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 Sidan 1/  1صفحه 

 ! زباله های خود را درست طبقه بندی کنيد
 

 رهنمود و توصيه ها برای شما که در خانه کرايی زندگی می کنيد
 

 Sidan 2/  2صفحه 
 

 انواع مختلف کثافات 
اين ممکن است که از ساختمان تا ساختمان و از . اينکه از امکان برای ترک کثافات مختلف پی ببريد بسيار مهم است

اگر مطمئن نيستيد که در منطقه مسکونی تان چه . کونی فرق و تفاوت وجود داشته باشدمنطقه مسکونی تا منطقه مس
 . ضوابط و قواعد در نظر گرفته شده اند، با صاحب خانه خود به تماس شويد

 
 : برای طبقه بندی چنين اقدام کنيد

 . دارد و چه بايد باقی گذاشته شود نشان تير را تعقيب نموده مالحظه کنيد که کدام اجزای آشغال تان نياز به طبقه بندی
 .مثلی که بزودی مشاهده خواهيد کرد بخش عمده کثافات در خريطه عادی کثافات انداخته نمی شود

 
 مواد زايد خطرناک

طبقه بندی ضايعات خطرناک در باالترين درجه مهم است زيرا در غير اين صورت اينگونه مواد زمين و منابع آب را 
اگر کثافتدانی های مخصوص برای مثالً اسباب برقی يا چراغ ها در نزديکترين اتاق کثافات وجود . زهر آلود می سازد

شما می توانيد از مغازه جاييکه جنس . نداشته باشند بايد اين گونه مواد زايد را در مرکز بازيابی مربوط به کمون دفع کنيد
بطور مثال دواخانه ادويه پسمانده و زايد . تحويل می گيرند يا خيررا خريداری می نماييد بپرسيد که آيا آنها مواد زايد را 

را پس می گيرد و گاهی اوقات مغازه های خوراکه فروشی با کثافتدانی های مخصوص برای لوازم کوچک الکترونيکی 
 . مجهز می باشند

 
 ادويه

مواد خطرناک را از بين ببرد که باالخره مرکز تصفيه آب نمی تواند . ادويه هرگز نبايد در کمود يا فاضالب ريخته شوند
 در يکی از دواخانه ها: در اينجا دفع کنيد. به دريا ها راه می يابند

 
 مواد کيميايی

 . رنگ ساختمانی، محلول ها، سريش، گچ، بوتل های اسپری، مواد شستشو قوی و رنگ ناخن: بطور مثال
ميايی بشرطيکه چنين کثافتدانی در اتاق کثافات در منطقه در کثافتدانی مخصوص برای مواد کي: در اينجا دفع کنيد

 .مسکونی تان وجود داشته باشد وگرنه در مرکز بازيابی مربوط به کمون دفع کنيد
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 چراغ ها
 . و چراغ های مهتابی LEDگروپ ها، چراغ های کم مصرف، چراغ های : بطور مثال

 . ی از خطرناک ترين زهرها به شمار می رودبرخی از چراغ ها حاوی سيماب می باشند که يک
 

در کثافتدانی مخصوص برای چراغ ها بشرطيکه چنين کثافتدانی در اتاق کثافات در منطقه مسکونی : در اينجا دفع کنيد
شما می توانيد از مغازه جاييکه چراغ را . تان وجود داشته باشد وگرنه در مرکز بازيابی مربوط به کمون دفع کنيد

 . ی می نماييد بپرسيد که آيا آنها چراغ های مستعمل را تحويل مگيرند يا خيرخريدار
 

 بتری ها
 . بتری های که در چراغ های جيبی، ريموت کنترول يا لوازم کامپيوتر موجود می باشند: بطور مثال

 در سبد بتری ها يا کثافتدانی مشابه : در اينجا دفع کنيد
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 وسايل برقی
. ی خورد و کالن از قبيل کامپيوتر ها، تلويزيون، اسباب بازی، ماشين های خانگی و سامان آالتدستگاه ها: بطور مثال

 . همه وسايل که مجهز با بتری يا الين برق باشند
اينگونه وسايل شايد حاوی مواد کيميايی بنام فريون ها، سيماب، کادميوم، سرب و ساير مواد که زيان بار برای اعم 

 .ست اند، باشندانسان ها و محيط زي
در کثافتدانی مخصوص برای الکترونيک ها بشرطيکه چنين کثافتدانی در اتاق کثافات در منطقه : در اينجا دفع کنيد

شما می توانيد از مغازه جاييکه جنس . مسکونی تان وجود داشته باشد وگرنه در مرکز بازيابی مربوط به کمون دفع کنيد
 . آيا آنها مواد زايد را تحويل می گيرند يا خيررا خريداری می نماييد بپرسيد که 

 
 : اسباب بازی حاوی بتری های نصب شده

اسباب بازی را در کثافتدانی مخصوص برای . در قدم نخست بتری را بيرون در آوريد و در يک سبد بتری بگذاريد
 .اسباب الکترونيکی بگذاريد

 
 Sidan 4/  4صفحه 

 
 بسته بندی ها

می نماييم به شيوه های مختلف بسته بندی شده می باشند که اين توليد مقدار زيادی تقريباً همه اجناسی که ما خريداری 
همه انواع بسته بندی ها را می توان دوباره قابل استفاده ساخت و اين امر را در نظر . فضوالت را به باور می آورد

اين موضوع به مواد از قبيل . بقه بندی کنيدگرفته شما نبايد آنرا با بقيه آشغال خانگی تان دور بيندازيد بلکه بايد آنرا ط
اگر شما نمی توانيد بسته بندی ها را در آنجا دفع . قطعی های شير، سرپوش های پالستيکی و کارتن ها صدق می کند

کنيد جاييکه آشغال ديگر را در منطقه مسکونی خود دفع می کنيد بايد نزديکترين مرکز بازيابی برای بسته بندی ها را 
 .در اکثر موارد چنين مرکز در يک نقطه نزديک به منزل تان وجود داشته می باشد. کنيدپيدا 

 
 :مشوره 

سرپوش ها را . اطمينان حاصل کنيد که قوطی ها و بسته بندی ها از مواد زايد خوراکی پاک باشند، لطفا آنرا آب بکشيد
همه کارتن ها را قات و . لزات يا پالستيک انداختدور کنيد اين را معموالً می توان در کثافتدانی های مخصوص برای ف

 .متراکم کنيد تا آنقدر زياد جای نگيرد
 

 بسته بندی کاغذی  
 قوطی شير، قوطی آب ميوه، خريطه های کاغذی، خريطه های بوره، کارتن های بوت،: بطور مثال

 .کاغذ تشناب و قوطی ها ساخته شده از مقوای بسته بندی موج دار
 .در کثافتدانی های مخصوص برای بسته بندی های کاغذی: کنيد در اينجا دفع

مجالت، اعالنات . پاکت خط که در آشغال خانگی سوخت پذير انداخته شوند: ولی اشيای قرار ذيل را در اينجا رها نکنيد
 .و مانند آن در کثافت دانی مخصوص برای مجالت انداخته شوند

 
 نشريات 

 .، کتالگ ها، اوراق اعالنات، جزوه ها، کاغذ رسامی و کتاب های جيبیروزنامه ها، مجالت: بطور مثال
 .در کثافتدانی های مخصوص برای نشريات: در اينجا دفع کنيد

در آشغال خانگی قابل احتراق انداخته   پاکت خط و کتاب های جلد شده که: ولی اشيای قرار ذيل را در اينجا نياندازيد
 .د در اينجا انداخته شوند بلکه در کثافتدانی بسته بندی های کاغذی انداخته شوندخريطه های کاغذی هم نباي. شوند
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 بسته بندی های پالستيکی 
بوتل ها، قوطی ها، سطل ها و گلن های کوچک، خريطه های پالستيکی، پاکت يکبار مصرف، تيوب ها، : بطور مثال

 .خريطه های چپس و استيروفوم
 .انی های مخصوص برای بسته بندی های پالستيکیدر کثافتد: در اينجا دفع کنيد
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در بسياری از مناطق مسکونی زباله های غذايی عليحده 
تفکيک می شوند ولی در هر منطقه مسکونی چنين امکانات 

پسمانده های غذايی به گاز طبيعی و يا بمنظور . وجود ندارند
برای اينکه اين روند به . می شوند توليد کود بجا گذاشته

ق ال ا ا  ق   ا ش ط ک ا   کا

چنين مواد بايد در عوض در . اسباب بازی، جگ آب و يا کفگير پالستيکی: ولی اشيای قرار ذيل را در اينجا نياندازيد
 . مرکز بازيابی کمون يا در آشغال خانگی قابل احتراق انداخته شوند

 
 بوتل های قابل بازيافت

 وشابه و بوتل های پالستيکی قابل بازيافتقوطی های ن: بطور مثال
در مغازه خوراکه فروشی جاييکه می توانيد آنرا جهت بازيافت بگذاريد و مبلغ وديعه شده را پس : در اينجا دفع کنيد

 .دريافت کنيد
 

 بسته بندی های شيشه يی 
 .بوتل ها متشکل از شيشه رنگدار و ساده: بطور مثال

 .تدانی های مخصوص باری شيشه رنگدار و سادهدر کثاف: در اينجا دفع کنيد
. گالس ها، چينی، سراميک و ساير اشياء که بسته بندی به شمار نمی روند: ولی اشيای قرار ذيل را در اينجا نياندازيد

چراغ ها و . چنين مواد بايد در عوض در مرکز دفع زباله های حجم دار يا در آشغال خانگی قابل احتراق انداخته شوند
 .راغ های مهتابی همچنان به اين قسمت مربوط نمی شوندچ
 

 بسته بندی های فلزی 
 .قوطی های کنسرو و قوطی های خالی اسپری، تيوب ها، سرپوش های فلزی: بطور مثال

 .در کثافتدانی های مخصوص برای بسته بندی های فلزی: در اينجا دفع کنيد
ن پاره، اجزای مستعمل سيستم گرمايش و تهويه ساختمان، تابه و ساير آه: ولی اشيای قرار ذيل را در اينجا نياندازيد

محصوالت که بسته بندی شمرده نمی شوند که اينگونه محصوالت در عوض در مرکز دفع زباله های حجم دار و يا در 
 .مرکز بازيابی کمون دور بيندازيد
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 زباله های مواد غذايی
همچنين دستمال، . غذايی از بشقاب ها، پسمانده سيب، پوست کيله و پوست حيوانات بحریپسمانده های : بطور مثال

 .کاغذ خانگی، پسمانده قهوه و چای از جمله پسمانده های غذايی به شمار می روند
 . در خريطه مخصوص که بعدا در کثافتدانی پسمانده های غذايی گذاشته می شود: در اينجا دفع کنيد
 . سوخته های سگرت يا نسوار را بحيث زباله های قابل احتراق تفکيک کنيد: ذيل را در اينجا نياندازيدولی اشيای قرار 

 
 رخت

 .لباس، بوت و پرده: بطور مثال
لباس ها و بوت های . لباس های سالم و پاک را می توانيد در يک مرکز جمع آوری لباس ها بسپاريد: در اينجا دفع کنيد

يکجا به زباله های خانگی دور بيندازيد بشرطيکه زياد حجم دار نباشند که در چينين صورت می  پاره شده را می توانيد
 .توانيد آنرا در مرکز دفع زباله های حجم دار يا مرکز بازيابی کمون دفع کنيد

 
 Sidan 7/  7صفحه 

 
 مواد فاضله ضخيم

ار که در يک خريطه عادی کثافات جا مبل، تابه ها، کارتن های بزرگ و شکسته و ساير مواد فاضله حجم د: بطور مثال
 .نمی شوند
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در مرکز دفع زباله های حجم دار، اگر چنين مرکز در منطقه مسکونی تان وجود نداشته باشد بايد : در اينجا دفع کنيد
برخی از شرکت های مسکن سال يک يا دو بار مواقع . مواد فاضله ضخيم خود را در مرکز بازيابی کمون دفع کنيد

 . زباله ها را ترتيب می دهند و کانتينر ها را برپا می کند تا زباله های ضخيم خود را در آن بگذاريد برای دفع
 

يک جهان سپاس که زباله های ضخيم خود را در دهليز های زيرزمينی يا کنار کثافتدانی نمی گذاريد، اين امر شايد منجر 
اگر زباله ها را در يک جای . اه رفت و آمد را مسدود سازدبه آتش سوزی گردد، حيوانات مضر را به خود جلب کند و ر

نامناسب بجا بگذاريد، خطر وجود دارد که ديگران هم از شما تقليد کرده همچنان رفتار خواهند کرد که باالخره يک 
 . محيط زيست بی نظم و ناخوشايند را به بار می اورد

 
 ...بقيه 

 مواد فاضله
 !فات خود بيندازيدفقط اين را در خريطه عادی کثا

 
 آشغال خانه سوخت پذير

پمپر، پارچه های حفظ الصحی، تامپون، خريطه های جاروی برقی، بورس های ظرف شويی، پاک خط، : بطور مثال
 . آنچه که قابل طبقه بندی نباشد در خريطه عادی کثافات باقی می ماند و سوختانده خواهد شد. نسوار و سوخته سگرت

گاهی مواد فاضله می (در خريطه عادی کثافات که در کثافتدانی مخصوص برای کثافات قابل احتراق : ددر اينجا دفع کني
 .دفع می شود، بيندازيد) گويند

 
 !بسيار عالی
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 زباله کم نشانگر هوشياری است

 .کنيم ما می توانيم گامهای زيادی برداريم تا مقدار زباله ها را کاهش دهيم و همزمان پول پس انداز
 :چند مشوره های مفيد

 کمتر چيزها بخريد •
 مستعمل بخريد •
 اشيای پايدار بخريد •
 اشيای خراب شده را ترميم کنيد •
 خريطه های پالستيکی را چندين بار مورد استفاده قرار دهيد يا خريطه نخی خود را به مغازه ببريد •
 بجای آب بوتل يا قوطی از آب نل استفاده کنيد •
 .را طوری برنامه ريزی کنيد که هر چيز قبل از گنديدن  به موقع پخته شود خريداری مواد غذايی •

 
 بفروشيد، تبادله کنيد يا هديه کنيد

در حال حاضر شمار زيادی . دور انداختن چيزهای که قابل استعمال اند، اسراف و اتالف بسيار سنگين منابع است
معموال اين راحت ترين . نداريد، را تبادله، فروخت يا هديه کنيدامکانات وجود دارند تا وسايل سالم و پاکی که شما الزم 

چندين وبسايت های وجود دارند که خدمات . شيوه برای اينکه بطور مثال يک مبل را از روی خود دور کنيد، می باشد
ها اند ولی  امثالی چنين وبسايت Traderaو  Blocket. راهنمای معامالت در تبادله و فروش وسايل را عرضه می دارند

شما می توانيد با يکی از موسسات خيريه در منطقه مربوطه تان به تماس . در فيسبوک گروه های محلی نيز وجود دارند
 .شويد که شايد از فرصت آمدن و حمل وسايل تان را داشته باشد

 
اييکه شما می توانيد وسايل برخی از ساختمان های رهايشی و مراکز بازيابی با اتاق دوباره استعمال مجهز می باشند ج

ولی به خاطر داشته باشيد که موبل . سالم و پاک را بگذاريد و خود تان وسايلی را پيدا کنيد که شايد به درد تان بخورد
 . نرم مانند صوفه و يا تخت خواب شايد باعث پخش خسک شود
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 :آيا ميدانيد که
ن پايين بيايد بيشمار بار دوباره قابل استفاده ساخت و بدين ترتيب کيفيت آبدون آنكه را ميتوان  بسته بندی های شيشه يی

و آهک را صرفه جويی کرد و عالوه از آن بازيافتن در مقايسه ) سوديم کاربونات(ميتوان مواد خام از قبيل ريگ، سودا 
ر هوا را در مقايسه با شيشه بازيافت شده اخراج کاربن دای اکسايد د. با توليد شيشه نسبتا کمتر انرژی مصرف مينمايد

 .در صد کاهش ميدهد 41توليد يک محصول از مواد خام در حدودی 

يک تن . که مورد بازيافت قرار ميگيرند به کاهش نياز به قطع کردن درخت ها می انجامد بسته بندی کاغذی و کارتن
شده در مقايسه با توليد محصوالت همچنان استفاده از کاغذ بازيافت . عدد درخت می شود 14کاغذ بازيافت شده معادل 

کاغذ مستعمل را می توان در حدود هفت . جديد کاغذی منجر به صرفه جويی در مقدار انرژی و مواد کيمياوی می گردد
دقيقه  5بوتل های بازيافت شده مقدار انرژی را صرفه جويی می نمايد که مساوی با  11. بار دوباره قابل استفاده ساخت

 .حمام می شود

ک خريطه مواد زايد خوراکی را می توان مبدل به مقداری گاز طبيعی کرد که برای راندن واسطه نقليه به ي •
 .کلوميتر کفايت کند 2,5فاصله 

موتر های جديد در سال کفايت  2200اگر همه سرپوش های بوتل ها را جهت بازيابی تحويل بدهند برای توليد  •
 .خواهند کرد

 .خانگی را دوباره قابل استفاده می نمايددر صد زباله های  99سويدن  •
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 . يک جهان سپاس از سهم گيری در روند بازيابی و طبقه بندی درست

 !ما به اتفاق می توانيم در مصرف انرژی صرفه جويی و از تخريب طبيعت و محيط زيست جلوگيری کنيم
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