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  .............................................................................................................................منابع  –ت پيشنهادا

  كليات  
روستا  كيلومتري شهرستان كاشان قرار گرفته است اين 45روستاي نشجل در جنوب غربي شهرستان كاشان از توابع بخش نياسر در فاصله 

در دوره محصور مي باشد و با توجه به كوهستاني بودن آن و وجود باغات زباد داراي آب و هواي معتدل ......... توسط ارتفاعات مجاور 

  . وتابستانهاي خنك مي باشد كه همين امر باعث شده در فصل تابستان مهاجرت زيادي به سمت روستا صورت گيرد
  

  مقدمه  
به محيط زيست و از آن جمله دفع بهداشتي زباله مسأله اي است كه در سالهاي اخير مورد توجه خاص جهانيان قرار گرفته  توجه

است انسان و بسياري از موجودات كره زمين به روشهاي مختلف توليد كننده زباله بوده كه كنترل آنها خـود نـوعي تضـمين در    

عكس ورود بي رويه زباله به محيط زيست مي تواند خسارتهاي جبران ناپـذيري را  بر. سالمت محيط زيست وموجودات مي باشد 

  به كره زمين ومحيط وزيست وارد كند 

عدم كنترل زباله هاي شهري وروستايي بهعلت وجود انواع پسماندهاي غذايي با رطوبت و حرارت مناسـب و پناهگاههـايي كـه    

مگـس بـا انتقـال    . اصلي و موراد بسياري از بيماريهاي انسان و حيوانـات اسـت   همواره در توده هاي زباله وجود دارد از عوامل 

فيزيكي بسياري از باكتريها و انگلها موجب ابتالي انسان به تراخم ، اسهالهاي باسيلي وبيماريهاي قارچي و مسموميتهاي غـذايي  

غذايي وپسماندهاي زباله تغذيه مي كنند  همچنين سگهاي ولگرد و گربه ها وهمچون موش و مگس از سفره هاي رنگين. مي شود

طبق گزارش عامل . نيز عوامل انتقال بسياري از بيماريهاي عفوني وانگلي هستند كه با برنامه ريزي صحيح قابل كنترل مي باشند 

لـه سـگ   نوع عامل بيماري ويروسي ، انگل و ميكروبي كه در انسان شناخته شده است به حيوانات از جم 118بهداشتي بيش از 

به جمع آوري و % 65-85وموش و سوسك تاحدود % 90نسبت داده مي شود براساس مطالعات انجام شده كنترل مگس تا حدود 

نـوع بيمـاري    22شود سرويس بهداشت عمومي آمريكا نتايج مطالعات خـود را كـه    ميع صحيح زباله و فاضالب نسبت داده دف

  . ي داندزباله مرتبط مانساني را به مديريت نامناسب 

در اين قرن فهميدند كه اگر اثرات مواد . كنترل بهداشت عمومي از وظايف ضروري سازمانهاي دولتي و عمومي گرديد  19در قرن 

  . غذايي جمع آوري و به روش بهداشتي دفع گردند عوامل بيماريزا كنترل خواهد شد 

ك به كشور ها در جهت بهبود كلي خدمات بهسازي سازماني اهميت جمع آوري و فع صحيح زباله تا بدان جامي باشد كه براي كم

تأسيس شده و يك مرجع بين المللي وابسته  1970در سال )  SWA(1به نام انجمن بين المللي نظافت عمومي و زباله هاي جامد 

پژوهشـي بـه وجـود    هم براي گرد آوري، ارزشيابي و انتشار اطالعات مربوط به كارهاي دفع زباله و تسريع بركارهاي  WHOبه 
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آورده است رابطه بين بهداشت عمومي ذخيره ، جمع آوري و دفع غير مناسب زباله كامالً مشخص است امروز مشخص شده است 

آنهـا همچنـين در انبارهـاي    . كه موش، مگس و ساير ناقلين بيماريها در زباله دانهاي رو باز تخم گذاري و توليد مثل مـي كننـد   

امـروزه بـه   . ساير جاده هايي كه غذا و پناهگاه مناسب براي موش و حشرات است زاد و ولد مـي كننـد    نامناسب مواد غذايي و

مديريت مواد زائد شهري توجه شده است ولي متأسفانه در زمينه مديريت مواد زائد روستايي اقداماتي كافي صورت نپذيرفتـه و  

. ساده دفع مواد زائد محروم هستند كه جاي بسي تأسف است هنوز بسياري از روستاهاي كشورمان حتي از داشتن يك سيستم 

در مورد نقش مردم در مديريت مواد زائد جامد شهري صورت گرفـت نتـايج    1384طبق تحقيقاتي كه در شهر خرم آباد در سال 

هر كرمان در زمينـه  طبق تحقيقي كه در ش. اين بررسي نشان مي دهد كه اكثريت مردم از آگاهي نسبتاً خوبي برخوردار بوده اند 

مواد زائد و جامد از مدرم صورت گرفته است آنها نيز از اطالعات كافي و نسبتاً مناسبي برخوردار بوده اند ودر مجمـوع آگـاهي ،   

توسـط دانشـجويان    1380مي باشند طبق تحقيقي كه در روستاي رحق كاشـان در سـال    نگرش و عملكرد بسيار بااليي را دارا

محيط با عنوان ميزان آگاهي و مشاركت مردم در امر دفع بهداشتي زباله صورت گرفت نشان مي دهـد كـه   كارشناسي بهداشت 

ميزان آگاهي مردم از مضرات دفع غير بهداشتي زباله باال بوده و ميزان مشاركت آنها نيز باالست بنـابراين نيـاز بـه همـاهنگي و     

  پيگيري جهت حل مشكالتشان دارند 

در روستاي ويدوجاي كاشان توسط دانشـجويان كارشناسـي بهداشـت محـيط در رابطـه       1380در سال همچنين تحقيقاتي كه 

بابررسي ميزان آگاهي زنان اين روستا نسبت به جمع آوري ودفع بهداشتي زباله خوب مي باشد اما افراد با اينكه ظاهراً متمايل به 

يزان زباله توليدي استفاده بخشي از زباله به عنـوان خـوراك   اجراي طرح جمع آوري مي باشند در حقيقت به علت پايين بودن م

  . دام و همچنين هزينه جمع آوري زباله تمايل به اجراي طرح نداشته اند

                جهت جمع آوري ودفع بهداشتي زباله بـازهم مشـاهده مـي شـود كـه مـردم      ) هفته اي سه روز(عليرغم برنامه هاي اجرا شده 

ا در كوچه ها و معابر به روش كامالً غير بهداشتي دفع و اين هم باعث پراكنده شدن زباله در روستا مي شـود در  زباله هاي خود ر

حال حاضر عده اي از خانوارها زباله هاي خود را پس از زمانهاي مقرر و عده اي قبل از زمانهـاي مقـرر جمـع آوري از منازلشـان     

مي نمايند و عده اي نيز باله هاي خود را در پاكتهاي گره نزده و نازك از منازلشان خارج مي كنند كه توسط حيوانات ولگرد خارج 

پاره شده و زباله ها به همه جا پخش مي شوند بخشي از زباله ها توسط باد وارد جوي آب مي شوند و باعث انسداد جريان وركـود  

كه اين آب راكد محل تخم گذاري پشه ها مي گردد و حتي كودكاني كه در كوچه ها مشغول  آب در يك قسمت از روستا مي شود

نفر فاقد ماشين جمع آوري زباله است  2234بازي هستند از اين آب استفاده مي كنند و بيمار مي شوند روستاي نشلج با جمعيت 

نياز مردم نشلج باشد براي تهيه ماشين جمع آوري زباله دهيار روستا براي اينكه بتواند پاسخ گوي ) 1389سال ( در سال گذشته 

در سـاعاتي غيـر   ) شنبه ها و چهارشنبه ها(روز در هفته  2با شهرداري نياسر قراردادي منعقد نمود كه طبق اين قرارداد زباله ها 

در فصـل تابسـتان كـه     روز در هفته براي روستايي با اين جمعيت و مخصوصاً 2جمع آوري زباله . مشخص جمع آوري مي گرديد
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به همين علت مردم زباله هاي توليدي خود را در جايگاه موقت زبالـه  نفر به روستا مهاجرت مي نماد كفايت نمي كرد  500حدود 

كه در تمامي محله ها نصب شده بود قرار مي دادند و مدت زمان طوالني اين زباله ها داخل فنس هاي زباله مي مانـد تـا ماشـين    

اله آنها را جمع آوري نمايد اين امر باعث ايجاد خطرات بهداشتي زيادي شده بود از مهمترين مشكالتي كـه در اثـر   جمع آوري زب

  جمع آوري غير بهداشتي زباله در روستاي نشجل وجود دارد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود 

بق آماري كه از دفتر ثبت نام پزشك خانه اشاعه بيماريهاي اسهالي و انگلي خصوصاً در بين كودكان روستاي نشلج كه ط .1

از مراجعه كنندگان به دليل بيماريهاي اسهالي كه در اثر جمع آوري غير بهداشتي زبالـه و  % 30بهداشت نشلج استخراج گرديد 

 .بخش آلودگي در محيط روستا صورت گرفته به خانه بهداشت مراجعه مي كنند

 اند زباله در محل هاي جمع آوري موقت زباله ايجاد بوي تعفن و گنديدگي به دليل زمان م .2

 رشد وتكثير حشرات و جوندگان  .3

مورد حيوان گزيدگي توسط همين سگهاي ولگـردي   5 1389جذب سگهاي ولگرد به داخل روستا كه طبق آمار در سال  .4

 بل توجهي مي باشد كه به خاطر وجود زباله ها جذب شده بودند گزارش شده است كه نسبت به روستاهاي اطراف اين عدد قا

 انسداد جريان آبهاي سطحي موجود در روستا وركود آب قسمتي از كوچه ها  .5

از آنجا كه در روستاي نشلج تا به حال چندين طرح جمع آوري زباله با همكاري شوراي بهداشتي ودهياري انجام گرديـده اسـت   

تصميم گرفته شد تا به بررسي ميزان آگاهي مردم از جمع ولي متأسفانه هربار پس از مدت كوتاهي با شكست مواجه گرديد ، اين 

  بپردازيم  90آوري ودفع غير بهداشتي زباله در خانوارهاي روستاي نشجل در سال 

  چكيده 
اعتقاد داريم كه در اجراي برنامه هاي بهداشتي بايد به نقش مردم به عنوان محور اصلي در مراحل اجرايي نگاه كـرد و  ما همواره 

بنابراين همواره بايستي سعي شود كه كارها با مـردم و بـه   . م بدون مشاركت آنان در مراحل اجراي طرح بي معني استنقش مرد

  دست خود مردم انجام شود 

نفر از اعضاي خانوارها به وسيله پرسشنامه اي حاوي  60روش كار اين موضوع يك بررسي توصيفي مي باشد كه با سوال كردن از 

سواالتي در زمينه طريقه جمع آوري ونگهداري زباله در منزل ، ميزان رضايتمندي از وضع موجود جمـع آوري ، ميـزان آگـاهي    

ونگي عملكرد خانواده ها در پردازش زباله ها در منازل به جمع آوري اطالعـات پرداختـه   خانواده ها در زمينه دفع بهداشتي وچگ

اطالعات به صورت پرسشنامه ومشاهده وضـعيت دفـع   شد و نتايج به صورت جداول ونمودارهايي بيان گرديد پس از جمع آوري 

   . زباله منازل آموزش مستقيم داده شده است
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  اهداف پژوهشي  

  1390بررسي ميزان آگاهي مردم روستاي نشلج از جمع آوري دفع غير بهداشتي زباله در سال : هدف كلي 

تعيين ميزان آگاهي مردم در مورد مشكالت ناشي از عدم جمع آوري ودفع صحيح زباله روستاي نشلج تيرماه  :اهداف اختصاصي

90  
 90تاي نشلج در تيرماه بررسي نظرات افراد در مورد دفعات و زمان مناسب جمع آوري زباله روس •

  
  روش كار  

نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است پس از جمـع آوري اطالعـا از    60اين پژوهش يك بررسي توصيفي مي باشد كه از 

نمونه ها توسط پرسشنامه كه در آن سواالتي از قبيل سن ، ميزان تحصيالت ، ميزان آگاهي آنها از مضرات دفـع غيـر بهداشـتي    

  . بود انجام گرفت... ه ، شغل وزبال

الزم به توضيح است كه در ضمن جمع آوري اطالعات به صورت پرسشنامه ومشاهده وضعيت دفع زباله منازل آموزش ضمني بـه  

  . صورت چهره به چهره به افراد داده شد و اطالعات توسط جداول ونمودارها مورد توصيف قرار گرفت

  

  90افراد برحسب سن در روستاي نشلج تيرماه  توزيع فراواني) : 1(جدول شماره 
  

فراواني                              
  سن     

  درصد  تعداد

29 -15  28  6/46  

39-30 16  6/26  

49 -40  9  15  

  6/11  7  سال 50باالي 

  100  60 جمع

  

  .سال بيشترين گروه سني را تشكيل مي دهند 15-29با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود كه گروه سني   
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  90در روستاي نشلج تيرماه  ميزان سوادتوزيع فراواني افراد برحسب ) : 2(جدول شماره 
  

فراواني                              
  ميزان سواد     

  درصد  تعداد

  3/8  5  بيسواد

  30  18 ابتدايي

  6/21  13  سيكل

  3/28  17  ديپلم

  6/11  7  باالتر از ديپلم

  100  60 جمع

  

  هستند%) 30(با توجه به جدول باال بيشترين جمعيت مورد مطالعه روستا در سطح ابتدايي  

  

  90روستاي نشلج تيرماه  هفته در نظرات مردم در مورد دفعات جمع آوري زبالهتوزيع فراواني ) : 3(جدول شماره 
  

فراواني                                   
  دفعات جمع آوري     

  درصد  تعداد

  6/46  28 سه مرتبه در هفته

  20  12  چهار مرتبه در هفته 

  3/33  20  هر روز 

  100  60  جمع 

  

از افراد تعداد دفعات جمع آوري زباله را سه مرتبه در هفته پيشنهاد مي % 6/46با توجه به جدول باال مشاهده مي گردد كه  
  . روز در هفته زباله ها جمع آوري مي شود 3نمايند كه در حال حاضرنسبت در روستاي نشلج 
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  90تيرماه  نفراز اهالي روستا 60بهداشتي زباله در  توزيع فراواني ميزان آگاهي از نتايج دفع غير) : 4(جدول شماره 
  

فراواني                                            
       آگاهي از مضرات

  درصد  تعداد

  3/88  53  توليد بو وتعفن

  6/61  37 توليد مگس و ساير حشرات و جوندگان

  50  30  زشت شدن محيط

  6/86  52  باعث ايجاد بيماري

  3/88  53  مورد آگاهي 1بيش از 

  
درصد و دركل  3/88با توجه به جدول فوق مالحظه مي شود ميزان آگاهي مردم از مضرات ناشي از دفع غير بهداشتي زباله در بعضي آيتم ها 

  . باال مي باشد

  90لج تيرماه روستاي نش ميزان آگهي و سواد و مردم از مضرات دفع غير بهداشتي زبالهتوزيع فراواني ) : 5(جدول شماره 

تعداد 
  كل

  محيط زشت  ايجاد بيماري  ازدياد مگس توليد بو ميزان آگاهي
  درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   سواد

  -   -   20  1  -   -   20  1  بي سواد  5

  2/22  4  3/83  15  4/44  8  8/88  16  پنجم ابتدائي  18

  5/61  8  3/92  12  1/46  6  100  13 سيكل  13

  6/66  12  100  18  4/94  17  4/94  17  ديپلم  18

  100  6  100  6  100  6  100  6  )ليسانس(باالتر از ديپلم   6

  -   30  -   52  -   37  -   53  جمع  60

ند با توجه به جدول فوق مشاهده مي گردد كه افراد مورد مطالعه از توليد بو و ايجاد بيماري آگاهي باالتري را نسبت به آيتم هاي ديگر دار
ا وآگاهي آنها از توليد مثل حشرات و جوندگان و وضع ظاهر محيط زيست ناشي از دفع غير بهداشتي زباله كمتر مي باشد و دركل آگاهي افراد ب

 . و افراد گروه سني بي سواد پايين ترين ميزان آگاهي را دارند% 100ًطح سواد باالتر از ديپلم در همه موارد به صورت كامل س



9 
 

  90روستاي نشلج تيرماه  ميزان آگهي و سواد و مردم از مضرات دفع غير بهداشتي زبالهتوزيع فراواني ) : 6(جدول شماره 

تعداد 
  كل

  ايجاد بيماري  محيط زشت  زدياد مگسا  توليد بو  ميزان آگاهي
  درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   سواد

29  29 -17  28  96.5  23  79.3  19  5/65  29  100  

15  39-30 14  93.3  8  53.5  10  6/66  13  6/86  

9  49 -40  7  77.7  4  44.4  1  1/11  7  7/77  

  8/42  3  2/14  1  28.5  2  57.1  4  50باالتر از   7

  -   52  -   31  -   37  -   53  جمع  60

  

  

  

سال اطالعات باالتري را نسبت به گروههاي ديگر دارند و گروه سني باالتر از  17-29با توجه به جدول فوق مشاهده مي گردد كه گروه سني 
  . سال كمترين آگاهي و اطالعات را دارند و دركل كليه گروههاي سني اطالعات كمتري نسبت به زشت و نازيبا شدن محيط زيست دارند 50

  

  

  90تيرماه  توزيع فراواني نظرات مردم در مورد زمان جمع آوري زباله درروستا) : 7( جدول شماره
  

فراواني                                            
       زمان جمع آوري

  درصد  تعداد

  16.6  10 صبح

  3/83  50  عصر

  100  60  جمع
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  90تيرماه  وضعيت جمع آوري زباله در حال حاضردر روستاتوزيع فراواني ميزان رضايتمندي از ) : 8(جدول شماره 
  

  فراواني                                                           
       وضعيت رضايتمندي 

  درصد  تعداد

  6/16  10  رضايت

  نا رضايتي

  3/18  11 بي نظمي در ساعت جمع آوري در روزهاي جمع آوري

  6/31  19  نداشتن آژير مشخص

  5  3  برداشتن فنس زباله

  20  12  بومي نبودن راننده ماشين در جمع آوري زباله

  3/8  5 نبودن سطل زباله در كنار كوچه و معابر

  3/28  17  عدم وجود رفتگر در نشلج

  3/13  8  ساير علل

  

  

  90تيرماه  توزيع فراواني پيشنهادات اهالي روستاي نشلج در خصوص مشكل زباله ) : 9(جدول شماره 
  

  فراواني                                            
       پيشنهادات  

  درصد  تعداد

  3/38  23 مجهز نمودن ماشين زباله به آژير

  40  24  تهيه يك نفر رفتگربراي تميز كردن كوچه ها و معابر

  3/53  32  افزايش روزهاي جمع آوري زباله

  15  9  زباله هاي بازيافتي از درب منازلتهيه يك ماشين براي دريفات

  3/8  5  تهيه سطل زباله براي كوچه ها و معابر

  5  3  هيچ پيشنهادي ندارند
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  نتايج  
  : نفر مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج زير حاصل شد 60در اين مطالعه 

%) 6/11(نفر  7و %) 3/28(نفر  17، %) 6/21(نفر 13تحصيالت ابتدايي  %)30(نفر  18بيسواد، %)  3/8(نفر  5از بين افراد مورد مطالعه 
  .تحصيالت باالتر از ديپلم را دارا مي باشند 

  بار در هفته پيشنهاد كردند  3تعداد دفعات جمع آوري و دفع بهداشتي زباله را ) اكثريت افراد مورد مطالعه% ( 6/46

  مطالعه زمان جمع آوري زباله را عصر پيشنهاد كرند افراد مورد %) 3/83(اكثر افراد مورد مطالعه 

افراد مورد مطالعه از وضعيت جمع آوري زباله در حال حاضر رضايت دارند و بقيه ابراز نارضايتي كرده كه بيشتر اين افراد از % 6/16تنها 
  نداشتن آژير مخصوص در ماشين محل زباله ابراز نارضايتي كرده اند 

  از افراد مورد مطالعه به صورت عملي اقدام به بازيافت زباله در منزل مي نمايند % 75

  از افراد مورد مطالعه بخشي از زباله هاي خود را صرف مصرف دام مي كنند % 90

  . دانند را مي) نگهداري در پاكت زباله و بستن در ب آن (از افراد مورد مطالعه نحوه نگهداري صحيح زباله در منزل % 3/88

   پيشنهادات 
  . پيشنهاد مي شود زمان جمع آوري زباله در يك ساعت مشخصي از عصر انجام شود 

سال نسبت به گروههاي سني ديگر از مضرا دفع غير بهداشتي زباله كمتر  50چون ميزان آگاهي گروه سني باالتر از  6با توجه به جدول شماره 
  است پيشنهاد مي گردد كالسهاي آموزشي در اين زمينه برگزار شود 

ها در محلهايي كه مردم بيشتر گرد هم دادن اطالعيه هاي آموزشي به مردم روستا يا چسباندن آنها در محلهايي كه مردم روستا يا چسباندن آن
  مي آيند 

  آموزش توسط روحاني روستا و سفارش كردن او به امر جمع آوري و دفع صحيح زباله 

  شوراها و استفاده از تجربه آنها  استفاده ازهمكاري جدي

   تقدير وسپاس 
  جلدم روستاي نشبا تشكر از تمام عزيزان و اساتيد محترم به خصوص سركار خانم زهره رجبي ومر

  منابع 
 احمدرضا جنتابي: نويسنده  1380مقاله بررسي علل كاهش مشاركت مردم روستاي جوينان در خصوص جمع آوري و دفع زباله خرداد  .1

 دكتر قاسمعلي عمراني: نويسند) 1(مواد زائد جامد جلد  .2

 درسنامه پزشكي وپشگيري اجتماعي .3

 1370، سازمان بازيافت و تبديل مواد آذر ماه  مديريت مواد زائد جامد: عبدلي ، محمد علي  .4

 )بررسي آگاهي و عملكرد مردم در خصوص جمع آوري و دفع بهداشتي زباله(  Sid.irساعيت  .5

  1380مقاله تحقيقاتي بررسي ميزان آگاهي ومشاركت روستاي رحق كاشان در امر دفع بهداشتي زباله در سال  .6
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