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 زباله

 
به هر چیزی که ما دور می ریزیم و به نظرمان دیگر 

مثل پوست . قابل استفاده نیست زباله یا پسماند می گویند
.بطری و شیشه ی شکستهمیوه، آشغال سبزی،   



ریختن . زباله را فقط در سطل زباله بریزیدهستید، در هر جایی که 

شهر باعث آلودگی محیط خیابان های و گردشگاهها زباله در پارکها، 

.زندگی ما می شود  



 جمع آوری زباله ها

ماشین به وسیله کیسه های زباله 

های مخصوص جمع آوری به نام 

ماشین های مکانیزه جمع آوری 

 .می شوند



 آوریزباله ها پس از جمع 

 

زباله های شهر پس از جمع آوری به بیرون از شهر منتقل می 

. به کود تبدیل می شوندی مخصوصی شوند و در کارخانه 

بعضی از زباله ها هم داخل گودال هایی ریخته می شوند و روی 

 .می دهندپوشش آن را با خاک 



 ؟کودی که در کارخانه تولید می شود چه مصرفی دارد

این کود در پارک ها برای گل و گیاه و 

برای محصوالت کشاورزی مثل گندم، 

 .می شودجو و میوه ها استفاده 



 خطرناکزباله های 

زباله ای که مواد سمی داشته به هر 

مثل . گویندمی ی خطرناک باشد زباله 

باتری، زباله های بیمارستانی، المپ و 

هایی که مواد ی کارخانه زباله 

 .تولید می کنندشیمیایی 



 ...اگر زباله ها را خوب دفع نکنیم 

باعث نشوند خوب دفع اگر زباله ها 

و به شوند و خاک می ، هوا آلودگی آب

این ترتیب زندگی انسان ها و سایر 

 .جانداران به خطر می افتد



 بازیافت

نخور، دوباره به درد از مواد اگر 
استفاده کنیم و یا وسایل دیگری با آنها 

بسازیم در واقع آن مواد را بازیافت 
 .ایمکرده 
 

باطله و روزنامه کاغذهای مثال از 
و یا از بسازیم های کهنه دوباره کاغذ 

لوازم پالستیکی کهنه شده دوباره 
 .لوازم نو تهیه کنیم

 



 زباله های خشک

هایی مثل انواع قوطی پالستیکی، زباله 

بطری های شیشه ای، لوازم فلزی، 

جعبه های ، و کاغذ باطله و روزنامه

مقوایی که دیگر به درد کسی نمی خورد 

 .است



 ؟باید کردچه کار خشک زباله های با 

تر مخلوط زباله های را با این زباله ها 

و جداگانه در ظرف مخصوص نکنید 

 .خودش بریزید



 جمع آوری زباله های خشک

بازیافت هر هفته با ماشین مأموران 

که آهنگ مخصوصی هم می مخصوص 

زباله شما می آیند و   خانه یزند به درب 

خشکی را که شما جداگانه جمع های 

 .گیرندکرده اید از شما تحویل می 



 جمع آوریخشک پس از زباله های 

خشک به ایستگاههای زباله های 

در آنجا این . شوندبازیافت منتقل می 

و کاغذها . شوندمواد از هم جدا می 

کاغذ سازی می کارخانه ی مقواها به 

کارخانه ی پالستیک ها نیز در . روند

پالستیک سازی به وسایل پالستیکی 

بازی و توِپ کفش، دمپایی، مانند مختلفی 

آهن ها هم . شوندتبدیل می لوازم دیگر 

آهن می روند و از آن کارخانه ی ذوِب به 

به . ها دوباره وسایل آهنی می سازند

 .تمام این کارها بازیافت می گویند



 فایده های بازیافت

 لوازم دوباره نخور درد به موادِ  از•

 .شود می ساخته خوب

 .هستند تر ارزان  بازیافتی لوازم•

 را کشورمان پول کنیم، بازیافت اگر•

 .ایم نداده هدر به

 زیست محیط حفظ و پاکیزگی به•

 .ایم کرده کمک خودمان



داشتن محیط زندگی مان و پاک نگه با ها بیایید پس بچه 

  .زباله به کشورمان کمک کنیم بازیافت

 


