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 مقدمه
این راهنما بر اساس آخرین قوانین مورد استفاده در دنیا شامل قوانین سازمان حفاظـت محـیط   

و اتحادیه اروپا به  زیست ایاالت متحده امریكا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت

سـازی موقـت   های دریافت و ذخیـره محیطی و مقررات راهبری محلمنظور تدوین استانداردهای زیست

 های کوچك تهیه شده است.پسماندهای خطرناك خانگی و کارگاه

تـن از پسـماند    366666بر اساس قانون مـدیریت پسـماند خطرنـاك اتحادیـه اروپـا، سـالیانه       

هـای کوچـك در کشـورهای اروپـایی )از مجمـوع      شده در منازل، مزارع و کارگـاه خطرناك خانگی تولید

شوند. سرنوشت این پسماندها نـامعلوم اسـت امـا ممكـن اسـت بـا       تن( بدون تصفیه رها می 8566666

ها یا سواحل تخلیه شوند، تلنبار گردند و یـا سـوزانده شـوند.    های خانگی مخلوط شوند، به رودخانهزباله

پیامدهای منفی بهداشتی فراوانی بدنبال دارند. مـثال  اگـر یـك    محیطی و  ها، خطرات زیستپسمانداین 

کیلومتر در آن منبـع پخـش شـود. عـالوه بـر ایـن،        96تواند تا فاصله کش وارد آبها شود میقطره علف

ایگان ها و همسـ های خانگی یا در حیاط منازل منجر به مواجهه خانوادهسوزاندن این پسماندها در کوره

کربن در اکسید درصد از کل انتشار دی 9شود. بر اساس برآوردها، های سمی میبا مقادیر خطرناك فیوم

هـای  مربوط به سوزاندن پسماندهای خطرناك خانگی در حیـاط منـازل یـا کـوره     4685ایرلند در سال 

ك از مـواد  است. واضح است که سوزاندن پسـماندهای خطرنـاك باعـث مواجهـه بـا هـر یـ       بوده خانگی 

 شود.  خطرناك ذکر شده در جدول شماره یك می

-سازی پسماندهای خطرناك خانگی، ایجاد شـبكه های دریافت و ذخیرههای محلتوسعه فعالیت

ریزی برای پذیرش طیف وسیعتری از پسماندهای خطرناك در این  های کاری متصل به یكدیگر و برنامه

 زیست خواهد شد. نوع مواد و حفظ بهتر محیطها منجر به مدیریت پایدارتر این محل

 

 تعریف پسماند خطرناک خانگی -1-1

های  پوشانیتعاریف ارائه شده برای پسماند خطرناك در قوانین ملی کشورهای مختلف دارای هم

باشـد. در ایـن   دهنده وجود اتفاق نظر کافی بر روی خصوصیات این نوع مواد مـی فراوانی است که نشان

زیست ایران و هم تعریف منتشر شده توسط تعریف ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیطقسمت، هم 

-)جدول شماره یك( ارائه می 4684/8957مقررات کمیسیون اتحادیه اروپا به شماره  9ضمیمه شماره 

 شود. 

 شـوند خطرناك محسوب می پسماندهاییبر اساس تعریف سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 

پـذیری  واکنش باال بودن حداقل یكی از خواص سمیت، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی ودلیل که به

-های زنده محـیط ها، حیوانات و یا سایر بخشتواند بالفاصله یا با گذشت زمان باعث آسیب به انسانمی

 دارد.ویژه نیاز  هایمراقبت زیست گردد و لذا به

در اثر تنفر، بلع و یا هر نـوع تمـاس دیگـر، سـالمتی      توانند یم ی هستند کهمواد :مواد سمی
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 جدول شماره یك: خصوصیات پسماند خطرناک

 تعریف ویژگی

واکنش شیمیایی قادر به تولید گاز با چنان دما، افت فشار و ماده شیمیایی که بوسیله  قابل انفجار

 سرعتی باشد که باعث آسیب به محیط اطراف گردد.

پسماندی که با تولید اکسیژن باعث احتراق سایر مواد شود یا در احتـراق آنهـا سـهم     اکسیدکننده

 داشته باشد.

نتیگراد باشـد و بـا اصـطكاك،    درجـه سـا   06اش کمتـر از  پسماندی که نقطه اشتعال قابل اشتعال

 تغییرات شیمیایی لحظه ای و غیره آتش بگیرد.

ــك ــده تحری  –کنن

تحریــك پوســتی و 

 آسیب چشمی

 تواند باعث تحریك پوستی یا آسیب به چشم شود.پسماندی که تماس با آن می

سمیت اختصاصـی  

 –برای عضو هـدف  

 سمیت تنفسی

عضو هدف شود )از طریـق یـك یـا    پسماندی که بتواند باعث سمیت اختصاصی برای 

 چند بار تماس( و یا در صورت استنشاق باعث اثرات سمی حاد گردد.

اش بتواند اثرات سمیت پسماندی که جذب خوراکی یا پوستی و یا دریافت استنشاقی سمیت حاد

 حاد ایجاد کند.

 دهد.یا وقوع آن را افزایش میو کند پسماندی که سرطان ایجاد می زاسرطان

کمتر از  pHتواند باعث خوردگی پوست شود. این مواد، پسماندی که تماس با آن می خورنده

ایـنچ در سـال تخریـب     6245توانند فوالد را بـه میـزان   داشته و می 84یا بیشتر از  9

 کنند.

پسماندی که حاوی حداقل یك میكروارگانیسم زنده یـا سـم آنهـا باشـد و بتوانـد در       زاعفونت

 های زنده، بیماری ایجاد کند.یا سایر ارگانیسمها انسان

ــرای  ســـــمی بـــ

 لثتولیدم

پسماندی که اثرات سویی بر روی کارکرد دستگاه تناسلی و باروری در مردان و زنـان  

 بالغ داشته باشد و همچنین منجر به ایجاد اختالل در رشد فرزندان شود.

د که یـك تغییـر دائمـی در    پسماندی که ممكن است باعث چنان جهش ژنتیكی شو زاجهش

 مواد ژنتیكی سلول ایجاد نماید.

ــاز    ــك گ ــار ی انتش

 سمی حاد

 پسماندی که در تماس با آب، یك اسید یا یك گاز سمی حاد منتشر نماید.

زا بـر روی پوسـت یـا    پسماندی که حاوی یك یا چند ترکیب دارای اثرات حساسـیت  زاحساسیت

 های تنفسی باشد. اندام

پسماندی که بتواند خطرات آنی یا درازمدت برای یك یـا چنـد جـزء محـیط زیسـت       طبیعتسمی برای 

 داشته باشد.



 
 

پسماند خطرناك خانگی، بخشی از پسماند خطرناك و شامل مقادیر اندك ایـن مـواد اسـت کـه     

خواهـد آن را دور بینـدازد. پسـماندهای خطرنـاك در لیسـت      یك خانواده یا یـك کارگـاه کوچـك مـی    

LOWپسماند ) بندی طبقه
( با استفاده از یـك کـد شـش رقمـی و یـك عالمـت ضـربدر در بـاالی آن         8

 باشند.  شود. پسماندهای غیرخطرناك، فاقد ضربدر میمشخص می

LOW بندی صحیح تمام انواع پسماندها مورد یك سیستم جهانی است که هم اینك برای طبقه

سـازی، تصـفیه و دفـع صـحیح     آوری، حمل، ذخیـره گیرد و هدف آن، اطمینان از جمعاستفاده قرار می

نحوی که منجر به حفظ سالمت انسانها و محیط زیسـت شـود. ایـن سیسـتم در اروپـا      پسماندهاست به

بنـدی اسـت. در   های قدیمی طبقهاست که یكی از سیستم( شدهEWCجایگزین کاتالوگ پسماند اروپا )

شــوند در فرآینــدی کــه در آن تولیــد مــی بنــدی، انــواع پســماندها بــر اســاس صــنعت یــاایــن طبقــه

شـده توسـط خانوارهـا یـا      گیرند. انواع پسـماندهای خطرنـاك تولیـد   های متفاوتی قرار می بندی تقسیم

سـازی پسـماندهای خطرنـاك    تواند در مراکز دریافت و ذخیـره کارهای کوچك که میوها و کسبکارگاه

هـای  آنها در فصل اول با جزئیات آورده شده اند. روغنبندی همراه کدهای طبقهخانگی پذیرفته شوند به

انـد زیـرا هـر چنـد     گیاهی و تجهیزات الكتریكی و الكترونیكـی اسـقاطی نیـز در فصـل اول آورده شـده     

 ساز باشند.سازی، مشكلهای دریافت و ذخیرهتوانند در محلخطرناك نیستند اما می

ها پذیرفته شود شامل مـواد و وسـایل زیـر    حلتواند در این مانواع پسماندهای خطرناکی که می

 باشند:می

 هاهای آئروسلقوطی -8

 وسازهای کوچك و تعمیرات منازل(ای حاصل از ساختآزبست )آزبست غیررشته -4

 ها )اتومبیل(باطری -9

 ها )خانگی و جابجا شونده(باطری -4

 های اطفاء حریقکپسول -5

  سیلندرهای گاز -0

 خانگی و باغبانیمواد شیمیایی  -7

 روغن و فیلترهای روغن -1

  های آنها و فرآوردهرنگ -3

 دودهای  هشداردهنده -86

  های گیاهیروغن -88

 های فلئورسنت موجود در تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی اسقاطیلوله -84

  ها و فریزرهای برقییخچال -89

 تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی بزرگ خانگی -84

                                                           
1. List of Wastes 



 
 
 

 ها و نمایشگرهاتلویزیون -85

 شوند عبارتند از:ها پذیرفتهانواع پسماندهای خطرناکی که نباید در این محل

 مواد قابل انفجار -4 پسماندهای خطرناك عفونی -8

 هایی که الیافی هستند یا پوشش کافی ندارند.آزبست -9

اش در این راهنما دلیل اهمیتها پذیرفته شود لیكن به علیرغم اینكه آزبست نباید در این محل

است. همچنین در قوانین مدیریت پسماند اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته، توصیه بدان پرداخته شده

آوری مقادیر اندك مواد حاوی آوری و انتقال برای جمعای از تجهیزات و وسایل جمعاست که شبكهشده

اد شـود. ایـن کـار مـانع از دفـع ناصـحیح و       های خانگی و مشاغل کوچـك ایجـ  آزبست ناشی از فعالیت

دلیـل هزینـه بـاالی اسـتخدام     دلیل عـدم وجـود الـزام قـانونی و یـا بـه      غیرقانونی مواد حاوی آزبست به

هـای  شود. جداسازی بعدی پسماندهای خطرناك در محلپیمانكاران متخصص برای مشاغل کوچك می

 شود.  ها میمحیطی این گروه از زبالهزیستسازی این مواد باعث کاهش پیامدهای دریافت و ذخیره

معنای افزایش خطر آلودگی و نیـاز بیشـتر بـه    ها بهافزایش طیف مواد قابل پذیرش در این محل

حفاظت در برابر خطر حریق و تماس کارکنان و مراجعین با پسماندهای خطرناك است. این راهنمـا بـه   

محیطی، ایمنی و بهداشـتی مـورد نیـاز بـرای     کنترلی زیستارزیابی خطر تشدید شده و تدوین اقدامات 

 حفاظت از محیط زیست، کارکنان و مراجعین کمك شایانی خواهد کرد.  

)بخشـهای ایمنـی، بهداشـت و رفـاه(      4665قانون کار اتحادیه اروپا مصوب سال  46و  83مواد 

یانیه ایمنی در آنها را اجبـاری  انجام یك ارزیابی خطر جامع برای بررسی خطرات در این مراکز و تهیه ب

های ارزیابی خطر که در قسمت ضمائم آورده شـده اسـت کمـك خـوبی بـرای تهیـه       نموده است. مثال

 باشد اما نباید جایگزین آنها شود.  های ایمنی مورد نیاز میبیانیه

 

 محدوده کاربرد این راهنما

هـای دریافـت و   پـذیرش در محـل  در این راهنما، طیف انواع پسماندهای خطرناك خانگی قابـل 

شود لیكن به بررسی اختصاصی تمام آنها نمی پردازد. این راهنمـا بـه مـدیران    سازی آنها ارائه میذخیره

محیطـی،  مراکز دفن پسماندهای خطرنـاك خـانگی در تشـخیص، ارزیـابی و مـدیریت خطـرات زیسـت       

پسماندهای خطرنـاك خـانگی ورودی    سازی انواعبهداشتی و ایمنی مرتبط با پذیرش، جابجایی و ذخیره

بـرداران مراکـز دریافـت و    توانـد توسـط طراحـان و بهـره    به این مراکز کمك خواهد کرد. این راهنما می

آور نیسـت. در  سازی پسماندهای خطرناك خانگی مورد استفاده قرار بگیرد امـا اجـرای آن، الـزام   ذخیره

که ممكن است فضا یا منابع کافی برای اجرای اقدامات کنندگان این راهنما اذعان دارند عین حال، تهیه

شـود کـه ایـن     شده در این راهنما برای آنها وجود نداشته باشد، با این حـال توصـیه مـی   کنترلی توصیه

 شوند.  رهنمودها تا حد امكان بكار گرفته

شوند بسیار وسیع است گرچه گستره پسماندهای خطرناك خانگی که در این مراکز پذیرفته می



 
 

برداران های کوچك داخل شهرها بسیار ناچیز است. لذا بهرهاما مقدار تولید آنها توسط خانوارها و کارگاه

این مراکز باید یك حد مجاز وزنی برای پذیرش هر یك از پسـماندها تعیـین کننـد تـا مـانع از تحویـل       

ای انكاران گردند و همچنین همواره بایـد برنامـه  مقادیر بسیار زیاد این مواد توسط صاحبان صنایع و پیم

سازی پسماندهای دریافتی داشته باشند تا مقدار آنهـا در ایـن مراکـز از حـد خاصـی      برای میزان ذخیره

شـود. انـدك بـودن مقـدار     بیشتر نشود و تمهیدات الزم برای خـارج نمـودن مقـادیر اضـافی اندیشـیده     

شـود.  سـازی آنهـا مـی   مراکز باعث کم بودن خطرات ذخیرهپسماندهای خطرناك خانگی ورودی به این 

سازی و حمل به خارج از این مراکـز  اقدامات کنترلی ارائه شده در این راهنما محدود به پذیرش، ذخیره

 شود. ای نمیباشد و شامل اقدامات تصفیهمی

ك، شـرح  از جمله شرایط مورد نیاز برای اخذ تاییدیه توسط هر مرکز پـذیرش پسـماند خطرنـا   

ها، مقادیر و انواع پسماند قابل دریافت و همچنین سـایر اقـدامات قابـل انجـام     دقیق و با جزئیات فعالیت

شـده در ایـن   هـای ارائـه  باشد. مدیران این مراکز باید توصیهزیست میبرای جلوگیری از آلودگی محیط

 ته باشند.قابل قبول داشسازی  راهنما رعایت نمایند تا یك مرکز پذیرش و ذخیره

 

 فصل اول: رهنمودهایی براي هر یك از پسماندهاي خطرناک

شـود. در ایـن   پذیرش در این مراکز معرفی مـی در این فصل، انواع پسماند خطرناك خانگی قابل

محیطـی، ایمنـی و   های کاهش خطرات زیستفصل، خطرات اختصاصی هر یك از این پسماندها و روش

 بهداشتی آنها نیز معرفی شده است. 

 

 سازيریزي براي پسماندهاي خطرناک خانگی در مراکز پذیرش و ذخیرهفصل دوم: برنامه

هـای آموزشـی   این فصل به بررسی نحوه پذیرش پسـماندها، جانمـایی محـل پـذیرش و برنامـه     

دول شـماره سـه، فهرسـتی از تمـام انـواع      پردازد. جکارکنان )برای معرفی یا پذیرش پسماند جدید( می

های انفجـارآمیز بـین آنهـا را    شده برای کاهش خطر واکنشپسماند خطرناك و فواصل جداسازی توصیه

ارائه کرده است. جدول شماره چهار، رهنمودهایی در زمینه اقدامات الزم برای نگهداری جداگانـه مـواد   

مچنین بر اهمیت تعامل با جامعه، خانوارها و مراجعین شیمیایی پرخطر ارائه کرده است. در این فصل ه

و بیان چگونگی تشخیص پسماندهای خطرناك خانگی، نحوه جداسازی و تحویل آنها به مراکز پـذیرش،  

 تاکید شده است. 

 

 پسماند خطرناکسازي  فصل سوم: مدیریت ایمنی در مراکز پذیرش و ذخیره

نمـودن  سـازی و بـرآورده  خواهد کرد تا با نحوه پیـاده برداران این مراکز کمك این فصل به بهره 

 46و  83زیسـت و وزارت بهداشـت ایـران و نیـز مـواد      الزامات ایمنی و بهداشت سازمان حفاظت محیط

های ایمنی، بهداشت و رفاه( آشـنا شـوند. بـرای ایـن     )بخش 4665قانون کار اتحادیه اروپا مصوب سال 



 
 
 

خطر صورت گیرد تا تمام فعالیت ایـن مراکـز مشـخص گـردد و      منظور الزم است که یك ارزیابی جامع

پـذیرش در  یك بیانیه ایمنی نیز برای آنها تهیه شود. اگر قرار شد مقدار پسماند خطرناك خـانگی قابـل  

این مراکز افزایش یابد ابتدا باید یك ارزیابی خطر صورت گیرد تا اطمینـان حاصـل شـود کـه خطـرات      

کنش آن با پسماند موجود در این مراکز دیـده  گونه مخاطرات ناشی از برهممرتبط با پسماند جدید و هر

گیران و مسئولین ، به تصمیم9تا  8شده در ضمیمه های ارزیابی خطر ارائهشده است. این راهنما و مثال

دهـی حـوادث یـا    مراکز برای ارزیابی خطر اختصاصی هر مرکز، چگونگی پاسخ اضطراری و روش گزارش

 ك شایانی خواهد کرد.سوانح، کم

 

 فصل چهارم: فرآیندها بر روي پسماندهاي خطرناک خانگی

گیـرد  در این فصل، کلیه اقداماتی که در این مراکـز بـر روی پسـماندهای ورودی صـورت مـی      

سازی صحیح، نحوه برخـورد  تشریح شده است. این اقدامات شامل پذیرش، تشخیص نوع پسماند، ذخیره

 باشد.  سازی پسماندها برای حمل به خارج از این مراکز میپذیرش و نحوه آمادهبا پسماندهای غیرقابل

 

 ضمائم:  

های ارزیابی خطر: این ضمیمه، فرآیند ارزیابی خطر را تشریح کـرده و  ضمیمه شماره یك، مثال

شـده آنهـا در مراکـز پـذیرش و     هایی از ارزیابی خطر برای تمام انواع پسـماند و خطـرات شـناخته   مثال

 است.سازی پسماندهای خطرناك خانگی ارائه کردهذخیره

ضمیمه شماره دو، شیوه انجام اقدامات اضطراری )فرم راهنما(: این ضمیمه بـه کارکنـان مراکـز    

سازی پسماندهای خطرناك خانگی کمك خواهد کرد تا شیوه اختصاصی انجام اقدامات پذیرش و ذخیره

 ز را فراگرفته و در مواقع لزوم، اجرا نمایند. اضطراری برای هر یك از خطرات این مراک

دهی حـوادث  دهی حوادث و سوانح: این ضمیمه، روش گزارشضمیمه شماره سه، شیوه گزارش

توانـد  سازی پسماندهای خطرناك خانگی را تشریح کرده اسـت کـه مـی   و سوانح مراکز پذیرش و ذخیره

 و سوانح مورد استفاده قرار بگیرد. دهی حوادث توسط کارکنان این مراکز در هنگام گزارش
  
 




