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چکیده
امروزه افزایش جمعیت شهرها باعث شده است که مدیریت پسماند شهری پیچیدهتر شود .مدیریت پسماند شامل جمع-
آوری ،پردازش و بازیافت میباشد ،هریک از نظام های مدیریت پسماند شامل یک یا تمام بخشهای ذکر شده است .در
برخی از کشورها به دلیل درآمدزایی باالی صنعت بازیافت زباله ،آنها را ترغیب به واردات زباله ،بازیافت و صادر به دیگر
کشورها کرده است که توانستهاند از این طریق به درآمدزایی باال و اشتغالزایی دست پیدا کنند .طبق مطالعات انجام شده
تولید کاال از مواد قابل بازیافت 09 ،درصد انرژی کمتری در مقایسه با تولید آنها از مواد خام احتیاج دارد .در دنیای مدرن
امروزی استفاده از وسایل الکترونیکی مثل رایانه ،موبایل ،تلویزیون و  ....که دارای عناصر آلوده کننده محیطزیست مثل
سرب و روی هستند باعث شده است که اخیرا بازیافت قطعات الکترونیکی به عنوان جدیترین موضوع در بخش بازیافت
زباله ها مطرح شده باشد .در این مقاله وضعیت فعلی ایران در مورد بازیافت زبالههای الکترونیکی به اختصار توضیح داده
شده است.
واژههای کلیدی :بازیافت،کاهش مصرف انرژی،اشتغال زایی،دفع،مدیریت پسماندهای الکترونیکی

 -1مقدمه
در سال های اخیر افزایش جمعیت و انتظارات مردم باعث شده است که مدیریت جامع پسماند شهری پیچیدهتر
شود[ ]1مدیریت پسماند شامل جمع آوری و انتقال پسماند از سطح شهر ،پردازش به صورت بازیافت  ،انتقال بخش
قابل سوخت زباله به کوره های زباله سوز و استحصال انرژی از آن و دفع نهایی مواد باقی مانده در لندفیل های
بهداشتی است که پسماند از طریق آن پردازش می یابد .هر یک از نظام های مدیریت پسماند میتواند شامل یک
بخش یا تمام بخشهای ذکر شده باشد].[1

از آنجایی که مدیریت پسماند ،به عنوان یکی از مسایل کلیدی محیط زیستی مطرح شده و لذا تقاضای روز افزونی
جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه کارایی و اثرات محیط زیستی و فنی سیاستهای مختلف مدیریت پسماند به وجود
آمده است در مـدیریت مـواد زایـد جامـد ،روشهای مختلفی بـرای دفـع و از بین بردن زبالـه وجـود دارد ،اما در
دنیای امروزی بازیافت و استفاده مجدد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسـت ،چون عالوه بر کاهش حجم زبالـه و
جلـوگیری از آلودگی بیشتر محیط ،باعـث صـرفه جـویی در هزینـه ،انرژی و منابع طبیعی میشود[.]3
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امــروزه کمتــر از  19درصــد مــواد زایــد شــهری در کشورهای در حال توسعه بازیافـت مـیشـوند و تنهـا
مقدار اندکی از این مواد بازیافتی از استانداردهای قابل قبولی برخوردارند[ .]4رشد جمعیت ،رشد اقتصادی ،افزایش
شهرنشینی و اساساً شیوۀ جدید زندگی انسانها باع ث تغییر الگوی مصرف و افزایش میزان پسماند تولیدی و در نتیجه
آن مشکالت زیست محیطی فراوان شده است[ ]5به گونهای که یکی از مشکالت زیست محیطی که امروزه در سطح
جهان مطرح میشود ،تولید باال ی پسماند است .اگر چه این مسئله به میزان زیادی در جوامع پیشرفته حل شده ،در
جوامع در حال توسعه همچنان به عنوان یکی از معضالت اساسی مطرح است .البته وجود مشکالت زیست محیطی از
این دست ،به معنای مبرا بودن سایر کشورهای توسعه یافته از پیامدهای آن نیست چرا که مشکالت زیست محیطی
کنونی ،مشکالتی فراملی و جهانی اند[ .]6بنـابراین ،بازیافت مهمترین روش برای تسکین و تخفیـف مـواد زائد جامد
است[.]7

توسعه صنعت الکترونیک کیفیت زندگی را به بود داده است اما به دلیل نرخ باال رشد این صنعت و کم بودن عمر
مفید قطعات الکترونیکی ،ضایعات ناشی از وسایل الکترونیکی در حال افزایش است .به همین دلیل مهمترین موضوع
تاثیر این زبالهها بر محیط زیست و انسان به دلیل وجود عناصر سمی مثل سرب ،کادمیم و جیوه است به همین دلیل
است که زبالههای الکترونیکی بزرگترین منبع فلزات سنگین در زبالههای جامد شهری به حساب میآید].[8

اهمیت و ضرورت
بازیافت زباله مزایای اساسی دارد .به کمک بازیافت در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی میشود ،زیرا به جای
استفاده از مواد خام برای تولید محصوالت نو ،از مواد بازیافتی استفاده میشود[ .]0انجام درست این فرایند موجب
صرفهجویی در مصرف انرژی می شود؛ البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی الزم برای
بازیافت زباله ،خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت جدید از مواد خام است .از دیگر فواید بازیافت ،نیاز
به فضای کمتر برای دفن زباله هاست[ .]19بازیافت موجب کاهش آلودگی حاصل از دستگاههای زبالهسوز ،زبالهدانها و
معادن می شود .در ضمن پسماند کمتری دفن یا سوزانده شده و مواد خام کمتری از دل خاك بیرون کشیده میشود.
این روش به زیبایی شهرها و محیط اطراف آنها نیز کمک میکند[.]11

در جوامـع بـزرگ شهری میزان زیاد زبالههای تولیدی نتیجه فعالیتهـای گسترده انسان اسـت و تولید مواد زاید
چه به صورت جامد یا مایع ،هدیه تمدن جامعه بشری به جهان است] .[12تولید این مواد زاید که مشکل جدی
زیسـت محیطـی در کشورهای در حال توسعه است ،باعث شده کـه در سالهای اخیـر بیشـتر ایـن کشـورها شـروع
بـه بهبـود شیوههـای مـدیریت مـواد زائـد جامـد شـهری خـود کننـد] .[13بنابراین مواد زائد جامد شـهری
همچنـان بـه صـورت یک چـالش بـزرگ ،جوامـع شـهری را در برگرفتـه و اثرات قابل توجهی چون نگرانیهای
زیست محیطـی ،کاهش ظرفیت مکانهای دفن و شرایط مختلف قانونی و سیاسی بر مجموعه مدیریت مواد زاید
شهری داشته است].[14

تولید مواد زائد جامد ،جزء الینفک زندگی انسان از ابتدای خلقت بشر تاکنون بوده است .اما دردهه های اخیر ،با
رشد تکنولوژی و استفاده بیشتر از وسایل الکترونیکی بهرهگیری بیشتر از منابع طبیعی ،مثل استفاده از نفت و گاز
طبیعی و تبدیل آنها به انواع مواد پتروشیمی و پلیمری بر ابعاد و پیچیدگی تولید این مواد افزوده است مشکل افزایش
زبالههای الکترونیکی دولتمردان کشورهای مختلف را بر آن داشته است که چاره ای در این زمینه بیندیشند .در
بسیاری از کشورهای پیشرفته شرکت های سازنده محصوالت الکترونیکی ملزم به بازیافت محصوالت از رده خارج خود
می باشند و هزینههای بازیافت را در قیمت محصوالتشان در نظر میگیرند .عالوه بر این شرکتهای زیادی در دنیا بر
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مبنای بازیافت زبالههای الکترونیکی شکل گرفتاند که مورد حمایت دولت ها نیز قرار دارند .مدیریت زبالههای
الکتریکی ،به روش های مختلف دفع لوازم الکتریکی و الکترونیکی از کار افتاده و از رده خارج می پردازد .این فرایند
میتواند به فناوریهای مدرن که منطبق با استا نداردهای سالمت انسان و محیط زیست هستند و فناوری ها پرخطر
که سالمت انسان و محیط زیست را به خطر میاندازند تقسیم شود][15

روش های سنتی و پرخطر
روش های بازیافت پرخطر بر خالف استانداردهای رایج بین المللی بوده و باعث به خطر افتادن سالمت انسان و
محیط زیست می شوند .این روشها عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند:
 -1سوزاندن
در این روش زبالهها از طریق سوزاندن تجزیه میشوند .سوزاندن میتواند در محیط باز و در شرایط غیر قابل
کنترل باشد و یا اینکه در یک محیط بسته و کنترل شده باشد تا مانع از انتشار ذرات آلوده کننده در هوا گردد .به
دلیل تنوع مواد موجود در قطعات الکترونیکی ،در این روش خطر انتشار آلودگی و مواد سمی زیاد است .سوزاندن زباله
های رایانه ای بزرگترین منبع تولید دی اکسیدها و انتشار فلزات سنگین نظیر جیوه در جو است و به هیچ وجه توصیه
نمی شود[]16

 -2دفن کردن
نفوذ ناپذیری محل دفن ،شرط اصلی دفن زبالههای رایانهای است .تقریبا چنین مکانی اصال وجود ندارد به عبارت
بهتر در طوالنی مدت تمام محلهای دفن زبا لههای الکترونیکی نفوذ ناپذیری خود را از دست می دهد .تحقیقات
نشان میدهد که در محل دفن مانیتورهای  ، CRTهر عدد المپ اشعه کاتدی می تواند تا  1/86گرم سرب وارد
شیرابه محل دفن کند][01

روش های مدرن و زیست سازگار
فناوری های مدرن شامل سه مرحله هستند:
 جداسازی و آلودگی زداییدر این فرایند مواد سمی و مضر برای محیط زیست مانند  CRTها و باطریها باید جدا شوند که این کار طبق
دستورالعمل استاندارد  WEEEانجام می شود.
 فرایندهای مکانیکیاین فرایندها برای جداسازی مواد مختلف قابل بازیافت و آالیندهها انجام می شود .عموما شامل واحد شکستن و
خرد کردن و جداکننده های مغناطیسی ،جداکننده های بادی ،جداکننده های جریان گردابی و  ...میشود .در این
فراینده ا گرد و غبارهای تولیدی بایستی قبل از رهاسازی برای کاهش آلودگی ،فیلتر شوند ][01

 پاالیشمواد موجود در زبالههای الکترونیکی می توانند به صورت مواد خام بازیابی شوند و برای این منظور باید از
فرایندهای مختلفی مانند فرایندهای پیرومتالورژی ،هیدرومتالورژی و الکتروشیمیایی عبور کنند .عمده موادی که از
فرایند پاالیش بدست میآیند شامل فلزات ،پالستیکها و شیشه میباشد][01

مدیریت بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران
در ایر ان ساالنه حجم وسیعی از قطعات الکترونیکی از رده خارج میشوند اگر چه هنوز به صورت رسمی آماری
برای مقدار این زباله ها اعالم نشده است .وسایل الکترونیکی از جمله رادیو ،تلویزیون و رایانه با توجه به سرعت باالی
رشد فناوری ،در بسیاری از موارد حتی قبل از پایان عمر مفیدشان از رده خارج میشوند .در ایران نیز تعداد زیادی از
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این دست وسایل در انبارها وجود دارد .تفکیک و جداسازی اجزاء پسماند به عنوان یکی از ارکان اقتصادی در هر
برنامه بازیافت مطرح میباشد .بازیافت و استفاده مجدد از پسماند ،به دلیل کاهش هزینههای تهیه مواد اولیه ،صرفه
جویی در مصرف انرژی و کاهش دفع به عنوان یک الگوی اقتصادی مطرح گردیده است در واقع پردازش و بازیافت
یکی از عناصر موظف درسیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری است .پردازش عبارت از باال بردن راندمان و کارآیی
سیستم و بازیافت مواد و انرژی است .در این میان تفکیک مواد یکی از تکنیکهای اصلی پردازش است[]29

یکی از راهکارهایی که در این زمینه از دیرباز درکشورهای پیشرفته و به تازگی درکشورما به کارگرفته میشود
احداث جایگا های بازیافت پسماند است .جایگاه بازیافت پسماند محلی است که کلیه تجهیزات و امکانات الزم برای
بازیافت پسماند گردهم آمده اند و عملیاتی از قبیل جداسازی ،دسته بندی ،پردازش ،بازیابی و تعدیل و تبدیل پسماند
در آن صورت میگیرد[]21

پرشدن مکان های دفن ،فرآیند پرهزینه احداث زباله سوز ،آلودگیهای زیست محیطی ،هزینههای زیاد حمل
ونقل و مواردی از این دست ازجمله فاکتورهایی هستند که ساخت جایگاههای بازیافت را با اقبال زیادی مواجه ساخته
است .بازیافت مواد به عنو ان یک روش دفع محسوب میگردد که عالوه بر موازین بهداشتی و تثبیت زباله میتواند سود
نیز داشته باشد .گزارش آنالیز زباله های شهر تهران نشان میدهد که میزان مواد بازیافتی آن باال و عملیات بازیافت آنها
دارای صرفه اقتصادی میباشد []22

در این میان تنها در تعداد اندکی از شهرهای ایران مانند مشهد ،فارس و شیراز مکانهایی به منظور جمع آوری
زبالههای الکترونیکی خانگی در نظر گرفته شده است که قادر به بازیافت این زبالهها میباشد و در حال حاضر مشغول
به کار هستند ولی متاسفانه نه سازمان مدیریت پسماند ،نه شهرداریها و نه سازمان محیطزیست هیچ برنامه جامعی
برای جمعآوری زباله های الکترونیک تدوین نکرده است .در واقع این خود تولید کنندگان و افراد فعال در این حرفه
هستند که به جمعآوری ضایعات الکترونیک و سپس بازیافت آنها میپردازند که در جمع آوری ضایعات الکترونیکی دو
مکانیزم وجود دارد که شهروندان و ادارات به عنوان منابع جمعآوری تلقی میشوند .به این شکل که در ایستگاههای
حاضر در سطح شهر یا ایستگاههای مبادله پسماند ضایعات از بین شهروندان جمعآوری میشود و به ادارات مربوطه
تحویل داده میشود.
تحقیقات میدانی نشان میدهد هم اکنون بسیاری از دانشگاه های بزرگ ،شرکت ها و برخی ادارات دولتی هر از
چند گاهی وسایل الکترونیکی از رده خارج خود را به قیمت بسیار نازلی به حراج میگذارند .در اغلب شهرهای بزرگ
برنامهی مشخصی برای جمع آوری زبالههای الکترونیکی وجود ندارد .در نتیجه وسایل الکترونیکی خانگی عمدتا یا به
همراه دیگر زباله های شهری جمع آوری شده ،سوزانده یا دفن میشوند و یا اینکه توسط افرادی که وسایل دست دوم
را خریداری میکنند ،جمعآوری میشوند و پس از تعمیر دوباره به فروش میرسند و یا قطعات سالم آنها جدا شده و
مورد استفاده قرار میگیرند .با توجه به حجم باالی بردها و اهمیت بازیافت آنها بهتر است تاسیس واحد بازیافت
تخصصی در سه مرحله انجام شود .میتوان در ابتدا تنها واحد بازیافت بردها را راه اندازی نمود و بعد از جمع آوری
CRTها و باطریها درصورت صرفه اقتصادی اقدام به راه اندازی واحد بازیافت برای آنها کرد و در غیر این صورت می-
توانند آنها را به کشورهای دیگر صادر کنند .مهمترین موضوع در بازیافت زبالههای الکترونیکی ایجاد واحد اولیه
بازیافت است که شامل بخش جداسازی ،عملیات آماده سازی و واحد بازیافت بردهای چاپی است .شروع به کار این
واحد میتواند چشم انداز بسیار منا سبی در مورد پارامترهای کلیدی فرایند بازیافت ارائه نماید تا بتوانند در مورد ادامه
روند بازیافت زباله تصمیم گیری بهتری کنند.

4

5th International Congress of Developing Agriculture,
Natural Resources, Environment and Tourism of Iran
01-01 August. 1110, Tabriz Islamic Art University
In cooperation with Shiraz Uni,Yasouj Uni & Mazandaran Uni.

 -2نتیجهگیری
بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا باعث کاهش حجم زباله و جلوگیری از آلودگی و صرفه جویی در
هزینه و انرژی میشو د همچنین بازیافت از دفن غیر بهداشتی زباله و آلودگی آب و خاك و هوا جلوگیری میکند که
تفکیک از مبداء مهمترین اصل در بازیافت است.
برای بازیافت اصولی زبالههای الکترونیکی ابتدا الزم است سیستمی مناسب برای جمع آوری این زبالهها از طرف
نهادهای ذیربط مانند شهرداریها در نظر گرفته شده باشد و از راهکارهایی که هزینههای جمعآوری را تا حد زیادی
کاهش و آن را به صرفه تر میکند استفاده کنند .در این میان فرهنگسازی از طریق رسانهها ،نقش بسیار مهمی را
ایفا میکند .مرحله بعد برای بازیافت زبالههای الکترونیکی ،راه اندازی کارخانهای برای تفکیک و آلودگی زدایی از
زبالههای الکترونیکی میباشد .از طرف دیگر در این کارخانه باید تجهیزاتی برای آمادهسازی اولیه بخشهای مختلف
زباله های جداسازی شده در نظر گرفته شود .به عنوان مثال برای خرد کردن و پرس نمودن قسمتهای پالستیکی و
فلزی  ،دستگاه های خردکن ،جداکنندههای مغناطیسی ،پرس و  ...الزم میباشد.
با توجه به حجم باالی پسماند الکترونیکی و اهمیت بازیافت آنها بهتر است بازیافت به صورت تخصصی انجام شود
که مهمترین موضوع در بازیافت زباله الکترونیکی واحد اولیه بازیافت میباشد که شروع به کار این واحد میتواند
پارامتر کلیدی در فرایند بازیافت باشد.
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