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مواد زائد جامد

رت به تمام مواد زائد حاصل از فعالیت های روزمره انسان که در حالت طبیعی به صو 

مواد زائد جامد بوده و به علت بال استفاده و یا ناخواسته بودن به دور انداخته می شوند

.جامد می گویند

مواد زائد شهری

و مؤسساتتجاری، مواد زائد غیرخطرناکی که در مناطق مسکونی، 

های فرآینداین زباله ها شامل زباله . می شوندصنایع سبک تولید 

.  فاضالب نمی شودمعدن و های کشاورزی، صنعتی، زباله 



مواد زائد شهری؛

ر قابل اشتعال مواد جامد غی(و… و منسوجات ومثل پالستیک، چرم )و مواد باقی مانده جامد قابل اشتعال غذائی، ضایعات ساختمانی،خاکستر پسماند های 

.که در مجموع شکل جامد یا نیمه جامد داشته باشند

مواد زائد صنعتی؛

عمل جمع ك كه زباله های خطرناو زباله های ویژه و باالخره شیمیایی مواد پالستیكی، فلزات، مواد پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی هستند؛ شامل 

.ویژه ای استخاص و مقررات آنها نیازمند رعایت ضوابط حمل و نقل و دفع آوری، 

مواد زائد خطرناک؛

مرگ افزایش میزان اعث بیا بیولوژیكی می توانند و یا كیفیت فیزیكی، شیمیایی ، غلظت و كمیتهستند كه به علت  یا مایع جامد زائد ، مواد زائدخطرناكمواد 

.یا بیماری  شوندو میر و 



خطرناک؛زباله هایدربارهEPAتعریف

جانورانیاگیاهانانسان،محیطزیست،برایزمانیمدتیطاز پسكهاینیاو بودهخطرناكبالقوهكههستندجامدیزائدمواد

بودهداراراودنبسمیو واكنش پذیریخوردگی،احتراق،انفجار،قابلیتمشخصاتاز یكیمعموالخطرناكزباله های.باشدخطرناک

نفجرهمموادو بیولوژیكیزایداتاشتعال،قابلزایداتشیمیایی،مانده هایپسزائدرادیواكتیو،موادعنوانتحتاغلبو 

.می شونددسته بندی

بیمارستانی؛زباله های

آنكهدلیلبهتانیبیمارسزباله های.هستندپزشكیتحقیقاتمراكز و آزمایشگاه هابیمارستان ها،بیولوژیكی،زایداتعمدهمنابعاز 

عمده،ابعمناز هستند،شیمیاییزائدموادوعفونیزائدمواد،داروییزائدات،رادیواكتیوزائدمواد،پاتولوژیكیزائداتحاوی

و شهریزباله هایبامقایسهدر موادایناحیاییاو دفعجمع آوری،تكنولوژی.می شوندمحسوبشهرهادر خطرناكزباله های

.گیردقرار توجهموردجداگانهبایدو داردبسیار تفاوتخانگی



زباله؛ترکیب

شناخت.مباشیداشتهکاملآگاهیآنترکیبازاستالزمزبالهبهداشتیدفعو آوریجمعبرایریزیبرنامهو مدیریتبرای

.می نمایدروشنرازبالهدهندهتشکیلموادزبالهشیمیاییو فیزیکیترکیب

زبالهفیزیکیترکیب

ذراترطوبتمقدار -

زبالهچگالی-

ذراتابعادآنالیز-

زبالهشیمیاییترکیب

.می گیردقرارسنجشموردزائدمواددسته هایخاکسترو سولفور ازت،اکسیژن،هیدروژن،کربن،همچونعناصری

اسیدیته،سنگین،فلزاتخاکستر،درصدکود،تهیهبرایازتبهکربننسبتبایدهمچنینزبالهشیمیاییترکیباتشناختدر 
.کردتعیینرامیکرونوترینت هاوپتاسیمکلسیم،فسفر،الکتریکی،هدایت



زباله؛رطوبتمقدار 

.می شودبیانمرطوبیاخشکجرمواحددر موجودرطوبتمقدار بصورتزبالهرطوبتمیزان

زباله؛چگالی

زمانمدتو سالفصلجغرافیائی،موقعیتبهبستگیآنمقادیرو زبالهمخصوصجرماز عبارتست

.زبالهنمودنذخیره

زباله؛ذراتابعادآنالیز 

:می گیرندقراردسته۴درو می گرددتعیینشدهبندیطبقهسرند هایبوسیلهزبالهذراتابعاداندازه

میلیمتر۸–۰ریزذرات

میلیمتر۴۰-۸متوسطذرات

میلیمتر۱۲۰-۴۰بزرگذرات

میلیمتر۱۲۰ازبیشعموما  (سرریز)الکپسماندهای



دریاییزباله



http://dirindirin.ir/ja-zobali/



و پاسخپرسش



ایراندر زبالهتولیدبهنگاهی

خانگیزباله

سالدر زبالهتنمیلیون۱۸/۵≈روزدر تنهزار ۵۰
تن در ۱۰هزار کامیون ۵

هر روز 

درصد بازیافت می شود۸فقط 

بیمارستانیزباله

سالدر تنهزار ۱۴۶

همیلیون متر مکعب شیراب۱۰

ساختمانینخاله های

سالدر تنمیلیون۶۰

زباله های صنعتی

پسماندهای رادیواکتیو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



و پاسخپرسش



جامدزائدموادمدیریت

دفنو انرژیبهزبالهتبدیلکمپوست،بازیافت،تولید،مبدادرکاهشروش هایاجرایباتوامزبالهدفععملیات

.می گویندجامدزائدموادجامعمدیریترابهداشتی

:ازعبارتندجامدزائدموادمدیریتدهندهتشکیلاجزای

Waste)زبالهتولید Generation)

Waste)ذخیره سازی Storage)

Waste)آوریجمع Collection)

Waste)نقلو حمل Transportation)

Waste)پردازشو بازیافت Processing and Recycling)

Waste)نهاییدفع Disposal)



زبالهجمع آوریاز مختصر تاریخچه

کاربین.شدآغاز لندندر شهر از زبالهدفعو جمع آوریبحث(۱۷۵۱)میالدیهجدمقرناواخر از 

Corbyn)موریس Morris)بهداشتو سالمتیحفظمنظور بهراشهریزبالهآوریجمعپیشنهاد

.دادپیشنهادمردم

آوریجمعتعریف

موسساتکارخانه،خانه،)تولیدمحلاز زائدموادبرداشتناز استعبارتآوریجمع

ایدبآنجادر موادکهمحل هاییبهآنوحملنقلیهوسیلهدر آنهابارگیریو (...وتجاری

.شوندتخلیه



جمع آوری زباله در تهران

 شمسی، دفع زباله و جمع آوری آن مورد توجه قرار گرفت۱۲۸۶از زمان تشکیل بلدیه در.

ابتدا توسط کارگران حمل و سپس با گاری و قاطر به بیرون شهر  در نقاطی در شهر روی انباشته برده می شد.

 (.شمال شرق)دیگری در آبعلی ( در جاده قم)تهران دارای دو مرکز اصلی دفن زباله شد یکی در کهریزک ۱۳۳۵از سال

۱۳۴۹ (.زیست محیطی/به دالیل بهداشتی۶۸تعطیلی در سال )نخستین کارخانه کمپوست راه اندازی شد

۱۳۷۲یک کارخانه کمپوست دیگر به راه افتاد.

۱۳۷۳به منظور طرح جامع مدیریت پسماند تهران بزرگ، سازمان بازیافت و تبدیل مواد راه اندازی شد

سرانجام سازمان مدیریت پسماند از ادغام سازمان بازیافت و تبدیل مواد و سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران به وجود آمد



اهمیت جمع آوری مواد زائد

بهداشتی

آلودگی هوا-

آلودگی آب -

آلودگی خاک-

جذب و تکثیر حشرات و جوندگان-

جلب و پرورش جوندگان -

اقتصادی

زیبایی شناختی محیط



خانهبهخانه

مستقیمصورتبهجامدزائدموادروشایندر

.میشودمنتقلدفنمحلبه(منازل)تولیدمحلاز

؛معایب

بودن،پرهزینه

قدیمیبافتباشهریمناطقدرترددامکانعدم

زیادانساینیرویبهنیاز

کانتینرهااز استفاده

ثابتکانتینرهای-۱

مامورانتوسطکانتینرهادر شدهانباشتهزباله

شدهبارگیریکامیون هادر ماشینیاشهرداری

می شوندمنتقلدفنمحلبهو 

متحرککانتینرهای-۲

ویژهکامبیون هایتوسطزبالهحاویکانتینرهای

محلبهسپسو یافتهانتقالتخلیهمحلبه

آنجایگزینراخالیکانتینر یکیابرمی گرداننداولیه

.می کنند

روشهایجمعآوری



و پاسخپرسش



عوامل موثر در تولید مواد زائد

مصرف گرایی

عدم بهینه سازی مصرف

استفاده از تکنولوژی های معیوب

رواج محصوالت یک بار مصرف

استفاده از مواد اولیه نامرغوب



مسطحروش(Area Method)

ضخامتبهتامی شوندفشردهو تسطیحزمینرویسانتیمتری۷۵تا۴۰باریکینوار صورتبهزبالهتخلیهاز بعدنباشدمناسبگودبرداریبرایزمینکهوقتی

سانتیمتر ۲۴۰ازنبایدفشردهالیههر عرض.می کنندفشردهو می ریزندسانتیمتر ۳۰تا۱۵ضخامتبهخاکقشریآنهارویسپس.برسندسانتیمتر ۳۰۰تا۱۸۰

.شودایزولهنفوذناپذیر موادو رسبابایدپایینیالیه.شودبیشتر 

سراشیبیروش(Ramp Method)

باكوهستانیقمناطروش،ایندر زبالهبهداشتیدفنعملیاتبرایمنطقهمساعدتریناصوال.می شوداستفادهروشایناز شیبکمیاو کوهستانیمناطقدر 

قسمت هایاز لهزباپوشاندنبرایالزمخاكو گرفتهصورتقبلیروشطبقموادفشردنو جایگزینیعملیاتایندر .استفراوانایراندر كهاست،كمشیب

.می شودتامینمحلدیگر 

گودالییاترانشهروش(Trench Method)

چهار تایکعمقبهو متر ۱۲۰تا۳۰طولبهترانشه هائیاستپائینکافیاندازهبهزیرزمینیآب هایسطحو استدسترسدر کافیعمقباخاککهمناطقیدر 

دلیلبهروشاینهزینه.می شودپوشاندهسانتیمتر ۳۰تا۱۰ضخامتبهریز خاکباو ریختهآندر زبالهو می شودحفر متر ۱۵تانیمرو چهاعرضو متر 

.استزیادبسیار گودبرداری

روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله



زیادبسبتا  شیبباایدرهروش(Ravine Method)

ب هایآسفره هایو زمین شناسیبایدروش هاباقیمثل.می گیردقرار استفادهموردداردوجودمصنوعیدره هاییامصنوعیگودال هایکهمناطقیدر 

.بگیردقرار توجهموردزیرزمینی

باتالقیزمین هایدر معمولروش

مناسب،هکشیز .بگیردقرار توجهموردبایددیگر روش هایاز بیشآلودگی هاکنترلولیکرداستفادهباتالقیزمین هایازمی تواناضطراریشرایطدر 

.استمهمکوبیدهرسخاکسانتیمتر۴۰تا۳۰باعایق بندینیز و مناسبمصالحبامطمئنسداحداث

ساحلیزمین هایدردفن

.شودایزولهمحلباید.استفوقروشروشمثلو نشوندآلودهآبتاگرفتهصورتزبالهنوعو میزان–زمینزیر سطحبهتوجهبابایددفنعملیات

روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله





و پاسخپرسش



زبالهشیرابه 

بیوگاز تولیدکهطرناکخو سمیبسیار استمایعیزبالهشیرابه.شوددادهانتقالتصفیهمنظور بهیاو بمانددفنمحلدر بایدزبالهشیرابه

.داردوجوددفنمراکز در نیز انفجار و آتش سوزیاحتمالبنابراین.می کندنیز 

از مضرات شیرابه

. نوع بیماری حاد می شود که برای سالمت انسان خطرناک است۱۱۸باكتری است که باعث انتقال میلیون ۱۰۰هر میلی گرم شیرابه حاوی 



هشیرابمدیریت

شیرابهمجددگردش

دراثرآنتركیبیاجزاغلظتمی شودبرگرداندهدفنمحلبهشیرابهكههنگامی.استدفنمحلاز شیرابهوبازگردشآوریجمع،شیرابهتصفیهبرایموثرروشیك

.می یابدكاهشدفن،محلدردرونوشیمیاییفیزیكیواكنش هایوسایر بیولوژیكیفعالیت های

شیرابهتبخیر 

.استشیرابهمدیریتسیستم هایساده ترینازیكیروشاین.شودتبخیر زمانمرور بهکردهتبخیر بركه هایواردراشیرابهروشدراین

فاضالبتصفیه خانهبهتخلیه

تصفیهپیشملعیكموارداز دربسیاری.می شودتخلیهفاضالبجمع آوریشبكهبهشیرابهاغلبشده،واقعفاضالبجمع آوریشبكهنزدیكدفنمحلکهدرجایی

.استضروریشود،تخلیهفاضالبروبهكهاینازقبلشیرابهآلیتركیباتمقداركاهشبرایتصفیهروشچندازواستفاده



سوزاندن زباله

می یابدکاهشدرصد۹۰تاآنحجمزبالهسوزاندنبا.دارنداشتعالقابلیتساختمانیمصالحجز بهرازباله هاتمامتقریبا  

.کردبرداریبهرهتوانمیسوختناز حاصلگرمایاز و 

از ناشیگازهایعالوه،به.داردمحیط زیستبرنیز بسیاریمنفیاثراتو استگرانبسیارزباله سوزهاتاسیساتمخارج

.شودهواآلودگیباعثمی تواندسوزاندن



ایرانشهر دو دربارهاندکی

شیراز
روزدرگرم۶۲۰تولیدسرانه-
ترزبالهدرصد۶۸-
.می گیردصورتبهداشتیصورتبهزبالهدفنسیستم-
.اخته اندسآنکنار دریاچهبستر،سنگبودنناپذیر نفوذدلیلبهنمی شودچندانیمدیریتشیرابه-
دفنمرکز سطحرویزیتون کاری-

تهران
روزدر گرم۸۰۰تولیدسرانه-
تنهزار ۷روزانهتولید-
ترزبالهدرصد۷۰-
بهداشتیدفن-
زباله سوزراه اندازیو نصب-
روز؛در مترمکعب۱۲۰۰تصفیهتوانباخانهتصفیه-
مبدادر نشدهتفکیکشده یجمع آوریازموادکمپوستو محدودبسیار بازیافت-
(متانعمدهطور به)متصاعدهگازهایاستحصال-
(شهرداری۱۸منطقهمحدودهاز خارج)آبادتقیدر غیربهداشتیبازیافتو زباله دزدی-

سرانه تولید زباله در اروپا

گرم در روز۳۰۰تا ۲۰۰حدود 



و پاسخپرسش



بازیافت

.مجدداستفادهبرایشدهمصرفموادآماده سازیازاستعبارت

رآلیغیموادو می شودبدلکمپوستکودبهآلیموادخالصه،طور به

بهدیگر تمحصوال تولیددر استفادهبرای(...وپالستیکو شیشهمثل)

.می روندکار 

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، آب و انرژی

:مثال

تولیدتامی شودمصرفکمتریانرژیدرصد۹۰آلومینیومبازیافتبا-

.معدنسنگاز آلومینیوم

۱۲۰وآبلیتر میلیون۱۲مصرفکاهشجنگل،هکتار هزار ۹۰تخریبکاهش-

.باطلهکاغذتـنهر بازیـافتبابرقکیلوواتهزار 



۱-PETE(۱کد):استفادهغیرهو رفمصیکبار ظرف هایو نوشابهآب،بطری هایعنوانبهکهاستپالستیکمعمول ترینو بازیافت ترینقابلترفتاالت،پلی اتیلن

. شودمیتبدیلغیرهو پلی استر فیبرهایمبل،روکشکفش،لباس،ساک،آب،بطری هایبهبازیافتباو استمقاومگرمابرابر در و محکم.می شود

۲-HDPE(۲کد):شوینده ها،وطیقدر معموالو می گیردشکلزودامااستخشکنوعپالستیک.می شودبازیافتسرعتبهو به راحتیکهباالغلظتباپلی اتیلن

.می شودغیرهو مکتنیخودکار،شوینده ها،قوطی پالستیکی،لوله هایبهتبدیلبازیافتبا.می رودکار بهغیرهو زبالهکیسه هایآب میوه،قوطی هایشیر،بطری های

۳-PVC(۳کد):میزها،لوله ها،در جاهمهدر هنوز می اندازد،خطر بهراافرادسالمتو محیط زیستکهآنبا.می شودبازیافتسختکلورایدپلی وینیل

.می شوداستفادهماشینپخش کنگل و پنلسرعت گیر،کفپوش،عنوانبهشدهبازیافتPVC.می خوردچشمبهغیرهو بسته بندیو اسباب بازی ها

۴-LDPE(۴کد):خشکشوییاورهایکفشاری،قوطی هایبسته بندی،شیرینی،نخ هایدر معموال.استبودنشقابل انعطافآنویژگی.استپایینغلظتباپلی اتیلن

.می شوداستفادهغیرهو سیم بندزباله،سطل هاینامه،حملبسته هایعنوانبهبازیافتاز بعد.می رودکار به



.می کنندکمکهماز تفکیکشانبهکهاستپالستیکرزیننوعنشان دهندهاعدادو کدها

۵-PP(۵کد):می شوداستفادهقوطیو بطریدرهاینی،عنوانبه.استمقاومفوق العادهحرارتبرابر در و پایینغلظتباپلی پروپیلن.PPچراغدر شدهبازیافت

.داردکاربردکشوییقفسه هایو دوچرخهپارکجایپارو،رانندگی،و راهنمایی

۶-PS(۶کد):استحجیمولیسبکفوق العاده.می رودکار بهامثالهمودردار مصرفیکبار ظروفدر استمعروففومبهکهپلی استایرن.PSگرماکهآندلیلبه

 کشخطخم مرغ،تشانه هایحرارتی،عایق هایبهمی تواندامانیستشهرداری هابازیافتبرنامه هایجزو مادهاینکهآنبا.داردزیادیکاربردنمی کند،منتقلزیادرا

.شودتبدیلپالستیکیظروفو 

زیناز چیز هر می توانند۷کدبامحصوالت.نیستندبازیافتجزو .باشندفوقپالستیک هایاز ترکیبیمی توانندپلی اورتانمانندپالستیک هاسایر :(۷کد)سایر-۷

الوارهایبهتبدیلابلقپالستیک هااینرزینامانمی کنندقبولراکداینباپالستیکبازیافت کنندگان،از بسیاری.شوندشاملراگالنی۵ظرف هایتاگرفتهدوچرخه

.هستندسفارشیموادو پالستیکی



و پاسخپرسش



کمپوست

رین روش های تجزیه شده و به کود تبدیل می شود که شاید یکی از قدیمی ت( و حتی فاضالب)فرآیندی است که در آن مواد آلی پسماندها 

.  اگر این فرآیند به درستی انجام شود برای تقویت خاک ارزش قابل مالحظه ای خواهد داشت. بازیافت باشد

.  کمپوست یکی از روش های دفع زباله در مناطق روستای است که می تواند اثربخشی باالیی نیز داشته باشد

مزایای کمپوست

خاکفرجو خللافزایش

خاکتهویه

آبحفظظرفیتافزایش

کشاورزیدر خاککنندهاصالحعنوانبه

خاکچسبندگیو فرسایشکاهش

معایب کمپوست

باالاولیهگذاریسرمایه

لقابغیر موادسایر و فلزاتشیشه،جداسازی

بیولوژیکیتجزیه

مطمئنفروشبازار نداشتن

تولیدمراکز در هامگستکثیر و جلب



و پاسخپرسش



آمریکا

۲۰۱۳میلیون تن زباله در سال ۲۵۴تولید -

(٪۳۴بیش از )میلیون تن ۸۷بازیافت -

۹ثال بازیافت زباله در ایالت های مختلف متفاوت است؛ ممیزان -

ویرجینیادرصد در نیویورک و ۴۰درصد در آالسکا و وایومینگ و 

جهاننقطهدو بهگذری

هلند

رنگ و کاغذ و کارتن، فلزات، پارچه، پالستیک، زباله های تر، شیشه

شیشه های سفید، باتری و مواد سمی



شهروندان؟نقش



و پاسخپرسش



حقوق معنوی

 E-Collaborativeاین مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان: اختصاص•

for Civic Educationر اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذک

.نام سازمان تهیه کننده انجام شود

و برایاست های غیر تجاری این مطلب برای استفاده: يغیر تجار •

.برداری نخواهد شدگونه منفعتی بهرههیچ

ا اگر می  خواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید، شم:اشتراک•

 E-Collaborative for Civicمی  توانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

Education ییرات منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این تغ

.گذاریدببه اشتراک E-Collaborative for Civic Educationرا باید با


