعتی 
ک��ه می خواه��د کاری را انجام دهد بای��د مجوزها را 
از محیط زیست گرفته و مس��ائل سالمتی آن توسط 
محیط زیست کنترل شود و ارزیابی های زیست محیطی 
صورت بگیرد. اگر کسی خارج از این مسئله عمل کند، 

درواقع خارج از قانون عمل کرده است.
صف�ا: نتیجه گیری ای که خواهیم داشت و از قبل 
هم روی آن تحقیقات و پژوهش انجام شده است این 
اس��ت که ما در جوامع کوچک و محلی در روس��تاها 
می توانی��م به عنوان یک راهکار ج��دی برای امحا و 
بازیابی بخش فسادپذیر پس��ماند از روش کمپوست 
و تبدی��ل زباله ب��ه کود آلی اس��تفاده کنیم. ولی این 
قضی��ه باید با احتیاط ها و رعایت نکات بهداش��تی و 
زیست محیطی، مس��ائل فنی، دیدگاه های اجتماعی 
و ... انج��ام ش��ود. به هر حال نیاز اس��ت که اگر این 
فرایند در مقیاس متمرک��ز و مقیاس های بزرگ تر از 
خانگی انجام می شود، امکان سنجی و پتانسیل سنجی 
اولیه توسط افراد در منطقه صورت بگیرد و با رعایت 
مسائل بهداشتی و زیست محیطی اقدام کنند. این امر 
راهکار خوبی اس��ت برای اغلب دهیاری ها که بتوانند 

شروع به تولید کود آلی نمایند.

ولی زاده: بهترین 
روش برای انتقال 

راهکارهای 
زیست محیطی 

و بهداشتی این 
است که از 

توان دهیاران و 
بهورزان استفاده 

کنیم. وزارت جهاد 
کشاورزی هم 

تشکیالتی مانند 
جامعه ی زنان 

دارد که آن ها 
هم می توانند در 
جامعه ی روستایی 
جلب اعتماد کنند 

تا بتوانیم به 
هدف غایی برنامه 

نزدیک شویم.
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نیره میرزایی
برنامه ری��زی  دفت��ر  کارش��ناس 
روس��تایی  توس��عه ی  مدیری��ت  و 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور

فضای مناسب جهت دفن پسماند باید دارای 
چه شرایطی باشد؟

پاس��خ: محل ه��ای دفن پس��ماند بر اس��اس 
ضوابط زیس��ت محیطی محل های دفن پس��ماند 
عادی )من��درج در فصلنامه ش��ماره 12 مدیریت 
پس��ماند- بهار 91( به اس��تناد ماده ی 12 قانون 
مدیریت پسماند و ماده ی 23 آیین نامه ی اجرایی 
مدیریت پس��ماندها تعیین می ش��ود و می بایست 

حداقل مجوز ادارات منابع طبیعی و محیط زیست 
را دارا باشد. لذا در نظرگیری محلی برای دفن در 
صورت دارا بودن شرایط مندرج در ضوابط مزبور، 
اخ��ذ مجوزهای الزم و بال مع��ارض بودن زمین 

منعی ندارد.

کارخان�ه ای در محدوده ی روس�تا ق�رار دارد 
که زباله های آن توس�ط دهی�اری جمع آوری 
می ش�ود ام�ا مدی�ران ای�ن کارخان�ه باب�ت 
جم�ع آوری زباله به دهی�اری مبلغی پرداخت 
نمی نماین�د و فقط گاهی کمک ه�ای ناچیزی 
به دهیاری می دهند. اگر دهیاری زباله ی آن ها 
را جمع نکند، این زباله ها در سرتاس�ر روستا 
پخش می شود. چگونه می توانیم این مشکل 

را حل کنیم؟
پاس��خ: بر اس��اس ماده ی 8 قان��ون مدیریت 
پس��ماند، دس��تورالعمل نحوه ی تعیی��ن هزینه ی 
خدمات مدیریت پس��ماندهای روس��تایی توسط 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تنظیم 
و در آن هزینه ی خدمات مدیریت اجرایی پسماند 
تعیی��ن و ابالغ گردیده اس��ت. از طرفی ماده ی 8 
آیین نام��ه ی اجرایی مدیریت پس��ماندها تصریح 
می نماید: تولید کنندگان پسماند عادی و اشخاص 
حقیقی و حقوقی مس��ئول مراک��ز و مجتمع هایی 
که پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین 
منازل، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرک ها، 
اردوگاه ها و ... در قبال مدیریت اجرایی پس��ماند 
عادی پاس��خ گو بوده و ملزم ب��ه رعایت مقررات 

پاسخ به
پرسش های شما  ت
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و ش��یوه نامه های آیین نامه می باشند و در صورت 
عدم رعایت مقررات مربوطه مش��مول ماده ی 16 
قانون مذکور می باشند و متخلفین به حکم مراجع 

قضایی به جزای نقدی محکوم می شوند.

لطفا در خص�وص وظیفه ی قانون�ی دهیار در 
قب�ال وضعی�ت بهداش�ت مغازه ه�ا و اماکن 

عمومی توضیح دهید.
پاسخ: بر اس��اس بند 6 ذیل ماده ی 69 قانون 
تش��کیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی 
کش��ور و انتخاب شهرداران مصوب خرداد 1375 
و اصالحیه های بعدی و همچنین بند 20 ماده ی 
10 اساس��نامه، تشکیالت و س��ازمان دهیاری ها 
مصوب بهم��ن 1380، وظیفه ی دهیار مراقبت بر 
وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها قصابی ها، 
قهوه خانه ه��ا و فروش��گاه های م��واد غذای��ی و 
بهداش��تی بر اس��اس ضوابط و مقررات مربوط و 
معرفی اماکن غیر بهداش��تی به مسئولین ذی ربط 
می باش��د و برخ��ورد قانونی با اف��راد متخلف در 

حیطه ی اختیارات مراجع ذی ربط می باشد.

اخیرا یک بیماری مش�ترک انس�ان و دام در 
منطقه ی ما زیاد ش�ده است و خانه بهداشت 
ه�م بودجه زیادی برای مقابله با آن در اختیار 
ندارد. آیا دهیاری می تواند با تصویب شورای 
روستا نسبت به تهیه ی اقالم مورد نیاز جهت 
مقابل�ه با این بیماری اق�دام نماید؟ )الزم به 
ذکر اس�ت این کار بودجه ی زیادی می خواهد 

و در بودجه پیش بینی نشده است.(
پاس��خ: با عنایت ب��ه صراحت بن��د 26 و بند 
31 ماده ی 10 اساس��نامه،  تش��کیالت و سازمان 
دهیاری ه��ا وظیف��ه ی دهی��ار فق��ط مراقبت بر 
بهداش��ت روس��تا و تش��ریک مس��اعی با وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی ب��رای 
واکسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماری های 
ش��یوع  از  جلوگی��ری  در  هم��کاری  مس��ری، 
بیماری های انس��انی و حیوانی واگیر و مش��ترک 
انسان و دام، اعالم مشاهده ی این گونه بیماری ها 
به مراکز بهداش��تی درمانی و دامپزشکی محل یا 
س��ایر مراکز ذی ربط و اهتمام به دور نگهداشتن 
بیم��اران مبتال، معالجه و دف��ع حیوانات مبتال به 
امراض واگیر، بالصاحب یا مضر می باش��د و الزام 
دهیاری به تهیه ی اقالم م��ورد نیاز جهت مقابله 
با ای��ن امر، تحمیل بودجه ای خ��ارج از اختیارات 
دهیار اس��ت. دهیار می تواند با ساماندهی به موقع 
وضعیت زباله و فاضالب روس��تا از شیوع بسیاری 

از بیماری ها جلوگیری نماید.

آیا دهیاری می تواند با تصویب شورا اجازه ی 
نگهداری دام در محیط مس�کونی روس�تا را 
ندهد و دامداران را مجبور به انتقال محل های 

نگهداری دام به خارج از روستا نماید؟
پاسخ: با عنایت به این مهم که دام جزء الینفک 
زندگی بس��یاری از روستاییان می باشد و صراحت 
قانون��ی در این خص��وص در قوانی��ن پیش بینی 
نشده، اجبار به انتقال محل های نگهداری دام به 
خارج از روستا، نیازمند برنامه ریزی است؛ اما الزام 
به رعایت بهداشت و تنظیف محل های نگهداری 
دام، توسط دهیار در جهت اجرای وظایف قانونی، 

بالمانع می باشد.

در روس�تای ما یک دبیرس�تان ش�بانه روزی 
آن وضعی�ت  ک�ه خوابگاه ه�ای  دارد  وج�ود 
بهداش�تی وخیمی دارند؛ آم�وزش و پرورش 
هم رس�یدگی الزم را نمی کن�د و به نامه های 
دهی�اری توجهی ندارد. آی�ا دهیاری به عنوان 
مسئول رسیدگی به وضعیت بهداشت روستا 
می توان�د این خواب�گاه را تا زمان رس�یدگی 

آموزش و پرورش تعطیل نماید؟
پاس��خ: در صورت مش��اهده ی چنین وضعی، 
دهیار موظف اس��ت مراتب را به مراکز بهداشتی، 
درمانی محل یا سایر مراکز ذی ربط اعالم نماید. 
ماده ی 6 آیین نامه ی اجرایی تبصره ی )6( الحاقی 
ب��ه ماده واح��ده قانون انتقال مراقبین بهداش��ت 
مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش 
و پرورش نیز آم��وزش و پرورش را مکلف نموده 
موارد آلودگی های محیطی را که توس��ط مراقبین 
گزارش می شود به وزارت بهداشت اطالع دهد تا 
این وزارتخانه س��ریعا نسبت به رفع آلودگی اقدام 

مقتضی به عمل آورد.

مبنای اخذ عوارض پس�ماند چیست؟ آیا تعداد 
افراد هر خانوار، مس�احت منزل مس�کونی و یا 
حج�م زباله ی تولی�دی هر خان�وار می تواند در 
میزان اخذ عوارض موثر باشد؟ آیا قانونی برای 
کاهش یا افزایش آن وجود دارد یا تصمیم گیری 

آن بر عهده ی شورای روستا است؟
پاس��خ: به اس��تناد ماده ی 8 قان��ون مدیریت 
پس��ماند، دس��تورالعمل نحوه ی تعیی��ن هزینه ی 
خدم��ات مدیریت پس��ماند توس��ط معاونت امور 
دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها 
تنظی��م و ابالغ ش��ده ک��ه مبنای اخ��ذ عوارض 
پسماند اس��ت. بر اس��اس ماده ی 4 دستورالعمل 
فوق، نحوه ی محاسبه ی هزینه ی خدمات اجرای 
سیس��تم مدیریت پسماند در س��طح روستا دارای 
اجزایی است که تعداد افراد خانوار و مساحت منزل 
مس��کونی و یا حجم زباله ی تولیدی هر خانوار را 
شامل نمی ش��ود. الزم به ذکر اس��ت تبصره ی 2 
ماده ی مذک��ور، امکان کاهش 30 تا 50 درصدی 
هزین��ه ی خدم��ات را در ص��ورت صالحدید و با 
توج��ه به توانای��ی مالی مردم، در اختیار ش��ورای 
اسالمی روس��تا و تصویب شورای اسالمی بخش 

قرار داده اس��ت و تبصره ی 3 ذیل آن نیز حداکثر 
مبل��غ دریافتی را مطرح و افزایش 10 درصدی آن 
را برای هر س��ال با صالحدید دهیاری و ش��ورای 

اسالمی روستا پیش بینی نموده است.

روستای ما در یکی از شهرستان های شمالی 
کش�ور واقع ش�ده که در آن ویالهای زیادی 
وج�ود دارد و در ایام تعطیالت نیز مس�افران 
زیادی به روستای ما می آیند. چگونه می توان 
صاحبان ویالها را مل�زم به پرداخت عوارض 
پس�ماند ک�رد؟ آیا می ت�وان از گردش�گران 
هم باب�ت خدماتی که به آن ها داده می ش�ود 
ع�وارض گرفت؟ با گردش�گرانی که زباله در 
معاب�ر و رودخان�ه می ریزند چگون�ه می توان 

برخورد کرد؟
پاس��خ: بر اساس ماده ی 8 آیین نامه ی اجرایی 
مدیریت پس��ماندها و دستورالعمل نحوه ی تعیین 
هزینه ی خدمات مدیریت پس��ماندهای روستایی، 
کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت 
مقررات و ش��یوه نامه های آیین نامه می باشند و در 
صورت تخلف مشمول ماده ی 16 قانون موصوف 
می باش��ند. اخذ ع��وارض از گردش��گران هم در 
صورت تصویب ش��ورای اس��المی روستا و طی 

مراحل قانونی فاقد منع قانونی است.
عالوه ب��ر س��ازوکارهای قانون��ی برخ��ورد با 
متخلفی��ن، ارائ��ه ی آموزش های الزم ب��ه اهالی 
و آم��وزش آن ه��ا در ای��ن خصوص بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. از آن ج��ا که به اس��تناد ماده ی 7 
قانون مدیریت پس��ماند، مدیریت اجرایی کلیه ی 
پس��ماندها در روستاها بر عهده ی دهیاری و خارج 
از محدوده ی روستا بر عهده ی بخشداری می باشد، 
دهیار می تواند با اطالع رسانی و آموزش در جهت 
ممانعت از آلودگی محدوده ی روس��تا موثر باش��د 
چ��را که تبصره ی ذیل م��اده ی 6 قانون مدیریت 
پسماند و تبصره ی 3 ماده ی 4 آیین نامه ی اجرایی 
قانون فوق نیز آموزش روستاییان و تولید کنندگان 

پسماند را ضروری می داند.

بعضا مش�اهده ش�ده دهیار روستای ما مبالغ 
ماخوذ بابت خدمات پس�ماند را صرف اموری 
غیر از امور اصالح و بهبود سیس�تم پس�ماند 

می نماید، آیا این امر قانونی است؟
پاس��خ: به اس��تناد بند 6 قبض اعالم و وصول 
هزینه ه��ای خدمات مدیریت پس��ماندهای عادی 
روستایی و شیوه نامه ی نحوه ی کاربرد آن، ابالغی 
سازمان به ش��ماره 27321 مورخ 1387/06/11، 
کلیه ی هزینه های اخذ ش��ده در ای��ن ارتباط باید 
فقط ص��رف بهب��ود و اصالح سیس��تم مدیریت 
پس��ماندها در روس��تاها گردد. هرگونه هزینه کرد 
در س��ایر برنامه های خدماتی و عمرانی روستا غیر 
قانونی بوده و با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد.
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مجید عبدالهی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

و پژوهشگر مدیریت بحران
Abdollahi647@yahoo.com

از ابتدای خلقت و تش��کیل زمین، شرایط و 
س��اختارهای زمین شناس��ی و پدیده های 
جوی و اقلیمی همواره باعث ایجاد حوادثی ش��ده که 
ریش��ه در این فرآیندها داش��ته و اثرات ویژه ای را بر 
پیکره ی زمین به جای گذاش��ته اند. با تغییر ش��یوه ی 
سکونت انسان از کوچ نشینی و پیدایش شیوه ی زندگی 
یک جانش��ینی ابتدا به صورت روستانش��ینی و س��پس 
شهرنشینی، تامین سرپناه از اولین دغدغه های بشر بود 
که برای رفع این نیاز پایه، استفاده از مصالح در دسترس 
همواره بهترین گزینه بوده اس��ت. ایجاد این شرایط و 
تمرکز جمعیت انس��انی در نقاطی خاص برای گذران 
زندگی و تامین معاش باعث گردید تا این هس��ته های 
سکونتی در صورت عدم پیش بینی های الزم به عنوان 
اولین نقاطی باشند که در اثر بروز حوادثی مانند سیل و 
زلزله آسیب های جدی را متحمل شوند. با این توصیف 
بروز بالیای طبیعی و بعضا انسان ساز امری بدیهی است 
که اهمیت آن بیش��تر در مواقعی قابل لمس است که 
مراکز سکونتی روستایی با ویژگی تراکم جمعیتی باال و 
بافت و س��اختار نامقاوم و فرس��وده ابع��اد این حوادث 
طبیعی را وس��عتی دوچندان بخشیده و همواره یکی از 
دغدغه های اصلی تمامی مدیران روستایی و بحران و 
جامعه روستایی، بررسی شیوه های مقابله با آن ها بوده 
است. یکی از موضوعات اساسی در مدیریت بحران که 
در فرآیند پس از بحران مصداق پیدا می کند بهداش��ت 

محیط می باش��د. این نوشتار س��عی دارد با برشمردن 
اصول اساسی این مفهوم پیوند و ارتباط آن با مدیریت 
بحران و بالیای طبیع��ی را ارائه و نقش دهیاری ها در 
تحقق بهداشت محیط و ایجاد فضای ایمن در روستاها 

را بیان نماید.
تعیین حوزه ی مفهومی
 مفهوم بحران و مدیریت بحران

معموال از بحران و مفاهیم مش��ابه برداش��ت های 
علمی متفاوتی ارائه می شود. در فرهنگ لغات آکسفورد 
بح��ران »یک واقعه یا اتفاق غیر قابل پیش بینی مانند 
تصادف، آتش س��وزی و وقوع س��یل اس��ت که در اثر 
آن ممکن اس��ت افرادی کشته شده یا خساراتی ایجاد 
ش��ود.« در فرهنگ وبستر “به یک اتفاق خطرناک که 
باعث خس��ارت و تلفات می ش��ود” و در فرهنگ لغت 
معین “آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی باالترین مرحله ی 
یک جریان یا فرایند” بحران تعریف شده است. از نظر 
س��ازمان ملل متحد بحران »وقفه ی کامل یا بخشی 
از فعالیت ه��ای گ��روه یا جامعه که هم��راه با ضایعات 
جانی، خس��ارات مالی و آسیب های محیطی گسترش 
یافت��ه و جامعه بعضا با منابعی ک��ه در اختیار دارد، قادر 
به جبران آن نمی باشد.« )حبیبی، 1388: 43(. به عنوان 
 نتیجه و در تطبیق با تعاریف ارائه ش��ده می توان گفت 
بحران” وق��وع یک اتفاق غیر متعارف که باعث ایجاد 
عدم تعادل و آش��فتگی محیطی می ش��ود و جامعه ی 
تحت تاثیر آن به کمک جه��ت تامین نیازمندی های 
اولی��ه و روزم��ره نیازمند می ش��وند.” در مواجهه با هر 
بحرانی اولین فعالیت الزم و حیاتی دسته بندی حقایق 
و واقعیت هاس��ت. به این مفهوم که چه چیزی رخ داده 
است، چه اقداماتی در مقابل آن انجام خواهید داد و آینده 

چگونه خواهد بود.” )تن برگ، 1373: 42( لذا ریش��ه ی 
برخورد با این حقایق در نحوه ی مدیریت بحران نهفته 
است. از نظر مفهوم و محتوا دو واژه ی مذکور با یکدیگر 
تفاوت دارند. در حوزه ی مفهومی حوادث طبیعی مانند 
زلزله، سیل، آتش فشان، گردباد و سایر حوادث مشابه در 
صورتی که برای مدیریت آن ها، اصول و چارچوب هایی 
Disaster Manag -  به کار رود، معموال از واژه ی
ment استفاده می شود که کلیه ی اقدامات مربوط به 
قبل، حین و پس از بحران را در بر می گیرد. لذا حوادثی 
که ریشه ی طبیعی یا انسانی دارند و به صورت ناگزیر و 
خارج از اراده ی انسانی رخ می دهد، در حوزه ی مفهومی 

این واژه قرار می گیرند.
   مفهوم بهداشت محیط

 این مفه��وم از دو واژه ی “بهداش��ت” و “محیط” 
تشکیل شده است. سازمان بهداشت جهانی، بهداشت 
را چنین تعریف می کند: بهداشت عبارت است از علم و 
فن پیشگیری از بیماری ها، افزایش طول عمر، آموزش 
بهداشت فردی به اش��خاص، ارائه ی خدمات پزشکی 

مدیریت روستایی و بهداشت محیط
 در بالیای طبیعی)مفاهیم، اصول پایه و وظایف(

ش
آموز
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و پرستاری به منظور تش��خیص فوری، درمان، توسعه 
و تکمیل خدم��ات اجتماعی جهت رفع نیازمندی های 
م��ردم و تامین وس��ایل زندگی به نحوی ک��ه هر فرد 
بتواند از س��المت و طول عمر بیشتری برخوردار گردد. 
بهداشت، حالت بهبود و سالمت کامل جسمانی و روانی 
و اجتماعی است و تنها به فقدان بیماری یا عدم نقص 

عضو محدود نمی شود.
همچنی��ن محیط ب��ه گونه ه��ای مختلفی تعریف 
شده اس��ت و می توان آن ها را در قالب محیط طبیعی، 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی، کالب��دی و ... برش��مرد. آن چه 
در این نوش��تار بیش��تر مالک عمل قرار گرفته است 
موضوع محیط طبیعی و بس��تری است که روستاها در 
مکان گزینی آن ق��رار گرفته اند. در واقع در مفهوم عام 
آن چه در پیرامون انس��ان قرار دارد و بر زندگی انس��ان 

تاثیر می گذارد را می توان محیط تعریف نمود.
در پیوند ای��ن دو مفهوم می ت��وان اذعان نمود که 
بهداشت محیط عبارتست از “کنترل عواملی از محیط 
زندگی که به گونه ای بر روی س��المت جسمی، روانی 
و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.” در تشریح مفهومی 
این تعریف بر چند واژه ی کلیدی تاکید شده است که در 
تطبیق با مفهوم محیط و بهداشت که به صورت جداگانه 
ارائه شد، ذکر آن ها ضرورت دارد. توجه به عوامل کنترل 
محیطی اولین واژه ی کلیدی این تعریف قلمداد می شود. 
در واقع بهداش��ت محیط در ذیل یک س��ری اقدامات 
و فعالیت های قابل تعریف اس��ت که خروجی و هدف 
نهایی آن کنترل عوامل مخرب و تاثیرگذار می باش��د. 

در ادام��ه این مفهوم با س��وال عم��ده ی برنامه ریزی 
در این زمینه مواجه می ش��ویم ک��ه آن کجایی کاربرد 
اقدامات کنترلی است که در تعریف صدرالذکر به محیط 
زندگی به صورت عام اشاره دارد. لذا تعبیر محیط زندگی 
تقریبا بخش عمده ای از طبقه بندی های عام محیط در 
وجوه مختلف آن را در برمی گیرد. مفهوم کلیدی دیگر 
موضوع س��المت و ابعاد مختلف آن می باشد. در واقع 
س��المت جسمی، روانی و اجتماعی انسان در نتیجه ی 

عدم کنترل عوامل محیطی تحت تاثیر قرار می گیرد.
در واق��ع هدف بهداش��ت محیط کنت��رل کلیه ی 
عواملی اس��ت که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقا 
و س��المتی انس��ان اعمال می کنند. برای رس��یدن به 
ای��ن هدف، بهره گیری از دانش زیس��ت محیطی و نیز 
کاربس��ت اصول مهندس��ی به منظور کنترل، اصالح و 
بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی محیط جهت 
حفظ و ارتقای سالمتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت 
می یابد. از دیدگاه کاربردی نیز می توان بهداشت محیط 
را بدین ش��رح تعریف کرد: “بهداش��ت محیط، تکوین 
نظم یافته، ارتقا و اجرای معیارهایی اس��ت که شرایط 
خارجی مسبب بیماری، ناتوانی و سلب آسایش از انسان 
را کنترل می کنند.” در این مجموعه معیارهای ساختار 
یافته عالوه بر حفظ سالمت و ایمنی، جنبه های زیبایی 
شناختی نیز متناسب با نیازها و انتظارات جامعه ی هدف 
گنجانده می ش��ود. به عنوان نتیجه این موارد و بر این 
اس��اس مهم ترین هدف بهداش��ت محیط، مطالعه ی 
عوامل محیطی مضر برای سالمتی انسان و تشخیص 
و پیشگیری، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل 
تلقی می گردد. بهداش��ت محیط به طور موکد سالمتی 
انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری 
می کند و کیفیت محیط و حفظ سالمتی اکوسیستم ها 

را به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار می دهد.
مطابق مطالب پیش گفته در نتیجه ی بروز بالیای 
طبیعی و گسستگی ایجاد شده در شرایط محیط طبیعی 
و برهم خوردن نظم منطقی و ارتباطات بین عناصر موثر 
در زندگی و سالمت افراد جامعه ضرورت توجه به یکی 
از موضوعات کلیدی مانند بهداشت محیط توجه تام و 

تمامی را طلب می نماید.
 ارتباط  اثرات عمومی بالیا و 

بهداشت محیط
معم��وال متعاقب رخ��داد بالیای طبیعی و انس��ان 
س��اخت اثراتی به جای می ماند. برداشت اولیه از اثرات 

بالیا به دو دس��ته اثرات جانی و مالی قابل دسته بندی 
اس��ت. اثرات جانی شامل کش��ته شدگان، مجروحین، 
معلولین و مفقودین می باش��د. در این دسته بندی برای 
کش��ته ش��دگان در هنگام وقوع و در صحنه ی حادثه 
باید پیش اندیش��ی های الزم صورت گرفته باشد تا در 
اس��رع وقت و با هدف جلوگیری از ایجاد اثرات ثانویه، 
نظام مدیریت بحران بتواند تمهیدات اساسی را فراهم 
نماید. لذا این دسته در ساعات اولیه ی وقوع حوادث در 
قالب اصول و قواعد حاک��م بر مدیریت عملیات امداد 
و نجات س��اماندهی و تعیین تکلیف می ش��وند. اصول 
اولیه ی بهداشت محیط در بالیا طلب می کند تا پس از 
انجام امور شرعی و عرفی، با هدف جلوگیری از انتقال 
آس��یب های احتمالی ناشی از وجود اجساد در زیر آوار و 
یا محیط های آس��یب دیده نسبت به دفن اجساد و دور 
نمودن آن ها از محیط زندگی و یا مراکز سکونت گاهی 
آسیب دیده اقدام نمود. این مهم از این حیث واجد اهمیت 
است که عامل زمان در آن نقش تعیین کننده ای دارد. 
در زمینه ی رسیدگی به مجروحان نیز بر اساس اصول 
تریاژ و اولویت بندی رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان 
ناش��ی از حوادث در صحنه ی حادثه و انتقال به مراکز 
درمان��ی، فعالیت های امداد و نج��ات صورت می گیرد. 
در مورد این دس��ته از آسیب دیدگان نیز رعایت اصول 
بهداشتی از جمله دفن صحیح پسماندهای بیمارستانی 
و درمان��ی واجد اهمیت اس��ت. در برخ��ی از بحران ها 
به دلیل گستردگی جامعه ی آسیب دیده، معموال کمتر 
ب��ه این موضوع اهمیت داده می ش��ود اما عدم رعایت 
نکات بهداشتی می تواند باعث ایجاد اثرات ثانویه ی بلند 
مدتی در مراکز سکونت گاهی گردد. وضعیت کسانی که 
بر اثر بروز حوادث دارای معلولیت هایی می ش��وند با دو 
دسته ی قبل متفاوت است. آن ها ضمن این که ابتدا در 
دسته ی مجروحان قرار داشته اند و از خدمات بهداشتی 
و درمانی بهره مند ش��ده اند، به دلیل اثرپذیری از بالیا و 
معلولی��ت حاصل از آن ممکن اس��ت تا پایان عمر و یا 
در مدت طوالنی دچار کم توانی ش��ده و نیازمند کمک 
باشند. در این صورت اثرپذیری این افراد طوالنی مدت 
بوده و انتظار حمایت های بلندمدت و دامنه داری از آن ها 
م��ی رود که حمایت از این اف��راد هزینه های فراوانی را 
در نظام مدیریت بحران به همراه دارد و دولت و س��ایر 
نهادهای حمایتی و امدادی می بایست چتر حمایتی خود 
را تا مدت طوالنی برای این افراد تمهید نمایند. گاهی 
اوقات بحران هایی مانند جنگ، س��یل، گردباد و مانند 

مهم ترین هدف 
بهداشت محیط، 
مطالعه ی عوامل 

محیطی مضر برای 
سالمتی انسان 

و تشخیص و 
پیشگیری، رفع 
و کنترل اثرات 

سوء ناشی از 
این عوامل تلقی 

می گردد.
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این ها دارای مفقودین می باشند که به دلیل نامعلوم بودن 
سرنوش��ت این افراد، معموال خانواده های آسیب دیده و 
مسئوالن کش��وری، زمان طوالنی مدتی درگیر مرتفع 
نمودن این موضوع هستند و کمتر می توان پیش بینی از 

آینده ی این افراد نمود.
اثرات مالی و یا به تعبیری خسارت مالی و اقتصادی 
ناش��ی از ب��روز بالی��ا نیز معم��وال به اثرات��ی اطالق 
می گردد که به زیرساخت ها، تاسیسات، ساختمان ها و 
به طور کلی ام��وال و دارایی های عمومی و اختصاصی 
ش��هروندان وارد می ش��ود. گاهی این اث��رات به حدی 
اس��ت که فرآیند توس��عه ی اقتصادی در یک کشور را 
دچار اختالل می کن��د و بخش مهمی از منابع و تولید 
ناخالص داخلی را به س��مت رف��ع خالها و کمبودهای 
ناش��ی از اث��رات بالیا در بخش ه��ای مختلف هدایت 
می نماید. در صورتی که دارایی های آس��یب دیده به دو 
دس��ته ی عمومی و اختصاصی طبقه بندی شود، نقش 
دولت و دس��تگاه های مسئول نیز در تامین و بازسازی 
آن ها روش��ن می شود. اما این موضوع بیشتر در ارتباط 
با نوع اشتغال غالب و محل درآمد ساکنین با بهداشت 
محیط در بالیا ارتباط دارد. به عنوان نمونه در روستاهای 
کش��ور در صورت دارا بودن ش��غل دامپ��روری، اثرات 
اقتصادی بالیا به اموال اختصاصی افراد وارد می ش��ود؛ 
اما در صورتی که تمهیدات بهداشتی الزم در این زمینه 
اندیشیده نشود، فساد الشه ی این حیوانات ممکن است 
باعث ایجاد بیماری های مسری در محیط آسیب دیده 
گردد. این مس��ئله در زلزله ی س��ال 1391 آذریایجان 
شرقی به صورت بارزی نمود عینی یافته بود. این مهم 
در نقاط روس��تایی به گونه ای و در محیط های شهری 

به گونه ی دیگر قابل تعریف و تفسیر است.
اما بخش مهم دیگری ک��ه در اثرات بالیا معموال 
کمتر به آن پرداخته می ش��ود، اثرات روانی � اجتماعی    
می باش��د. فوت، مصدومیت و معلولیت ها عالوه بر اثر 
مستقیم بر شخص، بر نزدیکان نیز اثر تبعی دارد و آن ها 
را دچار تالمات روحی و روانی می نماید. لذا مراقبت های 
مرب��وط به بهداش��ت روانی در بالیا نی��ز واجد اهمیت 
می گ��ردد و این مهم در دان��ش فعلی مدیریت بحران 
از جای��گاه ویژه ای بین متخصص��ان علوم اجتماعی و 

روان شناسی و بهداشت حرفه ای برخوردار می باشد.
در پیوند بین موضوعات بهداش��ت محیط و اثرات 
عموم��ی بالی��ا می توان اذع��ان نمود که ه��ر یک از 
گروه ه��ای تاثی��ر پذیر از بالی��ا به ص��ورت خاص بر 
بهداشت محیط در بالیا تاثیر می گذارند. اولین و شاید 
مهمترین گروه عالوه بر دسته بندی های فوق که بیشتر 
از منظر آس��یب دیدگان صورت گرفت افرادی هستند 
که در هیچ ی��ک از گروه های فوق قرار نمی گیرند. در 
واقع افرادی که از حادثه جان س��الم به در برده اند. این 
افراد نیز در ش��رایطی هستند که تامین نیازمندی های 
اساس��ی آن ه��ا اص��ل اول در مدیریت بح��ران تلقی 
می شود. تامین نیازهای بهداشتی )سرویس بهداشتی، 
حمام و غیره(، غذایی، امنیتی، آب و فاضالب، مسکن 
و سرپناه و سایر موارد مش��ابه از ضروریات اولیه برای 
جامعه ی آسیب دیده تلقی می شود. امرار معاش و گذران 

زندگی به شکل معمول در شرایط بحرانی باعث تولید 
پسماندهایی می شود که شکل، اندازه و ترکیب آن ها با 
آنچه در شرایط عادی بوده نیز متفاوت است. این اولین 
موضوعی اس��ت که س��اماندهی جدی در محیط های 

آسیب دیده از بالیا را طلب می کند.
 بهداشت محیط و طبقه بندی بالیا

بالیا در چارچوب دیدگاه های مختلف قابل تعریف و 
تبیین می باشد. در واقع منشا و علل ایجاد کننده، سطح 
تاثیر، ش��دت و درجه ی وقوع را می توان از محورهای 
اصلی طبقه بندی بالیا تعریف نمود. بر اس��اس منشا و 
علل ایجاد کننده، بالیا به دو دسته ی مشخص تقسیم 

می شوند:
 بالیای طبیعی: منشا و علل ایجاد کننده ی آن در 
طبیعت و رفتارهای ناشی از واکنش و به فعلیت رسیدن 
برخی خطرات بالقوه ی طبیعی است. زلزله، سیل، آتش 
فش��ان، گردبادها و 41 مورد حادثه ی ش��ناخته شده ی 
دیگر در این دس��ته جای می گیرن��د. در واقع این بالیا 
در اثر عمل طبیعت رخ می دهند و محصول فعالیت های 
طبیعت هس��تند. این بالیا معموال اثرات گس��ترده ی 
جان��ی و مالی را به دنبال دارند و ش��رایط خاصی نیز در 
اثر بی نظمی های متعاقب وقوع آن ها ایجاد می شود که 
رعایت الزامات خاصی را برای بهداشت محیط ضروری 
می س��ازد. به عنوان نمونه در حادثه ی سیل، گستردگی 
پهنه ی آس��یب دی��ده و آوارگی و بی س��رپناهی افراد 
جامعه توجه به تامین نیازمندی های آس��یب دیدگان را 
به صورت جمعی و اردوگاهی طلب می کند و در نتیجه 
این ش��رایط ایجاد تمهیدات بهداشتی بسیار سخت و 
پیچیده می باش��د. در حادثه ی زلزله نیز بسته به شدت 
و وسعت پهنه ی آسیب دیده، عدم دسترسی به آسیب 
دیدگان در شرایط اولیه و نیاز به تامین حداقل امکانات 
و تجهیزات، توجه به بهداش��ت ف��ردی و اجتماعی و 

محیطی را ضروری می سازد.
 بالیای انس�ان س�اخت:  علل ایجاد کننده ی 
ای��ن بالیا ریش��ه در فعالیت های انس��انی دارد و بعضا 
س��هل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی و گاهی اراده 
و اختیار انس��ان باعث بروز آن ها می شود. آتش سوزی، 
تصادفات رانندگی و جن��گ را می توان از مصادیق آن 
برشمرد که محصول فعالیت یا عملکرد انسان است. در 
این گونه حوادث به دلیل قابل کنترل بودن و وس��عت و 
پهنه ی در خطر و آسیب دیده، کنترل بهداشت محیط 

بیشتر از بالیای طبیعی میسر می باشد.
در یک دس��ته بندی دیگر حوادث بر حس��ب سطح 
تاثیرگذاری بر محیط به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1- حوادث پهنه ای:  به حوادثی اطالق می شود که 
س��طح تاثیر و دامنه ی اثرگذاری آن پهنه ی جغرافیایی 
مشخصی را در برمی گیرد. این حوادث که بعضا طیف 
حوادث طبیعی مانند زلزله یا س��یل یا آتشفشان و سایر 
حوادث مش��ابه را ش��امل می ش��وند، اگر چ��ه در یک 
نقط��ه ی کانونی یا حوزه ی خاص بروز می کنند، اما اثر 
آن ها وسعت جغرافیایی فراتر از یک نقطه را در معرض 
خطر قرار می دهد. به عنوان مثال زلزله در یک نقطه ی 
کانونی و در اثر یک فرآیند تکتونیکی و زمین س��اختی 

رخ می دهد اما یک روستا یا  شهر با وسعت جغرافیایی 
گسترده یا شهرستان و بعضا یک استان را تحت تاثیر 
ق��رار می دهد؛ اگر چه در کان��ون و یا نقاط نزدیک آن، 
اثر این پدیده ی طبیعی بیشتر است. در این حوادث که 
سنخیتی با بالیای طبیعی دارد، به دلیل موارد پیش گفته 
و وسعت و تعداد افراد آسیب دیده، امکانات و تجهیزات 
خاصی برای بهداشت محیط در بالیا ضرورت می یابد.

2- حوادث نقطه ای: ای��ن حوادث در یک نقطه ی 
جغرافیایی و با وس��عت کم رخ می دهد و معموال طیف 
حوادث انس��ان ساخت را شامل می شود. آتش سوزی و 
تصادفات را می توان از مصادیق آن برشمرد و انجام امور 
بهداشتی و کنترل عوامل مخرب محیطی تاثیرگذار بر 

زندگی انسان نیز بیشتر قابل کنترل است.
3- حوادث نقطه ای � پهنه ای: ش��امل آن دسته از 
حوادثی می ش��ود که اگرچه از جنس حوادث نقطه ای 
هس��تند، اما اثر آن به صورت پهنه ای به جای می ماند. 
مصداق بارز این دسته از حوادث آتش سوزی جنگل ها 
را می توان عن��وان نمود که بروز و وقوع آن نقطه ای و 
اثر و س��طح تاثیر آن پهنه ای از جنگل ها و مراتع را در 

برمی گیرد.
 مولفه های کلیدی بهداشت محیط 

در بالیا
اگ��ر مدیری��ت بح��ران را مجموع��ه اقدام��ات و 
برنامه هایی بدانیم که قبل، حین و پس از بحران برای 
رسیدگی به امور و نیازمندی های جامعه انجام می گیرد، 
انجام امور بهداشتی نیز نیازمند پیش اندیشی های الزم 
برای کنترل آسیب های احتمالی می باشد. توجه به امور 
بهداشتی گاه همپایه با تامین نیازمندی های اولیه تلقی 
می ش��ود و همزمان با ارائه ی این نیازه��ا باید به امور 

بهداشتی نیز توجه خاصی صورت گیرد.
ب��ا این توصیف قبل از ب��روز بالیا انجام تمهیداتی 
از سوی دستگاه های مس��ئول و انتقال آن ها به محل 
بروز حادثه می تواند نقش موثری در کنترل عوامل منفی 
موثر بر محیط زندگی مردم داشته باشد. در هنگام بروز 
بالیا نیز این موضوع بیشتر اهمیت می یابد. محورهای 
کلیدی بهداش��ت محیط در بالیا را می توان مبتنی بر 
نیازمندی های اولیه ی جامعه ی آسیب دیده به شرح زیر 

دسته بندی و ارائه نمود:
1- بررسی محیط بروز حادثه و تعیین مکانیسم ها و 
امکان انتقال بیماری های شایع و یا اپیدمی های احتمالی 
مبتنی بر شرایط محیطی موجود و نحوه ی پیشگیری و 

کنترل آن ها
2- تامین آب سالم و بهداشتی: در اثر بروز بالیایی 
مانند س��یل و زلزله امکان دسترس��ی به آب س��الم و 
بهداش��تی به دلیل شکس��تگی خطوط انتقال میس��ر 
نمی باش��د. در این ش��رایط حداقل نیاز آسیب دیدگان 
تامین آب سالم و کافی است. تامین این نیاز به صورت 
ارائه ی آب بس��ته بندی شده در ظروف یک بار مصرف 
است که اگرچه کمک موثری به دسترسی بهداشتی به 
آب آشامیدنی می نماید، اما ظروف آب معدنی مسئله ی 
جدی است که جمع آوری و دفع آن ها به یک مسئله ی 

جدی تبدیل می شود.

بهداشت محیط 
به طور موکد 
سالمتی انسان و 
بهداشت مردم 
را به عنوان 
هدف اصلی 
پیگیری می کند 
و کیفیت محیط 
و حفظ سالمتی 
اکوسیستم ها 
را به طور 
غیرمستقیم 
مورد توجه قرار 
می دهد.
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3- جمع آوری و دفع پسماندهای عادی و خطرناک: 
به دلیل ارائ��ه ی نیازمندی های جامعه ی آس��یب دیده 
به صورت بس��ته بندی و ظروف یک بار مصرف و عدم 
وجود ش��بکه و سیستم جمع آوری پسماندها، شرایطی 
در محیط زندگی به وجود می آید که کنترل آن نیازمند 
یک برنامه ریزی دقیق و منطقی مبتنی بر شرح وظایف 
مشخص و تعریف نهاد و دستگاه مسئول در این زمینه 
می باش��د. این موضوع در مورد پس��ماندهای سمی و 
خطرناک مانند پسماندهای بیمارستانی و صنعتی موجود 
در محل بس��یار حائز اهمیت اس��ت. عدم توجه جدی 
به این نوع از پس��ماندها عواقب جب��ران ناپذیری را در 

منطقه ی آسیب دیده به جای می گذارد.
4- دفع بهداشتی فاضالب ها: فاضالب های ناشی 
از ایجاد سرویس های بهداشتی و حمام های عمومی و 
صحرایی نیز از جمله نکات اساسی و محورهای کلیدی 
در تامین بهداشت محیط در بالیا تلقی می شوند. اگرچه 
با نصب و راه اندازی آن ها بهداشت افراد جامعه ی آسیب 
دیده تامین می شود، اما باید توجه شود که خود به عنوان 
عامل��ی بر س��المت و محیط زندگی افراد س��اکن در 

منطقه ی آسیب دیده اثر منفی به جای نگذارد.
5- جلوگیری از آلودگی م��واد غذایی: مواد غذایی 
ک��ه در هنگام ب��روز بالیا اس��تفاده می ش��ود معموال 
به صورت کنسرو و یا بسته بندی شده مصرف می شود. 
بهداش��ت مواد غذایی قابل تحویل ب��ه مردم به عنوان 
اولین نکته و متعاقب آن جمع آوری پس��ماندها و دفع 
آن به عن��وان نکته ی دوم و موثر در بهداش��ت محیط 
قاب��ل طرح می باش��د؛ به وی��ژه زمانی که غ��ذای گرم 
به مردم داده می ش��ود این موضوع تش��دید می شود و 
نگرانی در اثر عوامل مخرب بر زندگی در بالیا بیش��تر 

می شود. 
 دهیاری ها و بهداشت محیط 

در بالیا )بررسی وظایف قانونی و 
برنامه های قابل انجام(

محرومیت جامعه ی روس��تایی کشور از تجهیزات 
مقابل��ه با ح��وادث و تش��کیالت مدیریت بح��ران یا 
گروه ه��ای داوطل��ب ام��داد و نجات و نیز اق��دام دیر 
هنگام نهادهای مرتبط با مدیریت بحران که در هنگام 
اضطرار عمدتا در شهرها مستقر می شوند، سبب افزایش 
خس��ارات ناش��ی از وقوع حوادث و بالیای مختلف در 
روس��تاها می ش��ود. با توجه به روحیه ی خودکفایی در 
جامعه ی روس��تایی، توانمندس��ازی آن ها در زمینه ی 
پیش��گیری از ایجاد زمینه های بروز بحران و مقابله با 
بحران می تواند نقش موثری در کاهش خسارات ناشی 
از بروز بحران های طبیعی و انسانی ایفا کند. با تشکیل 
دهیاری ها به عنوان نهاد مدیریت روستایی در روستاهای 
کش��ور، امکان مناس��بی برای پیگیری، زمینه سازی و 
تداوم برنامه های مربوط به ایمنی و مدیریت بحران در 
جامعه ی روستایی از طرف نهادهای مرتبط با مدیریت 
بحران در کشور فراهم شده است. مدیریت امور عمومی 
به ویژه مدیریت شهری و مدیریت روستایی در ایران از 
عرصه هایی هستند که کمتر مورد بررسی و تحلیل واقع 
شده اند. مروری بر ادبیات موجود در این زمینه نشان گر 

این موضوع اس��ت که اص��وال در این خصوص کمتر 
اندیشه ورزی حتی در رش��ته های مرتبطی مانند علوم 
سیاس��ی و اداری شده اس��ت. نظام مدیریت روستایی 
در ای��ران طی تاریخ طوالنی خود تحوالتی را به لحاظ 
س��اختاری پشت سر گذاشته اس��ت. تا پیش از انقالب 
مشروطه مالک و سپس کدخدا به عنوان نماینده مالک 
صاحبان اصلی روستاها محس��وب می شدند و اداره ی 
امور روستا به صورت سنتی در دست آن ها بود. تا پیش 
از اجرای قانون تاس��یس دهیاری های خودکفا در آغاز 
س��ال 1381، هیچ نهادی برای انجام وظایف مدیریت 
امور عمومی در روستاها که مبنایی قانونی داشته باشد، 
وجود نداش��ت. اگر چه ش��وراهای اسالمی روستایی از 
سال 1377 تشکیل شده بودند، اما این شوراها ماهیت 
اجرای��ی ندارن��د و کار اصل��ی آن ها سیاس��ت گذاری، 
برنامه ریزی، نظارت بر اجرای برنامه ها و رفع اختالفات 
اهالی اس��ت. چنان که پس از پیروزی انقالب اسالمی 
وزارت جهاد س��ازندگی ش��وراهای روس��تایی را بدون 
داش��تن بازوی اجرایی تشکیل داد ولی به دلیل نداشتن 
پش��توانه ی قانون��ی و مال��ی توفیقی پایدار به دس��ت 
نیاوردند. محیط زندگی روستایی به سبب ویژگی هایی 
مانند س��ازگاری با طبیعت و آسیب رسانی کمتر به آن، 
وجود روابط گرم و صمیمانه و ش��بکه های اجتماعی و 
تورهای حمایتی از آن دسته اشکال زندگی جمعی است 
که در کشورهای توسعه یافته تالش بسیاری در حفظ 
و نگهداری آن می شود. یکی از عوامل تخریب زندگی 
روستایی مهاجرت ناشی از وجود تبعیضات میان شهر و 
روستا است که طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، دولت وظیفه دارد تا این تبعیض ها را از 
میان برداش��ته و امکانات عادالنه را برای همه فراهم 
نماید. حفظ جامعه ی روستایی در کشور و ارتقای کیفیت 
زندگی روس��تاییان از طریق سیاست مورد بهبود سطح 
زندگی، معیشت و فرصت های ارتقای روستاییان فراهم 
می آیند. یک عامل مهم در تحقق این سیاس��ت توجه 
به مدیریت امور عمومی روس��تا و انجام اقداماتی مانند 
سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تدارک تجهیزات و 
باالخره فراهم کردن آموزش ه��ای الزم به کارگزاران 
دهیاری ها و اهالی روس��تاها است. دهیاری ها به عنوان 
متولی��ان مدیری��ت روس��تایی دارای 47 بن��د وظیفه 
می باش��ند که در چند بند نیز وظیف��ه ی تامین ایمنی 
روس��تا و روس��تاییان در برابر حوادث را به عهده دارند. 
به موجب بند 30 از ماده ی 10 اساس��نامه تشکیالت و 
سازمان دهیاری ها مصوب هیات وزیران یکی از وظایف 
دهیاری ها به عنوان متولیان اداره ی امور روستاها، اتخاذ 
تدابیر الزم برای حفظ روس��تا از خطر سیل و حریق و 
رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع 
در معابر و اماکن عمومی و... می باش��د که این وظیفه 
مدیریت روس��تا را ملزم به برنامه ریزی برای محافظت 
روس��تا از حوادث می نماید و در نتیجه الزم اس��ت زیر 
بناهای تحقق این وظیفه نیز در روس��تاها شامل ایجاد 
تاسیس��ات حفاظتی خرید تجهیزات و امکانات ایمنی 
و آتش نش��انی به عنوان زیربناه��ای اولیه فراهم گردد. 
همچنین به موجب بند 39 م��اده ی فوق الذکر دهیار و 

دهیاری موظف به همکاری با واحدهای امدادرس��انی 
در هن��گام وقوع حوادث غیرمترقب��ه و بالیای طبیعی 
می باشد. برخی از وظایف مدیریت روستایی نیز جنبه ی 
پیشگیرانه یا کاهش دهنده ی آثار بالیای طبیعی دارد. 
نظارت بر س��اخت و س��ازها در محدوده ی روس��تاها، 
اجرای طرح هادی در همکاری با دستگاه های مسئول 
نیز از این نوع وظایف تلقی می شود. پس می توان نتیجه 
گرفت که مدیریت روس��تایی به لحاظ نقش و وظایف 
قانون��ی و جایگاه تش��کیالتی می تواند نقش عمده ای 
در تحقق روس��تاهای ایمن در برابر حوادث و بهداشت 
محیط در بالیا در چارچوب محورهای زیر داشته باشد:

1- جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در هنگام 
بروز بالیا

2- پیش بین��ی مکان دفن بهداش��تی زباله قبل از 
بحران و یا انتقال زباله به مکان های مناسب

3- مکان یاب��ی اردوگاه ه��ای موق��ت و اضطراری 
به ص��ورت متمرکز ب��ا هدف ارائه ی خدم��ات بهینه و 

رعایت اصول بهداشتی در بالیا
4- نظ��ارت ب��ر توزیع اق��الم غذایی، آب و س��ایر 

نیازمندی های آسیب دیدگان
5- دفن اجساد فوت شدگان ناشی از بالیای طبیعی

6- توجه ویژه به پسماندهای خطرناک
 نتیجه گیری و پیشنهادها:

در ح��ال حاضر با تش��کیل ش��وراهای اس��المی 
روس��تایی و تاس��یس دهیاری ها بخش عم��ده ای از 
مش��کالت کالن مدیریت روستایی که ناشی از نادیده 
گرفتن مقام اجرایی و تغییرات مداوم ساختاری بوده به 
اتمام رس��یده اس��ت. تجربه ی نهاد اجرایی رسمی و با 
مش��روعیت قانونی و فعالیت زیر نظر شورای اسالمی 
روستا برای ارائه ی خدمات عمومی کامال جدید است. 
در زمینه ی برنامه ریزی و مدیریت ایمنی در محیط های 
روستایی نوع مصالح ساختمانی و مقاومت آن ها، ساختار 
و کالبد س��کونت گاه های روس��تا، نحوه ی معیش��ت و 
شیوه ی غالب زندگی و ... تاثیرگذار می باشد. دهیاری ها 
به موجب وظایف قانونی موجود در اساسنامه، تشکیالت 
و س��ازمان دهیاری ها مصوب هیات وزیران می بایست  
برنامه ریزی الزم را برای ایمنی روستا انجام دهند. اساسا 
با حضور دهیاری و شورای اسالمی در روستاها، شرایط 
الزم برای توانمندس��ازی روستاییان در برابر خطرات و 
بحران ه��ای محیطی و آماده ک��ردن آن ها برای حفظ 
جان و مال شهروندان در برابر خطرات انسانی و طبیعی 
و بهداش��ت محیط در این شرایط بیش از پیش فراهم 
اس��ت. در این فرصت همکاری سازمان ها و نهادهای 
مرتبط با مدیریت بحران در کشور برای توانمندسازی 
روستاییان با محوریت دهیاران می تواند تاثیرات ژرفی 
در آماده کردن روس��تاییان و ایمن س��ازی روستاها در 
برابر حوادث و بالیای طبیعی و انسانی داشته باشد. در 
زمینه ی بهداشت محیط در بالیا نیز بر حسب وظایف 
قانونی، تعهداتی بر عهده ی دهیاری ها گذاش��ته شده 
اس��ت که انجام بهینه ی امور مرتبط با آن نقش تعیین 
کننده ای در کاهش اثرات ثانویه ی احتمالی ناشی از بروز 

بالیا خواهد داشت.

مواد غذایی که 
در هنگام بروز 

بالیا استفاده 
می شود معموال 

به صورت کنسرو 
و یا بسته بندی 

شده مصرف 
می شود. بهداشت 
مواد غذایی قابل 

تحویل به مردم 
به عنوان اولین 
نکته و متعاقب 

آن جمع آوری 
پسماندها و دفع 

آن به عنوان 
نکته ی دوم و 

موثر در بهداشت 
محیط قابل طرح 

می باشد.
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امروزه جستجوی روش های مقرون به صرفه 
جهت دفع انواع پسماندهای تولیدی در شهر 
و روس��تا ب��ه یکی از مهم ترین مس��ائل م��ورد بحث 
کارشناسان و دس��ت اندرکاران مدیریت پسماند تبدیل 
شده است. با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور ایران، 
در حال حاضر استفاده از »کمپوست« به عنوان یکی از 
بهترین روش های بازیافت و بازیابی مواد شناخته شده 

است.
می دانیم اقلیم ایران خشک است، میزان بارندگی در 
سال کم و پوشش گیاهی در اکثر نقاط آن ناچیز است؛ 
بنابراین خاک ایران عمیقا دچار کمبود مواد آلی است. 
آمار نشان می دهد که 60 درصد از خاک زیر کشت در 
ایران دارای کمتر از یک درصد مواد آلی است. از طرفی 
مواد آلی خاک یکی از اجزای بس��یار مهم آن است که 
به طور مستقیم و غیر مستقیم تغذیه گیاه، رشد و تولید 
محص��ول را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین افزایش 
م��واد آلی یک��ی از ارکان افزایش باروری خاک بوده و 
بر روی حاصل خیزی آن تاثیر مس��تقیم دارد. در حال 
حاضر یکی از راه های افزایش مواد آلی خاک، در کنار 

استفاده از کودهای حیوانی و بقایای گیاهی و حیوانی، 
استفاده ی مناسب از کودهای کمپوست و بیوکمپوست 
می باش��د. در واق��ع از مدت ها پیش انس��ان ها در کنار 
کشاورزی، به تولید نوعی از کمپوست مشغول بوده اند. 
جمع آوری ضایعات باغی و ریختن آن ها در گودال ها و 
پوشاندن با خاک در واقع به نوعی پیش زمینه ی تولید 

کمپوست در شکل و قالب امروزی بوده است.
با ش��رح این مقدمه به نظر می رس��د لزوم افزایش 
دانش و کارایی روستاییان در زمینه ی تولید کمپوست 
خانگی در مرحله ی اول و س��پس اق��دام جهت تولید 
متمرکز کمپوست و استفاده ی گسترده از آن در بخش 

کشاورزی مشخص شده باشد.
مدیریت پس��ماند در روس��تاها با بهب��ود وضعیت 
بهداشتی ساکنین و ارتقای بهداشت عمومی روستاییان 
ارتباطی مس��تقیم دارد. مطمئن��ا مهم ترین وظیفه ی 
دهیاری پاکس��ازی محیط روستا از پسماندهای تولید 
شده است. از طرفی با توجه به بافت و نحوه ی زندگی 
س��اکنین این مناطق اغلب پسماندهای تولید شده در 
دسته ی کشاورزی قرار می گیرد. پسماندهای کشاورزی 

به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش 
کشاورزی از قبیل فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور 
و آبزیان( و محصوالت کش��اورزی فاس��د یا غیر قابل 
مصرف گفته می شود که ماده ی اولیه ی مناسبی برای 

تولید یک کمپوست مرغوب می باشند.

  الزامات قانونی 
از آنج��ا که وظیفه ی بهبود وضع محیط زیس��ت و 
نیز مدیریت پسماندها در مناطق روستایی در  وظایف 
مندرج در ماده ی 10 اساس��نامه، تشکیالت و سازمان 
دهیاری ه��ا مصوب س��ال 1380 و م��اده ی 7 قانون 
مدیریت پس��ماندها به وضوح به دهیاری واگذار شده 
است و س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
نی��ز به عنوان یک نه��اد هدایت کننده - در راس��تای 
تحق��ق وظای��ف قانونی خ��ود- موظف ب��ه هدایت، 
راهبری و آموزش دهیاری ها می باشد، اقدام به تدوین 
ش��یوه نامه ای با عنوان “شیوه نامه تهیه بیوکمپوست از 
پس��ماندهای فس��ادپذیر و فضوالت دامی در مناطق 
روستایی کشور” توس��ط سازمان مذکور امری بدیهی 

و الزم بوده است.
ش��یوه نامه مورد نظر در جهت اج��رای مفاد قانون 
مدیریت پس��ماندها به ویژه مواد 4، 5 و 6 آیین نامه ی 
اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیط زیست کشور از 
آثار زیان بار تجمع پس��ماندهای جامد روستایی و عدم 

مدیریت صحیح و بهداشتی آن ها تدوین شده است.

  هدف از تدوین 
شناس��ایی، معرفی و به کارگیری انواع مناسب مواد 
اولیه ی قابل کمپوست موجود در روستاها، ارائه ی دستور 
کار جامع در خصوص تفکیک مواد اولیه ی مناس��ب از 
مب��دا تولی��د و در نهایت چگونگی س��اخت واحدهای 
مختل��ف بیوکمپوس��ت )خانگی، ورمی کمپوس��ت و 
واحدهای متمرکز( جهت استفاده ی دهیاری ها و اجرای 
آن در سطح روستاها و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی 
در انتخاب روش صحیح تولید بیوکمپوس��ت به منظور 
کاهش اثرات سوء زیست محیطی و بهداشتی ناشی از 
پراکنش مواد زائد فسادپذیر در حریم روستاها از جمله 

اهداف تدوین این شیوه نامه می باشد.

  محدوده اجرا و نوع شیوه نامه 
محدوده اجرایی این ش��یوه نامه کلیه ی روستاهای 
کش��ور و برای استفاده ی روس��تاییان و مدیریت های  

اجرایی پسماند در روستاها )دهیاری ها( می باشد.
این شیوه نامه اجرایی اس��ت و ارائه ی شیوه نامه ی  
اجرایی مناس��ب برای تهیه ی بیوکمپوس��ت خانگی، 
ورمی کمپوس��ت و بیوکمپوس��ت متمرکز روس��تایی 
متناس��ب با شرایط طبیعی، آب و هوایی و خصوصیات 
روستاهای کشور، از نتایج و دستاوردهای این مجموعه 
است. در این شیوه نامه طبق ماده ی 7 قانون مدیریت 
پسماندها بر نقش محوری دهیاری ها به عنوان مدیریت 

اجرایی پسماند در روستاها، تاکید شده است.

بررسی شیوه نامه تهیه 
بیوکمپوست 
در مناطق روستایی
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  فصل های تشکیل دهنده 
شیوه نامه ی مذکور شامل هفت فصل می باشد:

فص��ل اول(- مواد اولیه ی مناس��ب ب��رای تولید 
بیوکمپوس��ت و فرآین��د آماده س��ازی آن در مناط��ق 

روستایی
مطالب ذکر شده در این فصل در 16 ماده خالصه 

می شود:
 ماده ی 1 و 2 به بررس��ی مواد اولیه ی مناسب و 
نامناسب جهت تولید کمپوست مرغوب پرداخته است.

 مقادیر مناس��ب نس��بت کربن به نیتروژن یکی 
از مهم ترین پارامترهای تولید یک کمپوس��ت مرغوب 
است. بنابراین در ماده ی 3 به نحوه ی محاسبه و فرمول 
مورد نیاز جهت محاسبه ی نسبت C/N ترکیبات مورد 
اس��تفاده در تهیه ی کمپوست پرداخته است. همچنین 
جدولی از نسبت کربن به نیتروژن ترکیبات معمول در 

تهیه ی کمپوست ذکر شده است.
 در ماده ه��ای 4، 5 و 6 در خص��وص ان��دازه ی 
ذرات، نحوه ی همگن س��ازی و نحوه ی ایجاد تخلخل 

در توده ی کمپوست توضیحاتی داده شده است.
 ماده ی 7 شامل توضیحاتی در خصوص تنظیم 
نسبت C/N ترکیبات با افزودن خوراک ورودی است. 
همچنی��ن نحوه ی نمونه برداری از توده ی کمپوس��ت 
جهت اندازه گیری نسبت کربن به نیتروژن در ماده ی 8 

توضیح داده شده است.
 مطالب��ی در مورد کنترل و تنظیم دمای توده ی 

کمپوست در ماده های 9 و 10 ذکر شده است.
 نحوه ی س��نجش رطوب��ت و راه های کاهش و 
افزایش رطوبت توده ی کمپوست در ماده های 11، 12 
و 13 مورد بررسی قرار گرفته اند. کنترل PH توده نیز 

در ماده ی 14 ذکر شده است.
 ماده ی 15 شامل اقداماتی در زمینه ی آماده سازی 

بستر تهیه ی کمپوست می باشد.
 در نهای��ت توصیه های��ی در خص��وص جل��ب 
مش��ارکت روستاییان جهت تهیه ی مواد اولیه ی تولید 

کمپوست در ماده ی 16 ارائه شده است.
فص��ل دوم(- جداس��ازی و تفکیک م��واد اولیه ی 
مناس��ب برای تهیه ی بیوکمپوس��ت از مب��دا تولید در 

مناطق روستایی
از آن ج��ا ک��ه تفکی��ک از مب��دا مهم ترین بخش 
پروسه ی تولید یک کمپوست مرغوب است، ماده های 

17 تا 27 این فصل به این موضوع پرداخته اند:
 در م��اده ی 17 به روش ه��ای مختلف تفکیک 

زباله ها در منازل روستایی پرداخته شده است.

 نحوه ی اس��تفاده از کیسه ها و ظروف جداسازی 
در م��اده ی 18، نحوه ی توزیع آن ه��ا در ماده ی 19 و 
ویژگی کیس��ه ها و ظروف مذکور در ماده ی 20 عنوان 

شده اند.
 استقرار مخازن با عالئم جمع آوری پسماند تر در 
روستاها موضوع ماده ی 21 است. ویژگی این مخازن 
در ماده ی 22 و ش��رایط انتخاب جنس و محل نصب 

ظروف مذکور در ماده ی 23 ذکر شده است.
 در صورت ازدیاد میزان پسماندهای تر در روستا 

ماده ی 24 می تواند راهکار مناسبی ارائه نماید.
 ذخیره س��ازی زایدات باغی و کشاورزی توسط 
روس��تاییان و تحویل به واحد جمع آوری در ماده ی 25 
و لزوم معرفی فواید کمپوست و تولید آن در ماده ی 26 
آمده است. ماده ی 27 نیز به نحوه ی تاکید به ساکنین 
روس��تا در خصوص جمع آوری و اس��تفاده از زباله های 
ت��ر و زایدات باغی و کش��اورزی در تولید کمپوس��ت 

می پردازد.
فصل س��وم(- مراحل تهیه و ساخت بیوکمپوست 

خانگی در مناطق روستایی
این فصل شامل 4 ماده است:

 ماده ی 28 به بررسی ویژگی های مکانی جایگاه 
و ظروف عمل آوری بیوکمپوست خانگی می پردازد.

 در ماده ی 29 ویژگی ظروف و جایگاه های تولید 
بیوکمپوست توضیح داده شده است.

 ان��واع ظروف و مخازن پیش��نهادی برای تولید 
بیوکمپوست مرغوب تر در ماده ی 30 معرفی شده است.
 ماده ی 31 شامل مواردی است که رعایت آن ها 

برای ساخت بیوکمپوست خانگی الزامی می باشد.
فص��ل چه��ارم(- مراح��ل تهیه و س��اخت ورمی 

کمپوست در مناطق روستایی
این فصل از دو مبحث تشکیل شده است:

 مبح��ث اول: تهیه و س��اخت واحدهای ورمی 
کمپوست خانگی

در این قسمت مراحل راه اندازی واحدهای خانگی 
تولید ورمی کمپوس��ت در مقیاس کوچک در س��طح 
خانه ها، اماکن عمومی روستا یا مزارع کشاورزی در 9 

ماده )مواد 32 تا 40( توضیح داده شده است.
 مبح��ث دوم: تهیه و س��اخت واحدهای ورمی 

کمپوست متمرکز
مقدمات راه ان��دازی واحد تولید ورمی کمپوس��ت 
متمرکز ب��ا هدف تجمیع پس��ماندهای فس��ادپذیر و 
فضوالت دامی روس��تاهای مجاور به طور مش��ترک و 
تولید کود در این مبحث عنوان ش��ده است که شامل 

ماده های 41 تا 47 می باشد.
فصل پنج��م(- مراحل تهیه و س��اخت واحدهای 

بیوکمپوست متمرکز )مقیاس روستایی(
این فصل از 4 ماده ) 48 تا 51( تش��کیل شده است 
که مراحل راه اندازی واحدهای بیوکمپوست متمرکز را 

به طور کامل تشریح می نماید.
 در ماده ی 48 ویژگی های مکان مناسب جهت 

استقرار واحدهای تولید بیوکمپوست ذکر شده است.
 در م��اده ی 49 روش های ایجاد واحدهای تولید 

بیوکمپوست متمرکز توضیح داده شده اند.
 ماده ی 50 به چگونگی توزیع و پخش مواد اولیه 

به هنگام ساخت توده ها می پردازد.
 عوامل موث��ری که کنترل و پایش منظم آن ها 
منجر به تولید محصولی مرغوب خواهد بود در ماده ی 

51 عنوان شده اند.
فصل ششم(- مصرف بیوکمپوست در کاربردهای 

مختلف کشاورزی
از آن جا که مصرف کمپوست خام تاثیری در کیفیت 
محصوالت کش��اورزی نخواهد داش��ت، این فصل به 
نحوه ی مصرف درست و بهینه ی این نوع کود پرداخته 

است.
 ماده ی 52 به راه های شناسایی کمپوست رسیده 

پرداخته است.
 در ماده ی 53 شرایطی که رعایت آن ها موجب 
بهره وری بیش��تر از کمپوست خواهد بود، توضیح داده 

شده است.
 تاکید به آموزش کشاورزان در زمینه ی چگونگی 

مصرف این کود در ماده ی 54 ذکر شده است.
 راه های بهره برداری از بیوکمپوس��ت تولیدی در 
پوشش گیاهی حاش��یه ی جاده ها موضوع ماده ی 55 

است.
فصل هفتم(- نحوه ی تعیین میزان پس��ماندهای 

فسادپذیر و فضوالت دامی در سطح روستاها
نحوه و ش��رایط توزین پسماندها و تعیین سرانه یا 
نرخ تولید زباله مسئله ی مهمی است که باید دهیاران 
از آن مطلع باشند. در سه ماده ی این فصل )57 تا 59( 

در این خصوص توضیحاتی داده شده است.
با اجرای این شیوه نامه در روستاهای کشور، شاهد 
ایج��اد وحدت روی��ه و هماهنگ��ی در انتخاب روش 
صحیح تولید بیوکمپوست خواهیم بود که پیامد این امر 
کاهش اثرات سوء زیست محیطی و بهداشتی ناشی از 
پراکنش مواد زاید فسادپذیر در حریم روستاها و بهبود 

وضعیت زیست محیطی روستا خواهد بود.

در این شیوه نامه 
طبق ماده ی 7 

قانون مدیریت 
پسماندها بر نقش 
محوری دهیاری ها 
به عنوان مدیریت 

اجرایی پسماند در 
روستاها، تاکید 

شده است.

29شماره 41 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



مرکز سالمت محیط و کار یکی از مراکز فعال 
معاونت بهداش��ت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی محسوب می شود که وظیفه ی اصلی 
راهبری، نظارت و پایش بهداش��ت محیط و بهداش��ت 
حرفه ای در کش��ور را بر عه��ده دارد. با توجه به این که 
موضوع این ش��ماره از ماهنامه ی دهیاری ها توسعه ی 
بهداش��ت محیط در روستاهای کش��ور است، تصمیم 
گرفتیم گفت وگویی پیرامون وضعیت و س��ازوکارهای 
توسعه ی بهداشت محیط در روستاهای کشور با ریاست 
مرکز س��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی ترتیب دهیم و از برنامه ها و اقدامات 

مرکز در حوزه ی روستایی مطلع شویم.
دهیاری ها: ابتدا خودتان را معرفی کنید و در صورت 
امکان درمورد وظایف اصلی مرکز سالمت محیط و 

کار به طور مختصر توضیحاتی ارائه بفرمایید.
بنده کاظم ندافی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی تهران هستم که 
از اردیبهش��ت ماه 1389 ریاست مرکز سالمت محیط 

و کار را در معاونت بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی بر عه��ده دارم. وظایف اصلی مرکز 
س��المت محیط و کار، عمدتا حول محور تعاریف ارائه 
شده در دو حوزه ی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای 
ش��کل می گیرد. طبق تعریف، بهداشت محیط، کنترل 
و اص��الح عواملی از محیط اس��ت که به نحوی در رفاه 
جسمانی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر دارد و بهداشت 
حرفه ای نیز، علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی 
از کار و ارتقای س��طح س��المتی افراد شاغل از طریق 
کنترل عوامل زیان آور محیط کار، تعریف می شود. با این 
تعاریف تا میزان زیادی وظایف و چشم اندازهای اصلی 
مرکز روشن می شود و نقش مرکز سالمت به عنوان یک 
دس��تگاه تخصصی با توجه به این تعاریف قابل تبیین 

است.
ماموری��ت اصلی مرک��ز، سیاس��ت گذاری و ارائه ی 
خط مش��ی فنی و تخصصی مربوط به امور پیشگیری، 
کنترل، کاهش و حذف شرایط و عوامل تهدید کننده ی 
س��المت انس��ان در محیط زندگی و کار می باشد؛ که 

البته این اهداف با بهره گیری از مش��ارکت های مردمی 
و همکاری های بین بخش��ی و به کارگی��ری فن آوری 
مناس��ب از طری��ق تدوی��ن معیارها دنبال می ش��وند. 
عالوه ب��ر این، مرک��ز اهداف دیگ��ری دارد که از جمله 
می توان به توس��عه ی خدمات بهداشت محیط و کار و 
س��المت شغلی اشاره نمود که در این مسیر برای ایجاد 
زیرس��اخت های قانون��ی و به کارگی��ری فن آوری های 
 مناس��ب از ظرفیت ه��ای موج��ود اس��تفاده می کن��د.
ظرفیت س��ازی و توانمندس��ازی جهت مقابل��ه با بالیا 
و ح��وادث غی��ر مترقبه نیز یکی دیگ��ر از اهداف مهم 
مرکز س��المت محیط و کار محس��وب می شود که ما 
با س��ازوکارهای مختلفی در جهت تحق��ق این هدف 
گام برمی داری��م. از مهم ترین این روش ها، آگاه س��ازی 
و آموزش اس��ت که خوش��بختانه امروز ب��ا عنایت به 
نق��ش کلیدی ای��ن عامل در دس��تیابی به توس��عه ی 
 پایدار، با قوت بیش��تری م��ورد اهتمام ق��رار می گیرد.

 در ارتباط با اقدامات صورت گرفته باید عرض کنم که 
بنده و همکارانم در مرکز سالمت محیط و کار به منظور 
مدیریت دو حیطه ی اصلی که پیش از این عرض کردم، 
اقداماتی را به طور مستمر صورت می دهیم که به صورت 

موردی به برخی از این موارد اشاره می کنم:
 تهیه، تدوین، ابالغ و انتش��ار آیین نامه ها، لوایح، 
برنامه های راهبردی، دستورالعمل ها، رهنمودها، الزامات، 
ضوابط و معیارها، بس��ته های آموزش��ی م��ورد نیاز در 
زمینه های مختلف بهداش��ت محیط و کار و س��المت 

شغلی کشور
و  همکاری ه��ا  تقوی��ت  و  مش��ارکت  جل��ب   

هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
 پایش، ارزیابی و نظارت بر کیفیت عوامل محیطی 
و شغلی که بر اساس قانون بر عهده ی وزارت بهداشت 

قرار گرفته است
 مش��ارکت فعال در مدیریت ش��رایط اضطراری 

ناشی از حوادث و بالیای طبیعی و غیر طبیعی
 تشکیل کمیته های سیاست گذاری، تخصصی و 
فنی کش��وری در مرکز با هدف استفاده از پتانسیل های 

علمی و اجرایی کشور
 همکاری و تعامل با دانش��گاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور به منظور شناسایی و رفع مشکالت، 
نظارت بر حس��ن اجرای برنامه ه��ای مرکز و نظارت و 

پایش عملکرد آن ها.
دهیاری ها: به نظر ش�ما روس�تاها با چه مشکالت 
اساسی در حوزه ی بهداشت محیط روبه رو هستند؟ 
بای��د عرض کنم که عوامل مختلفی ازجمله عوامل 
جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و ... در این ارتباط دخالت 
دارند و نمی توان گفت مشکالت یک روستا فقط دارای 
ریشه ی جغرافیایی است؛ یا برای مثال فقط ریشه های 
فرهنگی عامل ایجاد آن هستند. مشکالت روستا غالبا 
چند بعدی هستند و برای حل آن ها می بایست به کلیه ی 
ابعاد توجه نمود و همین موضوع بر پیچیدگی سازوکارهای 
کنترل و مقابله با آن ها می افزاید. به طور کلی در بخش 
بهداشت محیط می توان به معضالتی از قبیل بهسازی 

نظارت و پایش روند توسعه ی 
بهداشت محیط در روستاها 
در گفت وگو با دکتر کاظم ندافی ریاست مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ت وگو
گف
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منابع آب شرب، دفع فاضالب، پسماند، عدم برخورداری 
از توالت و حمام بهداش��تی، بهداشت نامناسب مسکن، 
بی توجهی نسبت به پرتوهای طبیعی، مصرف سوخت 
جامد، نگهداری دام در ش��رایط  غیر بهداش��تی و عدم 
آگاهی از مخاطرات مصرف سموم در بخش کشاورزی 
اش��اره نمود. در این میان تامین آب ش��رب بهداشتی با 
کیفیت مناس��ب از اهمیت و جای��گاه ویژه ای در بحث 
بهداش��ت محیط و دستیابی به توس��عه برخوردار است. 
این موضوع می بایس��ت مورد توجه مسئولین قرار گیرد 
و زیرساخت های الزم برای تامین این نیاز اساسی فراهم 
گردد. در حال حاضر حدود 30 درصد روستاهای کشور 
خارج از پوش��ش شبکه ی آب و فاضالب روستایی قرار 
دارند که می تواند موجب کاهش کیفیت بهداشت آب و 
به تبع آن بیماری های عفونی و زمینه ای برای مشکالت 
اساس��ی در آینده شود. متاس��فانه کیفیت بهداشت آب 
برخی روس��تاها به دلیل خشکسالی های متوالی در چند 
س��ال اخیر، وضعیت نامطلوبی دارد و س��طح بهداشت 
آن کاهش قابل مالحظه ای داش��ته است. در این گونه 
روستاها، ش��رکت آب و فاضالب روستایی به وسیله ی 
روش های مختلف غیر از شبکه ی توزیع، مانند استفاده 
از تانکرهای آب رسانی و سایر روش ها، آب رسانی به این 
روس��تاها را انجام می دهد. همچنین در روستاهایی که 
تحت پوشش ش��بکه ی آب رسانی و فاضالب روستایی 
قرار نگرفته اند فرآیندهای نظارتی با مش��کالت و موانع 
بیشتری روبه رو اس��ت و همین موضوع موجب تشدید 

وخامت شرایط بهداشتی در این روستاها می شود.
دهیاری ها: اولویت های بهداش�ت محیط در روستا 
چیس�ت و مرکز تا ام�روز در ارتباط با این موضوع 

چه فعالیت هایی داشته است؟
با عنایت به وظایف س��ازمانی مرکز سالمت محیط 
و کار، اولویت ه��ای مرکز در ارتباط با بهداش��ت محیط 
در روس��تا عالوه بر نظارت بر فرآیند اجرای برنامه های 
مربوط��ه، به ویژه در زمینه ی بهداش��ت آب و فاضالب، 
نظارت ب��ر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، بهداش��ت 
مس��کن )اعم از: آلودگی هوای داخل فضای مسکونی، 
جداس��ازی جایگاه نگه��داری دام از محل س��کونت، 
بهس��ازی س��رویس های بهداش��تی و ...(؛ نظ��ارت بر 
دفع بهداش��تی پس��ماند و فضوالت دام��ی و ... را نیز 
در ب��ر می گیرد. مرکز ای��ن اقدامات را با تعیین و پایش 
شاخص های نظارتی در روستا انجام می دهد و در مراحل 
بعدی اق��دام به تخصیص بودج��ه و برنامه ریزی برای 
اجرای طرح ها و همچنین هماهنگی های بین بخش��ی 

در این زمینه می نماید.
دهیاری ه�ا: ب�ه نظر ش�ما در ارتباط با مش�کالت 
اساسی که مطرح نمودید چه باید کرد؟ چه راه حلی 
برای این مش�کالت اندیشیده شده است و دهیار 

چگونه می تواند عمل کند؟
بخشی از مشکالت از طریق آموزش و ارتقای سواد 
س��المتی جامعه ی محلی برطرف می شود که این امر 
نیازمند تخصیص منابع و تربیت آموزش دهندگان برای 
انتقال اطالعات بهداشتی به جامعه ی روستایی می باشد. 

در این زمینه نقش سایر دستگاه ها نیز مشخص است، هر 
ارگانی بنا بر سیاست سازمانی خود و منابعی که در اختیار 
دارد می تواند آموزش ه��ای الزم را ارائه نماید. نکته ای 
که وجود دارد این اس��ت که نح��وه ی انتقال اطالعات 
باید به گونه ای باش��د که انگی��زه ی الزم برای دریافت 
اطالعات و آمادگی جهت مشارکت در مخاطبین ایجاد 
شود و به بیانی مخاطب در فرآیند آموزش درگیر باشد. 
با توجه به این که در جامعه ی روس��تایی نزدیک ترین و 
م��ورد اعتمادترین افراد به خانواده ها بهورزان و دهیاران 
هس��تند، توانمندس��ازی این افراد می توان��د در اجرای 
هرچه بهتر برنامه ها کمک شایانی بنماید. نکته ی دیگر 
توانمندسازی و جلب مش��ارکت مردم در رفع نیازهای 
اساس��ی خود می باشد. مردم در رفع مشکالتی که خود 
در تعیین آن مشارکت داشته باشند مشارکت و همدلی 
بیشتری از خود نشان می دهند. اجرای برنامه هایی که از 
نظر جامعه ی محلی یک اولویت و نیاز محس��وب نشود 
همراهی جامعه را به دنبال نخواهد داشت. به عنوان مثال 
در برنامه ی س��اخت و بهسازی سرویس های بهداشتی 
برای خانوارهای فاقد دسترسی به این تسهیالت، زمانی 
موفقیت حاصل خواهد ش��د که اطالعات الزم در مورد 
مخاطرات بهداشتی ناشی از نبود این تسهیالت، اعم از 
ابتال به ان��واع بیماری ه��ای روده ای، آلودگی محیط و 
نابس��امانی فضای عمومی به خانواده ها منتقل شود و با 
ایجاد س��طحی از آگاهی و بیان ضرورت اجرای طرح، 
می ت��وان از کمک آن ها برای س��اخت و یا بهس��ازی 
بهره مند شد. در حال حاضر در مورد مسائل مربوط به آب 
شرب، بهداشت آب تمام روستاهای کشور تحت کنترل 
بوده و هر موردی در ارتباط با بهداشت آب و کیفیت آن 
گزارش شود، توسط دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور به سرعت پیگیری می شود. پیگیری های فراوانی 
از طریق دولت در زمینه ی بهداش��ت روس��تاها صورت 
داده ایم تا بتوانیم همه روستاها را تحت پوشش شبکه ی 
آب و فاض��الب قرار دهیم. همچنین در حال حاضر در 
صدد هستیم تا روستاهایی که آب آن ها به صورت هیات 
امنایی یا بخش خصوصی یا توس��ط ش��وراهای روستا 
تامین می ش��ود را هر چه سریع تر به شرکت های آب و 
فاضالب روستایی واگذار کنیم. هم اکنون 340 آزمایشگاه 
در سراسر کشور و یک آزمایشگاه تخصصی ستادی، کار 
نمونه گیری از آب های روستایی را انجام می دهند.    طی 
دو سال اخیر، نظارت ها بر بهداشت آب روستایی تشدید 
شده است و امیدواریم بتوانیم با ادامه ی پیگیری ها برای 
زیر پوش��ش قرار دادن بقیه ی روستاها در شبکه ی آب 
و فاضالب روس��تایی توسط دستگاه ذیربط، مشکالت 
آن ها نیز حل شود. در مورد افزایش دسترسی خانوارهای 
روس��تایی به س��رویس بهداش��تی نیز تفاهم نامه های 
همکاری مش��ترک با کمیته امداد امام خمینی)ره( امضا 
شده است و در این خصوص هماهنگی های الزم برای 
جلب حمایت دفتر مناطق محروم ریاس��ت جمهوری و 
بس��یج سازندگی صورت گرفته اس��ت. در کنار آموزش 
روس��تاییان، رایزنی های الزم برای تامین سوخت پاک 
جهت روستاهای کشور انجام شده است. خوشبختانه در 

زمینه ی مدیریت پسماند روستایی نیز همکاری نزدیکی 
با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داریم که در 
آینده ی نزدیک نیز شاهد تقویت همکاری های دوجانبه 

خواهیم بود.
دهیاری ها: ش�ما در اثنای بیانات به بحث آموزش 
اشاره فرمودید، به نظر شما چه آموزش هایی باید 
به جامعه ی روس�تایی ارائه شود و چه موضوعاتی 

باید مطرح گردد؟
بسته به شرایط بهداشتی و وضعیت بهسازی محیط 
روس��تا، نوع آموزش های مورد نیاز نیز متفاوت  اس��ت. 
اطالعات به دس��ت آم��ده از اندازه گیری ش��اخص های 
بهداش��ت محیط و حرفه ای می توان��د در برنامه ریزی 
آموزش��ی در محیط روس��تا به کار برده ش��ود. به عنوان 
مثال در مناطقی که به دلیل نبود زیرس��اخت مناس��ب 
ام��کان دسترس��ی به س��وخت پاک فراهم نمی باش��د 
و یا به دلیل ش��رایط س��خت اقتصادی از آن اس��تقبال 
نمی شود، خانوارهای روستایی تمایل دارند تا از سوخت 
جامد اس��تفاده کنند و به همین ترتیب اس��تفاده از این 
نوع س��وخت در روس��تا افزایش می یابد. در صورتی که 
ش��اخص های منطقه نیز این ش��رایط را تایید نماید در 
مرحل��ه ی اول باید روی آموزش خانواده ها برای ارتقای 
آگاهی از خطرات اس��تفاده از س��وخت جامد و نداشتن 
فضای مناسب برای پخت و پز کار شود و آگاه سازی های 
الزم در این حوزه صورت گیرد تا روس��تایی منافع خود 
را بشناس��د و با خطر و خس��ارت های احتمالی ناشی از 
استفاده ی نامناس��ب از سوخت جامد به طور کامل آشنا 
ش��ود. موضوعات دیگر آموزشی نیز بس��ته به ساختار 
اقتصادی - اجتماعی روستا و شرایط بهداشتی می تواند 
در نظر گرفته شود. برای مثال: آموزش شرایط بهداشتی 
نگهداری دام در روستاهایی که اغلب مردم دارای شغل 
دامپروری هس��تند و یا چگونگی محافظت از پوست در 
برابر پرتوهای UV به ویژه در روستاهایی که در مناطق 
خش��ک و بیابانی واقع شده اند و روستاییان به خاطر نوع 
شغل و درگیری با طبیعت مجبورند ساعت های زیادی 
در معرض نور خورشید باشند. عالوه بر این موارد می توان 
به مباحث دیگری نیز اشاره نمود که آموزش و آگاه سازی 
مردم در ارتباط با این موضوعات در تس��هیل و سرعت 
بخشیدن برای کاهش و یا از میان برداشتن آن ها تاثیر 
بسزایی دارد. از آن جمله می توان به مضرات تلنبار شدن 
زباله و فضوالت دامی، خطرات اس��تفاده ی نامناسب از 
سموم کشاورزی و استفاده از ظروف آن در محیط منزل 
برای نگهداری مواد غذایی و غیره و آموزش روش های 
کلرزنی منابع آب شرب و سرفصل های دیگر اشاره نمود.
دهیاری ه�ا: ب�ه نظ�ر ش�ما در فرآین�د توس�عه ی 
بهداش�ت محیط روس�تا، دهی�ار و همچنین مردم 

روستا چگونه می توانند ایفای نقش کنند؟
همان گون��ه ک��ه اس��تحضار دارید، ش��رح وظایف 
دهیاری ها در زمینه ی س��اماندهی وضعیت بهداش��ت 
محیط و  بهبود وضع زیست محیطی روستا در برخی از 
بندهای ماده ی 10  از فصل دوم اساسنامه تشکیالت و 
سازمان دهیاری ها گنجانده شده است. بر اساس ماده ی 

با توجه به این که 
در جامعه ی 

روستایی 
نزدیک ترین و 

مورد اعتمادترین 
افراد به خانواده ها 

بهورزان و 
دهیاران هستند، 
توانمندسازی این 

افراد می تواند 
در اجرای هرچه 

بهتر برنامه ها، 
به ویژه آموزش 

روستاییان کمک 
شایانی نماید.
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10 اساسنامه، مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و ایجاد 
زمینه ی مناسب برای تامین بهداشت محیط، مراقبت بر 
وضعیت بهداشتی اماکن عمومی و فروشگاه ها و فراهم 
نمودن تمهیدات الزم در برخی زمینه ها جهت همکاری 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین 
همکاری ب��ا واحدهای امدادرس��انی در هن��گام وقوع 
حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی و ... تنها بخشی از 
وظایف دهیاری ها در ارتباط با توسعه ی بهداشت محیط 
در روس��تا را در ب��ر می گیرد. بر این اس��اس دهیاری ها 
مکلف شده اند با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود 
و اختصاص یافته به این امور، مش��ارکت اهالی را جلب 
نمایند و با نظارت مراکز بهداشتی درمانی اقدام به توسعه 
و ارتقای مولفه های بهداش��ت محیط در روستا نمایند. 
تعامل نزدیک دهیار با روس��تاییان و کارکنان بهداشتی 
در تحق��ق ش��رح وظایف قید ش��ده در قان��ون و حفظ 
بهداشت محیط روستا بسیار موثر می باشد. وجود انسجام 
اجتماعی باال و اعتماد بین روستاییان و نهادهای محلی 
همگی ظرفیت هایی هس��تند که نهاد محلی می تواند 
در اجرای وظایف خود در راس��تای دس��تیابی به اهداف 
از آن ها بهره مند گ��ردد. مهم ترین نکته در کنار اجرای 
دقیق قوانین، توانمندس��ازی و جلب مشارکت جامعه ی 
محلی در حفظ سالمت و محیط زیست روستا است. در 
این راس��تا استفاده از تجربیات موفق برنامه های جامعه 
محور اجرا ش��ده در محیط های روس��تایی که افزایش 
سطح سالمت، درآمدزایی و رضایتمندی جامعه ی محلی 
را به همراه داش��ته اس��ت می تواند در نحوه ی برقراری 
ارتباط کارامد دهیار با جامعه ی روستایی و جلب حمایت 

مسئولین موثر واقع شود.
دهیاری ها: یکی از مش�کالت جدی که در روستاها 
ب�ا آن روب�ه رو هس�تیم موضوع بهداش�ت محیط 
در ش�رایط اضطرار و بالیا اس�ت. به نظر شما چه 
س�ازوکاری می تواند این مش�کالت را در روستاها 
برط�رف کن�د و همچنین دهیار در ای�ن فرایند چه 

نقشی می تواند داشته باشد؟
ابتدا باید عرض کنم که اقدامات ویژه ی بهداش��ت 
محیط در مرحل��ه ی اضطرار به منظ��ور کاهش تلفات 
بع��د از واقع��ه و حفاظ��ت از س��المتی از طریق تغییر 
ش��رایط فیزیکی محیط صورت می گیرد که در مراحل 
چهارگانه ی مدیریت بحران از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. برخی از این اقدامات که می توان به آن ها اشاره 
ک��رد عبارتند از: فراهم نمودن امکانات دفع بهداش��تی 
مدف��وع برای بازماندگان، حفاظت از منابع آب در مقابل 
آلودگی، نظ��ارت بر تامین حداقل آب س��الم مورد نیاز 
برای آشامیدن، بهداش��ت فردی و مصارف پخت و پز،  
اطمین��ان از پاکیزگی ظ��روف و تجهیزات پخت و پز و 
ذخیره ی آب و همچنین دسترس��ی به مواد ضدعفونی 
کننده و گندزدا برای شست وش��و و پاکس��ازی سطوح، 
خارج کردن مردم از محل آلوده به اش��عه، دفن اجس��اد 
به ج��ای مانده از حادثه و.... این اقدامات عالوه بر این که 
در کاه��ش تلف��ات و جلوگیری از ش��یوع بیماری های 
عفونی نقش مهمی را ایفا می کنند، در بازگرداندن اوضاع 

 به ش��کل پیش از وقوع حادثه نی��ز نقش موثری دارند.
در ارتب��اط با بخش دوم س��وال ش��ما باید عرض کنم، 
مهم ترین سازوکار الزم برای به حداقل رساندن تلفات 
و صدم��ات بعد از وقوع بح��ران در منطقه، برنامه ریزی 
مناس��ب و هماهنگ��ی الزم بین دس��تگاه های متولی 
امدادرسان است که طبیعتا باید قبل از وقوع حادثه انجام 
شده باش��د. پیش بینی و تجهیز جایگاه های نگهداری 
تجهیزات الزم برای زمان اضطرار در نقاطی از کشور که 
امکان وقوع این گونه پدیده ها محتمل تر اس��ت و شیوع 
بیشتری دارد، -اعم از س��ازه های پیش ساخته سرویس 
بهداشتی، حمام و ساختمان مسکونی، مواد ضدعفونی 
کننده و سایر مواد- به میزان مورد نیاز با توجه به جمعیت 
هر منطقه الزم و ضروری است. از دیگر سازوکارهایی 
که اثرات ثانویه ی ح��وادث غیرمترقبه را تا میزان قابل 
توجهی کاهش می دهد، اطالع رسانی و آموزش مناسب 
جامعه ی محلی برای آمادگی در برابر بالیا است. طبیعتا 
چنان چ��ه در درج��ه ی اول بهورزان و دهیاران کش��ور 
آموزش الزم را برای آمادگی در برابر بحران دیده باشند 
و توان الزم را برای انتقال اطالعات به جامعه ی محلی 
داشته باشند، تا حد بسیار زیادی می توان از میزان تلفات 
و صدمات احتمالی کاس��ت. خوش��بختانه با آموزش ها 
و مانوره��ای برگزار ش��ده این آمادگی و ش��ناخت در 
کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی 
سراس��ر کشور ایجاد شده است. به محض وقوع حادثه، 
تیم های امدادرس��ان مجهز به تجهی��زات مورد نیاز در 
منطقه حاضر ش��ده و خدمات خ��ود را ارائه خواهند داد. 
بدیهی است سازماندهی دستگاه های امدادرسان در زمان 
قب��ل و بعد از وقوع بح��ران نقطه عطف انجام اقدامات 
مناس��ب در این زمینه می باشد که باید بدان توجه ویژه 
داش��ت. مشخص بودن ش��رح وظایف هر س��ازمان و 
مسئولین منطقه با تعیین جایگزین در شرایط اضطراری 
و زمانی که دسترس��ی به مس��ئول مقدور نباشد و یا در 
جریان وقوع بحران آس��یب دیده باشد، از جمله مسائلی 
است که نباید با بی توجهی از کنار آن ها گذشت. عالوه بر 
این موارد می بایس��ت با هماهنگی بین دس��تگاه های 
متولی، دوره ها و آموزش های الزم به صورت مش��ترک 
برای کلی��ه ی مس��ئولین، رابطین و کارکن��ان ذیربط 

خصوصا بهورزان و دهیاران سراس��ر کشور برگزار شود 
تا این افراد آمادگی الزم را برای ارائه ی خدمات موثر در 

زمان اضطرار داشته باشند.
دهیاری ها: یکی از س�واالتی که شاید سوال خیلی 
از دهیاران باش�د این اس�ت که در بحث مدیریت 
بهداش�ت محیط روس�تا چه دس�تگاه هایی در امر 
برنامه ریزی و اجرا مسئول هستند و نحوه ی ارتباط 
دستگاه ها به چه صورت است؟ همچنین بفرمایید 
وظیف�ه ی اصلی نظارت و پای�ش بر عهده ی کدام 

دستگاه است؟
در خص��وص موض��وع مدیریت بهداش��ت محیط، 
مرک��ز س��المت محی��ط و کار در وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی مس��ئولیت اصلی را در انجام 
هماهنگی ها و نظارت الزم بر اجرای برنامه های مرتبط 
عهده دار می باش��د. اما در رابطه با فرآیند اجرا که در این 
س��وال مطرح کردید هر یک از دستگاه های دیگر بنا بر 
رسالت سازمانی خود در این خصوص عهده دار وظایفی 
هستند که می توان از بین آن ها به وزارت کشور )سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور(، وزارت نیرو )شرکت 
آب و فاضالب روستایی(، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر 
توس��عه روس��تایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
وزارت راه و شهرس��ازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(، س��ازمان حفاظت 
محیط زیست و س��ازمان هالل احمر اشاره نمود. ارتباط 
این دستگاه ها حسب مورد به طور مستقیم و یا از طریق 

عضویت در کمیته های تخصصی بین بخشی می باشد.
دهیاری ه�ا : با توجه به این که دهی�اران و اعضای 
محترم ش�ورای روس�تا مخاطبان اصل�ی ماهنامه 
هس�تند، به عنوان حس�ن ختام اگ�ر توصیه ای در 
ارتباط با توسعه ی بهداشت محیط در روستا دارید 

بفرمایید.
با عنایت به این که مولفه ی پایداری روس��تا حاصل 
برآیند تالش همه ی دلسوزان سالمت و محیط زیست 
می باشد، توفیق کلیه ی عزیزان تالشگر در این عرصه 
خصوص��ا دهیاران، بهورزان و اعضای محترم ش��ورای 

روستا را، از خداوند منان مسئلت دارم.

اقدامات ویژه 
بهداشت محیط 
در مرحله ی 
اضطرار به منظور 
کاهش تلفات 
بعد از واقعه و 
حفاظت از سالمتی 
از طریق تغییر 
شرایط فیزیکی 
محیط صورت 
می گیرد که در 
مراحل چهارگانه ی 
مدیریت بحران 
از اهمیت باالیی 
برخوردار است.
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س��فر کردن در ایام ن��وروز به وی��ژه برای 
شهرنش��ینانی که از هیاهو و تشویش های 
معمول سبک زندگی شهری خسته و بی تاب شده اند؛ 
فرصتی است تا بار یک ساله ی خستگی ها را در مسیر 
به فراموش��ی بس��پارند و دمی فارغ از اس��ترس ها و 

دغدغه های زندگی روزمره در محیطی آرام بیاسایند.
امروزه در اندک فرصتی که دست می دهد، کسی 
نیست که میل رفتن به روستا و تجربه ی زندگی ساده 
و بی آالیش روس��تایی به س��رش نزند و کم نیستند 
روس��تاهایی که هنوز  بوی نان محل��ی و دیوارهای 
باران خورده در کوچه و پس کوچه هایشان می پیچد و 

در خاطره ی آدمی نقش می بندد.
س��فر از همان لحظه ای آغاز می ش��ود که حرکت 
می کنی��م و پای در ج��اده می گذاریم، از همان لحظه 
خ��ود را در طبیعت ح��س می کنیم و از مناظر طبیعی 
ل��ذت می بریم، ام��ا گاهی اوقات فرام��وش می کنیم 
ک��ه طبیعت هم مالحظ��ات و قوانین��ی دارد که اگر 
رعایت ش��ان نکنیم از بین می رود، دیگر نه منظره ای 
می ماند که تسکین خستگی ها باشد، نه گردشگری و 

نه حتی محیطی سالم برای زندگی کردن.
رابطه ی مس��تقیم و متقابل میان محیط زیست و 
انسان امری بدیهی است. انسان سالم در محیطی پاک 
و سالم زندگی می کند، اگر به مقوله ی بهداشت محیط 
توجه نش��ود، سالمت انس��ان به خطر می افتد؛ دیدن 
زباله هایی که در هر جا پراکنده شده بر روان آدمی تاثیر 
 می گذارد و زندگی اجتماعی را با خلل روبه رو می کند. 
س��اماندهی  در  دهیاری ه��ا  ام��روز  خوش��بختانه 

محیط زیس��ت روس��تا به خوبی از عه��ده ی وظایف 
خود بر آمده اند و هر روز ش��اهد پیشرفت و توسعه ی 
 ای��ن نهاد در مدیریت روس��تاهای کش��ور هس��تیم.
در ش��ماره ی قبلی از گردشگری روس��تایی به عنوان 
منبع درآمد پایدار بسیار گفتیم و امروز در این بخش از 
ماهنامه قصد داریم تجربه ای موفق از استان مرکزی 

را برایتان بازگو کنیم.
برای س��فر به بس��یاری از نقاط کشور ناگزیر باید 
از این اس��تان عبور کرد، همچنین گردشگران زیادی 
مقصد نهایی خود را روستاهای استان مرکزی انتخاب 
می کنند. دهیاران استان مرکزی با مدیریت دفتر امور 
روس��تایی و شوراها برای اولین بار در کشور در جهت 
س��اماندهی منظر عمومی روستا و حاشیه ی آن، اقدام 

به پاکسازی حاشیه ی جاده های استان نمودند.
در گام اول، طرح پاکس��ازی حاشیه ی جاده ها  در 
کمیته ی تخصصی مدیریت پس��ماند روستایی مطرح 
ش��د -این کمیت��ه ترکیبی از ادارات و س��ازمان های 
متولی مربوط به مدیریت پس��ماند استان می باشد که 
به طور مس��تمر در استانداری تش��کیل می گردد- که 
پ��س از تایید، این ط��رح در روز جمعه 15 بهمن ماه 

سال گذشته در شهرستان آشتیان آغاز گردید.
پیش از اجرای طرح برای جلب مش��ارکت اهالی 
روستاها نیاز به اقداماتی بود تا بتوان این کار را با کمک 
و همدل��ی اهالی انجام داد. یک��ی از کارهایی که در 
همین راستا صورت گرفت نامه ای بود که دهیاران به 
یکی از مراجع تقلید نوشتند و در آن از ایشان درخواست 
کردند تا نظرشان را در مورد تخریب و آسیب رساندن 

به محیط زیست اعالم بفرمایند، بخشداری نیز با چاپ 
بنر در ابعاد بزرگ و نصب آن در س��طح روس��تاهای 
 شهرس��تان نظر ایشان را به سمع و نظر اهالی رساند.

آگاه سازی اهالی روس��تا از لزوم انجام این کار و نشر 
نظر حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی به عنوان 
یکی از مراجع تقلید، عزم اهالی روستا را برای این کار 
جزم کرد و مردم با همدلی بیشتری به صحنه آمدند.

یکی دیگر از اقدامات اولیه ای که توسط دهیاران و 
با مدیریت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
مرکزی صورت گرفت؛ برگزاری جلسات متعدد برای 
اهالی روس��تا، با هدف بیان اهمیت بهداش��ت محیط 
روستا اعم از ورودی روستا، اطراف روستا و محورهای 
مواصالتی ب��ود که خوش��بختانه در تمامی بخش ها 
 ش��اهد همدلی و مشارکت همه جانبه ی مردم بودیم.

قطع��ا انجام چنین طرح بزرگی در س��طح اس��تان با 
محوریت دفتر امور روس��تایی و شوراهای استانداری 
مرکزی و مشارکت بخش��داری ها و دهیاری ها بدون 
کم��ک اهالی روس��تا غی��ر ممکن بود؛ اما ش��فافیت 
در امور دهیاری و اعتماد و انس��جام اهالی روس��تا و 

دهیاری، اجرا و مدیریت این طرح را آسان نمود.
همان طور که اشاره شد این طرح ابتدا در شهرستان 
آش��تیان آغاز شد و بنا به گزارش بخشداری مرکزی، 
طرح پاکسازی حاشیه ی جاده ها و روستاها در 3 مرحله 
صورت گرفت ک��ه کلیه ی مراحل از 15 بهمن ماه تا 
پایان اس��فند ماه سال 1391 اجرایی شد. البته اجرای 
طرح در استان مرکزی همچنان ادامه دارد و عملیات 
پاکس��ازی و نگهداشت به طور مستمر توسط دهیاران 
و مدیریت بخش��داری و محوریت دفتر امور روستایی 
 و ش��وراهای اس��تانداری مرک��زی انجام می ش��ود.

در مرحله ی اول، حاشیه ی جاده ها در دستور کار قرار 
گرفت. در این مرحله کلیه ی محورهای شهرس��تان 
آش��تیان اعم از اصلی و فرعی با ط��ول بیش از 300 
کیلومت��ر تحت پوش��ش عملیاتی طرح ق��رار گرفت. 
دوراهی راهجرد به آشتیان، محور آشتیان به دوراهی 
تفرش و جاده ی آشتیان تا حوزه ی شهرستان اراک از 
جمله محورهایی بودند که در این طرح مورد پاکسازی 

قرار گرفتند.
بن��ا به گ��زارش بخش��داری مرکزی آش��تیان در 
روز اول اجرای طرح پاکس��ازی حاش��یه ی جاده ها و 
روس��تاها، بیش از  100 تن زباله جمع آوری ش��د. در 
اج��رای این طرح پلیس راه مس��ئولیت تامین جاده ها 
را ب��ر عهده داش��ت و اداره ی راه نی��ز در جمع آوری 
زباله ها و به ویژه نخاله های س��اختمانی نقش مهمی 

را ایفا نمود.
از جمل��ه مواردی که مس��ئولین طی پاکس��ازی 
حاشیه ی جاده ها با آن روبه رو شدند، وجود پسماندهای 
بیمارس��تانی و رها کردن آن ها در حاشیه ی جاده ها و 
طبیع��ت بود که با تمهیدات الزم و اطالع رس��انی به 
دستگاه های مس��ئول اقدامات اولیه صورت گرفت و 
به دلیل حساس��یت این نوع زباله ها و آسیب هایی که 
ممکن است به محیط زیست وارد کنند، پیگیری ها با 

موفقیتی دیگر از همدلی و انسجام 
 روستاییان  استان مرکزی 

بررسی تجربه ای موفق در طرح پاکسازی حاشیه ی جاده ها و روستاهای استان

فق
مو

ه 
تجرب
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جدیت بیشتری برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه 
در حال انجام است.

در فاز دوم طرح، نوبت به پاکس��ازی روس��تاها و 
س��اماندهی منظر عمومی رس��ید و این مرحله نیز با 

مش��ارکت اهالی هر روس��تا و با محوریت دفتر امور 
روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری مرکزی صورت 
گرف��ت. ط��رح، به طور مقطع��ی در فواص��ل زمانی 
مش��خص، به صورت پلکانی اجرا شد و در اکثر روزها 

ت��ا غروب به ط��ول می انجامید. در ای��ن مرحله ذوق 
و س��لیقه ی روس��تاییان نیز به کمک دهیاران آمد و 
موجب شد تا در این فاز نیز موفقیت های چشمگیری 

حاصل شود.
پاکس��ازی حاشیه ی روستا از ضایعات و پسماندها 
در مرحله ی بعد از س��اماندهی منظر عمومی روس��تا 
آغاز ش��د و خوش��بختانه نتایج خوبی در بر داشت که 
از آن جمله رضایت روستاییان از جمع آوری ضایعات 
حاشیه ی روس��تا بود. رضایت مندی حاصل همدلی و 
مشارکتی بود که روستاییان این استان به خرج دادند 
و دهیاری نیز در بس��یج و راهب��ری این منابع نقش 

بسزایی ایفا نمود.
ط��رح پاکس��ازی حاش��یه ی جاده ها و روس��تاها 
به شهرس��تان آش��تیان منتهی نش��د، بلک��ه کلیه ی 
محوره��ای شهرس��تان اراک )بخش ه��ای مرکزی، 
س��اروق و معصومیه(، شهرستان خنداق )بخش های 
مرک��زی و قره چای( شهرس��تان فراهان )بخش های 
مرک��زی و خنجین( و ... تحت پوش��ش اجرایی این 
طرح قرار گرفتند و این طرح به طور مستمر در استان 
مرکزی در حال اجرا اس��ت و بخش های دیگر استان 

نیز به تدریج درصدد اجرایی نمودن آن هستند.
قطعا انجام چنین طرحی مستلزم ایجاد تمهیدات 
و هماهنگی ه��ای بین دس��تگاهی اس��ت و در واقع 
زمان��ی می توان به ثمربخش��ی این گون��ه فعالیت ها 
امید داش��ت ک��ه نوعی هم��کاری و همدل��ی میان 
 دس��تگاه های مربوط در اس��تان وجود داش��ته باشد.

آگاه سازی مردم نس��بت به ابعاد و نتایج طرح و بیان 
پیامده��ا و منفعت ه��ای آن، عالوه بر ایج��اد اعتماد  
اجتماع��ی و افزایش انس��جام در می��ان آنان موجب 
می ش��ود تا اهالی روس��تا نیز در فراین��د اجرای طرح 
مشارکت کنند. به نوعی می توان گفت اعتماد اجتماعی 
و میزان مشارکت با یکدیگر رابطه ی مستقیم دارند و 
ای��ن موضوعی بود که در اس��تان مرکزی در مراحل 
مقدماتی طرح ش��اهد آن بودیم. در اینجا نقش اصلی 
را دهی��اری دارد؛ چرا که از هر نظر به مردم نزدیک تر 
و با خلقیات آن ها آشناتر است، مشکل مردم، مشکل 
اوس��ت و مس��ائل روس��تا را به خوبی می شناسد و در 
جهت حل آن ه��ا گام بر م��ی دارد. بنابراین می تواند 
از مش��ارکت های مردمی در جهت ایجاد نفع عمومی 

برای آنان سود ببرد.
در این میان نباید از نقش مدیریت کالن دفتر امور 
روستایی و شوراهای اس��تانداری مرکزی غافل شد، 
چرا که ایجاد هماهنگی بین دس��تگاه های مسئول و 
راهبری کلی از وظایف این ساختار محسوب می شود. 
دفاتر امور روس��تایی و ش��وراها در استان ها به عنوان 
دستگاه متولی توسعه روستایی استان در فرایند اجرای 
طرح های مختلف نقش بس��زایی دارند و می توانند با 
سازوکارهای مختلف همکاری های بین دستگاهی را 
در جهت دس��تیابی به اهداف خود افزایش دهند و با 
ایجاد هم افزایی به روند توس��عه روس��تایی در استان 

سرعت بخشند.

قطعا انجام چنین 
طرح بزرگی در 
سطح استان با 
محوریت دفتر 
امور روستایی 
و شوراهای 
استانداری 
مرکزی و مشارکت 
بخشداری ها و 
دهیاری ها بدون 
کمک اهالی روستا 
غیر ممکن بود؛ اما 
شفافیت در امور 
دهیاری و اعتماد 
و انسجام اهالی 
روستا و دهیاری، 
اجرا و مدیریت 
این طرح را آسان 
نمود. 
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روستای رمین در دهستان کمبل سلیمان از 
بخش مرکزی شهرستان چابهار قرار گرفته 
اس��ت و دارای موقعیت بندرگاهی می باش��د. ارتفاع 
رمین از سطح دریا 68 متر در پست ترین نقطه و 104 
متر در بلندترین نقطه می باش��د. این روستا در دهه ی 
اخیر به دلیل نزدیکی به ش��هر چابه��ار، قیمت پایین 
مس��کن و همچنین خدمات ارزنده ی دهیاری، رشد 

قابل توجهی را تجربه نموده است.
ش��غل اغل��ب اهال��ی روس��تای رمین، صی��ادی و 
فعالیت های مربوط به دریانوردی اس��ت، به طوری که 
بی��ش از 80 درص��د آن��ان در زمین��ه ی صی��ادی و 
دریانوردی فعالیت می کنند و مش��اغل دیگر س��هم 

ناچیزی را به خود اختصاص داده است.
رمین، طبق سرشماری سال 1390 جمعیتی بیش 
از 7000 نفر داشته و یکی از روستاهای بزرگ منطقه 
محس��وب می ش��ود. عملکرد خوب دهی��اری رمین، 
بیان گر ظرفیت و توان باالی نهاد مدیریت روس��تا و 
حضور مردمان آگاه و مش��ارکت جو در کنار آن است 
که ش��اید به جرات بتوان گفت که در چنین روستایی 
با این میزان جمعیت، اگر اهالی روستا دست به دست 
ه��م نمی دادند و دهیاری را در اجرای وظایفش یاری 
 نمی کردند؛ رمین امروز در جایگاه کنونی نایستاده بود.
مطلع شدیم چند وقتی اس��ت طرح “روستای پاک” 
در رمین در حال اجرا اس��ت. این طرح که از س��وی 
دهیاری و ش��ورای اس��المی روس��تا و با مش��ارکت 

مردم اجرا می ش��ود، اثرات و نتایج مطلوبی را در پی 
داشته است. جهت اطالع از چگونگی اجرا و نحوه ی 
مشارکت مردم و وضعیت کنونی طرح، مصاحبه ای با 
دهیار روس��تای رمین، آقای اسحاق پرداخته داشتیم 
و از فرآین��د و نتای��ج اجرای طرح روس��تای پاک در 
روس��تای رمین مطلع شدیم. این طرح به عنوان یکی 
از تج��ارب موف��ق از فعالیت ه��ای دهیاری ها برای 

مخاطبان ماهنامه معرفی شده است.
طرح روستای پاک

به گفته ی دهیار روستا، در گذشته بیشتر ساکنان 
منطقه به گله داری اشتغال داشتند و از روستا به عنوان 
محلی برای اس��کان و اس��تقرار اس��تفاده می کردند. 

همی��ن موضوع به تدریج س��نگ بنای ش��کل گیری 
روس��تای رمین و تثبیت موقعی��ت آن را فراهم نمود. 
رون��ق فعالیت های صی��ادی و دریانوردی، س��اخت 
اجتماع��ی – اقتصادی و موقعیت روس��تا را دگرگون 
کرد و عوامل مختلفی همچون ایجاد بندر صیادی و 
مهاجر پذیر بودن روستا موجب افزایش جمعیت روستا 
گردید و به تبع آن میزان زباله ها نیز افزایش یافت؛ تا 
جایی که روزانه بیش از 1/5تن زباله در معابر عمومی 
و رودخانه ی فصلی روس��تا رها می شد. پیشگیری از 
ب��روز اثرات نامطل��وب و خطرناک زیس��ت محیطی 
و بهداش��تی ناش��ی از رها کردن زباله در رودخانه و 
معابر عمومی، موجب ش��د تا دهیاری اقدام به اجرای 
طرحی با عنوان روستای پاک نماید و طی آن نسبت 
به آموزش، فرهنگ س��ازی و جلب مش��ارکت مردم 

اهتمام ورزد.
در ای��ن می��ان موضوعی ک��ه می بایس��ت مورد 
توجه واقع می ش��د ایج��اد زمینه و زیرس��اخت های 
الزم ب��رای تامین بهداش��ت محیط روس��تا بود که 
خوشبختانه دهیاری روس��تا با هماهنگی هایی که با 
دس��تگاه های مختلف ص��ورت داد از جمله برگزاری 
جلس��ات با حضور مس��ئولین و کارشناس��ان اداره ی 
حفاظ��ت محیط زیس��ت و گ��روه بهداش��ت محیط، 
پیرامون بررس��ی مس��ائل و مش��کالت بهداشتی و 
 زیس��ت محیطی روس��تا، به نتایج خوبی دست یافت.
در سال 1388 طی برگزاری جلسات مشورتی توسط 
دهی��اری رمین، مقدمات اجرای طرح روس��تای پاک 
فراهم ش��د و خوش��بختانه با آغاز دوره های آموزشی 
در خصوص بررس��ی مسائل و مش��کالت بهداشتی 
و زیس��ت محیطی روس��تا، گام اول در جهت اجرای 
طرح برداش��ته شد. در سال 1389 ستاد اجرایی طرح 
روس��تای پاک با ترکیب دهیار، هیئت س��ه نفره ای 
از اعضای ش��ورای اس��المی و هیئ��ت 3 نفره ای از 
نمایندگان خانوارهای روس��تایی تش��کیل شد. هدف 
از تش��کیل این س��تاد، راهبری و مدیریت کلی طرح 
در تمام��ی مراحل، اعم از تصمیم گیری و اجرا بود که 

خوشبختانه این مهم نیز محقق گردید.
 دهیار روستای رمین برخی از دالیل اجرای طرح 

روستای پاک را از این قرار بیان نمود:

طرحی نو   از همدلی و  مشارکت 
مردم در »رمین« پاک
معرفی و بررسی اجرای طرح “روستای پاک” در رمین

نحوه ی شکل گیری ستاد اجرایی طرح روستای پاک
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 افزایش جمعیت و س��رعت رشد آن در دهه ی 
اخیر و تبعات آن

 برخ��ورداری از امکانات خدماتی و زیربنایی در 
وضع موجود

 دسترسی مناسب به شبکه ی راه های روستایی
 ارائه ی خدمات به روستاهای اقماری

 وجود بندر صیادی و کارخانه های تولیدی
 انباشته ش��دن زباله های باقیمانده از سال های 

گذشته
 و ...

همچنین دهیار روس��تای رمین حض��ور پررنگ 
مردم در فرایند اجرای طرح و مش��ارکت آنان در ابعاد 
گوناگون را، ناش��ی از انس��جام و اعتماد موجود میان 
م��ردم و نهاد دهیاری می دانس��ت. ای��ن موضوع در 
روس��تایی با 7000 نفر جمعیت نقطه ی قوت بزرگی 
اس��ت که دهیاری رمین نیز به خوبی آن را شناسایی 
نموده و از مواهب آن در جهت ارتقای س��طح زندگی 
روستاییان و ارائه ی خدمات به آنان بهره مند گردیده 
است. از مشارکت های مردمی می توان به اختصاص 
س��ه دس��تگاه کمپرس��ی از طرف اهالی روستا برای 
جمع آوری، دپو و حمل زباله های دپو شده اشاره نمود. 
این عملیات با یک دستگاه لودر که از سوی دهیاری 
اجاره شده بود و در اختیار ستاد قرار گرفته بود، صورت 
می گرفت؛ به طوری که بیش از 300 تن خاک، نخاله، 
کود حیوانی و زباله های باقیمانده از سال های قبل به 

خارج از روستا حمل و دفن گردید که تاثیر بسزایی در 
منظر عمومی روستا داشت.

یکی از ویژگی های مهم این طرح که با همکاری 
اداره کل محیط زیس��ت و گ��روه بهداش��ت محی��ط 
ص��ورت گرفت، حضور تمامی اقش��ار م��ردم اعم  از 
دانش آموزان، کارگران، ائمه جماعت و بانوان روس��تا 
در پاکس��ازی روس��تا بود. در این طرح، رفت و روب 
معابر عمومی تا یک هفته توس��ط بانوان روس��تایی 
ص��ورت می گرف��ت که بع��د از جمع آوری، توس��ط 
 دهیاری به محل های مشخص شده انتقال می یافت.

البت��ه پی��ش از مش��ارکت اهال��ی در اج��رای طرح، 
کارگاه های آموزش��ی متعددی با حضور کارشناسان 
بهداشت محیط و اداره ی محیط زیست برگزار شد. در 
مجموع 12 دوره ی آموزشی برای اهالی روستا برگزار 
گردید که طی آن روستاییان با مباحث مختلفی مانند 
مشکالت زیست محیطی زباله، بهداشت و ایمنی کار 

و ... آشنا شدند.
البته مش��ارکت اهالی روس��تا تنها ب��ه همکاری 
و حض��ور فیزیک��ی در اجرای طرح ه��ا و پروژه های 
دهیاری منتهی نمی ش��ود، بلکه اهالی در طول سال 
نیز در تامی��ن بهای قس��متی از هزینه های خدمات 
پسماند مشارکت دارند و با توجه به میزانی که توسط 
ش��ورای اسالمی روستا و بخش تصویب و تایید شده 
است، هزینه بخشی از خدمات مدیریت پسماند به طور 
ساالنه از خانوارهای روستایی جمع آوری و به حساب 

دهیاری واریز می شود. به گفته ی آقای پرداخته دهیار 
روس��تا، این میزان برای هر خان��وار کمتر از 30 هزار 
تومان در س��ال است که اغلب اهالی در این ارتباط با 
دهیار همکاری کرده و در موعد مش��خص شده این 

هزینه را پرداخت می کنند.
از دیگ��ر اقدامات مهمی که در طول اجرای طرح 
روستای پاک با همکاری سازمان های مسئول صورت 
گرفت، مهار فاضالب های منازل مسکونی و سرکشی 
و نظ��ارت ب��ر کارخانه های صنعتی فعال در روس��تا 
ب��ود که در ای��ن میان 3 کارخان��ه به دلیل تخلفات و 
ایجاد آلودگی های زیست محیطی به دستگاه قضایی 
شهرستان معرفی شدند و تاکنون، یکی از آن ها توسط 

اداره ی حفاظت محیط زیست پلمپ شده است.
از دیگر نقاط قوت طرح روس��تای پاک، همکاری 
شهرداری چابهار با دهیاری رمین بود. با پیگیری های 
صورت گرفته از طریق شورای اسالمی شهر چابهار، 
طی توافقی با ش��هرداری بنا شد تا برای دفن زباله ها 
از محل دفن مش��ترک اس��تفاده ش��ود و در صورت 
درخواست، شهرداری در تامین ماشین آالت مورد نیاز 

با ستاد اجرایی طرح روستای پاک همکاری کند.
از می��ان فعالیت ها و پیگیری هایی که در زمینه ی 
بهداش��ت محیط توسط س��تاد اجرایی طرح روستای 
پاک و دهیاری صورت گرفته است می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
 لوله کش��ی و تهیه ی مخزن صابون مایع برای 

مساجد سطح روستا با مشارکت اهالی
 پیگیری جهت دریافت یک دس��تگاه خودروی 
نیس��ان جهت حمل زباله از طریق سازمان منطقه ی 

آزاد تجاری صنعتی چابهار
 دریافت یک دس��تگاه تراکتور و یک دس��تگاه 
کمپرس��ی و تعداد 28 عدد مخ��زن نگهداری زباله از 

طریق دفتر امور روستایی استانداری
 اجرای طرح مطالعاتی ط��رح بازیافت زباله در 

سطح روستا توسط پیمانکار
 فراهم نم��ودن مقدمات اجرای طرح مطالعاتی 

مدیریت پسماند در سطح روستا از طریق استانداری
 جمع آوی روزانه بیش از 1/5تن زباله از س��طح 

روستا و اسکله ی صیادی توسط نیروهای خدماتی
 تعیی��ن محله ه��ای پ��اک و اه��دای جوایز به 
بان��وان برگزیده که در امر جمع آوری زباله با دهیاری 

همکاری داشته اند.
س��تاد عالوه بر کارکرد اجرای��ی، در جهت تکمیل 
فرایند اجرایی خود، دارای کارکرد نظارتی نیز می باشد. 
نمایندگان خانوارهای روستایی به عنوان حلقه ی ارتباط 
ستاد با مردم، نظرات و مشکالت را دریافت و در ستاد 
مطرح می کنند تا با هم اندیش��ی، راه حل های مناسب 
انتخاب شده و با همکاری هم اجرا شوند. ستاد اجرایی 
طرح روستای پاک همچنان به کار خود ادامه می دهد 
و از برنامه ه��ای آینده ی این س��تاد، آموزش نحوه ی 
کاه��ش س��رانه ی زبال��ه و نحوه ی تفکی��ک از مبدا 

می باشد که جزیی از برنامه های سال جاری است.

با پیگیری های 
صورت گرفته 
از طریق شورای 
اسالمی شهر 
چابهار، طی توافقی 
با شهرداری بنا 
شد تا برای دفن 
زباله ها از محل 
دفن مشترک 
استفاده شود و در 
صورت درخواست، 
شهرداری در تامین 
ماشین آالت مورد 
نیاز با ستاد اجرایی 
طرح روستای پاک 
همکاری کند.
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 در ش��ماره های قب��ل به اهمی��ت موضوع 
مشارکت و نقش مردم در اجرای برنامه ها و 
طرح های دهیاری پرداختی��م و تجربه های موفقی را 
برایت��ان بازگو کردیم که اندکی بع��د نیز بازخورد این 
تجربیات در تغییراتی که در روس��تاها رخ می داد و در 
قالب گزارش و اخبار برای ما ارسال می شد، نمایان بود. 
اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه 
می توانیم از این مش��ارکت به صورت مستمر استفاده 
کنیم؟ به بیان دیگر، دهیاری چگونه می تواند به صورت 
پایدار با مردم در ارتباط باش��د و در کمترین زمان و با 
کمترین هزینه از مش��ارکت و همکاری آنان بهره مند 

شود؟
عملکرد خوب دهیاری و همکاری مردم در ش��هرک 
شهید اسدپور یکی از تجربه های موفقی است که بازگو 
کردن آن می تواند به تعدادی از سواالت ما پاسخ دهد. 
ش��اید بتوان سازمان دادن به مش��ارکت های مردمی 
را به عنوان یکی از س��ازوکارهای بهره مندی سریع و 
کم هزین��ه از همکاری مردم قلمداد نمود اما قطعا تنها 

راه نیست.
شهرک ش��هید اسدپور برای دو س��ال متوالی عنوان 
روس��تای بدون زباله ی اس��تان را ب��ه خود اختصاص 

داده و بارها در رس��انه های مختلف معرفی شده است. 
ما نی��ز تصمیم گرفتیم مصاحب��ه ای را با آقای جمال 
مطلق دهیار روس��تا ترتیب دهیم و از وضعیت کنونی 
روستا و همچنین راهکارهای جلب مشارکت با ایشان 

گفت وگو کنیم.
دهیاری ها: ابتدا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید 
از چه سالی به عنوان دهیار روستا مشغول هستید؟

اینجانب بیژن جمال مطلق هستم؛ متولد 1362 و 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی برنامه ریزی شهری. 
بنده از سال 1386 تاکنون دهیار شهرک شهید اسدپور 
از توابع شهرس��تان اندیکا در استان خوزستان هستم 
و در ح��ال حاض��ر عالوه بر فعالی��ت در  اداره آموزش 
و پ��رورش شهرس��تان اندی��کا به عنوان دانش��جوی 
کارشناسی ارش��د برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور 
اهواز مش��غول تحصیل هستم. شهرک شهید اسدپور 
از توابع بخش آبژدان شهرس��تان اندیکا است و طبق 
آخرین سرش��ماری نفوس و مسکن دارای 1138 نفر 

جمعیت در قالب 214 خانوار می باشد.
دهیاری ه�ا: دهی�اری در جهت تامین بهداش�ت 
محیط روس�تا تا امروز چه اقدامات�ی انجام داده 

است؟ 

متاس��فانه این روس��تا با مش��کالت عدیده ای در 
حوزه ی بهداش��ت روبه رو بود مانند مدیریت پسماند و 
حضور س��گ های ولگرد در روس��تا؛ از این رو یکی از 
دغدغه های اصلی کاری ما از سال 86 تاکنون نظافت 
عمومی روس��تا اس��ت. خوش��بختانه با تدابیری که از 
س��وی دهیاری اتخاذ ش��د در 3 برنامه ی کوتاه مدت، 
میان م��دت و بلندمدت در بحث جلب مش��ارکت های 
مردم��ی و حفاظ��ت از محیط زیس��ت ک��ه اصل 50 
قانون اساس��ی نیز به این موضوع اشاره دارد؛ وضعیت 
مناسبی حاصل شد. بهترین راه برای ما مشارکت های 
مردم��ی در امور روس��تا بود ک��ه اوایل با س��ختی و 
مش��کالتی روبه رو بودی��م، اما خوش��بختانه در ادامه 
 با همکاری و مش��ارکت اهالی روس��تا روبه رو شدیم. 
حدودا از اول مهر ماه سال 90 شروع کردیم و روزهای 
سی ام و پانزدهم هر ماه کارگروه جلب مشارکت های 
مردمی را در سطح روستا تشکیل دادیم. به لطف خدا 
نتیجه ی خوبی نیز حاصل ش��ده و روستایی که یکی 
از معضالت اصلی آن بهداش��ت ب��ود، االن تبدیل به 
یک روس��تای بدون زباله و پاک ترین روستای استان 

گردیده است.
دهیاری ه�ا: آقای جمال مطل�ق در مورد چگونگی 
ش�کل گیری کارگروه جلب مشارکت های مردمی 
در روس�تا توضی�ح بفرمایی�د. برای ای�ن کار چه 

تعامالت و هماهنگی هایی صورت گرفت؟
 اگر به طور خالصه بخواه��م عرض کنم؛ ما ابتدا 
با مدیر کل امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری 
خوزستان مش��ورت کردیم و در گام دوم جلسه ای در 
بخش��داری آبژدان  برگزار کردیم که در این جلس��ه، 
بخش��دار بخش آب��ژدان، رییس آم��وزش و پرورش 
به همراه معاون پرورش��ی و اداره تبلیغات اسالمی و ... 
حضور داشتند. در این جلسه شبکه بهداشت به عنوان 
دس��تگاه نظارتی، آموزش و پ��رورش و اداره تبلیغات 
به عنوان دس��تگاه های آموزش��ی و دهیاری به عنوان 
دس��تگاه مجری معرفی ش��دند. خوش��بختانه طرح و 
تصمیمات در کمتر از 6 ماه به یک افق روشن در امر 

محیط زیست سالم رسید و نقشه ی راه مشخص شد.
دهیاری ه�ا: ش�ما به عن�وان دهیار روس�تا از چه 
راهکارهایی برای جلب مش�ارکت اهالی استفاده 
کردی�د؟ از تجربیات�ی ک�ه در ای�ن زمین�ه دارید 

بفرمایید.
مش��ارکت مردم��ی یک��ی از مهم ترین ش��یوه ها 
و راهکاره��ای دس��تیابی به توس��عه ی پایدار اس��ت، 
که می تواند در پیش��برد اهداف آموزش��ی، فرهنگی، 
اجتماع��ی و اقتصادی نقش ویژه ای را ایفا نماید. بنده 
نیز در ش��هرک شهید اسدپور تجربیات ارزشمندی در 
خصوص اهمیت نقش مردم در دس��تیابی به توس��عه 
 روس��تا و ارتقای سطح معیش��ت مردم به دست آوردم.
ب��ه نظر من راهکاره��ای زیادی وج��ود دارد. پررنگ 
کردن حض��ور مردم در ام��ور محلی، خ��ود می تواند 
بخش وسیعی از مش��کالت را حل نماید و این، یکی 
از کارهایی بود که ما در ش��هرک شهید اسدپور انجام 
دادیم و توانس��تیم به نتایج خوبی نیز دست پیدا کنیم. 

سازماندهی مشارکت های مردمی 
در جهت دستیابی به آبادانی
شهرک شهید اسدپور – استان خوزستان
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اگر مردم در فرآیندهای تصمیم گیری حضور داش��ته 
باش��ند، این تصمیمات را با تمایل و رغبت بیش��تری 
انجام می دهند و در اجرا و عملیاتی کردن آن ها نهایت 
مشارکت را از خود نشان می دهند. به طور کلی می توان 
گفت که گسترش مش��ارکت مردمی در گرو نهادینه 
شدن مش��ارکت و ارتباط مردم با دستگاه های دولتی 
و نهادها و س��ازمان های مرتبط است، که البته در این 
میان نباید از نقش اساسی دهیاران به عنوان پل ارتباطی 
میان دس��تگاه های اجرایی و مردم غافل بود. دهیار از 
اهالی روس��تا است و با مردم روس��تا زندگی می کند، 
از موان��ع و مش��کالت با خبر اس��ت و به دلیل ارتباط 
دوستانه و نزدیکی که با روستاییان دارد به راحتی آنان 
 را برای انجام ماموریت های دهیاری بس��یج می کند.

یکی دیگر از کارهایی که دهیاری برای س��امان دادن 
به امور و جلب مشارکت اهالی روستا انجام داد تشکیل 
انجمن ها در س��طح روس��تا بود که همچنان جلسات 
آن برگ��زار می ش��ود و به نوعی دهیاری ب��ا این کار، 
مشارکت های پراکنده را سامان داد و با نهادمند کردن 
فعالیت ها، موجبات حضور مستمر و پایدار اهالی روستا 

در امور دهیاری را تضمین نمود.
دهیاری ها: ممکن است در مورد انجمن ها بیشتر 

توضیح بفرمایید.
انجمن ه��ا با هدف برقراری ارتب��اط موثر با اهالی 
روس��تا در مه��ر ماه س��ال 1390 تاس��یس و آغاز به 
کار کردند. خوش��بختانه تا کنون موفقیت های زیادی 
حاصل شده است که از آن جمله معرفی شهرک شهید 
اسدپور به عنوان روستای بدون زباله ی استان خوزستان 
طی دو س��ال اخیر است، که البته این دستاورد حاصل 
همکاری و همدلی مردم با دهیاری و حضور مس��تمر 
انجمن ها در امور روس��تا اس��ت. انجمن های روستای 
شهید اسدپور شامل: انجمن معتمدین، انجمن بانوان، 
انجمن دانش��جویان، انجمن بس��یجیان، فرهنگیان، 
دانش آموزان، کشاورزان و دامداران، انجمن اصناف و 
کس��به و انجمن ورزشکاران می ش��ود که هر کدام از 
انجمن ها به دس��ته های 22 نفره و هسته های 9 نفره 
تقس��یم ش��ده اند. وظایف تک تک افراد در انجمن ها 
مش��خص ش��ده اس��ت. انجمن ها نه تنه��ا به عنوان 
حلقه ه��ای ارتباطی دهیاری با مردم از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند، بلکه دارای وظایف نظارتی نیز می باشند. 
ما در دهیاری برای مس��ئولین انجمن ها کارت همیار 
دهی��ار ص��ادر کرده ایم که ب��ا این کارت مس��ئولین 
می توانند ب��ر قیمت ها و کیفیت م��واد غذایی نظارت 

کنن��د و در صورت مش��اهده ی تخلف، ب��ه دهیاری 
گ��زارش دهند تا اقدامات الزم توس��ط دهیار صورت 
گیرد. خوشبختانه در یک چشم انداز کوتاه مدت، در امر 
بهداش��ت و مسائل عمرانی و فرهنگی روستا به نتایج 
مطلوبی دست پیدا کردیم و امروز انجمن ها در جایگاه 
قابل اتکایی قرار گرفته اند تا جایی که جلساتی را جهت 
هماهنگی امور روس��تا تشکیل می دهند و دهیار را نیز 

به این جلسات دعوت می کنند.
دهیاری ه�ا: یکی از مش�کالتی که به آن اش�اره 
کردی�د وجود حیوان�ات ولگرد در روس�تا بود. آیا 
دهی�اری برای حل این مش�کل تاکن�ون اقدامی 

انجام  داده است؟
بله، س��ال گذش��ته با همکاری نیروی انتظامی و 
شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان چندین برنامه ی 
اتالف داش��تیم که تعداد زیادی از سگ های ولگرد در 
سطح روستا اتالف و برای دفن به محل مناسب انتقال 
داده ش��دند. در س��ال جاری نیز مقرر شد تا هر 3 ماه 
یک بار برای ارتقای سطح بهداشت روستا با همکاری 

دستگاه های مربوط، این برنامه تکرار شود. 
دهیاری ها: در پایان اگ�ر صحبت خاصی دارید و 
یا نکت�ه ای وجود دارد که در ط�ول مصاحبه بیان 

نکردید، بفرمایید.
در پایان الزم می دانم مجددا به اهمیت نقش مردم 
در اجرای طرح ها و پروژه ها بپردازم و از اهالی خون گرم 
 شهرک شهید اس��دپور صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

در  م��ردم  مش��ارکت  و  همراه��ی  اگ��ر  بی ش��ک، 
اج��رای برنامه ه��ای دهی��اری نب��ود، م��ا به تنهایی 
نمی توانس��تیم کاری را پی��ش ببری��م و ب��ه تب��ع 
 آن اوض��اع و اح��وال روس��تا ه��م تغیی��ر نمی کرد.

امروز شهرک شهید اس��دپور در جایگاهی قرار گرفته 
که حاصل تالش همه ی مس��ئولین و دست اندرکاران 
و م��ردم اس��ت، البته هنوز برای دس��ت یابی و تحقق 
 اه��داف روس��تا مس��یری طوالن��ی پی��ش رو داریم.  
امیدواریم که بتوانیم در آینده ی نزدیک شاهد توسعه و 
آبادانی همه ی روستاهای کشور در زمینه های مختلف 

باشیم.

اگر مردم در 
فرآیندهای 
تصمیم گیری 
حضور داشته 
باشند، این 
تصمیمات را با 
تمایل و رغبت 
بیشتری انجام 
می دهند و در 
اجرا و عملیاتی 
کردن آن ها نهایت 
مشارکت را از خود 
نشان می دهند.
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خراسان شمالی؛
 استانی از جنس روستا

پیام استاندار
مصاحبه با مدیرکل امور روستایی استانداری

معرفی سامانه ی اطالعات روستاهای استان خراسان شمالی
دهیاران و بهورزان سفیران بهداشت روستا

شورای تحول راهبردی روستایی؛ اتاق فکر توسعه روستایی
ایجاد اشتغال و تامین بهداشت در محیط روستایی

از دارالشهدای ایران تا ماسوله ی خطه خراسان

خ�رداد م�اه 92 فرصت�ی دس�ت داد تا جهت 
جم�ع آوری مطال�ب ماهنام�ه ی 42 س�فری ب�ه 
روستاهای سرسبز استان خراسان شمالی داشته 
باش�یم و دو روزی را میهمان م�ردم میهمان نواز 
این استان باشیم. جا دارد از همکاری صمیمانه ی 
جن�اب آقای مهندس راع�ی مدیرکل محترم امور 
روس�تایی و ش�وراهای اس�تانداری این استان و 
همکاران زحمت کش ایشان باالخص جناب آقای 
مهندس قربانی مع�اون محترم مدیر کل و جناب 
آق�ای باقری که در طول س�فر همراه و هم قدم ما 

بودند تشکر ویژه داشته  باشیم.

ان
است

با 



مدیریت روس��تایی به توس��عه و به دنبال آن توس��عه پایدار روستایی 
می اندیشد. پس مدیریت روستایی دارای نقاط مشترک با اهداف توسعه 
روستایی و توسعه پایدار اس��ت. بنابراین هدف کالن مدیریت روستایی 
حرکت برای رس��یدن به وضعیت مطلوب با اس��تفاده از توان های بالقوه 
و بالفعل در روس��تاها و هم س��و با وضعیت جامعه ی روس��تایی اس��ت. 
مدیریت جدید روس��تایی بر ظرفیت ه��ای جوامع محلی با اداره ی دقیق 
م��کان و بهره برداری از منابع آن متکی اس��ت. منظور از مدیریت جدید 
روستایی تشکیالتی است که به دنبال تصویب قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات ش��وراهای اسالمی کش��ور و انتخابات ش��هرداران در سال 
1375 و نیز قانون تاس��یس دهیاری های خودکفا در روس��تاهای کشور 
به تاریخ 1377/4/14 در عرصه ی مدیریت روستایی به وجود آمده است. 
طبق قانون، ش��ورا به عنوان نهاد تصمیم گیر، برنامه ریز و سیاس��ت گذار 
و دهیاری به عنوان بازوی اجرایی ش��ورای اس��المی شناخته شده است. 
تاسیس این دو نهاد عمومی غیردولتی نشانه ای از حرکت به سوی اجرای 
نظام نوین مدیریت در روس��تاها اس��ت که می تواند تحول ش��گرفی در 

فرآیند توسعه ی مدیریت روستایی ایجاد نماید.
دهیاری ه��ا به عنوان یک نهاد محلی، راب��ط میان نهادهای دولتی و 
مردمی، بازوی اجرایی شورای اسالمی در نظام مدیریت نوین روستایی، 
ارائه کننده ی بس��یاری از خدمات و تسهیالت عمومی و رفاهی، تقویت 
کننده ی روند توس��عه ی اجتماعی و فرهنگی، بسترساز شهرهای آینده، 
کنت��رل کننده ی مهاجرت از روس��تا به ش��هر و تقوی��ت کننده ی روند 

توسعه ی کشاورزی می باشند.
در راس��تای اجرایی ش��دن ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی، این استان اقدام به 
ایجاد ش��ورای تح��ول راهبردی با حضور کلیه ی دس��تگاه های حوزه ی 
خدمات رس��انی به نواحی روس��تایی و تعدادی از نمایندگان بخشداران 
و فرمانداران اس��تان نموده اس��ت که در سنوات اخیر تحول شگرفی در 
عرصه ی توس��عه روستایی در استان ایجاد کرده است. امید است که در 
آینده با حمایت دولت و مش��ارکت مردم عزیز بتوانیم گام های بلندی در 

راستای توسعه ی نواحی روستایی برداریم. ان شاءا...

پیام استاندار

محمود احمدی بیغش
استاندار خراسان شمالی
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دهیاری ه�ا: لطف�ا در ابت�دا ی�ک ارزیاب�ی کلی از 
وضعیت روس�تاها و دهیاری های استان خراسان 

شمالی ارائه بفرمایید.
خداوند را ش��کرگزار هس��تم که ای��ن توفیق را به 
بنده عنای��ت فرموده که عهده دار مس��ئولیت خدمت 
به بهترین قش��ر جامعه باشم. افراد جامعه ی روستایی 
عمدتا افرادی خدوم، زحمتکش و تولید کننده هستند؛ 
از این جهت خداوند را ش��اکرم که خادم این قش��ر از 

جامعه هستم.
همان طور که مس��تحضر هس��تید استان خراسان 

ش��مالی با 835 نقطه ی س��کونتگاهی روس��تایی، در 
شمال ش��رق کشور واقع شده اس��ت. استان به لحاظ 
اس��تراتژیکی بی��ش از 300 کیلومتر مرز مش��ترک با 
کش��ور ترکمنستان دارد. از 835 نقطه ی سکونتگاهی 
استان، 721 نقطه روستا هستند، یعنی جمعیت باالی 
20 خان��وار دارن��د. از این تعداد روس��تا، 664 روس��تا 
دارای دهیاری هس��تند. در واق��ع بیش از 96.5 درصد 
جمعیت روستایی استان از خدمات دهیاری ها بهره مند 
هستند. این میانگین نسبت به میانگین کشوری -که 
حدود 83 درصد اس��ت- باالتر است. برابر آخرین آمار 

سرش��ماری نفوس و مسکن سال 1390، بیش از 48 
درص��د جمعیت روس��تایی این اس��تان در 109 نقطه 
ساکن هس��تند؛ بنابراین علی رغم پراکندگی روستاها 
و وس��عت اس��تان، خدمات دهی به نیم��ی از جمعیت 
روس��تایی استان توس��ط دس��تگاه های متولی بسیار 
راحت تر و آس��ان تر صورت می گی��رد. همان طور که 
عرض شد، 48.5 درصد جمعیت این استان در روستاها 
س��اکن هستند و این اس��تان به لحاظ نسبت جمعیت 
روس��تایی به شهری، جزء 3 اس��تان اول کشور است. 
در این استان در سال 90 نسبت به سال 85، جمعیت 

حمایت مسئولین؛ 
پشتوانه ای برای مدیران ارشد روستاها

در مصاحبه با مدیر کل امور روستایی و شوراهای خراسان شمالی

ارتقای س��طح کیفی زندگی در روس��تا و حرکت در مسیر عمران و آبادانی 
مس��تلزم وجود ساختارهای مختلف در سطوح گوناگون است و موفقیت در 
این مسیر زمانی حاصل می شود که مجموعه های مختلف در کنار یکدیگر، با هم و 

به طور هماهنگ به سمت هدف حرکت کنند.
دفات��ر امور روس��تایی و ش��وراها –به عنوان مدیریت کالن در س��طح اس��تان- 
نق��ش وی��ژه ای در راهبری کلی توس��عه ی روس��تایی ایف��ا می نماین��د و آبادانی و 

 توس��عه ی روس��تاها عالوه بر دهیار، مرهون تالش ها و اقدامات این دفاتر می باش��د.
در این شماره از ماهنامه دهیاری ها به استان خراسان شمالی سفر کردیم و طبق روال 
مرسوم تصمیم گرفتیم برای آگاهی از برنامه ها و وضعیت کلی روستاهای این استان، 
گفت وگویی با مدیر کل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای استانداری خراسان شمالی 
ترتیب دهیم. متن زیر گزیده ای از گفت وگوی ماهنامه دهیاری ها با مهندس مس��لم 

راعی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی است.

ان
است

با 
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روستایی حدود 2.5 تا 3 درصد کاهش داشته است که 
البت��ه این امر عمدتا به دلیل تبدیل 4 نقطه روس��تایی 
به ش��هر بوده است نه مهاجرت روستاییان به شهرها. 
برخی از روستاهای استان که تبدیل به شهر شده اند، 
در واقع فقط تغییر نام پیدا کرده اند و شغل اصلی مردم 
در این مناطق هنوز فعالیت های کشاورزی، دامداری و 

مشاغل تولیدی است.
همچنین بیش از 30 درص��د از دهیاران ما دارای 
مدارک دانش��گاهی و بیش از 54 درصد دارای مدرک 
دیپلم هستند. بیش از 55 دهیار خانم در استان داریم 
که این تعداد نس��بت به میانگین کشوری آمار خوبی 
اس��ت و نشان دهنده ی رشد، نبوغ فکری و مسئولیت 

پذیری در جامعه ی روستایی است.
دهیاری ها: بفرمایید نظر شما در خصوص نقش، 

وظیفه و جایگاه دهیار در روستا چیست؟
برابر مصوبه ی دولت و طبق اساسنامه، تشکیالت 
و س��ازمان دهیاری ه��ا 48 وظیفه ب��رای دهیاری ها 
تعریف شده و این دقیقا 2 برابر وظایفی است که برای 
شهرداری ها تعریف شده اس��ت. در تعریف این شرح 
وظایف نگاه دولت این بوده که در جامعه ی روستایی و 
برای امر مدیریت در روستا فردی باالتر از دهیار وجود 
ندارد. مسئولیت اغلب امور در روستا بر عهده ی دهیار 
قرار داده شده است که این موضوع کمتر در جامعه ی 
شهری مصداق دارد. هر اداره ای در شهر وظایفی دارد 
که به طور مس��تقیم انجام می دهد و شهرداری ها نیز 
وظای��ف محوله ی خ��ود را انجام می دهن��د. می توان 
گفت عل��ت این که وظایف زیادی ب��ر عهده ی دهیار 
قرار داده ش��ده است، عدم حضور بس��یاری از ادارات 
در روستا اس��ت. بنابراین انتظار ما از دهیاران با توجه 
به جایگاه��ی که قانون برای آن ها مش��خص کرده، 
نقش آفرینی بیش��تر در روستاها است. دهیار به عنوان 
رابط و آخرین حلقه ی تش��کیالت وابسته به دولت در 
سطح روستا فعالیت می کند. ما از دهیار انتظار داریم که 
عالوه بر این که حافظ اموال عمومی و دولتی در روستا 
است، مجری مصوبات شورا که نماینده ی مردم روستا 
هستند نیز باش��د. بنابراین جایگاه دهیار باید به عنوان 
مدیر ارش��د در روس��تا تثبیت ش��ود و دهیار بایستی 
تولی گ��ری و راهبری کلیه ی امور عمومی روس��تا را 

عهده دار باشد.
حمایت و نظارت بخش��داران بر عملکرد دهیاران 
از جمله مباحثی اس��ت که اگر دفاتر امور روس��تایی و 
شوراها از آن غفلت کنند، یقینا در حوزه ی دهیاری ها 
توفیق ش��امل حال آن ها نخواهد ش��د. ب��ه هر حال 
بخشداران به عنوان نماینده ی عالی دولت در بخش، به 
استناد ماده ی 52 آیین نامه ی مالی دهیاری ها، آخرین 

حلقه ی نظارتی دولت بر عملکرد دهیاری ها هستند.
دهیاری ها: لطفا در خصوص عملکرد دهیاری های 
اس�تان و فعالیت ه�ای ش�اخص آن ها در س�ال 

گذشته و سال جاری توضیحاتی دهید.
با حمایت و کمکی که در سال های گذشته از سوی 
استانداری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

ش��ده است، بیش از  1018 پروژه توسط دهیاری های 
استان به بهره برداری رسیده است و در سال جاری نیز 

دهیاری ها بیش از 400 پروژه در دست اقدام دارند.
به اعتق��اد بنده دهیاری ب��رای تثبیت هویت خود 
در روس��تا باید دارای جایگاه ویژه ای باش��د. بنابراین 
احداث ساختمان اداری دهیاری اولویت اول پروژه های 
عمرانی صورت گرفته توسط دهیاری ها است. احداث 
پارک کودک در روستا با نگاه پر کردن اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان روستایی در درجه ی بعدی اهمیت 
قرار دارد. احداث غسالخانه در روستاهای باالی 500 
نفر جمعی��ت نیز از اولویت ه��ای پروژه هایی بوده که 
در س��ال 91 برنامه ریزی ش��ده بود. در سال 91 تمام 
روستاهای باالی 300 نفر جمعیت استان مکلف شدند 
نس��بت به تکمیل پروژه ی ساختمان دهیاری و پارک 
کودک اقدام کنند؛ روس��تاهای ب��االی 500 نفر هم 
عالوه بر دو پروژه ی قبل، س��اختمان غسالخانه روستا 
را احداث کرده و به اتمام رساندند. به حمدا... در آخرین 
جمع بندی ای که در اس��فندماه سال 91 داشتیم، 100 
درصد به اهداف برنامه ریزی ش��ده در این سال دست 

یافتیم.
در سال 92 هدف گذاری دفتر امور روستایی حول 3 
محور که موضوع آن ها توجه به بحث های بهداشتی، 
توجه به مس��ائل فرهنگی و مذهبی و همچنین انجام 
امور ورزشی در روستا بود صورت گرفت. اولین موضوع 
توجه به جمع آوری آب های سطحی از معابر روستا بود. 
جم��ع آوری زباله هم از جمله مواردی بود که علی رغم 
این که پیش از این نیز در روس��تاها انجام می شد، ولی 
به دهیاران اعالم کردیم که در سال 92 باید به این امر 
به صورت منسجم بپردازند. مبارزه با بیماری های واگیر 
در سطح روستاها به صورت عملیاتی با کمک دهیار و 
مرکز بهداش��ت جزء برنامه های س��ال 92 در حوزه ی 
بهداشتی است که برای فرمانداران و بخشداران تعریف 

وظیفه شده است.
موضوع بعدی که مقرر ش��د در سال 92 به صورت 
خاص به آن پرداخته ش��ود، توجه به مسائل فرهنگی 
و مذهبی روس��تاها اس��ت. باید اذعان کرد که در این 
30 س��ال به بحث های مذهبی و فرهنگی در روستاها 
–چندان که شایسته است- پرداخته نشده است. تمام 
توجه و نگاه مدیریت روس��تایی –چه در سطح کالن 
کشوری، چه استانی و شهرس��تانی- به زیرساخت ها 
مانن��د آب، ب��رق، راه، گاز و ... بوده اس��ت و کمتر به 
مس��ائل اعتقادی، فرهنگی و مذهب��ی خصوصا برای 
نسل جوان پرداخته شده است. دستگاه های فرهنگی 
کش��ور و هم سیاست گذاران در س��طح استان از این 
امور غافل بوده اند. امس��ال به فرمانداران اعالم کردیم 
ک��ه باید به صورت ویژه به این ام��ر بپردازند. از جمله 
اقدامات این بود که مقرر ش��د هر بخش یک محفل 
ان��س با قرآن با حضور قاریان بین المللی یا کش��وری 
برگزار نماید. س��ال گذشته سه محفل انس با قرآن در 
سطح روستاهای استان برگزار شد و قاری مصری بعد 
از اتمام جلسه از اس��تقبال مردم و جمعیت زیادی که 

برای ش��نیدن قرائت قاریان در صحن مسجد حضور 
پیدا کرده بودند بسیار متعجب شده بود. متاسفانه بیشتر 
در کالن شهرها و یا مراکز استان ها به مسائل فرهنگی 
پرداخته می شود و عموما تا وارد این حیطه نشویم، نیاز 
جامعه ی روس��تایی را به این امور احساس نمی کنیم. 
همچنین به عنوان یک تکلیف برای فرمانداران بود که 
در سال 92 حتما یادواره ای برای شهدای بخش برگزار 
کنند. این یادواره ها برای آش��نایی جوانان و نوجوانان 
روس��تایی با ش��هدا و آرمان های آن ها انجام می شود 
و متولی برگزاری این مراس��م دهیاران و ش��وراهای 

اسالمی روستاها هستند.
محور دیگر که عرض کردم، برگزاری مس��ابقات 
ورزش��ی در روس��تاهای استان اس��ت. همان طور که 
مستحضر هس��تید کش��تی »باچوخه« در این استان 
از جمله ورزش های بومی اس��ت که در تمام روستاها 
ب��ه آن پرداخته می ش��ود. مس��ابقه ی بین بخش��ی و 
حتی بین شهرس��تانی این کش��تی در روستاها برگزار 
می ش��ود که میزبان برگزاری این مسابقات دهیاران و 
شوراهای اسالمی روستاها هستند. از دیگر برنامه های 
فرهنگ��ی که ب��ه عهده ی فرمانداران گذاش��ته ش��د 
برگزاری جش��نواره های ویژه ی عش��ایر است که باید 
در شهرستان هایی که عشایر در آن ها زندگی می کنند 

اجرا شود.
دهیاری ه�ا: چه اقدامات و فعالیت های آموزش�ی 
ب�رای دهیاری ه�ای اس�تان توس�ط دفت�ر امور 
روس�تایی و ش�وراها برنامه ری�زی و اجرا ش�ده 

است؟
باید عرض کنم که بر خالف بسیاری از استان ها که 
آموزش را به صورت همایش، سمینار و گردهمایی ارائه 
می دهند، ما امر آموزش دهیاران را بر عهده ی بخش ها 
ق��رار داده ایم. بنده آموزش انبوه به دهیاران را صحیح 
نمی دانم و به همین دلیل معموال دهیاران را در مراکز 
بخش ها متمرکز می کنیم و اساتیدی را از مرکز استان 
یا شهرس��تان برای تدریس مباحث آموزشی به مرکز 
بخ��ش دعوت می کنیم. به ای��ن ترتیب آموزش برای 
تعداد محدودتری از دهیاران انجام می گیرد و استقبال 
دهیاران از این نحوه ی آموزش بسیار زیاد است. مسلما 
هرچه بتوان سطح آگاهی و دانش دهیاران را باال برده 
و آن ها را بیش��تر به قوانین و مق��ررات حوزه ی کاری 
خود مس��لط کرد، در انجام وظای��ف و ارائه ی خدمات 
آن ها توفیق بیش��تری حاصل خواهد شد. باید عرض 
کنم که این استان در امر آموزش دهیاران هم در سال 
90 و هم در سال 91 جزء استان های برتر کشور بوده 
که این امر را حاصل تالش و زحمات همکاران در دفتر 

روستایی و شوراها می دانیم.
می�ان  هماهنگ�ی  خص�وص  در  دهیاری ه�ا: 
دستگاه های اجرایی مختلفی که هر یک وظیفه ای 
خاص در روس�تا دارند چه تمهیداتی اندیش�یده 

شده است؟
در س��ال 90 پی��ش از تصوی��ب قان��ون برنامه ی 
پنج��م و ماده ی 194 با حدود 17 بند، ش��ورایی را در 

ما از دهیار انتظار 
داریم که عالوه بر 
این که حافظ 
اموال عمومی و 
دولتی در روستا 
است، مجری 
مصوبات شورا که 
نماینده ی مردم 
روستا هستند نیز 
باشد. بنابراین 
جایگاه دهیار 
باید به عنوان 
مدیر ارشد در 
روستا تثبیت 
شود و دهیار 
بایستی تولی گری 
و راهبری کلیه ی 
امور عمومی روستا 
را عهده دار باشد.
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اس��تان تحت عنوان شورای تحول راهبردی با حضور 
کلیه ی دستگاه های متولی توسعه روستایی راه اندازی 
کردیم. این ش��ورا به ریاست شخص استاندار، دبیری 
دفتر امور روستایی و ش��وراها و عضویت 17 دستگاه 
ش��روع به فعالیت نمود. این 17 عضو ش��امل دو تن 
از فرمانداران به نمایندگی از س��ایر فرمانداران و 3 تن 
از بخشداران به نمایندگی از بخشداران استان و سایر 
دستگاه های خدمات رس��ان روستایی بود. این شورا 5 
کمیته ی تخصصی دارد که مسئولیت هر یک از آن ها 
با یکی از دس��تگاه های مس��ئول در حوزه ی روستایی 
می باشد. جلسات شورای تحول راهبردی تا حد بسیار 
زیادی مکاتبات و نامه نگاری های اداری را کاهش داده 
و همچنی��ن از موازی کاری های بس��یاری جلوگیری 
نموده اس��ت که این امر یک��ی از اهداف ماده ی 194 
نیز می باشد. هماهنگی بین دستگاهی در این کمیته ها 
باعث می ش��ود که روند ارائه ی خدمات در روس��تا به 
ش��کلی منطق��ی صورت بگی��رد و اولوی��ت و ترتیب 
خدمات رس��انی به روستاها در جلسات این کمیته های 

تخصصی تعیین می شود.

دهیاری ها: آیا در ش�ورای تحول راهبردی استان 
بحث مدیر ارشد بودن دهیار مطرح شده است یا 
خی�ر؟ و آیا به اعتقاد جنابعالی این طرح عملیاتی 
می شود و سایر دستگاه ها دهیار را به عنوان مدیر 

ارشد خواهند پذیرفت یا خیر؟
با مروری به تاریخچه ی مدیریت در روستا می بینیم 
که ابتدا کدخداها و انجمن های پیش از انقالب، سپس 
ش��وراها و نیروهای زیرمجموعه ی بنیاد مسکن، جهاد 
و پ��س از آن خانه همیار بود که عهده دار امر مدیریت 
در روستا بودند. به دلیل نبود پشتیبانی قوی حاکمیتی، 
هیچ مدیریتی در روس��تا ثبات پی��دا نکرد. اصلی ترین 
دلیل شکس��ت این مدیران این بود که یک دس��تگاه 
حاکمیتی رس��می و قدرتمند حام��ی آن ها نبود. ما جز 
ش��خص دهیار کس��ی دیگر را به عنوان مدیر ارش��د 
روس��تا نمی پذیری��م و این جایگاه به خوبی در س��طح 
اس��تان پذیرفته شده اس��ت. هیچ یک از دستگاه های 
خدمات رسان بدون هماهنگی دهیار کاری را در روستا 

انجام نمی دهند و جایگاه مدیریتی دهیار را می شناسند. 
به عنوان مثال دهیار خانمی در روس��تای »یکه شاخ« 
داری��م که مدت کمی هم از عمر مدیریتی ایش��ان در 
س��مت دهیاری می گذرد. در زمان گازرسانی به روستا 
ایشان طی نامه ای به مدیرعامل اداره گاز خواسته بودند 
که برای تعدادی از منازلی که متخلف بودند و رعایت 
ضوابط را نکرده بودند گازکش��ی انجام نشود. بخشدار 
هم به عنوان واس��طه وارد مذاکره با دهیار می شود. در 
نهایت فرماندار شهرس��تان با دفتر روستایی مشکل را 
مط��رح می کند. ما با افتخار بیان می کنیم دهیاری که 
ح��د و حدود اختیارات خود و قانون را می شناس��د، در 
واقع جایگاه ارش��د در روس��تا دارد. یقینا در کل کشور 
اگر روی مدیر دیگری غیر از دهیار به عنوان مدیر ارشد 
برنامه ریزی شود با شکست مواجه خواهیم شد. دهیار 
به ش��کلی به تشکیالت وزارت کش��ور وابسته است، 
حمایت دولتی را دارد و تمام دستگاه ها هم مکلفند در 
سطح روستا از او تبعیت کنند. ما در استان هیچ مشکلی 
در این زمینه نداریم و اگر دهیار دستوری می دهد و یا 
دعوت به همکاری می کند، نمایندگان سایر دستگاه ها 

با وی همکاری می کنند.
دهیاری ه�ا: مطمئن�ا پ�س از انتخاب�ات ش�وراها 
تعدادی از دهیاران و ش�وراهای جدید مسئولیت 
مدیری�ت روس�تاها را عه�ده دار می ش�وند. آی�ا 
برنامه ی آموزش�ی خاصی ب�رای آموزش آن ها در 

نظر گرفته شده است؟
برنام��ه ی آموزش��ی س��ال 92 را دقیقا بر اس��اس 
همین تفکر  تنظیم کرده ای��م؛ زیرا مطمئنا بین 30 تا 
40 درص��د نیروها تغییر خواهند ک��رد. برنامه را در دو 
ف��از برنامه های تخصصی و عملیات��ی برای نیروهای 
باتجربه و برنامه های آموزشی برای نیروهای بدو ورود 
به حوزه ی دهیاری ها تنظیم کرده ایم. اولین جلس��ات 
را ان ش��اءا... بعد از ش��روع به کار دهیاری ها به صورت 
مشترک برای ش��وراها و دهیاران خواهیم داشت. این 
جلسه را طبق برنامه در سطح شهرستان ها برگزار کرده 
و در این جلسات جایگاه دهیار و شورا را تبیین خواهیم 
کرد. دهیار و اعضای شورا باید بر اساس شرح وظایف 

و محدوده ی عملکرد خود تصمیم بگیرند.
دهیاری ها: شیوه ی ارتباط دهیار با الیه های باالتر 
مدیریت�ی خ�ود یعنی بخش�دار، فرمان�دار، دفتر 
روستایی یا دستگاه های اداری مرتبط به چه شکل 
اس�ت؟ آیا سازوکار خاصی در استان برای ارتباط 

با دهیاران تعریف شده است؟
در این اس��تان س��طح مکاتبات دهیار در مرحله ی 
اول با بخش��دار و روس��ای ادارات شهرستان مربوطه 
اس��ت. دهیاران در حوزه ی 48 وظیفه ای که دارند هر 
جا احساس کنند که نیاز است مکاتبه ای داشته باشند، 
باید در س��طح شهرس��تان مکاتبه ص��ورت دهند. اگر 
ظرف یک ماه پاس��خی دریافت نکردن��د، نامه ی دوم 
را با رونوش��ت نامه ی اول به مق��ام مافوق در موضوع 
مربوطه ارس��ال می کنند. نحوه ی عملکرد دهیاران در 
این خصوص و انجام مکاتبات اداری به آن ها آموزش 
داده ش��ده است. این امر باعث شده است که دهیاران 
به وظایف خود آش��نا ش��وند و با جرات امور مربوط به 
روستا را از دستگاه های متولی پیگیری نمایند. زمانی که 
مطالبات دهیاران در راس��تای وظایف ش��ان باش��د، تا 

آخرین نقط��ه و حصول نتیجه پیگیری ه��ای خود را 
ادامه می دهند. اما برخی از وظایف دهیاری ها وظایف 
معاضدتی و همکاری است. در این موارد دهیار وظیفه 
دارد موارد را به دس��تگاه ذیربط اطالع رس��انی کرده و 
ت��الش کند که نتیجه ی مطلوب حاصل ش��ود؛ و اگر 
به نتیجه نرس��یدند در آخری��ن مرحله موضوع را به ما 
منعکس می کنند. دهیاران بای��د این روند را از طریق 
بخش��دار و فرماندار طی کنند و در صورت عدم توفیق 

به دفتر امور روستایی مراجعه کنند.
به عنوان نکته آخر عرض کنم که ما معموال تالش 
کرده ایم که یک جایگاه اجتماعی عالی برای دهیاران 
در نزد مدیران استان به وجود بیاوریم. حمایت های ما از 
دهی��اران باعث تثبیت جایگاه آن ها هم در بین ادارات 
و هم در بین شوراهای اس��المی روستاها شده است. 
این حمایت باعث شده است که دستگاه های متولی در 
قبال کاری که از دهیار می خواهند، وظیفه ی خود را نیز 

به درستی بشناسند.

باید عرض کنم که 
بر خالف بسیاری 

از استان ها 
که آموزش 

را به صورت 
همایش، سمینار 

و گردهمایی 
ارائه می دهند، 
ما امر آموزش 
دهیاران را بر 

عهده ی بخش ها 
قرار داده ایم. 

بنده آموزش انبوه 
به دهیاران را 

صحیح نمی دانم 
و به همین دلیل 

معموال دهیاران را 
در مراکز بخش ها 
متمرکز می کنیم 
و اساتیدی را از 

مرکز استان یا 
شهرستان برای 
تدریس مباحث 

آموزشی به مرکز 
بخش دعوت 

می کنیم.
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برنامه ریزی در سطوح مختلف 
مدیریت��ی مس��تلزم آگاهی و 
دسترس��ی به اطالعات صحیح، دقیق، 
جامع و مانع در مورد روس��تاها اس��ت. 
همچنی��ن اطالع��ات زمانی س��ودمند 
هس��تند که با بهره مندی از روش های 
صحیح و از منابع معتبر حاصل گردیده 
باش��ند. مس��لما در حوزه برنامه ریزی 
روس��تایی نیز ش��خصی مناسب تر از 
دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا 
نیست تا بتواند اطالعات جامع و به روز 
از روس��تا را در اختیار دست اندرکاران 

توسعه روستایی قرار دهد.
جم��ع آوری گس��ترده ی اطالع��ات 
روس��تاهای اس��تان خراسان شمالی 
یک��ی از پروژه های��ی ب��ود ک��ه در 
س��ال گذش��ته توس��ط دفت��ر امور 
روس��تایی و ش��وراهای این استان 
 برنامه ریزی، اجرا و عملیاتی ش��د.
پ��س از تش��کیل ش��ورای تحول 
راهب��ردی روس��تا در این اس��تان، 
نیاز به اطالع��ات دقیق و به روز از 
روستاها، در راستای برنامه ریزی و 
همچنین نیازسنجی جهت تعیین 
اولویت پروژه های سایر دستگاه ها 
که عضو این شورا بودند احساس 

ش��د و بر همین اساس استاندار دس��تور طراحی، 
چاپ، تکمیل و چند رسانه ای نمودن این مجموعه 
اطالعات تحت عنوان “شناس��نامه روس��تا” را در 
س��طح اس��تان و طی چندین مرحله ص��ادر نمود. 
پ��س از طراح��ی بخش ه��ا و مش��خص نم��ودن 
اطالعات مورد نیاز، به هر دهیاری تعداد سه نسخه 
از کتابچه ی تهیه ش��ده تحویل داده شد تا با توجه 
به اطالعات موجود و گردآوری داده های الزم، آمار 
مربوط به روستای خود را اعالم نمایند. دهیاران نیز 
به همراه  اعضای ش��ورای اسالمی پس از مطالعه ی 
دفترچه، موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بعد از 
تکمیل اطالعات خواسته شده، کتابچه را جهت تایید 
اطالعات به بخشداری ارسال نمودند. پس از تکمیل، 
یک نس��خه از این کتابچه در دفت��ر دهیاری برای 
استفاده و بهره مندی از اطالعات گردآوری شده باقی 
ماند و دو نسخه ی دیگر، یک نسخه به بخشداری و 
نسخه ی سوم به دفتر امور روستایی و شوراها ارسال 
گردید تا در جلس��ات ش��ورا و دیگر تصمیم گیری ها 
م��ورد توجه و بهره برداری قرار گیرد تا از این طریق 
برنامه ه��ا با توجه به واقعی��ات و وضعیت موجود در 

مناطق مختلف استان تنظیم ش��وند. در گام بعدی، 
برای تهیه ی نرم افزار مورد نیاز جهت چند رسانه ای 
نمودن اطالعات و امکان اس��تخراج گزارشات مورد 

نیاز از آن، طی جلسه ای با حضور 
مدی��ر کل دفتر فناوری اطالعات 
همیاری  س��ازمان  و  اس��تانداری 
مق��رر  اس��تان  ش��هرداری های 
گردی��د پ��س از تهی��ه ی نرم افزار 
اینترنتی، مطالب شناسنامه ها وارد 
نرم افزار گردد. این کار نیز به همت 
روس��تایی  امور  دفتر  کارشناس��ان 
صورت گرف��ت و تم��ام اطالعات 
شناسنامه ها در این سامانه اینترنتی 
ثبت ش��د تا به عن��وان یکی از منابع 
معتبر در تصمیم گیری ها و برنامه ها 
کمیته ه��ای  جلس��ات  در  به وی��ژه 
تخصصی شورای راهبردی روستایی 

مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.
در این س��امانه س��طوح دسترسی 
فرمانداری ها و سطح  بخش��داری ها، 
مدیران اس��تانی با یکدیگ��ر متفاوت 
اس��ت. بخش��داری ب��ه کل اطالعات 
و وضعی��ت روس��تاهای بخ��ش خود 
دسترسی داشته و عالوه بر مالحظه ی 
اطالع��ات می توان��د ب��رای اصالح و 
ویرایش آن ها نیز اقدام نماید. به همین 
ترتیب فرماندار در س��طح شهرستان به 
اطالع��ات دسترس��ی دارد و دفتر امور 
روستایی و ش��وراها نیز در سطح استان 
جهت رویت و ویرایش اطالعات امکان 
دسترس��ی دارد. ویژگ��ی که در ارتباط با س��امانه ی 
شناس��نامه روستا مطرح اس��ت و جزء امتیازات این 
س��امانه محس��وب می ش��ود امکان به روز رس��انی 
اطالعات در س��طوح مختلف توس��ط کاربران مجاز 

می باشد.
اطالعات موجود در این س��امانه که توسط دهیار 
و با همکاری ش��ورای اسالمی روستا گردآوری شده 
است ش��امل موقعیت جغرافیایی روس��تا، سابقه ی 
تاریخ��ی روس��تا، مش��خصات دهی��ار و ش��ورای 
اس��المی روس��تا، اطالعات و آمار جمعیتی روستا، 
اطالع��ات آموزش��ی، مذهبی و فرهنگی روس��تا، 
امکان��ات زیربنایی موجود در روس��تا، ویژگی های 
طبیعی و جغرافیایی، اطالعات کشاورزی و دامی، 
اماکن گردش��گری موجود در روستا، فرصت های 
س��رمایه گذاری، و در نهایت نظرات و پیشنهادات 
دهیار جهت بررس��ی نقاط قوت و ضعف روس��تا 
می باش��د که هر یک از موضوعات با توجه به تعداد 
س��واالت و اهمیت موضوع  یک الی سه صفحه از 

کتابچه را به خود اختصاص داده است.

معرفی سامانه ی اطالعات روستاهای 
استان خراسان شمالی 
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در سال های اخیر فعالیت های بسیار زیادی 
در جهت بهبود وضعیت معیشت و اشتغال و 
نی��ز بهبود وضعیت خدم��ات بهداش��تی و درمانی در 
روس��تاهای کشور انجام شده اس��ت که در این راستا 
س��اخت و تجهی��ز خانه ه��ای بهداش��ت، پوش��ش 
واکسیناس��یون در کل کش��ور، کنت��رل بیماری های 
مش��ترک انسان و دام و اجرای طرح هادی و بهسازی 
مبلم��ان و بهداش��ت محیط��ی روس��تاها از جمل��ه 
فعالیت هایی است که در شکل گیری مهاجرت معکوس 

به روستاها نقش داشته اند.
اما در این می��ان دهیاران به عنوان مدیران اجرایی 
روستاهای کشور نقش بسیار اساسی و مهمی در تامین 
و بهبود وضعیت بهداشتی روس��تاها دارند. قانون گذار 
برای دهیار به عن��وان نماینده ی حاکمیت در روس��تا 
وظایف متعددی را پیش بینی نموده و در شرح وظایف 
دهیاران به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع 
اشاره نموده است. کمک به بهبود وضع زیست محیطی 
روس��تا، مراقبت بر اجرای بهداش��ت و حفظ نظافت و 
ایجاد زمینه ی مناس��ب برای تامین بهداشت محیط، 
مراقبت بر وضعیت بهداش��تی گرمابه ه��ا، نانوایی ها، 
قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و 
بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی 
اماکن غیر بهداش��تی به مس��ئوالن ذیربط، تنظیف، 
نگهداری و تس��طیح معابر و انه��ار عمومی و مجاری 
آب و فاض��الب و الیروبی قنوات مربوط به روس��تا و 
تامین آب و روشنایی در حد امکان، مراقبت بر بهداشت 
ساکنان روس��تا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت 
پیشگیری از بیماری های واگیر، همکاری در جلوگیری 
از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی واگیر و مشترک 
انس��ان و دام، اعالم مشاهده ی این گونه بیماری ها به 
مراکز بهداش��تی، درمانی و دامپزشکی محل یا سایر 

مراک��ز ذیربط، اهتمام به دور نگه داش��تن بیماران 
مبت��ال، پیگیری و ایجاد زمینه ی نظ��ارت بر امور 
بهداش��تی روس��تا از قبیل کش��تار بهداشتی دام و 
عرضه ی گوشت از جمله وظایف دهیار و دهیاری 

در حوزه ی بهداشت روستا می باشد.
ام��ا از آن جا که عالوه بر دهی��ار به عنوان مدیر 
ارش��د روستا، مسئولین خانه های بهداشت و مراکز 
خدمات درمانی روس��تایی نیز به صورت مس��تقیم 

در ای��ن حوزه نقش داش��ته و وظای��ف اجرایی 
متعددی نیز بر عهده دارند، برای رسیدن 

ب��ه وضعیت مطل��وب در حوزه ی 

بهداش��تی می بایس��ت نهایت همکاری و هماهنگی 
میان نهاد دهیاری و خانه های بهداشت روستایی وجود 
داش��ته باشد. در این راس��تا و جهت هماهنگی هرچه 
بیش��تر میان دهیاران و بهورزان در حوزه ی بهداشت 
محیط به ابتکار اداره کل امور روس��تایی و ش��وراهای 
اس��تانداری خراسان ش��مالی و نیز معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی این اس��تان، اولین همایش 
مش��ترک استانی بررس��ی تجارب بهورزان و دهیاران 

با محوریت بهداشت محیط و حرفه ای برگزار گردید.
این همایش ب��ا هدف انتقال تج��ارب، فعالیت ها 
و اقدامات انجام ش��ده ی مش��ترک مابین دهیاران و 
بهورزان و در قالب ارائه ی مقاله و پوس��تر در حوزه ی 
بهس��ازی محیط روستا، مدیریت پس��ماند در روستا، 
جمع آوری فاضالب و پس��اب های روستایی، بهداشت 
مسکن روستایی و همچنین مسائل بهداشت حرفه ای 
در کارگاه ه��ا و مزارع کش��اورزی و دامداری ها برگزار 
گردید. برای حض��ور در این همایش تعداد 335 مورد 
مقاله با عناوین محوری زیر توسط دهیاران و بهورزان 

تالیف و به دبیرخانه ی همایش ارسال گردید:
 بهس��ازی محیط روستایی و مهندسی مبارزه با 

ناقلین
 مدیریت پسماند روستایی

 جلب مش��ارکت مردمی، بهداشت مواد غذایی، 
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

 نقش بهداش��ت محیط در سالمت روستاییان و 
بهداشت حرفه ای

 آب و فاضالب روستایی

کلیه ی مقاالت رس��یده از شهرس��تان ها ابتدا در 
کمیته ی علمی همایش مورد بررس��ی قرار گرفت و 
در نهایت پس از داوری توسط متخصصین حوزه ی 
مس��ائل بهداشت محیط و حرفه ای استان، تعداد 15 
مقاله به عنوان س��خنرانی و تعداد 76 مقاله به عنوان 
پوستر، به عنوان مقاالت برگزیده ی همایش انتخاب 
شدند. سخنرانی های ارائه شده شامل توضیح طرح، 
مناب��ع اعتباری، کمک ه��ای مردمی و دس��تگاه ها 
و نتیجه ی حاصل ش��ده از ط��رح بود.یکی از نکات 
برجس��ته در خصوص مقاالت ارائه ش��ده آن است 
که مقاالت با رویکرد عملی نگاش��ته ش��ده است و 
بیشتر تجارب بهورزان و دهیاران در انجام پروژه های 
بهداشتی در سطح روستا را نشان می دهند همچنین 
بررس��ی این مقاالت نش��ان می دهد که بهورزان و 
دهیاران ضمن احصاء مشکالت بهداشتی موجود در 
روس��تا، همکاری و هماهنگی بسیار زیادی در روند 
اجرای طرح مد نظر با یکدیگر داشته اند و هر دو نهاد 
با بهره گیری از پتانس��یل های خود تالش نموده اند 
زمینه ی مشارکت سایر نهادهای محلی مانند شورای 
اس��المی روستا و نیز مشارکت عموم اهالی روستا را 

فراهم نمایند.
از دیگر موضوعات مهم در برگزاری این همایش 
آن است که این حرکت در این ابعاد برای اولین بار در 
کشور رخ داده است و محتوا و شیوه ی برگزاری این 
همایش می تواند زمینه ی توس��عه ی آن به سایر 

استان های کشور را فراهم نماید.
در پای��ان این همایش نی��ز به نفرات برتر در 
محور س��خنرانی و همچنین به 9 پوس��تر برتر 
جوایز نفیس��ی به هم��راه لوح تقدیر اعطا ش��د. 
دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان نیز خالصه ی 
مقاالت ارائه ش��ده به دبیرخانه ی همایش را در 
قالب کتابچه ای به چاپ رس��انده که این کتاب 
در اختیار مس��ئولین بهداش��تی و متولیان امر 
بهداش��ت روستایی سراس��ر کشور قرار 

گرفته است.

دهیاران و بهورزان
 سفیران بهداشت روستا
 مروری بر اولین همایش مشترک بررسی تجارب بهورزان 
و دهیاران در استان خراسان شمالی
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با توج��ه به م��اده ی 194 قان��ون برنامه ی 
پنجس��اله پنجم توس��عه جمهوری اسالمی 
ایران، دس��تگاه های مختلف دارای وظایف متعددی در 
سطح روستاهای کشور هس��تند و در این میان آن چه 
ضروری به نظر می رس��د، لزوم هماهنگی میان اجزای 
این مجموعه اس��ت. در برخی از استان های کشور این 
امر به خوبی مدیریت شده و نتایج درخور توجهی حاصل 
گردیده اس��ت. استان خراسان ش��مالی نیز در راستای 
نظام مند نمودن برنامه ریزی و تصمیم گیری و کاهش 
هزینه ها و همس��ان نمودن برآین��د فعالیت ها و منابع 
دس��تگاه های مختل��ف در س��طح اس��تان در حوزه ی 
روستایی؛ از ابتدای سال 1390 اقدام به تشکیل “شورای 
تحول راهبردی روس��تا” نموده است. این شورا از پنج 
کمیته ی تخصصی تشکیل ش��ده و در سطح استان با 
ریاست استاندار و حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و 
شوراهای استانداری به عنوان دبیر شورا فعالیت می نماید.
در شورا، دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ی روستایی 
استان، به فراخور حیطه ی فعالیت خود عضو کمیته های 
تخصصی می باش��ند که شرح وظایف هر یک از آن ها، 
با توجه به موضوع کمیته و بندهای ماده ی 194 قانون 
برنامه ی پنجم توس��عه مشخص شده است. همچنین 
عالوه ب��ر کمیته های تخصصی، بخش��داران برخی از 
بخش های اس��تان به عنوان نماینده در جلسات حضور 

یافته و به بیان مشکالت موجود می پردازند.
  اهداف شورای تحول راهبردی 

استان:
 عملیات��ی نم��ودن بندهای م��اده ی 194 قانون 
برنامه ی پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

از طریق کمیته های تخصصی
 ایجاد هماهنگی بیش��تر بین مدیران اس��تانی و 

صدور احکام مسئولین کمیته ها از طریق رییس شورا
 بررس��ی و تصوی��ب پیش��نهادات کمیته ه��ای 

تخصصی در جلسات شورا
 بررس��ی پیش��نهادات شورای شهرس��تان ها در 

جلسات مشترک با حضور بخشداران استان
 بررس��ی طرح ه��ای شهرس��تان ها در حوزه ی 

روستایی
  اهداف کمیته های تخصصی 

پنج گانه:
 تعیین وظایف بر اساس برنامه ی پنجم توسعه با 

عنایت به ماده ی 194و ارائه به شورا
 صدور حکم برای اعضای کمیته های تخصصی و 

تعیین نماینده ی ثابت دستگاه های مرتبط
 بررسی طرح های حوزه ی روستایی شهرستان ها 

قبل از طرح در شورای برنامه ریزی
 بهره مندی از نظ��رات صاحب نظران متخصص 

به صورت میهمان در جلسات 
 دریاف��ت برنامه های مرتب��ط با وظایف کمیته از 

دستگاه های استانی
 ت��الش در جه��ت رف��ع محرومی��ت و کاهش 
فاصل��ه ی طبقاتی موج��ود میان جامعه ی ش��هری و 
روستایی، همچنین تاکید بر جلب مشارکت روستاییان 
در اج��رای طرح ه��ای اقتصادی؛ از جمل��ه مهم ترین 
اهداف شکل گیری »ش��ورای تحول راهبردی روستا« 
بوده اس��ت. احکام این شورا به صورت مشترک توسط 
دبیر ش��ورا و رییس کمیته صادر می شود. در هر یک از 

جلسات شورای تحول راهبردی که به ریاست استاندار 
تشکیل می شود، مدیران کمیته های تخصصی گزارش 
عملکرد، مصوبات و اقدامات خود را مطرح می نمایند تا 

در مورد این اقدامات بررسی های نهایی صورت گیرد.
همچنین طبق تصمیماتی که توسط شورای استان 
گرفته ش��د، مق��رر گردید ت��ا فرمانداران نیز، ش��ورای 
متناظ��ری در شهرس��تان تش��کیل دهن��د و گزارش 
جلس��ات را به دبیرخانه ی »ش��ورای تحول راهبردی 
روس��تا«  ارس��ال نمایند تا از این طریق مصوبات کلی 
ش��ورا با توجه به موانع و مش��کالت موجود در سطوح 
مختلف استان صورت گیرد. در همین راستا بخشداران 
نیز موظف شدند تا برنامه ی توسعه ی اقتصادی بخش 
را ب��ا بهره مندی از نظرات متخصصان و کارشناس��ان 
 ای��ن ح��وزه تنظیم و ب��ه اس��تانداری ارس��ال نمایند.

شورای تحول راهبردی روستایی؛
اتاق فکر توسعه روستایی

اعضای تشکیل دهنده ی کمیته های تخصصی
کمیته فرهنگی و اجتماعی

رییس کمیته:
مدیر کل امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد 

استانداری

فرماندهی سپاه جواد االئمه استان، معاون اجتماعی اداره کل 
دادگستری استان، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان، اداره 

کل آموزش و پرورش استان، کمیته امداد امام خمینی)ره(، کانون 
پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان، تربیت بدنی استان، جمعیت 

هالل احمر استان، سازمان تبلیغات اسالمی استان، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، سازمان بهزیستی استان، سازمان 
ملی جوانان، نماینده شورای اسالمی استان و جهاد کشاورزی استان

کمیته آموزش و بهداشت

رییس کمیته:
مدیر کل فنی و حرفه ای استان

دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل آموزش و پرورش استان، جهاد 
کشاورزی استان، تعاون روستایی استان، بانک توسعه تعاون استان، 
میراث فرهنگی استان، صندوق مهر امام رضا)ع(، کمیته امداد امام 

خمینی)ره( و سازمان بهزیستی استان

کمیته گردشگری و صنایع دستی

رییس کمیته:
مدیر کل میراث فرهنگی

اداره بازرگانی، صدا و سیمای استان، اداره آموزش و پرورش استان، 
سازمان بهزیستی استان، اداره تعاون استان، سازمان محیط زیست 
استان، اداره منابع طبیعی استان، دفتر امور اجتماعی استانداری، 

بنیاد مسکن استان و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

کمیته کشاورزی و صنعت

رییس کمیته:
اداره کل جهاد کشاورزی استان

دفتر امور روستایی، بازرگانی استان، صنایع و معادن استان، سازمان 
محیط زیست استان، منابع طبیعی و آبخیزداری استان، امور عشایر 
استان، دامپزشکی استان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
استان، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، آب منطقه ای استان، 
صندوق مهر امام رضا)ع( استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان و 2 نفر از مدیران عامل تشکل های کشاورزی بر حسب نیاز 

و موضوع جلسه

کمیته عمران و آبادانی

رییس کمیته:
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

دفتر امور روستایی، دفتر فنی استانداری، معاونت برنامه ریزی 
استانداری، نماینده فرمانداران، اداره کل راه و ترابری استان، آب و 

فاضالب روستایی استان، توزیع برق استان، شرکت گاز استان، اداره 
کل منابع طبیعی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت 

شعب بانک مسکن استان
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دهیاری ها: خراس��ان شمالی یکی از زیباترین 
استان های شمال شرقی کشور، همه ساله پذیرای 
میلیون ه��ا مس��افر و زائ��ر از اقصی نق��اط ایران 
اس��المی است که از مس��یر جاده ی آسیایی تردد 
می کنند. این استان با آب و هوای متنوع و طبیعت 
زیبای خود، دارای ظرفیت مناسبی برای توسعه ی 
صنعت گردش��گری است و ده ها نقطه ی سیاحتی 
و گردش��گری در مناطق روس��تایی خود داشته و 
سرشار از تنوع اقلیمی، گوناگونی زیستی و مواهب 
خدادادی منحصر به فرد است. مراقبت و نگهداری 
از جاذبه های طبیعی و تاریخی موجود در روستاها 
امری اس��ت ک��ه تاثیر بس��یار زی��ادی در جذب 
گردش��گر دارد و یکی از مواردی اس��ت که دهیار 
با همکاری س��ازمان گردشگری، صنایع دستی و 
میراث فرهنگ��ی؛ موظف به انجام آن می باش��د. 
مسئله ی مهم تر که در این امر تاثیر شگرفی دارد 
پاکیزگی محیط و وجود اماکن رفاهی در نزدیکی 
نقاط گردش��گری اس��ت که می بایس��ت در این 
روس��تاها بیش��تر مورد توجه قرار گیرد. در سفری 
که به اس��تان خراسان شمالی داشتیم با بخشی از 
زیبایی های این اس��تان مواجه شدیم؛ از باغ های 
پربار روس��تای درکش تا روستای پلکانی اسفیدان 
که نام ماس��وله ی خراسان شمالی، عنوانی برازنده 
برای این روس��تای گردش��گری است و از صفا و 
صمیمی��ت مردمان این روس��تاها که دستانش��ان 
حکایت از تالش و همت واالی آنان می کرد و جز 
این نیز از این مردم��ان انتظار نمی رفت. ماحصل 
این سفر گفت وگو با چند تن از دهیاران و شنیدن 
گزارش عملکرد آن ها در حوزه ی بهداشت محیط 
روستا بود که این اقدامات در جهت ارتقای سطح 
کیفی زندگی در روس��تا، تامین بهداشت محیط  و 

به تبع آن جذب گردشگر صورت پذیرفته بود.

  خالقیت دهیار، راهگشای 
معضل بهداشتی روستا

روس��تای »اینچه س��فلی« 
از تواب��ع دهس��تان جیرانس��و  
مانه  بخش مرکزی شهرستان 
و س��ملقان اس��ت ک��ه در 72 
کیلومتری ش��مال غرب شهر 
آشخانه -مرکز شهرستان مانه 
و س��ملقان- 107 کیلومت��ری 
مرک��ز اس��تان و در ارتفاع 400 متری از س��طح 
دری��ا قرار دارد. از ش��هر آش��خانه که به س��مت 
روس��تا حرکت کنیم، پ��س از ط��ی 50 کیلومتر 

مس��افت، ابتدا به دشت وسیع »غّره میدان« -که 
دش��ت کشاورزی دیم اس��ت- می رسیم و پس از 
عب��ور از دره ی سرس��بز »گزباش��ی« می توانی��م 
 دورنم��ای روس��تای »اینچ��ه س��فلی« را ببینیم. 
از ط��رف ش��مال، کوه های »بُزداغ��ی« قرار دارد 
و رودخانه »اترک« هم در ش��مال روس��تا جاری 
است. در غرب روستا، روستای »ابه محمدجان«، 
روس��تای »چشمه قربان شادی« و روستای »قره 
قانلو« قرار دارد. در ش��رق روس��تا هم روس��تای 
»دالق تپه« و روس��تای »گرگ��ز تازه یل« واقعند. 
»اینچه س��فلی« یک روستای کوهستانی با شیب 
نسبتا زیاد است که حدود 2000 نفر و 480 خانوار 

جمعیت دارد.
آقای مراد نیکل کوکالن مدت 6 س��ال است 
که دهیار روس��تای اینچه سفلی هستند و در این 
مدت زمان پروژه های عمرانی و خدماتی زیادی را 
انج��ام داده اند که برخی از آن ها عبارتند از: ش��ن 
ریزی معابر، احداث س��رویس بهداش��تی مساجد، 
احداث س��اختمان دهی��اری، احداث بوس��تان در 
روس��تا، احداث س��اختمان آتش نش��انی، احداث 
غس��الخانه، ساماندهی گورس��تان روستا و احداث 

11 پل بر روی آب های سطحی روستا.
پی��ش از تاس��یس دهیاری در روس��تا، زباله ها 
یا س��وزانده، یا از باالی کوه به س��مت دره سرازیر 
می ش��دند و ی��ا در معاب��ر عموم��ی رها ش��ده و 
بهداش��ت محیط روس��تا را به خط��ر می انداختند. 
همچنین رواج دامداری در روس��تا و اثرات س��وء 
زباله موجب افزایش احتمال ش��یوع بیماری های 

عفونی و خسارات جبران ناپذیری می شد. در سال 
1386 طی جلس��اتی که دهیاری با ش��ورا و خانه 
بهداشت روستا برگزار کرد، تصمیمات ویژه ای در 
خصوص جمع آوری زباله ها اتخاذ شد. همزمان با 
جمع آوری پس��ماند روس��تا، کالس های آموزشی 
برای خانوارهای روس��تایی با همکاری دهیاری و 
خانه بهداشت روستا برگزار شد. هدف اولیه در این 
اقدام  جلب مشارکت اهالی در جمع آوری پسماند 
بود و س��پس در مرحله ی بع��د کاهش تولید زباله 
از مبدا مطرح ش��د و طبق جزوات آموزشی که از 
بخش��داری تهیه ش��ده بود، آموزش این موضوع 
ب��ه خانوارهای روس��تایی ارائه گردید. بنا ش��د تا 
زباله های تر توس��ط خانم های روس��تا به مصرف 
دام ها برس��د. با ش��روع این ام��ر و کاهش حجم 
زباله ه��ا، کم کم تعداد دفعات جمع آوری پس��ماند 
کاهش پیدا کرد و در حال حاضر زباله های خشک 
فق��ط یک بار در هفته جم��ع آوری و به محل دفن 
واقع در 2 کیلومتری جنوب ش��رقی روستا منتقل 
می ش��ود. مرحله ی بعدی پ��س از کاهش از مبدا، 
مرحله ی تفکیک زباله ها بود که طبق آموزش هایی 
که به اهالی روس��تا ارائه ش��د، خانواده ها موادی 
که قابل بازیافت اس��ت را به ص��ورت جداگانه به 
مسئولین جمع آوری پس��ماند می دهند. به حمدا... 
این آموزش ها و همچنین هم��کاری خانوارها در 
طول این 5 سال نتیجه ی رضایت بخشی به همراه 
داش��ت. یکی دیگر از موارد همکاری و مشارکت 
خانوارها با دهیاری، پرداخت هزینه های پس��ماند 
اس��ت که هر 6 م��اه یک بار توس��ط دهیاری اخذ 

از دارالشهدای ایران
 تا ماسوله ی خطه خراسان

معرفی روستاهای برتر استان خراسان شمالی
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می ش��ود. این هزینه ها صرف دس��تمزد راننده ی 
خ��ودرو جمع آوری زباله، یک مس��ئول جمع آوری 
زباله و راننده ی بیل مکانیکی جهت حفر گودال و 

ریختن خاک روی زباله ها می شود.
یک��ی دیگر از مش��کالتی که دهی��اری برای 
برطرف کردن آن اقدامات مناس��بی صورت داده 
است، معضل فاضالب روستا است که اجرای این 
طرح نش��ان دهنده ی ابت��کار و خالقیت دهیاری 
اس��ت. مدیریت فاضالب روستا یکی از معضالت 
روس��تاهای پایکوهی اس��ت و به دلیل شیب زیاد 
معاب��ر در ای��ن روس��تاها نمی ت��وان از چاه های 
جذبی برای این امر اس��تفاده ک��رد. دهیار اینچه 
س��فلی به صورت آزمایش��ی برای س��اکنین یکی 
از کوچه های روس��تا طرحی جهت دفع فاضالب 
ارائه داده تا در صورت بروز نتیجه ی مطلوب، این 
کار را ب��رای کل خانوارهای روس��تا انجام دهند. 
روستای اینچه سفلی شیب زیادی دارد و در طرح 
پیش��نهادی در داخل منازل تاسیسات کوچکی به 
ش��کل حوضچه برای فاضالب ایجاد ش��ده است 
که فاضالب ابتدا در این قس��مت بایستد و سپس 
جری��ان پیدا کند، با ای��ن کار تصفیه ی مختصری 
روی فاضالب انجام می ش��ود و س��پس توس��ط 
جوی های سیمانی که به این منظور احداث شده، 
به قس��مت پایینی روس��تا منتقل می شود. در این 
مرحله با عبور فاضالب از گیاهان نی مانند پایین 
روس��تا، این بخ��ش از فاضالب به صورت س��اده 
تصفیه ش��ده و به مصرف زمین های کش��اورزی 
روس��تا درمی آید. در جلس��ات دهیاری با شورای 
بهداش��ت تصمیم گرفته شد که این طرح پیش از 
این که در کل روس��تا اجرایی شود، ابتدا به صورت 
آزمایش��ی در یک��ی از کوچه های روس��تا به اجرا 
درآی��د. در ح��ال حاضر م��دت 6 م��اه از اجرای 
آزمایش��ی ای��ن طرح می گ��ذرد و اج��رای آن در 
سراس��ر روس��تا از پروژه های سال جاری دهیاری 
اس��ت. این روش نسبت به ش��یوه های دیگر دفع 

فاضالب بسیار بهتر ارزیابی شده است. همچنین 
هزینه های اجرا و نگهداری آن به نس��بت س��ایر 
روش های مرس��وم که در روس��تاهای کشور اجرا 

می شود بسیار مقرون به صرفه تر می باشد.
از دیگر طرح های ش��اخص اجرا ش��ده توسط 
دهیاری س��اماندهی گورس��تان روستا با مساحتی 
حدود 3 هکتار است. قبال در مجاورت این مکان، 
فضاهای اداری و آموزش��ی روستا قرار داشت، به 
همین دلیل در اطراف گورس��تان دیواری به طول 
1500 مت��ر و ارتف��اع 2 مت��ر با مش��ارکت اهالی 
روستا احداث شده است. در این پروژه تنها تامین 
مصالح توس��ط دهیاری صورت گرفت و س��اخت 
دیوار به همت اهالی روستا و مشارکت آنان انجام 
شد. همچنین احداث ساختمان غسالخانه و ایجاد 
فضای س��بز داخل محوطه نیز با مشارکت اهالی 
روس��تا به صورت خودجوش و ب��ا صرف کمترین 

هزینه از سوی دهیاری انجام شده است.

  اسفیدان؛ ماسوله ی خراسان 
شمالی

روستای اس��فیدان از توابع 
شهرس��تان  گرمخان  بخ��ش 
بجنورد اس��ت که در ش��مال 
ش��رق ای��ن بخ��ش و در 42 
کیلومت��ری ای��ن شهرس��تان 
واقع گردیده اس��ت. این روستا 
یک��ی از زیباترین روس��تاهای 
گردش��گری استان اس��ت که 2350 نفر جمعیت 
دارد. زب��ان م��ردم ای��ن روس��تا ترکی اس��ت و 
ش��غل اکثری��ت اهال��ی دامپروری، کش��اورزی و 
باغداری اس��ت. محصوالت کشاورزی این روستا 
محص��والت دی��م گن��دم، جو، ع��دس و نخود و 
محصوالت باغی روس��تا ش��امل گردو، گیالس، 

زردآلو، هلو و انگور می باشد.
معموال روستاهای گردشگری که به واسطه ی 
طبیع��ت زیب��ای خود از س��وی س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری به عنوان روس��تای هدف 
گردشگری معرفی می ش��وند دارای شاخصه های 
مشترکی هستند که از آن میان می توان به وجود 
منابع طبیعی مانند چشمه س��اران، آبشارهای زیبا 
و آب و ه��وای مطب��وع و دلپذیر اش��اره نمود که 
کلیه ی این ویژگی ها در مورد روس��تای اسفیدان 

صادق است.
روستای اسفیدان دارای حیات وحش منحصر 
به فردی است و ارتفاعات این روستا محل مناسبی 
برای زیس��ت انواع پرن��دگان و جانورانی از  جمله 
کبک، آهو و گراز می باش��د. روس��تای اس��فیدان 
دارای 3 آبش��ار معروف به نام های آبش��ار هنرور، 
دهریزه و بارگاه اس��ت. آبش��ار هنرور که در س��ه 
کیلومتری روس��تا واقع است باعث به وجود آمدن 
طبیعت سرس��بز و زیبایی در اطرافش شده است 
که گردشگران بس��یاری را جذب می کند و محل 

اتراق مردم روس��تا در برخی از مراس��م ها و اعیاد 
می باشد. رودخانه ی اس��فیدان که از غرب روستا 
می گ��ذرد طبیعت زیبای��ی را در اطرافش به وجود 
آورده اس��ت که مکان مناس��بی ب��رای گذراندن 
اوقات فراغت گردش��گران می باشد. این روستا در 
میان دره ای سرسبز واقع شده است و دارای بافتی 
قدیمی و پلکانی اس��ت. ارتفاعات اطراف روس��تا 
با پوش��ش جنگل ه��ای »تنک خ��زری« زیبایی 
خاصی دارد و مکان مناس��بی ب��رای کوهنوردی، 

سنگ نوردی و غارنوردی می باشد.
معم��وال در روزهای تعطی��ل بین 150 تا 250 
گردشگر جهت گذراندن اوقات فراغت خود به این 
روستا س��فر می کنند. جهت رفاه حال گردشگران 
نی��ز مکان های کمپینگ و برپایی چادر در ورودی 
روس��تا توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی احداث 
ش��ده است که مراجعین به روس��تا از آن استفاده 
می کنند. دهیاری نیز به منظور استراحت مسافران 
مکان های رفاهی و خدماتی مانند آالچیق، نمازخانه 

و سرویس بهداشتی احداث نموده است.
آق��ای محمدعل��ی محم��دی دهی��ار پرتالش 
و میهمان نواز روس��تای اس��فیدان از س��ال 1382 
طرح ه��ای مفیدی را اجرا کرده اند. از جمله اقداماتی 
که طی این 10 سال توسط دهیاری به انجام رسیده 

است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
س��نگفرش حدود 4500 متر از معابر روستا از 
مح��ل بودجه ی اس��تانی که این اق��دام با تالش 

دهیاری در کل معابر روستا انجام شده است.
ورودی روس��تای پایکوهی اسفیدان پیچ های 
شیب دار زیادی دارد که برای کسانی که اولین بار 
وارد این روستا می شوند خطرناک به نظر می رسد. 
از ای��ن رو یک��ی از فعالیت های دهی��اری احداث 
دیواره ی حفاظتی در بخش ورودی روستا به طول 
1200 متر اس��ت که تاثیر بس��یار زیادی در منظر 

این روستای گردشگری داشته است.
برای س��هولت تردد اهالی روس��تا خصوصا در 
فصل زمس��تان که کلیه ی معابر روستا پوشیده از 
برف است و عبور و مرور به سختی انجام می شود؛ 
دهیاری اقدام به احداث کنارگذر با ش��یب مالیم 
نموده است. این پروژه توسط وزارت راه و ترابری 
400 میلیون تومان برآورد هزینه ش��ده بود که با 
مشارکت اهالی و همکاری شورای اسالمی روستا 
و بخش��داری گرمخان ای��ن راه کنارگ��ذر با 60 
میلیون تومان هزینه از بودجه ی دهیاری و توسط 

دهیاری اجرا شده است.
صنایع دستی روستا شامل قالی بافی، گلیم بافی 
و چادرشب بافی است که توسط زنان روستا انجام 
می ش��ود. در حال حاضر محصوالت کشاورزی و 
صنایع دس��تی اهالی روس��تا به شهرستان مشهد 
ارسال می ش��ود و دهیاری محلی را برای احداث 
بازارچه س��نتی به بنیاد مس��کن و سازمان میراث 
فرهنگ��ی پیش��نهاد داده اس��ت که مردم روس��تا 
بتوانند محصوالت کشاورزی و صنایع دستی خود 
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را در این مکان جهت فروش به گردش��گران ارائه 
دهند.

احداث بوستان روس��تایی هم از پروژه های در 
دس��ت اقدام دهیاری است که 4850 متر مساحت 
دارد. در این بوس��تان آالچیق، سرویس بهداشتی، 

نمازخانه و پارک کودک در حال احداث است.

  طبیعت گردی در روستای 
زیبای درکش

یک��ی  درک��ش  روس��تای 
از روس��تاهای گردش��گری و 
زیبای اس��تان خراسان شمالی 
اس��ت که در دهس��تان آلمه، 
بخ��ش س��ملقان شهرس��تان 
مان��ه و س��ملقان واقع اس��ت. 
آقای یون��س آذرمهر از ابتدای 
تاس��یس دهیاری در این روس��تا به عن��وان دهیار 

مشغول خدمت هستند.
روس��تای درکش به دلیل جاذبه ه��ای طبیعی 
و طبیعت زیبایی که دارد توس��ط س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری به عنوان 
روستای هدف گردش��گری معرفی شده است. در 
قسمت ش��رقی روس��تا جنگل بلوط قرار دارد که 
این جنگل از اهمیت اکوتوریستی برخوردار است. 
رودخانه ی درکش یک��ی از مهم ترین جاذبه های 
طبیعی این روستا است که از روستا عبور می کند و 
منظره ای زیبا را پدید آورده است که به خصوص در 
فصل تابستان محل مناسبی برای گذراندن اوقات 
فراغت می باش��د. ای��ن روس��تا دارای جاذبه های 
خاصی من جمله حیات جانوری و پوش��ش گیاهی 
منحصر به فردی اس��ت و وج��ود باغ های میوه و 
چشمه س��ارهای فراوان بر زیبای��ی آن می افزاید. 
حواشی رودخانه ی درکش و کوه های »آالداغ« از 
دیگر جاذبه های آن می باشد. در این روستا پوشش 
متنوعی از گیاهان داروی��ی و خوراکی وجود دارد 
که از آن جمله می توان کاس��نی، کاکوتی، زیره و 
گ��ون را نام برد که عالوه بر ایجاد درآمد و ش��غل 
برای روس��تاییان، از جاذبه های گردشگری روستا 

نیز به شمار می روند.
در این روس��تا جه��ت رفاه حال گردش��گران 
مکانی در کنار رودخانه ی »درکش« در نظر گرفته 

شده که دارای سکو، س��رویس بهداشتی و مغازه 
جهت خرید مایحتاج گردش��گران اس��ت. از جمله 
اماکن رفاهی که در این روس��تا برای گردشگران 
وجود دارد اماکن اقامتی و رستوران هایی است که 
در کن��ار رودخانه واقعند و امکان اقامت چند روزه 
و اس��تفاده از طبیعت را برای دوست داران طبیعت 
فراه��م می آورن��د. تعطی��الت تابس��تان فرصت 
مناسبی اس��ت برای حضور گردشگران در روستا 
تا از مواهب خدادادی این روستا و طبیعت اطراف 

آن بیشترین بهره را ببرند.

  چخماقلوی دیروز، 
دارالشهدای امروز

منحص��ر  ویژگی ه��ای  از 
اس��تان خراسان شمالی  به فرد 
وج��ود روس��تایی اس��ت ک��ه 
مقام  ش��هید،  تقدیم  به لح��اظ 
اول را در بین روس��تاهای کل 
کش��ور دارد. توضیحات بیشتر 
در خص��وص این روس��تا را از 
زب��ان آقای اس��ماعیل نوروزی دهیار این روس��تا 

می خوانیم:
روس��تای چخماقل��و از توابع بخ��ش مرکزی 
شهرس��تان مانه و س��ملقان است که در حدود 20 
کیلومتری آشخانه، مرکز این شهرستان واقع شده 
اس��ت. این روس��تا در دوران انقالب اسالمی و در 
دوران دف��اع مقدس بی��ش از 1200 نفر جمعیت 
داش��ته اس��ت که برای دفاع از این مرز و بوم 33 
ش��هید، 25 جانباز و 2 آزاده را تقدیم کرده اس��ت. 
در ح��ال حاض��ر جمعیتی در ح��دود 1666 نفر در 
قالب 410 خانوار در روس��تا س��اکن هستند. بنابر 
اعالم بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران، چخماقلو به 
نسبت جمعیت، بیش��ترین تعداد شهدا را در کشور 
به خ��ود اختصاص داده و به همی��ن دلیل نیز نام 
»دارالشهدا« برای این روستای کوچک کوهستانی 

در نظر گرفته ش��ده است. تعداد شهدای چخماقلو 
به قدری زیاد بود که در یک روز 4 تن از ش��هدای 
روس��تا تشییع ش��دند. در عملیات کربالی پنج، از 
میان دلیرمردان این روس��تا 22 نفر شهید و مفقود 

شدند.
روس��تای چخماقل��و بع��د از پای��ان جنگ در 
خراس��ان بزرگ به عنوان روس��تای نمونه معرفی 
ش��ده بود ولی چ��ون ای��ن موضوع در رس��انه ها 
منعکس نش��ده بود، در کشور ش��ناخته شده نبود. 
در مهرماه س��ال گذش��ته و در جریان س��فر مقام 
معظم رهبری به خراس��ان شمالی، حجت االسالم 
محمدحسن رحیمیان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران به عنوان نماینده ی ایشان 
از این روس��تای شهیدپرور بازدید کردند. ایشان در 
این س��فر عنوان کردند که این روستا در مقایسه با 
میانگین کل کش��ور که از هر 240 نفر یک نفر به 
شهادت رسیده است، شش برابر میانگین کشوری 
ش��هید تقدیم کرده و به عبارت دیگر این روس��تا 
رتبه ی اول تعداد ش��هدا را در جمهوری اس��المی 
ایران دارد. روس��تای چخماقلو به ازای هر 39 نفر، 
یک ش��هید تقدی��م این مرز و بوم نموده اس��ت و 
روس��تای »درچه« اصفهان که به ازای هر 72 نفر 
یک ش��هید تقدیم نموده است مقام دوم را پس از 

چخماقلو به خود اختصاص داده است.
در س��ال 1378 اولین یادواره ی شهدای استان با 
حضور مرحوم ابوترابی نماینده ی مقام معظم رهبری 
در س��تاد آزادگان کشور در این روس��تا برگزار شد و 
پس از آن نیز، هر س��اله این مراسم در روستا برگزار 
می شود. در مورخه 1392/3/9 در مراسم گرامیداشت 
یادواره ی ش��هدای روستای چخماقلو توسط استاندار 

محترم، به نام »دارالشهدا« تغییر یافت. 
پس از این مراسم و در جریان سفر استاندار محترم 
به روستای چخماقلو، عالوه بر کلنگ زنی گازرسانی 
و آس��فالت راه روستا توسط ایشان، جلسه ی شورای 

اداری استان نیز در این روستا برگزار گردید.
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تامین بهداش��ت محیط از جمله مهم ترین و 
موثرترین عواملی است که در ارتقای سطح 
کیفی زندگی جامعه روس��تایی مطرح است. آب، شرط 
وجود حیات می باشد و برای جلوگیری از آلودگی آب و 
محیط  زیست باید راهکارهایی برای تصفیه و استفاده ی 
مجدد از آن اتخاذ کرد. ورود فاضالب های تصفیه نشده 
به محیط  زیست و تماس آن با منابع آب های سطحی 
و زیرزمینی و خاک باع��ث آلودگی این منابع با ارزش 
می گ��ردد و ب��ا اس��تفاده ی انس��ان، خطر گس��ترش 
بیماری ه��ای مختلفی به وج��ود می آی��د؛ در حالی که 
می توان با تصفیه ی فاضالب و استفاده ی مجدد آن در 
کشاورزی عالوه بر کاهش این خطرات، در مصرف آب 
نیز به میزان قابل توجهی صرفه جویی کرد و همچنین با 
توجه به وجود مواد آلی در پساب ها، امکان حاصلخیزی 
زمین های کش��اورزی را نیز فراهم نمود. البته این کار 
 زمانی عاقالنه اس��ت که مسائل بهداشتی رعایت شود.
کمبود آب در بس��یاری مناطق، یک��ی از موانع موجود 
توس��عه ی کش��اورزی در کشور اس��ت. با علم به این 
موضوع به نظر می رسد می بایست توجه بیشتری به این 
منبع ارزشمند و حیات بخش نمود و مطالعات وسیع تری 
جهت کاهش حجم آلودگی های زیست محیطی صورت 
داد ت��ا ب��ا عملیاتی نم��ودن راه حل های مطرح ش��ده 

گام هایی اساسی در این مسیر برداشت.
روس��تای باغ از جمله روس��تاهایی اس��ت که اقدامات 
گس��ترده ای در راس��تای تامین بهداشت محیط – چه 
به لحاظ آلودگی ناشی از فاضالب و چه از نظر زباله های 
تولیدی روستا- صورت داده است که طی مصاحبه ای با 
دهیار روستا از چگونگی اجرای این طرح ها مطلع شدیم.

روس��تای »باغ« همان طور که از نامش پیداس��ت 
یکی از روستاهای سرسبز استان خراسان شمالی است 
که در فاصله ی 58 کیلومتری شمال شرقی شهرستان 
ش��یروان و 5 کیلومتری مرکز بخش قوش��خانه واقع 
اس��ت. این روستا از طرف شرق با روستای »تفتازان«، 
از س��مت غرب ب��ا روس��تای »ددخان«، از ش��مال با 
روس��تای »خیرآباد« و »زیدر« و از جنوب با روس��تای 
»زو« هم جوار اس��ت. روستای »باغ« تعداد 120 خانوار 
و 700 نف��ر جمعیت دارد که بی��ش از 100 نفر از مردم 
روس��تا دارای تحصیالت عالی هس��تند. شغل اکثریت 
مردم روس��تا کشاورزی، باغبانی و دامپروری است. این 
روس��تا دارای مردمانی بسیار خونگرم است که همگی 
شیعه مذهب هستند و به زبان ترکی صحبت می کنند. 
آقای غالمعلی ولی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد 
کشاورزی و دانشجوی دکترا در همین رشته هستند که 
از س��ال 1384 دهیار روستای باغ هستند و تالش های 
بسیاری در زمینه ی بهداشت محیط روستا انجام داده اند 
که در زیر برخی از طرح های اجرا شده توسط ایشان را 

معرفی می کنیم.
  پروژه جمع آوری فاضالب خانگی 

روستا
یکی از مهم ترین معضالت بهداشتی روستای »باغ« 
فقدان شبکه ی جمع آوری فاضالب و همچنین فقدان 
چاه جذبی فاضالب در منازل و رهاسازی فاضالب های 
خانگ��ی در س��طح معابر و خیابان های روس��تا بود که 
معضالت بهداش��تی عدی��ده ای در پی داش��ت و الزم 
بود در این خصوص تدبیری اندیشیده شود. پروژه دفع 
فاضالب خانگی روستا به منظور حفظ بهداشت محیط 

ایجاد اشتغال
 و تامین بهداشت 
در محیط 
 روستایی
بررسی طرحی موفق 
در روستای »باغ«

غالمعلی ولی زاده
دهیار روستای باغ
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روستا، جلوگیری از بیماری های خطرناک و مسری، از 
بین بردن بوی نامطبوع ناش��ی از تجمع فاضالب های 
خانگ��ی در معابر روس��تا و همچنین اصالح س��یمای 
ناموزون معابر روستا، به همت دهیاری و شورای اسالمی 
روس��تا و جلب مشارکت و خودیاری اهالی روستا انجام 
شد و خوشبختانه مش��کل تردد اهالی روستا و وسایل 

نقلیه نیز رفع گردید.
این پروژه طی چندین مرحله به صورت گام به گام 
اجرا شد. در مرحله ی اول طی قراردادی که با دهیاری 
روس��تای »تفتازان« منعقد شد، عملیات حفاری معابر 
روس��تا به طول 2000 متر توسط این دهیاری صورت 
گرف��ت. پس از ای��ن مرحله، لوله های مناس��ب برای 
فاضالب خریداری ش��د و برای کاه��ش  هزینه های 
طرح و مقاوم بودن لوله های پلی اتیلن به مواد شیمیایی 
پساب ها، به جای لوله های سیمانی از لوله ی پلی اتیلن 
استفاده شد. جهت عبور این لوله ها دهیاری در کوچه ها 
کانال های ش��یب دار ایجاد کرد. با توجه به تعداد خانوار 
ساکن در هر کوچه از لوله هایی با حجم متناسب استفاده 
ش��ده است. مرحله ی بستن لوله و اتصاالت نیز توسط 
پیمانکار اجرا شد و در نهایت عملیات پرکردن و تسطیح 
معابر نیز به وسیله ی ماشین آالت موجود صورت گرفت. 
10 درص��د کل مبلغ این پروژه از محل خودیاری مردم 

روستا و مابقی از اعتبارات دهیاری تامین شد.
در این طرح فاضالب های منازل از طریق لوله های 
زیرزمینی به پایین دست روستا منتقل شده و در آن جا 

تصفیه می ش��ود. این روش جمع آوری در مقایس��ه با 
جمع آوری فاضالب از طریق کانال های روباز که باعث 
تماس افراد ساکن اطراف روستا با فاضالب و منجر به 
 بروز بیماری های عفونی می شود بسیار مناسب تر است.
بنا به گفته ی دهیار در این طرح از روش تصفیه فیزیکی 
و تصفیه بیولوژیکی که مناسب ترین و ارزان ترین روش 
جهت تصفیه فاضالب می باش��د اس��تفاده شده است. 
تصفیه فیزیکی ش��امل آشغال گیری، ته نشینی، تجمع 
ذرات، صاف کردن، اسمز معکوس، تقطیر و سرد کردن 
اس��ت. این مکانیزم در داخل حی��اط منازل با ایجاد دو 
حوضچ��ه در کنار ه��م انجام می ش��ود. در این مرحله 
فاضالب ب��ا گذراندن از صافی وارد لوله ها می ش��ود و 
پس از آن جهت اجرای تصفیه بیولوژیکی در بس��تری 
3 کیلومتری با شیب مالیم قرار می گیرد.  این آب بعد 
از طی سه کیلومتر در محیطی نیزاری که جلبک های 
مفید در آن رشد کرده است به خوبی تصفیه شده و مورد 
استفاده ی کشاورزی قرار می گیرد. استفاده از این آب در 
شرایط خشکسالی موجب رضایت بیشتر کشاورزان قرار 

گرفته است.
  طرح جمع آوری زباله ی خانگی، 

تولید کمپوست و تهیه ی قارچ
با رش��د جمعیت در مناطق ش��هری و روس��تایی، 
تولید زباله به طور چش��مگیری رو به افزایش است که 
این افزایش موجب ایجاد بحران های زیس��ت محیطی 
فراوانی گردیده و محیط  زیس��ت را با مشکالت جدی 

روبه رو ساخته است. مردم جامعه عالوه بر رعایت موازین 
بهداشت فردی، ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون 
خود نیز هستند. یکی از موارد مهم در زمینه ی حفظ و 
ارتقای سالمت افراد و جامعه، دفع صحیح زباله و مواد 
زاید اس��ت که متاسفانه در بس��یاری از مناطق شهری 
و روستایی به درس��تی انجام نمی شود. این امر مهم در 
روستای »باغ« با هدف تامین بهداشت محیط، استفاده 
از بقای��ای به جا مانده از محصوالت کش��اورزی، ایجاد 
روحیه ی مشارکت در اهالی و درآمدزایی صورت گرفته 
است. پیش از اجرای این طرح زباله های خانگی در معابر 
عمومی و حاش��یه ی رودخانه رها می شد و منظره های 
نام��وزون، بوی نامطب��وع و تجمع حش��رات موذی از 
جمله اثرات مخرب آن بود. دهیاری با اجرای این طرح 
عالوه بر تامین بهداشت محیط، فرصت اشتغال و درآمد 

برای روستاییان ایجاد نموده است.
از زمان اجرای طرح مدیریت پس��ماند در روس��تا، 
زباله ها با استفاده از ماشین حمل زباله، مستقیما از کوچه 
و خیابان های باریک جمع آوری ش��ده و به محل دفن 
انتقال داده می ش��ود. زباله های منازل مسکونی دو بار 
در هفته جمع آوری می ش��ود و زباله های خشک شامل 
پالس��تیک، کاغذ، فلز و شیش��ه از معابر عمومی -که 
سطل های زباله س��ه قلو در آن ها نصب شده- هر روز 
جمع آوری می شود. زایدات قابل بازیافت یا زباله های تر 
قابل کمپوس��ت پس از جداسازی در منازل، به ظروف 
ویژه ای که بدین منظور در محیط  های مسکونی نصب 
گردیده اند منتقل و س��پس به کارگاه کمپوس��ت حمل 
می گردد. یک��ی از ویژگی های این روش عدم اختالط 
و آلودگ��ی م��واد زاید قابل بازیافت ب��ا هم و در نتیجه 
عدم نیاز به ضدعفونی و شستشوی مضاعف است. در 
این طرح از منبع س��وخت حمام عمومی جهت کارگاه 
تولید کمپوست استفاده شده است. تجزیه زباله یکی از 
مقدماتی تری��ن اقدامات در انتخاب و ارزیابی روش دفع 
زباله و حتی روش جمع آوری و انتقال آن اس��ت. لذا در 
هر روس��تا می بایس��ت تجزیه ی زباله نخست از لحاظ 
فیزیکی و سپس از نقطه نظر شیمیایی مشخص گردد. 
در روستای باغ به دلیل وجود درختان میوه و محصوالت 
زراعی که بیش از 50 درصد زباله ها را تشکیل می دهند، 
تولید کمپوست روشی مناسب و مقرون به صرفه است.

از کمپوست تولید شده در کارگاه برای کشت قارچ 
دکمه ای در داخل روس��تا استفاده می ش��ود. راه اندازی 
کارگاه پ��رورش قارچ از جمل��ه اقداماتی بود که به طور 
همزمان با جمع آوری پسماند و تولید کمپوست در روستا 
انجام ش��د. ب��رای این کار از مح��ل حمام عمومی بال 
استفاده ی روستا استفاده ش��ده است. این طرح توسط 
دهیاری در س��ال 1390 در جلس��ه ی شورای اسالمی 
مطرح شد و مورد تایید و تشویق شورای روستا، شورای 
بخش و بخشدار محترم واقع گردید و در نهایت پرورش 
قارچ خوراکی از اردیبهش��ت همان س��ال آغاز ش��د و 
تاکنون ادامه دارد. 20 درصد از درآمد حاصل از فروش 
قارچ به دهیاری و 80 درصد صرف دس��تمزد کارگران 
شاغل در کارگاه می شود که منبع درآمدی مناسبی برای 

دهیاری محسوب می شود.

در این طرح برای 
کاهش هزینه های 

طرح و مقاوم بودن 
لوله های پلی اتیلن 

به مواد شیمیایی 
پساب ها، به جای 
لوله های سیمانی 

از لوله ی پلی اتیلن 
استفاده شد.
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مهندس محمد علیزاده
س��ازمان  محیط زیس��ت  کارش��ناس 

حفاظت محیط زیست
دهیاری ه��ا: تعیی��ن اس��تانداردها و تدوین 
دس��تورالعمل های الزم در حوزه ی حفاظت 
از محیط زیست در کنار ارائه ی آموزش های عمومی و 
آگاهی ه��ای  گس��ترش  جه��ت  در  تخصص��ی 
زیس��ت محیطی از جمله فعالیت هایی است که توسط 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ص��ورت می گیرد. 
همچنین یکی دیگر از وظایف مهم س��ازمان، اعمال 
نظارت و دخالت قانونی برای پیش��گیری و منع ورود 
آالینده ها به منابع زیس��ت محیطی است که دهیاران 
نی��ز در صورت برخ��ورد با این گونه موارد در س��طح 
روس��تا می توانند با مراجعه به اداره ی محیط زیس��ت 
شهرس��تان و گ��زارش تخلف، موض��وع را پیگیری 
نمایند. در این بخش از ماهنامه برای آش��نایی بیشتر 
دهی��اران با این س��ازمان و برخ��ی از وظایف آن به 

معرفی سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته ایم.
   پیشینه

تخریب محیط زیس��ت و بهره برداری بیش از حد 
منابع در کش��ور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای 
جهان در طی قرن گذشته، چشم گیر بوده و تسریع در 
این روند در س��ال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی 
مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل 

شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد.
در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، 
س��ازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون 
فوق ش��د. بر اساس قانون اخیر، س��ازمان شکاربانی 
و نظ��ارت بر صی��د، مرک��ب از وزیران کش��اورزی، 
دارایی،  جنگ و ش��ش نفر از اش��خاص با صالحیت 
ب��ود. بر اس��اس م��اده ی 6 قان��ون ف��وق، وظایف 

س��ازمان ش��کاربانی و نظارت بر صید از محدوده ی 
نظارت و اج��رای مقررات ناظر بر ش��کار فراتر رفته 
و امور تحقیقات��ی و مطالعاتی مربوط به حیات وحش 
کش��ور، تکثیر و پرورش حیوانات وحش��ی و حفاظت 
از زیس��ت گاه آن ها و تعیی��ن مناطقی به عنوان پارک 
وحش و موزه های جانورشناس��ی را نیز در بر گرفت. 
در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید 
به "سازمان حفاظت محیط زیست" و نام شورای عالی 
شکاربانی و نظارت بر صید به "شورای عالی حفاظت 
محیط زیس��ت" تبدیل ش��د و امور زیست محیطی از 
جمله پیش��گیری از اقدام های زیان بار برای تعادل و 
تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده 
شد. در س��ال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی 
محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت 
و بهس��ازی محیط زیس��ت در 21 ماده، این سازمان 
از اختی��ارات قانون��ی تازه ای برخوردار ش��د و از نظر 
تش��کیالتی نیز تا اندازه ای از ابعاد و کیفیت سازگار با 
ضرورت های برنامه های رشد و توسعه برخوردار شد.

   اهداف و وظایف سازمان
ه��دف: تحق��ق اص��ل پنجاه��م قانون اساس��ی 
جمه��وری اس��المی ای��ران به منظ��ور حفاظ��ت از 
محیط زیس��ت و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر 
از محیط زیس��ت به نح��وی که ضمن حف��ظ تعادل 
مناسبات زیستی، موجبات توس��عه ی پایدار و بهبود، 

رشد و اعتالی کیفی انسان ها فراهم آید.
 وظایف اساسی سازمان:

 حفاظت از اکوسیس��تم های طبیعی کش��ور و 
ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست

 پیش��گیری و ممانع��ت از تخری��ب و آلودگی 
محیط زیست

 ارزیابی ظرفی��ت قابل تحمل محیط در جهت 
بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست

 نظ��ارت مس��تمر ب��ر بهره ب��رداری از مناب��ع 
محیط زیست

 برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست 
ش��امل آلودگی های بی��ش از ظرفی��ت قابل تحمل  

محیط
 بررس��ی، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا 

حصول شناسایی در زمینه های زیر:
 عوام��ل آل��وده کننده و مخرب محیط زیس��ت 
در زمینه ی آب، هوا، خ��اک، مواد زائد، آفت کش ها، 

کودهای شیمیایی، سروصدا و نظایر آن ها
 چگونگی استقرار پدیده های عمرانی و توسعه ی 
کش��ور مانند واحده��ای صنعتی، نیروگاه ها، س��دها، 
مجتمع های کش��اورزی و عمرانی و سکونت گاه های 

انسانی و نظایر آن
 استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست

 حل مسائل زیست محیطی منطقه ای با استفاده 
از همکاری کشورهای هم جوار و همکاری بین المللی

 تهی��ه و تدوی��ن ضواب��ط و اس��تانداردهای 
زیست محیطی در زمینه های زیر:

  هوا شامل هوای آزاد، حد مجاز تخلیه کننده ها، 
طبقه بن��دی منابع و عوامل آلوده کننده ی آب و تغییر 
و تخری��ب مس��یر رودخانه ه��ا و انه��دام تاالب ها و 

دگرگونی اکولوژیک دریاچه ها و دریاها
 منابع خاک ش��امل آلوده کننده و فرساینده ی 

خاک
  س��روصدا ش��امل حد مج��از و تعیین ضوابط 

مکانی و زمانی
 مواد زائد جامد ش��امل جم��ع آوری، حمل، دفع 
یا تبدیل و بازیافت مواد زائد جامد از منابع روس��تایی، 
شهری، معدنی، کشاورزی و غیره در مناطق مختلف 

کشور
  آفت کش ها و کودهای ش��یمیایی شامل حد 

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ها و نهادها
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مجاز باقیمان��ده در محیط، دفع یا مع��دوم نمودن و 
ممنوعیت مکانی، زمانی، نوعی، کمی و کیفی

 مطالع��ه و زمینه س��ازی جه��ت دس��تیابی به 
توسعه ی پایدار

   اهداف حوزه ی معاونت 
محیط زیست انسانی

بش��ر در دهه ه��ای پایانی ق��رن بیس��تم با این 
واقعیت مواج��ه گردیده که بس��یاری از نگرانی های 
زیس��ت محیطی فراروی وی ش��امل رش��د جمعیت، 
اس��راف در اس��تفاده از منابع، نابودی زیست گاه های 
حی��ات وحش، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و 
ان��واع آلودگی ها ارتباطی درونی با یکدیگر داش��ته و 
به گونه ای بی سابقه تمام زمین را به عنوان زیست گاه 
بش��ر با خطر مواجه کرده است. تخریب الیه ی ازن، 
گرم ش��دن زمین، افزایش گازهای گلخانه ای، تغییر 
اقلیم، تش��دید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات 
طبیعی، باران های اسیدی و بیابان زدایی مثال هایی از 
اثرات جهانی زیست محیطی هستند. توسعه از یک سو 
با صنع��ت، و تکنولوژی از س��وی دیگ��ر با تخریب 
آلودگی های محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ دارد. در 
معاونت محیط زیست انس��انی مدیریت محیط زیست 
در س��طح کش��ور همراه با تقلیل آلودگی ها و کاهش 
اثرات تخریبی آن در حدی معقول و در روند توسعه ی 
پای��دار همراه با اس��تفاده از تکنولوژی های متعادل و 
منطبق با وضعیت فیزیکی جامعه، برای حفظ و تامین 
سالمت، رش��د و بقای حال و آینده موجودات زنده و 

بستر حیاتشان مدنظر می باشد:
1- نوین س��ازی و تحول در فرآیندهای س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت جهت تامی��ن نیازهای جدید 

کاربران در سطوح تخصصی و عامه
2- تغیی��ر فرهن��گ و نگ��رش مدیری��ت بحران 
به منظ��ور کاه��ش خطرپذیری در زمینه ی مس��ائل 
محیط زیس��ت ب��ا پیاده س��ازی برنامه ه��ای کاهش 
آث��ار س��وء )Mitigation( و ایجاد س��ازگاری با 

)Adaptation( محیط زیست
3- توس��عه و ارتقای همکاری های بین بخشی و 
دستگاهی برای پیاده س��ازی هر چه بهتر برنامه های 

زیست محیطی
4- برون سپاری بخشی از امور در مراحل نظارت، 

ارزیابی، کنترل و اجرا
5- ایجاد و تقویت نظام مهندسی محیط زیست

6-  راه اندازی صندوق ملی محیط زیست
7-  تمرکز زدایی و توانمندسازی استان ها

8- ظرفیت س��ازی نی��روی انس��انی متخص��ص 
در حوزه ه��ای جدی��د فعالیت های س��ازمان حفاظت 

محیط زیست
9- ظرفیت سازی پژوهشی در حوزه های تخصصی 
مورد نیاز کشور به عنوان نهاد واسط دولت، دانشگاه و 

کاربران خدمات زیست محیطی
10- ظرفیت س��ازی و توانمن��د س��ازی در مورد 
چالش های زیس��ت محیطی پیش روی کش��ور شامل 
تغییر اقلیم )تاس��یس مرکز ملی تغییر اقلیم(، اجرایی 

ش��دن مدیریت پس��ماندهای خطرناک در کش��ور، 
گ��رد و غبار )تاس��یس مرک��ز ملی پایش و هش��دار 

زیست محیطی گرد و غبار(
11- تولید محصوالت دانشی و خدمات تخصصی 
بر اساس ش��بکه های مدرن و به روز شده سنجش و 

پایش به هنگام
12- توس��عه و ارتق��ای کارب��رد فن آوری ه��ای 
پیش��رفته ش��امل س��نجش از دور، س��وپر کامپیوتر، 

مدل سازی فرآیندهای زیست محیطی
13- ایج��اد سیس��تم پایش به هن��گام از صنایع 

آالینده
14- ایجاد سیس��تم ارزیابی راهبردی برنامه های 

توسعه ی کشور
15- مکانیزه شدن فرآیند ارزیابی زیست محیطی 

طرح های توسعه
16- توس��عه و ارتقای همکاری های منطقه ای و 

بین المللی در چارچوب معاهدات و تفاهم نامه ها
17- توسعه و ارتقای همکاری های علمی و فنی 

با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
18- تصوی��ب قوانی��ن و مق��ررات در مراج��ع 

ذی صالح
  تاریخچه ی دفتر آب و خاک از 

سال 1360
خ��اک«  و  آب  آلودگ��ی  »تحقیق��ات  قس��مت 
به ص��ورت یک زی��ر مجموعه از س��ال 1360 تحت 
نظر دفتر »تحقیقات زیست محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت« ش��روع به کار کرد و به مدت ش��ش 
س��ال با همی��ن عنوان و زی��ر نظر دفت��ر تحقیقات 
زیس��ت محیطی به ارائه ی خدمات زیس��ت محیطی 
پرداخ��ت. در س��ال 1366 نظر به وس��عت اطالعات 
ای��ن  آگاهی ه��ای زیس��ت محیطی و گس��ترش  و 

دان��ش، دفت��ر تحقیقات زیس��ت محیطی ب��ه ایجاد 
زیرمجموعه های مرتبطی همچون دفتر محیط زیست 
انسانی، دفتر محیط زیس��ت طبیعی و ... پرداخت که 
در این میان قس��مت تحقیق��ات آلودگی آب و خاک 
از زیرمجموعه های دفتر محیط زیست انسانی گردید. 
در س��ال 1377 دفتر محیط زیست انسانی به معاونت 
محیط زیست انسانی ارتقا پیدا کرد و قسمت تحقیقات 
آلودگ��ی آب نیز به دفتر بررس��ی آلودگی آب و خاک 
با چارت س��ازمانی و ش��رح وظایف جداگانه تغییر نام 
یافت. از سال 1383 تاکنون این دفتر با عنوان »دفتر 
آب و خاک« زیر نظر مجموعه معاونت محیط زیست 
انس��انی در ح��ال تالش جه��ت برطرف س��ازی و 
مه��ار آلودگی ه��ا و ارتق��ای کیفیت مناب��ع مختلف 

زیست محیطی فعالیت دارد.
  اهداف دفتر آب و خاک

 بررس��ی و شناخت اثرات کمی و کیفی آلودگی 
آب و خاک از منابع مختلف

ضواب��ط  و  اس��تانداردها  ارائ��ه ی  و  تهی��ه   
زیس��ت محیطی مربوط به آلودگی آب های سطحی، 

زیر زمینی، تصفیه ی فاضالب، خاک و پسماند
 بررسی آثار زیس��ت محیطی هر یک از عوامل 

آالینده ی آب و خاک
 انج��ام مطالع��ات زیس��ت محیطی در زمینه ی 
آلودگی های ناشی از دفع غیر اصولی پساب و پسماند

 همکاری در تدوین قوانین و مقررات در سطح 
ملی

 بررس��ی روش های نوی��ن در تصفیه، بازیافت، 
بی خطر سازی و دفع پسماندها و پساب های صنایع و 

فاضالب های بهداشتی
 بررسی در زمینه ی شناخت مناطق آلوده از نظر 

آالینده های آب و خاک
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کار  و  محیط  سالمت  گروه  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت 
شهرکرد؛ اولین همایش علمی استانی با عنوان "نقش 
محوری بهورزان و دهیاران در بهداشت محیط روستا" 
)ویژه دهیاران و بهورزان( درتاریخ 92/2/25 در سالن 
ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد. 
این همایش به منظور جلب مشارکت و همکاری های 
و  بهورزان  نقش  اهمیت  به  توجه  با  و  بین بخشی 
دهیاران در تامین بهداشت محیط؛ از سوی معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری دفتر 
بختیاری،  و  چهارمحال  استانداری  روستایی  امور 
مرکز سالمت محیط و کار کشور و سایر بخش های 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید.
رشد و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی، 
و  بهداشت محیط  و چالش های  تهدیدها  شناسایی 
افزایش سهم مشارکت های مردمی در ارتقای سالمت 
جامعه از جمله اهدافی بود که در این همایش دنبال 
شد و حاضران به بررسی و تعامل پیرامون راهکارهای 
 دستیابی به اهداف با یکدیگر به گفت وگو پرداختند.

زمینه ی  ایجاد  همایش،  این  دستاوردهای  از  یکی 
مناسب برای تبادل اطالعات و تجربیات در جهت 
ارتقای سطح علمی و عملی دهیاران و بهورزان بود، 
تا دهیاران و بهورزان با استفاده از ظرفیت های موجود 

بهداشت  تامین  جهت  در  منابع  بسیج  و  روستا  در 
محیط روستا و به تبع آن ارتقای سطح کیفی زندگی 

در روستا با شناخت و آگاهی بیشتر گام بردارند.
دانشگاه  کار  و  به گزارش گروه سالمت محیط 
جهت  اولیه  اقدامات  شهرکرد،  پزشکی  علوم 
آغاز  گذشته  سال  ماه  آذر  از  همایش  برگزاری 
برگزاری  و  الزم  هماهنگی های   از  پس  که  شد 
همایش  فراخوان  نهایت  در  متعدد،  جلسات 
 به صورت سراسری در سطح استان صورت گرفت.
همچنین یکی دیگر از اقداماتی که در جهت برگزاری 

همایش انجام شد، تشکیل کمیته ی علمی و داوران، 
تدارکات و  اجرایی، کمیته ی  و  کمیته ی هماهنگی 
پشتیبانی و کمیته ی تبلیغات و اطالع رسانی بود که 
با عضویت بیش از 50 نفر وظایف تخصصی خود را 

انجام دادند.
از جمله محورهای همایش می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
1- جایگاه بهورز در نظام ارائه ی خدمات بهداشت 

محیط روستا
2- ارائه ی تجارب عملی و اقدامات مداخله ای در 

زمینه ی فعالیت بهداشت محیط روستا
ارائه ی خدمات  3- چالش ها و موانع موجود در 

بهداشت محیط روستا
بر  گذار  تاثیر  فرهنگی  و  اجتماعی  عوامل   -4

سالمت محیط روستا
5- عوامل محیطی و شغلی موثر بر سالمت

6- نقش دهیاران در ساماندهی وضعیت بهداشت 
محیط و زیست محیطی روستا

7- بهسازی اساسی محیط روستا
8- سایر فعالیت های بهداشت محیط از جمله آب 
و فاضالب، بهداشت مسکن، بهداشت مواد غذایی 

و ...
بنا به گفته ی جزایری، مدیر گروه سالمت محیط 
و کار، دهیاران و بهورزان مقاالت خود را در بازه ی 
زمانی 4 ماهه - دی ماه سال گذشته تا فروردین ماه 
سال 92 – که از پیش تعیین شده بود به دبیرخانه 
همایش ارسال کردند. در مجموع، بعد از اتمام مهلت 
مختلف  موضوعات  در  مقاله   206 مقاالت،  ارسال 
دریافت شد که پس از بررسی کلیه ی مقاالت توسط 
داوران و اعضای کمیته ی علمی همایش، 16 مقاله 
جهت ارائه به صورت سخنرانی و تعداد 44 مقاله نیز 
جهت ارائه به صورت پوستر پذیرفته شد که در پایان 
همایش از بین مقاالت ارائه شده در قالب سخنرانی 
2 مقاله و از بین مقاالت ارائه شده به صورت پوستر 
3 مقاله به عنوان مقاالت برگزیده انتخاب گردید و 
اهدا  پذیرفته شده جوایزی  آثار  به صاحبان کلیه ی 

گردید.
در حاشیه ی برگزاری این همایش کارگاه آموزشی 
پایدار  توسعه  در  محیط  بهداشت  مبانی  موضوع  با 
و  )کمپوست  روستایی  پسماند  مدیریت  و  روستایی 
ورمی کمپوست(، توسط کارشناسان مرکز سالمت 
گروه  علمی  هیئت  اعضای  و  کشور  کار  و  محیط 
مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت برگزار 
گردید که طبق نظرسنجی های به عمل آمده بسیار 

مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
استان  کار  و  محیط  سالمت  گروه  گزارش  به 
از  بیش  همایش  این  در  بختیاری،  و  چهارمحال 
500 نفر از دهیاران و بهورزان استان شرکت کردند 
و از میان نظرسنجی های به عمل آمده اغلب شرکت 
کنندگان، این همایش را مفید ارزیابی کرده بودند و 
خواستار استمرار و تکرار همایش هایی با موضوعات 

مشابه برای دهیاران و بهورزان بودند.

همایش علمی با موضوع »نقش محوری 
بهورزان و دهیاران در بهداشت محیط روستا« 
در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

ش خبری 
گزار
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کارگاه آموزشی مديريت 
پسماند روستايی در استان 

مرکزی برگزار شد
به گ��زارش دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای 
اس��تانداری مرک��زی، کارگاه آموزش��ی وی��ژه ی 
رانندگان و پاکبان های دهیاری های اس��تان در روز 
جمع��ه، 31 فروردین ماه 1392 با حضور مدیر کل 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی، 
کارش��ناس دفت��ر هماهنگ��ی عمران��ی و خدمات 
روس��تایی س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کشور، و کارشناس��ان گروه بهداشت محیط استان 

برگزار گردید.
در ابتدا اهداف آموزش��ی کارگاه بیان ش��د و در 
ادامه مهیار صفا، کارشناس دفتر هماهنگی عمرانی 
و خدمات روس��تایی توضیحات جامعی در ارتباط با 

فرآیند مدیریت پسماند روستایی ارائه نمودند.
در این کارگاه حاضران ضمن آشنایی با وظایف 
قانون��ی نهاد دهی��اری، ب��ا برخی از م��واد قانون 
مدیریت پسماند نیز آش��نا شدند و در ادامه مسائل 

مربوط به بهداشت و ایمنی کار نیز مطرح شد.
فرآیند مدیریت پس��ماند از مرحله ی جمع آوری، 
حم��ل، دفن و احداث محل ه��ای دفن، تفکیک از 
مبدا و ... از جمله سرفصل هایی بود که مورد توجه 

قرار گرفت.
در ای��ن کارگاه آموزش��ی ک��ه برای نخس��تین 
ب��ار برگزار گردید، س��ازوکاری جهت شناس��ایی و 
بررس��ی وضعیت اس��تخدامی و حقوق��ی رانندگان 
و پاکبانان دهیاری های اس��تان ایجاد گردید تا در 
آینده اقدامات الزم در این خصوص صورت پذیرد. 
همچنی��ن به منظ��ور حمایت از آنان مق��رر گردید 
ت��ا این افراد ب��ا معرفی از بخش��داری ها  بتوانند از 

تسهیالت بانکی بهره مند شوند.

شیوه نامه ی پردازش، 
جداسازی و بازيافت 

پسماندهای عادی در مناطق 
روستايی کشور ابالغ شد

به منظ��ور هدایت، راهبری و آموزش دهیاری ها 
در موضوع مدیریت پسماندهای روستایی و با توجه 
به اهمیت و ضرورت موضوع حفظ محیط زیست و 

ساماندهی پسماند روستایی؛ شیوه نامه ی پردازش، 
در  ع��ادی  پس��ماندهای  بازیاف��ت  و  جداس��ازی 
مناطق روستایی کش��ور که توسط دفتر هماهنگی 
عمرانی و خدمات روستایی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور تهیه و تدوین شده است از 
سوی معاون عمرانی وزیر کش��ور به استانداری ها 

ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور، محسن کوشش تبار معاون 
امور دهیاری های س��ازمان ضم��ن اعالم این خبر 
گفت: ش��یوه نامه ی مذکور در راستای اجرای مفاد 
قان��ون مدیریت پس��ماندها و به ویژه م��واد 4، 5 و 
6 آیین نامه ی اجرایی ای��ن قانون و به منظور حفظ 
محیط زیس��ت روستاهای کشور تدوین شده و پس 
از بررسی در کارگروه های تخصصی و اخذ نظرات 
دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها و نیز 
دس��تگاه های ذیصالح و ب��ا هماهنگی و همکاری 
س��ازمان حفاظت محیط زیست نهایی و ابالغ شده 

است.
وی افزود: این ش��یوه نامه ش��امل 14 ماده بوده 
و مح��دوده ی اجرایی آن تمامی روس��تاهای تحت 

مدیریت دهیاری ها در سطح کشور می باشد.
کوش��ش تبار همچنین اظهار کرد: ش��یوه های 
جداس��ازی و تفکیک پس��ماندها در مبدا و مقصد؛ 
پردازش، ذخیره س��ازی و جمع آوری پس��ماندهای 
تفکیک ش��ده و نیز چگونگی بازیافت اجزای مورد 
نظ��ر در زباله روس��تایی از جمله موارد مطروحه در 

این شیوه نامه می باشند.
وی افزود: عالوه بر آن ماده ی 11 این شیوه نامه 

بر آموزش مردم توسط دهیاری ها تاکید دارد.
وی اضاف��ه کرد: ش��یوه نامه ی مذکور همچنین 
ش��امل سه فرم برای مستندس��ازی و گزارش دهی 
سیس��تم پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی 

است.
کوش��ش تبار در پایان گف��ت: تفکیک از مبدا، 
پ��ردازش و بازیافت اجزای خش��ک پس��ماندهای 
روس��تایی عالوه بر درآمدزایی ب��رای مدیریت های 
اجرای��ی پس��ماند؛ باعث کاهش حج��م زباله های 
حمل شده توسط دهیاری ها به محل های دفع و در 
نتیجه کاهش انتقال مواد آالینده به محیط زیس��ت 
خواهد ش��د که ای��ن امر در نهایت س��بب کاهش 
هزینه های اجرایی سیس��تم مدیریت پس��ماندهای 

جامد در مناطق روستایی می گردد.

شیوه نامه ی تهیه ی 
بیوکمپوست از پسماندهای 

فسادپذير و فضوالت دامی در 
مناطق روستايی کشور ابالغ 

شد
 به منظور هدایت، راهبری و آموزش دهیاری ها 
در خصوص مدیریت پسماند روستایی؛ شیوه نامه ی 
تهیه ی بیوکمپوس��ت از پس��ماندهای فس��ادپذیر 
و فضوالت دامی در مناطق روس��تایی کش��ور که 
توس��ط دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و 
تدوین ش��ده از سوی معاون عمرانی وزیر کشور به 

استانداری ها ابالغ شد.
کوش��ش تب��ار  ضمن اع��الم این خب��ر گفت: 
این ش��یوه نامه ش��امل 7 فصل و 59 م��اده بوده و 
محدوده ی اجرایی آن کلیه ی روس��تاهای کشور و 
برای اس��تفاده ی روستاییان و مدیریت های اجرایی 

پسماند روستایی )دهیاری ها( می باشد.
وی همچنی��ن اظه��ار کرد: در این ش��یوه نامه، 
م��واد اولیه ی مناس��ب ب��رای تولید بیوکمپوس��ت 
و فرآین��د آماده س��ازی آن در مناط��ق روس��تایی، 
جداس��ازی و تفکی��ک مواد اولیه ی مناس��ب برای 
تهیه ی بیوکمپوس��ت از مبدا تولید، مراحل تهیه و 
ساخت بیوکمپوس��ت خانگی و ورمی کمپوست در 
مناطق روس��تایی، مراحل تهیه و ساخت واحدهای 
بیوکمپوس��ت متمرکز )مقیاس روستایی(، مصرف 
بیوکمپوس��ت در کاربردهای مختلف کش��اورزی و 
نیز نحوه ی تعیین میزان پس��ماندهای فسادپذیر و 
فضوالت دامی در س��طح روس��تاها مورد مالحظه 
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قرار گرفته است.
کوش��ش تبار با بیان این که اس��تفاده و مصرف 
زمین ه��ای  در  ش��یمیایی  کوده��ای  بی روی��ه ی 
کشاورزی موجب آلودگی منابع آب و خاک به ویژه 
در محدوده ی روستاهای کشور شده، گفت: کاربرد 
ترکیبات آلی و زیس��تی نظیر کمپوس��ت عالوه بر 
کاه��ش مصرف کوده��ای مزبور، می تواند س��بب 
افزای��ش هوموس خاک و نیز کاهش آلودگی منابع 

طبیعی در کشور گردد.
وی افزود: تولید بیوکمپوست و ورمی کمپوست 
در مناط��ق روس��تایی عالوه بر باال ب��ردن راندمان 
و کیفیت محصوالت کش��اورزی و گام برداش��تن 
در جه��ت تولید محصول س��الم؛ می تواند س��بب 
درآمدزایی برای روستاییان و مدیریت های اجرایی 

در سطح روستاها گردد.
کوش��ش تبار در خاتمه گفت: ب��ا تبدیل بخش 
فسادپذیر پس��ماند به کمپوس��ت، میزان زباله های 
منتقله به محل های دفن کاهش و این امر در نهایت 
س��بب کاهش هزینه های اجرایی سیستم مدیریت 

پسماندهای جامد در مناطق روستایی می گردد.

احکام مصوب مرتبط با 
شهرداری ها و دهیاری ها در 

قانون بودجه 1392 کشور
دفت��ر برنامه و بودجه س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور پس از ابالغ قانون بودجه سال 
1392 کل کشور، احکام مصوب در مجلس شورای 
اسالمی که مس��تقیما به شهرداری ها و دهیاری ها 

مرتبط هستند را مشخص کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کش��ور، بودجه سال 1392 کل کشور 
از حی��ث مناب��ع بالغ بر هفت میلیون و دویس��ت و 
هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد 
و ده میلیون )7.277.064.510.000.000 ( ریال و 
از حی��ث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویس��ت 
و هفتاد و هفت هزار و ش��صت و چه��ار میلیارد و 
پانصد و ده میلی��ون )7.277.064.510.000.000( 

ریال است.
به موج��ب تبص��ره ی 1 بن��د 3-3  خزانه داری 
کل کشور و س��ازمان امور مالیاتی و وزارت کشور 
موظفند در راستای اجرای مواد )38( و )39( قانون 
مالیات بر ارزش اف��زوده عوارض دریافتی از محل 
فروش فرآورده های نفتی را به قیمت س��ال 1392 
محاس��به و توزی��ع نمایند. )بن��د 3-3 جزء وظایف 

وزارت نفت می باشد.(
همچنی��ن ب��ر اس��اس تبص��ره ی 2 بن��د 3-3 
خزانه داری کل کش��ور مکلف است عوارض سهم 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور را بر اس��اس 
تکلیف قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده به صورت 
ص��د درص��د )%100( تخصی��ص یافت��ه و ماهانه 
پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف 

غیرقانونی در اموال عمومی است.
حداق��ل مبل��غ دو میلی��ارد )2.000.000.000( 
دالر به ص��ورت تس��هیالت ارزی ب��رای قطارهای 
شهری کالن ش��هرها و حمل ونقل عمومی شهری 

تخصیص می یابد.
بر اس��اس م��اده ی 35، به س��ازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود 
پس از تغییر کاربری نس��بت  به  فروش زندان های 
قدیم��ی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری 
به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به 
قیمت کارشناس��ی جهت اج��را و تکمیل طرح های 
مص��وب نیمه تمام،  تعمیر و تجهیز زندان ها، مراکز 
وابس��ته تجمیع و یا خرید زمین و س��اختمان های 
اداری و جابه جایی زندان ها از داخل ش��هرها اقدام 
نمای��د. درآمدهای حاصل از ف��روش و یا واگذاری 
دارایی های مذکور به حساب خزانه داری کل کشور 

واریز می شود.
بر اساس ماده ی 1-40 به شهرداری های کشور 
و س��ازمان های وابسته به آن ها اجازه داده می شود 
به طور مش��ترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی 
و تایید وزارت کش��ور تا س��قف هفتاد هزار میلیارد 
)70.000.000.000.000( ریال اوراق مش��ارکت با 
تضمین خود با بازپرداخت اصل و س��ود آن توسط 

شهرداری ها منتشر نمایند.
به موج��ب م��اده ی 2-40 ب��ه ش��هرداری ها و 
س��ازمان های وابس��ته به آن ها اجازه داده می شود 
برای اجرای طرح های قطار ش��هری مبلغ ش��انزده 
هزار میلیارد )16.000.000.000.000( ریال اوراق 
مش��ارکت با تضمی��ن بازپرداخت اصل و س��ود به 
نس��بت پنجاه درصد )%50( دول��ت و پنجاه درصد 
)%50( ش��هرداری ها ب��ا نرخ مالیاتی صفر منتش��ر 
نماین��د. بانک ه��ای عام��ل موظفند جه��ت تایید 
پروژه ه��ای ام��الک، اوراق به��ادار، حس��اب های 
بانکی و س��ایر دارایی های شهرداری ها را به عنوان 
تضمین بازپرداخت تس��هیالت ریالی لحاظ و صرفا 
با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان 

عاملیت، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
ضمنا بر اس��اس تبصره ی 1 م��اده ی فوق،  میزان 
س��پرده ی بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران 
و بان��ک عامل حداکثر پنج درصد )%5( اس��ت که در 
حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق 
مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین می گردد. 
ش��هرداری هایی ک��ه مدارک م��ورد نیاز را ت��ا پایان 
س��ال های 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران تحوی��ل داده اند می توانن��د از محل 
اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده ی سال های1390 

و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.
به موجب تبصره ی 2 ماده ی فوق، بانک های عامل 
موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیالت ریالی و 
ارزی قراردادهای توس��عه مترو و قطارهای ش��هری، 
اموال، امالک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی 

و مالی شهرداری های ذی ربط را بپذیرند.
در تبصره ی 3 ماده ی فوق نیز تصریح شده که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی ریی��س جمهور، 
مس��ئولیت اجرای ای��ن بند در خص��وص تضمین 

پنجاه درصد )%50( سهم دولت را بر عهده دارد.
بر اس��اس ماده ی 53 قانون بودجه کل کشور، 
تمام��ی درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات 
ش��رکت های دولتی موض��وع م��اده ی )5( قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری به اس��تثنای بانک ها 
و بیمه ه��ا و نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی ب��ه 
حساب های معرفی شده از س��وی خزانه داری کل 
کشور واریز می ش��ود تا حسب مورد طبق احکام و 
مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.

در تبص��ره ی م��اده ی ف��وق آم��ده اس��ت که 
خزان��ه داری کل کش��ور مکلف اس��ت بر اس��اس 
اعالم س��ازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم 
واری��ز، مالیات و ع��وارض ارزش اف��زوده از وجوه 
واریزی ش��رکت های دولتی را از حساب آن ها نزد 
خزانه داری کل کش��ور برداش��ت و حسب مورد به 

حساب های ذی ربط واریز نماید.
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کلی��ه ی   71 م��اده ی  به موج��ب  همچنی��ن 
دس��تگاه های اجرایی موظفند ع��وارض مربوط به 
ش��هرداری ها را هر س��اله طبق قوانی��ن و مقررات 
پرداخت و تس��ویه حس��اب نمایند. رییس دستگاه 
اجرایی و ذی حس��اب آن مسئول حسن اجرای این 

بند می باشند.
در م��اده ی 73 نیز آمده که در راس��تای اجرای 
ماده  ی )174( قانون برنامه پنجس��اله پنجم توسعه 
جمه��وری اس��المی ای��ران، مدت زمان تقس��یط 
عوارض ش��هرداری ها، موضوع ماده ی )32( قانون 
آیین نامه مالی و معامالتی ش��هرداری ها تا ش��ش 

سال افزایش می یابد.
به موجب م��اده ی 89 قانون بودجه س��ال 92،  
در ن��ه ماه��ه س��ال 1392 پرداخت ح��ق بیمه و 
ارائه ی اس��ناد در زم��ان صدور پروانه س��اختمان 
موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران س��اختمانی 
در ش��هرها و روس��تاهای کش��ور متوقف می شود. 
س��ازمان مالیاتی مکلف اس��ت معادل مبلغ نه هزار 
میلی��ارد )9.000.000.000.000( ری��ال ع��وارض 
ارزش اف��زوده ش��هرداری ها و دهیاری ها از محل 
منابع من��درج در بنده��ای )ج( و )د( ماده  ی )38( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای  کش��ور را به عنوان 
بیس��ت درص��د )%20( ح��ق بیمه س��هم کارفرما 
برای بیمه ی کارگران ساختمانی به سازمان تامین 

اجتماعی پرداخت نماید.
همچنین س��ازمان تامین اجتماعی مکلف است 
ب��ا رعایت قوانین و مق��ررات مربوط و دریافت هفت 
درصد )%7( حق بیمه س��هم بیمه ش��ده از کارگر و 
بیس��ت درصد )%20(  س��هم کارفرما هشتصد هزار 
نفر از کارگران س��اختمانی را بیم��ه نماید و گزارش 
عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی ارسال نماید. کارفرمایان امور 
س��اختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول 
ای��ن بن��د را بیمه ح��وادث حین کار نموده و اس��ناد 

مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
ب��ر اس��اس م��اده ی 105،  مددجوی��ان تحت 
پوش��ش کمیته ام��داد امام خمینی)ره( و س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور از پرداخت هزینه ه��ای صدور 
پروانه س��اختمانی عوارض شهرداری و هزینه های 
انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز برای یک بار و 
در حد یک واحد مس��کونی مطابق الگوی مصرف 
معافند و دستگاه های ارائه دهنده ی خدمات مذکور 
موظف ب��ه ارائه ی این خدم��ات به صورت رایگان 
ب��ه مددجوی��ان تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی می باشند. اعتبارات 
این بند از منابع این قانون تامین و به دستگاه های 

ارائه دهنده ی خدمات پرداخت می گردد.
به موج��ب م��اده ی 142 قان��ون بودجه س��ال 
ج��اری، عوارض س��اخت و س��از و جرایم تخلفات 
س��اختمانی خ��ارج از حری��م ش��هرها و خ��ارج از 

مح��دوده ی روس��تاهای دارای دهیاری تا س��قف 
یک ه��زار و پانصد میلیارد )1.500.000.000.000( 
ری��ال به حس��اب خزانه معین اس��تان واریز تا صد 
درصد )%100( درآمد حاصل آن در جهت توس��عه 
و عمران روس��تاها میان دهیاری های همان استان 

توزیع و هزینه گردد.

ضرورت حضور مديران 
کل دفاتر امور روستايی و 
شوراهای استانداری ها در 

جلسات شورای برنامه ريزی 
و توسعه استان

 معاون امور دهیاری های س��ازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور گفت: به موجب بخشنامه ی معاون 
اول ریی��س جمه��ور، مدیران دفاتر امور روس��تایی و 
شوراهای استانداری ها مکلف شدند در جلسات شورای 

برنامه ریزی و توسعه استان ها شرکت نمایند.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان ش��هرداری ها 
و دهیاری های کش��ور، محسن کوش��ش تبار با بیان 
مطلب فوق گفت: بر اس��اس بخش��نامه ی شماره ی 
40768 م��ورخ 1392/02/24 مع��اون اول ریاس��ت 
جمهوری در خصوص »بهبود شرایط زندگی و افزایش 
سطح درآمد روستاییان به منظور ارتقای شاخص های 
توسعه روستایی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه 
اس��تان و کمیته های شهرس��تانی« مدیران کل دفاتر 
امور روستایی و ش��وراهای استانداری ها مکلف شدند 
به طور فعال در جلس��ات شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان شرکت نمایند.
وی اف��زود: مدی��ران کل دفات��ر امور روس��تایی 
و ش��وراهای اس��تانداری ها در ای��ن جلس��ات پیگیر 
موضوعاتی همچون تعیین سهم روستاها از اعتبارات 
تمل��ک دارایی های س��رمایه ای، تس��هیالت بانکی و 
کمک ه��ای فنی و اعتب��اری، در اولویت ق��رار دادن 
تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام و مصوبات سفرهای 

استانی هیئت دولت هستند.
کوش��ش تبار، تامین تس��هیالت مورد نیاز جهت 
توس��عه ی ناوگان حمل ونقل بار و مس��افر در روستا، 
تهیه ی برنامه ی مدون به منظور پوش��ش 100درصد 
بیمه ی روس��تاییان و عشایر و جلب سرمایه گذاری در 
مناطق روس��تایی به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته را 

دیگر موضوعاتی برش��مرد که مدیران کل دفاتر امور 
روستایی و شوراهای استانداری ها می توانند در جلسات 

مذکور پیگیری نمایند.
معاون امور دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها 
و دهیاری های کش��ور حضور مدیران کل دفاتر امور 
روستایی و ش��وراهای اس��تانداری ها در جلسات این 
ش��ورا را در بهبود شرایط زندگی و معیشت روستاییان 
موث��ر دانس��ت و اف��زود: با حض��ور این مدی��ران در 
ش��ورای برنامه ری��زی و توس��عه اس��تان فرآیندهای 
تصمیم گی��ری و تخصیص اعتبارات بیش از گذش��ته 
باعث جهت گیری های روس��تایی خواهد ش��د که در 
تصمیم گیری ها و تصمیم س��ازی های اس��تانی منافع 

جامعه ی روستایی را بیش از پیش لحاظ خواهد کرد.
کوش��ش تبار در ادامه اظهار امی��دواری نمود که 
مدیران دفاتر امور روس��تایی و شوراهای استانداری ها 
با بهره گی��ری از این ظرفیت، ضمن حضور مجدانه و 
مستمر در تمامی جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه 
اس��تان روند برنامه های توس��عه روس��تایی را تسریع 

نمایند.

قرارداد حسابرسی دهیاری ها 
تهیه و ابالغ شد

 قرارداد حسابرس��ی تیپ دهیاری ها که توس��ط 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شده 
با امضای رییس این سازمان به استانداری ها ابالغ 
شد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، به اس��تناد بند »ب« ماده ی 
52 آیین نام��ه مالی دهیاری ها و در راس��تای ایجاد 
نظ��ام یکپارچه ی حسابرس��ی و جلوگی��ری از بروز 
مش��کالت متع��دد در انج��ام حسابرس��ی، پس از 
برگزاری جلس��ات کارشناس��ی با مدیران کل دفاتر 
امور روستایی و شوراهای استانداری ها و افراد خبره 
و صاحب نظر در این زمینه، قرارداد حسابرسی تیپ 

دهیاری ها تدوین و به استانداری ها ابالغ شد.
 اس��تفاده از این قرارداد و اجرای مفاد ذکر شده 
در آن، حسابرس��ی دهیاری ها را تس��هیل نموده و 
انجام آن تسریع می گردد و انتظار می رود با اجرای 
حسابرس��ی دهیاری ه��ا در زم��ان تعیین ش��ده در 

قانون، مسائل و مشکالت گذشته برطرف گردد.
در  ش��ده  تدوی��ن  ق��رارداد  ضمن��ا   
س��ازمان  بودج��ه  س��امانه ی  قوانی��ن  بخ��ش 
 ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور به نش��انی 

budget.imo.org.ir قابل دسترسی است.

دوره ی آموزشی امور مالی 
برای کارشناسان دفاتر 

امور روستايی استانداری ها 
برگزار شد 

دوره ی آموزشی »آشنایی با امور مالی« ویژه ی 
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کارشناس��ان دفات��ر امور روس��تایی و ش��وراهای 
اس��تانداری ها 31 اردیبهش��ت ماه از سوی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور در اس��تان 

مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور، ای��ن دوره ی آموزش��ی 
ب��ا هم��کاری معاونت آموزش��ی مرک��ز مطالعات 
برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان و دفتر امور 
روستایی و ش��وراهای استانداری مرکزی، به عنوان 
اس��تان پایلوت برای کارشناس��ان مالی دفاتر امور 
روستایی و شوراهای استانداری ها، به مدت دو روز 

برگزار شد.
بررسی مفاد قرارداد حسابرسی دهیاری ها، مبانی 
و کلیات مسائل مرتبط با بودجه، اعتبارات متمرکز و 
غیرمتمرکز دهیاری ها و بحث در خصوص اصالح 
آیین نام��ه ی مالی دهیاری ه��ا از جمله موضوعات 

مطرح در این دوره ی آموزشی بود.

درجه ی 210 دهیاری استان 
مرکزی تعیین و ابالغ شد 

ط��ی چهلمین جلس��ه ی کارگروه مل��ی تعیین 
درج��ه ی دهیاری  اس��تان ها ک��ه در معاونت امور 
دهیاری های سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور تشکیل ش��د، در س��ومین مرحله از تعیین 
درج��ه ی دهیاری های اس��تان مرک��زی، درجه ی 
210 دهیاری مصوب ش��د و مجوز تعیین و ارتقای 
درج��ه ی دهیاری های این اس��تان به اس��تانداری 

مربوطه ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور، درجه بن��دی دهیاری ها بر 
اساس سه شاخص وسعت، جمعیت و درآمد از یک 
ت��ا 6 صورت می گی��رد و دهیاری هایی درجه بندی 
می شوند که از تاریخ تاسیس آن ها حداقل دو سال 

گذشته باشد.
از می��ان 210 دهیاری موض��وع این مجوز، 96 
دهی��اری برای اولین بار درج��ه ی مصوب دریافت 

کردند و درجه ی 114 دهیاری نیز ارتقا یافت.
از می��ان 96 دهی��اری موض��وع تعیین درجه ی 
این مج��وز؛ درجه ی 63 دهیاری یک، درجه ی 29 

دهیاری دو و  درجه ی 4 دهیاری سه تعیین شد.
همچنی��ن از میان 114 دهی��اری موضوع این 
مجوز برای ارتق��ای درجه ی دهیاری، 50 دهیاری 
از درجه یک، 32 دهیاری از درجه دو، 28 دهیاری 
از درجه س��ه و 4 دهیاری از درجه چهار به درجات 

باالتر ارتقا پیدا کردند.
پی��ش از ای��ن و در س��ال های 1386 و 1387، 
در مجم��وع 472 دهیاری اس��تان مرکزی ابالغیه 
درجه ی مصوب خود را دریافت و تاکنون 83 درصد 
از دهیاری های واجد شرایط دارای درجه ی مصوب 

هستند و آن را دریافت نموده اند.

تاکید سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور بر 

گرامی داشت شايسته ی 14 
تیر روز شهرداری و دهیاری

 س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور با 
توجه به نام گذاری روز 14 تیرماه )سال روز تصویب 
قانون تاس��یس دهیاری های خودکفا در روستاهای 
کش��ور( تحت عنوان »روز ش��هرداری و دهیاری« 
طی جلس��ه 717 مورخ 1391/6/14 ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی و درج این روز در سالنامه ی رسمی 
کش��ور، ضمن ارس��ال ش��یوه نامه ی نکوداشت روز 
ش��هرداری و دهیاری، بر گرامی داش��ت شایسته ی 
این روز از س��وی دس��ت اندرکاران مدیریت شهری 

و روستایی کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، در نامه ای که به این منظور 
ب��رای معاونت های عمرانی اس��تانداری ها ارس��ال 
ش��ده آمده است: به منظور پوشش خبری این مهم، 
ضروری است به ویژه در سال جاری که اولین سال 
نکوداش��ت این روز محسوب می شود، برنامه ریزی 
الزم جهت اقدام در سطوح مختلف ملی، منطقه ای 

و محلی انجام شود.
در ادام��ه ی این نامه تصریح ش��ده: اقدام موثر،  
برنامه ریزی ش��ده و جامع در این راس��تا، می تواند 
نقش بسزایی در معرفی این روز به اذهان عمومی، 
انعکاس خدمات ارزنده ی شهرداری ها و دهیاری ها 
به جامع��ه و تجلیل از خادم��ان عرصه ی مدیریت 

شهری و روستایی داشته باشد.
برخی اهداف مورد نظر از نکوداشت این مناسبت 
عبارتست از: آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات 
شهرداری ها و دهیاری ها، ارتقای منزلت خانواده ی 
بزرگ شهرداری ها و دهیاری ها، هم افزایی و افزایش 
همدلی و تعامل مردم و خانواده مدیریت ش��هری و 
روس��تایی و اطالع رس��انی در راس��تای آش��نایی با 
رویکردها،  سیاست ها و برنامه های کشور در ارتباط 
با مدیریت ش��هری و روس��تایی، تجلیل از خادمان 
عرص��ه ی مدیریت ش��هری و روس��تایی، معرفی و 
نمایش دس��تاوردها و اقدامات انجام ش��ده و جلب 
توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران، صاحب نظران و 
اندیشمندان، دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط با 
مدیریت شهری و روستایی به مسایل و مشکالت، 

تنگناها و نیازهای مدیریت شهری و روستایی
برخی برنامه های پیش��نهادی به این مناس��بت 
عبارتن��د از: برگ��زاری همایش ه��ا و نشس��ت ها 
در س��طوح مل��ی، منطق��ه ای و محل��ی، برگزاری 
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های شهرداری ها 
و دهیاری ها در س��طوح مل��ی، منطقه ای و محلی 
)ش��هری – روس��تایی(، اطالع رس��انی از طری��ق 
رسانه های ملی و اس��تانی، اعالم گزارش عملکرد 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا به مردم و مس��ئولین، 

دی��دار خانواده ی مدیریت ش��هری و روس��تایی با 
شخصیت ها و مقام های ملی و منطقه ای.

 تجلیل از پژوهش��گران و صاحب نظران برتر در 
عرصه ی مدیریت ش��هری و روستایی، رونمایی از 
کتب، آث��ار و محصوالت تولید ش��ده در عرصه ی 
مدیریت ش��هری و روستایی، افتتاح یا بهره برداری 
از پروژه ه��ای عمران��ی و خدماتی ش��هرداری ها و 
دهیاری ه��ا، فرهنگ س��ازی و تروی��ج بهره گیری 
از ظرفی��ت خیری��ن در ارائه ی خدمات ش��هری و 
روس��تایی و تجلیل از آن ها عناوین برخی دیگر از 

برنامه های پیشنهادی می باشد.

اصفهان جايگاه خوبی 
در توسعه روستايی و 

محرومیت زدايی دارد

رییس مرکز توس��عه روس��تایی و مناطق محروم  
ریاس��ت جمه��وری گفت: اس��تان اصفه��ان جایگاه 
خوبی در بخش توس��عه روستایی و محرومیت زدایی 
 دارد و ج��زء اس��تان های ط��راز اول کش��ور اس��ت.

س��یدعباس پورهاش��می در گفت  وگ��و ب��ا خبرنگار 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، در تیران و کرون، 
اظهار کرد: در استان اصفهان روستای محروم نسبت 
به سایر اس��تان ها کمتر وجود دارد و اکثر روستاهای 
استان اصفهان از چهار شاخص اصلی آب، برق، راه و 

بهداشت برخوردار هستند.
وی افزود: اعتبارات استانی و مرکزی خوبی برای 
توس��عه روس��تایی و مناطق مح��روم در نظر گرفته 
شده اس��ت و با ادامه ی روند توسعه سازی روستاها و 
مناطق محروم، مشکالت اساسی این مناطق برطرف 
خواهد شد.پورهاش��می بیان کرد: تولید، اشتغال زایی 
جوانان و کش��اورزی روس��تاها و مناطق محروم نیز 
ب��ا پیگیری ه��ای الزم ص��ورت خواهد گرف��ت و از 
سرمایه گذاران در روس��تاها و مناطق محروم دعوت 
به سرمایه گذاری می شود . وی در خصوص مصوبات 
سه س��فر قبلی ریاس��ت جمهوری و هیئت دولت به 
شهرستان اضافه کرد: در سه سفر قبلی 119 مصوبه 
تصویب ش��د که 100 مورد از این مصوبات اجرا شده 
است و 3 مصوبه در حال اجراست که به زودی پایان 
خواهد یافت و 16 مصوبه به دالیل مش��کالت منابع 
و گرفت��ن مجوز خاص و ... در مرحله ی طراحی باقی 

مانده است که مورد بررسی قرار می گیرد.
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مهیار صفا
 کارش��ناس دفتر هماهنگی عمرانی و 

خدمات روستایی
mahyarsafa77@yahoo.com

کمب��ود ان��رژی و مص��رف بی��ش از ح��د 
سوخت های فسیلی که افزایش آلودگی های 
زیس��ت محیطی و نیز افزایش قیمت این سوخت ها را 
به دنبال داش��ته اس��ت، باعث گردیده که دانشمندان و 
تکنولوژیس��ت ها همواره به دنبال راه های دیگری برای 
تولید انرژی باشند. در این راستا توجه زیادی به توسعه ی 
منابع انرژی های نو و تجدیدپذیر شده است. این منابع 
آلوده کننده بوده و عمال پایان ناپذیر هستند. واحدهای 
بیوگاز نیز یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر می باشند که 

دارای اهمیت زیادی هستند.
واحده��ای بیوگاز با توج��ه به ت��وان تکنولوژی و 
پتانس��یل اقتصادی، برای کشاورزان جهان سوم بسیار 
مناسب می باشند. سوزاندن درختان جنگلی که هم اکنون 
به صورت فاحش در مناطق مختلف کشورمان معمول 
اس��ت خود از جمله مواردی اس��ت که جبران خسارت 
آن س��ال ها به ط��ول می انجامد. ایجاد دس��تگاه های 
بیوگاز ب��رای مناطق محروم می تواند جوابگوی بعضی 

از مش��کالت اقتصادی – بهداشتی کشور باشد. بدین 
ترتی��ب در مناطق صعب العبور و دورافت��اده که امکان 
اس��تفاده ی س��هل از س��ایر منابع انرژی وج��ود ندارد، 
برنامه های احداث واحدهای بیوگاز با مقیاس مناس��ب 
و متناسب با شرایط منطقه با اهمیت بیشتری جلوه گر 

می شوند.
یک��ی از مهم تری��ن نتایجی که واحده��ای بیوگاز 
به وجود می آورند تهیه ی کود بهداش��تی است که فاقد 
ب��ذر علف های هرز و بس��یاری از پارازیت ها و انگل ها 
از جمله تخم آسکاریس اس��ت. ازدیاد هوموس و مواد 
غذایی همچ��ون N.P.K نیز بر مرغوبیت غذایی این 
کود می افزاید. کمبود اس��تفاده از کودهای آلی به همراه 
اس��تفاده ی زی��اد از کودهای ش��یمیایی و آفت کش ها 
می توانن��د خاک را ضعیف و فقیر نمایند. کود حاصل از 
واحدهای بیوگاز می تواند پاس��خی موثر به این مشکل 
باشد. در خانواده های روستایی، واحدهای بیوگاز تالش 
و زحم��ت زیاد ک��ودکان و زنان را ک��ه مجبورند برای 
جمع آوری سوخت به خارج از منزل بروند کاهش داده و 
محیط زیست خانگی را به چند طریق بهبود می بخشند. 
با اس��تفاده از واحدهای بیوگاز دود و آلودگی هایی که از 
روش های پخت و پز سنتی حاصل می شوند حذف شده 
و در نتیجه بیماری های ناش��ی از این دودها نیز از بین 

می روند. بنابراین واحدهای بیوگاز عالوه بر تهیه ی کود 
خوب و بهداش��تی و تولی��د گاز متان جهت پخت و پز، 
روشنایی و غیره باعث کنترل آلودگی های محیط زیست 
از طریق متمرکز نمودن فضوالت انسانی و حیوانی در 
مخازن تخمیر و جلوگیری از پراکندگی مواد در محیط 

زندگی مردم می شوند.
ب��ا توجه به اهمیت کنترل و بازیافت پس��ماندهای 
جامد و با توجه به آلودگی های ناش��ی از دفع بی رویه ی 
فضوالت حیوانی و س��وزاندن غیر بهداش��تی آن ها در 
روستاها و همچنین مصرف این مواد به صورت خام در 
مزارع که مخاطرات بهداش��تی فراوان��ی را در پی دارد، 
ضرورت استفاده از بیوگاز و لجن تخمیری حاصل از آن 
در روس��تاهایی از کشور که دارای شرایط مناسب برای 

برنامه ریزی این واحدها می باشند؛ احساس می شود.

  بیوگاز چیست؟
مجموعه گازه��ای تولید ش��ده از تجزیه و تخمیر 
فضوالت حیوانی یا انسانی و گیاهی را که در نتیجه ی 
فقدان اکس��یژن و فعالی��ت باکتری ه��ای غیرهوازی، 
به وی��ژه مت��ان زا در ی��ک محفظه ی تخمی��ر به وجود 
می آی��د اصطالحا بیوگاز می نامند. قس��مت اعظم این 
گاز عموما از متان و گاز کربنیک تش��کیل ش��ده و در 
ترکیبات مختلف آن بستگی به نوع، مواد اولیه ای وجود 
دارد ک��ه برای تولید گاز مصرف می ش��ود. حجم و فرم 
ساختمانی دستگاه تولید کننده ی گاز بستگی کامل به 
میزان حرارت و زمان ماند مواد در مخزن تخمیر دارد. بر 
اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده، گازهای تشکیل 
دهنده ی بیوگاز در ش��رایط متعادل به شرح زیر حاصل 

گردیده است.
دس��تگاه بیوگاز )Biogas( وس��یله ای اس��ت که 
می تواند تحت شرایط ویژه و بی هوازی؛ مواد فسادپذیر 
حیوانی، انس��انی و یا پس��ماندهای گیاهی و فسادپذیر 
خانگ��ی را در مخزن��ی که محفظه ی تخمی��ر نامیده 
می شود تجزیه نموده و در نتیجه ی یک سلسله عملیات 
شیمیایی و بیولوژیکی به بیوگاز تبدیل نماید. نتایج اصلی 
ایجاد دستگاه های بیوگاز در سه قسمت اساسی خالصه 

می گردد:
الف– تولید گاز متان جهت سوخت و سوز،  روشنایی 

و تبدیل آن به انرژی های مکانیکی و الکتریکی
ب- تهیه ی کود خوب و بهداشتی که از نظر فسفر،  
پتاس��یم و به وی��ژه ازت و هوم��وس ) Humus ( در 
مقایسه با کودهای خام بسیار غنی تر بوده و از بسیاری 
تخم انگل ه��ا،  پارازیت ها و بذر علف ه��ای هرز عاری 

است.
ج- کنترل آلودگی های زیست محیطی که با متمرکز 
نم��ودن فضوالت حیوانی و پس��ماندهای فس��ادپذیر 
روستایی در مخزن تخمیر، از پراکندگی مواد در محیط 
جلوگی��ری به عم��ل آورده و طریقه ای بس��یار ارزان و 
متناس��ب برای تصفیه و امحاء این گونه مواد به ش��مار 

می آید.

اصول و مبانی برنامه ریزی واحدهای

 بیوگاز روستایی

ين
 نو

ش
دان
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  فواید استفاده از بیوگاز در 
محیط های روستایی

1- تهیه ی کود برای کشاورزی و ماده غذایی برای 
پرورش گیاهان و بعضی از جانوران آبزی 

ک��ودی که در یک واحد بیوگاز تولید می ش��ود هم 
از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت نس��بت به کودهای 
معمولی دارای محاسن بیش��تری است. کود بیوگازی 
را معم��وال "لجن هضم ش��ده" می نامن��د که حاوی 
درصدهای باالیی از مواد غذایی مورد نیاز گیاهان است. 
در جدول )2( مقایس��ه ی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان 
در یک کود بیوگازی و کود تخمیر نشده ای که مستقیما 
از طویله ها جمع آوری شده و در مزرعه پخش می شود 

مالحظه می گردد.
همچنین کود بیوگازی منبع غنی موادی نظیر روی، 
آهن، منگنز و مس می باشد )در بسیاری از خاک ها این 
عناصر به میزان بسیار ناچیز و محدود وجود داشته و یا 

اصال در خاک یافت نمی شوند(.
هضم کامل فض��والت گاوی در واحدهای بیوگاز، 
تخ��م علف ه��ای ه��رز و میکروارگانیس��م های مولد 
بیماری های گیاهی را از بین می برد. مش��اهده ش��ده 
اس��ت که استفاده از لجن تخمیر ش��ده به عنوان کود، 
حاصلخیزی خاک را زیاد کرده و راندمان تولید غالت را 

نیز تا حد 20-10درصد افزایش می دهد.
توصیه شده است که این کود در زمین های مرطوب 
و آبیاری شده به نسبت 10 تن در هکتار و در زمین های 
خشک )نواحی خش��ک( به نسبت 5 تن در هر هکتار 
به کار رود. همچنین این کود می تواند به صورت مخلوط 
با کودهای شیمیایی به نسبت مناسب مورد استفاده قرار 

بگیرد.
از لج��ن تخمیری واحدهای بی��وگاز برای پرورش 
ماه��ی و تغذیه ی حیوانات نیز می توان اس��تفاده نمود، 
که در این صورت با نس��بت های مش��خصی با سبوس 
برنج و یا س��ایر مواد مخلوط می ش��ود. البته باید توجه 
داشت که اس��تفاده از لجن تخمیری جهت پرورش و 
تغذیه ی جانوران موقعی توصیه می ش��ود که این لجن 

کامال تحت کنترل و آزمایش های مختلف بهداش��تی 
قرار بگیرد.

2- تولید سوخت و انرژی
در حال حاضر فضوالت خام دام ها و پس مانده های 
کشاورزی و چوب در برخی از مناطق روستایی به عنوان 
س��وخت برای پخت و پز و آشپزی به کار می روند. این 
مس��اله دارای اتالف انرژی بس��یار زیادی اس��ت، زیرا 
فق��ط 12 – 9 درصد انرژی موجود در س��وخت به کار 
گرفته  می ش��ود. عالوه بر آن آش��پزخانه های پر از دود 
برای س��المتی زنان و کودکان کامال مضر هس��تند. 
همچنین جمع آوری و انبار ک��ردن این مواد به ویژه در 
طی فصل های بارانی مش��کل آفرین می باش��د. یک 
واحد بیوگاز می تواند تمام یا بخش��ی از این مشکالت 
را برط��رف نماید. بیوگاز س��وختی تمیز ب��وده و بازده 
خوبی برای مقاصد آش��پزی و پخت و پز دارد. این گاز 
باع��ث کاهش مصرف نفت، زغال س��نگ، چوب و ... 
می گردد. از جمع آوری چوب و بوته برای روشن کردن 
آتش جلوگیری کرده و بدینسان باعث کاهش تالش و 
زحمت زیاد زنان و کودکان روستایی می شود که معموال 
روزانه وقت و انرژی زیادی را برای رفتن به فواصل دور 

برای جمع آوری چوب و سوخت مصرف می کنند.
بیوگاز س��بب کاهش قط��ع درخت��ان و در نتیجه 
جلوگیری از فرسایش خاک می شود. با صرفه جویی در 
وقت و کارهای روزانه زنان باعث می شود که زنان نیز 

بتوانند در افزایش درآمد خانواده سهیم شوند. به عبارتی 
واحدهای بیوگاز، کار و درآمد بیشتری برای پیشه وران 

)صنعت گران( محلی نیز ایجاد می کند.
3- بهبود س��المت و بهداش��ت به ویژه در مناطق 

روستایی
واحدهای بیوگاز وسایل مناسبی برای دفع بهداشتی 
فضوالت انسانی و حیوانی هستند و می توانند به عنوان 
روش های پیش تصفیه برای دفع فاضالب های انسانی 
ب��ه کار روند. در طی تجزیه ی فض��والت در یک واحد 
بیوگاز بیش��تر میکروارگانیسم های بیماری زا می میرند. 
این مس��اله می توان��د روش مناس��بی ب��رای کنترل 
بیماری ه��ای انگلی، کرم ه��ای ق��الب دار، کرم های 
حلقوی و غیره باش��د. در واقع پس از تخمیر فضوالت، 
تعداد تخم های شیستوزمها و الرو و تخم های کرم های 
قالب دار جوان بیش از 90 درصد کاهش می یابد. به طور 
کلی میکروارگانیسم های کشته شده در واحدهای بیوگاز 
عبارتن��د از: تیفوئید، وبا، باکتری اس��هال خونی، کرم 

قالب دار و کرم نواری فضوالت.
هضم بی هوازی باعث کش��ته ش��دن ی��ا حداقل 
غیرفعال ش��دن پاتوژن ها و تخم کرم ها می ش��ود. 95 
درصد تخم کرم ها و پاتوژن ها در کف حاصله جمع شده 
و ته نشین می ش��ود. تخم و بذر گیاهان به طور طبیعی 
کم و بیش غیر متاثر باقی می مانند. در مقایسه با مواد 
اولیه، لجن هضم شده ساختار بهتر و هموژن تری دارد 
که پخش آن را سهل تر می نماید. در کشور چین تخم 
کرم آس��کاریس را مالک قرار می دهن��د و زمان ماند 
فض��والت را در مخزن تخمیر طوری در نظر می گیرند 
که تخم کرم های آسکاریس در این مدت از بین بروند. 
حش��رات و پش��ه ها در لجن تخمیری تخم ریزی و زاد 
و ولد نمی کنند. ب��ه این ترتیب واحدهای بیوگاز باعث 

توسعه و بهبود بهداشت محیط می شوند.
4- تولی��د نی��روی محرکه ب��رای ماش��ین آالت 

کشاورزی و صنایع روستایی
بی��وگاز منب��ع جدید س��وخت برای ماش��ین های 
کش��اورزی و صنایع روستایی می باشد و می تواند برای 
به حرک��ت در آوردن موتوره��ای بنزینی و دیزلی مورد 
اس��تفاده قرار گیرد )تغییرات مختصری در س��اختمان 
موتور داده می شود(؛ و از آن جایی که هزینه ی آن نسبتا 
پایی��ن می باش��د از جانب مردم مورد اس��تقبال زیادی 
قرار گرفته اس��ت. حتی از بی��وگاز می توان برای تولید 

الکتریسیته استفاده نمود.

جدول )1(- گازهای تشکیل دهنده ی بیوگاز

65-55 درصدCH4متان

45-35 درصد CO2گاز کربنیک

3-0درصدN2ازت

1-0 درصدH2هیدروژن

1-0 درصدO2اکسیژن

1-0 درصدH2Sهیدروژن سولفوره 

جدول )2(- مقایسه ی مواد غذایی مورد نیاز گیاه در کود بیوگازی و کود تخمیر نشده 

کود تخمیر نشده   )درصد(کود بیوگازی   )درصد(مواد غذایی مورد نیاز

)N( 0.5 – 1.51 - 2نیتروژن

)P2O5(0.5 – 10.8فسفر

)K2O(0.5 – 10.8پتاس

مجموعه گازهای 
تولید شده از 
تجزیه و تخمیر 
فضوالت حیوانی 
یا انسانی و گیاهی 
را که در نتیجه ی 
فقدان اکسیژن و 
فعالیت باکتری های 
غیرهوازی، به ویژه 
متان زا در یک 
محفظه ی تخمیر 
به وجود می آید 
اصطالحا بیوگاز 
می نامند. 
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  مواد اولیه ی مناسب برای استفاده 
در واحدهای بیوگاز

تقریب��ا می توان گفت که هر نوع ماده ی آلی آب دار 
برای هضم بی هوازی مناس��ب می باش��د. به طور کلی 
پس��ماند های کش��اورزی و مواد زائدی ک��ه می توانند 
به عن��وان خوراک ب��رای واحدهای بی��وگاز به کار روند 

عبارتند از:
- مواد زائ��د حاصل از حیوانات دامی و اهلی مانند: 

فضوالت، ادرار، پس مانده های علوفه و غیره.
- م��واد زائد گیاهی مانند: کاه، علف، پس��ماندهای 
باغ��ی و غی��ره )این م��واد به تنهای��ی به خوبی تخمیر 

نمی شوند(.
- مواد زائ��د خانگی نظیر فضوالت انس��انی، جزء 

فسادپذیر زباله های خانگی، فاضالب خانگی و غیره.
قابل ذکر است که بیشتر واحدهای ساده و روستایی 
بی��وگاز با فضوالت حیوانی )فضوالت و ادرار( بارگیری 
می شوند؛ زیرا این گونه مواد معموال به خوبی تخمیر شده 

و راندمان تولید بیوگاز خوبی دارند.
پس��مانده های مزارع غالت و ضایع��ات مربوط به 
آن ه��ا نظیر کاه، س��اقه ی ذرت، برگ ه��ای چغندرقند 
و غیره اغلب به عنوان علوف��ه و در بعضی مواقع برای 
تبدیل به محصوالت جدید نظیر حصیر مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند. بیشتر گیاهان سبز برای تخمیر بی هوازی 
کامال مناسب هستند. چوب و قسمت های چوبی گیاهان 
در برابر تخمیر بی هوازی مقاومت می کنند و در نتیجه 
نباید در واحدهای بیوگاز ب��ه کار روند. میزان گاز دهی 
گیاهان سبز معموال بیشتر از فضوالت حیوانی می باشد. 

از طرف دیگر مواد زائد گیاهی تمایل به تش��کیل کف 
شناور در واحدهای بیوگاز دارند که در صورت عدم وجود 
همزن در این دس��تگاه ها، راندم��ان تولید و جمع آوری 

بیوگاز به میزان زیادی کاهش می یابد.

  انواع واحدهای ساده ی بیوگاز
متداول ترین واحدهای س��اده ی بیوگاز شامل انواع 

زیر می باشد:
الف- واحدهای با مخزن گاز شناور )مدل هندی(

ب- واحده��ای گنبدی با مخ��زن گاز ثابت )مدل 
چینی(

الف- واحدهای بیوگاز با مخزن گاز شناور
ی��ک واح��د بی��وگاز با مخزن گاز ش��ناور ش��امل 
دایجس��تر )مخزن تخمیر( و مخ��زن نگهدارنده ی گاز 
متحرک اس��ت. این واحدها اولین بار در سال 1954 در 
هندوستان توسعه یافت که در این کشور به طرح های 
گوبار گاز )Gobar Gas( معروف است. بر این اساس 
ای��ن واحدها به مدل ه��ای هندی مش��هورند. مخزن 
نگهدارن��ده ی گاز یا بر روی لجن تخمیری یا در ژاکت 
و کانال آب مخصوص به خود ش��ناور می باشد. به طور 
کلی دو نوع واحد بیوگاز با مخزن گاز شناور وجود دارد:

الف( واحدهای عمودی
ب( واحدهای افقی

مدل ه��ای عم��ودی ب��رای نواحی غیرس��نگی و 
غیرصخره ای با سطح آب های زیرزمینی پایین )عمق 
آب در چاه های نزدیک آن 3 متر یا بیشتر باشد( مناسب 
اس��ت. مدل افقی برای نواحی س��نگی و صخره  ای با 

سطح آب زیرزمینی باال )حدود 1/5 متر یا کمتر( توصیه 
شده است.

ی��ک واح��د بی��وگاز با مخزن گاز ش��ناور ش��امل 
بخش های زیر می شود:

1- هاضم یا دایجستر، 2- مخزن نگهدارنده ی گاز، 
3- لوله ه��ای ورودی و خروج��ی، 4- تانک ورودی و 

خروجی
فض��والت دامی در تانک ورودی )تانک اختالط( با 
آب به نس��بت یک به یک مخلوط می ش��وند. مخلوط 
حاصل��ه از طریق لوله ی ورودی که از جنس س��یمان 
آزبست یا پولیکا می باشد به مخزن هضم وارد می شود. 
ای��ن لجن برای عمل تجزیه و تخمیر به اندازه ی زمان 

ماند در نظر گرفته شده، در داخل هاضم باقی می ماند.
ب- واحد بیوگاز گنبدی با مخزن گاز ثابت

ای��ن واحدها که به م��دل چین��ی معروفند عموما 
سازه هایی با مصالح بنایی می باشند. فضای گاز در این 
واحد ها ثابت و غیرمتحرک اس��ت که این فضا مخزن 
نگهدارنده ی گاز محسوب می شود. در این واحدها نیازی 
به استفاده از مخزن نگهدارنده ی فلزی گاز نیست. هم 
هاض��م و هم مخزن نگهدارنده ی گاز در زیرزمین قرار 
دارند. فضوالت دامی در قس��مت مخزن تخمیر هضم 
می ش��وند. وقت��ی که گاز تش��کیل گردید، به س��مت 
باال حرک��ت کرده و در زیر گنبد جمع آوری می ش��ود. 
هنگامی که تولید گاز آغاز می ش��ود، لجن تخمیری به 

سمت مخزن خروجی یا دفع لجن جابه جا می شود.
مخزن تخمیر این گونه واحده��ا معموال از مصالح 
بنایی ساخته می شوند که قسمت داخلی محفظه ی گاز 
به منظور جلوگیری از نش��ت گاز با پارافین یا رنگ های 
قی��ری اندود می گردد . واحدهای مخزن گاز ثابت برای 
احتیاط بایستی تا قسمت باالیی محفظه ی ذخیره ی گاز 
با خاک پوشانده شوند )فشار درونی این هاضم ها به 0/1 
الی 0/15 بار می رسد(. پوشش خاکی روی این واحدها 
آن ها را برای شرایط آب و هوایی سرد مناسب می سازد 

و در شرایط ضروری می توان آن ها را گرم نمود. 

  انتخاب محل مناسب برای ساخت 
دستگاه بیوگاز

1-  برای به حداقل رساندن هزینه ی لوله کشی گاز، 
واحد بیوگاز بایس��تی نزدیک آشپزخانه ساخته شود. از 
طرف دیگر مسافت حمل فضوالت دامی نیز در انتخاب 

محل بیوگاز باید مورد مالحظه قرار گیرد.
2-  فضای کافی جهت ذخیره ی لجن هضم شده یا 

ایجاد حوضچه های کمپوست وجود داشته باشد.
3-  ب��رای جلوگیری از آلودگ��ی آب ها، واحدهای 
بیوگاز باید با فاصله ی مناسب از چاه های آب آشامیدنی 

ساخته شوند.
4-  منطقه ی مورد نظر برای ساخت واحد باید عاری 
از ریشه های درختان باشد؛ زیرا ریشه ها با خزیدن به داخل 

مخزن تخمیر باعث خسارت رسیدن به واحد می شوند.
5-  واحدهای بیوگاز به ویژه مدل مخزن گاز شناور، 
برای جذب پرتوهای خورش��ید در بیشتر ساعات روز و 

گرم شدن واحد، باید در فضای روباز ساخته شوند. شکل )1(- واحد بیوگاز مخزن شناور از نوع عمودی با هاضم استوانه ای شکل

1- حوضچه ی اختالط مواد 
ورودی، 2- مخزن تخمیر 

)هاضم(، 3- مخزن گاز شناور، 
4- محل ذخیره ی لجن،

5- لوله ی گاز، 6- لوله ی 
ورودی، 7- چارچوب هادی 
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6-  ب��رای جلوگیری از جمع ش��دن آب به هنگام 
بارندگی های معمولی، واحد بیوگاز باید در یک منطقه ی 

برآمده و مرتفع ساخته شود.

  کاربرد لجن تخمیری
از لجن تخمی��ری خارج ش��ده از واحدهای بیوگاز 
می ت��وان به عنوان کود آلی خوب اس��تفاده کرد. لجنی 
که از واحده��ای بیوگاز خارج می ش��ود عاری از تخم 
علف های هرز، بدون بو و عوامل بیماری زا و پاتوژن ها 
می باش��د. این لجن شامل بسیاری از مواد غذایی مورد 
نیاز گیاهان است. نیتروژن موجود در فضوالت حیوانی 
به طور کامل در طی فرآین��د هضم بی هوازی در واحد 
بیوگاز حفظ می شود. برای باالرفتن میزان نیتروژن در 
لجن هضم شده، می توان فضوالت ورودی به واحد را 

با ادرار رقیق کرد.
استفاده از لجن تخمیری بیوگاز نیز مانند کمپوست، 
به تقویت خاک کمک کرده و رش��د غالت را افزایش 
می ده��د. لجن تخمیری، هوم��وس خوبی برای خاک 
تهیه می کند که م��اده ی اصلی برای افزایش خاصیت 

باروری خاک می باش��د. این لجن ظرفیت جذب آب و 
تخلخل خاک را افزایش داده و محیط مناس��بی برای 
فعالیت میکروارگانیسم های مفید ایجاد می نماید. لجن 
حاصله می تواند در هر نوع خاک و برای هر نوع غله ای 
به کار رود. میزان مصرف لجن تخمیری برای زمین های 
مرطوب 10 تن در هکتار و برای زمین های خش��ک 5 

تن در هکتار توصیه شده است.
لجن هضم شده حاصل از واحدهای بیوگاز می تواند 

به سه شکل زیر به عنوان کود در مزارع به کار رود:
1- به صورت مایع 2- به صورت کمپوس��ت ش��ده 

3- به صورت نیمه خشک
استفاده از کود بیوگازی به شکل مایع بیشترین فواید 
را دارا می باشد. اگر واحد بیوگاز در داخل مزرعه ساخته 
شده باشد ، برای توزیع و پخش لجن تخمیری می توان 
خروجی دستگاه بیوگاز را به کانال اصلی آبیاری مزارع 

متصل نمود .
فرم کمپوس��ت شده ی کود بیوگازی می تواند زمان 
تبدیل زباله ها و مواد زائد آلی به کمپوست را کاهش داده 
و این عمل را تسریع نماید. همچنین این لجن رطوبت 

الزم برای مواد قابل تبدیل به کمپوست را تامین می کند. 
برای ذخیره و نگهداری کود بیوگازی و استفاده ی آن در 
آینده می توان آن را به صورت نیمه خش��ک در آورد. در 
این حالت لجن را داخل حوضچه های کم عمقی ریخته 
و در سایه به تدریج خش��ک می کنند. از خشک کردن 
کامل لجن تخمیری در برابر نور خورشید باید خودداری 
ش��ود؛ زیرا در این حالت بازدهی نیتروژن تا مقدار قابل 
مالحظه ای کاهش می یابد. در کاربرد لجن تخمیری در 
استخرهای پرورش ماهی و تغذیه ی حیوانات باید دقت 
زیادی شود و آزمایش های دقیق برای عاری بودن آن 

از مواد انگلی به عمل آید.

  جمع بندی
اس��تفاده از واحدهای س��اده و س��نتی بیوگاز برای 
مناطق روس��تایی تحت مدیری��ت دهیاری ها می تواند 
روش��ی مناس��ب برای کنترل پس��ماندهای فسادپذیر 
خانگی، پس��ماندهای گیاهی و ضایعات کشاورزی و نیز 
فضوالت دام و طیور باشد. این سیستم ها عالوه بر تولید 
کود مناس��ب و مغذی برای زمین های کشاورزی، تولید 
انرژی برای بخش��ی از مصارف روستایی نیز می کند. در 
کنار فواید استفاده از واحدهای بیوگاز در مناطق روستایی 
کشور، باید در نظر داشت که وجود عوامل کلیدی از قبیل 
درجه حرارت مناسب ، دسترس��ی به مواد اولیه مناسب، 
دسترسی به آب کافی و ... از الزامات بکارگیری این گونه 
واحدها در روستاهای کشور می باشند که در شماره های 

آینده ماهنامه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
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شکل )2( - واحد بیوگاز گنبدی با مخزن گاز ثابت

لجنی که از 
واحدهای بیوگاز 
خارج می شود عاری 
از تخم علف های 
هرز، بدون بو و 
عوامل بیماری زا و 
پاتوژن ها می باشد. 
این لجن شامل 
بسیاری از مواد 
غذایی مورد نیاز 
گیاهان است

1- مخزن اختالط ورودی، 2- هاضم، 3- مخزن خروجی، 
4- مخزن نگهدارنده ی گاز، 5- لوله ی گاز، 6- درپوش ورودی 

)با استفاده از سنگ یا وزنه هایی مهار شده است(، 7- اختالف 
ارتفاع برابر با اختالف فشار بر حسب سانتیمتر آب، 8- الیه ی 
زالل، 9- انباشتگی لجن غلیظ، 10- انباشتگی سنگ و شن، 

11- خط مبدا )صفر( ارتفاع پرشدن مخزن بدون فشار گاز

شکل )3( - نحوه ی ساخت مخزن تخمیر در یک واحد بیوگاز گنبدی با مخزن گاز ثابت
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الله قفقازی
کارشناس ارشد علوم محیط زیست

Ghafghazi77@gmail.com
در اعالمیه هزاره س��ازمان مل��ل به تاریخ 
سپتامبر 2000 میالدی، نمایندگان کشورها 
بینش��ی را ب��رای جه��ان ترس��یم کردند ک��ه در آن 
کش��ورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای بهبود 
وضعیت زندگی همه ی افراد به ویژه محروم ترین آنان 
در نقاط ش��هری و روستایی، مش��ارکت خواهند کرد. 
برای ارائه ی چارچوبی برای سنجش میزان پیشرفت، 
این بینش به صورت 8 آرمان توس��عه هزاره، حدود 20 
ه��دف و بی��ش از 60 ش��اخص ارائه ش��د. در واقع، 
آرمان های هشتگانه ی توسعه هزاره از سوی جامعه ی 
بین الملل��ی به عن��وان چارچوب��ی ب��رای فعالیت های 
توس��عه ای بیش از 190 کش��ور جهان به ش��رح زیر 

تصویب شده اند.
آرمان1( ریشه کن کردن فقر و گرسنگی شدید

آرمان2( دستیابی به تحصیالت ابتدایی در جهان
آرمان3( ترویج برابری جنس��یتی و توانمندسازی 

زنان
آرمان4( کاهش میزان مرگ و میر کودکان

آرمان5( بهبود سالمت مادران
آرمان6( مبارزه با ویروس اچ.آی.وی/ایدز، ماالریا 

و سایر امراض
آرمان 7( تضمین پایداری زیست محیطی

آرمان 8( ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه
مهم ترین اهداف مطرح شده در آرمان 7 عبارتند از: 
گنجاندن اصول توسعه پایدار در برنامه های کشوری، 
معک��وس کردن روند تخریب منابع زیس��ت محیطی، 
کاهش از بین رفتن تنوع زیس��تی و کاهش چشمگیر 
در ن��رخ آن تا قبل از س��ال 2010 میالدی، به نصف 
رساندن نس��بت جمعیت فاقد امکان دسترسی به آب 
آش��امیدنی سالم و بهداش��ت محیط در سطح ابتدایی 
تا قبل از سال 2015 میالدی )حدود نیمی از جمعیت 
جهان اکنون در مناطق روس��تایی زندگی می کنند. با 
این حال س��اکنین مناطق روستایی بیش از 70 درصد 
افرادی را تش��کیل می دهند که فاق��د امکانات بهبود 
یافته ی بهداشت محیط هس��تند(، دستیابی به بهبود 

زندگی حداقل 100 میلیون زاغه نش��ین جهان تا قبل 
از سال 2020 میالدی.

با توجه به آن که در نشس��ت هزاره س��وم سازمان 
ملل متحد، »سالمت« محور توسعه قرار گرفته است 
و س��ه آرمان از هش��ت آرمان اصلی توسعه در هزاره 
س��وم به طور مس��تقیم به س��المت مربوط می شود و 
بقیه ی اهداف نیز به صورت غیر مس��تقیم با سالمت 
و بهداش��ت در ارتباط است؛ سازمان بهداشت جهانی 
که به اختصارWHO1 نامیده می شود و یکی از زیر 
مجموعه های تخصصی س��ازمان  ملل متحد اس��ت؛ 
نقش یک مرجعیت س��ازمان دهنده را در بهداش��ت 
جامع��ه جهان��ی ایفا می کن��د و مهم تری��ن هدف آن 
»هماهنگ��ی و ارتقای وضعیت بهداش��ت عمومی در 
س��طح جهان و دس��تیابی عموم مردم به بهداشت و 
س��المت در باالترین س��طح ممکن« است. سازمان 
بهداش��ت جهانی در س��ال 1945میالدی با تصویب 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد تشکیل و در سال 
1946 میالدی قانون اساس��ی خود را تصویب کرد و 
از 7 آوریل )18 فروردین( س��ال 1948 که بعدها روز 
جهانی س��المت لقب گرفت؛ در ش��هر ژنو در کشور 
س��وئیس فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر 193 
کش��ور دنیا عضو این سازمان جهانی هستند که همه 
ساله در مقر س��ازمان واقع در شهر ژنو، تحت عنوان 
مجم��ع عمومی گرد ه��م می آین��د. عملیاتی کردن 
تصمیمات و سیاست های مجمع توسط هیات اجرایی 
متشکل از 34 متخصص حوزه ی سالمت که به مدت 
3 سال انتخاب می شوند، انجام می شود. در حال حاضر 
بیش از 8000 کارش��ناس س��المت در سراسر جهان 
در 147 نمایندگی، ش��ش دفتر منطقه ای و مقر اصلی 

سازمان در ژنو به فعالیت مشغول هستند.    
این س��ازمان دارای ش��ش دفتر منطقه ای آفریقا 
)برازاویل، کنگو(، آمریکا )واش��نگتن دی سی، ایاالت 
متحده(، مدیترانه شرقی )قاهره، مصر(، اروپا )کپنهاگ، 
دانمارک(، جنوب شرق آس��یا )دهلی نو، هند( و غرب 
اقیانوسیه )مانیل، فیلیپین( است که تا حد زیادی دارای 
خود مختاری هس��تند و هرکدام کشورهای منطقه ی 
خود را پوش��ش می دهند. رییس این دفتر ها که مدیر 
منطقه ای نام دارد به وس��یله ی “کمیته ی منطقه ای” 
برای پنج سال انتخاب می شود. هر کمیته ی منطقه ای 
از وزرای بهداش��ت کشورهای عضو تشکیل می شود. 
عالوه بر این، س��ازمان بهداش��ت جهان��ی 147 دفتر 
کشوری و رابط را در همه ی این مناطق اداره می کند. 
معموال در پایتخت هر کش��ور یک دفت��ر وجود دارد 
که دفاتر اقماری در س��ایر مناطق کشور را سرپرستی 

می کند.

  تعریف سالمت از دیدگاه 
سازمان بهداشت جهانی

بر طبق اساسنامه ی سازمان، سالمت عبارت است 
از وضعیتی که در آن ش��رایط فرد از لحاظ جسمانی، 
ذهن��ی و اجتماعی کامال مناس��ب بوده و تنها به نبود 

بیماری یا ناتوانی در فرد منحصر نمی شود.

مدیریت پسماند روستایی در کشور هند؛ 

چالشی در راه کسب 
اهداف توسعه هزاره

ـی
ــانـ

جـه
ت 

یــا
ـربـ

ـجــ
ت
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  سرفصل های کاری سازمان 
بهداشت جهانی

برنام��ه ی کاری س��ازمان بهداش��ت جهان��ی در 
دس��تورالعملی شش بخشی به شرح زیر خالصه شده 

است:
1( ترویج و توس��عه: طی دهه های گذشته، فاکتور 
س��المت به عنوان یک��ی از معیاره��ای تعیین میزان 
پیشرفت اجتماعی- اقتصادی در جوامع محسوب شده 
و س��رمایه گذاری های زی��ادی در این بخش صورت 
گرفته اس��ت. با این وجود، کشورهای فقیر هنوز هم 
از لحاظ س��المت و بهداشت در س��طح بسیار پایینی 
قرار دارند. توسعه ی بهداشت، بر مبنای اصل اخالقی 
تساوی حقوق، الزم به اجرا است. دستیابی به اهداف 
سالمت در برنامه ی توسعه هزاره و پیشگیری و درمان 
بیماری های مزمن، باالخص در نواحی گرمس��یر کره 
زمین، از مهم ترین دس��تورالعمل های بخش ترویج و 

توسعه در سازمان بهداشت جهانی هستند.
2( ترویج امنیت بهداشتی: تامین امنیت بهداشتی 
نیازمن��د اقدامات��ی جامع اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
گام های دستیابی به امنیت بهداشتی در سراسر جهان، 
پیشگیری از شیوع بیماری های مسری است. عوامل 
متعددی از قبیل ترویج بی رویه ی شهرنش��ینی، عدم 
مدیریت صحیح منابع طبیعی، عدم نظارت بر نحوه ی 
تولید و تج��ارت مواد غذایی و اس��تفاده ی بی رویه از 
آنتی بیوتیک ها، از جمله عوامل تهدید کننده ی امنیت 

بهداشتی تلقی می شوند.
3( تقویت سیس��تم های س��المت: ب��رای تقویت 
سیس��تم س��المت به عنوان یک��ی از عوامل کاهش 
فقر، خدمات بهداش��تی باید در اختی��ار جمعیت های 
محروم قرار گیرد. سیستم های سالمت در بسیاری از 
نقاط جه��ان توانایی انجام این کار را ندارند. بنابراین، 
توانمندس��ازی و تقویت این سیس��تم ها از مهم ترین 
اولویت های برنامه ی کاری س��ازمان بهداشت جهانی 
محس��وب می ش��ود. این اقدامات نیازمن��د کارمندان 
آم��وزش دیده، منابع مال��ی کافی، داده ه��ای آماری 

معتبر، تکنولوژی و داروهای ضروری است.
4( انجام تحقیقات و تهیه ی اطالعات و مستندات: 
اطالعات و مستندات، پایه ی اصلی تعیین اولویت ها، 
تعریف اس��تراتژی و انجام ارزیابی ها اس��ت. سازمان 
بهداش��ت جهانی اطالعات بهداشتی سراسر دنیا را با 
مشورت کارشناسان برجسته تهیه و استانداردهایی را 
برای نظارت بر سطح بهداشت در کشورهای مختلف 

تدوین می کند.
5( افزایش مشارکت ها: سازمان بهداشت جهانی، 
فعالیت های خود را با مش��ارکت و همکاری ش��رکای 
متعدد، از جمله آژانس های وابس��ته به س��ازمان ملل 
متح��د و س��ایر س��ازمان های بین الملل��ی، خیرین، 
جوامع مدنی و بخش ه��ای خصوصی انجام می دهد. 
این سازمان از اس��تراتژی های مختلفی برای تشویق 
ش��رکای خود به هدایت برنامه های اجرایی در سطح 

جهان بهره می گیرد.

6( تقویت عملکردها: س��ازمان بهداش��ت جهانی 
هم��واره در حال بهس��ازی و تقوی��ت کارایی خود در 

سطوح جهانی و بین ملت ها است.
با توجه به اهمیت مس��ئله ی س��المت به ویژه در 
مناطق روس��تایی و کم درآم��د جهان و لزوم توجه به 
عوامل تهدید کنن��ده ی آن؛ در ادامه به طور نمونه به 
وضعیت مدیریت پس��ماندهای روس��تایی کشور هند 
به عن��وان یک عامل مهم و تاثیرگذار بر بهداش��ت و 

سالمت جوامع روستایی توجه می شود.

  » هندوستان و مدیریت 
پسماندهای روستایی«

تولید پسماند در کشور هندوستان به ویژه در مناطق 
روس��تایی؛ چالش و تهدیدی جدی برای بهداش��ت و 
سالمت عمومی به شمار می رود. سطح باالی آلودگی 
منابع آب آش��امیدنی در این کشور به طور مستقیم به 
عدم دفع و کنترل مناس��ب و بهداش��تی پسماندهای 
تولی��دی وابس��ته اس��ت که از س��ال ها قب��ل توجه 
سازمان هایی مانند سازمان بهداشت جهانی را به خود 

معطوف داشته است.
اگرچه، اغلب پس��ماندهای تولید ش��ده در مناطق 
روس��تایی، اعم از جامد و مایع به ص��ورت آلی و قابل 
تجزیه ی زیستی هستند؛ اما هنوز به عنوان یک چالش 
و معضل مهم در مباحث پایداری تعادل اکولوژیکی و 
تضمین پایداری زیست محیطی در این کشور، قلمداد 
می شوند. برای مثال، تخمین زده می شود که جمعیت 
روس��تایی هند حدودا 15000 تا 18000 میلیون لیتر 
پس��ماند مایع )فاضالب ناش��ی از پمپ های دستی و 
غیره( و 0/3 تا 0/4 میلیون تن در روز پس��ماند جامد 
)آلی/قابل بازیافت( به طور نسبی تولید کنند. در نتیجه، 
در غیاب سیستم مناسب و بهداشتی دفع پسماندهای 
جامد و مایع، خطر انتش��ار و انتقال بیماری هایی مانند 
اسهال، ماالریا، وبا، تیفوئید و سایر آلودگی های منتقله 
از راه آب مانند شیس��توزومیازیس2 در روستاهای این 
کشور افزایش یافته است. نزدیک به 88 درصد شیوع 
کل بیماری ها به خاطر فقدان آب آش��امیدنی س��الم و 
بهداش��تی و سیستم نامناس��ب مدیریت پسماندهای 
جامد و مایع اس��ت که نتیجه ی آن به شرح زیر بوده 

است: 
 5 م��ورد از 10 بیماری کش��نده ی کودکان در 
س��نین 1 تا 14 سال در مناطق روستایی هند به آب و 

سالمت آن وابسته است؛
 به دلی��ل آلودگی آب ه��ا تقریب��ا روزانه 1500 

کودک از بیماری اسهال می میرند؛
 نتیجه ی دیگر آن، درصد بس��یار باالی مرگ و 

میر نوزادان و کودکان زیر 5 سال است؛
 بیماری های وابس��ته به آب و بهداش��ت نه تنها 
ب��ر روی وضعیت تغذیه ای کودکان روس��تایی در هند 
تاثیرگذار است، بلکه بر حضور آن ها در سر کالس های 
درس نیز موثر خواهد بود. نزدیک به 50 درصد کودکان 

روستایی به کالس پنجم ابتدایی نیز نمی رسند.

 اهداف مورد انتظار مدیریت 
پسماند در نقاط روستایی کشور 

هند:
 حفاظت از س��المت انس��ان و بهب��ود کیفیت 

زندگی مردم ساکن در نقاط روستایی؛
 کاهش آلودگی های زیست محیطی و پاکسازی 

مناطق روستایی؛
 هدایت برنامه های بازیافت و استفاده ی مجدد از 

پسماندهای جامد و مایع؛
 تبدیل پس��ماندهای زیس��تی به ان��رژی برای 
اطمینان از تامین میزان بیشتر انرژی در سطح روستا؛

 اش��تغال زایی برای ساکنین فقیر روستاها از راه 
پیش��نهاد فرصت ها و روش های جدی��د در مدیریت 

پسماندهای جامد و مایع.

 روش های مدیریت پسماندهای 
جامد در مناطق روستایی هند

در سال های اخیر، دولت های محلی هند به منظور 
افزایش س��طح بهداشت و سالمت خانوارهای فقیر و 
روستانشین این کشور تدابیر خاصی اتخاذ کرده اند و در 
آن میان بر مدیریت پسماندهای جامد تولیدی، تاکید 
شده است. مدیریت بهداش��تی پسماندها و فضوالت 
انسانی مهم ترین عامل در حفاظت از آلودگی آب های 
آش��امیدنی، پاکس��ازی محیط و کنترل بیماری های 
واگیر و کش��نده در روس��تاهای این کشور است. این 
امر ب��ه آموزش عموم��ی، فرهنگ س��ازی و حمایت 
مال��ی و مدیریتی دولت های محل��ی به عنوان قدرت 
تصمی��م گیرنده در روس��تاهای هند نی��از دارد. برای 
سهولت مدیریت زباله، پسماندهای جامد به دو شکل 
قابل تجزیه ی زیس��تی و غیر قابل تجزیه ی زیس��تی 
طبقه بندی شده اند )به جدول شماره ی 1 مراجعه شود(. 
پسماندهای آلی و فسادپذیر، قابل تجزیه ی بیولوژیکی 
و قابل بازیافت هس��تند. پس��ماندهای قابل تجزیه ی 
زیس��تی می توانند به دو روش هوازی )با اکسیژن( و 

بی هوازی )بدون حضور اکسیژن( تجزیه شوند.
به منظور مدیریت موثر پسماندهای جامد در نقاط 
روستایی کش��ور هند، در وهله ی اول تمرکز بر روی 
پسماندهای خانگی اس��ت. به طور کلی مراجع علمی 
و قانون��ی روش های زیر را ب��رای این جوامع توصیه 

کرده اند:
 تفکیک در مبدا پسماندهای جامد خانگی )قابل 

تجزیه ی زیستی و غیر قابل تجزیه ی زیستی(؛
 اس��تفاده ی مج��دد از پس��ماندهای غیر قابل 

تجزیه ی زیستی در فضای خانه تا حد امکان؛
 دف��ع و بازیاف��ت خانگ��ی پس��ماندهای قابل 

تجزیه ی زیستی؛
 جمع آوری و انتقال پسماندهای تفکیک شده ی 
خانگ��ی به یک مکان از قبل تعیین ش��ده در س��طح 
روستا )در صورتی که تصفیه در محیط خانه امکان پذیر 

نباشد(؛
 دفع، بازیافت یا اس��تفاده ی مجدد پس��ماند در 

حدود نیمی از 
جمعیت جهان 
اکنون در مناطق 
روستایی زندگی 
می کنند. با این حال 
ساکنین مناطق 
روستایی بیش 
از 70 درصد 
افرادی را تشکیل 
می دهند که فاقد 
امکانات بهبود 
یافته ی بهداشت 
محیط هستند.
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روستا و خارج از محیط خانه:
 تمام پس��ماندهای قابل تجزیه ی زیس��تی باید 

کمپوست شوند؛
 پس��ماندهای غیر قابل تجزیه ممکن است در 
مراحل بعد بیشتر تفکیک و فروخته یا بازیافت شوند؛

 پسماندهایی که نمی توانند کمپوست، استفاده ی 
مجدد یا بازیافت شوند )مانند پسماندهای ساختمانی، 
آش��غال و ...(؛ ممکن است در محل های دفن با روش 

مناسب دفع شوند.

  مراحل مدیریت موثر 
پسماندهای جامد روستایی

الف( مدیریت پسماندهای جامد در سطح خانگی
پس��ماندهای جامد باید تا جایی که امکان دارد در 
س��طح خانگی مدیریت ش��وند؛ به طوری که میزان 
زباله ی قابل انتقال در سطح محلی روستا به صفر یا 
حداقل برسد. این فرایند مراحل زیر را در بر می گیرد:

1( تفکی��ک ی��ا جداس��ازی در مبدا )در س��طح 
خانگی(

پسماندهای خانگی باید در مرحله ی تولید تفکیک 
ش��وند. این عمل از راه آگاهی دادن و اطالع رسانی 

به روستاییان به منظور جداسازی پسماندهای قابل 
تجزیه ی زیستی از پسماندهای غیر قابل تجزیه در 
داخل ظروفی با رنگ ه��ای مختلف و با ظرفیت 5 
تا 10 لیتر قابل انجام اس��ت )برای نمونه ظروف با 
رنگ سبز برای پسماندهای فسادپذیر و قابل تجزیه 
و ظروف به رنگ آبی برای پس��ماندهای غیر قابل 
تجزیه(. در این مرحله، پسماندهای جداسازی شده 
غیرقابل تجزیه که قابلیت استفاده ی مجدد را دارند، 

در سطح خانگی دوباره استفاده می شوند.
2( مدیریت پسماندهای خانگی تجزیه پذیر

در کشور هند تصفیه ی پسماندهای فسادپذیر در 
ای��ن مرحله با انتخاب هر یک از روش های معرفی 
شده در زیر و استفاده ی مجدد از محصوالت تصفیه 

شده، انجام می شود:
 تهیه ی بیوکمپوست

 تهیه ی ورمی کمپوست
 واحد بیوگاز

3( مدیریت پسماندهای خانگی غیر قابل تجزیه
بخ��ش زیادی از پس��ماندهای غیر قابل تجزیه 
تفکیک ش��ده، قابل بازیافت خواهند ب��ود. در این 
مرحل��ه خانوارها به نگه��داری جداگانه ی این اجزا 

و ف��روش آن ها ب��ه دوره گرده��ا و کهنه فروش ها، 
تشویق می ش��وند. مابقی پس��ماندها برای تحویل 
به سیس��تم عمومی جمع آوری زباله، کنار گذاش��ته 

می شوند.
ب( مدیریت پس��ماندهای جامد در سطح جوامع 

روستایی )سطح متمرکز(
در آن دس��ته از روس��تاها که پس��ماندها به طور 
کامل در س��طح خانگی نمی توانند مدیریت شوند؛ 
ضروری اس��ت تا پس��ماندهای خانگی جداس��ازی 
ش��ده، یا به مخازن مستقر در س��طح روستا و یا به 
واحدهای متمرکز در روس��تا انتقال داده ش��وند. در 
این مرحله، پسماندهای فسادپذیر خانگی می توانند 
به کمک واحدهای مش��خص تعبیه شده مدیریت 
و پس��ماندهای قاب��ل بازیافت و غی��ر قابل تجزیه 
جداس��ازی و ب��ه »کاب��ادی وااله��ا3« ب��ا نظارت 
»گرم پانچایات4« فروخته ش��وند. پسماندهایی که 
نمی توانند کمپوست، اس��تفاده ی مجدد یا بازیافت 
ش��وند به محل های دفن زباله با روش های مناسب 

به شرح زیر منتقل می شوند:  
1( جمع آوری و انتقال

 برای جمع آوری و انتقال پس��ماندهای جامد در 
مناطق روستایی کش��ور هند، استراتژی زیر توصیه 

شده است:
 گروه ه��ای خیر و خودیار یا گروهی از جوانان 
بی کار روس��تا ممکن است برای جمع آوری و انتقال 
پسماندهای خانگی به اماکن تصفیه و ذخیره سازی 
در س��طح روستا، شناسایی و تعیین شوند. هر عضو 
ممکن است مسئول جمع آوری پسماند حدود -100

75 خانوار باشد.
 ممکن اس��ت به اعضای گروه ه��ای خودیار 
تعدادی سه چرخه یا ماش��ین های موتوری کوچک 
مناسب برای جمع آوری و انتقال پسماند به مخازن 
ذخیره س��ازی موقت داده ش��ود. تعداد سه چرخه ها 
متناس��ب با تراکم جمعیت انتخاب می شود. به طور 
طبیعی یک سه چرخه برای 100-200 خانوار مورد 

نیاز است.
2( مدیریت پس��ماندهای فس��ادپذیر در مقیاس 

متمرکز و در سطح جامعه ی روستایی
به محض آن که پس��ماندهای تفکیک ش��ده در 
س��طح جامعه جمع آوری می ش��وند؛ پس��ماندهای 
فس��ادپذیر می توانند به کمک هر یک از روش های 
تهیه ی کمپوس��ت، تهیه ی ورمی کمپوست و یا در 

واحدهای بیوگاز بازیابی شوند.
3( مدیریت پسماندهای غیر قابل تجزیه

این گروه از پس��ماندها ممکن اس��ت به اجزای 
مختلف دیگری مانند پالس��تیک، کاغذ، فلز، لباس 
و غیره تفکیک ش��وند. انواع قابل بازیافت آن ها به 
دوره گردها و کابادی واالها فروخته و یا در س��طح 
جامعه با روش های مناس��ب بازیافت می ش��وند. در 
نهایت پس��ماندهایی ک��ه نمی توانن��د بازیافت و یا 
فروخته شوند؛ به محل دفن روستاها انتقال می یابند.
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  کمپوست؛ محصولی با ارزش در 
روستاهای هند

اساسا در کش��ور هندوس��تان برنامه های تهیه ی 
کمپوست از پسماندهای فسادپذیر و فضوالت انسانی 
به کمک دول��ت به ویژه در مناطق روس��تایی حمایت 
می ش��ود. مطالعات انجام ش��ده از ده��ه ی 1950 در 
این کش��ور نش��ان داده اس��ت که در کمپوست تهیه 
ش��ده در درون حوضچه ها؛ انگل های کرمی روده ای 
و باکتری ه��ای پاتوژن به ط��ور کامل در عرض 3 ماه 
از بین می رون��د. تخریب پاتوژن ها در کمپوس��ت در 
اثر حفظ دما در حدود 40 درجه سلس��یوس برای یک 
دوره ی زمانی 10 تا 15 روزه حاصل می آید. البته برای 
کسب نتیجه ی بهتر، حوضچه های تهیه ی کمپوست 
باید به طور مناس��ب س��اخته و مدیریت شوند. تجربه 
در این کشور نش��ان داده است که به منظور دستیابی 
به تخریب کامل پاتوژن های انس��انی، بهتر اس��ت از 
فضوالت انس��انی در خوراک ورودی کمپوست مورد 
استفاده در بخش کش��اورزی، کمتر استفاده شود. در 
حال حاضر در کش��ورهای آس��یایی مانند هند، توجه 
خاص��ی به طراح��ی واحده��ای تولید کمپوس��ت از 

فضوالت توالت ها نیز می شود.
تهی��ه ی ورمی کمپوس��ت نیز ی��ک روش غالب 
بازیاف��ت و دفع پس��ماندهای فس��ادپذیر در مزارع و 
محیط های روستایی هند اس��ت. عموما به روش زیر 
برای تولید ورمی کمپوس��ت در روستاهای این کشور 

عمل می شود:
 مواد مورد نیاز ش��امل کرم های کمپوست ساز، 
یک بستر چوبی و پسماندهای قابل تجزیه و فسادپذیر.
 بستر عموما در ابعاد 75 سانتیمتر ارتفاع در 120 
س��انتیمتر عرض و هر طول دلخواه برای اس��تفاده ی 
کرم ه��ا برای هر بخ��ش از مواد زائ��د در نظر گرفته 

می شود.
 غربال ک��ردن و خ��رد کردن: فرآین��د تجزیه 
به دنبال خ��رد کردن مواد خام ب��ه قطعات کوچک تر 

افزایش می یابد.
 مخل��وط کردن: مواد کربناتی همانند خاک اره، 
کاغ��ذ و کاه می توانند با مواد غنی از نیتروژن همانند 
لجن فاضالب، لجن تخمیری بیوگاز و ضایعات ماهی 
برای دس��تیابی به نسبت بهینه C/N از حدود 30 به 
یک تا 40 به یک ترکیب ش��وند. مخلوط متنوعی از 
مواد سبب ایجاد کیفیت مناسبی از کمپوست و افزایش 

مواد مغذی میکرو و ماکرو می شود.
 هض��م اولیه: مواد خام برای رس��یدن به دمای 
50 تا 55 درجه سلس��یوس به صورت توده نگهداری 
می ش��وند. این توده ها باید در ای��ن دما برای 7 تا 10 

روز باقی بمانند.
 رطوب��ت، دما و pH: س��طح مطلوب رطوبت 
برای حفظ ش��رایط ه��وازی 40 تا 45 درصد اس��ت. 
هوادهی و رطوبت مناسب از راه اختالط الیاف با مواد 
غنی از نیتروژن حفظ می ش��ود. درجه حرارت توده ها 
باید بین 28 تا 30 درجه سلسیوس باشد. دمای باالتر 
یا پایین تر فعالیت میکروارگانیسم ها و کرم های خاکی 
را کاهش می دهد. ارتفاع بس��تر به کنترل افزایش دما 
کم��ک می کند. pH مواد خام نبای��د فراتر از 6/5 تا 

7 باشد.
بعد از گذش��ت یک ماه کمپوس��ت آماده اس��ت. 
کمپوس��ت تهیه شده به رنگ س��یاه، گرانوله، سبک 
وزن و غنی از هوموس اس��ت. برای آسانی جداسازی 
کرم ها از کمپوست؛ آبیاری 2 تا 3 روز قبل از تخلیه ی 
بسترها متوقف می شود. این مسئله 80 درصد کرم ها 
را مجبور می سازد تا به کف بستر حرکت نمایند. مابقی 
کرم ها به طور دستی می توانند جداسازی شوند. ورمی 

کمپوست در نهایت برای استفاده آماده است.

 مطالعه ی موردی تهیه ی ورمی 
کمپوست در روستاهای هند

این مطالعه ی موردی در روس��تای بونتی5 ش��هر 
کانپور6 ایالت اوتار پرداش7 کش��ور هن��د و با هدایت 
انجمن گاش��اال کانپور8 انجام ش��ده است و نمونه ی 
خوب درآمدزای��ی از راه مدیریت پس��ماندهای جامد 
روس��تایی و با اس��تفاده از کم هزینه ترین تکنولوژی 
را نش��ان می دهد. در ای��ن طرح، مدیری��ت موفق و 
به کارگیری روش های کم هزینه منجر به تولید ورمی 
کمپوست از راه استفاده ی مجدد و بازیافت کود گاوی 

و لجن تخمیری واحدهای بیوگاز شده است.
تهیه ی ورمی کمپوس��ت ش��امل تثبیت فضوالت 
گاوی ب��ه کمک کرم های خاکی اس��ت، به طوری که 
در جری��ان آن ک��ود گاوی به محص��والت با ارزش 
کرمی )ورمی کمپوس��ت( تبدیل می شود. تولید ورمی 
کمپوست نتیجه ی فعالیت ترکیبی میکروارگانیسم ها 

و کرم های خاکی است. 
تجزیه ی میکروبی مواد آلی قابل تجزیه ی زیستی 

)فسادپذیر( به واسطه ی فعالیت های تجزیه ای اولیه ی 
محیط کش��ت این کرم های خاکی روی می دهد. در 
بدن کرم ها، مواد غذایی آلی خورده شده، بعد از گذر از 
اندام های داخلی مانند سنگدان، آسیاب شده و اندازه ی 
آن ه��ا خرد و کوچک می ش��ود. در ای��ن روش، وجود 
بیوم��اس )فضوالت و پس��ماندهای آلی(، میکروب ها 
و کرم ه��ای خاک��ی ضروری اس��ت که تح��ت تاثیر 
فاکتورهای��ی مانند درجه ح��رارت، رطوبت، هوادهی 
و غیره ق��رار می گیرند. تغیی��رات اکولوژی میکروبی 
به تغییرات این فاکتورها در بیوماس وابس��ته اس��ت. 
از ای��ن رو، فرآوری پس��ماند به منظور ایجاد ش��رایط 
زیست محیطی مطلوب برای تهیه ی ورمی کمپوست، 
نیاز است. شرایطی مانند اندازه ی ذرات، میزان تجزیه، 
درجه حرارت خیلی باال )ماه های اردیبهشت تا تیر در 
منطق��ه ی کانپور در این مطالعه(، ش��رایط بی هوازی، 
س��میت محصوالت تجزیه ش��ده و غیره، بر فعالیت 

کرم ها و تولید کود تاثیر می گذارد.
برای کاربرد ف��ن آوری پرورش کرم، مکان گزینی 
مناس��ب برای پرورش کرم، ساخت جایگاه مناسب و 
مسقف با بس��تر دارای شیب مناس��ب برای زهکش 
کردن آب، دیوارهای محصور کننده ی بستر با مواد در 
دس��ترس محلی، وجود نور طبیعی و تهویه ی مناسب 

مورد نیاز است.
در این مطالعه ی موردی، فرآیند اجرا شامل مراحل 

زیر است:
 س��اخت یک بس��تر پایه در ان��دازه ی 0/7 متر 
مکعب )240 سانتیمتر طول، 90 سانتیمتر عرض و 32 
سانتیمتر ارتفاع( و یک سد حفاظتی از جنس آجر )23 
سانتیمتر × 10 سانتیمتر × 8 سانتیمتر( که دور تا دور 
بس��تر را محصور کرده است و با استفاده از مازاد لجن 

کود گاوی چسبانده و آجرچینی شده است؛
 قرار دادن یک الیه ی 2/5 س��انتیمتری ش��ن 
و ماس��ه بر روی لجن کود گاوی گس��ترده ش��ده بر 
روی بس��تر و در پ��ی آن ق��رار دادن الیه ی ضخیم 
5 س��انتیمتری از پس��ماندهای آلی و گذاردن الیه ی 
ضخی��م 23 س��انتیمتری از م��واد مغذی )م��واد آلی 
فس��ادپذیر، برگ ها، پس��ماندهای آش��پزخانه( برای 
کرم های خاکی به شکلی که نسبت کود گاوی خام به 

پسماندهای آلی 1 به 1 باشد؛
 آماده س��ازی مواد مغذی )یک الی��ه در حدود 
20 الی 25 س��انتیمتر( با ترکیب کردن 50 درصد کود 

نزدیک به 88 
درصد شیوع 
کل بیماری ها در 
روستاهای هند 
به دلیل فقدان 
آب آشامیدنی 
سالم و بهداشتی 
و سیستم 
نامناسب مدیریت 
پسماندهای جامد 
و مایع است.

جدول )1(- طبقه بندی پسماندهای جامد روستایی در کشور هند

قابل تجزیه ی زیستی و قابل بازیافت
غیر قابل تجزیه ی زیستی

غیر قابل بازیافتقابل بازیافت

پسماندهای آشپزخانه ای
پالستیک ها، کیسه های حمل کاال، 

پارچه های نایلونی و نخی، بطری هایی از 
جنس نشاسته، تایر و تیوب ها

پاکت و بسته بندی چیپس

غذا، فضوالت حیوانات و پهن گاوی، پسماندهای 
کشاورزی، برگ ها، پوست تخم مرغ، سبزیجات، 

گوشت، استخوان، حیوانات مرده، کاغذ

شامپو، بطری ها، شیشه، کتاب و دفترچه 
یادداشت ، سیم و کابل، درپوش بطری های 

آب معدنی، پالستیک، فلز

تتراپک ها، کاغذ کربنی، روکش پالستیک 
کارت های ویزیت، برخی از مواد پالستیکی جدید 

مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی
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به محض آن که 
پسماندهای 

تفکیک شده 
در سطح جامعه 

جمع آوری 
می شوند؛ 

پسماندهای 
فسادپذیر 

می توانند به 
کمک هر یک از 

روش های تهیه ی 
کمپوست، تهیه ی 

ورمی کمپوست 
و یا در واحدهای 

بیوگاز بازیابی 
شوند.

گاوی خام و 50 درصد پسماند آلی و نگهداری کردن 
ای��ن مخلوط در داخل بس��تر برای حداق��ل یک ماه. 
پاش��یدن آب به دفعات )5 تا 6 بار( برای خنک کردن 
مخل��وط فوق و هر بار به آرامی برگرداندن و هوادهی 
برای خنک نگهداش��تن و کاهش دمای مخلوط مواد، 

در طول ماه؛
 ریختن مواد مغذی و تش��کیل الیه ای حدود 5 
س��انتیمتر و یا ضخیم تر از پس��ماند آلی بر روی بستر 
آماده شده برای حداقل یک دوره ی زمانی یک ماهه. 
اضافه کردن 4 تا 5 کیلوگرم کرم خاکی بر روی مواد 
مغذی در بستر کشت کرمی )0/5 کیلوگرم کرم خاکی 
در هر 30 سانتیمتر طول بستر مغذی(. آب پاشی بستر 
به منظور حفظ رطوبت به طور متغیر و بسته به نیاز )هر 

روز در تابستان و هر سه روز در زمستان(؛
 پوشاندن کل بستر با کیسه های گونی به منظور 
کاه��ش میزان نفوذ نور و ایجاد محیط تاریک و حفظ 
رطوبت مورد نیاز برای عملکرد بهتر کرم های خاکی؛

 بعد از یک ماه کیسه های گونی برداشته و کمپوست 
آماده شده است. کرم خاکی از الیه ی 5 سانتیمتری باال 
به آرامی و کندی جمع آوری شده و تا زمانی که کرم های 
خاکی مشاهده شوند، پاکسازی می گردند؛ سپس پاکسازی 
متوقف می شود تا کرم های خاکی به سمت پایین و داخل 

بستر مواد مغذی فرستاده شوند؛
 بعد از 2 تا 3 روز، نصف مواد پوش��انده نش��ده 
بس��تر را در یک س��مت قرار داده و م��واد مغذی تازه 
به س��مت خالی بستر کشت اضافه می شود. این عمل 
تعداد کرم های داخل بستر را دو برابر می کند؛ هر ماه 
این عمل تکرار می شود. تکمیل و پایان فرآیند تهیه ی 
ورمی کمپوست با تجمع فضوالت در اندازه ی گرانول 

در باالی بستر، مشخص می شود.
 جمع آوری و ذخیره سازی کمپوست گرانول شده 
کرم خاکی از بس��تر و ذخیره در یک مکان مناسب در 

س��ایه برای 15 روز تا تخم های باقیمانده کرم خاکی 
اجازه ی رشد و بلوغ یافته و به نوزاد کرم تبدیل شوند 
)برداشتن باالترین الیه از کمپوست ذخیره شده کرم 
خاکی(. سپس نوزاد کرم های خاکی به یک بستر روباز 
و مج��اور نور انتقال می یابند. الیه ه��ای پایین تر این 
بس��تر باید دارای مواد مغ��ذی به ضخامت حدود 5 تا 
8 سانتیمتر با نسبت یک به یک کود گاوی به پسماند 
کش��اورزی باشند، حال یک الیه ی 15 سانتیمتری از 
کمپوس��ت ش��امل کرم های خاکی جوان را قرار داده 
و به م��دت 4 روز ب��ه حال خود رها می کنند. س��پس 
کرم ه��ای خاکی بالغ را ب��ه کمک آبکش جدا کرده و 
برای فروش جمع آوری می کنند. مواد باقیمانده به همراه 
کرم های خاکی بالغ در بس��ترهای مغذی جدید برای 
تکرار فرآیند، اس��تفاده می شوند. در این طرح، پوشش 
مناس��ب بستر بسیار مهم است و دور نگاه داشتن مواد 
مغذی بستر از دسترس پرندگان، مرغ، جوجه و اردک 
و جلوگیری از خورده شدن کرم ها، توصیه شده است. 
تنها آب پاشی بس��تر می تواند محدوده ی آن را از نفوذ 

مورچه های قرمز، دور نگه دارد.
هدای��ت کنندگان ط��رح، محدودیت ه��ای زیر را 
برای آن برش��مرده اند: فقدان بازار فروش منس��جم، 
نبود دانش کافی جامعه ی کشاورزان، تغییرات فصلی 
فرآیند تولید کمپوست ناشی از تغییرات درجه حرارت 
و رطوبت محیط و نبود امکانات س��ازمان یافته برای 

انتشار اطالعات فن آوری تهیه ی ورمی کمپوست.

  جمع بندی
ب��ا توجه به نزدی��ک بودن ش��رایط آب و هوایی، 
جغرافیایی و اکولوژیکی روس��تاهای کش��ور آسیایی 
هند با برخی از مناطق روس��تایی کشورمان، استفاده 
از نتایج مطالعات و تجربیات کارشناس��ان این کشور 
در بخ��ش مدیریت پس��ماندهای روس��تایی به ویژه 

پس��ماندهای فس��ادپذیر، در زمین��ه ی فن آوری های 
تهی��ه ی بیوکمپوس��ت، ورم��ی کمپوس��ت و احداث 
واحدهای بیوگاز می تواند مورد استفاده ی دهیاران در 
روس��تاهای کشور عزیزمان قرار گیرد. این امر بالطبع 
منجر به اقدامات سازنده ای در راستای توسعه ی پایدار 
روستایی، حفظ بهداشت و سالمت فردی و اجتماعی 
روستاییان، حفظ تعادل اکولوژیکی طبیعت روستاها و 
دفع و مدیریت بهداش��تی آالینده های زیست محیطی 

خواهد شد.
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زیرنویس:
1 ) World Health Organization

2 ) Schistosomiasis

3 ) Kabaadiwalla = Kabaadiwala یا Kabadi

به معنی”آشغال و یا فروشنده ضایعات”، یک اصطالح در 
فرهنگ هندوستانی اس��ت. معموال برای اشاره به شخصی 
ب��ه کار می رود که با اش��یاء خانگ��ی س��ر و کار دارد. آن ها 
سرگردان در خیابان با یک کیسه، دوچرخه و یا سبد به فریاد 
زدن برای “Kabad” یعنی آشغال می پردازند. آن ها اقالم 
استفاده شده ی خانواده ها را در قبال پول و یا تحویل برخی 
از اق��الم دیگر مانند ظروف و لباس؛ خریداری می کنند. بعد 
مجموعه های خود را دس��ته بندی و پ��س از انجام برخی از 
تغییرات جزئی، به طور جداگانه به ش��رکت ها برای نوسازی 

آن ها یا به مغازه های دست دوم فروش کاال؛ می فروشند.
4 ) Gram panchayat =

به دولت های محلی در سطح روستا یا شهرهای کوچک در 
کشور هند گفته می شود. در این کشور حدود 265000 گرم 

پانچایات وجود دارد.
5 ) Bhounti

6 ) Kanpur

7 ) Uttar Pradesh

8 ) Kanpur Gaushala Society

مشارکت زنان روستایی در حوضچه های تهیه ی کمپوست در مناطق روستایی هند
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 اجزای تشکیل دهنده ی پسماند 
در مناطق روستایی کشور

مهیار صفا
 کارش��ناس دفت��ر هماهنگ��ی عمرانی و 

خدمات روستایی
yahoo.com@mahyarsafa77

بررس��ی تغییرات تعداد و درصد رش��د جمعیت 
ش��هری و روس��تایی در ایران بین س��ال های 
1335 و 1385 نشان می دهد که نسبت جمعیت شهری از 
30 درصد در س��ال 1335 به حدود 61/3 درصد در س��ال 
1375 و به میزان 68/6 درصد در سال 1385 رسیده است. 
متعاقب آن تعداد شهرهای کشور در سال 1335 تعداد 199 
شهر بوده که در سال 1375 به 612 شهر و در سال 1386 

به 1054 شهر افزایش یافته است. 
در مقابل توس��عه ی جوامع ش��هری در کشور، نسبت 
روستانشینی در س��ال 1335 حدود 68/6 درصد، در سال 
1375 ح��دود 38/7 درصد، و در س��ال 1385 حدود 31/4 

درصد تعیین شده است.
آنالیز فیزیکی و کمیت پسماندهای روستایی در طرح 
مطالعاتی طراحی سیس��تم مدیریت پس��ماندهای جامد 
روستایی در سطح ده منطقه ی کشور طی سال های 1384 
الی 1390 از طریق س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور مورد بررس��ی قرار گرف��ت. خالص��ه ای از نتایج 
حاصله از این طرح ش��امل میانگین سرانه ی تولید، درصد 
پسماندهای فسادپذیر خانگی و چگالی زباله به تفکیک هر 

استان در جدول شماره )1( آورده شده است.
آگاهی از کمیت و ترکیب پسماند تولیدی و همچنین 
پس��ماند تفکیک ش��ده )جهت پردازش و بازیافت( و نیز 
پس��ماند جمع آوری ش��ده برای انتقال به محل های دفع؛ 
یکی از اصول بنیادی در تمام جنبه های مدیریت پس��ماند 
می باش��د. منظور از ترکیب زباله در واقع تشریح تک تک 
اجزای تشکیل دهنده ی جریان پسماند و توزیع نسبی آن ها 
بر اساس درصد وزنی می باشد. کسب اطالعات مورد نیاز 
در مورد ترکیب پسماند، برای ارزیابی تجهیزات مورد نیاز 
و ابعاد آن ها، سیس��تم ها و طرح ها و برنامه های مدیریتی 

دارای اهمیت است. 
میانگین تولید س��رانه ی پسماند روستایی در کشور در 
حدود 452 گرم در روز و چگالی آن نیز تقریباً 376 کیلوگرم 
بر مترمکعب اندازه گیری شده است. با توجه به این موضوع 
میانگین س��رانه ی پس��ماندهای جامد روستایی تقریبا در 
حدود نصف میزان مش��ابه آن در بخش شهری می باشد. 
ای��ن اختالف می تواند به عوام��ل متعددی مانند فرهنگ 
زندگی، مصرف بخشی از پسماندهای فسادپذیر روستایی 
به منظور تغذیه ی دام و طیور، میزان درآمد و ... مرتبط باشد 
که منجر به باال رفتن میزان مصرف در شهرها نسبت به 

روستاهای کشور و در نتیجه تولید پسماند بیشتر می شود.
در ج��دول ش��ماره )2( نی��ز میانگین آنالی��ز فیزیکی 

پسماندهای جامد روستایی در سطح کشور ارائه شده است. 
در بین اجزای تشکیل دهنده ی پس��ماند، مواد فسادپذیر 
ب��ا 52/35 درصد، بیش��ترین بخش از پس��ماند را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بعد از مواد فس��ادپذیر، نخاله های 
س��اختمانی، پالستیک، س��ایر مواد، کاغذ، فلزات، شیشه، 
منس��وجات، چوب و الس��تیک به ترتیب با 9/34، 6/45، 
6/42، 5/87، 4/97، 4/40، 4/04، 3/56 و 2/84 درصد در 

مراتب بعدی قرار گرفتند. 
از نقطه نظر سرانه ی پسماند روستایی، استان گیالن با 
میزان تولید سرانه 820 گرم در روز دارای بیشترین میزان 
تولید پسماند روس��تایی در سال مطالعه ی طرح می باشد. 
استان های مازندران، قزوین، بوشهر، مرکزی و هرمزگان 
به ترتیب با میزان سرانه ی پسماند 692، 655، 637، 635 
و 580 گ��رم در روز در مرات��ب بعدی اهمی��ت قرار دارند. 
تولید س��رانه ی پسماند روس��تایی در استان های گلستان 

)540 گ��رم(، چهارمحال و بختی��اری )521 گرم(، زنجان 
)519 گ��رم(  و اصفهان )502 گ��رم( حداقل به میزان 50 
گرم در روز بیشتر از میانگین کل کشوری است. کمترین 
مقدار تولید پسماند به استان های آذربایجان شرقی )270 
گرم(، سیستان و بلوچستان )290 گرم(، کرمان )293 گرم(، 
کهکیلویه و بویراحم��د )310 گرم(، ایالم )312 گرم(، یزد 
)324 گ��رم(، اردبیل )330 گ��رم(، آذربایجان غربی )350 
گرم(، خوزستان )330 گرم(، فارس )368 گرم( و کردستان 
)386 گرم( تعلق دارد. به طور کلی می توان اظهار داش��ت 
که استان های واقع در مناطق آذربایجان )شامل استان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل(، جنوب شرقی 
)شامل استان های سیستان و بلوچستان و کرمان(، فارس 
)ش��امل اس��تان فارس(، خوزس��تان )ش��امل استان های 
خوزس��تان و کهکیلوی��ه و بویراحمد( و زاگرس )ش��امل 
استان های کردستان، همدان، ایالم، لرستان و کرمانشاه( 

شکل )1(- میانگین سرانه ی تولید پسماند جامد روستایی برحسب گرم در روز در هر یک از استان های کشور

شکل )2(- میانگین درصد مواد فسادپذیر در پسماند جامد روستایی در هر یک از استان های کشور

ش آمـــــــاری
گــــــزار
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از تولید پس��ماند روس��تایی کمتری برخوردار می باش��ند. 
مقایسه ی سرانه ی تولید پسماند در مناطق روستایی کشور 

به تفکیک هر استان در شکل شماره  )1( آمده است.
در م��ورد درصد مواد فس��ادپذیر، باالتری��ن درصد به 
اس��تان های کهکیلوی��ه و بویراحم��د )76/35 درص��د(، 
آذربایج��ان ش��رقی )72/66 درص��د(، آذربایج��ان غربی 
)72/41 درص��د(، خوزس��تان )70/80 درص��د(، ف��ارس 
)66/24 درصد( و اردبیل )60/28 درصد( اختصاص دارد و 
استان های گلستان، گیالن و سمنان نیز به ترتیب با مقادیر 
56/24، 54/70  و 53/48 درصد، جزء فس��ادپذیر باالتری 
از میانگین دارند. دامنه ی تغییرات مواد فس��ادپذیر زباله در 
سایر استان ها از 50/44 درصد )مازندران( تا 36/52 درصد 
)خراسان شمالی( متغیر اس��ت. قابل ذکر است که درصد 
مواد فس��ادپذیر پس��ماندهای جامد در مناطق روس��تایی 
از نقطه نظر برنامه ریزی و ایجاد واحدهای بیوکمپوس��ت 
)در مقی��اس خانگی و به ویژه در مقی��اس متمرکز( برای 
مدیریت های اجرایی پس��ماند )دهیاری ها( اهمیت زیادی 
دارد. درصد مواد فس��ادپذیر پس��ماند در مناطق روستایی 
کش��ور به طور مقایس��ه ای به تفکیک هر استان در شکل 

شماره )2( آمده است.
در ارتباط با چگالی پس��ماند، اس��تان زنجان باالترین 
می��زان چگالی )491/88 کیلوگرم بر مترمکعب( را در بین 
استان های کشور دارا می باشد. استان گیالن نیز در مرتبه ی 
دوم اهمیت )با 452/36 کیلوگرم بر مترمکعب( قرار دارد. 
اس��تان های مرکزی، قزوی��ن، تهران، اردبیل، گلس��تان، 
قم، مازندران و س��منان نیز به ترتی��ب با چگالی 446/91،  
 407/01 ،415/30 ،415/79 ،418/87 ،422/09 ،446/78
و 382/39 کیلوگ��رم بر مترمکع��ب دارای مقادیر باالیی 
هستند. باال بودن سرانه ی تولید پسماند در استان گیالن 
)819/97 گرم در روز( ارتباط مستقیمی با باال بودن چگالی 
آن در این استان دارد. هر چند که با افزایش چگالی میزان 
سرانه ی پس��ماند جامد روستایی نیز افزایش می یابد، ولی 
این رابطه در چگالی های باالتر خطی نیست و دامنه ای از 

سرانه ی تولید پسماند در چگالی های باالتر دیده می شود.
در نهایت تاکید می شود که آگاهی از کمیت و ترکیب 
پس��ماند برای یک مدیر اجرایی در س��طح روس��تا دارای 
اهمیت خاصی اس��ت. به عنوان مثال اگر بخش عمده ی 
پسماندهای تولید شده در یک روستا یا چند روستای مجاور 
و نزدیک به هم از نوع فس��ادپذیر باش��ند، در این صورت 
برنامه ریزی واحد بیوکمپوست و یا ورمی کمپوست متمرکز 
و یا واحدهای کوچک خانگی و نیز اس��تفاده از تجهیزات 
ویژه ی پردازش زباله ها نظیر خردکن می تواند مفید بوده و 
برای مدیریت پسماندهای تولیدی مناسب باشد. از طرف 
دیگر جمع آوری مجزای جزء فساپذیر زباله ها )تفکیک از 

مبدا( نیز توسط دهیاری اهمیت پیدا می نماید.

از  یک  هر  در  زباله  چگالی  و  خانگی  فسادپذیر  پسماندهای  درصد  تولید،  میانگین سرانه ی   -)1( جدول 
استان های کشور

نام استان
میانگین سرانه ی تولید 

پسماند روستایی
)کیلوگرم در روز به ازای هر نفر(

میانگین درصد 
پسماند فسادپذیر 

روستایی

چگالی پسماند 
روستایی

)کیلوگرم بر مترمکعب(

0/27072/66314/98آذربایجان شرقی

0/35072/49318/14آذربایجان غربی

0/33060/28418/87اردبیل

0/50248/20301/48اصفهان

0/31247/69404/90ایالم

-0/63742/75بوشهر

0/44046/65422/09تهران

36/75302/72 0/521چهارمحال و بختیاری

0/46941/04331/89خراسان رضوی

0/48936/52308/62خراسان شمالی

0/46141/81310/70خراسان جنوبی

0/33070/80297/20خوزستان

0/51937/22491/88زنجان

0/42353/48382/39سمنان

-0/29044/33سیستان و بلوچستان

0/36866/24246/50فارس

0/47239/47415/30قم

0/65537/65446/78قزوین

0/38651/96483/69کردستان

0/43349/09430/28کرمانشاه

-0/29349/65کرمان

0/31076/35331/52کهکیلویه و بویراحمد

0/54056/24415/79گلستان

0/82054/70452/36گیالن

0/44441/93412/57لرستان

0/69250/44407/01مازندران

0/63542/33446/91مرکزی

-0/58039/63هرمزگان

0/43345/91419/10همدان

0/32416/23255/90یزد

0/45252/35375/75میانگین

منبع: طرح مطالعاتی مدیریت پسماندهای جامد روستایی در سطح ده منطقه کشور )سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور 1386(

جدول )2(- میانگین آنالیز فیزیکی پسماندهای جامد روستایی در سطح کشور

سرانه تولید 
پسماند 

)گرم(

چگالی
)کیلوگرم بر متر 

مکعب(

کاغذ پالستیک مواد 
فسادپذیر

فلزات شیشه منسوجات نخاله های 
ساختمانی

چوب الستیک سایر 
مواد

ضایعات
خطرناک

میانگین کشوری 452 375/75 5/87 6/45 52/35 4/97 4/40 4/04 9/34 3/56 2/84 6/42 1/32
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به دلیل افزایش روزافزون جمعیت، صنعتی شدن جوامع انسانی و رشد 
مصرف گرایی، تولید زباله با سرعت غیرقابل تصوری صورت می گیرد. 
گس��ترش روس��تاها و تغییر در کیفیت زندگی مردم روس��تا باعث گردیده که 
طبیعت پسماندهای روستایی از مواد فسادپذیر به سمت مواد غیر فسادپذیر مثل 
کاغذ، پالس��تیک، فلز و مانند آن تغییر پیدا کند. از طرف دیگر کمیت پس��ماند 
هم افزایش پیدا کرده اس��ت. این تغییر منجر ب��ه ظهور حجم قابل توجهی از 
زباله های فسادپذیر و غیر فسادپذیر در معابر و اطراف روستاها گردیده است که 
به نوبه ی خود عالوه بر به خطر انداختن بهداشت مردم، باعث ایجاد منظره های 

زشت و ناهنجار در طبیعت روستاها شده است.
سیستم مدیریت پس��ماند در روستاها یک موضوع نوپا و در مراحل اولیه ی 
شکل گیری اس��ت.باتوجه به خطرات اجتناب ناپذیر بهداشتی و زیست محیطی 
ناشی از عدم وجود یک برنامه ی علمی و اصولی در مدیریت پسماند روستایی 
و همچنین لزوم آموزش فرهنگ صحیح در خصوص پس��ماندها، ش��ناخت و 
مدیریت درس��ت مواد زائد می تواند برای روس��تاها امری مهم، موثر و ضروری 

باشد.
در این کتاب که با همکاری دفتر امور روستایی استانداری قم انتشار یافته، 
سیس��تم علمی مدیریت پسماند روستایی مورد بررس��ی قرار گرفته است. این 
کتاب در هشت فصل نگاشته شده است و اهم مفاهیم و موضوعاتی که در این 

فصول مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته عبارتند از:
در فصل اول کتاب با عنوان »مدیریت پسماند در اجتماعات کوچک«، انواع 
آلودگی ها و انواع منابع تولید پس��ماندهای روس��تایی بررسی و روش های دفع 

پسماندها معرفی شده است.
در فصل دوم روش ها، پتانس��یل و راهکارهای تفکیک از مبدا و بازیافت، و 
همچنین نقش و نحوه ی مشارکت مردم، سازمان های غیردولتی در امر تفکیک 

از مبدا بررسی شده است.
موضوع فصل س��وم این کتاب »بررسی و ارزیابی روش ها و ارائه ی الگوی 
مناس��ب جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی« است که در 
آن خطرات ناشی از جمع آوری و دفع غیربهداشتی پسماندها، مکان یابی اماکن 
دفن بهداشتی پسماندها و نقش دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستاها در این 

فرآیند بررسی شده است.

در فصل چهارم پتانس��یل کاربرد واحدهای بیوکمپوست و بیوگاز و نحوه ی 
تامین مواد اولیه ی ورودی برای این واحدها در س��طح روستا بررسی و ارزیابی 
ش��ده و به ط��ور کل��ی در این فصل اج��رای الگوه��ای اس��تفاده از واحدهای 
بیوکمپوس��ت و بیوگاز امکان سنجی شده اس��ت. در این فصل انواع روش های 
کمپوست و دستگاه های بیوگاز معرفی شده و میزان هزینه ی موردنیاز برای به 

اجرا درآوردن هریک مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
بررس��ی و تعیین شیوه های س��رمایه و منابع مالی الزم در زمینه ی مدیریت 
پس��ماندهای روس��تایی موضوعی اس��ت که در فصل پنجم این کتاب به آن 
پرداخته ش��ده اس��ت. در این فصل ش��یوه های جلب مش��ارکت بخش دولتی، 
موسس��ات اعتباری، اهالی روس��تا و بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در 
پروژه های مدیریت مواد زائد با تاکید بر بازیافت مواد تبیین و بررسی شده است.

فصل شش��م ای��ن کتاب به ارائه ی اس��تانداردها و ضواب��ط مختلف فنی و 
زیس��ت محیطی مانند مکان گزینی دفن بهداشتی پسماندها، تفکیک از مبدا و 
بازیافت، جمع آوری و حمل زباله، بیوکمپوست و واحدهای بیوگاز پرداخته است. 
همچنین مالحظات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت پسماند 

موضوعی است که در این بخش مورد تحلیل واقع شده است.
فصل هفتم به صورت س��وال و پاس��خ نگاشته شده اس��ت و با نثری بسیار 
ساده شیوه های مختلف آموزش مدیریت پسماند را در مناطق روستایی توصیف 

نموده است.
فصل هشتم نتیجه ی مطالعه ی موردی طراحی سیستم مدیریت پسماندهای 
جامد روس��تایی است که در منطقه ی ساحلی جنوبی یعنی استان های بوشهر و 
هرمزگان انجام شده است. وضع موجود سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 
این دو استان، اجزای مختلف موجود در پسماندهای روستایی در شهرستان های 
مختلف این دو اس��تان و اعتب��ارات موردنیاز بخش جم��ع آوری، حمل و دفن 
پسماندهای جامد روستایی این دو استان در دوره ی پنج ساله از جمله مواردی 
اس��ت که در این مطالعه ی م��وردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس��ت. 
همچنین در این بخش ش��رایط ایده آل یا چش��م انداز سیستم مدیریت پسماند 
روستایی استان های بوش��هر و هرمزگان طراحی شده و کمبودها و نقاط قوت 
و ضعف سیس��تم مدیریت پسماند روستایی در منطقه ی ساحلی جنوبی بررسی 

شده است.

نام کتاب: مدیریت پسماندهای روستایی
حامد  و  سمیعی فرد  رضا  عبدلی،  محمدعلی  دکتر  مولفان: 

حسینیان
نوبت چاپ: دوم- 1391
شمارگان: 1000 نسخه

مديريت 
پسماندهای 

روستايی

نمايه نشر
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یک��ی از جنبه ه��ای پیش��رفت تکنولوژی، 
گسترش رس��انه های دیجیتال در شهرها و 
روستاهای کشور است که این امر لزوم استفاده از رایانه 
را در تسهیل امور اداری، نامه نگاری ها و بسیاری موارد 
دیگر ض��روری می نماید. از س��وی دیگر اس��تفاده از 
کتاب ه��ا، مجالت و مقاله های نگاش��ته ش��ده در هر 
حوزه ای برای پیشرفت کاری افراد امری ضروری است 
که عالوه بر مشکالت احتمالی عدم دسترسی، افراد را با 
هزینه های زیاد اس��تفاده از این مناب��ع مواجه می کند. 
دهیاران نیز برای آگاهی از نحوه ی عملکرد در خصوص 
فعالیت هایی که بر عهده ی آن ها قرار داده ش��ده است، 
آگاهی از قوانین حقوقی موجود در امر مدیریت روستا، 
آگاهی از مسائل حسابداری و نحوه ی مدیریت هزینه ها 
و بودجه ی سالیانه و بسیاری موارد دیگر، احتیاج به به روز 
رس��انی اطالعات خود دارند که ای��ن امر با مطالعه ی 
کتاب های چاپ شده در این زمینه و مجالت دهیاری ها 
که توسط سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
تهیه شده و برای دهیاران سراسر کشور ارسال می شود 
میسر اس��ت. از طرفی نباید هزینه ی باالی کتاب های 
چاپی و مشکل دسترسی به آن ها در تمام نقاط کشور را 
نادیده گرفت. این مسائل باعث شده است که سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور جهت س��هولت 
دسترس��ی کلیه ی دهیاران به منابع منتش��ر ش��ده ی 
حوزه ی کاری خود اقدام به تهیه ی نرم افزار »کتابخانه 
دیجیتال دهیاری ها« کند. استفاده از این نرم افزار توسط 
تمام افراد –با هر س��طح س��واد و معلومات- به راحتی 
ممکن بوده و منابع مورد نیاز را به سهولت در اختیار آنان 

قرار می دهد.
»کتابخانه دیجیتال دهیاری ها« حاوی بیش از 50 
جلد کتاب حوزه ی مدیریت روستایی است که به همراه 
کلیه ی جلدهای مجله دهیاری ها که در سال های اخیر 
به چاپ رس��یده اس��ت، در یک لوح فشرده جمع آوری 
ش��ده اند. این کتاب ها در 5 گروه تخصصی اقتصادی، 
زیست محیطی، حقوقی، مدیریت و عمرانی-خدماتی 
طبقه بندی شده اند که این امر امکان جستجوی کتاب 

موردنظر را به سادگی ممکن می سازد. 
این نرم اف��زار امکانات متنوعی را جهت س��هولت 
اس��تفاده در اختیار کاربران ق��رار می دهد که در زیر به 

برخی از آن ها اشاره می شود.

 جستجوی عبارت در کل نرم افزار
عالوه بر ابزار جس��تجو در داخل هر کتاب یا مجله، 
در صفح��ه ی اصلی نرم افزار که فهرس��ت کل 5 گروه 
کت��اب و کلیه ی مجالت وجود دارد هم ابزار جس��تجو 
وجود دارد. توس��ط این ابزار می ت��وان عبارت موردنظر 
را در بین کل محتوای س��ی دی جس��تجو کرد. پس از 
انجام عملیات جستجو، تعداد موارد یافته شده به همراه 
نام کتاب، مبحث موردنظر در فهرست کتاب و شماره ی 

صفحه کتاب نمایش داده می شود که با انتخاب هر یک، 
می توان صفحه ی موردنظر را مالحظه نمود.

 مشاهده ی فهرست مطالب کتاب
یکی از مهم ترین بخش های یک کتاب که استفاده 
از مطالب را به راحتی ممکن می سازد، فهرست مطالب 
کتاب است. در این نرم افزار فهرست به دو روش متنی 
و تصویری وجود دارد که فهرست متنی دقیقا فهرست 
فصل بندی ش��ده ی ابتدای کتاب اس��ت و فهرس��ت 
تصویری درواقع تصویر کوچک ش��ده ی هر صفحه از 
کتاب اس��ت که با انتخاب هر یک، کاربر به صفحه ی 

موردنظر هدایت می شود.

 ورق زدن صفحات و خواندن 
کتاب

در این نرم افزار کاربر به چند روش مختلف می تواند 
بین صفحات کتاب حرکت کرده و مطالب را مش��اهده 
کند. اولین روش این اس��ت ک��ه کاربر صفحات کتاب 
را توس��ط موس گرفته و مانن��د ورق زدن کتاب، ورق 
بزند. توسط دکمه های »صفحه بعد« و »صفحه قبل« 
می توان صفحات کتاب را به صورت ترتیبی و پشت سر 
هم پیمایش کرد. همچنین کاربر می تواند با وارد کردن 
شماره صفحه ای خاص از کتاب مورد مطالعه، مستقیما 

به آن صفحه مراجعه کند.

 یادداشت گذاری در کنار مطالب و 
نشانه گذاری صفحات

یکی از امکانات این نرم افزار، امکان درج توضیحات 
در کنار مطالب هر صفحه از کتاب است. در هر صفحه 
می توان به تعداد دلخواه برگه های یادداشت ایجاد کرد 
و مطال��ب موردنظ��ر را در کنار هر کلمه از صفحه قرار 
داد. این یادداش��ت ها در دفعات بعدی اس��تفاده از این 
کتابخان��ه ی الکترونیکی، در محلی که ایجاد ش��ده اند 
وج��ود دارند و در صورت ل��زوم می توان آن ها را حذف 
و یا ویرایش کرد. این نرم افزار عالوه بر یادداشت گذاری 
کلمات، امکان مشخص کردن هر صفحه را نیز به کاربر 
می دهد. کاربر می تواند هر یک از صفحات را با عبارت 
یا جمله مورد نظر خود مشخص کند. تفاوت این کار با 
یادداشت گذاری در این است که در هر صفحه به تعداد 
دلخواه می توان یادداش��ت گذاش��ت، ولی نشانه گذاری 

برای هر صفحه فقط یک بار ممکن است.

 highlight( عالمت گذاری 
کردن( عبارات

این نرم افزار قلمی را در اختیار کاربر قرار می دهد تا 
بتواند جمله و یا محدوده ی پاراگراف موردنظر خود را با 
رنگی متفاوت مشخص کند. همانند ابزار نشانه گذاری 
صفحه و ابزار یادداش��ت گذاری، این عالمت ها هم در 

نرم افزار ثبت می شوند و در دفعات بعدی استفاده، قابل 
استفاده، حذف و یا ویرایش هستند.

 جستجوی عبارت در بین متن 
کتاب

ام��کان جس��تجو یک��ی از مهم تری��ن ملزوم��ات 
کتاب های الکترونیکی اس��ت که امکان جس��تجوی 
عب��ارت را در بین محتوای کل کت��اب فراهم می آورد. 
پس از جستجوی یک عبارت، تمام صفحات حاوی این 
عبارت یافته شده و به کاربر نشان داده می شود. کاربر با 
انتخاب هر صفحه در لیست جستجو شده، به صفحه ی 

موردنظر از کتاب هدایت می شود.

 بزرگ نمایی صفحه مورد مطالعه
با توجه ب��ه ان��دازه ی صفحه ی نمایش��گر کاربر، 
اندازه ی متن کتاب متفاوت اس��ت. برای تغییر اندازه ی 
صفحه، ابزاری در نرم افزار تعبیه شده است که صفحه ی 
مورد مطالعه را تا چندین مرحله بزرگ می کند. نکته ی 
مهم در اس��تفاده از این ابزار این است که کاربر پس از 
مطالعه ی این صفحه و جهت ادامه ی مطالعه ی کتاب 
و یا اس��تفاده از هر یک از ابزارهای دیگر، باید اندازه ی 

صفحه را به اندازه ی واقعی تبدیل کند.

 چاپ صفحات کتاب
ابزار پرینت یکی از ابزارهایی است که این نرم افزار در 
اختیار کاربر قرار می دهد و کاربر می تواند مطالب موردنظر 
از کتاب را چاپ کند. کاربر می تواند کل صفحات کتاب 
و یا صفحه ی جاری را بر روی کاغذ چاپ کند. در برخی 
موارد الزم است که تنها بخشی از مطالب چاپ شود که 
در این صورت باید در محل های مشخص شده شماره ی 

صفحه ی ابتدا و انتهای موضوع را وارد کرد.

 انتخاب و تنظیم موسیقی متن
در هنگام کار با نرم افزار، موس��یقی مالیمی پخش 
می شود که کاربر می تواند توسط ابزار تنظیم موسیقی، 
بلندی صدا را تنظیم کرده و یا موسیقی دلخواه خود را 
از رایانه ی شخصی خود انتخاب و پخش نماید. این ابزار 

یکی از ابزارهای جانبی این نرم افزار است.

معرفی کتابخانه دیجیتال دهیاری ها
انی

 رس
الع

اط
گاه 
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7867.…0933: ب��ا س��الم خدم��ت دس��ت اندرکاران ماهنامه 
دهیاری ها. دهیار روس��تای س��یدآباد از بخش بمپور شهرستان ایرانشهر استان سیستان 

و بلوچس��تان هس��تم. روستای ما با مشکالت زیادی روبه رو است  از جمله: عدم اجرای طرح تعویض 
شبکه فرسوده، نبود آب شرب سالم و بهداشتی با عنایت به اجرای طرح لوله کشی آب رسانی شرق به غرب، عدم 

ساخت فضای ورزشی برای جوانان و ... لطفا به گوش مسئولین برسانید.

5755.…0913: روس��تای حسن آباد سرکریچ از روس��تاهای پرجمعیت شهرستان فاریاب می باشد که بیست دانش آموز در مقطع 
آمادگی دارد و تا به حال مجوز تاس��یس کالس آمادگی در این روس��تا صادر نش��ده است و دانش آموزان این مقطع در حال حاضر از این امکان 

محروم اند.

5325.…0914: با س��الم خدمت دس��ت اندرکاران ماهنامه دهیاری ها و تشکر از زحمات بی دریغ شما، چگونه می توانیم کتاب های سبز دهیاری ها را 
تهیه کنیم؟

دهیاری ها: ضمن عرض س��الم خدمت ش��ما دهیار عزیز. برای دریافت کتاب های س��بز دهیاری ها می توانید با دفتر نشریه به شماره  44954002 -021تماس 
حاصل نمایید و پس از سفارش کتاب و واریز هزینه ی مورد نظر، کتاب برای شما ارسال خواهد شد.

9083....0914: دهیار روس��تای اوزون اوبه شهرس��تان میاندوآب آذربایجان غربی هس��تم. روس��تای ما با بیش از هزار نفر جمعیت هنوز خانه بهداشت ندارد. از 
این بابت اهالی خیلی در مضیقه هس��تند و همچنین روس��تا نیاز به اجرای طرح هادی دارد. امید اس��ت مسئوالن محترم توجه بیشتری به روستاها داشته باشند تا این که 

مهاجرت به شهرها کاهش یابد.

9716....0917: باسالم خدمت دست اندرکاران ماهنامه دهیاری ها. دهیار روستای خانه کت از توابع بخش رونیز استان فارس شهرستان استهبان هستم. روستای 
ما فاقد گاز، آب ش��رب و امکانات ورزش��ی اس��ت. در جنوب دریاچه بختگان قرار گرفته ایم و به خاطر خشک شدن دریاچه مشکالت زیادی برای مردم و محیط زیست 

منطقه به وجود آمده است. از شما خواهش می کنم که پیام ما را به گوش مسئوالن برسانید.

4134 ....0911: س��الم. اینجانب محمد نبی دس��تیار دهیار روستای ابتر شهرستان ایرانشهر هس��تم. از نشریه مفید شما تشکر و قدردانی می کنم؛ ولی 
متاس��فانه به دس��ت ما نمی رس��د و ما از طریق ارتباطی که با دهیاری های دیگر داریم مطالب آن را مطالعه می کنیم. لطفا برای دهیاری ما نیز ش��ماره های 

جدید ماهنامه ی دهیاری ها را ارسال بفرمایید.
دهیاری ها: ابتدا از اعتماد و عالقه مندی ش��ما دهیاران عزیز نس��بت به مجموعه و ماهنامه ی دهیاری ها کمال س��پاس را داریم. مجموعه در 

تالش اس��ت تا نس��خه ی چاپی ماهنامه به دست کلیه ی دهیاران عزیز در سراسر کشور برس��د. اما با توجه به تیراژ 16000 نسخه ای مجله، 
امکان ارسال آن برای تمامی دهیاران میسر نمی باشد. تالش دست اندرکاران ماهنامه این است که در آینده ی نزدیک تیراژ ماهنامه را 

به تعداد دهیاری های کش��ور افزایش دهند. الزم به توضیح اس��ت که مسئولین ماهنامه جهت حل این مشکل در این زمان، که 
ظاهرا مش��کل بس��یاری از دهیاران عزیز ما می باشد، فایل های پی دی اف مجله را حدودا دو هفته قبل از چاپ مجله بر 

روی س��ایت شبکه ی روستایی ایران به آدرس اینترنتی www.roostanet.ir در بخش مجالت روستایی 
قرار می دهند تا دوستانی که امکان دسترسی به اینترنت دارند بتوانند زودتر به مطالب موجود در هر 

ش��ماره دسترسی داشته باشند. شما می توانید کل ماهنامه و یا مقاالت مورد عالقه ی 
خود را به صورت مجزا بر روی رایانه ی خود ذخیره کنید.

پای صحبت شما 
بـــا مـخــــاطـــبــیــــن
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