مدیریت مواد زائد جامد و نقش شهروندان
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مواد زائد جامد

به تمام مواد زائد حاصل از فعالیتهای روزمره انسان که در حالت طبیعی به صورت
جامد بوده و به علت بال استفاده و یا ناخواسته بودن به دور انداخته میشوند مواد زائد

جامد میگویند.

مواد زائد شهری

مواد زائد غیرخطرناکی که در مناطق مسکونی ،تجاری ،مؤسسات و
صنایع سبک تولید میشوند .این زباله ها شامل زباله فرآیندهای

صنعتی ،زباله های کشاورزی ،معدن و فاضالب نمیشود.

مواد زائد شهری؛

پسماند های غذائی ،ضایعات ساختمانی،خاکستر و مواد باقی مانده جامد قابل اشتعال (مثل پالستیک ،چرم و منسوجات و… و) مواد جامد غیر قابل اشتعال
که در مجموع شکل جامد یا نیمه جامد داشته باشند.

مواد زائد صنعتی؛
پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی هستند؛ شامل فلزات ،مواد پالستیكی ،مواد شیمیایی و باالخره زبالههای ویژه و زبالههای خطرناك كه عمل جمع
آوری ،حمل و نقل و دفع آنها نیازمند رعایت ضوابط خاص و مقررات ویژهای است.
مواد زائد خطرناک؛
مواد زائدخطرناك ،مواد زائد جامد یا مایع هستند كه به علت كمیت ،غلظت و یا كیفیت فیزیكی ،شیمیایی و یا بیولوژیكی میتوانند باعث افزایش میزان مرگ

و میر و یا بیماری شوند.

تعریف  EPAدرباره زبالههای خطرناک؛
مواد زائد جامدی هستند كه بالقوه خطرناك بوده و یا این كه پس از طی مدت زمانی برای محیطزیست ،انسان ،گیاهان یا جانوران
خطرناک باشد .زبالههای خطرناك معموال یكی از مشخصات قابلیت انفجار ،احتراق ،خوردگی ،واكنشپذیری و سمی بودن را دارا بوده
و اغلب تحت عنوان مواد زائدرادیواكتیو ،پس ماندههای شیمیایی ،زایدات قابل اشتعال ،زایدات بیولوژیكی و مواد منفجره
دستهبندی میشوند.

زبالههای بیمارستانی؛
از منابع عمده زایدات بیولوژیكی ،بیمارستانها ،آزمایشگاهها و مراكز تحقیقات پزشكی هستند .زبالههای بیمارستانی به دلیل آنكه
حاوی زائدات پاتولوژیكی ،مواد زائد رادیواكتیو ،زائدات دارویی ،مواد زائد عفونی و مواد زائد شیمیایی هستند ،از منابع عمده،
زبالههای خطرناك در شهرها محسوب میشوند .تكنولوژی جمعآوری ،دفع و یا احیای این مواد در مقایسه با زبالههای شهری و
خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

ترکیب زباله؛
برای مدیریت و برنامه ریزی برای جمع آوری و دفع بهداشتی زباله الزم است از ترکیب آن آگاهی کامل داشته باشیم .شناخت
ترکیب فیزیکی و شیمیایی زباله مواد تشکیل دهنده زباله را روشن مینماید.
ترکیب فیزیکی زباله
 -مقدار رطوبت ذرات

 چگالی زباله -آنالیز ابعاد ذرات

ترکیب شیمیایی زباله
عناصری همچون کربن ،هیدروژن ،اکسیژن ،ازت ،سولفور و خاکستر دستههای مواد زائد مورد سنجش قرار میگیرد.
در شناخت ترکیبات شیمیایی زباله همچنین باید نسبت کربن به ازت برای تهیه کود ،درصد خاکستر ،فلزات سنگین ،اسیدیته،
هدایت الکتریکی ،فسفر ،کلسیم ،پتاسیم و میکرونوترینتها را تعیین کرد.

مقدار رطوبت زباله؛
میزان رطوبت زباله بصورت مقدار رطوبت موجود در واحد جرم خشک یا مرطوب بیان میشود.
چگالی زباله؛
عبارتست از جرم مخصوص زباله و مقادیر آن بستگی به موقعیت جغرافیائی ،فصل سال و مدت زمان
ذخیره نمودن زباله.
آنالیز ابعاد ذرات زباله؛
اندازه ابعاد ذرات زباله بوسیله سرندهای طبقه بندی شده تعیین میگردد و در  ۴دسته قرار میگیرند:
ذرات ریز  ۸ – ۰میلیمتر
ذرات متوسط  ۴۰ -۸میلیمتر
ذرات بزرگ ۱۲۰ - ۴۰میلیمتر
پسماندهای الک ( سرریز ) عموما بیش از ۱۲۰میلیمتر

زباله دریایی

http://dirindirin.ir/ja-zobali/
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نگاهی به تولید زباله در ایران

زباله خانگی
 ۵هزار کامیون  ۱۰تن در

 ۵۰هزار تن در روز ≈  ۱۸/۵میلیون تن زباله در سال

هر روز

فقط  ۸درصد بازیافت میشود
۱۰میلیون متر مکعب شیرابه
زباله بیمارستانی
 ۱۴۶هزار تن در سال

نخالههای ساختمانی
 ۶۰میلیون تن در سال

زبالههای صنعتی
پسماندهای رادیواکتیو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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مدیریت مواد زائد جامد

عملیات دفع زباله توام با اجرای روشهای کاهش در مبدا تولید ،بازیافت ،کمپوست ،تبدیل زباله به انرژی و دفن
بهداشتی را مدیریت جامع مواد زائد جامد میگویند.

اجزای تشکیل دهنده مدیریت مواد زائد جامد عبارتند از:

تولید زباله ()Waste Generation
ذخیرهسازی ()Waste Storage
جمع آوری ()Waste Collection
حمل و نقل ()Waste Transportation
بازیافت و پردازش ()Waste Processing and Recycling
دفع نهایی ()Waste Disposal

تعریف جمع آوری
جمع آوری عبارت است از برداشتن مواد زائد از محل تولید (خانه ،کارخانه ،موسسات
تجاری و )...و بارگیری آنها در وسیله نقلیه وحمل آن به محلهایی که مواد در آنجا باید
تخلیه شوند.

تاریخچه مختصر از جمعآوری زباله
از اواخر قرن هجدم میالدی ( )۱۷۵۱بحث جمعآوری و دفع زباله از شهر در لندن آغاز شد .کاربین
موریس ( )Corbyn Morrisپیشنهاد جمع آوری زباله شهری را به منظور حفظ سالمتی و بهداشت
مردم پیشنهاد داد.

جمع آوری زباله در تهران


از زمان تشکیل بلدیه در  ۱۲۸۶شمسی ،دفع زباله و جمعآوری آن مورد توجه قرار گرفت.



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



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



 ۱۳۴۹نخستین کارخانه کمپوست راهاندازی شد (تعطیلی در سال  ۶۸به دالیل بهداشتی/زیستمحیطی).



 ۱۳۷۲یک کارخانه کمپوست دیگر به راه افتاد.



 ۱۳۷۳به منظور طرح جامع مدیریت پسماند تهران بزرگ ،سازمان بازیافت و تبدیل مواد راهاندازی 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



زیباییشناختی محیط

روشهایجمعآوری




خانه به خانه

در این روش مواد زائد جامد به صورت مستقیم
از محل تولید (منازل) به محل دفن منتقل میشود.
معایب؛

پرهزینه بودن،
عدم امکان تردد در مناطق شهری با بافت قدیمی
نیاز به نیروی انسای زیاد

استفاده از کانتینرها

 -۱کانتینرهای ثابت
زباله انباشته شده در کانتینرها توسط ماموران
شهرداری یا ماشین در کامیونها بارگیری شده

و به محل دفن منتقل میشوند
 -۲کانتینرهای متحرک
کانتینرهای حاوی زباله توسط کامبیونهای ویژه
به محل تخلیه انتقال یافته و سپس به محل

اولیه برمیگردانند یا یک کانتینر خالی را جایگزین آن
میکنند.
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عوامل موثر در تولید مواد زائد

 مصرفگرایی

 عدم بهینهسازی مصرف
 استفاده از تکنولوژیهای معیوب
 رواج محصوالت یکبار مصرف
 استفاده از مواد اولیه نامرغوب

روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله
 روش مسطح ()Area Method

وقتی که زمین برای گودبرداری مناسب نباشد بعد از تخلیه زباله به صورت نوار باریکی  ۴۰تا  ۷۵سانتیمتری روی زمین تسطیح و فشرده میشوند تا به ضخامت
 ۱۸۰تا  ۳۰۰سانتیمتر برسند.سپس روی آنها قشری خاک به ضخامت  ۱۵تا  ۳۰سانتیمتر میریزند و فشرده میکنند .عرض هر الیه فشرده نباید از  ۲۴۰سانتیمتر
بیشتر شود.الیه پایینی باید با رس و مواد نفوذناپذیر ایزوله شود.
 روش سراشیبی ()Ramp Method
در مناطق کوهستانی و یا کم شیب از این روش استفاده میشود .اصوال مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی زباله در این روش ،مناطق كوهستانی با

شیب كم است ،كه در ایران فراوان است .در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد طبق روش قبلی صورت گرفته و خاك الزم برای پوشاندن زباله از قسمتهای
دیگر محل تامین میشود.

 روش ترانشه یا گودالی ()Trench Method
در مناطقی که خاک با عمق کافی در دسترس است و سطح آبهای زیرزمینی به اندازه کافی پائین است ترانشههائی به طول  ۳۰تا  ۱۲۰متر و به عمق یک تا چهار
متر و عرض چها رو نیم تا ۱۵متر حفر میشود و زباله در آن ریخته و با خاک ریز به ضخامت  ۱۰تا  ۳۰سانتیمتر پوشانده میشود .هزینه این روش به دلیل

گودبرداری بسیار زیاد است.

روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله
 روش دره ای با شیب بسبتا زیاد ()Ravine Method
در مناطقی که گودالهای مصنوعی یا درههای مصنوعی وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرد .مثل باقی روشها باید زمینشناسی و سفرههای آبهای
زیرزمینی مورد توجه قرار بگیرد.
 روش معمول در زمینهای باتالقی
در شرایط اضطراری میتوان از زمینهای باتالقی استفاده کرد ولی کنترل آلودگیها بیش از روشهای دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد .زهکشی مناسب،
احداث سد مطمئن با مصالح مناسب و نیز عایقبندی با  ۳۰تا  ۴۰سانتیمتر خاک رس کوبیده مهم است .
 دفن در زمینهای ساحلی
عملیات دفن باید با توجه به سطح زیر زمین – میزان و نوع زباله صورت گرفته تا آب آلوده نشوند و مثل روش روش فوق است  .باید محل ایزوله شود.
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شیرابه زباله
شیرابه زباله باید در محل دفن بماند و یا به منظور تصفیه انتقال داده شود .شیرابه زباله مایعی است بسیار سمی و خطرناک که تولید بیوگاز
نیز میکند .بنابراین احتمال آتشسوزی و انفجار نیز در مراکز دفن وجود دارد.

از مضرات شیرابه
هر میلیگرم شیرابه حاوی  ۱۰۰میلیون باكتری است که باعث انتقال  ۱۱۸نوع بیماری حاد میشود که برای سالمت انسان خطرناک است.

مدیریت شیرابه

گردش مجدد شیرابه
یك روش موثر برای تصفیه شیرابه ،جمع آوری وبازگردش شیرابه از محل دفن است .هنگامی كه شیرابه به محل دفن برگردانده میشود غلظت اجزا تركیبی آن دراثر
فعالیتهای بیولوژیكی وسایر واكنشهای فیزیكی وشیمیایی دردرون محل دفن ،كاهش مییابد.
تبخیر شیرابه
دراین روش شیرابه را وارد بركههای تبخیر کرده به مرور زمان تبخیر شود .این روش یكی از سادهترین سیستمهای مدیریت شیرابه است.
تخلیه به تصفیهخانه فاضالب
درجایی که محل دفن نزدیك شبكه جمعآوری فاضالب واقع شده ،اغلب شیرابه به شبكه جمعآوری فاضالب تخلیه میشود .دربسیاری از موارد یك عمل پیش تصفیه
واستفاده از چند روش تصفیه برای كاهش مقدار تركیبات آلی شیرابه قبل از این كه به فاضالبرو تخلیه شود ،ضروری است.

سوزاندن زباله
تقریبا تمام زبالهها را به جز مصالح ساختمانی قابلیت اشتعال دارند .با سوزاندن زباله حجم آن تا  ۹۰درصد کاهش مییابد
و از گرمای حاصل از سوختن می توان بهره برداری کرد.

مخارج تاسیسات زبالهسوزها بسیار گران است و اثرات منفی بسیاری نیز بر محیطزیست دارد .به عالوه ،گازهای ناشی از

سوزاندن میتواند باعث آلودگی هوا شود.

اندکی درباره دو شهر ایران

شیراز

سرانه تولید  ۶۲۰گرم در روز
 ۶۸درصد زباله تر
سیستم دفن زباله به صورت بهداشتی صورت میگیرد.
شیرابه مدیریت چندانی نمیشود به دلیل نفوذ ناپذیر بودن سنگ بستر ،دریاچه کنار آن ساختهاند.
زیتونکاری روی سطح مرکز دفن

-

تهران

-

سرانه تولید  ۸۰۰گرم در روز
تولید روزانه  ۷هزار تن
 ۷۰درصد زباله تر
دفن بهداشتی
نصب و راهاندازی زبالهسوز
تصفیه خانه با توان تصفیه  ۱۲۰۰مترمکعب در روز؛
بازیافت بسیار محدود و کمپوست ازمواد جمعآوری شدهی تفکیک نشده در مبدا
استحصال گازهای متصاعده (به طور عمده متان)
زبالهدزدی و بازیافت غیربهداشتی در تقی آباد (خارج از محدوده منطقه  ۱۸شهرداری)

سرانه تولید زباله در اروپا
حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰گرم در روز
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بازیافت
عبارت است از آمادهسازی مواد مصرف شده برای استفاده مجدد.

به طور خالصه ،مواد آلی به کود کمپوست بدل میشود و مواد غیرآلی
(مثل شیشه و پالستیک و  )...برای استفاده در تولید محصوالت دیگر به
کار میروند.

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه ،آب و انرژی
مثال:
 با بازیافت آلومینیوم  ۹۰درصد انرژی کمتری مصرف میشود تا تولیدآلومینیوم از سنگ معدن.
 کاهش تخریب  ۹۰هزار هکتار جنگل ،کاهش مصرف  ۱۲میلیون لیتر آب و ۱۲۰هزار کیلووات برق با بازیـافت هر تـن کاغذ باطله.

( PETE -۱کد  :)۱پلیاتیلن ترفتاالت ،قابل بازیافتترین و معمولترین پالستیک است که به عنوان بطریهای آب ،نوشابه و ظرفهای یکبار مصرف و غیره استفاده
میشود .محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطریهای آب ،ساک ،لباس ،کفش ،روکش مبل ،فیبرهای پلیاستر و غیره تبدیل میشود.
( HDPE -۲کد  :)۲پلیاتیلن با غلظت باال که بهراحتی و به سرعت بازیافت میشود .پالستیک نوع خشک است اما زود شکل میگیرد و معموال در قوطی شویندهها،
بطریهای شیر ،قوطیهای آبمیوه ،کیسههای زباله و غیره به کار میرود .با بازیافت تبدیل به لولههای پالستیکی ،قوطی شویندهها ،خودکار ،نیمکت و غیره میشود.
( PVC -۳کد  :)۳پلیوینیل کلوراید سخت بازیافت میشود .با آن که محیطزیست و سالمت افراد را به خطر میاندازد ،هنوز در همه جا در لولهها ،میزها،
اسباببازیها و بستهبندی و غیره به چشم میخوردPVC .بازیافت شده به عنوان کفپوش ،سرعتگیر ،پنل و گل پخشکن ماشین استفاده میشود.
( LDPE -۴کد  :)۴پلیاتیلن با غلظت پایین است .ویژگی آن قابلانعطاف بودنش است .معموال در نخهای شیرینی ،بستهبندی ،قوطیهای فشاری ،کاورهای خشکشویی
به کار میرود .بعد از بازیافت به عنوان بستههای حمل نامه ،سطلهای زباله ،سیمبند و غیره استفاده میشود.

( PP -۵کد  :)۵پلیپروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوقالعاده مقاوم است .به عنوان نی ،درهای بطری و قوطی استفاده میشودPP .بازیافت شده در چراغ
راهنمایی و رانندگی ،پارو ،جای پارک دوچرخه و قفسههای کشویی کاربرد دارد.
( PS -۶کد  :)۶پلیاستایرن که به فوم معروف است در ظروف یکبار مصرف دردار و امثالهم به کار میرود .فوقالعاده سبک ولی حجیم استPS .به دلیل آن که گرما
را زیاد منتقل نمیکند ،کاربرد زیادی دارد .با آن که این ماده جزو برنامههای بازیافت شهرداریها نیست اما میتواند به عایقهای حرارتی ،شانههای تخممرغ ،خط کش
و ظروف پالستیکی تبدیل شود.
 -۷سایر (کد  :)۷سایر پالستیکها مانند پلیاورتان میتوانند ترکیبی از پالستیکهای فوق باشند .جزو بازیافت نیستند .محصوالت با کد  ۷میتوانند هر چیز از زین
دوچرخه گرفته تا ظرفهای  ۵گالنی را شامل شوند .بسیاری از بازیافتکنندگان ،پالستیک با این کد را قبول نمیکنند اما رزین این پالستیکها قابل تبدیل به الوارهای
پالستیکی و مواد سفارشی هستند.

کدها و اعداد نشاندهنده نوع رزین پالستیک است که به تفکیکشان از هم کمک میکنند.

پرسش و پاسخ

کمپوست
فرآیندی است که در آن مواد آلی پسماندها (و حتی فاضالب) تجزیه شده و به کود تبدیل میشود که شاید یکی از قدیمیترین روشهای
بازیافت باشد .اگر این فرآیند به درستی انجام شود برای تقویت خاک ارزش قابل مالحظهای خواهد داشت.
کمپوست یکی از روشهای دفع زباله در مناطق روستای است که میتواند اثربخشی باالیی نیز داشته باشد.

معایب کمپوست

مزایای کمپوست


افزایش خلل و فرج خاک



سرمایه گذاری اولیه باال



تهویه خاک



جداسازی شیشه ،فلزات و سایر مواد غیر قابل



افزایش ظرفیت حفظ آب

تجزیه بیولوژیکی



به عنوان اصالح کننده خاک در کشاورزی



نداشتن بازار فروش مطمئن



کاهش فرسایش و چسبندگی خاک



جلب و تکثیر مگس ها در مراکز تولید

پرسش و پاسخ

گذری به دو نقطه جهان
آمریکا
 تولید  ۲۵۴میلیون تن زباله در سال ۲۰۱۳ بازیافت  ۸۷میلیون تن (بیش از )۳۴٪ میزان بازیافت زباله در ایالتهای مختلف متفاوت است؛ مثال ۹درصد در آالسکا و وایومینگ و  ۴۰درصد در نیویورک و ویرجینیا

هلند
کاغذ و کارتن ،فلزات ،پارچه ،پالستیک ،زبالههای تر ،شیشه رنگ و

شیشه های سفید ،باتری و مواد سمی

نقش شهروندان؟

پرسش و پاسخ

حقوق معنوی
• اختصاص :این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative
 for Civic Educationاختصاص دارد و استفاده از آن میبایست با ذکر
نام سازمان تهیهکننده انجام شود.
• غیر تجاري :این مطلب برای استفادههای غیر تجاری است و برای
هیچگونه منفعتی بهرهبرداری نخواهد شد.
• اشتراک :اگر میخواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما
میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز Civic E-Collaborative for
Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات
را باید با  E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک بگذارید.

