وگاهي به بازیافت ي مدیریت زباله در سىگاپًر  :سرزميه بدين پسماود

ػٌگاپَس يه خضيشُ وَچه اػت وِ تِ خاطش ؿؾ تشاتش ؿذى صتالِ ّاي تَليذي طي ػال ّاي  1970-2000تا هـىل دفؽ
صائذات خاهذ سٍتِ سٍ اػت ٍ ًىتِ اػاػي دس ايي وـَس هحذٍد تَدى صهيي اػت .تشًاهِ سيضي يىپاسچِ ٍ ّذف گزاسي
حلَل تِ ػشصهيي «تذٍى پؼواًذ» ٍ «تذٍى دفي» اص ساّىاسّاي دس ًػش گشفتِ ؿذُ تشاي پاػخگَيي تِ ايي هـىالت
اػت .ػٌگاپَس وـَسي كٌؿتي تا ًشخ تاالي ؿْشًـيٌي اػت .هؼاحت ايي وـَس  697ويلَهتش هشتؽ ٍ خوؿيت آى حذٍد چْاس
هيليَى ٍ دٍيؼت ّضاس ًفش اػت .دس ايي وـَس چْاس هشوض صتالِ ػَصي )تا ّذف تَليذ اًشطي اص صتالِ( ٍ يه هشوض دفي
تْذاؿتي فشاػاحلي ) (offshoreلشاس داسد تا تتَاًٌذ صائذات غيشلاتل احتشاق سا دفؽ وٌٌذ.
طي ػال ّاي  1970-2000هيضاى صائذات تَليذي تَػط ؿْشًٍذاى ،ؿؾ تشاتش ؿذُ ٍ هَضَؼ تِ حذي حاد ؿذُ اػت وِ
هؼٍَالى هدثَس تِ ّذف گزاسي تشاي حلَل تِ اػتشاتظي «تذٍى دفي» ؿذُ اًذ .ايي دس حالي اػت وِ اگش ايي ٍضؿيت
وٌتشل ًـَد ّش پٌح تا ّفت ػال ،ػٌگاپَس تايذ يه ٍاحذ صتالِ ػَص تا غشفيت ّ 3ضاس تي دس سٍص تؼاصد .تِ ؾالٍُ ايي وـَس
ّش  25ػال يه تاس تايذ ّ 350ىتاس اص هؼاحت خَد سا تشاي دفي صتالِ ّا اختلاف دّذ .خْت هَاخِْ تا ايي هـىل تالمَُ،
طي ػِ دِّ گزؿتِ ػٌگاپَس يه ػيؼتن هذيشيت يىپاسچِ سا تش صائذات خاهذ )پؼواًذ( خَد اؾوال وشدُ اػت وِ هتـىل اص
تاصيافت ،خوؽ آٍسي ٍ دفؽ آًْا اػت .تا ّوىاسي تخؾ ّاي دٍلتي ،خلَكي ٍ ًيض تخؾ ؾوَهي ،ػاصهاى هلي حفاغت هحيط
صيؼت ػٌگاپَس ) (NEAتَاًؼتِ اػت اػتشاتظي ّا ٍ تشًاهِ ّايي سا تِ ؿشح صيش ٍ تشاي وٌتشل سؿذ تَليذ صتالِ ٍ حوايت اص
هذيشيت پايذاس پؼواًذّا اؾالم وٌذ.
حذالل ػاصي پؼواًذّا
هؿطَف وشدى تَخِ تِ پؼواًذّايي تا تيـتشيي حدن ،اص طثيؿي تشيي ساّىاسّا تِ ؿواس هي سٍد.
دس ايي صهيٌِ تخؾ اكلي صائذات غيشلاتل احتشاق تِ صائذات ػاختواًي ،لدي ّاي كٌؿتي تثثيت ؿذُ ،ػشتاسُ ّاي
هغ حاكل اص كٌايؽ دسيايي ٍ اًَاؼ خاوؼتش ّا اختلاف داؿتِ اػت .طي ػال ّاي گزؿتِ تِ گًَِ يي ؾول ؿذُ اػت وِ ايي
هَاد تِ ًحَ همتضي تحت فشآيٌذ هدذد لشاس گيشًذ .تِ ؾٌَاى هثال دس ػال  2005حذٍد  94دسكذ اص صائذات ٍ ًخالِ ّاي
ػاختواًي هَسد اػتفادُ هدذد لشاس گشفتِ اػت .دس ايي دٍسُ ،وـَس ؿاخق ّاي خاكي سا تشاي واّؾ تَليذ پؼواًذ همشس
وشدُ اػت هثالً ٌّگام اًتخاب سٍؽ طشاحي ٍ ػاخت تايؼتي حذالل ػاصي تَليذ پؼواًذّا لحاظ ؿًَذ ٍ تش ايي اػاع
پيواًىاساًي وِ هي خَاٌّذ دس هٌاللِ ّاي تضسي دٍلتي ؿشوت وٌٌذ تايؼتي داساي گَاّيٌاهِ ايضٍ  14001تاؿٌذ .تا اؾوال
ايي ؿاخق ّا ػٌگاپَس گام تضسگي تِ ػَي اػتشاتظي «تذٍى دفي» تشداؿتِ اػت ٍ الثتِ وِ تِ ايي دػتاٍسدّا ًيض تؼٌذُ
ًخَاّذ وشد .دس هشحلِ تؿذي ايي وـَس تايذ اػتشاتظي «تذٍى پؼواًذ» سا ًيض ػشلَحِ خَد لشاس دّذ .ايي تذاى هؿٌي اػت
وِ تايذ تِ ًحَي حشوت وشد وِ تَليذ صائذات دس هثذا تحت وٌتشل دسآيذ ٍ تَليذ وٌٌذگاى دس تـشيه هؼاؾي تا ػاصهاى
هلي حفاغت هحيط صيؼت ،تحث واّؾ صائذات سا ًيض هَسد تَخِ لشاس دٌّذ.
تشاي هثال ،ايي ػاصهاى هلي تِ ّوشاُ ؿَساي هحيط صيؼت ػٌگاپَس ٍ ػَپشهاسوت ّا ٍ ؾوذُ فشٍؿاى تضسي ايي
وـَس دس فَسيِ  2006تشًاهِ «چشاويؼِ پالػتيىي؟ ويؼِ ّاي لاتل تاصيافت اػتفادُ وٌيذ» سا اخشا وشد.
ػاصهاى هلي حفاغت هحيط صيؼت ػٌگاپَس تا ّوىاسي كٌايؽ يه تشًاهِ داٍطلثاًِ تشاي پؼواًذّاي حاكل اص تؼتِ تٌذي
واالّا اسائِ وشد تا همذاس ايي صائذات سا واّؾ دّذ .ايي تشًاهِ دس اٍاػط ػال 2007اهضا خَاّذ ؿذ ٍ طي پٌح ػال اخشا هي

ؿَد.
بازیافت
دٍهيي اػتشاتظي اسائِ ؿذُ تَػط ػاصهاى هلي حفاغت هحيط صيؼت ػٌگاپَس ّواًا اػتفادُ هدذد اص صائذات دس تخؾ
ّاي كٌؿتي ،تداسي ٍ خاًگي اػت.
الف -تخؾ تداسي ٍ كٌؿتي
حذٍد ًيوي اص صائذات دفؽ ؿذُ دس ػٌگاپَس تِ تخؾ تداسي ٍ كٌؿتي اختلاف داسد .ايي هَػؼات تايؼتي ّضيٌِ خوؽ
آٍسي ٍ دفؽ صائذات خَد سا تپشداصًذ .ايي هَضَؼ تِ ّوشاُ هـَق ّاي اؾالم ؿذُ اص ػَي ػاصهاى هلي حفاغت هحيط
صيؼت تاؾث تـَيك ايي تخؾ ّا تِ اػتفادُ هدذد اص صائذات فلضي ،ػاختواًي ٍ ًخالِ ّا ،چَب ٍ تاغثاًي ،صائذات پالػتيىي ٍ
حتي لؼوتي اص صائذات غزايي ؿذُ اػت .دس ػال  2005حذٍد  94دسكذ اص صائذات ػاختواًي 92 ،دسكذ اص لشاضِ ّاي
آٌّي 51 ،دسكذ اص صائذات تاغثاًي ٍ  7دسكذ اص صائذات غزايي تشاي اػتفادُ ّايي تِ واس گشفتِ ؿذُ اًذ .تشاي استماي
فٌاٍسي ّاي ًَآٍساًِ دس ؾشكِ هحيط صيؼت ،ايي ػاصهاى كٌذٍلي تا تَدخِ  20هيليَى دالس ػٌگاپَس )هؿادل  10هيليَى
دالس اهشيىا( تا ؾٌَاى كٌذٍق «ًَآٍسي ٍ تَػؿِ پايذاس هحيط صيؼت» ) (IESايداد وشدُ اػت .ايي كٌذٍق تِ ؿشوت ّاي
ػٌگاپَسي وِ تشاي دػتياتي تِ فٌاٍسي ّاي خذيذ صيؼت هحيطي )تاّذف تَػؿِ پايذاس( تِ ووه ّاي هالي ًياص داؿتِ تاؿٌذ،
ووه اؾطا هي وٌذ.
تؿضي اص پشٍطُ ّاي حوايت ؿذُ تَػط ايي كٌذٍق ؾثاستٌذ اص:
 -1ػاخت لطؿات تتٌي پيؾ ػاختِ تا اػتفادُ اص ًخالِ ّاي تاصيافتي
-2تثذيل پؼواًذّاي تاغثاًي تِ هَاد تؼتِ تٌذي
 -3اػتفادُ اص ػشتاسُ ّاي تَليذ فَالد دس هَاد ساّؼاصي
كٌؿت تاصيافت ايي وـَس دستشگيشًذُ هَػؼاتي اػت وِ اص تَاًايي ٍ غشفيت تاصيافت ٍ اػتفادُ هدذد اص صائذات ٍ
پؼواًذّا تشخَسداسًذ ٍ دس ايي تيي هي تَاى تِ صائذات الىتشًٍيىي ،غزايي ،چَتي ،تاغثاًي ،ػاختواًي ٍ ػشتاسُ ّاي هغ ٍ
آّي ٍ ًيض پؼواًذّاي پالػتيىي اؿاسُ داؿت.
ب -تاصيافت دس ػطح خاهؿِ
دس آٍسيل  ،2001ػاصهاى هلي حفاغت هحيط صيؼت ،تشًاهِ هلي تاصيافت ) (NRPسا تشپا وشد تا اهىاى دػتشػي ػاوٌاى
ػاختواى ّاي ؾوَهي ٍ خلَكي تِ تاصيافت تيـتش ؿَد .تحت ايي تشًاهِ هخاصى ٍ ويؼِ ّاي تاصيافت دس تيي ػاوٌاى ايي
ػاختواى ّا تَصيؽ ؿذ تا آًْا تتَاًٌذ هَاد لاتل تاصيافت خَد سا دس آًْا لشاس دٌّذ .دس اداهِ ًيض ّش دٍ ّفتِ يه تاس ايي ويؼِ
ّا ٍ هخاصى تَػط هَػؼات تاصيافت ري كالح خوؽ آٍسي هي ؿًَذ .دس اتتذاي اخشاي ايي تشًاهِ ،هيضاى هـاسوت هشدم دس
ػطح 15دسكذ تَد وِ دس ػال  2005هيضاى هـاسوت تِ  56دسكذ سػيذُ تَد .خْت افضايؾ هيضاى هـاسوت ،ايي ػاصهاى
تا ّوىاساى ايي تشًاهِ لشاس گزاؿت تا ّوِ ػاختواى ّا تِ هخاصى تاصيافت هدْض ؿًَذ ٍ دس ثاًي ايي هخاصى دس هحل ّاي
هٌاػة لشاس گيشًذ .ايي تاؾث ساحتي تيـتش ػاوٌاى خْت دػتشػي تِ تشًاهِ تاصيافت هي ؿَد تا آًْا ؾالٍُ تش خوؽ آٍسي دٍ
ّفتِ يه تاس ّش صهاى وِ خَاػتٌذ ،تتَاًٌذ هَاد لاتل تاصيافت خَد سا تحَيل دٌّذ.

ج -هخاصى ؾوَهي تاصيافت
تِ ؾالٍُ دس ػطح هؿاتش ؾوَهي ٍ پشتشدد حذٍد ّ 6ضاس هخضى تؿثيِ ؿذ .ايي هشاوض ؿاهل ايؼتگاُ ّاي لطاس،
غزاخَسي ّا ،ايؼتگاُ ّاي پشتشدد اتَتَع ،تشهيٌال ّاي فشٍدگاُ ٍ پيادُ سٍّا تَدًذ.
د -تاصيافت دس هذاسع
دس هاُ ػپتاهثش ػال  2002تشًاهِ يي تشاي هذاسع پايِ سيضي ؿذ تا تِ خَاًاى هثحث ) P3واّؾ ،اػتفادُ هدذد ٍ
تاصيافت( آهَصؽ دادُ ٍ اكطالحاً هلىِ رّي آًاى ؿَد .هخاصى تاصيافت واغز ،لَطي ًَؿاتِ ٍ تطشي ّاي پالػتيىي دس
گَؿِ هذاسع لشاس دادُ ؿذ.
تذيي ٍػيلِ داًؾ آهَصاى تِ ايي تشًاهِ تـَيك ؿذًذ ٍ اطالؾات خالثي دس هَسد هثحث  P3وؼة وشدًذ.
ايي فؿاليت ّا تاؾث ايداد ؾاللِ ؿذ ٍ احؼاع هالىيت هلي سا دس داًؾ آهَصاى تشاًگيخت .تا پاياى ػال  2006حذٍد
 84دسكذ اص هذاسع تِ ايي تشًاهِ پيَػتٌذ.
داًؾ آهَصاى هؼتؿذ تشاي فؿاليت ّاي هحيط صيؼت ًيض تَػط هذاسع هؿشفي ؿذًذ تا پغ اص وؼة آهَصؽ ّاي
الصم ،تاصيافت سا دس هذسػِ خَد تَػؿِ دٌّذ .آًْا هؼٍَل ايداد تحث ّاي صيؼت هحيطي ؿذًذ ٍ تِ ؾالٍُ دس تشًاهِ
سيضي ،ػاصهاًذّي ٍ اخشاي فؿاليت ّاي هحيط صيؼتي ًيض ووه هي وشدًذ.
ّـ -هـاسوت ػِ گاًِ ٍ آگاّي ؾوَهي
تغييش رٌّيت ّا ٍ تاثيشگزاسي تش سفتاس ؾاهِ هشدم ًياصهٌذ صهاى اػت .تشاي اًدام ايي واس ػاصهاى هلي حفاغت هحيط
صيؼت ػٌگاپَس ،ػاصهاى ّاي هحلي ٍ ػاصهاى ّاي غيشدٍلتي ) ٍ (NGOهَػؼات آهَصؿي سا خْت تشپايي تشًاهِ ّاي
هشتثط تا هحيط صيؼت تـَيك ٍ تشغية وشد تا آًْا تتَاًٌذ ديگش افشاد خاهؿِ سا ًيض تحت پَؿؾ آهَصؽ ّاي صيؼت
هحيطي لشاس دٌّذ .ايي تشًاهِ هـاسوت ػِ گاًِ )هشدم ،تخؾ غيشدٍلتي ٍ تخؾ دٍلتي( لمة گشفت .تشًاهِ آهَصؽ ٍ
آگاّي تخؾ اؾالم ؿذُ دس ايي هـاسوت ػِ گاًِ ،ؾاهِ اختواؼ ،هذاسع ٍ ًيشٍي واس سا هَسد تَخِ لشاس دادُ اػت .خوؽ ايي
تشًاهِ ّا دس ػالگشد «سٍص تاصيافت» تدلي هي ياتٌذّ .ذف اص اخشاي ايي ػالگشد ًيض تياى اّويت تاصيافت تشاي وـَس ػٌگاپَس
تِ ؾوَم افشاد اػت .دس هشاػن افتتاح ػالگشد ايي سٍص دس ػال ٍ ،2006صيش هحيط صيؼت ٍ هٌاتؽ آتي ايي وـَس ،آلاي يؿمَب
اتشاّين تشًاهِ خذيذي سا تشاي تاصيافت لَطي ّاي واغزي ًَؿيذًي ّا اؾالم وشد .ايي تشًاهِ حاكل ّوىاسي ؿشوت Tetra
 pakدس ػٌگاپَس ٍ چٌذ ؿشوت تاصيافت تَدُ اػت.
واّؾ حدن اص طشيك صتالِ ػَصي
تا تَخِ تِ ووثَد صهيي دس ايي وـَس خيلي تؿدة تشاًگيض ًثَدُ اػت وِ ػٌگاپَس اص تاػيؼات صتالِ ػَصي تِ ؾٌَاى
يه سٍؽ دفؽ اػتفادُ وٌذ .تا صتالِ ػَصي هي تَاى اص  90دسكذ حدن صتالِ ّا واػت ٍ ايي واس هَخة هي ؿَد وِ فمط
اسػال خاوؼتش صتالِ ػَصّا ٍ ًيض صائذات غيش لاتل احتشاق تِ تٌْا هشوض دفي صتالِ ػٌگاپَس تِ ًام ػيواوائَ ضشٍسي تاؿذ.
ايي ٍاحذّاي صتالِ ػَص تِ تدْيضات پيـشفتِ وٌتشل آلَدگي هدْض ؿذُ اًذ وِ دس ايي هَسد هي تَاى تِ سػَب
دٌّذُ ّاي الىتشٍ اػتاتيىي ،تضسيك آّه ٍ فيلتشّاي پاسچِ يي خْت تلفيِ گاص حاكل اص احتشاق اؿاسُ وشد .حشاست تَليذي
دس ايي صتالِ ػَصّا كشف تَليذ تخاس دس تَيلشّا هي ؿَد تا تتَاى تَستيي ّاي هَلذ تشق سا تِ حشوت دسآٍسد .دس ػال
 2005اص چْاس ٍاحذ صتالِ ػَص هدوَؾاً  938284هگاٍات ػاؾت تشق تِ دػت آهذ .آّي آالت لشاضِ ًيض دس واسخاًِ فَالد
ايي وـَس هَسد تاصياتي لشاس هي گيشًذ.
ّش چٌذ صتالِ ػَصي ايي هضيت سا داسد وِ تاؾث واّؾ ؿذيذ حدن صتالِ ّا ؿذُ ٍ تِ صهيي ووتشي تشاي دفي صتالِ

ّا ًياص خَاّذ تَد ٍلي اگش ّش ػالِ هيضاى صتالِ ّا افضايؾ ياتذ ،ايي ٍاحذّا پاػخگَ ًخَاٌّذ تَد ٍ تايؼتي تؿذاد صتالِ
ّاػَصّا ٍ هشاوض دفي افضايؾ ياتٌذ.
هشوض دفي ػيوا وائَ
هشوض دفي فشاػاحلي ػيواوائَ تا ّضيٌِ  610هيليَى دالس ػٌگاپَس ) 305هيليَى دالس اهشيىا( دس هحلي تِ هؼاحت 350
ّىتاس تشپا ؿذُ اػت ٍ غشفيت دفي  63هيليَى هتشهىؿة صتالِ سا داسا اػت .تشاي ايداد ايي هشوض دفي فشاػاحلي لؼوتي اص
دسيا تِ طَل  7ويلَهتش اًتخاب ٍ خاوشيضي ٍ تا يه غـاي غيشلاتل ًفَر آب تٌذي ٍ ؿيشاتِ حاكل اص صتالِ ّا ًيض خذاػاصي
ؿذُ ٍ دس يه تلفيِ خاًِ هدْض تلفيِ هي ؿَد ٍ پغ اص دػتياتي تِ اػتاًذاسد هلي پؼاب ّاي خشٍخي ٍاسد دسيا هي ؿَد.
تشاي اًتمال پؼواًذّا ًيض يه ايؼتگاُ اًتمال دسيايي دس يه صهيي ّفت ّىتاسي دس غشب ػٌگاپَس ايداد ؿذُ اػت وِ پؼواًذّا
سا تِ كَست تلٌثاس ؿذُ سٍي ؿٌاٍسّاي تاسوؾ دسيافت هي وٌذ .ايي پؼواًذّا ؿاهل هَاد غيشلاتل احتشاق هثل ًخالِ ّاي
ػاختواًي ،لدي ّاي تثثيت ؿذُ كٌؿتي ،ػشتاسُ هغ ٍ خاوؼتش صتالِ ػَصّا ّؼتٌذ .ؿٌاٍسّاي تاسوؾ ًيض پغ اص يه ػفش
 25ويلَهتشي تِ هشوض دفي هي سػٌذ تا هحوَلِ آًْا پغ اص تخليِ ٍاسد هحل ّاي دس ًػش گشفتِ ؿَدٍ .غيفِ خاتِ خايي ايي
هَاد تشؾْذُ تَلذٍصسّا ٍ ديگش تدْيضات هشتَطِ اػت .يىي اص ؿاخلِ ّاي اكلي ايي هشوض دفي آى اػت وِ دس تواهي
هشاحل تشًاهِ سيضي ،طشاحي ٍ ػاخت ٍ آغاص ؾوليات ػؿي ؿذُ اػت وِ اوَػيؼتن خضيشُ حفع ؿذُ ٍ هحيط صيؼت طثيؿي
ٍ غٌي آى تِ ّوشاُ تٌَؼ صيؼتي هَسد هحافػت لشاس گيشد .دس هاُ خَالي ػال  2005ايي هشوض دفي تِ ؾٌَاى يه هحل
تفشيحي تِ سٍي ػِ گشٍُ خاف تاص ؿذ وِ ايي گشٍُ ّا ؾثاست تَدًذ اص اًدوي هاّيگيشي ٍسصؿي ػٌگاپَس ،اًدوي طثيؿت
ػٌگاپَس ٍ هَصُ تحميماتي تٌَؼ صيؼتي سافلغ وِ پغ اص تاصگـايي حذٍد ً 1300فش اص اؾضاي ايي اًدوي ّا ٍ هيْواًاى آًْا اص
ايي هحل ديذاس وشدُ اًذ .اًتخاب ايي هحل پغ اص يه خؼت ٍخَي ٍػيؽ يه ػالِ دس ػَاحل غشتي اًدام ؿذ ٍ ّذف آى
تَد وِ اص تاثيش هٌفي تش حيات دسيايي اختٌاب ؿَد .تشاي هحل هٌتخة ،هتخللاى هتفك المَل تَدًذ وِ خوؿاً هي تَاى حذٍد
ّ 13/6ىتاس اص ايي هٌطمِ سا تِ كَست خٌگل ّاي حشا)هاًگشٍ( دسآٍسد .اهشٍصُ گياّاى حشا ؾالٍُ تش ػثضي هٌطمِ تِ ؾٌَاى
ؿاخلي تشاي تشٍص ًـت اص غـاّاي غيشلاتل ًفَر ؾول هي وٌٌذ ّش چٌذ ؿثىِ يي اص چاُ ّاي ؿاّذ تشاي ايي واس تذاسن
ديذُ ؿذُ اػت.
ًتيدِ گيشي
ػٌگاپَس تا ّوخَاى وشدى اػتشاتظي ّاي خَد تَاًؼتِ اػت هيضاى تاصيافت پؼواًذّا سا اص سلن  40دسكذ دس ػال
2000تِ ؾذد  49دسكذ دس ػال  2005تشػاًذ .افضايؾ هيضاى پؼواًذّا ًيض هتَلف ؿذُ اػت .ول پؼواًذّاي )ؿْشي ٍ
غيشؿْشي( دس ػال  2005سٍصاًِ هؿادل ّفت ّضاس تي تَدُ وِ دس همايؼِ تا ػال  2000حذٍد ّـت دسكذ واّؾ يافتِ
اػت.ايي هَضَؼ تاؾث ؿذُ اػت وِ ؾوش هشوض دفي صتالِ ػيواوائَ اص  30ػال تِ  40ػال افضايؾ ياتذ ٍ دٍسُ صهاًي ًياص
تِ صتالِ ػَص خذيذ ًيض اص ّش  5-7ػال تِ  7-10ػال افضايؾ ياتذ.تش ايي اػاع هي تَاى ًتيدِ گشفت وِ تا واّؾ دفؽ
صائذات دس ٍاحذّاي صتالِ ػَص ٍ ًيض هشوض دفي صتالِ ،ػٌگاپَس تَاًؼتِ اػت تِ ػوت اّذاف تلٌذهذت خَد يؿٌي ٍضؿيت
«تذٍى پؼواًذ» ٍ «تذٍى دفي» گام تشداسد.
هٌثؽ  :سٍصًاهِ اؾتواد
هتشخن :ؾثذاهلل هلطفايي

