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  چکیده
اسـتان فـارس یکـی از     .که از این جمله پسماندهای صنعتی جزء مهمترین آنها استمنابع تولید پسماندهای خطرناک بسیار متنوع هستند 

در ایـن  . اسـت  ظ داشتن شرایط مناسب، قطبهای صنعتی و فعالیتهـای متعـددی را در ایـن خصـوص دربرگرفتـه     استانهایی است که به لحا
در سطح جهانی و تدوین پرسشنامه هایی خاص برای صنایع استان فارس اقـدام   بودن آن خطرناکپسماندهای صنعتی و بررسی  باتحقیق 

با توجه به پـردازش ایـن اطالعـات و دسـته بنـدی       .ایم هدر این استان کرد به جمع آوری اطالعات مربوط به پسماندهای خطرناک صنعتی
مربـوط بـه گـروه سـاخت محصـوالت کـانی       % 18کـه درحـدود    گردد تن پسماند در سال تولید می 1049042صنایع استان فارس، مقدار 

ساخت منسوجات، گروه محصوالت غذایی سهم گروههای صنعتی  .باشد مربوط به گروه ساخت ماشین آالت و تجهیزات می %18 و غیرفلزی
کل پسـماندها و سـهم   % 89سهم پسماندهای معادل  .باشد می% 9و % 14، %15و آشامیدنی و ساخت مواد و محصوالت شیمیایی به ترتیب 

 مزبـور از کـل مقـدار    0%و  5%جامد و نیمـه جامـد هـم بـه ترتیـب       پسماندهایسهم  باشد، می اکل پسمانده% 6معادل  یپسماندهای لجن
ـ     % 4، %13خورندگی به ترتیب مقادیر و  خصوصیات مهمی همچون سمیت. باشد می % 25د و از کل ویژگیهـا را بـه خـود اختصـاص داده ان

  .پسماندها نیز دارای ویژگی سمیت و خورندگی بصورت دائمی می باشند

  کلیدی واژه های
  مدیریت ، شناسایی، طبقه بندی،پسماند صنعتی، پسماند خطرناک، استان فارس

  مقدمه .1
خطرات ناشی از پسماندهای خطرناک برای انسان و محیط زیست به موازات گسترش جمعیت و توسعۀ صـنعت، بـه دلیـل افـزایش میـزان      

که از منابع تولید پسماندهای خطرناک بسیار متعدد و متنوع هستند . تولید و تعدد و تنوع ترکیبات شیمیایی، در حال تزاید روزافزون است
، 2، الو کانـال 1اخیـر، جهانیـان بـه کـرات نامهـایی از قبیـل سوسـو         در چنـد سـالۀ   .له پسماندهای صنعتی جزء مهمترین آنها استاین جم
این اسامی با پسماندهای زیانبار یا سمی، پسماندهای حاصـل از تجـارت     ۀاند، هم بسیاری نامهای دیگر را شنیده  و 4، ساحل تیمز3لکرکرک

بیماریزایی از جمله سـرطانزایی و اثـرات ناهنجـار در     توانبا دارا بودن  پسماندهای صنعتی. یمیایی ارتباط دارندو صنعت خصوصاً صنایع ش
محیط مورد توجه پژوهشگران محیط زیست قرار گرفته و تالش شایان توجهی در رفع معضالت زیست محیطی ناشی از این مواد و کنتـرل  

  .یردپذ و مدیریت هرچه بهتر این مواد صورت می
استان فارس یکی از استانهایی است که به لحاظ داشتن شرایط مناسب، قطبهـای صـنعتی و فعالیتهـای متعـددی را در ایـن خصـوص       

لـذا مسـائلی چـون    . های توسعۀ وسیعتری، جهت گسترش فعالیتهای صنعتی درآن در نظر گرفته شده است دربرگرفته و درآینده نیز برنامه
های اخیر باعث شده تا مسألۀ پسماندهای خطرناک، مسـئوالن   بویژه در دهه ،ی و توسعۀ صنعتی در استانرشد جمعیت، گسترش شهرنشین

لذا با توجه به لزوم حفاظـت از محـیط زیسـت و جلـوگیری از بوجـود آمـدن حـوادث و رخـدادهای         . استان را با چالشی جدی مواجه سازد
مچنین دوراندیشی اقتصادی، ضرورت کنترل پسـماندهای خطرنـاک در ایـن اسـتان     اند و ه ناگواری که در کشورهای دیگر بارها تکرار شده

  .رسد بدیهی به نظر می
هایی است که باید در صورت عدم اعمال کنترل درآینده  برابر کمتر از هزینه 100تا  10خطرناک پسماندهایهزینۀ پیشگیری و کنترل 

نماید تا از تجربیات گذشته و موجـود در   لذا عقل و منطق ایجاب می .]6[گرددو آن هم در صورت امکانپذیر بودن، صرف عملیات پاکسازی 
بـا  . ای که  شرایط و کیفیت محیط زیست حفظ گردیده و حتی بهبود یابد، استفادۀ بهینه بعمل آید جهت توسعۀ فعالیتهای صنعتی به گونه

                                                            
-Seveso١ 
-love canal٢ 
-Lekkerkerk٣ 
-Times Beach ٤ 



خطرناک، که همانـا شناسـایی و    پسماندهاییت صحیح در زمینۀ توجه به این حقایق الزم است تا اولین گام در جهت ایجاد یک نظام مدیر
  .خطرناک است برداشته شود پسماندهایطبقه بندی 

  )ویژه( خطرناکپسماندهای  .2
سیسـتمهای  . باشـد، شـده اسـت   ) ویژه(تواند یک پسماند خطرناک ای می در چند دهۀ اخیر توجهات زیادی بر روی این موضوع که چه ماده

محسـوب شـوند بـا    ) ویـژه (تواننـد پسـماند خطرنـاک    ای هم در تعریف این مواد و هم در نوع پسماندهایی که می حظهملی به طور قابل مال
تهیه نمایند تـا  ) ویژه(اند که فهرستی از پسماندهای خطرناک بسیاری از سازمانهای بین المللی اخیراً تالش نموده. باشند یکدیگر متفاوت می

  ]8[شود د که برای یکنواخت کردن این تعاریف بکار برده میاین عمل بعنوان اولین قدمی باش
برطبق این . یکی از بهترین تعاریف کاربردی می باشد، RCRA(5(تحت قانون حفظ و بازیافت منابع) ویژه(تعریف پسماندهای خطرناک

  :و یا ترکیبی از پسماندهای جامد است که  6جامد پسماند ،)ویژه(پسماند خطرناکقانون 
 ۀیـا بیمارهـای نـاتوان کننـد     7 اظ مقدار، غلظت یا خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سبب ایجاد بیماریهای شـدید برگشـت ناپـذیر   به لح -1

  .ای در ایجاد آنها سهیم باشند گردیده و یا به نحو عمده 8پذیر  برگشت
ای را  ی مدیریت نشوند، خطر فوری و یـا بـالقوه  زمانی که به درستی تصفیه، نگهداری، حمل و نقل و یا دفع نگردند و یا چنانچه به درست -2

  .متوجه سالمتی انسان یا محیط نمایند
مطرح شده است ولیکن این قانون مواد مایع، نیمه جامد، لجن و مواد محتوی گاز را “ جامد پسماند”گرچه به ظاهر در تعریف فوق لفظ 

بنـدی   ، طبقـه  EPA)( 9طح دنیـا مطـرح هسـتند فهرسـت چهارگانـۀ      بندیهایی کـه در سـ    از جمله مهمترین طبقه. نیز دربر خواهد گرفت
UNEP10 7[هر کدام میتوان پسماندها را طبقه بندی کرد سکه بر اسا باشد می 11بندی کنوانسیون بازل  و طبقه[.  

  پسماندهای صنعتی .3
بدون شناسـایی و  . یا انهدام آنهاست آوری، دفع و های جمع های صنعتی بویژه مواد سمی و خطرناک مبنای اصلی روش شناسایی کامل زباله

سازگاری یا عدم سازگاری این مواد نسبت به یکـدیگر امکـان جمـع آوری صـحیح و دفـع بهداشـتی یـا         ۀپی بردن به خواص اصلی و مسأل
. رخـوردار هسـتند  پسماندهای صنعتی به صورت جامد، نیمه جامد و مایع بوده و از تنوع بسـیار زیـادی ب  .. استفادۀ مجدد از آنها وجود ندارد

جایگزینی مواد مصنوعی به جای الیـاف طبیعـی و سـنتز هـزاران نـوع مـواد و         های جدید تولید، رشد سریع تکنولوژی، دستیابی به پروسه
های جامد و مـایع خطرنـاک گردیـده     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 منـابع طبیعـی، از اهمیـت     .ستا
  .دهد گویند، نشان می ، تولیدات و یا ترکیباتی را که به آنها مواد زاید صنعتی می) 1(جدول  .خاصی برخوردار است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
5- Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
6- Solid Waste 
7- Irreversible Illness 
8- Incapacitating Reversible Illness. 
9- Environmental Protection Agency 
10- United Nation Environmental Program 
11- Basel Convention 



  ]1[ آنها مواد زاید صنعتی گویندتولیدات و یا ترکیباتی که به ): 1(جدول 
  مواد زاید صنعتی شماره

  .تولید  بقایای غیرقابل استفادۀ  1
  .ندآی که در کنار تولید اصلی بوجود می مواد فرعی یا جانبی  2
  .مواد و محصوالتی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده است  3
  )مثالً در اثر آلوده شدن و یا نشت(اند  د را از دست دادهخو 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 یـا مـواد حاصـل      5
  .بعد ازشستشو و نظافت

  .ستهای مصرف شدهابزار و لوازم غیرقابل استفاده و اسقاطی مانند باطریهای خالی و یا کاتالی  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
  .پسماندهای حاصل از عملیات تصفیه و پاالیش، مثل فیلترها و رسوبات حاصل از اسکرابرها  9
  .آید بوجود می …یی که در فرایند تبدیل مواد خام مثل نفت و ها پسماند  10
  .PCBsمواد و ترکیبات ناخالص مثل روغنهای آلوده به   11
  .پسماندهای ماشینکاری و پرداخت فلزات  12
  .مواد و یا ترکیباتی که مصرف آنها برطبق قانون ممنوع اعالم شده است  13
  .ورزی، خانگی، اداری و تجاریمواد غیرقابل مصرف، مثل ضایعات کشا  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

هـای   ریختن فراورده ضایعات خطرناک ممکن است بعنوان محصوالت جانبی از فرایندهای صنعتی تولید شوند و نیز ممکن است از دور
های اجاق گاز، پاک کننده و جال دهندۀ چوب و فلز، انواع داروها، افزودنیهـای سـوخت و    ها، پاک کننده تجارتی بوجود آید مانند لوله بازکن

به وسـیله  نمونه هایی از پسماند تولید شده ) 2(در جدول  .ها و تینرهای رنگ کش روغنی، حاللهای روغن و رنگ، سموم علف کش و حشره
  .بعضی صنایع آورده شده است

  ]2[بوسیلۀ صنایع و تجارت  )ویژه(خطرناک پسماندهایی ازتولید  نمونه): 2(جدول
  تیپ ضایعات  منابع تولید ضایعات
  های پرتوزا اسید و بازهای قوی، حالل های مصرف شده، تفاله  تولید کنندگان شیمیایی

اسید باتری های مصرف شـده،  ، زی حاوی فلزات سنگین، ضایعات قابل احتراق، سربضایعات رنگر  وسائط نقلیه کارگاههای تعمیر
  حاللهای مصرف شده

محلول حاوی فلزات سنگین، ضایعات مرکـب، حاللهـای مصـرف شـده، ضـایعات آبکـاری فلـزات،          صنعت چاپ
  های مرکب حاوی فلزات سنگین لجن

  ضایعات تولوئن و بنزن  صنایع تولیدات چرمی
  حاللهای قابل احتراق، بازها و اسیدهای قوی ضایعات رنگرزی حاوی فلزات سنگین،  ازیصنعت کاغذس

  ضایعات مواد رنگرزی قابل احتراق، حاللهای مصرف شده، بازها و اسیدهای قوی  صنعت ساختمان
های تمیز کننده و  ساخت معرف

  ی قوی، حاللهای قابل اشتعالگرد وغبارهای فلزات سنگین، ضایعات قابل احتراق، بازها و اسیدها  آرایشی

صنعت تولید چوب و مبلمان و 
  ضایعات قابل احتراق، حاللهای مصرف شده  جالکاری

هـای حـاوی    لجن -یرونبازها و اسیدهای قوی، ضایعات سیا ضایعات رنگرزی حاوی فلزات سنگین،  تولید فلزی
  فلزات سنگین



  تحقیقروش انجام  .4
  طبقه بندی صنایع . ١-۴

بندی به معنـای قـراردادن صـنایع بـا تولیـد       این طبقه .بندی صنایع است هصنعتی طبق پسماندهای خصوصمطالعه در اولین قدم در انجام
گیـری از واحـدهای    گیـرد و انجـام نمونـه    تر صـورت مـی   با این کار، شناسایی مواد زاید هرگروه از صنایع ساده. باشد مشابه در یک گروه می

تقسـیم بنـدی   نشان داده شده است، ) 3(همانطور که در جدول  .گردد صنعتی تسهیل می ندهایپسماصنعتی برای تعیین کمیت و کیفیت 
هـر   زیر شاخه تقسیم نمـوده اسـت کـه در    23به  12(ISIC)المللی  واحدهای صنعتی موجود را براساس معیارهای بین ،جدید وزارت صنایع

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

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

  تولیدات محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها  15  1
  تولید محصوالت از توتون و تنباکو  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
  های ضبط شده  انتشار، چاپ، تکثیر رسانه  22  8
  ای نفت و سوختهای هسته ۀرده های حاصل از تصفیساخت کک، فراو  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
  ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات  28  14
  خت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگرسا  29  15
  ساخت ماشینهای دفتری، حسابداری و محاسباتی  30  16
  )طبقه بندی نشده درجای دیگر(ساخت ماشینهای الکتریکی و دستگاههای برقی   31  17
  ساخت رادیو، تلویزیون و تجهیزات و دستگاههای مخابراتی  32  18
  ، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابزار پزشکی  33  19
  موتوری تریلر و نیمه تریلر ۀساخت وسایل نقلی  34  20
  ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل  35  21
  ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر  36  22
  بازیافت  37  23

  و جمع آوری اطالعات پرسشنامه . ٢-٤
طبـق گزارشـات بانـک جهـانی در بسـیاری از      . آوری اطالعات در این پژوهش به کاربرده شده است جمعثرترین وسیلۀ وپرسشنامه بعنوان م

به صورت حضوری و در قالب یک مصاحبه با افـراد   ها پرسشنامه. ]4[ کشورهای در حال توسعه از این روش بطور موفق استفاده شده است
در برخی از موارد نیز قبل از تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه بـا ترتیـب    .تکمیل گردیده است صاحب نظر و مسئول در واحدهای صنعتی

برخـی از اطالعـات نیـز از اسـناد و گزارشـات      . اند های الزم اخذ شده تشریح و توجیه گردیده و سپس داده پروژهدادن جلساتی ابتدا اهداف 
نمودارهـا و   و همچنین از ...و  حفاظت محیط زیست ۀ کلادارهای صنعتی و اطالعات موجود در سازمان صنایع و معادن و  واحدموجود در 

                                                            
١٢-ISIC = International Standard Index Code. 



درپرسشنامۀ صنعتی هشت قسمت مختلف اعم از اطالعات عمومی واحد صنعتی، فرایند، ضایعات، آب، فاضالب،  .ها بدست آمده است نقشه 
الزم به تذکر است که . بخشهای متعددی می باشنداین بخشها شامل زیر  زبازیافت، آلودگی هوا، تجهیزات قرار داده شده است که هرکدام ا

هـای اداری الزم، حضـور     این مطالعه تحت حمایت ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان فارس انجام شده و اخذ اطالعـات بـا تهیـۀ نامـه     
 .کارشناسان این ادارۀ کل و در نهایت استفاده و به کارگیری قدرت اجرایی ادارۀ مزبور صورت پذیرفته است

  در استان فارس موجود ایعصن رسیرب . ٣-٤
گروه صنعتی مشغول به فعالیت هستند که اطالعات مربوط به تعداد واحدها در هر گروه صـنعتی و   22واحد در  2850درحال حاضر تعداد 

  .آورده شده است) 4(در جدول میزان اشتغال به تفکیک 

  ]5[ فارسوههای صنعتی استان تعداد واحدهای فعال و میزان اشتغال هر یک ازگر): 4(جدول
  )نفر(اشتغال  درصد  فقره/ تعداد  گروه صنعت  ISIC3گروه 

  15764  %18/14  404  محصوالت غذایی و آشامیدنی ها  15
  1877  %25/2  64  ساخت منسوجات  17
  1068  %39/2  68  پوشاک و عمل آوردن پوست خز  18
  72  %18/0  5  دباغی، چرم، کیف، چمدان، کفش  19
  804  %53/2  72  والت چوبی بجز مبلچوب ومحص  20
  802  %05/3  87  کاغذ و محصوالت کاغذی ساخت  21
  118  %42/0  12  انتشار وچاپ و تکثیر  22
  298  %81/0  23  های حاصل ازنفت کک و فراورده  23
  5241  %91/4  140  ساخت مواد و محصوالت شیمیایی  24
  5074  %56/8  244  محصوالت از الستیک و پالستیک  25
  16117  %26/35  1005  لزیفیر محصوالت کانی غیر سا  26
  406  %02/1  29  ساخت فلزات اساسی  27
  2895  %53/10  300  محصوالت فلزی فابریکی  28
  2958  %39/6  182  ساخت ماشین آالت و تجهیزات  29
  314  %02/1  29  ماشین آالت دفتری و حسابداری  30
  1316  %93/1  55  ماشین آالت و دستگاههای برقی  31
  7686  %91/0  26  وسایل ارتباطات ،تلویزیون ،رادیو  32
  159  %56/0  16  ساعت دقیق،، اپتیکی ،ابزار پزشکی  33
  480  %19/1  34  موتوری ۀوسایل نقلی  34
  612  %39/0  11  سایر تجهیزات حمل و نقل  35
  421  %37/1  39  مبلمان سایر مصنوعات  36
  58  %18/0  5  بازیافت  37
  64540  %100  2850  مجموع  

در رابطه با شیوه و مکانیزم انتخاب واحدها، پس از بررسیها و تحقیقات فراوان و با توجه به تجارب جهانی و قضاوت مهندسـی تصـمیم   
البتـه  . گروه صنعتی موجود در استان فارس، نمونه گیری صورت گیرد تا از بروز خطا جلوگیری بـه عمـل آیـد     22گرفته شد که از تمامی 

هر گروه صنعتی تمرکز بیشتر بر واحدهائی انجام گرفته است که احتمال وجود پسماند خطرناک در ضـایعات آن واحـد   گفتنی است که در 
مثل دباغی ( سعی شد تا کلیۀ موارد مورد بررسی قرار گیرند ) ویژه(در خصوص صنایع مهم در رابطه با تولید پسماند خطرناک .داده می شد

همچنین در طی بررسیها و بازدیدها مشخص گردید که تعدادی از واحدها به دالیل مختلف تعطیل . گردد تا دقت کار بیشتر) ها و آبکاریها 
  .می باشند که در خصوص این واحدها سعی شد تا با موارد مشابه از نظر نوع فعالیت جایگزین شوند

  



  سازی و پردازش اطالعات ذخیره  . ٤-٤
یک پایگاه داده ممکن اسـت   .گردید پایگاه داده مدیریت ام به ایجاد یک سیستمدر این پژوهش جهت ذخیره سازی و پردازش اطالعات اقد

بصورت یک مجموعه از اطالعات بهم مرتبط تبیین شود که بدون قسمتهای غیرضروری به منظور کاربردهای مختلف در کنـار هـم ذخیـره    
توانـد از طریـق    دسترسی و کنترل این اطالعات می. ها باشدهای کاربردی آن شوند که مستقل از برنامه اطالعات بصورتی ذخیره می. شوند می

در ضمن این اطالعات برای تهیۀ یـک مبنـا جهـت توسـعۀ     . اضافه کردن اطالعات جدید، ویرایش و جستجوی اطالعات موجود انجام پذیرد
د که فایلهای اطالعاتی از لحـاظ سـاختار   شو یابند و به یک سیستم کاربردی، زمانی یک پایگاه داده اطالق می اطالعات در آینده سازمان می

  :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(های تصفیۀ آب و فاضالب 

  .فیلد در آن درج شده است 22، تاریخ ثبت اطالعات در قالب ) GISاتصال به محیط 
  .جدول مواد اولیه مصرفی، در این جدول مواد اولیه مصرفی هر واحد، میزان مصرف و واحد سنجش کمی قید شده است -2
جدول محصوالت تولیدی، در این جدول اطالعاتی از قبیل نام فرآورده های تولیدی هر واحد، میزان تولید بهمراه واحـد سـنجش کمـی     -3

  .ستقید شده ا
جدول پسماندها، در این جدول لیست کلیه پسماندهای ثبت شده در واحدهای مورد بررسی بهمراه اطالعاتی چون نام پسماند، کمیـت،   -4

،نحوه نگهداری موقـت، تنـاوب   ) Y( ، کد بازل) H(، کد خصوصیت بازل )خصوصیت( ، ویژگی )حالت فیزیکی( واحد سنجش کمی، کیفیت
دفن، نحوۀ دفع نهایی، محل دفع یا دفن، اطالعات در خصوص نحوۀ بازیافت، فـروش و اسـتفاده مجـدد پسـماندها     تخلیه، مسئولیت دفع یا 

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

  .ی باشدبه آنها اختصاص داده شده موجود م
جدول مواد زائد بدون در نظر گرفتن فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده، در این جدول هم بدلیل راحتی در امر آنالیز فاضـالبهای صـنعتی    -6

  .تصفیه نشده از لیست کلی پسماندها حذف شده است

  آنالیز داده ها . ۴-۵
) 5(جـدول در  .عتی استان فارس در قالب جداولی بـه دسـت آمـد   بعد از بررسی داده ها و اطالعات نرم افزاری، میزان و نوع پسماندهای صن

ویژگیهـای  ) 7(زیکـی پسـماندها و در جـدول    حالـت فی ) 6(ها در استان فارس، در جـدول  گروههای مختلف صنعتی در تولید پسماند سهم
  .مختلف پسماندها نشان داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  در استان فارس عتیی صنهاسهم گروههای مختلف صنعتی در تولید پسماند) : 5( جدول
  بدون در نظر گرفتن فاضالبهای

 با در نظر گرفتن فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده  صنعتی تصفیه نشده

)تن در سال ( کمیت  درصد )تن در سال ( کمیت  درصد کد دو رقمی   گروه صنعتی

محصوالت غذایی و آشامیدنیها 15 148869.27 14% 27604.27 15%
 ساخت منسوجات 17 159303.58 15% 26848.58 14%

دباغی،چرم،کیف، چمدان، کفش 19 305.45 0% 305.45 0%
چوب و محصوالت چوبی بجز مبل 20 39784.60 4% 3284.60 2%
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 21 90152.12 9% 177.12 0%
 انتشار و چاپ و تکثیر 22 4183.96 0% 53.96 0%

و فرآورده های حاصل از نفت کک 23 38340.69 4% 30670.69 16%
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 24 95778.92 9% 57023.92 31%
محصوالت از الستیک و پالستیک 25 36780.63 4% 28520.63 15%
سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26 190659.50 18% 11864.50 6%
 ساخت فلزات اساسی 27 42833.43 4% 353.43 0%

محصوالت فلزی فابریکی 28 8775.55 1% 1695.55 1%
ساخت ماشین آالت و تجهیزات 29 187707.87 18% 192.87 0%
ماشین آالت و دستگاههای برقی 31 2664.85 0% 9.85 0%
رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 32 785.32 0% 195.32 0%
سایر تجهیزات حمل و نقل 35 2116.47 0% 51.47 0%

 مجموع 1049042.22 100% 188852.22 100%

  

  ی صنعتیحاالت فیزیکی پسماندها): 6(جدول 
با در نظر گرفتن فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده صنعتی تصفیه نشده بدون در نظر گرفتن فاضالبهای

 حالت فیزیکی تن در سال درصد تن در سال درصد

 جامد 53022.80 5% 53022.80 28%

 لجن 58399.45 6% 58399.45 31%

 مایع 937197.56 89% 77007.56 41%

 نیمه جامد 422.40 0% 422.40 0%

 مجموع 1049042.22 100% 188852.22 100%

  

  

  

  

  

  

  



  تیعی صنویژگیهای مختلف پسماندها): 7(جدول 
  بدون در نظر گرفتن فاضالبهای

 با در نظر گرفتن فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده  صنعتی تصفیه نشده

 ویژگی در سالتن  درصد تن در سال درصد

 اشتعال پذیر 849.02 0% 849.02 0%

 سمی -اشتعال پذیر 1959.31 0% 484.31 0%

 میل ترکیبی شدید -اشتعال پذیر 0.02 0% 0.02 0%

 پایداری در محیط 30973.76 3% 30973.76 16%

 خورنده 37225.49 4% 28080.49 15%

 سمی - خورنده 264454.15 25% 174.15 0%

 میل ترکیبی شدید - خورنده 16520.00 2% 16520.00 9%

 سمی 134012.31 13% 34972.31 19%

 فسادپذیر 69320.70 7% 4760.70 3%

 سمی -فسادپذیر 90.00 0% 90.00 0%

 متفرقه 493636.27 46% 71946.27 38%

 میل ترکیبی شدید 1.18 0% 1.18 0%

 مجموع 1049042.22 100% 188852.22 100%

  یبحث و نتیجه گیر .5
گـردد   تن پسماند در سال تولید می 1049042 ،های مورد بررسی در این پژوهش با درنظر گرفتن فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده در نمونه

) % 18(تن در سال  187708مربوط به گروه ساخت محصوالت کانی غیرفلزی و میزان % 18تن در سال یعنی درحدود  190660که میزان 
سهم گروههای صنعتی ساخت منسوجات، گروه محصوالت غـذایی و آشـامیدنی و    .باشد شین آالت و تجهیزات میمربوط به گروه ساخت ما

های مربوط به فاضالبهای صنعتی تصفیه نشـده   به مجرد حذف داده .باشد می% 9و % 14، %15ساخت مواد و محصوالت شیمیایی به ترتیب 
تـن در   57024یابـد کـه میـزان     تن در سال تنزل مـی 188852بررسی به مورد ی در پردازش، کل میزان پسماندهای ثبت شده در واحدها

مربـوط بـه گـروه کـک و     ) %16(تن در سال  30671مربوط به گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی و میزان % 31سال یعنی در حدود 
گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی و ساخت  سهم گروههای صنعتی محصوالت از الستیک و پالستیک،. باشد فراورده های حاصل از آن می

  .باشد می 14%و  15%،  15%منسوجات به ترتیب 
اگرچه در نظام مدیریت محیط زیست کنونی در ایران آئین نامه ها و استانداردها و مقرراتی جهت کنترل فاضـالبهای صـنعتی در نظـر    

الت تصفیه ای کـه  یو در ضمن نظام صحیحی در کنترل و پایش تسهار کند بوده یگرفته شده است و لیکن روند اجرایی در این خصوص بس
تن در سـال در   188852 تن در سال به میزان  1049042تقلیل کل پسماندها از  .ندرتا در این خصوص به کار گرفته شده اند وجود ندارد

هـا   صنعتی تصفیه نشده در پـردازش داده با درنظر گرفتن فاضالبهای  .گواهی جهت اثبات این مطلب است یصورت حذف فاضالبهای صنعت
تن در سال یعنی معـادل   58400 یکل پسماندها و سهم پسماندهای لجن% 89تن در سال یعنی معادل  937198سهم پسماندهای مایع  

) التـن در سـ   1049042( از کـل مقـدار مزبـور    0%و  5%جامد و نیمه جامد هم بـه ترتیـب    پسماندهایسهم  باشد، می اکل پسمانده% 6
جامد و نیمه جامد به ترتیب  های مربوط به فاضالبهای صنعتی تصفیه نشده سهم پسماندهای مایع، لجن، درصورتیکه با حذف داده .باشد می
  .باشد می) تن در سال 188852(از کل پسماندهای ثبت شده در این حالت  0%و % %28، %31%، 41%

، %13خورندگی به ترتیب مقـادیر  و  تصفیه نشده، خصوصیات مهمی همچون سمیتصنعتی  یبه طور کلی و با در نظر گرفتن فاضالبها
با توجه به  .پسماندها نیز دارای ویژگی سمیت و خورندگی بصورت دائمی می باشند% 25د و از کل ویژگیها را به خود اختصاص داده ان % 4

ریت پسـماندهای خطرنـاک بـویژه در مرحلـۀ     یدر مراحل مد ت و خورندگی نسبت به سایر ویژگیها بیشتر می باشد،یاینکه سهم ویژگی سم
  .تصفیه و دفع نهایی می بایست به روشهای خنثی سازی پسماندهای سمی و خورنده توجه بیشتری نمود

جهـت طبقـه بنـدی     .دهـد  کلی است و تبیینی از درجه خطر بدست نمی ،الزم به تذکر است که اطالق ویژگی سمیت در این خصوص
به هـر صـورت   . توان به ایجاد یک سیستم رتبه بندی خطر اقدام نمود سایر معیارها می ایو  TCLPین رابطه براساس آزمایش تر در ا دقیق

  .نماید مزبور تأکید می پسماندهایبر لزوم کنترل دقیق  ،گردد مربوط می و خورندگی سهمی که به ویژگی سمیت



 سپاسگزاری .6
ل حفاظت و محیط زیست استان فارس که ما را در جمع آوری اطالعـات و اجـرای ایـن تحقیـق     در اینجا از کارشناسان و مسئوالن اداره ک

  .یاری کردند قدردانی و تشکر ویژه به عمل می آوریم
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