
 

 

  

 چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟

گام اول :  برای بازیافت زباله ها باید مواد قابل تجزیه مانند پسماندهای 

مواد غذایی را از سایر زباله ها جدا کرده و در کیسه زباله آشپزخانه و 

جداگانه قرار داد.این مواد قابلیت تبدیل به نوعی کود به نام کمپوست را 

 دارند و برای تقویت خاک و کشاورزی استفاده می گردد .

گام دوم : باید مواد قابل بازیافت مانند شیشه، کاغذ، پالستیک و انواع 

 در کیسه زباله های جداگانه قرارداد .فلزات را باید 

 بنابراین مراحل مختلف بازیافت شامل موارد زیر است :

 جمع آوری مواد قابل بازیافت.

 تفکیک و جداسازی انواع مواد و طبقه بندی آنها .

 چرخه بازیافت و تبدیل به مواد با قابلیت استفاده مجدد.

 فروش برای استفاده مجدد.

 های شیشه ایفوائد بازیافت بطری 

شیشه معمولی را می توان تا دفعات بیشمار بازیافت کرد زیرا شیشه 

بار برای  15فرسوده نمی شود. هر بطری شیشه نوشابه را می توان تا 

 مصرف در صنایع خوراکی بازیافت کرد.

قیمت نهایی شیشه های بازیافتی با کیفیتی مشابه شیشه های نو، بسیار 

شده با مواد اولیه غیر بازیافتی است.بازیافت کمتر از شیشه های تولید 

یک تن شیشه باعث صرفه جویی در مصرف تقریبا یک تن مواد معدنی 

آلودگی آب و  %50می شود. برای تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده 

 آلودگی هوا کاهش می یابد. 30%
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 فواید بازیافت کاغذ باطله :

  به کمک بازیافت یک تن از کاغذهای موجود در زباله

اصله درخت  17های شهری می توان ساالنه از قطع 

 کرد. جلوگیری

  درصد   55تا  30تهیه کاغذ از کاغذهای بازیافتی، به

درصد آلودگی کمتری  95انرژی کمتر نیاز دارد و 

 ایجاد می کند .

  بازیافت کاغذ منلبع اقتصادی، عدم وابستگی در

جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی های زیست 

محیطی، جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید 

 گردد. زباله را موجب می

شده می توان به دست  چه چیزی از کاغذهای بازیافت

 آورد؟

کاغذهای جدا شده مجددا به کاغذ یا مقوا تبدیل می شود .به  بیشتر

عنوان مثال از جعبه ها برای بازیافت جعبه استفاده می شود. کاغذهای 

نوشته و چاپ شده هنگامی که بازیافت می شوند از آنها برای کاغذهای 

کپی استفاده می شود.خمیر کاغذ بازیافت شده برای تولید کارتن های 

 جعبه های میوه استفاده می شود.تخم مرغ یا 

 شیشه             کاغذ         فلزات      پالستیک              
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 مدیریت پسماند

 بازیافت و فواید آن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

پسماند ها در 

بیشتر مواقع 

 جامد هستند

و راهکارهای یعنی با رعایت قوانین و استانداردها مدیریت پسماند 

و   پردازش ، حمل و نقل، جمع اوری، ذخیره،  تولید در خصوصصحیح 

 آلودگی محیط زیست و انتقال بیماری از محیط به انسان از  دفع

 جلوگیری شود. 

اگر پسماندها جمع آوری نشوند عالوه بر تولید بوی نامطبوع ) گاز 

حاصل از فساد مواد(، شیرابه بوجود امده باعث آلودگی آبهای زیر 

، همچنین موجب بد منظره شدن محیط زمینی و سطحی خواهد شد.

 شود.هوا خاک و به خطر افتادن بهداشت و سالمت افراد جامعه می

ی که توسط فعالیت های روزمره انسان تولید : مواد زائد پسماند جامد

 شوند.شود و به خاطر بالاستفاده بودن دور انداخته میمی

 عناصر موظف در مدیریت پسماند:

پاکت  ) باقی مانده مواد غذایی، کاغذ باطله، تولید پسماند .1

 چیپس و ...(

پسماند های تولید شده ) جداسازی ترو خشک از  جدا سازی .2

 یکدیگر در محلی که پسماند تولید شده است.(

 پسماند توسط مسئولین مربوطه جمع اوری .3

 ، تغییر شکل پسماند در محل های تفکیکجداسازی .4

 حمل و نقل .5

 )سوزاندن/ دفن/بازیافت( دفع .6

 می باشد. بازیافتمهم ترین  و بهترین بخش مدیریت پسماند 

 بازیافت چیست ؟    

ه از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد دبازیافت به معنی استفا

همان کاال یا کاالی قابل استفاده دیگر است .مانند ساخت کاغذ تازه از 
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 چند نکته مهم که باید به خاطر داشته باشیم :

 بازیافت گامی سبز در جهت توسعه پایدار. -1

 اصالح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زباله. -2

اولیه و انرژی و نیز کاهش ورود صرفه جویی در مصرف مواد  -3

 مواد زاید به محیط زیست .

 جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی مانند: آب.درختان. -4

به کمک بازیافت مساحت کمتری از بیابان ها و مراتع کشور  -5

 به زباله دانی تبدیل می شود.

کیسه های نایلونی و پالستیکی و لیوان های یکبار مصرف،  -6

 از مصرف آن بکاهیم.تجزیه پذیر نیستند 

بازیافت گامی حیاتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط  -7

 زیست .

 زباله خشک چه زباله های می باشند؟

  های شیشهمانند انواع قوطی پالستیکی، بطریزباله هایی-

 ای، لوازم فلزی، کاغذ باطله و روزنامه، جعبه های مقوایی.

 نتقل میشک به ایستگاه های بازیافت مپسماندهای خ-

 شوند، در آنجا این مواد از هم تفکیک می شوند.

  کاغذ و مقواها به کارخانه کاغذ سازی منتقل شده و به مواد

 کاغذی و مقوایی تبدیل می شوند.

  اقالم پالستیکی در کارخانه پالستیک سازی به وسایل

پالستیکی مختلف مانند دمپایی، کفش، توپ و ... تبدیل 

 می شوند.

  به کارخانه ذوب آهن منتقل شده و از آنها ضایعات فلزی

 وسایل فلزی تولید می شوند.
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 به نام خدا

 به که است  پسماند شامل همه مواد دور ریزی: تعریف پسماند
 لجن انواع. گیرند می قرار  نظر مد احیا یا بازیافت مجدد، استفاده  منظور

 تعریف محدوده این در توان می نیز را خطرناک زائد مواد و زائد های
 است جامدی نیمه و جامد مواد همه شامل زائد مواد دیگر عبارت به. نمود

 .هداری ندارندنگ برای ارزشی که

قانون مدیریت پسماندها: پسماند به مواد جامد، مایع و گاز )به غیر از 
می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فاضالب( گفته 

فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. براساس 
مشخصه های پسماندها، می توان پسماندها را به دو گروه خطرناک و 

 .غیرخطرناک تقسیم بندی نمود

شود که به سه دسته تقسیم دی که توسط انسان تولید میمواد زائ

 ندی شده اند:ب

 مواد زائد مایع :فاضالب .1

 مواد زائد جامد : پسماند .2

 ها همواد زائد گازی: آالیند .3

 باشند.جامدات )پسماندها( میمهمترین مواد زائد، 

 انواع پسماند :

تر و  فساد پذیر ) باقی مانده مواد غذایی، مواد گیاهی   .1

 و حیوانی (

 شیشه(خشک و فساد ناپذیر ) کاغذ، چوب، فلزات،  .2

 هدف از مدیریت پسماند:

 کاهش آلودگی محیط زیست .1

کاهش بیماری منتقله از محیط به انسان ) حصبه، وبا،  .2

 طاعون، اسهال و ...(

جلوگیری از رشد و افزایش حشرات )مگس، پشه،  .3

 سوسک( و حیوانات ) موش، سگ و گربه ولگرد(

 جلوگیری از بدمنظره شدن محیط اطراف .4

 

 .باشندمیلیون ها باکتری میهر گرم پسماند حاوی 

 


