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Թափոնները բոլոր այն նյութերը կամ իրերն 
են, որոնցից մարդիկ ազատվում են հենց 
դրանք դառնում են անպետք:

Թափոնները մարդու կենսագործունեության 
պրոցեսի և նրա տնտեսական գործունեության 
ընթացքում առաջացող նյութերը կամ իրերն 
են, որոնք ամբողջովին կամ մասամբ կորցրել 
են իրենց սպառողական հատկանիշները 
ֆիզիկական կամ բարոյական մաշվածության 
արդյունքում:

Կենցաղային թափոնները առաջանում են 
տնային տնտեսություններում կամ նման 
գործունեություն ծավալող այլ վայրերում, 
օրինակ, ռեստորաններում: Կենցաղային 
թափոնները կազմված են սննդի, 

սպառողական այլ ապրանքատեսակների  
մնացորդներից, առանձին հավաքվող 
թափոններից (օրինակ մակուլատուրա 
և ապակի) և վտանգավոր կենցաղային 

Մարդն ապրում է թափոնների աշխարհում: Այն ինչ նա 
ստեղծում է իր անընդհատ աճող պահանջների բավարարման և 
կենսագործունեության ապահովման համար, արդյունքում  վեր 
է ածվում թափոնի... Մարդկությունը չի մահանա ատոմային 
մղձավանջում, այլ կխեղդվի սեփական թափոններից:

Նիլս Բոր

Որպեսզի Նեբելյան մրցանակակիր հայտնի ֆիզիկոսի այս բառերը չդառնան մարգարեական, 
մեզ բոլորիս` Երկիր մոլորակի վրա բնակվողներիս, պետք է հենց այսօր սկսել հոգ տանել այն 
մասին, որ որքան հնարավոր է քիչ թափոններ թողնենք մեզանից հետո: 

Թափոնների հետ կապված խնդիրները միշտ գոյություն են ունեցել: Սակայն այսօր այդ 
խնդիրները ձեռք են բերել յուրահատուկ արդիականություն: Մեր կյանք են ներխուժել 
սինթետիկ  նյութեր, որոնք բնության մեջ չեն հանդիպում և հիմնականում կենսաբանորեն 
չեն քայքայվում: Նման նյութերը ընկնում են շրջակա միջավայր որպես թափոններ  
աղտոտելով այն, քանի որ բնությունը ի վիճակի չէ դրանք հանքայնացնել:

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԸ

ԹԱՓՈՆՆԵՐԸ այն բոլոր նյութերը 
կամ իրերն են, որոնք մարդու կողմից 

այլևս չեն օգտագործվում, որոնցից 
նրանք ուզում են ազատվել կամ արդեն 

ազատվել են: Բացի այդ, թափոներ են 
հանդիսանում նաև այնպիսի նյութեր 
և իրեր, որոնցից մարդկանց ստիպում 

են ազատվել:

Թափոնների դասակարգումը

Թափոններ

գազային

հեղուկ

պինդ

Ըստ առաջացման
ձևի

արդյունաբերական

կենցաղային 

գյուղատնտեսական 

բժշկական 

ռադիոակտիվ

Ըստ ֆիզիկական 
վիճակի

վտանգավոր

ոչ վտանգավոր

իներտ

Ըստ 
վտանգավորության 

դասի 
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թափոններից: Ըստ նյութի տեսակի դրանք 
բաժանվում են թղթե, ստվարաթղթե, 
մետաղական, օրգանական թափոններ 
(սնունդ և այգեգործական թափոններ) և 
փայտ: 

Արդյունաբերական թափոնները  կազմված 
են թափոնների տարբեր հոսքերից, որոնք 
առաջանում են արդյունաբերական 

պրոցեսների լայն սպեկտրում: Արևմտյան 
Եվրոպայում արդյունաբերական 

թափոնների մեծ մասը առաջանում 
են հիմնական մետաղների, 

սննդանյութերիմ ընպելիքների, 
ծխախոտի, փայտամշակման և 

թղթի արտադրման ժամանակ:

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԸ ԱՅՍՔԱՆ ՇԱՏԱՑԵԼ
Հնում գործնականորեն թափոններ չէին 
առաջանում մի քանի պատճառներով: 
Նախ և առաջ մարդկանց քանակը քիչ 
էր, հետևաբար նրանք առաջացնում էին 
քիչ թափոններ: Երկրորդը` բոլոր իրերը 
պատրաստված էին բնական նյութերից, 
որոնք բնության մեջ քայքայվում և մտնում 
էին նյութերի շրջանառության մեջ: Երրորդը` 
մարդկանց պահանջները շատ ավելի քիչ 
էին: Մեր նախնիները ավելի շատ հոգ էին 
տանում գոյատևելու և ոչ թե ավելի շատ իրեր 
կուտակելու մասին:  

Միջին դարերում ապրանքների արտադրման 
համար ծախսում էին ավելի շատ ժամանակ, 
ուժ և ռեսուրս քան հիմա: Գործարաններում 
չկային հատուկ մեքենաներ և մարդիկ 
ստիպված էին ամեն ինչ անել ձեռքով: 
Հեշտ չէր ապրանքները տեղափոխել մի 
քաղաքից մյուսը, մի երկրից մի այլ երկիր: 
Որոշ ապրանքներ շատ ավելի թանկ արժեին 
կամ շատ դժվար էր դրանք ձեռք բերելը, 
հետևաբար մարդիկ իրերին ավելի խնամքով 
էին վերաբերվում, որպեսզի դրանք ծառայեին 
որքան հնարավոր է երկար, այլ ոչ թե անցնեին 
թափոնների շարքը: 

Այսօր մարդիկ շատ ավելի հեշտ են ապրում. 
աշխատանքը դյուրին դրաձնելու նպատակով 
ստեղծված են մի շարք մեքենաներ, 
տրանսպորտի զարգացումը  հնարավորություն 
է տալիս տեղափոխել ապրանքները 
աշխարհի  տարբեր անկյուններ կարճ 
ժամանակահատվածում: Խանութներում 
վաճառվում են բազմաթիվ ապրանքներ. 
սնունդ, հագուստ, խաղալիքներ, գրքեր, 
կահույք, համակարգչային և կենցաղային 
տեխնիկա և այլն: Գովազդները անընդմեջ 
համոզում են, որ ժամանակակից մարդը 
անընդհատ ինչ-որ բան պետք է գնի: 
Գնումները դարձել են կյանքի կարևոր 

բաղադրիչներից, դրանց վրա շատ ժամանակ, 
գումար և ուժ է ծախսվում: Այսօր ավելի շատ 
մարդիկ են ձեռք բերում տարատեսակ գեղեցիկ 
ապրանքներ, իրեր, նույնիսկ չմտածելով թե 
որքան ժամանակ դրանք կծառայեն և որքան 
օգտակար կլինեն: Այդպիսի հասարակությունը 
կոչվում է սպառողական հասարակություն: 
Նույնիսկ մեր տունը զննելիս կարող ենք 
հայտնաբերել շատ իրեր առանց որոնց 
հեշտությամբ կարելի է ապրել:
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Յուրաքանչյուր օր մարդկությունը սպառում 
է հսկայական քանակության բնական 
ռեսուրսներ: Փորձագետների հավաստմամբ 
միայն դրանց 6%-ն է վերածվում օգտակար 
արտադրանքի, իսկ մնացած 94%-ը` 
թափոնների: Բնակչության աճին զուգընթաց 
աճում է նաև առաջացող թափոնների ծավալը, 
փոխվում է դրանց բաղադրությունը: Կոշտ 
կենցաղային թափոնների մեծ մասը կազմում 
են փաթեթավորման նյութերը, վտանգավոր 
թափոնները (մարտկոցներ, կենցաղային 
տեխնիկա, դեղամիջոցներ, տարբեր քիմիական 
նյութեր): 

Կենցաղային թափոնները խիստ փոփոխվում 
են` կախված դարաշրջանից, կլիմայից, 
բնակավայրից, տարվա եղանակից, 
բնակչության սնվելու սովորույթներից և 
օգտագործվող վառելիքից: Սոցիալապես 
ապահովված քաղաքացիների 

աղբամաններում դրանք ծավալուն ու թեթև 
են, իսկ աղքատների մոտ հակառակը` խիտ ու 
ծանր: Կենսագործունեության ավելի ծավալուն 
մնացորդները բարգավաճող երկրներում 
հակադրվում են աղքատ երկրների թափոնների 
հետ, որտեղ գերակշռում են հանքայնացվող 
թափոնները: 

Իրերը դարձել են էֆեմարային, այսինքն շատ 
կարճ ժամանակ անց դրանք համարվում 
են հնացած:  Ներկայումս իրերի մեծ 
մասը հիմնականում չի նորոգվում և չի 
փոխարինվում, այլ դեն է նետվում, օրինակ` 
կրակայրիչներ, ածելիներ, գուլպաներ, 
ժամացույցներ, խոհանոցային պարագաներ: 
Վերջիններս մաշվում են և կենցաղից դուրս են 
մղվում արագացված ռիթմով, իսկ թափոնները 
չեն անհետանում, դրանք ընկնում են շրջակա 
միջավայր:  

Եվրամիության երկրներում կենցաղային 

թափոնները կազմում են բոլոր թափոնների 
10%-ից, իսկ առողջության համար 
վտանգավոր թափոնների 1%-ից քիչ մասը, 
սակայն հենց դրանք են առաջին հերթին 
գրավում ինչպես  հասարակական կյանքի վրա 
ազդող որոշումնե կայացնողների, այնպես էլ  
հասարակ քաղաքացիների ուշադրությունը, 
ովքեր առնչվում են դրանց հետ ամեն 
օր: Արևմտյան երկրներում թափոնների 
վերամշակումը դարձել է արդյունաբերության 
առաջնահերթ ոլորտներից: 

Թափոններով լցված հսկայական 
տարածքների ընդլայնումը վեր է ածվել մի 
իսկական գլուխկոտրուկի: Պետք է տեղավորել 
ինչ-որ կերպ յուրաքանչյուր տարի առաջացող 
22 մլն տոննա թափոնները, 6 մլն տոննա 
հսկայական իրերը և այգիների հողային 
մնացորդները: Որպեսզի միաժամանակ 
էվակուցվեն այդ թափոնները, անհրաժեշտ 
կլինեին նվազագույնը երկու երկաթուղային 
գիծ յուրաքանչյուրը 14000 կմ, այսինքն 

երբ լոկոմոտիվները հասնեն Շանհայ, 
վագոնները դեռևս կլինեն Պեկինի և Մոսկվայի 
շրջակայքում, իսկ պոչային հատվածները 
Փարիզի հարակից հատվածներում:

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱռԱջԱՑՈՒՄ

2011թ-ին Երկրի բնակչությունը 
կազմում էր 7 միլիարդ, ինչը 5 անգամ 

ավելի էր քան 1900-ականներին: 
Դեմոգրաֆները կանխատեսում են, 

որ 2050-ին բնակչությունը կաճի մինչև 
8-9 միլիարդի, որը հիմնականում 

կուտակված կլինի մեգապոլիսներում, 
իսկ նրանց արտանետած թափոնների 
քանակը աստիճանաբար կավելանա:
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ՈՎ ՈՐՔԱՆ ԹԱՓՈՆ է ԱռԱջԱՑՆՈՒՄ

Աշխարհում տարեկան գոյանում են միջինում 
22•109 տ տարատեսակ թափոններ: Ինչպես 
նշվեց վերևում, ներկա հարյուրամյակի 
կեսերին մեր մոլորակի բնակչությունը կկազմի 
9 միլիարդ մարդ, ինչը կբերի տարեկան 
ավելի քան 13100 միլիոն տոննա թափոնների 
առաջացման, ինչը մոտ 20%-ով ավելի է քան 
2009թ-ին: 

Թափոնների առաջացման ավելացումը ավելի 
ակնհայտ է քաղաքներում: Այսօր այդտեղ 
բնակվում է մոլորակի բնակչության 50%-ից 
ավելին: Ըստ կանխատեսումների 2050թ-ին 
այդ թիվը կաճի մոտավորապես մինչև 70%-ի, 
որի կեսը բաժին կընկնի Ասիային1: 

Ըստ Համաշխարհային Բանկի տվյալների, 
10 տարի առաջ քաղաքային բնակիչների 
թիվը կազմում էր 2.9 միլիարդ, նրանցից 
յուրաքանչյուրին բաժին էր հասնում միջինում 
0.64կգ ԿԿԹ օրը: Այսօր քաղաքային 
բնակիչների թիվը հասել է 3 միլիարդի: 
Համապատասխանաբար աճում է նաև 
թափոնների առաջացման ցուցանիշը, որը 
կազմում է օրեկան 1.2 կգ յուրաքանչյուրին: 
Սպասվում է, որ 2025թ-ին քաղաքային 
բնակիչների թիվը կկազմի մոտ 4.3 միլիարդ, 
որոնք օրեկան կառաջացնեն մոտ 1.42 կգ կոշտ 
կենցաղային  թափոններ, ինչը միջինում կարող 
է կազմել տարեկան 2.2 միլիարդ տոննա: 

Թափոնների առաջացման ցուցանիչը տարբեր 
երկրներում տարբեր է և կախված է շատ 
գործոններից: 

Օրինակ ԵՄ-ում միջինում առաջացող 

քաղաքային թափոնների ծավալը բնակչության 
մեկ շնչին 2009թ-ին կազմել է 513կգ, իսկ 2010-
ին` 502կգ: Առաջացող թափոնների ծավալը 
մեկ շնչին 2010թ-ին տատանվել է 300կգ-ից 
Լատվիայում, Չեխիայում, էստոնայիում 
և Լեհաստանում, մինչև մոտ 700 կգ` 
Կիպրոսում, Դանիայում, Լյուքսեմբուրգում և 
Շվեյցարիայում: 

Հյուսիսային ամերիկայում մեկ բնակիչը 
արտադրում է օրեկան 1.6կգ աղբ, 
Եվրոպայում` 1.5կգ, Ասիայում` 0.4կգ, 
Օկեանիայում 0.8կգ, Լատինական 
Ամերիկայում` 0.6կգ, Աֆրիկայում` 0.5կգ: 

Յուրաքանչյուր ֆրանսիացի օրեկան 
արտանետում է մոտ մեկ կգ կենցաղային աղբ, 
այսինքն մոտ երկու անգամ ավելի, քան 40 
տարի առաջ: 

ԱՄՆ-ում յուրաքանչյուր բնակիչ իրենից հետո 
թողնում է օրեկան մոտ 2 կգ թափոն: Ըստ 
պաշտոնական վիճակագրության ԱՄՆ-ում 
տարեկան մեկ մարդու կողմից առաջանում է 
792 կգ թափոն: 

 ԱՄՆ-ում տարեկան առաջանում է մոտ 230 
մլն տոննա ԿԿԹ:

Աղյուսակ. Քաղաքային թափոնների առաջացումը Վրաստանում,
Մոլդովայում և Հայաստանում (կգ/մարդ/տարի)

1. VITAL WASTE GRAPHICS 3. Publication of the Secretariat of the Basel Convention prepared by Zoп Environment Net-
work and GRID-Arendal/ 2012

2010թ-ին քաղաքային թափոնների 
ցուցանիշները բնակչության մեկ 

շնչին տատանվում են 119 կգ-
ից, Հայաստանում մինչև 655կգ,2 

Մոլդովայում` 201կգ: 
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Հայաստան 109 108 109 112 119 121 119
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ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԲԱղԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԱՓՈՆՆԵՐ` ՇՐջԱԿԱ ՄԻջԱՎԱՅՐԻ 
ԱղՏՈՏԻՉՆԵՐ

Քաղաքային թափոնների բաղադրությունը 
տարբեր երկրներում սկզբունքորեն չի 
տարբերվում: Քաղաքային թափոնները 
(ԿԿԹ) պարունակում են մակուլատուրա 
(զանգվածի մոտ 20-40%-ը), պլաստմասսա 

(1-2%), տեքստիլ (4-6%), ապակի (4-6%) և այլ 
բաղադրիչներ քիչ քանակներով: Քաղաքային 
թափոնների մոտ 66%-ը ունեն կենսաբանական 
ծագում (թուղթ, սննդային և կենդանական 
մնացորդներ, բուսականաություն):

Կենցաղային թափոններով շրջակա միջավայրի 
աղտոտումը մարդու վրա ազդում է օդի, 
ջրի, աղբով թունավորված հողում աճած 
բուսական ծագման սննդի միջոցով: Հող 
ներթափանցող քիմիական միացությունները 
կուտակվում են և բերում դրա քիմիական և 
ֆիզիկական հատկությունների աստիճանական 
փոփոխություններին, նվազեցնում են 
կենդանի օրգանիզմների թվաքանակը, 
բացասաբար են ազդում հողի բերրիության 
վրա: Աղտոտիչ նյութերի հետ մեկտեղ հաճախ 
հող են ներթափանցում նաև հիվանդածին 
բակտերիաներ և այլ վնասակար օրգանիզմներ:

Մարդկությունը ստեղծել է միցություններ, 
որոնք չեն քայքայվում: Դրանց են 
դասվում տարատեսակ փաթեթավորման 
պարագաները, հեղուկների պահպանման 
համար նախատեսված տարրաները, ռետինը, 
լավսանը, սինթետիկ այլ պոլիմերները, լվացող 
և մաքրող նյութերը, ներկերը, որոնք բոլորն 
էլ արտազատում են մարդու և շրջակա 
միջավայրի համար վտանգավոր նյութեր: 

Ներկայումս թափոնների երկրորդային 
վերամշակումը դառնում է ավանդական 
միայն որոշ, շատ քիչ երկրներում, սակայն 
շատ կարևոր անհրաժեշտություն է դրա 

առավել ինտենսիվ կիրառումը: Թափոնների 
վերամշակման այնպիսի միջոցները, ինչպիսիք 
են այրումը և տեղափոխումը աղբավայրեր, 
անվտանգ չեն: Աղբավայրերը արտազատում են 
մեթան գազ, որը, ջերմությունը մթնոլորտում 
պահելով, նպաստում է մեր մոլորակին 
սպառնացող ջերմոցային էֆեկտին`: 

Թափոնների այրումը նույնպես բերում է 
թունավոր ծանր մետաղներ պարունակող 
վտանգավոր գազերի արտանետմանը. 
կադմիում, սնդիկ, կապար: Ներթափանցելով 
օրգանիզմ դրանք կարող են ազդել 
արյունաստեղծ ֆունկցիայի վրա, առաջացնել 
արյան բաղադրության փոփոխություններ, 
նպաստել ուռուցքածին, գենետիկական և այլ 
կենսաբանական էֆեկտների զարգացմանը: 
Մեթանի, թթվածնի, ածխաթթու գազի 
արտազատման մեծացումը մարդու մոտ 
կարող է առաջացնել շնչահեղձություն:

Գլոբալ կոշտ կենցաղային թափոնների բաղադրությունը ըստ  
Համաշխարհային Բանկի (2009թ.)3:

Organic
46%

Paper
17%

Plastic
10%

Glass
5%

Metal
4%

Other
18%

Հետաքրքիր է իմանալ. Դեռևս 
մ.թ.ա. XVII դարում Չինաստանում 

«օրենքով հաստատված էր և 
հասարակական ճանապարհներին աղբ 

նետող մարդկանց երկու ձեռքը
կտրվում էր»:

Շրջակա միջավայրում տարբեր տեսակի թափոնների քայքայման ժամանակահատվածը

Թափոնի տեսակը Քայքայման ժամանակահատվածը
թուղթ 1 ամիս 
բուրդ 1 տարի

ծառի ճյուղեր 4 տարի
ներկված տախտակներ 13 տարի

պահածոյի տուփեր 100 տարի
ալյումինե տարրաներ Մինչև 500 տարի

պլաստիկե շշեր Ավելի քան 500 տարի
ապակյա տարրաներ Չեն քայքայվում

3. Sustainable Development Network. 
The World Bank. www.worldbank.org/urban
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Մարտկոցներում պարունակվում են բազմաթիվ մետաղներ` սնդիկ, նիկել, կադմիում, 
կապար, լիթիում, մանգան և ցինկ, որոնք ունեն կենդանի օրգանիզմներում կուտակվելու 

և առողջությանը զգալի վնաս հասցնելու ունակություն: Նշված մետաղների 
միացությունները պատահաբար ընկնելով մարդու օրգանիզմ, նրան կարող են  սպանել 

30 րոպեի ընթացքում:
Հաշվարկված է, որ անզգուշորեն աղբամանը նետված  մեկ  А – տիպի  մարտկոցը 
կարող է ծանր մետաղներով աղտոտել մոտ 20 2 մ հողատարծք, իսկ անտառային 

գոտում դա երկու ծառի, երկու խլուրդի, մեկ ոզնու և մի քանի հազար անձրևորդերի 
զբաղեցրած տարածքն է:

Խաղաղօվկիանոսյան
աղբային կղզի

20-րդ դարավերջին ամերիկյան 
օվկիանոսագետ Չարլզ Մուրը Խաղաղ 
օվկիանոսում հայտնաբերեց մոլորակի 
հսկայական աղբավայրը: «Աղբի կղզին» արագ 
տեմպերով աճում է 20-րդ դարի կեսից սկսած 
նաև Հյուսիսային Խաղաղօվկիանոսյան 
հոսքային համակարգի  շնորհիվ: Այդ 
համակարգի կենտրոնը գործնականորեն 
անշարժ է` որտեղ էլ հենց կուտակվում է 
օվկիանոս նետված ամբողջ աղբը: Ներկայումս  
«Խաղաղ օվկիանոսյան աղբային կղզին» 
հիմնականում բաղկացած է պլաստիկից (մոտ 
90%), որի զանգվածը 6 անգամ ավելի է այդ 
տարածքում առկա պլանկտոնի զանգվածից: 
Նրանում առկա աղբի քանակը կազմում 
է միլիոնավոր տոննաներ, իսկ այդ կղզու 
չափերը համեմատական են Տեխաս նահանգի 
չափերին: Այդ կղզին և դրա նմանները 

շարունակում են աճել շատ արագ տեմպերով, 
չէ՞ որ յուրաքանչյուր օր օվկիանոս են ընկնում 
մոտ 2.5 մլն մասնաբաժին պլաստիկ և այլ 
թափոններ: Պլաստիկ թափոնների քայքայման 
պրոցեսի դանդաղության պատճառով 
տուժում է շրջակա միջավայրը, մահանում են 
օվկիանոսում բնակվող թռչունները և ձկները: 
Խեղճ կենդանիները որպես սնունդ կուլ են 
տալիս ներարկիչներ, ատամի խոզանակներ 
և այլ թափոններ: Ըստ վիճակագրության 
Խաղաղ օվկիանոս նետված պլաստիկ 
թափոնների պատճառով տարեկան մահանում 
են ավելի քան 1 մլն ծովային թռչուն, ինչպես 
նաև ավելի քան 100 հազար ծովային 
կաթնասուններ:
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Ըստ Green Peace կազմակերպության յուրաքանչյուր տարի արտադրվում է 100 մլն 
տոննա պլաստիկե իր, և դրա 10%-ը արդյունքում հայտնվում է Համաշխարհային 

Օվկիանոսում: Կանգնեցնել այդ պրոցեսը կարելի է միայն բոլոր սպառողների համատեղ 
ուժերով, համոզելով մարդկանց հրաժարվել պլաստիկե շշերից և տոպրակներից, 

փոխարինելով դրանք ապակյա շշերով, հեշտ քայքայվող նյութերից պատրաստված 
բազմակի օգտագործման տոպրակներով: Դուք նույնպես կարող եք ձեր ավանդն 

ունենալ այդ բարի գործում:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ է ԼՈՒԾԵԼ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐԸ 

լավագույն թափոնները գոյություն 
չունեցող թափոններն են

Թափոնների կառավարման 
հիերարխիան
Թափոնները մեծ վտանգ են ներկայացնում, 
այդ պատճառով մարդկության բանական 
մասի ուժերը ուղղված են թափոններին 
առնչվող խնդիրների լուծմանը: Թափոնների 
առաջացման նվազեցումը և դրանց օպտիմալ 
վերամշակումը և երկրորդային օգտագործումը 
անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք մի օր 
չծածկեն բոլորիս: Վերջին տարիներին 
համաշխարհային պրակտիկայում ավելի 
լայն տարածում է ստանում 3R կոնցեպցիան, 
որը որոշում է թափոնների հետ վարվելու 
նախընտրելի մեթոդները: 3R կոնցեպցիան 
ուղղված է թափոններին վերաբերվելու 
հետևյալ միջոցներին, որոնք անհրաժեշտ է 
կիրառել դրանց նվազեցման նպատակով:

REDUCE (կրճատում)` ստեղծել որքան 
հնարավոր է քիչ թափոններ 
REUSE (երկրորդային օգտագործում)`  
թափոնների կրկնակի օգտագործում
RECYCLE թափոնների վերամշակում նոր 
արտադրանք ստանալու նպատակով

Անհրաժեշտ է հիշել, որ եթե թափոնները 
որևէ մեկի համար անպետք աղբ են, ապա 
մյուսի համար դրանք կարող են լինել 
ցանկալի իր կամ առարկա: Թափոնների 
կրճատումը քիչ կարևոր չէ, քան դրանց 
վերամշակումը: Ցանկացած վերամշակում 
պահանջում է էներգիայի և ջրի ծախս: 
Այդուհանդերձ ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է 
վերամշակել: 

Թափոնների կառավարման բոլոր քննարկված 
մեթոդները պետք է խելամտորեն զուգորդվեն` 
լրացնելով մեկը մյուսին: 

Թափոններին վերաբերվելու նախընտրելի 
եղանակների հերթականությունը ձևավորում 

է այսպես կոչված թափոնների կառավարման 
հիերարխիան: Նկարի վրա ցուցադրված 
այդպիսի հիերարխիան ենթադրում է, 
որ նախևառաջ պետք է դիտարկվեն այն 
թափոնների առաջնային կրճատմանն 
ուղղված միջացառումները, այնուհետև 
երկրորդային նվազմանը, ինչը ենթադրում 
է թափոնների մնացած մասի կրկնակի 
օգտագործում և վերամշակում, իսկ 
ամենավերջում այն թափոնների վերացման 
միջացառումները, որոնց առաջացումը 
կանխել հնարավոր չէր և որոնք հնարավոր չէ 
կրկնակի օգտագործել կամ վերամշակել:

Կանխարգելում

կրկնակի 
օգտագործում

Վերամշակում

էներգիայի վերականգնում

Հեռացում
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Օգտագործվող նյութերից 
ամենաերիտասարդը` պլաստիկը, 
նման է նորարարության և հնությունից 
ձեռբազատման սիմվոլի: Պլաստիկի 
դարաշրջանը սկսվում է 1925թ-ից: Այն 
ստանում են նավթից, որի պաշարները 
Երկրի վրա սահմանափակ են: Պլաստիկը 
ներխուժում է ամենուր` դուրս մղելով 
ավանդական նյութերը. փայտին կահույքի, 
խաղալիքների կամ շինարարական 
նյութերի արտադրության մեջ, ապակուն և 
մետաղները փաթեթների և խողովակների 
արտադրությունում, բամբակին, մետաքսին ու 
վուշին գործվածքներում, կաուչուկին կոշիկի 
պատրաստման մեջ, բյուրեղապակուն սպասքի 
արտադրությունում, բրդին և փետուրին 
ծածկոցների և բարձերի արտադրությունում:   

Պլաստմասսաների այսպիսի մեծ համբավը 
բացատրվում է դրանց թեթևությամբ, 
տնտեսապես ձեռնտու լինելով և մի 
շարք արժեքավոր հատկություններով: 
Պլաստիկները լուրջ մրցակից են հանդիսանում 
մետաղին, ապակուն, կերամիկային: Օրինակ` 
ապակյա շշերի պատրաստման ժամանակ 
պահանջվում է 21%-ով ավելի էներգիա քան 
պլաստմասե շշերի դեպքում: Արտադրվող 

ամբողջ պլաստիկի 41%-ը օգտագործվում է 
փաթեթավորման մեջ, այդ քանակի  47%-ը 
ծախսվում է սննդամթերքի փաթեթավորման 
համար: 

Բայցևայնպես պլաստիկը ավելի ու ավելի է 
շատանում մեր աղբամաններում: Զարգացած 
երկրներում փաթեթների 40-50%-ը 
պատրաստված են պլաստիկից: Հայտնվելով 
աղբանոցներում դրանք չեն ենթարկվում 
մանէների ազդեցությանը, դրանց քայքայումը 
կարող է շարունակվել 200-1000 տարի: 
Սակայն դրանք լավ այրվում են` անջատելով 
շատ ջերմություն և դրա հետ մեկտեղ նաև 
թունավոր գազեր: 

Սակայն կա խնդիր նաև թափոնների 
վերամշակման հետ կապված, 
որոնք ավելի քան 400 տեսակ են 
ու առաջացել են պոլիմերային 
արդյունաբերության արտադրանքի 
օգտագործման արդյունքում:

Պլաստմասե թափոնների 
օգտագործման հիմնական ուղին 
դրանց վերամշակումն է:

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

Պատմական ակնարկ
Չնայած մարդկության մեծամասնությունը թափոնների վերամշակման մեթոդների 
մասին իմացավ միայն 1970-ականներին, առաջին քաղաքային ծրագրերը սկսեցին գործել 
դեռ 1890-ականներին Նյու Յորքում, երբ ջորջ Ուորինգ կրտսերը (նկ.) նշանակվեց 
փողոցների մաքրման պատասխանատու: Իր գործունեությունը նա սկսեց հասարակական 
թափոնների հավաքման բիզնեսի բարեփոխումներից: Նա կառուցեց տարբեր տիպի 
թափոնների առանձնացման, կրկնակի օգտագործման, վերավաճառման առաջին 
գործարանը: Թափոնները նրա ցուցմամբ տեսակավորվում էին տնային պայմաններում և 
ձեռնարկություններում:    

1890-ականները Նյու Յորքում թափոնների վերանշակման համար եղել են շատ 
արդյունավետ: 1897թ-ին Բենդետտո ընտանիքը բացեց  վերամշակման առաջին ամերիկյան 
կենտրոնը, որտեղ հավաքվում և վաճառվում կամ  վերամշակվում էին թերթերը, մաշված 
հագուստը և բազմակի օգտագործման այլ թափոններ:

Պլաստիկի երկրորդային վերամշակում
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Ժամանակակից թղթա-ստվարաթղթային 
ձեռնարկությունները մակուլատուրայից 
ստանում են հիգիենիկ թուղթ, 
ձայնամեկուսիչներ, տանիքի ծածկեր և 
նույնիսկ տպագրության թուղթ: 

Մակուլատուրայի որպես թուղթ 
օգտագործումը հնարավորություն է տալիս 
զգալիորեն տնտեսել հիմնականում փայտից 
ստացվող թաղանթանյութը: Այսպիսի 
տնտեսումը հնարավորություն է տալիս 
կրճատել անտառահատումները: 

Մակուլատուրայի վերամշակման ժամանակ 
տեսակավորված թղթի հակերը թրջում են 
մեծ ջրավազաններում և առանձնացնում 

են թելերի: Մի քանի փուլերի արդյունքում 
թելերը աստիճանաբար մաքրում են, 
գունազրկում են տպագրական ներկերից, 
մաղում և ֆիլտրում են, մինչև դրանք դառնան 
թղթի արտադրության համար պիտանի: 
Թղթի արտադրության պրոցեսի վերջում, 
երկրորդային հումքից, որը այլ դեպում 
կլցներ աղբանոցները, ստանում են նոր թղթե 
արտադրանք:

Ժամանկակից տեխնոլոգիաները 
հնարավորություն են տալիս պլաստիկի 
վերամշակման արդյունքում ստանալ 
տարատեսակ արտադրանք, մասնավորապես` 
խողովակներ, դույլեր, խաղալիքներ, 
կահույք, ծածկոցներ և այլն: Պլաստիկե 
որոշ շշեր դառնում են հումք սննդամթերքի 
պահպանման համար պիտանի նման շշերի 
ստացման համար: Սակայն ոչ միշտ է կարելի 
դրանց տալ երկրորդ կյանք. ամեն ինչ կախված 
է աղտոտման, ներկերի և այլ անցանկալի 
խառնուրդների քանակից: 

Պլաստիկե իրերը մանրացվում են, հալվում 
են, դրանցից ձգվում են թելեր, դրանք 
վեր են ածվում մանվածքների: Վերջինիս 
բաղադրության մեջ մտնում են չմշակված բուրդ, 
երբեմն նաև մետաքս: Նման թելերը կիրառվում 

են նաև գորգերի, սվիտերների, զգեստների, 
սպորտային կոստյումների պատրաստման 
ժամանակ: Այսպես` 27 երկլիտրանոց շշիշը 
բավական է մեկ մեծ  սվիտերի կամ բլուզի 
ստացման համար, իսկ 36-ը` մեկ քառակուսի 
մետր գորգի: Սակայն վերամշակման այս բոլոր 
եղանակները ներգրավում են վերամշակաման 
համար հասանելի պլաստիկի շատ քիչ մասը: 
Ֆրանսիայում վերամշակման ենթարկվում է 5 
փաթեթից մեկը, իսկ Գերմանիայում պլաստիկի 
կրկնակի օգտագործման տոկոսը շատ ավելի 
բարձր է:

Վերամշակված պլաստիկի 
յուրաքանչյուր տոննա տնտեսում է 2 

տոննա նավթ:

Թղթի վերամշակում Փրկի՛ր
ծառը: 200 լիտր ջուր

1 տոննա 

մակուլատուրան 

տնտեսում է

իոնացված 

թթվածին 30 

մարդու համար
1000 կՎտ 

էլէկտրաէներգիա

10 ծառ
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Ապակու երկրորդային վերամշակում

Վերամշակված շիշը նույնպես որակյալ է, 
ինչպես առաջնային հումքից ստացված շիշը:

Ապակու կրկնակի վերամշակման 
առավելությունները
•	 Երկրորդային վերամշակված հումքը 

կամ ապակյա ջարդոնը հալվում է ավելի 
ցածր ջերմաստիճանում, դրա հալեցումը 
պահանջում է ավելի քիչ քանակի էներգիա, 
քան ապակու արտադրությունը բնական 
հումքից` վերամշակված ապակուց 
ստեղծված մեկ շիշը ապահովում 
է էներգիայի խնայողություն, որը 

հնարավորություն է տալիս 100 Վատտ 
հզորությամբ լամպին վառվել 4 ժամ:

•	 Ապակու վերամշակման պրոցես` 
ամբողջովին փակ ցիկլ է, որը չի 
առաջացնում հավելյալ թափոններ և 
կողմնակի արտադրանք:

•	 Վերամշակված ապակու յուրաքանչյուր 
տոննա տնտեսում է ավելի քան մեկ տոննա 
բնական հումք, այդ թվում նաև մոտ 650 կգ 
ավազ, 186 կգ սոդա և մոտ 200 կգ կրաքար:

•	 Ապակու վերամշակումը կանխում է 
ապակյա թափոնների թափանցումը 
միջավայր:

Երբ ալյումինը առաջին անգամ սկսեց 
օգտագործվել ըմպելիքների համար 
նախատեսված տարրաների արտադրման 
համար 1965թ-ին, հազար տարրա 
պատրաստելու համար ծապսվում էր մոտ 25 կգ 
մետաղ: Այսօր այդ իսկ հազար տարրան կշռում 
են 15 կգ-ից պակաս, քանի որ արտադրողները 
սովորել են ավելի լավ դրանք պատրաստել: 
Ալյումինը փոխարինում էր պողպատե և 
անագե տարրաներին և շատ ճկուն էր: 

Ներկայումս կրկնակի օգտագործման 
են ենթարկվում մեկ տարվա ընթացքում 

արտադրվող ալյումինե տարրաների 
կեսից ավելին և դա արվում է պրոցեսի 
հաշվին, որը պահանջում է ալյումինե հումք 
ստանալու էներգիայի ընդամենը 5%-ը: Ի 
տարբերություն պլաստիկի, որի որակը 
վատանում է յուրաքանչյուր վերամշակումից 
հետո, ալյումինը կարելի է օգտագործել 
բազմաթիվ անգամներ: Շնորհիվ այդպիսի 
արդյունավետության ստաղծվել է այնպիսի 
ինֆրակառույց, որը հնարավորություն է 
տալիս ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում 
վերադարձնել աղբը նետված տարրան նոր 
տեսքով:

Ապակու երկրորդային վերամշակում
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Ի՞ՆՉ ԿԱՐԵԼԻ է ԱՆԵԼ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Ապակյա թափոններ
Վերահալեցվում են նոր տարրաների և շշերի:  Ապակյա ջարդոնը նույնպես օգտագործվում է 
շինանյութերի արտադրությունում

Մոտաղյա տարրաներ
(պողպատե և ալյումինե)
վերահալեցվում են տարատեսակ մետաղական 
իրերի

Մակուլատուրա
Օգտագործվում է նոր թղթի 
արտադրությունում: Ցածրորակ 
մակուլատուրայից պատրաստում են 

շապիկներ և ստվարաթուղթ: Թղթե թափոնները նաև օգտագործում են ջերմամեկուսիչ նյութերի 
պատրաստման ժամանակ:

Պլաստմասե թափոններ
Պատրաստում են նոր դույլեր, պոլիէթիլենային 
թաղանթ, արկղեր, ինչպես նաև շինանյութ և 
մեկուսիչներ, պարաններ և ֆլիսե սվիտերներ:

Տեքստիլ աղբ
Օգտագործում են որպես ջերմամեկուսիչներ, պատրաստում են լինոլեում, պարաններ, պարկեր, 
փաթեթավորման պարագաներ:

Օրգանական թափոններ
(տերևներ և ճյուղեր, խոտ, սննդային մնացորդներ և այլ թափոններ)
կարելի է վերամշակել բնական կենսաքայքայման միջոցով ` կոմպոստավորում: Այս դեպքում 
թափոնները վեր են ածվում կոմպոստի, որը բարելավում է հողի հատկությունները և 
պարարտացնում այն:

Բիոպլաստմասսաները 
կամ օրգանական 
պլաստմասաները 
ստացվել են 
այնպիսի օրգանական 
նյութերից ինչպիսիք 
են բուսական յուղը, 
եգիպտացորենի օսլան կամ 
միկրոբիոմատերիան: Որոշ 

սովորական պլաստիկին փոխարինելու է 
գալիս կենսապլաստիկը

պլասմասաներ քայքայվող են:
Հատիկային կուլտուրաների երկու 

մեծ խմբերը` Սոյայի հատիկները և 
հացահատիկը, կենսապլաստիկի 

ստացման հիմնական հումքի աղբյուրն 
են: 

Կենսապլաստիկը նավթի հիմքի 
վրա ստացված պլաստիկի երևի 

թե միակ էկոլոգիապես մաքուր 
այլընտրանքն է:

տուփերը բավական են 1 հեծանիվ 
պատրաստելու համար:

Այս կոշիկը պատրաստված է պլաստիկ 
շշերի վերամշակման արդյունքում 

ստացված նյութից: Դրա համար բավական 
է 8 պլաստիկ շիշ:
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Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈղ է ԱՆԵԼ ՄԵԶԱՆԻՑ 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Կան թափոնների քանակի նվազեցման շատ միջոցներ:
Ահա նրանցից մի քանիսը.

1. Պետք է գերադասել որակյալ և երկարաժամկետ օգտագործվող ապրանքները միանգամյա 
օգտագործվողներից: Օրինակ` գնել հախճապակյա սպասք միանգամյա օգտագործվող 
ապսեների և բաժակների փոխարեն, վերալիցքավորվող մարտկոցներ մեկանգամյա 
օգտագործվող մարտկոցների փոխարեն:

2. Խանութ գնալիս օգտագործել մթերքի համար նախատեսված պայուսակ, յուրաքանչյուր 
անգամ նոր պլաստիկե տոպրակ ձեռք բերելու փոխարեն:

3. Գնել իրեր, որոնք իրոք անհրաժեշտ են և ոչ թե պարտադրված են գովազդով:

4. Ընտրել վերամշակմանը ենթակա 
ապրանքներ և փաթեթներ, (ապակի, 

թուղթ, PET- շշեր) չվերամշակվող 
նյութերից պատրաստված փաթեթների և 
տուփերի փոխարեն:

5. Գնել ապրանքները առանց 
փաթեթավորման կամ որքան հնարավոր 

է քիչ փաթեթավորված: 
 Ընտրել այն ապրանքները և փաթեթները, 

որոնք պատրաստված են երկրորդային 
հումքից (վերամշակված թափոններ), 
այդ դեպքում ձեռնարկությունները 
շահագռգռված կլինեն թափոնները 
վերամշակելու մեջ:

6. Անպիտան իրերը դեն նետելու փոխարեն 
տալ նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը:

7. Անպիտան իրերը օգտագործել այլ 
նպատակներով:

8. Դեն նետելուց առաջ փաթեթները 
(պլաստիկ շշեր, տուփեր) սեղմել` 

ծավալը փոքրացնելու համար:

I

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 
ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 
և ԱռԱՆՁՆԱՑՎԱԾ 
ՀԱՎԱՔՈՒՄ
ԿԿԹ-ի վերամշակման և այլ ժամանակակից 
մեթոդների ներմուծումը  հնարավոր է միայն 
ԿԿԹ-երի նախնական տեսակավորման 
դեպքում` առանձնացնելով այնպիսի 
պահանջվող ֆրակցիաների ինչպիսիք են 
պլաստիկը, թուղթը, մետաղը, ապակին և այլն: 

ԿԿԹ տեսակավորումը կարող է իրականացվել 
ինչպես բնակչության կողմից, այնպես էլ 
տեսակավորման կայաններում: 

Բնակչության կողմից ԿԿԹ 
տեսակավորումը կամ առանձնացված 
հավաքումը տարբեր Ֆրակցիաների, 
թափոնների առանձնացման 
ամենաարդյունավետ միջոցն է: 
Թափոնների առանձնացված 
հավաքման համար 
օգտագործվում են 
հատուկ արկղեր, որոնք 
տեղադրվում են  բնակչության 
համար հարմար տեղերում: Մարդիկ 
իրենց տներում տեսակավորում են աղբը ըստ 
ֆրակցիաների, իսկ հետո այն տեղափոխում 
համապատասխան տուփերի մեջ, օրինակ 
պլաստիկ թափոնները պլաստիկի համար 
նախատեսված արկղ, մակուլատուրան` թղթի 
համար նախատեսված արկղ և այլն:  

Թափոնների տեսակավորման մի այլ 
տարբերակ է տեսակավորման կայանը, որտեղ 
տեղի է ունենում թափոնների առանձնացումը 
ֆրակցիաների, այնպես ինչպես ցույց է տրված 
նկարում: 

Տեսակավորված թափոնները այնուհետև 
ուղարկվում են երկրորդային վերամշակման: 
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Ինչպես հայտնի է, մեր մոլորակում տարեկան 
գոյանում են 230-260 մլրդ տոննա օրգանական 
թափոններ, որոնց մեծ մասը ընկնում է շրջակա 
միջավայր (աղբավայրեր, գետեր և լճեր, 
տարերային աղբանոցներ և այլն):

ջերմոցային գազերի գոյացման հիմնական 
աղբյուրը աղբանոցներն են, որտեղ մեծ 
քանակությամբ օրգանական թափոններ են 
տեղակայված (սննդամթերքի մնացորդներ, 
տերևներ, ճյուղեր և այլն): Սակայն, 
օրգանական թափոնները կարելի է 
օգտագործել որպես օգտակար 
պաշար, մասնավորապես, 
կիրառելով կոմպոստավորման 
ժամանակ, որի արդյունքում 
առաջանում է օրգանական 
պարարտանյութ՝ կոմպոստ:

Կոմպոտավորումը բնական պրոցես է, որի 
դեպքում բարձր ջերմաստիճանում (650) 
և խոնավ միջավայրում բակտերիաների, 
միջատների, սնկերի և որդերի ազդեցությամբ 
տեղի է ունենում օրգանական թափոնների 
քայքայում: Այդ օրգանիզմների 
կենսագործունեության արդյունքում էլ տեղի 

ունենում կոմպոստային հումքի վերափոխումը 
պարարտանյութի:

Կոմպոստը անվանում են «սև ոսկի»: 
Այն հանդիսանում է հողի վերականգման 
արդյունավետ միջոց:

Կոմպոստի պատրաստման համար 
օգտագործվում են «կանաչ» և «դարչնագույն» 
նյութեր: 

Դարչնագույն (ածխածնային) նյութերը 
կոմպոստը հարստացնում են օդով և 

ածխածնով, իսկ կանաչները 
(ազոտայինները)` ազոտով և 

ջրով: Կոմպոստի ստեղծման 
համար պետք է հերթագայել 
դարչնագույն և կանաչ 
նյութերի շերտերը: 
«Կանաչ» բաղադրիչները 

պարունակում են ազոտի (N) և խոնավության 
մեծ քանակ, դրանց պատկանում է նաև 
գոմաղբը, չնայած որ այն կանաչ չէ: 

«Դարչնագույն» բաղադրիչները մեծ քանակով 
ածխածին են (C) պարունակում, որպես կանոն 
գտնվում են չոր վիճակում:

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿՈՄՊՈՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

«դարչնագույն» բաղադրիչներ «կանաչ» բաղադրիչներ

չոր տերևներ և ճյուղեր բանջարեղենային, մրգային մնցորդներ

ծղոտ, բույսերի չորացած մնացորդներ կանաչ խոտ, տերևներ, կանաչ ճյուղեր

թուղթ, ստվարաթուղթ մոլախոտեր (առանց սերմերի) 

թեփ ջրիմուռներ

ծառի կեղև սուրճի,  թեյի նստվածք

Կոմպոստավորման համար չեն օգտագործվում` հիվանդություններով վարակված 
բույսերը, մսի, ձկան, յուղի, կաթնամթերքների մնացորդները, շինարարական 

թափոնները, պլաստիկը, մետաղները, ապակին, ռետինը, դեղամիջոցները, 
քիմիկատները, թարմ գոմաղբը և այլն:
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Կոմպոստ կարելի է պատրաստել առանց 
մեծ ջանքեր գործադրելու: Դրա համար 
անհրաժեշտ է ընտրել տեղը` պաշտպանված 
արևի ճառագայթների անմիջական 
ազդեցությունից և քամիներից: Ցանկալի 
է, կոմպոստային կույտը տեղադրել բարձր 
տեղում, տեղանքի պատերից 3մ –ից ոչ պակաս 
և խմելու ջրի հորերից 20մ-ից ոչ պակաս 
հեռավորության վրա:

Կոմպոստի բաղադրիչների տեղադրման 

համար օգտագործվում են տարբեր ձևերի 
տարողություններ, որոնք պատրաստված 
են լինում փայտե տախտակներից կամ 
մետաղական ցանցից: Կարելի է օգտագործել 
նաև տակառներ: Կոմպոստային կույտը կարելի 
է տեղադրել նաև հողի վրա, առանց որևէ 
տարողություն օգտագործելու:

Վերամշակման կոդերը հատուկ նշաններ 
են, որոնք կիրառվում են նշելու համար 
այն նյութերը, որոնցից պատրաստված են 
ապրանքները, ինչպես նաև դյուրինացնելու 
տեսակավորման գործընթացը, երկրորդային 
օգտագործման համար վերամշակման 
ուղարկելուց առաջ: Այդպիսի նշանները 
սովորաբար դնում են մարտկոցների, 
վերալիցքավորվող մարտկոցների, ապակյա, 
մետաղյա, թղթե, պլաստիկե իրերի վրա:

ՍԱ ՊԵՏՔ է ԻՄԱՆԱ 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ
Վերամշակման կոդեր

Վերամշակման կոդերը պլաստիկե 
փաթեթների համար

Մետաղի վերամշակման կոդերը

Նկարագրություն

ստվարաթուղթ

Այլ տեսակի թղթեր

Թուղթ

Տպագրական 
ստվարաթուղթ

Նկարագրություն

Պոլիէսթեր, շշեր նախատեսված ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների համար

Պլաստիկ շշեր, տոպրակներ, աղբի 
դույլեր

Պատուհանների շրջանակներ, 
շշեր քիմիական նյութերի համար, 
հատակի ծածկույթներ

Տոպրակներ, դույլեր, խողովակներ

Ավտոմեքենայի ամորտիզատորներ, 
ավտոմեքենաների ներքին 
հարդարանքներ, շոկոլադի, 
մակարոնի տուփեր, պլաստիկե 
բաժակներ 
Խաղալիքներ, միանգամյա 
օգտագործման սպասք, 
ծաղկամաններ, ճամպրուկներ

Այլ պլաստմասաներ 

Մոնիտորների և 
հեռուստացույցերի մասեր, 
սրճեփներ, բջջային հեռախոսներ, 
էլեկտրական սարքերի մնացորդներ

Նկարագրություն

Պողպատ

Ալյումին

Ապրանքի վրա այս նշանի 
առկայությունը ցույց 

է տալիս, որ ապրանքը 
արտադրված է երկրորդային 

վերամշակմամբ ստացված 
հումքից (Recycled), կամ այնպիսի նյութից 

որը ենթակա է վերամշակման (Recyclable): 
Հիմնականում այսպիսի սիմվոլները դրվում 

են փաթեթավորման, մթերքների և իրերի 
պահպանման համար կիրառվող ավանդական 

նյութերի` պլաստիկի, թղթի, մետաղի և 
գործվածքների վրա:

Վերամշակման ժամանակից նշանը 
առաջարկվել է 23-ամյա ամերիկացի ուսանող 

Գարի Անդերսոնի կողմից 1970 թվականին, 
Երկրի Օրվան նվիրված Container Corporation of 

America (Контейнерная Корпорации Америки) 
ընկերության սիմվոլի համար անցկացվող 

մրցույթի ժամանակ:

Երկրորդային վերամշակաման 
միջազգային տարբերանշանը: 

Վերամշակման կոդերը թղթի համար

Արագ կոմպոստավորում
Կոմպոստավորման պրոցեսի տևողությունը 
3-6 ամիս է:

Օգտագործվում է վերևում ներկայացված 
կառուցվածքներից մեկը, որի ծավալը 1մ3-ից 
պակաս չէ:

Կոմպոստավորման տարողությունը լցնում են 
հետևյալ հերթականությամբ.
• Տարողության ամենաներքևում դնել չոր 

ճյուղերի, ծղոտի, թեփի շերտ: 
Այդ նյութերը անհրաժեշտ են ջրահեռացման 
և օդի ներթափանցման ապահովման 
համար:

•	Երկրորդ շերտում (20-25 սմ բարձրությամբ) 
դնել «կանաչ» բաղադրիչները (կանաչ բույսեր 
կամ բանջարեղենի ու մրգերի մնացորդներ, 
և այլն):

•	Երրորդ շերտում (5 սմ բարձրությամբ)` 
«դարչնագույն» բաղադրիչները (մանրացված 
թուղթ, ստվարաթուղթ, չոր ճյուղեր և այլն):

•	Չորորդ շերտը` քիչ քանակությամբ հող կամ 

փտած գոմաղբ:
•	 Հաջորդ շերտերը` «կանաչ» և «դարչնագույն» 

շերտերն են: Անհրաժեշտ է հերթագայել 
` «թաց», «չոր»,  «պինդ» և «փափուկ» 
շերտերը: Դա կապահովի շերտերի 
օդափոխությունը, պրոցեսի արագացումը, 
իսկ հետագայում նաև պատրաստի 
կոմպոստի որակը:Երբեք մի՛ խառնեք և մի՛ 
խտացրեք կոմպոստի պարունակությունը, 
քանի որ դա կխախտի կոմպոստի 
առաջացման նորմալ պրոցեսը:

Գոյություն ունեն նաև թափոնների 
կոմպոստավորման այլ միջոցներ:
Ստացված կոմպոստը օգտագործվում է որպես 
օրգանական պարարտանյութ: Կոմպոստի 
օգտագործումը նպաստում է բերքատվության 
բարձրացմանը, ինչպես նաև պտուղների 
ավելի արագ հասունացմանը: Կոմպոստի 
օգտագործմամբ աճեցված արտադրանքը 
էկոլոգիապես մաքուր է:

Կոմպոստավորման համար օգտագործվող 
տարողություններ
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1031 թվական`
աղբի վերամշակման սկիզբ: Այսպես` 
Ճապոնիայում վերամշակում էին թուղթը:

1588 թ.`
Ելիզավետա առաջինը առաջին անգամ սկսեց 
նպաստներ տրամադրել փալասի կտորներ և 
թուղթ հավաքող մարդկանց:

1776թ.`
ԱՄՆ-ում սկսվեցին քարոզարշավներ` 
նվիրված թափոնների հավաքմանն ու 
վերամշակմանը: Սկսվեց անկախության 
պատերազմը, ռազմական նյութերի 
սղության պատճառով ակտիվորեն 
սկսեցին հավաքել և վերամշակել 
մետաղական թափոնները:

19-րդ դարի վերջ`
արագ տեմպերով ընթանում էր 
ուրբանիզացիան, զարգանում էր 
հիգիենայի մասին գիտությունը: Սկսեցին 
ստեղծվել քաղաքային մակարդակի աղբի 
ծառայություններ:

1874 թ.`
Անգլիայում կատարվեց վառելիքային 
թափոններից էներգիա ստանալու 
առաջին փորձը:

1895թ.`
Նյու Յորքում ստեղծեցին աղբի նախնական 
տեսակավորման առաջին համակարգը: 
Բնակիչները սկսեցին առանձնացնել սննդային, 
թղթե, մետաղական, պլաստիկե թափոնները 
առանձին արկղերում:

1935թ.`
ալյումինե տարրաներում ըմպելիքների 
արտադրման և այդ տարրաների 
վերամշակման սկիզբը:

1950-ականների կեսեր`
աղբի վերամշակման մաշտաբային 
ուսումնասիրությունների սկիզբ:

1973թ.`
ԱՄՆ-ում առաջին անգամ սկսեցին 
ընպելիքները լցնել պլաստիկե շշերի մեջ: 
Որպես հետևանք տեղի ունեցավ աղբի 
ծավալների մեծացում, վերամշակման 
ոլորտում ճգնաժամ, խնդիրների լուծումների 
որոնումներ: Շշերի վերամշակումը սկսեցին 
1979թ-ից:

1980-ականներ`
շատ երկրներ որոշումներ ընդունեցին աղբի 
վերամշակման մասին, գտնելով, որ դա 
թափոնների դեմ պայքարելու միակ միջոցն է:

2008թ.`
կատարվեցին արտադրվող աղբի քանակների 
ուսումնասիրություններ. տարեկան 
արտադրվում է 2 միլիարդ տոննա աղբ:

Մոտ 500 մ.թ.ա. Աթենքում առաջին անգամ 
ընդունվեց օրենք աղբի մասին, որը արգելում 
էր պատուհանից աղբը նետել փողոց, 
ստեղծվեցին հատուկ աղբավայրեր քաղաքից 
1 մղոնից ոչ պակաս հեռավորության 
վրա, որտեղ աղբ հավաքողները պետք է 
տեղափոխեին քաղաքի բոլոր թափոնները:

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թափոնների առաջացման 
կրճատումը, օպտիմալ վերամշակումը 

և երկրորդային օգտագործումը 
անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք մի օր 

մեզ բոլորիս չծածկեն:
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ec.europa.eu/environment/waste/

ec.europa.eu/eurostat

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics

www.municipalwasteeurope.eu/about-waste

www.zerowasteeurope.eu/

www.plasticseurope.org/

www.eschooltoday.com/waste-recycling/waste-management-tips-for-kids.html

www.epa.gov/epawaste/index.htm

www.grida.no/graphicslib/detail/a-history-of-waste-management_118d

www.5gyres.org

Օգտակար ռեսուրսներ
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