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 شورک یهایاریها و دهیسازمان شهردار

 هایاریمعاونت امور ده

 

 

 موقت یدستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهدار

 شورک ییجامد در مناطق روستا یپسماندها

 

 

 ییدفتر عمران و توسعه روستا

 4831تابستان 

  

 هدف

ستم یدر صورت مناسب بودن س. باشند یم ییجامد روستا یت پسماندهایریستم مدیس یها ن بخشیزباله ها از مهمتر ییو جابجا ینگهدار

 . گردد یبرطرف م یقابل مالحظه ا به طوراد پسماندها در سطح روستاها یار زیبس یندگکر پراکصدرالذ

ز جهت ی؛ و ن 48 24/44/31ران مورخ یزأت ویها مصوب هیاریالت و سازمان دهیکاساسنامه، تش 41 ماده 21و  41، 2، 4 یتحقق بندها یدر راستا

ها به یاریت پسماندها، دهیریقانون مد 7 مادهشور و با استناد به ک یو فرهنگ ی، اجتماعیقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 14 ماده( ج)تحقق بند 

. باشند یروستاها م هجامد در محدود یهاو دفع پسماند یبه جمع آور موظف ییروستا یت پسماندهایریمد هنیدر زم ییاجرا یت هایریعنوان مد

در  یات بهداشتکت نیو رعا ییروستا یموقت پسماندها یت نگهداریریاران با مدین دستورالعمل، آگاه ساختن دهین این اساس هدف از تدویبر ا

موقت  یسطل ها و ظروف نگهدار یو عموم یلک یها یژگین دستورالعمل تنها مشخصات و ویه در اکر است کقابل ذ. باشد یند مین فرآین ایح

ل یاز قب)هر استان  یط روستاهایامل به شراک ین مخازن بستگیمناسب نصب ا یح نوع، ابعاد و محل هایمورد بحث قرار گرفته است و انتخاب صح

 . دارد (....انات در دسترس و ک، امی، تعداد دفعات جمع آوریستم جمع آوریات پسماندها، نوع سیخصوص

  

 اتیلک

به ( سه زبالهیک) یکیپالست یسه هایکاز  اد، غالبایز هرابید شیجه تولیشور و در نتکجامد در  یر پسماندهایل باال بودن درصد مواد فساد پذیه دلب

 یمن یین بوده و به تنهاییموجود، پا یکیپالست یسه هایکت یفیکدر اغلب موارد. شود یداخل منازل استفاده م یسطل ها یعنوان پوشش درون

 یم (شوند یم یدر آشپزخانه ها نگهدار یشهر یرخانه هاینظ ه معموالک)ان ییدرون منازل روستا یسطل ها. رندیتواند مورد استفاده قرار بگ

در رون از خانه حمل شده و یخانه به ب یتوسط اهال یارین شده از طرف دهییتع یبار حسب برنامه زمانبندکیا هر چند روز یبار کی یتوانند روز

شامل انواع  د غالبایتول یمواد در محل ها ییل مورد استفاده در جابجایوسا. قرار داده شوند یبرداشت توسط گروه جمع آور یبرا یمحل مناسب

 یو بخشدار یاریده. باشد یره میو غ یگر، چرخ دستیا از جنس دیو  یاغذک، یکیپالست یسه هایکو بزرگ،  کوچکسطل ها، ظروف و مخازن 

ه حفظ کندارند بل ین راهیو ب ییروستا یونکمس یدر داخل محوطه ساختمان ها یعاد یمواد و پسماندها ییدر جابجا یفه اینه وظچ گویه

 .باشد ینندگان پسماند مکد یف تولیانها جزو وظاکن میموقت زباله در ا یجمع آور یسطل ها یبهداشت و نگهدار

د مانده و به کرا یمدت یبرا یگرید یا در محل هایوچه و معابر و کاز خانه منتقل شده و در رون یموقت، زباله ها به ب ینگهدار هپس از مرحل

در . شوند یقرار داده م یبزرگتر یا در داخل ظروف و محفظه هاین قرار گرفته و یزم ین مرحله پسماندها در رویدر ا. گردد یاصطالح انباشت م

 یات بهداشتکن ظروف و نیمناسب استقرار ا یان هاک، مییزباله در مناطق روستا ینگهدار یاانواع ظروف مناسب بر ین دستورالعمل ضمن معرفیا

 .گردد یم یبررس یلک به طورآنها  ینگهدار یاز برایمورد ن

 یسه هایکمانند سطل، ) کوچکت پسماندها شامل ظروف یریستم مدیو انباشت موقت در س ییظروف مورد استفاده در مراحل مختلف جابجا

 یپسماندها ینگهدار یبرا)و مخازن خاص  (.....روباز و  ینرهایانتکر ظروف غلتان، ظروف چرخدار، ینظ)و ظروف بزرگ  (.....و  یکیو پالست یاغذک

 .شود یم (کژه و خطرنایو
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 ییروستا یپسماندها یره سازیو ذخ یند جمع آوریدر فرآ یارینقش ده

 

ا منطقه تحت پوشش یجامد در سطح روستا  یپسماندها یو جمع آور ینگهدار یبرا یمشخص و منطق یبرنامه زمان بند هیبه ارا موظفاران یده

ه یروستاها ارا یز به اهالین یطرح جمع آور یاجرا یالزم برا ین روستا رسانده شده و آموزشهاینکسا هیلکد به اطالع ین برنامه بایا. باشند یم

 .شود

د به یبا یوجمع آور یعالوه بر آن نگهدار. ردید مد نظر قرار گیت فراوان بوده و بایاهم ین طرحها دارایا یدر اجرا یمردم یتهاکاستفاده از مشار

ه باعث حفظ و بهبود کو دفع شوند  یجمع آور یقید به طریبا ییروستا یپسماندها هیلکگردد  ید میکتأ. ردیصورت پذ یو مهندس یبهداشت هویش

ت یریها به عنوان مدیاریت پسماندها، دهیریهفت قانون مد مادهل یبر اساس تبصره ذ. منطقه شوند یروستاها یو سالمت اهال یبهداشت عموم

صالح یاران ذکمانیپسماندها با پ یستم جمع آوریس یاجرا یتوانند برا یروستاها، م هژه در محدودیو و یر از صنعتیپسماندها غ هیلک ییاجرا

 .ندیمنعقد نما ییقرارداد اجرا (یو حقوق یقیحق)

 :رندیاران مورد توجه قرار بگید توسط دهیر بایپسماندها موارد ز یو نگهدار یره سازیدر ارتباط با ذخ 

 .شوند یمنطقه، در داخل ظروف و مخازن مورد نظر نگهدار یشده در طرح جمع آور یزیش از مدت زمان برنامه رید بیجامد نبا یپسماندها -4

 امالکآنها را گرفته و قبل از قرار دادن در داخل ظرف زباله  یاضاف یرابه و رطوبت هایش د مقدمتایر و مرطوب؛ بایپذفساد  یدر مورد پسماندها -2

 . قرار داده شوند (یکیپالست یسه هایک)ضد نشت آب  یسه هایکا در درون یده و یچیاغذ پکدر 

ن، استانداردها، یو مطابق با قوان کو پا یبجز به طرق بهداشت یجمع آور خود را جهت مقاصد ید پسماندهاینبا یو حقوق یقیچ شخص حقیه -8

 .دینما یره و نگهداری؛ ذخ(ربطیه شده توسط مراجع ذیارا) یو محل یمل ین نامه ها و دستورالعمل هاییآ

زباله  یجمع آور یهارچوب برنامه هاد در چیز بایآب ن یانالهاکف یو تنظ ییط روستایمح یسازکابان، پایوچه وخک یروبه هاکخا یجمع آور -1

 .رندیمورد توجه قرار بگ

 ین اقدامات الزم برایط روستا از مهمتریر افراد مرتبط در محیننده و ساکگروه جمع  یبرا یمردم و آموزش حرفه ا یبرا یآموزش عموم -5

 .باشد یجه مطلوب میدن به نتیرس

موقت پسماندها در سطح روستا مورد  یند انباشت و نگهداریح فرآیصح یاجرا یل برایدستورالعمل مباحث ذ نیر، در اکعالوه بر موارد فوق الذ

 :قرار گرفته است یبررس

 .پسماندها در محل یاثرات انباشت و نگهدار -

 .نوع مخزن و ظرف مورد استفاده -

 .و نصب مخازن یریمحل قرارگ -

 .(ییسالمت جامعه روستا) یو بهداشت عموم یشناخت ییبایموارد ز -

 

 پسماندها در محل یاثرات انباشت و نگهدار -4

 :گردد یر میباشند و شامل موارد ز یپسماندها م یستم نگهدارین مالحظات در سیاز مهمتر یکین اثرات یا

 ر زباله هایه و تخمیتجز -4-4

ه یط تجزیع تحت شرایبه طور سر بایتقر قرار داده شوند، (یره سازیذخ یسطل ها) یمشابه در مخازن نگهدار یر پسماندهایو سا ییاگر مواد غذا

ر حشرات به یبمانند، مگس ها و سا ین ظروف باقیدر ا یاگر زباله ها مدت زمان طوالن. رندیگیها و قارچها قرار میترکدر اثر رشد با یکیولوژیب

 .شوند ید میتول عایز سریت بودار نبایکد مثل نموده و تریسرعت تول

  

 عاتیجذب ما -4-2

گر آن مانند ید یارتن از اجزاکو  اغذ و مقواکر یزباله نظ یاز اجزا یقرار داده شوند، برخ یمخلوط در ظروف نگهدار یه پسماندهاک یدر صورت

زباله ها تا زمان جمع  یره سازین رطوبت به مدت زمان ذخیا زان جذبیم. ندینما یرطوبت را جذب م یاهیگ هعات تازیو ضا ییغذا یپسماندها

 یع میل زباله ها توزکامل در کشوند، رطوبت به طور  یهفته در ظروف سر بسته نگهدار کیش از یاگر پسماندها به مدت ب. دارد یبستگ یآور

 .شود

ره یذخ یاشباع پسماندها. نندک یز به خود جذب میرا ن یت جودرون آنها رطوبت نزوال یاگر مخازن با در پوش مناسب استفاده نشوند، زباله ها

 .باشد یوجود دارد؛ م یسال نزوالت جو یه در اغلب روزهاکشور کاز  یدر مناطق یداد متداولیشده، رو
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 زباله ها یاجزا یآلودگ -4-8

ر یتوانند توسط مقاد یاز زباله ها م یادیحجم ز. اشدب یجاد شده میا یها یزباله ها در محل، آلودگ یره سازین اثرات ذخیتر ین و جدیاز مهمتر

، ین آلودگیاز اثرات مهم ا یکی. و رنگها آلوده شوند یخانگ یننده هاک کموتور، پا یر روغن هاینظ کژه و خطرنایو یاز پسماندها یمکار یبس

 .باشد یمختلف زباله م یافت اجزایاهش ارزش بازک

 نوع مخزن و ظرف مورد استفاده -2

ستم یدر س یقابل جمع آور یات و نوع پسماندهایت، خصوصیمکبه  یادیزان زیموقت به م یند نگهداریت مخازن مورد استفاده در فرآیو ظرفنوع 

قرار دادن  یدر دسترس برا یو فضا یمورد استفاده، تعداد دفعات جمع آور یستم جمع آوریا منطقه، نوع سیآن روستا  یت پسماندهایریمد

 .دارد یره بستگیمنطقه و غ ییایو جغراف یطیط محیظروف، شرا

ا یدهد و  یساعت در خود جا 21هر خانوار را در  یدیتول یه پسماندهاکباشد  ید حداقل به اندازه ایموجود در داخل منازل با یت سطل هایظرف 

 .ظرف در نظر گرفته شود یت مناسب برایظرف( ا سه بار در هفتهیدو ) یبر اساس برنامه جمع آور

ن یشوند، لذا ا یم یجمع آور( خارج از منازل)ابان یوچه و خکاز مخازن زباله و ظروف موجود در سطح  یبه صورت دست ه زباله ها غالباکز آنجا ا

 .باشد ین جمع آوریآن در ماش هیقادر به تخل ییننده به تنهاک یبوده تا فرد جمع آور کدر حالت پر بودن، سب یافک هد به اندازیظروف با

 یب به ظروف زباله میآس یا حتیننده و ک یجاد جراحات و صدمه به فرد جمع آورین باشند، سبب ایار سنگیبس یریه در حالت بارگک یمخازن

 .قرار دارد (تریل 421ثر کبا حجم حدا)لوگرم یک 27 یال 43 هدر محدود یدست یجمع آور یثر وزن مجاز ظرف براکحدا غالبا. شوند

 یونکمس یخانه ها یبرا یره سازیزات ذخین تجهینه تریم هزک ،تریل 445زه با حجم حدود یگالوان یا فلزی یکیه ظروف پالستکاثبات شده است 

 . باشند یم ارتفاع مک

ر زباله و د هرابین شییپا PHد در مقابل یبا یظروف فلز. ن خانه ها داردینکقه و نظر سایبه سل یپسماندها بستگ یانتخاب جنس مخزن نگهدار

ند ینما یجاد سر و صدا میه، ایزه به هنگام تخلیمخازن از جنس فلز گالوان. ز آسان باشدیردن آنها نکز یمقاومت الزم را داشته و تم یجه خورندگینت

 .شود یم خارج میز از حالت رگالژ و تنظی، درپوش آنها نیو پس از چند دفعه جمع آور

 یلیخ یا درجه حرارت هاید و یدر برابر اشعه فرا بنفش خورش ینند ولک ید میتول یمترک یسر و صدا یکیپالست یگر ظروف نگهداریاز طرف د

برطرف شده  یادیالت تا حدود زکن مشیمت، ایگران ق یکیالبته در مخازن پالست. شوند یم کاف و ترک، دچار ش(یخ زدگیط یدر شرا)ن ییپا

 .است

شوند  یریبارگ ید بگونه ایمناسب بوده و با یره هایم و دستگکمح ید مجهز به درپوش هایبا (یو فلز یکیپالست)در هر حالت هر دو نوع مخازن 

ن آالت جمع یت ماشیات مهم، توجه به ارتفاع و ظرفکگر نیاز د. رندیات درون آن، مورد استفاده قرار بگیختن محتویبدون ر یه بتوانند به سادگک

و جمع  ینگهدار یبرا.... و  یکی، پالستیاز ظروف مختلف فلز ینمونه ا. شوند ید جمع آوریه باکاست  یزان زباله ایدر ارتباط با نوع و م یآور

 یتوانند دارا ین سطل ها میا. ر آمده استیال زکرند در اشیقرار بگ یاربرکمورد  ییتوانند در داخل منازل روستا یه مکجامد  یپسماندها یآور

 .ح داده خواهد شدیه در ادامه توضکباشند  یشناخت ییبایو ز یت موارد بهداشتیرعا یدرب برا

 کخش یره زباله هایذخ یبرا یریسطل حص ل استوانهکبه ش یظرف ساده فلز

 ردن دربکباز  یدرب دار با پدال برا یظرف فلز ر ساخت ظرف زبالهردیزران و حصیرخینظ یاستفاده از مصالح محل

 کبا درب متحر یکیظرف پالست اغذک مانند کخش یپسماندها یارتن براکساده و استفاده از  یظرف فلز

  کخش یزباله ها یبرا یفلز یتور یسطل ها

 

 ین عمومکاستفاده در اما یبرا یکیپالست -ینمونه مخازن فلز

 مختلف یبا اندازه ها یفلز یسطل ها

 بدون درب -لکش یلیمستط یکیظروف ساده پالست یدرب دار خانگ یفانتز یکیظرف پالست

 کخش یپسماندها یبرا یتور یکیسطل پالست  در داخل آن یبا جداره پارچه ا یریظرف حص

 ارک یو محل ها ین عمومکاستفاده در اما یبرا یفلز یمونه سطل هان

  یبا درب پاندول یکیسطل پالست
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 ییروستا یط هایدر مح یخانگ یموقت پسماندها ینگهدار یبرا یچند نمونه جعبه چوب

 

 یسه هایک، ظروف و ییمقوا ی، جعبه هایاغذک یتهاکر پاینظ)ه و موقت یاول ی، ظروف جمع آوریتیریمد یستم هایس یط معمولیدر شرا

ن یل در هنگام استفاده از اکن مشیعمده تر. وندش یو به محل دفع فرستاده م یبه همراه زباله ها جمع آور (.....و  یچوب ی، جعبه هایکیپالست

به . روند یل میه شده و تحلیعات تجزیدر اثر نشت ما یبه آسان ییو مقوا یاغذک یتهاکظروف، جعبه ها و پا. باشدیآنها م یریل بارگکظروف مش

رابه و فاقد یا، ضد نشت شیت بادوام و پایفیکنظر د از یا به طور مجزا، بایسه ها در صورت استفاده در داخل مخازن و یکل تمام انواع ین دلیهم

در  یم شده و در هر حالت وزن هر بسته بندکمخازن مح ییاد در قسمت باالیتوانند با دقت ز یسه ها میکن یا. ا سوراخ باشندیو  یاف، پارگکش

د از یز در هر جهت نبایعب شده و ابعاد آن نکتر مم 1/1متر از کد یبا ین حجم هر بسته بندیهمچن. شتر گرددیلوگرم بیک 41د از یط پر نبایشرا

 . شتر گرددیمتر ب 2/4

روند، در اغلب  به کار یاهیو شاخ و برگ گ یشاورزک یپسماندها یجمع آور یه براک یژه هنگامیبه و یکیپالست یتهاکسه ها و پایکگر یاز طرف د

جاد خطرات بالقوه و جراحات یند سبب این فرآیا. شوند یده میشکا یده ننده، پاره شک یسه پر شده توسط فرد جمع آوریکموارد هنگام برداشتن 

 .گردد یزباله م یخطرزا یر اجزایا سایشه و یل وجود خرده شیبه دل (چشمان و دستها یژه برایبو)ننده زباله کفرد جمع  یبرا

رند، یگ یه در داخل مخازن مورد نظر جا نمک (اهانیگ یده ها و هرس شده هایشاخه، برگ، بر)عات درختان یر ضایم نظیعالوه بر آن اجسام حج

توانند به صورت  ین موارد میر از ایدر غ. مناسب قرار داده شوند ییا در داخل جعبه هایگره زده و  امالکو  یجداگانه بسته بند به طورتوانند  یم

شتر یمتر و قطرآنها ب کیشتر از یه طول پشته ها بکشود  ینهاد مشیپ. دیجابجا نما یفرد بتواند آنها را بدون واپاش کیه کمن شوند یا یپشته طور

 . نباشد (متریسانت 11)متر  1/1از 

ا محله، یمنطقه  کیدر  یدیتول یت پسماندهایمکدر روستا، باال بودن  ین عمومک، اماکیتنگ و بار یوچه هاکر وجود یاز موارد نظ یدر بعض

شتر در نظر یت بیا مخزن با ظرفیظرف  کی یونکن واحد مسیچند یتوان برا یگر میل دیو دال یجمع آور ینه هایدر وقت و هز ییصرفه جو

 یگروه ها. بزرگ باشند کا متحریشامل مخازن ثابت ( 2)ا یزه خاص و یگالوان یا فلزی یکیشامل مخازن پالست( 4)توانند  ین ظروف میا. گرفت

 .زندیر یم یه مخصوص جمع آوریل نقلیو داخل وسارده کان ها برداشت کن می، پسماندها را از ایجمع آور

د در ین مخازن بایا شوند عالوه بر آن عمدتا یمجاور آن باشد، قرار داده م ین خانه هاینکهمه سا یه قابل دسترس براک ین مخازن در نواحیا

ه یسهولت در تخل یبرا ییچرخها ین مخازن دارایا، کال متحرکدر اش. ابان مجاور آن قرار داده شوندیوچه و خکآسان به  یمناطق بسته با دسترس

 .باشند یننده مکن آالت پردازش یا ماشی ین آالت جمع آوریبه درون ماش

ط یرون از محیجامد در ب یموقت پسماندها یانباشت و نگهدار یتوانند برا یه مکر کفوق الذ یال مختلف مخازن و محفظه هاکاز اش یینمونه ها

 .ل آمده استیرند، در ذیورد استفاده قرار بگم ییمنازل روستا یداخل

 

 سبز  یابان و فضاهایوچه،خکمورد استفاده در  یاز ظروف فلز یینمونه ها

  

 یو تجار یونکن مختلف مسکپسماندها در اما ینگهدار یبرا یفلز یه هاکاستفاده از بش

 موقت پسماندها یثابت جهت نگهدار یکیمخازن پالست

 موقت پسماندها یچرخدار جهت نگهدار یکیمخازن پالست

 فمختل یپسماندها ینگهدار یبرا ثابت درب دار یکیچرخدار و پالست یکیدرب دار، پالست یاستفاده از انواع مخازن فلز

 مختلف یپسماندها ینگهدار یبرا یظروف ثابت فلز

 اد پسماندهایر زیمقاد یو جمع آور یره سازیذخ یبرا یفلز ینرهایانتک

 از مبدأ پسماندها کیکجهت تف یکیو پالست یمخازن مختلف فلز

 (ثابت و چرخدار) یفلز یوف تورچند نمونه از ظر

 یساختمان یم و نخاله هایحج یپسماندها یجمع آور یبرا یاستفاده از مخازن فلز

  یو تجار ی، عمومیونکن مسکاما یبرا کچرخدار با درب متحر یمخازن فلز

  

مختلف واحد مورد  ید شده در محل هایتول یماندهاپس یمختلف جمع آور یبه روشها یادیزان زی، مخازن مورد استفاده به مین تجارکدر اما

 به کارتوانند  ینشده م یمخلوط و جدا ساز یزباله ها یبه طور نمونه، مخازن بزرگ روباز برا. دارد یان قابل دسترس بستگکنظر و به فضا و م

 .روند
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اده یر آب راهها، پیا سای یجو یابان، پل رویوچه و خک یشکه زهکشوند  یتا نگهدارط روسیدر مح ید طوریبا یدیتول یپسماندها یلک به طور

قادر  یبه سادگ یم جمع آوریراحت در دسترس باشند و ت یلید خیسطل ها با. ندکشوند؛ مسدود ن یم یاده طیپ ه معموالکرا  ییرهایا مسیروها 

 .ت باشندیابان قابل رویا خیوچه که از داخل کقرار داده شوند  یانکان در مکه مورد نظر باشند و در صورت امینقل هلیآن در وس هیبه تخل

 یس هایبه سرو یموجود و دسترس ی، فضایو صنعت یتجار ی، واحدهایونکمس یبه نوع محل ها یادیز یزباله بستگ یمحل نصب مخازن نگهدار

 .ا منطقه داردیدر محل  یجمع آور

  

 یونکمناطق مس -8-4

 ییانهاکا در میو  (شود یوچه انجام مکوچه به ک یه جمع آورک یوقت)وچه کنار خانه، داخل کا یدر پهلو  طق، ظروف زباله معموالن گونه منایدر ا

ن، توسط کن فاصله ممیمترک یه با طکانتخاب شوند  ید طوریانها باکن میا. شوند یشده اند قرار داده م ین هدف طراحیا یبرا ه اختصاصاک

 .قرار داشته باشد یان مناسبکدر م یو منظر عموم یبا شناختیا عابران نشود و از نظر زینان و کباشد؛ مزاحم عبور و مرور سا یدسترس نان قابلکسا

 یوکس کین صورت یروند، در ا به کارهم  کینزد یدر محدوده ها یونکواحد مس (ش از دویا بی)دو  یپسماندها ینگهدار ین مخازن برایاگر ا

 هلیا بوسیتواند باز بوده و  یو مکن سیا. د ساخته شودیآن با یقرار گرفتن مخزن مورد نظر بر رو ین آن منازل برایمناسب ب یحلدر م یبتن

 . محصور گردد یچوب یحصارها

  

 ین عمومکو اما ی، صنعتیتجار یواحدها -8-2

ط یموجود و شرا یزان فضایبه م یبستگ ین راهیب همحدود ایروستاها  هموجود در محدود یو صنعت یتجار یمخازن در واحدها یریمحل قرار گ

 یرا برا یژه ایو یس دهی، سرویستم جمع آوریس یتوان در طراح یاز موارد م یالبته در بعض. منطقه دارد یس جمع آوریبه سرو یدسترس

ن یروستا، صاحبان ا یاسالم یها، شوراهایارین دهیب ید با هماهنگیانها باکن میدر هر صورت ا. مورد نظر به طور مجزا در نظر گرفت یواحدها

 .ن شوندییر مسئوالن مرتبط تعین و ساکسات و امایتأس

  

  یو بهداشت عموم یشناخت ییبایموارد ز -1

 تمام یلک به طور. باشند یم یاثرات قابل مالحظه ا یدارا یشناخت ییباین و زینکسا یدر سطح روستاها از نظر بهداشت عموم یدیتول یزباله ها

ه از کساخته شوند  ید طورین ظروف بایا. شوند یتوسط صاحبان و افراد مسئول نگهدار یط بهداشتید در شرایمخازن و ظروف مورد استفاده با

م و با دوام و در مقابل سرما و کدور باشد؛ مح...... شود، و از دسترس حشرات، جوندگان، سگ و گربه و  یریرابه جلوگیو نشت ش یانتشار آلودگ

 .د مقاوم باشندیما و نور خورشگر

را بوجود آورده و مگس ها  یخته شده در اطراف آنها منظره بدیختن زباله به داخل سطل ها و مخازن نشود، زباله ریدر ر یافکه دقت ک یدر صورت 

ط یردن شراکبهتر  یله برایوس نیه مناسب ترکد توجه داشته باشند یربط بایر مسئوالن ذیاران و سایده. ندک یر حشرات را بخود جلب میو سا

 .است یپسماندها آموزش بهداشت عموم ینگهدار

 یو حشرات مختلف م یجامد با جانوران موذ یپسماندها ینگهدار یمناطق مورد استفاده برا یمربوط به آلودگ مقدمتا یمقوله بهداشت عموم

نترل موشها و ک ین روش براین و مؤثرتریبهتر. ندینما یها عمل میمارین بیناقلن و یرشد و نمو حامل یل براینقاط پر پتانس هبه مثاب ه غالباکباشد 

م، کدر پوش مح یح بهداشت شامل استفاده از مخازن دارایت صحیبه طور نمونه، رعا. است ین بهداشتیح موارد و موازیت صحیمگس ها، رعا

ه کباشد  یم (روز 3متر از کظرف مدت  معموال)ر یعات فساد پذیضاو حذف مرتب مواد و  یره سازیذخ یمتناوب و مرتب مخازن و نواح یشستشو

 .ت استیاهم یار دارایم گرم بسیبا اقل ین امر در نواحیژه ایبو

 یبه حفظ و نگهدار یافکه در اثر عدم توجه کباشد  یط نامناسب منظر و چشم انداز مید بو و شرایمربوط به تول عمدتا یشناخت ییبایمالحظات ز

ت تعداد یسربسته به همراه رعا امالکم و کمح یبا درپوشها ینرهایانتکق استفاده از ی، از طریدیتول یاغلب بوها. گردد یجاد می، ایبهداشتط یشرا

ه و شستشو یتخل امالکد یمخزن با ،یو بهداشت یشناخت ییبایط زیحفظ شرا یدر هر صورت برا. باشند ینترل مک، قابل یمنطق یدفعات جمع آور

 .دگرد


