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به نام خدا

درس پنجم 

انسان ومحیط زیست

پایه یازدهم

استان خوزستان 

شهرآبادان 

منطقه آزاد اروند



زباله فاجعه محیط زیست

فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده  اندآشکار شده است 



ذاریم بسیاری از ما وقتی ش بها کیسٔه زبالٔه خود را بیرون از خانه م یگ
یا در کوچه و خیابان، بوستان یا مکا نهای عمومی دیگر، آشغالی را

ر سر این در سطل م یاندازیم، دیگر به بقیٔه ماجرا فکر نم یکنیم که چه ب
.زباله م یآید یا چه تأثیری بر محیط زندگی ما دارد

موضوع زباله، امروزه یک مسئله و دغدغٔه بسیار مهم همٔه جوامع 
فناین موارد چند نمونه از مشکل د. به تصاویر و اخبار توجه کنید. است

.زباله را که کل کشور ما با آن روبه روست، نشان می دهد



انباشت زباله های بروجرد در منطقه ای به نام
سراب زارم برای اهالی مشکالت زیادی به 

.  وجود آورد
به همین دلیل مدیران و مسئوالن، منطقة

هکتار را در سراب 22/ 5جدیدی به مساحت 
زارم به منظور دفن زباله انتخاب کردند که پس

.از گودبرداری به بهره برداری رسید
در صورت راه اندازی سامانة بازیافت بروجرد، 
نیمی از حجم زباله ها در این مکان، بازیافت 

.می شود

دة تخلیه یا دفن زبالة چند شهر استان گیالن در محدو
جنگل های

تهران، طی سال های -زیبای سراوان در جادة رشت
متمادی مشکالت

ز زیادی برای اهالی منطقه پدید آورده و چندی پیش نی
.منطقه باهجوم شدید مگس ها مواجه شد

مسئوالن و مدیران شوراهای شهر و استان، جلسات 
متعددی را برایحل مشکل برگزار کرده اند و چاره 

.اندیشی برای حل مشکل را دردستورکار قرار داده اند



تخلیه و دفن زباله ها در اطراف 
جادة کیاسر به سمنان در حوالی 

روستای
فوالدمحله، موجب آلودگی منطقه 

و سرازیر شدن شیرابه به جاده 
شده و حتی لغزندگی و سوانح 

.رانندگی پدید آورده است

ه کوه باباموسی در بجنورد در محاصرة زباله قرار گرفت

. است

آرامش و سالمت مردم بود، دیگر جای نفسکوهی که جای 

. تاطراف باقی نگذاشته اساهالی روستاهای کشیدن برای 

اطراف این کوه دفن ها در هرچند بخش عمده ای از زباله 

و گاه سطح زمین می شود؛ اما همچنان رهاسازی زباله در 

.کندآتش زدن آن، منطقه را به شدت آلوده می 





زباله در گذشته و حال

ران آیا در گذشته نیز مانند امروز، زباله یک موضوع مهم و نگ

ه کننده بوده است؟ به نظر میرسد هر روز که میگذرد، زبال

به .بیشتر به یک موضوع مهم زیست محیطی تبدیل میشود

ین منظور پاسخ به این پرسش و مقایسٔه گذشته و حال، در ا

. زمینه تحقیق کنید









. تر استمیزان تولید زباله در کشورهای پیشرفتٔه صنعتی بسیار بیش
هفردی که در ایاالت متحدٔه امریکا زندگی میکند، نسبت به فردی ک

برابر 19برابر بیشتر کاغذ و 14در یک کشور افریقایی ساکن است، 
یست لطمهبیشتر آلومینیوم مصرف میکند و بنابراین، بیشتر به محیط ز

ک ی. میلیون تن زباله تولید میکند150ایاالت متحده امریکا ساالنه . میزند
کیلوگرم زباله تولید680استرالیایی یا یک کانادایی ساالنه 

کیلوگرم 100می کند، درحالیکه این رقم برای یک نفر در زامبیا کمتر از 
.است





مدیریت پسماند

، بازیافت، ، حمل و نقل، پردازشجمع آوریکه برای فعالیتهایی مدیریت پسماند یا دفع زباله عبارت است از همٔه 

دفن بهداشتی یا انهدام

ا در برخی کشوره. آن در کشورهای مختلف، متفاوت استشیوه های مدیریت پسماند و .انجام می شودزباله ها 

.ندبه رو شهایی مناسب دست پیدا کننتوانسته اند و برخی هنوز موفق بوده اند مدیریت پسماند بسیار 

د که وابسته به شهرداری است، امور مربوط به پسمان« سازمان مدیریت پسماند »در کشور ما، در هر شهر 

.را بر عهده دارد





پس از ریختن زباله در گودال، روی آن. آب های زیرزمینی میشود

تبه عل. یک الیه خاک میریزند و آن را با بولدوزر صاف میکنند

تجمع گاز ناشی از زباله ها در زیر خاک، ممکن است انفجار رخ

به همین دلیل، لوله هایی برای خارج کردن گاز در این محل. دهد

گورستا نهای زباله در مناطق پرباران و مرطوب. نصب میکنند

.مشکالت بیشتری از نظر روان شدن شیرابه ها ایجاد میکنند

اگر زباله ها به طور بهداشتی دفن نشوند یا بخشی 

ان و از آنها در زمینها پراکنده شوند، انواع آلودگی ها از طریق پرندگ

دامها وارد چرخهٔ غذایی میشود و موجودات زنده و انسان را بیمار 

پراکندگی زباله در سطح آب ها و زمین به ویژه زمین های. میکند

شیب دار موجب سرازیر شدن شیرابه ها می شود و شیوع انواع 

ه بیماریهای عفونی وخطرناک و تجمع و افزایش جانوران موذی را ب

.دنبال دارد

حتی اگر دفن زباله به شیوه بهداشتی صورت بگیرد، وقتی

برایگورستان زباله پر میشود باید، به سراغ کندن گودال دیگری

فن بنابراین، ما مرتبا به مکان های جدید برای د. دفن زباله برویم

زباله

.ندنیاز داریم؛ چون گورستا نها پر شد هاند و یا در حال پرشدن هست
.پراکنده شدن زباله ها در محیط، موجب ورود آلودگی ها به چرخه غذایی می شود









چرا بازیافت م یکنیم؟

...  موادی مانند روزنامه، قوطی های آلومینیومی، بطری پالستیکی و 

.می آیند، همگی از زمین به دست یکنیمروزانه از آنها استفاده مکه 

صرفه جویی بازیافت موجب حفاظت از منابع و. به عبارت دیگر برای تولید آنها از منابع طبیعی استفاده می شود

.میشود در مصرف آن 

چون. می شوددر مصرف انرژی صرفه جویی بازیافت موجب 

برای تبدیلبه عالوه استخراج مواد از زمین قبال یک بار انجام شده و 

برای مثال. میشودمواد استفاده شده به مواد نو، کمتر انرژی مصرف 

درصد انرژی کمتری از تولید آن از90بازیافت شده تولید آلومینیوم 

.سنگ معدن نیاز دارد

برای مثال تولید شیشه. می شودبازیافت موجب کاهش آلودگی هوا 

درصد کاهش20درصد تا 14آلودگی تولید را بازیافت شده با مواد 

درصد نسبت95بازیافت شده و یا یک قوطی آلومینیومی با مواد می دهد 

.می کندبه ساختن آن از مواد خام کمتر آلودگی ایجاد 

موادی چون پالستیک در طبیعت کهشدن هاز پخش و پراکند 

برای آب و خاک و موجودات زنده به وجودزیان های جبران ناپذیری 

مواد آلی و بقایایمیدانید هما نطور که . می کنند، جلوگیری می آورد

؛ اما برخی مواد مصنوعیمی شوندگیاهی و جانوری در خاک تجزیه 

.به اصطالح تجزیه ناپذیرندزمان نیاز دارند که تجزیه شوند و سالها 





-شهرداری تهران16منطقه بوستان بازیافت در 

باتندیس هایی در این بوستان 

ه دورریختنی ساختزباله های پسماندهای خشک و 

اگر ساکن تهران. شده است

تان هستید یا به تهران سفر کردید، سری به بوس

.بازیافت بزنید و از آن دیدن کنید


















