
 همه چيز در مورد بازيافت و تفكيك زباله

توانيم در مصرف منابع طبيعي با همين زباله توليدي هر روزشان مي براي بسياري از مردم سخت است كه قبول كنند

كنيم اما اين يك جويي كرده و به جاي استفاده از مواد خام براي توليد محصوالت نو، از مواد بازيافتي استفاده ميصرفه

اند و ما بسيار در آن عقب هستيمواقعيت است كه در كل دنيا به سمت آن رفته . 

. بازيافت به معني استفاده از مواد مصرف شده براي توليد و ساخت مجدد همان كاال يا كاالي قابل استفاده ديگر است

ما . ها سه فايده مهم براي محيط زيست داردبازيافت زباله.تواند نتيجه بازيافت باشدساخت كاغذ تازه از كاغذهاي باطله مي

ايم زيرا به جاي استفاده از مواد خام براي توليد محصوالت جويي كردهطبيعي صرفه به كمك بازيافت زباله در مصرف منابع

كنيمنو، از مواد بازيافتي استفاده مي . 

البته براي بازيافت مواد زايد هم نياز به مقداري انرژي است . جويي در مصرف انرژي استيكي ديگر از فوايد بازيافت، صرفه

براي مثال . زباله خيلي كمتر از انرژي مورد نياز براي توليد محصوالت جديد از مواد خام استاما انرژي الزم براي بازيافت 

سومين فايده . درصد انرژي كمتر از ساختن آن از سنگ معدن نياز دارد 90ساختن آلومينيوم از آلومينيوم بازيافت شده 

 .بازيافت نياز به فضاي كمتر براي دفن زباله هاست

را تفكيك كرد؟ چگونه بايد زباله  

ها جدا كرده هاي آشپزخانه و مواد غذايي را از ساير زبالهها بايد مواد قابل تجزيه مثل پسماندهدر قدم اول براي بازيافت زباله

اين مواد را به نوعي كود به نام كمپوست تبديل . و سعي شود فقط اين مواد را در كيسه زباله ريخته و به رفتگر تحويل داد



در مرحله بعد بايد مواد قابل . و براي اصالح خاك و جبران مواد غذايي از دست رفته از آن استفاده مي كنندمي كنند 

شيشه، كاغذ، پالستيك و انواع فلزات از بهترين مواد براي بازيافت هستند. بازيافت را از زباله ها جدا كنيم . 

 فايده تفكيك پسماند و بازيافت چيست؟

ما به كمك بازيافت زباله در مصرف منابع طبيعي صرفه جويي كرده . فايده مهم براي محيط زيست داردبازيافت زباله ها سه 

 .ايم زيرا به جاي استفاده از مواد خام براي توليد محصوالت نو، از مواد بازيافتي استفاده مي كنيم

ت مواد زايد هم نياز به مقداري انرژي است البته براي بازياف. يكي ديگر از فوايد بازيافت، صرفه جويي در مصرف انرژي است

براي مثال . اما انرژي الزم براي بازيافت زباله خيلي كمتر از انرژي مورد نياز براي توليد محصوالت جديد از مواد خام است

ايده سومين ف. درصد انرژي كمتر از ساختن آن از سنگ معدن نياز دارد 90ساختن آلومينيوم از آلومينيوم بازيافت شده 

 .بازيافت نياز به فضاي كمتر براي دفن زباله هاست

شوند؟آوري شده در تهران در كجا پردازش و دفع ميپسماندهاي جمع  

به ) كود آلي(به گزارش ايسنا، پسماندهاي خانگي شهر تهران به صورت روزانه براي پردازش، بازيافت و توليد كمپوست 

 .مجتمع بزرگ آرادكوه منتقل مي شوند

اي چيست؟هاي شيشهيد بازيافت بطريفوا  



توان تا هر بطري شيشه نوشابه را مي. شودشيشه معمولي را مي توان تا دفعات بيشمار بازيافت كرد زيرا شيشه فرسوده نمي

بار براي مصارف خوراكي بازيافت كرد 15 . 

شيشه هاي سبز و . هاي نو بسيار كمتر از شيشه هاي نو استهاي بازيافتي با كيفيتي مشابه شيشهقيمت تمام شده شيشه

بازيافت يك تن شيشه باعث صرفه جوئي در مصرف حدود يك تن مواد .قهوه اي رنگ نوشابه جزء مواد قابل بازيافت هستند

كيلوگرم فلدسپات60كيلوگرم آهك و 190گرم سود سوزآور، كيلو190كيلوگرم ماسه،  600( معدني ديگر مي شود  ). 

 منظور از پسماند تر و خشك چيست؟

 براي تفكيك و ذخيره كاغذ هاي باطله از كجا بايد كارتن پالست تهيه كنم؟

افت توانيد به ادارات بازيافت شهرداري منطقه خود مراجعه و دريبراي تهيه كارتن پالست مخصوص ذخيره كاغذ باطله، مي

نيز تماس بگيريد 137و  1888توانيد به آدرس ادارات بازيافت مناطق در منوي اطالعات مفيد موجود است و يا مي. كنيد . 

 چه نوع پسماندهايي خطرناك هستند؟

هاي خطرناك به مواد زايد جامدي اطالق مي شود كه بالقوه خطرناك هستند و يا اينكه موجب خطر براي سالمتي زباله

اين مواد كه به سادگي تجزيه پذير نيست اگر در شرايط مساعد بيولوژيكي . ساير موجودات زنده به وجود مي آورند انسان و

مواد زايد سمي و خطرناك، قابل احتراق، . شوند و عوامل نامساعد ديگري را در محيط به وجود آورندداشته باشند تكثير مي

 .خورندگي و قابليت انفجار دارند

اند داريم؟چند نوع پسم  



طبقه بندي اول، شامل پسماندهاي تر يا آلي يا ارگانيك يا . شوندانواع پسماندها با استفاده از دو طبقه بندي بررسي مي

نوع ديگر . شودفسادپذير پسماندهاي خشك يا غيرآلي يا غيرارگانيك يا غيرفسادپذير و پسماندهاي خطرناك و ويژه مي

هاي خانگي، پسماندهاي بيمارستاني، پسماندهاي تجاري، پسماندهاي خطرناك پسماندهاي طبقه بندي پسماندها نيز پسماند

صنعتي پسماندهاي خاك و نخاله ساختماني پسماندهاي خياباني، پسماندهاي پاركها، فضاي سبز و گورستانها را در بر 

گيردمي . 

فرآيندهاي آشپزي، تغذيه، پسماندهاي فضاي  پسماندهاي خانگي شامل پسماندهاي عادي منازل، مواد اضافي باقيمانده در

به زباله هاي حاصل از فعاليت مراكز بهداشتي و درماني،بيمارستانها، . شودمي... سبز، پسماندهاي ميوه و سبزيجات و 

 پسماندهاي. گويندزايدات بيمارستاني يا بهداشتي مي... درمانگاهها، مطب هاي پزشكان و دندانپزشكان، آزمايشگاهها و 

پسماندهاي خطرناك شامل باطري، . تجاري نيز شامل مواد زايد ناشي از فعاليتهاي صنوف مختلف تجاري و بازاري مي شود

هاي مختلف كه در طي فرايند المپ فلوروسنت و پسماندهاي صنعتي شامل مواد زايد ناشي از فعاليت هاي صنايع و كارگاه

گرددتوليد ايجاد ميشود اتالق مي . 

ماندهاي خاك و نخاله ساختماني به مواد زايد حاصل از عمليات عمراني و تخريب و نوسازي ساختمانها مانند همچنين پس

هاي خياباني، زايدات ناشي از هرس روها و جويبرگ درختان، لجن آب. اتالق ميگردد... آجر، شن، الوار، سنگ، بتن و 

هاي خياباني وپسماند... درختان خياباني و   

پاركها، فضاي سبز و گورستانها شامل پسماندهاي باغباني، زايدات ناشي از چمن زني، هرس درختان، شاخ و پسماندهاي 

شودمي... برگ و  . 



رسانند؟پالستيكي براي محيط زيست ضرر دارند و به آن آسيب مي هايچرا كيسه  

همچنين كيسه . ده و تجزيه نمي شونددر خاك باقي مان) سال 500حتي بيش از (هاي نايلوني براي ساليان متمادي كيسه

 .هاي نايلوني ساالنه باعث خفگي و مرگ هزاران الك پشت دريايي مي شوند

 پسماند يعني چه؟

پسماند يا به اصطالح عام زباله و آشغال، يعني تمام مواد زايد حاصل از فعاليتهاي انسان و حيوان كه غيرقابل استفاده و بي 

 .مصرف باشد

چيست و چه خواصي دارد؟ روش ورمي كمپوست  

گونه كرم بر روي كره خاكي وجود دارد كه همگي آنها به جز چند گونه متفاوت و محدود يك  3200بر روي زمين بيش از 

كار مشترك يعني شخم زدن و زير و رو نمودن خاك را انجام مي هند يكي از اين گونه محدود با نام علمي آنيرنييافوتيدا يا 

اين كرم در روز بيش . كي حلقوي باراني،توان خوردن زباله و تبديل آن به كود آلي ورمي كمپوست دارد همان كرم قرمز خا

درصد آن را به فضوالتي به نام كود ورمي كمپوست تبديل مي كند 90تا  60از وزن خود غذا مي خورد و   

 خصوصيت كود ورمي كمپوست

درصد و كميت را تا  50از اين كود كيفيت محصوالت كشاورزي را تا استفاده . مانع از ايجاد علف هرز مي شود.بي بو است

به دليل خاصيت اسفنجي در نگه داشت آب و آزاد سازي تدريجي آب موجود اقدام به بارور . درصد افزايش مي دهد 90



ايي محصول نمودن زمينهاي شوره زار ،كوهپايه و غيره نموده است و از همه مهمتر به دليل فقدان هر نوع مواد شيمي

برابر محصوالت عادي است 5كشاورزي توليدي با استفاده از اين كود ارگانيك است و قيمت اين نوع محصول تا  . 

چگونه توليد مي شود؟) چاي كمپوست (كود مايع   

يا چاي كمپوست ناميده مي شود اين  wormteaدر فرايند توليد ورمي كمپوست محصول ديگري نيز بدست مي آيد كه

ها به همراه لعاب و مايعات دفع شده از بدن كرم مي باشد كه از بستر خارج مي تيره رنگ در واقع شيرابه بستر كرممحصول 

هاي يك به پانزده رقيق شود براي پرورش گياهان در سيستم هاي كشت آبي، درصورتي كه چاي كمپوست به نسبت. شود

هاي آبياري تحت فشار ، به صورتهاي مختلف از جمله باران چاي كمپوست. آبياري گلدانها و باغات مناسب خواهد بود

 .محلول پاشي ، كشتهاي هيدرو پوتيك ،مصارف خانگي و تلقيح با بذر استفاده مي گردد

 


	همه چیز در مورد بازیافت و تفکیک زباله
	چگونه باید زباله را تفکیک کرد؟
	فایده تفکیک پسماند و بازیافت چیست؟
	پسماندهای جمعآوری شده در تهران در کجا پردازش و دفع میشوند؟
	فواید بازیافت بطریهای شیشهای چیست؟
	منظور از پسماند تر و خشک چیست؟
	برای تفکیک و ذخیره کاغذ های باطله از کجا باید کارتن پلاست تهیه کنم؟
	چه نوع پسماندهایی خطرناک هستند؟
	چند نوع پسماند داریم؟
	چرا کیسههای پلاستیکی برای محیط زیست ضرر دارند و به آن آسیب میرسانند؟
	پسماند یعنی چه؟
	روش ورمی کمپوست چیست و چه خواصی دارد؟
	خصوصیت کود ورمی کمپوست
	کود مایع (چای کمپوست ) چگونه تولید می شود؟


