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مسئله :

تا چه حد با تجزیه زباله و انواع آن آشنایی
دارید؟
زباله ها چه ویژگی هایی دارند؟
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تحقیق زمینه ای
در دنیای امروز از زباله ها بعنوان یکی از معضالت شهری نام برده می شود ولی آیا تاکنون کسی به این سئوال جواب داده است که
آیا تویلد کننده های این زباله ها چه مسئولیتی در قبال آیندگتن دارند؟!
همیشه سعی می کنیم که مقصری برای انتقادات خودمان آماده کنیم ولی چرا هیچ زمانی در این فکر نیستیم که شاید مقصر اصلی
خودمان باشیم.
نویسنده امیدوار است خواننده گرامی بعد از خواندن این اطالعات تغییری در نگرش خود نسبت به تولید زباله و استفاده از زباله
های قابل بازیافت بنماید.
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برای تولید یک تن کاغذ باید  ۷۱درخت تناور قطع شود؛ در حالی که در تهران می توان از بازیافت زباله های خشک روزانه ۰۶۶
تن کاغذ به دست آورد و از قطع  ۷۶۲۶۶درخت در روز جلوگیری کرد.
زباله ها به پنج گروه تقسیم می شوند:
 -۷پسماندهای عادی :به پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها ،روستاها و
خارج از آْنها تولید می شود .از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.
 -۲پسماندهای پزشکی  :به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ،مراکز بهداشتی ،درمانی ،آزمایشگاههای
تخصصی طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود.
 -3پسماندهای ویژه :به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن،
بیماری زایی ،قابلیت انفجار یا اشتعال ،خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد.
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 -4پسماندهای کشاورزی :به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضوالت ،الشه
حیوانات ،محصوالت کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.
 -5پسماندهای صنعتی :به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی ،پسماندهای پاالیشگاهی ،صنایع گاز ،نفت و
پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ،سرریزها و لجن های صنعتی.
زباله های شهری:
در نشریات و کتب از تعاریف و طبقه بندیهای مختلفی برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد شهری استفاده شده است .تعاریف ارائه
شده در زیر میتواند به عنوان یک راهنما برای شناسایی اجزاء مواد زاید شهری مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،زایدات غذایی به قسمت فسادپذیر زباله که معموالً از زایدات گیاهی ،تهیه و طبخ و یا
انبار کردن مواد غذایی به دست میآید ،اطالق میشود .کمّیت پس مانده های غذایی در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان،
که مصرف میوه و سبزی بیشتر است ،به حداکثر میرسد .پس مانده های غذایی مهمترین قسمت زباله است ،چرا که از یک سو به
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دلیل تخمیر و فساد سریع ،بوهای نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان است و
از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کود از آن (کمپوست) حائز اهمیت است .قابل ذکر است که میزان پس مانده های فسادپذیر در
زباله های شهری ایران بین  35تا  ۱۰درصد گزارش شده است.
– آشغال به قسمت فساد ناپذیر زباله به جز خاکستر گفته میشود .آشغال در زباله معموالً شامل کاغذ ،پالستیک  ،قطعات فلزی،
شیشه  ،چوب و موادی از این قبیل میشود .آشغال را میتوان به دو بخش قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال تقسیم کرد.
– خاکستر باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال ،چوب و دیگر مواد سوختنی که برای مقاصد صنعتی  ،پخت و پز و یا گرم کردن
منازل بکار میرود گفته میشود.
– زایدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی به زایدات حاصل از تخریب ساختمان ،تعمیر اماکن مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،و یا
سایر فعالیتهای ساختمان سازی اطالق میشود.
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– زایدات ویژه این قسمت از زباله ها شامل مواد حاصل از جاروب کردن خیابانها و معابر ،برگ درختان ،اجساد حیوانات مرده و
موادی که از وسایل نقلیه به جای مانده است میشود.
زباله های صنعتی:
زباله های صنعتی ،مواد زاید ناشی از فعالیتهای صنعتی هستند ومعموالً شامل فلزات ،مواد پالستیکی ،مواد شیمیایی و باالخره زباله
های ویژه و زباله های خطرناک هستند .که عمل جمع آوری ،حمل و نقل و دفع آنها ضوابط خاص و مقررات ویژه ای را به خود
اختصاص داده است.
زباله های خطرناک:
مواد زاید خطرناک ،مواد زاید جامد یا مایعی هستند که به علت کمّیت ،غلظت و یا کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و یا بیولوژیکی
میتوانند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریهای بسیار جدی شوند .براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست
 Environmental Protection) (Agency : EPAزباله های خطرناک به مواد زاید جامدی اطالق میشود که بالقوه
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خطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدت زمانی موجبات خطر را برای محیط زیست ،فراهم میکنند .زباله های خطرناک معموالً
یکی از مشخصات قابلیت انفجار ،احتراق ،خوردگی ،واکنش پذیری و سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زاید رادیواکتیو،
پس ماند های شیمیایی ،زایدات قابل اشتعال ،زایدات بیولوژیکی و مواد منفجره دسته بندی میشوند:

از منابع عمده زایدات بیولوژیکی ،بیمارستانها ،آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقات پزشکی هستند .زباله های بیمارستانی به دلیل آنکه
حاوی زایدات پاتولوژیکی ،مواد زاید رادیواکتیو  ،زایدات دارویی ،مواد زاید عفونی ،مواد زاید شیمیایی و بعضا ظروف مستعمل
تحت فشار هستند ،از منابع عمده ،زباله های خطرناک در شهرها محسوب میشوند .تکنولوژی جمع آوری ،دفع و یا احیای این مواد
در مقایسه با زباله های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
زباله های بیمارستانی:
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زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی ،متفاوت میباشند .مثالً زباله بخش
عفونی یا اطاق عمل ،با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی ،تفاوت محسوسی دارد.
زباله بخشهای مختلف بیمارستانها به گروه های مختلفی تقسیم میشوند که از جمله:
زباله های معمولی بیمارستان عموماً شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان و
خوابگاه های آنهاست.
زباله های پاتولوژیکی شامل بافتها ،ارگانها ،قسمتهای مختلف بدن ،پنبه های آغشته به خون و چرک و مواد دفعی بدن همچون
نمونه های مدفوع و ادرار و غیره جزو این گروه از مواد زاید ،محسوب میشوند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،مواد زاید رادیواکتیو شامل جامدات ،مایعات و گازها بوده و دربرخی از بخشها و
آزمایشگاه های بیمارستانها وجود دارند که جمع آوری و دفع آنها دارای خصوصیات ویژه ای است.
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مواد زاید شیمیایی شامل جامدات ،مایعات و گازهای زاید میباشد که به وفور در بیمارستانها وجود دارد ،در بخشهای تشخیص و
آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفونی بیمارستان ،وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به انضمام داروها و وسایل دور ریختنی
اطاق عمل بخش دیگری از این فضوالت را تشکیل میدهند .مواد زاید شیمیایی ممکن است خطرناک باشند.
جمع آوری زباله:
«در همه جای دنیا ،جمع آوری زباله به شکل هفتگی صورت می گیرد و ما در برخورد با مسووالن شهری این شهرها از اینکه بگوییم
روزانه در برخی از نقاط شهر دو تا  3بار جمع آوری زباله انجام می دهیم ،خجالت می کشیم؛ چرا که این مساله بیشتر شبیه یک
شوخی است تا واقعیت ».این مطلب را شهردار تهران ،سال گذشته در مراسم بهره برداری از ناوگان مکانیزه خدمات شهری عنوان
کرد؛ حقیقتی تلخ که تلخی اش این روزها گریبان مان را گرفته و طبیعت زیبا را از زیبایی انداخته و بعضی کوچه ها را به محله
هایی با بوهای مشمئزکننده تبدیل کرده و حتی باعث شده است مخارج هنگفتی روی دستمان بماند .البته این فقط مساله کشور ما
نیست و خیلی کشورهای دیگر هم روزگاری با آن درگیر بوده اند و برخی هنوز هم هستند اما کم نیستند کشورهایی که با جریمه و
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قانون و فرهنگ سازی ،این مشکل را مدیریت کرده اند و البته بعضی نیز راه به جایی نبرده اند« .موضوع ویژه» این هفته ،همین است؛
زباله زیر ذره بین…
خیلی ها واقعا نمی دانند با این همه نایلون های پالستیکی ،کاغذ ،یولونیت ،شیشه ،انواع پالستیک های دورانداختنی و… چه باید
بکنند .از طرفی بیشتر خانه ها کوچک است و مردم نمی توانند این چیزها را در خانه جمع آوری کنند و از طرف دیگر نمی توانند
آنها را دور بریزند و در طبیعت رها کنند .درحالی که همه این مواد می توانند به چرخه حیات برگردند .باید مواظب باشیم بی رویه
زباله تولید نکنیم و تولید زباله را در خانه ها که بیشترین حجم زباله در آنها تولید می شود کاهش دهیم و مصرف مان را درست و
بهینه کنیم .به عنوان مثال ،اگر ماده غذایی مثل نان خوب پخته شود و به جای جوش شیرین که یک ماده شیمیایی است و برای
دستگاه گوارش بسیار مضر است از فرآورده تخمیر طبیعی خمیر استفاده شود ،این همه دورریز نان نخواهیم داشت .طبق آمار وزارت
کشاورزی حدود  4۶درصد نان ها به دلیل تهیه نشدن بهینه آن دورریز می شوند و این نان های دورریز خود نوعی پسماند محسوب
می شوند.
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خوشبختانه مردم ،نان های دورریز را جداگانه جمع آوری می کنند و این ،کار بسیار خوبی است .بسیاری از این نان های جمع
آوری شده برای تغذیه گاوها به گاوداری ها برده می شود .در آنجا نان ها برای مدت زیادی نگهداری می شوند و در نتیجه انواع و
اقسام قارچ ها و کپک ها روی این نان ها تولید می شود .سپس دام ،این نان های آلوده را خورده و آلودگی آنها در شیر گاو نفوذ
می کند و ما این شیرهای آلوده به انواع کپک و قارچ را می خوریم .در حالی که ما اصال این پسماندها را نمی بینیم و این نان های
دورریز را اصال زباله محسوب نمی کنیم.
تعریف
زباله چیست؟
پسماند یا زباله به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته می شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و
از نظر تولید کنــنده زاید تلقی می گردد.
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به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،زباله به مجموعه مواد ناشی از فعالیتهای انسان و حیوان که معموالً جامد بوده و به
صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته میشوند اطالق میگردد .این تعریف به صورت کلی در برگیرنده همه منابع ،انواع
طبقه بندیها ،ترکیب و خصوصیات مواد زاید بوده و به سه دسته کلی زباله های شهری ،زباله های صنعتی و زباله های خطرناک
تقسیم میگردند.
نتیجه گیری
بازیابی  recyclingبازیافت یا بازیابی نام روش هایی است که به کمک آن ها می توانیم مواد مصرف شده را حفظ کنیم  .و
دوباره مورد استفاده قرار دهیم .به این ترتیب انسان قادر خواهد بود که منابع تجید نشدنی را کم تر مصرف کنیم انسان امروزه مواد
نظیر کاغذ  ،شیشه و فوالد و آلومینیوم را به مقدار فراوان برای تولید کتاب  ،روزنامه  ،پاکت جعبه  ،ظروف شیشه ای  ،قوطی ،
وسایل نقلیه و بسیاری چیزهای دیگر به کار می گیرد  .مردم این مواد را پس از مصرف دور می ریزند و این مسئله  ۲مشکل اساسی
را به وجود می آورد  .اول آن که باید مقدار زیادی زباله ماندنی را دفع کنیم تا بهداشت محیط حفظ شود  .مشکل دوم نیز ان است
که هر روز تقاضا برای مواد خاصی که این محصوالت از آن ها ساخته شده اند افزایش می یابد  .مواد و منابع موجود در زمین نا
12

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح جابر با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی اسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

محدود هستند و اگر در روش مصرف خود تغییری ندهیم خیلی سریع به پایان می رسند  .امروزه بعضی از حکومت ها و سازمان ها
کاغذ های باطله خود را جمع آوری می کنند تا پس از بازیافت به محصوالت کاغذی جدیدتبدیل شوند .
ظروف شیشه ای و قوطی های فلزی را نیز می توان بازیابی کرد .به نظر می رسد که در آینده محصوالت بیش تری از جمله
پالستیک ها بازیافت خواهند شد  .با این کار در مصرف مواد خام و انرژی به مقدار قابل توجهی صرفه جویی می شود.

سپاسگزاری :
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح جابر با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی اسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

اينك هك اين طرح هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم دانسته هك از همه كساني هك طي اين

ت
ك
ش
ن
طرح با راهنمايي و مساعدت خويش ياری رسانيده اند ر مامیي.

14

