
مدیریت پسماند
(دوره اول متوسطه)

سازمان مدرییت پسماند شهرداری اهی شهرستان اهی رباط کریم و بهارستان

حوزه معاونت  ربانمه رزیی  و توسعه

واحد آموزش





 ه افزایش روند سریع تری را نسبت ب( پسماند)امروزه، ضریب افزایش تولید زباله

.جمعیت در پیش گرفته است

طی بزرگترین معضل، عدم آگاهی مردم از خطرات آینده و مشکالت زیست محی

.ناشی از این رشد روز افزون زباله است



طوربههکشودمیگفته(غیرفاضالب)گازومایعجامد،موادبهزبالهیاپسماند

تلقیزایدندهکنتولیدنظرازوبودهانسانفعالیتحاصلغیرمستقیمیامستقیم

.گرددمی



پسماند عادی-1

پسماند پزشکی-2

پسماند ویژه-3

پسماند کشاورزی-4

پسماند صنعتی-5



هاییتفعالازمعمولصورتبهکهمیشودگفتهپسماندهایبه

تولیدهاآنازخارجوروستاهاشهرها،درهاانسانروزمره

.ساختمانیهاینخالهوخانگیهایزبالهقبیلازشودمی

بامرتبطونظرموردبخشترینمهمعادیپسماندهای

.استشهروندان



، به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها

مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تخصصی طبی و 

.سایر مراکز مشابه گفته می شود



زباله های معمولی( 1

...پاتولوژیکی مثل بافت ها، ارگان ها و ( 2

رادیواکتیو( 3

زائدات شیمیایی( 4

سمی( الف

قابل احتراق( ب

واکنش دهنده( ج

...یم و بی خطر مثل اسیدهای امینه و نمک های شیمیایی مثل سدیم و منیزیم و کلس( د

زائدات عفونی( 5

داروئی( 6

ظروف مستعمل تحت فشار مثل قوطی های آئروسل،گازهای کپسوله شده ( 7



قبیلازخطرناکخواصازیکیحداقلبودنباالدلیلبهکهشودمیگفتهپسماندهایکلیهبه

داشتهنیازهویژمراقبتبهآنمشابهوخورندگیاشتعال،یاانفجارقابلیتزایی،بیماریسمیت،

کهاورزیکشصنعتی،عادی،پسماندهایازبخشینیزوپزشکیپسماندهایازدستهآنوباشد

.شوندمیمحسوبویژهپسماندهایجزءدارندخاصمدیریتبهنیاز



قبیلازدشومیگفتهکشاورزیبخشدرتولیدیهایفعالیتازناشیپسماندهایبه

قابلیرغیافاسدکشاورزیمحصوالتو(آبزیانوطیور،دام)حیواناتالشهفضوالت،

.مصرف



ویصنعتهایفعالیتازناشیپسماندهایکلیهبه

وتنفگاز،صنایعپاالیشگاهی،پسماندهایمعدنی،

قبیلازشودمیگفتهآنامثالونیروگاهیوپتروشیمی

.صنعتیهایلجنوسرریزهاها،براده



ایفرایندهدرباقیماندهاضافیموادمنازل،عادیپسماندهایشاملخانگیهایزباله

ازاشینزائداتسبزیجات،ومیوهپسماندهایسبز،فضایپسماندهایتغذیه،آشپزی،

.است....وبارترهومیوهمیادینغذایی،موادهایفروشگاهها،رستورانفعالیت

:گیرندمیقرارزیرعمدهبخشدوازیکیدرپسماندها



:دباششامل موارد ذیل می که عبارتند از پسماندهای فساد پذیر 

وخوراکیهایروغنماهی،مرغ،گوشت،خورشت،انواعنان،برنج،:غذاییپسماندهای.....

وچایتفالهشده،فاسدمیوهوسبزیمیوه،پسماند:میوهوسبزی....

وسگنظیرمختلفحشراتوحیواناتبرایجذابیتنامطبوع،بوهایایجادفسادپذیری،خاصیتدارایدستهاین

.ندهستزیرزمینیوجاریهایآبکردنآلودهوشیرابهتولیدهمچنین،.....وسوسکپشه،مگس،گربه،



:شاملکهدهدمیتشکیلراخانگیپسماندهایدرصد25،خشکپسماندهای

...وجعبهوپاکتکاغذی،دستمالکتاب،مجله،روزنامه،انواع:مقواوكاغذ

اسفنجانواعی،پالستیکهایکیسهپالستیکی،هایبطریوظروفانواع:پالستیك

...و

زی،فلهایتوریها،لولهنوشابه،کنسرو،کمپوت،فلزیقوطیانواع:فلزات

...وآلومینیومیهایفویلآهنی،چدنی،مسی،هایلولهظروف،

وبلوری،چینسرامیک،،آیینهفلورسنت،والمپای،شیشهظروفانواع:شیشه

...



...و انواع وسایل پارچه ای، کیف و کفش، البسه و وسایل چرمی: منسوجات و چرم

...ومبلماندرختان،برگوشاخهچوبی،هایجعبهانواع:چوب

نوار،کاستارنو،دی،سیپریز،کلیدکابل،سیم:الکترونیکیوالکتریکیوازمل

اعانو،قوهچراغ،اسکنر،چاپگر،رایانهلوازم، ساعت،حسابماشین،ویدئو

....وتلویزیون،ضبطرادیو،فکس،تلفن،بطری

کهاستشرطیبهآنهاازمؤثراستفادۀوبودهبازیافتقابلپسماندهاازدستهاین

.استمبدأدرآنهاتفکیکالزمۀاینکهشوند،حملبازیافتمراکزبهسالم



روش های مدیریت پسماند

Refuse(امتناع كردن)

Reduce(كاهش دادن)

Reuse(استفاده مجدد)

Recycle(بازیافت)

Recover(ترمیم شدن)

Rethink(خالقیت)

Repair(تعمیر كردن)

Regift(هدیه دادن)



Refuse(امتناع کردن)

زباله ای تولید نکنیم

از خرید و دریافت وسایلی که به آنها احتیاج نداریم خودداری کنیم.



Reduce(كاهش دادن)

 (فشرده سازی زباله)حجم زباله را كم كنیم

استفاده از كیسه های پارچه ای به كیسه پالستیکی

استفاده از ظروف چند بار مصرف و ماندگار به جای ظروف یکبار مصرف

خرید فله ای



Reuse(استفاده مجدد)

از یك محصول بارها استفاده كنیم.



( بازیافت) Recycle

قابلاالیكیاكاالهمانمجددساختوتولیدبرایشدهمصرفموادازاستفادهمعنیبهبازیافت

.استدیگراستفاده

(كمپوستكودتولید)ترپسماندازمجدداستفاده

استفادهقابلغیروباطلهكاغذهایازتازهكاغذساخت



فوائد بازیافت چیست؟

داردمحیط زیست بازیافت زباله ها سه فایده مهم برای 



انرژیمصرفدرجوییصرفه

زمالانرژیامااستانرژیمقداریبهنیازهمزایدموادبازیافتبرای

محصوالتتولیدبراینیازموردانرژیازكمترخیلیزبالهبازیافتبرای

.استخامموادازجدید

طبیعیمنابعمصرفدرجوییصرفه

افتیبازیموادازنو،محصوالتتولیدبرایخامموادازاستفادهجایبه

.كنیممیاستفاده

هازبالهدفنبرایكمترفضایبهنیاز



75دهدمیتشکیلترپسماندهایراخانگیهایزبالهدرصد

نموددیلتبکمپوستکودبهتوانمیراترپسماندمدیریتیصحیحروشبا.



كمپوست چیست؟

تولید کود از زباله تر

ها و وقتی زباله ها در حرارت و رطوبت مناسب قرار می گیرند به وسیله ی باکتری ها، قارچ ....

.پوسیده و به مواد مفیدی تبدیل می شود که به آن کمپوست گفته می شود

کمپوست بهترین جایگزین برای کود شیمیایی است.



استبازیافتقابلخشكپسماند.

استمبدأدرآنهاتفکیكبازیافت،الزمۀ.



تفکیك از مبدأ

روزمرهویدمفعادتیكبهتکرارباكهاستایسادهبسیارروشیزبالهتفکیك

دركمزمانمدتدركهموادیبایدزبالهجداسازیبرایشود،میتبدیل

هاالهزبسایرازرا(....وسبزیمیوه،غذایی،مواد)شوندمیپوسیدهطبیعت

ازیافتبقابلموادبایدبعدمرحلهدرریخت،جداگانهزبالهكیسهدروكردجدا

برایموادبهترینازكهفلزاتانواعوپالستیككاغذ،شیشه،شاملباقیمانده

.كنیمجداوتفکیكراهستندبازیافت



تفکیك از مبدأ

افتت هر خانوار ایرانی با داشتن دو سطل زباله می تواند نخستتین گتام را در راه بازی

. بردارد

هتا بته تفکیك زباله های تر از زباله های خشك اقدام موثری است كه از طریق آن نه تن

ده را هم سیستم جمع آوری و دفع زباله شهری كمك می شود بلکه سالمت اعضای خانوا

در پی دارد



تفکیك از مبداطرحمزایای 

ستزیمحیطحفظوزبالهتولیدازناشیهایآلودگیکاهشبهداشتی،شرایطبهبود

یشهرنظافتوجامدزایدقابلموادبازگشتباطبیعیمنابعمصرفدرجوییصرف

شهرینظافتوجامدزایدموادنقلوحملوآوریجمعهایشیوهسازیبهینه

زبالهنقلوحملوآوریجمعهایهزینهدرجوییصرفه

کشورکالناقتصادبهکمک

خصوصیبخشهایسرمایهجذبواشتغالهایزمینهایجاد



تفکیك از مبداطرحمزایای 

ترمرغوبتسکمپوتولیدوزبالهخلوصدرجهافزایش

تفادهاسموردکارخانجاتدراولیهمادهعنوانبهتوانمیکهارزشمندخشکهایزبالهازاستفاده

.گیردقرار

دفنمحلازترمناسببرداریبهرهوزبالهدفعمیزانآوردنپایین

انرژیومنابعحفظواقتصادیبهداشتی،محیطی،زیستموارددرنراندماوکیفیتبردنباال

هروحیترویجوجامدزایدمواددفعوتولیدباارتباطدرعمومیآموزشوفرهنگسطحارتقا

جوییصرفه



ودوجدلیلبه)موذیموجوداتوجوندگان،حشراتسریعتکثیرورشد

بالهزدرمساعدزیستشرایطورطوبتمناسب،هایناهگاهپغذایی،مواد

(شهریهای

مهلکهایبیماریازبسیاریانتقالوآلودگیانتشار



ازستزیمحیطحفظوزبالهتولیدازناشیهایآلودگیکاهشبهداشتی،شرایطبهبود

:طریق

زبالهتولیدکاهشباارتباطدرعمومیآگاهیسطحبردنباالوآموزش

مینزهکتارچندینسالیانهرفتنهدرازجلوگیریودفنیپسماندهایمیزانکاهش

آنتولیدکاهشباپسماندهادفنازناشی

مچنینهتولید،چرخهبهاستفادهقابلموادبازگشتوبازیافتفوایدازرسانیاطالع

تروخشکپسماندهایتفکیکبهعمومتشویقوآموزش



تولیدهکشهروندانهمکاریبدونآن،مدیریتوزبالهمیزاناینتولیدازناشیمشکالترفع

.استممکنغیرامریباشندمیزبالهاصلیکنندگان

تولیدکاهشاولمرحلهدرمشکالتایننمودنبرطرفیاوکاهشکارهایراهترینمهمازیکی

توسطرتوخشکصورتبه،(.....وکارمحلمنازل،)مبدأاززبالهتفکیکبعدمرحلهدروزباله

.استشهروندان




