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عهتوس رزیی و حوزه معاونت ربانمه

واحد آموزش                                           

و بهارستانکریم رباطاهی اهی شهرستانسازمان مدرییت پسماندشهرداری 
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آموزش مدیریت پسماند

دوره ابتدایی



زیستتقدیم به کودکان حامی محیط
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پسماند
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چیست؟پسماند 

فمصرازپسکهارزشبیظاهراًموادتمامبه

داریمناحتیاجهاآنبهدیگروشوندمیتولید

یازبالهکنندمیآلودهرازیستمحیطو

.گوییممیپسماند

:شوندمیتقسیمدستهدوبهپسماندها

ترپسماند-1

خشکپسماند-2
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ترپسماند 

چایفالهتسبزیجات،میوه،پوستغذا،باقیمانده:شاملترپسماند

مفیدبسیارگیاهانبرایوشودمیگیاهیکودبهتبدیلکه...و

.هستند
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خشکپسماند 

ولزاتفوپالستیکشیشه،انواعمقوا،کاغذ،:شاملخشکپسماند

زیافت،باطریقازیاوبودهاستفادهقابلدوبارهکهباشدمیغیره

.شوندمیتبدیلاستفادهقابلجدیدموادبهمجدداً
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تفکیک از مبداء
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بایدزبالهداسازیجبرایشود،میتبدیلروزمرهومفیدعادتیکبهتکرارباکهاستایسادهبسیارروشیزبالهتفکیک

جداهاهزبالسایرازرا(...وسبزیمیوه،غذایی،موادباقیمانده)شوندمیپوسیدهطبیعتدرکمزمانمدتدرکهموادی

انواعویکپالستکاغذ،شیشه،شاملکهبازیافتقابلموادبایدبعدمرحلهدروریختجداگانهزبالهکیسهدروکرد

.کنیمجداوتفکیکراهستندفلزات

کاغذ شیشه پالستیک مواد غذاییفلزی

تفکیک از مبدأ 
چیست؟
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درکنیملتبدیکمپوستکودبهراترهایزبالهتوانیممیکنیمجداسازیدرستراخودهایزبالهاگر

هاآنلودگیآباعثهازبالهسایرباترکیبصورتدروهستندفسادپذیرترهایزبالهصورتاینغیر

.شوندمی

ازتوانیممینبنابرایدارندرامجدداستفادهوبازیافتقابلیتشدنتفکیکصورتدرخشکهایزباله

درکهوسیعیهایزمیننتیجهدر.کنیماستفادهاولیهموادبعنوانهاکارخانهدرخشکیزباله

تریالمسزیستمحیطکاراینباوشدهآزادشوند،میگرفتهدرنظرزبالهدفنبرایمختلفشهرهای

.شودمیبرگرداندهکشوربهملیثروتوداشتخواهیم

فواید جداسازی 
:زباله از مبدأ
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تردقیقمعنایدر.ستازبالهازکودتولیدکمپوستتعریفترینساده

یهوسیلبهگیرندمیقرارمناسبرطوبتوحرارتدرهازبالهوقتی

بهکهشوندمیتبدیلمفیدیموادبهوپوسیده...وهاقارچها،باکتری

.شودمیگفتهکمپوستآن

.دباشمیترپسماندازمجدداستفادهوبازیافتنوعیکروشاین

ودهایکبرایجایگزینبهترینکمپوستکشاورزیرونقبهتوجهبا

.باشدمیشیمیایی

؟چیستکمپوست
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اعثببلکه،کندمیجلوگیریمحصولکاهشازتنهانهواستمناسبکشاورزیبرای

.شودمیهمنآافزایش

دهدمیافزایشراخاکدرآبذخیرهقابلیت.

کندمیترآسانراشخمعملیات.

کودهایوسیلهبهتوانندنمیمواداینکهدهدمیافزایشرا(مغذیمواد)خاکآلیمواد

.استمناسبومفیدبسیارآلیموادکمبودباهایخاکدربنابراینبشنوند؛تأمینشیمیایی

کندمیکمراخاکچسبندگی.

جذبراخورشیدیانرژیوحرارتراحتیبهداردکهایتیرهرنگخاطربهکمپوست

.کندمیجلوگیریسرمازدگیازسردسیرمناطقازبسیاریدروکندمی

کندمیجلوگیریهمآبوبادبرابردر(خاکرفتبیناز)خاکفرسایشاز.

استنامطبوعبویوزابیماریعواملفاقدکمپوستکود.

فواید استفاده از 
کمپوست

12



یمحیطاثرات زیست
ماندپسدفع نامناسب 

آبآلودگی-

زیرزمینیوطحیسهایآببهاگرکهبودهسمیشدتبههاشیرابهاینکهشودمیتولیدزبالهانباشتباشیرابه

ورودخانهمسیردرگیاهانشدنخشکآبزیان،میرومرگنتیجهدروآبشدنآلودهباعتکندنفوذ

.شودمیآبآلودگیازناشیهایبیماریهمچنین

خاکآلودگی-

توانندمیهکشوندمیسمیموادتجمعباعثشونددفنخاکدرنشدهتفکیکصورتبههازبالهکهصورتیدر

وداردآبآلودگیبامستقیمیاثرخاکآلودگیهمچنینبیندازندخطربهراموجوداتسایروانسانسالمت

بیمارستانی،ایهزبالهپالستیک،مانندموادیهمچنینکندایفارامؤثرینقشهابیماریانواعانتشاردرتواندمی

.باشندمؤثرنیزخاکآلودگیدرتوانندمینیزانسانیفضوالتو

هواآلودگی-

تشارانوایجادباعثسالگرمروزهایوتابستانفصلدرخصوصبهآزادفضایدرهازبالهکردنتلنبار

.گرددیمهاانسانبرایزیستمحیطوسالمتافتادنخطربهموجبنتیجهدرکهشودمیهوادرسمیگازهای
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افت ضرورت تفکیک از مبدأ و بازی
`اقتصادیپسماند به لحاظ 

خشکپسماندازمجدداستفادهوفروشازحاصلسود-

ازپالستیکب،چوودرختازکاغذمعدن،سنگازفلزآهک،سنگوسیلیسسنگازشیشهکهباشدمی...وپالستیککاغذ،فلز،شیشه،شاملخشکپسماند

اندآمدهبدستیطوالنهایسالطیدرخودمنابعاینکهشودمیتهیهطبیعیمنابعازخشکپسماندهایتمامیاولیهمواددانیدمیکههمانطوراست،شدهتهیهنفت

.کردهاستفاددوبارههستندمجدداستفادهوبازیافتقابلکهخشکپسماندازکهاستصرفهبهمقرونمحیطیزیستواقتصادیلحاظبهروایناز

نقلوحملهزینهکاهشازحاصلسود-

.استهایماریبازبسیاریناقلشیرابهاینکهکندمیپیداکاهشزبالهحملماشینازشیرابهنشتکند،میپیداکاهشماشیننگهداریوسوختهایهزینه

دفنبرایزمیندرجوییصرفهازحاصلسود-

-میاستفادهقابلیرغوندارندرامجدداستفادهقابلیتدیگرشوندادغامترهایزبالهبااگرکههستند،مجدداستفادهیاوبازیافتقابلخشکهایزبالهازمقداری

مصارفسایرایبرزبالهدفنجایبهتوانمیاستملیسرمایهیکزمینکهاینبهتوجهبا.کندمیپیداافزایشزبالهدفنجهتنیازموردزمینرواینازشوند

.(...وفرهنگیوآموزشیمراکزورزشگاه،پارک،)گیردقراراستفادهمورد

کمپوستتهیهبرایترپسماندفروشازحاصلسود-

انسانینیرویکمترکارگیریبهازحاصلسود-

.کنندتفکیکراهازبالهزباله،آوریجمعهایمحلدرتااستنیازکمتریانسانینیروییابدافزایشمبداءازتفکیکهرچه
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های مدیریت پسمانداستراتژی
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سه قدم برای مدیریت پسماند

استفاده مجدد یعنی از
یک محصول بارها استفاده کنید

کاهش یعنی در همان مرحله اول
ای تولید نکنیدزباله

دکمتر استفاده کنی

ددوباره استفاده کنی

تبدیل کهنه به نو

یعنی تبدیل مواد به 
محصوالت جدید و خرید 

محصوالت بازیافتی

بازیافت

استفاده مجدد

کاهش

.  باشدهدف از این کارها نهایت کاهش، استفاده مجدد و بازیافت تا حد ممکن می* 
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کنیمپرهیزمدادهارویهبیتراشیدناز.

کنیماستفادهنقاشیبرایاستسفیدآنروییککهباطلهکاغذهایاز.

کنیمجداسازیراخشکوترهایزباله.

دادهکاهشرازبالهتولیدوبپردازیمکاردستیساختبهباطلهکاغذهایبا.

نریزیدجایکراخشکوترهایزباله.

نبایدنیشیریجعبهومجلهکتاب،ودفترروزنامه،مانندهستندکاغذجنسازکهوسایلیتمام

.یمباشداشتهتریسالمزیستمحیطبتوانیمتاکنیدبازیافتراهاآنشوندریختهدور

وظایف کودکان
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:دبدهیانجامزبالهتولیدکاهشباتوانیدمیکهکارهایی

شما کدام مورد را انجام 
دهید؟می

دور هر کدام را که انجام 
دهید خط بکشیدمی

فمصرچندبارظرفیاکیسهکاغذی،درکیسهجایبهراخودغذای
.کنیدحمل

کنیدادهاستفایشیشهیاوپالستیکیلیوانازکاغذیلیوانجایبه.
یدکنتعمیروترمیمراهاآننوبازیاسبابولباسخریدجایبه.
بندیستهباصالیاوناچیزبندیبستهکهکنیدانتخابرامحصوالتی

.باشندنداشته
ازاغذی،کیاپالستیکیکیسهجایبهخریدمیکهوسایلیحملبرای

.کنیداستفادهایپارچههایکیسه
زیادمقادیردررادیگرمحصوالتیاوغذااستممکنکهجاییتا

.کنیدخریداری
کنیدپردوبارهبتوانیدکهکنیدخریداریراهاییبطری.

هایرفظدرراتانماندهباقیغذایپالستیکی،روکشیاوفویلجایبه
.داریدنگهمصرفچندبار

دارندیطوالنعمرکهبخریدمحصوالتینخرید،مصرفیکبارمحصوالت.

های خود را کاهش دهیدزباله
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ر ای که لیست خریدشان در کاهش زباله مؤثاسم خانواده
-----------:است را بنویسید

زباله را کاهش دهید، 
آگاهانه خرید کنید

های بزرگآبمیوه در  بطری•
های قابل شارژباتری•
لیوانها، کاسه و بشقاب•
چند بار مصرفپالستیکی •
میوه و سبزیجات تازه•
ظرف غذا•
فالسک یا قمقمه•
ایدستمال پارچه•
صابون قالبی•

لیست خانواده هاشمی

فمصریکبارجعبهدرآبمیوه•
معمولیهایباتری•
کاغذیکاسهوبشقابلیوان،•
کنسرویسبزیجاتومیوه•
غذاکاغذیکیسه•
بآبطریتاییششجعبهیک•
کاغذیدستمال•
پالستیکیمخزندرصابون•

لیست خانواده سهرابی
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نیدکاستفادهمجدداًدیگرشخصییاخودتانتوانیدمیراداردوجودشماخانهدرکهوسایلیازخیلی.

کنیداهداخیریههایموسسهبهراهاتانلباسوهاکتابها،بازیاسباب.

دهیدترهستندجوانکهخانوادهاعضاییاودوستانتحویلراهایتانلباس.

بگذاریدمصرفچندبارهایساکداخلراکادوهایتان.

کنیداستفادهمجدداکادوهاکاغذوکادوهایساکتزئینی،هایرباناز.

بگذاریداشتراکبهدوستانتانباراخودهایکتابوبازیاسباب.

کنیداستفادهشستشوقابلهایدستمالازکاغذیدستمالجایبه.

،داریدنگهکاردستیکردندرستبرایرارنگیهایکاغذومهرهکاموا،پارچه،دکمه

دکنیتبدیلخودهنریومدرسهلوازمنگهداریهایظرفبهراقدیمیمربایهایشیشهیاوهاقوطی.

کنیدیادداشتکاغذطرفدوهربر.

بفروشیدراکنیدنمیاستفادهکهوسایلی.

دور نریزید، دوباره 

استفاده کنید
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بطری پالستیکی
------------------------

اسباب بازی که دیگر به آن احتیاج نداریم
-------------------------

امای که کامل خواندهکتاب و مجله
-------------------------

های ربان یا کامواتکه
-------------------------

قوطی خالی فلزی
-------------------------

شدهیک جفت کفش اسکیتی که برایتان کوچک
--------------------------

چگونه از این وسایل دوباره استفاده کنم؟

ه های حاال نوبت شماست اید
خودتون رو بنویسید
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پالستیکیبطری

زباله

تفکیک

بازیافتیمواد

برچسب

مداد

:کنیدکاملرابازیافتحلقه

.باشندشدهتهیه-----------ازکهبخریدراوسایلی

دهشتهیهبازیافتیموادازمحصولیککهفهمیدتوانمیکجااز

------------است؟

درکهمحصوالتیبرچسب.بخوانیدرامحصولهای---------

ارتکای،پارچهدستمالکاغذی،دستمالمانندباشندمیشماخانه

کیسهمرغ،متخشانهبیسکوییت،جعبهپالستیکی،بطریتبریک،

.کنیدنگاهرایادداشتکاغذ،-----زباله،

------------!اند؟شدهتهیهبازیافتیموادازآیا

از بانک کلمات، کلمات
درست را انتخاب کنید و

دهیددر جای خالی قرار 
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هادانستنی
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.هستندبازیافتقابل%100فوالدیمحصوالتتمامی

.کندمیحفظراساعت26مدتبهچراغیکداشتننگهروشنبرایکافیانرژیفوالدکیلونیمبازیافت

.شودمیآهنسنگازفوالدتولیدفرآینددراستفادهموردآب%40جوییصرفهموجبفوالدبازیافت

.دهدمیکاهشراهواآلودگیاز%86فوالدبازیافت

.دهدمیکاهشراآبآلودگیاز%76فوالدبازیافت

.شوندتجزیهفوالدیهایقوطیتاکشدمیطولسال100تا80
فوالد
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دهدمیکاهش%90میزانبهراانرژیمصرفآلومینیومبازیافت.

روشنتواناییآلومینیومیقوطییکبازیافتازحاصلشدهذخیرهانرژی

.داردراساعت3مدتبهتلویزیونداشتننگه

ایانرژیمیزانجوییصرفهموجبتواندمیآلومینیومیقوطییکبازیافت

.شودبنزینلیوانیکازحاصلانرژیمعادل

دهدمیکاهشراهواآلودگیاز%95آلومینیومبازیافت.

بردمیزمانسال500تا200آلومینیومتجزیه.

کردتولیدقوطیعدد32توانمیآلومینیومکیلونیمهراز.

دهدمیکاهشراکربناکسیددیانتشارکیلوگرم13000میزانبهآلومینیومبازیافت.

آلومینیوم
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.کندمیجلوگیریدرختعدد17شدنقطعازکاغذکیلوگرم907بازیافت

.دهدمیکاهشراهواآلودگیاز%74کاغذبازیافت

. دهداز آلودگی آب را کاهش می% 35بازیافت کاغذ 

.کنیدکیلوگرم کاغذ مصرف می263شما به طور میانگین در طول یکسال 

.داندازمیدورراشدهبازیافتمقواییکاغذکیلوگرم81ساالنهمعمولیکارمندیک

.شودمیقطعهاروزنامهتامینبرایدرختهزار500ازبیشهفتههر

.شودتجزیهکاغذتابردمیزمانماهیکتقریبا

کاغذ
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شیشه

استبازیافتقابل%100شیشه

دهدمیکاهشراانرژیمصرفهایهزینهسازیشیشههایشرکتبرایشیشهبازیافت.

داردراساعت4مدتبهالمپداشتننگهروشنتواناییشیشهیکبازیافتازحاصلذخیرهانرژی.

خاکچالردامروزکهایشیشهبطریآید،نمیوجودبهتغییریهیچشیشهکیفیتدرکهآنجاییاز

.ماندخواهدسالمسال4000سالتاشودمیدفن

اولیهموادازبکارگیریباکهشودانرژیدرصدی25%جوییصرفهموجبتواندمیشیشهبازیافت

.شودمیصرفشیشهساختدرالزم
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یازیراندازفرش،مربعسانتی متر929٫0304توانمیلیتری2پالستیکیبطریعدد5با

.کردتولیدموکت

73%هستندپالستیکیپسماندهایانواعبهآلودهجهانمختلفکشورهایدرسواحل.

ًتغذیهیکپالستازکنندمیزندگیساحلینواحیدرکهپرندگانیتمامدیگرسال30تاتقریبا

.کردخواهند

کهخوابکیسهپرکنندهنرمالیافتوانمیشدهبازیافتلیتری2بطریعدد35با

.کردتولیدگویند،می"پُرکُن"آنبه

کردموکتیاانداختفرشرانشیمناتاقتوانمیپالستیکیبطریعدد1200با.

شودمیشاملراآن%24حجملحاظازامادهدمیتشکیلرامازباله%8وزنلحاظازپالستیک.

700کنندمیتغذیهپالستیکیهایزبالهازحاضرحالدردریاییجانوارنازگونه.

پالستیک
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کمپوست

کندمیتقویتراخاککمپوست.

دهدمیکاهشراپسمانددفعهایهزینهکمپوست.

ًودشمیتبدیلمصرفقابلکمپوستکودبهغذاییپسماندروز45تا35طولدرمعموال.

باشدمینامطبوعبویزابیماریعواملفاقدکمپوستکود.

ودکنمیجذبراخورشیدانرژیوحرارتراحتیبهداردکهایتیرهرنگخاطربهکمپوست

.کندمیجلوگیریسرمازدگیازسردسیرمناطقازبسیاریدر
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وجب سازی مکاهش از مبداء، استفاده مجدد، بازیافت و کمپوست
:  شوندزیر میموارد جویی در صرفه

انرژی

فضای خاکچال

منابع طبیعی

زمان

پول

فوالد
کاغذ

آلومینیوم

پالستیک

کمپوست

شیشه
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های کاهش مصرف پالستیکراه
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هایتوریوایپارچههایکیسهازاستفاده
ازاستفادهجایبهمیوهمخصوص

پالستیکونایلون

زبالهسازیفشرده

ایفلهخرید

های مدیریت روش
پسماند

ومصرفبارچندظروفازاستفاده
وپالستیکیظروفجایبهماندگار

مصرفباریک
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ایپارچهکیفخریدوقت
یسهکبهوباشیمداشتههمراه

بگوییمنهپالستیکی

هایبازیاسبابجایبه
اباسبهابچهبهپالستیکی

بدهیمهدیهچوبیهایبازی

ازخریدهنگامدرامکانحدتا
ایجبهایشیشههایبندیبسته

کنیماستفادهپالستیکی

همراهآبقمقمهخودمانبا
معدنیآبوباشیمداشته
بخریمکمتر

ظروفجایبههامهمانیدر
قاشقازپالستیکیمصرفیکبار

یکیپالستغیربشقابوچنگال
کنیماستفاده

گهنراترشییامرباهایشیشه
ظروفجایبهآنازوداریم

مکنیاستفادهپالستیکی

راه برای کاهش 6
مصرف پالستیک
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می شودگفتهدارد،جریانزندگیآن هادرکههاییمحیطهمهبه:زیستمحیط.

بودهانسانالیتفعحاصلمستقیمغیریامستقیمطوربهکهمی شودگفتهگازومایعجامد،موادبه:پسماند

.می شودتلقیدئزاکنندهتولیدنظرازو

بالهزکهموادیازاستفادهونکنیمتولیدایزبالهاولمرحلههماندریعنیکاهش:استفادهدرکاهش

.دهیمکاهشرادارندبیشتری

هاآنتولیدمحلدریکدیگرازهازبالهجداسازی:مبداازتفکیک.

(...وچوبآهن،شیشه،)شوندنمیپوسیدهکمزمانمدتدرکهموادی:خشکپسماند.

(...وسبزیمیوه،غذایی،مواد)شوندمیپوسیدهطبیعتدرکمزمانمدتدرکهموادی:ترپسماند.

زبالهازکودتولید:کمپوست.

کرداستفادهبارهاتوانمیمحصولیکازیعنی:مجدداستفاده.

دیگرادهاستفقابلکاالییاکاالهمانمجددساختوتولیدبرایشدهمصرفموادازاستفاده:بازیافت.

لغت نامه
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بازی و ریاضی
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مدت زمان تجزیه پسماند 
در طبیعت را حدس بزنید
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جدول
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شعر و داستان
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1شعر شماره 
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1داستان شماره 
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2شعر شماره 
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2داستان شماره 
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3داستان شماره 
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آموزش کاردستی
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پاسخنامه
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