
 

 

 بازيافت

 Recycling  

عنهوا    آوری و پردازش مواد رهاشده به   بازیافت فرآیند جمع

، USEPAزبال  و تبدیل آنها به  مصوهو ج جدیهد ا)هت      

( و یکی از مراته  مههد در )لههل  مراته  مهدیریت      2018

پهماند  اجتناب از تولید پهماند، کهاه  پههماند، ا)هتهاده    

مهواد و انهر ی و در    مجدد از پهماندها، بازیافت و بازیهابی 

رو برای اقتواد،  آید، ازاین نهایت دفن پهماند( ب  حهاب می

)هاایی دارد  مهدیریت    جامع  و مصهی  زیههت اهمیهت به     

(. از جمله  ماایهای   2931فناوری اطالعهاج و مرکها ا)هناد،    

ههایی که  دفهن یها     توا  ب  کهاه  مدهدار زباله    بازیافت می

انر ی، مهواد اها     جویی در مورف شود، صرف )وزانده می

اولیهه  و منههابع طبیعههی ماننههد وههوب، آب و مههواد معههدنی،  

جلوگیری از آلودگی مصی  زیهت از طریق کهاه  نیهاز به     

مورف مواد اا  جدیهد، ایجهاد مغهاجل جدیهد در صهنعت      

بازیافههت و افههاای  امنیههت اقتوههادی اشههاره کههرد. مراحههل  

آوری و پهردازش، تولیهد و    بازیافت عبهارج ا)هت از جمهع   

، USEPAروش مصوو ج جدید حاصل از مواد بازیافتی  ف

 دنبال دارد ازجمل :   (. بازیافت منافع اقتوادی مختلهی ب 2018

در مجموعه  بازیافهت    )هرمای  گهراری   -ایجاد اشتغاا   .2

تواند ماایای مختلهی برای جامع  در قال  ایجاد مغهاجل   می

  ایهن  پر در آمد در صنعت بازیافت ب  همراه داشت  باشهد که  

 کند. ب  نوب  اود از صنعت بازیافت پغتیبانی می

بها ممانعهت از دفهع مهواد قابهل       - جویی اقغصادی صرفه .1

بازیافت در مصل دفهن زباله ، ماایهای اقتوهادی مختلههی از      

های دفع و فهروش مهواد قابهل بازیافهت     طریق کاه  هاین 

 شود.  حاصل می

  کا ههای  صنایعی ک  نیهاز به   - های محلیحفظ فعالیت .9

تواند آ  را از منطد  اطراف دریافهت  قابل بازیافت دارد و می

ههای اهود   کند، تمایل دارد تا منطد  اود باقی مانده، فعالیت

 را در هما  مصل گهترش دهد. 

افههاای  مههواد  –هههای تو)ههع  اقتوههادی ایجههاد فرصههت .4

شهود  بازیافتی )ب  جرب فعالیت های اقتوادی مختلهی می

زش یا ا)هتهاده از مهواد بازیهافتی عالقمنهد ا)هت.      ک  ب  پردا

کند تا تولید کنندگا  در جهانی بها اقتوهاد   بازیافت کمک می

. (Hefner & Blackwell,  2008 )رقابتی شدید فعالیت کنهد  

های اقتوادی مانند مالیاج یا اعطای یاران  ند  مهمی مغوق

کند. بهرای ماهال، اگهر    در مدیریت پهماند و بازیافت ایها می

 ز  باشد ک  افراد ب  ازای هر واحد زبال  جیر قابل بازیافهت  

ای هاین  و مالیاج پرداات کنند، آنگاه این امر اهود انگیهاه  

 Hahn andبههود بههرای تهکیههک در مبههدن پهههماند اواهههد 

Stavins , 1992)     (، ک  )ب  تهههیل فراینهد بازیافهت و نیها

بهبود کیهیهت مصوهو ج بازیهافتی اواههد شهد. هم نهین       

ههای  اعطای یاران  جههت د)تر)هی به  منهافع بهالدوه طهر       

های اقتوادی در این زمین  بازیافت اود یکی دیگر از مغوق

ل بازیافهت  ا)ت. در این حالت ب  ازای هر واحد پهماند قابه 

شود و در این حالت افراد تمایل ب  شهروندا  یاران  اعطا می

زیههادی بهه  تهکیههک پهههماندهای قابههل بازیافههت اههود      

 (.  (Calcott, P. and M. Walls ,2000دارند
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ریهای   مرکها مهدیریت و برنامه    ت فناوری اطالعاج و مرکا ا)ناد، مدیری

یریت پههماند در جهها  و   (. برر)هی فرآینهد مهد   2931شهر تهرا . 
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