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  ارتپیشگف
ترك منزلگاه بهشتی و آغاز آزمایش الهی ، هبوط انسان به زمین

زمین اقامتگاهی . انتخاب سراي ابدي است، براي عروج به سوي او
هی براي موقت براي بخشی از حیات جاودانه انسان و هدیه ال

در آغاز، خداوند مهربان زمین را گسترانید و به . زندگی دنیوي است
، جنگل، آبی و کوه، زرد، سبز. آن رنگ هایی از عشق و مهر پاشید

  .دریا و هزاران موجود براي انسان خلق شده اند ، رود
در اوج توانایی و عطوفت گستره اي را به وجود ، پروردگار عالمیان
مهیاي ورود به  و درآمدهدر کالبد فانی به جنبش  آورد تا روح ازلی

توازن ، نظم و تعادل بی بدیل و عاري از نقص. دنیاي جاویدان شود
. جلوه اي از عظمت خالق بی همتاست، و تناسب در آفرینش زمین

هیچ یک از اجزاي زمین بدون طرح و هیچ رخداد طبیعی بدون 
  .حکمت نبوده است 

، مین و همه آفریده هاي معمار هستینظام و هماهنگی مخلوقات ز
نشانه اي از شعور بی مثال شاعر حیات و بنیانگذار عالم و راهی 
براي شناخت انسان خردمند از خویش و تقرب به سوي معبود با
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  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف   ■ 8

انسان مامور در زمین و مخدوم همنوع . نیروي تعقل و تفکر است 
   .و موظف به گذران حیات با استفاده از مواهب طبیعی است

. محیط زیست امانتی الهی براي انسان تا آخرین لحظه حیات است
تالش براي مراقبت از محیط زیست از درایت انسان و آلودگی هاي 

دریا و برهم زدن نظم طبیعت بخشی از جهالت انسان ها ، خاك، هوا
زمین ، آب هاي تیره و آلوده، آسمان خاکستري. در زمین بوده است

هاي از بین رفته اثر قلم زشت کاري و بی هاي شوره بسته و جنگل 
توجهی انسان بر تابلوي محیط زیست و موجی از پسماندها و 

تغییرات آب و هوایی، آلودگی هاي هوا و بر هم ، ضایعات آلوده
  .زدن تنوع زیستی را موجب شده است 

در چند دهه اخیر دانشمندان و اندیشمندان با گرد همایی هاي 
تا مخاطرات زیست محیطی را بررسی و  مختلف سعی نموده اند

اجالس ها و معاهده هاي مختلف حاصل این . چاره جویی نمایند
خرد جمعی است ولی هنوز زمین در خطر است و تالش هاي 
بسیاري الزم است تا بتوانیم شرایط مناسب را براي حفظ و بقاي 

  .محیط زیست فراهم آوریم 
. زیست بپا خواسته اند محیط ت ازظادر سراسر جهان همه براي حف

در ایران نیز اثرات دلسوزي و کوشش عالقه مندان محیط زیست 
سازمان ها و دستگاه هاي دولتی  و و  بودهمشخص و هویدا 

اتحادیه صنایع  .در این زمینه فعال هستند یخصوصی مختلف
ی است که با ساماندهی صنایع یبازیافت ایران یکی از مجموعه ها
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  9  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

 5محیط زیست ایران از حفاظت از وجه ویژه به بازیافت ایران و ت
واحد  200تشکیل شده است و هم اکنون بیش از  1386خرداد 

زیر نظر این اتحادیه فعالیت می  ،تخصصی 11صنعتی در گروه 
می توان به از اهداف عالیه اتحادیه صنایع بازیافت ایران . کنند

د مدیریت صحیح پسماندها با رویکردر حوزه فرهنگ سازي 
اشاره بازیافت و رسیدن به باالترین استانداردهاي زیست محیطی  

صورت گرفته  اتحادیهدر این راستا تالش هاي گوناگون در . نمود
آشنایی با بازیافت المپ هاي  "که یکی از آنها چاپ کتاب  است

است که به سعی همکاران محترم آقایان  "مهتابی و کم مصرف 
و علیرضا عسگري ) یط زیستکارشناس مح(پویا حبیبی پور 

در دسترس عالقه مندان قرار داده شده ) دکتراي بهداشت محیط(
 امیدواریم این حرکت ارزنده مورد توجه جامعه محیط زیست. است
 نو گامی کوچک در راه توسعه میهن عزیزماقرار گرفته  کشور
  .     باشد

  
  ولی اهللا غالمی نجف آبادي

  یع بازیافت ایرانریاست هیئت مدیره اتحادیه صنا
  1392 زمستان
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  همقدم
تولید المپ هاي مهتابی و کم مصرف را باید یکی از پیشرفت هاي 

چرا که این المپ ها بودند ، مهم بشر در صنعت روشنایی دانست
که به یکباره صنعت روشنایی را متحول کردند و با طیف وسیع 

نوري خود توانستند تولید و بازدهی باالي  پایین بودن هزینهرنگ، 
ما و جهان ما در واقع . جهان روشنایی را به یک باره تسخیر نمایند

مدیون این المپ ها هستیم، اما این المپ ها نیز همانند دیگر 
ساخته هاي بشر می توانند سالحی بالقوه براي تهدید سالمت و 

از زمان اختراع این اختراع بشري ، المپ. محیط زیست باشند
استفاده از  امروزه .بزرگی را سپري کرده استر تکاملی سیتاکنون 

برق  شده  کاهش چشمگیري در مصرف سبب المپهاي کم مصرف 
سیستم هاي کاهش هزینه هاي  موجب، باال بدلیل عدم گرمازاییو 

عمرکوتاه المپهاي رشته اي، مصرف زیاد برق . سرمایشی می گردد
جبران شده و از و تلفات حرارتی آنها، در المپهاي کم مصرف 

 داز اتمام عمر آنها بای اما پس، باالیی برخوردار گردیده اند بازده
از این نوع المپها که تبدیل به پسماند ویژه میمیلیون ها عدد 
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  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف   ■ 12

 و این در حالیست که المپ هاي فلورسنت گردنددفع شوند،  
مانند (حاوي گازهاي نادر و فلزات سنگین ) معمولی و کم مصرف(

 .هستند...) ون، زنون، سدیم و جیوه، نئ
جزء ، استفادهپس از   مصرف  بنابراین المپهاي فلورسنت و کم

روند و باید طبق فرآیندهاي خاصی  به شمار می پسماندهاي ویژه
قبل از بازیافت  المپ توجه شود کهباید  خصوصاً. بازیافت شوند

 تا از هر گونه انتشار محتویات آن در محیط شوندنشکسته و خرد 
، تا عالوه بر نور المپ شودبیشتر سعی می امروزه  .جلوگیري شود

حرارت مصرف کم انرژي، تولید  ،مانند عمر المپ يبه موارد
  .نیز توجه کافی گردد...  سازگاري با محیط زیست و تر،کم

وارد بازار شدند و  1980در آمریکا المپ هاي کم مصرف از سال 
جایگزین المپ هاي رشته اي  ،کم انرژياین المپها به دلیل مصرف 

در  EPA(1(آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا . گردیدند
% 75حدود  CFL(2(گزارشی اعالم نمود المپ هاي کم مصرف 

انرژي کمتري نسبت به المپ هاي رشته اي مصرف می کنند و می 
استفاده از . برابر بیشتر از آنها طول عمر داشته باشند 10توانند 

رف به دلیل ارزان بودن آنها در طی سال هاي المپ هاي کم مص
طی برآورد صورت گرفته بین . گذشته به شدت افزایش یافته است

                                                        
1.Environmental Protection Energy 
2.Compact Fluorescent light 
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  13  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

میالدي در آمریکا میزان فروش این نوع  2004تا  2000سال هاي 
میلیون عدد در  93به  2000میلیون عدد در سال  21از المپ ها از 

تا در سال رسید و این رشد تصاعدي ادامه داشت  2004سال 
  .میلیون عدد رسید 397میزان فروش آنها به  2007

در این میان شرکت هاي سازنده المپ به فکر ساخت المپ هایی 
یکی از . بودند که بتواند جایگزین المپ هاي کم مصرف گردد

 LEDگزینه هایی که در این بازار پر هیاهو مطرح شد المپ هاي 
و داراي دیودهاي نیمه فاقد جیوه بوده  LEDالمپ هاي . بودند

هادي هستند که وقتی جریان الکتریکی از میان مدار المپ عبور می 
این نوع از المپ ها کمترین میزان مصرف . کند نور تابیده می شود

انرژي را نسبت به المپهاي رشته اي و کم مصرف دارند اما قیمت 
یی آنها بسیار گران بوده و معموال براي استفاده در وسایل روشنا

  .عمومی مانند چراغ هاي اتوبان ها مقرون به صرفه نیستند
شرکت برق آمریکا اعالم کرد در حال  2007در ماه فبریه سال 

برابر المپ هاي  4تحقیق بر روي المپ هاي رشته اي هستند که تا 
یکی از شرکت . رشته اي معمولی انرژي کمتري مصرف می کنند

ریکا به نام فیلیپس طی هاي معتبر ساخت تجهیزات روشنایی آم
چند سال گذشته یکی از محصوالت خود را به نام المپ هاي 

این المپ ها نسبت به المپ هاي رشته اي . هالوژن معرفی نمود
انرژي کمتري را مصرف می کردند، اما گران قیمت % 30قدیمی 

سایر شرکت هاي تولید کننده المپ نیز شروع به تحقیق بر . بودند
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 14

هاي کاهش مصرف انرژي المپ هاي رشته اي روي تکنولوژي 
به طوري که درون المپ هاي رشته اي یک پوشش ،نمودند

انعکاسی ویژه اي تعبیه گردد که گرما را انعکاس داده و آن را 
در واقع تمامی این تالش ها براي این است . تبدیل به روشنایی کند

ه دلیل که از المپ هاي فاقد جیوه استفاده شود اما تا به حال ب
ارزان بودن، المپ هاي کم مصرف گوي سبقت را نسبت به سایر 

  .رقیبان خود ربوده اند
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  فصل اول
  معرفی المپ ها

در این فصل به معرفی و  بررسی انواع المپهاي تولید شده در 
المپ ها در اشکال و ابعاد . کشورهاي جهان پرداخته می شود

طبقه ند اما می توان آنها را براساس یک گوناگونی تولید می گرد
 . کلی به چند دسته مشخص تقسیم بندي نمود بندي

  :تعاریف 1-1
وسیله اي است که انرژي الکتریکی را به انرژي تابشی  :المپ )1
  . تبدیل می کند )نور(
فلزي سنگین که درون المپهاي کم مصرف و فلورسنت  :جیوه )2

معموال . استفاده می شود جهت تبدیل انرژي الکتریکی به تابشی
میلی گرم در داخل هر المپ کم مصرف جیوه وجود  5/4مقدار 

این ماده سمی بوده و براي سالمت انسان ها و محیط زیست . دارد
  .بسیار خطرناك می باشد
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  آشنایی با برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهاي صنعتی   ■ 16

پودر سفید رنگی که اطراف شیشه المپ هاي کم  :پودر فسفر )3
که از جیوه  مصرف و فلورسنت را احاطه کرده است و طیف نوري

  .ساطع می شود با گذر از پودر فسفر به نور مرئی تبدیل می گردد
قسمت انتهایی المپ هاي کم مصرف یا  :)پایه(کالهک ) 4

فلورسنت می باشد که در داخل سرپیچ یا ترانس قرار گرفته و 
   .معموال پالستیکی یا فلزي می باشد

  
 :معرفی انواع المپ و نحوه کارکرد آنها  1-2

  :المپ ها را به چهار دسته زیر تقسیم بندي  نمود   می توان
  )مهتابی(المپ هاي فلورسنت معمولی  )الف
  )کم مصرف(المپ هاي فلورسنت فشرده  )ب
  المپ هاي سدیمی  )ج
  )HID(المپ هاي با تخلیه شدید  )د
  
  : )مهتابی(المپ هاي فلورسنت معمولی  1-2-1

به علت مصرف کم المپ هاي مهتابی طی سال هاي اخیر در جهان 
انرژي و ارزان بودن از محبوبیت خاصی برخوردار شده و در 

، بسته به باشدتمامی صنایع، منازل و هر مکانی که نیاز به روشنایی 
طول عمر . از این نوع المپ ها استفاده می شود ،شرایط و امکانات

ساعت بوده در حالیکه طول عمر  1000یک المپ رشته اي حدود 
این بدین معنی . ساعت می باشد 6000 - 8000ابی یک المپ مهت
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  17  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

برابر یک المپ معمولی طول  8تا  6است که یک المپ مهتابی  
اما این المپ ها همانگونه که به سرعت رونق گرفت، به . عمر دارد

همان سرعت هم به یک معضل جدید براي محیط زیست و 
جیوه سالمت انسان ها به سبب دارا بودن عناصر خطرناکی نظیر 

فرآیند ایجاد روشنایی در مهتابی ها به این صورت می . تبدیل شد
باشد که در ابتدا با وارد شدن جریان برق به داخل مدار المپ، از 
طریق الکترودها یک الکترون وارد محیطی می گردد که داراي بخار 
جیوه است و سپس اتم هاي جیوه را تحریک می کند که با این 

تاه فرا بنفش ساطع می گردد و پس از عمل، یک طول موج کو
فسفر چسبیده به شیشه المپ، تبدیل به طیف  پودرعبور کردن از 

  .نور مرئی شده و قابل رویت توسط انسان می باشد
ساختار المپ هاي مهتابی بسیار ساده می باشد و اجزاي تشکیل 

  :دهنده آن به شرح زیر است
  طرف المپدو عدد پین اتصال دهنده جریان برق در دو 
  دو عدد الکترود در دو طرف المپ 
  میلی گرم 5/4حدود (مقداري جیوه( 
 فسفر پودر 
 آرگون   بخار جیوه و گاز گازهایی نظیر 
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 18

  اجزاي داخلی مهتابی –1شکل   
  

  : )کم مصرف(المپ هاي فلورسنت فشرده  1-2-2
المپ هاي کم مصرف همان المپ هاي فلورسنت هستند که به 

معروفند و در حجم کوچکتر با  CFLا فلورسنت فشرده ی
فرآیند ایجاد نور مرئی در . تکنولوژي پیشرفته تر ساخته می شوند

 UVاین المپ ها همانند المپ هاي مهتابی به وسیله ایجاد اشعه 
نانومتر به وجود می آید با  185تا  7/253در طول موج هاي بین 

 1این تفاوت که ضخامت شیشه در المپ کم مصرف حداقل 
ترکیبات این . میلیمتر هم افزایش می یابد 4/1میلیمتر است که تا 

شیشه به گونه اي در نظر گرفته شده است که تمامی طول موج 
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  19  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

. یا جذب شده و یا منعکس خواهند شد ،نانومتر 300هاي کمتر از 
به عبارت دیگر اشعه ماورا بنفش ایجاد شده در درون المپ کم 

فسفر  پودر. شیشه اي آن را نداردمصرف امکان خروج از دیواره 
در نظر گرفته شده در ساخت این نوع از المپ ها با ترکیبات 

آن باال و  UVقلیایی خاکی نادر ساخته شده که درصد جذب 
. هاي دیگر استپودرپایداري آن در مقابل این پرتو بسیار بیشتر از 

به  UVاگر قسمتی از شیشه المپ بدون پوشش فسفر باشد، اشعه 
ن برخورد کرده و منعکس می شود و در صورت عدم جذب آ

زمانی که یک المپ کم . تبدیل به گرما خواهد شد ،توسط پوشش
و  8/435و  7/404مصرف روشن است فقط طول موج هاي مرئی 

نانومتر که منجر به روشنایی می گردد از شیشه المپ  579و  577
  .خارج می شوند

ال گوناگون ساخته می شوند المپ هاي کم مصرف در ابعاد و اشک
. و ساختار آنها به مانند مهتابی ها نبوده و کمی متفاوت است

اجزاي به کار رفته در المپ هاي کم مصرف به شرح ذیل می 
  : باشد

 پیچ فلزي انتهاي المپ 
 محافظت پالستیکی باالي پیچ 
  دیود، خازن(مدار المپ ،.....( 
 پین هاي پایه 
 الکترود 
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 فسفر پودر 
  جیوهمقداري 
 گازهایی نظیر آرگون و بخار جیوه 
 

  
  اجزاي داخلی المپ کم مصرف – 2شکل 
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  المپ هاي سدیمی 1-2-3
المپ هاي داراي بخار سدیم جهت تولید روشنایی از سدیم 

  :دو نوع المپ سدیمی وجود دارد که عبارتند از. استفاده می کنند
  المپ هاي سدیمی کم فشار )الف
  شارالمپ هاي سدیمی پر ف )ب
  
  المپ هاي سدیمی کم فشار 1-2-3-1

این المپ ها یکی از کارآمد ترین نوع منابع تولید روشنایی می 
باشند که بیشتر در چراغ هاي اطراف خیابان استفاده شده و داراي 

هنگامی که جریان الکتریکی وارد مدار المپ . رنگ زرد می باشند
کند که  صورتی تیره رنگ ساطع می/ می گردد یک نور قرمز 

موجب گرم شدن فلز سدیم درون المپ شده و پس از مدت زمان 
کوتاهی، المپ از خود رنگ زرد ساطع نموده که ناشی از بخار فلز 

  .سدیم می باشد
وات تا  10المپ هاي سدیمی کم فشار از نظر قدرت روشنایی از 

اجزاي به کار رفته در المپ . وات در بازار به فروش می رسند 180
  :یمی کم فشار به شرح زیر می باشدهاي سد

  لوله شیشه اي قوس دار(شیشه بروسیلیکات( 
 سدیم جامد 
 مقدار کمی گاز نئون و آرگون 
 کاتد 
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 اکسید ایندیوم 

 
  اجزاي داخلی المپ سدیمی کم فشار – 3شکل 

  
  المپ هاي سدیمی پر فشار 2-2-3-1

المپ هاي سدیمی پر فشار نسبت به المپ هاي کم فشار اندازه 
اجزاي . وچکتري داشته و داراي مقدار کمی جیوه می باشندک

داخلی هر دو المپ یکسان بوده با این تفاوت که وقتی جریان 
الکتریکی وارد مدار المپ سدیمی پر فشار می گردد در ابتدا نور 
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  23  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

صورتی تیره از خود ساطع نموده و پس از مدت کوتاهی که گرم 
ت، فشار داخل لوله شد و فعالیت گازهاي درونش افزایش یاف

المپ افزایش یافته و یک طیف نوري نارنجی رنگ قوي از خود 
المپ هاي سدیمی پر فشار از نظر قدرت . ساطع می نماید

  . وات در بازار به فروش می رسند 600وات تا  100روشنایی از 

  
  المپ سدیمی پر فشار -4شکل 

  
   )HID(المپ هاي با تخلیه شدید  1-2-4

یه شدید از انواع المپ هاي تخلیه الکتریکی می المپ هاي تخل
د که از طریق ایجاد قوس الکتریکی بین الکترودهاي تنگستن و نباش

که درون المپ تعبیه شده اند،  )فیوز آلومینیومی(فیوز کوارتزي 
درون این المپ ها از گاز و نمک هاي . ایجاد روشنایی می کند
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از المپ ها به این نحوه کارکرد این نوع . فلزي پر شده است
صورت می باشد که وقتی جریان الکتریکی وارد مدار المپ می 
گردد یک قوس الکتریکی بین الکترودهاي تنگستن و فیوز 

این قوس الکتریکی باعث تولید گرما و  . می شودکوارتزي ایجاد 
بخار شدن نمک هاي فلزي درون المپ که به صورت پالسما 

ها  این نوع از المپ. ایجاد می کندهستند گشته و طیف نور مرئی 
بیشتر در صنایع خودرو سازي جهت استقرار در چراغ جلوي 

  .اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرند

  
المپ با تخلیه شدید – 5شکل 
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  فصل دوم
  بازیافت المپ ها

در این فصل به بررسی عناصر موجود در المپ ها پرداخته می 
شدن با المپ هاي شکسته چه کارهایی باید  شود و اینکه در مواجه

همچنین به بررسی  نحوه جمع آوري، حمل و نقل، . صورت گیرد
  . و بازیافت المپ ها پرداخته خواهد شد

  
  چرا المپ ها باید بازیافت شوند؟ 1-2

مصرف، استفاده درست   هاي کم  با توجه به طول عمر باالي المپ
ید و مصرف آنها در مجموع شود قیمت خر و بجا از آنها سبب می

اما ایراد عمده این گونه . باشدبرابر کمتر از المپهاي معمولی  5تا  4
مانند (ها این است که از گازهاي نادر و فلزات سنگین  المپ

براي محیط  کهاند  ساخته شده...) جیوه، نئون، زنون، سدیم و
، نتبنابراین المپهاي فلورس. ها مضر هستند زیست و سالمت انسان

 پسماندهاي ویژهو المپهاي تخلیه پس از مصرف جزء کم مصرف 
مصرف قابل بازیافت   درصد یک المپ کم 93. روند به شمار می
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 26

فلز و : تمامی ترکیبات المپ هاي کم مصرف شامل  .است
جیوه و پودر فسفر درون آنها ، شیشه المپ، پالستیک انتهاي المپ
الستیکی انتهاي المپ ها به بخش فلزي و پ. قابل بازیافت می باشد

عنوان قراضه آهن و ضایعات پالستیک به کارخانجات مربوطه 
شیشه المپ ها نیز می تواند به کارخانجات . دنانتقال داده می شو

جیوه آنها نیز می تواند در ساخت المپ . تولید شیشه منتقل گردد
ن هاي جدید استفاده شود و از پودر فسفر در صنایع مرتبط به عنوا

  .ماده کاربردي مجددا استفاده می شود
در حالیکه بسیاري از بازرگانان درباره اثرات زیست محیطی 

آگاهی دارند،  )سدیمی، کم مصرف، مهتابی(پسماندهاي المپی 
تعداد کثیري از خانواده ها هم نمی دانند که این المپ ها داراي 

صرف با اینکه طی سال هاي گذشته مقدار جیوه م. جیوه هستند
شده در ساخت این المپ ها به طور محسوسی کاهش یافته است 
اما با این حال هنوز هم مقدار کمی جیوه در این المپ ها وجود 

بازیافت المپ ها به چند دلیل می تواند بهترین راه حل مقابله . دارد
  :این دالیل عبارتند از . با این نوع از پسماندها باشد

لیتر آب را  30000مهتابی می تواند  جیوه موجود در المپ هاي )1
  .آلوده کند

جیوه % 1فلز و پالستیک و نیز % 5، شیشه %94المپ ها داراي  )2
فسفر می باشند که داراي ارزش بوده و می توان از بازیافت  پودرو 

 .آنها درآمد ایجاد کرد
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  اثرات زیست محیطی جیوه   2-2
این ماده به . است مایع و سمی، سنگین، رنگ ه اي نقر فلزي جیوه

طبیعی از طریق سنگ و خاك، فعالیت هاي آتش فشانی و  صورت
صنایع کاغذ سازي، دباغی چرم،  به صورت غیر طبیعی از طریق

صنایع سازنده قطعات الکترونیکی، آبکاري و کودهاي شیمیایی 
یکی از منابع غیر مستقیم ورود . دنوارد آب هاي سطحی می گرد

یوه موجود در هواست که از طریق باران جیوه به آبهاي سطحی، ج
شکستن المپ هاي . به آب هاي سطحی و خاك وارد می گردد

داراي بخارات جیوه در محیط زیست باعث ورود بخار جیوه به 
اتمسفر شده و توسط باران و برف مجددا وارد آب هاي زیر زمینی 

ل آتشفشان ها نیز سهم قاب. گشته و منطقه وسیعی را آلوده می کند
سوخت زغال . توجهی در انتشار جیوه در محیط زیست دارند
  .سنگ، نفت و گاز از دیگر منابع انتشار جیوه هستند

جیوه در محیط زیست در اشکال مختلف آلی و غیر آلی یافت می 
بخش زیادي از جیوه موجود در اتمسفر به صورت بخار . شود

خاك، است، در حالیکه میزان زیادي از جیوه موجود در آب، 
گیاهان و جانوران به شکل جیوه آلی و غیر آلی و عمدتا به صورت 

متیل جیوه در ادامه متیالسیون توسط باکتري ها می . متیل است
تواند به دي متیل که سمی ترین ترکیب آلی جیوه است تبدیل 

. فرآیند متیالسیون در آب هاي اسیدي سریعتر انجام می گیرد. شود
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آب هاي با اکسیژن کم به دلیل تراکم میکرو همچنین این فرآیند در 
  .ارگانیزم ها افزایش می یابد

  
  اثرات بهداشتی جیوه  2-3

می  بدن جذب تنفس و بلعیدن  پوست، توسط آن ترکیبات و جیوه
 جیوه .است طریق تنفس از بدن، در جیوه جذب راه مهمترین .شوند

 اهمیت مرا همین و می شود تبخیر به راحتی اتاق معمولی دماي در

 در جیوه .می نماید موکد را جیوه با تماس خطرات از پیشگیري

 در آزمایشگاهی، تجهیزات و دماسنج ها الکترونیک، ساخت صنایع

 آزمایشگاه در پتروشیمی، فرآیندهاي در آفتکش ها، رنگها، ساخت

  .دارد کاربرد ... و نفت هاي

 
  جیوه - 6شکل 
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  29  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

نرمال جیوه در بدن آدمی هیچ کس به طور یقین نمی داند که حد 
 1/0چقدر است، اما حد مجاز جیوه در هواي محیط کار تقریبا 

میلی گرم  03/0میلی گرم در متر مکعب، و به طور تقریبی در خون 
 7/3تا  018/0در کبد ، ppm 2/0تا  07/0در لیتر، در ماهیچه ها 

ppm ، 45/0در استخوان ppm میزان متوسط جیوه که از . می باشد
 02/0تا  004/0ق مواد غذایی روزانه وارد بدن انسان می شود طری

میلی گرم می باشد که این میزان از نظر مسمومیت مشکلی ایجاد 
 06/0همچنین میزان جیوه موجود در آب حدود . نمی کند

. میکروگرم در لیتر است 03/0میکروگرم در لیتر و در آب دریا 
و در نفت خام  ppb 150تا  10میزان جیوه موجود در خاك حدود 

  .گزارش شده است ppm 21تا  9/1
رنگ، طعم و بو ندارد، بنابراین کشف  ،به دلیل این که بخار جیوه

آن حتی در شرایطی که در باالترین مقدار ممکن هم باشد، به 
همچنین اهمیت خطر مسمومیت با جیوه به . راحتی ممکن نیست

مام هواي یک حدي است که یک قطعه خالص از آن می تواند ت
  . اتاق با اندازه معمولی را اشباع کند

نانوگرم در میلی لیتر باالتر رود،  100اگر میزان جیوه در خون از 
در مورد جیوه غیر آلی، در . عالئم مسمومیت آشکار می شود

دفع پروتئین و نارسایی (مسمومیت حاد، آسیب به کلیه ها شامل 
ترکیبات محلول جیوه،  و در بلع )حاد کلیه و کاهش حجم ادرار

تهوع و استفراغ، دل درد، اسهال و تورم غدد بزاقی مشاهده می 
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 30

 –در مسمومیت مزمن، عالئم اولیه شامل عالئم عصبی . گردد
تغییرات شخصیتی، کمرو و ترسو شدن، اضطراب،  : از قبیل ،روانی

ناپایداري هیجانی و بی خوابی ، کاهش حافظه و اختالل تمرکز
ت عالمت اصلی مسمومیت عصبی جیوه است که لرزش دس. است

ابتدا ظریف و در زمان استراحت می باشد ولی به تدریج خشن 
لرزش سر و ناهماهنگی . شده و به صورت شدید تري در می آید

  .حرکات عضالت اسکلتی نیز محتمل است
عالئم دیگر مسمومیت مزمن، شامل التهاب حفره دهان و لثه ها، 

لثه ها، پیگمانتاسیون قرمز قهوه اي در خط آبی روي دندان و 
عدسی چشم، افزایش تعریق، آسیب به کلیه با افزایش دفع کلیوي 

استنشاق بخار جیوه موجب مسمومیت جدي . و کاهش وزن است
بخار جیوه موجب پنومونیت و مرگ به علت . و کشنده می شود

سایر عالئم مسمومیت با جیوه، مشکالت . نارسایی تنفسی می گردد
جیوه به آسانی از طریق بافت هاي . تنفسی، گوارشی و عصبی است

این ماده سیستم عصبی . پوستی، تنفسی و گوارشی جذب می شود
مرکزي را مورد تهاجم قرار داده و تاثیرات بسیار بدي روي دهان، 

تماس با مقدار زیاد جیوه در مدت زمان . لثه و دندان می گذارد
ر نهایت منجر به مرگ خواهد زیاد باعث آسیب هاي مغزي و د

  .شد
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  31  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    
مقدار جیوه موجود در انواع المپ هاي تولید شده بر اساس میلی  -1جدول 

  گرم آمریکا
انواع 
  المپ

مقدار 
  جیوه

  )کم(

مقدار 
  جیوه

  )متوسط(

مقدار 
جیوه 

  )زیاد(

سال 
تولید 
  المپ

  منبع

  1999    6/11    مهتابی
انجمن ملی 

تولیدکنندگان 
  وسایل برقی

  1994    8/22    مهتابی
انجمن ملی 

تولیدکنندگان 
  وسایل برقی

  1990    6/41    مهتابی
انجمن ملی 

تولیدکنندگان 
  وسایل برقی

  1985    2/48    مهتابی
انجمن ملی 

تولیدکنندگان 
  وسایل برقی

مهتابی 
مدل تی 

12  
ایالت   2001    22  

  نیوجرسی
مهتابی 
مدل تی 

12  
  ایالت مین  2001  11  43/3  02/0

مهتابی 
مدل تی 

12  
  ایالت مین  2001  2/6  18/3  47/0
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 32

مهتابی 
مدل تی 

12  
  21    2000  

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

مهتابی 
مدل تی 

12  
  21    1996  

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

مهتابی 
مدل تی 

12  
  30    1992  

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

مهتابی 
مدل تی 

12  
  41    

قبل 
از 

1992  

آژانس 
حفاظت 
محیط 

یست ز
  آمریکا

مهتابی 
ایالت       14    8مدل تی 

  نیوجرسی

مهتابی 
ایالت   2001  4/9  77/4  74/0  8مدل تی 

  نیوجرسی
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  33  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

مهتابی 
  ایالت مین  2001  0  75/2  34/0  8مدل تی 

مهتابی 
  1996    10    8مدل تی 

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

مهتابی 
  1996  10      8مدل تی 

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

هتابی م
  1992    15    8مدل تی 

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

مهتابی 
    30    8مدل تی 

قبل 
از 

1992  

آژانس 
حفاظت 
محیط 
زیست 
  آمریکا

المپ کم 
  کانادا  2005  25    1  مصرف
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 34

المپ کم 
 .Lane Co  2004    5    مصرف

المپ کم 
 NEWMOA  2004  50  1/5  0  مصرف

المپ کم 
  2003  10  55/4  2  مصرف

انجمن ملی 
ولیدکنندگان ت

  وسایل برقی
المپ کم 

 .King Co  2002  10    5  مصرف

المپ هاي 
 .Lane Co  2004    15    دایره اي

المپ هاي 
  کانادا  2005  12    3  یو شکل

المپ هاي 
  کانادا  2004    4/4    یو شکل

المپ هاي 
  .Lane Co  2004    4/4    یو شکل

المپهاي 
بخار جیوه 

  )وات 75(
  کانادا  2005    25  

المپهاي 
بخار جیوه 

)1500 
  کانادا  2005    225  
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  35  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    
  )وات

المپهاي 
سدیمی 

  )وات 75(
  کانادا  2005    25  

المپهاي 
سدیمی 

)1500 
  )وات

  کانادا  2005    225  

المپهاي 
بخار 

35(سدیم
  )وات

  کانادا  2005    20  

المپهاي 
بخار 
(سدیم
وات1000
(  

  کانادا  2005    145  

المپهاي 
  NEWMOA  2004  50    0  سرامیکی

ي المپ ها
سدیمی 
  فشار قوي

10    50  2004  NEWMOA  

المپ هاي 
  NEWMOA  2004  1000    10  بخار جیوه
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 36

المپ هاي 
جیوه اي 
با قوس 

  کم
100    1000  2004  NEWMOA  

المپ هاي 
باریک 
  جیوه اي

100    1000  2004  NEWMOA  

  
  تفکیک المپ ها از مبدا  2-4

ل در هر مکانی که المپ ها می سوزند یا به هر دلیلی غیر قاب
استفاده می شوند، قبل از اینکه به محل دپوي موقت انتقال داده 
شوند باید از سایر پسماندهاي عادي تفکیک شده و در یک کیسه 

  . پالستیکی مقاوم یا جعبه مقوایی مطمئن قرار گیرند
  
  : نگهداري  2-5

 ،پس از اینکه المپ ها از سایر پسماندهاي عادي تفکیک شدند
مکانی که . سبی به طور موقت ذخیره گردندباید در یک مکان منا

این نوع از پسماندها در آن نگهداري می شوند باید حداقل داراي 
  : شرایط زیر باشند

  . داراي قفل باشد )1
  .از محل تردد زیاد افراد دور باشد )2
  . مکانی خشک و داراي تهویه مطبوع باشد )3
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  37  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

رسی قرار ایمن بوده و به صورت هفتگی مورد کنترل و باز )4
  . گیرد

  
  ظروف نگهدارنده المپ ها    2-6

در آنها نگهداري می شوند  ي خراب یا سوختهظروفی که المپ ها
  :باید داراي شرایط زیر باشند

  .از استحکام کافی برخوردار بوده و سوراخ و پاره نگردند )1
  . نشت ناپذیر باشند )2
اوي جیوه المپ هاي ح "بر روي این ظروف برچسبی با عنوان  )3
نصب شده و تاریخ ورود آن به محل دپوي موقت روي آنها درج  "

  .گردد

  جعبه هاي حمل المپ – 7شکل   
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 38

  
  :  بسته بندي و حمل و نقل المپ ها 2-7
  . المپ ها نباید توسط چسب به یکدیگر چسبانده شوند )1
نیازي به استفاده از روزنامه در بین المپ ها نیست، زیرا اینکار  )2

فقط باید المپ ، منجر به تولید پسماندهاي کاغذي می گرددخود 
ظروف ها را تا جایی که به ظرف و المپ آسیبی وارد نگردد درون 

این امر باعث می شود المپ ها درون ظروف . قرار دادنگهداري 
  .حرکت نکنند و از شکستن آنها به طرز چشمگیري می کاهد

  .گیردقرار  ظروفاجسام سنگین نباید بر روي  )3
باید اطمینان کافی از استحکام قسمت انتهایی ظروف داراي  )4

  .المپ صورت گیرد
باید توجه داشت ظروف داراي المپ در هنگام بسته بندي حتما  )5

داراي برچسب مخصوص بوده و تاریخ ورود المپ به محل دپوي 
  .موقت روي آنها درج گردد

قت به ماشین حمل افرادي که این پسماندها را از محل دپوي مو )6
  . پسماند انتقال می دهند باید داراي ماسک و چکمه ایمن باشند

حمل و نقل این ظروف باید به آرامی صورت بگیرد و درب  )7
  . آنها کامال بسته باشد

صورت می  2المپ ها هنگام ورود به کارخانه بازیافت کننده به 
  :باشند

  سالم )1 
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  39  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

  خرد شده  )2 
هایی هستند که بدون هیچگونه تغییري از المپ هاي سالم، المپ 

المپ هاي خرد . محل دپوي موقت به کارخانه منتقل می شوند
شده، المپ هاي هستند که در محل دپوي موقت توسط دستگاه 

خرد شده و  ) Drum-Top Crushing(مخصوص خرد کننده المپ 
بحث هاي مختلفی پیرامون . سپس به کارخانه انتقال داده می شوند

تی یا نادرستی خرد کردن المپ ها در محل دپو موقت صورت درس
یکی از مزیت هاي این کار کاهش چشم گیر حجم و . گرفته است

هزینه هاي حمل و نقل المپ ها می باشد، اما یکی از مواردي که 
جاي تامل دارد این است که اگر دستگاه استاندارد هاي الزم را 

گران صورت گیرد، بخارات نداشته باشد یا سهل انگاري توسط کار
بسیار خطرناك جیوه وارد محیط زیست گشته و خسارات جبران 

معروف ترین شرکت بازیافت المپ . ناپذیري را به وجود می آورد
از این روش جهت  ) Balcan(در کشور انگلستان به نام بالکان 

این . بازیافت المپ هاي تولیدي در انگلستان استفاده می کند
ست با استفاده از روش خرد کردن المپ ها هزینه شرکت مدعی ا

  .هاي حمل و نقل و حجم المپ ها را کاهش می دهد
  
  ) Bulb Crasher(دستگاه خرد کننده المپ ها  2-8

لیتري است که داراي  205این دستگاه یک بشکه استوانه اي شکل 
. یک لوله ورودي و فیلترهایی جهت جذب بخارات جیوه می باشد
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 40

داراي سیستم فیلتراسیون به کمک فن می باشد تا  این دستگاه
براي این کار درون . کردن را تصفیه کند غبارات حاصل از خرد
چون هنگام خرد کردن ، وجود دارد )خالء(دستگاه یک فشار منفی 

 ،المپ هاي فلورسنت محل شکسته شدن المپ مشخص نیست
 جهت آب. حذف غبارات در همان کانال اصلی تعبیه شده است

بندي و جلوگیري از هر گونه خروج بخارات جیوه از یک سیستم 
در این سیستم مواد حاصل از . آب بندي فنري استفاده می گردد

این . عملیات خرد کردن وارد یکسري مخازن بزرگ می شود
سیستم داراي سیستم چرخش و برخورد با موانع است و در این 

د شده و توسط فن بین پودر هاي چسبیده به شیشه المپ نیز آزا
شیشه ها نیز از قطعات آلومینیومی . مکیده می شود تا فیلتر شوند

المپ جدا شده و هر یک در ظروف مخصوص به خود ریخته می 
  .  شوند
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  دستگاه خرد کننده المپ – 8شکل 

  
  مراحل بازیافت المپ ها   2-9

المپ ها در کشورهاي مختلف به طرق مختلفی بازیافت می شوند 
راحل کلی آنها شامل شش بخش اصلی می باشند که به ترتیب اما م

  : عبارتند از
اتاق کنترل که کلیه تجهیزات کارخانه توسط آن کنترل می  )الف

  .گردد
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 42

در بخش اول : بخش تفکیک، که از دو بخش تشکیل می شود  )ب
المپ ها خرد شده و در بخش دوم کلیه ترکیبات از یکدیگر 

  .تفکیک می گردند
حذف بخار توسط فیلتر، که داراي قابلیت جذب ذرات بخش  )ج

  .میکرون می باشد 5کمتر از 
کربن فعال که جهت حذف کامل  )خروجی(بخش دودکش  )د

که از طرق دیگر قابل (میکرون و بخار جیوه  5ذرات کمتر از 
  .بکار می رود )حذف نیست

بخش شستشو، که در این مرحله پودر فسفر به همراه جیوه اي  )ه
به شیشه المپ ها چسبیده اند شسته می شوند و به وسیله عمل  که

  .جیوه از فسفر جدا می شود ،تقطیر
بخش سانتریفیوژ، که در آن کلیه مواد از شیشه هاي المپ جدا  )و

  . می گردند
المپ ها بر روي صفحه بارگیر که در جلوي بخش  ،در ابتدا

مستقیما سپس المپ ها . تفکیک نصب شده است، تخلیه می شوند
توسط نوار نقاله وارد بخش تفکیک می گردند، وقتی مخزن مورد 

سپس پسماندها . نظر به اندازه کافی پر شد، درب آن بسته می شود
خرد شده و بخار جیوه و پودر فسفر موجود در آنها توسط یک 

که در فیلترهاي مخزن تعبیه شده است مکیده  )خالء(فشار منفی 
س از خرد شدن، پسماندها به بخش پ. شده و ذخیره می گردد

بعدي دستگاه انتقال داده شده و تمامی پسماندهاي خرد شده از هم 
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فیلترهاي تعبیه . تفکیک شده و در مخازن مختلف قرار می گیرند
پس از عمل . میکرون می باشند 5شده داراي جذب ذرات کمتر از 

تفکیک، شیشه هاي خرد شده المپ که داراي مقداري فسفر و 
یوه است شسته می شوند تا قطرات جیوه و پودرهاي چسبیده به ج

شیشه هاي المپ ها نیز از آنها جدا شوند، آب حاصل از این 
فرآیند وارد مخازن بزرگ تقطیر شده و توسط عمل تقطیر، جیوه از 

کالهک هاي : سپس تمامی مواد شامل. فسفر جدا می شود
ی، فلزات و مواد آلومینیومی و پالستیکی، ترکیبات الکترونیک

پالستیکی توسط دستگاه سانتریفیوژ از شیشه المپ ها تفکیک شده 
و شیشه ها در یک مخزن مشخص جمع آوري گشته و جهت 

کالهک هاي . بازیافت به کارخانجات تولید شیشه ارسال می گردند
آلومینیومی و پالستیکی المپها معموال پرس شده و جهت بازیافت 

فیلترهاي . وم و پالستیک ارسال می گردندبه کارخانجات آلومینی
داراي پودر فسفر و بخار جیوه هم جهت استخراج جیوه از پودر 

  .فسفر به کارخانه مربوطه ارسال می گردد
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  خرده شیشه هاي المپ – 9شکل 
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  کالهک آلومینیومی و پالستیکی انتهاي المپ ها – 10شکل   
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  عمل تقطیر تفکیک جیوه و پودر فسفر از طریق – 11شکل 

  
ساعت طول خواهد کشید و  16تقطیر جیوه از پودر فسفر حدود 

با این کار، . درجه سانتیگراد گرم شود 800پودر بایستی تا دماي 
جیوه تبخیر شده و یک پودر فسفر خنثی باقی می ماند که می توان 

در ادامه، جیوه تبخیر . از آن در بخش ساخت و ساز استفاده کرد
مقدار جیوه حاصل از . ردیده و استخراج می شودشده نیز سرد گ
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  47  ■  بازیافت المپ هاي مهتابی و کم مصرف    

این عملیات کم است ولی خطرات بهداشتی و ایمنی آن بسیار 
جات بازیافت براین اساس از کارکنان کارخان. نگران کننده است

به صورت دوره اي نمونه گیري می شود تا سالمت آنها نیز  جیوه
براي  .کیفیت هواي محیط کار نیز کنترل می شود. حفظ شود

پرسنلی که در زمینه جابجایی المپ ها فعالیت دارند، وسایل 
یک سیستم . حفاظت شخصی مثل کفش و ماسک تهیه می گردد

جاروبرقی صنعتی نیز براي تمیز کردن المپهاي شکسته شده و کف 
حال ممکن است این سوال در ذهن به . کارخانه تعبیه می شود

ل شکسته شود چه باید وجود آید که اگر این المپ ها در مناز
کرد؟ آیا باید از جاروهاي برقی و یا دستی جهت جمع آوري آنها 
استفاده نمود؟ آیا باید از پارچه هاي خیس جهت پاکسازي آنها از 

  سطوح مختلف استفاده نمود؟
  
پاکسازي المپ هاي شکسته در مکان هاي  روشهاي 2-10

    مسکونی و اداري
هاي کم مصرف و مهتابی داراي  همانگونه که اشاره گردید المپ

وقتی در منزل شما المپی بشکند، . مقدار اندکی جیوه می باشند
براي . مقداري از این جیوه به صورت بخار جیوه آزاد می شود

یري بخارهاي جیوه، آژانس حفاظت کاهش در معرض قرار گ
محیط زیست آمریکا توصیه هایی را براي مناطق مسکونی جهت 
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  مپ هاي مهتابی و کم مصرفبازیافت ال   ■ 48

پاکسازي و امحاء صحیح این نوع از پسماندها بیان کرده است که 
  : به شرح زیر می باشد

 
  قبل از پاکسازي 2-10-1
اگر داراي فرزند یا حیوان خانگی هستید، سریعا آنها را از اتاق  )1

  .ستگی المپ ها دور کنیدو محل شک
درب ها و پنجره ها را باز کنید و خودتان هم آن محیط را براي  )2
  .دقیقه ترك کنید 10تا  5
  .کلیه سیستم هاي تهویه و گرمایشی را خاموش کنید )3
کلیه وسایلی را که براي پاکسازي المپ هاي شکسته نیاز دارید  )4

  :این وسایل عبارتند از، سریعا آماده کنید
  کاغذي محکم یا مقوایی نازك )الف
  چسب نواري )ب
  حوله مرطوب )ج
ظرف شیشه اي با درپوش فلزي یا کیسه هاي پالستیکی محکم  )د

  و مقاوم
  
  مراحل پاکسازي سطوح سخت، فرش و قالیچه ها  2-10-2
با احتیاط کامل به وسیله کاغذي محکم یا مقوایی نازك اقدام  )1

پودر فسفر نموده و کاغذ و شیشه  به جمع آوري تکه هاي شیشه و
ها را درون ظرف شیشه اي داراي درب فلزي یاکیسه پالستیکی 

  .مقاوم بریزید
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از نوار چسب براي برداشتن تکه هاي کوچک باقی مانده شیشه  )2
ه یسو پودر استفاده کنید و آنها را درون شیشه درب دار یا ک

  .پالستیکی مقاوم قرار دهید
پ ها را با یک حوله مرطوب تمیز کرده و مکان شکستگی الم )3

  .قرار دهیدمقاوم آن را درون ظرف شیشه اي یا کیسه پالستیکی 
جارو کردن سطوح سخت در طول پاکسازي گزینه مناسبی  )4

نیست زیرا باعث گسترش پودرهاي حاوي جیوه و بخار جیوه می 
 گردد، مگر اینکه پس از کلیه مراحل پاکسازي هنوز تکه هایی ریز

اگر نیاز به جارو کردن بود . از شیشه هاي شکسته باقی مانده باشد
  :باید به موارد ذیل توجه شود

  .درب و پنجره ها را باز کنید )الف
کیسه جاروبرقی و لوله ي خرطومی آن را پس از پاکسازي  )ب

  .محل، درون یک کیسه پالستیکی مقاوم قرار دهید
ا را در استان خود سپس نحوه امحاء این نوع از پسمانده )ج

المپ هاي  استان ها و ایالت هازیرا در بعضی از  ،بررسی کنید
به محل  ،شرکت هاي مربوطه )شکسته یا سالم(فلورسنت را 

اما اگر در ایالت یا استان شما این . مرکزي بازیافت انتقال می دهند
شرکت ها وجود نداشت، این پسماندها را با رعایت اصول ایمنی 

  .اي زباله بیرون از خانه خود قرار دهیددرون سطل ه
بدون معطلی کلیه تکه هاي المپ جمع آوري شده و وسایل  )د

را به بیرون ... کیسه جاروبرقی، شیشه درب دار و: پاکسازي شامل
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از منزل منتقل کرده و درون سطل زباله قرار دهید، پس از آن سریعا 
  .دست هاي خود را با آب و صابون بشویید

ه بدهید هوا براي مدت چند ساعت در محل شکستگی اجاز )ه
المپ ها در گردش باشد تا بخارات جیوه به طور کامل از محل 

  .مربوطه خارج شود
  
  اقدامات الزم جهت جلوگیري از شکستن المپ ها 2-10-3

اقداماتی که شما می توانید براي جلوگیري از شکستن المپ ها در 
  : ید به شرح زیر می باشدمنازل و یا محل کار خود انجام ده

  .همیشه هنگام جابجا کردن المپ ها احتیاط کنید )الف
در صورت امکان هنگام حمل، المپ ها را درون پالستیک  )ب

  .بپیچید
از المپ هاي کم مصرف و مهتابی در مکان هایی که احتمال  )ج

  .استفاده نکنید... شکستن آنها زیاد است مثل مکانهاي بازي و
از المپ هاي داراي محافظ شیشه اي یا پالستیکی  سعی کنید )د

  . استفاده کنید تا قسمت شیشه اي المپ آسیبی نبیند
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  فصل سوم
  مدیریت بازیافت المپها در تعدادي از کشورهاي جهان

در این فصل به بررسی روش هاي مدیریتی و جمع آوري المپ 
بوطه در هاي کم مصرف و مهتابی و تعدادي از قوانین مر

  .کشورهاي مختلف جهان پرداخته می شود
  

  قاره آمریکا
  کشور آمریکا 1-3

در کشور آمریکا برنامه هاي گوناگونی براي جمع آوري المپ هاي 
  : شامل این برنامه ها عمدتاً. کم مصرف و مهتابی وجود دارد

   )mail-back(برنامه هاي برگشت از طریق پست  )الف
از مراکز خرده و عمده فروشی می برنامه هاي جمع آوري  )ب

  .باشد
  
  برنامه هاي بازگرداندن المپ ها از طریق پست  1-3-1

در کشور آمریکا برنامه ارسال لوازم خراب یا دور انداختنی مصرف 
کننده از طریق پست جهت بازیافت به شرکت هاي بازیافت کننده 
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  با برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهاي صنعتی آشنایی   ■ 52

یق پسماندهایی که از این طر. چند سالی است که صورت می گیرد
باتري ها، موبایل ها، قطعات : مرجوع می شوند عبارتند از

الکترونیکی کوچک، دارو و مواد داروسازي، دماسنج هاي داراي 
اخیرا از این روش براي جمع آوري المپ هاي کم مصرف . جیوه

از مزایاي این روش این است که در . و مهتابی نیز استفاده می شود
از مراکز دپوي موقت پسماند  بسیاري از مناطق روستایی، مردم

فاصله زیادي دارند و امکان انتقال پسماندها به این مراکز امکان 
پذیر نیست اما در تمامی روستاهاي دور افتاده اداره پست و یا 

  . صندوق پست وجود داشته و مردم به آسانی به آن دسترسی دارند
برنامه بازیافت المپ هاي کم  )USPS(سرویس پستی آمریکا 

مصرف و مهتابی را به صورت پایلوت در دستور کار خود قرار 
داده است و با دو مرکز تولید کننده المپ ها و بازیافت کننده آنها 

همچنین جهت کمک به مصرف . قراردادي را منعقد کرده است
کنندگان و بازیافت صحیح المپ هاي ارسال شده، المپ هاي 

پوي موقت واحد مصرف شده و خراب یا شکسته را به محل د
بازیافت کننده تحویل می دهد و از واحد تولید کننده، المپ هاي 

  .جدیدي را براي مصرف کننده ارسال می کنند
اداره پست و بیش از  37000سرویس پستی آمریکا داراي بیش از 

عدد صندوق پستی قابل دسترس براي مناطق مسکونی  300000
 ،در امر تحویل المپ سرویس پستی آمریکا جهت تشویق. می باشد

مامورین پست، پکیج . تسهیالت ویژه اي را در نظر گرفته است
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المپ هاي سوخته و خراب را دریافت نموده و یک پکیجی شامل 
المپ هاي نو را به صورت کامال رایگان در اختیار مصرف کنندگان 

هزینه پستی نیز توسط واحد بازیافت کننده پس از . قرار می دهند
  .ید کاالي مورد نظر از مامور پست، پرداخت می گردددریافت رس

مصرف کنندگان هنگام تحویل المپ هاي سوخته براي جلوگیري 
از شکستن المپ ها و آلودگی محیط زیست باید المپ ها را درون 

قرار دهند و  Recycle Packیک بسته هایی به نام بسته بازیافت یا 
ریق اینترنت قابل این پک ها از ط. درب آن را محکم ببندند

هزینه پک هاي بازیافت المپ هاي کم مصرف . سفارش می باشند
عدد المپ کم  12دالر بوده و درون هر پک تعداد  59/29و مهتابی 

انجمن بازیافت  وب سایتدر . مصرف و مهتابی جا می گیرد
اسامی بازیافت کنندگان المپ که عضو  ،)ALMR(کنندگان جیوه 

ه صورت فهرست وار اعالم نموده به گونه این انجمن هستند را ب
اي که مصرف کنندگان قادرند مراکز خاص نزدیک به محل 

  .سکونت خود را در آن بیابند
به عنوان . البته استفاده از این روش مشکالتی را هم به همراه دارد

نمودن از پک بازیافت به مدت طوالنی  محافظتمثال ممکن است 
  . صرف کننده مقدور نباشدو سپس پست نمودن آن براي م
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 پک بازیافت المپ مهتابی – 12شکل 

  
  عمده و خرده فروشی آمریکا فروشگاه هاي 2-3-1

 2008از اول ماه می سال  ،بر اساس قانون ایالت ماساچوست
المپ هاي مهتابی و کم : پسماندهاي خانگی داراي جیوه نظیر

ه خانگی نباید در سطل هاي زبال... مصرف، باتري ساعت ها و 
این نوع از پسماندها که داراي جیوه می باشند باید به . قرار بگیرند

 جمع آوريیکی از راه هاي . مکان هاي مناسبی انتقال داده شوند
المپ هاي مهتابی و کم مصرف در کشور آمریکا این است که به 
استفاده از برنامه هاي طراحی شده در فروشگاه هاي خرده فروشی 

این فروشگاه ها مسئول . اي عمده فروشی بپردازندمحلی و مکان ه
هستند تا به افراد اطمینان دهند که المپ هاي جمع آوري شده به 
صورت صحیح جابجا، برچسب زنی و بسته بندي شده و جهت 

در ماه جوالي سال . بازیافت به مکان مناسبی ارسال می گردند
براي  )Home Depot(یک کمپین سراسري بازیافت با عنوان  2008
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شهروندانی که خواهان بازیافت المپ هاي کم مصرف خود در هر 
این . منطقه ي خود در ایاالت متحده هستند، راه اندازي شد 1973

طرحی را جهت بازیافت المپ هاي  2009موسسه در نوامبر سال 
کم مصرف ساماندهی کرد، در این طرح کلیه مصرف کنندگان 

اي خراب یا شکسته خود را به المپ هاي کم مصرف باید المپ ه
با یک  Home Depotموسسه . فروشگاه مربوطه تحویل دهند

کمپانی مدیریت زیست محیطی مجاز قرارداد منعقد کرده که این 
حمل و نقل و بازیافت ایمن و منطبق ، کمپانی مسئولیت بسته بندي

این موسسه کلیه  ضمنا. با تعهدات زیست محیطی را به عهده دارد
  . هاي مربوطه را عهده دار می باشدهزینه 

  
قوانین و مقررات جمع آوري و بازیافت المپ هاي کم  3-3-1

  : مصرف و مهتابی در آمریکا
  ایالت ماساچوست )الف

و  )2006(بر اساس قانون مدیریت جیوه در ایالت ماساچوست 
قوانین موجود در دپارتمان حفاظت محیط زیست این ایالت، یک 

زیافت المپ هاي جیوه اي تولید شده از سال هدف کلی براي با
به بعد که مستعمل می شوند تعریف گردید که به شرح زیر  2008

  : می باشد
  المپ هاي جیوه اي تولید شده در ایالت % 30باید

 .بازیافت گردند 2008دسامبر  31ماساچوست  تا تاریخ 
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  المپ هاي جیوه اي تولید شده در ایالت % 40باید
 .بازیافت گردند 2009دسامبر  31ا تاریخ ماساچوست  ت

  المپ هاي جیوه اي تولید شده در ایالت % 50باید
 .بازیافت گردند 2010دسامبر  31ماساچوست  تا تاریخ 

  المپ هاي جیوه اي تولید شده در ایالت % 70باید
 .بازیافت گردند 2011دسامبر  31ماساچوست  تا تاریخ 

بازیافت المپ هاي جیوه  اگر این هدف کلی توسط کارخانجات
میلیون دالر را به دپارتمان  1اي محقق نشود، آنها باید ساالنه مبلغ 

حفاظت محیط زیست ماساچوست براي اعطاء آن به شهرداري ها 
یا متخصصان منطقه اي جهت تسهیل در رسیدن به این هدف کلی، 

  . پرداخت کنند
  ایالت کالیفرنیا )ب

و کاهش مواد  موثرقانون روشنایی  2007ایالت کالیفرنیا در سال 
این الیحه مستلزم کاهش استفاده از . سمی را به تصویب رساند

انرژي براي روشنایی، استفاده از تکنولوژي هاي کارآمدتر براي 
روشنایی، کاهش پسماندهاي خطرناك و افزایش فرصت هاي 

گروه کنترل مواد سمی  ،همچنین این الیحه. بازیافت می باشد
کالیفرنیا را بر آن داشته که نوعی گروه ضربت را جهت ارائه ایالت 

هزینه به منظور  کمتوصیه هایی براي اکثر روش هاي کارآمد و 
  .جمع آوري و بازیافت المپ هاي کم مصرف ایجاد نماید

  ایالت مین )ج
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 ملزم می کندتولیدکنندگان المپ ها را  )Maine(قوانین ایالت مین  
اي جمع آوري و بازیافت المپ هاي کم که طرح ها و برنامه ه

بر اساس . مصرف و مهتابی را براي مشتریان خود به اجرا درآورند
شهروندان باید المپ هاي کم مصرف و مهتابی  ،قوانین این ایالت

خود را در صورت خرابی و یا سوختگی داخل روزنامه یا کیسه 
ی بسته پالستیکی سربسته قرار داده و با رعایت کامل نکات ایمن

  .بندي نمایند
  ایالت واشنگتن )د
سازمان محیط زیست ایالت واشنگتن اقدام به ایجاد خط تلفن  

گویا و بانک اطالعاتی شرکت هاي بازیافت پسماندهاي خطرناك 
از  " 1-800بازیافت  "در این ایالت نموده است که تحت عنوان  

وجود در این بانک اطالعاتی براي کلیه ساکنین م. آن یاد می شود
ایالت واشنگتن قابل دسترسی می باشد تا با استفاده از آن بتوانند 
مراکز و مکان هایی را که پسماندهاي خطرناك را به طور ایمن دفع 

 . و بازیافت می کنند، شناسایی نمایند
  
  کشور کانادا 2-3

در کانادا، تعداد  2004بر اساس برآوردهاي به عمل آمده در سال 
 7بازیافت شد که این میزان  ،المپ جیوه ايعدد  4.279.300

میلیون عدد المپ جیوه اي تخمین زده شده است  60درصد از کل 
از میزان المپ هاي . می شود بازیافتچرخه  واردکه هر ساله 
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 )عدد المپ 128400حدودا تعداد (درصد از آنها  3جیوه اي، تنها 
  .از نوع المپ هاي مهتابی و کم مصرف بوده اند

دولت فدرال کانادا اعالم نمود که فروش  2007ماه آوریل سال در 
ممنوع بوده و هدف  2012المپ هاي رشته اي نامرغوب تا سال 

این سازمان تالشی در جهت کاهش تولید گازهاي گلخانه اي و 
تولید برق با سوخت . کاهش سایر آلودگی هاي جوي بوده است

ر را در کشور درصد از جیوه موجود در اتمسف 27ذغال سنگ،
هم اکنون در سراسر کانادا مراکز خرده  .کانادا از آن خود کرده است

  .و عمده فروشی ها، مشغول به جمع آوري المپ ها می باشند
  
  سیاست هاي جمع آوري و مدیریتی المپ ها در کانادا 2-3-1

، کلیه مراکز فروش لوازم خانگی موجود در کانادا 2001از سال 
از مشتریان ي رایگان المپ هاي کم مصرف اقدام به جمع آور

، Totemموسسه لوازم خانگی . جهت بازیافت آنها نمودند ،خود
یک فروشگاه زنجیره اي فروش لوازم خانگی در آلبرتا کانادا می 

در  ،مردمالمپ هاي کم مصرف  دریافتباشد که اخیرا اقدام به 
 ،یستمدر این س. فروشگاه خود در آلبرتا نموده است 15تمامی 

مصرف کنندگان قادرند تا المپ هاي سوخته و یا خراب خود را به 
یک . صورت رایگان جهت بازیافت به این مراکز تحویل دهند

سطل بازیافت در نزدیکی ورودي هر فروشگاه قرار داده شده که 
عالمت ها و دستور العمل هایی را براي مصرف کنندگان جهت 
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راب خود و قرار دادن آنها بسته بندي المپ هاي سوخته و یا خ
هنگامی که ظرف مورد  .درون یک ظرف مخصوص، شرح می دهد

نظر پر شد، فروشگاه آن را پلمپ کرده، یک برچسب پستی بر 
. روي آن نصب و آن را براي واحد بازیافت کننده ارسال می کند

    .عدد المپ را دارا می باشد 50هر ظرف گنجایش حدود 
در کانادا با مشارکت شرکت  Home Depotموسسه  2007در سال 

بازیافت المپ فیلیپس، برنامه بازیافت المپ هاي کم مصرف خود 
مردم کشور کانادا می توانند المپ هاي کم مصرف . را اعالم نمود

 Homeمرکز  160خود را براي بازیافت رایگان به هر کدام از 

Depot موجود در سرتاسر کانادا تحویل دهند.  
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رف نگهداري المپ هاي کم مصرف بیرون از فروشگاه هاي ظ –13شکل 

  لوازم خانگی
  قاره آسیا

امروزه اکثر المپ هاي کم مصرف در آسیا تولید می شوند و کشور 
چین به عنوان بزرگترین تولید کننده المپ هاي کم مصرف در 

کشورهاي آسیایی عالوه بر تولید المپ . جهان شناخته شده است
رین مصرف کننده ي این نوع از المپ ها نیز هاي کم مصرف، بیشت

با این وجود گزینه هاي بازیافت المپ هاي کم مصرف . هستند
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موجود و هزینه هاي جمع آوري و بازیافت آنها از کشوري به 
  . کشور دیگر متفاوت است

  
  تایوانکشور  3-3

برنامه  )TEPA(، اداره حفاظت محیط زیست تایوان 2002در سال 
قانون دفن زباله این  زیر نظرفلورسنت اجباري را  بازیافت المپ

مصرف کنندگان  2004از اول نوامبر سال . کشور به اجرا درآورد
می توانستند المپ هاي فلورسنت مصرف شده خود را در هر 

 .دهند هستند، تحویل المپ ها مغازه اي در تایوان که فروشنده
زیست تایوان فروشندگانی که از همکاري با اداره حفاظت محیط 

درباره پروژه بازیافت المپ هاي کم مصرف و مهتابی سرباز می 
المپ هاي جمع آوري شده به یکی از . زدند، جریمه می شدند

چهار مکان احیاء جیوه مورد تایید در کشور تایوان فرستاده می 
  . شوند

اداره حفاظت محیط زیست تایوان برآورد کرده است که در سال 
میلیون عدد المپ مهتابی در این کشور به  895، حدود 2001

. تن می باشد 8900فروش رسیده است که این تعداد المپ برابر با 
تن المپ  7800این اداره همچنین گزارش داده است که تعداد 

بازیافت شده  2003در سال  )میلیون عدد المپ 78حدود (مهتابی 
طرح حاوي  با برآورد اینکه هر المپ جمع آوري شده در این. اند
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 390معادل (هزار پوند جیوه  860میلی گرم جیوه باشد، حدود  5
  .بدست آمده است 2003از المپ هاي مهتابی در سال  )تن جیوه

  
  )شهر هنگ کنگ(چین  کشور 4-3

در  2006میلیون عدد المپ کم مصرف در سال  35تقریبا حدود 
هنگ کنگ به فروش رسیده است که در مقایسه با فروش المپ 

تخمین  2006میلیون عدد در سال  345هاي رشته اي که حدود 
 Sun Shineدر ماه نوامبر شرکت . زده می شود، بسیار اندك است

به عنوان یک تولید کننده المپ در هنگ  )با مسئولیت محدود(
کنگ و چین نخستین طرح بازیافت المپ هاي کم مصرف را در 

امه اشخاص مصرف بر اساس این برن. هنگ کنگ به اجرا درآورد
کننده مجاز بودند المپ هاي کم مصرف خود را به هر یک از 

شرکت . تحویل دهند جمع آوريفروشگاه هاي زنجیره اي جهت 
Sun Shine  همچنین به منظور تشویق مردم به ادامه استفاده بیشتر

دالر کوپن نقدي را براي  500از المپ هاي کم مصرف و مهتابی 
  .ف جدید ارائه نمودخرید المپ هاي کم مصر

 2008برنامه بازیافت المپ هاي کم مصرف که در ماه مارس سال 
موجب جمع آوري و بازیافت کلیه  ،در این کشور به اجرا درآمد

این برنامه . المپ هاي کم مصرف تولید شده در آن سال گردید
عضو صنعت نورپردازي این  15یک طرح داوطلبانه بود که توسط 

ي شد و توسط وزارت حفاظت از محیط زیست کشور بنیان گذار
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دولت هنگ کنگ و سایر ارگان هاي زیست محیطی غیر دولتی 
تولید کنندگان و عرضه کنندگان المپ . مورد حمایت قرار گرفت

هاي مهتابی و کم مصرف در شهر هنگ کنگ موظف شدند در 
قبال مدیریت صحیح المپ هاي تاریخ مصرف گذشته خود، برنامه 

  .یافت آن ها را هم تهیه کننددقیق باز
شهروندان شهر هنگ کنگ کشور چین در این برنامه موظفند المپ 
هاي خراب و یا سوخته خود را به یکی از مراکز جمع آوري تعیین 

مانند مراکز خرید و (عمومی  اماکنشده در پایگاه هاي معین، 
و یا مغازه هاي تعمیرات تلفن همراه تحویل  )خرده فروشی ها

المپ هاي جمع آوري شده جهت جداسازي و بازیافت به . ددهن
  .دنمراکز بازیافت این نوع از پسماند ها ارسال می گرد
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  قاره اروپا
  کشور آلمان 5-3

قانون کشور آلمان، تولید کنندگان المپ ها  2006از ماه مارس سال 
را بر آن داشت تا المپ هاي مصرف شده را به منظور جلوگیري از 

 Lightشرکت. کنند فتخطرناك به محیط زیست بازیا ورود مواد

Cycle Returlogistik   از سوي تولید کنندگان المپ، مسئولیت
المپ هاي مصرف شده را در سراسر آلمان بر عهده  فتبازیا

 پیرامونآگاهی عموم مردم  سطح اطالع رسانی و باال بردن. گرفت
ر وظایف نیز از دیگ مهتابی و کم مصرفدفع صحیح المپ هاي 

عدد میلیون  150تعداد  2006در سال . بود Light cycleکمپانی 
%  40عبارت بود از  تعدادالمپ در این کشور فروخته شد که این 

در . المپ هاي تخلیه%  5المپ مهتابی، %  55المپ کم مصرف،  
میلیون المپ دفع می شد که از این  110همین سال باید حدود 

اما طی سال . مپ به طور صحیح دفع شدمیلیون ال 40میزان تنها 
هاي اخیر کشور آلمان با بکار گیري تکنولوژي هاي جدید به یکی 
از کشورهاي صاحب نام در حوزه بازیافت المپ ها مبدل گشته 

  .است
  
  کشور لهستان 6-3

در این  2005در ماه جوالي سال  روشناییقانون بازیافت تجهیزات 
 2005ماه اکتبر سال  21ن در آ اجرايکشور به تصویب رسید و 
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بر اساس این قانون، سه گروه وجود دارند که در . اجباري گردید
قبال مدیریت پسماندهاي الکتریکی و الکترونیکی مسئول هستند 

  : که عبارتند از
تولیدکنندگان، وارد کنندگان و توزیع (اشخاص بازاریاب  )1

) اشندکنندگانی که داراي برند مخصوص خود در فروش می ب
موظفند تا مراحل مربوط به جمع آوري و بازیافت پسماندهاي 
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را ساماندهی و از لحاظ اقتصادي 

  .مدیریت نمایند
توزیع کنندگان عمده و خرده فروشان باید در صورتی که  )2

می نمایند،  تجهیزات روشناییمصرف کننده، اقدام به خریداري 
  .را به طور رایگان تحویل بگیرند تجهیزاتن پسماندهاي ای

مصرف کنندگان موظفند تا پسماندهاي این نوع تجهیزات را به  )3
  .مکان هاي تعیین شده جمع آوري پسماند تحویل دهند

منتشر شد، در کشور  2008طی گزارشی که در ماه آوریل سال 
ه ب 2007کمپانی وجود دارد که تا پایان سال  9259لهستان تعداد 

صورت مستقیم و غیر مستقیم در امر مدیریت تجهیزات روشنایی و 
بازیافت پسماندهاي تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ایفاي نقش 

  : می کردند که عبارتند از
شرکت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را به  2677تعداد  )الف

  .بازار عرضه می کردند
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هیزات الکتریکی و شرکت جمع آوري کننده تج 6413تعداد  )ب
  .الکترونیکی بودند

شرکت پردازشگر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  99تعداد  )ج
  .بودند

شرکت بازیافت کننده تجهیزات الکتریکی و  65تعداد  )د
  .الکترونیکی بودند

شرکت بازیابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را  5تعداد  )ه
  .عهده دار بودند

  
  کشور رومانی 7-3

طرح جمع آوري المپ هاي فرسوده و مصرف شده در اوایل سال 
 Recolampانجمنی تحت عنوان . در رومانی آغاز شد 2008

پیرامون بازیافت المپ ها در این کشور وجود دارد که توسط 
هر . شرکت هاي فیلیپس و جنرال الکتریک بنیان گذاري شده اند

ود، مشتري زمان که یک المپ کم مصرف یا مهتابی خریداري ش
براي جمع آوري المپ ها ظروف . باید هزینه تمبر سبز را بپردازد

مخصوصی تعبیه شده است که  این ظروف در نمایندگی هاي 
المپ هاي . فروش المپ و نقاط دفن زباله شهري قرار می گیرند

جمع آوري شده در این ظروف توسط اپراتورهاي مجاز محلی به 
اکثر المپ هاي مصرف شده . ی شوندمراکز بازیافت انتقال داده م

در رومانی جز المپ هاي کم مصرف بوده که به کشور آلمان 
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ارسال می شود و در آنجا بازیافت گشته و ذرات خطرناك این 
  .پسماندها در مناطق ویژه امحاء می گردند

  
  کشور جمهوري چک 8-3

رسیده و مورد تایید  ثبتدر کشور چک به  Ekolampشرکت 
ط زیست این کشور جهت مدیریت پسماندهاي سازمان محی

این شرکت متعهد شده است تا . می باشد و الکترونیکی الکتریکی
استفاده شده را صرف نظر از مارك یا  روشناییتمامی تجهیزات 

این شرکت داراي شبکه . تاریخ توزیع در بازار جمع آوري نماید
 در سراسر کشور اي براي جمع آوري پسماندهاي الکتریکی

بوده و نقاط مشخصی را به خود اختصاص داده  جمهوري چک
شخص مصرف کننده می تواند المپ هاي مصرف شده و یا . است

سوخته خود را در زمان خرید المپ جدید به مسئول مربوطه 
پردازش روشنایی کل میزان تجهیزات  2007در سال . تحویل دهد

تن  123تن المپ کم مصرف و  527متشکل از (تن  650شده به 
  .رسید) المپ مهتابی

  
  کشور فرانسه 9-3

از کل تعداد المپ هاي کم مصرف و مهتابی تولید  2005در سال 
تعداد قابل توجهی جمع آوري شده اند که ، شده در کشور فرانسه

%  23این جمع آوري توسط جمع آوري کنندگان پسماند، %  55
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جمع آوري این %  15، این جمع آوري توسط توزیع کنندگان المپ
باقی مانده %  7توسط ظروف مخصوص جمع آوري المپ و 

در کشور فرانسه نیز . توسط شهرداري و شهروندان صورت گرفت
مانند سایر کشور هاي اروپایی مشتریان می توانند المپ هاي 
قدیمی خود را در زمان خرید المپ هاي جدید به فروشگاه 

  .تحویل دهند
  

  قاره اقیانوسیه
  سترالیاکشور ا  10-3

در سال هاي اخیر، فروش المپ هاي کم مصرف در استرالیا 
میلیون عدد المپ کم  15بیش از  2006در سال . افزایش یافته است

حدود  در سال هاي اخیر. مصرف در استرالیا به فروش رسیده است
شده اند که  به پسماند مبدل میلیون عدد المپ هاي داراي جیوه 70

عدد از این المپ ها را المپ هاي کم  میلیون 20تقریبا حدود 
 , U-tube(مانند  روشناییمصرف و مابقی آنها را وسایل متفرقه 

Circline( شامل می شوند.  
  

  سیاست هاي جمع آوري و مدیریتی المپ ها در استرالیا 10-3-1
Flash Back  یک مرکز خدماتی رایگان بازیافت المپ هاي کم

کشور استرالیا در دسترس می  که در ایالت ویکتوریا استمصرف 
افراد می توانند المپ هاي کم مصرف و مهتابی خراب و یا . باشد
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سوخته خود را به مراکز عمده و خرده فروش عضو این طرح 
تحویل داده و آنها را درون جعبه هاي مخصوص و تعبیه شده 

Flash Back سپس کمپانی مدیریت پسماند . قرار دهندCMA Eco 

Cycle ت المپ هاي جمع آوري شده از سطح مراکز عمده و بازیاف
  .بر عهده می گیردخرده فروشی را 

 CMA Eco Cycle  یک شرکت بازیافت کننده خصوصی جیوه
است که طیف وسیعی از خدمات بازیافت المپ هاي جیوه اي در 

روشی که . استرالیا و نیوزلند را به مراکز جمع آوري ارائه می دهد
آزمایشی پیش رو گرفت بر گرفته از طرح  این کمپانی به طور
که اقدام به تهیه کیت هاي  ، به این صورتایالت واشنگتن بود

بازیافت المپ نمود و از مردم ایالت ویکتوریا خواست تا المپ 
هاي خود را درون آن قرار داده و به مراکز مجاز این کمپانی در 

گشت بازدلیل سرتاسر ایالت ویکتوریا تحویل دهند که این طرح به 
خیلی مورد استقبال مردم این ایالت  مصرف شده، تعداد کمی المپ

 Flashطور کلی تا به امروز در استرالیا برنامه به . قرار نگرفت

Back بیش از طرح  ،در مراکز عمده و خرده فروشیCMA Eco 

Cycle موفقیت آمیز بوده است.  
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  فصل چهارم
  بازیافت المپ ها در ایران

ر این فصل به بررسی وضعیت بازیافت المپ ها در ایران و کمی د
ها و کاستی هاي پیش روي مدیریت این نوع از پسماندها پرداخته 

  .می شود
موضوع ، ها در حالی که با اجراي طرح بزرگ هدفمند نمودن یارانه

صرفه جویی در مصرف انرژي و کاهش هزینه هاي مربوطه مورد 
گرفته است، استفاده از محصوالت با بهره توجه ویژه همگان قرار 

وري انرژي باال، ضمن حفظ نیازها و خواسته هاي مصرف 
در این . کنندگان به تحقق این مسئله کمک شایانی خواهد نمود

راستا اطالع رسانی گسترده اي در شاخه روشنایی کشور در 
خصوص لزوم استفاده از المپ هاي کم مصرف بجاي المپ هاي 

ر سایت هاي مختلف و از جمله سایت سازمان بهره رشته اي د
انجام شده و بر این مسئله نیز تأکید  )سانا( وري انرژي ایران

مصرف  هاي کمگردیده است که در صورت استفاده از المپ
در مصرف درصد 80 اي، حداقلهاي رشتهجاي المپه استاندارد ب
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روشنایی هاي برق مصرفی مربوط به  در هزینه% 75انرژي و  
المپ هاي مهتابی و کم مصرف از لحاظ . جویی خواهد شدصرفه

زیست محیطی جزء پسماندهاي ویژه محسوب شده و نیاز به 
قانون  2پسماندهاي ویژه طبق ماده . مدیریت اصولی و دقیق دارند

مدیریت پسماند، به کلیه پسماندهاي گفته می شود که به دلیل باال 
خطرناك از قبیل سمیت، بیماري بودن حداقل یکی از خواص 

زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت 
  . ویژه نیاز داشته باشد

  
  تولید المپ ها در ایران 1-4

در سال هاي اخیر توسعه استفاده از المپ هاي کم مصرف یارانه 
اي، از مهمترین راه کارهاي بهینه سازي مصرف انرژي در منظر 

لین صنعت برق بوده است که به عنوان نقطه عطف این برنامه مسئو
ها می توان به اختصاص اعتبار ویژه توسط دولت جهت توزیع 

میلیون شعله المپ کم مصرف در طول سال هاي  100حداقل 
اشاره نمود، اما تاکنون به چگونگی برخورد با این  1388و  1387

ی رسند توجه المپ ها هنگامی که به پایان طول عمر خود م
شرکت تولید کننده  50در حال حاضر بیش از . چندانی نشده است

المپ هاي مهتابی و کم مصرف در کشور وجود دارد و سالیانه بین 
میلیون شعله  50تا  35میلیون شعله المپ کم مصرف و  70تا  50
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المپ مهتابی در سایر مدل هاي مختلف در سطح کشور توزیع می 
  .گردد

ساعت در شبانه روز  6ه المپ ها حداقل به مدت با فرض این ک
با در نظر گرفتن . سال عمر خواهند نمود 3روشن باشند، حدود 

و کاهش % 30ضریب روشن ماندن المپ ها در شبکه به میزان 
وات به  20وات در جایگزینی یک المپ کم مصرف  70حداقل 

یانه وات، می توان اذعان نمود توزیع سال 100جاي المپ رشته اي 
میلیون شعله المپ کم مصرف، باعث صرفه جویی  70حدود 
گیگا وات ساعت در مصرف انرژي گردیده و نشر  3200حداقل 

میلیون  2گازهاي گلخانه اي از بخش نیروگاهی کشور را به میزان 
المپ هاي مهتابی در مدل هاي . تن در سال کاهش خواهد داد

رند و طول عمر آنها نیز میلی گرم جیوه دا 20تا  5مختلف نیز بین 
با توجه به پیشینه قوي در استفاده از . ساعت است 10000حدود 

سایر المپ هاي مهتابی در کشور به نظر می رسد سالیانه حداقل 
میلیون شعله المپ حاوي جیوه به عنوان زباله دفع گردد که  100

کیلوگرم جیوه  800این تعداد در خوش بینانه ترین شرایط حاوي 
  .اشدمی ب

  
  بازیافت المپ ها در ایران 2-4

در حال حاضر هیچگونه برنامه و طرحی براي بازیافت المپ هاي 
تولید شده در سطح کشور وجود ندارد، به عبارت دیگر کلیه المپ 
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هاي سوخته و یا خرابی که از منازل خارج می شود در سطل هاي 
ر اساس ب. زباله قرار گرفته و با سایر پسماندها دفن می گردند

اطالعات موجود در گروه بازیافت قطعات الکتریکی و الکترونیکی 
اتحادیه صنایع بازیافت ایران، به طور کلی در ایران تنها سه شرکت 
به طور رسمی با نام بازیافت کنندگان پسماندهاي الکتریکی و 
الکترونیکی به ثبت رسیده اند که با مشکالت عدیده اي سر و کار 

  .دارند
برد هاي : حاضر بسیاري از پسماندهاي الکترونیکی ماننددر حال 

خراب یا سوخته کامپیوترها، تلویزیون هاي قدیمی و موبایل ها 
درکشور و سایر پسماندهاي الکتریکی و الکترونیکی، توسط افرادي 

خریداري و جمع آوري شده و در از طریق مزایدات، نامشخص 
از مواد شیمیایی خطرناك و کارگاه ها و مراکز نامعتبر با استفاده 

سمی و یا سوزاندن اقدام به استحصال عناصر با ارزش آنها نظیر 
طال و مس می کنند که می تواند خسارات جبران ناپذیري را براي 

افرادي که به صورت . افراد و محیط زیست در پی داشته باشد
مداوم در معرض بازیافت این نوع از پسماندها در کارخانجات، 

ه ها و آزمایشگاه ها قرار می گیرند باید داراي تجهیزات کارگا
ایمنی کامل بوده و به صورت دوره اي مورد آزمایشات مختلف 

  .قرار گیرند
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  پیش روي بازیافت المپ ها در ایران معضالت و مشکالت 3-4
مشکالت پیش روي صنعت بازیافت در ایران بسیار زیاد می باشد 

ترونیکی نظیر المپ ها نیز از این و پسماندهاي الکتریکی و الک
شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهمترین . قائده مستثنی نیستند

مشکالت پیش روي شرکت هاي بازیافت کننده پسماندهاي 
به . الکتریکی و الکترونیکی در ایران عدم تامین مواد اولیه باشد

دلیل عدم وجود برنامه واحد جهت جمع آوري المپ ها از سطح 
اداري، مراکز خرید و صنایع  -ازل و مجتمع هاي بزرگ تجاري من

مختلف در کشور، کارخانجات با کمبود و بعضا با عدم وجود مواد 
اولیه مواجه شده اند که باعث کاهش و توقف کامل فعالیت هاي 

یا کارخانه می گردد، به طوریکه سه شرکتی که اشاره شد تاکنون 
و یا مقدار پسماند  یکی نگردیده اندموفق به دریافت پسماند الکترون

  . که صرفه اقتصادي ندارد، دریافتی آنها بسیار اندك بوده است
یکی دیگر از مشکالت پیش روي شرکت هاي بازیافت کننده 
پسماندهاي الکتریکی و الکترونیکی هزینه هاي باالي سرمایه 

  .گزاري در این حوزه و عدم وجود حمایت هاي دولتی می باشد
ر مشکالت پیش روي بازیافت المپ ها در ایران عدم فرهنگ ازدیگ

سازي مناسب ارگان هاي مربوطه جهت بازیافت المپ ها و تعبیه 
مکانهاي مناسب جهت تحویل گرفتن پسماندهاي ویژه در سطح 

صنعت بازیافت  لذا .کالن شهرها و شهرهاي کوچک می باشد
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حمایت هاي  المپ همچنان در کشور مهجور می باشند که نیاز به
  .بیشتر و بخصوص فرهنگ سازي سراسري دارد

  
  راه کارهاي پیشنهادي جهت ارتقاء بازیافت المپ ها در ایران 4-4

با توجه به پتانسیل کشور و نیاز مبرم آن به مدیریت پسماندهاي 
ویژه، جهت ارتقاء صنعت بازیافت قطعات الکتریکی و الکترونیکی 

  : ذیل پیشنهاد می گردد به خصوص المپ ها در کشور موارد
، آموزش واطالع رسانی عمومی از طریق رسانه هاي دیداري )1

  .شنیداري و نوشتاري توسط ارگان هاي ذیربط
حمایت هاي دولتی از این صنعت به واسطه اعطاي تسهیالت  )2

  .بانکی
  .ایجاد مکان هاي موقت جمع آوري المپ ها در سطح شهر )3
ن المپها به بازیافت این گروه از ملزم نمودن تولید کنندگا )4

  .  پسماندها
دریافت تعرفه از وارد کنندگان المپها و پسماندهاي برق و  )5

  .الکترونیک و اختصاص آن به صنایع بازیافت داخلی
یکی از اقدامات مهم و حیاتی جهت جمع آوري المپ ها، دپوي  

وان در این مکان ها می ت. مناسب آنها در یک مکان امن می باشد
با استفاده از سیاست هاي تشویقی مردم را مایل به تحویل المپ 

به طوریکه در قبال تحویل آنها، . هاي خود به این مکان ها نمود
... المپ هاي نو یا کوپن تخفیف کاال یا شارژ تلفن همراه و یا 
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مکان اخذ المپ ها در سطح شهر می تواند به دو . دریافت نمایند
  : صورت تعریف گردد

مانند  توان یک نقطه مشخص در سطح شهر تعیین گردد، می )الف
بسیاري از کشورهاي دنیا در جلوي درب فروشگاه هاي بزرگ و 
پر رفت و آمد یا میادین بزرگ، ظروفی را به همراه یکسري 
بروشورهاي آموزشی تهیه کرد تا مردم المپ ها را در آن ها قرار 

  .دهند
 کانکس هایی را مانند غرفهمی توان در نقاط مختلف شهر  )ب

بازیافت، فقط براي اخذ پسماندهاي ویژه مثل المپ، باتري  هاي
  .تعبیه کرد... و
ظروف مخصوص جمع آوري و  مختلف، در ادارات و صنایع )ج

کم مصرف و مهتابی قرار داده شود و پس از  يها نگهداري المپ
مان تکمیل ظرفیت آنها را به شرکتهاي مجاز و مورد تائید ساز

  .محیط زیست تحویل دهند
و در نهایت کلیه المپهاي کم مصرف و مهتابی جمع آوري شده به 
صورت ایمن حمل و نقل شده و به واحدهاي صالحیت دار 

هاي ذي صالح  شوند و نیاز است تا ارگانداده بازیافت تحویل 
 و اتحادیه صنایع بازیافت ایران محیط زیستحفاظت نظیر سازمان 

ه بازیافت و امحاء المپهاي کم مصرف و مهتابی در نسبت به نحو
و جامعه در  زیست ه تا سالمت محیطدصنایع بازیافتی نظارت نمو

  .ها تامین گردد المپبازیافت رابطه با موضوع 
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   :منابع
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محمود غانم، وبالگ تخصصی پزشکی دکتر صرامی، تیرماه 
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بازیافت المپ مهتابی، مترجم سرکار خانم مهندس سارا  2
 .هروي زاده

   www.Lamp-de-luminotherapie.com وب سایت 3
بازیافت المپ هاي کم مصرف، راه کاري نوین در زمینه  4

اصالح الگوي مصرف، مرجان باقري، علی غالمی، سازمان 
لی بهره وري انرژي ایران، بیست و چهارمین کنفرانس بین المل

  .88برق، آبان ماه 
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  .1388، آذرماه 63اکتشاف و تولید، شماره 

خطرات ناشی از المپ هاي فلورسنت، وب سایت گروه  6
  .صنعتی کهربا

آقاي مهندس  المپ کم مصرف چیست؟ نویسنده جناب 7
  .1388آذرماه ، وب سایت الکترو آشنا، حسن نباتیان

مجموعه قوانین و ضوابط اجرایی در مدیریت پسماند، اداره  8
دفتر آب و خاك  –کل حفاظت محیط زیست استان البرز 

  .سازمان حفاظت محیط زیست
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