پسماند يا زباله چيست؟
پسماند يا زباله به مواد جامد ،مايع و گاز( غير از فاضالب) گفته مي
شود كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از

 .5پسماندهاي صنعتي :به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت

 -1پسماندهاي خشک  :پسماندهاي خشک شامل خشک

هاي صنعتي و معدني ،پسماندهاي پااليشگاهي ،صنايع گاز،

شامل انواع دور ريزهاي غير آلي مثل پالستيک ،شيشه ،فلز ،كاغذ

نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از

و مقوا ،منسوجات و ضايعات ساختماني است كه معموال تجزيه آنها

قبيل براده ها ،سرريزها و لجن هاي صنعتي.

در طبيعت به زمان زيادتري نياز دارد.

نظر توليد كننده زايد تلقي مي گردد.

 -2پسماندهاي تر  :پسماند تر كه به آن پسماند آلي ،ارگانيک
يا فساد پذير نيز ميگويند شامل پسماند هاي مواد غذايي مثل پس

زباله ها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

پسماند يا زباله چيست؟

مانده هاي غذا ،پوست ميوه و سبزيجات ،روغنهاي خوراكي

 .1پسماندهاي عادي :به پسماندهايي گفته مي شود كه به

سوخته و فاسد شده ،تفاله چاي و همچنين پسماندهاي باغباني و

صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها،

فضاي سبز مي باشد كه معموال در زمان كوتاهي در طبيعت تجزيه

روستاها و خارج از آْنها توليد مي شود .از قبيل زباله هاي

شده و به چرخه زيست محيطي بر مي گردند.

خانگي و نخاله هاي ساختماني.
 .2پسماندهاي پزشكي  :به كليه پسماندهاي عفوني و زيان
آور ناشي از بيمارستانها ،مراكز بهداشتي ،درماني،
آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي
شود.
 .3پسماندهاي ويژه :به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه
به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل
سمي بودن ،بيماري زايي ،قابليت انفجار يا اشتعال ،خورندگي
و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد.
 .4پسماندهاي كشاورزي :به پسماندهاي ناشي از فعاليت

 زباله هاي شهري يا خانگي
زباله هاي شهري يا خانگي از دسته زباله هاي عادي بحساب
ميآيند و بيشترين سهم زباله را به خود اختصاص ميدهد كه بالغ
بر  ۰۷درصد آن پسماندهاي غذايي و مواد فساد پذير است كه
ميتوان از آنها كمپوست مورد نياز را تهيه كرد .از  3۷درصد
باقيمانده درحدود  2۷درصد قابل بازيافت و  1۷درصد زباله هاي
توليد شده خانگي دور ريختني و غيرقابل استفاده است .كشورهاي
آلمان ،انگليس ،هلند و به ويژه ژاپن نيمي از زباله هاي خود را
بازيافت ميكنند.

هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل

پسماندهاي عادي يا خانگي به دو دسته تر و خشک تقسيم بندي

فضوالت ،الشه حيوانات ،محصوالت كشاورزي فاسد يا غير

مي شوند:

قابل مصرف.

زبالهها را چگونه تفكیک كنیم؟
تفكيک از مبدأ ،كار سختي نيست.
تا صحبت از تفكيک زباله از مبدأ ميشود ،بسياري از شهروندان
گمان ميكنند اين كار يک فرآيند سخت و پيچيده است كه نياز به

 .3ظروف غذا را ابتدا كامال تخليه كنيد و سپس بشوييد.
مهارت ويژه دارد ،اما جداسازي زباله در منزل،
فرآيند بسيار سادهاي است كه با چند بار انجام دادن آن ،به يک
عادت مفيد و روزمره تبديل خواهد شد.
هميشه گفتهاند پيشگيري بهتر از درمان است و شايد همين موضوع

 .4براي حمل اجناسي كه ميخريد از كيسه هاي پارچه اي
استفاده كنيد و از قرار دادن لوازم خريداري شده درون
كيسههاي پالستيكي جداگانه بپرهيزيد.

درباره بازيافت زبالهها نيز صادق باشد .يعني بهتر است در وهله اول تا
جايي كه ميتوانيم زباله كمتري توليد كنيم تا در مرحله بعدي ،انرژي

فراموش كرد.

 .9بيشتر غذاهاي خانگي بخوريد .يكي از مهمترين راههاي
توليد زباله مصرف مداوم غذاهاي آماده بيرون است كه

باتريهاي زيادي استفاده كنيد ،سعي كنيد يک دستگاه

درون ظروف يكبار مصرف و انواع كاغذها و با بستههاي

شارژ مجدد تهيه كنيد و به جاي دور انداختن آنها مجددا

مختلف عرضه ميشوند.

آنها را شارژ كنيد.

 .11دستمالهاي كاغذي را تنها براي استفاده شخصي مصرف
كنيد و براي تميز كردن خانه و ميزهاي آشپزخانه از

صرفهجويي و مصرف صحيح و به اندازه هم از هزينههاي اضافي
 .5در صورت امكان ،شيريني و آجيل را در پاكتهاي كاغذي
بخريد.

ظروفپالستيكي تجزيه شوند
 .13از باتريهاي قابل شارژ استفاده كنيد .اگر مجبوريد ،از

و اشياي خود را دور نيندازيد ،بلكه آنها را تعمير كنيد.

راه هاي كاهش زباله هاي خانگي

از اندازه زباله جلوگيري ميكند .بنابراين جداسازي زباله را نبايد

پالستيكي و كاغذي كمتر استفاده كنيد.

 .1۷تعميرات را فراموش نكنيد .با بروز كوچکترين آسيب ،لوازم

كمتري براي تفكيک و بازيافت زباله مصرف كنيم.

ميكاهد ،هم مصرف آب و انرژي را پايين ميآورد و از توليد بيش

 .8سعي كنيد حتيالمقدور در خانه از ظروف يکبار مصرف

باشد .بين  5۷۷تا 1۷۷۷سال طول ميكشد تا

دستمالهاي اسفنجي و پارچهاي كه بتوان آنها را مجددا
شست و استفاده كرد ،بهره ببريد.

 .14از فيلتر آب استفاده كنيد .شما ميتوانيد براي اطمينان از
سالمت آب يخچال و شير آب از يک فيلتر آب استفاده كنيد
تا مجبور نباشيد مدام بطريهاي پالستيكي آب بخريد و
پس از استفاده آنها را دور بريزيد.
 .15يكي از زبالههاي خشكي كه متاسفانه بسياري از مردم ،آن
را در طبيعت رها ميكنند ،باتري است كه حاوي جيوه
(فلزي سنگين و به شدت مسمومكننده و خطرناك) است

 .6اگر در حياط خانهتان باغچه داريد ،ميتوانيد مقداري از

كه وقتي در طبيعت رها شود ،به راحتي جذب سبزيهاي

اما چگونه؟ با مراجعه به مكانهاي بازيافت زباله كه امروزه در

زبالهها و پسماندههاي آشپزخانه مثل پوست تخم مرغ،

غدهدار مانند تربچه ،هويج ،پياز ،سيبزميني ،چغندر و...

بسياري از ميادين ترهبار و حتي در بيشتر پاركها موجود است.

استخوان ،ضايعات سبزي و ميوه و ضايعات گوشتي و يگر

ميشود و با خوردن اين گياهان ،وارد بدن ما ميشود و

ميتوانيد كيسههاي مخصوص زبالهرا تهيه كنيد و آنها را به

مواد قابل تجزيه را در گوشه باغچه يا در گلدان بزرگ خانه

مشكل ايجاد ميكند.

تفكيک درون اين كيسهها قرار دهيد.

دفن كنيد.

 .1روزنامهها و كاغذهاي باطله را كه قابل بازيافت هستند،
جداگانه در كيسه بيندازيد.
 .2ظروف و قوطيهاي فلزي آلومينيوم و شيشههاي خردشده
يا بطريهاي شيشهاي را جدا از ساير زبالهها بگذاريد.

 .۰زبالهها را همانطور كه هستند ،دور بيندازيد .سعي نكنيد
چيزي را كه قرار است دور بريزيد ،داخل يک بسته يا درون

 .12به جاي قرار دادن غذا يا ساندويچ خود درون ظروف

كاغذ قرار دهيد .كافي است آن را در كيسه مخصوص زباله

پالستيكي يکبار مصرف و دور انداختن آنها سعي كنيد

بيندازيد ،چرا كه اين در بازيافت زباله موثرتر است.

غذاي خود را درون ظرفي بريزيد كه دوباره قابل استفاده

