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Sidan 1  / ۱صفحه 

 زباله خود را به درستی تفکیک کنید
 

 یمی اجارههایی برای شما که در یک خانهاطالعات و توصیه
ی

 کنیدای زندگ
 

Sidan 2  / ۲صفحه 
 

 هاانواع زباله
یی در ها و مناطق مسکوممکن است میان ساختمانمهم است که شما بدانید که انواع گوناگون زباله را کجا باید بگذارید. 

 یمزمینه تفکیک زباله تفاوت
ی

ی نیستید که در ساختمایی که شما در آن زندگ کنید چه هایی وجود داشته باشد. اگر مطمئ 
سید. مقررایی جاری است از صاحبخانه  ی خود در این باره بپر

  

 تفکیک
ی

 چگونگ
هایی باید تفکیک شپیکان را دنبال کنید و ببینیدکه در میان زباله

ی هایی یمتان چه چپ 
ی  بماند. ده و چه چپ 

ی
 تواند باق

 نیم
ی
ی زیادی باق  ی معمویل گذاشته شود! زبالهی ماند که باید در کیسههمانطور که بزودی متوجه خواهید شد چپ 

 

 های خطرناکزباله
ین زبالهزباله ی و آبهسازید زیر در غپ  این صورت این زبالهایی هستند که شما آنها را جدا یمهای خطرناک مهمپی -ها زمئ 

 شما و یا در نزدییک آن  یاتاق جمع آوری زباله سازند. اگر در ها را مسموم یم
ی

ظرف نگهداری زباله برای مثال محل زندگ
ونیک یا المپ  بازیافت زباله در کمون خود تحویل بدهید. شما  ها را به مراکز ، شما باید این نوع زبالهنباشد وسایل الکپی

ی یم سید که آیا آنها زباله را تحویل یماز فروشگایه که آن کاال را خریدهتوانید همچنئ  ند یا نه. برای نمونهاید بپر  گپ 
ند و گایه هم در فروشگاهداروهای قدییم را تحویل یم ها داروخانه های مواد غذایی ظرفهایی برای جمع آوری وسایل گپ 

ونییک کوچک و المپ قرار یم  دهند. الکپی
 

 دارو
های آب قادر نیستند مواد خطرناک داروها را از آب خانهتصفیههرگز در توالت و یا در فاضالب خایل نکنید. دارو را 

 شوند. دارو را همیشه تحویل داروخانه بدهید.  جدا کنند. به این ترتیب این مواد خطرناک وارد شبکه آبرسایی یم
 

 مواد شیمیای  
، انواع حالل ، چسب، بتونه، قویطیی شهابرای نمونه: رنگ ساختمایی ی، مواد پاک کنندهمیایی ی قوی و الک های اسپر

 ناخن. 
 ظرفهایی در اتاق جمع آوری زباله محل سکونت  –ی مواد شیمیایی های زباله ویژهاین مواد را در ظرفتحویل: 

ی اگر چنئ 
 ویل داده شود. قرار بدهید در غپ  این صورت به مرکز بازیافت زباله کمون باید تح -شما وجود دارد
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 هاالمپ

)رشتهبرای نمونه: المپ  های فلورسنت. های ِلد و المپهای با مرصف انرژی کم، المپای(، المپهای التهایی
 ترین موادی است که وجود دارد. ها دارای جیوه هستند که ییک از خطرناکای از المپدسته

 
ها در اتاق جمع آوری زباله ، یا در فروشگاه مواد غذایی نزدیک بشما یا وص المپهای مخصها را در ظرفالمپتحویل: 

ی میتوانید از فروشگایه که المپ را آنجا خریدهدر مرکز بازیافت زباله کمون  سید که آیا یم بگذارید. شما هم چنئ  -اید بپر

   های کهنه را به آنان تحویل دهید یا نه. توانید المپ
 
 

 هاباتری
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ونییک یا وسایل کامپیوتری. های کوچک چراغ قوهنمونه: باطری برای ل از دور وسایل الکپی   ها، باطری کنپی

 های جمع آوری باتریتحویل: به ظرف
  

ونیک  الکتی
 و ابزار های کوچک و نه چندان بزرگ مانند کامپیوترها، تلویزیون، برای نمونه: دستگاه

ی
اسباب بازی، وسایل برقی خانیک

. هرچ  ه که سیم یا باتری دارد. برقی
این وسایل ممکن است حاوی گاز فرئون، جیوه، کادمیوم، رسب، و مواد دیگری که برای انسان و طبیعت خطرناکند 

 باشند. 
 

ونیک در نظر گرفته شده در ظرفهای مخصویص که برای وسا بهتحویل:  صوریی که این ظرفها در اتاق جمع  یل الکپی
باشد. وگرنه باید به مرکز بازیافت زباله کمون تحویل داده شود. از فروشگایه که این  وجود داشتهآوری زباله شما 

ی یم  توان پرسید. وسایل از آنجا خریداری شده نپ 
 

 کنند: اسباب بازی های  که با باتری کار یم
بدون باتری را در ظرف ویژه نخست باتری را از اسباب بازی خارج کنید و در ظرف جمع آوری باتری بیاندازید. سپس اسباب بازی 

ونیک قرار بدهید.   زباله الکپی
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 هابسته بندی
 زباله یممنجر به ای بسته بندی شده است و این به نوبه خودخریم به گونهتقریبا هرچه که ما یم

ی
-تولید حجم بزرگ

ی دلیل شما نباید گردد. همه بسته  به دور آنها را در میان دیگر زباله بندی ها قابل بازیافت هستند و به همئ 
ی

های خانیک
، درپوش های پالستییک و کارتن. اگر شما نیم -بندیتوانید بستهبریزید بلکه باید آنها را جدا کنید. برای نمونه پاکت شپ 

ترین دیکنهید، بگذارید، باید به جستجوی نز ها را در منطقه مسکویی خود یمهای جدا شده را در محیل که دیگر زباله
ی ایستگایهایستگاه بازیافت زباله برای بسته در فاصله کوتایه از منطقه مسکویی شما قرار  بندی ها برآیید. اغلب چنئ 

 دارند. 
 

 توصیه! 
ل کنید که باقیمانده مواد غذایی در قویط و بسته

، ته بندیبندی آنها نباشد، با کیم آب چرخاندن در قویط یا بستهکنپی
های زباله ویژه فلزات یا پالستیک ایی را بشویید. در پوش قویط ها را بردارید . آنها را میتوان در ظرفمانده مواد غذ

ند.    انداخت. همه کارتن های بست بندی را تا کنید و بهم فشار دهید تا جای زیادی نگپ 
 

 بندی کاغذیبسته

، پاکت آب شکر از کاغذ، جعبه کفش،  اد خورایک، کیسههای کاغذی برای حمل مو میوه، کیسهبرای نمونه: پاکت شپ 
 های مقوایی از مقوای موج دارلوله کاغذ توالت و جعبه

 بندی های کاغذی. ی زباله بستههای ویژهتحویل: به ظرف
 قابل سوزاندن باید گذاشته شود. روزنامهاماپاکت نامه در قسمت زباله

ی
هایی مانند های خانیک

ی  وچپ 
ها ، اوراق تبلیغایی

 ها گذاشته شود. ها باید در ظرف زباله روزنامهاین
 

 هاروزنامه
، بروشورها، کاغذ رسم و کتاببرای نمونه: روزنامه، مجله، کاتالوگ . ها، اوراق تبلیغایی  های جیبی
 تحویل: به ظرفهای ویژه زباله روزنامه

-ها باید در ظرف مربوط به زبالهین زبالهجلد کلفت انداخته شود. ادارای اما در این ظرفها نباید پاکت نامه و کتابهای 

های سوزاندیی انداخت بلکه باید های کاغذی حمل مواد غذایی را نباید در ظرف زبالههای سوزاندیی انداخته شود. کیسه
 های کاغذی گذاشت. بندیدر ظرف مربوط بسته
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 غذایی تفکیک  زایدات ،در بسیاری از مناطق مسکویی 
یم شود اما نه در همه مناطق. مواد غذایی تبدیل به بیو گاز 

 یم)زیست گاز( 
 
مپوست کردن تبدیل به شوند یا پس از ک

خاک یم گردند. برای اینکه اینکار با مشکیل روبرو نشود یک 
 تفکیک زباله دقیق الزم است. 

 

 
 های پالستیگبندیبسته

های پالستییک بزرگ و کوچک، تیوب ها، بسته چیپس و های کوچک و دبه، کیسهبرای نمونه: بطری، قویط،سطل
 فریگولیت. 

 تحویل: به ظرفهای ویژه برای بسته بندی های پالستییک. 
ی زبالهاما در این ظرفها نباید اسباب بازی، ویا کفکپ  پالستییک را انداخت.  هایی باید تحویل مراکز بازیافت زباله کمون چنئ 

 بخش زباله سوزاندیی انداخته شود.  شود یا در 
 

 قابل بازیافتهای بطری
 برای نمونه: شیشه های نوشابه و بطری های پالستییک قابل بازیافت. 

ید. تحویل: به فروشگاه های مواد غذایی که در آنجا یم  توانید پیش پول مربوط به خرید بطری را پس بگپ 
 

 ایبسته بندی شیشه
نگهای شیشهبرای نمونه: بطری و قویط  یا بپ 

ی
 . ای از شیشه رنیک

نگ. های زباله ویژه برای شیشهتحویل: به ظرف  و بپ 
ی

 های رنیک
ی که بسته ی ها باید شود را انداخت. این زبالهبندی محسوب نیماما در اینجا نباید لیوان، چیبی آالت، رسامیک و هرچپ 

های سوزاندیی محسوب شود. المپ ها و المپ های فلورسنت هم به بخش جمع های درشت و یا زبالهبعنوان زباله
 آوری شیشه تعلق ندارند. 

 
 بسته بندی فلزی

ی خایل، تیوب ها، رسپوس و درپوش فلزی.   برای نمونه: قویط کنرسو، قویط اسپر
 های فلزیتحویل: به ظرف ویژه زباله

)گرمایش و تهویه و تهویه مطبوع(، تابه و دیگر محصوالیی که اچ وی ای یس  اما در اینجا نباید آهن قراضه، قطعات
بسته بندی محسوب نیم شوند. این محصوالت بایسبی به بخش زباله های درشت یا به مرکز بازیافت زباله کمون 

  تحویل داده شود. 
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 زایدات غذای  
، ته مانده سیب،  ی دستمال کاغذی، حوله کاغذی، برای نمونه: پسمانده مواد غذایی پوست موز و پوست میگو. همچنئ 

 بعنوان زایدات غذایی شناخته یم
ی  شوند. پسمانده قهوه و کیسه چای نپ 

 کنیم و در ظرف زایدات غذایی یم اندازیم. تحویل: در کیسه زباله جمع آوری یم
  های سوزاندیی محسوب میشوند. اما در اینجا ته سیگار، یا اسنوس نیم اندازیم. اینها بعنوان زباله

 
 منسوجات

 برای نمونه: لباس، کفش و پرده. 
ی و مرتب و کاملتحویل: لباس و کفش مستعمل را  ساند را به مراکز جمع آوری لباس تحویل یم دهیم. لباهایی که تمپ 

یط که حجیم و جاگپ  نباشند در غپ  این صورت آمیتوان میان زباله های ن را باید میان زبالههای سوزاندیی انداخت برسر
 درشت انداخت و یا تحویل مرکز بازیافت زباله کمون داد. 
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 های درشتزباله

های بزرگ که در یک کیسه زباله معمویل جا های کارتویی بزرگ و دیگر زبالهبرای نمونه: مبل های شکسته، تابه، جعبه
د.   نمیگپ 

 جایی وجود ندارد، باید زباله های درشت. تحویل: به اتاق زباله
ی  شما چنئ 

های درشت را تحویل اگر در محل مسکویی
کنند و در منطقه ها یکبار در سال موقعیبی برای پاکسازی فراهم یممرکز بازیافت زباله کمون داد. برخی از صاحبخانه

 اندازید. های درشت خود را در آنجا بیتوانید زبالهمسکویی کانتیپی نصب میکنند و شما یم
 

ی ساختمان و یا در کنار ظرفهای زباله نیماز اینکه شما زباله گذارید های درشت خود را در مسپ  ورود به زیر زمئ 
ند باعث حریق شود یا حیوانات موذی مانند موش را بخود جلب کند و مانیع برای رفت و آمد تواسپاسگزاریم، اینکار یم

د را در یک جای نامناسب بگذارید این خطر وجود دارد که عده زیادی دست به باشد.گذشته از این اگر شما زباله خو 
ی کار بزنند     و در نتیجه یک محیط مسکویی پر از آت و آشغال و نامطبوع پدید آید. همئ 

 
 ...

ی
 و باق

 پسماند
ی است که ما پسماند یم گوییم ی ی که اکنون میتوانید در کیسه زباله خود بیاندازید آنچپ  ی  . تنها چپ 

 
 سوزاندی  

ی
 زباله خانگ

، پاکت نامه، اسنوس و ته  ، برس ظرفشویی
، تامپونگ، کیسه زباله جاروی برقی برای نمونه: پوشک ، نوار بهداشبی

ی که نتوان آن را جدا کرد و در گروه هایی که نام بردیم قرار داد در کیسه زباله معمویل شما باقی میماند و 
ی سیگار. آنچپ 

 شد. بعدا سوزانده خواهد 
ی خوانده میشود(   سوزاندیی )گایه زباله متفرقه نپ 

ی
 تحویل: به ظرف زباله خانیک

 
 

 خسته نباشید! 
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 زباله کمتی کاری هوشمندانه

 هامان رصفه جویی کنیم. توان کرد که از حجم زباله خود بکاهیم و با اینکار در هزینهکارهای زیادی یم
 ا داریم: اینجا چند توصیه برای شم

 کمپی خرید کنید •
 دست دوم بخرید •
ی بخرید که با دوام باشد • ی  چپ 
ی خراب شد آن را تعمپ  کنید • ی  اگر چپ 
ید. کیسه خرید پالستییک را چندین بار استفاده کنید یا با خود کیسه پارچه •  ای به فروشگاه بپی
 بجای نوشیدن آب بطری یا قویط، از آب شپ  بنوشید •
نان برنامه ریزی کنید که بتوانید مواد خریداری شده را پیش از آنکه کهنه شوند در خرید مواد غذایی خود را چ •

ید.  ی خوراک بکار بپی
 پخئی

 
 

 خرید، تعویض یا بخشیدن
های قابل استفاده ارساقی بزرگ و تلف کردن منابع است. امروزه امکانات فراوایی برای تعویض، خرید و  ی ی چپ 

دور انداخئی
های سالم و  ی . اغلب این روش راحت ترین شکل وجود دارد  درسبی که شما دیگر نیازی به آنها ندارید یا بخشیدن چپ 

نت چندین وبسایت هستند که برای تعویض و فروش به این روش،  برای نمونهخالص شدن از یک مبل  است. در اینپی



Insticksblad till SABOs broschyr Sortera dina sopor rätt 

Språk: Persiska 

 
 

ی گروه های محیل فعال در چند نمونه از این نوع هستند اما ه Traderaو  Blocketاند. وبسایت های  به راه افتاده مچنئ 
ی  ی یمیمفیسبوک را نپ  ید که شاید بتواند توان نام برد.شما هم چنئ  یه در منطقه خود تماس بگپ  توانید با یک سازمان خپ 

د.   بیاید و سایل شما را بپی
 

ید وسایل کامل و وجود دارد که در آنجا شما میتوان« بازمرصف»های در برخی مناطق مسکویی و در مراکز بازیافت سالن
ی تازه ای پیدا کنید که بدرد شما بخورد. اما بیاد داشته باشید که مبل های قدییم و یی نقص خود را بگذارید و خود چپ 

 تختخواب میتوانند ساس داشته و باعث انتشار ساس در خانه شما شوند. 
 

 آیا میدانستید: 
ی در کیفیت آن بوجود آید. با بازیافت شیشه در شیشه را هر چندبار که بخواهید میتوان بازیافت بدون ای نکه تغیپ 

ی برای  ی نپ 
مرصف موادی مانند ماسه، سودا و آهک رصفه جویی میشود. در مقایسه با تولید شیشه، انرژی کمپی

ان بازیافت شیشه مرصف یم ی درصد در مقایسه با تولید  ۴۱شود. بازیافت شیشه باعث کاهش تولید گاز کربونیک به مپ 
ان محصول نو و با مواد اولیه تازه، یمهما ی  شود. ن مپ 
 

وند باعث یمبسته بندی درخت های تازه نداشته شوند که ما نیازی به بریدن های کاغذی و مقوایی که برای بازیافت مپ 
و درخت است. مرصف کاغذ بازیافته باعث رصفه جویی در مرصف انرژی  ۱۴باشیم. یک تن کاغذ بازیافبی معادل تقریبا 

 شود. کاغذ را میتوان تقریبا هفت بار باز یافت. مواد شیمیایی یم
ی آزاد  ۵قویط نوشابه انرژی ای معادل  ۱۱بازیافت   . استدقیقه دوش گرفئی

 
از بیو گاز )زیست گاز( بشود که برای دو و نیم کیلومپی  یدات غذایی میتواند تبدیل به حجیمیک کیسه زا •

 کافیست. 
ی

 رانندگ
ان فلز بدست آمده برای ا درپوش شیشهاگر همه تشتک ی • ی های نوشابه خود را برای بازیافت تحویل بدهند مپ 

 اتوموبیل شخیص در سال کاقی خواهد بود  ۲۲۰۰تولید 
 بازیافت یم ۹۹در سوئد  •

ی
 شود. درصد از زباله خانیک

 
 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och www.sopor.nu:منبع

 
 

 کنید سپاسگزاریم! ها به بازیافت زباله کمک یماز اینکه شما با تفکیک درست زباله
 عت و محیط زیست شویم! یو مانع از تخریب طبدر مرصف انرژی رصفه جوی  کرده  متوانیبا کمک یکدیگر یم

http://www.sopor.nu/

