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پسماند يا زباله چيست؟

طور  گفته مي شود كه ب( غير از فاضالب) پسماند يا زباله به مواد جامد، مايع و گاز•
زايد تلقي همستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كنــند

.مي گردد



سماندانواع پ

عاديپسماند1)
پزشكيپسماند2)
ويژهپسماندهاي3)
كشاورزيپسماندهاي4)
صنعتيپسماندهاي5)



تعريف انواع پسماند
عاديپسماندهاي

آْنهاازخارجوروستاهاشهرها،درهاانسانروزمرههايفعاليتازمعمولصورتبهكهشودميگفتهپسماندهاييبه
.ساختمانيهاينخالهوخانگيهايزبالهقبيلاز.شودميتوليد

وظرنموردبخشينترمهمعاديزبالهآنهاراسدروعاديپسماندهايكهشويمميمتوجهپسماندهاانواعبرمروريبا
ذيلهدافاوتبيينرازبالهبهينهدفعوتوليددرشهرونداننقشتاكوشيمميواستشهرونـــــدانبامرتبط

.نماييمتعقيبرا

زبالــــــهتوليدكاهش1

پسمانـــــــدهاازمجدداستفادهوبازيافت-2

زيستمحيطباهمگنواصوليدفع-3

پزشكيپسماندهاي

ي تخصصي  بهداشتي، درماني، آزمايشگاههابه كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز
گفته مي شودمشابهطبي و ساير مراكز



تعريف انواع پسماند
پسماندهاي ويژه

وجود يکي از ويژگي هاي زير در پسماند ، آنرا در زمره پسماندهاي خطرناک قرار مي دهد

خورندگی

پذیریواکنش

سمیت

دهپسماندهای فهرست ش



تعريف انواع پسماند

پسماندهاي كشاورزي
فضوالت،  به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل

مصرفكشاورزي فاسد يا غير قابل محصوالت الشه حيوانات، 
پسماندهاي صنعتي

صنايع پسماندهاي پااليشگاهي،صنعتي و معدني،به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي
ها و لجن  مي شود از قبيل براده ها، سرريزو امثال آن گفته نيروگاهيگاز، نفت و پتروشيمي و

هاي صنعتي



محيطي زبالهتمسائل بهداشتي و زيستمشكالت ناشي از عدم رعاي



اصالح الگوي مصرف و كاهش توليد زباله

•
وسط قشرهاي  توليد زباله محصول فعاليت انساني است و كميت و كيفيت زباله با الگوي مصرف كاال و مواد ت

ته مي گوناگون اجتماع رابطه مستقيم دارد، لذا در چرخه كامل توليد و دفع زباله، مصرف اولين حلقه شناخ
.شود، از اين رو تامل و تعمق در الگوي مصرف بسيار ضروري و حايز اهميت است

رف در جوامعي كه مصرف كاالها ارزش تلقي مي گردد، ارائه تبليغات تجاري و آموزه هاي نادرست، ميزان مص•
ه معضالت و مواد و كاال از حد معقول و ضروري فراتر رفته و نتيجتا پسماند يا زباله بيشتري توليد مي گردد ك

.داردمشکالت خاص خود را در پي

اگون در فرهنگ اسالمي، بر پايه و اساس موازين شرعي، اخالقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مناظر گون•
.  توجه قرار گرفته استبر پرهيز از اسراف تاكيد گرديده و حفظ منابع و موهبت هاي خداوند همواره مورد

با عنايت به موارد فوق ضرورت دارد در شيوه هاي تهيه و مصرف كاال و مواد تجديد نظر نموده و با رعايت•
چشمگير و بسيار قابلاصول به اصالح الگوي مصرف بپردازيم تا در گام اول توليد زباله، تفاوتها و تاثيرات 

.مالحظه اي را شاهد باشيم



بازيافت زباله

ار بازيافت فرايندي است كه طي آن مواد، جمع آوري وجدا  شده وبه منزله مواد خام براي توليد محصوالت جديد به ك
:  بازيافت  معموال چهار مرحله دارد . گرفته مي شوند

جمع آوري مواد قابل بازيافت اند مانند شيشه ،فلز ،پالستيک و مواد غذايي :نخست 

دوم جدا سازي اين مواد  در ظروف مختلف

وباره آن به مانند خمير كردن كاغذ يا نايلون وتبديل د)سوم فرايند هايي كه اين مواد را دوباره قابل استفاده مي سازند  

(كاغذ ونايلون 

.چهارم  بازاريابي ،خريد وفروش و استفاده از كااليي كه از مواد   بازيافتي ساخته شده است



تفکیک و جداسازی :تفکيک و جداسازي•
...محصوالت كاغذي،شيشه ،فلزات، زائدات مواد غذايي و: طبقه بندي مواد•
مکانيکي–دستي : جداسازي •
.در جداسازي دستي در مبدأ توليد زباله و جداسازي مکانيکي به وسيله ادوات صنعتي خاص تفکيک انجام ميشود•

:برنامه هاي بازيافت و استفاده مجدد به دو دسته عمده تقسيم ميشوند•
بازيافت از مناطق تجاري صنعتي-بازيافت از مناطق مسکوني•
:براساس برنامه هاي سازمان بازيافت دو هدف عمده مشخص شده•
به حداقل رساندن مواد زائد خطرناک با اتخاذ تصميم ها و مقررات-كاهش زباله فرستاده شده به لندفيل•
:بازيافت از مناطق مسکوني•
:استوار است كه مواد جامد را به دو دسته كلي تقسيم كردهBlue-bagاين برنامه بر سيستن استفاده از كيسه آبي •
ظروف نوشيدني( . مواد غذايي)آلومينيوم،شيشه،پالستيک•
كاغذ،روزنامه،مجالت و مقوا•
:صنعتي-بازيافت در مناطق تجارتي•
.  ودنياز چنداني به تفکيک در مبدأندارد و به مرحله پردازش مي ر.معموالحجم زباله توليدي زياد و يک نوع يا جنس در آن غالب است•
ريح بازيافت بازيافت مواد از مبدأ توليد با توجه به صنايع ، تشويق و توجه بازديدكنندگان و مصرف كنندگان، ممنوعيت ص:موادبازيافت•

غيربهداشتي ،توليد انرژي از سوخت مواد ، توليد گاز از اماكن دفع



مزاياي بازيافت
ه            فرايند بازيافت نه تنها محيط زيست را از آلودگي نجات مي دهد ،بلک

:منافع اقتصادي متعددي نيز دارد 

افت    با توجه به نبود يا كمبود زمين مناسب براي دفع زايدات ،با بازي-1
ي مواد وكاهش حجم آن ،پتانسيل زمين  براي پذيرش مواد زائد افزايش م

.يابد

رد ،نياز به به دليل محدوديت منابع طبيعي ، اگر بازيافت زباله صورت گي-2
فظ استخراج مواد خام ،كمتر شده و منابع طبيعي براي نسل هاي آينده    ح

مي گردد
د با اجراي عمليات بازيافت ،حجم زباله هاي ورودي به محيط زيست كااهش ماي يابا   -3

ي هاا نياز   بهداشت عمومي نيز ارتقاء يافته وبيمار. درنتيجه ،از آلودگي ها كاسته مي شود 
.كااااااااااااااااااااااااااهش ماااااااااااااااااااااااااي ياباااااااااااااااااااااااااد 

با اجراي بازيافت وكاهش حجم زباله ،هزينه جمع آوري وحمل ونقل ودفن كاهش مي-4
...يابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  و

ر بازيافت مواد موجب مي شود كه نياز به ورود مواد خام از خارج كشور كمتر شاود ود -5
.نتيجه ،وابستگي اقتصادي كاهش وتوليد ملي افزايش پيدا كند








