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  نیبه ا ست،یپسماند چ تیر یپاسخ سوال مد  افتنی یبرا لیبا تحل
تر    ی انسان ها صنعت ی زندگ میرو ی م  شیچه پ هر که می بر ی م  ی موضوع پ 

  دیما با پس .شود ی م  شتریمختلف ب یزباله ها دیتول  جهیشده و در نت
 .میکن تی ریکه آن ها را چگونه مد  میبدان

 ی و بررس لی پسماند را تحل تیر ی که مد دیمقاله همراه باش نیما در ا با
 .میکن

 

 Waste) ست؟یپسماند چ تی ر ی مد 1#
Management) 

ها و اقدامات  تیفعال هیکل ت ازدفع زباله عبارت اس   ایپسماند  تیر یمد
آن ها که شامل جمع  یی پسماند از ابتدا تا دفع نها تی ریمد یالزم برا

 .و دفع زباله همراه با نظارت است هیحمل و نقل، تصف ،یآور 

 :باشند ریتوانند به اشکال ز ی م  عات یضا

 جامد  •
 عی ما •
 گاز  •

  تی ریمد .دفع شوند ی مختلف یبه روش ها دیبا عات ی ضا نیکدام از ا هر
 :هستند، سر و کار دارد ریپسماند با انواع زباله ها که شامل موارد ز
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 یصنعت  •
 یک یولوژیب •
 ی خانگ •
 یشهر  •
 ک یارگان •
 یپزشک ستیز •
 و یواکتیراد •

 لیدل نیهم به .کند دیتواند سالمت انسان را تهد ی موارد، زباله م شتریب در
و   میپسماند به طور مستق تی ریمد ندیدر کل با فرآ ی مسائل بهداشت

حمل و نقل زباله  قیاز طر  م،یطور مستق به .در ارتباط است می رمستقیغ
  .افتد ی مصرف آب، خاک و غذا اتفاق م  قیاز طر  میرمستقیجامد و غ یها

  تیر یآن مد ی پ در شوند و ی زباله ها م دیباعث تول ی انسان  یها تیفعال
  ستی ز طیسالمت انسان و محپسماند به منظور کاهش آثار سوء زباله بر 

و قابل   داریپا یشهرها  جادیا یپسماند برا حیصح تیر یمد  .گردد ی اجرا م
در حال   یاز کشورها و شهرها  یار یبس یبرا اما کردن مهم است؛ ی زندگ

  تیری مد یها وهیاز ش ی بزرگ  بخش .ماند ی م  ی چالش باق کیتوسعه 
 یی عمده از زباله ها بخش سر و کار دارد که یپسماند با پسماند جامد شهر 

 .شوند ی م جادی ا یو تجار   ی صنعت ،ی خانگ یها تیاست که توسط فعال 
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 ست؟ یپسماند چ تی ر ی مد یای مزا 2#

 ی به بررس اکنون  .ستیپسماند چ تی ریکه مد  میجا متوجه شد نیا تا
 :میپرداز  ی آن م یای مزا

 :ی آلودگ  کاهش •

 یزباله ها دیشوند، نه تنها از تول  تیر یمد ی که زباله ها به درست ی هنگام
مانند کربن   یمضر گلخانه ا یگازها ریتاث بلکه شود؛ ی م یر یجلوگ یبعد

انباشته  یکربن و متان را که اغلب از زباله ها دیمونو اکس د،یاکس ید
 .دهد ی شوند، کاهش م  ی خارج م

 :یانرژ  حفظ •
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گذشت   با پسماند است و تیر یمد یجنبه ها نیاز بزرگ تر ی ک ی افتیباز
 نی کاغذ در ا افتیباز  صنعت .کند ی کمک م  یدر انرژ  یی زمان، به صرفه جو 

 یکه هزاران درخت برا میما احتماالً آگاه هست همه .است شروی مورد پ
 جادیا یکاغذ استفاده شده برا کی که  ی هنگام .کاغذ قطع شده اند دیتول

 ی قابل توجه زانیبه قطع درختان به م ازین شود، ی م افت ی باز دیکاغذ جد
کربن  یحال رد پا نیع در .کند ی کمک م یو به حفظ انرژ   ابدی ی کاهش م 

 .دهد ی کاهش م  زیرا ن نیزم یبر رو

 :اشتغال جادیا •

طور که افراد   همان .کند ی م  جادیصدها شغل ا یی به تنها افتیباز صنعت
وجود    زین یی ها  سازمان کنند، ی مواد کسب درآمد م افتیاز راه باز یشتر یب

  نیا .رسانند ی کنند و به فروش م ی م  دیرا تول ی افت یدارند که محصوالت باز
  ی م  جادیکند و صدها شغل ا یامر به رونق کسب و کار آن ها کمک م 

 .گردد

 :در جامعه رییتغ •

  ی م  جادیا ی در جامعه و جهان به طور کل ی راتییپسماند، تغ تی ریمد با
زباله ها را به طور کامل از   میتوان  ی از ما نم کی چیکه ه ی حال در .شوند

 یبرا ستیز طیسازگار با مح  یها وهیاز ش میتوان  ی م فقط م؛یببر نیب
 .میکاهش و استفاده مجدد از زباله ها استفاده کن
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 ست؟ یپسماند چ تی ر یروش مد 3#

پسماند   تی ریروش مد  میکه متوجه بشو  نیا یبرا ی دسته اصل هفت
 یها  رمجموعهیتوان به ز ی از آن ها را م کیدارد که هر  وجود ست،یچ

 ند؛دفع زباله وجود دار یبرا یادیز یروش ها اگرچه .کرد  میتقس یمتعدد
در مورد    دیرا که با یی روش ها نیتر  جیاز را ی بخش برخ نیدر ا اما
 .میکن ی ذکر م میزباله ها بدان تیر یمد

 دفن زباله 1-3#

 

آن ها دفن کردن   نیو متداول تر  نی پسماند، اول تیر یروش مد 7 نیب از
در دسترس   یکمبود فضا لیروزها به دل نی روش ا نیا البته .زباله ها است

ساطع شده از زباله ها در حال  ی گازها ریگاز متان و سا  یار یو وجود بس
 ی توانند مشکالت آلودگ  ی که اشاره شد م یهردو موارد رایز کاهش است؛
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  ی آب و هوا م ی دفن زباله باعث آلودگ  یها محل .کنند جادیرا ا یمتعدد
تواند    ی م نی همچن .گذارد ی م ری تاث  ستی ز طیشوند که به شدت بر مح

 .خطر مرگ داشته باشد وانات یانسان و ح یبرا

 سوزاندن  2-3#

 

 یجامد شهر  یروش دفع است که در آن زباله ها ی احتراق نوع ای سوزاندن
 یآن ها را به محصوالت گاز  ندیفرآ  نی ا .شوند ی باال سوزانده م یدر دما

تواند حجم   ی است که م نیروش ا نی ا تی مز  نیتر بزرگ .کند ی م  لیتبد
 .آن ها کاهش دهد هیدرصد حجم اول 30تا  20جامد را به  عات یضا

که مواد زائد جامد  ی حرارت ات یزباله سوز در درجه اول در عمل یها دستگاه
  .رندیگ ی شوند مورد استفاده قرار م  ی م  لیبه گرما، گاز، بخار و خاکستر تبد

 ست،یترس آن ها نمحل دفن زباله در دس گریکه د  یی در کشورها  سوزاندن
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از زباله ها  ی خاص انواع .است جیرا اریمتحده و ژاپن بس االت یمانند ا
  ی آن ها را به طور خاص دیبا وشوند  ی م  ی وجود دارند که خطرناک تلق

 .را آلوده نکنند و دفع آن ها راحت تر باشد طیحمل و نقل کرد تا مح

 مارستانیدر ب  عمدتاً  نوع زباله ها هستند و نیاز ا ی کی  ی پزشک یها زباله
  نیدفع ا یاوقات از روش سوزاندن برا ی گاه .ها و درمانگاه ها وجود دارند

 .کنند ی گونه زباله ها استفاده م

 ست؟یپسماند چ  تیر یدر مد افتیروش باز  3-3#

 

از   یر یجلوگ یبرا دیمواد زائد به محصوالت جد لی تبد  ندیفرآ افتیباز
شده   ختهیمواد دور ر  افتیباز .تازه است  هیو مصرف مواد اول یمصرف انرژ 

 .ردیگ ی سوخت انجام م ای در قالب گرما، برق و  یآن ها به انرژ  لیتبد یبرا
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 پالسما  یگازرسان  4-3#

 

در  پالسما .پسماند است تیر یاز مد یگر یبه پالسما شکل د ی گازرسان
روش  نیا در .است زهیونی اریبس  ای ی کیبار الکتر یگاز دارا کیدرجه اول 

  در شود که ی استفاده م  ی بزرگ اریبس  یگاز  یدفع زباله از مشعل ها یبرا
شده از  دیتول   یگرما نیا از .کنند ی م  دیگرما تول تی فارنها 10000 یدما

 ای (Gas) ، گاز(Liquid) ع ی مواد زائد جامد به ما لی تبد یمشعل ها برا
  یوندهایشود که پ ی گرما سبب م  ن یا .شوند ی استفاده م  (Steam) بخار

 نیا .شود دیتول   یادیز (Power) یانرژ  جهینت در .مواد بشکنند  ی مولکول
 .باشد یم  ری دپذی شده از نوع تجد دیتول یانرژ 
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ساز  5-3# کمپوست  مد  یروش  پسماند   تی ر یدر 
 ست؟یچ

 

  ی عن ی ک،یارگان یاست که پسماندها یندیفرآ (Compost) کمپوست
از   ی غن یباغ و آشپزخانه ها را گرفته و به غذا یو زباله ها اهانیگ یایبقا

 یکشاورز  یمعموالً برا  کمپوست .کند ی م  لیتبد اهانیگ یبرا یمواد مغذ
  نیاز بهتر  ی کیکه کمپوست اغلب  دیداشته باش توجه .کار برد دارد  کیارگان

را  منیناا کی تواند محصوالت ارگان ی م  رایز دفع زباله است؛ یروش ها
روش کند است و  نی ا سرعت .خود را دارد بیروند معا  نیا اما .کند منیا

از   یار یمسائل، بس نیصرف نظر از ا اما .کند ی را اشغال م یادیز یفضا
  عات یو کاهش ضا تی ری مد یبرا ی کمپوست خانگ یمردم هنوز از روش ها

 .کنند ی اده م خود استف
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باز  6-3# از  مد  یانرژ   یابیمنظور  پسماند    تیر یدر 
 ست؟یچ

 

 یسوال که روش ها نیاست که در پاسخ ا یی از روش ها ی ک ی زین ی ابیباز
  یاب یباز نیا .میبه آن اشاره کن دیبا ستی پسماند چ تیر یمد

(Recovery) قابل  یبه گرما افتیقابل باز ری مواد زائد غ لیشامل تبد
منبع   کیباشد و  ی م  (Fuel) سوخت ای (Power) استفاده، مانند برق

روش با کاهش استفاده از منابع   نی ا نیهمچن .است ریپذ  دیتجد یانرژ 
امر   نیگذشت زمان ا با کند و ی به کاهش انتشار کربن کمک م  ،ی لیفس

  ی م  لیتبد یبهتر  یرا به جا نیدهد و زم ی را کاهش م   نیگرم شدن کره زم
 .کند
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 عات یاجتناب از ضا 7-3#

 

مواد زائد و در  جادیاز ا یر یشگیپسماند، پ تی ریروش مد  نیتر ساده
توان با   ی را م عات یضا کاهش .دفن زباله ها است زان یکاهش م جهینت

 :کرد سریم ریاقدامات ز 

 شه یش افتیباز •
 یپارچه ا سهیاز ک استفاده •
 دیجد یکاال دیخر یشکسته به جا لیوسا  ریتعم •
 یها سهیبار مصرف مانند ک کی از استفاده محصوالت  اجتناب •

 یکیپالست
 مجدد از اقالم دست دوم  استفاده •


