آموزش بازیافت برای کودکان
تا رػذ جوعیت ّگظتزع ػِزًؼیٌی تْلیذ ستالَ تیؼتز ّ تیؼتز هی ػْد کاهیْى پؼت کاهیْى تزای تزدى
ستالَ ُا هی آیٌذ آًِا را هی تزًذ تا دفي کٌٌذ
.

چرا به زباله ها طالی کثیف می گویىد ؟ ستالَ هْاد دّر ریش داصل اس هصزف اًظاى اطت
ایه همه زباله را چه باید کرد ؟ پاطخ تاسیافت اطت  .تاسیافت یعٌی هْاد ّ چیشُای تی هصزف را تزای
هثال دارُّای .آیا همه زباله ها را می توان بازیافت کرد ؟ ًَ .هصزف ّ اطتفادٍ دّتارٍ آهادٍ کزدى
اها ًاى خؼک ّپالطتیک ّ کاغذ ّ هقْا .فاطذ ػذٍ تاتزی ُای خالی ّ  ...را ًوی تْاى تاسیافت کزد
ّػیؼَ ّ فلش ّ  ...را هی تْاى تاسیافت کزد  .اس ستالَ ُای تز هی تْاىکْد گیاُی تَ دطت آّرد.

زباله را چه کار میکىىد ؟ تیؼتز ستالَ ُا را تزای دفي تِذاػتی هی تزًذ خارج اس ػِز .هذل دفي جایی
اطت کَ کاهیْى ُا تار ستالَ خْد را در آًجا خالی هی کٌٌذ .کف تعضی اس ایي هذل ُای دفي تِذاػتی را
ال یَ ُای خاک رص هیزیشًذ ّ رّی آى را تا ّرق پالطتیک هی پْػاًٌذ ّ طپض ستالَ ُا را رّی آى هی
ریشًذ .تْلذّسرُا ُن ستالَ ُا را تَ جلْ ُل هی دٌُذ ّ رّی ُن هیزیشًذ ّ تا خاک رّی آى را هی پْػاًٌذ
تا تْی تذ پزاکٌذٍ ًؼْد ّ دیْاًات ّ دؼزات را تَ طْی خْد جلة ًکٌذ .
رّسی هی رطذ کَ کُِْایی اس ستالَ دّر تا دّر ػِز را فزا هی گیزد ّ جایی تزای دفي ستالَ ُا ًوی هاًذ
تْلیذ طاالًَ ستالَ در تِزاى تیغ اس دّ هیلیْى تي اطت.
هزدم ُز رّس ستالَ تیؼتزی تْلیذ هی کٌٌذ ّ اکثز آًِا دّطت ًذارًذ ستالَ ًشردیک هذل سًذگی ػاى دفي ػْد .
اها ستالَ ُا سیادًذ ّ گاُی تَ علت ًثْدى جای کافی  ،ستالَ ُا را هیظْساًٌذ .ستالَ را هی تْاى تَ اًْاع سیز

تفکیک کزد :

زباله شهری  :آى چَ را کَ در خاًَ ُا  ،فزّػگاٍ ُا  ،هذارص  ،ادارات  ،ػزکت ُا ّ  ...دّر هیزیشًذ .
زباله صىعتی :هْاد غیز قاتل اطتفادٍ کَ در هْقع طاخت هذصْالت صٌعتی در کارخاًَ ُا تَ دطت هی آیذ
.
زباله بیمارستاوی :ستالَ عفًْی  ،ضایعات اتاق عول  ،پض هاًذٍ ُای آسهایؼگاُی  ،تشریقات ّ دارّ ّ ....
زباله های ساختماوی ً:خالَ ُا  ،هْاد ّ هصالخ غیز قاتل اطتفادٍ در کارُای طاختواًی .
ُوَ ستالَ ُا دّر ریختٌی ًیظتٌذ تلکَ تیؼتز هْاد درّى ستالَ را هیتْاى تاسیافت کزد .در ػِز تِزاى طاالًَ
دذّدا  300هیلیْى کیلْگزم ًاى خؼک اس درّى ستالَ ُا جوع آّری هی ػْد ،تیغ اس  2هیلیْى کیلْگزم هیٍْ ّ
تزٍ تار اس تیي هیزّد ّ رّساًَ دذّد ُ 500شار کیلْگزم کاغذ ّ هقْا در ستالَ ُا یافت هیؼْد .
طِن ػوا در تْلیذ ایي ستالَ ُا چقذر اطت ؟ آیا ُوَ ایٌِا را تایذ دفي کٌین؟
کار مهم ً :اى خؼک  ،کاغذ  ،هقْا  ،ػیؼَ  ،قْعی ّ پالطتیک را در خاًَ تَ صْرت جذاگاًَ جوع آّری
کٌیذ  .ایي کار یعٌی تفکیک در هثذا  .تاسیافت اس ُویي جا ػزّع هی ػْد .
کار مهم تر :ستالَ ُای خؼک ّ تز را یک جا ًزیشیذ .
تزای طاخت کاغذ تَ تعذاد سیادی درخت ّ هقذاری اًزژی ًیاس اطت .درختاى را هی تزًذ،خزد هی کٌٌذ ّ خزدٍ
چْب ُا را تا هْاد ػیویایی ّ آب هخلْط هی کٌٌذ تا خویز کاغذ تَ دطت آیذ 20 .هیلیْى داًغ آهْس ّ داًؼجْ
در ایزاى تا کتاب ّ کاغذ طزّکار دارًذ.اگز کاغذُای تاعلَ تاسیافت ًؼًْذ تایذ تزای تْلیذ کاغذ اس چْب درختاى
تیؼتزی اطتفادٍ ًوایین ّ هقذار تیؼتزی کاغذ اس خارج ّارد کٌین .درخت تا جذب دی اکظیذکزتي هْجْد در
ُْا،اکظیژى تْلیذ هی کٌذ ّ ُوَ هْجْدات سًذٍ تَ اکظیژى ًیاس دارًذ .تا تاسیافت کاغذ ّ هقْای تاعلَ  ّ ،تْلیذ
کاغذ ّ هقْای تاسیافتی جٌگل ُا دطت ًخْردٍ تاقی هی هاًٌذ ّ ایي ُوَ آب ّ اًزژی هصزف ًوی ػًْذ.

رّسًاهَ،هجلَ  ،کارتي،جعثَ ػیزیٌی ّ ُ.....وَ اس جٌض کاغذ ُظتٌذ ّ ًثایذ آًِا را دّر ریخت  .آًِا را تاسیافت
کٌیذ.تزای ًْلیذ هقذار کاغذی کَ یک ًفز در طال هصزف هی کٌذ تَ چْب  1.5درخت ًیاس اطت .
در کارخاًَ کاغذ پارص در خْسطتاى اس تفالَ ًیؼکز کاغذ طاختَ هی ػْد.ایي کار ًْعی تاسیافت اطت .
تزای تْلیذ یک تي کاغذ  2385کیلْگزم چْب ّ ُ 440شار لیتز آب تاسٍ السم اطت.اها تزای تْلیذ یک تي کاغذ اس
کاغذُای تاعلَ ّ تاسیافتی ،دیگز تَ چْب ًیاسی ًیظت ّ فقظ کاغذ تاعلَ  1800 ،لیتز آب تاسٍ ّ هقذاری اًزژی
هصزف هی ػْد.تاّرکزدًی ًیظت ّلی در طال  1376در تِزاى رّساًَ ُ 500شار کیلْگزم کاغذ ّ هقْا در هیاى
ستالَ ُا تْدٍ اطت .

در هیذاى تزٍ تار ػِزداری تِزاى هزاکش جوع آّری کاغذ  ،ػیؼَ ّ فلش تزپاطت کَ تَ تاسیافت هْاد کوک
هیکٌٌذ  .در اصفِاى ُن عزح تاسیافت اس هثذا تَ کار گزفتَ اًذ .در ػیزاس عزح تفکیک ستالَ اس هثذا ّ طاسهاًذُی

ًوکی ُا اًجام گزفتَ اطت .عزح تْسیع طغل طثش ُوشهاى تا آهْسع ػِزًّذاى کزهاًؼاُی تزای تفکیک
پض هاًذٍ ُا اس اطفٌذ  79ػزّع ػذٍ اطت
.

