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ارزش  وانسانی یا حیوانی بوده  یهاتیفعالکه ناشی از شود می مواد جامد یا نیمه جامدی د جامد شامل تماممواد زائ
. وندشیمدور ریخته  مصرفیبغیرقابل استفاده و  صورتبه معموالً ،کافی برای ماندن در یک مجموعه را ندارند

اشند. ب یتوجهقابلدر مجموعه دیگری دارای ارزش  البته باید توجه داشت که مواد زائد دور ریخته شده ممکن است
عدم کنترل مواد زائد شهری و روستایی، اعم از مواد زائد انسانی، حیوانی و گیاهی به علت وجود انواع مختلف 

تلنبار شده مواد زائد  یهاتودهاست که همواره در  ییهاپناهگاهغذایی دارای رطوبت و حرارت مناسب و  یاپسمانده
. ودشیمانسان قلمداد  یهایماریباحل مختلف مدیریت مواد زائد وجود دارد از عوامل اصلی و مولد بسیاری از در مر

شود یم تلقی یطیمحستیزیک بحران  عنوانبهامروزه عالوه بر تولید حجم بسیار زیاد مواد زائد شهری که خود 
یریت موجب شده است مد ردیگیمقرار  رداستفادهموهای مختلفی بسیاری از مواد شیمیایی و خطرناك که به صورت

نشان داده است که عدم توجه به  WHOشود. مطالعات صورت گرفته توسط  روروبهمواد زائد با مشکالت جدیدی 
 ریپذامکانرا که مقابله با آنها به سادگی  یطیمحستیزنوع مشکل  32تا  تواندیمو دفع صحیح مواد زائد  یآورجمع

 انعنوبهمد امروزه تا مدیریت مواد زائد جا دهندیمدست به دست هم  هاینگراناین عوامل و  شود. نیست را سبب
 مطرح شود. یالمللنیبکالن در سطح ملی و در مورد مواد زائد خطرناك  یهایزیربرنامه ریناپذییجدایک جزء 

فع مواد و د ، انتقال، پردازشیآورجمعداری، ، نگهچوبی در ارتباط با کنترل تولیدمدیریت مواد زائد عبارتست از چار
 یطیمحستیزات ظو سایر مالح یباشناختیزهندسی، زائد جامد، مطابق با اصول بهداشت عمومی، اقتصادی، م

پاسخگوی نظرات عموم نیز باشد. مشکالت مربوط به مدیریت مواد زائد جامد، به علت کمیت و کیفیت  کهیطوربه
مالی، خدمات عمومی شهرهای بزرگ، اثرات تکنولوژیکی  یهاتیمحدودمناطق شهری،  هیرویبمواد زائد، گسترش 

 رمؤثبرای اجرای  جهیدرنتانرژی و مواد خام در جوامع امروزی بسیار پیچیده است.  ازلحاظاساسی  یهاتیمحدودو 
اخته شود. عناصر موظف در شن مؤثراساسی و ارتباطات  یهاجنبهو منظم مدیریت مواد زائد جامد الزم است تا تمام 

 که عبارتند از: باشدیمعنصر  0مدیریت مواد زائد جامد شامل 
 تولید مواد زائد -0
 و فرآوری در محل یسازرهیذخو جداسازی،  یجائجابه -2

 یآورجمع -3

 اول فصل

 کلیات مواد زائد جامد
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 جداسازی و فرآوری و تغییر شکل مواد زائد جامد -8

 ونقلحمل -6

 دفع -0
بازیافت  کاهش در مبدأ،از عناصر  آمریکا ستیزطیمحتوسط سازمان حفاظت  ISWMاتخاذ شده  مراتبسلسله

 تشکیل شده است. )بازچرخش(، احتراق مواد زائد و دفن بهداشتی
به کاهش مواد زائد در مبدأ اختصاص دارد که شامل کاهش مقادیر و کاهش  ISWM مراتبسلسلهباالترین رتبه در 

برای  مؤثریک روش  اینکه دلیله ب ISWM مراتبسلسلهکاهش در مبدأ در . باشدیممبحث مواد زائد تولید شده 
ر درجه ، دباشدیممرتبط با آن  یطیمحستیزو اثرات  یجائجابهبا  مرتبط یهانهیهزکاهش مقدار ماده زائد، کاهش 

 نیترکممحصوالت با  یبندبسته. کاهش مواد زائد ممکن است از طریق طراحی، ساخت و اول اهمیت قرار دارد
های حجم و بیشترین عمر مفید حاصل شود. عالوه بر آن کاهش مواد زائد در منازل، مکان نیترکممیزان سمیت، 

 حصول خواهد بود. رقابلیغو استفاده مجدد از مواد و محصوالت  تجاری یا صنعتی از طریق الگوی خرید انتخابی
مواد برای  یسازآمادهمواد زائد جامد،  یآورجمعزی و جداسا ،شامل ISWM مراتبسلسلهدومین رتبه در بازیافت 

 ترمکموجب کاهش نیاز به مواد و منابع شده و مقدار مواد زائد ورودی به محل دفع را  یافتباز است. استفاده مجدد
 .کندیم محدودترو 

ئد بیولوژیکی مواد زا شامل تغییرات فیزیکی، شیمیایی و ISWM مراتبسلسلهتغییر شکل مواد زائد، سومین رتبه در 
و  یوربهرهبهبود راندمان های منظوربه)مواد زائد شهری(  MSWاست. تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در 

ر و قابل بازیافت و در نهایت بازیافت محصوالت تغیی استفادهقابلمدیریت مواد زائد جامد، بازیابی مواد  یهاستمیس
 .ردیگیمانجام  انرژی گرمایی و بیوگاز کمپوست( و مثالً شکل یافته )

. کاهش حجم مواد زائد از طریق احتراق شودیمدفن  یهامحلباعث کاهش استفاده از  معموالًتغییر شکل مواد زائد 
 نیز قابل توجه است.

 نیرزمیزرا داراست و عبارتست از دفع کنترل شده مواد در روی زمین یا  ISWM مراتبسلسلهدفن چهارمین رتبه در 
دارد چون حداقل  ISWM مراتبسلسلهرتبه را در  نیترکم. دفن شودیمروش دفع نهایی محسوب  نیترعمدهو 

 .دهدیمامکانات مطلوب را برای مواجهه با مواد زائد جوامع ارائه 

 های چرخه پسماندویژگی -1-2

، تجاری، اداری و صنعتی است. شامل مواد زائد حاصله از اماکن مسکونی MSW)) یشهرمدیریت پسماند جامع 
همراه با ورود به چرخه پسماند قبل از سوزاندن، کمپوست یا بازیافت هم به  MSWتولید مواد اولیه و محصوالت در 

خودروها(  یاجزا وها خطر، )لجن، خاکستر، نخالهباشد ولی شامل دفن با مواد بیمی MSWی نوعی تعبیرکننده
 حذف مواد از این چرخه است که هدف کمپوستینگ یا بازیافتی دارد.شود. بازیافت مربوط به نمی

مربوط به بقایای پسماند شهری بعد  2است. دور ریختن هاهای خاص مثل شیشه از زبالهجداسازی زباله :1بازیافت
شده،  حمل ها در روستاها بایستیشوند، اما دو رویختنیها اغلب دفن یا سوزانده میاز بازیافت است. دور ریختنی

 ذخیره و یا دفن شوند.

                                                 
1- Recycling 
2- Discard 
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 انواع پسماندها -1-2-1

 ها.ها ـ مجتمعتک خانواری ـ چند خانواری ـ شهری ـ آپارتمان :1مسکونی
 ها ـ رستوران.ها ـ فرودگاهها ـ انبارها ـ هتلـ فروشگاه هااداره :2تجاری
 ها.ها ـ زندانمدارس ـ بیمارستان :3اداری

 MSWروش  2از میان  (.باشندها )موارد پسماند صنعتی نمیسماندهای اداری، غذاخوریپ ،هابندیبسته :4صنعتی
 این چرخه مواد است که روش مرجع برای تولید اطالعات است. (برداری و چرخه مواد)نمونه

 5روش چرخه مواد خصوصیت -1-2-2

که همان  MSWخص کردن تولید متمایز کردن پسماندها از همدیگر، نوع پراکندگی پسماندها در سطح کشور، مش
های طوالنی، مشخص کردن هاست. بر اساس رطوبت تولیدی، فراهم کردن اطالعات برای برنامهدور ریختنی

MSW های سالیانه محسوب نکردن اختالفات آماری.در برنامه 

 برداریخصوصیات نمونه -1-2-3

خص کردن پسماندها بعد از اختالط و کاهش های دریافتی، مشدارای سایت اختصاصی، مشخص کردن دور ریختنی
ی زمانی برداشت از یک نقطه خاص در زمانی مشخص را، تعیین تواند در یک بازهمی یبردارنمونهرطوبت است. 

برای دستیابی به دقت باال در  و همچنین های آماری باالهزینهتوان به برداری میکند. اما از معایب نمونه
 .اشاره کردد چندین بار آزمایش تکرار شود، ها، بایبردارینمونه
به حذف کردن مواد از چرخه پسماند مربوط  بازیافت .گرددیبرمحضور دارد،  MSWاولیه که در  مواد مقداربه  0تولید

 MSWآوری فاضالب ریخته شده پس در شود به درون شبکه جمعهایی که در توالت استفاده میاست. دستمال
دار ظرف ها عمر باالیی دارند. و محصوالت ناپایها و یخچالمثل الستیک 7صوالت پایدارشود. محمحسوب نمی

 شوند.یک سال اول دفع می

 وزن مواد اولیه در پسمانه شهری -1-2-4

یابد. حجم اولیه کاهش می سومکی به 8سازیهستند که بعد از فشرده MSWی ترین جزء چرخهبزرگ کاغذ و مقوا
اپایدار، ی کاالهای نگیرند. در دستهقرار می هابندیر یکی از سه دسته مواد ناپایدار و ظروف و بستهمعموالً این دو د

 بارکیها و ظروف دفتر یادداشت شوند.را شامل می MSW دیتولها هستند که شش درصد ترین قسمت روزنامهمهم
ها و ترین جزء را قوطیمهم هابندیهی ظروف و بستدر دستهدرصد تولید است.  0مقدارشان کمتر از  1مصرف

                                                 
1- Residental 
2- Commercial 
3- Institutional 
4- Industerial 
5- Material 
6- Generation 
7- Durable 
8- Comprising 
9- Disposable Plates 
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ها و مقواها سایر کاغذدهند. ی خاصی را تشکیل میدسته MSWدرصد از کل  6/03که با  دهندتشکیل می 0هاجعبه
 باشد.های کاغذی وساك می، کیسههای غالتمانند جعبه کارتن تاشو MSWدر 

 2بازیافت برای بازچرخش و کمپوستینگ -1-2-5

های خودروها و اجزای که عمدتًا دارای سرب باطری درصد( 07)است  خ بازیافت از فلزات غیرآهنیبیشترین نر
 31 مینیآلومدرصد و  82 مقوا ودرصد، کاغذ  86های بعدی بازیافت ضایعات باغی با مرتبط با آن خواهد بود. در رده

ترین آن دهند و عمدها تشکیل میر MSWدرصد از کل  87ها حدود بندیبازیافت ظروف و بسته درصد هستند.
دهند. ها را تشکیل میدرصد از بازیافت 67های فوالدی (. بستهدرصد 71) باشدبندی میهای بستهمربوط به جعبه

ها باید دفن شود. البته مواد بعد از بازیافت، بخشی از آن MSWبرای ضایعات  EPAدر مورد گزارشات تهیه شده 
تک چگالی کلی در یک لندفیل بیشتر از چگالی تک باید با هم مخلوط شوند. 3سازیردهموجود در دفن قبل از فش

ت توان از نسبمقایسه می برای تر باشد.تک اجزاء کماجزاء دفن شده است، اما ممکن است حجم کلی، از حجم تک
 وردنظرمباشد مواد  درصد حجمی به درصد وزنی استفاده کرد. اگر درصد حجمی به درصد وزنی بیشتر از یک درصد

یا بیشتر دارند که عبارتند از  2ماده نسبت درصد حجمی به درصد وزنی  8 حجم زیادتری نسبت به وزنشان دارند.
ها، منسوجات و آلومینیم که چگالی بیشتری دارند. شیشه، پسماندهای غذائی، ضایعات ها، الستیکها، چرمپالستیک

درصد و اماکن تجاری  66-06مقدار پسماندهای اماکن مسکونی  ر است.ها نسبت به حجمشان بیشتباغی وزن آن
 ازلحاظتری است. پسماندهای خانگی در مقایسه با پسماندهای تجاری تفاوت کم MSWدرصد از تولید  86-36

کمیت دارند، اما دارای استثنائاتی هم هستند. ضایعات باغی که در مناطق گرمسیر و مرطوب بیشتر است، هرچند 
های این اختالفات به مدیریت ضایعات در مناطق بستگی دارد. ضایعات غذایی که بر اساس الگو، رفتار و فرهنگ که

در یک منطقة خاص  MSWدارند. تولید  اندازه و توزیع ازنظرطیف وسیعی  هاروزنامهمصرف بسیار متفاوت است. 
توان می MSWدیگر عوامل مؤثر روی مدیریت های تجاری در منطقه بستگی دارد. از به شدت تحت تأثیر فعالیت

ترین عامل در ایجاد تغییرات در ترین مسئله این است که ضایعات باغی عمدهاشاره کرد. مهم به تغییرات فصلی
MSW سد.رآیند. اواخر پائیز و اواخر بهار تولید پسماند در بسیاری از اجتماعات به حداکثر خود میبه شمار می 

 پسماند: ؤثر در افرایش نرخ تولیدعوامل م -1-2-6

 رابطه گریدعامل  است. تیجمع شیافزا ساله مربوط به 06در یک بازه زمانی  MSWنیمی از روند رو به رشد تولید 
های یا هزینه GDPرشد تولید ملی یا  گریدیعبارتبهاقتصادی وجود دارد.  یهاتیفعالبا  MSWمستقیم بین تولید 

 8یک جامعه که افزایش میابد نرخ تولید پسماند نیز افزایش میابد. طراحی مجدد محصوالتدر  (PCE)مصرف سرانه 
های ها، الستیکدخیل هستند. طراحی مجدد محصوالت مانند یخچال MSWتولید  کاهش در 6و یا مواد جایگزین
 تر کاربرد دارد مثالً بندی مواد سبکاست. مواد جایگزین نیز در بسته بندیهای چاپ و بستهخودروها، دستگاه

ای شههای پالستیکی جایگزین شیبندی شده و بطریهای فوالدی در بستههای آلومینیومی جایگزین قوطیقوطی
 شود.استفاده می شدند، از کاغذ در برخی مواد به جای پالستیک

                                                 
1- Corrugated 
2- Recovery For Recycling & Compost 
3- Compaction 
4- Redesign Of Products 
5- Materials Substituation 
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 «کمیت ـ سمیت»کاهش در مبدأ  -1-3

USEPAمحیطی بیان کرده است. کالت زیستمش کردن کمبرای ها ترین روشرا یکی از مهم 0، کاهش در مبدأ
هایی نظیر بازیافت، کمپوست در خارج از محل، استفاده و پردازش فعالیت برای کاهش و به حداقل رساندن پسماند،

و  2استفاده مجدددهد. ، هرچند که کاهش پسماند مقدار پسماند تولیدی را کاهش نمیردیگیمصورت مجدد 
 ها کاربرد دارد.ها و پالتوادی مثل بطریبرای م 3بازسازی

قتی و دوفروشیخرهای حمل، بوط است. هزینهآوری، پردازش و دفع مرکل هزینه سیستم مدیریت پسماند به جمع
روف، تولید زباله را سازی و قرض دادن ظذخیره بندی به کار رفته کاهش یابد.یابد که وزن و حجم بستهکاهش می

 درصد کاهش داده است. 81تا  مناطق در اکثر
ها، تولید محصوالت خام هدف انتخاب و استخراج مواد خام، انتقال و پردازش آن با (LCA) 8ی حیاتارزیابی چرخه

 ،مثال عنوانبهخاص در واحد تولید اشاره دارد  یمادهسازی وزن، بر کاهش مقدار فرآیند سبک .شودبه کار برده می
واد زائد روند تر(، پس در جریان تولید مالستیک جای شیشه را گرفته )به دلیل وزن کمبندی نوین، پدر صنایع بسته

اند اما درست شده PETهای های آلومینیومی یا بطریاز قوطی 6افزایشی آن را شاهد خواهیم بود. ظروف نوشیدنی
PET 0. مسئولیت تولید دائمشودیمهای جدید به کار برده بندیتدریجاً برای بسته (EPR)اختیاری است که  ، برنامه

کاهش  نندهدکییتأهای کند. این برنامه، از برنامهمی یطیمحستیزمجریان تولید را تهدید به کاهش اثرات نامطلوب 
سیستماتیک برای شناسایی  یروش (FCA) 7است. به حساب آوردن هزینه کامل EPAدر مبدأ و حمایت شده از سوی 

اری بردهای بهرههای سربار و هزینههزینه ندهیآ وواقعی مدیریت پسماند در گذشته  هایمجموع و گزارشات هزینه
 بوده است. مؤثرریزی نیز در تولید کاهش پسماند دور می هرچقدربپرداز  PAYT 8سنجد. سیستمرا می
EPAد را ممنوع باشن زاابعاد حجیم، بزرگ و مسمومیت ازنظرو یا  ، دفع موادی که قابلیت کمپوست، بازیافت، تعمیر

های ضایعات باغی، باطری، 01، اجسام بزرگ1های چیده شدهها، برگ درختان، علفکرده است، همچنین در لندفیل
منع  مینیمی و فوالدیاسیدی، تایر اتومبیل، مقوا، کاغذهای ادارات و چاپی، شیشه، پالستیک، ظروف آلو -سربی

شد به این صورت که مقداری از مبلغ را افزون بر استفاده می 00ختهای سپرده و بازپرداسابق از سیستم دفن شدند.
 هاهای نوشابهشد مثل شیشهکاال از خریدار دریافت کرده و به ازای پس آوردن آن محصول هزینه عودت داده می

ع آنها نه تنها از دف یختنیدورربرای اقالم  02رساند. مبادله، اهدا و فروشدرصد می 81که میزان بازیافت را به 
مانند اهدای اقالمی الکترونیکی همچون  کردیمکرد بلکه از خرید و دفع اقالم مواد جدید هم جلوگیری ممانعت می

                                                 
1- Reduction In Source 
2- Reuse 
3- Refurbishing 
4- Life Cycle Assessment 
5- Beverage Containers 
6- Extended Product Responsibility 
7- Full Coast Accounting 
8- Pay - As - You - Throw 
9- Grass Dipping 
10- White - Goods 
11- Deposit & Refund Sys 
12- Exchange, Donation & Sale 
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 شیافزا وهایی که افراد را به کاهش تولید پسماند کامپیوترها به مؤسسات خیریه و یا البسه دست دوم. سیستم
ریزی مقادیر متغیر یا بپرداز هر چه بیرون می ذاری یکسان،گهای قیمتسیستم عنوانبهکند بازیافت تشویق می

(PAYT) های به کار رفته است. سیستم های دفع بر اساس تعداد و سطلهزینه 0شود. سیستم سطلیشناخته می
سنتی  یهابرنامهترکیب  3یابرنامه دواست.  مورداستفادهها ها هنگام خرید آنزدن روی کیسه برچسب 2ایکیسه
 .های ماهیانه( استه ـ مالیات ـ هزینه)بودج

، است که شودته میآوری بیرون گذاشمطابق با مقدار وزن پسماندی که برای جمع 8های مبتنی بر وزنسیستم
رنامه دفع است. ب نهیپرهزهای مبتنی بر وزن های سیستمهای حجمی هستند، اما فناوریتر از سیستمبخشرضایت

های تجاری و مؤسسات انجام ممیزی درصد کاهش میابد. در بخش 86تا  26سماند حدود دهد که پپسماند نشان می
 های کاهش در مبدأ، اولین گام برای جلوگیری از تولید پسماند است. ممیزی پسماندو آماده کردن طرح 6پسماند

 ی است.ن پسماند و مطالعات توصیفتولید کرد یهاروشمشاهده  0شامل ارزیابی مستندات حمل پسماند
د. تغییر در کننرا اتخاذ می دکنندهیتولکشورهای اروپائی و آسیایی برای کاهش پسماند سیستم برگرداندن به 

کاهش در مبدأ، نه تنها پتانسیل کاهش دادن مقدار پسماند تولیدی را دارد، بلکه  جهت در 7های بازار فروشسیاست
 کند.تر را فراهم میدر ازای اسراف کم دگاندکننیتولنمونه خوبی برای بخش خصوصی در جهت تشویق 

ریزی کاهش در های مؤثر کاهش در مبدأ است. اولین قدم در برنامهاز عناصر اصلی در ایجاد برنامه ریزیبرنامه
واضح و روشن است، گام بعدی در طراحی کاهش در مبدأ، تنظیم اهداف و ایجاد متدولوژی  یمشخطمبدأ، داشتن 

گیری باید سال پایه یا ابتدا، سال هدف و نوع کاهشی که باید مورد . در اهداف و متدولوژی اندازهگیری استاندازه
آوری پرهزینه و عملیات پردازش متعارف پسماند نیازی ندارد، سنجش قرار گیرد لحاظ شود. کاهش در مبدأ به جمع

 رسد.نمی سرانجامباشد و بدون بودجه کافی به اما رایگان هم نمی
 31ها را تا تواند هزینهمی دهد. بخش مسکونیرا به خود اختصاص می MSWدرصد از  06تا  66 مسکونی بخش
در مبدأ  درصد 21و کاغذها را تا  درصد 61توان تا پسماندهای غذائی را می کهیطوربهدر مبدأ کاهش دهد.  درصد

از نماسازی است که مصرف آب  یشکل 8سازیکرد. محوطه کمپوست در حیاط راغذائی  زائدات باغی و ،کاهش داد
کاهد و همچنین مقدار ضایعات باغی تولید سازی از نیازهای آبی میدهد. محوطهکاهش می و تولید پسمند باغی را

 کاهد.شده را می
آوری و تغییر شکل بیولوژیکی پسماند غذائی و باغی است. کانتیرهای شامل جمع 1کردن در محل تولید کمپوست

استفاده از کرم برای کمپوست روش شود. ساخته می ( داروست از پالت، آجر یا دیوارهای فنس )حصارکشیکمپ
ها مواد مغذی افزایش ورمی کمپوست های دفع پسماند است.خارج از سیستم های غذامؤثری برای نگهداری خرده

 ها استفاده کرد.های گلدانتوان در خاكها میو از آن دهدیم

                                                 
1- Can System 
2- Bag System 
3- Two Tier 
4- Weight Based 
5- Waste - Audits 
6- Solid Waste Houling Records 
7- Procurement 
8- Xeriscaping 
9- Backyard Composting 
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EPA کرد: اعالم ریزاند را به شرح اماتی که در کاهش پسماند در مبدأ در صنعت مورد استفادهاقد 
  کنندهخنکهای ها، فلزات، کاغذها، روغن و آبها: حاللبازیافت مواد کارخانه -0

  0افزایش کارآیی محصوالت جهت کاستن از تولید مواد دورریختنی -2
  محدود کردن تولید به نیازهای واقعی -3
 های کارکردهاستفاده مجدد و تعمیر پالت -8
 هاها و بشکهبندی مثل کیسهظروف بسته کردن پراستفاده مجدد و  -6
 بندی جهت استفاده مجددباز گرداندن مواد بسته -0
 بندی و تولیدطراحی مجدد محصوالت برای جلوگیری از تولید پسماند بسته -7
 2مبادله مواد به جای مواد خالصاستفاده از مواد از طریق برنامه  -8
کاهش در مبدأ ممکن است شامل کاهش دادن وزن یک محصول از طریق  منظوربه 3طراحی مجدد تولید 

محصول بدون  دوفروشیخروزن ماده اولیه یا جایگزین، تولید محصول به شکل عمده یا فشرده،  سازیسبک
 بندی باشد.بسته
EPA حجم برای استفاده مجدد یا بازیافت به  ازنظردرصد مصالح  70ی آپارتمان اعالم کرده در یک پروژه بازساز

 دهند.را از طریق بازسازی کاهش می 8مصرف رسیدند. نخاله حاصله از تخریب
اجزای سمی موجود در  .است پسماندهای شهری ناشی از دو عامل حجم و سمیت لهیوسبهمعضالت ایجاد شده 

رواتیلن، های کلرینه نظیر پروکلسرب، کادمیوم، نیکل، جیوه، هیدروکربن وصخصبهپسماند شامل فلزات سنگین 
های ها و روغنکشها و سایر زیستکشکلرواتیلن و متیلن کلراید، ترکیبات حلقوی مانند نفتالین و تولوئن، آفتتری

شود، ها فروخته میز آنمیلیون ا 8 متحدهاالتیاهای سلول خشک که همه ساله در باشند. باطریموتور مستعمل می
 دارای جیوه یا اکسید جیوه، منیزیم، روی، اکسید نقره، نیکل، کادمیوم و لیتیوم است.

 
 
 
 
 

  

                                                 
1- Scarp Material 
2- Virgin Materials 
3- Redesign 
4- Demolition Waste 


