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 ت توجه به مقوله مدیریت پسماندهااهميت و ضرور
پسماند در زندگی انسانها امري گردد. تولید انواع ترين محورهاي توسعه پايدار محسوب می پسماند يکی از ضروري مديريت

تواند تأثیر زيادي در تخريب محیط زيست و طبیعت داشته شک عدم توجه کافی به اين موضوع میاجتناب ناپذير بوده و بی
و بازيافت آن بستگی دارد، بنابراين محدوده  دفعآوري، حمل و نقل، باشد. مديريت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع

بردي وجود برنامه راهتدوين و  صحیح براي چنین موضوعی راهی جز مديريتلذا ين مقوله بسیار وسیع و متغیر است، مديريت ا
 .ندارد

 بندی پسماندهاتعریف و طبقه
شود که به طور مستقیم يا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده پسماند به مواد جامد، مايع و گاز )غیر از فاضالب( گفته می

 :ز نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوندو ا
 ـ پسماندهاي عادي:1
هاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید شود که به صورت معمول از فعالیته کلیه پسماندهايی گفته میب

 ی.هاي ساختمانهاي خانگی و نخالهشود از قبیل زبالهمی
 ـ پسماندهاي پزشکی )بیمارستانی(:2

هاي تشخیص طبی و ها، مراکز بهداشتی، درمانی،آزمايشگاهبیمارستان فعالیت به کلیه پسماندهاي عفونی و زيان آور ناشی از
 شود. ساير پسماندهاي خطرناک بیمارستانی از شمول اين تعريف خارج است.ساير مراکز مشابه گفته می

 ويژه:ـ پسماندهاي 3
شود که به دلیل باال بودن حداقل يکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماري زايی، قابلیت ه کلیه پسماندهايی گفته میب

انفجار يا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ويژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از 
 شوند.زي که نیاز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب میپسماندهاي عادي، صنعتی، کشاور

 ـ پسماندهاي کشاورزي:4
شود از قبیل فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و هاي تولیدي در بخش کشاورزي گفته میبه پسماندهاي ناشی از فعالیت

 آبزيان( محصوالت کشاورزي فاسد يا غیرقابل مصرف.
 نعتی:ـ پسماندهاي ص 5

صنايع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی  ،هاي صنعتی و معدنی و پسماندهاي پااليشگاهیبه کلیه پسماندهاي ناشی از فعالیت
 هاي صنعتی.ها، سرريزها و لجنشود از قبیل برادهو امثال آن گفته می

 
 
 
 

روستاهای اسالمی ها و شوراهایویژه کارکنان دهياری  
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 مدیریت پسماند چيست؟
 اين موضوع .است آن نهايی دفع تا شروع به تولید زمان از زباله مديريت براي الزم اقدامات و هامجموعه فعالیت پسماند مديريت

 .اشدبمی پسماند مديريت فرآيند قانونمند کردن و نظارت با همراه پسماندها، دفع و تصفیه نقل، و حمل آوري،جمع شامل
 

 مدیریت اجرایی پسماندها:
ريزي، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرايی مربوط برنامه لومسئوشخصیت حقیقی يا حقوقی است که  ،مديريت اجرايی پسماند

آوري، ذخیره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطالع رسانی به تولید، جمع
حريم آنها به عهده شهرداري مديريت اجرايی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ويژه در شهرها و روستاها و باشد.در اين زمینه می

باشد. مديريت اجرايی پسماندهاي ها میها به عهده بخشداريها و دهیاريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهیاري
ها و بخشداريها، دهیاريدر صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ه کهصنعتی و ويژه به عهده تولیدکننده بود

 بود. خواهد ها
 

 ط با مدیریت پسماندها در روستاهاهای مرتبنامهها و شيوهها، دستورالعملنامهقوانين، آئين
ترين ضوابط و مقررات مربوط به مديريت پسماندها در زمینه مديريت پسماندهاي روستايی عبارتند از: قانون مديريت مهم

قانون برنامه  27( بند )ب( ماده 1ها، جزء )ه دهیاري شامل وظايف دهیارياساسنام 10نامه اجرايی آن، ماده پسماندها و آئین
ازمان هاي سهاي ابالغی از سوي معاونت امور دهیارينامهها و شیوهنامه اجرايی آن، دستورالعملپنجساله ششم توسعه و آئین

رايی نامه اجشیوه، و حمل پسماندهاي روستايیآوري سازي، جمعنامه کاهش تولید، ذخیرهشیوههاي کشور )ها و دهیاريشهرداري
 دهايپسمان مديريت زمینه در چارچوب توسعه فرهنگ شهروندي ،دفن بهداشتی پسماندهاي عادي در سطح روستاهاي کشور

 ،نامه تهیه بیوکمپوست از پسماندهاي فسادپذير و فضوالت دامی در مناطق روستايی کشوریوهروستايی، ش مناطق در جامد
دستورالعمل نحوه تعیین هزينه خدمات ، نامه پردازش، جداسازي و بازيافت پسماندهاي عادي در مناطق روستايی کشورهشیو

نحوه  نامههاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي روستايی و شیوههقبض اعالم و وصول هزين، مديريت پسماندهاي روستايی
 (کاربرد آن

ها اي و با توجه به وظايف قانونی، کلیه دهیاري* از اينرو الزم است در راستاي حفظ محیط زيست، با رويکرد مديريت منطقه
 هاي ابالغی اقدام نمايند.نامهشیوهها و نامهريزي براي مديريت صحیح پسماندها وفق قوانین، آئیننسبت به برنامه
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