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روش های دفـع صحيح 
زباله و فضوالت حيوانی 

ریحانه محمـدیان و دکتر محمــد آذینی   به ترتیب: 
مربی مرکز آموزش بهورزی و مدیر گروه پیشگیری و 

مبارزه با بیماری ها دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
سید مرتضي مطهري فرد و مریم نصــیري  مربیان بهداشت محیط 

و خانواده مرکز آمــوزش بهورزي دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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تعریف زباله
محیط  حفاظت  نامه  آیین  طبق 
اسالمی  جمهوری  دولت  زیست 
از  است  عبارت  جامد  زاید  مواد 
عرف  در  که  جامد  ماده  نوع  هر 
در  مواد  این  زاید محسوب شود، 
انسان ها  روزمره  فعالیت های  اثر 
دیگر  بیان  به  شود.  می  تولید 
تمامی فضوالت خشک فسادپذیر 
انسان  بدن  به جز  و فسادناپذیر 
زباله محسوب می شود که شامل 

موارد ذیل است:
خاکستر،  موادغذایی،  پسماند 
غیرقابل  مواد  همه  )به  آشغال 
فساد به جز خاکستر می گویند(،  
الشه حیوانات، خاکروبه خیابانی، 
فضوالت  صنعتی،  زاید  مواد 

ساختمانی، موادخطرناک 
بازتاب  زباله  حجم  و  ترکیب 
که  است  مردم  زندگی  شرایط 
جامعه  و  سال  فصل  برحسب 

محلی تغییر می کند.

مراحل دفع بهداشتی
جلب مشارکت مردمی شرط اصلی موفقیت در هر امر بهداشتی 

است که با آموزش مردم و هماهنگی با شورای اسالمی روستا و توجیه لزوم 
دفع بهداشتی مواد زاید می توان آنان را تشویق به همکاری کرد. عملیات مربوط به 

دفع بهداشتی شامل سه مرحله نگهداری، حمل و نقل و دفع نهایی می شود:
1. نگهداری: در این مرحله که از زمان تولید تا جمع آوری را شامل می شود زباله باید 

در منزل و در سطل زباله مناسب که غیر قابل نفوذ، دردار، ضد زنگ و محکم باشد ، 
نگهداری شود. حجم آن باید با تولید زباله خانوار متناسب باشد و به آسانی پر و خالی و 

تمیز شود.
بهتر است به صورت روزانه  زباله و فضوالت حیوانی  2. جمع آوری و حمل و نقل: 
جمع آوری و دفع شود و اگر به دالیلی میسر نبود، حداقل دفعات جمع آوری در تابستان 3 

بار و در زمستان 2 بار در هفته خواهد بود.
الزم به ذکر است بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسالمی، تلنبار کردن کودبار و زباله 

در معابر عمومی تهدیدی علیه بهداشت عمومی محسوب می شود و ممنوع است.
3. دفع نهایی: روش های متداول برای دفع شامل دفن بهداشتی، تهیه کود و سوزاندن 

زباله است.
الف. دفن بهداشتی: در این روش مواد زاید جامد پس از ریخته شدن و تسطیح در سطح 
زمین در الیه های مناسب فشرده و با خاکی از جنس مناسب در پایان عملیات روزانه 

پوشانده می شود.

مقدمه
در كشــور ما هر روزه بالغ بر 50 هزار تُن مواد زايد جامد توليد مي شــود. 
جمع آوري، دفع، بازيافت و اصوال مديريت مواد زايد جامد در ايران با توجه 
به نوع و كيفيت زباله ها تفاوت زيادي با ساير كشورهاي جهان دارد، لذا به 
كارگيري هر گونه فناوري بدون شناخت ماهيت مواد و سازگاري عوامل محلي 
كار درستي نيست. وجود 70 درصد مواد آلي قابل كمپوست و رطوبت بيش 
از 40 درصد در زباله هاي خانگي از يك سو 
و تفاوت فاحش آب و هوا و شرايط 

زيست در مناطق مختلف كشور با سبك و فرهنگ منحصر به خود، از سوي ديگر باعث شده 
است كه استفاده ازيك الگوي مشخص دفع امكان پذير نباشد.    

بدين لحاظ در اين مجموعه سعي خواهد شد با ارايه روش هاي ساده جمع آوري، 
حمل و نقل و دفع مواد زايد جامد، گامي در جهت افزايش آگاهي ها برداشته شود.

اميـد است خـوانندگان محتـرم پس از 
مطالعه مقاله:

• زباله را تعریف کنند.
• اجزای زباله را نام ببرند.

• مراحل دفع بهداشتی زباله را بيان کنند.
• مزایا و معایب روش دفن بهداشتی 

زباله را توضيح دهند.
• کمپوست را تعریف کنند.

اهداف آموزشي 
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• در اثر تولید گاز متان و نشت شیرابه و تولید گاز Co2  خطر 
انفجار و باالرفتن سختی آبهای زیرزمینی و آلوده شدن آنها 

وجود دارد.
ب. تهیه کود از زباله: در روش کمپوست، زباله هاي جامد گیاهی، 
پسمانده های مواد غذایی یا فضوالت حیوانی به دو صورت هوازی 
و غیر هوازی تحت شرایط کنترل شده و درجه حرارتی بین 60 
تا 70 درجه سانتی گراد توسط باکتری های موجود در مواد تجزیه 
مي شود که این عمل از بین رفتن تخم انگل ها و تولید کود بسیار 
مناسبی برای کشاورزی مي شود. الزم به ذکر است آن قسمت از 
زباله که قابل تبدیل به کود نیست، باید به طریق بهداشتی دفع 
شود. برای تهیه کمپوست در اجتماعات کوچک با در نظر گرفتن 

شرایط آب و هوایی دو روش پیشنهاد می شود:
1. روش چاله: این روش در مناطقی با آب و هوای سرد و وزش باد 
نسبتا زیاد در صورتی که سطح آب هاي زیرزمینی باال نباشد، قابل 
اجرا است. هر چاله معموالً به عمق یک متر حفر می شود که باید 
از نفوذ آبهای سطحی به داخل آن جلوگیری کرد. بهتر است کف 
و دیواره های چاله ها با آجر مفروش شود تا عالوه برجلوگیری از 
آلودگی آبهای زیر زمینی ، به مرور زمان ابعاد آن تغییر نکند. 
در صورتی که این روش در نزدیک مناطق مسکونی اجرا 
شود، باید فقط از مواد جامد گیاهی استفاده کرد و در 
طول مدت 1/5 ماه عملیات کمپوست، باید حداقل دو 
مرتبه و بیشتر، مواد را زیر و رو کرد تا از ایجاد بو و تکثیر 

مگس جلوگیری شود.
ولی چنانچه چاله ها دور از مناطق مسکونی باشد از 
فضوالت حیوانی هم می توان استفاده کرد. در این روش 
به زیر و رو کردن مواد نیاز ندارد و مدت زمان  تهیه 

کمپوست 4 تا 6 ماه خواهد بود.
2. روش پشته: در این روش هر توده 2/5 متر مربع 
مساحت و تقریبا 1/5 متر ارتفاع دارد. این پشته ها باید 
در زمین نسبتا مسطح با زهکشی ایجاد شوند و الزم 
است به صورت هفتگی زیر و رو شوند. ارتفاع پشته ها 
با رطوبت مواد زاید و درجه حرارت هوا تغییر می کند. 
تهیه کمپوست را در داخل حیاط یا باغچه منزل نیز می 

توان انجام داد.
مناطقی که زمین مناسب در  3. سوزاندن زباله: در 
دسترس نباشد و هم چنین برای از بین بردن زباله های 
آلوده که خطرات زیست محیطی دارند، در صورتی که 
به روش دیگری  دسترسی نداریم، باید زباله را سوزاند 
و تبدیل به خاکستر کرد. با این کارحجم زباله به مقدار 
مواد  تا  باید دقت شود  می یابد.  کاهش  توجهی  قابل 

باقیمانده حاصل سوختن مواد زاید دفن شود.

مزایای روش دفن بهداشتی
• اقتصادی ترین روش است، البته درصورتی که زمین به مقدار 

کافی و مناسب باشد.
• دفع نهایی زباله نیاز به مراحل و مکمل بعدی ندارد.

• نیاز به جداسازی مواد ندارد.
• از زمین دفن پس از انجام تخلیه و پرشدن ظرفیت می توان 

برای ایجاد فضای سبز، پارک و ... استفاده کرد.

معایب روش دفن بهداشتی 
در  مناسب  فاصله  در  نظر  مورد  زمین  پرتراکم  برای جوامع   •

دسترس نیست.
• گاهی اوقات در اثر بی توجهی مسؤوالن مربوط، زباله ها به 

صورت انباشته در محل دفن  قرار می گیرد.
• به دلیل ایجاد نشت از محل دفن، ساختمان سازی به صرفه 

نیست.
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نتیجه گیری 

اهمیت دفع بهداشتی زباله و فضوالت حیوانی زمانی قابل درک است که 

خطرات ناشی از آن به خوبی شناخته شود . اصول بهداشتی و بهسازی 

محیط ایجاب می کند که مواد زاید در حداقل زمان ممکن از محیط 

زندگی انسان جمع آوری و به طریق کامال صحیح دفع شود. به عبارت 

دیگر با نگهداری زباله طبق اصول بهداشتی، جمع آوری و حمل و نقل به 

موقع و دفع بهداشتی با در نظرگرفتن شرایط منطقه و امکانات موجود، 

محیطی سالم و زیبا خواهیم داشت که سالمتی ارمغان آن خواهد بود.

پیشنهادها
بدون  بهداشــتی  برنامــه های  اجرای 
مشارکت مردم، همکاری شورای اسالمی 
روستا و دهیاری در عمل موفق نخواهد 
بود و این تعامل در ســـایه آموزش و 
بهداشت  شــورای  جلســات  برگزاری 
امکان پذیر است. چه بسیار طرح هــایی 
از این قبیل که در بدو شــروع بدلیل 
ناموفق رها شده است.  عدم همکاری، 
لذا در روستاهای کوچک نزدیک به هم 
با جمعیت کم که فاقد دهیاری هستند، 
می توانند به صــورت مشــترک طرح 

جمع آوری زباله را اجرا کنند.

دفع صحیح فضوالت حیوانی
اغلب روستاییان دام ها و طیور را در محیط خانه نگهداری می کنند و 
برای دفع فضوالت حیوانی و نیز دفع زباله محل معینی ندارند. فضوالت 
یا در فضای خانه پراکنده است یا با وضع غیر بهداشتی در نزدیکی منزل 
انباشته می شود تا به مصرف کود رسیده و یا به عنوان سوخت، مورد 

استفاده قرار گیرد.
بدیهی است که این گونه منازل محل مناسبی برای تکثیر مگس و سایر 
حشرات و در نتیجه انتقال بسیاری از بیماری ها خواهد بود. اغلب افراد ساکن 
در این مکان ها خصوصاً کودکان در معرض ابتال به بیماری های مختلف قرار 

دارند و بخشی از درآمد خانوار صرف درمان و تهیه دارو می شود.
انباشت فضوالت حیوانی در خانه ها و معابر سطح روستا عالوه بر ایجاد منظره 

براي رشد و نمو  را  نامطلوب، محل مناسبي  ایجاد بوي  زشت و 
حشرات از جمله مگس فراهم مي آورد. از سوي دیگر،آلودگي آبهاي 
سطحي و زیرزمیني به وی ژه در هنگام وقوع بارندگي و سیل، از 
عواقب جمع آوري و نگهداري غیربهداشتي فضوالت حیواني 
است. افراد خانواده به ویژه کودکان در اثر مواجهه با فضوالت 
حیواني در معابر و خانه ها، در معرض انواع بیماري هاي 

عفوني، پوستي و انگلي قرار مي گیرند.

ویژگی هـای محل مناسب برای نگهداری فضوالت حیوانی 
فاصله مناسب از روستا، واقع نشدن در مسیر سیالب ها، واقع نشدن در مسیر بادهای 
غالب منطقــه، دوربودن از منابع آب و رودخانه هــا، دارا بودن حصار در اطراف محل 
جهت جلوگیري از پراکندگي فضــوالت و دسترسي حیوانات، رعایت نظافت محل 
به صورت دوره ای، پهن کردن فضــوالت در الیه هاي نازک، ایجاد کف غیر قابل نفوذ 

)ترجیحاً بتونی( 
اثرات فضوالت حیوانی در صورت مدیریت نامناسب 

• اثرات غیر بهداشتی در اثر تماس مستقیم با فضوالت )شیوع بیماری های میکروبی 
، ویروسی و انگلی( یا در اثر تکثیر حشرات، حیوانات موذی و ولگرد

• اثرات زیست محیطی )آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، خاک و هوا(
• اثرات اجتماعی )ایجاد کدورت و نارضایتي بین همسایگان و ساکنان روستا ، ایجاد 

منظره زشت در روستا و ...(
• اثرات اقتصادی )صرف هزینه براي بهبود بیماري ها، از دست دادن توانایي انجام 

کارهاي روزمره و ...(

ماده 688 قانون مجازات اسالمي:  هر اقدامي  که  تهدید علیه  بهداشت  عمومي  
شناخته  شود از قبیل  آلوده  کردن  آب  آشــامیدني  یا توزیع  آب  آشــامیدني  آلوده ، دفع  
غیر بهداشتي  فضوالت  انساني  و دامي  و مواد زاید، ریختن  مواد مسموم  کننده  در رودخانه  
ها و زباله  در خیابان ها، کشتار غیر مجاز دام  ، استفاده  غیر مجاز فاضالب  خام  یا پسآب  
تصفیه  خانه  هاي  فاضالب  براي  مصارف  کشاورزي  ممنوع  است و مرتکبان،  چنانچه  طبق  
قوانین  خاص  مشمول  مجازات  شدیدتري  نباشند به  حبس  تا یک  سال  محکوم  خواهند شد. 
تبصره  1: تشخیص  اینکه،  اقدام  مزبور تهدید علیه  بهداشت  عمومي  و آلودگي  محیط 
زیست  شــناخته  مي شود و نیز غیر مجاز بودن  کشتار دام  و دفع  فضــوالت  دامي  

و هم چنین  اعالم  جرم  مذکور حسب  مورد برعهده  
وزارت  بهداشت، درمان  و آموزش  پزشکي ، سازمان  
حفاظت  محیط زیست  و سازمان  دامپزشکي  خواهد بود. 
تبصره 2: منظور از آلودگي  محیط زیست  عبارتست  از 
پخش  یا آمیختن  مواد خارجي  به  آب  یا هوا یا خاک  
یا زمین  به  میزاني  که  کیفیت  فیزیکي، شیمیایي  یا 
بیولوژیک  آن  را به طوري  که  به  حال  انسان  یا سایر 
موجودات  زنده  یا گیاهان  یا آثار یا ابنیه  مضر باشد، 

تغییر دهد. 
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