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 های مقابله با آن ی و راه ک یالکترون ی ر بحران زباله هاویروس کرونا ب ریتأث
 

  3بکتاش  ریام ،2)نویسنده مسئول(و*2یزنجان یمحمدعل سید   ، 1انیمدن سامان

 .رانیا  اصفهان، آباد، نجف واحد یاسالم آزاد دانشگاه  برق،دانشکده  ارشد، ی کارشناسیدانشجو .1

 آباد، ایران. آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفواحد نجف -دانشکده مهندسی برق ار،یاستاد. 3و  2

 . رانیا اصفهان، آباد،نجف ی واحد اسالم آزاد دانشگاه  هوشمند،های .مرکز تحقیقات ریزشبکه3

sma_zanjani@pel.iaun.ac.ir 
 دهیچک

  ن ی عتریاز سر  یکی  ک،یالکترون  یهازباله   رشدبوده است.    یبحران جهان  کی  ،کرونا  روسیوع ویمدتها قبل از شاز    یکیالکترون  یها زباله

بر   ی و منف  ی عواقب جد  ، مسئوالنهریغ که در صورت دفع    باشد یمو خطرناک    یشامل انواع مواد سم  و رشد زباله در جهان است    یهاانیجر

شده است که در    د یتول  یکیتن زباله الکترون  ون یلیم  44.4  حدود  2014سال   در  ،سازمان ملل  نظرطبق   .دنکنیم  جادیا ستیز  طی و مح  یسالمت

 ی هادرصد زباله  17.4است که فقط  یدر حال نیمتأسفانه ا است؛  ساالنه رشد درصد  21 معادل و  دیرس تن  ونیلیم 53.6رقم به  نیا 2019سال 

 افت یاز( بیلیتبد  ع یپالس قدرت و استفاده در صنا  ن،یچبالکاستفاده از    ی هاروش)شامل    ح یصح  صورت به  احتماالو    یآورجمع  ی، کیالکترون

  ون یلیم  75به    کینزد  ،کیالکترون  یها زباله   زانی، م  2030کرونا، تا سال    روسیو  یریگدر نظرگرفتن همه بدون  شودیم  ینیب شیشده است. پ

به   منجر...  و  یرحضوریغ  یدهایخر  ، یبه مجاز  ی حضور  حاتیتفر  افتنیسوق    ،یآموزش مجاز  ،یاست که دورکار  ی در حال  ن ی. اشودتن  

 یزندگ   در   دت عا  کیکرونا، به    روسیپس از حذف و  ی روال حت  نیو ا  شود یم  کیالکترون  یهاافزاره   ترسریع  و استهالک   دیخر  شیافزا

ر  یمقاله، تأث نیدر اها است، با توجه به این نکته که سالمتی بشر در جهان پساکرونا مرهون برخورد علمی با این زباله. شد خواهد  لیتبد یبشر

 ستم یبه اکوس  شتری رساندن ب  ب یمانع از آس  ی که فناور  از   استفاده های  روشو    ی کیالکترون  ی هازباله  ش یدر حال افزا  نرخبر    ی جهان  یریگهمه   نیا

  .شود، بررسی و یک راه مناسب برای مقابله با آثار مخرب آنها معرفی میشود

 درت ویروس کرونا، پالس ق،  افتیبازمدیریت ،  یکی الکترون  یهازباله : کلید واژه ها
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 زمینه

 آموزش   مراکز  در   یحضور  یهاآموزش   از  یاعمده   بخش  یلیتعط  ودر خانه    برای ماندنبه مردم    ید و توصیه جکرونا    روسیو  وعی شبا  

، تبلت ،  لیموبا  یمشتر  راو عموم مردم    آموزاندانش   اگر.  است  افتهیشیافزا  یتوجهقابل  طوربه   تالیجید  لوازم  خاص  مخاطب  مدارس،  و  یعال

 در ایران،  دانشجو ون یلیم سه  از  شیب  م،یکن فرض CDو   DVDپخش یهادستگاه و   یباز ی هاکنسول ، تالی جید ی هانی دوربگیرنده تلویزیون، 

 ی راستا  در  د ی جد  زاتیتجه   ازمندین  زینها  سازمان  . ]1[ستنده  د یصفحه کلی و تجهیزات جانبی مانند  خانگ  وتر یکامپ  ،تاپلپ   خاص   مخاطب

حاصل کنند    نانیاطم  دیبا  انیکارفرما ؛ ضمن آن کهباشندیمکارمندان خود از منزل    یکنترل دورکار  نیو همچن  روسیاز و  طیمح  یپاکساز

تاپ، تلفن مانند لپ  یاضاف زاتیتجه  ،خانهکار در بهبود   یراممکن است بلذا   ،در خانه برخوردار هستندمناسب کار  یورا که کارمندان از فن

-بردن اقتصاد است، تجارت در شرکتنیکرونا در حال از ب  روسیکه ویشده باشد. درحال  یداریخرچاپگر و اسکنر    و احتماالدانگل    ،همراه 

  یبه تقاضا   ییپاسخگو  یبرااعالم کرد    آمازون. به عنوان نمونه،  ]8[یافته استرونق    یحت  واست    داریپاالکترونیک،    یفناورمبتنی بر    یها

 ی رسانامیو پ  ییویدیتماس و  کیترافاعالم کرد    بوک سیف  ییاجرا  ریکند. مارک زاکربرگ، مدیکارگر انبار استخدام م  هزاران   بازار،   نده یفزا

انفجار   مادرحال  کرد    کروسافتیاست.  اعالم  از  تعداد    ،ههفت   کیدر  نیز   افتهی  شیافزا  %40  باًیتقر  ،نیآنال  ی همکار  یهاافزارنرماستفاده 

شرکت    ن یشده است. ا یابر  یهاسیسرو  رشیپذ  شیکرونا باعک افزا روسیو  وعی اعالم کرد که ش  کروسافتی ما  2020در مارس  .  ]2[است

بر   یمبتن  یهاعامل  ستمیکه از س  Zoomو    Skype  ی ها، شرکتنیاست. عالوه بر ا  ده یکاربر رس  ونیلیم  44به    یمیاعالم کرد بستر ارتباط ت

 . ]2[است افته ی شیافزا یا طور گسترده به  نیخدمات آنال یکرونا، تقاضا روسیاعالم کردند از زمان ظهور و ،کنندیاستفاده م "ابر"

های الکترونیکی  زباله  شیافزامنتظر    دیشود و کارمندان به محل کار خود برگردند، بابرداشته      Covid-19  یها تیکه محدودیهنگاماما  

EEEW1  ریو تعم  یطراح  یدرست  به   یکیالکترون  یاز کاالها  یادیمتأسفانه تعداد زها آن است که  البته یک دلیل مهم توسعه زباله   . ]3[میباش 

ها زباله  ن یالذا نیاز به حذف    ؛دشویم   د یجد  یکیالکترون   ی کاالها  یتقاضا برا  ش یافزاها، منجر به  افزایش نیاز و کار با این افزاره شوند و  ینم

  ی های باتر  هستند. اگر خطرناک    یها بالهاز زها  یباترو نیز   و نمابر   یفتوکپ  یهادستگاه ها و  چاپگر  ی ها   جیارترک   این درحالی است که است.  

  ی سوزباعک آتشمکن است می، بدرستی بازیافت نشوند، برق  تاپ، تبلت و مسواکهمراه، لپ   مانند تلفن  ییهاگجتموجود در  یونی ومیتیل

کارخانههر  باًیقرتها  یسوزشآت   ن یا.  شوند در  م  افت یباز  ی هاروز  رخ  ن   یجا ضمناً    .]3[دهدیانگلستان  وسا  ست یتعجب   دهیچ یپ  لیکه 

منابع آب را    و ، خاک  شونداگر دفن  که  باشند    ست یز  ط یمح  ی برار  مختلف مض  ییایمیو مواد ش  اتفلز  %60  ی تا توانند حاویم  ی کیالکترون
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ها و ه یتواند به خون، کلیآزاد شود، م  ط یدر محها  موجود در این افزاره اگر سرب    . ]4[شوندمیغذا    نی تأم  ی هاره یزنج  ارد آلوده کرده و و

 یکیالکتر  زاتیجه تاز    را   وم ی و پاالد  ن یفلزات باارزش مانند طال، نقره، مس، پالتتوان  این درحالی است که می  . ]3[برساند  ب یسآ  یعصب  ستمیس

   .]4و 3[ابدیکاهش  ابیعناصر کم ن یمجدد ا نی تأم به   ازین تا د نمواستخراج  یمیقد

قبل از    یحتعنوان نمونه،  گذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین در امحاء یا بازیافت این مواد بسیار موثر است. بهواضح است که قانون

انگلستان   مقررات  .ارا بودزباله درا بین انواع    رشد  نیعتری( سرWEEE)   یکیو الکترون  یکیالکتر  هایبه انگلستان، زباله  COVID-19ورود  

از تجهدرجهت  و    رند یگ  برعهده   را   پرسنل  دسترسدر  یکیالکترون   یهرکاال  ت یمسئول  ، مشاغلمدیران  کند  یم  جابیا  زات یاستفاده مجدد 

پوند مواجه   5000  تا  نیسنگ  مهیبا جر  نهگرتند وهس  هخود به روش مسئوالن   یکیالکترون  ی هاملزم به دفع زبالهلذا همه  تالش کنند.    یکیالکتر

پوند    ون یلیم  5از    شیاعالم کرده است که ب   WEEEپسماند    صندوق  .]3[وجود دارندانگلستان    در  افت یخدمات بازهای  مو درنتیجه تی  دنشومی

 . ]5[دهدیارائه م  WEEE  ی هاو وام  ی مال  یهادر قالب بسته کمک  Covid-19  یریگهمه یط یکیزباله الکترون  ی هاافتیاز باز  یمال  ی بانیپشت

وام    نیاکمک خواهد کرد.    WEEE  افتیکرونا در بخش استفاده مجدد و باز  روسیو  ریبه کاهش تأث   WEEEشده توسط صندوق  بسته اعالم 

با این  .]4[شودیارائه م هیریبخش خبازیافت   یازمانهابه س نهیپوند کمک هز 600000و  یکیالکتر یپسماندها هی تصف ساتیبدون بهره به تأس

 یزیربرنامه  یبعد  های احتمالیروسیو  ی ریگهمهاستمرار این ویروس و یا    ی ها به طور خاص براسازماندر عموم نقاط جهان،  است    د یبعحال،  

اختالل  در مواجهه با این    یسابقه است که سطح آمادگکم  یجهان  یطی محستیز  داد یرو  کی  ،کرونا انجام داد  روس ی. آنچه و]6[کرده باشند

 .]7[کنند  عیتسر ا یآغاز را  یفناور یها نه یزمتا تحوالت در  کرد جادیها اسازمان یبرا  یفرصتداد و را نشان 

عنوان  . بهمیباشو استفاده مجدد    یبه دنبال گسترش بازساز  ختن،ی دورر  ی که به جاشود  انجام    یسازفرهنگ  نیا  د یبا  یامعه جهاندر ج

  ی موارد را نوساز  نیا  %75توان  یم  باًیتقر  که  شودیم  تقلمن تاپ به محل دفن زباله  لپ  160،000در اروپا    روز  است که هر  ه زده شد  نیمثال تخم

  296تواند ساالنه  یم  وترهایکامپ  افتیباز  ایاستفاده مجدد   .]8[شود  افتیباز  داریپا  یبه روش  مانده یباق  ٪25که    یو استفاده مجدد کرد، در حال

بیان  WEEE مجمع  ریزارش اخاین درحالی است که گ  .]9[کند  جادیپردازش شده نسبت به دفع ا  یاانهیرا  اندهزار تن پسم  10هر  یازابهشغل  

 2018در سال  که مثال   است  یبدان معن  نیشود. ایم  افتبازی(  اروپا  در  ٪ 35)در کل دنیا    یکیالکترون   هایزباله  از  ٪20هر سال فقطدارد که  می

جوامع جهان    نیرتریفقبه    یرقانونی صورت غبه   اشده و یسوزانده  شده،  دفن  آن    %80است،شده    دی تول  یک یتن زباله الکترون  ونیلیم  48.5که  

تن   ونیلیم  110  بهدو برابر شود و    2050تا سال    زانیم  نیا  ،رودیگزارش سازمان ملل متحد انتظار م  نیمتأسفانه طبق آخرشده است.  تجارت  

 .]4[برسد



 

159 
 

رعایت نکات  آنها با    شتری شدند، اما ب  لیماه تعط  2حدود به مدت    ایدن در سراسر    افت یدر اوج خود بود، مراکز باز  روسیو  کهیدر حال

 ستند ین  کیالکترون  افت یکارخانه باز  ک یعنوان  به  ،مراکز  ن عموم ایهستند. هرچند    ت یره درحال فعالدوبا  ی،اجتماع  گذاری فاصلهبهداشتی و  

  ی هااز صادرات مواد زائد خطرناک )از جمله زباله   ی ریلوگج  ی بازل برا  ونی هستند. معاهدات سازمان ملل مانند کنوانس  ی آورحل جمعمفقط  و  

متحده، کانادا و   االتیشده در ادیتول یکیالکترون ی هازباله ٪40شودیزده م  نیوجود تخم ن یوجود دارد، اما با ا یمل ی( از مرزهایکیالکترون

 .  ]9[شودیصادر م ایاروپا به آس

محافظ    زات یو بدون تجه  ها خانهمانند    یررسمیغ  ی هامکاندر  عمدتاً    لند یو تا  ی مانند مالز  کشورهاییدر  ک یالکترون  افت یصنعت باز

 زیبا سود ناچ آنها  مس و طال و فروش  ، چون هدف عموم آنها استحصال  وجود ندارد  هاآنر کار  د  تیو شفاف  ییگونه پاسخگوچیاست و ه

دهد.  یقرارم  یکیالکترون  یها زبالهدر    موجود  ییایمیمواد ش   از   یاست و کارگران را در معرض انبوه  یکار خطرناک   نیحال، ا  نی. با ااست

 ه یجریشود که در ن یزده م  نید. تخمشویم  یسم  ی استنشاق بخارهامنجر به    ی،کیپالست  ی ها، مانند سوزاندن کابلافتیباز  منیاریغ  ی هاکیتکن

در معرض    ،سوزانند تا فلزاتیرا م  یک ین الکترو  یهازباله   کیپالست،  آتشی  روآنها  اغلب  که    کنندیکار می  ررسمیغ   افتیازبنفر در    100000

حاد    طیدچار شرا. کارگرانی که  دشون یم  افت ی  کیالکترون اجزای  در   (PCB) نهیکلریپل  ی هالیفنیب  و   ، کروم ومیکادم  سرب،  .رندیقرارگ  دید

زیست را    ط یمح  ،غذاو    در خاک، آب  ییایمیتجمع مواد ش  ،نیقرار دارند. همچن  COVID-19 در معرض خطر  شتریکنون بااند،  شده   یتنفس

 .  ]9[دکنیم آلوده 

 بازیافت ضایعات الکترونیکی  -2

مواد    یحداکثر  افت یاز باز  نانی از مواد خطرناک و اطم  یناش  یطی مح  ست یز  اثرات  کاهش  ،یکیالکترون  عاتیضا  افتیباز از  اول  هدف

و    افت یروش مناسب بازداشت تا  waste-E1 ی از اجزا  یقیاطالعات دق دی اهداف، با ن یبه ا  دن یرس یاست. برا  ی کاهش مصرف آب و انرژو 

های الکترونیکی و تجهیزات مورد نیاز این کار  مناسب دفع زباله در ادامه، چند روش .]18الی  10[را به دست بیاوریمآن   ازیمورد ن زاتیتجه

 شود. بررسی می

 بلوک   رهیزنج بر یمبتن هوشمند یقراردادها وسیلهبه یکیالکترون عاتی ضا تی ری مد 2-1

  خاص،  ط یشرا  در  و   اجرا  را  خودخاص    یوتریکامپ  یکدها  است که  هوشمند  ی قراردادها  با  یآورفن  ن یچبالک  ای  بلوک  ره یزنج

  2018  و  2016  هایسال  در  را  (EWM)  یکیالکترون  یهازباله   تیریمد  نیقوان  هند  دولت،  نمونه  عنوانبه.  دهدیم  انجام  را  یمشخص  اقدامات
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شفافیت    یهماهنگ  تا   داد  ارتقاء تول   یشتریبو  خرده   دکنندگان، یبین  بازواردکنندگان،  و    و   یکیالکترون  زاتیتجه  کنندگانافت یفروشان 

  در .  ]10[کند  کنترل   را   یکیالکترون  یهازباله   افتیباز  و  یآورجمع  تا   ساخت   خواهد  قادر   را  دولت   امر،  ن یا.  شود  جادیا(  EEE)  یکیالکتر

 نکنند،  اجرا  را   قرارداد  ن یقوان  ها،بخش  نیا  از  کی  هر   اگر.  دارد  وجود  ها مشوق  و   ها مهیجر  کدها،  تمام   م یتنظ  اجازه   هوشمند،   قرارداد  کی

 آنها  یبنددسته  سپس  و یکیالکترون  عاتیضا  یآورجمع  اول شامل  گام. شودیم  انجام  الزم  اقدامات  است،  شده   فیتعر  کد  در  که  طورهمان

 که یدرحال  شوند،یم  ینگهدار   مجدد  فروش  ی برا  مجدد   استفاده   قابل  مواد .  است  مجدد  استفاده   رقابلیغ   و   مجدد   استفاده   قابل  دسته   دو   به 

  در   هوشمند  یقراردادها  است  بذکر  الزم  .شوندیم  کیتفک  هم  از  ،ی بندمیتقس  مرحله  نیچند  قیطر  از  مجدد  استفاده   رقابلیغ  محصوالت

 . ]10[است شده   شناخته دی مف ،یبرداریکپ حق و  یموجود ره یزنج  تیریمد اشتغال، مه،یب  مانند متنوع یها نهیزم از  یاریبس

 بتن در یکیالکترون یهازباله از استفاده 2-2

  ساخت  ی هانه یهزکاهش  و    آنها  افت یباز  به   تنها نه   بتن، تولید    در  درشت   ی هادانه   نیگزیجا  عنوان به   یکیالکترون   زائد   مواد  از  استفاده 

  ی بتن  یها نمونه  به   نسبت   ،درصد20  تراکم  ک با یپالست  یحاو   بتن    یکشش  استحکام  و   ی فشار  استحکام   شودیم  ینیب شیپبلکه    کند،یم  کمک

 .]10[ت  اس شتریب متعارف،

 قدرت پالساستفاده از ها با روکش دیسکت حذف 2-3

  قوس  یا  شوک  پالس  توسطها  دیسکت   کییپالست  پوشش  حذف  ،مقاله  نیا  درها،  موجود در زباله  DVDو  CDبا توجه به حجم باالی  

  افتیبازهای  که سایر روش؛ ضمن آناز نداردین  گذارند، یمسوء    ریتاثزیست    طیمح  بر  که  ییهاحالل  به  روش،  نیا.  شودیم  بررسی  هیتخل

  ژنراتور   کشده توسط ی ایجاد  قدرت  پالس  زا  ن،یبنابرا  است،   صرفه به  غیرمقرون  ند یفرا  کی  ازمند ین  فلزات،  با  شده   داده   پوشش   یهاکیپالست

 شود. میاستفاده  PPG]-[MPC1 سییمغناط سازفشرده  پالس قدرت

 پیشنهادی ژنراتور پالس قدرت 1-3-2

PFN شود که انرژی را در مدت زمان طوالنی ذخیره نموده و سپس آن را  گفته می (سلف و خازن عموماً) مداری  عناصرای از هبه شبک

ها در ساختار مولد لیزر  PFNازنماید.  ( در بار آزاد میمیکروثانیه یا  درحد نانوثانیه  )کوتاه    ولتاژ باال در بازه زمانی بسیارباریک  بصورت پالس  

ا  پیشنهادی ر   MPC-PPGمدار مولد پالس    1شکل  .]18الی    10[د  شوه میهای ذرات و تجهیزات ولتاژ باال استفاددهنده پالسی، رادار، شتاب

م انرژینشان  ترانسفورماتور    C-L-C-L  شبکهاز    یبیترک   MPC-PPGپالس است.  ژول در هر    40آن    یدهد که حداکثر  است.    افزاینده و 

 
3 Magnetic Pulse Compression-Pulsed Power Generator 
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ولتاژ پالس خروجی با ریپل کمتر از  ر و دسترسی به  اامپدانس تغذیه بمحدوده    افزایش ،  پهنای باند  پذیریتنظیم،  ولتاژ خروجیدامنه  افزایش  

 ها در طراحی است.از جمله نیازمندی 1%

 
 ]11[ژنراتور پالس قدرت-: مدار اصلی فشرده ساز پالس مغناطیسی1شکل

، بخشی   PFN ،. در صورت عدم تطبیق امپدانس میان بار واستامپدانس شبکه با امپدانس بار  ، برابری  حظه شودالمد  نکته مهمی که بای

خازن با  ظرفیت  مقادیر اندوکتانس سلف و    ، ثابت استتی،  قاوممکه مقدار بار  . باتوجه به اینگردد میبر PFN سمتاز پالس تولید شده به

تعداد    Kقدرت پالس،      ،  ولتاژ بار  امپدانس مشخصه،      زمان استمرار پالس،  شود که در آنها  محاسبه میروابط زیر  استفاده از  

 است.ها PFN  تعداد  nو   PFNبخش

(1 )  
(2 ) 

 
(3 ) 

 
(4 ) 

 
به ایده   پیچ و یک هسته ضمناً در این طرح از یک سیم بهبا هیسترزیس نزدیک  نمودار    2عنوان سوئیچ استفاده شده است. شکل  آل، 

 دهد.  هیسترزیس هسته را نشان می
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 : نمودار هیسترزیس هسته2شکل

 

سطح    Aتعداد دور و    4π×  ،Nبرابر با     پیچ،  طول سیم  شود که در آن،  ( محاسبه می5ها با استفاده از )پیچ ظرفیت القایی سیم

 شوند. ( محاسبه می7( و )6سطح مقطع آن از روابط ) و  کاررفته  قطرسیم الکی به پیچ است.  مقطع سیم

(5 ) 
 

(6 ) 

 
(7 )   

 و الکترود  CD-R ساختار 2-3-2

  ره یذخ  ی متر برایلیم  120متر و  یلیم1.2  قطر ضخامت و  با  ها    CD-Rدهد.  یرا نشان م  ش یمورد استفاده در آزما  CD-Rاز    یمقطع  3شکل

-CDسطح شوند. یم ثبت زریل یپرتو یبا گرما یبا سوزاندن رنگ آل تال یجید یهاشوند. داده یاستفاده م یتالی جید یهاو خواندن انواع داده 

R    ی  چاپ  ه یال  کیمحافظ و    هیال  ک، ی )نقره(ی  انعکاس  ه یال  کی(،  نیانی)فتالوسی  رنگ آل  هی ال  کیکربنات(،    ی)پل  ک یپالست  ه یال  کیاز
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با استفاده از توان    CD-Rکربنات از  ی نقره و بستر پل  ه یال  یجداساز  ،مطالعه  ن یهدف از ا  [.  12]  شده است  لی( تشکره یو غ   UVپخت    نی)رز

 است.  یپالس

 
 R-CDسطح مقطع : 3شکل

و    CD-ROMسمت برچسب و الک    در دهد. الکترودها  یرا نشان مولتاژ به دیسکت    ه یتخل یالکترودهااتصال    کیشماتروش    4شکل

  با قطر  یمس میالکترودها از س نی. اهستند  نیولتاژ باال و زم  یالکترودها ب یترتبه یو خارج یداخل ی ند. الکترودهایرگمیها قرار در امتداد لبه

 بود.خواهد متر یلیم 35حدود  آنها  نیفاصله ب و   اند متر ساخته شده یلیم 1.6 تقریباً

 
 تخلیه ولتاژ  یالکترودها اتصال کیشمات: 4شکل

 

 

 

 یریگجهینت
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و    COVID-19  یجهان  یدمیبا ورود به اپ  شودیم  ینی ب  شیآنها، پ  افتیو مشکالت باز  یکیالکترون  یهاروز افزون زباله  شیتوجه به افزا  با

  د یخر  از ی، مردم باید  ریگهمه   دوران  ن یا  در   داشت   درنظر  د یبا  حال.  داشت  خواهد  ی امالحظه   قابل  شیافزاها،  این زباله   قدارموارد مشابه، م

  موارد  شیافزا از تاهای جدید بازیافت متمرکز شوند نند. محققان نیز باید بر روشک  یخوددار آنها ینیگزی جا و  دیجد یهایفناور موردیب

موظفند    . شود  یریجلوگ   یماریب  ن یا  به   ابتال   مثبت نیز    ی ا هزباله  افتیباز  آلوده   یهاطیمح  در  تیفعال  درحال  کهی  ارگرانک   یبرادولتها 

وضع کنند و اقدامات حمایتی و کنترلی در بازیافت، مانند طرح پیشنهادی را بطور جدی، پیگیری   یبهداشت یهاپروتکل  ،هستند یکیالکترون

 نمایند.  
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