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چکيده
زمينه و هدف :یکی از مشکالت دهههای اخیر دفع و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی میباشد که به بحرانیی جهیانی بدیدی
شده است .سیاستهای دولت و برنامه های مدیریتی باثیر زیادی بر بولید و مدیریت پسماندهای الکتریکی دارد .برنامههای خصوصی سازی
در سطح کشور میبواند منجر به بغییرات اساسی در کارکرد اقتصادی و مدیریتی پسماندها گردد.
روش بررسی :مطالعه ی حاضر به بررسی مقدار پسماندهای الکترونیکی کامپیوبری ،نگرش و آگاهی در میورد بیاثیرات محییی زیسیتی و
بهداشتی پسماندهای الکترونیکی و سیستم مدیریت کنونی این نوع پسماندها در سی ارگان و ادارهی دولتی ،عمومی غیردولتی و خصوصی
در شهریزد با استفاده از پرسش نامه و جمعآوری اطالعات پسماندهای کامپیوبری پرداخت.
يافتهها :نتایج نشان داد که ارگان های عمومی غیر دولتی دارای درصد باالبری از بولید پسماندهای الکترونیکی کامپیوبری نسدت بیه کی
خرید ساالنه همین محصول هستند ( % 28و  % 20در مقایسه با ارگانهیای دولتیی بیا  .)% 7/3مقایسیه مییانگین موجیودی سیسیتمهای
کامپیوبری غیرقاب استفاده و نیز میانگین بولید سیستم های غیر قاب استفاده در یکسال در سازمان های دولتیی بیه طیور معنیی داری
( )Sig = 0.05بیش از این میزان در سازمان های خصوصی است .مقدار بولید پسماندهای الکترونیکی بنها برای پسماندهای کیامپیوبری
در سی ارگان مورد مطالعه سالیانه  1/2بن بخمین زده شد.
بحث و نتيجهگيری :این مقدار قاب بوجه از بولید پسماندهای کامپیوبری به همراه دیگر پسماندهای الکترونیکی بولید شده در بخشهای
مختلف شهریزد می بواند به عنوان مواد اولیه مورد نیاز برای مراکز بازیافت پسماندهای الکترونیکیی اسیتفاده گیردد .بازیافیت پسیماندهای
 -1مربی ،آلودگی محیی زیست ،مرکز محیی زیست سازمان جهاد دانشگاهی ،یزد ،ایران(* .مسوول مکابدات)
 -2کارشناس پژوهشی ،آلودگی محیی زیست ،مرکز خالقیت شهرداری یزد ،ایران.

الکترونیکی از هدر رفت منابع و آلودگی های ناشی از ورود برکیدات سمی خطرناک موجود در این نوع پسماندها مانند سرب و کادمیوم بیه
محیی زیست جلوگیری میکند و منجر به بازیافت عناصر باارزشی مانند مس میشود و در نهایت باعث بوسیعه اقتصیادی و اشیتغال زاییی
میگردد.
واژههای کليدی :پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ،خصوصی سازی ،بولید پسماند ،سیستم های کامپیوبری.
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Abstract
Background and Objective: Electronic waste management and disposal have been one of the main
problems in recent decades. Government policies and management programs in the country have a
huge impact on the production and management of electronic waste. Privatization programs in the
country could lead to fundamental changes in the function of economy and waste management.
Method: This study examines the amount of electronic and computer wastes, attitudes and knowledge
about environmental and health effects of electronic wastes and the current waste management system
in thirty organizations in three types of governmental, non-govermental and private organizations in
Yazd and its suburbs using a questionnaire and collection of computer waste data.
Findings: The results showed that the public non-governmental organizations have a higher
percentage of computer waste production than the total annual purchase of computer (28% and 20%
compared to governmental organizations with 3.7%). In this study, the amount of computer waste
anually produced in the 30 studied organizations was estimated to be about 2.1 tons.
Discussion and Conclusion: The considerable amount of computer waste production along with other
electronic waste produced in different parts of the city and its suburbs can be used as raw materials
required in electronic waste recycling centers. Electronic waste recycling can save resources, prevent
the pollution cused by entry of toxic compounds such as lead and cadmium into the environment,
contribute to recovery of valuable metals such as copper, finally leading to economic development and
job creation.
Keywords: Electrical and Electronic Wastes, Privatization, Waste Production, Computer Systems.
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مقدمه
رویکرد کوچک سازی بدنه دولت و بهدود عم کرد فعالیت های

می باشد و همچنین به عنوان فرصت شغلی کیه دارای اهمییت

اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار و محول کردن فعالییت

روزافییزون بلقییی مییی شییود .حجییم زیییادی از اییین زبالییه هییای

های اقتصادی به بخش خصوصی با انتقال مدیریت و یا مالکیت

الکترونیکی بولید شده در جهان هم میبواند حاوی مواد مضر و

دارایی ها به این بخش مفهوم خصوصی سیازی را بشیکی میی

هم حاوی مواد با ارزشی باشد .از بجزیه این میواد ،آهین ،میس،

دهد .برای خصوصی سازی راه های مختلفی را برشمردهاند کیه

آلومینیوم ،طال و دیگر مواد بدست میآید که این مواد متشیک

از جمله می بوان به خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و

متجاوز از  % 60میباشد .در حالیکه مواد آلوده کننیده آن 70و

خصوصییی سییازی بییدون واگییذاری مالکیییت از طریییق قییرارداد

 % 2است .در واقع اگر چه در سالهای اخیر فناوریهیای نیوین

مدیریتی خدمابی و یا قیرارداد اجیاره بوزییع کیوپنی سیهام بیه

در عرصه الکترونیک سد بهدود وضعیت زنیدگی میا انسیانهیا

صورت واگذاری شرکت های دولتی که در اییران سیهام عیدالت

شده است ،اما به موازات آن با مشکالت جدیدی ناشی از بولیید

نامگذاری شده است اشاره نمود .آنچه مسیلم اسیت خصوصیی

زبالههای الکترونیکی مواجه شدهایم که در مقایسه بیا زبالیههای

سازی و کوچک کردن دولت یک مقوله محتوایی است نه شکلی

خانگی با سرعت بیشبری رو به افزایش و حاوی مواد خطرناک-

و ظاهری و به همین دلی رهاسازی نیست .به عدارت دیگر باید

بر و سمیبری بودهاند .وجود برخی از آنها در محیی میبوانید

عوام اقتصیادی بیه صیورت خودجیوش در اقتصیاد و در سیایر

شیوع بیماریهای مختلف مانند کمدود آهن ،آسی های مغزیو

قلمروهای سیاسی فرهنگی و اجتماعی حضور داشته و در عیین

بیماریهای کددی در سطح جوامع را بوجیه کند.

حال مجال هرگونه اعمال قدرت انحصاری از آن ها سیل شیده

یک گزارش منتشر شده دیگر از سوی سیازمان ملی بیا عنیوان

باشد .در شرایی نامناس اقتصادی به ویژه در وضعیت های بیی

کامپیوبر و محیی زیست نشان میدهد هر چه عمیر اسیتفاده از

ثدات و حاکمیت نیروهای ضد بیازار و وجیود سیاختارهای ضید

وسای الکترونیکی طوالنیبر باشد ،به حفظ محیی زیست بیش-

رقابتی در اقتصاد هم حاکمیت دولت بر اقتصیاد ناکارامید اسیت

بر کمک میشود .در این گیزارش آمیده کیه بیرای بولیید ییک

هم حاکمیت بخش خصوصی .خصوصی سازی نه فرآیندی ساده

کامپیوبر معمولی با اکیران ،بیه انیدازه ده برابیر وزن آن ،انیريی

است و نه به یک صورت متحدالشک اجرا میشود .چگونگی اغاز

فسیلی مث نفت و گاز مصرخ شده است .در مقایسه ،باید بوجه

آن متفاوت اسیت و کشیورها اهیداخ مختلفیی را از اجیرای آن

داشت که مثالً برای بولید یک ابومدی یا ییک یخایال معیادل

دندییال میکننیید و بییا طیییف گسییتردهای از مشییکالت و موانییع

یک یا دو برابر وزن آنها انريی فسیلی مصرخ شیده اسیت .بیه

مواجهند و برای نی به اهداخ میورد نریر خیود بیه راهبردهیا و

معنی دقیقبر ،بولید یک کامپیوبر با نمایشگر  17اینچ معیادل

طرحهای متفاوت نیازمند هستند (.)1

240کیلوگرم نفت 22 ،کیلوگرم میواد شییمیایی و  1500لیتیر

یکی از مشکالت دهیههای اخییر دفیع و میدیریت پسیماندهای

آب ،یعنی در مجموع حدود  1800کیلوگرم مواد اولییه مصیرخ

الکتریکییی و الکترونیکییی میباشیید کییه بییه بحرانییی جهییانی در

شده است.

کشورهای بوسعه یافته و در حیال بوسیعه بدیدی شیده اسیت.

رشد سریع آلودگیهای الکترونیکی و ورود سریع آنها به محیی

بوسعه خدمات الکترونیکی و راه دور ،رشید اقتصیادی و بوسیعه

زیست ،امروزه به صورت یک بحران درآمده است .این بحران اگر

فناوری منجر به افزایش پسماندهای الکترونیکیی گردیدهاسیت.

چه باکنون بیشبر متوجه کشورهای صینعتی و پیشیرفته دنییا

پسماندهای الکترونیکی در حیدود  1بیا  3درصید پسیماندهای

بوده است ،اما باید به این نکته هم بوجه کرد که موج بحیران در

خشک در جهان را بشکی میدهد ( 2و  .)3زبالههای الکتریکی

کشورهای صنعتی ،قاعدباً با چند سال بأخیر بیه کشیورهای در

و الکترونیکی مشکلی است که به بازگی در حال پدییدار شیدن

حال بوسعه هم خواهد رسید .آنچنیان کیه مشیاهده میشیود،
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موج این بحران به ایران هم رسیده است و اگر به آن بوجه نشود

لونگلی3و همکاران ،)2013( ،در مطالعهای در کشیور ياپین بیه

و اقدامات الزم صورت نگیرد ،با چندسال دیگر این بحران بیرای

بررسییی سییه روش بازیافییت مییواد زبالییههای الکترونیکییی بییرای

جامعه و محیی زیست ایران نیز مشکالت غیرقابی بازگشیتی را

بردهای چاپی جریان ( )PCBsپرداختند.این سیه روش شیام

در پییی خواهیید داشییت .هییر رایانییه رومیییزی دارای  32درصیید

بهره وری بازیافت مواد ،بهره وری بازیافت منابع اولیه و بازیافیت

پالستیک ،نزدیک بیه  7درصید سیرب 41 ،درصید آلومینییوم،

براساس وزنهای محیی زیستی است)8(.

مقادیری طال ،نقیره و آهین و نییز مقیادیری فلیزات سینگین و

مطالعات گسیترده ای در خصیوص پسیماندهای الکترونیکیی و

خطرنیاک ماننید کیادمیوم ،جییوه و آرسینیک اسیت .بنییابراین،

الکتریکی در ایران صورت گرفته است.

میبوان به طور دقیق محاسده کرد کیه  4میلییون رایانیه از دور

مطالعییات مختلییف نشییان داد کییه پسییماندهای الکتریکییی و

خارج شده ،حاوی چه حجم عریمیی از عناصیر خطرنیاک و در

الکترونیکی دارای برخی عناصر باارزش و قاب بازیافیت هسیتند

کنار آن دارای چه عناصر ارزشمندی مانند طال و نقره است که

که در صورت دفن سنتی یا سوزاندن میبوانند به آلودگی پایدار

بازیافت اصولی این سیستمها میبواند عالوه بر صرفه اقتصیادی،

در محیی زیست بددی شوند ( 9و .)10

جلوی خطرات زیست محیطی را نیز بگییرد .بنیابراین ،دفین ییا

بقی پور و همکاران ،)2011( ،در مطالعهای در شهرهای بهران

سوزاندن این زباله ها سد ورود عناصر سنگین و گازهای سمی

و بدریز به بررسی چالشهای مدیریت پسیماندهای الکترونیکیی

به محیی زیست و آبهای زیرزمینیی مییشیود ( .)4آلیودگی و

در ایران پرداخته و برخی استرابژیها برای بهدود وضعیت فعلی

خطرات پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی با حدی اسیت کیه

را پیشنهاد دادند .مطالعات آنها نشیان داد در اییران بیا وجیود

در کنوانسیییون بییازل (بوافییق نامییه بییین المللییی سییال 1989

قوانین اولیه در مورد پسماندهای الکترونیکی که بخشی از قانون

درخصوص کنتیرل نقی و انتقیاالت بیرون میرزی پسیماندهای

کلی دفع پسماند ها میباشد،در عم هیچ سیاست قطعیی و ییا

خطرناک و دفع آنها) پسماندهای الکترونیکی و الکتریکیی بیه

برنامه ریزی برای بخصیص بودجه جهت آماده سازی بجهییزات
به منرور میدیریت پسیماندهای الکترونیکیی

عنوان زبالههای خطرناک در نرر گرفته میشوند (.)5

و امکانات مناس

مطالعیات زیییادی در کشیورهای درحییال بوسیعه و بوسییعهیافته

وجود ندارد (.)11

آسیایی و اروپا صورت گرفته است .جانگ1و همکیاران،)2014( ،

مطالعییات پسییماندهای الکترونیکییی در ایییران ،بییه خصییوص

در مطالعه ای به بررسی سیستم مدیریت و بازیافت پسیماندهای

شهرستانهایی مانند ییزد بیه علیت کمدیود دادههیای میدون و

الکتریکی و الکترونیکی کشور کره پرداختند .به طور خاص سیه

اطالعات پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی در میورد ادارات و

بخییش بولییید ،بازیافییت و مس یوولیت گسییترده بولیدکننییدگان

ارگانهای کشور محدودبر و فاقد اطالعیات در خصیوص مقیدار

( )EPRمورد بررسی قرار گرفیت .نتیایج نشیان داد کیه مییزان

پسماندهای الکترونیکی مانند پسماندهای کیامپیوبری ادارات و

بازیافت به چشم انداز سال  2017کره جنوبی که  4/8کیلیوگرم

ارگان ها و مقایسه بین آنها بوده است.

به ازای هر فرد در سال است نزدیک شیده اسیت ( .)6کومیار2و

بییاکنون مطالعییهای در خصیییوص پسییماندهای الکترونیکیییی

همکییاران ،)2013(،بییه بررسییی مشییکالت بازیافییت زبالییههای

کامپیوبری در استان یزد انجام نگرفته است.

الکترونیکی در کشور هنید و سیاسیتهای مربوطیه پرداختنید.

هدخ از این بحقیق

مطالعات نشان داد که سیه دلیی بیرای بازیافیت ایین گیروه از

 -مقایسه میزان پسماندهای الکترونیکی سیستمهای کامپیوبری

پسماندها ضروری هست -1 :رشد سیریع -2،از فلیزات سینگین

ادارات و ارگان های دولتی ،عمومی غیر دولتی و خصوصی

بشکی شده است و -3از فلزات باارزش بشکی شده اسیت (.)7
1- Jang
2- Kumar

3- Long Le
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 -بخمین مقدار پسماندهای موجود و بولید شده ادارات و ارگان

گردید ( .)11 ،7 ،6 ،4طراحی پرسشنامه با بوجه به اهداخ زیر

های دولتی ،عمومی غیر دولتی و خصوصی موجود درسال

انجام گرفت -1 :اطالعات از مقدار و نوع پسماندهای الکترونیکی

مواد و روشها

کییامپیوبری و سییایر پسییماندهای الکتریکییی و الکترونیکییی-2 ،

محدوده مطالعه

نگرش و اطالعات در مورد فرآیند بازیافت ،خطرات بهداشیتی و

محدودهی مطالعه شهرستان یزد واقع در اسیتان ییزد میباشید.

محیییی زیسییتیو  -3وضییعیت مییدیریتی و مشییکالت فعلییی

جمعیت این شهرستان در سال  ،1390برابر بیا  1074428نفیر

پسییماندهای الکتریکییی و الکترونیکییی ادارات و ارگییان هییای

بوده است .این شهرستان به دلی وجیود دانیشگاههیا و مراکیز

شهرستان یزد و حومه .در این پیژوهش از لحیا زمیانی مقیدار

علمی معتدر ساالنه مح بحصیی و پیژوهش بعیداد زییادی از

پسماندهای کامپیوبری ک و سیال  1394میورد بررسیی قیرار

دانش جویان در سراسر اییران اسیت .رشید صینایع و معیادن در

گرفت.

سالهای اخیر سد مهاجرت پذیری این شهرستان شده اسیت.

برای بررسی بفاوت میانگین سیسیتمهای کیامپیوبری غیرقابی

افزایش جمعیت و رشد صنعت و بجارت در یزد موج افیزایش

استفاده و همچنین میانگین سیستم های غیر قاب اسیتفاده در

پسماندهای شهری و صینعتی ماننید پسیماندهای الکتریکیی و

یک سال در ادارات دولتی ،سازمان های عمیومی غییر دولتیی و

الکترونیکی شده است.

سازمان های بخش خصوصی  ،بعد از بررسی نرمیال بیودن داده

روش تحقيق

ها ،از آزمیون آنیالیز وارییانس  ANOVAییکطرفیه و LSD

روش بحقیق بهکار رفته در این مقاله از نوع بوصیفی – بحلیلی

استفاده شد.

بییوده و برمدنییای هییدخ کییاربردی میباشیید و روش گییردآوری

نتايج

اطالعات بیشبر با ابکا بر دادههای کتابخانهای ،منابع ،مقیاالت

پسییماندهای الکترونیکییی کییامپیوبری و سییایر پسییماندهای

و پرسشنامیه میباشید .در ایین پیژوهش  30عیدد از ادارات و

الکتریکی و الکترونیکی

ارگانهای شهر یزد و حومهی آن به بفکیک دولتی ،عمومی غیر

مقییدار و نییوع پسییماندهای الکتریکییی و الکترونیکییی ادارات و

دولتی و خصوصی بیا اسیتفاده از پرسیشنامیه ،مصیاحده میورد

ارگانهای شهرستان یزد و حومهی آن به بفکیک در نمودار (1و

بررسی قرار گرفت (جیدول  .)1جهیت طراحیی پرسیشنامیه از

 )2آورده شده است.

مطالعات مشابه و مقیاالت و منیابع داخلیی و خیارجی اسیتفاده

نمودار  -1مقايسه متوسط تعداد سيستم های کامپيوتری ادارات و ارگان ها به تفکيک دولتی ،عمومی غيردولتی و خصوصی
شهرستان يزد و حومه
Figure 1- Comparing the number of computer systems to the separation of government organizations
(blue), non govermental public organizations (red) and private organizations (green) in Yazd area.
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نمودار -2مقايسه سيستم های کامپيوتری از رده خارج ادارات و ارگان ها به تفکيک دولتی ،عمومی غيردولتی و خصوصی
شهرستان يزد و حومه
Figure 2- Comparison of outdated computer systems to the separation of government organizations
(blue), non govermental public organizations (red) and private organizations (green) in Yazd area.

نمودار ( )3درصد سیستمهای کامپیوبری قاب بازیافت نسدت به

عمومی غیردولتی و خصوصی یزد و حومیهی آن را بیه بفکییک

ک سیستم های موجود در ادارات و ارگانها به بفکیک دولتیی،

نشان میدهد.

نمودار  -3درصد سيستمهای کامپيوتری قابل بازيافت نسبت به کل سيستم های موجود در ادارات و ارگانها به تفکيک
دولتی ،عمومی غيردولتی و خصوصی شهرستان يزد و حومه
Figure 3- Recycled computer percent of the entire system in the separation of government organizations
(blue), non govermental public organizations (red) and private organizations (green) in Yazd area.
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نتییایج نشییان داد ارگانهییای دولتییی دارای کییمبییرین درصیید

استفاده در یکسال در سازمان های دولتی به طور معنیی داری

سیستمهای کامپیوبری قاب بازیافت نسدت به ک سیستم های

( )Sig = 0.05بییش از مییانگین سیسیتمهای کیامپیوبری

موجود در شهر یزد می باشند و ارگانهیای عمیومی غیردولتیی

غیرقاب استفاده و نیز میانگین سیستم های غیر قابی اسیتفاده

دارای باالبرین میزان پسیماندهای کیامپیوبری نسیدت بیه کی

در یکسال در سازمان های خصوصی است .ولی این اختالخ بین

سیستمهای موجود خود هستند (نمودار .)3

ادارات دولتی و بخش عمومی غیردولتی و همچنین بین بخیش

این در حالی است که میانگین موجودی سیستمهای کامپیوبری

عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سیطح  0.05معنیی دار

غیرقاب استفاده و نیز میانگین بولید سیسیتم هیای غییر قابی

نیست (جدول  1و .)2

جدول  -1بررسی سطح معنی داری ميانگين سيستمهای کامپيوتری غيرقابل استفاده در ادارات دولتی( ،)1سازمانهای
عمومی غير دولتی ()2و سازمان های بخش خصوصی( )3توسط آزمون آناليز واريانس يکطرفه
Table1- The significant level of computer systems used mean in government departments (1), nongovernmental public organizations (2) and private sector organizations (3) by one-way ANOVA

ANOVA
Sig.

F

ميانگين مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

0/040

3/647

1044/4

2

2088/8

بین گروهها (بیمار)

286/370

27

7732/000

داخ گروهها (خطا)

29

9820/800

ک

مقايسه بين گروهها
LSD
95%حدود اطمينان
حد باال

حد پایین

Sig.

خطای انحراف معيار

اختالف ميانگين)(I-J

)(Jگروه

22/93

-8.13

0/337

7/568

7/400

2

35/73

-4.67

0/013

7/568

*20/002

3

8/13

-22.93

0/337

7/568

-7/400

1

28/33

-2.73

0/102

7/568

12/800

3

-4/67

-35.73

0/013

7/568

*-20/002

1

2/73

-28.33

0/102

7/568

12/800

2

*اختالخ میانگین در سطح  0/05معنی دار میباشد.

)(Iگروه

1

2

3
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جدول  -2بررسی سطح معنی داری ميانگين سيستمهای کامپيوتری غيرقابل استفاده در يکسال در ادارات دولتی(،)1
سازمان های عمومی غير دولتی ()2و سازمان های بخش خصوصی( )3توسط آزمون آناليز واريانس يکطرفه ()Sig = 0.05
Table 2- Evaluation of computer systems used mean significant in year in government departments (1),
non-governmental public organizations (2) and private sector organizations (3) by one-way ANOVA
)(Sig = 0.05

Sig.

F

ميانگين مربعات

18/233 3/398 0/048
5/367

ANOVA
درجه آزادی

مجموع مربعات

2

36/467

بین گروهها (بیمار)

27

144/900

داخ گروهها (خطا)

29

181/367

ک

مقايسه بين گروهها
حدود اطمينان 95%
حد باال

حد پایین

Sig.

LSD
خطای انحراف معيار اختالف ميانگين

گروه )(J

گروه )(I

()I-J

3/53

-0/73

0/188

1/036

1/400

2

4/83

0/57

0/015

1/036

*2/007

3

0/73

-3/53

0/188

1/036

-1/400

1

3/43

-0/83

0/220

1/036

1/300

3

-0/57

-4/83

0/015

1/036

*-2/007

1

0/83

-3/43

0/220

1/036

-1/300

2

1
2
3

*اختالخ میانگین در سطح  0/05معنی دار میباشد.
نمودارهیییای(  5 ،4و  )6مقیییدار پسیییماندهای سیسیییتمهای

کامپیوبری در ارگانها و ادارات یزد و حومه را نشان میدهد.

نمودار -4تعداد کل سيستم های کامپيوتری خريداری شده ساالنه ادارات و ارگانها به تفکيک دولتی ،عمومی غيردولتی و
خصوصی شهرستان يزد و حومه
Figure 4- The total number of computer systems purchased annually to the separation of government
organizations (blue), non govermental public organizations (red) and private organizations (green) in
Yazd area
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نمودار  -5تعداد کل سيستم های کامپيوتری قابل بازيافت ساالنه ادارات و ارگانها به تفکيک دولتی ،عمومی غيردولتی و
خصوصی شهرستان يزد و حومه
Figure 5- The total number of annual Administrative recyclable computer systems and organs to separate
of government organizations (blue), non govermental public organizations (red) and private organizations
(green) in Yazd area

نمودار  -6درصد سيستمهای کامپيوتری قابل بازيافت نسبت به کل سيستم های خريداری شده (ساالنه) در ادارات و
ارگانها به تفکيک دولتی ،عمومی غيردولتی و خصوصی شهرستان يزد و حومه
Figure 6-Percentage of recyclable computer systems purchased over the entire system (in year) in the
separation of government organizations (blue), non govermental public organizations (red) and private
organizations (green) in Yazd area

نتایج مقایسه سیستمهای کیامپیوبری در ادارات و ارگانهیا بیه

بازیافت در هر سیال در ارگانهیای غییر دولتیی عمیومی دارای

بفکیک دولتیی ،عمیومی غیردولتیی و خصوصیی مشیابه نتیایج

بیشبرین مقدارودر ارگانهای دولتی کیمبیرین مقیدار بیود .در

بررسی ک سیستمهای موجود و قاب بازیافیت بیود و در واقیع

نمودار ()7مدت زمیان اسیتفاده از سیسیتمهای کیامپیوبری بیه

باییدگر نتایج قدلیی مییباشید .سیسیتمهای کیامپیوبری قابی

بفکیک ادارات و ارگانهای یزد و حومه آورده شده است.
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نمودار -7مدت زمان استفاده از سيستمهای کامپيوتری به تفکيک ادارات و ارگانهای دولتی ،عمومی غيردولتی و خصوصی
شهرستان يزد و حومه
Fighure 7- Time to use computer systems to separate of government organizations (blue), non
govermental public organizations (red) and private organizations (green) in Yazd area

در نمودار)  (8بیشبرین بخشهیای قابی بازیافیت آورده شیده

است.

نمودار -8بيشترين بخشهای قابل بازيافت سيستمهای کامپيوتری ادارات و ارگانها به تفکيک دولتی ،عمومی غيردولتی و
خصوصی شهرستان يزد و حومه
Fighure 8- Most of the recyclable computer systems part to separate of government organizations(blue),
non govermental public organizations(red) and private organizations(green) in Yazd area

نمودار( )9پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی دیگیر موجیود در

ادارات و ارگانهای مورد مطالعه را نشان میدهد.
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نمودار -9پسماندهای الکترونيکی و الکتريکی ادارات و ارگانهای دولتی ،عمومی غير دولتی و خصوصی شهرستان يزد و
حومه
Figure 9- waste electronic and electrical of government organizations (blue), non govermental public
organizations (red) and private organizations (green) in Yazd area

نگرش و اطالعات در موورد فرآينود بازيافوت ،خطورات

و حومهی در اربداط بیا خطیرات محییی زیسیتی و بهداشیتی و

بهداشتی و محيط زيستی

اجزای قاب بفکیک و بااارزش و فرآیندهای بازیافیت مطیابق بیا

نتایج بررسی آگاهی و نگرش ادارات و ارگانهای شهرستان ییزد

نمودارهای(10و )11آورده شده است.

نمودار  -10ميزان آگاهی ادارات و ارگانهای دولتی ،عمومی غير دولتی و خصوصی شهرستان يزد و حومه از خطرات
بهداشتی و محيط زيستی پسماندهای الکتريکی و الکترونيکی
)Fighure 10- Awareness of government organizations (blue), non govermental public organizations (red
and private organizations (green) in Yazd area a bout of the health and environmental hazards of
electrical and electronic waste
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نمودار  -11ميزان آگاهی ادارات و ارگانهای دولتی ،عمومی غير دولتی و خصوصی شهرستان يزد و حومه از مواد
تشکيلدهندهی باارزش و مراحل بازيافت پسماندهای الکتريکی و الکترونيکی
Figure 11-Awareness of government organizations (blue), non govermental public organizations
(red) and private organizations (green) in Yazd area a bout of prized ingredients and steps of electric and
electronic waste recycling

همان طیور کیه در نمودارهیای بیاال مشیاهده میکنیید مییزان

وضعيت مديريتی پسماندهای الکتريکی و الکترونيکی

ا طالعات و آگاهی در میورد خطیرات بهداشیتی و آلیوده کننیده

در اییین بخییش فرآینییدهای بازیافییت و مییدیریت پسییماندهای

محیی زیستی نسدتاً باال میباشد اما آگاهی و اطالعات در میورد

الکترونیکییی کییامپیوبری بییه بفکیییک ادارات دولتییی ،عمییومی

نحوه ی ح این مشک و فرآیندهای بازیافیت میواد بیاارزش و

غیردولتی و خصوصی در نمودارهای( )12،13آورده شده اسیت.

دفع مواد سمی خطرنیاک موجیود در پسیماندهای الکتریکیی و
الکترونیکی آن کم میباشد.

نمودار  -12مراجعه شرکت يا نهاد متولی برای خريد پسماندهای الکتريکی و الکترونيکی در ارگانها و ادارات عمومی،
عمومی غير دولتی و خصوصی شهرستان يزد و حومه
Fighure 12- Visit the company or the trustee for the purchase of electrical and electronic waste in
government organizations (blue), non govermental public organizations (red) and private organizations
(green) in Yazd area
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در پاسخ به این سوال که آیا پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی

تخمين مقدار پسماندهای الکترونيکی و الکتريکی

بوسی شیرکت ییا نهیادی خرییداری میشیود بنهیا در بعیداد

با بوجه به اطالعات جمعآوری شده در پرسشنامه ها و متوسی

محدودی از ادارات دولتی پاسخ مثدت بوده اسیت و در ادارات و

وزن کامپیوبرهای رومیزی که  9/9کیلوگرم برآورد شیده اسیت

ارگانهای عمومی غیردولتیی و خصوصیی هییچ ارگیان متیولی

( ،)12مقدار جرم محاسده شده برای پسماندهای کامپیوبری در

وجود ندارد .نتایج همچنین نشان داد با وجود بیشبرین نسیدت

هرسال با ضرب بعداد سیستمهای کامپیوبری از رده خارج کی

بولییید پسییماندهای الکترونیکییی سیسییتمهای کییامپیوبری در

و سالیانه در وزن متوسی هرکامپیوبر برای سیی ارگیان دولتیی،

ارگانهای عمومی غیر دولتیی ،نهیاد ییا ارگیان مسیوولی بیرای

عمومی غیردولتی و خصوصی مورد مطالعه مطابق با جیدول()2

جمع آوری پسیماندهای الکترونیکیی و الکتریکیی ایین ادارات و

بهدست آمد.

ارگانها مراجعه نمیکند و بیشبرین مراجعات کیه کیافی نمیی
باشد مربوط به ارگانهای دولتی است.
جدول  -3مقدار پسماندهای کامپيوتری ارگانها و ادارات عمومی ،عمومی غير دولتی و خصوصی مورد مطالعه در شهرستان
يزد و حومه (تن)
Table 3- computer waste of government organizations, non govermental public organizations and private
)organizations in Yazd area (Ton

ارگانها و ادارات

کل

ساليانه

موجودی

خريدساليانه

دولتی

1831/5

534/6

13513/5

7276/5

عمومی غير دولتی

3762

415/8

6534

1485

بخش خصوصی

1782

297

5346

1485

کل

13513/5 1247.4 7375.5

10246/5

نتایج نشان داد که مقدار جرم کامپیوبرهای بازیافتی برای سیی

و شفاخسازی حقوق مالکیت برای بعیین مییزان رشید اهمییت

ارگان مورد مطالعه سالیانه حدود  1/2بن میباشید .ایین مقیدار

دارند که در ارگانهای خصوصی کارکرد بیاالبری دارنید ( .)1بیا

که بنها برای یکی از انیواع مختلیف پسیماندهای الکترونیکیی و

وجود این نتیایج مطالعیات حاضیر نشیان داد کیه شیرکتهیای

فقی برای ادارات و ارگانها محاسده شده است ،میبواند بیامین

خصوصی و عمومی غیردولتی مقدار بییشبیری از پسیماندهای

کننده بخیش قابی بیوجهی از میواد اولییه باسیسیات بازیافیت

الکتریکی کامپیوبری ساالنه نسدت به ک سیستمهای خریداری

پسماندهای الکترونیکی در محدودهی شهرستان یزد و حومیهی

شده در سال میباشند .ایین نسیدت بیرای ادارات و ارگانهیای

آن گییردد .اییین مقییدار بییرای کی پسییماندهای الکترونیکییی در

دولتی ،عمومی غیر دولتی و خصوصی به بربی  % 28 ،% 7/3و

بخشهای مختلف جامعه بسیار بیشبر خواهد بود.

 % 20در سال میباشد .نسدت مقیدار پسیماندهای الکترونیکیی

بحث و نتيجهگيری

کامپیوبری موجود به کی سیسیتم هیای ادرات و ارگیان هیای

باید در نریر داشیت از لحیا رشید ،شیرکتهای خصوصیی در

دولتی ،عمومی غیردولتی و خصوصی مورد مطالعه به بربی 14

صنایع رقابتی بسیار کارابر از شرکتهای دولتی عم میکننید.

 % 58 ،%و  % 33است .ادارات و ارگانهای عمومی غیر دولتی به

بسیییاری از متغیرهییای سیاسییتگییذاری ماننیید انضییداط مییالی،

علت نوع سیستم مدیریتی خود که متفاوت با ارگانهای دولتیی

قیمتها و آزادسازی بجاری ،حذخ مقررات زاید ،خصوصیسازی

و خصوصییی اسییت ،دارای بییاالبرین مقییدار بولییید پسییماندهای

بررسی وضعيت توليد پسماندهای الکترونيکی....
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الکترونیکی کامپیوبری هستند .در سند چشم انیداز  20سیاله و

شهروندان و دیگر بخشهای اجتماع مقدار قاب بوجهی خواهید

سیاستهای کلی نرام جمهوری اسالمی و برنامه پنجساله پنجم

بود که میبواند منجیر بیه بیامین میواد اولییه و بوسیعه مراکیز

بوسییعه کشییور ( )1394-1390بییر اص ی ( )44قییانون اساسییی

بازیافت پسماندهای الکترونیکی گردد و یا حتیی بیه کشیورهای

جمهوری اسالمی در اربدیاط بیا گسیترش و بوسیعه خصوصیی

بوسعه یافتهی دارای باسیسات پیشیرفتهی بازیافیت ایین گونیه

سازی باکید شده است ( 13و  .)14در صورت بحقق این رویکرد

مواد بازیافتی صیادر گیردد .بازیافیت ایین مقیدار ،بیا بوجیه بیه

و سیاست اجتمیاعی پییش بینیی مییشیود کیه مییزان بولیید

مطالعهی حاضر میبواند منجر به بوسعه اقتصادی ،اشتغالزایی،

پسماندهای الکتریکی کامپیوبری در کشور افزایش یابید و ایین

جلوگیری از آلودگی محیی زیست و هدررفت منابع ملی گیردد.

خود نیازمند برنامه ریزی و فراهم کردن زیرساخت های بازیافت

باسیییس مراکییز بازیافییت بییا بکنولییويی بییومی و الگییوگیری از

پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی کامپیوبری بیرای اسیتخراج

کشورهای موفق در این زمینه مانند سیوییس و ياپین ( 8و )15

عناصر با ارزش با روشهایی مانند پاالیش و کاهش سمیت مواد

برای بازیافت پسماندهای الکترونیکیی در اسیتان ییزد و کشیور

خطرنییاک موجییود در پسییماندهای الکترونیکییی کییامپیوبری در

ضروری میباشد.

برنامههای مدیریتی کشور میباشید .نتیایج مطالعیهی نگیرش و
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