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جداسازیزبالهها
جداسازی را این گونه انجام دهید!

جداسازیزبالهها
جداسازی را این گونه انجام دهید!



و  طبیعت  برای  انسان ها،  برای  زباله ها  جداسازی 
جداسازی  است.  مهم  هزینه ها  در  صرفه جویی  برای 
با  بمانند.  تمیز  هوا  و  آب، خاک  زباله ها کمک می کند 
جداسازی زباله ها، ما همچنین در هزینه های منابع کمیاب 

صرفه جویی می کنیم.

چرازبالههادرآلمانجدامیشوند؟
شما هر روز چیزهای مختلف را در سطل زباله می اندازید: روزنامه روز 

گذشته، بطری های خالی پالستیک، باقیمانده غذا و بسیاری چیزهای دیگر. 

و  فرآوری  را  آنها  می توان  که  دارد،  وجود  شما  زباله های  در  باارزشی  مواد 
دوباره استفاده کرد. به این کار می گویند: بازیافت.

برایمثال:
•  از زباله های پالستیک، دوباره محصوالت پالستیک تولید می شود

•  ضایعات فلزات را ذوب می کنند و دوباره استفاده می کنند
•  از کاغذهای باطله، دوباره کاغذ تولید می شود
•  از ضایعات شیشه، دوباره شیشه تولید می شود

جداسازیدرست



با بازیافت، در مواد خام صرفه جویی می کنیم. مواد خام برای مثال عبارتند از 
درختان که بعدها از آنها مبلمان و کاغذ تولید می شود. مواد خام در دنیا کمیاب 
هستند. این امر باعث می شود آنها بسیار باارزش و گران باشند. بنابراین، با 
ما  زیست  محیط  برای  کار  این  و  می کنیم  هزینه ها صرفه جویی  در  بازیافت 

خوب است.

ظروف زباله در آلمان رنگ های متفاوت دارند. ظروف زباله سیاه و قهوه ای 
و  ظروف زباله با در های زرد و آبی وجود دارد. هر رنگ مشخص کننده یک 

نوع زباله مشخص است.

برایمثال:
•  آبیبه معنی این است که در این ظرف فقط زباله های کاغذی را می توانید 

بیندازید. مثال روزنامه های باطله یا مقوا ها.
•  قهوهای به معنی این است که در این ظرف فقط  زباله های بیولوژیک را 

می توانید بیندازید. یعنی میوه یا سبزیجات فاسد شده. 



کاغذ

 کاغذ باید در ظروف دارای در آبی یا در کیسه  آبی انداخته شود. 
چهچیزهاییدرآنهاانداختهمیشود؟

•  روزنامه، کتاب، کاتالوگ
•  کارتن و مقوا

•  بسته بندی های کاغذی

چهچیزهاییدرآنهاانداختهنمیشود؟
•  کاغذهای آلوده 

•  کاغذهای بهداشتی مانند دستمال کاغذی یا کاغذ توالت

زبالهبیولوژیک

زباله های بیولوژیک باید در ظروف قهوهای مخصوص زباله های بیولوژیک یا 
کیسه  های زباله بیولوژیک انداخته شوند. چهچیزهاییدرآنهاانداختهمیشود؟

•  میوه و سبزیجات )پخته نشده(
•  فیلتر چای و قهوه

•  پوست تخم مرغ
•  دستمال کاغذی آشپزخانه

•  ُگل و گیاه

چهچیزهاییدرآنهاانداختهنمیشود؟
•  مواد غذایی پخته شده

•  پوشک



موادبستهبندیازجنسپالستیک،
موادمصنوعیوفلز

بسته بندی های خالی مواد غذایی )بسته بندی های سبک( باید در ظروف 
دارای در زرد یا در کیسه های زرد انداخته شوند.

چهچیزهاییدرآنهاانداختهمیشود؟
•  مواد بسته بندی  از جنس پالستیک و آلومینیوم

•  فویل های پالستیک و آلومینیوم
•  بطری های پالستیک )مثال دوش حمام(
•  ظروف )مثال ظرف ماست یا کشک(

•  ظروف مقوایی نوشیدنی ها و شیر 
•  بسته بندی قهوه

•  ظروف کنسرو و قوطی ها

چهچیزهاییدرآنهاانداختهنمیشود؟
•  کاغذ، مقوا و شیشه

•  پوشک
•  سطل، کاسه، اسبا ب بازی، وسایل برقی
ظروف بسته بندی که کامال خالی نیستند  •

مهم:
اشیاء بزرگ از جنس پالستیک سخت، باید به مرکز بازیافت تحویل داده 
شوند. برای مثال ماشین های اسباب بازی. تجهیزات کوچک دارای باتری 

 یا دوشاخه را می توان به فروشگاه هم تحویل داد. 
حتی اگر آنها را از آنجا نخریده  باشید.



شیشه

 شیشه ها در ظروف مخصوص شیشه انداخته می شوند. 
این ظروف بزرگ را می توانید در مراکز بازیافت پیدا کنید. 3ظرف

متفاوتمخصوصشیشهوجوددارد:
•  ظرف سفید )شیشه بی رنگ(

•  ظرف قهوه ای )شیشه قهوه ای( 
•  ظرف سبز )شیشه سبز یا شیشه های دارای رنگ های دیگر(

چهچیزهاییدرآنهاانداختهنمیشود؟
•  چینی
•  آینه

•  قاب پنجره
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مراکزبازیافت
 زباله هایی وجود دارند که در هیچ کدام از ظروف زباله انداخته نمی شوند. 

 این زباله ها در یک مرکزبازیافت 
جمع آوری می شوند:

• لباس و کفش کهنه 
• آوار ساختمانی

•  فلز و ضایعات • تایر اتومبیل 
•  زباله های چوبی و زباله های حجیم )میز، صندلی، مبل، کمد، فرش، تشک(

•  زباله های خاص )سطل رنگ، باتری، المپ های کم مصرف(



زبالهغیرقابلبازیافت

زباله های غیرقابل بازیافت همه چیزهایی هستند که پس از جداسازی 
زباله هایتان باقی می مانند. زباله های غیرقابل بازیافت در ظروف سیاه یا 

کیسه سیاه انداخته می شوند.
چهچیزهاییدرآنهاانداختهمیشود؟

•  مواد غذایی پخته شده
•  کیسه جاروبرقی

•  خاک توالت حیوانات
•  اقالم بهداشتی و پوشک

•  قطعات شکسته )ظروف شکسته، آینه(
•  مذاب شمع

چهچیزهاییدرآنهاانداختهنمیشود؟
•  باتری ها

•  وسایل برقی
•  زباله های خاص )سطل رنگ(

در زباله خود دقیقا بررسی کنید: آیا زباله واقعا نباید در هیچ کدام از 
ظروف انداخته شود؟ در این صورت می توانید زباله را در میان زباله های 

غیرقابل بازیافت بیندازید. 

 نشانی های همه مراکز بازیافت در نزدیکی خود را می توانید در اینجا بیابید:
www.aha-region.de/wertstoffhoefe

• سی دی  و دی وی دی • کارتریج  چاپگر 
•  وسایل برقی کوچک با طول لبه حداکثر 50 سانتیمتر )چاپگر، سشوار، تُستر، 

تلفن همراه، کامپیوتر( 
•  وسایل برقی بزرگ )ماشین لباسشویی، خشک کن یا یخچال( را لطفا فقط به مراکز 

بازیافت در شورلینگ  اشتراسه، بیسندورف و زنده یا مراکز جمع آوری زباله در 
هانوفر، بورگدورف و کولنفلد تحویل دهید.



اتحادیه دفع زباله منطقه هانوفر
 Karl-Wiechert-Allee 60 c

 30625 Hannover
 تلفن 11-0 99 )0511(

 فاکس 95 11-308 99 )0511(
service@aha-region.de

معتبر از: ِمی 2021

www.aha-region.de

)0800(9991199
ساعت 16.30 – 7  دوشنبه – چهارشنبه   
ساعت 15.00 – 7  جمعه  

service@aha-region.de

باماتماسبگیرید.
رایگان.


