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  :ده چکی
هر جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد معیشت ، بافت اجتماعی جوامع اعم از فرهنگ ، اقتصاد و میانگین سنی عوامل موثر بر 

این مقاله .و به تبع آن اشتغال غالب اجتماع ، نحوه ی مصرف و شکل تولید پسماند آن نیز دستخوش تغییرات فاحشی می شود
عه به ویژه جوامع روستایی پرداخته و با توجه به ویژگی های خاص زندگی روستایی به بررسی در ابتدا به عوامل تغییر در جام

وهش در چهار روستای اطراف دریاچه ی د میپردازد مطالعه ی موردی این پژبازتاب این تغییرات  در میزان و نوع تولید پسمان
ه از طریق مطالعه ی منابع موجود ، مصاحبه ی حضوری با اطالعات به دست آمد. اوان واقع در الموت قزوین انجام گرفته است 

گرفت نتایج حاصله مبین این موضوع است که  دهیاری ، تکمیل پرسشنامه ، آنالیز پسماندهای خانگی و پیمایش محلی صورت
و جداول موجود  نتایج حاصله در قالب نمودار. پسماندهای خانگی در این چهار روستا به میزان قابل توجهی تغییر یافته است 

   .ارائه می گردد
  

  الموت قزوین ، پسماندهای خانگی ، معیشت ، جامعه شناسی:  واژگان کلیدی 
  

ABSTRACT: 
The social texture of societies include the culture, economy and age average influence the livelihood of 
each society, and there fore the majority of employment in society, the way of using and its waste 
producing from changed considerably. In this article we will deal with the change factors in societies 
specially rural ones, and with the reflection of these changes on the amount and type of waste 
producing according to the especial characteristics of rural life. The case study of this research carried 
out in four villages around the Ovan Lake located in Alamout. Ghazvin . 
The information obtained by studying the sources available, face-to-face interview with the 
administrator of the village, filling in the questionnaire, the analysis of household wastes and local 
investigation. The results show that the amount and type of household wastes have changed 
considerably. These results will be shown into the form of tables and diagrams. 
 

  
  
  
  
  
  



  :مقدمه
ساکنان شهرهای بزرگ و کوچک ، آبادی ها و حتی کسانی که جـا و مکـان   . انسان همواره محیط زیستش را آلوده نموده است 

تالش انسان برای زنده ماندن در مـواردی  . ثابتی نداشته اند نیز برای تهیه غذا مبادرت به شکار و قلع و قمح حیوانات نموده اند
  )5.(ستبرای آنها گشته ا معضالت زیست محیطیمنابع آب ، و محل اقامتی سرشار از  گیلوده آ ،ایجاد پسماند منجر به 

به همـان انـدازه بـه نظـام هـای       با این وجود برخوردار از فن آوری پیشرفته زندگی می کنیم ، یگرچه بسیاری از ما در جوامع
  .آوری غذا بود طبیعی کره زمین وابسته ایم که نیاکان دور ما که کارشان شکار و جمع
مـردم از قیـد و بنـدها و الگوهـای     ". هنگی رهـا هسـتند   مردم امروزه به تعبیر توماس تسیه جامعه شناس آلمانی ، به لحاظ فر

انجـام دادن همـان   . رها شدگی از لحاظ فرهنگی از جنبه ی مثبت به معنای آزادی فوق العاده اسـت  .رها هستند سنتی زندگی
اما از جنبه ی منفی ، رهاشدگی فرهنگی نه تنها به ایـن معناسـت   .دیگر ضروری نیست هدانجام می دکاری که پدر و مادر فرد 

در . بلکه همچنین به این معناست که فرد باید خودش تصمیم بگیرد . تصمیم گیری شخصی داده می شود  اجازه ی که به فرد
ایی فرهنگـی از قیـد و بنـدهای سـنتی بـه تغییـر در       رهـ . این وضعیت فرد نمی داند که انتخابش او را به کجا سوق مـی دهـد  

اما به هر حـال ایـن   . این رهایی به معنای افزایش فرصت انتخاب های فردی در زندگی است . )8( ".می شودمسئولیت مربوط 
ز فرهنگـی  رهایی و افزایش فرصت های انتخاب ، برای همه ی افراد و جوامع یکسان نبوده و از جامعه ای به جامعه ی دیگر یا ا

  .به فرهنگ دیگر متغیر است
گروه های سنی مختلف به اقتضای سنشان منظرهای متفاوتی دارند و این شکاف فقط بـه دلیـل اقتضـای سـن افـراد      از طرفی 

هر ده و پانزده سال یک بار نسـل جدیـدی   . نظام های اجتماعی تحول پیدا می کنند "نظریه ی ت حوالت طولی"بنا بر .  است
ی جدید به میدان آمده و تحول را در جامعه پیش می برند این نظریه معتقد اسـت تفـاوت بـین نسـل هـا در همـان       با افق های

یجی و ایـن تحـوالت آرام ، تـدر   . متغیرهایی خالصه می شود که تحوالت اجتماعی را در بسترتحوالت تاریخی توضیح می دهد 
ـ   "تحوالت خطی یا طـولی " تحلیل . خطی عمل می کنند  ه تغییـرات دوره ای در جامعـه دارد و تحـوالت در حـوزه ی     نگـاه ب

تحلیـل  . الت ، جوانان بوده اندشهرنشینی ، سواد و ارتباطات را باعث شکاف نسلی میداند ، چون معموال عامل و حامل این تحو
، جوانـان را در کـنش   که برخاسته از تنازع و رویارویی نسل جوان با بزرگساالن در جامعه است  "تحوالت عرضی یا هم زمانی"

  )7(. جمعی مقاومتی، نسبت به استیالی بزرگ ترها می بیند
شکاف در .. گاه ها و نگرش های آنان می باشدات سن افراد بر دیداجتماعی است که تابع تاثیر فرایندیشکاف یا تفاوت نسلی ، 

اصلی / ل های سیاسی ، اجتماعی بروز می کنندجامعه شناسی به آن دسته از تفاوت های پایداری اشاره دارد که در جریان تقاب
  )6(ترین صورت آن شکاف زندگی مدرن و سنتی است 

را می توان از عوامـل مهـم تـاثیر گـذار در موضـوع      ) روابط اجتماعی و استفاده از رسانه ها ( به طور کلی ، آموزش و لرتباطات 
ی جامعه ای سنتی ، از نظـر برخـی فاقـد شـرایط مسـاعد بـرا       جامعه روستایی ایران نیز اگر چه به عنوان. تفاوت نسلی دانست

هر و ابزار مدرن به آن سبب خروج این جوامع از دایره ی بسته ی سنت هـا و سـکون شـده و    تحرک و تغییر است اما ورود ظوا
 .  سرعت تغییرات در آنها افزایش یافته است 

و توسـعه ی سیسـتم هـای     رشـد . مصرف آنهـا مـی باشـد    لید و توع روستایی تغییر در فرهنگ از جمله تغییرات بارز در جوام
  .صعودی چنین تغییراتی را اجتناب ناپذیر می نماید ارتباطی سیر

اقتصاد مبتنی بر دور ریختن کاالها در طول نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمد اکنون مقدار زیادی از زباله ای کـه مـا هـر روزه    
از مواد خامی که از گودال دفن زبالـه سـر در مـی آورد ناشـی از رواج محصـوالت دور       تولید می کنیم و حتی بخش بزرگ تری

  ریختنی است یعنی محصوالتی که عالقه به راحتی و ارزان بودن مصنوعی قیمت انرژی رواج آنها را تشویق کرده است
یل شد مدل اتومبیل هـا هـر سـال تغییـر     تغییر ساالنه طراحی های بسیاری از کاالها به کلید افزایش فروش آنها تبداما امروزه 

معرفی مدل های جدید اتومبیل که در تقویم اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرفته حادثه مهمی است خود به خـود ارزش  . کرد
افـزایش   هدف اصلی تغییر مدل فقط بهبود عملکرد نبود بلکه بیشتر از آن. اتومبیل های مدل سال های قبل را کاهش می دهد

  .مبیل بودفروش اتو
نمایش های ساالنه مد آخرین طراحی هـا را ارائـه   . در زمینه پوشاک و به ویژه پوشاک خانم ها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد 

د بـر  پایین بردن خط حاشیه دامن یا تاکیـ ود ممکن است شامل باال بردن یا ری که در لباس خانم ها ایجاد می شمی دهد تغیی
برای بسیاری از مردم پوشیدن لباسی کـه مـد روز اسـت نـوعی احتـرام بـه خـود        . هر سال باشد رنگ ها یا طرح های خاص در

  )6(.بدیهی است که چنین تغییراتی در نوع مصرف روزانه به نوعی در زندگی همه ایجاد شده است .محسوب میشود



و افزایش جمعیت قرار گرفتـه اسـت   ی اعم از پیشرفت تکنولوژی گذشته تا کنون تحت الشعاع مسائل نوع معیشت ازدر مجموع .
خوش تغییرات زیادی ال ، نحوه مصرف و میزان پسماند های تولیدی در یک فاصله ی زمانی دستبه دنبال این تحول ، نوع اشتغ

تولیـد   میـزان و نـوع  تاثیر مستقیمی بـر   جوامع وهشی این مقاله مبتنی است بر اینکه تغییر در نوع معیشتشده است فرض پژ
دریاچه ی اوان در منطقه ی الموت قزوین مورد بررسـی قـرار گرفتـه     در این خصوص چهار روستا در پیرامون. اردد نهاآ پسماند
  .است 
  :روش بررسی  -الف 

پیمایشـی  تحقیقـات   تحقیقات اینترنتی ، مطالعه ی منابع مکتوب اعـم از کتـب و نشـریات ،    آمار و اطالعات  موجود از طریق 
  .بدست آمده است روستاهاتکمیل پرسشنامه  توسط اهالی و همکاری دهیاری  نی،مصاحبه ی میدا محلی ،

  )منابع(مواد  -ب
  آنالیز پسماندهای تولیدی  1-ب

کیسـه هـایی جهـت ایـن کـار در      . مرحله صورت گرفـت   2جهت تعیین مقدار و ترکیبات پسماندهای تولیدی نمونه گیری در 
دهیار اوان  و همکاران یگان حفاظتی  دریاچه  پسماندهای جمع آوری  شده آنالیز  اختیار اهالی قرار گرفت ، سپس با همکاری

  .و ترکیب سنجی شد
بـه   کـه  جهت تعیین میزان سرانه ی پسماندهای تولیدی ، میزان زباله ی جمع آوری شده در هر مرتبه به تعداد خانواده هـایی 

( جداول  و نمودار های  مربوط  به آنالیز پسماندهای روستایی پیشتر  .  صورت انتخابی در طرح شرکت کرده بودند تقسیم شد
  .آمده است) وربن ، اوان ، زواردشت ، زرآباد 

  روستا 4اطالعات عمومی   2-ب
 _قـزوین  شهرسـتان  در(چهار روستای وربن ، اوان ، زواردشت و زرآباد و دریاچه ی همجوارشان در شمال شرقی استان قـزوین  

  .رار دارندق) الموت  بخش رودبار
   )14(. میباشدنفر  1800و ، حدودا اعم از بومی و مهاجرجمعیت کل این چهار روستا 

دریاچه در محدوده ی نسبتا کم شیب قرار گرفته اما سه روستای دیگـر هـر چـه بـه طـرف       غربیدر حاشیه ی  رآبادروستای ز
متری از سطح دریا قرار  1950تا  1800ه در ارتفاع شمال نزدیک تر می شوند شیب زمین نیز در آنها بیشتر می شود این منطق

بـر اسـاس اطالعـات    . اسـت  ) تابستان های معتدل و زمستان های سرد ( گرفته است که دارای آب و هوای معتدل کوهستانی 
شناسـی  پایگاه هوا(.روز در منطقه ی یخبندان به وقوع می پیوندد  50تا  40محلی حدودا به صورت پراکنده در طول سال بین 

  )سینوپتیک معلم کالیه
نیز وجـود   گیالنالبته یک راه مالرو به سمت شمال و استان . روستا منتهی می شود آسفالته است  4طرف به  2راه هایی که از 

  . دارد 
. کیلومتری قرار دارد ، معلم کالیـه مرکـز بخـش اسـت      18معلم کالیه است که حدودا در فاصله ی  شهراولین شهر نزدیک به 

، و مهـاجر لحاظ تراکم جمعیت ، جـدای جمعیـت سـاکن     از .کیلومتر است  80فاصله ی منطقه تا مرکز استان ، قزوین حدودا 
زرآبـاد   موجود در روستایدرخت خون بار وجود امامزاده زرآباد و دریاچه به صورت فصلی بازدیدکنندگان خود را داراست و نیز 

ی را به خود جذب می کند در کنار اینها تعداد مهمانـان و بسـتگان روسـتاهای اطـراف     نیز در ایام مذهبی ، عالقه مندان بسیار
یگاه خود را از دست داده یا جا در حال حاضر بسیاری از مشاغل مربوط به روستا. دریاچه در فصول تابستان نیز چشم گیر است 

ش ماهی، رانندگی، کارمنـدی ،  شغل هایی مثل پرورولی ... و  گ تر شده است مثل زراعت، دامداری، زنبورداری، قالیبافیکم رن
بیشتر اهالی چه در ساخت خانه ها و چه در رژیم مصرف خود از فرهنـگ   امروزه . ری، لوله کشی افزایش پیداکرده استجوشکا

 .شهر پیروی می کنند 
مانده است مستقیما تحت تـاثیر   زراعت و دامداری که ازگذشته تا کنون در میان اهالی به عنوان دو شغل اصلی در منطقه باقی

  روستا قرار گرفته است 4تغییرات جمعیتی 
و مهاجرت مهمترین پدیده ای است که با تغییر کمی و کیفی در نیـروی انسـانی ، تولیـد و بهـره وری بخـش کشـاورزی       

  را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهددامداری 
ان بـه شـهرها مـی    ئیمعیتی روستاها تاثیرگذار است مهاجرت روستامهمترین عاملی که همواره در تغییر آمار جبنابراین   

باشد در این خصوص آنچه در چهار روستای مذکور به وقوع پیوسته مهاجرت جوانان در جستجوی کار این روستا بـه شـهرهای   
مهـاجرت  . د مهاجرت روستائیان به شهرها منتهی به تغییرات ساختار جمعیتـی سـاکنین روسـتاها مـی شـو      .اطراف می باشد 



روستائیان به شهرها که عمدتا شامل مردان روستایی است ، ضمن به هم زدن نسبت جمعیت مردان به زنان روستایی کـه مـی   
.  )8(.تواند منتهی به تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت و بلند مدت باشد بر روند انباشت سرمایه نیـز تـاثیر مـی گـذارد    

ئوری  پردازی پیرامون رشد ، نشان می دهد که الگوهای اولیه رشد ، انباشت سرمایه هـای فیزیکـی   حال آنکه نگاهی به تاریخ ت
  .را به عنوان کلید توسعه معرفی کرده اند
ردید کلیه مردان جوان پیش از ازدواج در شهرها مشـغول بـه کـار شـده کـه پـس از       گطی بررسی در این چهار روستا مشخص 

مهاجرت روستائیان به طور ناقص انجام شـده و ایـن    ی مذکوردر روستاها بنابراین. هر خواهند بردازدواج همسر خود را نیز به ش
  موضوع منجر به پیر شدن جمعیت غالب چهار روستا گردیده است 

یافته ، بدیهی است به دنبال کاهش نیروی اصلی و جوان کار در منطقه میزان و نوع مشاغل اصلی نظیر زراعت و دامداری تغییر 
که بسته بندیهای آنان   ایکاسته شده و شیر، ماست ، کره و پنیر پاستوریزه ) گاو(تا آنجا که در این روستاها از تعداد دام بزرگ 

کشاورزی و باغداری روستا به علت سختی  تولید پسماند را افزایش میدهد، جایگزین انواع محلی این محصوالت گردیده است
تعداد کمی از مردم روستاها به تولید محصوالتی چون  حاضر درحال. یار رو به کاهش استروستا بسشدن جمعیت  پیر کار و

  .لوبیا، گردو، آلبالو و غیره میپردازند
حدودا از سی .با پیش از به هم خوردن تعادل جمعیتی نشان می دهد و مقایسه آن بررسی روند معیشت مردم این چهار روستا
نگهداری مواد غذایی و  مخصوصود نداشت زیرا کلیه ی شیشه ها و قوطی های سال قبل پسماند خشکی در منطقه وج

  .شده و مورد استفاده قرار میگیردخوراکی مکررا شسته 
  وضعیت کنونی پسماندها در منطقه 3-ب

وضعیت کنونی پسماندها در منطقه در محدوده ی مورد نظر همسـان نیسـت از اینـرو بـا توجـه بـه شـرایط موجـود وضـعیت          
  ندها در هر روستا و اطراف دریاچه به صورت جداگانه در پی می آید پسما
  وضعیت کنونی پسماندها در روستای وربن  1-3-ب

در چند نقطه از این  )14(.، در شمال شرقی دریاچه واقع شده است  خانوار 78و نفر 219روستای وربن با جمعیتی حدود 
در این زمینه  هیچ برنامه ایدر این روستا  86سال تا . روستا زباله ها در سراشیبی و یا گودال های طبیعی تخلیه می شوند 

خود را با ماشین به خارج از منطقه برده و در سراشیبی ها ی جاده ی آسفالته  منازل اهالی زباله های است گاهی اجرا نشده
بل اشتعال را در باغ ها آتش می و گاهی نیز برخی از پسماندهای قا ردندلم کالیه و یا رجایی شهر تخلیه می کمنتهی به مع

  .بر اساس طرح مدیریت پسماند حوزه دریاچه زباله ها از طریق دهیاری جدید تاسیس جمع آوری می شود 87از سال  .ند زد
  وضعیت کنونی پسماندها در روستای اوان   2-3-ب

 ایـن روسـتا    )14( .واقـع شـده اسـت     دریاچـه اوان در قسمت شمالی خانوار 128و نفر  369ای اوان با جمعیتی در حدود روست
پیش از شروع طرح مدیریت پسماند ایـن روسـتا در سـال    . دارد  وربندر باال دست نسبت به روستای  تریجمعیت و شیب تند

که ایـن وضـعیت    داردشت و سایر شیب های روستا زباله تخلیه می شدر چندین نقطه از جمله ابتدای مسیر دسترسی به زو87
اوان از وضعیت تخلیه ی نخاله های ساختمانی در محل  تازه تاسیس ضمن اینکه دهیاری بوداهالی را نیز دچار مشکالتی کرده 

در این روستا نیـز  . است  هو یا جاده ی خروجی منطقه به سمت معلم کالیه اعتراض شدیدی دارد و پیگیری هایی نیز انجام داد
بـا کمـی   . در تعدادی از خانه ها زباله ها سوزانده می شوند و خاکستر زباله های نیم سوز همانطور در طبیعت باقی مـی ماننـد   

در آب گیرهای اطراف روستا به شکل محسوسـی تخلیـه شـده و     زباله دقت پراکندگی زباله در باغات نیز مشهود است متاسفانه
  ارآن مشهود است آثار زیانب

  وضعیت کنونی پسماندها در روستای زواردشت  3-3-ب
ایـن روسـتا بـا     )14( .دریاچه واقع شده است  در قسمت شمال غربیخانوار 69و  نفر 158روستای زواردشت با جمعیتی حدود 

ن مهـاجر بـه روسـتا برمـی     در تابستان از جمعیت بیشتری برخوردار است که در تعطیالت بومیا ه های خود اهالیتوجه به گفت
یکـی از مکـان هـای    . در چند جای این روستا زباله تخلیه می گردد . دارد ) تابستان ( ردشگر فصلی بیشتر میهمان و گ .گردند

همجوار با گورستان است که بارها اعتراض اهالی را در پی داشته و دیگری نیز دره ای مشرف به رودخانـه   مسیلتخلیه ی زباله 
برنامـه ای توسـط شـورا بـه مـدت       85تـا   84اسفانه سر ریز زباله به رودخانه تخلیه می شود البته حدود سال های است که مت

کوتاهی به اجرا در امده که در قبال دریافت مبلغی به صورت ماهیانه زباله ها توسط افرادی که اندک حقوق ماهیانه نیز دریافت 
باله در مزارع و جوی ها بسـیار  در این روستا وجود ز. ت ین کار متوقف شده اساما اکنون ا. می کرده جمع اوری می شده است 

  . ح و مشخص است واض



  
  وضعیت کنونی پسماندها در روستای زرآباد  4-3-ب

در ایام مذهبی  که )14(دریاچه واقع شده است  غربدر قسمت  ساکن دائم خانوار 129و نفر 342این روستا با جمعیتی حدود 
حمـر ،  مـذکور نیروهـایی از سـازمان هـالل ا     وعا و عاشورا پذیرای جمعیت بسیار زیادی است به شکلی که در دوروزبه ویژه تاس

از این رو در ایام  ،وزارت راه و ترابری و نیروی انتظامی به منظور امداد و نجات و کنترل ترافیک در این روستا مستقر می شوند 
روستای دیگر از شیب بسـیار   3به در این روستا که نسبت . یری افزایش می یابد مذکور مقدار پسماند تولیدی به شکل چشم گ

، مدتهاست سیستم مدیریت پسماند به اجرا درآمـده   وچندسال است که دهیاری در آن تاسیس گردیده تری برخوردار استکم
و یـک تیلـر جمـع آوری مـی     این سیستم دارای چندین مخزن فلزی و مشبک در معابر است که توسط خودروی آمیکو . است 

به جرات می توان گفت این حجم از زبالـه بیشـترین   . شود و در مکانی در قسمت جنوبی روستا پسماندها رها سازی می شوند 
مقدار زباله ی انباشته شده در محدوده ی چهار روستا و دریاچه ی مورد نظر است که متاسفانه حیوانات وحشی منطقه از قبیل 

در این روستا اهالی کمتر مبادرت به سـوزاندن زبالـه هایشـان    . کالغ ، سار و سایر پرندگان از آن تغذیه می کنند شغال ، گراز ، 
به نظر می رسد بـرای جمـع آوری   . ابر و آلودگی مخازن زباله مشهود است عضل وجود زباله های سرگردان در معمی کنند اما م

و زباله ها در جایگاه زباله ای کـه  .باله در محدوده ی روستا نیز کماکان مشهود است آثار تخلیه ز. زباله برنامه ای مدونی ندارند 
که بوی بد آن هم پـیش از سـوزانیدن و پـس از آن از بـوی     . در نزدیکی روستا که حدودا صد متر نمی رسد آتش زده می شود

در نهایـت بـا   . ی این روستا به حساب آورد نخاله های ساختمانی را نیز می توان جزو معضالت اصل .سوختن آن آزاردهنده است
راضی نیستند ، ضمن اینکـه شـرایط موجـود بسـیار      اهاتوجه به سیستم یاد شده اهالی این روستا نیز از وضعیت کنونی پسماند

 .دور تر از حداقل استانداردهای موجود است 
  

  :یافته ها
 )ت ، زرآباد وربن ، اوان ، زواردش( آنالیز پسماندهای روستایی  : 1 جدول

  درصد   نوع پسماندها  ردیف

  77  ارگانیک  1
  5/6  کاغذ ، مقوا و کارتن  2
  5/5  شیشه  3
  2/2  پارچه  4
  1/3  نایلکس  5
  1/2  پالستیک  6
  2/1  پت  7
  4/1  فلزات  8
  -  نان خشک  9

  5/0  خاک و خاکروبه  10
  5/0  زباله های عفونی  11
  100  کل

  
و آمار و اطالعات حاصله مبین این موضوع است که تغییر فاحشی در حجم پسـماند هـای    با توجه به آنچه گفته شد بررسی ها

منطقه ایجاد شده است به طوریکه حجم صفر پسماندهای تردر گذشته به میزانی افزایش یافته است که ایجـاد مزاحمـت بـرای    
% 35ه است را نشان میدهد به طوریکه بـیش از  انواع مشکالتی که پسماند های تر برای اهالی ایجاد کرد 1اهالی مینماید نمودار

از منظـره ی زشـت ،   % 15از آلودگی محیط و بهداشت نامناسب ، بـیش از  % 25مردم از بوی بد ناشی از پسماندهای پراکنده ، 
از کـاهش گردشـگر در منطقـه    % 5/2از آلودگی آب و خاک و % 5ازافزایش حیوانات و حشرات در منطقه ، حدود % 15کمتر از 
  .ناراضییند

  



  .آیا زباله برای شما مشکلی ایجاد کرده است ؟ به ترتیب الویت نام ببرید 
  

  مشکالت ناشی از عدم مدیریت زباله در چهار روستا: 1نمودار 
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  به چه منظور ؟ بلیآیا در حال حاضر زباله ها را در منزل تفکیک می کنید ؟ 
  ستاانگیزه های تفکیک از مبدا در چهار رو: 2نمودار 
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  چه مقدار ؟بلی  وافقید اهالی ماهانه مبلغی را به عنوان حق شارژ بپردازند ؟ آیا م
  کمک هزینه ی مردمی برای مدیریت پسماندهای چهار روستا: 3نمودار 
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. موجب گردیده تا بسیاری از اهالی حاضر شوند مبلغـی را جهـت مـدیریت پسـماند منطقـه پرداخـت نماینـد        موجود مشکالت

طبق اطالعات موجـود در   آمده است........ عات مربوط به تمایل مردم جهت پرداخت کمک هزینه ی دفع پسماند در نموداراطال
آنهـا مبلـغ   % 10تومـان و کمتـر از    3000-1000اهالی مبلـغ  % 30تومان ، حدود 1000- 500مردم مبلغ % 60نمودار بیش از 

     )3نمودار (میدانند  تومان را جهت پرداخت ماهیانه مناسب 3000بیش از 
.  گـرم در روز محاسـبه شـد     600به این ترتیب میزان سرانه ی پسماندها هم تر و هم خشک بـه ازای هـر نفـر    . میزان سرانه 

در روسـتاهای   400البته می توان با آموزش صحیح مصرف کردن و دوباره استفاده کردن وزن سرانه ی تولید زباله را تـا عـدد    
بسیاری از وزن پسماندهای تر از سرانه ی مذکور را می توان در باغ و باغچه های  منـازل تولیـد کننـده بـا     .  مذکور کاهش داد

استفاده از روشهای صحیح و آسان دفع نمود تا هم به غنای خاک افزوده شود و هم در صرف انرژی جهت حمـل صـرفه جـویی    
  .شود

  
  :بحث 

ریختنی خود تهیه نکنیم متوجه نمی شویم که چه تعداد از آنها وجود دارد مـثال  تا زمانی که فهرستی از تعداد محصوالت دور  
ما امروزه به جای دستمال از دستمال کاغذی استفاده می کنیم به جای حوله های معمولی و رومیزی های پارچـه ای از حولـه   

است از قوطی های نوشـابه دور ریختنـی   ها و رومیزی های کاغذی استفاده می کنیم و به جای نوشابه هایی که قابل پر کردن 
استفاده می کنیم  شاید بدتر از همه آن باشد که کیسه هایی که در مغازه ها برای حمل محصوالت دور ریختنی به کـار میـرود   

  )4(خود به نحوی طراحی شده که باید دور ریخته شود 
شناخت ارزش ها وجه نظرهـا و انگیـزه دهقانـان اسـتوار      ه ی راجرز برنامه های دگرگونی در روستاها اگر بر پایهیبر اساس نظر

نباشد شکست میخورد لذا مجریان برنامه های توسعه روستایی باید ویژگیهای فرهنگی و جمعیتی مخاطبان و گیرندگان برنامـه  
  )9(های خود را به دقت مد نظر داشته باشد 

  است برای خرده فرهنگ دهقانی ویژگی هایی از این قبیل قایل  راجرز
  عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی -1
 فقدان نوآوری -2
 تقدیر گرایی -3
 پایین بودن سطح آرزوها  تمایالت -4
 چشم پوشی کردن از منافع آتی به خاطر منافع آنی  -5
 کم اهمینی به عامل زمان -6
 خانواده گرایی -7
 وابستگی به قدرت دولت -8
 محلی گرایی -9

 )3(فقدان همدلی -10
  



جم پسماند و انتشار آن در محیط اطراف محل سکونت اهالی به تدریج انگیزه ی تفکیک از به دنبال مشکالت ناشی از افزایش ح
چشم پوشی کردن از منافع آتی به خاطر منافع آنی از جمله ویژگی هاییست که راجرز در . مبدا نیز در آنها به وجود آمده است 

ده ترین و زودبازده ترین روش هـا جهـت حـل مشـکالت     این ویژگی غالبا به انتخاب سا. نظریه ی خود به آن اشاره نموده است
می توان دریافت که بیشترین و اصلی ترین انگیزه جهت تفکیک از مبدا توسط مـردم ،   ) 2( با نگاهی به نمودار. نجر می شودم

انیک بـرای  استفاده از پسماندهای ارگ. آتش زدن آن می باشد که سریعا موجب کاهش حجم زباله و اثرات ناشی از آن می شود
خوراک دام در درجه دوم اهمیت قرار دارد که با افزایش مهاجرت جوانان جویای کار روستا به شهرهای اطراف و تغییر نـوع دام  

  )2عکس. (های اهالی از دامهای بزرگ به دام های کوچک ، این انگیزه رو به کاهش است 
به عنـوان مثـال   . خاصی از سطلهای زباله ی اهالی حذف می شود  بعضی از انواع پسماندهای تولید شده در روستا نیز به دالیل

نان های خشک در گوشه ای از باغ جمـع  . اهالی نان خشک خود را به دلیل اعتقادات مذهبی از پسماندهای خود جدا می کنند
  . آوری می شود یا به خانوارهایی که دارای دام بیشتری هستند داده میشود

  
  :نتیجه گیری
عی روستاهای مذکور از گذشته تا کنون دستخوش تغییرات فراوانی گشته است که این تغییرات اثـر مسـتقیمی بـر    بافت اجتما

  نوع و میزان حجم پسماند به ویژه پسماندهای ارگانیک گذاشته است 
آمـاده  رواج بشقاب ها ، فنجان ها و لیوان های کاغذی یک بار مصرف و ظروف پالسـتیکی همـراه آن بـا ظهـور صـنعت غـذای       

رشد فوق العاده این بخش موجب شد مصرف بشقاب ها ، فنجان هـا و ظـروف غـذای یـک بـار مصـرف از       . همزمان بوده است 
این اقالم و سایر کاالهای دورریختنی هرروزه به وسیله کامیون هـای حمـل زبالـه در    . پیشرفت تضمین شده ای برخوردار باشد 

امروزه دامنه ی چنین تغییراتـی در جوامـع   ) 4.(ل های دفن زباله حمل می شودمسیری یک طرفه از دل اقتصاد به سمت گودا
  روستائی به طرز چشمگیری گسترده شده است

هر روستا به عنوان یک واحد جغرافیائی ظرفی است که اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است انسـان هـا و مسـائل اجتمـاعی و     
  )10. (ی شان که متاثر از آنند در نظر گرفتاقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیای

گسترش روستاها و تغییر در کیفیت زندگی مردم روستا باعث گردید که طبیعت  پسماندهای روسـتائی نیـز تغییرپیـدا کنـد از     
و  طرف دیگر کمیت پسماندها هم افزایش پیدا کرده است این تغییر منجر به ظهور حجم قابل توجهی از زباله های فسـاد پـذیر  

غیر فساد پذیر در معابر و اطراف روستاها گردیده است که به نوبه خود عالوه بر به خطر انداختن بهداشـت مـردم باعـث ایجـاد     
 )7. (مناظر زشت و ناهنجار در طبیعت روستاها شده است

برای کاهش نرخ استفاده در افق بلندمدت زمانی ، خالی شدن روستاها از نیروهای جوان و فعال و افت کیفی جمعیت ، زمینه را 
  از ظرفیت های طبیعی فراهم کرده و در نهایت باعث افت شاخص های کمی و کیفی تولید خواهد شد
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