
 زبالھ ھا را اینطوری تفکیک کنید - راھنمای تفکیک زبالھ
بستھ بندی ھای  زبالھ ھای عادی پسمانده مواد غذائی 

 پالستیکی
بستھ بندی ھای 

 مقوائی/ کارتن
روزنامھ/ کاغذ 

 باطلھ
شیشھ و ظروف شیشھ 

 ای رنگی
شیشھ و ظروف شیشھ ای 

 بیرنگ
بستھ بندی ھای 

 فلزی

 
آسان تفکیک صحیح 

 است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

نمونھ ھای مختلف 
 زبالھ

پوست سبزیجات، میوه 
ھا و ریشھ ھای غده ای، 

گوشت، ماھی و سخت 
پوستان دریائی، 

ماکارونی، چای کیسھ 
ای، گل ھای پژمرده و 

 غیره.

پوشک، شن گربھ، 
کیسۀ جارو برقی، پاکت 

نامھ، قاب دستمال 
آشپزخانھ، چوب سر 

لباس و کفش پنبھ ای، 
کھنھ، خاک گلدان 

 (مقدار اندک) و غیره.

بطری پالستیکی ُسس 
گوجھ فرنگی/کچاپ، قوطی 

بستنی، بطری شامپو و 
بالزام، کیسھ ھای چیپس و 
تنقالت، بستھ بندی کالباس، 

تیوپ ھای خمیر دندان، 
کیسھ ھای پالستیکی، بستھ 

بندی ھای یونولیتی و 
 غیره.

بستھ بندی ھای شیر، شیر 
فیلمیولک و خامھ، بستھ ترش/

بندی غالت صبحانھ، کارتن 
تخم مرغ، بستھ بندی پودر 

لباسشوئی، کارتن پیتزا، کاغذ 
کادو، کیسھ ھای کاغذی و 

 غیره.  

روزنامھ و مجالت ھفتگی، 
کاتالوگ، کتابھای جیبی، 
برگھ ھای تبلیغاتی، برگ 

 کاغذ و غیره.

قوطی، تشتک، درب  بطری و شیشۀ بیرنگ. بطری و شیشۀ رنگی.
قالب شمع گرم، فویل 

آلومینیومی، قوطی ھای 
 فلزی و غیره.

 زبالھ ھا چھ می شوند؟
 

 منبع:
www.ftiab.se 

www.jonkoping 
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پسماند مواد غذائی بھ 
بیولوژیکی  تأسیسات گاز

"تورشویک" فرستاده می 
 از گاز بیولوژیکی شود.

بعنوان سوخت در 
اتوبوس ھای شھری و 

خودرو ھای کمونی 
 استفاده می شود.

بھ نیروگاه حرارتی 
تورشویک فرستاده می 

حرارت مرکزی و  شود و
برق اماکن مسکونی 

 کمون را تأمین می کند.

در فرآیند بازیابی مواد، 
پالستیک نرم از پالستیک 
سخت جدا شده و سپس بھ 
پالستیک جدید تبدیل می 

مانند مبلمان، کیسھ  شود.
ھای پالستیکی، گلدان و 

 امثال آن.

بستھ بندی ھای کاغذی جمع 
آوری، تفکیک و عدل بندی 

بھ کارخانھ کاغذ  شده و سپس
سازی فرستاده می شوند. در 

آنجا مواد مختلف مانند 
پالستیک و آلومینیوم را جدا 

می کنند. الیاف کاغذ استخراج 
شده و بھ کاغذ جدید تبدیل می 

 وند.ش

روزنامھ ھا جمع آوری 
شده و بھ یک تأسیسات 

تفکیک حمل شده و در آنجا 
تفکیک و عدل بندی می 

شوند. سپس بھ یک 
کارخانۀ کاغذ سازی حمل 

و در آنجا بھ کاغذ جدید 
 تبدیل می شوند.

شیشھ ھا جمع آوری شده و 
بھ یک کارخانۀ شیشھ 

سازی حمل می شوند و در 
آنجا ُخرد و تفکیک می 

از این شیشھ ھا در شوند. 
درجۀ نخست برای ساختن 

شیشھ ھای جدید استفاده می 
 شود.

شیشھ ھا جمع آوری شده 
و بھ یک کارخانۀ شیشھ 
سازی حمل می شوند و 

در آنجا ُخرد و تفکیک می 
شوند. شیشھ ھای دارای 

رنگ ھای مختلف را 
نبایستی باھم مخلوط کرد 
چون کیفیت شیشۀ جدید 

 خراب می شود.

ی ھای بستھ بند
آلومینیومی و فلزی قبل 

از ارسال بھ کارخانۀ 
ذوب و تبدیل شدن بھ 

کدام  فلزات جدید، ھر
جداگانھ تفکیک می 

 شوند.

موارد زیر را بخاطر 
 داشتھ باشید

پاکت را بخوبی تا 
بزنید. آنرا تا عالمت 

 خط چین پُر کنید.
پاکت کاغذی را نبایستی 

 در کیسھ پالستیکی
 بگذارید.

پالستیکی را سر کیسھ  
 گره بزنید.

بستھ بندی ھا و قوطی 
ھا را خالی کنید. برای 
پالستیک ھای نرم از 
"مینی مایزر" استفاده 

بطری ھای دارای  کنید.
 گروئی را در دستگاه

ھای اتوماتیک 
مخصوص گروئی 

 بیندازید.

قبل از دور ریختن بستھ 
بندی ھا آنھا را فشار دھید 
و تخت کنید. قوطی ھای 

وچک را در کارتن ک
کارتن ھای بزرگتر 

 بیندازید.

پاکت نامھ و یادداشت ھای 
خود چسب را در زبالھ ھای 

عادی بیندازید. ھیچگونھ 
کیسھ پالستیکی در محفظھ 
روزنامھ ھا نبایستی وجود 

 داشتھ باشد.

بطریھا و شیشھ ھا بایستی 
 خالی شوند.

سر چوب پنبھ ای، تشتک 
و سر قوطی ھا را از ھم 

 جدا کنید.

بطریھا و شیشھ ھا بایستی 
 خالی شوند.

سر چوب پنبھ ای، تشتک و 
سر قوطی ھا را از ھم جدا 

 کنید.

ترجیحاً بستھ بندی ھا 
را پیش از دور 

انداختن آبشوئی کنید. 
بطری ھای دارای 

 دستگاه گروئی را در
ھای اتوماتیک 

مخصوص گروئی 
 بیندازید.
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