تفکیک زباله را در منزل انجام دهید
از مبدأ می شود ،بسیاری از شهروندان گمان می کنند این کار یک فرآیند سخت تفکیک زباله تا صحبت از
و پیچیده است که نیاز به مهارت ویژه دارد ،اما جداسازی زباله در منزل ،فرآیند بسیار ساده ای است که با
چند بار انجام دادن آن ،به یک عادت مفید و روزمره تبدیل خواهد شد.
تفکیک زباله را چگونه در خانه انجام دهیم؟
همیشه گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است و شاید همین موضوع درباره بازیافت زباله ها نیز صادق باشد.
یعنی بهتر است در وهله اول تا جایی که می توانیم زباله کمتری تولید کنیم تا در مرحله بعدی ،انرژی
کمتری برای تفکیک زباله و بازیافت زباله مصرف کنیم.
محیط می توان با تولید کمتر زباله هایی که از شیشه ،کاغذ و نایلون تشکیل شده است ،برای حفاظت از
قدم جدی برداریم ،اما واقعیت این است که در زندگی های امروزه ،زباله و زباله سازی بخش زیست
جداناپذیری از زندگی روزمره است .تنها کار مفیدی که می توان در این رابطه انجام داد ،تولید زباله کمتر و
تفکیک زباله ها در منزل است .مثال استفاده از غذای خانگی و استفاده نکردن از غذاهای آماده ،ناخودآگاه
حجم زیادی از زباله های تولیدی حاصل از ظروف یکبار مصرف را کاهش می دهد.
تفکیک زباله از مبدأ ،کار سختی نیست
تا صحبت از تفکیک زباله از مبدأ می شود ،بسیاری از شهروندان گمان می کنند این کار یک فرآیند سخت و
پیچیده است که نیاز به مهارت ویژه دارد ،اما جداسازی زباله در منزل ،فرآیند بسیار ساده ای است که با
چند بار انجام دادن آن ،به یک عادت مفید و روزمره تبدیل خواهد شد.
اولین قدم این است که همه زباله ها را در یک کیسه زباله یکسان نیندازیم و در منزل ،حداقل دو کیسه زباله

.داشته باشیم؛ زباله های خشک و تر که دو نوع اصلی زباله است.

اغلب مواد خوراکی ،شامل پسماند غذاها و میوه ها در دسته زباله های تر قرار می گیرد و بیشتر آنها نیز
قابلیت تبدیل شدن به کودها و کمپوست ها را دارند ،اگر چه گفته می شود می توان این زباله ها را در زمین
امروزی ،نزدیک به محال است آپارتمان نشینی دفن و کمپوست تولید کرد ،اما واقعا چنین کاری در زندگی
و همین که زباله تر را که جذب زمین می شود ،جدا از زباله های خشک قرار دهیم ،کمک بسیار بزرگی به
صنعت بازیافت کرده ایم.
اما زباله خشک ،شامل انواع قوطی کنسروها و ظرف های فلزی ،پالستیکی ،کاغذ و مقواست که همه این
مواد در صورت تفکیک شدن از زباله خشک می تواند دوباره جذب صنعت شود.

نکته بسیار مهمی که باید در تفکیک زباله به آن دقت کنیم ،جداسازی زباله خطرناک از سایر زبالههای
خشک و تر است .بسیاری از زباله های بیمارستانی و حتی پسماند انواع باتری های یکبار مصرف در صورت
رعایت نکردن اصول ایمنی برای دفع آنها می تواند خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری به بار آورد.

