
 

 

 بازیافت کاغذ باطله

روزانه تعداد زیادی کاغذ استفاده می کنیم و خیلی از آن ها را دور می ریزیم اما تا کنون به این موضوع فکر کرده ایم که برای 

که استفاده می کنیم، چقدر به محیط زیست آسیب می رسد؟ در این مقاله می خواهیم در مورد بازیافت این تعداد کاغذی 

 کاغذ باطله صحبت کنیم تا قدمی برای حفظ محیط زیست باشد و کمتر به آن آسیب برسانیم.

 چه راه هایی وجود دارد تا کاغذ باطله را بازیافت کنیم؟

  از کاغذ باطله استفاده کنید در پرینتر است. می توانید کاغذ های استفاده شده را یکی از این راه هایی که می توانید

 به عنوان چک پرینت استفاده کنید و در نهایت متوجه خواهید شد که خیلی در مصرف کاغذ صرفه جویی کرده اید.

 .کاغذ باطله را در اختیار کودک تان قرار دهید تا با آن بازی کند و روی آن نقاشی کند 

  .با کاغذ های باطله کاردستی درست کنید. شکل های اوریگامی بسازید 

  از کاغذ های باطله به عنوان چرک نویس استفاده کنید. اگر دانش آموز یا دانشجو دارید، کاغذ باطله را در اختیارش

 قرار دهید تا از آن ها به عنوان چرک نویس استفاده کند.

 ساخت کاغذ باطله در منزل

که کارتان را شروع کنید، یک تخته چوبی یا یک آویز فلزی تهیه کنید که بعد از این که خمیر کاغذ را آماده  قبل از این

کردید، بتوانید کاغذ را به شکلی که دوست دارید دربیاورید. اما برای این که از کاغذ های باطله بتوانید دوباره استفاده کنید و 

ریختنی را یک جا جمع کنید، آن ها را به تکه های کوچک تر تقسیم کنید و با آب آن ها را بازیافت کنید، کاغذ های دور 

مخلوط کنید و آن ها را داخل مخلوط کن بریزید. دو سوم مخلوط کن باید با آب گرم پر شده باشد و سپس مخلوط کن را 

غذ می خواهید برای نوشتن استفاده روشن کنید تا کامال مخلوط شوند و به یک خمیر کاغذی شکل نرمی برسید. اگر از این کا

قاشق چایخوری نشاسته مایع به آن اضافه کنید. برای این که بتوانید کاغذی تهیه کنید که به راحتی روی آن  2کنید باید 

بنویسید، باید جاذبه کمتری داشته باشد. کمی نشاسته را به عنوان ماده آهار دهنده کاغذ استفاده کنید. پس از مخلوط شدن 

 یر آماده شده را در یک ظرف کم عمق بریزید. سپس آن را قالب بزنید و در فضایی قرار دهید تا خشک شود.خم

اگر بین کارتان متوجه شدید که آب اضافی در حین قالب زدن از کاغذ خارج می شود، از کاغذ هایی که مخصوص شیرینی 

استفاده کنید. این کار باعث می شود به نتیجه بهتری  پزی هستند یا از کاغذ های اسفنجی به عنوان پوشش در زیر خمیر

 برسید.

 با این کار کاغذ باطله را دوباره بازیافت کردید و به محیط زیست کمک کرده اید.

 


