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تبديل يك خطر صحي به يك منبع اقتصادي
زبالگ هاي خانگي بگ نامهاي مختلفي مثل آشغال ،ضايعات ،پسمانده وغيره ياد ميگردند .حتمي نيست كگ اين زبالگ ها تبديل
بگ يك مشكل صحي گردند .امكان دارد كگ آنها را بگ يك در آمد ،يا منبع توليد محصوالت جديد تبديل كرد .اما در صورتيكگ
زبالگ ها بصورت مطمئن جمع آوري نشده ،جدا نگرديده ،دوباره استفاده نشده ،بازيابي نگردند و بخوبي جابجا نشوند كثيف و زشت
بوده ،بوي بد پيدا كرده و سبب مشكالت صحي جدي ميگردد.
بسياري از ما عادت داريم تا هرچيز را دور بياندازيم ،بگ اين تصور كگ حتما يكي ديگري متوجگ بوده و مسووليت جمع آوري
زبالگ ها و كثافات ما را بگ عهده خواهد گرفت .در شمار زيادي از موارد ،اين مردم فقير هستند كگ مجبور ميشوند برروي اين
آشغالها زندگي كنند ،همان زبالگ ها ايكگ بقيگ اعضاي جامعگ با بي پروايي مسبب آنها بوده اند .و همين گروه اند كگ بگ جمع
آوري ،دستگ بندي ،صفاكاري و تبديل اين ضايعات بگ منابع قابل استفاده اشتغال دارند (بازيابي منابع) .گرچگ همگ كس ميداند كگ
كار اين دستگ از مر دم براي پاک ماندن طبيعت وحفظ صحت انسانها بسيار حياتي است ،ولي كمتر اتفاق افتاده كگ آنها دستمزد
خوب گرفتگ و يا با ايشان بگ احترام برخورد صورت گيرد.
مديريت زبالگ ها ،بشكلي كگ نگ بگ جامعگ ضرر بزند ونگ هم بگ طبيعت ،ابتدا مستلزم آنست كگ ما ميزان آشغالي را كگ همگ
روزه توليد ميكنيم بگ حد اقل ممكن رسانده و چيز ها ايرا كگ فكر ميكنيم قابل استعمال دوباره هستند بازيابي كنيم .همگ افراد
جامعگ ،خصوصا دولت ها و صنايع بزرگ كگ عمده ترين توليد كننده گان زبالگ ها هستند ،بايد مسؤليت ضايعات خود را بصورت
كامل بدوش گرفتگ و از صحت و حيات همگان حفاظت نمايند.
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چگونگ ايزينگ صحتمندي و احترام بيشتري بدست آورد
كار هر روزه ايزينگ  Esengآن بود كگ بگ اطراف شهر باندونگ ( واقع در اندونيزيا) رفتگ و زبالگ ها را جمع آوري نمايد .چون
خانۀ وي از منطقگ ايكگ آشغال هاي ارزشمند داشت خيلي دور بود ،بيشتر وقت وي در راه رفتن و آمدن صرف ميشد و هميشگ با خود
يك بوجي (توبره) بزرگ آشغال را حمل ميكرد .آشغال هاي جمع شده را هر شب دستگ بندي كرده و بگ معاملگ گران در صبح روز
بعدي ميفروخت .بعضي از معاملگ گران شيشگ را ميخريدند ،عده ديگر فلزات كهنگ را ،و دستگ اي هم بگ خريد كاغذ عالقگ نشان
ميدادند .اشيايي را كگ خريداران از گرفتن آن خود داري ميكردند در اطراف خانگ ايزينگ بصورت انبوهي ذخيره شده بود .حويلي خانگ
وي خيلي پر شده بود و تقريبا بگ يك زبالگ داني بسيار خطرناک تبديل گرديده بود .هيچ كس وجود نداشت كگ بگ ايزينگ كمك كند
تا وي از شر آشغال ها خالص شود .گاهي اوقات وي بگ كدام مرض ميكروبي مبتال ميشد و ماه ها مريض بود و بگ كسب وكارش
سكتگ گي وارد مي آمد .دفعگ آخري يك تب و لرز بسيار بدي گرفت و معلوم شد كگ دليل آن پشگ هاي مالريا بوده كگ در بين تاير
كهنگ داخل حويلي جاي گرفتگ بودند .با وجود اين همگ كار سخت ايكگ انجام ميداد ،گاهي پوليس ها مزاحم وي ميشدند زيرا آنها
ديده بودند كگ وي در مقابل دكان هاي بازار آشغال ها را دستگ بندي ميكند و سبب اخالل ميگردد.
ايزينگ و شماري ديگر از آشغال روبها تصميم گرفتند تا مركزي را بوجود آورند كگ بگ
فروش اشياء دست داشتگ ايشان كمك نموده ،و همچنان امتيازات بيشتري را مانند تقسيم
كردن معلومات ،تجهيزات و دانش براي آنها بگ ارمغان آورد .از يك مؤسسگ محلي بازديد
نمودند كگ براي احقاق حقوق كارگران و كسانيكگ در امور محيط زيست مشغول بودند،
فعاليت ميكرد .بعد از چندي آنها با يكديگر بگ توافق رسيدند كگ
يك پروگرام كامل بازيابي زبالگ ها را ايجاد نمايند.
اعضاي اين مؤسسگ محيط زيستي از شاروالي خواستند
تا از پروگرام آنها حمايت كند ،و پوليس و دوكانداران با احترام
بيشتري با جمع كننده گان زبالگ ها برخورد كنند .مقامات شهر
با ايشان موافقگ نمودند و قرار شد كگ يك مركز براي ايزينگ
و همكارانش اختصاص داده شود تا بتوانند زبالگ هاي جمع
آوري شده را دستگ بندي كنند .بهركدام از آشغال روبها يك
گاري با چرخ داده شد كگ در بين آن زبالگ هاي خود را تا بگ مركز
حمل مي نمودند ،يا اينكگ مستقيما آنرا بگ معاملگ گران تحويل
ميدادند.
همچنان مركز بازيابي زبالگ ها (دوباره بدواران اندازي) بگ كارگران دستكش و بوت محافظتي داد تا در هنگام كار از اشياي
نوک تيز و هم ميكروب ها و امراض محافظت شوند .هنگاميكگ كاركنان مركز بازيابي منابع مطلع شدند كگ ايزينگ بگ مريضي
مالريا مبتال هست ،بگ وي كمك نمودند تا ادويگ و مراقبت هاي صحي الزم را در كلينيك دريافت نمايد.
گرچگ ايزينگ هنوز هم سخت كار ميكند و بگ جمع آوري آشغالها مصروف است ،اما صحت وي خيلي بهبود يافتگ و خانگ اش
مثل يك ذخيره آشغال معلوم نمي گردد .اكنون پوليس ها و دوكانداران احترام الزم را براي ايشان ميگذارند و ميدانند كگ كار اين
گروه از مردم براي حفظ صحت جامعگ بسيار مهم است .شهر نيز بگ مركز بازيابي منابع و محيط پاكتر خود افتخار ميكند.
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بعضي از زباله ها به آساني دفع نمي گردند
آشغالها در هر جاي عالم يك مشكل اند زيرا كگ تمام مردم دنيا زياد زبالگ توليد ميكنند .طوريكگ در اطراف خود ديده ميتوانيم زبالگ
هاي شامل پالستيك ،شيشگ و فلز بگ آساني دفع نمي شوند.
درگذشتگ غذا وديگر آشيا را در بين ظروف طبيعي يا دوباره قابل استفاده مي پيچيدند ،مانند برگ كيلگ و ورق اخبار .ظروف و ديگر
وسايل كار آمد معموال از گل ،چوب ،ويا ديگر مواد ساختگ ميشدند كگ منشاء اصلي آنها خاک است .وقتيكگ اين اشيأ از مفيديت خود خارج
ميشوند ،تبديل بگ زبالگ نمي گردند چون بزودي تجزيگ گرديده و دوباره بگ خاک تبديل ميگردند.
اما امروزه اين پروسگ تغيير نموده است ،چراكگ صنايع بيشتر از پالستيك ها ،فلزات و مواد كيمياوي براي ساخت اشياء استفاده ميكنند.
اين تركيبات وقتي از حالت استعمال خارج شوند تبديل بگ زبالگ ميگردند .همگ اشياۀ از بوتل وسطل وخريطگ گرفتگ تا موتر ،كمپيوتر ،و ديگر
محصوالت صنعتي كگ مقاوم و سبك اند ،مدت زمان خيلي طوالني ضرورت دارند تا تجزيگ گردند .بستگ بندي كردن مواد در قطي ها ،بوتل
ها و خريطگ هاي پالستيكي انتقال و فروختن آنها را آسان ميكند ،اما اين ها زبالگ هاي بيشتري توليد ميگردد

دوران حيات يك خريطۀ پالستيكي
مردم عادت كرده اند كگ براي انتقال خريد هاي خود از خريطگ هاي پالستيكي استفاده كنند .نتيجگ اينكار آن شده كگ امروزه اين
خريطگ ها بگ مليون ها توليد شوند وتبديل بگ عمده ترين محصوالت ساختگ شده از پالستيك گردند .ما هر روزه مليون ها عدد ازين خريطگ
ها را خريده و دور مي اندازيم.

نفت خام از كف دريا يا عمق
زمين استخراج مي ردد.

اين نفت در تصفيه خانه پروسس شده
و بامواد كيمياوي دي ر يكجا مي ردد
تا پالستيك استحصال شود .اين
پالستيك خام تبديل به محصوالت
دي ري مي ردد ،از جمله خريطه هاي
كه هر روزه آنها را استفاده ميكنيم.

بخاطريكه نفت ارزان بود و
استعمال خريطه هاي پالستيك
آسان ،استفاده از آنها رواج
سرانجام اين خريطه در سركها ،ميدان ها و محالت جمع شده و

جهاني پيدا كرد .گاهي اين

انبار هاي آشغال را ميسازند .اين خريطه ها مجاري آب را بند كرده،

خريطه ها فقط براي چند دقيقه

و حيوانات را خفه ميكنند .سوختاندن آنها تركيبات زهري را در هوا

استفاده گرديده و دوباره به دور

آزاد ميكند .اگر به زمين دفن شوند ،هيچكس نمي داند چه مقدار

انداخته ميشدند.

زمان دربر خواهد گرفت تا آنها تجزيه شوند.
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مديريت ضعيف و مخلوط نادرست زباله
ها
وقتيكگ آشغالها تجمع نموده و اطراف ما را پر ميكنند،
بسيار زننده بنظر خورده وتبديل بگ اشياي بد بو ،نا مطبوی و مضر
براي صحت ميشوند .اگر اين آشغال از هم جدا نشده ودستگ
بندي نگردند ،مشكالت ناشي از آنها بسيار بزرگتر از ميزاني
ميگردد كگ قابل كنترول باشد .وقتي زبالگ هاي مضر ،مانند
بطري قديمي و ضايعات طبي ،بهمراه كاغذ و بقاياي آشغال
هاي خانگي يكجا شوند ،اين مخلوط خيلي خطرناک شده
وبسختي ميتوان آنها را بصورت مصئون دفع كرد.
بعضي از ضايعات بزودترين فرصت ازبين ميروند،
اگر اين ضايعات بصورت درست دفع نشوند ،مشكالت طبي
وعده دي ر وقت بيشتري را دربرمي يرند .اما شماري از
عديده اي را باعث ميگردند:
زباله ها شايد هرگز تجزيه ن ردند!
 دند هاي سرباز آشغال محل زندگي وتخم گذاري
جوندگان ،مگسها ،پشگ هاي مختلف النوی ،مادر كيكها و حشرات ديگريست كگ هركدام باعث امراض متفاوتي ميشوند ،مانند مالريا ،تب
دنگ (تب زرد) ،هيپاتيت ،تيفوس و غيره.
 ساحات دفع و انبار شدن آشغالها جاي پرورش ميكروب هاي مرضي است .اين ميكروبها سبب منتن شدن اطفال و كساني
ميگردند كگ اين آشغالها را جمع آوري نموده و ميفروشند .ميكروب هاي داخل اين زبالگ ها امراض مختلفي را ايجاد ميكنند ،مثال :اسهاالت،
كولرا ،سكابيس ،تيتانوس ،فنگس و ديگر امراض جلد و چشم .
 آشغالها سبب بند شدن مجاري آب و كانال هاي آبرو گرديده ،و باعث ميشوند تا دند آب تشكيل شود .اين آبهاي ايستاده عالوه
ازينكگ محلي را براي زندگي وتخم گذاري حشرات و پشگ ها فراهم ميكنند ،باعث ايجاد سيالب ها در هنگام باران نيز ميشوند .فاضالب
هاييكگ بگ سيالب مواجگ ميشوند مواد غايطگ انسانها و حيوانات را انتقال داده و باعث ملوث شدن منابع آب آشاميدني و خاک ميگردد.
 وقتيكگ ذخيره گاه هاي كالن زبالگ سقوط ميكنند (يعني تخريب ميشوند) ،بگ افراديكگ در زبالگ ها كار ميكنند و يا در اطراف آن
زندگي مينمايند ضرر ميرسانند.
 تراوش و نفوذ مواد توكسيك كيمياوي بگ منابع آشاميدني و خاک نفوذ كرده و سبب تسمم انسانها براي سالهاي متمادي
ميگردند .بعضي اوقات اين آشغال داني ها بگ اثر موجوديت اين مواد خطرناک بصورت خودبخودي حريق شده يا انفجار ميكنند.
 بعد ازينكگ مواد پالستيكي و ديگر مركبات زهري در فضاي آزاد يا در كوره ها سوختانده ميشوند ،گازات مضره در هوا رها شده و
خاكسترشان منابع آبي و خاک را آلوده ميكنند .در كوتاه مدت اين مواد زهري كيمياوي باعث انتانات صدري ،سرفگ ،دلبدي ،استفراغ ،و
انتانات چشم ميگردند .در دراز مدت امراض مزمن مثال سرطان ونقايص والدي وغيره را سبب ميشوند( .براي كسب معلومات بيشتر در
مود انسينراتور ها يا كوره ها ،بگ صفحگ  423مراجعگ كنيد).
براي تداوي امراضيكگ ناشي از تماس با زبالگ ها اند ،بگ كتاب آنجا كه داكتر نيست ويا ريفرنس هاي طبي مراجعگ كنيد .در هنگام
كار با آشغال هاي خانگي ،دستكش ،ماسك صورت ،بوت ويا موزه هاي بستگ را استفاده كنيد تا كدام ضرر متوجگ شما نشود ( .درين زمينگ
معلومات مزيد را ميتوانيد از صفحات  442و ضميمگ  Aهمين كتاب بدست بياوريد).
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جمع آوري و بازيابي زباله ها توسط مردم
حفاظت نمودن از جوامع درمقابل زبالگ هاي مضر وتبديل كردن آنها بگ منابع قابل استفاده موجب صحتمند شدن مردم ومحيط زيست
گرديده ،و ازضيای پول نيز جلوگيري ميكند .براي مثال ،گروپي از كاركنان تنظيف شهر بوينوس آيرس ،پايتخت ارجنتاين ،دريافتند كگ اگر
تمام كاغذ هاي زبالگ شده را جمع نموده و بازيابي كنند ،ساالنگ حدود ده مليون دالر صرفگ جويي پولي براي شهر نموده اند .اگر همگ اين
پول جمع شده صرف پرداخت معاشات كارمندان تنظيف شود ،بگ هرنفر حدود صد و پنجاه دالر امريكايي در ماه وجگ نقد ميرسد.
همگ اشخاص در هر جامعگ اي مي توانند كگ مسؤليت جمع آوري ،كاهش و دفع مطمئن ضايعات را بدوش بگيرند .اما چون مسٌلگ
زبالگ ها يك مشكل سياسي است ،و تنها زماني حل ميشود كگ دولتمداران ،مرد م و مالكان صنايع بگ هدف بهبود صحت مردم دست بدست
هم دهند .دولتها بايد سعي نمايندكگ بار زبالگ ها را از روي دوش مردم تاحد ممكن برداشتگ و خود مسؤليت را بدوش بگيرند .براي تحقق
اين امرالزم است صنايع مجبور شوندكگ محصوالتي را توليد كنند تا حد اقل زبالگ ها را از خود بجاي بگذارند (ببينيد بگ صفحگ .)458
پروگرام هاي حمايوي دولت براي تشويق نمودن مردم بگ استفاده دوباره از اشياء ،بازيابي ضايعات ،و دفع مطمئن زبالگ ها نگ تنها منابع پولي
را حفظ ميكند ،بلكگ منجر بگ ايجاد فرصت هاي شغلي ،و حل قسمتي از مشكالت اجتماعي ميگردد (صفحات  448 ، 442 ،315و 422
).

يك سير جامعه براي آشنائي با وضعيت زباله ها
برگزاري يك سير جامعگ براي آشنائي با وضعيت آشغالها ،فرصت ايست كگ مردم ميتوانند بگ مشكل آشغالها نظر انداختگ ودربارۀ راه
حل آن با يكديگر بگ بحث بپردازند .در اين جمع مردم ميتوانند بصورت آزادانگ نظريات و نگراني هاي خود را ابراز نموده و اميدهاي خود را
راجع بگ داشتن يك جامعۀ پاكتر وسالم تر بيان كنند .در جريان و بعد ازين راهپيمايي گروپ ميتواند موضوعات مختلفي را بگ بحث بكشد،
مثال قدمگ هاي الزم براي پاک كردن جامعگ و طرح پالن براي بازيابي منابع.

سازماندهي يك سير جامعه براي آشنائي با وضعيت آشغالها

ازمردم دعوت نماييد تا در اين سير معلوماتي شركت كنند
1
براي اينكگ سير معلوماتي شما بيشترين درجۀ مؤثريت را داشتگ باشد ،خوب است كگ نگ تنها مردم اطراف خود را بلكگ همگ
اشخاصي را كگ بگ نوعي بگ جمع آوري آشغالها مصروف اند وكساني را كگ قدرت اعمال تغييرات را در زمينگ هاي جمع آوري ،ترانسپورت،
صفاكاري و پالنگذاري براي بازيابي منابع دارند ،را نيز دعوت كنيد.
 كاركنان صنايع كوچك.
 دالالن ميانۀ زبالگ ها وكسانيكگ در ترانسپورت آن نقش دارند.
 خريداران زبالگ ،يعني آنهاييكگ زبالگ ها را مستقيما جمع نموده و يا از خانگ ها يا فروشنده ها ميخرند
 جمع كننده هاي زبالگ ها ،آنهاييكگ مواد را از سرک ها و انبار هاي زبالگ جمع مينمايند
 مقامات دولتي آنها ييكگ درتنظيف جامعگ نقش دارند

ادامه در صفحه بعد...
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يك جلسه را قبل از شروع سير معلوماتي برگذار كنيد
2
بهتر است كگ قبل از برگذاري سير معلوماتي خود ،يك جلسگ را بهمراه شركت كننده گان ترتيب دهيد تا در آن راجع بگ داليل
اين سير معلوماتي ،اهدافيكگ بايد بگ آن رسيد ،و اينكگ هركسي بگ چي اهدافي ميخواهد با پيوستن بگ اين سير علمي برسد و ديگر مسايل
صحبت نماييد .مهم است تا در مورد مشوق و انگيزه دهنده هر شخص معلومات داشتگ باشيد .بعضي ها امكان از طريق جمع آوري
آشغالهايي كگ بگ بيرون انداختگ ميشوند كسب معاش كنند ،درحاليكگ عده ديگري ميخواهند صحت جامعگ و زيبايي شهر را بهبود بخشند.
سي سال قبل ما همه احتياجات غذايي
خود را توليد ميكرديم .اما امروزه اكثر مواد
غذايي خود را از دوكان خريداري ميكنيم.

همه اشيايي را كه ميخريم در
داخل پالستيكهايي قرار مي يرد
كه محيط را آلوده ميكنند.

حاال همه جا تبديل به
زباله داني شده است!

3
سير معلوماتي خودرا پالن نماييد
بصورت دستگ جمعي با يكديگر تصميم بگيرد تا مسير و محل سير علمي مشخص گردد .سپس يك ليستي از كارهايي را كگ
ميخواهيد ديده شوند ترتيب دهيد .مثال:
 محالت تجمع زبالگ ها ،مجاري آب ،جويهاي عمومي وديگر مسيرها.
 جستجوي فضالت حيواني و انساني در مسير سركها و آبرو ها.
 زبالگ هاي زهري
 حيواناتي را كگ از زبالگ ها تغذيگ ميكنند.
از افراد مسن جامعگ پرسان نماييدكگ قبال در  24يا  34سال گذشتگ وضعيت اين محالت چگونگ بوده است .آيا مقدار آشغال كم بوده،
زياد بوده و يا انوای ديگر زبالگ وجود داشتند؟ در سابق مردم براي ازبين بردن زبالگ ها چي ميكردند؟ راجع بگ همگ اين مسايل در جريان قدم
زدن فكر كنيد.
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قدم بزنيد (به سير شروع كنيد)!
4
گروپ را بگ چند تيم تقسيم كنيد تا هركدام بگ قسمتي از ساحات مورد نظر بروند .چون هر گروپ ممكن است نظرات و مشكالت
متفاوتي را جمع آور نمايند ،شما ميتوانيد آنها را بگ كتگوري هاي مختلف دستگ بندي كنيد .مثال گروه جوانان وگروه بزرگساالن ،ويا دستگ
مردان و زنان .تفاوتي نمي كند اگر تيم هاي مختلطي نيز داشتگ باشيد.
نكات مهمي را كگ هر تيم ياد داشت ميكند عبارت است از اينكگ :آيا در هر ساحگ زبالگ ها چگونگ جمع آوري ميگردند و بگ چي شكل
دفع ميشوند؟ آيا در آنجا آشغالداني عمومي وجود دارد يانگ؟ آيا مردم محلي آشغالها را ميسوزانند يا درفضاي آزاد رها ميكنند؟ آيا آشغال هارا
خود تا محالت دفع يا كوره ها حمل ميكنند؟ آيا اشياي خاصي از زبالگ ها دوباره بازيابي ميگردند (مثل بوتل هاي شيشگ اي و كاغذ هاي
اخبار وغيره)؟ بر سر ضايعات صنايع چي مي آيد؟
در هرگروپ يك نفر بايد مؤظف شود كگ مشكالت دريافت شده را ياد داشت نموده يا ترسيم كند ،بشمول انوای زبالگ هاييكگ ميبينيد.
3

زباله هاي موجود در خانه هاي مردم را ببينيد.
چه نوع زباله ،و به چه مقدار وجود دارد؟
منحيث جزئي از سير معلوماتي ،بگ داخل خانگ هاي مردم رفتگ
(البتگ با كسب اجازه) و ببينيد كگ آنها چگ نوی زبالگ را توليد كرده ،و از
كدام نوی محصوالت استفاده ميكنند .سطل آشغال هر خانگ را از ايشان
گرفتگ و روي زمين چپگ كنيد .محتويات را ميتوانيد بگ پنج كتگوري
تقسيم كنيد:
 پارچگ هاي غذايي و ديگر مواد عضوي مرطوب.
 پالستيكها
 كاغذ
 فلزات
 دير انوای زبالگ ها
كميت كدام يك از همگ بيشتر بوده و از كدام كمترين
است؟ سرنوشت هركدام ازين ضايعات چگ ميشود ،و بعوض
دفع آنها چگ كاري را ميتوان كرد تا بازيابي گردند؟ نمونگ
هايي را از چند خانگ جمع نموده و با خود بگ محل اصلي جلسگ بيآوريد تا بعدا همگ بر روي آن بحث نمايند.
از ياد تان نرود كگ باقيمانده را واپس از روي زمين جمع كرده و در بين سطل آشغال بياندازيد!

با يكدي ر در مورد مشاهدات خود صحبت كنيد
6
در اخير همان روز (يا در روز آينده) ،همگ تيم ها را باهم جمع نماييد تار در مورد چيز هائي كگ آموختگ اند بحث نمايند.
آوري نموده و در مورد مشاهدات شان در جريان سير معلوماتي هر كدام از آنها مباحثگ عمومي صورت گيرد.
از هر شخص بخواهيد تا چيز هائي را كگ در هنگام سير علمي ديده اند با ديگران شريك سازند .بگ همين ترتيب تيم ها نمونگ هاي
جمع آوري شده را بگ ديگران نشان ميدهند .افراد گروه هاي ديگر در صورتيكگ در محالت سير خودشان ديده باشند ،خواهند گفت كگ چگ
مشكالتي را در جامعگ سبب شده ،آيا از آنها استفاده مجدد يا بازيابي صورت گرفتگ است .آيا مردم امكان بوجود آمدن مشكالت صحي و يا
مريضي موجود را در رابطگ بگ زبالگ ها ديده اند؟ آيا كدام راه بهتري براي دفع آشغالها نسبت بگ روش ها ايكگ مردم استفاده مينمايند وجود
دارد يانگ؟
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7

أسباب وتأثيرات محتمله مشكالت را ليست كنيد

سیر جامعه برای معرفی با آشغال ها
علت ها
 عدم كارگيري از زباله ها براي
ساختن كود مخلوط Compost
 سوختاندن آشغالها

 توليد بيش از حد بوتلهاو قطي ها

مشکالت
 بوي بد و دود
 ذخيره شدن
آشغالها

تأثیرات صحی
 سرفه
 وخيم تر شدن وضعيت اطفال
مصاب به آستما
 آلوده شدن آب

از وقتيكه اين سوپر ماركيت
شروع به كار نموده است ،همه
چيز هايي را كه ميخريم در بين
پالستيك گذاشته ميشود .اين
مسٌله بايد در تحت ستون علت
ها بيايد.

يك تسهيل كننده ميتواند تمام مشكالت را ياد داشت گرفتگ شده و بر روي يك تختگ يا صفحگ بزرگ بنويسد .عقيدۀ همگ افراد را
راجع بگ داليل بوجود آمدن مشكل زبالگ ها بپرسيد و آنها را در تحت يك ستون ،در پهلوي مشكالت بنويسيد .سپس سواالتي را درباره طرز
تأثيراين مشكالت بر روي صحت جامعگ طرح كنيد .در ستون آخري جوابات ارايگ شده را ياد داشت كنيد.
مراحل بعدي را پالن بندي كنيد
8
از گروپ بخواهيد كگ تمامي مشكالت عمده را مرور كرده و راجع بگ اقداماتي كگ براي حل آنها اجرأ ميشوند فكر كنند .قدم بعدي
آنست كگ براي حل مشكالت صحي مردم چاره جويي صورت گيرد ،يا بشكلي از شر مشكالت ايجاد شده خالص شويم .سواالتي را از
قبيل ذيل بپرسيد:
 چگونگ يك خانواده ميتواند مقدار آشغالي را كگ توليد ميكند بطريقي كاهش دهد؟
 چگونگ ميتوانيم توليد كود مخلوط  Compostو جدا سازي زبالگ ها را ترويج دهيم؟
 آيا ميتوانيم يك گروپ مردمي را تشكيل دهيم كگ وظيفگ شان جمع آوري و بازيابي زبالگ ها باشد؟
 آيا زمين يا ساحگ اي براي توليد كمٌپوست ويا بازيابي منابع وجود دارد يانگ؟
 نزديكترين كارخانگ بازيابي آشغالها در كجا قرار دارد؟
 چگونگ كارمندان دولت ،رهبران مردمي ،فابريكگ جات وصاحبان صنايع ميتوانند هركدام گوشگ اي از مسؤليت را بدوش گرفتگ
ودر حل مشكل آشغالها سهم بگيرند؟
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مردم جامعگ زبالگ ها را با پول نقد عوض ميكنند
در يك منطقۀ فقير نشين در كوريتيبا  ،Curitibaدر كشور برازيل تعداد زيادي حفره هاي باز زبالگ موجود بود .اين ها
محالت تكثير جوندگاني شده بود كگ امراض را انتقال ميدادند .براي مقابلگ با اين مشكل شوراي شهر يك برنامگ ايرا شروی نمود كگ
شعار آن اين بود" :زباله هاي خود را دور نياندازيد ،ما آنها را ميخريم".
مفكوره اينكار از آنجايي پيدا شد كگ ابتدا شوراي شهر حساب كرد كگ خرج جمع آوري و پاک كردن تمام زبالگ ها چگ مقدار
ميشود .در مرحلگ بعدي ،بعوض اينكگ پول حساب شده بگ كدام شركت خارج منطقگ اي پرداخت شود تا آشغال ها را جمع كند ،آنرا
بگ تعداد خريطگ هاي زبالگ كگ ممكن بود شهروندان تحويل بدهند تقسيم كرده و قيمت هر خريطۀ زبالگ را تعيين نموده و بگ ساكنين
اين مقدار را پيشنهاد كرد.
ل

ي

!

ل

ي

برعالوه از پوليكگ براي خريطگ هاي زبالگ بگ ايشان پرداخت ميشد ،بگ كسانيكگ آشغالهاي خود را بگ موتر جمع آوري زبالۀ شاروالي
تحويل ميدادند يكدانگ تكت ملي بس بگ صورت رايگان داده ميشد .منطقۀ مورد بحث بسيار دور از مركز شهر بود و اين تكت ها براي
مردم فقير ارزش فوق العاده اي داشت .همچنان شهر متذكره براي هر خريطۀ تحويل داده شده ،مقدار وجگ دريافت كرد تا براي ايجاد
باغ جامعگ و ساير پروژه هاي عام المنفعگ مصرف نمايد .بدين ترتيب ساحاتيكگ قبال متراكم از آشغال شده بودند ،اكنون بگ باغ هاي شهر
و پارک هاي پر از درخت تبديل شدند .صحت جامعگ بهبود يافت.
در يك مركز بازيابي منابع با استفاده از زبالگ ها مهاجرين تازه وارد ،اشخاصيكگ معلوليت هاي جسمي داشتند و كسان ديگريكگ
بگ كار احتياج داشتند با جدا كردن و سورت كردن زبالگ ها فرصت كار پيدا نمودند .پارچگ هاي غذائي و بقاياي نباتات براي تهيۀ
كمپوست  Compostمورد استفاده قرار گرفت ،تا بعد در حاصلخيزي پارک هاي شهر و مزاری و باغ هاي محل مصرف گردند.
پالستيك باب و فلزات بگ صنايع فروختگ ميشدند تا دوباره مورد استفاده قرار گيرند .اسفنج هاي پالستيكي ريزه ريزه شده و در
پركردن لحاف و دوشك استعمال ميگرديد.
چند سال بعد از آغاز برنامگ ،مقامات شاروالي پروژه را از اين هم بهتر ساختند .طوري پالن شد كگ شاروالي محصوالت غذايي
تازه را از مزاری نزديك بگ شهر مستقيما بگ قيمت عادالنگ اي خريده ،وآنرا در وقت تبادلۀ آشغال ها بگ مردم بگ جاي پول نقد پرداخت
ميكرد .با يك تير چند نشان زده شد :زارعين قيمت هاي بهتري را براي محصوالت خود دريافت ميكردند ،مردم فقير شهر غذاي
مقوي تر ميخوردند ،و هم شهر پاكتر شد.
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تمام جوامع ممكن است

برنامۀ آشغالهاي خان ي مردمي

همه اين قدم ها را

بعد ازينكگ جامعگ بگ معلومات مشتركي در باره نوی مشكالتي كگ توسط آشغال ها بوجود مي
آيند دست يافتند ،ميتوانند قدم ها ايرا براي حل اين بحران ،و شروی پروژه هاي جديد كگ بگ
نيازمنديهاي مردم توجگ نموده و از قابليت هايشان استفاده كند بر دارند.
يك برنامۀ مكمل مديريت آشغالهاي خانگي توسط خود مردم ممكن است تمام قدمگ هاي
ذيل را در بر داشتگ باشد (معلومات بيشتري را راجع بگ هركدام از قدمگ هاي زير ميتوانيد در
صفحات بعدي دريابيد):
 كاهش دادن ميزان زبالگ ها ايكگ توليد ميشوند ،خصوصات محصوالت زهري و آنهاييكگ

برداشته نتوانند ،خصوصا
در مرحلۀ اول.

قابل بازيابي نيستند.


جدا كردن انواع زباله ها در جاييكگ توليد ميشوند .اينكار سرو كار داشتن با آشغال ها را
آسانتر و محفوظ تر ميسازد.

تمام نيازمندي ها و توانايي



توليد كود كمپوست  Compostاز بازمانده هاي غذايي وديگر مواد
اورگانيك (عضوي).



استفادۀ دوباره از مواد در صورتيكگ امكان داشتگ باشد.



بازيابي مواد استفاده شده و سازماندهي دولت و صنايع در جهت شروی كردن
برنامگ هاي دوباره بگ دوران اندازي يا بازيابي.



جمع آوري ،انتقال وذخيره سازي محفوظ زباله ها .بگ كسانيكگ در اين امور مشغول اند
تا حد ممكن دستمزد هاي عادالنگ اي را پرداخت كنيد.



دفع محفوظ تمام ضايعاتيكگ ديگر قابل بازيابي و قابل استفاده مجدد نيستند.

هاي مردم را در نظر
ب يريد .درمرحله اول فقط
به اهدافي بپردازيد كه
بصورت كوتاه مدت قابل
وصول اند.

كاهش دادن ميزان زباله ها
آشغال ها ايكگ باآلخره در سركها ،خانگ ها و زمين هاي ما ختم ميشوند ،ابتدا در كارخانگ هائي توليد ميگردند كگ آنها را بشكل غير
قابل استفادۀ مجدد يا غير قابل بازيابي ميسازند .يك هدف دراز مدت اين پروگرام ها بايد اين باشد كگ مقدار اين زبالگ هاي توليد شده را
كاهش دهيم .اينكار را ميتوان با تشويق نمودن مردم بگ استفادۀ كمتر از محصوالت ايكگ توليد زبالگ مينمايند عملي كرد .بعضي از طرقي كگ
آشغال ها را كاهش ميدهد عبارتند از:
 محصوالت اگر در بين بستگ بندي هاي عرضگ ميشوند كگ توليد زبالگ ميكند ،خريداري نشوند.
 بهتر است كگ از شيشگ و كارتن استفاده شود (بعوض پالستيك و فلز).
 از خريطگ هاي تكگ اي و سبد هاي خودتان استفاده كنيد ،و از گرفتن خريطگ هاي پالستيكي دوكانها خود داري كنيد.
 مواد غذايي را بگ مقدار هاي بيشتر خريداري نماييد ،تا از تعداد بستگ بندي هاييكگ بگ منزل مياوريد كاستگ شود.

397

زباله هاي جامد :تبديل يك خطر صحی به يك منبع اقتصادي

مردم ميتوانند با صاحبان دوكانها و مقامات محلي همكاري نموده
تا در اولين موقعيت از ورود موادي بگ مملكت جلوگيري بعمل آيد كگ
توليد زبالگ نموده و سبب مشكالت صحي ميشوند.
سازماندهي اجتماعي كمك مينمايد تا فشار الزم بر روي دولت
اعمال گرديده و آنها قوانيني را بوجود آورند كگ صاحبان صنايع را
مجبور نمايد تا مسؤليت زبالگ هاي توليد شدۀ خود را بدوش بگيرند.

تحريم خريطگ هاي پالستيكي
در خارج قريگ ايمونك  Emmonakواقع آالسكا ،اكثرا اتفاق مي افتاد كگ خريطگ هاي پالستيكي از زبالگ داني ها بيجا شده
و توسط باد بگ جاي ديگري انتقال داده شوند .خريطگ هاي منتقل شده در شهر نزديك گالينا بين درخت گير كرده ،يا در بين درياي
يوكون مي افتادند .در ناحيۀ كوتليك كگ رود خانگ يوكون بگ درياي اصلي متصل ميشود ،اين خريطگ ها در حالي بچشم ميخوردند كگ
در اطراف خوكهاي آبي و ماهيان سالمون مرده تجمع كرده بودند (يعني ماهيان و خوكهاي آبي را خفگ ميكردند).
از زمانيكگ اين سگ قريگ استفاده از خريطگ هاي پالستيكي را منع كردند ( سال  ،)2118واقعۀ مذكور ديگر اتفاق نيافتاد .بدنبال
اقدام مؤفقانگ فوق ،حدود  34جامعگ ديگر در اطراف واكناف آالسكا بگ حركت فوق پيوستگ و استفاده از خريطگ هاي پالستيكي را
منع كرده اند و اين تحريم در حال گسترش است .مردم ساكن شهر ها و قريگ جات تشويق ميشوند كگ بعوض خريطگ هاي
پالستيكي ،از بستگ هاي كاغذي ويا تكگ اي استفاده كنند ،كگ اخير الذكر براي چند سال دوام مي نمايد.
بعنوان جزيي از كمپاين تحريم زبالگ هاي پالستيك در آالسكا ،ديپارتمنت ايالتي حفظ منابع طبيعي ،يكجا با شوراي بين القبيلگ
اي تحفظ منابع آب رودخانگ يوكون،
تصميم گرفتند كگ پروگرامي را شروی
كننده ،و در طي آن مردم تعليم داده
شوند كگ چگونگ خريطگ هاي
پالستيكي را دوباره استفاده كنند ،بگ
اين شكل كگ آنها را بگ اشياي ديگر
كار آمد تبديل كنند .حاال مردم ياد
گرفتگ كگ بگ چي شكل اين پالستيك
ها را تبديل بگ فيتگ كرده ،و از آن
دستكول زنانگ ،كفش پاک كن ،سبد
ويا ديگر وسايل را بسازند .گاهي
بعضي مردم اين وسايل دست ساز
را ميفروشند .بگ اينصورت زبالگ ها
ايكگ قبال رود خانگ ها را مسموم
نموده و سبب بند شدن جوي ها و مسير هاي آب ميشدند ،تبديل بگ مواد پول ساز شده اند.

398

زباله هاي جامد :تبديل يك خطر صحی به يك منبع اقتصادي

جداسازي آشغالها در منبع
جدا كردن پسمانده هاي غذايي از شيشگ باب ،كاغذ و ديگر اجناس سبب ميشودكگ بازيابي هركدام آسانتر شده ،دوباره قابل استفاده
گردند و دفع قسمت ها ايكگ كار آمد نيست زودتر صورت گيرد .اينكار باعث كمك بگ صحت اجتمای ميشود كگ دايما از ناحيگ زبالگ هاي
مخلوط و جدا نشده در خطر است (صفحگ  .)314جدا سازي زبالگ ها نخستين مرحلگ در راه منجمنت و ادارۀ بهتر آشغال ها است ،ولي
درصورتيكگ راهي براي استفادۀ دوباره و بازيابي دوبارۀ آنها بصورت مؤثر وجود داشتگ باشد .جداسازي زبالگ ها جزيي از سيستم است كگ
شامل استفادۀ مجدد ،ساختن كمپوست ،جمع آوري منظم ،بازيابي ،و دفع محفوظ مواد اضافگ و زايد ميباشد.

راه هاي جداسازي زباله ها
بيشترين قسمت آشغالهايي كگ در شهر ها ودهات توليد ميشوند عبارت از مواد عضوي (اورگانيك) يا آشغال هاي مرطوب اند
(بازمانده هاي غذايي ،بقاياي نباتي مثل برگ و ساقگ هاي حاصل شده از باغات و مزاری) .بقاياي عضوي توسط اشعۀ آفتاب وآب تجزيگ
ميشوند ويا توسط موجودات حيگ خورده ميشوند (كرمها ،حشرات و باكتريها) ،وتوانايي تبديل شدن بگ شوره و كمپوست را دارند (صفحگ
.)444
در ميان آشغال ها معموال چيزهايي مثل كاغذ ،شيشگ ،فلزات و پالستيك باب بسيار زياد اند .حجم بااليي از آنها را بستگ بندي هاي
دور انداختگ شده تشكيل ميدهد .زبالگ هاي خانگ گي ممكن است ميزاني از مواد زهري نيز داشتگ باشند ،مانند رنگها ،باطري ها ،پمپرز
اطفال ،روغنيات موتر ،حشره كش هاي قديمي و قطي محصوالت شوينده.
جداسازي آشغال ها به دونوع متفاوت

زباله هاي مرطوب به
كمپوست Compost

زباله هاي خشك را بايد

تبديل ميشوند.

دوباره بازيابي ومورد
استفاده قرارداد ،ويا اينكه

زباله هاي

زباله هاي خشك

مرطوب

آن را در جاي مخصوص
دفن كرد.

جداسازي آشغال ها به سه نوع متفاوت

كاغذ هاي
قابل بازيابي

زباله هاي مرطوب به كود
مواد زهري بايد بشكل خاصي

زباله هاي خشك وقابل استفاده ،بازيابي مي ردند.

مخلوط  Compostتبديل

مديريت گرديده وازبين برده شوند

وآنهاييكه دي ر بدرد نميخورند را بايد در جاي

ميشوند.

(صفحه .)410

مخصوص دفع نمود.
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كِي مسوول جداسازي زباله ها است؟
آشغال ها ميتوانند توسط خانواده ها ايكگ آنها را استفاده ميكنند ،صنايع ايكگ آنها را توليد كرده و يا كسانيكگ آنها را جمع ميكنند ،جدا
شده و دستگ بندي گردند .صرف نظر از اينكگ جامعۀ شما از كدام سيستم جمع آوري و جدا سازي استفاده ميكند ،الزم است كسانيكگ در
قسمت بازيابي ،استفادۀ دوباره ،و دفع زبالگ ها كار ميكنند ،مورد احترام قرار گرفتگ و براي كارشان پول پرداخت شود.
جمع كننده هاي زبالگ ها ممكن است با جدا كردن و فروش اقالم با ارزش و بردن بخش هاي باقيمانده بگ مراكز بازيابي پول بدست
مياورند .بعضي از جمع كننده ها شايد بگ فاميل ها ايكگ آشغال هاي شان را جدا نموده اند مقداري پول بپردازند ،ويا از خانواده هاييكگ زبالگ
هاي جدا ناشدۀ شان را ميبرند ،مقداري مزد بگيرند.
درصورتيكگ زبالگ ها را در خانگ جدا ميكنيد ،زبالگ هايي را كگ خشك اند در داخل يك ظرف و كانتينر در داخل منزل نگهداري كرده
ميتوانيد ،تا اينكگ از آنجا بعدا جمع شده و دور گردند .برعكس زبالگ هاي مرطوب و بازمانده هاي غذايي را از تعمير بيرون كنيد تا از آن كود
كمپوست  Compostتوليد شده  ،ويا توسط پروژه محلي كگ اينكار را انجام ميدهد جمع گردد ( صفحات  444تا .)443

جدا كردن و دسته بندي آشغال در زباله داني خيلي خطرناكتر وغير مؤثر تر از آنست كه در خانه ها و دوكانها از هم جدا گردند.
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تركيب كود كمپوست ( :)Compostتبديل ضايعات عضوي به كود مقوي
چون قسم اعظم آشغال هاي خانگي را مواد عضوي تشكيل ميدهد ،جدا سازي و توليد كود كمپوست ازين
بازمانده هاي غذايي و بقاياي نباتي ،از حجم اين زبالگ هائي بگ مقدار زياد مي كاهد .عالوه كردن اين كود
كمپوست بگ زمين ،يكطريق اضافگ كردن دوبارۀ مواد مغذي بگ خاک است.
كود بگ اشكال مختلفي تهيگ ميگردد كگ همگ بستگي بگ
مقدار فضايي دارد كگ ما در اختيار داريم .مقدار كمي از آنها را
ميتوانيم با استفاده از ظروف در داخل هر خانگ يا محل كار
توليد كنيم ،در حاليكگ تركيب حجم هاي بزرگتر بگ فضاي
اختصاصي بيشتري نياز دارد (معموال در شهرها ،دهات
ومزاری ايكگ زمين زياد دارند) ( .طرز استعمال كود مخلوط
را در صفحگ  287ببينيد).
اگر كود كمپوست خوب توليد شود ،بوي خوب داشته
و مانند خاك جن ل نرم و سياه رنگ است.

چ ونه با كِرم هاي زمين كود مخلوط توليد كنيم
كِرم زميني يكي از بهترين توليد كننده گان كمپوست در طبيعت است .اگر در
يك ظرف تعداد كرم زميني سالم را با بازمانده هاي غذايي قرار دهيد ،آنها با خوردن
آن بهترين خاک را براي شما توليد ميكنند .در صورتيكگ شما فضاي كافي را براي
انجام اينكار نداريد ،بكس كرم دار بهترين راه توليد كود كمپوست است.
يك سوراخ را دركف بكس پالستيكي يا چوبي ايجاد كنيد تا هواي تازه داخل
1
خاک شده ،و آب و خاک از آن بيرون گردد.
2

يك بكس دومي يا پطنوس در زير بكس اولي قرار دهيد .اين ظرف دومي
خاک غني شده ايكگ توسط كرم ها توليد گرديده جمع آوري ميكند.

3

بكس باالئي را با بازمانده غذايي ،كاغذ ريزه ريزه شده ،كاه وغيره پر نماييد .يك
بيل پر از كرم ها زميني را از باغ يا مزرعگ گرفتگ و داخل بكس بياندازيد.

بكس كرم دار ممكن است
خيلي ساده باشد...

بازمانده هاي غذايي را بگ تكرار بگ بكس باالئي عالوه نماييد .محتويات بكس را
4
مرطوب نگهداريد اما آنرا بسيار تر نسازيد .قسمت باالي بكس را بايك سرپوش
بپوشاند تا كرمها از شر آفتاب محفوظ باشند.
كرم ها موادي را كگ شما در بكس انداختگ ايد ميخورند ،خاک غني شده توليد
كرده و بگ تعداد خودشان ميافزايند .ممكن است بعضي از كرم ها بگ بكس زيرين بيافتند.،
آنها را گرفتگ و دوباره بگ باالي بكس ببريد ،ويا آنهايي راكگ اضافگ تر از ظرفيت ظرف اند
بگ بكس جديدي انتقال دهيد.

...يا كمي پيچيده تر.

زباله هاي جامد :تبديل يك خطر صحی به يك منبع اقتصادي

401

توليد كود كمپوست و بازيابي منابع توسط مردم
شهر پورتو -نووو  ،Porto Novoپايتخت مملكت بنين در افريقا ،زماني انبار هاي كالن زبالگ داشت كگ بعضي ارتفای شان
حتي بگ چهار منزل ميرسيد .آشغال ها در بين سركها زير نور آفتاب مي گنديدند .تصور آن سخت نيست كگ اين حالت چگ عواقبي
براي صحت مردم شهر داشت .بوي بد متصاعد شده از آنها زندگي را براي بسياري از مردم مشكل كرده بود .بهمين خاطر عدۀ از
مردم يك گروپ را تشكيل داده و تصميم گرفتند تا مراكز توليد كود كمپوست را احداث نمايند تا زبالگ ها را بگ مواد قابل استفاده
تبديل كنند.
با استفاده از كمك ها ايكگ يك مؤسسگ خدمات اجتماعي ارايگ نمود ،اين گروپ مردم توانستد يك ساحگ بزرگ را پيدا نمايند
تا كارخانۀ كود سازي و بازيابي زبالگ ها را تأسيس كنند .يك ادارۀ فرانسوي بگ گروپ پورتو-نوو يك عراده تراكتور ودو دانگ تريلر
باربري اهدا كرد .گروپ متذكره تريلر ها را در نزديكي استيشن قطار و استديوم فوتبال پارک كردند و از مردم خواستند كگ آشغالهاي
خود را در بين آن بياندازند .در ختم هر روز يك تراكتور تريلر هاي پرشده را بگ كارخانگ منتقل مينمود تا كارگران جوان محتويات آنرا
جدا كرده و دستگ بندي نمايند.
ضايعات عضوي بگ داخل حفره هاي انداختگ شده و با برگ درخت خرما پوشيده ميشد تا از آن كود ساختگ شود .تهيگ كنندگان
كمپوست رطوبت ،جريان هوا ،و حرارت را بصورت منظم كنترول مينمودند تا مطمئن شوند كگ زبالگ زود تجزيگ ميشوند .بعد از
گذشت دوماه كود قابل استفاده بود.
تعدادي از جوانان شامل پروژه استفاده از كمپوست را براي كشت نباتات جهت فروش آغاز نمودند .با استفاده از منابع مالي كگ
از طرف پروگرام انكشافي ملل متحد براي ايشان تهيگ شده بود ،مركز قادر شد تا زمين و تخم هاي بذري مورد ضرورت خود را
خريداري نمايد .در اين منطقۀ مملكت بينين خاک غني وجود نداشت و با استفادۀ بيش از حد خاک بسيار فقير شده و از حاصل باز
مانده بود .مگر اين جوانان با استفاده ازكود كمپوست كگ خودشان توليد نمودند توانستند سبزيجات تازه و مقوي را پرورش دهند.
مردمان قريگ نيز كود كمپوست را خريداري نموده و براي غني ساختن زمين خود استفاده نمودند.
پوليكگ مركز توليد كمپوست از راه فروش كود و فروش سبزيجات بدست مي آورد صرف خريد تجهيزات بيشتر ،و استخدام
اشخاص بيكار منحيث جمع آوري كنندگان زبالگ ها و منحيث زارعين سبزيجات و نباتات قابل فروش مينمايد .بگ اينطريق پروژه
خود كفا شده وبگ رشد ادامگ ميدهد.

چ ونه كود كمپوست را بصورت آهسته توليد كنيم
درين روش كار و فضاي كم براي توليد كود الزم است ،و كود مخلوط بعد از شش ماه بدست مي آيد.
1

يك چقري را بگ ابعاد شصت سانتي متر عرض ،شصت سانتي متر طول و يكمتر عمق در زمين حفر كنيد.

2

مخلوطي از زبالگ هاي خشك و مرطوب را در بين حفره بياندازيد.

3

با الي هر بيست سانتي متر مواد اورگانيك حدود سگ سانتي متر خاک بياندازيد و مقداري آب را بگ آن عالوه كنيد ( تا
مرطوب بماند وخشك نگردد).

4

روي حفره را بپوشانيد تا آب باران بگ آن نفوذ نكند .بعد ازيكهفتگ مواد عضوي بايد شروی بگ تجزيگ شدن نمايد .بتدريج كگ
زبالگ ها تجزيگ ميشوند حفره گرمتر ميشود.
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چ ونه كود كمپوست را بصورت سريع توليد كنيم
اگر شما فضاي كافي در اختيار داريد ،ميتوانيد كود را با استفاده ازين روش تهيگ كنيد .اين طريقگ يك تا
چهار ماه وقت ميبرد.
يك ساحگ را بگ عرض يك ونيم متر وطول چهار متر
41
انتخاب نماييد .ساحگ را باچوب نشاني كنيد .خاک را تا بگ عمق
سي سانتي متر با يك وسيلگ نرم كنيد .اينكار باعث ميشود تا آب انباز
زبالگ جذب شده و بگ كرم هاي خاكي كمك ميكند تا بگ انبار زبالگ داخل
شده و آنها را تجزيگ كنند .اگر خاک كنده شده بسيار خشك باشد ،آب بگ
آن عالوه كنيد.
42

دوتا چوب را بگ ارتفای يك آدم قد بلند بگ زمين بكوبيد .موقعيت آنها درست در وسط ساحۀ مورد نظر باشد.
چوبها را بصورت خيلي عميق در زمين نكوبيد زيرا بعدا ضرورت است تا آنها را
بيرون نماييد.

43

4

46

بر روي هركدام از چوبها بگ فاصلۀ بيست سانتي متري از زمين يك خط
نشاني بكشيد .خط دوم را بگ فاصلگ پنج سانتي متر دور تر از خط اول و خط
سوم را دو سانتي متر باالتر از خط دوم رسم كنيد .باز يك فاصلگ بيست سانتي
متري مي آيد...اين عمليگ را هفت يا هشت دفعگ (يعني تا جاييكگ ارتفای چوب
اجازه ميدهد) تكرار نماييد.
تا بگ جاي نشاني اولي ( 24سانتي متري) يك اليگ از بازمانده هاي غذايي ونباتي را انبار كنيد
(بهتر است مخلوطي از مواد جامد و مواد مرطوب باشد) .تمام ساحگ را با اين مواد بپوشانيد و
كوشش كنيد كگ همگ بگ يك سطح يا عين ارتفای باشد .اگر مواد انبار شده خشك
است تا آن اندازه آب عالوه كنيد كگ مرطوب شود ،اما نگ خيلي آبگين.
43
يك اليگ از شورۀ حيواني را مطابق بگ خط دوم (بگ ضخامت  5سانتي متر) بريزيد .پاروي حيواني
اگر تازه باشد بهتر است ،چون گرم بوده و بگ تجزيگ سريعتر زبالگ ها كمك ميكند .بگ روي شورۀ
حيواني اليگ سوم را از خاک تا بگ نشاني يا خط سوم بريزيد (دو سانتي متر) .مراحل ذكر
شده را دوباره از اول تازماني تكرار كنيد كگ زبالگ هاي عضوي موجود شما تمام گردد.
بهر اليگ درصورت نياز مقداري آب نيز اضافگ كنيد .اليگ هاي متعدد ميتوانند تا بگ ارتفای
دومتر يا بيشتر باال آيند .بعد از ختم كار تمام اليگ ها را با يك طبقگ گل بپوشانيد ،و آنرا با
آب تر كنيد.
بعد از ختم كار هر دو چوب نشاني را از ميان انبار بكشيد .اينكار باعث ميشود تا از ميان سوراخ هاي باقيمانده
هوا داخل شده و بگ تجزيۀ مواد كمك كند .با سپري شدن سگ هفتگ كامل ،با استفاده از يك بيل تمام انبار را گشتانده و مخلوط
كنيد .عمليگ مذكور را هر هفتگ يكدفعگ انجام دهيد .مخلوط نمودن باعث سريع شدن روند تجزيۀ مواد عضوي ميشود .هر قدر كگ
مواد بيشتر تجزيگ شود حرارت زيادتر ميگردد .با ختم موعد مقرر ،كگ ممكن بين يك تا چهار ماه باشد ،مواد تبديل بگ كود ميگردند.
عاليم آن اينست كگ بوي مطبوی پيدا كرده ،رنگ آن تاريك بوده و كيفيت آن خيلي باال است.

زباله هاي جامد :تبديل يك خطر صحی به يك منبع اقتصادي

403

براي اينكه بدانيد كه آيا كود كمپوست كيفيت مطلوب را دارد
بدون توجگ بگ اينكگ شما از چي روشي استفاده كرده ايد ،طريقگ ها اي وجود دارد كگ با بكارگيري آن ميتوانيد بفهميد آيا محصول
توليد شما كيفيت مطلوب را دارد ،و يا يك انبار مواد غذائي فاسد شدۀ متعفن است.
 براي تجزيگ شدن ،كود كمپوست نگ تنها بگ زبالگ هاي مرطوب مانند بازمانده هاي غذايي احتياج دارد ،بلكگ مواد
خشك مانند كاه ،برگ هاي زرد وخشك شده ،پوست غلگ جات و كاغذ ريزه نيز ضرور اند .اگر ميبينيد كگ مواد داخل حفره فقط
غذاي فاسد شده است ،بعوض اينكگ گرم گرديده و بگ مواد حاصلخيز تبديل گردند ،بزودي فاسد
ميشوند .پس الزم است مقداري نباتات زرد و خشك شده بگ آن عالوه گردد.
 اگر انبار بد بو بوده و تجزيگ نشده باشد ،شايد مقداري هوا ضرورت داشتگ باشد .توده
را با بيل روي بگردانيد يا در بين آن با چوب يك حفره براي جريان هوا ايجاد كنيد.
 اگر مواد بين حفره گرم نشوند ،ممكن است مقدار آب بسيار كم يا خيلي زياد
باشد .كتلگ را با بيل بگردانيد ،اگر خشك است آب عالوه كنيد ،و اگر مرطوب
است كمتر .پوشاندن روي اليگ ها با پالستيك سياه رنگ بگ گرم نگهداشتن
آن كمك ميكند.
 اگر كود كمپوست مورچگ زده است ،آب بگ آن اضافگ كنيد.
كتله ايكه بدرستي به كود تبديل ميشود ،در
 اگر مگس ها بگ طرف آن جذب ميشوند ،كمي خاک روي آن
حين تجزيه شدن حرارت توليد مينمايد.
بپاشيد.
بعد از انجام اقدامات فوق پس از مدتي بايد كود مخلوط بگ يك خاک خوشبوي ،و سياه رنگ تبديل شوند.
(براي بدست آوردن معلومات بيشتر در مورد استفاده از كمپٌوست در كشت وزری ،بگ صفحگ  287مراجعگ كنيد).
چه چيزي به كود كمپوست تبديل نمي شود؟
مردم راجع بگ اينكگ چگ چيزي كمپوست خوب توليد ميكند و چگ چيزي كمپوست
خوب توليد نميكند ،نظريات متفاوتي دارند .براي مثال ،عده از مردم فكر ميكنند تكگ
هاي كاغذ و بقاياي گوشت را نبايد براي اين منظور بگ كار گرفت .بعضي ها
موافق اند كگ فضلۀ اسپ ها و گاو براي ساخت كود خوب اند ،در حاليكگ
غايطۀ سگ و پشك اين كيفيت را ندارند.
شاخگ هاي بزرگ و برگهاي ضخيم معموال خيلي دير وكند تجزيگ
شده و ميشكنند .اگر كاغذ يا كارتن را عالوه كرده ايد ،آنها را ريزه ريزه
كرده و آنرا مرطوب نماييد ،بگ اينطريق زودتر تجزيگ ميشوند .گوشت،
استخوان ،و مواد روغني آشپزخانگ سبب جلب حشرات شده و خيلي دير مي
شكنند.
بعضي چيز ها اصال براي كود ساختن مناسب نيستند زيرا هرگز بگ اين
شكل تجزيگ نمي شوند .مثال پالستيك باب ،فلزات ،شيشگ و يا هرچيزيكگ از خاک
منشأ نگرفتگ باشد ودوباره بگ آن تبديل نشوند .نباتاتيكگ زهري بوده و سبب
اين اشيأ را هرگز به كود كمپوست عالوه
مسموميت انسانها ونباتات ميشوند ،مانند دانگ كستر (كگ روغن كسترايل از آن
نكنيد!
استحصال ميشود) و يا يوكاليپتوس ،هرگز كمپوست خوبي را تهيگ نمي كنند.

404
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هرچيزي را كه كار آمد است دوباره استفاده كنيد
مواد زايد يكنفر ممكن است براي شخص ديگري وسايل كار آمد و مفيدي باشند .در تمام قسمت هاي دنيا ،مردم تالش دارند تا
روش ها ايرا ابدای كنند كگ بتوان با استفاده از آن اشياي دور ريختگ شده را دوباره استعمال نمود .بگ اين ترتيب محيط زيست و منابع مالي
حفظ ميشوند.
از تاير ها ،كفش هاي رابري (چپات موتري بگ اصطالح محلي) ،سبد ها و وسايل تزئيني ميسازند.
از قطي هاي خالي چراغ روشنايي ،و شمعدان وغيره ميسازند.
از ظروف غذايي واكس دار ،خريطگ ساختگ ميشود.
از پوست ناريال گيالس ،قاشق و پنجگ ساختگ ميشود.
از برگ درخت كيله ،بشقاب و كاسگ بدست مي آيد.
از فلزات كهنه چراغ روشنايي ،بخاري و وسايل زينتي ساختگ ميشود.
كاغذ ها ابتدا ريزه ريزه شده و بعدا فشرده ميگردند .اين كتلگ را يا
درتعميرات بگ عنوان عايق استفاده ميكنند ،يا بصورت خشت سوخت در
كوره ها.

بسياري از محصوالت تازه را ميتوان با استفاده از
بقاياي اشيأ تخريب شده توليد نمود.

بور اره را در ساخت كود هاي زراعتي ،خشك كردن تشنابها ،و مخلوط با كود حيواني يا ديگر مواد عضوي خشك بصورت خشت
قالب نموده و يا بدون كدام در بخاري هاي مخصوص در سوخت وسوز استفاده مي نمايند.

بازيابي نمودن ،زباله ها را به منابع قابل استفاده تبديل ميكنند )(Recycling
بازيابي عبارت است از تبديل نمودن زبالگ هاي غير قابل
استفاده ،بگ اشيأييكگ كاربرد جديد و مفيد دارند .بازيابي بعضي از مواد
(مانند اشياي فلزي و رابري) بايد در كارخانگ هاي مخصوص صورت
گيرد .در حاليكگ اشياي ديگر ،مانند كاغذ و شيشگ باب ،بگ اين اندازه
فضا و وسايل ضرورت نداشتگ و ميتوان آنها را در داخل يك دوكان
خورد يا خانگ معمولي بازيابي نمود.
بازيابي قدمۀ مهم كاهش دادن ضايعات خانگي و صنعتي است.
اما بازيابي نيازمند حمايت هاي دولتي و صنايع است ،و هچنان تعهد
جامعگ .اگر بازاري براي محصوالت بازيابي شده وجود نداشتگ باشد ،يا
اينكگ بصورت مصئون بازيابي نشوند ،بازيابي بكلي يك راه حل نيست.
براي مثال ،اگر بعوض ساختن كاغذ جديد ،كاغذ هاي استفاده شده را
بازيابي نماييم ،در مقدار انرژي الزمگ براي اينكار حدودا  2/3حصگ صرفگ
ميكند كه براي روشن ن اهداشتن يك تلويزيون براي
جويي صورت ميگردد .همين تناسب در توليد فلزات از زبالگ هاي فلزي
 18ساعت كافي است!
صدق مينمايد (يعني نسبت بگ اينكگ از مواد خام بدست آيد) .حتي توليد
دوباره المونيم از محصوالت ضايع شده انرژي خيلي كمتري الزم دارد ،بگ تناسب اينكگ آنرا از خاكۀ بوكسيت معدني استخراج نمود.
بازيابي شش قوطي المونيمي آنقدر انرژي را حفظ
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بازيابي سبب حفظ منابعي

بازيابي ):(Recycling
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ازحجم آشغالهاييكگ همگ روزه طبيعت را آلوده ميكنند مي كاهد.
از مقدار زبالگ هاييكگ بايد دفن شوند كاستگ ميشود ،كگ درنتيجگ فضا و پول زيادتري حفظ
ميشود.
استفاده از منابع خام را كم ميكند ،زيرا كگ محصوالت را ميتوانيم از منابع دردست داشتگ توليد
كنيم.
بگ اقتصاد محلي وملي كمك ميكند ،زيرا ضرورت نيست كگ مواد خام معدني وغيرمعدني بگ
ميزان باال وارد شوند.
فرصت هاي شغلي را ايجاد ميكنند.

مي ردد كه من و تو براي
زنده ماندن به آن نياز داريم.

چ ونه اشاء قابل بازيابي اند؟
ميزان و نوی مواد بازيابي شده وابستگ بگ فابريكات بازيابي كننده است.
شيشه از ريگ ،خاكستر سودا و آهك ساختگ ميشود .وقتي شيشگ از استفاده خارج ميشود پراگنده و
ميده ميشود ،ولي بگ مواد اولي خود تجزيگ نمي گردد .براي بازيابي آن ،انوای شيشگ ها را نظر بگ رنگ آن
دستگ بندي كرده ،ذوب نموده و بگ اشياي جديد تبديل ميكنند .بعضي از انوای شيشگ ها بازيابي شده و در ساخت سركها و ساختمان ها
استفاده ميشوند.
المونيم از نمك فلزي ساختگ ميشود كگ بنام بوكسيت ياد ميشود .بوكسيت از معادن زميني استخراج ميشود .المونيم بگ نمك تجزيگ
نمي شود ،اما مانند شيشگ درز بر ميدارد .المونيم در فابريكگ ذوب شده و دوباره از آن ظروف و وسايل ساختگ ميشوند.
قلعي براي روكش قوطي هاي فلزي ،مانند قوطي هاي كانسرو ميوه و سوپ استفاده مي كنند .در وقت بازيابي فلز از قلعي جدا
ميگردد .فلز و قلعي بصورت جداگانگ ذوب شده و براي ساخت قوطي هاي جديد و يا مواد ديگر استعمال ميگردند.
رابر يا بصورت طبيعي از درخت ،و يا بشكل صنعتي از پترول استحصال ميگردد .رابر را يا بوسيلگ ذوب كردن ،يا تراش دادن بگ اشياء
ديگر تبديل ميكنند.
كاغذ از چوب ،پنبگ و ديگر نباتات ايكگ فايبر قوي دارند بدست مي آيد .كاغذ از جملۀ اجناس نادري است كگ پس از بازيابي دوباره بگ
خود كاغذ تبديل شده ميتواند .كاغذ هاي صنعتي را فقط ميتوان در فابريكگ جات بازيابي كرد .راه ديگر آنست كگ از آنها كار دستي و ديگر
اشيا ايكگ در تزيين خانگ ها استفاده ميشوند ساخت.
محصوالتيكگ اجزاي زهري دارند ،مانند كمپيوترها ،باطريها ،وسايل برقي ،رنگها ،حاللها و آفت كشها ،و ظروف ايكگ آنها را نگهداري
ميكنند ،بايد با احتياط با آنها برخورد نمود .دليل آن اينست كگ كاركنان مراكز بازيابي بايد بگ كدام خطري مواجگ نگردند (صفحات  424تا
 ،422و  451تا  .)422بعضي از اين محصوالت را تقريبا هيچوقت نمي توان بازيابي كرد .بهمين خاطر ضرور است كگ ميزان كمي از
آنها را از ابتدا توليد نمود ،تا بعدا باعث اضافگ شدن آشغالها نگردند.

عيب بازيابي پالستيك باب
وقتيكگ پالستيك دوباره بازيابي ميشود ،كيفيت آن پايين مي آيد .يعني دوباره بگ
پالستيك تبديل نمي شود بلكگ بگ شي پايينتر از آن تنزل ميكند .بهمين خاطر پالستيك را
فقط چند مرتبگ محدودي ميتوان بازيابي نمود .بعد از مدتي ديگر بگ هيچ شكل نمي توان
آنرا بازيابي كرد.
بازيابي بعضي از انوای پالستيك ها سبب آزاد شدن گازات زهري ميگردد كگ هم براي
كاركنان بخش بازيابي و هم براي جامعگ مضر اند (صفحات  441تا  .)423بيشتر
پالستيك ها ايكگ بگ مقصد بازيابي روانگ بازار ميگردند ،باآلخره از زبالگ داني ها سر بيرون
مي آورند .بهمين خاطر بهتر است كگ از اول مقدار هر چگ كمتري پالستيك را توليد كرد.
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جمع آوري ،انتقال و ذخيره سازي زباله ها
اگر جامعۀ شما خدمات جمع آوري و مديريت قابل اعتماد زبالگ را ندارد ،ميتوانيد يك سيستم را با حمايۀ دولت و تجاران ايجاد نماييد.
در هنگام پالن نمودن متوجگ اين نكتگ باشيد كگ كدام زبالگ ها را جمع آوري مينماييد و بگ كجا جهت فروش انتقال ميدهيد ،بگ يك
فابريكۀ كالن بازيابي انتقال ميدهيد ،يا بگ يك برنامۀ كوچك بازيابي در سطح جامعگ.
هرقدر زبالگ ها بگ مسافگ كمتري انتقال داده شود بهتر است ،اما بسياري از جوامع نميتوانند بصورت محلي زبالگ ها را بازيابي نمايند،
بهمين خاطر ضرور است راه حل هاي ديگري بايد دريافت شود.
راه هاي تعبيه نمودن زباله ها
طريقگ هاي تعبيگ نمودن زبالگ ها براي جمع كردن ،انتقال و ذخيرۀ آنها وابستگ بگ اينست كگ چقدر مساحت در اختيار شما است ،كي
كار را انجام ميدهد ،كي زبالگ ها را دفع مينمايد ،خريدار مود زايد كيست و از زبالگ ها بگ چگ منظور استفاده ميشود .براي جلوگيري از بوي و
تعفن و وقايگ از انتشار ميكروب ها  ،بهتر است مواد پاک و خشك گرديده ،هموار ساختگ شده ،و سپس در يكجا بصورت صحيح انبار شوند
تا از گرفتن فضاي بيشتر جلوگيري شده و خطر وقوی حوادث احتمالي كاهش يابد.
كمپيوترها ،راديوها ،تلويزيون ها و ديگر تجهيزات برقي اجزاي قابل بازيابي دارند ،اما اكثر محتويات شان از مواد توكسيك ساختگ
شده است .اين وسايل را زماني ميتوان بگ بهترين شكل بازيابي كرد كگ كارمندان تعليم ديده اينكار را انجام داده ،و در حين كار از وسايل
حفاظتي استفاده كرده ( بگ ضميمگ  Aببينيد) و تهويگ محل كار خوب در نظر گرفتگ شده باشد .تمام ظروف حاوي مواد توكسيك نياز بگ
توجگ جدي و دقيق دارند ( صفحات  424تا .)422
صحت و مصئونيت براي جمع كننده هاي زباله ها
كارمندان تنظيف كگ در قسمت جمع آوري زبالگ ها كار ميكنند در خطر ابتال بگ همگ انوای امراض قرار دارند (كگ زبالگ ها با خود حمل
ميكنند) .براي جلوگيري از خطرات ،اين كارگران نياز دارند تا تعليمات الزمگ را ببينيد و قادر باشند از صحت خود محافظگ نموده ،و احيانا
درصورت بروز كدام مشكل بفهمند بكدام جاي ها غرض تداوي مراجعگ نمايند.
اگر اين كارگران درچوكات اتحاديگ ها و كوپراتيف ها با هم متحد شوند ،براي شان آسان خواهد بود كگ بگ منابع مورد ضرورت
دسترسي پيداكرده ،تعليمات ببينند و از دولت و اجتمای حمايت هاي ضروري را دريافت كنند .تجهيزات مورد نظر خود را بخرند و تاجاييكگ
امكان دارد بصورت مصؤني كار خودرا انجام دهند.
ماسك صورت
عينك محافظتي
سبد آشغال

دستكش محافظتي

كفش بسته
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بعضي از زباله ها براي

شروع نمودن يك مركز مردمي براي

استفادۀ دوباره مفيد
اند ...اما نمي دانم كي از

بازيابي منابع

آنها استفاده ميكند!

مركز بازيابي منابع محل ايست كگ در آن اشياء قابل
استفاده و بازيابي جمع ميگردند تا دوباره استعمال شده يا
فروختگ شوند .همچنان ازين مركز ميتوان براي شروی
نمودن پروژۀ توليد كود كمپوست جامعگ و كشت نباتات
براي فروش ،توليد محصوالت جديد از اشياء كهنگ و تبادل
اجناس مانند تكگ باب  ،پرده ها ،فرنيچر ،كفش هاي كهنگ،
بوتل هاي شيشگ اي ،مواد تعميراتي ،ديگها ،وسايل
آشپرخانگ وغيره استفاده كرد.

ل

گ

ي ع ض

ش
فلز
ك ذ

اگر مردم دست به دست هم داده كار نمايند ،جامعه به يك محل صحتمندتر و زيباتر تبديل ميشود.
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مراكز احياي منابع
بيشتر جوامع در مملكت فليپين مراكز احياي منابع دارند كگ توسط دولت و يك موسسگ اي بنام بنياد مادر زمين
( )Mother Earth Foundationتأسيس شده اند .مراكز احياي مجدد منابع الهام بخش تمام برنامگ هاي زبالگ هاي جامد
در سرتاسر مملكت بوده و كمك نموده است تا تمام سيستم منجمنت وادارۀ زبالگ ها تغيير نمايد.
فاميل ها تشويق ميشوند تا زبالگ هاي خود را بدست خويش دستگ بندي نموده و آنهايي را كگ ميفهمند قابل بازيابي و استفادۀ
مجدد هستند پاک كنند .حتي بعضي ازين جوامع قوانيني را تصويب كرده اند كگ بر مبناي آن براي كاهش دادن بوي بد كسي حق
ندارد كگ آشغالهاي خود را بگ بيرون بياندازد.
مردم مواد عضوي و مرطوب را در بين سطل هاي سربستگ نگهداري كرده و يا آنها را بگ زبالگ داني هاييكگ بيرون از خانگ نصب
شده انتقال ميدهند .جريان كار طوريست كگ كارگران مراكز همگ روزه در بين محالت بهمراه كراچي هاي خود گردش ميكنند تا
زبالگ هاي عضوي ،مواد قابل بازيابي و آنهايي را كگ بايد دفع شوند جمع آوري كنند .بعضي اوقات بگ مردم در قبال جدا كردن اشياي
قابل بازيابي يكمقدار مزد پرداخت ميشود .همگ چيز بگ مركز بازيابي منابع برده ميشود ،كگ شامل دو بخش عمده است:
 يك باغچۀ اكولوژيك ،كگ كود كمپوست در آنجا توليد شده و براي پرورش سبزيجات جهت فروش بگ جامعگ مورد استفاده
قرار ميگيرند.
 يك سايبان يا گدام ،كگ در داخل آن وسايل پاک شدۀ قابل استفادۀ مجدد ذخيره ميشوند ،تا بعدا بگ دوكانهاي معاملگ گران،
كمپني هاي بازيابي و كارخانجات فروختگ شود.
بعضي از مراكز ساحاتي را نيز در تشكيالت خود
دارند كگ در آنجا وسايل كهنگ پروسس شده واز آن
محصوالت تازه تري ساختگ ميشود .في المثال
خريطگ هاي جوس خالي با هم دوختگ ميشود
تا از آن بكس ها و بيك ها براي انتقال مواد
ساختگ شود .بوتل هاي شيشگ اي بگ گيالس
تبديل ميشوند .اخبار و روزنامگ هاي استفاده شده
بصورت فيتگ يا نوار ها قيچي شده و از آنها سبد ها و
خريطگ هائي بافتگ ميشوند كگ براي مدت طوالني
دوام ميكنند .پولي كگ از مدرک فروش اين وسايل
بدست مي آيد صرف پرداخت معاشات كارگران
مركز و تأمين مخارج مراكز بازيابي منابع ميگردد.
تأسيس اين مراكز سبب شده كگ از حجم
زبالگ هاي توليد شده بگ اندازۀ قابل توجهي كاستگ
شود .بعوض زندگي غير محفوظ در بين ذخاير
عظيم زبالگ ،آنها اكنون ميتوانند از خريد و فروش مواد زايد و زبالگ صاحب مقداري پول نيز بشوند .همچنان با استفاده از كود
كمپوست سبزيجات بيشتري توليد مينمايند.
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رهائي مصوون از باقيماندۀ زباله ها
هر آنچيزيكگ دوباره قابل استفاده نباشد ،بازيابي نشود و بگ كود كمپوست تجزيگ نگردد بايد بصورت مطمئن دفع گردد تا جامعگ از آنها
رهائي يابد .بعضي از مردم عقيده دارند كگ سوختاندن اين نوی كثافات بهتر است .در حاليكگ شماري ديگر ترجيح ميدهد اين مواد دفن گردد
تا از ايجاد دود كگ در صورت سوختاندن توليد ميشود جلوگيري بعمل آيد .اما حقيقت موضوی آنست كگ هر دوي اين راه حل ها مشكالت
خاص خود را دارند.
در جاهاييكگ كاغذ و كارتن ها نميتوانند مورد استفادۀ دوباره ،بازيابي و تهيگ كمپوست قرار گيرند ،بهتر است آنها را خورد كرده و براي
مصارف براي پخت وپز يا تسخين سوختانده شوند .اما سوختاندن ميزان بسيار كمي از پالستيك ها ،رابر و ديگر مواد مشابگ ،سبب آزاد
شدن مركبات خطرناک كيمياوي مانند دايوكسينها ،فيورانها و كلورين ميشود كگ مشكالت زياد صحي را بدنبال دارند ( فصل  22و صفحگ
.)423
من زباله هاي خود را ميسوزانم تا خانه ام
پاك باشد و از شر موش در امان باشم.
موشها يا دود ،هر دو بد
هستند .بهمين خاطر بهتر
است كه توليد زياد
ضايعات را نكنيم از ابتدا
جلوگيري كنيم.

فكر ميكنم كه
گازات متصاعده از
زباله ها بسيار بد تر
از موشها است!

ضايعاتي را كگ بگ هيچ طريقي قابل بازيابي واستفادۀ دوباره نيستند ،ميتوانيد در محوطگ هاي معين وحفاظت شده دفن كنيد (صفحگ
 422را ببينيد) .درصورتيكگ تصميم بگ تخصيص يك ساحگ براي دفن آشغالها گرفتگ ايد ،مهم است كگ آنرا دور از هر نوی منبع آب بسازيد.
بعد از دفن كردن ضايعات در زمين روي آنرا با خاک بپوشانيد.
اگر زبالگ ها ايكگ حاوي مركبات كيمياوي خطرناک اند دفن شوند ،امكان دارد آنها در عمق زمين نفوذ كرده و منجر بگ ملوث شدن
منابع آب زير زميني شوند .اگر هيچ راهي براي خالص شدن از شر زبالگ هاي زهري وجود ندارد (براي مثال ،تحويل دوبارۀ آنها بگ كارخانگ
سازنده و تبديل آنها بگ مركبات غير زهري) ،بهترين كاري كگ انجام داده ميتوانيد آنست كگ آنها را در بين يك ساحگ محافظگ شده دفن
كنيد.
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ضايعات زهري
بگ موادي اطالق ميشوند كگ حاوي مواد كيمياوي مضر براي صحت و محيط زيست هستند( .فصل  22مطالب بيشتري
درباره تأثيرات مواد زهري روي بدن دارد).
بهترين راه دفع ضرر اين نوی مواد آنست كگ از توليد آنها اصوال از اول خود داري نماييم .دولت ها مؤظف اند كگ از توليد
محصوالت توكسيك و پروسس آنها جلوگيري نمايند .مردم جامگ قادر اند تا استفاده از محصوالت جايگزين غير زهري توسط
خانواده ها را مروج نموده ،و اتحاديگ هاي كارگري ميتوانند صنايع را مجبور نمايند از روش هاي مصئونتري براي توليد
محصوالت استفاده كنند .احداث مراكز جمع آوري مواد توكسيك كمك ميكند كگ از پخش شدن زهريات در محيط جلوگيري
شده و منابع آبي و زمين ها آلوده نگردند.
( براي كسب معلومات در باره جايگزين هاي بهتر مواد زهري خانگي ،بگ صفحگ  ،373و غرض معلومات مزيد راجع بگ
مواد زهري بگ فصول  22 ،24و  24مراجعگ كنيد).

مديريت و دفع زباله هاي زهري بصورت محفوظ

آفت كش

آب آشامیدني

بيرلها و ظروفي را كه مواد توكسيك در بين آنها
ذخيره ميشدند تخريب كنيد ،تا بار دي ر كسي از
آنها بصورت اشتباهي استفاده نكند.

چون دفع مصوون مواد زهري ممكن است بسيار پيچيده و پر خرج باشد ،بهتر
آنست كگ دولتها اصولي را براي استفاده ،ذخيره و دفع آنها وضع كنند .اين تدابير
بايد شامل ارائۀ تعليمات براي اعضاي جامعگ باشد تا مواد كيمياوي را بصورت
مؤثري مديريت نموده و دفع كنند .درينجا بعضي از ين تدابير طور ذيل بيان
ميشوند:
 محصوالت زهري را دور از غذا ،آب و اطفال نگهداري كنيد.
 مواد توكسيك را هميشگ در بين ظرف اصلي آن بگذاريد و هرگز ليبل
(كاغذ روي ظرف) آنرا دور نكنيد ،زيرا باعث ميشود تا ديگران متوجگ
شده و هرگز از آن براي كار ديگري استفاده نكنند.
ل هاي توكسيك را جدا از ديگر زبالگ ها ي خانگي بگذاريد.

 هرگز اين نوی مواد را نسوزانيد! اين كار باعث ميشود تا گازات زهري
توسط خاكستر و دود پخش شوند .اين حالت حتي مشكالت صحي
بيشتري را هم ايجاد و هم تشديد ميكند.
 مواد توكسيك را در مسير جويها ،آبروها ،كانالهاي تخليگ ،حمام ،بيت الخأل
وغيره جريانات آب قرار ندهيد زيرا آنرا با خود بگ زمين منتقل ميكنند.
در صورت ضرورت ميتوانيد با مقامات محلي صحت عامگ يا كارمندان
مراكز بازيابي منابع مشوره كنيد .آنها شايد معلومات مفيدي راجع بگ طرز دفع
كردن مواد توكسيك داشتگ باشند.
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دفع زهريات معمول
با اين محصوالت معمول خانگ ها اگر بصورت دقيق برخورد نشده و بگونۀ مصئون دفع نگردند بگ زبالگ هاي خطرناک تبديل ميشوند.
رن ها و كانتينر هاي رنگ .ظرف حاوي رنگ را در يك جاي سرد ذخيره كنيد .بعد ازينكگ تمام رنگ آن خالص شد ،قوطي را
هموار كرده و در بين يك اخبار بپيچانيد .سپس آنرا داخل خريطگ پالستيكي كرده ودر ساحگ تحت حفاظت دفن نماييد .رنگهايي كگ از
التكس ساختگ ميشوند كمتر زهري اند ،ولي در حصگ دفن واز بين بردن آن كدام روش جداگانگ وجود نداشتگ و از اقدامات فوق بايد پيروي
كرد.
حاللها (روغن پاكن ،تورپنتين ،رنگ پاك كن ) .مواد متذكره را در بين قوطي در جاي سرد نگهداري كنيد ،تا اينكگ بگ كدام
دليلي آتش نگيرند .بعد ازينكگ محتويات قوطي كامال تخليگ شد ،آنرا سوراخ نماييد تا دوباره استفاده شده نتوانند .روش دفع حاللها هم مانند
رنگ ها اند :قوطي را هموار كرده ،در بين اخبار قرار دهيد ،و سپس در خريطۀ پالستيكي بپيچانيد .در اخيرآنرا در زمين حفاظت شده دفن
كنيد.
روغن هاي استفاده شده در موترها .هيچوقت
روغنيات را در بين آبرو ها و روي زمين نريزيد ،بلكگ آنها را در بين
كانتينر هاي سربستگ ذخيره كنيد .گاهي اوقات امكان دارد كگ
روغن بازمانده در استيشن هاي ترميم موتر بازيابي شوند .گريس
سوختگ را ميتوان براي رنگ دادن قالب هاي چوبي (مستعمل در
كانكريت ريزي تعميرات) استعمال نمود .گريس سوختگ از پوسيده
شدن اين چوبها جلوگيري ميكند .همچنان آنرا ميتوان بگ عنوان
سوخت در بخاري ها بكار گرفت.
بطريها .در شماري از جايها باطريها را نيز بازيابي ميكنند.
ولي اينكار را هرگز نبايد توسط دست انجام داد .بهترين راه آنست
كگ بگ كارگران تعليمات الزمگ را داده و تجهيزات حفاظتي را
برايشان تهيگ نمود.

اين محصوالت معمول همه زهري اند و درصورتيكه
بادقت با آنها برخورد صورت ن يرد ،زباله هاي خطرناك را
ايجاد مينمايند.

آفت كشها .ابتدأ ظروف آنها را سوراخ كنيد تا ديگر
بصورت اشتباهي استعمال نشوند .سپس آنها را در بين ساحات حفاظت شده دفن كنيد .براي اخذ معلومات بيشتر در مورد آفت كشها ،و
استفادۀ آنها در زارعت يا امور خانگ ،بگ فصل  25وصفحگ  327نظر بياندازيد.
زباله هاي ناشي از فعاليت هاي طبي مانند بنداژ هاي خون آلود ،سوزن هاي آلوده و ديگر اشياي نوک تيز ،ادويۀ تاريخ گذشتگ،
وغيره .براي آموختن مطالب زيادتر در باره كاهش دادن ،ذخيره سازي ،و ادارۀ ضايعات طبي ،بگ فصل  21مراجعگ كنيد.
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ساحۀ حفظ الصحوي براي دفن زباله ها
ساحگ بهداشتي يا حفظ الصحوي براي دفن
زبالگ يك حفره ايست كگ زمين آن غير قابل نفوذ
زباله دانی شهر
ساختگ شده و زبالگ ها در آن بگ اليگ هاي متعدد
اگر میتوانید زباله را بازیابی کنید ،یا از آن
انداختگ شده و فشار داده ميشوند ( تا فضاي كمتري
کمپوست بسازید ،به اینجا آنرا پرتاب نکنید
را اشغال نمايند) ،سر آن پوشيده است .اين ساحات از
حجم و خطر زبالگ هاي انبار شده ميكاهد و نظر بگ
زبالگ داني هاي آزاد كمتر مشكالت صحي را سبب
ميگردند .اما اين نكتگ را بايد در نظرداشتگ باشيم كگ حتي بهترين ساحات دفن زبالگ ها باآلخره پر شده و امكان ليكاژ آن موجود
است .بازهم تأكيد ميگردد كگ بهترين راه جلوگيري از بروز مشكل زبالگ ها آنست كگ از اول كمتر توليد گردند.
زبالگ داني هاي آزاد را ميتوان بگ ساحات حفظ الصحوي وحفاظت شده تبديل كرد .همچنان مردم ميتوانند يك ساحگ را
جديدا احداث كرده وآشغال ها را از زبالگ داني غير محفوظ بگ آن منتقل كنند .اين ساحات وقتي از صحت جامعگ محافظگ ميكنند
كگ:
 از جاييكگ مردم زندگي ميكنند دور باشد.
 روي آن پوشيده باشد تا حشرات ،حيوانات ناقل امراض و تخم گذار از آن استفاده كرده نتوانند.
 كف آن بايك اليگ گل بسيار سخت (گل رس) يا پالستيك پوشيده شده باشد تا از نفوذ مواد كيمياوي زهري بگ آبهاي
زير زمين پيشگيري شود.
بخاطري كگ تعمير و نگهداشت ساحات بهداشتي يا حفظ الصحوي يك كار پر زحمت است ،لذا بهتر است با همكاري افراد
جامعگ ،حكومت محلي و نهاد هاي خيريگ مانند مساجد و تجاران انجام گيرد.
ساحگ حفظ الصحوي يا بهداشتي فقط در زماني جامعگ را محافظگ ميكند كگ خوب اداره شده باشد .منجمنت خوب شامل
دادن تعليمات الزمگ براي كارمندان وحمايۀ مالي از آنها ،تأسيس مراكز بازيابي منابع ،ايجاد سيستم جمع آوري ضايعات زهري و
جلب حمايت حكومت محلي است.

انتخاب يك ساحه
نخستين قدم در پالنگذاري يك ساحۀ حفاظت شده جهت دفن زبالگ ها عبارت از انتخاب يك مكان است .در اكثر جاها،
حكومت يك پروسۀ ارزيابي براي انتخاب مكان احداث پروژه هاي فوق الذكر را دارد (يعني قبل ازينكگ ساختگ شوند) .اين ارزيابي
شامل مطالعۀ نوی خاک و سنگ ساحۀ مورد نظر ،انوای نباتاتيكگ در آنجا ميرويند ،فاصلۀ حد اقل از منابع آبي وخانگ هاي نشيمن
وغيره است .براي اينكگ ستندرد ها بصورت خوب مراعات شوند ،حد اقل شرايط قرار ذيل است:
 254 متر فاصلگ از آب هاي ساحلي.
 254 متر فاصلگ از آب نوشيدني ،جوي آب ،حوض ويا باتالق ها وغيره.
 254 متر دورتر از جنگالت تحت حفاظت.
 544 متر فاصلگ از خانگ ها ،چاه ها ومنابع آب آشاميدني.
 544 متر فاصلگ از خط زلزلگ.
كف ساحگ بايد حد اقل  2متر بلند تر از سطح نزديكترين آبهاي زير زميني باشد.
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احداث ساحۀ حفظ الصحوي
ابعاد حفرۀ زبالگ داني بايد مطابق بگ حجم زبالگ ها اي باشد كگ در بين آن انداختگ ميشود .تمام حفره هاي يا چاه ها بايد بشكلي
ساختگ شوند كگ قسمت پاييني آن كم عرضتر از دهانگ باشد تا خطر سقوط ديوار ها از بين برود .اين طرح بگ فشرده شدن آشغالها نيز كمك
ميكند ،زيرا وزن و حجم بيشتري در قسمت باال قرار گرفتگ و بر پايين آشغالداني فشار وارد مينمايد.
يك لوحگ باالي دروازۀ ساحگ زبالگ داني نصب ميشود كگ در آن ساعات باز بودن محل ذكر است .اينكار سبب ميشود تا كاركنان مركز
كنترول بهتري روي زبالگ ها ايكگ انداختگ شده ،چگ وقت انداختگ شده و چطور انداختگ شده اعمال نمايند.
يك ساحۀ دفن زباله با طرح مناسب و خوب تجهيز شده

پايپ خروچ گازات

بيت الخأل وتشناب براي

پناه گاه و وسايل

انبار كمپوست

مواد آتش نشاني .مثل

شسشتوي كارگران

حفاظتي براي كارگران

با پوشش

سنگ ،خاك و آب وغيره.

محوطه
دوردور
جالي
حصار
محوطه
حصار

سطل زباله هاي قابل
بازيافت
ديوار هاي مايل براي
جلوگيري از سقوط

پالستر كاري داخل چاه زباله
براي جلوگيري از نفوذ آب هاي زيرزميني
ديوار هاي استحكامي سه اليه دارد:
چاه زبالگ بايد يك پالستر محافظوي در كف
 - 1اليه باالئي حدود يكمتر خاك سخت
خود داشتگ باشد .يك پالستر خوب ميتواند از
شده
گل رس ) ،(Clayريگ درشت و خاک ساختگ
 - 2طبقه وسطي نيم متر ريگ درشت
شود .ساختن چاه زبالگ در زمين ايكگ خاک
 - 3طبقه پاييني يكمتر ريگ نرم و ميده
سخت يا گل رس دارد ترجيح داده شده و كار شما را آسانتر ميسازد.
اگر شما امكانات بهتري داريد ميتوانيد از پالستيك ضخيم و يا ديگر مواد استفاده نماييد كگ محافظت بيشتري را ايجاد مينمايد.
همچنان ميتوانيد يك سيستم بمبگ و پيپ را براي خارج ساختگ مايعات نصب نماييد.
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انداختن زباله ها در چاه زباله
انداختن زبالگ هاي بگ چاه زبالگ در ساحۀ حفظ الصحوي ارتباط ميگيرد بگ اينكگ حجم آشغال ها چگ قدر است ،مردم چگ مقدار وقت
براي اينكار صرف ميكنند ،و وضعيت آب و هواي محلي چگونگ است.
در ساحاتيكگ مقدار بارش زياد است و آشغال كم ،مانند شهر هاييكگ مقررات زبالگ صفر ( )Zero wasteرا مراعات ميكنند (صفحگ
 ،)422احداث يك چاه زبالۀ جديد در هرهفتگ يا ماه كگ با ريگ وگل رس پالستر شده باش ضرور است (پالستر آن ميتواند نازكتر از
آشغالداني هاي بزرگ باشد) .فرد يا افراد مؤظفي بايد وجود داشتگ باشند كگ آشغال را جمع كرده ،ساحگ را پر ،سپس آنرا فشرده كرده و با
خاک بپوشانند .دفن چند مرحلگ اي آشغال سبب ميشود تا از تجمع آب باران در آن پيشگيري گردد.
در جوامع ايكگ حجم هاي بزرگ ضايعات دارند ،آسانتر است كگ ساحات كالنتري را بگ اينكار اختصاص داد .كارگران بگ محض اينكگ
زبالگ ها بگ آنجا انتقال ميشوند آنها را تخليگ ميكنند .هر مرتبگ ايكگ ضايعات تخليگ شوند ،هموار گرديده تا همسطح شوند و سپس آنها را
فشار ميدهند .سپس يك اليگ از برگ را روي آن ميپوشانند (مانند برگ خرما ،كيلگ وغيره) .در اخير يك اليگ خاک  ،خاكستر ويا ريگ ميده
روي آن مي اندازند .بگ اين ترتيب بوي بد از بين رفتگ واز نفوذ وتخم گذاري حشرات جلوگيري ميشود .روي زبالگ داني يك سقف بسيار
كالن احداث ميكنند تا زبالگ ها با آب باران تر نشوند.
پوشيدن روي چاه زباله
زمانيكگ چاه پر شد روي آنرا با يك اليگ خاک بگ ضخامت حد اقل  14سانتي متر بپوشانيد .گلهاي وحشي و علف ها را ميتوانيد بر
روي اين خاک كشت نماييد ،اما نگ نباتاتيكگ خورده ميشوند ،مانند درختان ميوه اي و سبزيجات .تا وقتيكگ تمام ساحگ با علف ها و
سبزيجات مستور نشده است ،بهتر است از چرا نمودن حيوانات جلوگيري شود.

يك ساحه حفظ الصحوي با چاه زباله اگر با دقت تنظيم شود،
بعد از پوشيدن ميتواند به يك ساحۀ سبز و دلپذير تبديل گردد.
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معضالت ساحات حفظ الصحوي با چاه زباله
يك چاه زبالگ را كگ پرشده وبا خاک پوشيده شده باشد ميتوان با مشكالت بسيار كمي بخوبي اداره نمود .اما معضالت زماني
بروز ميكنندكگ در بين ساحگ مايعات كثيف و گازات (گاز ميتان) تجمع نموده باشد.
مايعات كثيف ( ليچيت ) Leachate
اگر آب باران راهي بگ آشغالداني پيدا نمايد ،سبب توليد مايعات بد بوي ميشود كگ بگ خاک نفوذ كرده و آبهاي زير زميني را
ملوث ميكند .بهمين خاطر مهم است كگ كف چاه هاي زبالگ بايد خوب محافظگ شده وآنها را در نزديك رودخانگ ها ،جويها ،و
باتالق هاي آب اعمار نكنيم.
بهترين راه جلوگيري از تشكيل ليچيت ،اين است كگ بر روي چاه هاي زبالگ يا ساحگ دفن حفاظت شده يك سقف ايجاد
كنيم .سقف را ميتوان از پالستيك تهيگ كرد.
گازات خطرناك
در آن محالت دفن زبالگ ها كگ زبالگ ها بصورت مخلوط با يكديگر قرارداده شده اند ،باكتريها زمينۀ رشد پيدا نموده و سبب
توليد گاز ميتان ميشوند .اين گاز قابليت انفجار ومشتعل شدن را دارد و برعالوه بگ گرمي جو زمين مي افزايد (صفحگ  .)33در
بعضي جايها اين گاز را گرفتگ و از آن در توليد برق استفاده ميكنند .اگر شما امكاناتي براي سوختاندن گاز ميتان واستفاده از آن
نداريد ،بهتر است در ساحات دفن زبالگ ها
منافذي ايجاد كنيد تا گاز فرار كند.
شما مي توانيد يك هواكش را با
استفاده از يك بيرل در حفره ايكگ بشكل
حلقگ اي ساختگ شده و سنگ در آن چيده
شده ،احداث كنيد .نهايت بيرل را جدا
كنيد .ارتفای هواكش مطابق بگ ارتفای
آشغالداني تنظيم ميشود .اگر ارتفای آن
زياد شد ،اندازۀ آنرا نيز افزايش ميدهيم.
تعداد هواكش ها ايكگ بگ آن نياز داريم
ارتباط ميگيرد بگ سايز زبالگ داني نوی
ضايعات ايكگ در آن قرار دارند.
يك هواكش براي خروج گازات توليد شده در زمين

يك ساحگ كگ سر آن پوشيده شده و بر روي آن سبزه
زار بوجود آمده ،هنوز هم امكان آزاد كردن گاز ميتان را
دارد .اگر شما مشاهده كرديد كگ در ساحگ علف ها ي مرده وجود دارند ،خصوصا اگركتلگ اي بصورت حلقگ اي زرد شده باشد
نشان از فرار گاز ميتان است .در نزديكي ساحگ عاليمي نصب كنيد و بگ مردم هشدار دهيد كگ حد اقل ده متر از آن دور باشند
چون هر لحظگ امكان انفجار تصادفي گاز ميتان موجود است .اشخاص مجرب بايد از ساحگ بازديد كنند تا راههاي جلوگيري از
انفجار را بررسي نمايند.
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رسيدن به نقطۀ زباله صفر
جوامع متعدد در اطراف واكناف دنيا تالش دارند طريقي را پيداكنند تا حجم زبالگ هاي خود را بگ حد اقل ممكن كاهش دهند و هدف
اصلي آن است كگ اگر بتوان بگ نقطۀ زباله صفر رسيد .زباله صفر يعني كاهش دادن كميت زبالگ ها و بازيابي قسمت باقيمانده و برگشت
دادن آنها بگ طبيعت ويا ماركيت هاي فروش است ،بگ قسميكگ موجب محافظت از صحت جامعگ و محيط زيست شوند.
براي اينكگ بگ نقطگ صفري مذكور برسيم ،ضرور است صنايع مسئوليت اصلي را بر دوش بگيرند .يعني اينكگ محصوالت يكبار مصرف
را اصال توليد نكرده ويا تاحد ممكن ،قليال دست بساخت اين اقالم بزنند ،مثال توليد پالستيك ها .شهر و آبادي ها قادرند تا پروگرام ها
ايرا روي دست بگيرند كگ زبالگ ها را بصورت دقيق جمع ،بازيابي و دوباره قابل استفاده نمايند .براي موفقيت پروگرام بايد مردم ايكگ بيشتر
از همگ از موجوديت زبالگ ها متأثر ميگردند در پالنگذاري شامل گردند( .معلومات بيشتر در مورد زبالگ صفر را از مراجع مربوط بگيريد).

يك شهر با زبالگ هاي خانگي مبارزه كرده و برنده شدند
آبادي كواالم  ، Kovalamيك مكان ديدني و زيبا در هند است كگ همگ سالگ توريست هاي زيادي را بگ خود جلب ميكند.
اما صنعت توريسم در اين آبادي نزديك بود كگ ختم شود زيرا كگ شهر پر از زبالگ شده بود.
براي نزديك بگ سي سال ،كواالم هيچگونگ برنامۀ منظمي براي دفع و بازيابي ضايعات در شهر نداشت .نگ هيچ سطل آشغالي،
پروگرام بازيابي منابع و نگ استفاده از كود كمپوست وجود داشت ،برعالوه توريست ها نيز همگ سالگ مي آمدند و بگ حجم زبالگ هاي
آنجا مي افزودند .شهر در بين زبالگ دفن شده بود .خريطگ هاي پالستيكي هميشگ نل هاي آب را بند ميكردند ،پشگ ها محيط
پرورش و تخمگذاري داشتند ،و شهر بيشتر از پيش نازيبا و غير صحي شده بود.
مقامات محلي تصميم گرفتند كگ يك برنامۀ جمع آوري زبالگ را ترتيب داده و داش ها (انسينراتورها) را براي سوختاندن آنها
نصب كردند .اما بسياري از مردم مخالف بودند چونكگ عقيده داشتند سوختاندن ضايعات فقط باعث توليد گازات زهري و خاكستر
ميشود كگ خود خطرناكتر است ،زيرا از طريق هوا بگ آساني انتشار ميكنند .بعد از مباحثات فراوان دولت از تصميم خود مبني بر نصب
انسينتراتورها منصرف شد و در عوض از گروه مخالف خواستگ شد تا راه حل بديل خود را پيشنهاد نمايد.
درتحت رهبري يك مؤسسگ بنام گروپ حفاظت تانال ،جامعگ يك سيستم زبالگ صفري را پيشنهاد نمود .اشخاصيكگ در جاهاي
ديگر زندگي ميكردند و سيستم زبالگ صفري را داشتند حاضرشدند تا بگ آنها كمك كنند .يك زن بنام مورالي ،نشانداد كگ چگونگ وي
از پوست دور انداختگ شدۀ ناريال وكاغذ كهنگ ،اشيايي مانند پيالگ ،قاشق ،خريطگ ،كاسگ و ديگر چيز هاي كار آمد ميسازد .ترويج
استفاده از كود كمپوست و يافتن راه هائي براي استفادۀ دوباره از اشياي دورانداختگ شده ،پروگرام زبالگ صفري كواالم را بوجود آورد.
در ظرف چند سال كگ از شروی فعاليت اين برنامگ گذشت ،كواالم بگ همان وضعيت زيباي گذشتۀ خود برگشت و بيشتر از پيش
پاک شد .اين آبادي اكنون صاحب محلي براي جذب توريست شده است :مركز زباله صفري .بسياري از رستورانت هاي محلي از
پيالگ و بشقاب هائي استفاده ميكنند كگ از پوست ناريال ساختگ شده است .زنانيكگ در اين مركز بگ كار مشغول اند با استفاده از كود بگ
پرورش سبزيجات و كيلگ مي پردازند .يك كارخانگ نيز تأسيس شده است كگ از زبالگ هاي حيواني و انساني كارگرفتگ و برق توليد
ميكند.
كواالم امروزه بگ يك نمونگ در سرتاسر هندوستان و دنيا تبديل شده است .ايشان نشان دادند كگ چگونگ برنامۀ زبالگ صفري
ايشان صحت را دوباره بگ جامعگ بازگردانده وطبيعت را براي نسل هاي آينده حفظ ميكند.
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زباله ها و قانون
تعداد زيادي از دولت ها پاليسي ها وقوانين مشخصي در رابطگ با مديريت زبالگ ها دارند .يكي از اهداف اين اقدامات اجتماعي آنست
كگ فقط بايد پاليسي هايي تطبيق شوند كگ توانايي دفای از طبيعت و صحت جامعگ را داشتگ باشند .درصورت ايكگ اين پاليسي ها نتوانندكار
مذكور را انجام دهند بايد تغيير يابند.

فليپين سوزاندن زبالگ ها را بوسيلگ داش ها (انسنينراتورها) ممنوی كرده وقوانين مربوطگ را سخت ميكند
براي ساليان متمادي در فليپين رسم بر آن بود كگ زبالگ ها در ساحات آزاد انداختگ شده ويا سوزانده شوند .اما بتدريج كگ حجم
اين زبالگ ها زياد شده و جامعگ را بگ تنگ آورد ،مردم بر دولت فشار آوردند تا چاره اي بگ مشكل بيابد .از سوزاندن آنها جلوگيري
كرده و يك برنامۀ بازيابي و جلوگيري از انبار شدن زبالگ ها را شروی كند.
اين كمپاين در سال  2185با براه انداختن يك پروگرام تعليماتي آغاز شد .فعالين پروگر ام بگ سرتاسر كشور سفر نمودند تا بگ
مردم راجع بگ راه هاي جلوگيري از مشكالت مربوط بگ زبالگ ها تعليمات بدهند .آنها بگ مردم نشان دادند كگ چگونگ از مواد بازمانده
كود توليد كنند ،اشياي كار آمد را دوباره بازيابي نموده و مورد استفاده قرار دهند .از همگ اقشار اجتماعي ،از جملگ سياستمداران،
علماي دين و حتي طبقات پايين دعوت بعمل آمد تا براي حل اين معضل با يكدگير كار كنند.
آنها بگ افراد مختلف ،از جملگ مقامات دولتي در مورد آلوده گي هاي توكسيك و طرز آزاد شدن آنها تعليم دادند .كاركنان
كمپاين نشاندادند كگ چگونگ مواد زهري آزاد شده از سوختگي هاي مواد دور ريختگ شده ،بگ تخم و ديگر مواد غذايي نفوذ ميكنند.
اين فشار ها نتايج مطلوب خود را داد ودولت در سال  2111قانوني را پاس كرد كگ سوختاندن زبالگ ها بوسيلۀ داش ها يا
انسينراتورها را منع ميكرد .قانون بنام فرمان هواي پاك ياد ميگردد .در سال  2444ميالدي دولت يك پروگرام بازيابي را شروی
نمود و در ضم ن قانون ديگري تصويب شد كگ بر مبناي آن تمام آشغالداني هاي سرباز بايد بگ ساحات حفاظت شده و سرپوشيده
تبديل ميشدند .در سال  2442مصوبۀ مديريت اكولوژيك زباله ها مورد تصويب قرار گرفت كگ همگ شهر ها و آبادي ها را
ملزم ميكرد تا مراكز بازيابي را تأسيس نمايند .فعالين كمپاين همچنان بگ تالش هاي خود ادامگ دادند تا بيشترين مقدار امتيازات را
براي كساني بگيرند كگ زندگي شان از همگ بيشتر متأثر ميشد :اشخاص ايكگ زبالگ ها را جمع آوري  ،تقسيم بندي و بازيابي
مينمودند.
موجوديت چنين قوانيني در هنگام تعيين ستندرد ها براي مديريت زبالگ مهم است .هنگاميكگ مردم مسئوليت ضايعات خود را
بدوش ميگيرند ،و بر قانون گذاران فشار وارد ميكنند كگ ستندرد ها را تطبيق كنند ،همگ مردم بصورت مساوي مستفيد ميگردند.

