
صنعتی استان فارس، فهرست ) ویژه(بررسی وضعیت پسماندهای خطرناک 
  شده در ضمیمۀ یک کنوانسیون بازل

  4، مسعود طهماسبی3مجتبی خوارزمی، 2ایوب کریمی جشنی ،1ناصر طالب بیدختی
  

  4، استانداری فارس3و2و1دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش راه ساختمان و محیط زیست
taleb@shirazu.ac.ir1, ajashni@yahoo.ca2, mojtaba.kharazmi@gmail.com3 

 

  چکیده
فارس یکی از  استان. که از این جمله پسماندهای صنعتی جزء مهمترین آنها استمنابع تولید پسماندهای خطرناک بسیار متنوع هستند 

در این . است استانهایی است که به لحاظ داشتن شرایط مناسب، قطبهای صنعتی و فعالیتهای متعددی را در این خصوص دربرگرفته
تحقیق با بررسی پسماندهای صنعتی و خطرناک بودن آن در سطح جهانی و تدوین پرسشنامه هایی خاص برای صنایع استان فارس اقدام 

با توجه به پردازش اطالعات و دسته بندی صنایع  .عات مربوط به پسماندهای خطرناک صنعتی در این استان کرده ایمبه جمع آوری اطال
مربوط  %18 و مربوط به گروه ساخت محصوالت کانی غیرفلزی% 18که حدود  گردد تن پسماند در سال تولید می 1049042استان، مقدار 

تن در سال  10915ر استان فارس برابر با  د صنعتی  موجودخطرناک میزان کل پسماند  .باشد به گروه ساخت ماشین آالت و تجهیزات می
از بین ویژگیهای  .گروه صنعتی موجود در استان مربوط می باشد 22گروه صنعتی از  17این میزان پسماند خطرناک به  تولیدکه می باشد 

 و ویژگی خورندگی% 54بصورت تواما  )H3,H12(با کد ویژگی بازل یر و سمیموجود در بین پسماندهای ویژه استان ویژگیهای اشتعال پذ
اقدام به بررسی وضعیت موجود و ارائه با آنالیز بیشتر داده . بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند ،H8 (31%(با کد ویژگی بازل 

 .راهکارهای پیشنهادی کردیم

  واژه های کلیدی
  ، شناسایی، طبقه بندی، مدیریتستان فارسپسماند صنعتی، پسماند خطرناک، ا

  مقدمه .1
پسماندهای  .که از این جمله پسماندهای صنعتی جزء مهمترین آنها استمنابع تولید پسماندهای خطرناک بسیار متعدد و متنوع هستند 

ران محیط زیست قرار گرفته و بیماریزایی از جمله سرطانزایی و اثرات ناهنجار در محیط مورد توجه پژوهشگ توانبا دارا بودن  خطرناک
  .پذیرد تالش شایان توجهی در رفع معضالت زیست محیطی ناشی از این مواد و کنترل و مدیریت هرچه بهتر این مواد صورت می

هایی است که باید در صورت عدم اعمال کنترل  برابر کمتر از هزینه 100تا  10 خطرناک پسماندهایهزینۀ پیشگیری و کنترل 
نماید تا از تجربیات گذشته و موجود  لذا عقل و منطق ایجاب می. آن هم در صورت امکانپذیر بودن، صرف عملیات پاکسازی گردد درآینده و

. ای که  شرایط و کیفیت محیط زیست حفظ گردیده و حتی بهبود یابد، استفادۀ بهینه بعمل آید در جهت توسعۀ فعالیتهای صنعتی به گونه
خطرناک، که همانا شناسایی و  پسماندهایالزم است تا اولین گام در جهت ایجاد یک نظام مدیریت صحیح در زمینۀ با توجه به این حقایق 

  .خطرناک است برداشته شود پسماندهایطبقه بندی 
استان فارس یکی از استانهایی است که به لحاظ داشتن شرایط مناسب، قطبهای صنعتی و فعالیتهای متعددی را در این خصوص 

لذا مسائلی چون . های توسعۀ وسیعتری، جهت گسترش فعالیتهای صنعتی درآن در نظر گرفته شده است برگرفته و درآینده نیز برنامهدر
های اخیر باعث شده تا مسألۀ پسماندهای خطرناک، مسئوالن  بویژه در دهه ،رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعۀ صنعتی در استان

لذا با توجه به لزوم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بوجود آمدن حوادث و رخدادهای . اجه سازداستان را با چالشی جدی مو
اند و همچنین دوراندیشی اقتصادی، ضرورت کنترل پسماندهای خطرناک در این استان  ناگواری که در کشورهای دیگر بارها تکرار شده

  .رسد بدیهی به نظر می

  پسماندهای صنعتی .2
بدون شناسایی و . آوری، دفع و یا انهدام آنهاست های جمع های صنعتی بویژه مواد سمی و خطرناک مبنای اصلی روش زباله شناسایی کامل

سازگاری یا عدم سازگاری این مواد نسبت به یکدیگر امکان جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی یا  ۀپی بردن به خواص اصلی و مسأل
. پسماندهای صنعتی به صورت جامد، نیمه جامد و مایع بوده و از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند.. استفادۀ مجدد از آنها وجود ندارد



جایگزینی مواد مصنوعی به جای الیاف طبیعی و سنتز هزاران نوع مواد و   های جدید تولید، رشد سریع تکنولوژی، دستیابی به پروسه
های جامد و مایع خطرناک گردیده  های صنعتی و در بعضی موارد، باعث تولید زباله ترکیبات شیمیایی، باعث افزایش حجم زیادی از زباله

کنترل مؤثر و اعمال یک مدیریت صحیح مواد زاید صنعتی، برای بهداشت، حفظ محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، از اهمیت  .است
  .دهد گویند، نشان می ا مواد زاید صنعتی می، تولیدات و یا ترکیباتی را که به آنه 1شماره جدول  .خاصی برخوردار است

  ]1[ تولیدات و یا ترکیباتی که به آنها مواد زاید صنعتی گویند:  1شماره جدول 
  مواد زاید صنعتی شماره

  .تولید  بقایای غیرقابل استفادۀ  1
  .ندآی که در کنار تولید اصلی بوجود می مواد فرعی یا جانبی  2
  .خ مصرف آنها منقضی شده استمواد و محصوالتی که تاری  3
  )مثالً در اثر آلوده شدن و یا نشت(اند  خود را از دست داده ۀابزار و موادی که در اثر سوانح و اتفاقات خاصیت اولی  4

مواد غیرقابل مصرف و آلوده که بعد از انجام عملیات باید دور ریخته شوند، مثل مواد بسته بندی و یا مواد حاصل   5
  .و و نظافتبعد ازشستش

  .ابزار و لوازم غیرقابل استفاده و اسقاطی مانند باطریهای خالی و یا کاتالیستهای مصرف شده  6
  .اند، مثل اسیدها و حاللهای آلوده موادی که کارآیی خود را از دست داده  7
  .مواد و ترکیبات حاصل از فرایند تولید، مثل تفاله های باقی ماندۀ تقطیر  8
  .حاصل از عملیات تصفیه و پاالیش، مثل فیلترها و رسوبات حاصل از اسکرابرهاپسماندهای   9

  .آید بوجود می …هایی که در فرایند تبدیل مواد خام مثل نفت و  پسماند  10
  .PCBsمواد و ترکیبات ناخالص مثل روغنهای آلوده به   11
  .پسماندهای ماشینکاری و پرداخت فلزات  12
  .که مصرف آنها برطبق قانون ممنوع اعالم شده است مواد و یا ترکیباتی  13
  .مواد غیرقابل مصرف، مثل ضایعات کشاورزی، خانگی، اداری و تجاری  14
  .درمانی -پسماندهای سرویسهای بهداشتی  15
  .ای که از نظر تولید کنندگان آن زاید و غیرقابل مصرف محسوب شود در نهایت هر کاال و یا ماده  16

های  اک ممکن است بعنوان محصوالت جانبی از فرایندهای صنعتی تولید شوند و نیز ممکن است از دور ریختن فراوردهضایعات خطرن
های اجاق گاز، پاک کننده و جال دهندۀ چوب و فلز، انواع داروها، افزودنیهای سوخت و  ها، پاک کننده تجارتی بوجود آید مانند لوله بازکن

 .]4[ها و تینرهای رنگ کش سموم علف کش و حشره روغنی، حاللهای روغن و رنگ،

  طبق کنوانسیون بازل )ویژه(خطرناک پسماندهای تعریف  .3
سیستمهای . باشد، شده است) ویژه(تواند یک پسماند خطرناک ای می در چند دهۀ اخیر توجهات زیادی بر روی این موضوع که چه ماده

محسوب شوند با ) ویژه(توانند پسماند خطرناک و هم در نوع پسماندهایی که میای هم در تعریف این مواد  ملی به طور قابل مالحظه
تهیه نمایند تا ) ویژه(اند که فهرستی از پسماندهای خطرناک بسیاری از سازمانهای بین المللی اخیراً تالش نموده. باشند یکدیگر متفاوت می

بندیهای معروف درخصوص  یکی از طبقه. شود اریف بکار برده میاین عمل بعنوان اولین قدمی باشد که برای یکنواخت کردن این تع
 .]6[باشد نیز می RCRAبندی است که طبق مقررات کنوانسیون بازل انجام گرفته و مورد تأیید  ، طبقه)ویژه(پسماندهای خطرناک

کنوانسیون در  1372فروردین  16به کنوانسیون بازل ملحق و از تاریخ  1371دی ماه  15در تاریخ  نیز شور جمهوری اسالمی ایرانک
و با توجه به پذیرش کنوانسیون مذکور، بر طبق  باشد ضمیمه می 10ماده و  29االجرا شده است، کنوانسیون مشتمل بر  مورد ایران الزم

  .باشدقانون مدنی مقررات کنوانسیون در حکم قوانین داخلی محسوب و برای دستگاههای دولتی ایران الزم  االجرا می  9مادۀ 
  :]5[ ازشوند عبارتند  شناسایی می) ویژه(پسماندهایی که تحت تعریف این کنوانسیون تحت عنوان پسماندهای خطرناک

  .بازل را نداشته باشند نوانسیونک 3 ۀمگر آنکه خصوصیات مندرج در ضمیم ،بازل کنوانسیون1پسماندهای مندرج در ضمیمۀ  - الف
تند ولی طبق مقررات محلی کشورهای عضو صادر کننده ویا وارد کننده، پسماندهای پسماندهایی که مشمول بند الف نیس -ب

  .شوند محسوب می) ویژه(خطرناک



در این کنوانسیون  ،گیرند مرزی قرار می پسماندهای خانگی و پسماندهای حاصل از سوزاندن پسماندهای خانگی که مورد انتقال برون -ج
  .شوند محسوب نمی) ویژه(شده و جزو پسماندهای خطرناکتحت عنوان سایر انواع پسماندها مطرح 

  .گیرند گیرند، مشمول این کنوانسیون قرار نمی قرار می لمللیمواد زاید پرتوزا که مشمول سایر قوانین بین ا -د
  .گیرند قرار نمی باشد در چهارچوب این کنوانسیون المللی دیگری می ها که دفع آنها مشمول قانون بین پسماندهای ناشی از کشتی –هـ 

 4ایـن  . بخوبی تعریـف شـوند  ) ویژه(ویژگی مربوط به پسماندهای خطرناک 4الزم است که ) ویژه(برای شناسایی یک پسماند خطرناک
   :ویژگی عبارتند از 

  4سمیت -4     3میل ترکیبی زیاد -3    2خورندگی  -2   1قابلیت اشتعال -1

  روش انجام تحقیق .4
  طبقه بندی صنایع . ١-۴

بندی به معنای قراردادن صنایع با  این طبقه .بندی صنایع است  هطبق ،صنعتیخطرناک  پسماندهای خصوصقدم در انجام مطالعه دراولین 
گیری از واحدهای  گیرد و انجام نمونه تر صورت می با این کار، شناسایی مواد زاید هرگروه از صنایع ساده. باشد تولید مشابه در یک گروه می

تقسیم نشان داده شده است،  2شماره همانطور که در جدول  .گردد صنعتی تسهیل می پسماندهاییین کمیت و کیفیت صنعتی برای تع
 زیر شاخه تقسیم نموده است که در 23به  5(ISIC)المللی  واحدهای صنعتی موجود را براساس معیارهای بین ،بندی جدید وزارت صنایع

  .تولیدی قرار دارد ۀه از لحاظ ترکیب محصول و چه از لحاظ نوع ضایعهر یک صنایعی با محصوالت نسبتاً مشابه چ

  ]ISIC-3 (]2(جدول تقسیمات انجام شده روی صنایع موجود در ایران براساس بخشهای :  2شماره  جدول
  صنعتی ۀنام شاخ  کد  ردیف

  تولیدات محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها  15  1
  باکوتولید محصوالت از توتون و تن  16  2
  تولید منسوجات  17  3
  تولید پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن پوست خزدار  18  4
  دباغی و پرداخت چرم، ساخت چمدان و کیف دستی، انواع کفش  19  5
  ساخت چوب و محصوالت چوپ و چوب پنبه باستثنای مبلمان  20  6
  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی  21  7
  ی ضبط شدهها  انتشار، چاپ، تکثیر رسانه  22  8
  ای نفت و سوختهای هسته ۀساخت کک، فراورده های حاصل از تصفی  23  9

  تولید مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی  24  10
  ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی  25  11
  ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی  26  12
  ساخت فلزات اساسی  27  13
  اشین آالت و تجهیزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز م  28  14
  ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر  29  15
  ساخت ماشینهای دفتری، حسابداری و محاسباتی  30  16
  )طبقه بندی نشده درجای دیگر(ساخت ماشینهای الکتریکی و دستگاههای برقی   31  17
  براتیساخت رادیو، تلویزیون و تجهیزات و دستگاههای مخا  32  18
  ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و انواع ساعت  33  19
  موتوری تریلر و نیمه تریلر ۀساخت وسایل نقلی  34  20

                                                            
1- Ignitability  
 2 - Corrosivity 

3- Reactivity 
4- Toxicity 
۵-ISIC = International Standard Index Code. 



  صنعتی ۀنام شاخ  کد  ردیف
  ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل  35  21
  ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر  36  22
  بازیافت  37  23

  پرسشنامه و جمع آوری اطالعات . ٢-٤
طبق گزارشات بانک جهانی در بسیاری از . آوری اطالعات در این پژوهش به کاربرده شده است ثرترین وسیلۀ جمعوسشنامه بعنوان مپر

به صورت حضوری و در قالب یک مصاحبه با افراد  ها پرسشنامه. ]3[ کشورهای در حال توسعه از این روش بطور موفق استفاده شده است
در برخی از موارد نیز قبل از تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با ترتیب  .تکمیل گردیده است دهای صنعتیصاحب نظر و مسئول در واح
برخی از اطالعات نیز از اسناد و گزارشات . اند های الزم اخذ شده تشریح و توجیه گردیده و سپس داده پروژهدادن جلساتی ابتدا اهداف 

نمودارها و  و همچنین از ...و  حفاظت محیط زیست ۀ کلود در سازمان صنایع و معادن و ادارهای صنعتی و اطالعات موج واحدموجود در 
پرسشنامۀ صنعتی هشت قسمت مختلف اعم از اطالعات عمومی واحد صنعتی، فرایند، ضایعات، آب،  در .ها بدست آمده است نقشه 

الزم به تذکر . م از این بخشها شامل زیر بخشهای متعددی می باشندفاضالب، بازیافت، آلودگی هوا، تجهیزات قرار داده شده است که هرکدا
های اداری الزم،   است که این مطالعه تحت حمایت ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان فارس انجام شده و اخذ اطالعات با تهیۀ نامه 

  .ۀ مزبور صورت پذیرفته استحضور کارشناسان این ادارۀ کل و در نهایت استفاده و به کارگیری قدرت اجرایی ادار

  )فهرست شده در ضمیمۀ یک کنوانسیون بازل ( صنعتی ) ویژه(وضعیت پسماندهای خطرناک  . ٣-٤
گروه صـنعتی   22واحد صنعتی موجود در استان فارس که به  2850با بررسیهای به عمل آمده در استان فارس مشخص گردید که از میان 

ر اسـتان  د صـنعتی  موجـود   )ویـژه (خطرنـاک  میزان کل پسماند  .می باشند )ویژه( د خطرناکواحد دارای پسمان  235تقسیم می شوند ، 
گـروه صـنعتی موجـود در     22گـروه صـنعتی از    17این میزان پسماند خطرناک بـه   تولیدکه تن در سال می باشد  10915فارس برابر با   

هر یک از گروههای صنعتی موجود در استان فارس و در جـدول   وضعیت مواد زائد خطرناک در 3در جدول شماره  .استان مربوط می باشد
  .نشان داده شده است استان بر اساس طبقه بندی بازل) ویژه(وضعیت طبقه بندی پسماندهای خطرناک  4شماره 

  هر یک از گروههای صنعتی موجود در استان فارسمواد زائد خطرناک در  وضعیت:  3شماره جدول 
درصد )در سال تن (  پسماند ویژه ISICکد   گروه صنعتی

محصوالت غذایی و آشامیدنی 15 97.27 1%
منسوجات 17 611.31 6%
پوشاک و عمل آوردن پوست خز  18 0.13 0%
دباغی، چرم، کیف، کفش و چمدان 19 299.32 3%
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 21 18.85 0%
انتشار، چاپ و تکثیر 22 21.33 0%

کک و فرآورده های حاصل از نفت 23 4693.75 43%
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 24 789.50 7%
محصوالت از الستیک و پالستیک 25 24.00 0%
سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26 27.78 0%
ساخت فلزات اساسی 27 248.54 2%

محصوالت فلزی فابریکی 28 3115.16 29%
ساخت ماشین آالت و تجهیزات 29 83.67 1%
ماشین آالت دفتری و حسابداری 30 0.08 0%
ماشین آالت و ددستگاههای برقی 31 59.64 1%
رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 32 824.13 8%
سایر تجهیزات حمل و نقل 35 0.36 0%

100%  مجموع 10915.00



  استان بر اساس طبقه بندی بازل) ویژه(اک وضعیت طبقه بندی پسماندهای خطرن:  4شماره  جدول

 درصد
تن (  پسماند ویژه
 کد بازل کد  تعریف  )در سال 

 Y11 مواد قیری زائد حاصل از پاالیش ، تقطیر و تصفیه حرارتی 4621.25 42%

8% 863.99 
پسماندهای مربوط به تولید، فرموالسیون و کاربرد جوهرها، مرکب، رنگها، 

 Y12 )روغن های جال(ها  ، مواد رنگرزی و براق کنندهپیگمنتها والک و الکل

6% 653.29 
پسماندهای مربوط به تولید، فرموالسیون و کاربرد رزینها ، التکسها، 

 Y13 ها پالستیزرها، چسبها و نرم کننده

 Y17 .شوند پسماندهایی که دراثر پوشش دهی فلزات و پالستیک ایجاد می 0.10 0%
 Co ( Y19ترکیب فلزات با بنیان دو ظرفیتی (فلزی های  کربونیل 21.16 0%
 Y21 ترکیبات کروم شش ظرفیتی 65.73 1%

0% 10.00 
ترکیبات کروم شش ظرفیتی، ترکیبات مس، ترکیبات روی، سرب و ترکیبات 

 آن
Y21,Y22,Y23

,Y31 

 Y22 ترکیبات مس 34.64 0%
 Y22,Y23 ترکیبات مس، ترکیبات روی 20.01 0%
 Y23 یبات رویترک 390.50 4%
 Y29 جیوه و ترکیبات آن 152.26 1%
 Y33 )غیرآلی (سیانیدهای معدنی  1.80 0%

 Y34 محلولهای اسیدی یا اسیدهای جامد 1282.68 12%

 Y34,Y21 محلولهای اسیدی یا اسیدهای جامد، ترکیبات کروم شش ظرفیتی 1.29 0%

0% 50.00 
یا بازها ) قلیایی(بازی محلولهای اسیدی یا اسیدهای جامد، محلولهای 

 Y34,Y35 درحالت جامد

 Y35 یا بازها درحالت جامد) قلیایی(محلولهای بازی  2069.16 19%
 Y36 ) فیبر(به صورت پودر یا الیاف (آربست  5.00 0%
 Y7 مواد زائد حاصل از تصفیۀ حرارتی و آبکاری فلزات که شامل سیانیدها هستند 200.75 2%
 Y8 وغنهای معدنی که برای استفاده های رایج مناسب نیستندضایعات ر 471.24 4%

 مجموع 10915.00 100%

  سازی و پردازش اطالعات ذخیره  . ٤-٤
یک پایگاه داده ممکن است  .گردید پایگاه داده مدیریت در این پژوهش جهت ذخیره سازی و پردازش اطالعات اقدام به ایجاد یک سیستم

رتبط تبیین شود که بدون قسمتهای غیرضروری به منظور کاربردهای مختلف در کنار هم ذخیره بصورت یک مجموعه از اطالعات بهم م
تواند از طریق  دسترسی و کنترل این اطالعات می. های کاربردی آنها باشد شوند که مستقل از برنامه اطالعات بصورتی ذخیره می. شوند می

در ضمن این اطالعات برای تهیۀ یک مبنا جهت توسعۀ . وجود انجام پذیرداضافه کردن اطالعات جدید، ویرایش و جستجوی اطالعات م
شود که فایلهای اطالعاتی از لحاظ ساختار  سیستم کاربردی، زمانی یک پایگاه داده اطالق می به یک .یابند میاطالعات در آینده سازمان 

  :درست شده است Microsoft Accessبه صورت زیر در نرم افزار  Data Baseاین . متفاوت باشند
 ISICواحد صنعتی از قبیل نام واحد یا صاحب واحد، کد واحد، کد دو رقمـی   174جدول مشخصات عمومی واحد صنعتی که اطالعات  -1

تلفن و فاکس واحد، تعداد کارکنـان، وضـعیت آب و فاضـالب و سیسـتم      -، نوع فعالیت واحد، مکان واحد، آدرس ISIC، کد چهار رقممی 
جهـت  (، وضعیت بازیافت، فروش و استفاده مجدد در واحد، طـول و عـرض جغرافیـایی واحـد     )در صورت وجود(آب و فاضالب  های تصفیۀ

  .فیلد در آن درج شده است 22، تاریخ ثبت اطالعات در قالب ) GISاتصال به محیط 
  .حد سنجش کمی قید شده استجدول مواد اولیه مصرفی، در این جدول مواد اولیه مصرفی هر واحد، میزان مصرف و وا -2



جدول محصوالت تولیدی، در این جدول اطالعاتی از قبیل نام فرآورده های تولیدی هر واحد، میزان تولید بهمراه واحـد سـنجش کمـی     -3
  .قید شده است

نام پسماند، کمیـت،  جدول پسماندها، در این جدول لیست کلیه پسماندهای ثبت شده در واحدهای مورد بررسی بهمراه اطالعاتی چون  -4
،نحوه نگهداری موقـت، تنـاوب   ) Y( ، کد بازل) H(، کد خصوصیت بازل )خصوصیت( ، ویژگی )حالت فیزیکی( واحد سنجش کمی، کیفیت

تخلیه، مسئولیت دفع یا دفن، نحوۀ دفع نهایی، محل دفع یا دفن، اطالعات در خصوص نحوۀ بازیافت، فـروش و اسـتفاده مجـدد پسـماندها     
  . باشد موجود می

کنوانسیون بازل پسماند ویژه محسوب می شـود و کـدی    1جدول پسماندهای کددار، در این جدول فقط پسماندهایی که طبق ضمیمۀ  -5
  .به آنها اختصاص داده شده موجود می باشد

ر آنالیز فاضـالبهای صـنعتی   جدول مواد زائد بدون در نظر گرفتن فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده، در این جدول هم بدلیل راحتی در ام -6
  .تصفیه نشده از لیست کلی پسماندها حذف شده است

 هانهایی داده آنالیز  . ۴-۵

در . بعد از بررسی داده ها و اطالعات نرم افزاری، میزان و نوع پسماندهای صنعتی خطرناک استان فارس در قالـب جـداولی بـه دسـت آمـد     
  .اک نشان داده شده استحاالت فیزیکی مختلف پسماندهای خطرن 5جدول شماره 

  استان فارس )ویژه(حاالت فیزیکی مختلف پسماندهای خطرناک:  5شماره  جدول
حالت فیزیکی )تن در سال ( مقدار   درصد
نیمه جامد 4621.25 42%
جامد 564.01 5%

مایع 5592.41 52%
لجن 137.21 1%

مجموع 10915.00 100%

( بصورت تواما  )H3,H12(با کد ویژگی بازل های ویژه استان ویژگیهای اشتعال پذیر و سمیاز بین ویژگیهای موجود در بین پسماند
ویژگیهای مختلف  6جدول شماره  .بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند% ) H8(  )31(با کد ویژگی بازل  و ویژگی خورندگی% ) 54

  .پسماندهای خطرناک استان فارس را نشان می دهد

 استان فارس )ویژه(ویژگیهای مختلف پسماندهای خطرناک :  6شماره  جدول

کد ویژگی بازل )تن در سال(پسماند ویژه  درصد  ویژگی

54% 5891.93 H3,H12 اشتعال پذیر و سمی
31% 3352.44 H8 خورنده
2% 260.79 H8,H12 خورنده و سمی

10% 1109.88 H12 سمی
متفرقه   299.83 3%

100%  مجموع 10915.00

 7در جـدول شـماره    .شـوند  ت نگهداری مـی قدر بشکه بصورت مو)  27%(تن  5/2907 در مخازن و پسماندها این از) 28%(تن  3108
سایر روشهای نگه داری این پسـماندها  نشـان داده شـده     8وضعیت نگهداری موقت پسماندهای خطرناک استان فارس و در جدول شماره 

  .است

  

  

  

  



  استان فارس )ویژه(موقت پسماندهای خطرناک  وضعیت نگهداری:  7شماره  جدول
 نحوه نگهداری موقت تن در سال درصد

بدون نگهداری موقت 2473.12 23%
سایر روشها 1855.87 17%
نگهداری در انبار مسقف 6.73 0%
نگهداری در کیسه یا جعبه -نگهداری در انبار مسقف 89.26 1%
نگهداری در بشکه 2907.50 27%
نگهداری در فضای باز 472.81 4%
نگهداری در مخازن 3108.24 28%
نگهداری درکیسه یا جعبه 1.25 0%

مجموع 10915.00 100%

  )ویژه(سایر روشهای نگهداری موقت پسماندهای خطرناک :  8شماره  جدول
 سایر روشها تن در سال درصد

بسته های مخصوص شامل دوالیه پالستیک و یک الیه گونی 103.65 6%
در مخازن استیل مخصوص 0.43 0%
در مکان مخصوص به صورت غیر مظروف نگهداری میشود 734.19 40%
نامشخص 686.34 37%
نگهداری بر روی بسترهای ایزوله مخصوص 302.31 16%
نگهداری در بستر لجن خشک کن 7.34 0%
نگهداری در گونی های خاص 21.59 1%

مجموع 1855.87 100%

پسـماندها  از  ) 73%(تـن   7897 شـود، میـزان    مشاهده مـی   8شماره  جدولا مسئولیت دفع این پسماندها همانطور که در در رابطه ب
  . توسط بخش خصوصی دفع می گردد%) 27(تن  2974 و توسط واحد مربوطه

  )ویژه(مسئولیت دفع پسماندهای خطرناک :  8شماره  جدول
 مسولیت دفع تن در سال درصد

بخش خصوصی 2973.75 27%
شهرداری 43.79 0%
واحد مربوطه 7897.27 73%
مجموع 10915.00 100%

در محیط تخلیه می  کنترلبدون پسماندها از این ) 25(%تن  2773خطرناک گفتنی است که میزان  یدفع پسماندها ۀدر رابطه با نحو
وضعیت دفع نهایی پسماندهای خطرناک استان  9شماره  در جدول. سوزانده می شوند% 1در زمین دفن می گردند و تنها % 7 ،گردند 

  .فارس نشان داده شده است
  
  
  
  
  



  )ویژه(وضعیت دفع نهایی پسماندهای خطرناک :  9شماره  جدول
 نحوه دفع نهایی  تن در سال درصد

تخلیه در محیط 2773.05 25%
دفن در زمین 750.30 7%
سایر روشها 7318.03 67%
سوزاندن 73.41 1%

مجموع 10915.00 100%

این ضایعات مورد بازیافت %) 7(تن  5/813تنها  درخصوص وضعیت بازیافت این نوع پسماندها گفتنی است که 10شماره  جدولطبق 
  .نمی گیرد این نوع پسماندها بازیافت و استفاده مجددی صورت) 93%(تن  10101خصوص  درو استفادۀ مجدد قرار می گیرند و 

  )ویژه(ازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماندهای خطرناک ب:  10شماره  جدول
 بازیافت، فروش و استفاده مجدد تن در سال رصدد

7% 813.53 REUSE 
93% 10101.28  NO REUSE 
مجموع 10915.00 100%

 بحث و نتیجه گیری .5
ر بـین پسـماندهای تولیدشـده توسـط     د) کنوانسیون بـازل   1 پیوستفهرست شده در ( کددار  پسماندتن  10915حدود  طی این پژوهش

گروه صـنعتی موجـود در اسـتان     22گروه صنعتی از  17به  )ویژه(این میزان پسماند خطرناک تولیدکه واحدهای مورد بررسی ثبت گردید 
تـن    4694(گروه صنعتی موجود در استان،  به ترتیب گروههای صنعتی  کک و فرآورده های حاصل از نفـت   17از میان  .مربوط می باشد

، رادیـو، تلویزیـون و    )تن در سـال    790( ، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )تن در سال   3115( ،  محصوالت فلزی فابریکی )در سال 
بیشترین سـهم را در تولیـد پسـماند خطرنـاک دارا مـی باشـند و       ) تن در سال  612(  و منسوجات  ) تن در سال  824( وسایل ارتباطی 
و سـایر  ) تـن در سـال    13/0( ، پوشاک و عمل آوردن پوسـت خـز   )تن در سال  0/ 1(ی ماشین آالت دفتری و حسابداری گروههای صنعت

  .به ترتیب کمترین سهم را در تولید پسماند خطرناک دارا می باشند )تن در سال  0/ 4(تجهیزات حمل و نقل 
) تـن در سـال    Y11 )4621دیده است که از این میان کدهای  سری کد از میان کدهای بازل در این پسماندها ثبت گر 19همچنین 

،Y35   )2069  تن در سال( ،Y34  )1283   تن در سال (،Y12   )864  تن در سال ( ،Y13   )653  به ترتیب بیشترین ) تن در سال
از بـین   .رین سهم را دارا می باشـند کمت) تن در سال   2( Y33و ) تن در سال   Y17   )1/0سهم را به خود اختصاص داده اند و کدهای 

بـه  )  تن در سال  564( و جامد ) تن در سال   5593(  حاالت فیزیکی مشاهده شده در بین پسماندهای ویژه استان، حاالت فیزیکی مایع
از بـین   .ا مـی باشـد  کمترین میـزان را دار ) تن در سال  137( بیشترین سهم را دربین پسماندهای ویزه دارند و حالت فیزیکی لجن  بترتی

و % ) 54( بصـورت توامـا    )H3,H12(با کد ویژگی بـازل  ویژگیهای موجود در بین پسماندهای ویژه استان ویژگیهای اشتعال پذیر و سمی
 همچنین از بین شهرستانهای مختلف استان، .بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند% ) H8(   )31(با کد ویژگی بازل  ویژگی خورندگی

بیشـترین سـهم در   ) تـن در سـال     346( مرودشت   و) تن در سال   2806(، زرقان ) تن در سال   7456(ترتیب شهرستانهای شیراز  به
کمترین سهم را ) تن در سال  06/0( و کازرون ) تن در سال  05/0( تولید پسماند خطرناک را به خود اختصاص دادند و شهرستانهای کوار 

  .دارا می باشند
 .شـوند  ت نگهداری مـی قدر بشکه بصورت مو)  27%(تن  5/2907 در مخازن و پسماندها این از) 28%(تن  3108 ها نشان داد کهبررسی

هم تحت عنوان سـایر روشـها   %) 17(تن  1856تحت نگهداری موقت قرار نمی گیرند و  پسماندهااز این %) 23(تن  2473گفتنی است که 
بـر روی بسـترهای ایزولـۀ    % 16در مکان مخصوص بصورت غیرمظروف نگهـداری مـی شـوند و    % 40ن، طبقه بندی شده اند که از این میزا

  .هت نگهداری موقت موجود نمی باشدجهم روش مشخصی % 37مخصوص و در رابطه با 
تخلیه می در محیط  کنترلبدون پسماندها از این ) 25(%تن  2773خطرناک گفتنی است که میزان  یدفع پسماندها ۀدر رابطه با نحو

سایر روشها طبقه بندی شـده   ۀتحت گزین هم  )%67یعنی (تن  7318 .  سوزانده می شوند% 1در زمین دفن می گردند و تنها % 7 ،گردند 
در معـادن  % 10، شوند کارخانه تصفیه می ۀهم در تصفیه خان 21%، گردد  جمع آوری فاضالب تخلیه می ۀدر شبک % 33اند که از این میان 

  .در خود واحد مورد استفادۀ مجدد قرار می گیرد% 1به فروش می رسد و % 10دفن می گردند،متروکه 



توسط بخـش  %) 27(تن  2974 و پسماندها توسط واحد مربوطهاز  ) 73%(تن  7897 میزان  در رابطه با مسئولیت دفع این پسماندها 
این ضایعات مـورد بازیافـت و   %) 7(تن  5/813تنها  ی است کهدرخصوص وضعیت بازیافت این نوع پسماندها گفتن. خصوصی دفع می گردد

  .این نوع پسماندها بازیافت و استفاده مجددی صورت نمی گیرد) 93%(تن  10101خصوص  دراستفادۀ مجدد قرار می گیرند و 
جائیکه این ضایعات طبق در مجموع نحوۀ برخورد و دفع اینگونه ضایعات در حال حاضر در استان فارس رضایت بخش نمی باشد و از آن

  .ان توجهات ویژه ای می باشندیون بازل بی هیچ شک و شبهه ای خطرناک هستند شایفهرست ارائه شده توسط کنوانس
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