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چكيده 

جزء جدايي ناپذير زندگي انسان بوده و توليد انواع زايدات در كميت و كيفيت هاي  مواد زائد جامد،
لذا افزايش جمعيت و توسعه فعاليت هاي بشر . مختلف يكي از معضالت زيست محيطي عصر حاضر است

را  دمواد زائيت هاي عمومي نسبت به مسايل بهداشتي و زيست محيطي و لزوم تجهيز مديررشد و آگاهي 
با توجه به اينكه پراكنش زباله بخصوص در مكان هاي عمومي و  .آشكار ميسازدبه ابزاري امروزي 

جهت جلب مشاركت مردمي و جلوگيري از . توريستي يكي از معضالت زيست محيطي بشمار مي رود
 .محيطي پراكنش زباله اقدام به طراحي سيستم هوشمند بازيافت مواد زائد خشك گرديد اثرات زيست
بطوري كه محفظه هاي جداگانه دريافت زباله هاي . طراحي گرديد تفكيك از مبدا بر پايه اين سيستم 

 براي ترغيب مردم در قرار دادن زباله هاي خود در اين سيستم  .طراحي گرديد باكس چهارخشك در 
مواد و زباله هاي اين سيستم  به صورت خودكار ميزان . هوشمند در نظر گرفته شده است تشويق كان ام

زيست محيطي يا  CDدر قبال آن يكضمن سپاسگزاري از فرد مشاركت كننده افتي را حس كرده و دري
 يزباله هاسيستم مورد نظر طوري طراحي گرديده كه  .سرگرمي به فرد شركت كننده اهدا ميكند

. مي نمايدو كم حجم  كردهدر محل هاي جداگانه كمپكت را  دريافتي
 
 

كلمات كليدي 

مشاركت زيست محيطي  ارتقاء ، سيستم هوشمندمواد زائد جامد، تفكيك از مبدا، 
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 مقدمه -1

اين امر خود محصول دو عامل  .ابدي توليد زباله يك موضوع جهاني است كه اهميت آن روز به روز افزايش مي
و او را وادار نموده تا  مشكل دفع زباله همواره گريبانگير بشر بوده. ي انفجار جمعيت و افزايش شديد مصرف ميباشد اصل

). 1(همواره براي مقابله با آن چاره انديشي كند
حيات بشري بر  نطي سالهاي اخير، انسان به خوبي دريافته كه از دست دادن محيط زيست مترادف با از بين رفت

در اين راستا يكي از مواردي كه به شدت محيط زيست را تهديد ميكند مواد زائد جامد ناشي . ه ي زمين ميباشدروي كر
محيط زيست يعني  ربر عناصعدم مديريت اصولي اثرات سوئي  از فعاليت هاي مختلف جوامع انساني است كه در صورت

در زي در حوزه هاي مختلف مديريت مواد زائد جامد از چند دهه ي قبل برنامه ري. هوا،خاك و بويژه آب خواهد داشت
مواد با  از سوي ديگر با توجه به وجود).2(جهان به طور جدي آغاز شده و پيشرفت هاي زيادي در اين حوزه انجام گرفته

ع ارزش در تركيب زباله گاهي از آن به عنوان طالي كثيف ياد ميشود كه متاسفانه با صرف هزينه هاي بسيار سنگين جم
آوري و غالباً دفن ميشوند كه ميتوان با اعمال برنامه ريزي صحيح و فني مبتني بر اطالعات دقيق و قابل اطمينان نسبت 

). 3(مواد مختلف از زباله اقدام كرد تباز يافبه 
برنامه ريزي با تاكيد بر طرح تفكيك از مبدا نخستين بار در كشور آلمان غربي سابق و آن هم در مورد دور 

زهاي مراكز مسكوني صورت گرفت اين طرح نشان داد اجراي چنين برنامه هايي ميتواند فوايد اقتصادي و زيست ري
و كمك كردن به  و تبديل مواد ضمن تامين سود اقتصادي تباز ياففرايند ). 4(محيطي قابل مالحظه اي داشته باشد

ادير زباله ي جمع آوري و دفع شده حاصل شده به كاهش قابل مالحظه اي نيز در مقموجب مي شود احياي منابع ملي ،
به عنوان يكي از فنون دفع مواد زائد  تباز يافدر حقيقت  .طور غير مستقيم ميگردد از اهميت خاصي برخوردار باشد

جامد شهري هم از نظر بوم شناسان از جهت حفظ محيط زيست و  هم از نظر اقتصاد دانان از جنبه ي كاهش هزينه 
ميتوان به موارد زير  تباز يافبه عنوان مثال از فوايد اقتصادي ).3(اج و توليد مواد داراي اهميت فراوان ميباشدهاي استخر

باز و همچنين با )5(يلو وات ساعت انرژي را ذخيره نمودك 2.66يك تن قوطي حلبي ميتوان  تباز يافبسنده نمود كه با 
. 6(نفت را پس انداز كردبشكه ي  3.85انرژي معادل ميتوان ) پلي اتيلن تري فتاالت( PETيك تن  تياف

و در تاريخ  537887كه به شماره  بازيافت مواد زائد جامد خشك رابه طراحي سيستم هوشمند اين مقاله 
در مبدا با كاهش حجم  تباز يافاين سيستم قابليت  . است مورد بحث قرار داده است گرديده ثبت اختراع 27/07/1387
دستگاه طراحي و . ميگردد تباز يافو همچنين باعث تشويق شهروندان به جداسازي و  را دارا استد صورت هوشمنه ب

را در مناطق مختلف بخصوص در اماكن عمومي و  تباز يافساخته شده با كيفيت مطلوب ميتواند بسياري از مشكالت 
باز اين سيستم به عنوان دستگاه هوشمند . شود تباز يافو نيز كمكي در بهبود عملكرد سيستم  هديتوريستي بهبود بخش

مواد زائد جامد خشك شهري با هدف جلوگيري از آلودگي محيط زيست و حفظ پاكسازي طبيعت براي اولين با در  تياف
.  است كشور طراحي و ساخته شده

سيستم  مشخصات  -2
صورت ه ، پت و فلزات ب)عمشم(در اين سيستم زباله هاي خشك در چهار گروه جداگانه كاغذ و مقوا، پالستيك

سرگرمي  Cd(معيني از مواد باز يافتي يك هديه) وزن(هوشمند و در اوزان مشخص دريافت و در قبال دريافت حجم 
كه  گرديده استاين سيستم طوري طراحي . به مشاركت كننده داده مي شود) هاي زيست محيطي يا سي دي خالي
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در قسمت باالي محفظه دريافت ( هنگام افزايش وزن كيسه هاي پالستيكيبطوري كه به . انجام كار است هميشه در حال
اهرم است كه چهار تا در قسمت بااليي و چهار تا در قسمت  8اين سيستم داراي . سيستم شروع ميشود كار اصلي  )زباله

وزن مواد  همچنين اين سيستم داراي حسگرهاي وزن براي تشخيس.  )1شكل(پائيني محفظه داخلي سيستم قراردارد
شروع به كار )  در اوزان معين با برنامه قابل تنظيم(شك مذكور است به طوري كه به هنگام حس كردن مواد زباله هاي خ

براي اطمينان از اين كار ،كارتكي در . كرده و موتور اهرم به كار افتاده و مواد بازيافتي را به داخل سيستم هدايت مي كند
از اين كار اهرم پاييني جهت فشردن زباله در محفظه هاي جداگانه  ، بعد )2شكل(كنار هر يك از اهرمها تعبيه شده است

ترجيحا سي دي (اين سيستم در قبال مواد بازيافتي كه دريافت مي نمايد  يك سي دي.  مي گرددبه طور هوشمند فعال 
زه اهداء به عنوان جاي) ركت كننده هم باشدخالي كه مي تواند به انتخاب مشا سرگرمي هاي زيست محيطي يا سي دي

مي كند و عالوه بر آن  داراي آالرم مخصوص جهت تشكر بوده و از  افراد مشاركت كننده با يك آالرم سخنگو تشكر مي 
. )3شكل(كند

براي جلوگيري از خراب شدگي سيستم در هنگام بارش باران تمام قسمت ها ضد آب خواهد بود و براي باال  
رت شيرواني تعبيه خواهد شد كه به هنگام حس رطوبت در محيط فعال بردن ضريب ايمني سيستم ، يك ورق  به صو

برق اين سيستم با توجه به اندازه ي سيستم تعيين مي شود و بر روي خود سيستم نصب مي شود كه امكان . مي شود
ناطق قابل اندازه  اين سيستم بر اساس ميزان زباله در م. . مي باشد باتريو  خورشيدياستفاده از برق شهري، انرژي 

به طور هماهنگ با هم  ااهرم هدر ضمن اين سيستم به صورت هوشمند درست شده به طوري كه اين . تغيير مي باشد
پر مي گردد با روشن شدن چراغ  تباز يافدر مواقعي كه محفظه هاي مواد . بر كار همديگر تاثير نمي گذارند كار ميكند و

و جايگزيني ر مخازن پاييني سيستم به صورت مخازن مجزا قابل برداشت كمپكت شده د باز يافتيمخزن مربوطه مواد 
. خواهد بود

     :قسمتهاي زير مي باشداجزاي تشكيل دهنده سيستم شامل 

اهرم هاي پايين برنده  -1

اهرم هاي كمپكت كنند  -2

 CDجاي  -3

كارتك ريلي   -4

شير واني ضد آب  -5

مدار هاي دماسنج و رطوبت سنج  -6

كنترلي   مدار -7

مدار آالرم  -8

و تعداد  فشاري حسگر -9

المنتي  -10
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 مدار هاي دماسنج و رطوبت سنج.3

 مدار دماسنج  1.3

   ميتواند دماي-اين دماسنج  . بهره گرفته شده استهره برده در اين سيستم از يك مدار دماسنج اتوماتيك ب 

. )6شكل (در جه را اندازه گيري مي كند 150+ تا 50-

 كنترلي  يهامدار 2.3

 بطوري كه . مدار كلي تشكيل شده اند 2اين مدارها به عنوان مغز و هدايتگر سيستم به شمار ميروند كه از  

و پردازش را در روي داده ها انجام ميدهند و در مقابل هر داده يك جوابي را به  كردهتمام دستورات و داده ها را دريافت 

) 8.9شكل(مي فرستد قسمت هاي مختلف سيستم 

 مدارآالرم 3.3

هنگامي فرد شروع به كار با دستگاه ميكند  . عمل مي كنداين مدار به عنوان تشكر كننده و راهنمايي كننده ي 
. اهداء ميكندآنها به ر كرده و نيز جايزه ي و در پايان نيز از آنها تشك كردهدر هر مرحله با راهنماي سخنگو به فرد كمك 

 حسگر فشاري و تعداد 4.3

نوع است اولي حسگر فشاري كه بر روي اهرم هاي كاغذ ، پالستيك و فلزات  2 تعبيه شدهم حسگر در اين سيست
ب شده و در واقع زباله ها را از نظر حجمي اندازه گيري ميكند و داده را به مدار كنترلي ميفرستد و دومي حسگر صن

تگاه را از نظر تعداد اندازه گيري كرده و تعداد است كه بر روي اهرم پت نسب شده و پت ها ي ريخته شده در داخل دس
.  داده ي بدست آمده را براي تجزي و تحليل به داخل مدار كنترلي ميفرستد

 المنتي ها  5.3

با يك گرماي  .استفاده گرديده استاز المنتي ها در اين سيستم به عنوان كمك كننده در امر كمپكت استفاده 
و  مرتبط گرديده دماسنجو  اين المنتي ها نيز با مدار  شده استستفاده پالستيك و پت ا ،ماليم در اهرمها ي كمپكت

. كارايي سيستم را تا حد  زيادي در امر كمپكت باال ميبرد
 

 
 چگونگي قرار گيري اهرم هاي باال و پايين:  1شكل 
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قسمت هاي مختلف سيستم :  2شكل 

 
 مخزن سي دي: 3شكل 

 

 
 اهرم بااليي:  4 شكل
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اهرم كمپكت كننده :  5 شكل

 

 

 
 مدار دماسنج:  6شكل
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مدار رطوبت سنج :  7شكل 

 

 
 مدار فرمان: 8شكل 

 
 مدار فرمان:  9شكل 

 
و نتيجه گيري جمع بندي 

و  دريافت زباله ي خشك به صورت مجزا: همچوناين سيستم به دليل داشتن كارايي هاي  مجموعدر 
فشرده كردن  ، سرگرمي يا خامCDرت سخنگو و اهداي يك به صو هوشمندعكس العمل  ،بازيافت مواد

 ، امكان برنامه ريزي در ميزان حجم زباله ي دريافتي ، زباله هاي خشك براي افزايش حجم نگه داري
جلوگيري از آلودگي محيط زيست و حفاظت و پاكسازي محيط به خصوص در اماكن عمومي و 

اكن توريستي به عنوان يك معضل اساسي مطرح گردشگري كه در حال حاضر پراكنش زباله در ام
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ارزشمند ابتدا در مكان هاي به عنوان يك سيستم  دميتوانداخلي، نداشتن هيچ گونه رقيب شود، مي
كانتينر هاي رايج  عمومي و توريستي مسقر شده و در صورت موفقيت و رسيدن به توليد انبوه جايگزين

جلوگيري از خسارتهاي زيستي  ،حفاظت محيط زيستدر سطح شهرها گرديده و گام موثري در جهت 
. برداشته شوددر زيبا سازي و پاكسازي محيط زيست محيطي و ارتقاي فرهنگ مشاركت 
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