طالی كثیف  -آشٌایی با اصَل هدیریت زبالِّای خاًگی

یكی از شاخصّای هْن در هحیط زیستًَ ،ع برخَرد با اًَاع زبالِّا است .اهرٍزُ تَلید اًبَُ زبالِ از هشكالت
دًیای هدرى است .در بسیاری از جَاهغ ،هشكل اساسی تَلید ،تَزیغ ٍ هصرف كاال ًیست ،بلكِ هشكل اصلی از بیي
بردى بقایا ٍ فضَالت كاالّاست .هدفَى كردى ٍ سَزاًدًسبالِّا از راّكارّایی است كِ بسیاری از كشَرّا از
جولِ ایراى بِ آى دست هیزًٌد ،اها بْتریي راُ هقابلِ با زبالِّا ،جداسازی ٍ بازیافت آًْاست تا دٍبارُ بْرًٍد
تَلید بازگردًد.
تٜشٙىیشی ّجذد صتاٍ ٗ ٚتاصیافت آٓ ماس سادٙای ٕیست ٗ ٕیاص ت ٚصیشساختٛای ػَْی ٗ فٖی ٗ فشٖٛيی داسد .ضایذ تخص
فشٖٛيی دسایٔ ماس اص  ِّٜ ْٚٛتش تاضذ .ضٜشٕٗذآ تایذ ت ٚىٕ٘ٚای آّ٘صش تثیٖٖذ م ٚدس تٍ٘یذ صتإٍ ٚقص مْتشی داضتٚ
تاضٖذ ٗ ْٛچٖیٔ جذاساصی اٍٗی ٚصتاٍٛٚا سا دس ّٖضً إجاُ دٖٛذ تا ماس تاصیافت إٜٓا آسآتش ض٘د .دس مط٘س ّا سٗصإٛ 40 ٚضاس
تٔ صتاٍ ٚتٍ٘یذ ّی ض٘د م ٚحذٗد  50دسصذ اص إٜٓا دفٔ ّی ضٕ٘ذ ،دس حاٍی م 90 ٚدسصذ اص ّ٘اد ّ٘ج٘د دس صتاٍٛٚا قاتٌ
تاصیافت است.
صتاٍ ٚدس فشٖٛو ٍغت ت ٚفض٘الت جاّذٕ ،یْ ٚجاّذ یا ّایؼی ىفتّ ٚی ض٘د م ٚت ٚدسد ٕخ٘س ت٘د ٗ ٙدٗس سیختّ ٚی ض٘د .اّا آیا
صتاٍٛٚای خإيی  ِٛدسایٔ تؼشیف جای ّی ىیشٕذ؟ تذٗٓ ضل صتاٍٛٚای خإيی اىش تفنیل ضٕ٘ذ ٗ ّذیشیت صحیحی دس
تاصیافت إٜٓا اػْاً ض٘د ّی ت٘إٖذ ،تخطی اص سشّایٛٚای َّی سا تاص ىشدإٖذ ِّٜ.تشیٔ صتاٍٛٚای خإيی ػثاستإذ اص :پس
ّإذٛٙای ّ٘اد خ٘سامی ،ماغز ،ضیط ،ٚفَضات ،پالستیل ٗ پاسچ .ٚت ٚدٍیٌ افضایص جْؼیت ،صتاٍٛٚای ضٜشٛا ٕیض افضایص یافتٚ
است .اص آٓ ىزضت ،ٚسٗاج فشٖٛو ّصشف سثة ضذ ٙدس ضٜشٛای تضسىی چ٘ٓ تٜشآٛ ،ش فشد سٗصإ 900 ٚىشُ صتاٍ ٚتٍ٘یذ
مٖذ.
تر ٍ خشك را با ّن ًسَزاًین!
صتاٍٛٚای خإيی ت ٚدٗ ٕ٘ع تش ٗ خطل تقسیِ ّی ضٕ٘ذ 30 .دسصذ صتاٍٛٚای خإيی خطل ٗ  70دسصذ صتاٍٛٚای تش است.
صتاٍٛٚای تش ضاٌّ پس ّإذٛٙای ىیاٛی ٗ حی٘إی ّثٌ پس ّإذ ٙسثضیٛا ،پ٘ست ٗ ضایؼات ّی٘ ،ٙاستخ٘آ ٗ ضایؼات ى٘ضت
ٗ ّشؽ ٗ ّاٛی ٗ صتاٍٛٚای خطل ٕیض ضاٌّ ماغز ٗ ّق٘ا اػِ اص سٗصٕاّ ،ٚمتاب ،دفتش ٗ ماغز ،إ٘اع پالستیل ،ظشٗف یل تاس
ّصشف ،اسثاب تاصی ٗ ق٘عیٛای فَضی ٗ ضیطٚای است .باید ّوَارُ زبالِّای تر ٍ خشك را از یكدیگر جدا كٌین
ٍحداقل كاری كِ ّر شْرًٍد هی تَاًد اًجام دّد ّویي است كِ دٍ كیسِ زبالِ در هٌسل درًظر بگیرد ،یكی برای
زبالِّای تر ٍ یكی برای زبالِّای خشك.
ضرر ٍ زیاًی كِ خَدهاى هیبیٌین
ٛش تٔ صتاٍ ،ٚحذٗد ّ 400تش ّنؼة ىاص ىَخإٚای دی امسیذ مشتٔ ّتصاػذ ّی مٖذ ٗ اص ٛش تٔ صتاٍ 400 ٚتا ٍ 600یتش ضیشاتٚ
خاسج ّی ض٘د مّ ٚی ت٘إذ آثاس صیست ّحیغی ٕاّغَ٘تی تش آب ٗ خاك داضت ٚتاضذ ٗ ّحٌٛای دفٔ صتاٍٛ ٚش سٗص ىستشش
تیطتشی پیذا مٖٖذ .تاصىطت ّ٘اد ّ٘ج٘د دس صتاٍ ٚت ٚدأّ عثیؼت ،دس تسیاسی اص ّ٘اسد خیَی ت ٚعً٘ ّی إجاّذ ٗ ایٔ ّ٘اد

ساًٛا تاػث آٍ٘دىی ٗ آسیة تّ ٚحیظ صیست ّی ضٕ٘ذ .ضیط ٗ ٚق٘عیٛای فَضی ٗ تٗ ٚیژ ٙآٍّ٘یٖیّ٘ی ،صذٛا ساً سٗی
صّیٔ تاقی ّی ّإٖذ.
میسٛٚا ٗ ظشٗف پالستینی م ٚیل سٗص ت ٚدٍیٌ سثنی ٗ دٗاُ إٜٓا ساخت ٚضذٕذ ،اّشٗص ٙػاٌّ تضسه تشیٔ ّطنالت صیست
ّحیغی ٛستٖذ .پالستیل غیش قاتٌ تجضی ٚاست ٗ میسٛٚای ٕایَٕ٘ی ت ٚع٘س ّت٘سظ  500ساً دس ّحیظ تاقی ّی ّإٖذ.
میسٛٚای پالستینی ْٛشا ٙتاد ْٚٛ ،جا پخص ّی ضٕ٘ذ ٗ تیطتش إٜٓا سش اص دسیا دس آٗسد ٙیا تٗ ٚسیَ ٚجإذاسآ تَؼیذ ٙضذٗ ٙ
سثة ّشه إٜٓا ّی ضٕ٘ذ .چٖإچ ٚپالستیل ٗ ٕایَ٘ٓ ّ٘ج٘د دس صتاٍ ٚس٘صإذ ٙض٘د ،اسیذ مَشیذسیل ایجاد ّی مٖذ م ٚتاػث
آٍ٘دىی ٘ٛا ٗ آسیة سسإذٓ ت ٚإسآ ٗ دیيش ّ٘ج٘دات ّی ض٘د.
ٛضیٖ ٚجْغ آٗسی ٗ دفٔ ٛش تٔ صتاٍ ،ٚحذٗد ٛ 35ضاس سیاً است .تشای تٍ٘یذ ٛش تٔ ماغز ،تایذ  15اصَ ٚدسخت تّٖٖ٘ذ قغغ
ض٘د ٗ تشای تٍ٘یذ ٛش تٔ آٍّ٘یٖیُ٘  4تٔ سٖو ّؼذٓ ٗ  7تٔ صغاً سٖو ٗ قیش الصُ است .تشای تٍ٘یذ ضیط ،ٚتایذ ّقذاس
صیادی ضٔ ٗ ّاس ٚاص صّیٔ استخشاج ض٘د .ػٌْ حفاسی ٗ استخشاج ّٖظش ٙصضتی تّ ٚحٌ ّؼذٓ ّی دٛذ ٗ ػالٗ ٙتش آٓ ّقذاس
صیادی س٘خت ٗ آب ٕیض ّصشف ّی ض٘د.
ْٛچٖیٔ إثاضت ٚضذٓ صتاٍٛٚا ّنآ خ٘تی تشای سضذ ّینشٗبٛا ٗ تٍ٘یذ ٗ تنثیش حطشات ٗ جإ٘سآ ّ٘ری ّإٖذ ّ٘ش است،
صیشا صتاٍ ٚس ٚػاٌّ سضذ ٗ تنثیشایٔ جإذاسآ یؼٖی ّ٘اد غزایی ،سع٘تت ٗ پٖاٛيا ٙسا تا خ٘د داسد .عثق تشآٗسدٛای ػَْی دس
ٛش ىشُ خامشٗت ٚتیٔ ٛ 50ضاس تا ّ 10یَی٘ٓ تامتشی ّختَف ٗج٘د داسدّ .يس مٕ ٚاقٌ إ٘اع اسٜاًٗ ،تا ٗ ...است ٗ ّ٘ش مٚ
تنثیش آٓ تستيی تّ ٚیضآ صتاٍ ٚداسد ٗ تیف٘س ٗ عاػ٘ٓ سا اضاػّ ٚی دٛذ ،دس اثش إثاضتيی صتاٍ ٚسالّت ّحیظ إسإی سا تٜذیذ
ّی مٖٖذ.
تؼضی اص صتاٍٛٚای خإيی ّثٌ إ٘اع تاتشی ،الّپٛای ّٜتاتی ٗ جی٘ٙای ٗ ٍ٘اصُ اٍنتشٕٗینی ت ٚػَت داضتٔ سشب ،جی٘ٗ ٙ
مادّیُ٘ دستشمیة خ٘د ،خغشٕاك ٛستٖذ.
زبالِّا را در هٌسل جداسازی كٌین
صتاٍٛٚای آضپضخإ 70 : ٚدسصذ اص صتاٍٛٚای خإيی سا چٖیٔ صتاٍٛٚایی تطنیٌ ّی دٖٛذ .ایٔ قثیٌ صتاٍٛٚا م ٚتیطتش ضاٌّ پس
ّإذٛٙای ّ٘اد غزایی ،سثضیٛا ٗ پ٘ست ّی٘ ،ٙاستخ٘آ ،پ٘ست ّشؽ ٗ ّاٛی است ّی ت٘إٖذ ت ٚمْپ٘ست تثذیٌ ضٕ٘ذ.
مْپ٘ست م٘د تسیاس ّٖاسثی تشای دسختآ ٗ ىیاٛآ است .ایٔ صتاٍٛٚا ٕثایذ دس میسٛٚای پالستینی صتاٍ ٚقشاس ىیشٕذ .تشای چٖیٔ
پسْإذٛایی الصُ است میسٛٚایی اص جٖس ماغز دس ٕظش ىشفتّ .ی ت٘آ تا استفاد ٙاص سٗصٕاّ ٚتاعَ ٚپامت ّٖاسثی تشای ایٔ
ع٘س صتاٍٛٚا ساخت ،حتی اىش دس ّٖضً خ٘د تاغچ ٚداسیذ ّی ت٘إیذ ،ایٔ ّ٘اد سا دس تاغچ ٚدفٔ مٖیذ تا ت ٚم٘د ّٖاسثی تشای
خاك تاغچٚتآ تثذیٌ ضٕ٘ذ .اص  30دسصذ تاقی ّإذٕ ٙیض  20دسصذ ماّالً قاتٌ تاصیافت است ٗ  10دسصذ سا ٕیض تایذ س٘صإذ یا
دفٔ مشد .فَضات ،ضیطٛٚا ٗ ّ٘اد پالستینی قاتٌ تاصیافت ٗ تثذیٌ تّ٘ ٚاد قاتٌ استفادٛ ٙستٖذٍ .ثاسٛای دٗس سیختٖی سا سٗی
 ِٛقشاس دٛیذ ٗ إٜٓا سا تا عٖاتی تثٖذیذ .ایٔ ٍثاسٛا ٕیاصی ت ٚمیس ٚپالستینی ٕذاسٕذ ٗ ّی ت٘إیذ تْٛ ٚآ ضنٌ دس ّحٌ جْغ
آٗسی صتاٍٛٚا قشاس دٛیذّ٘ .اد پالستینی حذٗد  5تا  7دسصذ اص صتاٍٛٚا سا تطنیٌ ّی دٖٛذ م ٚتا تاصیافت إٜٓا ّی ت٘آ
میسٛٚای پالستینی جْغآٗسی صتاٍ ٚساخت .فشاّ٘ش ٕنٖیِ م ٚدس مط٘س ّا سٗصإٛ 40 ٚضاس تٔ صتاٍ ٚتٍ٘یذ ّی ض٘د ٗ 50
دسصذ إٜٓا دفٔ ّی ض٘د.
ماغزٛای تاعَ ،ٚجؼثٛٚای ضیشیٖی یا ٗسایٌ ،سٗصٕاّٛٚا ٗ ...سا ٕیض ّی ت٘إیذ پس اص جْغ آٗسی ت ٚفشٗش تشسإیذ یا تٔ خشیذ

متاب دسیافت مٖیذ.تٜتش است تذإیذ تیص اص  70دسصذ اص ٛضیٖٛٚای تاصیافت صتاٍٛٚاّ ،شت٘ط ت ٚجْغآٗسی إٜٓاست.
ضٜشٕٗذآ دس ماٛص چٖیٔ ٛضیٖٛٚایی تسیاس ّؤثشٕذ .تفنیل صتاٍ ٚاص ّٖضً ّی ت٘إذ ت ٚعشح تاصیافت ،مْل تسیاس تضسىی مٖذ.
فرزاًِ فَالدبٌد-تبیاى

