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پیشگفتار

چکیده
ارزش حفاظتي ويژه منطقه زاگرس مرکزي به دلیل تنوع زيستي کم نظیر آن باعث شده تا سازمان حفاظت محیط زيست
با همکاري برنامه عمران ملل متحد و تسهیالت جهاني محیط زيست در طرحي تحت عنوان حفاظت از تنوع زيستي در
سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي نسبت به تهیه دستورالعمل هايي جهت حفظ تنوع زيستي موجود در اين منطقه و بهره
برداري هاي پايدار از آن بپردازد .در اين میان يکي از عوامل مهمي که در اين منطقه باعث تهديد تنوع زيستي موجود
چه در سطح گونه اي ،زيستگاهي و چه در سطح تنوع ژنتیکي مي گردد ،بهره برداري هاي ناپايدار از منابع موجود در
منطقه است که سبب ايجاد انواع پسماندهاي خانگي و عادي ،کشاورزي ،صنعتي و بهداشتي يا به طور کلي پسماندهاي
خطرناک و غیر خطرناک مي شود .از اين رو اين امر با توجه به اثرات جبران ناپذير ناشي از آن بر سطوح مختلف تنوع
زيستي موجود در منطقه زاگرس مرکزي ،تهیه و تدوين دستورالعمل مديريت پسماند در جوامع روستايي اين منطقه را
ضروري مي نمايد .به اين ترتیب طي گام هاي عملیاتي مختلف به تهیه اين دستورالعمل با رويکرد حفظ تنوع زيستي
زاگرس مرکزي پرداخته شده است .در اين دستورالعمل ،راهنمايي هايي جهت بهبود وضعیت مديريت پسماند جوامع
روستايي اين منطقه در کلیه سطوح آن ،شامل کاهش در مبداء ،تولید ،ذخیره ،جمع آوري و حمل و نقل ،پردازش و دفع،
مراقبت هاي پس از دفع به منظور مديريت پسماندهاي غیرخطرناک و خطرناک ارائه شده است .از مهم ترين اين
راهنمايي ها مي توان به تفکیک پسماندهاي خطرناک از پسماندهاي غیر خطرناک ،سپس تفکیک پسماندها در مبداء
تولید ،فرهنگسازي جهت نهادينه نمودن اصالح الگوي مصرف روستائیان اين منطقه ،اجتناب از تخلیه و پراکنش
پسماندهاي خطرناک و غیر خطرناک در زيستگاه هاي منطقه زاگرس مرکزي اعم از آبي و خشکي و نصب تابلو هاي
هشدار دهنده در ارتباط با اين موضوع در کانون هاي تنوع زيستي و نقاط حساس منطقه ،جمع آوري کلیه پسماندهاي
موجود در فضاي روستاها ،اجتناب از سوزاندن پسماندها در منطقه و مکان يابي مناسب براي دفن پسماندهاي غیر
خطرناک و طراحي و مهندسي محل دفن پسماندها در روستاهاي منطقه اشاره نمود.

 -1مقدمه
رشد شتابنده تغییر و تخريب زيستگاه ها ،بهرهبرداري ناپايدار از منابع طبیعي و مورد تهديد واقع شدن تنوع زيستي در
قرن  21در سراسر دنیا ،منجر به افزايش نگرانيها براي ساير نواحي طبیعي باقیمانده شده است .به طوري که اين
مسئله به يک دغدغه بین المللي تبديل شده تا جايي که سازمان هاي بین المللي از قبیل برنامه عمران سازمان ملل
متحد و ساير ارگان هاي بین المللي حفاظت از محیط زيست و تنوع زيستي را جهت کاهش تهديدات و حفظ تنوع
زيستي به تکاپو واداشته است .از اين رو کشور ايران نیز به دلیل تنوع اقلیمي ،اکوسیستمي و غناي گونه اي در برنامه
هاي بین المللي مطرح بوده و مورد حمايت قرار گرفته است .لذا از اين میان منطقه زاگرس مرکزي به دلیل تنوع
زيستي کم نظیر حاصل از موقعیت جغرافیايي رشته کوه هاي زاگرس ،زمینشناسي ،گوناگوني شکل کالن و خرد زمین،
اقلیم و خاک ،پوشش گیاهي و حیات وحش جانوري ازجمله مناطقي است که از ارزش حفاظتي ويژه اي برخوردار مي
باشد .به اين ترتیب با توجه به اهمیت اين منطقه ،سازمان حفاظت محیط زيست با همکاري برنامه عمران ملل متحد
وتسهیالت جهاني محیط زيست در طرح حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي نسبت به تهیه
دستورالعمل مدي ريت پسماند در جوامع روستايي زاگرس مرکزي به عنوان يکي از دستورالعمل هاي زيست محیطي
مورد نیاز در اين منطقه ،اقدام نموده است .الزم به ذکر است که بحث قابلیت آاليندگي محیط زيست و اجزاي آن نظیر
آب ،هوا ،خاک ،پوشش گیاهي ،حیات وحش و ...توسط پسماندهاي تولیدي در اين منطقه ،باتوجه به تنوع زيستي
منحصر به فرد موجود ،نیاز به ارائه دستورالعمل کاربردي در زمینه مديريت پسماند با رويکرد حفظ تنوع زيستي ،را بیش
از پیش نمايان مي سازد .از اين رو هدف از انجام مطالعات حاضر ،تدوين دستورالعمل مديريت پسماند در جوامع
روستايي زاگرس مرکزي مي باشد تا با قابلیت اجرايي اين دستورالعمل توسط مردم منطقه و ارگان هاي ذيربط ،گامي
در جهت حفظ تنوع زيستي منطقه و دستیابي به اهداف توسعه پايدار و زيست محیطي طبق مستندات دستور کار 21
برداشته شود.
 -2تعاریف
در جدول  1تعاريف کلیه واژگان و اصطالحات کاربردي در اين دستورالعمل ارائه شده است.
جدول  : 1تعاريف واژگان و اصطالحات کاربردي در دستورالعمل مديريت پسماند در جوامع روستايي زاگرس مرکزي
گوناگوني بین موجودات زنده از انواع منابع شامل دريا و خشکي و مجموعه هاي اکولوژيکي که آنها بخشي از آن
تنوع زيستي
هستند را تنوع زيستي مي گويند .اين تنوع شامل تنوع در درون گونه ها(ژنتیکي) و بین گونه ها ،جمعیت ها و
)(Biodiversity
اکوسیستم ها مي گردد ,IUCN ) .بند  2کنوانسیون تنوع زيستي ) 1992,
نقاط داغ کانون تنوع زيستي منطقه اي از جغرافیاي زيستي با مخزن قابل توجهي از تنوع زيستي است که
درمعرض خطر نابودي مي باشد .در کتب بوم شناسي نیز در تعريف نقطه داغ آمده است"منطقه اي جغرافیايي
زيستي است که داراي يک منبع مشخص ازنوع زيستي است که در معرض تهديد از سوي انسان است .اين
کانون هاي تنوع زيستي
مناطق بايد داراي دو معیار باشند:
()Hot Spots
 -1حداقل  0/5درصد يا1500گیاه آوندي از گونه هاي گیاهي اندمیک را شامل مي شود.
 -2حداقل  70درصد پوشش گیاهي اولیه خود را از دست داده باشد .به طور کلي  25کانون تنوع زيستي در
سطح جهاني وجود دارد .اين نقاط که کمتر از  %2مساحت جهان را در برگرفته ،در حدود  ٪50از تنوع زيستي
زمین را شامل مي شود.
آن چه که فرآيند زيستن را احاطه کرده ،آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد.
محیط زيست)(Environment

حفاظت از محیط زيست
( Environmental
)Conservation

آلودگي ()pollution

پسماند ()Solid Waste

حفاظت از محیط زيست و پیشگیري از آلودگي آن عبارت است از استفاده از فرايندها ،روش هاي کاري ،مواد يا
محصوالتي که موجب اجتناب ،کاهش يا کنترل آلودگي شوند که مي تواند شامل بازگرداني (بازيافت ،تصفیه،
تغییر فرآيند ،مکانیزم هاي کنترل ،استفاده بهینه از منابع) و جايگزيني مواد باشد.
منظور از آلوده ساختن محیط زيست عبارت است از پخش يا آمیختن مواد خارجي به آب يا هوا يا زمین به
میزاني که کیفیت فیزيکي ،شیمیايي يا بیولوژيک آن را بطوريکه زيانآور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و
يا گیاهان و يا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد( .مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زيست ،جلد اول ،صفحه
 ،14دفتر حقوقي و امور مجلس ،بهمن )1379
به مواد جامد ،مايع و گاز (غیر از فاضالب) گفته مي شود که به طور مستقیم يا غیرمستقیم حاصل از فعالیت
انسان بوده و از نظر تولید کننده ،زايد تلقي مي شود.

پسماندهاي غیرخطرناک
( Non-Hazardous Solid
)Waste

پسماندهايي که قابلیت بازيافت ،کمپوست و استفاده مجدد و بازگشت به چرخه مصرف را بدون ايجاد خطر داشته
باشند.

پسماندهاي خطرناک
()Hazardous Solid Waste

شامل زايدات يا ترکیباتي از زايدات که در طبیعت مقاوم يا غیرقابل تجزيه بوده و يا مي توانند کشنده باشند و يا
تجمع زيستي داشته باشند.

پسماندهاي عادي

به کلیه پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعالیت هاي روزمره انسان ها در شهرها ،روستاها و
خارج از آن ها تولید مي شود ،از قبیل پسماند هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
به کلیه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها ،مراکز بهداشتي ،درماني ،آزمايشگاه هاي تشخیص
طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شود .ساير پسماندهاي خطرناک بیمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

)(OrdinaryWaste

پسماندهاي پزشکي (بیمارستاني)
)( Hospital Waste

پسماندهاي ويژه
)(Special waste

پسماندهاي کشاورزي
( Agricultural
)Waste

پسماندهاي صنعتي
))Industrial Waste

مديريت اجرايي پسماند
(Solid waste
executive
)management
دفع()Disposal

به کلیه پسماندهايي گفته مي شود که به دلیل باال بودن حداقل ،يکي از خواص خطرناک ،از قبیل سمیت،
بیماري زايي ،قابلیت انفجار يا اشتعال ،خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نیاز داشته باشد و آن دسته از
پسماندهاي پزشکي و نیز بخشي از پسماندهاي عادي ،صنعتي ،کشاورزي که نیاز به مديريت خاص دارند ،جز
پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
به پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي تولیدي در بخش کشاورزي گفته مي شود از قبیل فضوالت،الشه حیوانات
(دام ،طیور و آبزيان) محصوالت کشاورزي فاسد يا غیرقابل مصرف.
به کلیه پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پااليشگاهي صنايع گاز ،نفت و
پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبیل براده ها ،سرريزها و لجن هاي صنعتي.
شخصیت حقیقي يا حقوقي است که مسئول برنامه ريزي ،ساماندهي ،مراقبت و عملیات اجرايي مربوط به تولید،
جمع آوري ،ذخیره سازي ،جداسازي ،حمل و نقل ،بازيافت ،پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطالع
رساني در اين زمینه مي باشد.
کلیه روش هاي از بین بردن يا کاهش خطرات ناشي از پسماندها ،از قبیل بازيافت ،دفن بهداشتي ،پسماند سوزي.

کلیه فرآيندهاي مکانیکي ،شیمیايي ،بیولوژيکي که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد( .قانون مديريت
پردازش()Processing
پسماندها مصوب ) 1383/ 3/17
به کلیه اقداماتي که در راستاي دفع اصولي و صحیح پسماندها به محیط زيست و همچنین جلوگیري از تولید
بیش از حد آنها انجام مي پذيرد مديريت پسماند گويند .مجموعه مقررات سیستماتیک کنترل کاهش در مبداء،
مديريت پسماند
 ( Solid Wasteتولید ،ذخیره ،جمع آوري ،حمل و نقل ،پردازش و دفع ،مراقبت هاي پس از دفع مديريت پسماند نامیده مي شود.
)( Managementمنوري ،مسعود ،فرهام ،امین شرعي ،1388 ،مديريت و طراحي جمع آوري پسماندهاي شهري ،جهاد دانشگاهي
واحد صنعتي امیر کبیر)
به مجموعه مواد جامدي گفته مي شود که بطور مستقیم يا غیر مستقیم حاصل فعالیت روزمره روستايیان بوده و
پسماندهاي روستايي

( )Rural Solid Wasteاز نظر تولید کننده زايد تلقي مي شود( .عمراني قاسمعلي و همکاران ،1390 ،شیوه نامه تهیه بیوکمپوست از
پسماندهاي فسادپذير و فضوالت دامي در مناطق روستايي کشور معاونت امور دهیاري ها دفتر هماهنگي عمراني
و خدمات روستايي ،پژوهشکده مديريت شهري و روستايي گروه محیط زيست)

 -3ضرورت تدوین دستورالعمل مدیریت پسماند درجوامع روستایی زاگرس مرکزی
تنوع زيستي کم نظیر حاصل از موقعیت جغرافیايي رشته کوه هاي زاگرس ،زمینشناسي ،گوناگوني شکل کالن و خرد
زمین ،اقلیم و خاک ،پوشش گیاهي و حیات وحش جانوري در منطقه زاگرس مرکزي ،اين منطقه را در زمره زيست بوم
هاي حساس و شکننده کشور با ارزش حفاظتي ويژه قرار داده است.
از اين رو آلودگي محیط زيست اين منطقه در اثر پسماندهاي تولیدي ،موجبات آسیب به محیط زيست و در نتیجه
تخريب زيستگاه هاي طبیعي و کاهش تنوع زيستي را فراهم ساخته است .لذا توجه به تنوع زيستي منحصر به فرد
موجود و تهديدات زيست محیطي ناشي از عدم مديريت پسماندهاي روستايي در اين منطقه ،ضرورت ارائه دستورالعمل
کاربردي در زمینه مديريت پسماند با رويکرد حفاظت از تنوع زيستي جهت همسوسازي بهره برداري هاي مختلف
محیط زيست با حفظ تنوع زيستي را بیش از پیش نمايان مي سازد.
 -4مروری بر سوابق تحقیق (دستورالعمل های موجود)
در اين بخش دستورالعمل هاي ملي و بین المللي مديريت پسماندهاي جوامع روستايي مورد بررسي قرار گرفته است.
 -1-4دستورالعمل های ملی
با توجه به اينکه در مناطق پايلوت زاگرس مرکزي عمده فعالیت مردم روستاها کشاورزي و دامداري است ،لذا
پسماندهاي تولیدي ناشي از اين فعالیت ها مربوط به پسماندهاي کشاورزي و عادي و نیز بیمارستاني مي باشد ،که از
اين میان بعضي از پسماندهاي تولیدي جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي گردند ،همچنین با توجه به اهمیت تنوع
زيستي زاگرس مرکزي در صورت استقرار صنايع در منطقه در آينده ،در اين دستورالعمل ،مديريت پسماندهاي صنعتي
نیز لحاظ شده است .از اين رو کلیه دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي مرتبط با اين نوع از پسماندها در سطح ملي در
جدول  2ارائه گرديده است.
جدول  : 2دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ملي در رابطه با مديريت پسماندهاي روستاهاي کشور











دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ملي در رابطه با مديريت پسماندهاي عادي توسط سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور
شیوه نامه دفن بهداشتي پسماندهاي عادي در سطح روستاهاي کشور (در مرحله تصويب )1393
دستورالعمل مکان يابي ،احداث و راهبري مراکز دفن پسماندهاي عادي()1391
شیوه نامه تهیه بیوکمپوست از پسماندهاي فساد پذير و فضوالت دامي در مناطق روستايي کشور (ابالغ)1391
شیوه نامه پردازش ،جداسازي و بازيافت پسماندهاي عادي در مناطق روستايي کشور (ابالغ )1391
دستورالعمل و راهنماي ساخت واحد هاي بیوکمپوست خانگي در مناطق روستايي
دستورالعمل نحوه تعیین هزينه خدمات مديريت پسماندهاي روستايي
شیوه نامه نحوه استفاده از قبض هزينه خدمات مديريت پسماندهاي جامد روستايي
دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداري موقت پسماندهاي جامد در مناطق روستايي کشور()1384
تفاهم نامه همکاري مشترک ،وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،دفتر مناطق محروم نهاد رياست جمهوري در خصوص توسعه
سیستم مديريت پسماندها و بهداشت محیط روستايي



تفاهم نامه همکاري مشترک وزارت کشور و برنامه عمران سازمان ملل متحد در خصوص توانمند سازي دهیاري ها در جهت توسعه سیستم مديريت
پسماندهاي روستايي



ضوابط زيست محیطي محل هاي دفع پسماندهاي عادي ( )1389سازمان حفاظت محیط زيست.
دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ملي در رابطه با مديريت پسماندهاي کشاورزي تهیه شده توسط وزارت جهاد کشاورزي




























دستورالعمل نحوه کاربري لجن فاضالب در زمین هاي 
کشاورزي به عنوان کود(سازمان حفاظت محیط 

زيست)1389
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي

کشاورزي سازمان حفاظت محیط زيست)1389

ضوابط و روشهاي اجرايي مديريت پسماندهاي

کشاورزي

دستورالعمل هاي پسماند کودهاي شیمیايي
دستورالعمل نحوه برچسب زدن قوطي هاي سم

دستورالعمل طراحي ظروف نگهداري سم
دستورالعمل تولید و عرضه سم براي موسسات و 

شرکت هاي دفع آفات

دستورالعمل اقدامات بهداشتي پس از مصرف سم

دستورالعمل ساختمان فیزيکي انبارهاي نگهداري سم

دستورالعمل انبار کردن سم
دستورالعمل رعايت نکات ايمني براي جلوگیري از آتش 

سوزي انبارهاي نگهداري سم

دستورالعمل نظارت و بازرسي سموم

دستورالعمل خريد و فروش سم براي فروشندگان

دستورالعمل جمع آوري و حمل و نقل سموم

دستورالعمل خريد سم توسط کشاورز

دستورالعمل مصرف سم توسط کشاورز
دستورالعمل نگهداري و انبار کردن سم توسط کشاورز 

دستورالعمل امحاء ظروف سم براي کشاورزان

دستورالعمل امحاء ظروف سم براي توزيع کنندگان

دستورالعمل امحاء ظروف سم براي فروشندگان سم

دستورالعمل کاهش مصرف سم توسط کشاورز
دستورالعمل امحاء ظروف و کیسه هاي بذر براي توزيع 

کنندگان
دستورالعمل امحاء ظروف و کیسه هاي بذر براي 

فروشندگان
دستورالعمل نحوه برچسب زدن کیسه ها و يا گوني 

هاي کود
دستورالعمل تولید و عرضه کودهاي شیمیايي براي 

موسسات و شرکت ها

دستورالعمل استفاده از فضوالت بعنوان کود در اراضي کشاورزي
دستور العمل مديريت پسماندهاي تولید شده براي پرسنل واحدهاي دامپروري
دستور العمل ساختمان فیزيکي انبارهاي نگهداري موقت پسماندها در واحدهاي
دامپزشکي
دستور العمل معدوم نمودن داروها و مواد بسته بندي
دستور العمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه هاي دام
دستور العمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه هاي طیور
دستور العمل بي خطر سازي  ،تصفیه  ،وامحاء پسماندهاي دامپزشکي در واحدهاي
دامپزشکي ،تولید و تکثیر دام  ،طیور و آبزيان  ،آزمايشگاه ها و...
دستورالعمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه گاو
دستورالعمل کنترل بیماري تورم عفوني بیني و ناي گاوIBR
دستورالعمل ساختمان فیزيکي کشتارگاه هاي طیور
دستورالعمل اقدامات بهداشتي و قرنطینه اي در دامداري ها
دستورالعمل ايستگاه بازرسي در طول کشتار طیور
دستورالعمل روشهاي نگهداري گوشت دام براي کاهش پسماندها
دستورالعمل طريقه کمپوست نمودن فضوالت
دستورالعمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه گوسفند
دستورالعمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه طیور
دستورالعمل مديريت پسماندهاي صنايع دباغي و چرم
دستورالعمل مديريت الشه حیوانات
دستورالعمل ضوابط و مديريت بهداشتي کشتارگاه هاي طیور گوشتي
دستورالعمل ضوابط کاهش پسماندها در کشتارگاه هاي دام
دستورالعمل ايجاد تاسیسات انباشت فضوالت
دستورالعمل نگهداري پسماندهاي مراکز دامپزشکي
دستورالعمل تفکیک ،جمع آوري حمل و دفع پسماندهاي دامپزشکي
دستورالعمل کاهش پسماندهاي گیاهان دارويي
دستورالعمل مديريت پسماند جنگلي
دستورالعمل مديريت پسماند دامداري ها
دستورالعمل مديريت پسماند واحدهاي پرورش طیور
دستورالعمل مديريت الشه حیوانات براي کاهش پسماندها
دستورالعمل عمومي مديريت پسماند شیر از نظر بهداشتي
دستورالعمل مراحل تولید شیر براي کاهش میزان پسماند
دستورالعمل شیردوشي براي کاهش پسماندها
دستورالعمل نگهداري و حمل و نقل فرآورده هاي شیر براي کاهش پسماندها
دستورالعمل ايجاد تاسیسات انباشت فضوالت
























































دستورالعمل کمپوست فضوالت
دستورالعمل استفاده از فضوالت بعنوان کود در اراضي کشاورزي
دستورالعمل مديريت فضوالت احشام و ماکیان
دستورالعمل مديريت ذخیره سازي کود جامد
دستورالعمل مديريت ذخیره سازي کود نیمه جامد
دستورالعمل کاهش پسماندهاي صنايع تبديلي بخش کشاورزي
دستورالعمل مديريت پسماندها براي مديران صنايع
دستور العمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه هاي صنعتي دام
دستور العمل مديريت پسماندهاي کشتارگاه هاي صنعتي طیور
دستور العمل مديريت پسماندهاي صنعت تولید کودهاي آلي
دستورالعمل کاهش پسماندهاي گندم
دستورالعمل کاهش پسماندهاي لوبیا
دستورالعمل کاهش پسماندهاي پنبه
دستورالعمل کاهش و مديريت پسماندهاي گوجه فرنگي
دستورالعمل کاهش پسماندهاي خیار
دستورالعمل مديريت پسماند پیاز
دستورالعمل کاهش پسماند محصوالت کشاورزي (میوه ،سبزي،محصوالت غده اي)
دستورالعمل مديريت پسماندهاي گندم
دستورالعمل مديريت پسماندهاي دانه هاي روغني
دستورالعمل کاهش پسماندهاي عدس
دستورالعمل کاهش پسماندهاي نخود
دستورالعمل کاهش پسماندهاي نخود فرنگي
دستورالعمل کاهش پسماندهاي سويا
دستورالعمل مديريت سبوس برنج
دستورالعمل مديريت پوسته شلتوک برنج
دستورالعمل مديريت پوشال برنج
دستورالعمل مديريت پسماندهاي محصوالت زراعي
دستورالعمل امنیت زيستي به منظور انجام اقدامات کنترلي کاهش پسماندها
دستورالعمل نظارتي کاهش پسماندهاي واحدهاي دامپزشکي
دستورالعمل ايجاد تاسیسات انباشت فضوالت در کشتارگاه ها دستورالعمل مديريت
دفع سالم و بهداشتي الشه حیوانات

دستورالعمل اقدامات بهداشتي پس از مصرف کودهاي
شیمیايي
دستورالعمل انبار کردن کودهاي شیمیايي
دستورالعمل ساختمان فیزيکي انبارهاي نگهداري
کودهاي شیمیايي
دستورالعمل رعايت نکات ايمني براي جلوگیري از آتش
سوزي انبارهاي نگهداري کودهاي شیمیايي
دستورالعمل نظارت و بازرسي کودهاي شیمیايي
دستورالعمل خريد و فروش کودهاي شیمیايي براي
فروشندگان
دستورالعمل جمع آوري و حمل و نقل کودهاي
شیمیايي
دستورالعمل خريد کود شیمیايي توسط کشاورز
دستورالعمل مصرف کود شیمیايي توسط کشاورز
دستورالعمل نگهداري و انبار کردن کود شیمیايي توسط
کشاورز
دستورالعمل امحاء کیسه ها ،گوني ها و ظروف کود
شیمیايي براي کشاورزان
دستورالعمل امحاء کیسه ها ،گوني ها و ظروف
کودهاي شیمیايي براي توزيع کنندگان
دستورالعمل امحاء کیسه ها ،گوني ها و ظروف
کودهاي شیمیايي براي فروشندگان کودهاي شیمیايي
دستورالعمل کاهش مصرف کود شیمیايي توسط
کشاورز
دستور العمل مديريت پسماندها براي مديران واحدهاي
دامپزشکي
دستورالعمل کاهش پسماند در کلینیک هاي دامپزشکي
و مراکز تولید
دستورالعمل مواد اولیه بکار رفته جهت تولید شیر براي
کاهش پسماندها
دستورالعمل بسته بندي مناسب فرآورده هاي شیر براي
کاهش پسمانده ها
دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ملي در رابطه با مديريت پسماندهاي بیمارستاني و ويژه
تهیه شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشکي و پسماندهاي وابسته (کمیسیون امور زيربنايي ،صنعت و محیط زيست مصوب مورخ
)1386/12/19
دستورالعمل تفکیک ،جمع آوري و دفع مواد زائد جامد بیمارستاني( بخشنامه شماره  7915مورخ  1376/7/28وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
دستورالعمل تفکیک ،جمع آوري و نگهداري موقت پسماندهاي بهداشتي درماني(بخشنامه شماره 6/145243ب س مورخ  1383/11/24وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
دستور العمل مديريت اجرايي پسماندهاي پزشکي ويژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتي و در ماني و ضوابط واگذاري آن به اشخاص حقیقي و حقوقي

دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ملي در رابطه با مديريت پسماندهاي ويژه و صنعتي



شیوه نامه واردات و صادرات پسماندهاي ويژه براساس مفادکنوانسیون بازل
ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي در وزارت نفت

 -2-4دستورالعمل های بین المللی
دستورالعمل ها و راهنماهاي مختلفي در دنیا جهت مديريت پسماند در کشورهاي مختلف تهیه شده که در ادامه برخي
از مهمترين آنها که در تدوين اين دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته ،در جدول  3ارائه شده است.
جدول  : 3دستورالعمل ها و راهنماهاي مختلف در دنیا جهت مديريت پسماند
رديف
1
2

عنوان دستورالعمل ها و راهنماها

کشور پديد آورنده

دستورالعمل هايي براي خط مشي هاي مديريت پساب و پسماند مناطق در بانک توسعه آسیايي ،وزارت بهداشت و آب شرب ،جمهوري
هندوستان.1392،
حال توسعه در نواحي روستايي
مدير پسماند از آموزش کامبوديا و) ،(COMPEDسازمان
مديريت پسماند در دستورالعمل هاي زيست محیطي کشور کامبوديا
مديريتي چائوکیم هنگ.1385 ،

3

راهنماي افزايش مديريت پساب و پسماند در نواحي روستايي

4

دستورالعمل هاي زيست محیطي  :مکان هاي دفن پسماند

آژانس حفاظت محیط زيست آمريکا.1375 ،

5

دستورالعمل ها :تهیه کمپوست و تسهیالت پردازش ارگانیک هاي زيست
محیطي مرتبط

آژانس حفاظت محیط زيست آمريکا.1383 ،

برنامه آب و بهداشت ،بانک جهاني ،دهلي نو ،هندوستان.1391 ،

 -5محدوده زاگرس مرکزی
اين محدوده قسمت هايي از  4استان کشور را در بر مي گیرد .در واقع  60درصد از محدوده زاگرس مرکزي در استان
چهارمحال و بختیاري(شهرستان هاي شهرکرد ،فارسان ،کوهرنگ ،اردل ،کیار ،بروجن و لردگان) 14 ،درصد در
شهرستان هاي بويراحمد و دنا از استان کهگیلويه و بويراحمد 8 ،درصد در شهرستان سمیرم از استان اصفهان 8 ،در صد
در شهرستان سپیدان ،مرودشت (بخش هاي درودزن و کامفیروز) و اقلید(بخش هاي حسن آباد و سده) از استان فارس
با وسعت تقريبي  2/5میلیون هکتار واقع شده است .در نقشه  1موقعیت اين محدوده و مناطق پايلوت طرح حفاظت از
تنوع زيستي زاگرس مرکزي شامل بلداجي -ناغان در چهارمحال و بختیاري ،دناي غربي در کهگیلويه و بوير احمد،
دنا -ونک در اصفهان و کر -کامفیروز در فارس نشان داده شده است.

نقشه  :1موقعیت محدوده زاگرس مرکزي ومناطق پايلوت طرح حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مرکزي

 -1-5بررسی وضعیت تنوع زیستی موجود در زاگرس مرکزی
منطقه زاگرس مرکزي بخشي از نقطه داغ ( )Hot-Spotsتنوع زيستي ايراني -آناتولي است که به عنوان يکي
از  25کانون داغ تنوع زيستي دنیا طبقه بندي شده است .لذا اين امر ،خود به تنهايي بر اهمیت باالي حفاظت از اين
منطقه داللت دارد .با عنايت به تعريف نقاط داغ و حساسیت اين کانون ها در اين بخش کلیه کانون هاي تنوع زيستي
شامل گیاهان موجود و گونه هاي حیات وحش منطقه با در نظر داشتن شاخص هاي آن در قالب نقشه  2تهیه شده،
ارائه مي گردد .در واقع هدف از ارائه اين نقاط ،تعیین مناطق حساس زيستي و محیط هاي پذيرنده اثرات ناشي از بهره
برداري هاي ناپايدار در منطقه مي باشد که در اين میان ،عدم مديريت پسماندها در جوامع روستايي زاگرس مرکزي نیز
از جمله اين نوع بهره برداري ها است.

نقشه  : 2نقاط داغ منطقه زاگرس مرکزي

 تنوع زیستگاهی زاگرس مرکزی
با توجه به اينکه امروزه مهمترين و عمده ترين دلیل انقراض گونه هاي گیاهي و جانوري ،تخريب زيستگاه ها و
اکوسیستم ها مي باشد ،لذا بررسي تنوع زيستگاهي از اهمیت ويژه اي برخوردار است .در واقع پراکندگي پسماندهاي
عادي و کشاورزي و بعضا پزشکي در محیط هاي روستايي و اطراف روستاهاي واقع در مناطق پايلوت طرح ،سبب
آلودگي زيستگاه هاي موجود مي گردد .لذا در اين بخش انواع زيستگاه ها و اکوسیستم هاي طبیعي و انسان ساخت،
موجود در منطقه زاگرس مرکزي معرفي مي گردد (جدول .)4

جدول  : 4انواع اکوسیستم هاي موجود در منطقه زاگرس مرکزي

 بررسی تنوع گونه ای و ژنتیکی زاگرس مرکزی
در اين بخش با توجه به تنوع گونه اي ناشي از تنوع ژنتیکي در منطقه زاگرس مرکزي به بررسي اين دو شاخص در
میان انواع مختلف پوشش گیاهي منطقه و کلیه رده هاي جانوري موجود شامل :پستانداران ،خزندگان ،پرندگان،
دوزيستان و ماهي ها پرداخته شده است.
بررسي هاي فلوريستیکي نشان مي دهد ،در اين منطقه  97تیره از  148تیره 619 ،جنس از 1205جنس و 2372
گونه از  8000گونه گیاهي کشور رويش دارند .در مورد گونه هاي گیاهي اين نکته نیز قابل توجه است که ارزش هاي
ژنتیکي گونه هاي انحصاري به عنوان پشتوانه فلور هر منطقه به خصوص تنوع زيستي کشاورزي محسوب مي گردد،
زيرا مي تواند به عنوان بانک ارزشمند ژنتیکي در جهت اصالح ،دورگ گیري ،ايجاد ارقام و نژادهاي جديد گیاهان
زراعي و باغي مورد توجه قرار گرفته و از سرمايه ارزشمند اين گونه ها به عنوان پشتوانه در بخش کشاورزي سود برد.
طي مطالعاتي که ظرف مدت يکسال 1389-90در مناطق پايلوت زاگرس مرکزي صورت گرفته است و بررسي
مطالعات سالیان گذشته در مجموع  232گونه از پرندگان در زاگرس مرکزي قابل مشاهده است .با توجه به نتايج
حاصل از مطالعات صورت گرفت ،تاالب چغاخور با برخورداري از  78گونه پرنده رتبه اول را اخذ نموده است.
بررسي تنوع گونه اي ماهیان نشان مي دهد که رودخانه بازوفت سفلي داراي بیشترين میزان تنوع گونه اي و رودخانه
مورز دزداران و چشمه سرخون داراي کمترين مقدار تنوع گونه اي بوده اند .تغییرات تنوع گونه اي به صورتي است که
هر چه از سرچشمه هاي رودخانه به سمت قسمت هاي پايیني رودخانه حرکت نمايیم تنوع گونه اي افزايش مي يابد(
 )Sheldon,1968و( .)Foltz,Rahel, 1991منطقه مورد بررسي زاگرس مرکزي داراي تنوع گونه اي بسیار خوبي
مي باشد که تعداد قابل توجهي از گونه هاي ماهیان بومي انحصاري)  (Endemicرا در خود جاي داده است.
تاکنون  6گونه از اين ماهیان که متعلق به  5خانواده مختلف مي باشند در اين منطقه شناسايي شده است اين تعداد
حدود  25درصد گونه هاي ماهیان بومي انحصاري آب هاي شیرين ايران را در بر مي گیرد که خود نشان دهنده
اهمیت منطقه مورد بررسي مي باشد .از پستانداران در منطقه مطالعاتي نیز در مجموع هفت راسته شناسايي شده است.
همچنین در چهار استان محدوده زاگرس مرکزي در مجموع 12تیره 30 ،جنس و  37گونه خزنده شناسايي شده است.

مهم ترين وگسترده ترين جامعه گیاهي منطقه ،جامعه گیاهي بلوط )  (Quercus brantiiاست .اين جامعه گیاهي
بخش هاي وسیعي از منطقه ي زاگرس مرکزي را در استان هاي کهگیلويه و بويراحمد ،فارس ،چهارمحال و بختیاري
و تا حدودي اصفهان را در بر گرفته و به عنوان وسیع ترين جامعه گیاهي کشور و منطقه محسوب مي شود .جنگل
هاي منطقه نشان مي دهد که متأسفانه درختان موجود يا به صورت پاجوش درختان قطع شده است و يا درختان دانه
زاد کهنسال و پیر و فرتوت و معموال به شدت دچار پوسیدگي و ساير عوامل شده اند .در اين جنگل ها معموال هیچ
نهال امید بخشي که بتواند در آينده نزديک يا دور جايگزين درختان پیر و فرتوت فعلي شود ،وجود ندارد .بر اين اساس
اين درختان بسیار زيبا و ارزشمند از نظر حفظ تعادل اکولوژيک با هم ارزش هاي زيست محیطي در مقابل چشمان ما
يکي پس از ديگري از بین مي روند بدون آن که حساسیت چنداني را بر انگیزند .با توجه به نقشه  3کانون هاي تنوع
زيستي زاگرس مرکزي ارائه شده است.

نقشه  : 3کانون هاي مهم گونه هاي جانوري محدوده زاگرس مرکزي

مناطق حفاظت شده
بررسي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محیط زيست در محدوده زاگرس مرکزي مويد اين است که
تعداد  2پارک ملي (دنا و تنگ صیاد) 1 ،اثرطبیعي ملي (الله واژگون) و  10منطقه حفاظت شده (دنا ،دناي شرقي ،آبشار
مارگون ،تنگ بستانک ،سبزکوه ،هلن ،تنگ صیاد ،شیدا ،قیصري ،سیوک) در مجموع مساحتي حدود 291722/94
هکتار دارند که با توجه به وسعت محدوده زاگرس مرکزي 11/77 ،درصد از اين منطقه ،حفاظت شده است (نقشه .)4

نقشه  : 4مراکز حساس محدوده پروژه حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي

 – 6اهداف
به طور کلي اهداف تهیه دستورالعمل مديريت پسماند در جوامع روستايي زاگرس مرکزي عبارتند از:
 تدوين دستورالعمل مديريت پسماند در جوامع روستايي زاگرس مرکزي ،به عنوان يکي از عوامل مهم
جهت حفاظت وبهره برداري پايدار از تنوع زيستي منطقه و دستیابي به اهداف توسعه پايدار با قابلیت
اجرا توسط مردم منطقه و ارگان هاي ذيربط
 ارائه الگويي کاربردي جهت حفظ تنوع زيستي منطقه و ساير مناطق ويژه اکولوژيک در جوامع روستايي
کشور
 لحاظ نمودن تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي و نتايج پروژه "حفاظت از تنوع زيستي در کوهستان
زاگرس مرکزي" در دستورالعمل مديريت پسماند و مراحل مختلف مديريت پسماند
 ارائه روش هاي جديد علمي و کاربردي در مديريت پسماند جوامع روستايي
 ارتقاء وضعیت و بهبود مديريت پسماند روستايي جهت به حداقل رساندن اثرات نامطلوب پسماندهاي
تولیدي برمحیط زيست ،تنوع زيستي و بر طرف نمودن مشکالت زيست محیطي ،بهداشتي و
اجتماعي حاصله
 -7ذینفعان و ذیربطان
اين دستورالعمل به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه میان نهادهاي مسئول و مردم منطقه ،جهت حفاظت از تنوع
زيستي ،دستیابي به توسعه پايدار از طريق مديريت پسماندهاي تولیدي به منظور تبديل بهره برداري هاي ناپايدار به
بهره برداري هاي پايدار در منطقه زاگرس مرکزي به عنوان يکي از مناطق حساس اکولوژيک کشور تهیه و تدوين شده
است:

 ذینفعان و ذیربطان در سطح ملی
 oسازمان حفاظت محیط زيست
 oسازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور
 oوزارت کشور
 oوزارت کشاورزي
 oوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي
 oوزارت صنايع ومعادن
 oوزارت نفت
 oوزارت نیرو
 ذینفعان و ذیربطان در سطح استانی و منطقه ای
 oجوامع مردم محلي
 oگردشگران
 oسازمان هاي مردم نهاد (سمن ها)
 oدهیاري ها و شوراهاي اسالمي روستاهاي چهار استان
 oادارات کل محیط زيست چهار استان (چهارمحال و بختیاري ،کهگیلويه و بويراحمد ،فارس ،اصفهان)
 oسازمان هاي جهاد کشاورزي چهار استان و ادارات کل منابع طبیعي
 oمراکز بهداشت
 oادارات راه و ترابري
 oسرمايه گذاران خصوصي در امر جمع آوري ،بازيافت و احداث مراکز دفن پسماند
 oاصناف و تعاوني هاي محلي بهره برداران
 oموسسات گردشگري
 oسازمان میراٍث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
 oفرمانداري ها و استانداري هاي مربوطه
 -8قوانین و مقررات
بسترهاي قانوني (قوانین و مقررات باالدستي) جهت تدوين اين دستورالعمل عبارتند از:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي
قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران()1390-1394
قانون مديريت پسماندها  1383مصوب هیئت وزيران
آيین نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها  1384مصوب هیئت وزيران
سند ملي محیط زيست کشور1390

 - 9بررسی نحوه مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
بررسي هاي انجام شده در منطقه زاگرس مرکزي مويد آن است که عمده کانون هاي تنوع زيستي به ترتیب
در مناطق واقع در استان چهارمحال و بختیاري ،کهگیلويه و بوير احمد ،اصفهان و فارس مي باشد .از طرفي عمده
کاربري هاي اراضي محدوده مورد مطالعه شامل جنگل ،مرتع ،کشاورزي و پهنه هاي آبي است ،لذا مهمترين فعالیت
هاي اقتصادي مردم منطقه دامداري و کشاورزي است .از اين رو در حال حاضر ،عمده پسماندهاي تولیدي در جوامع
روستايي اين منطقه از نوع پسماندهاي کشاورزي و عادي و بعضا ويژه و بیمارستاني است اما در آينده امکان استقرار
صنايع نیز در اين منطقه وجود دارد ،لذا در يک دسته بندي جزئي مي توان پسماندهاي روستايي را زير مجموعه دو نوع
پسماند خطرناک و غیر خطرناک دانست که طبق جدول  5عبارتند از:
جدول  : 5انواع پسماندهاي روستايي
پسماندهای تولیدی در جوامع روستایی منطقه مطالعاتی

انواع پسماند موجود در جوامع
روستایی

پسماند غیر خطرناک

پسماندهای عادی

وکوچه ها ،وسایل مستعمل و لجن های حاصل از تخلیه چاه های جذبی فاضالب
خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند.
پسماندهای کشاورزی
پسماندهای ویژه

پسماند خطرناک

پسماندهای مواد غذایی ،آشغال ،خاکستر ،نخاله های ساختمانی ،پسماند خیابان ها

پسماندهای کشاورزی و باقیمانده های گیاهی ،فضوالت دام و طیور و الشه حیوانات
پسماندهای سمی و خطرناک ناشی از مصرف سم و کود شیمیایی و بعضا پسماندهای
بیمارستانی و صنعتی

پسماندهای بیمارستانی

پسماندهای پزشکی ،پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از خانه های بهداشت روستاها

پسماندهای صنعتی

پسماندهای حاصل از فعالیت های فرآیندی در صنایع شامل براده ها ،سرریزها و لجن
های صنعتی

نوع پسماندهاي تولیدي در جوامع روستايي زاگرس مرکزي و نیز اطالعات به دست آمده از سازمان هاي مختلف از
قبیل ادارات کل حفاظت محیط زيست استان هاي چهارگانه در اين طرح و بازديدهاي میداني انجام شده ،مويد اين
است که يک سري فعالیت هايي جهت مديريت پسماند در بعضي از اين استان ها صورت گرفته که در جدول 6
وضعیت مديريت پسماند و نوع فعالیت هاي انجام شده در اين زمینه به تفکیک مناطق پايلوت ،ارائه شده است.

نام استان

منطقه مورد بررسي

وضعیت موجود پسماندها
در روستاهاي پايلوت

جدول  : 6وضعیت مديريت پسماندها در مناطق پايلوت جوامع روستايي زاگرس مرکزي
متولي مديريت پسماندها
وضعیت موجود مديريت پسماندها در روستاهاي پايلوت
در روستاهاي پايلوت

چهارمحال و
بختیاري

دهستان چغاخور در
بخش بلداجي

پسماند ها به دلیل نبود  -جمع آوري هفتگي پسماند ها در روستاهاي بزرگ
امکانات و عدم فرهنگسازي
در حاشیه روستاها پراکنده  -تخلیه به محل هاي دفن اطراف روستا بدون رعايت مالحظات بهداشتي
است.
– سوزاندن پسماند ها

(بلداجي -ناغان)

_ دهیاران روستا
_ در روستاهاي
فاقد دهیاري با
بخشداري
بلداجي است

وضعیت اتفاقات تهديد کننده تنوع
زيستي در مناطق پايلوت ناشي از
عدم مديريت پسماندها
موردي گزارش نشده است.

 طرح جامع مديريت پسماند بخش انجام شده ولي عملي نشده و از اعتبار افتادهاست.

دهستان کیار
در بخش ناغان

پسماند ها به در مراکز دفن
به نحو مطلوب دفن نمي
شوند.

 کمیته مکان ياب دفن پسماند در سال هاي گذشته در دهستان چغاخور درپالک چم گاو چغاخور ،محلي را جهت مجتمع نمودن پسماندهاي روستايي تعیین
نموده که به دلیل عدم وجود امکانات و اعتبارات الزم بال استفاده مانده است.
تشکیل جلسه کمیته مکان ياب دفن پسماند شهرستان در سال  1392و تعیین 5مکان جهت دفن بهداشتي پسماند در بخش ناغان (روستاهاي معدن ،برنجگان،
جوزستان ،دورک و حیدر آباد)
پسماندهاي شهر ناغان جمع آوري شده و به مرکز دفن پسماند منتقل مي شودولي در اين مرکز هیچ فعالیت خاصي بر روي پسماندها و مديريت آن صورت نمي
گیرددر روستاها نیز پسماندها جمع آوري شده و به مرکز دفن پسماند منتقل مي
شود.
-پسماندهاي بیمارستاني (بیمارستان امام جواد (ع) ناغان به بیمارستان امام حسین

_ شهرداري ها  -در اکثر مراکز دفن آتش سوزي
اتفاق مي افتد از جمله آتش سوزي
درشهر ها
_ دهیاران روستا منطقه سبز کوه در محل دفن
پسماند اطراف روستاي دورک در
_ بخشداري در
روستاهاي فاقد تاريخ 1393/3/13
دهیاري
 نشت مواد نفتي در ايستگاه شهیدزارع گندمکار و در پي آن آلودگي
آب آشامیدني روستاي سرخون

فارسان منتقل و در آنجا بي اثر مي گردد.
پسماندهاي پزشکي خانه هاي بهداشت روستايي توسط شبکه بهداشتشهرستان کیار جمع آوري و مديريت مي گردد.
نام استان

منطقه مورد بررسي

متولي مديريت پسماندها

وضعیت موجود پسماندها
در روستاهاي پايلوت
وضعیت موجود مديريت پسماندها در روستاهاي پايلوت

کهگیلويه و بوير
احمد

پاتاوه -دنا

پسماند ها به در مراکز دفن -جمع آوري و حمل و نقل با ماشین هاي شهرداري و دفن انجام مي شود.
به نحو مطلوب دفن نمي
روستادرمجاورشهربوده و همراه با پسماند هاي شهري دفع مي شود.شوند.

در روستاهاي پايلوت

شهرداري ها در شهرها
دهیاري ها در روستا ها

(دناي غربي)
در سطح روستاها سطل هاي جمع آوري پسماندوجود دارد که توسط ماشین جمعآوري پسماند زير نظر دهیاري به مکان مشخص دفن منتقل مي شوند.
سه روز يکبار جمع آوري پسماند ها در سطح روستا ها انجام مي شود.پسماند عفوني شبکه بهداشت سي سخت به ياسوج منتقل و امحاء پسماندصورت مي گیرد.
پسماندهاي کشاورزي توسط جهاد کشاورزي انبار و به ساير شهرها جهت امحاءفرستاده مي شود.
 طرح جامع مديريت پسماند شهرستان دنا توسط شهرداري شهر سي سخت تهیهشده است که به علت فقدان اعتبارات الزم مسکوت مانده است.

نظارت شبکه بهداشت

وضعیت اتفاقات تهديد کننده تنوع
زيستي در مناطق پايلوت ناشي از
عدم مديريت پسماندها

اکثرا گونه هاي وحشي در میان
پسماند ها در محل دفن تجمع دارند

اصفهان

دنا -ونک

(دنا-ونک)

عدم جمع آوري پسماندها -جمع آوري پسماند هاي روستاها و سرويس دهي نامنظم به دلیل پراکنده بودن
به طور منظم و مطلوب و روستاهاي موجود و فقدان وسیله حمل پسماند
نیز فقدان محل مشخص
انتقال پسماند ها به خارج از محل توسط برخي از اهالي روستاجهت دفن پسماند

دهیاري ها در روستا
ها

موردي گزارش نشده است.

انجام دوره آموزشي دهیاران و اعضاء شوراهاي اسالمي روستاهاي شهرستانسمیرم در ارتباط با مديريت پسماندها توسط طرح زاگرس با همکاري اداره کل
حفاظت محیط زيست استان اصفهان و سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد
شهرداري اصفهان در سال . 1389
نام استان

منطقه مورد بررسي

متولي مديريت پسماندها

وضعیت موجود پسماندها
در روستاهاي پايلوت
وضعیت موجود مديريت پسماندها در روستاهاي پايلوت

فارس
(کر -کامفیروز)

بخش کر

تعاوني دهیاري ها تالش -پسماند کشاورزي توسط خريداران غیر بومي خريداري مي شود.
نمودند حداکثر آيتم هاي
مربوط به قوانین مديريت -پسماند عادي توسط تعاوني دهیارها به سايت دفن پسماند منتقل و دفن مي
گردد.
پسماند را رعايت نمايند.
 جلسات متعدد در بخشداري و مساجد و ديگر مکان هاي عمومي جهت فرهنگسازي مديريت پسماند صورت گفته است.
جهت تفکیک و استفاده از پسماند تر جهت تهیه کود کمپوست مطالعات دقیقي واقداماتي توسط بخشداري انجام شده است که اسناد آن در شهرداري کامفیروز
موجود مي باشد.

در روستاهاي پايلوت
در شهر خانیمن
شهرداري تعاوني
دهیاري ها در
روستاهاي اين بخش

وضعیت اتفاقات تهديد کننده تنوع
زيستي در مناطق پايلوت ناشي از
عدم مديريت پسماندها
موردي گزارش نشده است.

يخش کامفیروز

دهیاري ها تابع قانون -پسماند عادي توسط دهیارها به سايت دفن پسماند منتقل و دفن بهداشتي
مديريت پسماند و آيین نامه پسماند صورت مي گیرد.
اجرايي آن در مناطق مي
جمع آوري پسماندها توسط خودرو و دفن بهداشتي با هماهنگي بخشداري وباشد.
بدون آيین نامه اجرايي انجام مي شود.
فرهنگ سازي توسط بخشداري با دريافت وجوه به صورت ماهیانه از خانوارها بامبلغ  2500تومان بابت جمع آوري پسماند ها و با مشارکت خوب مردم انجام مي
شود.
تحوبل خودروي وانت بار به دهیاري ها و حفر ترانشه در محلي مخصوص جهتجمع آوري و دفن بهداشتي پسماند.

دهیاري ها در روستا موردي گزارش نشده است.
ها

طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

 -10بررسی عوامل تخریب تنوع زیستی ناشی از عدم مدیریت پسماندها در جوامع
روستایی زاگرس مرکزی
طبق بررسي هاي انجام شده در روستاهاي پايلوت زاگرس مرکزي ،عواملي نظیر بهره برداري هاي
ناپايدار به ويژه کشاورزي ،دامداري و بعضا گردشگري ناپايدار ،تولید انواع مختلف پسماند را در اين مناطق
سبب شده که طي آن عدم مديريت صحیح پسماندهاي تولید شده و پراکنش آن ها در طبیعت ،يکي از علل
تخريب تنوع زيستي با توجه به سطوح تنوع زيستي ،کارکردهاي اکولوژيک آن و نیز کانون هاي تنوع
زيستي(نقاط داغ) موجود در منطقه مي باشد.
از اين رو در صورت اعمال مديريت پسماندها در هر يک از بهره برداري هاي مذکور مي توان آنها را از حالت
ناپايداري به سمت بهره برداري هاي پايدار جهت دستیابي به اهداف توسعه پايدار سوق داد ،تا به اين طريق،
از ايجاد عوامل تهديد کننده تنوع زيستي در منطقه جلوگیري نمود .در جدول  7عوامل تهديد کننده تنوع
زيستي (زيستگاه ها ،گونه هاي گیاهي و جانوري) مناطق پايلوت زاگرس مرکزي ناشي از عدم مديريت
پسماندها ارائه شده است.
جدول  : 7عوامل تهديد کننده تنوع زيستي (زيستگاه ها ،گونه هاي گیاهي و جانوري) مناطق پايلوت زاگرس مرکزي ناشي از
عدم مديريت پسماندها
سطوح تنوع زیستی زاگرس مرکزی

عوامل تهدید کننده تنوع زیستی

تحت اثر
آبی

زیستگاه ها

تخلیه پسماندها و ورود رواناب های حاوی شیرابه های ناشی از پسماندها در پیکره های آبی ،عدم جمع آوری پسماندها در
اکوسیستم های آبی

خشکی

تخلیه پسماندها در اکوسیستم های خشکی و آلودگی خاک بر اثر شیرابه های ناشی از پسماندها ،سوزاندن بقایای کشت در
آخر فصل و از بین بردن گیاهان حاشیه مزارع به بهانه جلوگیری از پناه گرفتن آفات
سوزاندن پسماندها ،عدم مدیریت پسماندهای مختلف تولیدی در اکوتوریسم منطقه ،بهره برداری هر گونه گیاه خوراکی
توسط گردشگران باکم ترین تعهدی در منطقه ،رها کردن پسماند ها و پسمانده مواد غذایی و به خصوص پسماند های غیر

گونه های گیاهی

قابل تجزیه در محیط ،عدم وجود تابلوهای هشدار دهنده در اکثر جاذبه ها ی طبیعی (مناطق حفاظت شده و کانون های تنوع
زیستی منطقه) (این وضعیت اسف بار را می توان در فصل بهار در منطقه حفاظت شده دنای شرقی به خصوص در منطقه
کوهگل مشاهده کرد)

گونه های پروانه ها ،خزندگان و
دوزیستان
گونه های پستانداران
گونه های پرندگان

استفاده از سموم شیمیایی مختلف جهت نابودسازی آفات ،علف های هرز و قارچ ها ،سوزاندن بقایای کشت در آخر فصل و
از بین بردن گیاهان حاشیه مزارع به بهانه جلوگیری از پناه گرفتن آفات
حضور گردشگران و تولید پسماندها در همه بخش های زاگرس مرکزی ،آلودگی های شیمیایی و هجوم پسماندها
عدم جمع آوری الشه ها و باقیمانده اعماء و احشاء بدن دام های اهلی که آنتی بیوتیک و سایر داروها را مصرف کرده اند از
محیط ،عدم جمع آوری پسماندهای حاصل از سموم دفع جوندگان یا سایر مواد شیمیایی و آفت کش ها

زهرا اله داد

دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی

طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

 - 11بررسی اثرات ناشی از عدم مدیریت پسماندها در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
برتنوع زیستی این منطقه
عدم کنترل پسماندهاي روستايي و انتشار آنها در محیط روستا موجب آلودگي عناصر(آب ،خاک و هوا)
تشکیل دهنده و بستر زيست گونه هاي مختلف گیاهي و جانوري موجود در منطقه زاگرس مرکزي مي گردد
که نهايتا باعث تنزل کیفیت زيستگاه هاي گونه هاي مذکور و تهديد تنوع زيستي موجود در اين مناطق شده
است .در جدول  8مهمترين اثرات ناشي از عدم مديريت پسماندهاي روستايي بر تنوع زيستي ارائه شده است.
با عنايت به جدول ذيل ،چون مناطق پايلوت اين طرح در کانون هاي تنوع زيستي واقع شده اند لذا اثرات
ارائه شده ،سبب کاهش کیفیت زيستگاه ها و اکوسیستم هاي موجود ،مسمومیت گونه هاي جانوري و
تخريب پوشش گیاهي منطقه شده که اين امر خود عامل اصلي کاهش تنوع زيستي و سطوح آن ،ناشي از
عدم مديريت پسماندهاي جوامع روستايي به شمار مي رود.
جدول  : 8مهمترين اثرات ناشي از عدم مديريت پسماندهاي روستايي بر تنوع زيستي منطقه
اثرات بر تنوع زیستی منطقه

عدم مدیریت پسماندهای
روستایی
عدم جمع آوری و دفع

آلودگی فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب های سطحی و زیرزمینی توسط پسماندها ،آلودگی

بهداشتی پسماندها شامل

آب ها به انواع سموم ،فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در اثر پخش پسماند در اطراف

سوزاندن پسماند در فضای باز

زیستگاه های آبی ،آلودگی خاک و بیماری های ناشی از آن که اثر مستقیمی در تخریب پوشش

و تلنبارکردن آن در محیط(اعم گیاهی و مرگ گونه های حیات وحش منطقه دارد ،انتشار گازها و بخارات سمی ناشی از
از زیستگاه های خشکی و

سوختن موادی نظیر پالستیک ،انتشار دود ،پراکنده شدن خاکستر و تعفن ناشی از سوختن

آبی)

پسماند ها ،امکان گسترش آتش سوزی و تخریب پوشش گیاهی موجود در منطقه بویژه جوامع
جنگل های بلوط زاگرس مرکزی.

با توجه به نوع پسماندهاي تولیدي در مناطق پايلوت اين طرح که از نوع پسماندهاي عادي،
کشاورزي و بعضا بیمارستاني ناشي از فعالیت هاي جوامع روستايي و گردشگران مي باشد اثرات ناشي از
عدم مديريت صحیح اين پسماندها بر تنوع زيستي منطقه در ادامه تشريح مي گردد.
 در صورت دفن غیر بهداشتي پسماندها ،شیرابه حاصل از آن ها ،آلودگي خاک ،آب هاي زيرزمیني ،آب
هاي سطحي و در نتیجه تخريب زيستگاه ،انتقال بیماري هاي مختلف به حیات وحش و تغییر گونه
هاي غالب حیات وحش در منطقه اي که پسماند ها را به صورت غیر بهداشتي دفن شده ،سبب مي
شود.
 سوزاندن پسماند ها در محیط ،آلودگي هوا و انتشار فیوم هاي سمي را در پي دارد که اثر آن بر گونه
هاي حیات وحش ،موجب نحیف شدن ،عدم رشد کامل ،عدم باروري ،تأخیر در بلوغ ،مشکالت تنفسي
و حتي مرگ آنها مي شود.
زهرا اله داد

دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی

طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

 عدم جمع آوري پسماندهاي ويژه کشاورزي حاوي فلزات سنگین از محیط ،سبب جذب فلزات در
گیاهان شده و با مصرف گیاهان توسط جانوران وارد بدن آنها مي شود .با افزايش تجمع در بدن آنها
در دراز مدت باعث مسمومیت ،مشکالت عصبي ،کاهش نرخ رشد و بروز انواع بیماري ها مي گردد.
 عدم جمع آوري پسماندهاي پالستیکي مانند بطري هايي که توسط گردشگران در کناره راه هاي
موجود در طبیعت منطقه ريخته شده است ،خطر جدي براي پستانداران کوچک ،به ويژه حشره خورها
به شمارمي رود .چرا که اين بطري ها ،براي اين جانوران به صورت يک تله عمل مي کند که جانور با
وارد شدن به آن ديگر قادر به خارج شدن از آن نیستند .اين ترکیبات اثرات متنوعي را بر سالمت حیات
وحش به ويژه گونه هايي که در رده هاي باالتر زنجیره غذايي قرار دارند ،وارد مي سازد.
 پسماندهاي کیسه هاي پالستیکي تخلیه شده به محیط باعث بد منظر شدن زيستگاه حیات وحش و
مرگ گونه هاي چرا کننده مي شود که آنها را مي خورند.البته در موارد عديده اي نیز بلعیدن پسماندهاي
پالستیکي و  ...در بسیاري از مناطق توسط گونه هاي مختلف جانوري از قبیل پرندگان و پستانداران و
 ...در زيستگاه هاي طبیعي به دلیل عدم هضم در معده اين جانداران ،گیر کرده و حجم معده آنها را
اشغال نموده لذا اين گونه ها ديگر قادر به خوردن غذا نبوده و از بین مي روند .به اين ترتیب تنوع
زيستي در مناطق طبیعي با بي رحمي و بي دقتي فعالیت هاي انساني به سادگي در معرض نابودي قرار
مي گیرد.
 به طور کلي تغییر کاربري اراضي مرتعي يا جنگلي به زمین هاي زراعي و تولید پسماندهاي کشاورزي و
عدم مديريت آن ها ،اثرات مهمي بر تنوع زيستي منطقه مي گذارد و باعث تخريب زيستگاه و ايجاد
آشیان هاي اکولوژيکي جديد مي گردد که طي آن گونه هاي موجود در مزارع شامل پرندگان ،حشرات،
پستانداران و علف هاي هرز به اين محیط وارد مي شوند.
 تخلیه پسماندهاي ويژه شامل ظروف حاوي سموم و کودهاي شیمیايي و داروهاي شیمیايي مربوط به
خانه هاي بهداشت روستاها بر پیکره هاي آبي منطقه داراي خاصیت سمي بوده و مي تواند اثر قابل
مالحظه اي بر بیوتاي (موجودات زنده) اکوسیستم هاي منطقه با از بین بردن گونه هاي مختلف گیاهي
و جانوري يا ضعیف نمودن آنها از طريق کاهش توانايي در انجام فعالیت هاي حیاتي (تغذيه ،تولید مثل
و  )...ايجاد نمايد .همچنین سبب تخريب زيستگاه آشیانه سازي در زيستگاه هاي کلیدي و حساس
گردد.
 رها نمودن پسماندهاي ويژه کشاورزي مانند کیسه هاي حاوي مواد مغذي کودهاي شیمیايي فسفره و
نیتراته و پتاسه جهت حاصلخیزي زمین در طبیعت ،حتي در غلظت کم هم باعث رشد سريع جلبک ها و
گیاهان آبزي شده که نهايتا منجر به کاهش میزان اکسیژن و نور موجود براي ساير جانداران در
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اکوسیستم مي گردد .به عالوه در محیط هاي آبي مي تواند باعث تخريب زيستگاه آبزيان و حضور
گونه هاي مهاجم و نهايتا کاهش تنوع زيستي شود.
 از ديگر اثرات ناشي از پسماندهاي کشاورزي ،تغییرات اتمسفرجهاني به دلیل غلظت  CO2و تغییر در
ژنتیک طبیعي ذخاير گیاهي ،تغییر در پايداري اکوسیستم ها مي باشد.
 تخلیه پسماندهاي بیمارستاني به محیط بدون مديريت صحیح باعث انتشار ترکیبات پاتوژن و سمي و
مخرب گیاهان و حیوانات شده و منظره زيستگاه هاي بي نظیر فون و فلور را ويران مي کند.
 به طور کلي دفع نادرست پسماندهاي خانگي به محیط زيست سبب ايجاد آلودگي خاک ،آب ،به راه
افتادن شیرابه ها ،انتشار گازهاي گلخانه اي و نهايتا تخريب زيستگاه و مرگ گونه هاي حیات وحش
مي گردد.
 سوزاندن بقاياي کشت در آخر فصل و از بین بردن گیاهان حاشیه مزارع به بهانه جلوگیري از پناه
گرفتن آفات ،استفاده از سموم شیمیايي مختلف جهت نابودسازي آفات ،علف هاي هرز و قارچ ها که
موجب کاهش شديد تنوع گونه هاي زيادي از پروانه ها و خزندگان ،دوزيستان موجود در اطراف مزارع
شده و در بسیاري موارد به طور کلي نابود شده اند.
 عدم جمع آوري الشه ها و باقیمانده اعماء و احشاء بدن دام هاي اهلي که آنتي بیوتیک و ساير
داروها را مصرف کرده اند ،مسمومیت و مرگ و میر برخي گونه هاي پرندگان شکاري کمیاب و
پستانداران و انقراض گونه هاي در معرض تهديد را سبب شده است.
در واقع اثرات ناشي از عدم مديريت صحیح پسماندها با ايجاد آلودگي هاي خاک ،آب و هوا با بر هم زدن
تعادل اکولوژيکي مناطق طبیعي منحصربه فرد به زنجیره غذايي و چرخه تولید و حیات گونه هاي گیاهي و
جانوري شامل تولید کنندگان ،ذخیره کنندگان ،مصرف کنندگان و تجزيه کنندگان راه يافته و در هر بخش از
اين زنجیره اثرات مخرب مذکور را برجاي گذاشته که به اين طريق از تنوع گونه اي و ژنتیکي موجود در
اکوسیستم ها مي کاهد.
 -1– 11نتایج تخریب تنوع زیستیناشی ازعدم مدیریت پسماندها در جوامع روستایی
زاگرس مرکزی بر سالمت انسان
عدم کنترل پسماندهاي روستايي و انتشار آنها در محیط روستا موجب آلودگي محیط زيست شده و محل
مناسبي را براي رشد و تکثیر انواع ناقالن بیماري ها از جمله حشرات ،جوندگان و حیوانات اهلي و وحشي
فراهم مي آورد و به عالوه کیفیت زيستگاه هاي گونه هاي مختلف گیاهي و جانوري را تهديد مي نمايد .در
جدول  9مهمترين اثرات بهداشتي و زيست محیطي ناشي از عدم کنترل پسماندهاي روستايي ارائه شده
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است .با عنايت به جدول ذيل ،چون مناطق پايلوت اين طرح در کانون هاي تنوع زيستي واقع شده اند لذا
اثرات ارائه شده به راحتي سبب کاهش کیفیت زيستگاه ها و اکوسیستم هاي موجود ،مسمومیت گونه هاي
جانوري و تخريب پوشش گیاهي منطقه شده که اين امر خود عامل اصلي کاهش تنوع زيستي ناشي از عدم
مديريت پسماندهاي جوامع روستايي به شمار رفته و به اين ترتیب سالمت انسان را نیز به مخاطره مي
اندازد.
جدول  : 9مهمترين اثرات بهداشتي و زيست محیطي ناشي از عدم مديريت پسماندهاي روستايي
اثرات بهداشتی و زیست محیطی

عدم مدیریت پسماندهای روستایی

شیوع بیماری های منتقله به وسیله مگس شامل حصبه ،وبا ،اسهال آمیبی ،اسهال باسیلی ،مسمومیت
عدم جمع آوری پسماندها و دفع
غیر بهداشتی زباله ها

های غذایی ،سل ،طاعون و سیاه زخم.
بیماری های ناشی از موش و سایر جوندگان نظیر طاعون ،کریو منژیت ،سالمونال ،تریشنیوز و
لیپتوسپیروز و انتقال آنها به انسان.
بیماری های ناشی از دام در اثر چرای دام ها در مناطق آلوده و تغذیه دام از زباله ،دام ها بیمارشده و
باعث انتقال بیماری هایی نظیر سیاه زخم ،بروسلوز ،کیست هیداتیک از طریق سگ های ولگرد و سایر
بیمار ی های مشترک انسان و دام به انسان ها می شوند.
آلودگی فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب های سطحی و زیرزمینی و بیماری های ناشی از آن توسط
زباله ها ،آلودگی آبها به انواع سموم ،فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در اثر پخش زباله در اطراف
منابع آب.
آلودگی خاک و بیماری های ناشی از آن که اثر مستقیمی در آلودگی آب ،گیاهان و حیلت وحش
منطقه دارد.

عدم جمع آوری و دفع

آلودگی هوای ناشی از زباله ها عدم جمع آوری و دفع بهداشتی و تلمبار کردن زباله در داخل و یا

غیربهداشتی زباله ها شامل

اطراف روستاها باعث پخش آنها و پخش بوهای تولیدی و عوامل بیماری زا توسط باد و سایر عوامل

سوزاندن زباله در فضای باز و

در هوا می شود ،انتشار گازها و بخارات سمی ناشی از سوختن موادی نظیر پالستیک ،انتشار دود،

تلنبارکردن زباله در محیط

پراکنده شدن خاکستر و تعفن ناشی از سوختن زباله ،امکان گسترش آتش سوزی و ایجاد بوهای
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نامطلوب.
جداسازی غیربهداشتی پسماندها و

جداسازی کاغذ و مقوا از زباله های آلوده و تولید ظروف بسته بندی مواد غذایی از این مواد موجب

استفاده مجدد آنها

بروز و انتشار بیمار ی های عفونی ،پوستی و انگلی می شود.

با عنايت به تهديدات سالمت انسان ناشي از تهديد تنوع زيستي و زنجیروار بودن اجزاي تشکیل دهنده محیط
زيست و نیز جايگاه تنوع زيستي و انسان در اين زنجیره ،در واقع عدم مديريت پسماندها در جوامع روستايي
زاگرس مرکزي با اثر مستقیم بر سطوح پائین تر اين زنجیره ،اثرات مستقیم و غیر مستقیمي بر سالمت انسان
خواهد گذاشت و سبب انتقال بیماري به انسان شده و حیات او را به مخاطره مي اندازد .از اين رو جهت درک
بهتر اين مهم ،ارتباط میان عدم مديريت پسماندها ،تهديدات سطوح مختلف تنوع زيستي و سالمت انسان در
مدل مفهومي زير (نمودار  )1ارائه شده است.

عدم مدیریت پسماندهای تولید شده توسط انسان

آلودگی زیستگاه های موجود

از بین رفتن گونه های جانوری

از بین رفتن گونه های گیاهی

کاهش سطوح تنوع زیستی

از بین رفتن انسان در اثر ایجاد بیماری های مشترک انسان و
حیات وحش

نمودار  :1مدل مفهومي ارتباط میان عدم مديريت پسماندها ،تهديدات سطوح مختلف تنوع زيستي و سالمت انسان
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 - 12دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی
با توجه به هدف اصلي تدوين اين دستورالعمل که حفاظت از تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي وبهره
برداريپايدار از آن جهت دستیابي به اهداف توسعه پايدار با قابلیت اجرا توسط مردم منطقه (جوامع روستايي) و
ارگان هاي ذيربط مي باشد ،راهنمايي هايي جهت بهبود وضعیت مديريت پسماند جوامع روستايي اين منطقه
در کلیه سطوح آن ،شامل کاهش در مبداء ،تولید ،ذخیره ،جمع آوري ،حمل و نقل ،پردازش و دفع ،مراقبت
هاي پس از دفع به منظور مديريت پسماندهاي غیرخطرناک وخطرناک ارائه مي گردد.
الزم به ذکر است که جهت تهیه و تدوين دستورالعمل حاضر از روش هاي کتابخانه اي و میداني جمع آوري داده ها
طي مراحل مراحل مختلفي تحت عنوان گام هاي عملیاتي استفاده شده است که در ابتدا اين  5گام به شرح
ذيل معرفي مي گردد.
 گام های عملیاتی تهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی
زاگرس مرکزی
گام  - 1بررسی پیشینه مدیریت پسماند
در اين مرحله بررسي فعالیت هاي انجام شده يا در دست اجرا در زمینه مديريت پسماند توسط دستگاه هاي
اجرايي در سطح ملي و نیز جمع آوري اسناد دستورالعمل هاي موجود از طريق مکاتبه و مراجعه به سازمان
هاي ذيربط و نیز بررسي دستورالعمل هاي ملي و بین المللي صورت گرفته است.
گام  -2بررسی شاخص های تنوع زیستی تحت تاثیر پیامدهای ناشی از پسماندهای
تولیدی در منطقه مطالعاتی
در اين مرحله شناسايي و مستند سازي وضعیت موجود محیط زيست و تنوع زيستي جوامع روستايي مورد
نظر با استفاده از منابع مختلف موجود از جمله گزارشات مختلف پروژه "حفاظت از تنوع زيستي در کوهستان
زاگرس مرکزي" انجام شده است.
گام  -3بررسی مشخصات پسماندهای تولیدی در جوامع روستایی
در اين مرحله وضعیت منابع و عوامل تولید پسماند در جوامع روستايي زاگرس مرکزي از طريق مشاهدات
میداني ،تهیه ،توزيع و تکمیل پرسشنامه ،پیگیري ،مکاتبه و مراجعه به سازمان هاي مربوطه در چهار استان
مذکور و وزارتخانه هاي کشور ،جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زيست و ...انجام گرديده است.
گام -4تعیین اثرات و پیامدهای ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندهای جوامع
روستایی بر محیط زیست و شاخص های تنوع زیستی
در اين مرحله با استفاده از منابع مختلف علمي ،کلیه اثرات و پیامدهاي محتمل ناشي از عدم مديريت
پسماندها بر محیط زيست و تنوع زيستي زاگرس مرکزي تعیین گرديده است.
گام  -5ارائه راهکارهای مناسب ،قابل اجرا و مبتنی بر روش های علمی جهت مدیریت
پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی در قالب دستورالعمل مدیریت پسماند
در اين مرحله دستورالعمل تدوين شده به عنوان پیش نويس ،در قالب سمینارهايي در مراکز چهار استان
مربوطه معرفي و مطرح شد و نهايتا با کسب نظرات کلیه سازمان هاي ذيربط تکمیل و نهايي گرديد.
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 -1-12دستورالعمل مدیریت پسماند های غیر خطرناک
ماده  : 1کاهش و تفکیک در مبداء تولید
 -1آموزش روش هاي کاهش تولید پسماندهاي عادي ،کشاورزي و پزشکي غیرخطرناک به ترتیب به اهالي
روستاها و گردشگران ،کشاورزان و کارمندان خانه هاي بهداشت موجود در منطقه زاگرس مرکزي.
 -2تفکیک پسماندهاي تر و خشک عادي و خانگي در مبداء تولید با اختصاص سطل هاي ويژه تفکیک
پسماندهاي خشک قابل بازيافت در خانه هاي روستايي منطقه.
 -3استفاده از روش هاي مناسب برداشت و میزان کافي ماشین آالت و وسايل برداشت به منظور جلوگیري
از تولید پسماند در زمان کاشت ،برداشت و دروي محصوالت کشاورزي منطقه.
 -4تفکیک آ ن دسته از پسماندهاي کشاورزي که قابل برگشت به طبیعت و استفاده مجدد هستند در سطح
اراضي زراعي.
 -5استفاده از سیاست ها و ابزار اقتصادي تشويقي مانند ايجاد غرفه بازيافت در هر روستا و گرفتن
پسماندهاي خشک قابل بازيافت از روستائیان و ارائه کاال و خدمات در قبال مشارکت در اين امر جهت
جلوگیري از رها نمودن و تلنبار اين گونه پسماندها در زيستگاه هاي موجود در منطقه و تهديد گونه هاي
گیاهي و جانوري موجود و کاهش تنوع زيستي.
 -6فرهنگسازي جهت نهادينه نمودن اصالح الگوي مصرف روستائیان اين منطقه و مشارکت در بحث
تفکیک از مبداء به عنوان يک ضرورت از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي تفکیک پسماند هاي عادي از
قبیل خانگي ،ساختماني و ...به دو بخش پسماندهاي خشک و تر در مبدا و تفکیک پسماندهاي کشاورزي و
استفاده مجدد برخي پسماندها نظیر استفاده از پسماندهاي فسادپذير و نیز استفاده مجدد پسماندهايي نظیر
بقاياي فسادپذير محصوالت کشاورزي و فضوالت دامي به عنوان کود آلي در قالب بیوکمپوست و ورمي
کمپوست خانگي و کشاورزي به اهالي روستاها و کشاورزان روستاهاي موجود در کانون هاي تنوع زيستي
منطقه.
ماده  : 2ذخیره
 -1استفاده از سطل هاي مخصوص در مکان معین ،جهت ذخیره موقت پسماندهاي عادي تولیدي به منظور
جلوگیري از پخش شدن پسماندها به زيستگاه هاي خارج از روستا و آلودگي آن.
-2انتخاب محل ذخیره موقت پسماندهاي عادي تولیدي با توجه به فاصله مناسب از مناطق بکر و زيستگاه
هاي حساس منطقه ،به گونه اي که موجبات آلودگي زيستگاه گونه هاي گیاهي و جانوري موجود را فراهم
نکند.
 -3استفاده از محل سر پوشیده براي ذخیره موقت پسماندهاي عادي تولیدي جهت جلوگیري از ورود
حیوانات و پرندگان در اين مکان.
 -4نگهداري پسماندهاي پزشکي جدا از ساير پسماندهاي عادي به طوري که از پخش شدن پسماندها در
زيستگاه هاي اطراف و آلودگي آن جلوگیري شود.

زهرا اله داد
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 -5ذخیره و نگهداري موقّت پسماندهاي پزشکي در داخل مرکز بهداشت ،جهت جلوگیري از ايجاد آلودگي
زيستگاه گونه هاي گیاهي و جانوري موجود در منطقه.
ماده  : 3جمع آوري و حمل و نقل
 -1اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهاي عادي در زيستگاه هاي منطقه زاگرس مرکزي اعم از آبي و
خشکي و نصب تابلوهاي هشدار دهنده در ارتباط با اين موضوع در کانون هاي تنوع زيستي و نقاط حساس
منطقه.
 -2ايجاد سیستم جمع آوري پسماندهاي تولیدي ناشي از حضور گردشگران بر اساس تعداد آنها در نقاط
مختلف زاگرس مرکزي.
 -3جمع آوري کلیه پسماندهاي موجود در فضاي روستاها شامل خانه هاي روستايي و اماکن در تمام سطح
روستا ها به طوري که از هرگونه رهاسازي ،تلنبار و پراکندگي پسماندها در محدوده زيستگاه ها و کانون
هاي تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي خودداري گردد.
 -4جهت مديريت پسماندهاي عادي روستاهاي منطقه ،در هر بخش يا شهرستان هاي  4استان مورد
مطالعه که در محدوده زاگرس مرکزي واقع شده است ،شهرها و روستاهاي داراي فاصله نزديک به هم به
عنوان چندين منطقه مرکزي مشخص شده و به صورت اقماري منطقه بندي شوند .به طوري که به عنوان
مثال براي يک منطقه داراي  4روستا و يک شهر عملیات جمع آوري پسماندها و انتقال به يک مکان دفن
زباله مشترک با هماهنگي شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان اقدامات الزم صورت گیرد تا از تخلیه
پسماندها در مناطق حساس و زيستگاه هاي حیات وحش منطقه جلوگیري به عمل آيد.
 -5جمع آوري پسماندهاي کشاورزي تولیدي به طوريکه از پخش شدن پسماندها در زيستگاه هاي اطراف
اراضي زراعي جلوگیري شود.
 -6با توجه به وضعیت توپوگرافي و جغرافیايي منطقه زاگرس مرکزي ،جمع آوري پسماندها در عمده مناطق
روستايي ،بايستي با استفاده از وسايل حمل و نقل مخصوص اين مناطق در فواصل زماني کوتاه صورت گیرد،
تا از اين طريق احتمال ايجاد آلودگي هاي زيستگاه هاي خشکي و آبي موجود در منطقه ناشي از نفوذ شیرآبه
هاي پسماندها و ايجاد مسمومیت گونه هاي حیات وحش منطقه را کاهش داد.
-7با توجه به حساسیت ها و تهديدات تنوع زيستي موجود در منطقه زاگرس مرکزي الزم است برنامۀ زماني
جمع آوري پسماند از سطح روستا توسط شوراي اسالمي روستا با هماهنگي ادارات کل محیط زيست تهیه و
به اطالع اهالي روستا برسد.
 -8اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهاي پزشکي ،در زيستگاه هاي منطقه زاگرس مرکزي اعم از آبي و
خشکي.
ماده  : 4پردازش و دفع
 -1استفاده از روش هاي دفع شامل بازيافت ،کمپوست و دفن بهداشتي بسته به نوع پسماند تولیدي( عادي،
کشاورزي) با توجه به حساسیت هاي تنوع زيستي زاگرس مرکزي.
 -2اجرايي نمودن عملیات دفن پسماندهاي عادي به روش مهندسي -بهداشتي (ايزوالسیون محل دفن،
جمع آوري شیرابه ،تصفیه شیرابه و )...
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 -3تعیین محل مناسب براي دفن پسماندهاي عادي و طراحي و مهندسي محل دفن پسماندها
 -4اجتناب از سوزاندن پسماندهاي عادي ،پزشکي ،صنعتي وکشاورزي مانند کاه و کلش و ...در منطقه
زاگرس مرکزي با توجه به شیب و ارتفاع زياد و احتمال باالي زبانه کشیدن آتش ،گسترش آن در منطقه و
در نهايت سوختن ذخاير گیاهي و جنگلي منطقه.
 -5در اولويت قرار دادن بازيافت پسماندهاي روستايي و کشاورزي منطقه زاگرس مرکزي به عنوان اولین و
بهترين روش مديريت پسماندهاي خشک و قابل بازيافت.
 -6تبديل پسماندهاي خانگي تر به کود آلي با استفاده از روش بیوکمپوست و ورمي کمپوست با هدف
کاهش مصرف کودهاي شیمیايي تهديد کننده تنوع زيستي منطقه.
 -7تبديل پسماندهاي کشاورزي و الشه دام ها و طیور به کود آلي يا کمپوست با هدف کاهش مصرف
کودهاي شیمیايي تهديد کننده تنوع زيستي منطقه.
ماده  : 5مراقبت هاي پس از دفع
 -1انجام مطالعات دوره اي به منظور پايش وضعیت منابع آالينده ها و اثر بخشي اجراي طرح هاي مرتبط با
مديريت آالينده ها در زاگرس مرکزي.
 -2پايش ،نظارت و بازرسي هاي دوره اي از سايت محل دفن بهداشتي پسماندها با هدف حصول اطمینان از
سالمت زيستگاه هاي آبي و خشکي اطراف مکان دفن موجود در منطقه.
 -3استحصال گاز متان از مکان هاي دفن
 -4اصالح و احیاء مکان هاي دفن
 -5تبديل مکان هاي دفن اشباع شده به فضاهاي سبز گسترده
 -6نگهداري از تاسیسات زير بنائي و نظارت محیطي
 -7عملیات بازسازي در صورتي که مقادير غیر مجاز انتشار زيست محیطي به زيستگاه هاي اطراف در برنامه
نظارتي پس از بستن محل دفن در منطقه لحاظ شود.
ماده  -6نهادهاي مسئول امور اجرائي مديريت پسماندهاي غیر خطرناک روستاهاي موجود در منطقه زاگرس
مرکزي
 -1جهت مديريت پسماندهاي غیرخطرناک روستاهاي منطقه در ارتباط با کانون هاي تنوع زيستي موجود ،از
کمیته برنامه ريزي محلي استفاده گردد.
 -2پس از تعیین روستاي مرکزي ،توصیه مي شود عملیات جمع آوري پسماندها از مکان هاي ذخیره موقت
و دفن پسماند کلیه روستاهاي اقماري موجود در منطقه زاگرس مرکزي توسط شهرداري آن شهر مرکزي و
در روستاي مرکزي محدوده توسط دهیاري و در صورت عدم وجود دهیاري توسط شوراي اسالمي آن روستا
و تحت نظارت ادارات کل محیط زيست انجام گیرد.
 -3پیش بیني بازه زماني مشخص ،جهت نظارت مستقیم منطقه اي و عملیاتي مديريت پسماند روستاهاي
واقع در محدوده کانون هاي تنوع زيستي زاگرس مرکزي به کلیۀ روستاهاي اين منطقه توسط کمیتۀ برنامه
ريزي محلي.
 -4استفاده از خدمات بخش هاي خصوصي جهت مديريت پسماند هاي روستاهاي اين منطقه تا حد امکان.

زهرا اله داد

دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی زاگرس مرکزی

طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

 -5ايجاد سیستم مديريت يکپارچه پسماند در منطقه زاگرس مرکزي متشکل از بازيافت ،جمع آوري و دفن
آنها با همکاري بخش هاي دولتي ،خصوصي و نیز بخش عمومي و سازمان حفاظت محیط زيست.
 -6تعريف برنامه هاي آموزش ،اهمیت و فوايد تنوع زيستي ،کاهش تولید پسماندها ،استفاده مجدد و بازيافت
پسماند و اثرات تولید پسماند بر تنوع زيستي منطقه براي مدارس جهت ايجاد عالقه در دانش آموزان و
احساس مالکیت ملي نسبت به محل زندگي شان در منطقه زاگرس مرکزي.
 -7تحقیق و بررسي در زمینه تخلفات مربوط به تخريب تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي ناشي از عدم
مديريت پسماندها در مواردي رهاسازي و انباشت پسماند ها بدون رعايت حرايم کانون هاي تنوع زيستي در
منطقه زاگرس مرکزي و اقدام به جلوگیري از بازرسي و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند و تهديد تنوع
زيستي منطقه.
ماده  -7نهادهاي محلي مشارکت کننده در اجراي مديريت پسماندهاي غیر خطرناک روستاهاي موجود در
منطقه زاگرس مرکزي
 -1تاسیس نهادهاي محلي متشکل از نماينده هايي از خانوارهاي روستايي،کشاورزان و دامداران ،جهت
مشارکت در مراحل اجراي مديريت پسماندهاي تولیدي موجود در منطقه زاگرس مرکزي به ويژه مرحله
کاهش و تفکیک از مبداء ،ذخیره موقت و جمع آوري پسماندها و حفظ تنوع زيستي منطقه.
 -2تشويق و ترغیب سازمان هاي محلي و غیردولتي ) (NGOsو مؤسسات آموزشي جهت برپايي برنامه
ه اي مرتبط با حفظ تنوع زيستي منطقه و رابطه آن با مديريت پسماندها و تغییر نگرش مردم محلي نسبت
به پسماند به عنوان يک منبع قابل بهره برداري ،تحت عنوان برنامه مشارکت سه گانه (مردم ،بخش غیر
دولتي و بخش عمومي و دولتي).
 -2-12دستورالعمل مدیریت پسماند های خطرناک
ماده  : 1کاهش و تفکیک در مبداء تولید
 -1شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي ويژه خطرناک (در بخش صنعت ،بیمارستاني ،کشاورزي ،وخانگي و)...
جهت مديريت آنها در منطقه زاگرس مرکزي.
 -2کاهش مصرف سموم و کودهاي شیمیايي در اراضي زراعي جهت کاهش تولید پسماندهاي ويژه از قبیل
ظروف و کیسه هاي آلوده حاوي اين مواد و تفکیک آنها از ساير پسماندهاي کشاورزي.
 -3تفکیک الشه دام هاي مصرف کننده آنتي بیوتیک ها و داروهاي شیمیايي از ساير الشه هاي حیوانات،
جهت جلوگیري از مسمومیت ساير گوشتخواران موجود در منطقه.
 -4فرهنگسازي جهت نهادينه نمودن اصالح الگوي مصرف سموم و کودهاي شیمیايي توسط کشاورزان
منطقه و مشارکت در اجراي برنامه هاي آموزشي تفکیک پسماندهاي کشاورزي به دو بخش پسماندهاي
کشاورزي قابل استفاده و پسماندهاي کشاورزي ويژه در مبدا به کشاورزان روستاهاي موجود در کانون هاي
تنوع زيستي منطقه.
 -5آموزش روش هاي کاهش تولید پسماندهاي ويژه (در بخش صنعت ،بیمارستاني ،کشاورزي ،عادي يا
خانگي و )...به کارمندان خانه هاي بهداشت ،کشاورزان و صاحبان صنايع در منطقه.
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-6جايگزيني تولید و مصرف کودهاي بیولوژيک (کودهاي زيستي و آلي) با کودهاي شیمیايي و ترويج
استفاده ي کمتر از سموم خطرناک (به منظور جلوگیري از تولید پسماندهاي ناشي از مصرف سموم و
کودهاي شیمیايي نظیر ظروف و کیسه هاي آلوده) و به کار بردن روش هاي مناسب جايگزين مانند استفاده
از کودهاي پوشش دار و در نتیجه تولید محصوالت سالم و ارگانیک در زاگرس مرکزي.
ماده  : 2ذخیره
 -1اجتناب از رها نمودن ،ذخیره و تلنبار پسماندهاي خطرناک( در بخش صنعت ،بیمارستاني ،کشاورزي،
عادي يا خانگي و )...در زيستگاه هاي موجود در منطقه و تهديد گونه هاي گیاهي و جانوري موجود و نهايتا
کاهش تنوع زيستي زاگرس مرکزي.
 -2ذخیره پسماندهاي خطرناک تولیدي( در بخش صنعت ،بیمارستاني ،کشاورزي ،عادي يا خانگي و )...در
مکان هاي مناسب و دور از مراکز تنوع زيستي و زيستگاه هاي حساس منطقه ،توسط تولید کنندگان
پسماندهاي خطرناک.
ماده  : 3جمع آوری و حمل و نقل
 -1اجتناب از تخلیه و پراکنش پسماندهاي خطرناک (در بخش صنعت ،بیمارستاني ،کشاورزي ،عادي يا
خانگي و ،)...در زيستگاه هاي منطقه زاگرس مرکزي اعم از آبي و خشکي و نصب تابلوهاي هشدار دهنده در
ارتباط با اين موضوع در کانون هاي تنوع زيستي و نقاط حساس منطقه.
 -2جمع آوري کلیه پسماندهاي خطرناک ،در اراضي منطقه زاگرس مرکزي و اجتناب از هرگونه رها سازي،
تلنبار و پراکندگي پسماندها درمحدوده زيستگاه ها و کانون هاي تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي.
ماده  : 4پردازش و دفع
 -1تعیین محل مناسب براي دفن پسماندهاي خطرناک و طراحي مهندسي محل دفن پسماندها.
 -2اجرايي نمودن عملیات جمع آوري و دفع پسماندهاي خطرناک به روش مهندسي -بهداشتي(ايزوالسیون
محل دفن ،جمع آوري شیرابه ،تصفیه شیرابه و .)...
 -3خودداري ازدفن کردن ظروف خالي سموم و کودهاي شیمیايي به محیط اطراف در زيستگاه هاي منطقه
و نیز اجتناب از آتش زدن ظروف خالي سموم و کودهاي شیمیايي در اين منطقه.
 -4مديريت پسماندهاي ويژه کشاورزي طبق دستورالعمل هاي موجود وزارت جهاد کشاورزي.
ماده  : 5مراقبت های پس از دفع
 -1ارائه روش هاي مناسب تلفیقي استفاده از شبکه مراقبت ،پايش و پیش آگاهي.
 -2در صورت توسعه صنعتي ،اجباري شدن نصب تجهیزات پايش مستمر در کلیه واحدهاي صنعتي منطقه
زاگرس مرکزي.
 -3اجباري شدن اجراي طرح هاي توسعه سبز و صنايع سبز در صنايع منطقه زاگرس مرکزي.
 -4آموزش گروه هاي هدف (شامل :کشاورزان ،صنعتگران ،دانش آموزان ،زنان روستايي ،دامداران و .). . .
ماده  -6نهادهاي مسئول امور اجرائي مديريت پسماندهاي خطرناک روستاهاي موجود در منطقه زاگرس
مرکزي
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 -1پیش بیني بازه زماني مشخص ،جهت نظارت مستقیم منطقه اي وعملیاتي مديريت پسماندهاي خطرناک
روستاهاي واقع در محدوده کانون هاي تنوع زيستي زاگرس مرکزي توسط کمیتۀ برنامه ريزي محلي.
 -2تعريف برنامه هاي آموزش ،اهمیت و فوايد تنوع زيستي،کاهش تولید پسماندها ،استفاده مجدد و بازيافت
پسماندو اثرات تولید پسماندهاي خطرناک بر تنوع زيستي منطقه براي ذيربطان و ذينفعان جهت حفظ تنوع
زيستي منطقه زاگرس مرکزي.
 -3تحقیق و بررسي در زمینه تخلفات مربوط به تخريب تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي ناشي از عدم
مديريت پسماندهاي خطرناک در مواردي رهاسازي و انباشت پسماند ها بدون رعايت حرايم کانون هاي تنوع
زيستي در منطقه زاگرس مرکزي و اقدام به جلوگیري از بازرسي و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند و
تهديد تنوع زيستي منطقه.
ماده  -7نهادهاي محلي مشارکت کننده در اجراي مديريت پسماندهاي خطرناک روستاهاي موجود در
منطقه زاگرس مرکزي
برپايي برنامه هاي مرتبط با حفظ تنوع زيستي منطقه و رابطه آن با مديريت پسماندهاي خطرناک با کمک
سازمان هاي محلي و غیردولتي ) (NGOsو مؤسسات آموزشي.
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Abstract
“Protection of Biodiversity in Central Zagros Land-scape Conservation Zone, Iran
“action is a comprehensive plan to protect theunique biodiversity of Central Zagros
area.This project is a cooperation among DOE, UNDP and GEF to maintain the local
biodiversity of this area through sustainableland management.
According to thespecial geomorphological characteristic of this region, solid waste
(e.g. household, agricultural, industrial, and sanitary) plus non-hazardous and
hazardous wastes are considered to be one the most important threat to biodiversity
at three levels (genetic, species and ecosystem). Therefor it is necessary to establish a
comprehensiveand integrated written solid waste guideline for the rural communities
in this district.
The present guideline provides a practical recommendations forimproving the solid
waste management in central Zagros rural communities at all levels improving solid
waste management in rural communities at all levels including source reduction,
reuse, storage, collection and transportation, processing, disposal and secondary
consequences of illegal waste disposal. The objectives of this project is to educate
people about separation of hazardous waste from non-hazardouswaste, waste
segregation at source, detrimental effect of non-hazardous and hazardous solid waste
discharge into aquatic and terrestrial ecosystem, regulation about solid waste
regulations on open burning of solid waste specifically in biodiversity hot spots and
endangered areas, appropriate selection of non-hazardous solid waste disposal sites
and landfill design.
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منابع و ماخذ
 .1سازمان حفاظت محیط زيست ، 1379 ،مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زيست ايران ،جلد اول،
تدوين دفتر حقوقي و امور مجلس.
 .2سازمان حفاظت محیط زيست ، 1379 ،مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زيست ايران ،جلد
دوم ،تدوين دفتر حقوقي و امور مجلس.
 .3سازمان حفاظت محیط زيست ،1383،وزارت کشور «قانون مديريت پسماندها» ،مصوبه شماره 18295
مورخ  1383/3/17مجلس شوراي اسالمي ايران.1383/2/20 .
 .4دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ملي در رابطه با مديريت پسماندهاي کشاورزي توسط سازمان حفاظت
محیط زيست و وزارت جهاد کشاورزي تدوين و در تاريخ  1391/8/27در کارگروه ملي مديريت
پسماندکشور موضوع ماده  2آيین نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به تصويب رسیده است.
 .5وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،1386،سازمان حفاظت محیط زيست« ،ضوابط و روش هاي
مديريت اجرايي پسماندهاي پزشکي و پسماندهاي وابسته» .مصوبه شماره /15871ت38459ک مورخ
 1387/2/8کمیسیون امور زيربنايي صنعت و محیط زيست .1386/12/19
 .6وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي« ،1376،دستورالعمل تفکیک ،جمع آوري و دفع مواد زائد جامد
بیمارستاني»  ،بخشنامه شماره  7915مورخ .1376/7/28
 .7وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي« ،1383،دستورالعمل تفکیک ،جمع آوري و نگهداري موقت
پسماندهاي بهداشتي درماني»  ،بخشنامه شماره 6/145243ب س مورخ .1383/11/24
 .8وزارت کشور ،سازمان حفاظت محیط زيست« ،1384،آئین نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها».
مصوبه شماره /28488ت32561ه ـ هیئت محترم وزيران  .مورخ .1384/5/10
 .9سازمان حفاظت محیط زيست ،1390 ،طرح جامع مديريت پسماندهاي کشور .
 .10ژرارپیه، 1992،دستور کار  ،21منشوري براي آينده ،ريو  1371( ،ه  .ش).
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 .11عمراني قاسمعلي و همکاران ،1390 ،شیوه نامه تهیه بیوکمپوست از پسماندهاي فسادپذير و فضوالت
دامي در مناطق روستايي کشور معاونت امور دهیاريها دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي،
پژوهشکده مديريت شهري و روستايي گروه محیط زيست.
 .12وزارت کشور ،سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور ،1391،شیوه نامه پردازش ،جداسازي و
بازيافت پسماندهاي عادي در مناطق روستايي کشور.
 .13وزارت کشور ،سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور ،1384 ،دستورالعمل استفاده از ظروف و
مخازن نگهداري موقت پسماندهاي جامد در مناطق روستايي کشور.
 .14موسسه خزنده شناسان پارس ،1389،بررسي تنوع زيستي خزندگان و دوزيستان منطقه زاگرس مرکز
ي ،پروژه بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي ،گزارش نهايي.
 .15کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پايدار محیط بان ،-،بررسي وضعیت پستانداران منطقه زاگرس
مرکزي ،پروژه بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي.
 .16جعفري کوخدان ،عزيزاهلل ،1390 ،بررسي وضعیت گیاهان بومي منطقه زاگرس مرکزي به منظور تعیین
گونه هاي شاخص و ارائه راهکارهاي حفاظت از آن جغرافیاي گیاهي کانون هاي تنوع گیاهي منطقه
عوامل تهديد و راهکارهاي کاهش آن ،پروژه بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي زاگرس
مرکزي ،موسسه مطالعاتي ،تحقیقاتي و آموزشي پژوهشگران ساورز ،جلد سوم.
 .17عبدلي ،اصغر ،1389 ،بررسي تنوع زيستي ماهیان زاگرس مرکزي به منظور تعیین گونه هاي شاخص و
ارائه راهکارهاي حفاظت از آن ،پروژه بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس
مرکزي ،پژوهشکده علوم محیطي دانشگاه شهید بهشتي.
 .18بررسي وضعیت زيستي پرندگان زاگرس مرکزي به منظور تعیین گونه هاي شاخص و ارائه راهکارهاي
حفاظت از آنها ،1390،پروژه بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي،
گزارش نهايي ،موسسه زيست انديشان کاسپین.
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 .19بررسي وضعیت زيستي پروانه هاي زاگرس مرکزي به منظور تعیین گونه هاي شاخص و ارائه
راهکارهاي حفاظت از آنها ،1390،پروژه بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس
مرکزي ،شرکت فني و هنري فام آرا پژوه.
 .20جعفري ،علي ،1392 ،شناسايي مناطق کانوني تنوع يستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي ،طرح
بین المللي حفاظت از تنوع زيستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي.
 .21برنامه عمران ملل متحد ( ،2004،)UNDPسند پروژه حفاظت از تنوع زيستي در سیماي زاگرس
مرکزي ،سازمان حفاظت محیط زيست ،جمهوري اسالمي ايران.
 .22بهرام سلطاني ،کامبیز ،1371،مجموعه مباحث روش هاي شهرسازي ،مرکز مطالعات وتحقیقات
شهرسازي و معماري ايران.
 .23سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور. (www.imo.org.ir)،1393،
 .24فهیمي نیا ,محمد ، 1384،آشنايي با محیط زيست روستا و حفاظت از آن  ،موسسه توسعه روستايي
ايران.
 .25فهیمي نیا ،محمد ،1388،راهنماي مهندسي محیط زيست در اجتماعات کوچک و مناطق روستايي (آب
 فاضالب  -پسماند) ،ابتکار دانش. .26وزارت کشور ،1380،معیارهاي مکان يابي محل دفن مواد زايد جامد شهري.
 .27سعید نیا ،احمد ،1383 ،مواد زائد جامد شهري ،چاپ سوم ،انتشارات سازمان شهرداري ها و دهیاري
هاي کشور.24.
 .28معاونت آموزش ،تحقیقات و فناوري . 1382 .بررسي عوامل مؤثر در ارزيابي و توجیه
فني ،اقتصادي ،اجتماعي و زيست محیطي پروژه هاي راه و راه آهن ،وزارت راه و
ترابري.
 .29منوري ،مسعود ،فرهام ،امین شرعي ،1388 ،مديريت و طراحي جمع آوري پسماندهاي شهري ،جهاد
دانشگاهي واحد صنعتي امیر کبیر.
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