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 معاونت امور دهیاریها 

دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداري موقت
 پسماندهاي جامد در مناطق روستايي كشور

دفتر عمران و توسعه روستايي
 ۱۳۸۴تابستان 
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 هدف
مديريت پسماندهاي جامد روستايي مي نگهداري و جابجايي زباله ها از مهمترين بخش هاي سيستم               

در صورت مناسب بودن سيستم صدرالذكر پراكندگي بسيار زياد پسماندها در سطح روستاها .  باشند
. بطور قابل مالحظه اي برطرف مي گردد

 اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياريها مصوب هيأت ۱۰ مادة   ۲۴ و   ۱۴،  ۲،  ۱در راستاي تحقق بندهاي     
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ۶۱مادة  )  ج( ؛ و نيز جهت تحقق بند         ۱۳  ۲۱/۱۱/۸۰وزيران مورخ   

  قانون مديريت پسماندها، دهياريها به عنوان مديريت ۷اجتماعي و فرهنگي كشور و با استناد به مادة             
ر هاي اجرايي در زمينة مديريت پسماندهاي روستايي مؤظف به جمع آوري و دفع پسماندهاي جامد د                  

بر اين اساس هدف از تدوين اين دستورالعمل، آگاه ساختن دهياران با .  محدودة روستاها مي باشند    
. مديريت نگهداري موقت پسماندهاي روستايي و رعايت نكات بهداشتي در حين اين فرآيند مي باشد                 

روف قابل ذكر است كه در اين دستورالعمل تنها مشخصات و ويژگي هاي كلي و عمومي سطل ها و ظ                    
نگهداري موقت مورد بحث قرار گرفته است و انتخاب صحيح نوع، ابعاد و محل هاي مناسب نصب اين 

از قبيل خصوصيات پسماندها، نوع سيستم جمع (  مخازن بستگي كامل به شرايط روستاهاي هر استان            
. دارد.... ) آوري، تعداد دفعات جمع آوري، امكانات در دسترس و 

 كليات
 بودن درصد مواد فساد پذير پسماندهاي جامد در كشور و در نتيجه توليد شيرابة زياد، غالباًبه دليل باال  

. به عنوان پوشش دروني سطل هاي داخل منازل استفاده مي شود          )  كيسه زباله   (  از كيسه هاي پالستيكي     
رد استفاده قرار   در اغلب مواردكيفيت كيسه هاي پالستيكي موجود، پايين بوده و به تنهايي نمي تواند مو               

كه معموالً  نظيرخانه هاي شهري در آشپزخانه ها نگهداري (  سطل هاي درون منازل روستاييان       .  بگيرند
مي توانند روزي يكبار يا هر چند روز يكبار حسب برنامه زمانبندي تعيين شده از طرف )  مي شوند   

سبي براي برداشت توسط گروه دهياري توسط اهالي خانه به بيرون از خانه حمل شده و در محل منا                  
وسايل مورد استفاده در جابجايي مواد در محل هاي توليد غالباً شامل انواع.  جمع آوري قرار داده شوند    

سطل ها، ظروف و مخازن كوچك و بزرگ، كيسه هاي پالستيكي، كاغذي و يا از جنس ديگر، چرخ 
ي در جابجايي مواد و پسماندهاي عادي دهياري و بخشداري هيچ گونه وظيفه ا      .  دستي و غيره مي باشد    

در داخل محوطه ساختمان هاي مسكوني روستايي و بين راهي ندارند بلكه حفظ بهداشت و نگهداري 
.سطل هاي جمع آوري موقت زباله در اين مكانها جزو وظايف توليد كنندگان پسماند مي باشد

تقل شده و در كوچه و معابر و يا در محل پس از مرحلة نگهداري موقت، زباله ها به بيرون از خانه من              
در اين مرحله پسماندها در روي .  هاي ديگري براي مدتي راكد مانده و به اصطالح انباشت مي گردد              

در اين دستورالعمل   .  زمين قرار گرفته و يا در داخل ظروف و محفظه هاي بزرگتري قرار داده مي شوند                 



٣

 زباله در مناطق روستايي، مكان هاي مناسب استقرار ضمن معرفي انواع ظروف مناسب براي نگهداري       
.اين ظروف و نكات بهداشتي مورد نياز براي نگهداري آنها بطور كلي بررسي مي گردد

ظروف مورد استفاده در مراحل مختلف جابجايي و انباشت موقت در سيستم مديريت پسماندها شامل 
نظير ظروف  (  و ظروف بزرگ    .....  )  ي و   مانند سطل، كيسه هاي كاغذي و پالستيك       (  ظروف كوچك   

براي نگهداري پسماندهاي ويژه و     (  و مخازن خاص    .....  )  غلتان، ظروف چرخدار، كانتينرهاي روباز و        
.مي شود) خطرناك 

 نقش دهياري در فرآيند جمع آوري و ذخيره سازي پسماندهاي روستايي
ي براي نگهداري و جمع آوري پسماندهاي دهياران مؤظف به اراية برنامه زمان بندي مشخص و منطق            

اين برنامه بايد به اطالع كلية ساكنين روستا  .  جامد در سطح روستا يا منطقه تحت پوشش مي باشند             
.رسانده شده و آموزشهاي الزم براي اجراي طرح جمع آوري نيز به اهالي روستاها ارايه شود

. اراي اهميت فراوان بوده و بايد مد نظر قرار گيرد         استفاده از مشاركتهاي مردمي در اجراي اين طرحها د         
تأكيد مي گردد   .  عالوه بر آن نگهداري وجمع آوري بايد به شيوة بهداشتي و مهندسي صورت پذيرد                 

كلية پسماندهاي روستايي بايد به طريقي جمع آوري و دفع شوند كه باعث حفظ و بهبود بهداشت 
بر اساس تبصره ذيل مادة هفت قانون مديريت .  دعمومي و سالمت اهالي روستاهاي منطقه شون            

پسماندها، دهياريها به عنوان مديريت اجرايي كلية پسماندها غير از صنعتي و ويژه در محدودة روستاها، 
قرارداد )  حقيقي و حقوقي    (  مي توانند براي اجراي سيستم جمع آوري پسماندها با پيمانكاران ذيصالح             

.اجرايي منعقد نمايند
:رتباط با ذخيره سازي و نگهداري پسماندها موارد زير بايد توسط دهياران مورد توجه قرار بگيرند  در ا
پسماندهاي جامد نبايد بيش از مدت زمان برنامه ريزي شده در طرح جمع آوري منطقه، در  -١

.داخل ظروف و مخازن مورد نظر نگهداري شوند
متاً شيرابه و رطوبت هاي اضافي آنها را در مورد پسماندهاي فساد پذير و مرطوب؛ بايد مقد            -٢

گرفته و قبل از قرار دادن در داخل ظرف زباله كامالً در كاغذ پيچيده و يا در درون كيسه هاي 
. قرار داده شوند) كيسه هاي پالستيكي ( ضد نشت آب 



۴

هيچ شخص حقيقي و حقوقي نبايد پسماندهاي خود را جهت مقاصد جمع آوري بجز به طرق -٣
تي و پاك و مطابق با قوانين، استانداردها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ملي و محلي بهداش

.؛ ذخيره و نگهداري نمايد)ارايه شده توسط مراجع ذيربط(
جمع آوري خاكروبه هاي كوچه وخيابان، پاكسازي محيط روستايي و تنظيف كانالهاي آب  -٤

. مورد توجه قرار بگيرندنيز بايد در چهارچوب برنامه هاي جمع آوري زباله



۵

آموزش عمومي براي مردم و آموزش حرفه اي براي گروه جمع كننده و ساير افراد مرتبط در  -٥
.محيط روستا از مهمترين اقدامات الزم براي رسيدن به نتيجه مطلوب مي باشد

صحيح فرآيند انباشت و     عالوه بر موارد فوق الذكر، در اين دستورالعمل مباحث ذيل براي اجراي                    
:نگهداري موقت پسماندها در سطح روستا مورد بررسي قرار گرفته است 

.اثرات انباشت و نگهداري پسماندها در محل -
.نوع مخزن و ظرف مورد استفاده-
.محل قرارگيري و نصب مخازن-
).سالمت جامعه روستايي ( موارد زيبايي شناختي و بهداشت عمومي -

 و نگهداري پسماندها در محل اثرات انباشت -۱
اين اثرات يكي از مهمترين مالحظات در سيستم نگهداري پسماندها مي باشند و شامل موارد زير مي 

:گردد 
 تجزيه و تخمير زباله ها -١-١

قرار )  سطل هاي ذخيره سازي      (  اگر مواد غذايي و ساير پسماندهاي مشابه در مخازن نگهداري               
 تحت شرايط تجزيه بيولوژيكي در اثر رشد باكتريها و قارچها قرار داده شوند،تقريباً به طور سريع     

اگر زباله ها مدت زمان طوالني در اين ظروف باقي بمانند، مگس ها و ساير حشرات به .  ميگيرند
.سرعت توليد مثل نموده و تركيبات بودار نيز سريعاً توليد مي شوند

 جذب مايعات -٢-١

ف نگهداري قرار داده شوند، برخي از اجزاي زباله نظير در صورتي كه پسماندهاي مخلوط در ظرو      
كاغذ و مقواو كارتن از اجزاي ديگر آن مانند پسماندهاي غذايي و ضايعات تازة گياهي رطوبت را 



۶

ميزان جذب اين رطوبت به مدت زمان ذخيره سازي زباله ها تا زمان جمع آوري .  جذب مي نمايند  
ش از يك هفته در ظروف سر بسته نگهداري شوند، رطوبت اگر پسماندها به مدت بي    .  بستگي دارد 

.به طور كامل در كل زباله ها توزيع مي شود
اگر مخازن با در پوش مناسب استفاده نشوند، زباله هاي درون آنها رطوبت نزوالت جوي را نيز به 

ه در  اشباع پسماندهاي ذخيره شده، رويداد متداولي در مناطقي از كشور ك             .  خود جذب مي كنند    
.اغلب روزهاي سال نزوالت جوي وجود دارد؛ مي باشد

  آلودگي اجزاي زباله ها-۱-۳
. از مهمترين و جدي ترين اثرات ذخيره سازي زباله ها در محل، آلودگي هاي ايجاد شده مي باشد                   

حجم زيادي از زباله ها مي توانند توسط مقادير بسيار كمي از پسماندهاي ويژه و خطرناك نظير 
يكي از اثرات مهم اين آلودگي، .   هاي موتور، پاك كننده هاي خانگي و رنگها آلوده شوند           روغن

.كاهش ارزش بازيافت اجزاي مختلف زباله مي باشد

  نوع مخزن و ظرف مورد استفاده-۲
نوع و ظرفيت مخازن مورد استفاده در فرآيند نگهداري موقت به ميزان زيادي به كميت، خصوصيات و 

اندهاي قابل جمع آوري در سيستم مديريت پسماندهاي آن روستا يا منطقه، نوع سيستم جمع نوع پسم 
آوري مورد استفاده، تعداد دفعات جمع آوري و فضاي در دسترس براي قرار دادن ظروف، شرايط

.محيطي و جغرافيايي منطقه و غيره بستگي دارد
ندازه اي باشد كه پسماندهاي توليدي هر  ظرفيت سطل هاي موجود در داخل منازل بايد حداقل به ا              

) دو يا سه بار در هفته       ( ساعت در خود جاي دهد و يا بر اساس برنامه جمع آوري                    ۲۴خانوار را در     
.ظرفيت مناسب براي ظرف در نظر گرفته شود
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از آنجا كه زباله ها غالباً به صورت دستي از مخازن زباله و ظروف موجود در سطح كوچه و خيابان 
جمع آوري مي شوند، لذا اين ظروف بايد به اندازة كافي در حالت پر بودن، سبك)  رج از منازل  خا(

.بوده تا فرد جمع آوري كننده به تنهايي قادر به تخلية آن در ماشين جمع آوري باشد

 مخازني كه در حالت بارگيري بسيار سنگين باشند، سبب ايجاد جراحات و صدمه به فرد جمع آوري 
غالباً حداكثر وزن مجاز ظرف براي جمع آوري دستي .  ده و يا حتي آسيب به ظروف زباله مي شوند         كنن

.قرار دارد)  ليتر ۱۲۰با حجم حداكثر (  كيلوگرم ۲۷ الي ۱۸در محدودة 
 ليتر ، كم هزينه ترين ۱۱۵اثبات شده است كه ظروف پالستيكي يا فلزي گالوانيزه با حجم حدود                   

.  براي خانه هاي مسكوني كم ارتفاع مي باشندتجهيزات ذخيره سازي
ظروف فلزي بايد   .  انتخاب جنس مخزن نگهداري پسماندها بستگي به سليقه و نظر ساكنين خانه ها دارد               

 پايين شيرابة زباله و در نتيجه خورندگي مقاومت الزم را داشته و تميز كردن آنها نيز PHدر مقابل    
وانيزه به هنگام تخليه، ايجاد سر و صدا مي نمايند و پس از چند مخازن از جنس فلز گال     .  آسان باشد 

.دفعه جمع آوري، درپوش آنها نيز از حالت رگالژ و تنظيم خارج مي شود
از طرف ديگر ظروف نگهداري پالستيكي سر و صداي كمتري توليد مي كنند ولي در برابر اشعه فرا 

، دچار شكاف و ترك مي )در شرايط يخ زدگي     (  بنفش خورشيد و يا درجه حرارت هاي خيلي پايين           
.البته در مخازن پالستيكي گران قيمت، اين مشكالت تا حدود زيادي برطرف شده است. شوند

بايد مجهز به درپوش هاي محكم و دستگيره هاي )  پالستيكي و فلزي    (  در هر حالت هر دو نوع مخازن         
نند به سادگي بدون ريختن محتويات درون آن، مناسب بوده و بايد بگونه اي بارگيري شوند كه بتوا             

از ديگر نكات مهم، توجه به ارتفاع و ظرفيت ماشين آالت جمع آوري در .  مورد استفاده قرار بگيرند   
نمونه اي از ظروف مختلف فلزي، .  ارتباط با نوع و ميزان زباله اي است كه بايد جمع آوري شوند                  

ي پسماندهاي جامد كه مي توانند در داخل منازل روستايي براي نگهداري و جمع آور    ....  پالستيكي و   
اين سطل ها مي توانند داراي درب براي رعايت .  مورد كاربري قرار بگيرند در اشكال زير آمده است          

.موارد بهداشتي و زيبايي شناختي باشند كه در ادامه توضيح داده خواهد شد
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سطل حصيري براي ذخيره زباله هاي خشك ظرف س اده فلزي به شكل استوانه

ف زباله        ظرف فلزي درب دار با پدال براي باز كردن درباستفاده از مصالح محلي نظيرخيزران و حصيردر ساخت ظر

 ظرف فلزي ساده و استفاده از كارتن براي پسماندهاي خشك مانندكاغذ                        ظرف پالستيكي با درب متحرك



٩

زي براي زباله هاي خشك       سطل هاي توري فل

 پالستيكي براي استفاده در اماكن عمومي-نمونه مخازن فلزي

   سطل هاي فلزي با اندازه هاي مختلف
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 بدون درب-  ظروف ساده پالستيكي مستطيلي شكل            ظرف پالستيكي فانتزي درب دار خانگي

سطل پالستيكي توري براي پسماندهاي خشك       ظرف حصيري با جداره پارچه اي در داخل آن                                      

نه سطل هاي فلزي براي استفاده در اماكن عمومي و محل هاي كارنمو
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سطل پالستيكي با درب پاندولي

داري موقت پسماندهاي خانگي در محيط هاي روستاييچند نمونه جعبه چوبي براي نگه
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نظير پاكتهاي كاغذي،   (  در شرايط معمولي سيستم هاي مديريتي، ظروف جمع آوري اوليه و موقت                  
به همراه زباله ها جمع .....  )  جعبه هاي مقوايي، ظروف و كيسه هاي پالستيكي، جعبه هاي چوبي و                  

مده ترين مشكل در هنگام استفاده از اين ظروف مشكل ع.  آوري و به محل دفع فرستاده مي شوند          
ظروف، جعبه ها و پاكتهاي كاغذي و مقوايي به آساني در اثر نشت مايعات .  بارگيري آنها ميباشد   

به همين دليل تمام انواع كيسه ها در صورت استفاده در داخل مخازن و .  تجزيه شده و تحليل مي روند      
فيت بادوام و پايا، ضد نشت شيرابه و فاقد شكاف، پارگي و يا سوراخ يا به طور مجزا، بايد از نظر كي         

اين كيسه ها مي توانند با دقت زياد در قسمت بااليي مخازن محكم شده و در هر حالت وزن هر .  باشند
 ۴/۰همچنين حجم هر بسته بندي بايد كمتر از         .   كيلوگرم بيشتر گردد   ۱۶بسته بندي در شرايط پر نبايد از        

.   متر بيشتر گردد۲/۱ب شده و ابعاد آن نيز در هر جهت نبايد از متر مكع
از طرف ديگر كيسه ها و پاكتهاي پالستيكي به ويژه هنگامي كه براي جمع آوري پسماندهاي 
كشاورزي و شاخ و برگ گياهي بكار روند، در اغلب موارد هنگام برداشتن كيسه پر شده توسط فرد 

اين فرآيند سبب ايجاد خطرات بالقوه و جراحات .   كشيده مي شوند    جمع آوري كننده، پاره شده يا       
به دليل وجود خرده شيشه و يا ساير اجزاي )  بويژه براي چشمان و دستها       (  براي فرد جمع كننده زباله       

.خطرزاي زباله مي گردد
) ان  شاخه، برگ، بريده ها و هرس شده هاي گياه          (  عالوه بر آن اجسام حجيم نظير ضايعات درختان           

كه در داخل مخازن مورد نظر جا نمي گيرند، مي توانند بطور جداگانه بسته بندي و كامالً گره زده و يا 
در غير از اين موارد مي توانند به صورت پشته طوري ايمن .  در داخل جعبه هايي مناسب قرار داده شوند       

مي شود كه طول پشته ها بيشتر از پيشنهاد  .  شوند كه يك فرد بتواند آنها را بدون واپاشي جابجا نمايد             
. نباشد)  سانتيمتر ۶۰(  متر ۶/۰يك متر و قطرآنها بيشتر از 

در بعضي از موارد نظير وجود كوچه هاي تنگ و باريك، اماكن عمومي در روستا، باال بودن كميت 
يل پسماندهاي توليدي در يك منطقه يا محله، صرفه جويي در وقت و هزينه هاي جمع آوري و دال                        

اين .  ديگر مي توان براي چندين واحد مسكوني يك ظرف يا مخزن با ظرفيت بيشتر در نظر گرفت                       
شامل مخازن ثابت يا    )  ۲(شامل مخازن پالستيكي يا فلزي گالوانيزه خاص و يا             )  ۱(ظروف مي توانند     

خل گروه هاي جمع آوري، پسماندها را از اين مكان ها برداشت كرده و دا                  .  متحرك بزرگ  باشند    
.وسايل نقليه مخصوص جمع آوري مي ريزند

اين مخازن در نواحي كه قابل دسترس براي همه ساكنين خانه هاي مجاور آن باشد، قرار داده مي شوند 
عالوه بر آن عمدتاً اين مخازن بايد در مناطق بسته با دسترسي آسان به كوچه و خيابان مجاور آن قرار 

 مخازن داراي چرخهايي براي سهولت در تخليه به درون ماشين در اشكال متحرك، اين    .  داده  شوند  
.آالت جمع آوري يا ماشين آالت پردازش كننده مي باشند



١٣

نمونه هايي از اشكال مختلف مخازن و محفظه هاي فوق الذكر كه مي توانند براي انباشت و نگهداري 
 استفاده قرار بگيرند، در ذيل موقت پسماندهاي جامد در بيرون از محيط داخلي منازل روستايي مورد             

.آمده است

نمونه هايي از ظروف فلزي مورد استفاده در كوچه،خيابان و فضاهاي سبز 

     استفاده از بشكه هاي فلزي براي نگهداري پسماندها در اماكن مختلف مسكوني و تجاري



١۴

مخازن پالستيكي ثابت جهت نگهداري موقت پسماندها



١۵

  مخازن پالستيكي چرخدار جهت نگهداري موقت پسماندها



١۶

استفاده از انواع مخازن فلزي درب دار، پالستيكي چرخدار و پالستيكي ثابت درب دار
  مختلفبراي نگهداري پسماندهاي

ظروف ثابت فلزي براي نگهداري پسماندهاي مختلف



١٧

كانتينرهاي فلزي براي ذخيره سازي و جمع آوري مقادير زياد پسماندها

مخازن مختلف فلزي و پالستيكي جهت تفكيك از مبدأ پسماندها



١٨

)ثابت و چرخدار ( ونه از ظروف توري فلزي چند نم



١٩

استفاده از مخازن فلزي براي جمع آوري پسماندهاي حجيم و نخاله هاي ساختماني

مخازن فلزي چرخدار با درب متحرك براي اماكن مسكوني، عمومي و تجاري  



٢٠

ف جمع آوري پسماندهاي     در اماكن تجاري، مخازن مورد استفاده به ميزان زيادي به روشهاي مختل                
به طور  .  توليد شده در محل هاي مختلف واحد مورد نظر و به فضا و مكان قابل دسترس بستگي دارد                      

.نمونه، مخازن بزرگ روباز براي زباله هاي مخلوط و جدا سازي نشده مي توانند بكار روند

 محل قرار گيري و نصب مخازن  -٣
 محيط روستا نگهداري شوند كه زهكشي كوچه و بطور كلي پسماندهاي توليدي بايد طوري در          

خيابان، پل روي جوي يا ساير آب راهها، پياده روها يا مسيرهايي را كه معموالً پياده طي مي شوند؛ 
سطل ها بايد خيلي راحت در دسترس باشند و تيم جمع آوري به سادگي قادر به تخلية .  مسدود نكند 

ر صورت امكان در مكاني قرار داده شوند كه از داخل كوچه يا آن در وسيلة نقليه مورد نظر باشند و د         
.خيابان قابل رويت باشند

محل نصب مخازن نگهداري زباله بستگي زيادي به نوع محل هاي مسكوني، واحدهاي تجاري و 
.صنعتي، فضاي موجود و دسترسي به سرويس هاي جمع آوري در محل يا منطقه دارد

  مناطق مسكوني-۳-۱

وقتي كه جمع آوري     (  گونه مناطق، ظروف زباله معموالً در پهلو يا كنار خانه، داخل كوچه                  در اين   
، و يا در مكانهايي كه اختصاصاً براي اين هدف طراحي شده اند قرار )  كوچه به كوچه انجام مي شود        

نان اين مكانها بايد طوري انتخاب شوند كه با طي كمترين فاصله ممكن، توسط ساك                  .  داده مي شوند  
قابل دسترسي باشد؛ مزاحم عبور و مرور ساكنان و يا عابران نشود و از نظر زيبا شناختي و منظر عمومي 

.در مكان مناسبي قرار داشته باشد

واحد مسكوني در محدوده هاي نزديك)  يا بيش از دو     (  اگر اين مخازن براي نگهداري پسماندهاي دو        
بتني در محلي مناسب بين آن منازل براي قرار گرفتن مخزن هم بكار روند، در اين صورت يك سكوي         



 ٢١

اين سكو مي تواند باز بوده و يا بوسيلة حصارهاي چوبي محصور            .  مورد نظر بر روي آن بايد ساخته شود       
 . گردد

 
  واحدهاي تجاري، صنعتي و اماكن عمومي-۳-۲

ستاها يا محدودة بين     محل قرار گيري مخازن در واحدهاي تجاري و صنعتي موجود در محدودة رو                  
البته در  .  راهي بستگي به ميزان فضاي موجود و شرايط دسترسي به سرويس جمع آوري منطقه دارد                    

بعضي از موارد مي توان در طراحي سيستم جمع آوري، سرويس دهي ويژه اي را براي واحدهاي مورد                   
ي بين دهياريها، شوراهاي     در هر صورت اين مكانها بايد با هماهنگ          .  نظر به طور مجزا در نظر گرفت        

 .اسالمي روستا، صاحبان اين تأسيسات و اماكن و ساير مسئوالن مرتبط تعيين شوند
 
  موارد زيبايي شناختي و بهداشت عمومي -۴

زباله هاي توليدي در سطح روستاها از نظر بهداشت عمومي ساكنين و زيبايي شناختي داراي اثرات قابل                  
لي تمام مخازن و ظروف مورد استفاده بايد در شرايط بهداشتي توسط                بطور ك .  مالحظه اي مي باشند    

اين ظروف بايد طوري ساخته شوند كه از انتشار آلودگي و              .  صاحبان و افراد مسئول نگهداري شوند       
دور باشد؛ محكم و    ......  نشت شيرابه جلوگيري شود، و از دسترس حشرات، جوندگان، سگ و گربه و                

 .ما و گرما و نور خورشيد مقاوم باشندبا دوام و در مقابل سر

 در صورتي كه دقت كافي در ريختن زباله به داخل سطل ها و مخازن نشود، زباله ريخته شده در                             
دهياران و  .  اطراف آنها منظره بدي را بوجود آورده و مگس ها و ساير حشرات را بخود جلب مي كند                    

سب ترين وسيله براي بهتر كردن شرايط نگهداري          ساير مسئوالن ذيربط بايد توجه داشته باشند كه منا           
 .پسماندها آموزش بهداشت عمومي است

مقوله بهداشت عمومي مقدمتاً مربوط به آلودگي مناطق مورد استفاده براي نگهداري پسماندهاي جامد                 
ملين با جانوران موذي و حشرات مختلف مي باشد كه غالباً به مثابة نقاط پر پتانسيل براي رشد و نمو حا                      

بهترين و مؤثرترين روش براي كنترل موشها و مگس ها، رعايت                .  و ناقلين بيماريها عمل مي نمايند        
به طور نمونه، رعايت صحيح بهداشت شامل استفاده از مخازن            .  صحيح موارد و موازين بهداشتي است      

 مواد و   داراي در پوش محكم، شستشوي متناوب و مرتب  مخازن و نواحي ذخيره سازي و حذف مرتب                 
مي باشد كه بويژه اين امر در نواحي با اقليم           )   روز   ۸معموالً ظرف مدت كمتر از       (  ضايعات فساد پذير    

 .گرم بسيار داراي اهميت است

مالحظات زيبايي شناختي عمدتاً مربوط به توليد بو و شرايط نامناسب منظر و چشم انداز مي باشد كه                       
اغلب بوهاي توليدي، از    .  ي شرايط بهداشتي، ايجاد مي گردد     در اثر عدم توجه كافي به حفظ و نگهدار         

طريق استفاده از كانتينرهاي با درپوشهاي محكم و كامالً سربسته به همراه رعايت تعداد دفعات جمع                      



 ٢٢

در هر صورت براي حفظ شرايط زيبايي شناختي و بهداشتي ،               .  آوري منطقي، قابل كنترل مي باشند       
 .ستشو گرددمخزن بايد كامالً تخليه و ش

 
 

 




