
  

 بازیافت فلز روي در دسترس 
 

ها (براي  رشد زیرساخت  با   روي کامالفلز  ي  تقاضام است.  أبا مصرف فلزات تواقتصادي    ۀ توسع
کشورهاي    در اقتصادهاي نوظهور و   این مساله   و  ارتباط دارد  حمل و نقل و غیره)   ،مثال ساخت و ساز

مداوم  به صنعتی   نتیجهطور  در  است.  افزایش  حال  روي  به    یدسترس   ة درباراالتی  ؤس   در  معدن  سنگ 
در جامعه براي    موجود   فلز   با استفاده از   آید. بازیافتوجود می ه مدت ب درازورده کردن نیازهاي  آبربراي  
 هاست.برطرف کردن نگرانیمهم براي  اي شیوه  مواد اولیه تولید 

 
 

  
 

 میلیون تن). = Mtاستفاده (ـ تولید سالیانه معدن روي و رشد فزایندة ذخایر در حال  1شکل 

 

 

 



 چیست؟ موجود در دسترس منظور از فلزات 

یعنی رویی که    .رسند و به مصرف میوجود دارند  که در جامعه    است  ي مواد  ، دسترس   در   رويِ منظور از  
ي روي  وه مقادیراست. بعالشده    دور ریخته  ومستهلک  در طول زمان  یا    مصرف،  ، فراوري  ،قبال استخراج 

محصول در پایان  این  . در نهایت  میشود  انبار  هاتوسط دولت  گاه تولیدکنندگان و    ، آورندگانعملتوسط  
ساخت و    ،مراحل پردازش   از به سرعت    ،در هر شکلی که باشد . روي  شود مید دور ریخته  وعمر مفید خ 

براي می اما    ، کند می   عبور تولید   طوالنی    تواند  حتی ها  دهه   ،هاسال(مدت  و   یا    حالت   در   )بیشتر  قرن 
موارد در  بماند.  باقی  دیگر    ،متروکهیا    قدیمیهاي  ساختمان  چون  ياستفاده  استفاده    حالت  درروي 

را  استفاده مجدد    نهان هم پتانسیل  ذخایراین  شود.  نمی بازیابی و بازیافت    با این حال هم   ولی   ،نیست
 .نباشد مقرون به صرفه اقتصادي   به لحاظ این کار ولی شاید  ،دارند 

 

 شود؟ روي مقایسه می   زمینی  چگونه با ذخایرموجود در جامعه روي ذخایر 

وجود دارد    زمین به شکل و مقداري  ۀروي در پوست )  Mt(  میلیون تن   2800تخمین زده شده است که  
؛ روي  میلیون تن  480  (  کف ذخایر).  آگاه  است (منابعدر حال حاضر مقدور    آن  ۀبه صرف که استخراج  

عنوان یک    اقتصادي) بهبه لحاظ  میلی تن؛ روي قابل بازیافت    250و ذخایر (به لحاظ فناوري)  موجود  
کیفیت   ، درجه ،دسترسی  هاي تولیدي را از جمله فعالیت و   فعلی  معادن  هايحداقل شاخصاز منابع    ءجز

ند  و پ  300سهام در حال استفاده (ورد مقدار روي در حال حاضر به عنوان  آ. برکند ورده می آ برو کمیت را  
ذخیره    میلی عنوان  به  شده  نظرگرفته  در  مقدار  معادل  تقریبا  روي    ٪  60و حدود    استلیتر)  از کل 

فراوري شده در طول نشان می   استخراج و  را  مواد حاوي روي در جامعه  تاریخ  اینکه  به  با توجه  دهد. 
 اي استفاده و در دسترس است. مقدار مواد خارج شده بر ، طول عمر بسیار زیادي دارند 

  4ود سنگ معدن و کنسانتره است. در حال حاضر حد  به دست آمده از تولید  از )٪ 25کسري (  ـ بازیافت
 گردد. استفاده باز می  ۀ به چرخبازیافت  ةجاافتاد هاياز طریق شبکه  و  شودمی میلیون تن روي بازیابی  

 

 د؟ گیرمیزمان شکل در طول چگونه ذخایر در حال استفاده 

استمیلیون    300تخمین  به   در حال حاضر استفاده  در حال  روي  عنوان    تن  به  جامعه    در  ذخیرهکه 
با تقاضاي روي تصفیه  مورد استفاده  رشد ذخایر روي    ،رفت). همانطور که انتظار می 1وجود دارد (شکل  

عمر   و  ارتباط    ة استفادشده  روي  حاوي  مواد  رشد    نزدیکیطوالنی  با  روي  مصرف  این  بر  عالوه  دارد. 
طور متوسط    وردها بهآبر اساس این بر  م است.أتوجمعیت در کشورهاي پیشرفته و افزایش شهرنشینی  



پیشرفته   سرانه روي  برابر  سرانهکیلوگرم  100(  مصرفی در کشورهاي  پنج  در    میزان آن در کشورهاي ) 
 است.  سرانه)کیلوگرم 20حال توسعه (

 

 بینند؟ را چگونه میآینده نیازهاي  ، ي مصرفیکنونی رو  هايروند

پیشرفته  روي مصرفی در چند   ۀسران  ة گستر  2شکل   اواسط    اصلی  هايتفاوت دهد.  نشان می   را   کشور 
از  موجود  روي   ةدر محدود   بیستمقرن   ودر  (   سرانه  کیلوگرم300  بیشتر  از  آمریکا)    کیلوگرم 50  کمتر 
  (به عنوان مثال آماده  بود   اولیه براي صنعتی شدن  سنگین  فشاربه دلیل    است و این   در ایتالیا)(  سرانه

کشورهاي پیشرفته    ۀ سران  ة محدود   در حال حاضر  . )سازي پس از آنسازي براي جنگ جهانی دوم یا باز
  است. آمریکا متغیر  ة ایاالت متحد  در  سرانه کیلوگرم   180ژاپن و اروپا تا  درسرانه  کیلوگرم   130تا  60از 

 تواند می   در حال استفاده  رويدهد که اشباع  یافته نشان میتوسعه   ي کشورهاياقتصاد   روند با این حال  
 در نظر گرفته شود.  سرانهکیولگرم    150تا   100حدود 

 
   استفاده کشورهاي در حال توسعه مورد رويذخایر  يوردهاآبربکارگیري 

بالقو  با  براي    تقاضا  ةسناریوها و اهداف  سماند (مقررات پشتیبانی  مدیریت پتوسعه زیرساختهاي مرتبط 
کیوگرم  130(  مورد انتظار موجودي روي راال اشباع  ؤین س ن همچامر    . اینکند بازیافت) را مشخص می 

با   در  سرانه)  انتظار  مورد  یا    ٪70(  شهري  ۀتوسع میزان  تا   6.3جمعیت  نفر در مناطق شهري    میلیارد 
می   ) 2050  سال اوصاف  کشد.  پیش  این  قرن    موجود  روي ذخایر  اشباع  با  پایان  در  شهري  مناطق  در 

  میلیون  500سال آینده  80طی   دهد که  خواهد شد. این نشان می میلیون تن   820بیست و یکم تقریبا 
عنوان    تن به  اضافی  موجود روي  شد.    حبس   ذخایر  نظر  خواهد  به  بعید  سناریویی  چنین  چند  هر 
پسماند اقدامات مدیریت    ،هاي موجود در ذخایر زمینیبراي کاهش تنش دهد که  نشان می   ولی  ،رسد می 

 . صورت فعالی انجام پذیرده جهان باید ب در سراسر 

 

 

 

 

 

 



 کند؟استفاده می روي موجودمربوط به ذخایر از اطالعات  هصنعت روي چگون
 

 
 ـ رشد ذخایر روي در حال استفاده نسبت به سرانۀ تولید ناخالص داخلی براي چند کشور صنعتی.  2شکل 

 

فناوري  بردن  پیش  به  عنوان یک کاال، صنعت همچنان  به  روي  ارزش  به  توجه  از  با  روي  بازیابی  هاي 
به سر   ادامه می محصوالت عمر  قراضه رسیده  از  بازیابی روي  مثال ظرفیت جهانی  عنوان  به  هاي دهد. 

حال   در  دائما  توسعه  حال  در  کشورهاي  رسیدن  بلوغ  به  با  فوالد)  فیلتر  غبار  و  (گرد  گالوانیزه  فوالد 
شود. این صنعت همچنین با  هاي جدید بازیافت تبدیل می افزایش است و دارد به منبعی براي زیرساخت 

با تسهیل تصمیم گذاران کار می ایهسرم را  آنها  تا  بر  هاي واقع گیريکند،  تولید و نظارت  از طریق  بینانه 
 هاي عملی مدیریت پسماند تشویق کند.اطالعات مربوط به کارایی بازیافت روي، به برنامه 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


