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  دهيچک

حجـم زيـاد    . محيطي جدي را به همراه دارنـد        زيست آثار خودروهاي فرسوده به علت روش موجود تصفيه و وجود خودروهاي متروك در طبيعت،            
محيطـي در     داشتن يك سياست مؤثر زيـست      جوي راه حلي جهت   و  تشويق براي جست  موجب  محيطي آنها،    خودروهاي فرسوده و خطرات زيست    

كننـده در توسـعه مـؤثر و كارآمـد سياسـت             اين تحقيق به بررسي عوامـل تعيـين       . است محيطي خودروهاي فرسوده شده    زيست آثارزمينه كنترل   
ي، اسـتفاده از ابزارهـاي      ارذهـايي نظيـر قانونگـ      تمركز اصلي بر قـسمت    . اند مطالعه شده نه  در اين زمي  شش كشور   . پردازد خودروهاي فرسوده مي  

فقيـت  وفقيـت و يـا عـدم م   وكـه بـر م    عامـل   اين تحقيق چندين    .  است هاي مالي و مانند آن،     سازوكارد و   يگوناگون اجراي سياست پايدار مواد زا     
ن حمل و نقـل در      طرح خروج خودروهاي فرسوده از ناوگا     . است د را مورد بحث و بررسي قرار داده       نگذار هاي خودروهاي فرسوده تأثير مي     سيستم

 خـودروي فرسـوده را بـه مراكـز      ،، آخرين مالـك   1 ةدر سيستم شمار  . در ايران دو نوع سيستم تصفيه وجود دارد       . دش در ايران مطرح     2000سال  
در هـيچ   . دنشـو   مجدد و بازيافت، فروخته شده و مواد باقيمانده دفن مـي           ةمواد قابل استفاد  . شود ميبرد و خودروي فرسوده از رده خارج         مجاز مي 

 خودروي خود را بـه توليدكننـدگان   ،، آخرين مالك  2 ةدر سيستم شمار  . دشو محيطي رعايت نمي   هاي اين سيستم مالحظات زيست     يك از قسمت  
آوري  جمـع فقـط    خودروهـاي فرسـوده      2 ةشمار سيستمدر  . كند  ميليون تومان و يك خودروي جديد دريافت مي        5/1كند و به ازاي آن     واگذار مي 

محيطـي آنهـا      زيـست  آثـار  كنندة مذكور به درك بهتر از خودروهاي فرسـوده و          بحث و بررسي عوامل تعيين    . شوند وارد مرحله تصفيه نمي    وشده  
در نهايت با توجه به عوامل مورد بحث، سيستمي براي خودروهـاي فرسـوده ايـران ارائـه                  . كند دات كمك مي  يجهت ايجاد مديريت پايدار اين زا     

  .شده است
  اژهود يکل
   دفع-افتي باز- استفاده مجدد-ماندهيد باقي مواد زا- خرد كردن- اوراق كردن- فرسودهي خودرو هاةيتصف
  
  سرآغاز

 مدرن ة جامعيك كاالي از يا نمونهمنزلة توان به  يخودرو را م
با توجه به دارا .  استيبات و مواد گوناگوني تركينام برد كه دارا

 ي درصد متوسط وزن75 تا 70حدود  كه  فلزاتي بااليبودن محتوا
 آثار . استياديافت زيباز ييتوانا يدارا دهد، يل ميخودرو را تشك

قابل ري غيها  فرسوده شامل قسمتي خودروهايطيمح ستيمهم ز
 دهند يل مي را تشكي درصد وزن30 تا 20كه حدود است افت آن يباز
 ةي مواد سوراخ كننده الن،ي همچون فلزات سنگي شامل مواردو

 همچون يباتيو ترك1 نسوزيها تي مانند برومي سمي مواد آلاوزن،
 كه ييها قسمت .است گوناگون يها  و حاللي و نفتيمواد روغن

زات ين را بر عهده دارند، از نظر تجهيعمل اوراق كردن ماش

 الباًغ ،ن عواملي فرسوده توسط اي از خودروهاييزدا يآلودگ. ندا فيضع
نده ين مواد خطرناك و آاليبنابرا. رديگ يح صورت نميبه صورت صح

 به وجود يدكه آثارسوئشو يست به صورت نامناسب دفع ميط زيمح
 باعث ،كردن  نامناسب در قسمت اوراق2ةي تصف،نيعالوه بر ا .دنآور يم

 مانده ي الشه باق3 كه همان خرد كردنيف قسمت بعديعملكرد ضع
ت يفيكاز شده افتي بازيها  قسمتنيهمچن. دشون ياست، مخودرو 

ن ي از ا كهيا ماندهيمواد باقب يترت نيبد و  برخوردار خواهند شديتر نييپا
 يمانده داراين مواد باقيا. ابندي يمش ي افزا،روند ي مييقسمت به دفن نها

 يطيمح  ستي زآثار به جز. هستندستيط زي محي برايار مضريبس آثار
تروك و رها شده  فرسوده مي، خودروهاهيف تصفي از عملكرد ضعيناش

به منظور . است گر از موضوعات مورد توجه بحثي ديكيز يعت نيدر طب
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 به يابي از كشورها به منظور دستياري، بسيطيمح ستي زآثار ني ارفع
  دفع مواد زائد مختلفيها استي سة بر توسعيت مناسب، سعيريمد

 نقاط ي فرسوده داراي خودروهاةني موجود در زميها ستميس. دارند
 متداول يها متسي سين بررسيبنابرا. ندهست يف و قدرت متفاوتضع

 هم جالب است و از طرف يند از طرفهستجهان كه در حال اجرا 
، ابتدا مقالهن يدر ا.برد ينه باال مين زميرا در ا گر تجربه و دانش مايد

ت يري مديبند د و ضرورت آن، در طبقهيدار مواد زاياست پايمفهوم س
ز يدار نياست پاي سي اجراين ابزارهاي همچن؛شده استان يد بيمواد زا
 يه خودروهاي تصفيكيزيان في جريسپس به بررس. دشو ي ميبررس

د و شو ي مي آن بررسيطيست محيزآثار فرسوده پرداخته و 
 يدر بخش بعد .دشو يز ارائه مي نآثار ني مقابله با ايراهكارها
 فرسوده يدروهادار خويت پايريجاد مدي كه در اي مهميفاكتورها

 و در پرداختهران يستم اي سيسپس به بررس. ندشو يم يمؤثرند معرف
  .شود يشنهاد ميران پي اي برايت طرحينها
  ديدار مواد زايت پايريمد

ها غلبه  استير سيدار به ساياست توسعه پاير سيدر چند سال اخ
 يطيست محياست زياست بر سين نوع سي بخصوص كه ا،كرده است

دار به ي پاةتوسع.)(Van Beukering, 2001 دارديير بسزايتأث
  : شود يف ميتعررزيصورت 

دست  ه حال را بيها يازمندين كه تماماست دار ي پايا توسعه
شان يازهاي به نيز بتوانند براحتيندگان نيتا آ  عمل كنديآورد و طور

دار ي پاةتوسع .دنندگان هموار سازي آيو راه را برا كنند دايدست پ
 ,EEA )است يطيمح ستي و زي، اجتماعي اقتصادياه بهشامل جن

1997).  
 آثار تيريدار، مدينه توسعه پايد در زمياست مواد زايهدف س

تواند به عنوان  يد ميدار مواد زايت پايريمد.  استيطيمح ستيز
زند مطرح  يا انسان صدمه ميعت و ي كه به طبيديت مواد زايريمد
دات با يازمند تولين ني همچنيطيمح  ستيت زيري مديداريپا. دشو

 كمتر و ي، مصرف انرژي انرژ،شتر چه از نظر مواديافت بيبازي تواناي
  . است كمتر در هوا، آب و خاكي آلودگيپراكندگ

دار باشد در عمل يتواند پا يد كه ميت مواد زايري مديطبقه بند
 ي اجرايد اصلياست كلين سيا. كند ي ميرويد پياست مواد زاياز س
ن طبقه ي ا.(Tammemagi, 1999)است ديزا دار موادي پاتيريمد
  .ف كردير تعريتوان به صورت ز ي را ميبند

 د ايد مواد زي از توليريجلوگ •
 ديكاهش مواد زا •

  مجددةاستفاد •
 افتيباز •
  يدست آوردن انرژ هب •
 دفع •

  داري پاديزااست مواد ي سيابزارها
كمك  تاسي به اهداف سيابي دستي برا ما رااستي سيابزارها

ت ياست ما را در موفقيكه انتخاب درست ابزار س يياز آنجا .كنند يم
 . برخوردار استيت خاصيز از اهمي انتخاب آن ن،كند ي ميارياست يس

(OEC, 1998). ط ي محةنياست در زمي سي از ابزارهايا گستردهف طي
ن ي ايك بر روي كالسيبند ك دستهي. رديگ يست مورد استفاده قرار ميز

. كند يم مي تقسي، و آموزشي، اقتصادي آنها را به سه قسمت اجبارابزار
با توجه به .  باشدياريا اختي، يتواند اجبار ين ابزار مياستفاده از ا

، انتخاب ياسي سيات ابزارهاي گوناگون و متفاوت و خصوصيها جنبه
 .د واقع شوديتواند مف ياست مي سي اجرايح ابزار مناسب برايصح

EEA, 1997)(.  
   فرسودهيستم خودروهاي سیاجزا
  ن مالكيآخر

  استفاده از خودروةقادر به ادام ل مختلفي، به دال مالكيبعد از مدت
ك ين حالت ي در ا، خود را دفع كنديد خودروين بايبنابرا. نيست
 .شود يد مي فرسوده توليخودرو

  نياوراق كردن ماش
ل و ياد و وسنكن ين را از مونتاژ خارج مي ماشكنندگان اوراق

 .ندنرسا ي دست دوم به فروش م موادارزش آن را در بازار بات بايترك
كردن است خرد كه همان ي مرحلة بعدي خودرو را براكنندگان، اوراق

قابل اشتعال مواد ست و يط زي محي خطرناك برايد و اجزانكن يآماده م
 ، رادان بتث ارزش مي كه داراييها ن قسمتي مضر و همچنير اجزايساو 
  .ندنك ي ميبند دا و دستهج

كردن  ن به قسمت خردي ماشة، الشارزش خودروبابعد از حذف مواد 
ها به  الشه ،كردن  قسمت خردقبل از بردن بهاغلب شود البته  يبرده م

  ).(john hanson,1999 دنيآ يصورت فشرده شده درم
  كنندگانخرد

ا شدند،  خودرو جدة از الش مورد نظرباتينكه اجزا و تركيبعد از ا
 اتيعملن قسمت يدر ا. شود يكننده فروخته م خردك شركت يالشه به 

ره انجام ي و غيسي مغناطين، جداسازيكردن ماش خرد مانند يمختلف
.  استبر يار انرژي فشرده و بسيكردن عمل ند خرديافر .رديپذ يم

ها،  ليها، ر يكشت لي از قبي مختلفيايكننده اش خرد كارخانه يها يورود
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 يها خودروها ن شركتي اي اصلي ورودي ول.است ها و امثال آنقطار
ها را  ن شركتي اي درصد ورود80 تا 70حدود در . ندا فرسوده
   .دهند يل مي فرسوده تشكيخودروها

 يرويبا استفاده از ن ،يرآهني و غي آهنة مواد به دو دستيجداساز
 عناصر ةدست به دو يرآهنيغ  مواديجداساز .رديگ يم صورت سيمغناط

 يمختلف يها كيتكن از با استفاده ،ماندهيباق ديزا مواد و يرفلزيغ
 استفاده از كار نيا يبرا  معموليها روش از يكي .رديگ يم صورت
  .ست با استفاده از هوايساز شناور

  :شود يد مين قسمت توليان در ايسه نوع جر
ـ    70 تـا    65كـه حـدود     ) فوالد و آهن   (يمواد فلز -1  را  ي درصـد وزن
  .دهند يل ميكتش
وم، آهـن زنـگ زده، مـس، بـرنج، سـرب،            يـ نيآلوم (يرفلزيمواد غ -2
ـ    10 تـا    5كه حـدود    ) كلي و ن  يم، رو يزيمن  لي را تـشك   ي درصـد وزن
  .دهند يم
، يشه ا يـ ، ش يكي كـه شـامل مـواد پالسـت         مانـده  يد بـاق  يمواد زا -3

  .دهستن …، فرش و منسوجات و يكيالست
   ماندهي باقديزامواد 

 يستم خودروهاي در سماندهيد باقيمواد زا  ازي كلةدو دست
 ماندهيد باقيمواد زا و  سبكماندهيد باقيمواد زا:دنشو يد ميفرسوده تول

   .نيسنگ
 ،بودن  صرفه آمده و مقرون به وجود ه بيها نهياز هز يري جلوگيبرا

و  روند ي دفن مي به محلهاماندهيد باقيمواد زاهر دو دسته از غالباَ 
مانند ( هستند يكسانيباً يبات تقري مواد و تركيدو دسته داراهر 
ك، منسوجات، مفروشات و رطوبت و نم و يشه، الستيك، شيپالست

  .)رهيغ
 سـبك   مانـده يد باق يـ مواد زا  نشان داده شده است كه       يدر بررس 

ـ  نسبت به مـواد زا     كي مانند پالست  ي از مواد  يشتري نسبت ب  يدارا د ي
 نـسبت   ين دارا ي سـنگ  ماندهياقد ب يامواد ز  هستند و    نيسنگ ماندهيباق

ـ مـواد زا  شه نـسبت بـه      ي مانند ش  ي از مواد  يشتريمواد ب   مانـده يد باق ي
  .(Nissan report,2004) سبك هستند

   فرسودهيخودروها يطيمح ستيز آثار
   متروكهيخودروها
 لي دل.شود ي متروكه شروع مي با خودروهايطيمح ستيز آثار

جه ي، در نتستنه بااليهز علت خودرو فرسوده عموماً به رها كردن
عت يماند و خودرو فرسوده در طب ي نميل خودرو باقي تحويزه برايانگ

 يت كمتريل از اهمل اويگر كه نسبت به دليل ديدل .شود يرها م

 ،كنندگان اوراق  از كه از نظر مسافتنيمالكي ،كه است نيبرخوردار است ا
 ي برايا زهينگند، اهست دور  فرسودهي خودروهالي تحويها ا محلي

 عت رهاي فرسوده خود را در طبيخودروجه يندارند، در نت رول خوديتحو
  .ندنك مي

 يد ممكن است مشكالتشوعت رها ي فرسوده در طبياگر خودرو
كننده   سرديا خارج شدن گازهاين و يعات آن به زمير نشت ماينظ

 آب و خاك يرد كه حالت اول منجر به آلودگيگ  صورت در هوا،خودرو
   .شود يم

سوراخ منجر به  باشد مي CFCكننده  كه گاز سرد يحالت دوم وقت
 يگرم شدن جهانمنجر به  باشد Co2 وقتي كه و ه ازنيشدن ال

 ي خطر كمتري داراCFCر نسبت به حالت ي البته حالت اخ.دشو يم
  .است

  ف اوراق كنندگانيعملكرد ضع
كنندگان  اق اورت فعاليفي عملكرد ضع،يطيمح ستي زراثن يتر عمده

نشده  ا كنترلي ،مجوز كنندگان بدون  بخصوص در اوراق،معضلن ي ا.است
  .  استشتريب

 و  خود دارنديها نهي در كاهش هزيسعكنندگان  ل اوراقين قبيا
وجود دارد ن امكان ينند و ايچ  يگر ميكدي ي فرسوده را بر رويخودروها

 فرسوده يهال خودروين قبيعات اي مايبه علت فشار، ظروف محتوكه 
گر ي ديبعالوه در بعض ن نشت كنند،يعات آلوده به داخل زميشكسته و ما

خته ين ري زمين بر روي داخل ماشيها عات و روغنيكنندگان ما از اوراق
فه خود يكننده وظ اگر اوراق.  استي سهولت و ارزانل آنيدلشود كه  يم

ل ي تحوگاندكه به خردكنن يشود تا مواد ي انجام ندهد باعث ميرا بخوب
 ماندهيد باقيمواد زازان ي بر مجهي در نت باشد وي ناخالصيدارا دنده يم
افت يت قطعات بازيفيشود تا ك يز باعث ميد و نيافزا ي در انتها ميديتول

   .(mazda report,2004)ابديشده تنزل 
  

  مانده ي باقديزا  مواد ازي ناشيطيمح ستيآثار ز
از نظري  هستند كه به صورت يهنرآيمواد غ ،ماندهي باقدي زامواد

  .ندا ل شدهي تشكريزمواد 
  
 %48                                                 كيپالست
 %13                        كيالست
 %19                                                            شهيش
  %  20                      باشد ي كه اغلب آن منسوجات مر مواديسا
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  )بر حسب درصد(مواد و تركيبات تشكيل دهندة خودرو ): 1(شكل شمارة

ن توجه را به خود يشتريكه ب  استين مواد از موضوعاتيكاهش ا
افت ي بازي گذشته بر روةقات در دهياغلب تحق. ته استساخمعطوف 

مواد % 50 حدود كي پالسترا طبق جدول باالي ز،بوده استك يپالست
د ي كه در مواد زاياز مواد سم .دهد يل مي را تشكماندهيد باقيزا
وه، ي مانند جين و سميتوان به فلزات سنگ ي م،مانده وجود دارديباق

ن ينكه هنوز ايبه علت ا .ك اشاره كرديوم و كروم و ارسنيسرب، كادم
د يمواد زامنزلة ن به ي ا،افت شونديتوانند به طور كامل باز يمواد نم

  .شوند يخطرناك شناخته م
  يطيمح ستيز آثار  مقابله بايها روش

 يها ستمي از سي ناشيطيمح ستي زيمدها اير پيعوامل ز
  .دهند ي فرسوده را كاهش ميخودروها

  وزنكاهش در 
بازدة  و يلي فسيها علت گران شدن سوختبه ر ي اخيدر سالها
به علت (ك يتوم و پالسينياستفاده از آلومل به تماي سوختي بهتر،

  .استشتر شده بي ) نسبت به فوالديسبك
  خودروي در طراح،يطيمح ستي زآثار  كاهشين گام برايتر مهم

افته ير يي تغيا  خودرو به طور عمدهيدر چند دهة گذشته، طراح. است
ن يا. جاد شده استي ايراتييز تغيبات آن نيدر تركدر نتيجه است و 

  .رو مشكل ساز شودافت خوديرات ممكن است در بازييتغ
 فلزات ي درصد دارا92 حدود يي اروپاي، خودروها1965در سال 

وم كه بخش ينيمانند آلوم (يرآهنيفلزات غ  درصد2 و حدود يآهن

. ك بودندي پالستي داراي درصد وزن2و ) داد يل مي را تشك خودروعمده
 .است )1(شمارة  خودرو مانند شكليبات كنونيت تركيوضع

(EPA,2000).رداستفاده ك ي مواد ازهي اوليدر طراح توان ي م پس 
 ي بتوانند بسادگچنينافت داشته باشند و هميبازتوانايي كه در انتها هم 

 ساني مختلف مانند ني خودروسازيگروهها. ل جدا شوندياز اتومب
Nissan) (report2004  ام ويبا ي  (BMW report,2004). نرم 

 داده ها خودرو به آنهي اول طرحيقتوجود آوردند كه و ه را بييافزارها
توان  يد و منده ي ميافت طرح را به عنوان خروجي درصد باز،شود يم

 .كردجاد يرات الزم را اييتغاز نيدر صورت 
  باتيافت و حذف تركيباز

افت، ين اقدام در بازياول :االت و مواد قابل انفجاريعات و سيحذف ما
 ز،ي ني باترو سه هواينند ك مايمواد. استاالت مضريعات و سيحذف ما

   .شوند ي جدا م فرسودهيخودروت انفجار از يبه علت قابل
  و همة كولر، روغن موتوري مانند گازهاين مرحله موارديدر ا
 شده يعات جمع آوري ما.شوند يمانده از خودرو جدا مي باقيها سوخت

 يشان به مراحل بعد افتي و بنا به نوع بازيبه صورت جداگانه نگهدار
  .شوند يمنتقل م

ل ي خودرو را فلزات تشكين وزنيانگي درصد م76حدود :فلزات
افت ي درصد فلزات باز98باً حدود يتقر. نددهند كه اكثر آن فوالد يم
ع يصنادر پي آن كردن و  له صنعت خرديوس هن فلزات بي ا،شوند يم

  (EEA,1996) .شود يافت مي بازآهنفوالد و ذوب 
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ر به طور يك در چند سال اخي پالستده ازاستفا:كيافت پالستيباز
 حدود 1984كه در سال  يبه طور. دا كرده استيش پيافزاچشمگيري 

ك يكاربرد پالست% .6داده و امروزه حدود  يل مي را تشكيوزن% 5/8
 مقاومت در برابر فشار و ك،ي پالستيكاربرد اصل.  استباً مشخصيتقر

ل ي از دال،زي مصرف نيران بيي پاةنيمت و هزيبعالوه ق.  استيخوردگ
ن ماده، استفاده از يت وزن كم ايبه علت خاص.  استكياستفاده پالست

با  د،شو ي در مصرف انرژييجو تواند منجر به صرفه يك ميپالست
 فرسوده، نرخ يافت در خودروهاي بازةنيشرفت در زمي پيوجود نرخ باال

  از گستردهةاستفادموضوع ن يل ايك كم بوده است، دليافت پالستيباز
ك كه در خودرو ين انواع پالستيشتريب . استكيمرها در پالستيپل

  :ر استيشود شامل موارد ز ياستفاده م
PP لني پرپيا پلي ،PE لني اتيا پلي ،PU لني اتي اريا پلي ،

PVC ديل كلرايني ويا پلي .(john scheirs, 2003)لن حدود ي پرپيپل
 همچون ي شامل موارددهد كه يل مي درصد كل خودرو را تشك41

ز در يلن ني اتيپل و لني اتي اري، پلاستسپرها، چرخ ها و داشبورد 
باً قابل يها تقر ن قسمتيد اشو ي استفاده مي مانند صندلييها قسمت

چاره .  استديل كلرايني ويافت پلي بازيمشكل اصل. افت استيباز
 همچون سوزاندن ييها عات شامل روشين ضاي دفع اي براييجو
جاد يست ايط زي محي براين روش مشكالت فراوانيالبته با ا. ستهاآن
د كربن در هوا ي اكسيانتشار دتوان به  يكه از آن جمله مشود  يم

  (singhofen, 1997). اشاره كرد
فقط د و نشو ي دفن فرستاده ميها ها به محل شهياغلب ش:شهيش

شه يمت شي قيبه علت كم. دنشو يافت مي بازها از آنيمقدار كم
افت آن مقرون به يباز) در هر خودروورو ي 48/0 ًبايتقر(افت شده يباز

  . ستيصرفه ن
 يون تن سرب در خودروهايلي م2، حدود 2000در سال :ها يباتر
ن ي ا.ستها يد باتري درصد آن در اس90كه   وجود داشته استفرسوده

 مصرفن يشتريها ب يباتر. ده استيون تن رسيلي م6/2مقدار اكنون به 
افت يخوشبختانه دانش باز. اند  را به خود اختصاص دادهسرب در خودرو

 موجود در يها ي به علت سهل انگاريولست، ها باال يباتر
 هنوز مقدار ، فرسودهيخودروها ةيتصفستم ي مختلف سيها قسمت

شود كه  يست رها ميط زيمحدر ها  يق باتري سرب از طرياديز
ن ي به طور خالصه به ايرافت باتيروش باز.  استنيمشكل آفر

 يد آن را جمع آوري سپس اس،شكنند ي را ميصورت است كه ابتدا باتر
ا ي و ي شده خنثيد جمع آورياس. كنند يافت ميك آن را بازيو پالست

 شده به يع خنثيد ماشو ي اگر خنثكه شود يم ميل به سولفات سديتبد
  .ابدي يفاضالب انتقال م

ن يشوند و ا ياب مي آسيزي شكسته به قطعات ريها يباتر
. شوند جدا محلول يها سرب تا شوند يم شسته آب يقطعات با اسپر

شود و  يه ميم تصفيا كربنات سديم يدسديدروكسي با هيمحلول سرب
ن يا. ديآ يا كربنات سرب در ميد سرب و يسرب موجود به صورت اكس

 يها شوند و به صورت ورقه يافت ميمواد جامد حذف و دوباره باز
  (jeff gearhart, 2003).شوند يماستفاده  دوباره در صنعت يسرب

 در  1995 هـوا از سـال       ي كاهش آلـودگ   يها برا  كاهنده:ها كاهنده
وم، يـ ني ماننـد فـوالد، پالت    يشـامل مـواد   و  د  نشـو  يماستفاده  خودروها  

ها دوبـاره     از كاهنده  ييدرصد باال . اند  يكيوم و مواد سرام   ي پاالد ،وميراد
 90وم و   يـ ني درصـد پالت   68ب كه حـدود     ين ترت يبه ا . وندش يافت م يباز

مـواد  . رنـد يگ ي استفاده مجدد مورد استفاده قـرار مـ        يوم برا يدرصد راد 
  .شوند يه مي و دوباره تصفآمدهز به صورت پودر دري نيكيسرام

   ماندهي باقديزامواد  يطيمح ستيزآثار كاهش 
 ي باق،ديمواد زا ي انجام شده، مقداريها تيبه هر حال بعد از فعال

ن يا. باشدست داشته يط زي محي براي منف آثارماند كه ممكن است يم
 در خاك ي كه مشكل دفن ندارند به صورت بهداشتييمواد در كشورها

 مانند ژاپن كه از نظر وسعت كوچك يي در كشورهايد ولشو يدفن م
گر بار ديد شده ي توليشوند و انرژ ي ميي گرمايل به انرژي تبد، ندهست

  .دريگ ي مختلف مورد استفاده قرار ميها بخشا ي ،در كارخانه

   تيريمد داريپا ستميس جاديا يثر براؤمعوامل 
   فرسودهيخودروها

 يمؤثر براعوامل   كشورها،يتيريستم مدي سيمطالعه بر روبا 
  :عبارتند از فرسوده يت خودروهايريدار مديپا ستمي سجاديا
 يآور ح جمعيداشتن نرخ صح:فرسوده ي خودروهايآور ن نرخ جمعييتع

 فرسوده متروك يشود تا نرخ خودروها يمموجب  فرسوده يخودروها
ستم تا چه حد يص داد كه سيتوان تشخ يجه مي در نت.ميدست آوره را ب
 كند و در يريعت جلوگي متروك درطبي خوروهارها شدنتواند از  يم
 نيهمچن. كرديابي ارزيطيمح ستيزستم را دربخش يتوان س يجه مينت

 يبرا  وادص دي فرسوده را تشخي خودروهايشود تا نرخ واقع يمسبب 
ن ي از ا فرسوده،يه خودروهايتصف ي براي ماليها نهيدست آوردن هز هب

دهد كه ممكن  ي را مين معنين ايي پاينرخ جمع آور.كردنرخ استفاده 
رده كدا ي پ انتقالر مجازي فرسوده به اوراق كنندگان غيروهاداست خو

  دست آوردن نرخ هب . كرديريت جلوگين وضعيتوان از ا يمكه  باشند
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افت شده را ي فرسوده بازي تعداد خودروها تاشود يمموجب  يجمع آور
اند  ستم شدهي كه وارد سيدي فرسوده توليروهادنسبت به كل تعداد خو

  را بدهد كهين معني ممكن است ايآور ن جمعيينرخ پا.ديرا سنج
شود مناسب  ي فرسوده استفاده مي خوروهايآور  جمعي برا كهيروش

 نسبت يدگاه بهتريشود تا د يمموجب  يآور  نرخ جمع،در كل .ستين
  .مه باشي فرسوده داشتيستم خودروهايبه س
شرفت در  يـ  پ الزامـات  از   يكي: مجدد ةافت و استفاد  ي باز ين هدف برا  ييتع
 . اسـت  ن هدف يي فرسوده، تع  ي مجدد خودروها  ةاستفاد افت و ي باز ةنيزم
  :ر را در بر داشته باشدي زيايتواند مزا ين هدف مييتع

  ؛ فرسودهيستم خودروهاي سيطيست محيبهبود عملكرد ز-1 
  ؛شتريافت بيبازتوانايي  با يي خودروهايطراح-2
افـت  يبـا باز  ارتبـاط    موجـود در     يهـا  يفنـاور  و بهبـود     ةتوسع-3

  ؛ فرسودهيخودروها
ـ  و بهبود ارتباطات     ةتوسع -4  در كـل    مختلـف  يهـا   قـسمت  نيب

  ؛ فرسودهيه خودروهاي تصفستميس
ـ  ،يافتي فروش مواد باز   ي بازار برا  ةتوسع -5  شـده   ريـ م تع  مـواد  اي

  . استفاده مجدديبرا
  :ر توجه كرديد به نكات زين اهداف باين اييدر ارتباط با تع

  
  سطح اهداف

ن صورت كه اگر سطح ي به ا،تواند متفاوت باشد يسطح اهداف م
ن ييز پاين مختلف يها قسمتن باشد، تالش يي پان شدهييتع اهداف

 اگر سطح اهداف ي ولاست آسانتر ،نيي به اهداف پايابيدستزيرا د يآ يم
ز ي ن مختلفيها قسمتباال باشد به همان نسبت تالش ن شده ييتع
 .شود يشتر ميب

  بودن اهدافيبي تركاي ءجز به ءجز

 مختلف يها قسمتشند،  و با هم بايبياگر اهداف به صورت ترك
كنند  ين روش را انتخاب ميتر  فرسوده سادهي خودروهاةيفصستم تيس
افت و ي بازي باشد بهبود تكنولوژء به جزء اگر اهداف به صورت جزيول

مثال اروپا براي . رود ي خودبخود باالتر م مختلفيها قسمتتالش 
افت ي درصد باز85به 2006است كه تا سال  خود را موظف كردهياعضا

جه ي در نتاست،افت يز باةني درصد فقط درزم85چون .دا كنند يدست پ
 كننده ديكند و تول  يكننده همكار دي تولا تا بمجبور استافت يقسمت باز

د يافت باالتر با توليرخ بازن به يابيدست براي درمواد رييتغ يبرا زين
ستم ي س،ي ارتباطني چنةجي درنت.كند  يه همكاريمواد اول كنندگان

 يكنندگان را بهتر بشناسد و در طراح افتيتواند مشكالت باز يم

 درصد به 85ن ي اگر اي ول،كندلحاظ  را ن مشكالتي ا،خوددات يتول
كه را حل  ن راهيتر ه  عوامل مربوط ساد، استفاده شوديبيصورت ترك
انتخاب  ،مانده استيمواد باقا سوزاندن ي و ،يافت انرژيهمان باز

 .ديآ يستم بوجود نمي در سياع و نوآوربدگونه ا چيجه هيت در ن،كنند يم
  يمحاسباتروش  ييبرپا

روش ك ي جاديا ،افتي بازيدست آوردن نرخ واقع ه بيبرا
 شود تا عمكرد يمروش ياد شدن موجب .  استي ضروريمحاسبات

  .رد كيابي را بهتر ارزعوامل مربوط
  خارج كردنردهاست مناسب از يس

ستم مناسب از ي سجاديا ،داريت پايريتم مدسيسعوامل  از يكي
 خارج كردن ردهاست مناسب از يدر كل، س.  است خارج كردنرده

 ةيفص تةنيرا هزيز، شود ي بهتر طراحيمالسازوكار شود كه  يمموجب 
از كردن به منظور اوراق كه  يي فرسوده به تعداد خودروهايخودروها

ستم كمتر ي سي بر رويفشار مال تا د،شوافت ي دراند رده خارج شده
 . دشو
 داري پايستم ماليسجاد يا

د ي تولةها به عهد نهيكه هزاست  ي، وقتيمالسازوكار ن يبهتر
  :شود ير به آن اشاره مي در زكهكننده باشد 

 يستم را ترق  يسبازده   دتوان  يكه م  ين عامل يتر مهم:كننده ديت تول يمسئول
كننده نقـش    دي كه تول  يستمي در هر س   . است كننده ديت تول يمسئول،  دهد
 برخـودار بـوده   يي بـاال يشرفت نسبياز پشك  بي ،كند  يفا مي را ا  يمهم
  .است

 محدود د كااليتولدكنندگان فقط به يت توليولئدر گذشته مس
ز يكنندگان خدمات پس از فروش را ن دي تول با گذشت زماني ول،شد يم

 يد ناشيمواد زات يا مسئولي دنيهم اكنون در اكثر كشورها. ارائه كردند
ت به ي اختصاص مسئول. استدكنندگاني تولةز به عهديدات نياز تول

 :ر را داردي زياي مزا،دكنندگانيتول
 يهـا   نـه يكننده هز  ديكه تول  يوقت ،دهد  يش م ي را افزا  يآور نرخ جمع -1

 د،يآ يبه وجود نم  ن مالك   يآخر ي برا يا نهيهز  و كند    يمربوط را تقبل م   
 فرسـوده   يل خودروهـا  ي كه تحو  فه خود را  ي وظ ن مالك يجه آخر يدر نت 

 .دهد ي انجام ميبخوباست 
به علـت   . رو هستند ه   روب زجامكنندگان   با اوراق فقط  د كنندگان   يتول-2

 خود  يها تيالع ف ي طور نمايند ي م يكنندگان سع  ديها، تول   نهيكاهش هز 
ن ين بهتـر  ي بنـابرا  ، آنـان بـاال رود     ياقتـصاد  راندمان    كه را انجام دهند  

 .كنند ي خود انتخاب ميها تي فعاليكنندگان را برا راقاو
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ع مربـوط بـه     يصـنا   ،  كننـدگان  ديـ  بـا تول    بستن و ادامه قرارداد    يابر-3
 خودشـان را بهبـود   يطـ يمح ستيـ كنند تا عملكـرد ز     ي م يعافت س يباز

 .كند يدا مي پبهبودافت يجه نرخ بازيبخشد و در نت
ستم يـ خواهنـد س    يدگان مـ  د كنن ي تول رايز ،كند  يشرفت م ي پ ،ينوآور-4

 .شتر مقرون به صرفه باشديه هر چه بيتصف
 .شود يشخص ممستم ي سي مالةني روش قبل هزو دنندما-4
  

 ها نهي هزيچگونگ
كننـده بدانـد     شـود تـا مـصرف       يمموجب   : و واضح  مشخصبه صورت   ‐١

زان يـ  به چـه م    د بپردازد ي با  فرسوده يه خودرو يتصف ي برا  كه يا  نهيهز
جـه  يشـود در نت     يب مـ  يد محصوالت سبزتر ترغ   ي خر هجه ب ي درنت .است

 .كنند يشرفت ميافت پي درجه بازظرخودروها از ن
نه هـا بـه صـورت واضـح         ياگر هز :شخصمرير واضح و غ   يبه صورت غ  ‐٢
ستند به فروش نرسـند و      ي كه سبز ن   يشود تا محصوالت   يمسبب  باشد  ن

 ،درو ين نوع محـصوالت بـاال مـ       يدكنندگان ا ي تول ياحتمال ورشكستگ 
ـ ر واضـح و پنهـان باشـند از ا         يـ هـا بـه صـورت غ       نـه ي اگـر هز   يول ن ي

 .شود ي ميري جلوگي احتماليورشكستگ
 ها نهي هزي جمع آوريچگونگ

ـ آ  يوجود م  ه ب ين روش زمان  يا: و مجزا  ي بصورت جمع  يجمع آور  د كـه   ي
 يهـا  يجـه همكـار  ي در نت  .سـت ع روبرو بستم با مشكل كمبـود منـا      يس

جمـن و   نجاد ا يل ا ي اشكال مختلف از قب    دكنندگان به ين تول ي ب يمشترك
دكننـدگان  ي تول ين اقـدامات  ين چنـ  ي ا ةجي در نت  .شود   آشكار مي  مانند آن 

 بـه   يابي دست ي مشترك برا  يه گذار يل سرما ي از قب  يهدافاتوانند به     يم
ستم يـ بودن س افت، مقرون به صرفهيباز د، توسعه بازاري جديها فناوري

 يبيوجود آوردن معـا  ه حال باعث بني در عيول. ندندا كي دست پ  رهيغو  
 اهـ  هنـ ين مناسب هز  يي تع ةنيدر زم د كه از آن جمله به مشكالت        شو يم
 ثابـت   ةني هز ، باشد ي به صورت جمع   يآور اگر جمع . توان اشاره كرد    يم
جه مصرف كننـده    ي در نت  ،شود  يشنهاد م يه خودردو پ  يستم تصف ي س يبرا

ـ  و ،شود يق نم يد محصوالت سبزتر تشو   يبه خر   بـه   يآور گـر جمـع    ا يل
ه خـودرو بـه     يستم تـصف  ي س ةنيشود تا هز    يمموجب   صورت مجزا باشد  

ان بـه   يجـه مـشتر   يد كننده اعالم شود و در نت      يصورت مجزا توسط تول   
  .شوند يب ميد محصوالت سبزتر ترغيخر
.  اسـت  شيدار، پا يت پا يريستم مد ي س جاديا ي برا مهمعامل   كي:شيپا
. استر  يتلف توسعه اجتناب ناپذ    مخ يها  استفاده از شاخص   شي پا يبرا

  : ش وجود دارديدو نوع پا

گوناگون يها ش قسمتيك قسمت مسئول پايل در نوع او 
  . استشود كه اغلب از طرف دولت يم

ش ي و هر قسمت مسئول پاي به صورت درونشي پا،دومنوع  در
نان يد كامل و با اطميباش ي پايبرااز ين  مورديها داده .است خود

  .جود آمده باشندو هكامل ب
  تياختصاص مسئول

كه  يياز آنجا. استتياختصاص مسئول ،شيگر در پايدمهم عامل 
 ،است ي مختلفيها قسمت فرسوده شامل ي خودروهاةيستم تصفيس

 مهمعوامل  از يكي مختلف يها ستم در قسمتيش سيت پايمسئول
   .است

   يشفاف ساز
  ومل از مفاده عوايد كليوجود آمد با هكه قانون ب نيبعد از ا

 از يعده خاصفقط  كه يقانون،  آن اطالع داشته باشندي اجرايچگونگ
   . نخواهد داشتييكار آ،  اطالع دارند آني اجراي چگونگو مفاد

   مناسب گزارشات جاديا
ق الزم است و يتن اطالعات واضح و دقشم داتسيش سي پايبرا

  . باشد ي خوب ميده ستم گزارشيك سي جاديان مستلزم يا
  يهمكار
 ي همكار حفظي برا. همكاري استمهمگر از عوامل ي ديكي
و است  فرسوده مهم ي خودروهاةيتصفت موضوع ي از اهميآگاه

   . متعهد شوندآن به ندي رسيشود تا همه برا يمموجب 
افت ي باز،كنندگان اوراقن مالك، يان دولت، آخري ميهمكار

شرفت ي پدتوان ي م،ن كنندگان منابعيمأ ت ودكنندگاني تول،كنندگان
  .وجود آورد  هه خودرو بيستم تصفيدر سري چشمگي

  قانون جاد يا
براي مثال  .چوب كار مشخص شودشود تا چار يمموجب قانون 

، زات و امكاناتي تجهي براياستاندارد فن :شاملن قوانيچند مورد از 
  محدود كردنياستفاده از قانون برا، افتي اوراق و بازنيانواستفاده از ق

  .باشد  ميهماندي باقدي زادامو
  نقش دولت

ستم يستوفيق  از عوامل مهم يكي  و ضمانت اجرا،ييقدرت اجرا
ن ين ات و مسئوالدول. ديآ ي به شمار م فرسودهيهاه خودرويفصت
 در ، مناسب نباشديياگر ضمانت اجرا.  را به عهده دارندييت اجرانامض
جه يست و در نتيوردار ن بر خي از اعتبار مناسبيجه اطالعات خروجينت
  .ستم قضاوت كرديتوان در مورد عملكرد س ينم
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دار يستم پايجاد سي ايمؤثر براعوامل آوردن  دسته بعد از ب
ستم يم و سيپرداز يران مي ان موضوع ايي فرسوده به بررسيخودروها

  .ميكن يشنهاد مي را پيديجد
  

  ايران  فرسوده از ناوگان حمل ونقليطرح خروج خودروها
 62 ةماد.  شدران مطرحيش در اي سال پ5 از حدود ن طرحيا

 ي بر ضرورت خروج خودروهاي چهارم توسعه مبنةقانون در برنام
  .  استفرسوده از ناوگان حمل و نقل

 ي خروج خودروهاي چهارم براة توسعة برناميگذار طبق هدف
 فرسوده ي هزار خودرو700 تا 600ن برنامه، حدود يان ايفرسوده تا پا

 ،1383ور ي شهر2خ يدر تار .شوند ي سال از رده خارج م5رف ظ
 و ي اعم از دولت، خودروهاي سن فرسودگ، وقت دولتيسخنگو
 و يسوار،  سال10كلت يموتورس: ن شرح اعالم كردي را بديخصوص

لندر و يش از چهار سيب،  سال30ل يفرانسيلندر تك ديخودرو تا چهار س
،  سال20انواع وانت ،  سال15ها  ر پالكيسا،  سال25ل يفرانسيدو د
 كه نتوانند به ييو خودروها  سال20بوس  يني وانواع ميوس شهراتوب

 اخذ كنند، بدون توجه به سن، فرسوده ينه فنيل برچسب معايهر دل
  .اعالم خواهند شد

، 1 ةستم شماريدر س: وجود داردهي تصفستميران دو نوع سيدر ا
برد و  يش ميرك آزماه شه فرسوده خود را بي مالك خودرونيرآخ

اوراق شود، سپس  ياز رده خارج م خودرود خودرو، ينه و بازديپس از معا
 سپس ،كند يخرد و آن را اوراق م يمالك من يكننده خودرو را از آخر

ع يمانده به صناياد باقورسد و م يمواد قابل فروش آن به فروش م
د و در نرس يبه فروش م يافتيشوند و در بازار مواد باز ي وارد ميافتيباز
  .دنشو ي دفن مدت مواينها

 خود را به ين مالك خودروي آخر2 ةستم شماريدر س
افت يون تومان دريلي م5/1 آن يكند و به ازا يكنندگان واگذار م ديتول
 يصورت اقساط  را بهيدي جديخودروناگزير د ين باي همچن،كند يم
ن يران ايو در اران خودريپا و ايدو شركت بزرگ سا. افت كنديدر
ن ي آخر.ستپايستم شركت ساين سي ايكنند كه متول يستم را اجرا ميس

ها را  ن كارخانهيتواند به دلخواه هر كدام از محصوالت ا يمالك م
  . استزان اقساط بنا به نوع خودرو متفاوتي البته م،افت كنديدر

 چيه و نيستند مجاز كنندگان كدام از اوراق چيه 1 ةستم شماريس در
  .ست ين دسترس در كنندگان اوراق نوع نيا تعداد نهيزم در يآمار وارقام
 كار كنندگان ديتول نظر تحت كنندگان  اوراق2 ةشمار ستميس در

   .كند يم فايا يبسزائ نقش، زين طرح يمال نيمأت ةنيزم در دولت .كنند يم

   ينرخ جمع آور
 شده نسبت به تعداد يآور  فرسوده جمعيتعداد خودروها

را مسئله ن يعلت ا.  استنييار پاي فرسوده موجود بسيخودروها
ت ينكه اكثريبا توجه به ا.  نسبت داديتوان به مسائل اقتصاد يم

توانايي كه هستند يا  فرسودهي شامل خودروها، فرسودهيخودروها
ران يمنبع درآمد در انوعي  به عنوان ها توان از آني م، دارنديمسافركش
ر يمخارج تعمر كشورها يران بر خالف سايدر ان ي همچن.كرداستفاده 

 محصول شركت  وكاني پهات آني فرسوده كه اكثرياغلب خودروها
 ين مالك برايل آخريجه تمايدر نتاست ن يي پا،ستران خودرويا

ز ي ن2 ةستم شماريس. استكم ك يستم شماره يل آن به سيتحو
د را در بر يجد يمانند باال بودن اقساط خودرو مشكالت مربوط به خود

  .دارد

   مجدد ةافت و استفاديباز
توان  ينم ، مشخصيلت نبود متدولوژ به ع1ةستم شماريدر س

 ،شوند يافت مي فرسوده بازي از خودروهاي گفت كه چه درصدروشنيب
 ني ا بهدهند يكنندگان انجام م كه اوراق ياتي عمليبه طوركل يول

هر . شود ين تكه مي ماش،ل با هوابرش اوة در مرحلكه استصورت 
 ير شامل موارديا قابل تعمي ، قابل استفاده مجدديها تمك از قسي

 ة مرحلدر .دنرس ي به فروش م،ي سالم خارجيها  قسمت ورهاير تاينظ
ر ي موتور و سا،ليفرانسي فرسوده مانند دي خودرويفن قطعات يبعد

ت را يبلن قاير ايا با تعمي مجدد دارند و ةاستفادي توانايها كه  قسمت
 به ،ها قسمتر يسا. رسند يشوند و به فروش م يكنند جدا م يدا ميپ

فروش ندارند توانايي  كه يقطعات فلز. شوند يافت وارد ميع بازيصنا
 به يكيقطعات پالست. شوند يافت فروخته ميع بازي شده و به صنايچيق

شه و يمانده مانند شي قطعات باق وشوند ي ميك معرفيع پالستيصنا
دا ي انتقال پدفن يها  به محلي شهريها  قسمتها همراه زبالهريسا
ن ينكه ايبا توجه به كمبود اطالعات و ا 2 ةستم شماريدر س.ندنك يم
دسترس   دريقيستم تازه شروع به كار كرده است اطالعات دقيس
  .ستين

   يزم ماليمكان
 يدرحالت اول خودرو  :افتد يحالت اتفاق م  دو   ،بعد از خارج شدن از ثبت     

كننـده   ن حالـت اوراق   يـ درا. دشـو  يمـ  1 ةستم شـمار  يـ فرسوده وارد س  
در  ،كنـد   ي اوراق مـ    را بـرش خـودرو    له دو كارگر و دسـتگاه هـوا       يوس هب

بجز .  است يزيكه مبلغ ناچ   است تومان   15000 ينه پرداخت يهزمجموع  
ن يبـه نـوع ماشـ     بنا  ن مالك   يد به آخر  يخربراي  ز  ي ن ينه، مبلغ ين هز يا

 فـروش مـواد      از  كه ياديار ز ي با توجه به سود بس     يولد  شو يپرداخت م 
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بـه دسـت    رسـند  ير كه به فروش مـ يا مواد قابل تعمي و ،افت شدهيباز
. كنـد   ير مـ  ييـ كننـدگان تغ    كامالً به سود اوراق    ي اقتصاد  موازنه ،دآي  مي

د و باعث شو يران انجام ميكنندگان در ا  اوراقي كه از سويگرياقدام د
 بـر   يي مدل باال  ين است كه اگر خودرو    ي ا ،ودش يبدست آوردن سود م   
 نييمـت پـا   ي بـا ق   كننـدگان  ن اوراق يند، از طرف ا   ياثر تصادف صدمه بب   

رسند   يبه فروش م  بار ديگر   رات الزم   يشوند و پس از تعم     ي م يداريخر
 حيصحن كار،   يالبته ا  .كند يمكنندگان   اوراقب  ي را نص  يكه سود فراوان  

باشـد و     ين م ييار پا ي پس از تصادف بس    ن خودروها ي ا يمنيرا ا يز. ستني
 مجـدد   ةا استفاد يافت و   يمقاصد باز فقط براي    يين خودروها ياصوالً چن 

كننـدگان از وارد     گـر اوراق  يمنبع درآمد د  . رنديد مورد استفاده قرار گ    يبا
به عنـوان مثـال     . است ر كشورها ي فرسوده سا  يكردن قطعات خودروها  

مـت  ير مانند بنز آلمان بـه ق      گي د ي فرسوده كشورها  يقطعات خودروها 
 ،شـود  ين فروخته مـ   يي بنز مدل پا   يكنندگان خودروها  باالتر به مصرف  

د بـه  يـ  مزبور به عنوان مـواد زا ين قطعات در كشورها   يكه ا  يدر صورت 
ـ ار ارزان توسـط ا    يمـت بـس   يند و بـه ق    يآ  يحساب م  كننـدگان   ن اوراق ي

ــخر ــجــه ســود زيشــوند در نت ي مــيداري ــ عايادي ــد د اوراقي گان كنن
 يآور ن آمـدن نـرخ جمـع      يي پـا  ،تين وضع ي ا يامدهاي از پ  يكي.شود يم
ـ ت ا يـ  فعال ي بـر رو   به علـت نبـود كنتـرل       .باشد يم كننـدگان   ن اوراق ي
كـه   يدرحـالت . دشـو  ي شـامل آنـان نمـ      يطيمح ستينه ز يگونه هز  چيه

 ، اطالعـات  يشـود، بـا توجـه بـه كمـ          يكننده واگذار مـ    ديخودرو به تول  
 .ستين در دست يت واضحيوضع

  
  افته هاي

توان گفت كه تعداد  يران ميط خاص در ايبه علت وجود شرا
ل يرا تحويز. ز استيار ناچيعت بسي متروك در طبيخودروها
 ي اقتصاد ه كامالًي او توجين مالك برايفرسوده توسط آخر  يخودروها

 صورت يطيمح ستيت مسائل زيگونه رعا چير موارد هي در سايول. دارد
ه ، ب فرسودهيعات خودروهاياق كردن، ما قسمت اوردر. رديگ ينم
 منتقل ي و به فاضالب شهرشوند ي آب ميه وارد جوهايتصف يجا
 به شمار ي از فاضالب صنعتيعات نوعين مايكه ا ي در صورتشوند يم
ت و يچ نوع كنترل و ممنوعي، هدزايمانده  ينه مواد باقيدر زم.نديآ يم

كجا ي يشهر يها د با زبالهن موايا. ت دفن وجود ندارديمحدود
 ءن مواد در اكثر نقاط جهان جزيكه ا يدر صورت. شوند ي ميآور جمع

ه و دفن مخصوص به يند و تصفيآ يد خطرناك به حساب ميمواد زا
  . خود را دارند

  

   ياقتصادبازده 
 اوراق يكه برا است ي به صورت1 ةستم شماري سيمالسازوكار 
 ي ولاستن مالك كامالً به صرفه يآخركنندگان و  افتيكنندگان و باز

در . رديگ ي صورت نمهيستم تصفيس در يشرفتيچ گونه پيدر كل ه
ن مطلب باعث ي صورت نگرفته است كه ايچ اقداميش هم هي پاةنيزم

ز ي ني و ابداعيگونه نوآور چيد و هشو ي مخصوص به خود ميمنفآثار 
   .رديگ يافت صورت نمينه بازيدر زم

  
   يريجه گينت

 به يستميدست آمده س هج بيقات انجام شده و نتايا توجه به تحقب
 . شود يشنهاد داده ميران پي اير برايصورت ز

   فرسودهيستم خودروهايس يطراح
 يه خودروهاي تصفةنيمناسب در زمقانون ن ي، تدوعاملن ياول
 و ين دولت مسئواليد با همكاري باانونقن ين ايتدو.  استفرسوده

.  استار مهمين عوامل بسين اي بيد و همكارشوح ع مختلف مطريصنا
د و شوم ي موجود تنظةي سرما ود با توجه به امكاناتيبااد شده قانون ي

براي م اهداف باال يد موجب شود تا از تنظيه نبايكمبود امكانات و سرما
ن ييطور كه اشاره شد اهداف پا را همانيد زشونظر  افت صرفيباز
م ي تنظ.دنشو فرسوده يه خودروهايتصفشرفت يتوانند باعث پ ينم

 يه خودروهاي مختلف سلسله مراتب تصفيها  در قسمتانونكردن ق
م يتنظ.  استيز ضروريستم نيدن به سي نظم بخشيفرسوده برا

ستم ي به هم بخورد و سيشود تا ساختار فعل يمموجب  جامع يقانون
ون م قانيزمان در تنظعامل  در نظر گرفتن .دشون يگزي جايديجد

 انهدام ي كه گواهاستب ين ترتي بديآور جمع.  استار مهميجامع بس
ل داده يد تحويآ يوجود م هكننده ب ديق تولي كه از طريتوسط مراكز

ستم يدر س. كند يافت ميمدرك الزم را درن مالك، ي آخرشود و يم
كه مبلغ  صورت نيشود به ا ي استفاده ميق مالي از تشويشنهاديپ

له مباحث كارشناسانه يوس هن آن بييه شود كه تع در نظر گرفتيخاص
 يد خودروي خريز براي نياجبار .رديگ يع صورت ميصنا ن دولت ويب

به د ي فرسوده باي خودروهاةيتصفقانون  .د وجود داشته باشديد نبايجد
ها و  تيد و ممنوعشون يست تدويط زيسازمان حفاظت محوسيلة 
ش به دو يستم پايس. ودش  گوناگون در نظر گرفته يها تيمحدود

 كه همان سازمان ين دولتق مسئوالياول از طر: رد يپذ  صورت انجام
كند و  يش مي مختلف را پايها تم قسكهاست ست يط زيحفاظت مح
مناسب از چارچوب  با ها  ارائه گزارش.كننده ديق خود توليدوم از طر

 ي وقت، فرسودهيد خودرويبا طرح خر.  استي ضرور،ها قسمتة يكل
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 به سود، يابي دستيمت اعالم شده باشد برايتر از ق نييپاآن مت يكه ق
 باال يجه نرخ جمع آوريشود و در نت يل داده مي فرسوده تحويخودرو

د سازمان ييمعتبر كه مورد تأ يها با توجه به گزارشن ي همچن.رود يم
 ،قين طريدست آمده از ا ه و اطالعات باستست يط زيحفاظت مح

مورد شناسي  روش .دست آورد ه را باوراقافت و يبازتوان نرخ  يم
 فرسوده ين خودروهايانگي وزن ميعني ستر كشورهاي مانند سااستفاده

 يها سپس قسمت.  شوديريگ كردن اندازه  اوراقيها تواند در محل يم
 مواد  بعدةدر مرحل .ديدست آ ه باوراق نرخ تاكنند  ياوراق شده را وزن م

ن مواد از وزن خودرو ي،كسر وزن اكنند يرا وزن م دفن يمانده برايباق
افت را ي فرسوده، نرخ بازي خودروةيم بر وزن اوليپس از اوراق، تقس

 از يكه ناش يطيست محي زيها نهيبا توجه به هز. كند يمشخص م

 در كهرود  يستم باال مين سي ايها نهيبالطبع هز، است انونوضع ق
 . استد كنندهي تولةبه عهدنه ين هزيانجام شده پرداخت ا يطراح

 يد خودرويق خرياز طرتوسط نفر اول تواند  يمنه ين هزين ايمأت
ها  نهي زمةيكننده، در كل ديت توليبا مسئولجه يدر نت. رديگ صورت د، يجد

ستم از يس رهي و غشي و پاي، نوآورياقتصادبازده ست، يط زيشامل مح
 . برخوردار خواهد بوديشتريشرفت بيپ

  
  ها ادداشتي

1-brominated flam-retardants 
2-shreddering 
3-treatment 
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