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مدیریت پسماند ضایعات الکترونیکی1  

  
   2یحسن رضائ، 1الهام کوشکی

 هیئت علمی 2، دانشجوي کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1
  کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه محیط زیست دانشگاه علوم 

 

 

  
  چکیده

زباله هاي الکترونیکی جریان عظیمی از زباله ها می باشند که در دو دهه اخیر توجه زیادي را در سطح جهان بـه خـود   
ایـن پسـماندها بـه دلیـل     .جلب نموده اند و مشکالت آن به چالش بزرگی در حوزه مدیریت پسماند تبدیل شـده اسـت  

مـدیریت پسـماند زبالـه     .می شوندزاید خطرناك شناخته  مخاطراتی که براي انسان و محیط زیست دارند به عنوان مواد
درصد از  7/2یکی وجود مواد و فلزات خطرناك است این مواد اگرچه تنها :هاي الکترونیکی از دو منظر قابل بررسی است

ه وزن زباله هاي الکترونیکی را تشکیل میدهند ،در صورت عدم بازیافت صحیح امکان آلودگی محیط زیست وجود دارد ک
باشند و دیگري زباله هاي قابل بازیافت که حـاوي مـواد بـا     از نوع آلودگی پایدار با سمیت و خواص بیماري زاي باال می

میلیون تن زباله الکترونیکی در سال در  50تا  20هم اکنون بین .شود می یاد شهري معادن عنوان ارزش هستندوازآنهابه
در این مقالـه بـر اسـاس     .شود لید کننده این زباله ها در جهان محسوب میدنیا دفع شده و کشور آمریکا  بزرگترین تو

مطالعات تطبیقی و پژوهشی ضمن بررسی مدیرریت پسماند قطعات الکترونیکی به جلوگیري از آلوده شدن محیط زیست 
  .و چگونگی بازیافت قطعات ارزشمند پرداخته شده است

  
  محیط زیست مدیریت زباله هاي الکترونیکی، الکترونیکی،زباله هاي پسماند ، :واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه -1

می ساالنه مقدار بسیار زیادي از قطعات الکترونیکی در دنیا از رده خارج شده و به جاي آن دستگاههاي جدید وارد بازار 
نیروي کار ارزان به کشورهایی این دستگاههاي از رده خارج شده در کشورهاي خارجی نظیر آمریکا به دلیل عدم وجود .شوند

اما بر خالف آمریکا کشورهاي توسعه یافته اي نظیر سوئیس،باالترین میزان بازیافت زباله هاي .شوند نظیر هند و چین صادر می
نگاهی گذرا به مواد سازنده قطعات الکترونیکی زنگ خطر برزگی است براي محیط .الکترونیکی خودي را در سطح جهان دارد

با شناخته شدن اثرات زیان آور ناشی از بازیافت غیر اصولی زباله هاي الکترونیکی کشورهاي مختلف .در نتیجه بشریتزیست و 
در کشور ما .قوانینی را براي حفظ و کنترل محیط زیست خود و در عین حال بهره گیري از فوائد این زباله ها تصویب نموده اند

می تصویب گردیده است که در صورت اجرا بسیار مفید و موثر  1389ترونیکی در سال نیز قوانینی در رابطه با زباله هاي الک
  .باشد تواند

  
  
  

                                                        
hassanrezaei@gau.ac.ir2*  
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  ها شمواد و رو -2
باشد که در ابتدا به بررسی  این صورت میمطالعات تطبیقی به .باشد پژوهشی می-نوع روش تحقیق از نوع تطبیقی

بعد از این .گیرد شود سپس قوانین ایران مورد بررسی قرار می میقوانین مدیریت پسماند در کشورهاي مختلف جهان پرداخته 
کشورهاي .شود مرحله و بررسی قوانین در کشورهاي موفق در زمینه مدیریت پسماند روش مناسب براي ایران پیشنهاد می

ظر اقتصادي و و کشور هند از ن می باشندسوئیس و هند جزء کشورهاي پیشگام در مدیریت پسماند زباله هاي الکترونیکی 
کمک زیادي براي بهبود مدیریت بازیافت و دفع زباله هاي الکترونیکی به می توانداجتماعی شباهات زیادي با ایران دارد که 

  .ایران بکند
  

  تعریف پسماند ویژه
به کلیه پسماندهایی که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناك از قبیل سمیت،بیماري زایی،قابلیت انفجار یا 

پسماندهاي پزشکی،پسماندهاي صنعتی و پسماندهاي کشاورزي که نیاز .اشتعال،خورندگی ومشابه آن نیاز به مراقبت ویژه دارند
 .می شوندمحسوب  به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهاي ویژه

  تعریف پسماند الکترونیکی
 مدارات الکترونیکی، خازن،ترانزیستور،آي سی، :غالب قطعات اصلی آنها شاملکه  می شودویژهاي گفته به پسماندهاي 

نکه و از نیروي برق و باتري استفاده کرده و به پایان عمر خود رسیده اند،یعنی ای می باشدقطعات آندي و کاتدي واز این قبیل 
فوائد  می تواندتعمیر و نگه داري آنها هزینه بر تر از قیمت خود کاال در حال حاضر می باشد و بازیافت آنها در عین حال که 

بعضی از  1در جدول .اقتصادي داشته باشد موجب حفظ محیط زیست وانسانها از مواد خطرناك موجود در آنها نیز میگردد
  ).2005(و همکاران  Widmerد ، شو ایه ها و سازمان هاي مختلف بیان میتعاریف بکار گرفته شده از طرف اتح

  
  )2005(و همکاران  Widmer تعاریف بکار گرفته شده براي پسماند هاي الکترونیکی- 1جدول

  تعریف  منبع
روپا در مورد زباله هاي دستورالعمل اتحادیه ا

  و تجهیزات الکترونیکیالکتریکی 
الکترونیکی زباله اند که شامل همه ي اجزاء،زیر مجموعه و مواد قابل مواد الکتریکی یا تجهیزات 

  .مصرفی که بعنوان بخشی از تولیدات در زمان دور ریختن می باشد
  شبکه ي عمل بازل

puckett and smith(٢٠٠٢) 
زباله هاي الکترونیکی شامل محدوده ي وسیع و در حال رشدي از مجموعه ابزار الکترونیکی خانگی 

یخچال،تهویه ي هوا،باندهاي خانگی،متعلقات کامپیوتر که توسط مصرف کنندگانشان دور ریخته شده نظیر 
  .اند

توسعه و همکاري  سازمان
 )2001OECD(اقتصادي

  .هرگونه ابزاري که از منبع برق استفاده می کنند و به انتهاي کارکرد خود رسیده اند

)2004SINHA(   طوالنی مدت اهداف اولیه صاحبان خویش را تامین نکندهرگونه ابزار الکترونیکی که در.  
STEP(2005) 

  
  
  
  

زباله هاي الکترونیکی اشاره دارد به زنجیره معکوس ذخایر که در آن تولیداتی که در طوالنی مدت مطلوبیت خود را 
و براي سایر مصرف کنندگان نوسازي و  می شوند،جمع آوري می شوندبراي صاحبان خود از دست داده و توسط آنها طرد 

  .بازیافت میگردند و یا سایر فرآیندها بر روي آن صورت میگرد

  
  :تعریف زباله هاي الکترونیکی بر اساس قانون مدیریت پسماند زباله هاي الکترونیکی کشور

رده خارج شده اي که در تولید برق  قطعات و تجهیزات غیر قابل استفاده و یا از پسماند برقی و الکترونیکی به کلیه لوازم،
  .و یا استفاده از برق کاربرد دارند
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  :انواع تجهیزات و وسایل مولد پسماندهاي الکترونیکی 2-1
 صوتی و تصویري 1- 1- 2

  .می باشند) کادمیوم،جیوه،آرسنیک(حاوي مقادیري پالستیک،سرب،مس،آلومینیوم ، آهن و فلزات سنگین
  
 همراه و ثابت و تجهیزات الکترونیکیدستگاه تلفن 2- 1- 2

در ضمن از هر تن سنگ معدن .می باشنداین مواد حاوي پالستیک،سرب ،نقره،پالتین،مس،آلومینیوم و مقادیر کمی طال 
  .گرم طال بدست می آید 300-150در حالیکه از هر تن پسماند موبایل  می شودگرم طال استخراج  20-30

  
 آنرایانه و قطعات جانبی  3- 1- 2

میلیون نفر برسد که در آن صورت ما با معزلی به  85به حدود  1400تعداد کاربران اینترنتی تا سال می شودپیش بینی 
کیلوگرم پسماند الکترونیکی  4تخمین زده شده است به ازاي هر نفر باید حدود ..نام پسماندهاي رایانه اي مواجه هستیم

نسبت به رایانه هاي فعلی از آلودگی CRTرایانه هاي ابتدایی یاهمان .ه نشویمبازیافت شود تا با خطرات زیست محیطی مواج
ظرفیتی،اکسید سرب و باریوم موجود در المپ اشعه کاتدي و  6این امر به دلیل کروم .زیست محیطی بیشتري برخوردار هستند

اساس تصویب طرح اتحادیه اروپا هیچ میالدي بر  2004به همین دلیل از سال .می باشدلحیم کاري هاي مدارهاي رایانه اي 
و عناصر ایمن تري جایگزین آن شده است و همچنین به  می باشدظرفیتی و کادمیوم ن 6شرکتی مجاز به استفاده جیوه،کروم 

  .)1384(دریا بیگی  ، عبدلی و می شودانند پلی اتیلن ها استفاده ازمواد قابل بازیافت و تجزیه پذیر  م PVCجاي 
  
  هاي الکتریکیپسماند 2-2
 تعریف پسماندهاي الکتریکی 1- 2- 2

کنند وفاقد قطعات حساس الکترونیکی مانند  که با نیروي الکتریسیته کار می می شودبه پسماندهاي ویژه اي گفته 
  .می باشدترانزیستور و امثال آنها بوده یا در تعداد و اندازه کوچک  خازن،آي سی،

  
  الکتریکیتجهیزات مولد پسماند و وسایل  2-3

 تجهیزات صنایع و صنعت برق 1- 3- 2       
می در اثر کارکرد آنها میزان قابل توجهی روغن آسکارول  که سمیت بسیار زیادي دارد تولید  ،ترانسورماسیونها ،دریل

  .شود
 ت و وسایل سرمایشی و تهویه مطبوعتجهیزا 2- 3- 2

چیلر و انواع .می باشدنام داردکه مخرب الیه اوزون CFCیخچال ها و فریزرها ،گاز مورد استفاده در آنها کلروفلوروکربن 
  .کولر گازي نیز از این دست وسایل هستند

 تجهیزات و وسایل مولد نوري و حرارتی 3- 3- 2
  .می شودتوستر ،قهوه جوش ،اتو ،بخاري برقی وجود قطعات الکترومگنتیک باعث قابل توجه بودن این پسماندها 

تقسیم بندي جدي از زباله ها و وسایل الکترونیکی  2002به دلیل تنوع زیاد وسایل الکترونیکی اتحادیه اروپا در سال 
  .می شودگانه بیان  10این تقسیم بندي  2انجام داد که در جدول 
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 )2010(و همکاران   Wath تقسیم بندي ده گانه ي اتحادیه اروپا در مورد زباله ها و تجهیزات الکترونیکی- 2جدول 
  نوع وسایل  نوع کارکرد  ردیف

  یخچال ،فریزر ،ماشین لباسشویی ،وسایل پخت و پز  وسایل خانگی بزرگ  1
  جاروبرقی ،آسیاب برقی  وسایل خانگی کوچک  2
  کامپیوترهاي شخصی ،پرینترها ،تلفنها  فناوري و ارتباطات و اطالعاتتجهیزات   3
  تلویزیون ،رادیو ،دوربین فیلمبرداري ،باند و بلند گو  تجهیزات صوتی و تصویري  4
  المپ هاي سدیمی  تجهیزات روشنایی  5
  مته ،اره برقی ،چرخ خیاطی  ابزار الکترونیکی و الکتریکی  6
  بازي هاي کامپیوتري ،قطار برقی  بازيتجهیزات ورزشی ،تفریحی و   7
همه ابزار پزشکی بجز وسایل و تجهیزات عفونی،تجهیزات پرتو   وسایل پزشکی  8

  درمانی ،دیالیز ،ابزار پزشکی هسته اي
  شناساگر دود ،تنظیم کننده هاي گرما ،ترموستاتها  ابزار کنترل و دیده بانی  9

  عابر بانکها ،دستگاههاي تولید نوشیدنی   توزیع کننده هاي خودکار  10
 
  لف در مورد زباله هاي الکترونیکیقوانین کشورهاي مخت 2-4

سیاست کشورهاي مختلف نسبت به زباله هاي الکترونیکی تحت تاثیر پارامترهاي مختلفی نظیر سطح توسعه یافتگی 
امیر هدایتی،دکتر (جغرافیایی متفاوت خواهد بود،سیاست هاي داخلی ،میزان تولیدات داخلی این زباله و حتی موقعیت 

  .قوانین و سیاست هاي مختلف جهان را نسبت به زباله هاي الکترونیکی بررسی خواهیم کرد 3در جدول ).حمیدرضا جعفري
  

  )2010(و همکاران   Wathکی قوانین کشورهاي مختلف جهان در مورد زباله هاي الکترونی-3جدول 
  تاریخ  محتوي اصلی  نامه هاقوانین و آئین   کشور
قانون نظارت ملی بر تولیدات   کانادا

  الکترونیکی
این قانون شامل تولیدات ترکیبی ،دسترسی مصرف 

  .می باشدکننده ،اهداف عملیاتی و استانداردهاي بازیافت 
همچنین این قانون باعث گسترش برنامه هاي مواد 
الکترونیکی در همه ي ایاالت کانادا و تضمین تعادل بین محیط 

  .می شودزیست و مالحظات اقتصادي نیز 

2004  

آئین نامه ي زباله ها و تجهیزات   اتحادیه اروپا
  الکترونیکی

(WEEE)  

جزئیات دستورالعمل به تولید کنندگان و مصرف 
کمک میکند تا درك بهتري نسبت به وظیفه ي کنندگان 

خویش در مدیریت پسمان هاي الکترونیکی در جهت حفظ 
همچنین تولید کنندگان و توزیع .محیط زیست پیدا کنند

 10کنندگان را مسئول جمع آوري زباله هاي الکترونیکی که در 
  .گروه تقسیم شده اند

  

2002  

قانون ممنوعیت استفاده از مواد 
  در تجهیزات الکترونیکیخطرناك 

(ROHS) 

  
این قانون تکمیل کننده آئین نامه هاي زباله هاي 

بجز ابزار پزشکی ،دیده (است (WEEE)الکترونیکی و تجهیزات 
همچنین پوشش دهنده ي المپ هاي روشنایی و )بانی و کنترل

به موجب این قانون استفاده از .نورافکن هاي خانگی نیز هست

2002  

  هند
  
  
  
  

دستورالعمل مدیریت صحیح زیست 
  محیطی در قبال زباله هاي الکترونیکی

  

فراهم کننده راهکارهایی براي شناسایی منابع مختلف 
تجهیزات الکترونیکی و پیشنهاد فرآیندهایی به منظور زباله و 

کنترل زباله هاي الکترونیکی و سازگاري با محیط زیست می 
  .شود

2008  
  
  
  

قوانین زباله هاي 
  )مدیریت و اداره(الکترونیکی

زباله هاي الکترونیکی اشاره دارد به کاالهاي الکترونیکی 
تلویزیون مصرفی دور ریخته شده توسط مصرف کننده شامل 

  ،یخچال ،ماشین لباسشویی
  

2010  
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قانون زباله هاي الکتریکی و   انگلستان
تجهیزات الکترونیکی برگرفته از قانون 

(WEEE) اتحادیه اروپا  

به مووجب این قانون عوامل دست اندرکار در تولیدات 
ملزم به گزارش ...الکترونیکی ،مانند تولید کننده و توزیع کننده و 

  .و بازیافت زباله هاي الکترونیکی می باشند دهی ،کمک مالی

2001  

قانون بازگشت ،پس گرفتن و انهدام   سوئیس
 (ORDEA)کاالهاي الکترونیکی

این قانون شامل جمع آوري ،انتقال و بازیافت زباله هاي 
الکترونیکی دور ریخته شده توسط مردم و بخش خصوصی می 

  .باشد

1998  

  
کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و  7/6/1398حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ و در کشور ما نیز شوراي عالی 
قانون  11سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده  8/2/1389مورخ  7730-1محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 

  .یب نمودضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي بقی و الکترونیکی را تصو 1383مدیریت پسماند مصوب 
  
  ونیکیراهکارهاي مقابله با پسماندهاي الکتر 2-5
 سوزاندن1- 5- 2

سوزاندن از حجم زباله ها کم و از انرژي آنها .در گذشته هاي دور یکی از راههاي مقابله با زباله ها سوزاندن آنها بوده است
اما تنوع مواد یافت شده در زباله هاي الکترونیکی آنقدر زیاد است که پیش بینی سوزاندن آنها بسیار مشکل .میتوان استفاده کرد

کترونیکی بزرگترین منبع تولید دي اکسین ها و انتشار فلزات سنگین مانند جیوه در جو سوزاندن زباله هاي ال.است
  .می شودبنابراین سوزاندن زباله هاي الکترونیکی توصیه ن.است

  
 دفن کردن 2- 5- 2

در تقریبا چنین مکانی وجود ندارد به عبارتی .نفوذ ناپذیر بودن محل دفن شرط اصلی دفن زباله هاي الکترونیکی است
در مکان هاي ).1372( عبدلی،  دهند طوالنی مدت تمام محل هاي دفن زباله بعد از مدتی نفوذ ناپذیري خود را از دست می

، دفن نه تنها امکان نفوذ شیرابه و فلزات سنگین به محیط مرتفع نیست بلکه امکان آتش سوزي نیز در این مکان ها وجود دارد
می هاي الکترونیکی  و نفوذ شیرابه هاي آن باعث آلوده شدن آبهاي زیر زمینی و خاك دفن زباله ).2003(عبدلی و همکاران

  .از این رو باید از دفن زباله هاي الکترونیکی بدون پردازش و بازافت آن جلوگیري کرد),Silicon Valley )1999ود ش
  بازیابی 3- 5- 2

از این رو بازیابی زباله هاي .)1372(، عبدلی   انواع زباله هاستامروزه بازیابی و بازیافت از راهکارهاي اصلی در برخورد با 
  .الکترونیکی در بسیاري از کشورهاي صنعتی و حتی برخی کشورهاي جهان سوم نظیر هند عملی شده است 

  
  :تعریف سیستم مدیریت یکپارچه ي زباله هاي الکترونیکی 2-6

سیستم مدیریت جامع .باشیم یکپارچه زباله هاي الکترونیکی میبراي رسیدن به چنین مدلی نیازمند سیستم مدیریت 
زباله هاي الکترونیکی ترکیبی است از جریان زباله ها،جمع آوري زباله ها و روش هاي بازیافت و دور ریزي آنها ،با هدف 

ستم کاربردي زباله چنین سیستمی منجر به ارائه سی.دستیابی به فوائد زیست محیطی،مطلوبیت اقتصادي و مقبولیت اجتماعی
  ).2001(و همکاران McDougallد هاي الکترونیکی در هر ناحیه خواهد ش

  :ویژگی هاي بارز سیستم مدیریت پایدار زباله هاي الکترونیکی
  .داراي یک رویکرد جامع است- 1
  .استفاده از همه ي مواد موجود در زباله هاي الکترونیکی-2
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