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 چکيده
شد. خطر بودند استفاده ميقبل از انقالب صنعتي براي انجام كارها از وسايل و ابزار دستي كه عموماً بي

پس از اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات جهش بزرگي در صنايع اتفاق افتاده و اختراعات بزرگ در 

. صنعت همانند يك شده است خطرهاسراسر دنیا باعث پیشرفت علم و تكنولوژي و به تبع آن افزايش 

ههاي زيتهت مطیطهي     هماننهد آلهودگي  را هايي كهه بهه همهراه دارد    شمشیر دو لبه است كه اگر چالش

ههاي آب، خهاو و ههوا، در    شود. صنايع عالوه بر ايجاد آلهودگي شناسايي و مديريت نكنیم ويرانگر مي

شهوند.  زا و سمي در مطیط ميبیني نشده مثل مواد سرطانهاي پیشبعضي از موارد سبب انتشار آالينده

ضهروري   (HSE)از خطرات موجود، تشكیل يك شبكه صطیح ارزيهابي و مهديريتي   دوري بنابراين با 

كارهاي مهديريتي   بندي پتماندهاي صنعتي و خطرناو، راهاست. در اين پژوهش بعد از ارزيابي و طبقه

مهدارو و بها تكیهه بهر تجهارب كشهورهاي        ها با استناد بهبیني نیروهاي انتاني الزم و هزينهو نیز پیش

پیشرفته ارائه شده است. تا بتوان با مديريتي مبتني بر شناخت و آگاهي، خطرات موجود زيتت مطیطي 

 ها و پیامدها را به حداقل رساند.را كاهش و چالش
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 مقدمه. 1

ها و نتهاي  در  هاي صنعتي و امكان مقايته دادهانجام مطالعات جامع در مورد زبالهبراي 

هاي صهنايع از نقطهه   بندي زبالهطول زمان و با كشورهاي صنعتي ديگر، استفاده از طبقه

نمايهد.  نظر مواد زائد صنعتي الزامي است چون هر صنعت مواد زائد خاصي را تولید مي

ار متفاوتند. از نظر كیفي و بهه منظهور انجهام مراحهل ت،هفیه،      اين مواد از نظر كمي بتی

بنهدي  دسته به شرح ذيل تقتیم توان اين مواد را به ششسازي و دفع ميبازيابي، ذخیره

 كرد:

 . مواد زائد غیرآلي شامل:0

ههها، فلههزات سههنگین، آزبتههت ههها و لجههنیدها، مطلههولناسههیدها، قلیاههها، سههیا    

 پتماندهاي جامد

 زائد آلي )غیرمعدني( شامل:. مواد 2

هههاي هالوژنههه و غیههر هالوژنههه، زوائههد سههموم و مههواد زائههد هالوژنههه، حههالل

 هاكشآفت

 . مواد زائد روغني3

 پذير. مواد زائد آلي فتاد4

 خطر. مواد زائد پرحجم كم5

 . مواد زائد متفرقه6

انین و انهد و قهو  كه به اين مهم پرداختهه  هاستدر كشورهاي پیشرفته صنعتي مدت

آوري، حمل و نقل، ت،فیه، دفع نهايي و بازيافهت ايهن   مقررات مشخ،ي در زمینه جمع

مواد  تدوين شده و به اجرا درآمده است. در ايران نیهز بها توجهه بهه رشهد صهنايع بهه        

خ،وص در شهرهاي بزرگ تطقیقات جامع و اقدامات اساسي در ايهن زمینهه صهورت    

ش بهراي ارائهه اطالعهات از وضهعیت موجهود      گرفته است. به همین منظور ايهن پهژوه  

آوري، حمل و نقهل و دفهع مهواد زائهد خطرنهاو صهورت پهذيرفت، تها بتهوان از          جمع

هاي زيتت مطیطي كه در اثر عهدم مهديريت صهطیح مهواد زايهد جامهد و مهايع        چالش
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 (.0331)عبدلي،  صنعتي است، كاست

 

 كليات مواد زائد صنعتي. 2  

پیشرفت شهرنشیني و اتكا روزافزون جوامع بشري به صهنعت  با تشكیل جوامع صنعتي، 

هاي صنعتي، مديريت پتماندهاي صنعتي به يكي از معضالت انتان در ع،ر و فرآورده

شوند كه حتي در صهورت وجهود   حاضر تبديل شده است. اين مواد در حدي تولید مي

در بهه غلبهه بهر    ها، نیروي موجود در طبیعت قها مكانیتم طبیعي براي جذب و تبديل آن

اين انبوه مواد نیتتند. اكنون مديريت پتماندهاي صنعتي وظیفه خطیهري اسهت كهه بهه     

گرچهه هنهوز ابزارههاي     ؛عهده صاحبان و متئوالن و نیز ت،میم گیرندگان كشور اسهت 

اص در كشور، متئله مديريت پتماندهاي صنعتي را تطت پوشش قرار نهداده  خقانوني 

دن پتماندها در آب، ههوا وخهاو بهه معنهي ناديهده گهرفتن       است. افزون بر اين رها كر

حقوق شهروندي و انتاني شهروندان و تخريب منابع حیاتي كشور بوده و عملي بتهیار  

اي نبوده و بهه يهك   ضداخالقي است. مواد زائد خطرناو تنها يك متئله مطلي يا منطقه

تر باشد هر توسعه يافتهالمللي تبديل شده است. هر اندازه يك كشور يا يك شمتئله بین

هاي آلوده به مواد زائهد خطرنهاو كهه بايهد از آلهودگي زدوده شهوند، نیهز        تعداد سايت

هاي چند ملیتي كهه در كشهورهاي در حهال    شركتبیشتر بختانه  باشد. خوشتر ميبیش

كننهد، سهعي بهر آن دارنهد تها مهواد زائهد خطرنهاو را بهر اسها            توسعه فعالیهت مهي  

المللي مديريت نمايند، حتي اگر اين كشورها فاقد قهوانیني مطلهي در   استانداردهاي بین

هاي اخیر تولید مواد زائد خطرنهاو در بتهیاري از   خ،وص مديريت آن باشند. در سال

كشورها از جمله ايران به شهدت افهزايش يافتهه اسهت. ايهن مهواد از طیه  وسهیعي از         

درماني و...(، كشاورزي، تجهاري و  هاي صنعتي، بهداشتي )بیمارستان ها و مراكز فعالیت

يابي به شناخت بیشتر پتهماندهاي موجهود، در    شوند. براي دستحتي خانگي تولید مي

بايتت به بررسي مهواردي نظیهر وضهعیت طبیعهي، جيرافیهايي، اقلیمهي،       مرحله اول مي

هها مها را در رسهیدن بهه     اجتماعي، جمعیتي پرداخته شود و نیز اطالعاتي كه شناخت آن
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. شناخت وضعیت جيرافیايي، طبیعهي،  شود وريآكند، جمعاف نهايي طرح ياري ميداه

آوري يهابي مراكهز جمهع   بینهي و مكهان  هاي موجود در منطقه، در پیشتشخیص پتانتیل

موقههت و دفههن مههواد زائههد صههنعتي سهههم بتههزايي دارد. در ايههن بخههش بههه تعريهه     

پرداخته و همچنین با توجه بهه شهرايط   استانداردهاي موجود در زمینه مواد زائد صنعتي 

آوري و نطهوه  سازي فضاهاي مختل  جههت جمهع  طبیعي و اقلیمي، هماهنگي و همان

 (.0331شود )عبدلي،  مي استقرار آنها طبق استانداردهاي موجود، بررسي

 

 مواد زائد خطرناك. 2-1

به  از آن بكار برده شده است. قبل 0131عمدتاً از سال « مواد زائد خطرناو»كلمه 

شده است. میزان تولیهد ايهن   استفاده مي« مواد شیمیايي»جاي مواد زائد خطرناو از واژه 

اي داشته است. كه شهكل منطنهي ايهن    ي اخیر، رشد بتیار فزايندهمواد در طي چند دهه

تهرين متهئله روز در   مهديريت مهواد زائهد مههم     0131دههد. از دههه   رشد را نشان مي

ل كشورهاي اروپايي و آمريكايي بوده و هم چنین در ژاپن متهئله  كشورهاي پیشرفته مث

DDT   و مشكل جیوه و كادمیم براي اين كشور خطرآفرين شده است. نمونه بارز عهدم

هها فاجعهه انفجهار    توجه به مواد زائد خطرناو در فرايند تولید و ايمنهي مربهوب بهه آن   

باشهد. از  بوپال هندوسهتان مهي   بتیار خطرناو متیل ايزوسیانات درماده راكتور و نشت 

طرفي تجربه در تعدادي از كشورهاي توسعه يافته نشان داده كهه پهاو كهردن خطاههاي     

باشهد. بهه   تر از مديريت صطیح آن در همان زمهان مهي  گذشته در اين خ،وص پرهزينه

سازي و حذف مواد زائد خطرناو كه بهه   كه با توجه به مطاسبات انجام شده پاوطوري

تهر از  برابهر پرهزينهه  011تها   01اصولي و صطیح مهديريت نشهده اسهت بهین     صورت 

 (.0331است )عبدلي، شده يت صطیح اولیه برآورد مدير

 

 

 : منحني رشد مواد زائد خطرناك در جهان1شکل 
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 تعريف مواد زائد خطرناك. 2-2

بنهدي كهرد.   تقتهیم « كلهي و كهاربردي  »گهروه   2توان به مواد زائد خطرناو را مي

د و بر طبق اين تعري  مهواد زائهد   شووسط مطققین علوم مطض ارائه ميتعري  كلي ت

 خطرناو موادي هتتند كه:

ال . خطرات كوتاه مدتي همچون سمیت حاد از طريق بلعیدن، تنفس، جهذب در  

 سوزي و يا انفجار ايجاد نمايد.پوست، تما  با پوست و چشم، آتش

ههاي  طیطي شامل سمیت در اثر تما ب. باعث ايجاد خطرات بلندمدت زيتت م

زايي شوند و يا داراي پايداري زياد در مقابل فرآيندهاي حهذف سهمیت   مكرر و سرطان

 مثل تجزيه زيتتي باشند.

تعري  كاربردي توسط مديران و مهندسان كه با مواد زائهد سهروكار دارنهد، ارائهه     

عريه  بهه مهوادي گفتهه     تري دارد. مواد زائد خطرناو در ايهن ت هاي عمليشده و جنبه

شود كه به لطاظ مقدار، غلظت و يا خ،وصهیات فیزيكهي، شهیمیايي يها عفهوني آن      مي

 ممكن است:

ناپهذير و يها   هاي جدي برگشهت . باعث افزايش مرگ و میر و يا افزايش بیماري0
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 پذير شوند.كننده برگشتبیماري ناتوان

يا دفهع مناسهب نشهود،     . هنگامي كه به درستي ت،فیه، نگهداري، حمل و نقل و2

 انتهان و يها مطهیط زيتهت انتهان      اي در سهالمت باعث ايجاد خطر فوري و يا بهالقوه 

 (.0331)عبدلي،  شوند
 

 بندي مواد زائد خطرناكطبقه. 2-3

 EPAبندي براساس استاندارد آمريکا طبقه. 2-3-1

روش بندي مواد زائد خطرناو در آمريكا براسا  دو روش اسهت. در  مبناي دسته

د كه يك ماده آيا به عنوان مهاده زائهد   شومختل  مشخص مي هاي اول از طريق آزمايش

مراجهع قهانوني مربوطهه معهین      شود يا نه، در روش دوم كهه توسهط  خطرناو معین مي

 د.شواز مواد زائد خطرناو منتشر ميد، لیتتي شومي

زائهد  ههاي زيهر باشهند جهزا مهواد      براسا  روش اول مهوادي كهه داراي ويژگهي   

 شود.خطرناو مطتوب مي

 . خورندگي زياد0

 . قابلیت اشتعال2

 . میل تركیبي زياد3

 . سمیت4

د. شهو بط مشخص مهي ر يذهاي در روش دوم اساسي مواد زائد خطرناو توسط سازمان

معموالً مديريت براي ريتك يك ماده شیمیايي معیهار مناسهبي بهراي قهرار دادن آن در     

 كدهاي خاص براي مواد مختل  مشخص شده است.لیتت مواد شیمیايي است و 

Tمواد سمي . 

Hمواد با خطر حاد . 

Iمواد قابل اشتعال . 

Rمواد با میل تركیب بتیار باال . 

Eويژگي سمیت . 
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Cمواد خورنده . 

نهوع لیتهت    4د شهو كه چه نوع ماده زائدي خطرناو مطتوب ميبراي تعیین اين

 در نظر گرفته شده است. بندي مواد زائد خطرناومختل  براي گروه

: شامل مواد زائدي كه معموالً در بخش وسیعي از واحدهاي شهیمیايي  F. لیتت 0

 مورد استفاده است.

گهروه صهنعتي خهاص بهه شهرح زيهر        03: مواد زائد خطرناكي كه از K. لیتت 2

 است:

 . نگهداري و حفاظت چوب0

 هاي معدني. ساخت پیگمن2

 . مواد شیمیايي آلي3

 یمیايي معدني. مواد ش4

 كش. مواد آفت5

 . مواد منفجره6

 . پااليش نفت3

 . آهن و فوالد3

 . صنايع مس1

 . صنايع سرب01

 . صنايع روي00

 . صنايع آلومینیوم02

 . آلیاژهاي فلزي03

 . صنايع ثانوي سرب04

 . تهیه مواد دارويي05

 . فرموالسیون جوهر06

 سازي. كك03
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 زائد جامدي است كه داراي سمیت حاد باشند.: اين گروه داراي مواد P. لیتت 3

 ت حاد است.ی: مواد شیمیايي تجاري است كه داراي سمU. لیتت 4

بايتت ويژگي مربوب به ايمني مواد شهیمیايي توسهط   هاي اخیر ميبختانه در سال خوش

كنندگان رسانیده شود. اين اطالعات عمومهاً بهه   كنندگان اين مواد به اطالع م،رفتولید

گیرد كه حاوي در اختیار عموم قرار مي (MSDS)هاي مربوب به ايمني مواد ه دادهوسیل

ي مربوب بهه ههر مهاده شهیمیايي     بیولوژيكي و ايمن - شیمیايي – كلیه اطالعات فیزيكي

 (.Kermer and Fradkinl 1978) است

 (EU)منافع اروپا  بندي براساس كشورهاي مشتركطبقه. 2-3-2

ود كهه در  شبندي ميمنافع اروپا نیز مواد زائد خطرناو طبقهدر كشورهاي مشترو 

 (.Kermer and Fradkinl 1978جدول زير آورده شده است )

 

 بندي مواد زائد خطرناك براساس كشورهاي اروپايي مشترك منافعتقسيم :1جدول 

 ويژگي طبقه ماده زائد خطرناو
H1 مواد قابل انفجار 
H2 مواد اكتیدكننده 

H3A پذيري باالمواد با اشتعال 
H3B مواد قابل اشتعال 
H4 مواد مطرو 
H5 مواد مضر 
H6 )مواد سمي )شامل مواد با سمیت باال 
H7 زامواد سرطان 
H8 مواد خورنده 
H9 مواد عفوني 

H10 شوندموادي كه باعث نقص در خلقت )مادرزادي( مي* 

*Teratogenic 
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 كنوانسيون بازلبندي براساس طبقه. 2-3-2

كنفرانس مهمهي در شههر بهازل سهوئیس برگهزار و نتیجهه آن بهه         0131در سال 

حمل و نقل مواد زائد خطرناو  سندي تطت عنوان كنوانتیون بازل براي كنترل صورت

و نیز دفع آن در بین كشورهاي مختل  توسط برنامه مطیط زيتت سازمان ملهل متطهد   

 0113طور جدي مورد اجرا قرار گرفت و در سهال  به  0113به چاپ رسید و از سال 

 لیتت مواد زائد خطرناو تهیه شد.

هاي مختلفي از آن وجود دارد بنديبا توجه به گتتردگي مواد زائد خطرناو، طبقه

 بندي مواد زائد خطرناو اشاره شده است.در زير به استاندارد كشور دانمارو در تقتیم
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 بندي مواد زائد در كشور دانماركطبقه: 2شکل 

 دشاب يم هویج يواح دئاز هدام ايآ
)COD شيامزآ زا لصاح تاعيام و لادجك تاعيام ،اه يرطاب دننام يدراوم(

 
هلب

K

 

ریخ

 وانرطخ دئاز داوم اي و هاگشيامزآ هب بوبرم يدنب هتتب لماش ،دئاز هدام ايآ
 تتبزآ يلاخ فورظ و ير سا ياه يرطب ،راشف تطت فورظ ،لزانم زا لصاح

 تسا ييوراد اي

 
هلب

Z

 

ریخ

  تسا اه نآ زا لصاح يلاخ فورظ اي و تافآ عفد مومس لماش دئاز هدام ايآ
هلب

T

 
ریخ

 ،كيرتیندیسا ،لثم يندعم داوم تابیكرت لماش طقف دئاز هدام ايآ
 تسا يزلف ياه كمن و اهدینایس ،ميدسدیتكوردیه

 
هلب

X

 

ریخ

 ياه نغور ،زاتناور ياه نغور دننام يزلف ياه نغور عاونا لماش دئاز هدام ايآ
 نش اي و واخ ،بآ اب هك لیبق نيا زا يدراوم اي و لزيد ياه نغور ،يتخوس

 دشاب يم ،دنا هدش بولخم

 
A

 

ریخ

 ،روئولف ،درگوگ ياهدنویپ ياراد هك يلآ تابیكرت لماش وانرطخ دئاز هدام ايآ
 يد ،نوترف ،مرفورلك ،نلیتاورلك يرت دننام(  دشاب يم ،دنتته دي اي و مرب ،رلك

)PCB و نبرك دیفلوس

 
B

 

ریخ

 لقادح يترارح شزرا ياراد هك تسا يعيام لكش هب وانرطخ دئاز هدام ايآ
 ،نئولوت ،رلیت ،نتنيرت ،لیئوزاگ دننام( دشاب مرگولیك رب لوژ ولیك      
)دنشاب هدش بولخم بآ %   اب رثكادح هك نتسا و اه لكلا

 
C

 

ریخ

A
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 منابع توليد مواد زائد صنعتي و خطرناك. 2-4

مواد زائد خطرناو عالوه بر واحدهاي صنعتي در واحدهاي بیمارستاني، متكوني، 

هاي زبالهاداري، تجاري و... نیز قابل تولید است. كه نقش صنعت و بیمارستان در تولید 

تر است كه در اين پژوهش به نقش صنعت در تولید مواد زائهد خطرنهاو   خطرناو بیش

اشاره شده است. براسا  میزان تولید مواد زائهد خطرنهاو مهواد تولیهدي بهه دو دسهته       

 شود.بندي ميتقتیم

گردد كهه مقهدار مهواد زائهد     كنندگاني اطالق مي. تولیدكننده با نرخ باال: به تولید0

 تر باشد.كیلوگرم در ماه بیش 0111خطرناو تولیدي آن از 

گردد كه مقهدار مهواد زائهد    مي قكنندگاني اطالكننده با نرخ پايین: به تولید. تولید2

 تر باشد.كیلوگرم در ماه كم 0111خطرناو تولیدي آن از 
 

 : مواد زائد صنايع مختلف الزم در يك شهر2جدول 

 رناكنوع ماده زائد خط نوع صنعت

 كادمیوم، سرب، نقره، روي، نیتريت صنايع تولید باطري

ها )شامل مواد آلهي  كروم، مس، سرب، جیوه، مواد آلي، هیدروكربن صنايع شیمیايي

 هالوژنه(

هها  مس، كبالت، سرب، جیوه، روي، سلنیوم، مواد آلي، هیهدروكربن  صنايع الكترونیك
 )مواد آلي هالوژنه(

 كروم، سیانور، مس، روي()آرسنیك،  صنايع چوب

 كبالت، كروم، سیانور، مس، روي كاري فلزات صنايع آب

 كروم، مس، مواد آلي صنايع نتاجي

 آرسنیك، جیوه، مواد آلي صنايع دارويي

 كادمیوم، كروم، مس، كبالت، سرب، جیوه، سلنیوم، مواد آلي صنايع رنگ

هها )شهامل مهواد آلهي     هیهدروكربن وه، روي، مواد آلهي،  یكبالت، ج صنايع پالستیك

 هالوژنه(

 كروم، مواد آلي صنايع چرم
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 : مقدار و روش دفع مواد زائد خطرناك به وسيله كشورهاي اروپايي3جدول 

 كشور
مقدار مواد زائد 

 )میلیون بر تن(

دفن بهداشتي 

 )درصد(

سوزاندن 

 )درصد(

 ،ت،فیه فیزيكي

 شیمیايي )درصد(

    3/1 بلژيك

    5/1 دانمارو

 3 3 43 1/4 آلمان

    3/1 يونان

    3/0 اس انیا

 01 25 01 4 فرانته

 3 04 61 13/1 ايرلند

    3/3 ايتالیا

    13/1 لوگزامبورگ

 05 25 31 0 هلند

 05 25 31 0 اليپرت

 3 2 31 3/3 انگلیس

    3/20 كل اتطاديه اروپا

 

 مديريت مواد زائد خطرناك. 2-5

 فعلي مواد زائد خطرناك تمديري. 2-5-1

ترين حجم مواد زائهد خطرنهاو در شههرهاي صهنعتي ايهران،      در حال حاضر بیش

كنهد كهه جهزا    را وارد ههوا مهي   xSOهاي فراواني از جملهه  شود كه آاليندهسوزانده مي

هاي خطرناو است. مقدار و روش دفع مواد زائد خطرناو به وسهیله كشهورهاي   آالينده

گردد در برخي كشهورها نیهز   ع در جدول آمده است كه مالحظه مياروپايي مشترو مناف

سوزانند. قتمتي از مواد زائد خطرناو نیز به صورت اصهولي و  درصد زباله را مي 25تا 

هاي سازمان مطیط زيتهت،  شود. الزم به ذكر است بر طبق برنامهيا غیر اصولي دفن مي
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شده و به صورت استاني مهديريت   بینيقرار است مواد زائد خطرناو در مطل دفن پیش

آوري شهده  مواد زائد خطرناو تولیدي خانگي و بیمارستاني جمع ي همهد. همچنین شو

 .شود و متتقیماً به مطل دفن موقت انتقال يابد و س س به مطل دفن استاني حمل

 

 سيستم استاندارد مديريت مواد زائد خطرناك. 2-6

. 0»مراحهل مختلفهي تشهكیل شهده، كهه شهامل       سیتتم مديريت مواد زائد خطرنهاو از  

. ت،هفیه  4. بازيافهت  3آوري و حمل و نقل . جمع2تفكیك و نگهداري در مطل تولید 

 باشد.مي« . دفع5

 نگهداري در محل توليد .2-6-1

ههاي كهاهش آالينهدگي مهواد زائهد خطرنهاو وجهود        در صورتي كه انجام فعالیت

جامع و دقیهق در خ،هوص ايهن مهواد آن را      بايتت با داشتن اطالعاتنداشته باشد مي

ههاي زيهر را   براسا  جنس مواد تفكیك و در ظروف خاص نگهداري نمود، كه ويژگي

. مناسب براي هر نوع فعالیت فیزيكهي مهاده   2. قابلیت حمل و نقل آسان 0داشته باشد. 

. داشهتن درب مناسهب بهراي    5. اسهتطكام زيهاد   4. سازگاري ماده زائد با ظرف 3زائد 

 بتتن كامل ظرف.

 آوري و انتقال مواد زائد خطرناكجمع. 2-6-2

ترين مراحل مديريت مواد زائد انتقال اين مواد از منابع تولید كننده بهه  يكي از مهم

آوري و حمل اين مواد به مطل ت،هفیه و بازيافهت و در   تاسیتات مديريتي است. جمع

كننده ويهژه و تايیهد صهالحیت    حمل كننده و يابايتت به وسیله تولیدنهايت دفن آن مي

 شده توسط سازمان حفاظت مطیط زيتت، صورت پذيرد.

 بازيافت مواد زائد. 2-6-3

تهرين مرحلهه   بازيافت مواد بها ارزش و قابهل اسهتفاده در زائهدات خطرنهاو مههم      

اي دارد، زيرا در صورت استفاده مديريت است. اين مرحله از نظر اقت،ادي اهمیت ويژه

يابد و در نهايهت نیهز هزينهه    هاي مناسب در مرحله اول هزينه دفع كاهش مياز تكنیك
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هاي قدرتمنهد و معتبهر   يابد. با توجه به عدم وجود شركتمواد اولیه م،رفي كاهش مي

 (.و شاهمرادي قوامياخت مراكز بازيافت را اجرا نمود)بايتت در شهرها سدر ايران مي

 تصفيه مواد زائد خطرناك. 2-6-4

رحله از نقطهه نظهر اقت،هادي حهائز اهمیهت اسهت، در صهورت اسهتفاده از         اين م

يابد. ت،فیه مواد در واقع هاي مناسب هزينه دفع مواد زائد كاهش چشمگیري ميتكنیك

يك مرحله پیش از دفع نهايي است و ههدف اصهلي آن بهبهود خ،وصهیات فیزيكهي و      

و در نهايت كاهش مشهكالت  شیمیايي مواد زائد براي به حداقل رساندن خطر اين مواد 

 باشد.زيتت مطیطي در مرحله دفع مي

 دفع مواد زائد خطرناك. 2-6-5

دفع مواد زائد خطرناو آخهرين مرحلهه از مهديريت مهواد زائهد خطرنهاو اسهت.        

 هاي:  معموالً از روش

 . دفن زيرزمیني زائد خطرناو0

و اسهت.  دفع مواد زائد خطرناو آخهرين مرحلهه از مهديريت مهواد زائهد خطرنها      

 هاي:معموالً از روش

 . دفن زيرزمیني0

 . دفن سططي2

 . سوزاندن3

 هاي عمیق ه. تزريق در چا4

ترين روش دفع مواد زائد دفن آن اسهت. كهه ههدف    ترين و متداولشود. مهماستفاده مي

ترين نكتهه  باشد كه مهماصلي از دفن، ايزوله كردن سطح زمین از مواد زائد خطرناو مي

مديريت شیرابه حاصل از مواد زائد خطرناو است، بهه همهین دلیهل مهي      در اين روش

بايتت مطل دفن مجهز به دو اليه پوشش غیرقابل نفوذ باشد كه از نفوذ شیرابه به زمین 

 زير مطل دفن جلوگیري كند.
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 هاي مناسب ذخيره موقتبررسي مقدماتي محل. 2-7

ههاي توپهوگرافي،   جعه به نقشهه با توجه به نیاز به چندين مطل ذخیره موقت با مرا

اي، چنهدين  هاي میداني و بازديدهاي دورهكاربري و هوايي منطقه و متعاقب آن بررسي

رسیدند، انتخاب و س س به مطالعه  و بررسي موارد مد نظهر  مطل كه مناسب به نظر مي

در  هاي نتبي گرديد.تر چند مطل با ويژگيپرداخته كه در نتیجه منجر به شناسايي دقیق

 جدول زير مباني انتخاب مطل مناسب بازيافت و دفن درج شده است.  

بختانه مطل دفع زائدات بهه صهورت اسهتاني و توسهط دانشهگاه شهیراز در        خوش

نزديكي شهرهاي بزرگ در نظر گرفته شده است، ولي به علت عدم تملك زمین توسهط  

ر نگرفهت  در اختیهار مجهري طهرح قهرا     سازمان حفاظت مطیط زيتهت، مخت،هات آن  

 (0331)عمران، 

 

 : مباني انتخاب محل مناسب بازيافت و دفن4جدول 

براي انتخاب  شرح نوع ويژگي سرزمين

 محل دفن
 شرح صفت بارز مورد بررسي

 داري نامرغوبي جهت عملیات كشاورزي و مرتع خاو اراضي مطل دفن -0

 منطقههاي زيرزمیني فاصله زياد تا سطح ايتتايي آب سطوح ايتتايي -2

 نزديكي فاصله مطل انتخابي تا منطقه ويژه -3

فاصههله مطههل دفههن از مراكههز و آثههار   -4

 فرهنگي، باستاني و مذهبي

 دوري

فاصههله مطههل دفههن از مراكههز مهههم    -5

 جمعیتي، اقت،ادي و اجتماعي

 دوري

فاصههله مطههل دفههن از مراكههز مهههم    -6

 جمعیتي، اقت،ادي و اجتماعي

 دوري

ههاي  منهابع آب  فاصله مطهل دفهن از   -3

 دريا، تاالب رودخانه و چشمه(. سططي

 دوري
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براي انتخاب  شرح نوع ويژگي سرزمين

 محل دفن
 شرح صفت بارز مورد بررسي

فقدان سابقه زلزله و فقهدان گتهل در مطهل دفهن و      خیزي و گتلزلزله -3

 اطراف نزديك ان

 خالف جهت بادهاي غالب منطقه جهت بادهاي غالب -1

 فقدان مواد كاني در مطل دفن و اطراف نزديك به آن معدن -01

 دهه 2فقدان سابقه وقوع حداقل ملي  بودن اراضيسیل و آبگیر  -00

فقدان هر نوع كاربري اقت،ادي، اجتماعي در اطهراف   كاربري زمین اطراف -02

 نزديك مطل دفن

كمتر بودن هزينه هاي مربوب به نطهوه حمهل و نقهل     هاي سالیانههزينه -03

 ضايعات از منطقه به مطل دفن

 نوع مالكیت )بخش دولتي( مالكیت -04

وضعیت فعلهي بهار ترافیكهي جهاده      -05

 قابل دسترسي

 كمي تردد )فقدان حجم شديد ترافیك(

 فقدان دره )وجود شیب ماليم( پتتي و بلندي -06

 عدم نیاز به جاده ترانزيتي جديد دسترسي -03

 هافقر و پوشش از نظر تراكم و تنوع گونه وضعیت پوشش گیاهي -03

 

 هاي اجراييهزينهبرآورد نيروي انساني و . 2-8

هاي بزرگ يكي از اركهان مههم   هاي اجرايي و نیروي انتاني در طرحبرآورد هزينه

باشهد. بهديهي اسهت هرچهه بهرآورد اولیهه بهه واقعیهت         ريزي ميگیري و برنامهت،میم

رو خواهد بهود. طهرح   تري روبهتر باشد پروژه در مراحل اجرايي با مشكالت كمنزديك

هاي مختل  مديريتي، فرهنگهي و اجرايهي كهه بهه     رناو از بخشت مواد زائد خطيمدير

بیني يهك سیتهتم نیهروي انتهاني     اند تشكیل شده است. از اين رو پیشيكديگر وابتته

باشهد )مجلتهي،   ا پوشش دههد، امهري ضهروري مهي    نیازهاي طرح ر ي همهمناسب كه 
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0331.) 

 

 برآورد نيروي انساني. 2-9

تواند نقش بتزايي در هاي مديريت، ميدر پخش استفاده از نیروهاي تط،یل كرده

هاي مربوب بهه  ها داشته باشد. از اين رو بهتر است كل فعالیتآمیز برنامهاجراي موفقیت

مواد زائد هر شهر تطت نظارت و ارتباب متهتقیم بها مهديريت آن شههر، انجهام پهذيرد       

 ر آمده است.نیروي انتاني مورد نیاز براي اجراي استاندارد طرح در جدول زي

 

 : نيروي انساني مورد نياز جهت اجراي طرح5جدول 

 تط،یالت عنوان شيل ردي 
تعداد مورد 

 نیاز )نفر(

 مديريت طرح -ال 

0 
 معاونت خدمات شهري

لیتانس مطیط زيتت يا 

 بهداشت مطیط

0 

2 
 آوري و حمل و نقلمدير جمع

لیتانس مطیط زيتت يا 

 بهداشت مطیط

0 

3 
 و بازيافتمدير مجتمع دفع 

لیتانس مهندسي شیمي يا 

 مطیط زيتت

0 

 آوري و حمل و نقل زائداتواحد جمع -ب

كارشنا  واحد زباله شهري و  0

 بیمارستاني

 0 لیتانس بهداشت مطیط

 0 لیتانس مهندسي شیمي كارشنا  واحد زباله صنعتي 2

 4 دي لم هاي انتقالمتئول ايتتگاه 3-0

 4 دي لم راننده پايه يك 3-2

 4 دي لم يا زير دي لم نگهبان 3-3
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 تط،یالت عنوان شيل ردي 
تعداد مورد 

 نیاز )نفر(

 4 دي لم يا زيردي لم كارگر ساده 3-4

 مجتمع دفع و بازيافت -ج

متئول كارخانه كم وست و دفن  0-0

 شهري

لیتانس مكانیك يا مهندسي 

 شیمي يا مطیط زيتت

0 

 21 دي لم يا زير دي لم كارگر ساده كارخانه كم وست 0-2

 2 دي لم يا زير دي لم كم وستراننده كامیون كارخانه  0-3

راننده لودر يا بلدوزر مركز دفن  0-4

 شهري

 2 دي لم يا زير دي لم

 0 فوق دي لم بهداشت مطیط متئول مركز زباله سوز بیمارستاني 0-5

 2 دي لم يا زير دي لم كارگر ساده زباله سوز 0-6

 0 فوق دي لم مكانیك يا شیمي متئول مركز بازيافت 2

 0 فوق دي لم مكانیك يا شیمي هاي صنعتيمتئول دفن زباله 3-0

 5 دي لم يا زير دي لم كارگر ساده مراكز دفن صنعتي 3-2

فوق دي لم شیمي يا بهداشت  متئول ت،فیه خانه 4-0

 مطیط

0 

 2 دي لم يا زير دي لم كارگر ساده ت،فیه خانه 4-2

لیتانس شیمي يا بهداشت  متئول آزمايشگاه 5-0

 مطیط

0 

فوق دي لم شیمي يا بهداشت  كارشنا  آزمايشگاه 5-2

 مطیط

0 

 0 لیتانس بهداشت مطیط متئول ايمني و بهداشت 6-0

 2 فوق دي لم بهداشت مطیط تكنتین بهداشت و ايمني 6-2

 0 فوق دي لم متئول مالي و اداري 3-0

 2 دي لم يا فوق دي لم كارمند مالي و اداري 3-2
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 تط،یالت عنوان شيل ردي 
تعداد مورد 

 نیاز )نفر(

 2 دي لم يا زير دي لم اداري و خدماتكارگر ساده  3-3

 6 دي لم نگهبان و اپراتور توزين 3-4

 0 لیتانس مكانیك يا برق متئول تاسیتات مجتمع 3-0

 2 دي لم يا فوق دي لم مكانیك تكنتین تاسیتات مكانیكي 3-2

 0 دي لم يا فوق دي لم برق تكنتین تاسیتات برق 3-3

 2 دي لم تكنتین تعمیرگاه 3-4

 0 دي لم يا زير دي لم كارگر ساده كارواش 3-5

 0 دي لم يا زير دي لم نگهبان پاركینگ 3-6

 

 هاي طرح مديريت مواد زائد خطرناكهزينه. 2-11

هاي ثابت و جهاري  هاي طرح مديريت مواد زائد خطرناو در دوبخش هزينههزينه

گهذاري اولیهه جههت    سهرمايه ههاي ثابهت مربهوب بهه     شود، كه هزينهه ساالنه برآورد مي

هاي جاري نیز بودجه مورد نیاز براي حمل و نقهل و  ندازي سیتتم مديريت و هزينهاراه

 باشد.راهبري ساالنه سیتتم مي

 

 گيري و ارائه پيشنهادنتيجه. 3

ههاي   تواند در واحدهاي صنعتي تولیدي و برخهي از بخهش  مواد زائد خطرناو مي

تولید شوند. تولید اين مواد خطرنهاو در شههرهاي    هاي متكونيخدماتي و حتي بخش

دارد. به منظور به حداقل  كوچك بتتگي به نوع صنعت و نوع فرآيندهاي كاهش آالينده

ناشي از مواد زائهد خطرنهاو در سیتهتم مهديريتي نهوين زيتهت مطیطهي         آثاردن نرسا

گیهرد.  مي همواره اين سیتتم توسط ممیزي زيتت مطیطي مورد ارزيابي و بررسي قرار

 شوند:مراحل مختل  مديريت نوين مواد زائد خطرناو به شش بخش زير تقتیم مي

. جلوگیري از تولید آلهودگي و حهداقل   2. تولید و نگهداري مواد زائد خطرناو 0
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 . دفع نهايي6. ت،فیه 5آوري و انتقال . جمع4. بازيابي و بازيافت 3سازي ضايعات 

بندي هريك از آنهها براسها  لیتهت و يها     طبقهشناخت نوع مواد زائد خطرناو و 

ترين اجزاا ايهن مرحلهه مهديريت اسهت و بها داشهتن       هاي موجود از جمله مهمآزمايش

توان اطالعات جامع و دقیق در خ،وص نوع مواد زائد خطرناو تولیدي و میزان آن مي

آالينهده و  هاي كاهش م داد. اگر روشاريزي دقیقي براي ساير مراحل مديريت انجبرنامه

يا انجام فرآيندهاي كاهش آالينده و يا انجهام فرآينهدهاي بازيهابي و بازيافهت در مطهل      

كارخانه مقرون به صرفه و يا میتر نباشد، ضرورت دارد تا اين مهواد در كارخانهه مهورد    

نظر در مطل مشخ،ي نگهداري گردند و در اين خ،وص ضرورت دارد تمهیهداتي در  

یدات بايد زماني كه ماده زائد بهراي سهاير عملیهات )ت،هفیه و     نظر گرفته شود. اين تمه

بايتهت در  بازيافت( ارسال نشده، همواره مد نظر تولید كننده قرار گیرد. ايهن مهواد مهي   

د. يكهي ديگهر از   شهو هاي خهاص اسهت نگههداري    كه داراي ويژگي صظروف مخ،و

طهل تولیهد اسهت.    مراحل مديريت مواد زائد خطرناو، جلوگیري از تولید آلودگي در م

كلمات مختلفي براي كاهش يا حذف ماده زايد خطرناو در طول زمان بكار بهرده شهده   

توان به حداقل سازي ضايعات، كاهش منبع آلودگي، جلوگیري است كه از آن جمله مي

سهازمان حفاظهت    0136از تولید آلودگي، بازيابي و استفاده مجدد اشاره كهرد در سهال   

نه سازي ضايعات را به عنوان عاملي براي كهاهش حجهم و يها    مطیط زيتت آمريكا كمی

سمیت مواد زايد خطرناو به كار برده است. براسا  ايهن تعريه  كهاهش مهواد زايهد      

ههاي زيهر را در بهر    خطرناو شامل كاهش منابع تولید و يها بازيافهت آن بهوده و نتیجهه    

 خواهد داشت:

 هر دو -3ت مواد زايد كاهش سمی -2كاهش كل حجم و يا سمیت مواد زايد  -0

ههاي زيهادي در صهنايع    به بعد تهالش  31در آمريكا و ساير كشورهاي پیشرفته از دهه 

هاي قبل از آن نیز ايهن موضهوع در   براي جلوگیري از تولید آلودگي شده است. در سال

شده اما نكته مهم كه در اين روزهها شههرها را   صنايع مختل  جتته و گريخته انجام مي

اين امر كرده اسهت، افهزايش بهاور نكردنهي هزينهه دفهن مهواد زائهد )انگیهزه           مجبور به
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اقت،ادي( و قوانین جديد )انگیزه قانوني( و نیاز عامه مردم در كشورهاي پیشهرفته بهوده   

 است.

هاي ال : انگیزه اقت،ادي: در حال حاضر انگیزه اقت،ادي يكي از مهم ترين انگیزه

ت كاهش آلودگي است. در بتیاري از مهوارد انجهام   واحدهاي صنعتي براي انجام عملیا

شود كهه عمهدتاً در   اين عملیات باعث باال رفتن سود اقت،ادي در واحدهاي صنعتي مي

اثر كاهش میزان پرداخت هزينه براي مواد زائد و يا حتي فهروش برخهي از زائهدات بهه     

ر ايهن خ،هوص   عنوان ماده اولیه برخي ديگر از صنايع شده است. البته عامهل اصهلي د  

)باال رفتن سود اقت،ادي( هزينه باالي دفع مواد زائد خطرناو در كشورهاي پیشرفته در 

هاي اخیر بوده است. به عنوان مثال هزينه دفع مواد زائد خطرنهاو در آمريكها بهین    سال

هاي بازيافت كه يابد و بدين ترتیب بتیاري از طرحدرصد درسال افزايش مي 31تا  21

اكنون داراي توجیهه اقت،هادي   اخیر از نظر اقت،ادي غیرقابل توجیه بوده همهاي در سال

 باشد.خوبي مي

ب: انگیزه قانوني و مقرراتي: انگیزه ديگر  براي انجام طرح كاهش آلودگي تهدوين  

باشد كه به صورت متداول در خ،وص مراحل مختله  مهديريت   قوانین و مقررات مي

د. بهر اسها  ايهن قهوانین     شهو وني شهر وضهع مهي  مواد زائد خطرناو توسط مجامع قان

بايتت میزان مواد زائد خطرناو تولیهدي خهود را تها حهد ممكهن      واحدهاي صنعتي مي

كاهش داده و عالوه بر آن هر ساله گزارش به حداقل رساني زائدات خهود را نیهز ارائهه    

ي از او خطه  ها داشهته دهند. وضع اين قوانین تاثیر بتیار زيادي در كاهش تولید آالينده

هاي آن  مجازات سختي براي صاحبان صنايع در بر خواهد داشت. روند افزايش جريمه

كه ناشي از تشهديد قهوانین    0111تا  0133هاي واحدهاي مختل  آمريكا در طي سال

گیري روزافزون ايهن  دهنده سختو مقررات سازمان حفاظت مطیط زيتت آمريكا نشان

 روند است.

یزه ديگر براي واحدهاي صنعتي اين اسهت كهه ديگهر سهاكنین     ج: نیاز مردمك انگ

كشورهاي پیشرفته تطمل ادامه تولید مواد زائد خطرناو را ندارند. اين عهدم تطمهل بهه    
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تطهريم  تهوان بهه   نمايد كهه از آن جملهه مهي   هاي مختل  توسط مردم  بروز ميصورت

كننهد،  عايت نميمط،والت تولیدي از واحدهاي صنعتي كه موازين زيتت مطیطي را ر

 اشاره كرد. بايد در نظر داشت همواره مهردم در  (N.G.O)هاي مردم نهاد توسط سازمان

ها همواره اصرار دارند تا تولید اين معرض ريتك حاصل از مواد زائد قرار دارند لذا آن

مواد كه اثر منفي بر سالمت خود و مطیط زيتت دارد به حهداقل ممكهن كهاهش يابهد.     

دهد. حال بهه منظهور ارتقهاا    اي از مشكالت مديريت را نشان ميشده شمه مطالب ارائه

 شود كه امید است مورد توجه قرار گیرد:ارائه مي هاييكیفي پیشنهاد

 افزايش آگاهي مديران شهري در مورد مديريت پتماند. -ال 

هاي داخلي واحدهاي صنعتي از طريق بكهارگیري  افزايش آگاهي در مورد كنترل -

 هاي پیشرفته.تكنولوژي

 برگزاري سمینارهاي كوتاه مدت جهت افزايش آگاهي مديران صنايع. -

بهردار از  افزايش آگاهي در مورد لزوم و اهمیت آمهوزش پرسهنل متهتقیم بههره     -

 مراكز صنعتي.

 ارتقاا سطح علمي دانش مديريت پتماند به صورت گوناگون. -ب

 زير مطرح است: هايدر اين باره پیشنهاد

دعههوت از كارشناسههان شههناخته شههده داخلههي و خههارجي بههه منظههور تشههكیل   -

 هاي كوتاه مدت براي كارشناسان طراحكال 

انههدركاران  در سههمینارهاي فههراهم آوردن تتهههیالت الزم بههراي شههركت دسههت -

 المللي، نظیر تامین ارز و غیره.بین

زيتهت و  ههاي دانشهگاهي و سهازمان حفاظهت مطهیط      خانه افزايش كتب كتاب -

 اندر كار.هاي دستارگان

ههاي معتبهر بهه منظهور ارسهال      خانهه  تشكیل بانك اطالعاتي در يكهي از كتهاب   -

 اطالعات براي طراحان مديريت.

اندركار بهه  هاي دستها و سازمانفراهم آوردن تتهیالت مالي الزم براي شركت -
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و فاضهالب   منظور كتب دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات صنعت ت،فیه پتهماند 

 ل.ئوهاي موظ  و متصنعتي از طريق سازمان

بندي اطالعات حاصل از مطالعهات مهندسهي اساسهي در يهك     آوري و طبقهگرد -

 هاي آينده.سازمان متمركز و در اختیار گذاردن اطالعات مربوطه جهت طرح

 

 هاي مديريت مواد زائد خطرناك : اولويت3شکل 

 
 

 منابع

 الف. فارسي

مديريت مواد زائد جامد شهري، دفع و بازيافت مهواد زائهد جامهد     –عبدلي، مطمدعلي 

 –ريهزي شههري انتشهارات    مركهز مطالعهات برنامهه    –شهري در جهان، جلهد اول  

 .0331هاي كشور، سازمان شهرداري

ههاي  عبدلي، مطمدعلي، دفع و بازيافت مواد زائد جامد شهري در جهان، تهدوين شهیوه  



 3131تابتتان شماره پنجمسال دوم                      

  132 
 

ريهزي شههري   مركهز مطالعهات برنامهه    –مناسب دفن بهداشتي و تهیهه كم وسهت   

 .0331هاي كشور، انتشارات سازمان شهرداري

طرح بازيافت و دفع مهواد زائهد جامهد شههري، مهديريت دفهع و        –عبدلي، مطمدعلي 

ريهزي  مركز مطالعات برنامهه  –واد زائد جامد شهري در ايران، جلد دوم بازيافت م

 .0331هاي كشور، شهري انتشارات سازمان شهرداري

بهرداري از  بررسي مشهكالت طراحهي، اجهرا و بههره     .بهزاد، و شاهمرادي ، عبدالهقوامي

 مقاله –هاي فاضالب صنعتي در ايران ت،فیه خانه

جلد دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي،  –زائد جامد  عمراني، قاسمعلي مديريت مواد

0331 
انتشارات سازمان بازيافت شهرداري تهران،  –مديريت مواد زائد جامد  –مجلتي، منیره 

0331. 

 ب. انگليسي
Kermer f.and Fradkinl. 1978; Recoverable Material Energy from 

Industrial Waste Streams; AWWA. New York. 
 


