
مدیریت پسماند
(دوره دوم متوسطه)

سازمان مدرییت پسماند شهرداری اهی شهرستان 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



زامعمولصورتبهکهشودمیگفتهپسماندهایبه

وروستاهاشهرها،درهاانسانروزمرههایفعالیت

یخانگهایزبالهقبیلازشودمیتولیدهاآنازخارج

.ساختمانیهاینخالهو

بطمرتونظرموردبخشترینمهمعادیپسماندهای

.استشهروندانبا



ان به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارست

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



،زیکیفیكیفیتكهمیزانیبهخاك،هوا،آببهخارجیموادآمیختنیاپخشازعبارتستآلودگی

ابنیهوثارآوموجوداتسایر،انسانحالبهكهدهدتغییرایگونهبهراآنبیولوژیکییاوشیمیایی

.باشدنمیفیزیکیخساراتشامللزوماآلودگیتعریفاینطبق.باشدمضر



م از در محیط توسط جاری شدن آب های سطحی اع( زباله و فاضالب)امروزه تخلیه زائدات جامد و مایع

شدار جویبارها ،رودخانه ها و دیگر آب های حاصل از بارندگی به نقاط مختلف منتقل شدده و باعدا انت

.آلودگی می گردند

والی تخلیه یا دفن زباله به جهت جلوگیری از بیماری انسان و دام ، نباید در خاک های سدبک شدنی، حد

مین رودخانه ها و یا اصوال در مناطقی انجام گیرد که با حفر چاه یا قنات  از آب های زیرزمینی جهدت تدا

.آب آشامیدنی انسان یا دام استفاده می گردد



ثر باال تلنبار نمودن زباله در فضاها آزاد به ویژه فصول گرم سال در ا

رو، بودن درجه حرارت  ، تولید گازهایی چون متان، انیدرید سدولفو

ازی بده دی اکسید کربن و منواکسید کربن که اغلب از تخمیر بی هو

.وجود می آیند را می نماید

ن و یا سوزاندن زباله به روش نادرست به طوریکه در بسیاری از اماک

.محل های دفن رایج است ، موجب آلودگی شدید هوا می شود

 انتشار گاز های خطرناک حاصل از سوخت مواد سمی و خطرنداک  و

ش دود حاصل از دستگاه های زباله سوز غیراستاندارد همچندین آتد

) سوزی خودبه خود زباله های شهری و سوزاندن عمدی ایدن مدواد 

از عوامل اصلی آلودگی شهرهای پرجمعیدت( موجب احتراق ناقص

.است که باید شدیداً کنترل گردد



سوزاندن زباله برای حمل آسانتر ، یک اقدام کامال غیر بهداشتی است .

طبد  در مناطقی که مبادرت به ایجاد زباله سوز می شود تعبیه هواکش های طویل و فیلتر هدای ویدژه کده

.ضوابط محیط زیست قادر به جلوگیری از آلودگی های هوا باشد از ضروریات امر می باشد

شهرهای مدا تلنبار نمودن زباله که متاسفانه به صورت روش اصلی دفع زباله در فضای آزاد و خارج بعضی از

و سایر انجام میگیرد ، خود عاملی است که در هنگام وزش بادهای موسمی موجب انتشار گرد و غبار،دود،گاز

.مواد مضر در فضای شهرها می گردد

 درصدد و گازکربنیدک 60طب  مطالعات نواحی نزدیک به جایگاه های دفن زباله، میزان گاز متان تا حدود

.می باشددرصد تولید شده است که قطعا در جلوگیری از رشد و نمو گیاهان منطقه بی تاثیر ن30حداکثر تا 





جزیهتفرایندازناشیكهشودمیگفتهمایعیبه(دفنمراكز)شیرابه

.كندمینشتدفنمراكزازواستشدهدفعپسماند

شکلبهتوانندمیكهاستبسیاریآلیغیروآلیاجزایمحتویمایعاین

دفنسلولظرفیتكهشودمیتشکیلزمانیشیرابه.باشندمعلقیامحلول

مراكزاینثانویهآلودگیحقیقتدردفن،مراكزشیرابه.باشدشدهتکمیل

رزیهایآبآلودگیموجبنشوندمدیریتدرستهاشیرابهاگر.است

.كنندمیتهدیدراعمومیسالمتوشدهخاكوسطحیهایآبزمینی،

،COD، مواد جامد، نیترات، فسفات، فلزات سنگین BOD، PH



دی جداسازی کاغذ و مقوا از زباله های آلوده و تولید ظروف بسته بند

، مواد غذایی از این مواد ، موجب بروز و انتشار بیماری های عفدونی

.پوستی و انگلی می شود

ها و مسمومیت ها و عوارض ناشی از بازیافت مواد زائدگیاهی از زباله

تغذیه دام با ده ها بیماری مشدترک انسدان و دام از جملده بالهدای 

.بهداشتی ویژه ای است که دامن گیر مردم شده است

متعفن جداسازی گاه به گاه پالستیک از طری  مجاری فاضالب و اماکن

ذا زباله و کاربرد مجدد آنها بدون کنترل بهداشتی بدرای ظدروف غد

ن ،وسایل و لوازم زندگی و حتی اسباب بازی کودکان ، باعدا بحدرا

.های بهداشتی ویژه ای شده است

کی و نمونه هایی از قبیل کاربرد مجدد کاغدذ،کارتن،ظروف پالسدتی

چ ها  شیشه ای، عامل های تجمع بسیاری از پاتوژن های بیماری زا،قار

.رودو تخم انگل بوده است که علل بسیاری از بیماری ها بشمار می

بیماری های ناشی از بازیافت غیربهداشتی



خطرات بهداشتی و بیماری های ناشی از عدم کنترل زباله

بیماری های دام

oسیاه زخم

oبروسلوز

oکیست هیداتیک

بیماری هایی که از موش و سایر جوندگان انتقال می یابند.

o (سالک)لیشمانیوز جلدی

o (آزار-کاال)لیشمانیوز احشایی

بیماری های منتقله از مگس

آلودگی آب و هوا و خاک

بیماری های ناشی از جداسازی غیربهداشتی و استفاده مجدد آنها



بیماری های دام

.استنوع از عفونت ها و مسمومیت ها ی انسان از راه غذا انتقال یافته و دارای منشا حیوانی150بیش از  

.در اینجا به ذکر چند نمونه از بیماری این چنین اکتفا می گردد



سیاه زخم( الف 

یت توسط مواد غذایی و علوفه در دام ها بروز نموده و به انسان سدرا

. می نماید 

  گاو،گوسفند و بز همواره هنگام چرا در مراتدع آلدوده ، از طرید

.دستگاه گوارش مبتال می شوند

پوست ابتالی انسان معموال از راه خراش های پوستی و تماس با پشم،

در بعضی مواقع نیز خوردن مدواد غدذایی. و الشه حیوان آلوده است

وجبدات آلوده از قبیل شیر،گوشت و لبنیات حاصله از دام های بیمار م

.آلودگی به بیماری سیاه خم را فراهم می آورد



بروسلوز( ب

بیماری عفونی است.

در انسان به شکل تب مالت و در دام ها به شدکل سدقط

جنین اتفاق میفتد

نداز طری  علوفه آلوده و زباله به حیوان سرایت می ک.

ی ها کارکنان کشتارگاه و فروشگاه های گوشت و دامدار

.بیشتر در معرض این بیماری قرار میگیرند

م بیمار نیز انتقال میتواند توسط شیر و لبنیات حاصله از دا

.به انسان سرایت نماید



کیست هیداتیک( ج

 بیماری انگلی است.

رو در یکی در اثر ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با مدفوع سگ و رشد ال

.از اعضای بدن انسان بوجود می آید

ز سگ های ولگرد و آلوده در ارتباط مستقیم با زبالده هدای شدهری ا

طری  دفع مدفوع موجب انتشار این انگل به مدواد زائدد گیداهی و

.مزارع و علوفه زارها می شوند

دنددام ها با تغذیه علوفه های آلوده ، به این بیماری مبتال می گر.

ستند که مگس و موش نیز در ارتباط مستقیم با این بیماری از عواملی ه

.میتوانند این بیماری را به انسان انتقال دهند





ه در ازدیاد موش و سایر جوندگان در اثر عدم حمل و نقل سریع و ماندن زیاده بر حد زبالد

.محل های جمع اوری موقّت و دفع زباله به وجود می آید



(سالک)لیشمانیوز جلدی (الف

بیماری پوستی شایع

دبصورت زخم های جداگانه یا گروهی در سطوح مختلف بدن ظاهر می شو.

 ملده جوندگان وحشی و انواع پستانداران کوچک ، از ج: منبع این بیماری

ت می موش که از طری  نیش زدن پشه خاکی از حیوان آلوده به انسان سرای

.کند

شده و از بین بردن توده های زباله و محل های تولیدد پ: اقدامات پیشگیری

.ه شده اندموش و دیگر حیواناتی که بعنوان منبع اصلی این بیماری شناخت



(آزار-کاال)لیشمانیوز احشائی( ب

بیماری عفونی مزمن

 تب، بزرگی کبد و طحال و نیز کم خونی تدوام بدا کداهش: نشانه ها

گلبول های سفید

یک بیماری روستایی است.

استمنبع شناخته شده آن سگ اهلی،گربه،شغال، جوندگان وحشی.

نیش آلوده پشه خاکی: انتقال

ایر وجود فضوالت شهری و روستایی کانون اصدلی تکثیدر پشده و سد

.یوز شودحشرات است که میتواند سبب ایجاد انواع مختلفی از لیشمان



ازستزیمحیطحفظوزبالهتولیدازناشیهایآلودگیکاهشبهداشتی،شرایطبهبود

:طری 

زبالهتولیدکاهشباارتباطدرعمومیآگاهیسطحبردنباالوآموزش

مینزهکتارچندینسالیانهرفتنهدرازجلوگیریودفنیپسماندهایمیزانکاهش

آنتولیدکاهشباپسماندهادفنازناشی

مچنینهتولید،چرخهبهاستفادهقابلموادبازگشتوبازیافتفوایدازرسانیاطالع

تروخشکپسماندهایتفکیکبهعمومتشوی وآموزش



تولیدهکشهروندانهمکاریبدونآن،مدیریتوزبالهمیزاناینتولیدازناشیمشکالترفع

.استممکنغیرامریباشندمیزبالهاصلیکنندگان

تولیدکاهشاولمرحلهدرمشکالتایننمودنبرطرفیاوکاهشکارهایراهترینمهمازیکی

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

.استشهروندان




