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 چکیده

های انزلی، ودة شهرستانهای زیست محيطی نواحی روستایی در محدترین چالش: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهمهدف

باشد های زیست محيطی ناحيه میرشت و رودبار و تأثير الگوهای مصرف جامعة روستایی و توسعة گردشگری بر افزایش آلودگی

 های محيطی در ناحيه منتهی شود.ها و بهبود زیرساختکه تحليل این وضعيت، به ارائه راهکارهای الزم برای تعدیل آلودگی

بندر  شهرستان رشت، 3روستا در قالب  486شامل تحقيق آماری  ةجامع .باشدمیتحليلی  -توصيفی از نوعحاضر پژوهش : روش

-معنيز بهره گرفته شده است.  « روستاپرسشنامه »گيری از منابع اسنادی، از ضمن بهره ها،دادهآوری در جمع .انزلی و رودبار است

گيری از نوع . روش نمونهانجام شده است -ه و براساس جدول استاندارد مورگانعنوان نمونه ب–روستا 196 از آوری اطالعات

پوشی کامل براساس توزیع شهرستانی از یک انجام شده است که هم ایباشدو توزیع آن در روستاهای ناحيه به گونهای میخوشه

 سو، و توزیع جغرافيایی )بر اساس ارتفاع( از سوی دیگر به انجام برسد.

درصد  65شود که تن زباله توليد می 111 کل ناحية مطالعاتی،در  ،طور متوسطه نتایج این تحقيق نشان داد که ساالنه ب :هایافته

 4/64 ،های ناحيهدر ترکيب زباله شوند.مدیریت می ،دفن کردن نيز رهاسازی و چون سوزاندن،همهایی آوری و مابقی به شيوهجمع

از توان وجود دارد که می شيشه و فلزات )پسماند قابل بازیافت( پالستيک، چرم، درصد کاغذ، 5/16و  پالستيک و نایلون،درصد 

  یک فرصت اقتصادی و زیست محيطی ساخت. ،موجود ( از تهدیدأ)تفکيک از مبد انگيزش مشارکتی های تشویقی وسياست طریق

تشکيل  ،های آموزشی تفکيک زباله از مبدأزاری کارگاهبرگراهکارهایی چون  ی پژوهش،هابا توجه به یافتهراهکارهای عملی: 

باغداران و صاحبان  ،بازدید اقشار مردم به خصوص کشاورزانو فرهنگ بازیافت  ةبرای ایجاد و توسعروستاها های مشارکتی در تيم

 پيشنهاد شده است. مپوستهای تر خانگی به کجهت تبدیل زبالهارائة اموزش به مردم در توليد کمپوست و  ةها از نحوغذاخوری

اجتماعی نواحی روستایی، شيوة زندگی و بالطبع الگوی مصرف در این نواحی، دچار -همگام با تغييرات اقتصادی :اصالت و ارزش

ها شده است. در این راستا، تحليل و حل مشکالت زیست محيطی دگرگونی اساسی شده و محيط روستا نيز شاهد انواع آلودگی

رود تا از این طریق، روستاها بتوانند در راستای کارکردهای متنوع خود به ریزی این نواحی به شمار میهای برنامهلویتروستاها از ا

  های زیست محيطی مناسب تغيير کنند و در نتيجة آن، ضریب بقاء و ماندگاری جمعيت افزایش یابد.محلی امن و با شاخص

.ط زیست روستا، پسماند، انزلی، رشت، رودبارهای زیست محيطی، محيچالش: هاکلیدواژه
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مقدمه .1

 . طرح مسئله1.1
 از جملتهستتم ياکوس یو آلودگ یعيطب یهارساختیر در زييتغ

 ،بتوان گفتتد. شاید نروشمار میه روستایی ب ةجامع متأخر تحوالت

 بته همنتابع آالینتد بعضتی هجوم و شهری مصرف الگوی گسترش

 یآلودگ هایزمينه ،روستائيان مصرف الگوی تغيير و روستاها حریم

در ایتن . استت فتراهم کترده را ی کشتورروستاها در زیست محيط

جوامتع  در یکتی از خطتوم مقتدم ارتبتام انستان و محتيط ،ميان

هتای هتا و تتوانبرخورد و نوع نگاه آنان بته ویژگتی ةنحو ،روستایی

ع نتوکته داشتت بایتد اععتان  .زیست محيطی اطرافشان خواهد بود

از ایتن نتوع متفتاوت  هاارتبام انسان با محتيط طبيعتی در روستتا

معيشتت روستتایيان پيونتد و وابستتگی  باشتدارتبام در شهرها می

گيتری محتيط مصتنوع در شتکل ،شدیدی با طبيعت دارد؛ به عالوه

وضتو  به  ،روستاها، چه در واحدهای مسکونی و چه در بافت روستا

ید حساسيت غير قابتل ؤین امر مهاست. اثر از محيط طبيعی آنأمت

انکار و اهميت نقش محتيط زیستت در دستتيابی و طراحتی رونتد 

 .باشدروستاها میدر پایدار و همه جانبه  ةتوسع

بعتد  از خزر یایدر یجنوب یهاکرانه، متنوع کشور یايجغرافدر 

هتای بيشتتری را در ختود نهفتته دارد. پيچيتدگی زیست محيطی،

زبالته در  ةتوليتد ستران ،طتور متوستطه ب دهدکهمطالعات نشان می

هتا از درصتد زبالته 70گترم در روز استت کته  400 ،استان گيالن

انتد)جهاد دانشتگاهی گتيالن، ترکيبات قابل تجزیته تشتکيل شتده

یک برش جغرافيتایی از سته ناحية مطالعاتی این پژوهش   (.1383

مشتتمل بتر سته ای و کوهستتانی( گتيالن منطقه )ساحلی، جلگته

باشد کته براستاس آخترین ستان رشت، بندر انزلی و رودبار میشهر

نفتتر   319182 روستتتایی، ةنقطتت 497دارای »رستتمی سرشتتماری 

دليتل . بتوده استت (1391)مرکتز آمتار ایتران، « جمعيت روستایی

هم به لحاظ قرارگيری شهرهای رشت و انزلی  ،انتخاب این محدوده

ثر بتر ؤو نقتام متهتای جمعيتتی گتيالن ترین قطبعنوان مهمه )ب

هتای زیستت و همچنين امکتان تطبيتق چتالش روستاهای اطراف(

ای و کوهستتانی استت کته جلگته ةمحيطی در روستاهای محتدود

 نتایج آن قابليت تعميم به سایر نقتام استتان را نيتز داشتته باشتد.
دهتد کته توليتد زبالته و عتدم ستاماندهی یمطالعات اوليه نشان مت

غترب  های زیست محيطتی ناحيتهچالش ترینها از مهمنآمناسب 

)بتا سترانه  تتن زبالته 111است که بر اساس برآورد روزانته  گيالن

، 1393 ،)آمتار شتودناحيه توليتد متیروستاهای  کلگرم( در  400

روستتای ناحيته  54باعث شده تتا  هاآنکه عدم ساماندهی  (3. ص

. بتر (1392 گتيالن، ی)استاندارگيرند در ردیف مناطق بحرانی قرار 

هتای تحليتل وضتع موجتود زبالته دارد تتا بتاضترورت  این اساس، 

هتای شناستی شتيوهو آستيب ترکيتب( )از حيث ميتزان و توليدی

پيشتنهادی راهکارهتای برخورد با این معضل در روستتاهای ناحيته 

 برای اصال  وضعيت فعلی ارائه شود.
   تحقیق ۀپیشین .1.2

 بتر  را فشار اعظم سمتق که مشکالت اقتصادی کنار امروزه در

بترداری و ، بهترهآورده است وارد کشاورزی و روستایی کشور ةجامع

بتا مستتقيم  ةمحيط زیست در روستاها که در رابط ةرویتخریب بی

ایتن کنتونیمشتکالتتترینمهتماز قترار دارد،های طبيعی عرصه

رغتم حساستيت د کته علتینتآیمتیشماربهایران ةجامعازبخش

بته  روند برختورد کنتونی بتا محتيط زیستت اطتراف ةاماد ،موضوع

 (4. ص ،1390 ،راد )راستتين درستی درک و تحليل نگردیده است

محتيط انتد کته روستاها به دو دليل با شرایط جدیدی مواجه شتده

کته در  دليتل آنه اول بت :ها در بر گرفته استها را انواع آلودگیآن

نتوع و  ،ذرگتنتد و در ایتن گذار از سنت به مدرنيته قترار دار ةمرحل

هتا متفتاوت از گذشتته شتده و معيشت و الگوی مصترفی آن ةشيو

دوم ایتن کته،  شتود.توليد زباله در این نواحی امری عادی تلقی می

هتای حجم زیادی از زباله موج در حال گسترش گردشگری با توليد

 نامالیمات زیست محيطی در این نواحی می افزاید.به  ،جامد

 در خصتوص ابعتاد، هتای اخيتردر سال ،به این مسئلهبا توجه  

هتای پتژوهش ،دالیل و پيامدهای توليد زباله در روستتاهای کشتور

شتده اشتاره  1هتا در جتدول که به برختی از آنزیادی انجام شده 

در  ،عمتده مباحتث مطتر  در تحقيقتات منتدرج در جتدولاست. 

ستت یبتروز مستائل حتاد ز یهتانتهيط و زمیخصوص وجتود شترا

است که در  یین مشکل در قلمرویلزوم باور ا در روستاها و یطيمح

-آالیند تأثيرتحت  کمتر شهرها به نسبت ،نه چندان دور یاگذشته

نخورده بودن محيط را به عنوان یکتی از و بکر و دست گرفته قرارها 

دالیتل  .کرده بتودهای زیستی و متعارف حفظ خصلت تریناساسی

 یهتای جغرافيتایر مصادیق متنوع در محتدودهاین مدعا را نيز با عک

عنتوان دستتاوردهای شتهودی در ه کته بت دارنتدمتیمتفاوت بيان 

ریتزی روستتایی ن برنامتهارزگتریزان و سياستمتقاعد کردن برنامه

به برختی ،  1در جدول  ثر است.ؤبرای مداخله و مدیریت مطلوب م

بتا بررستی  از تحقيقات انجام شده در این خصوص اشاره شده است.

توان به لزوم جتدی گترفتن معضتل زیستت محيطتی این منابع می

هتای اجتمتاعی و فرهنگتی موجتود در استفاده از ظرفيت روستاها،
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ای در خصتوص هتای منطقتهتوجه به تفاوت و مدیریت این مشکل

 های روستایی پی برد.برخورد و مداخله در ساماندهی زباله ةشيو

 

 جام شده در خصوص موضوع مورد مطالعهبرخی از تحقیقات ان -1جدول

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

ف
ردی

 

 نتایج و دستاوردها سال نویسنده/ نویسندگان نام اثر

 1383 جهاد دانشگاهی گيالن های روستایی گيالنزباله 1
ها، در چهار روستای نمونه )گنجه رودبار، ها، ترکيبات و نحوة دفع آنوضعيت زباله

 ، چاف لنگرود و پيربازار رشت(بشمن انزلی

 1379 طاعتی ها و تأثيرآن بر محيط روستاییبازیافت زباله 2
آوری بهداشتی و بازیافت را بررسی نحوة مدیریت زباله در نواحی روستایی، جمع

 بهترین راهکار برای این نواحی است.

 1383 مداوی زباله و پایداری محيط زیست روستایی 3
حل بلندمدت ها و لزوم مدیریت این معضل به عنوان یک راهلهخطرات افزایش زبا

 برای پاالیش محيطی جوامع روستایی

4 
نقش ساکنان نواحی روستایی و شهری در تعيين 

 راهکارهای توسعه اقتصادی و زیست محيطی
 1996 فاستر و مکبث

يفيت ک ةدربار ها،امور توسعه در نواحی روستایی در مقایسه با شهر مقامات رسمی

 دارند تریمحيط زیست گرایش مطلوب

 1388 عزمی توسعه فيزیکی روستا و حفاظت از محيط زیست 5

کشی آب آشاميدنی، ثيرات زیست محيطی بهسازی مساکن روستایی، لولهأت

 لها و توسعو گورستان فاضالب سيسات دفعأجاد تاحداث مراکز دفن زباله و ای

 هاها بر روستامسيل

6 
-برنامه در آن جایگاه و زیست محيط حفاظت

 فيزیکی روستا توسعه ریزی

و  لنگرودیمطيعی

 یاری
1389 

 هایحساسيت تعيين روستایی، زیست محيط حفاظت هایشاخص تدوین

 روستایی مختلف محيطی نواحی زیست

7 
توسعه زیست محيطی در روستاهای   ریزیبرنامه

 شهرستان بابلسر
 1389 عزیزپور و عربی

های بازسازی و بهسازی محيط زیست روستایی در دهستان بهنمير بررسی روش

 شهرستان بابلسر از طریق ارائة یک تجربه کاربردی

8 
مروری بر مشکالت زیست محيطی روستاهای 

 ایران و راهکارهای حل این مشکالت

نگرودی و لمطيعی

 عزمی
1390 

های جامد و ارائه مشکالت زیست محيطی روستاهای ایران به ویژه زباله

 پيشنهاداتی جهت مرتفع نمودن این مشکالت

9 
پایدار زیست محيطی با  توسعهسازی مدل

 يانیاستفاده از تئوری بن
 1390 پاپ زن و گراوندی

در یکی از ستيابی به توسعه پایدار زیست محيطی الزامات اساسی جهت د

 "روستای پاک"عنوان  بهروستاهای استان کرمانشاه که 

10 
های زیست محيطی روستاهای تحليل چالش

 بخش مرکزی رشت
 1390 راستين راد

تحليل مشکالت زیست محيطی و رابطة بين اقتصاد و فاصله با شهر رشت بر 

 العاتیوضعيت زیست محيطی روستاهای مط

 1387 ریياس مدیریت مواد زائد در مناطق روستایی ایران 11
تحليل وضعيت منابع توليد زباله در روستاهای بخش مرکزی شيراز و زابل واثبات 

 رابطة بين ميزان توليد زباله و فاصلة روستاها از شهر

12 
بررسی سيستم مدیریت پسماندهای جامد 

 روستایی
 1389 قاسمی

روستا در خصوص  23وضعيت رفتاری و عملکرد خانوارها در بررسی و تحليل 

 Bartlettمواد زائد با استفاده از جدول 

13 
-های ساماندهی مواد زائد جامد در دهياریروش

 های استان گيالن
 1386 قویدل، پنداشته و فال 

ترین چالش زیست محيطی نبود یک سيستم اصولی برای ساماندهی زباله ا مهم

 های توليدی روستاها قابل بازیافت است.درصد زباله 70الن است، روستاهای گي

14 
تحليل مخاطرات زیست محيطی و راهبردهای 

 مدیریت پسماند در نواحی روستایی
 1392 صفاری

 های زیست محيطی با استفاده از مدل سوات وتحليل چالش

 راهبرد استفاده از مواد آلی موجود در زباله هاارائه 

 متغيرهای مؤثر بر توليد پسماند ارزیابی 15
نژاد، عبدلی، فال 

 غضبان و اردستانی
1389 

اجتماعی و تأثير درآمد، جمعيت، -تحليل نقش مؤثر عوامل جغرافيایی و اقتصادی

 دما، بعدخانوار، قيمت کاالها بر توليد زباله

 مدیریت پسماند جامد روستایی سواحل خزر 16
ها و سازمان شهرداری

 کشور هایدهياری
1386 

ارزیابی وضعيت موجود پسماندهای جامد روستایی در سه استان ساحلی و 

 راهکارهای تفکيک از مبداء و بازیافت

17 
مدیریت ضایعات کشاورزی و خانگی و تهيه 

 ورمی کمپوست

اداره کل امورروستایی و 

شوراهای استانداری 

 گيالن
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http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%D8%A7%D9%BE+%D8%B2%D9%86
http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%D8%A7%D9%BE+%D8%B2%D9%86
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 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق2.1

 طور که گفته شد، قلمرو جغرافيتایی پتژوهش حاضتر،همان

باشتد کته بندر انزلتی و رودبتار متی سه شهرستان رشت، شامل

شهرستتان در  3در قالتب  ،براساس آخرین سرشتماری رستمی

-يمات اداری. طبق آخرین تقساندمرکز استان گيالن قرار گرفته

آبتادی  486ودهستتان 30بختش، 11این ناحيه شامل  ،سياسی

کيلتومتر مربتع از مستاحت  4031باشتد کته ، متیدارای سکنه

نفتتر جمعيتتت   319182شتتود و دارای استتتان را شتتامل متتی

 .باشدمیروستایی 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته



 

 . روش تحقیق2.2
مطتر  و زیر  االتؤدر این پژوهش س ،مبنای طر  مسأله بر

  ها سازمان یافت:چارچوب آن در راستای پاسخگویی به آن

  توليتد و ه،روستاهای ناحيتزیست محيطی  هایچالش در 

 عدم ساماندهی زباله چه جایگاهی دارد؟

  در الگتوی  ،تغييتر ةناحيت ،های زیست محيطیدر آلودگی

 ینقشتچته عدم مدیریت عوارض گردشگری روستایی  و مصرف

 ؟دارد

   چه حد در ساماندهی زبالته  تامشارکت مردمی و آموزش

 ؟استثرؤمطالعاتی م ةدر ناحي

بصورت توصتيفی ،روش پژوهش حاضر بر مبنای ماهيت و

هتتای مرستتوم از شتتيوه ،بتترای انجتتام مطالعتتهاستتت. تحليلتتی 
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شتده گيتری ی اطالعات )اعم از اسنادی و ميدانی( بهرهآورجمع

ویتژه ه )بت عالوه بر منابع اسنادی ،آوری اطالعاتدر جمع است.

 ةاز شتيو وضع موجتود( تدوین مبانی نظری تحقيق و تشریح در

صورت ه مطالعات ميدانی هم ب .ه استگيری شدميدانی نيز بهره

 باشد.ن محلی می)روستاهای ناحيه( و مصاحبه با مدیرا مشاهده

شهرستتان  3روستتا در قالتب  486شامل  تحقيق آماری ةجامع

 ،آوری اطالعتاتجمع به منظور .استرودبار بندر انزلی و رشت، 

و  عنتتوان نمونتتهه )بتت نفتر از متتدیران روستتتاهای ناحيته 196از 

پرسشتنامه بتا استتفاده از  (براساس جتدول استتاندارد مورگتان

گيتری نيتز  نمونه ةشيوعکر است که الزم به  .استفاده شده است

 بوده است.« ایخوشه»بصورت 

 

 
 ع ارتفاعی روستاهای نمونهیتوز-2شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 
 ع کل روستاها و روستاهای نمونه بر حسب شهرستانیتوز -3شکل ن

1393های پژوهش، مأخذ: یافته
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 پژوهش مدل تحلیلیچارچوب و  -4شکل 

1393های پژوهش، افتهمأخذ: ی

. 

 تحقیق یهایافته -3
 زیست محیطی روستاهای ناحیه مطالعاتیل ئمسا  .3.1

 ،مطالعتاتی ایتن پتژوهش ةمحتدود گفته شد،طور که همان

ای و کوهستتانی( گتيالن )ساحلی، جلگته ةاز سه منطق متشکل

ثر از مقتضيات أمت ،مطالعاتی ةنظام استقرار انسان در ناحي .است

تطبيتق بتا  بسترهایی شتکل گرفتته کته در و انسانی برطبيعی 

. ایتن مشتکل باشدمیهای جدی دچار نارسائی ،وضعيت موجود

ثر أهای آستانه و رشت( بيشتر متتای )شهرستاندر نواحی جلگه

جواری با رودخانه و نادیده گرفتن حرایم مجاری ستطحی از هم

ایتن کوهستتانی  ةدر محتدود این در حالی استت کتهباشد. می

های طبيعی عالوه بر در شهرستان رودبار( نارسائی ناحيه )عمدتاً

نادیده گرفتن حرایم آب، اسکان و استقرار در مناطق پتر خطتر 

و  باشتندمتی هایی که دارای شيب زیادویژه محدودهه ب ،طبيعی

کته  قترار دارنتدریتزش کتوه  لغزش یا ماننددر معرض خطراتی 

را بطتور  هتاو برپتایی ستکونتگاه بازنگری در استقرار انسانلزوم 

  سازد.جدی مطر  می

-،هتای آبرفتتیها و پادگانهبر روی تراس-هارودخانه ةحاشي

هتای اصتلی ستکونت و زیستت در استتان گتيالن یکی از پایگاه

شتمار ه هتا بتتحول بسياری از سکونتگاه دليل اصلیهستند که 
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ه در ناحيتتآن هتتای ستتفيدرود و سرشتتاخه ةرودخانتت رونتتد.متتی

بته تبتع ایتن  رود.شمار میه سمبل این قانونمندی ب ،مطالعاتی

عنوان ه ب شن و ماسهاز برداری بهره از گذشته ،مزیت جغرافيایی

امتا در  .شتده استتمحستوب متییکی از منابع ساخت مستکن 

صورت صتنعتی و عميتق انجتام ه این برداشت ب ،های اخيرسال

حتد معتدن شتن و وا 193در گيالن تعتداد  ،هم اکنون شود.می

 ةواحد معدن شتن و ماست 12ها و رودخانه ةمجاز در حوز ةماس

وستتاز مجتتاز کتتوهی مشتتغول فعاليتتت بتتوده و مصتتالح ستتاخت

)ستازمان محتيط  کننتدمين میأهای عمرانی استتان را تتپروژه

مداخلته  ةبا توجه به حجم گسترد. (1392 زیست استان گيالن،

ها را مصداق عينتی يستمتوان این اکوسمی ،هادر بستر رودخانه

 ،کته طتوریه بت دانست.« اقتصاد و محيط زیست»ميان چالش 

تمتامی ضتوابط و مقتررات  ،سود ناشی از برداشت شتن و ماسته

زیست محيطی ناشی از این عمل را به حاشتيه رانتده و تمتامی 

های دخيل در این امر نيز در دام منفعت حاصل از ایتن سازمان

شتن و  ةوارض ناشی از برداشتت بتی رویتمسلماً ع اند.کار افتاده

در نتيجة  و رسددر ابتدا به ساکنين روستاهای اطراف می ،ماسه

ها از عواید این برداشتت ستهمی گونه آبادیاین آن ممکن است

ليکن در درازمدت از تبعات ناشی از تخریب بستر  .داشته باشند

 را در زنتدگی ها مصون نمانتده و عتوارض نتامطلوب آنرودخانه

از امتامزاده  فرستایش ختاک عمومتاً خواهند کرد.احساس خود 

هاشم به سمت رودبار و حرکت از دو سمت سفيدرود بته عمتق 

دالیتل بتروز ایتن شتود. در فضای جغرافيایی ناحيته دیتده متی

ماننتد شتيب و فقتر هتای طبيعتی جدای از زیرستاخت ،مشکل

انجتام  ةشتيو ،)که بتذات در ناحيته وجتود دارد( پوشش گياهی

است. کشت در جهت شتيب  ثر بودهؤنيز مهای اقتصادی فعاليت

از مصادیق بارز این نوع  ،از حد دام در مراتع زمين و چرای بيش

از  چتهرود که هر مداخالت غير منطقی و نامناسب به شمار می

بته لحتاظ استتعداد  ،سفيدرود بته اطتراف حرکتت کنتيم ةکران

ودگی هتتوا در . آلتتخواهتتد بتتود تتترآن گستتترده ةدامنتت ،طبيعتتی

ر روستاهای جلگهای )بعد بصورت مقطعی و د ،روستاهای ناحيه

  .شود( دیده میبرنج گياه ةقيماندبادن از برداشت و سوزان

های اسنادی و ميدانی این تحقيق نشتان مطالعات و بررسی

 «و فاضتالب یستطح یهتاآب یآورفقدان شبکه جمع» داد که

ایتن  .رودیشمار مته ب هيناح یروستاها یستین چالش زیترمهم

ه بت )انزلتی و رشتت( ای و هموارهای جلگهموضوع در شهرستان

ای و کوهستتانی شهرستتان مراتب بيش از روستتاهای کوهپایته

ا عتدم یتکمبتود »کته  نیتضتمن ا؛ رودبار نمتود داشتته استت

 یهتان دغدغهیتراز مهم یکی «سالم یدنيبه آب آشام یدسترس

-افتتهی ینايم .رودیشمار مه ه بيناح یروستاها یطيست محیز

در « مناستب آن یزباله و عدم سامانده»مندرج در جدول  یها

-یشتمار مته ب یمطالعات ةيناح یطيست محیسوم مسائل ز ةرد

 که به بررسی ابعاد آن پرداخته خواهد شد.  رود

زیست محیطی روستاهای ناحیه به  یهاچالش-3جدول

 تفکیک شهرستان
1393های پژوهش، مأخذ: یافته

یانزلرشترودبار شر  هيکل ناح 

4/14 هااستقرار نامناسب سکونتگاه 1/5 5/18 1/9 

-آب یآورفقدان شبکه جمع

 و فاضالب یسطح یها
63883/68 8/79 

 به یعدم دسترس کمبود یا

 سالم یآب آشاميدن
7/34 2/56 7/40 9/47 

61/5 یهوا و صوت یآلودگ 1/48 8/7 

2/89 فرسایش خاک 7/1 0/0 7/31 

رویه از شن و یب یبرداربهره

 ماسه
2/7 1/5 5/18 6/6 

6/79 زباله و عدم ساماندهی آن 8/15 1/74 9/40 
 

 های تولیدی در ناحیهترکیب و نوع زباله. 3.2
 تترین عامتل دردر هر ستکونتگاهی ميتزان جمعيتت، مهتم

در  ،نتتتایج ایتتن تحقيتتقهاستتت. براستتاس تعيتتين کميتتت زبالتته

تتن زبالته توليتد  111حدود روزانه  ،مطالعاتی ةناحيروستاهای 

بيشترین ميزان توليد بته  ،شود که با توجه به ميزان جمعيتمی

شهرستان رشت و کمترین ميزان نيز به شهرستان انزلتی تعلتق 

 دارد.

به  یناحیه مطالعات یروستاها میزان تولید زباله در -4 جدول

 تفکیک شهرستان

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 شر 
ميزان جمعيت 

 روستایی

 ميزان توليد زباله

 )تن(

سرانه 

 توليد

 گرم400 5/8 21337 بندر انزلی

 گرم400 88 220431 رشت

 گرم400 15 38001 رودبار

 گرم400 111 279769 کل

درصتتد  90پستتماندهای ختتانگی بتتيش از " طبتتق بتترآورد

هتا و ) سازمان شهرداری"دهندهای روستایی را تشکيل میزباله

مطالعتاتی نيتز  ةدر روستاهای ناحيت (40.ص 1391ها، دهياری

روند شمار میه پسماند بتوليد ترین منبع های خانگی عمدهزباله
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توليتدی روستتاها  ةدرصد زبال 95 ،که براساس برداشت ميدانی

 ،های توليتدی ناحيتهترکيب زباله. از نوع خانگی است ،در ناحيه

کاغذ  چرم، درصد شيشه، 16/ 5ن،درصد پالستيک و نایلو 4/64

درصد ستایر پستماندها  5/6درصد مواد غذایی و  7/12و فلزات، 

 ةوری شده از ناحيتآبراساس اطالعات جمع دهند.را تشکيل می

-زبالته ةدهندتوان گفت که بر مبنای اجزاء تشکيلمیمطالعاتی 

درصد قابليتت بازیافتت  9/80 ،های توليدی در روستاهای ناحيه

ه در روستتاها بت ءاز مبدا عمل تفکيککه این مشروم به  ،دارند

هتای صحيح و سياسترسانياطالع از طریقو باشد انجام رسيده 

مطالعات ميتدانی ایتن  .شده باشدتشویقی بر این راهکار تمرکز 

 هتای جامتد درمتدیریت زبالتهنحتوة که دهد میپژوهش نشان 

 ضل نيست.این معنمودن مطالعاتی در راستای برطرف  ةناحي

 

 
 مطالعاتی ۀهای تولیدی در روستاهای ناحیزباله ۀدهندتشکیل اجزاء -5شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 شرایط فعلیهای جامد در مدیریت زباله ۀنحو . 3.3
لته و عتدم توليتد زبا پيش از ایتن گفتته شتد،طور که همان

های زیستت محيطتی ترین چالشمهمز ا ،ساماندهی مناسب آن

باعتث  ،کته عتدم ستاماندهی مناستب آنرود به شمار میناحيه 

گيرنتد قترار روستای ناحيه در ردیف مناطق بحرانی  54شده تا 

هتای ترکيتب زبالته ،از طرف دیگتر. (1392 )استانداری گيالن،

 در صورت مدیریت صتحيح،که  دهدنشان میتوليدی در ناحيه 

بته یتک فرصتت اقتصتادی و زیستت محيطتی را  قابليت تبدیل

  .دندار

درصد از  57در  پژوهش حاضر،های ميدانی بررسیبراساس 

ه بت «آوری خانه به خانهجمع»روش  ،مطالعاتی ةناحي هایروستا

شتود. بيشتترین درصتد بکتارگيری ایتن روش در کار گرفته می

-می  رودبارشهرستان رشت و کمترین ميزان نيز در شهرستان 

هتای ارتبتاطی مناستب نقش شتبکه ،در مطالعات ميدانی شد.با

روستاهای شهرستان رشت و پيگيری مدیران محلتی بيشتترین 

و  روستتاها از یکتدیگر ةبعد فاصل ،در مقابل ثير را داشته است.أت

بتا  عنتوان پتایلوت ایتن برنامته(ه )بت تعامل ضعيف نقام شهری

شتيوه در ثر بتر ضتعف ایتن ؤاز عوامتل مت ،روستاهای پيرامتون

 ،برای تحقق این امر البته». باشدروستاهای شهرستان رودبار می

از  منتزل بته منتزل آوری و جم روستایی تسهيالت ایجاد مراکز

)داکسن، اشميت، گودوین،  «روندشمار میه ثرترین اقدامات بؤم

 (.102، ص. 1993، 1اسالگت و کومينز

در  ومتاًآوری و ریختن زباله در یتک فضتای بتاز )عمجمع   

هتای اطتراف منتازل مستکونی یتا در اطتراف روستتاها( از روش

هتای که طبتق بررستیزباله در روستاهاست  آوریمتداول جمع

 9/2روستای ناحيه ایتن شتيوه رایتج بتوده کته  14در  ،ميدانی

بترای حتل  ،ایتن روش .گيتردرا در بر می روستاهادرصد از کل 

 ةبلکته در زمينت ،مناستبی نيستت ةنته تنهتا شتيو ،مشکل زباله

و استت را ایجتاد کترده لی ئمستاکارکرد توریستی روستاها نيتز 

های گردشگری نيز اثر بر فعاليت ،های ناشی از این روشآلودگی

 4/1درصتد و رشتت بتا  6شهرستان رودبتار بتا  گذارد.منفی می

هتای اول در رده ،درصد از سهم روستاها در بکارگيری این شيوه

یتک از  در بنتدر انزلتی هتي  ،کتهن ایتنضتم و دوم قرار دارند؛

البته  کنند.روستاها با این شيوه مبادرت به ساماندهی زباله نمی

کته بطتوری، در این خصوص تردیدهای جتدی نيتز وجتود دارد

اععان به فقدان این شيوه با برختی شتواهد در روستتاهای ایتن 

هتا در شهرستان تناقض داشتته و نگارنتده شتاهد برختی نشتانه

شهر بتوده کته وجتود بين شهر انزلی و رضوان ،ای محورروستاه

 کند.میتائيد  هاشهرستاندر این نوع شيوه برخورد را 
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بتته روش دفتتن  متتورد از روستتتاها 15 ،مطالعتتاتی ةدر ناحيتت

 1/3کننتد کته های جامد خود را حل میمشکل زباله ،بهداشتی

دفتن  شتود.های روستتایی را شتامل متیدرصد از کل سکونتگاه

توانتد لتيکن متی ،اگرچه مضرات روش قبلتی را نتدارد داشتیبه

-متی عالوه بر این،های زیرزمينی گردد. موجب آلوده کردن آب

مورد استفاده چند روستا یا سکونتگاه قترار  ،تواند بطور مشترک

درصد از کل روستاهای  3/33) روستا 162سوزی در زبالهگيرد. 

هتای ر ساماندهی زبالهبيشترین سهم را دو ناحيه( متداول است 

کتامالً  ةسوزاندن زباله در روستاهای ناحيته بتا شتيو .داردجامد 

عنتوان یتک ه سنتی و بدون رعایت ضوابط انجام شده و صرفاً بت

حتل مناستب حل برای خالصتی از ایتن معضتل و فقتدان راهراه

رو حائز اهميت است که این نکته از این رسد.انجام میه ب ،دیگر

چنتدین مشتکل از این طریق همتراه بتا کل زباله ظاهراً حل مش

پراکنتدن دود و  تتوان بتهکته ز آن جملته متی خواهد بوددیگر 

 اشاره کرد.کننده هوا عناصر آلوده

های بازیافتت و حتل روش نيز از دیگرتوليد ورمی کمپوست 

 محيطتی، زیست آثار تریناین روش با کم باشد.می مشکل زباله

 و اوليته استت ختام مواد عنوان به ازیافتیب مواد از استفاده بانی

استتتان  طبتتق استتناد موجتتود در (.2005، 2)آستتتين رگوليشتتن

واحتتد متمرکتتز و ختتانگی کمپوستتت و ورمتتی  2600 ،گتتيالن

مطالعتاتی  ةواحتد آن در ناحيت 100کته  داردکمپوست وجتود 

)اداره کتل امتور روستتایی و شتوراهای هستند فعاليت مشغول 

 )شتامل روستتا 18ایتن واحتدها در  .(1393 استانداری گيالن،

کمتترین هستتند و ( متمرکز روستاهای ناحيهکل از  درصد 7/3

ختود اختصتاص ه های ساماندهی زباله بتحجم را در انواع روش

 .اندداده

 
 های جامد در ناحیه مطالعاتی به تفکیک شهرستاننحوه ساماندهی زباله -6شکل 

1393های پژوهش، مأخذ: یافته

برطرف های واضح است که در ارتبام با اثربخشی شيوه پر  

 ،محلتی ةمشارکت مردمی و پيوند با جامعت ،مشکل زبالهنمودن 

مطالعات ميدانی این تحقيق نشتان د. نروشمار میه اولين قدم ب

 ةدرصتد از جامعت 5/87در  ،«زبالته»نتام ه بحرانی بکه دهد می

توليد زبالته تر،  به بيان دقيق است. بيان شدهآماری این تحقيق 

تغييتر در الگتتوی  و درصتتد( 69) را مترتبط بتا ميتتزان جمعيتت

البتته در ارتبتام بتا ستاماندهی  انتد.دانسته درصد( 87) مصرف

 ،«مشتارکت مردمتی»نقتش  ،طبق نظرسنجی انجام شتده ،زباله

و  49،26ترتيب با ه ب «مدیریت مصرف»و  «تبليغات و آموزش»

عليترغم پيچيتدگی ایتن وجتود،  با. اندبندی شدهدرصد رده 25

اعتقتاد دارنتد دیران روستاها م ،مشکل زباله در روستاهای ناحيه

که کيفيت محيط زیست روستاها چندان بحرانی نيست و حتی 

وضعيت زیست محيطتی روستتاهای  از این مدیران درصد 8/68

  .اندارزیابی نمودهبهتر نسبت به ده سال گذشته  را ناحيه

 انداز آتیترسیم چشم موجود و تحلیل وضعیت 3.4
 یکته زبالته در روستتاها یبا توجه به مختاطرات و معضتالت

امتری ضتروری و از  آنستاماندهی  ،جتاد نمتوده استتیه ايناح

عامتل در کنتار  رود.شتمار متیه این مناطق ب ةهای توسعالویت

قطعتاً  در توليتد زبالته،مؤلفتة اساستی عنتوان یتک ه جمعيت ب

هتای نتوع فعاليتت هتای روستتایی،تگاهتوزیع جمعيت و سکون»

و مشخصتتات  اجتمتتاعی جامعتته-شتترایط اقتصتتادی اقتصتتادی،

جغرافيایی یک ناحيته نيتز در ميتزان توليتد زبالته و همچنتين 

، )استکندری نتوده «هستتندثر ؤاثرگذاری نامطلوب آن بسيار مت

در. (54.ص ،1390،آباد، و ميترهصياد بيدهندی، کالنتری خليل
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هتای جامتد در يل وضعيت فعلی مدیریت زبالتهتحل ن راستا،یا 

 .شودبرای حل بلندمدت و پایدار زباله ارائه می ،روستاهای ناحيه

و  الف( آگتاهی متردم نستبت بته موضتوع آلتودگی و زبالته

: براساس مطالعتات ميتدانی صتورت مشارکت در پاالیش محيط

 بتاآمتاری  ةميتزان آشتنایی جامعت ،گرفته در روستاهای ناحيته

درصتد افتراد  85که طوریهب ،یست در حد خوبی استمحيط ز

این آگاهی را در حد زیاد و بستيار  ،مورد پرسش در این تحقيق

 اند.زیاد بيان کرده
 

 
 میزان آشنایی جامعۀمحلی با محیط زیست -7شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 
بندی مسائل زیست محیطی روستاها از دید الویت -8شکل 

 اریجامعۀ آم
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 

های اخيتر دهد که روستائيان در سالاین اطالعات نشان می

نسبت به حقوق زیست محيطی خود آگاهی نسبی پيدا کترده و 

ضتمن  تفاوت نيستتند.در برابر مشکالت محيط زندگی خود بی

موجتود  ةشتيو ،آماری این پژوهش ةدرصد از جامع 5/89 ،اینکه

ه در روستای خود را نامناستب توصتيف نمتوده و ساماندهی زبال

ترین های جامد را مهمآوری زبالهجمع ،درصد از مردم نيز 5/87

بنتدی عکر کترده و در رتبته محيط زیست روستای خود ةمسئل

اوری مناستب آجمتع های زیست محيطی روستای ختود،چالش

 یورآسه اطالعتات جمتعیمقا .اندقرار دادهاول  ةها را در ردزباله

ت يبين حساست یدهد که تفاوت معناداریه نشان ميشده از ناح

ختود وجتود  یمحتل زنتدگ یطيست محیمردم نسبت به امور ز

درصتد 87 ه از يتناح ین موضوع در روستاهایت اينداشته و اهم

درصد در روستاهای شهرستان رودبار  82در شهرستان رشت تا 

محاستبه ضتریب  .باشتدنمیچندانی  ةفاصلگر نشانباشد که می

کته  دهتدینشتان مت را 659/0ر يتن دو متغیتن ايهمبستگی بت

ستتطح  ر دارد.يتتن دو متغیتتن ايم بتتيمستتتق ةت از رابطتتیتتحکا

از مردم  یزان آگاهيدهد که هرچه مینشان م 025/0 یمعنادار

هتا در نآمشتارکت  ،شتتر باشتديب یطتيست محیز یهایآلودگ

 ود.خواهد ب ز باالتريط نيش محیپاال یهابرنامه
 

ط یمح یت مردم نسبت به آلودگیحساسۀ میانرابط -5 جدول

 طیش محیپاال یهاها در برنامهست و مشارکت آنیز
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 مقدار آماره شر 

 659/0 رمنيهمبستگی اسپ

 025/0 سطح معناداری

 196 تعداد
 

های جامتد: براستاس مشارکت مردمی و ساماندهی زباله ب(

آمتاری و بتا توجته بته  ةعات ميدانی و طبق نظترات جامعتمطال

ميزان مشارکت  حساسيتی که مردم نسبت محيط زیست دارند،

درصتد  65 ،کتهطوریهب ،دانندمردم در پاالیش محيط را باال می

همکاری مردم در این زمينه را در حد بسيار بتاال و  ،پاسخگویان

ان مشتارکت از ستوی ایتن ميتز عالوه بر این، اند.عکر نموده باال

 ،تتوان گفتتبنتابراین متی استت. بيتان شتده نيز مدیران محلی

-جمعجهت مناسب  ةپتانسيل اجتماعی برای پيریزی یک برنام

 مطالعاتی وجود دارد.ةآوری زباله در روستاهای ناحي

اععتان  ،آماری این تحقيتق ةدرصد جامع 98 ،از سوی دیگر

ایتن ه بيتان دیگتر، بت انتد.به مشارکت در نظافت محيط  داشته

هدف نسبت به پاکيزگی محتيط وجتود  ةاحساس از سوی جامع

پتاالیش محتتيط  در خصتتوص ،دارد و پاستخگویان ایتتن تحقيتق

)حق بودن  اطراف خود مسئوليت داشته و بر مبنای حقوق خود

های حق تغيير در مکان و حق واگذاری مسئوليت در یک مکان،

طتی بتا آلتودگی کمتتر تالش دارند تتا در محي خود به دیگران(

یک محيط سالم را برای خود پایتدار  زندگی کنند و حق داشتن

 نگه دارند.
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 آوری زبالهنقش مشارکت مردمی در جمع -9شکل 

 1393ی پژوهش، هامأخذ: یافته

 
در بهداشت و بهسازی آماری  ۀمیزان مشارکت جامع -10شکل 

 محیط
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

-بين نواحی روستایی این تحقيق تفتاوت ،مشارکتدر ارتبام با 

رغتم کته علتیای هستتند  ها به گونته؛ این تفاوتوجود دارد هایی

هتای قتوی مشتارکتی در اععان مدیران روستتاها بته وجتود زمتين

بصتری  ةوجتوه بيرونتی و جلتو های زیست محيطتی،فرآیند برنامه

کته در طتوریهبت باشتد،نمتیایتن موضتوع قادر به اثبتات روستاها 

گرایتی اجتمتاعی ميتزان مشتارکت و هتم ،شهرستان رودبار و انزلی

تتر از شهرستتان ضتعيف ،برای پيوستن به جریان پتاالیش محتيط

نفتوع و های تصادفی با افتراد عیاین موضوع از صحبتاست. رشت 

 یيد قرار گرفت.أمورد ت ،آگاه به مسائل روستاهای ناحيه نيز

 های جامددمی و ساماندهی زبالهمشارکت مرۀ میان رابط-6 جدول

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 مقدار آماره شر 

 862/0 همبستگی اسپيرمن

 001/0 سطح معناداری

 196 تعداد

مشارکت مردمی و ستاماندهی حاضر نيز مسئلة تحقيقبراین اساس، 

هتای ایتن طتور کته از یافتتههمان .کندمیهای جامد را اثبات زباله

بتا 862/0ضریب همبستگی بتين ایتن دو متغيتر  ،آیدوهش برمیژپ

دهتد نشتان متیایتن ضتریب باشد کته می 001/0سطح معناداری 

های زیستت محيطتی در نتواحی روستتایی بتدون مشتارکت برنامه

مردمی جواب نخواهد داد و برای داشتتن یتک استتراتژی مناستب 

های مشارکتی بهترین مسير دستتيابی رهيافت ،برای پاالیش محيط

-شمار متیه ویژه در حل مشکل زباله به به اهداف زیست محيطی ب

 رود.

ها: ج( ارزیابی مبتنی بر نگرش زیست محيطی و تشخيص الویت

کمتک بته محتيط » در خصتوص هتای تحقيتقیافتهبا توجه به 

درصتتد  26پاستتخگویان نقتتش تبليغتتات و آمتتوزش را ، «زیستتت

همياری مردم و که در پيوند این موضوع با ضمن این؛ انددانسته

درصتد از مستيرهای منتهتی بته پتاالیش  75 ،مشارکت مردمی

 گتذرد.های آمتوزش و مشتارکت مردمتی متیاز ایستگاه ،محيط

نته از ستوی  ،نقتش ایتن عوامتل در بهستازی محتيطبتر کيد أت

شتود و ایتن اجتماعی بيتان متی ةبلکه از سمت بدن ،کارشناسان

ه خيز اجتماعی بدهد که بستر برای آموزش و موضوع نشان می

سمت امور زیست محيطی وجود دارد و صترفاً الزم استت تتا از 

 عمل آید.ه این  پتانسيل اجتماعی استفاده مطلوب ب

 
از سوی  بندی امور مربوط به بهسازی و پاالیش محیطلویتوا -11شکل 

 جامعۀ آماری تحقیق

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 
 آماری ۀجامعنظر از  کیفیت محیط زیست روستا -12شکل 

 این پژوهش 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
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کيفيتت  ،ماری این پژوهشآ ةدرصد جامع 65 ،بر این اساس

محيط زیست روستا را در حتد ختوب و خيلتی ختوب ارزیتابی 

درصد پاسخگویان نيتز وضتعيت محتيط  35برعکس،  اند.نموده

الت زیست را مناسب توصيف نکرده و با توجه به گسترش مشتک

شرایط زیست محيطی روستتای ختود را رو بته  زیست محيطی،

ضتریب  ،حاضتر هتای پتژوهشبا توجه به یافته دانند.بهبود نمی

هتای حتل و تعيين الویتمحيطی همبستگی بين نگرش زیست 

بتا ستطح  612/0 ،مطالعتاتی ةمربوم به زباله در ناحيمشکالت 

تگی گتر ضتریب همبستباشتد کته نمایتانمی 030/0معناداری 

بدین صورت کته بتا توجته بته دیتدگاه ؛ هاستمستقيم بين آن

ها نسبت به مشکالت ناشی از توليد و عدم مردم و حساسيت آن

ها برای حصول به نتتایج منلستب ساماندهی زباله، تعيين الویت

یتک  ثيرگذاری هرأجهت پاکيزگی محيط زیست نيز بر مبنای ت

 شود.ها مشخص میاز آن

آماری  ۀنگرش زیست محیطی جامع ان ۀ میرابط -7 جدول

 هاتشخیص الویتبا ن پژوهش یا

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 مقدار آماره شر 

 862/0 همبستگی اسپيرمن

 001/0 سطح معناداری

 196 تعداد

شناسی وضتع موجتود و تعيتين نقتش متدیران و آسيب( د 

 ،شتدطور که توضيح داده : همانپاالیش محيط مردم در فرآیند

مشکل اصتلی روستتای  ،صد از پاسخگویان این تحقيقدر 5/87

تأکيتد حل این مشتکل لزوم های جامد دانسته و بر خود را زباله

 ةنقش جمعيت موجود روستتا را در رد ،در این ارتبام .اندداشته

بتر ایتن  انتد.دوم قترار داده ةاول و جمعيت گردشتگر را در رتبت

توليد زباله را به مردم ستاکن  ،آماری ةدرصد از جامع 69 ،اساس

دانند و لزوماً افزایش و کتاهش جمعيتت را در روستا مرتبط می

با توجه به  ،از طرف دیگر اند.دانستهدارای اهميت در این رابطه 

و انتقال بخشتی از  گردشگری در نواحی روستایی گيالن ةتوسع

ميتزان آلتودگی ناشتی از ، های توليدی در شهر بته روستتازباله

 ها در محيط افتزایش چشتمگيری یافتته استت.اکندگی زبالهپر

باید بپذیریم نادرست بودن الگوی مصترف همتواره  کهضمن این

 طول در ،بر همين اساس .شودیممقدار زیادی زباله توليد باعث 

 بتهپایته  بتر زائتد متواد متدیریت اصلی مدل گذشته، ةده سه

 گذاری شتدهیهپا، زباله توليد کنترل و رساندن ضایعات حداقل

  (.111، ص. 2000، 3)تانسکانن است

معتقدند کته تغييتر مطالعه مورد  ةجامع ،مرتبط با این نظر 

هتای افزایش زبالته روند نقش بسيار مهمی در ،در الگوی مصرف

 ،این تحقيتقآماری  ةدرصد از جامع 87 ،کهطوریهب؛ جامد دارد

های جامتد لهرا در افزایش زبا نقش مصرف و تغيير در الگوی آن

 اند.زیاد و بسيار زیاد ارزیابی نموده

 
 ۀاز نظر جامع کننده روستاترین منابع آلودهمهم -13شکل 

 آماری این تحقیق
 1393های پژوهش، أخذ: یافتهم

 
 های جامدثیر آن بر افزایش زبالهأالگوی مصرف و ت -14شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

زباله ها در نتواحی روستتایی  در خصوص مدیریت بر معضل

درصداز پاسخگویان دهياریها را مسئول این کار می دانند  3/74

و معتقدند که هماهنگی بين دهيار و مردم در حل ایتن مشتکل 

موثر بوده و این رکن مدیریتی در روستتاها قتادر استت تتا ایتن 

مشکل را برطرف نماید.البته دهياران حلقه واسط بتين متردم و 

عیربط هستند و قطعاً اگتردر هتر یتک از حلقته هتای ارگانهای 

پسين و پيشين ناهماهنگی وجود داشته باشد دهيار به تنهتایی 

با استدالل الزم استت »قادر نيست این معضل را مدیریت نماید.

شتورای روستتا ودهيتاریبتهاعتماداجتماعینوعیتا با ایجاد 

 دارنتد؛ تدخالت مبتدأ از تفکيتک امتر در کته ونهادهایی

 صتورتبتهمحيطتیزیستتهای NGO توانازگيریوبهره

 ستازماندهی وآمتوزش رستانی، آگتاهیتبليغات،  خاص در
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هایتفکيک محلیاز مبدأبر اعتبار اجتماعی هتایوحميتت 

محلی ووطن(.2000، 4)سوباش دوستی افزود  

  گیرینتیجه بحث و .4
هتای محدوده جزء ،رهاکنار شه دری موجود روستاها هامروز

کته  رونتدشتمار متیه زیستت محيطتی بت یهاچالشبارز نمود 

دستتخوش تحتوالت و تغييترات  را این مناطق مناظر اندازچشم

در کنار دهد که مین تحقيق نشان یج اینتا .نداای نمودهگسترده

آب  فاضتتالب، ةفقتتدان شتتبک هتتا،استتتقرار نامناستتب ستتکونتگاه

بترداری و بهتره فرسایش خاک هوا، یآلودگ نامناسب، یآشاميدن

 در ستالتن زباله  111توليد  ها،رودخانه ةرویه از شن و ماسبی

هتای زیستت ترین چالشاز مهم ،هانآو عدم ساماندهی مناسب 

روستتای  54که باعتث شتده تتا رود به شمار میمحيطی ناحيه 

مسئله همچنين این   .گيرندناحيه در ردیف مناطق بحرانی قرار 

-یيد ساکنان محلی و جمعيت بومی این ناحيه نيتز متیأرد تمو

زبالته و پختش  ،ماریآ ةدرصد از جامع 5/78 ،کهطوریهب ،باشد

زیستت محيطتی  ةترین مسئلهای روستایی را مهمآن در محيط

 .کنندقلمداد میروستاها 

 87 ،مطالعتاتی ةبا توجه به مطالعات انجتام شتده در ناحيت 

بر تغيير الگوی مصرف صحه گذاشتته و  ،آماری ةدرصد از جامع

ستهم  .انتدانکارناپذیر دانسته ،را در افزایش ميزان زباله نقش آن

درصتتد بتتوده کتته مستتلماً در  21 ،گردشتتگری در توليتتد زبالتته

نظيتر دامتاش و دره  ،که مقصد گردشتگری هستتند روستاهایی

 )شهرستتتان رشتتت( و سقالکستتار )شهرستتتان رودبتتار( دشتتت

ایتن ميتزان  ،های رشت و انزلیر شهرستانروستاهای ساحلی د

ميزان مشتارکت متردم  ،این پژوهشآماری  ةجامع بيشتر است.

درصتد  65 ،کتهطتوریهبت ،داننتددر پاالیش محيط را بتاال متی

همکاری مردم در این زمينه را در حد بسيار بتاال و  ،پاسخگویان

 این ميزان مشارکت از سوی متدیران محلتی  اند.عکر نموده باال

پتانسيل  ،توان گفتمیطورکلی بهبنابراین نيز اععان شده است. 

زباله آوریجمعجهت مناسب  ةریزی یک برناماجتماعی برای پی

 98 ،از ستوی دیگتر در روستاهای ناحيه مطالعتاتی وجتود دارد.

به مشارکت در نظافت محتيط  ،این تحقيقآماری  ةدرصد جامع

 ةاحستاس از ستوی جامعت ایتن به بيان دیگتر، اند.اععان داشته

هدف نسبت به پاکيزگی محيط وجتود دارد و پاستخگویان ایتن 

در خصوص پاالیش محيط اطراف خود مسئوليت داشته  ،تحقيق

آلودگی کمتر زنتدگی کننتد و  تا در محيطی باکنند میو تالش 

 حق داشتن یک محيط سالم را برای خود پایدار نگه دارند. 

-مستئولين در اطتالع قداماتا های مشارکتی،در کنار روش

تأثير بسزایی بتر ایجتاد حساستيت در رسانی و آموزش همگانی 

درصتتد از  26، کتتهطتتوریهبتت هتتا  دارد؛متتردم نستتبت بتته زبالتته

و  دانستته ثرؤتبليغات و آموزش را در این ارتبام م ،محلیةجامع

مصتداق  .دانندمیاین عامل را در امور زیست محيطی تاثيرگذار 

، 1393موقع مسئولين در ستال ه رسانی بدر اطالعبخشياین اثر

سوزاندن پسماندهای بترنج ختود را ضررات ناشی از در خصوص 

موقتع در ه رستانی بتاطتالعاز طریق که طوریهبدهد؛ مینشان 

 ،مشکالت و عواقب زیست محيطی و حقوقی ایتن کتارارتبام با 

صتورت کتامالً محسوستی کتاهش یافتت. در ه عمل سوزاندن بت

تبدیل زباله به کود آلتی و روش » به نسبت مردمام باتمایل ارتب

تجربيتات کارشناستان امتور روستتایی و نيتز،  «ورمی کمپوست

استانداری گيالن و همچنين مصاحبه با متدیران محلتی نشتان 

موزش و تبليغتات تتا چته حتد در ایجتاد زمينته بترای آداد که 

-یمحلی به مشارکت در امور زیست محيطی مت ةپذیرش جامع

بترای  عنوان یتک مصتداق عينتیه بدر نهایت، ثر باشد. ؤتواند م

موزش در تبدیل زباله به یک فرصت ارزشمند آنقش  نشان دادن

 از این اقدام نيز می توان یاد نمود. ،زیست محيطی و  اقتصادی

اتختاع  مطالعتاتی و ةسازی محيط در ناحيدر خصوص بهينه

یستت محيطتی و راهکارهای مناستب بترای مداخلته در امتور ز

پيشتنهاداتی بتدین  ،ویژه حتل مشتکل زبالتهه ب ،پاالیش محيط

 شر  ارائه شده است:

هتای آموزشتی تفکيتک زبالته از مبتدأ و برگزاری کارگتاه 

 های آموزشی گروهی و فردی برپایی دوره

بترای ایجتاد و روستتاها هتای مشتارکتی در تشکيل تتيم 

 توسع فرهنگ بازیافت

ها انتقال آگاهیان در مدارس به منظور آموزآموزش دانش 

 روستایی یوتجربيات به خانوارها

های مختلتف های زباله در رنگتوزیع انواع بروشور وکيسه 

 مردم  ميانبه صورت رایگان در 

داران و بتتا  ،بازدیتتد اقشتتار متتردم بخصتتوص کشتتاورزان 

توليد کمپوستت و آمتوزش متردم  ةها از نحوصاحبان غذاخوری

 های تر خانگی به کمپوست.تبدیل زبالهجهت 
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