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تقدیم به
انسانهایی كه
به فردایی بهتر
می اندیشند.

مقدمه ناشر
سپاس بیکران پروردگار را كه به انسان قدرت انديشیدن بخشید ،قدرتی كه در مقايسه با ساير موجودات
باعث شده است كه انسان هرگز به امکانات محدود خود اكتفا نکند .مکاتب الهی ،انسان را موجودی كمالطلـب و
پويا میدانندكه جهتگیری او به سوی خالقش میباشد .از جمله راههای تقرب به خداوند علم اسـت ،علمـی كـه
زيبايی عقل است .علمی كه در دريای بیکران آن هر ذره نشانی از آفريدگار اسـت و هـر چـه علـم انسـان افـزون
گردد ،تقربش بیشتر میشود .از اين روست كه به علماندوزی و دانشآموزی توجهی بینظیر مبذول گرديده است.
اما علم آموزی به ابزاری نیاز دارد كه مهمترين آن كتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و انديشمندان
پاسخگوی اين نیاز خواهد بود.
جهت تحقق اين امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پايههای علم و دانش و رشد و شکوفايی استعدادها
انتشار كتاب را يکی از اهداف خود قرار داده و انتظار داريم بـا حمايـتهـای معنـوی هموطنـان گرامـی بتـوانیم
گامهای مؤثر و ارزشمندی را برداريم .گرچه تالش خواهد شد در حد دانـش و تجربـه انـدكمان كارهـايی بـدون
اشکال تقديم حضورتان گردد ،ولی اذعان داريم كه راهنمايیهای شما عزيزان میتواند ما را در ارتقای كیفی كتاب
راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنمايیهای شما خواهیم بود.
در پايان از همه عزيزانی كه در مراحل مختلف تهیه ،تدوين و چاپ كتاب از همفـکری و همـکاری آنها برخوردار

بودهام به خصوص آقايان علیرضا عسگری ،محمد علیزاده ،امیرحسین محوی و خانم الهام سلیمانی ،حافظ
گلستانیفر و علیمحمد خانی (مدير فروش) سپاسگزاری نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم.

محمدرضا خانی
مدیر مسئول انتشارات خانيران

بيوگرافی مولفان
عليرضا عسگری متولد  7902شهرستان سنقر در استان كرمانشاه و دانـش آموختـه مقطـع دكتـرای
تخصصی مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران اسـت وی جـز
استعدادهای درخشان دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران و همننـین پژوهشـگر برجسـته مقطـع دكتـرای
تخصصی می باشد كه از سال  7979فعالیت تخصصی خود را در زمینه مديريت پسماندهای صـنعتی و
خطرناك با شركت مديريت پسماند پیام آغاز نمود و همزمان به عنوان يکی از طراحان نرمافزار مديريت
پسماند  EPAWMبا شركت فراراه سیستم همکاری داشت و در طی اين سالها در شركتهای مختلف
مهندسین مشاور در حوزه مديريت پسماندها و پسابهای صنعتی فعالیت نمود كه از آن جمله میتوان
به شركتهای پارس آمايش ،فرنهاد ،پیرايه زيست ،كاوشـگران محـیط ،آتـك ،كیـان زيسـت ،بلندپايـه،
تضمین كیفیت ايساتیس ،پـارت پیشـروگامان ،جامـاب ،آمايشـگران ارژن ،نگـینگسـتر انديشـه ،ژيـك
سیستم ،شركت دانشگاهی محیط زيست دانشگاه تهران ،خرم زيست ، WETRO GmbH ،فراشتاب آريا
و  IEIاشاره نمود وی همننین با مركز تحقیقـات پسـماند پژوهشـکده محـیط زيسـت دانشـگاه علـوم
پزشکی تهران ،ادارات كل حفاظت محیط زيست استانها ،جهاد دانشگاهی دانشگاهی صـنعتی شـريف،
انجمن مديريت پسماند ايران ،موسسه فرهنگی خانیران و موسسه آموزشی مروجان بهرهوری در زمینـه
طرحهای تحقیقاتی و آموزشی مديريت پسماندهای صنعتی و خطرناك سالها همکـاری داشـته اسـت.
حاصل تالشهای وی در اين سالها بهصورت كلی عبارتند از چـاپ و نشـر بـیش از  71عنـوان كتـاب
تخصصی در حوزه بهداشت و محیط زيست ،بیش از  42عنوان مقاله تخصصی ،طراحی و تولیـد سـامانه
جامع مديريت پسماند  ،KWMايجاد سیستم مديريت ضايعات  WMSو تدوين و اجـرای بـیش از 722
دوره آموزشی در صنايع ،سازمانها و ارگانهای مختلف و ارائه مشاوره و تهیه نرمافزار تخصصی مديريت
پسماند و گزارشهای فنی و مهندسی در بیش از چند هزار واحد صنعتی در حوزه پسماند میباشد.

محمد عليزاده دانش آموخته شیمی در مقطع كارشناسی و شیمی محیط زيست در مقطع كارشناسی
ارشد و استمرار آن در دوره دكترای تخصصی با بیش از بیست و سه سال سابقه كـار در حـوزه محـیط
زيست میباشد .وی فعالیت پژوهشی خود را از سال  7910در موسسه تحقیقـات شـیالت در رابطـه بـا
آلودگی منابع آب آغاز و پس از ورود به سازمان حفاظت محیط زيست ،در سال  7917به عنوان معـاون
محیط زيست انسانی اداره كل حفاظت محیط زيست استان گیالن بـه مـدت  1سـال در حـوزه پـايش
آلودگی صنايع ،شهرك های صنعتی ،پسماندهای شهری ،روستايی ،پزشکی فعالیت و در طول سالهای
خدمت به عنوان مدير نمونه انتخاب و مورد حمايت تشکلهای زيسـتمحیطـی قـرار گرفـت .در طـول
سالهای خدمت فعالیتهای پژوهشی و آموزشی را به عنوان يـك اولويـت مهـم در كنـار فعالیـتهـای
اجرايی مد نظر قرار داده است .پس از عزيمت به تهـران بـه عنـوان معـاون دفتـر آب و خـاك سـازمان
حفاظت محیط زيست كشور منصوب گرديد .تدوين برنامه ملی مـديريت پسـماندهای صـنعتی و ويـژه
كشــور ،تــدوين مــديريت جــامع فاضــالبهــای صــنعتی كشــور ،همکــاری در تــدوين اســتانداردهای
پالستیكهای زيست تخريبپذير از جمله اقدامات شاخص در طول خدمت نامبرده میباشـد .تـدوين و
اجرای برنامه ارتقای مديريت پسماندهای صنعتی كشور برای اولـین بـار امکـان اشـتغال فـراوان دانـش
آموختگان اين بخش را فراهم نمود .اجرای اين برنامه در ساماندهی هزاران تن پسماند صنعتی خطرناك
و در حمايت و هدايت كلیه ذينفعان اين بخش اثر گذار بوده است .از عمده فعالیتهای ايشان میتـوان
به همکاری در تدوين نظام مهندسی محیط زيست ،پیشنهاد تشـکیل اتحاديـه صـنايع بازيافـت ايـران،
طراحی و آنالیز نخستین نرم افـزار مـديريت پسـماند بـرای كلیـه صـنايع تخصصـی و مـادر تخصصـی،
بیمارستانها و مراكز درمانی ،شهركهای صنعتی ،شهرداری و سازمان محیط زيست و ساير ارگانهـای
نظارتی مرتبط با مديريت يکپارچه پسماند اشاره نمود .وی در طول سالها فعالیت خود عالوه بر فعالیت
اجرايی در سازمان حفاظت محیط زيست به عنوان مشاور و همکار در جهـاد دانشـگاهی گـیالن ،جهـاد
دانشگاهی دانشگاه شريف ،پژوهشکده محیط زيست دانشگاه علوم پزشـکی تهـران ،پژوهشـکده محـیط
زيست و توسعه پايدار سازمان حفاظت محیط زيست كشور در امور پژوهشی مديريت پسماندها فعالیت
نموده است .عالوه بر آن به عنوان مشاور اتحاديه صـنايع بازيافـت ايـران و عضـو شـورای اطـالعرسـانی
سازمان حفاظت محیط زيست دهها برنامه آموزشی و ترويجی محیط زيسـت را در رسـانه ملـی برگـزار
نموده است .وی در حال حاضر پروژه تدوين مدلهـای مـديريت مراكـز خـدماتی متمركـز سـايتهـای
بازيافت و امحای پسماندهای صنعتی در دوره دكترای مديريت محیط زيست در دست اقدام دارد.

حافظ گلستانی فر دانش آموخته كارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشـکی
تهران با بیش از  72سال سابقه كار در شاخه محیط زيست و مديريت پساب و پسـماندهای صـنعتی و
ويژه میباشد .وی فعالیت كاری خود را بهصورت رسمی از سال  7932در واحد  HSEشركت ملی نفـت
آغاز نمود و هم اكنون به عنوان كارشناس ارشد محیط زيست مديريت  HSEشركت ملی نفت مشـغول
به فعالیت میباشد .از عمده فعالیتهای ايشان تالیف و ترجمه  70جلد كتاب تخصصی در حوزه محیط
زيست و بهداشت محیط میباشد كه از تالیفات ايشان در حوزه مديريت پساب و پسمانـد میتـوان بــه
مواردی از جمله  -7كتاب تالیفی مديريت پسماند حفاری در چاههای اكتشـافی نفـت و گـاز  -0كتـاب
تالیفی مديريت آب همراه نفت برای متخصصین صنعت نفت و گاز  -9كتاب تالیفی تصـفیه فاضـالب و
لجن پااليشگاه نفت  -4ترجمه كتاب حفاظت پرتو و مديريت پسماند راديو اكتیو در صنعت نفت و گـاز
اشاره نمود.
وی در طی سالهای فعالیت خود عالوه بر فعالیت در بخش مديريت پسماند در شاخههای ديگر
محیط زيست از جمله ارزيابی اثرات زيستمحیطی ،برنامههای نظارت و پـايش محـیط زيسـت ،انتشـار
گازهای گلخانهای ،آلودگی خاك و تصفیه پسابهای نفتی فعالیت نمودند .ايشان دارای بیش از  0مقاله
 ISIو بیش از  02مقاله در مجالت علمی پژوهشی و همايشها میباشـد .همننـین از ديگـر افتخـارات
ايشان دانشجوی ممتاز در مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی و كارشناسی ارشد دانشـگاه تهـران،
انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر جوان در هشتمین جشـنواره علمـی بهداشـت محـیط ايـران همننـین
انتخاب دو كتاب ايشان در بخش تالیف (مديريت آب همراه نفت) و ترجمه (آلودگی خاك منشآ ،پـايش
و پااليش) به عنوان كتابهای برتر در نهمین جشنواره علمی بهداشت محیط ايران و انتخاب يك كتاب
ديگر ايشان به عنوان كتاب برگزيده سال (تصفیه فاضالب و لجن پااليشگاه نفت) در جنوب كشور شدند
وی هم اكنون به عنوان كارشناس ارشد محیط زيست مديريت  HSEشركت ملـی نفت ايـران مشـغول
خدمت میباشند.

دكتر اميرحسين محوی ،استاديار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران ،در
سال  7994در خرمشهر به دنیا آمد .ايشان تحصیالت ابتدايی ،راهنمايی و دبیرستان را در همـان شـهر
گذراند .در سال  7901مدرك كارشناسی خود را در رشـته مهندسـی هسـتهای از دانشـگاهTennessee
ايالت متحده آمريکا دريافت كرد .سپس به ايران بازگشت و دوران كارشناسی ارشد و دكتری خود را در
رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری كرد .ايشـان در سـال  7900بـه
عنوان اولین دانشجوی دكتری بهداشت محیط كشور فارغالتحصیل شـد و بـه عنـوان هیعـت علمـی در
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به كار گرديد .هم اكنون ايشان تدريس دورههای
كارشناسی ارشد و دكتری را در بیش از  02دانشگاه كشور بر عهده دارند و اغلـب دروس كیفیـت آب و
طراحی تصفیهخانههای آب و فاضالب را تدريس میكنند .همننین مشـاوره و راهنمـايی بـیش از 722
پاياننامه در مقطع كارشناسی ارشد و بیش از  02پاياننامه در مقطع دكتری را بـر عهـده داشـتهانـد و
بیش از  722طرح تحقیقاتی در دانشگاه و سازمانهای مرتبط انجام دادهاند .مقاالت بسیاری در مجالت
معتبر داخلی و خارچی چاپ نموده است .ايشان تاكنون چندين جايزه ملی از دو رئـیس جمهـور وقـت
جمهوری اسالمی ايران دريافت نموده است .همننـین ايشـان طـی دو سـال متمـادی  0270و 0271
میالدی ،در نظام رتبهبندی بینالمللی  ESIدر لیست دانشمندان يك درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

الهام سليمانی دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی گرايش محـیط زيسـت در مقطـع كارشناسـی و
مهندسی محیط زيست -كنترل آلودگیها در مقطع كارشناسی ارشد با بیش از پانزده سال سـابقه كـار
در شاخه محیط زيست و مديريت پسماند میباشد .وی فعالیت كاری خود را بهصـورت رسـمی از سـال
 7970در انستیتو تحقیقاتی خودرو ،سوخت و محیط زيسـت دانشـگاه تهـران آغـاز نمـود و سـپس در
شركت مديريت پسماند پیام به عنوان مدير اجرايی پروژههای زيستمحیطی و مديريت پسـماند و پـس
از آن در شركت مهندسین مشاور مديريت پسماند كیان زيست به عنوان مدير تکنیکالی و مشاور محیط
زيست ادامه داد .از عمده فعالیتهای ايشان میتوان به همکاری در طراحی و آنـالیز نخسـتین نـرمافـزار
مديريت پسماند برای كلیه صنايع تخصصی و مادر تخصصی ،بیمارستانها و مراكز درمانی ،شهركهـای
صنعتی ،شهرداری و سازمان محیط زيست و ساير ارگانهای نظارتی مرتبط با مديريت يکپارچه پسماند
اشاره نمود .وی در طول سالها فعالیت خود عالوه بـر فعالیـت بـه عنـوان مهنـدس محـیط زيسـت در
شاخههای ارزيابی اثرات زيستمحیطی ،برنامه مـديريت محـیط زيسـت ،برنامـه نظـارت و مانیتورينـگ
محیط زيست ،برنامههای كاهش اثرات زيسـتمحیطـی و بازيـابی محـیط زيسـت در صـنايع متنـوع و
مختلف از جمله نفت و گاز ،پتروشیمی ،خودروسازی ،داروسازی ،سیمان و  ...را عهدهدار بوده است .وی
به عنوان مشاور معتمد محیط زيست و دارنده گواهینامه گريد يك محیط زيست بازديد بیش از پانصـد
واحد صنعتی كوچك و بزرگ در زمینه مشاوره مديريت پسماند و مديريت محیط زيست را در كارنامـه
خود دارد .وی پس از مهاجرت به استرالیا در شركت بینالمللی  GHDيکی از بزرگتـرين شـركت هـای
مشاور محیط زيست به عنـوان مهنـدس محـیط زيسـت و آديتـوز محـیط زيسـت ،سـپس در شـركت
 ،AECOMبزرگتــرين شــركت بــینالمللــی مهندســی مشــاور محــیط زيســت و ســیويل ب ـه عنــوان
 Senior Professional Environmental Scientistدر تـیمهـای مـديريت پسـماند و طراحـی لنـدفیل
مهندسی و كاهش اثرات زيستمحیطی در پروژههای نفت و گاز ،پايپینگ ،نیروگاه ،معـدن ،راهسـازی و
شهرداری مشغول به كار میباشد .وی در حال حاضر موفـق بـه دريافـت فانـد از دانشـگاه  Monashدر
شاخه مديريت پسماندهای ويژه و طراحی لندفیل مهندسی با تکتولوژیهای نوين شده است.
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مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت در كشور و همننین با توجه به توسعه صـنعتی در كشـور در
طی سالهای اخیر حفظ و حراست از محیط زيست و بهخصوص مباحث مرتبط با مـديريت پسـماندها
بسیار ضرورریتر از قبل میباشد .به منظور داشتن يك سیستم يکپارچه مديريت پسماند نیاز اسـت تـا
شناسايی و طبقهبندی پسماندها بسیار دقیق و اصولی صورت گرفته تا بتوان بر مبنای آن مديريت الزم
را در اين زمینه برنامهريزی و اجرايی نمـود .عـالوه بـر طبقـهبنـدی صـحیح و اصـولی پسـماندها بايـد
شناسهگذاری دقیق و مدونی نیز در اين زمینه صورت بگیرد تا يك سیسـتم هماهنـگ كشـوری وجـود
داشته باشد و براساس آن بتوان از اطالعات تولید شده اولیه در تصـمیمگیـریهـای مـديريتی اسـتفاده
نمود .در كتاب حاضر سعی شده است تا عالوه بر اشاره بـه مـديريت پسـماندهای صـنعتی و خطرنـاك
روشهای مختلف طبقهبندی پسماندها در كشورهای مختلف كه قابلیت كـاربرد در كشـور مـا را دارنـد
ارائه گردد و همننین در پايان فهرستی از پسماندهای شناسايی شده در كشور كه حاصل سالها تالش
در اين عرصه میباشد ارائه شده است كه میتواند برای كلیه شركتها مهندس مشاور و تولیدكننـدگان
پسماند و همننین ارائهدهندگان خدمات مديريت اجرايی پسماندها مفید واقع شود.

 6-6كليات
در اين فصل با توجه به ضرورت موضـوع اقـدام بـه بررسـی روشهـای مختلـف طبقـهبنـدی و
تقسیمبندی ،فهرستبندی پسماندهای ويژه و همننین مديريت پسماندها پرداخته شده است كه يکـی
از نیازهای اساسی در رابطه با برخورد و مديريت پسماندهای ويژه مـیباشـد .براسـاس قـانون مـديريت
پسماند كشور مصوب سال  7979پسماندها در  0گروه زير طبقهبندی میشوند:
الف -پسماندهای عادی :به كلیـه پسـماندهايی گفتـه مـیشـود كـه بـهصـورت معمـول از
فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها ،روستاها و خارج از آنها تولید میشود .از نمونه ايـن پسـماندها
میتوان به زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی اشاره نمود.
ب -پسماندهای پزشكی (بيمارستانی) :بـه كلیـه پسـماندهای عفـونی و زيـانآور ناشـی از
بیمارستانها ،مراكز بهداشتی ،درمانی ،آزمايشگاههای تشخیص طبی و ساير مراكز مشابه گفته میشود.
ساير پسماندهای خطرناك بیمارستانی از شمول اين تعريف خارج است.
ج -پسماندهای ویژه :به كلیه پسماندهايی گفته میشود كه به دلیل باال بودن حداقل يکی از
خواص خطرناكی از قبیل سمیت ،بیماریزايی ،قابلیت انفجـار يـا اشـتعال ،خورنـدگی و مشـابه آن بـه
مراقبت ويژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشـکی و نیـز بخشـی از پسـماندهای عـادی،
صنعتی ،كشاورزی كه نیاز به مديريت خاص دارند ،جزو پسماندهای ويژه محسوب میشوند.
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د -پسماندهای كشاورزی :به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیـدی در بخـش كشـاورزی
گفته میشود از قبیل فضوالت ،الشه حیوانات (دام ،طیـور و آبزيـان) ،محصـوالت كشـاورزی فاسـد يـا
غیرقابل مصرف.
و -پسماندهای صنعتی :بـه كلیـه پسـماندهای ناشـی از فعالیـتهـای صـنعتی و معـدنی و
پسماندهای پااليشگاهی صنايع نفت ،گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته مـیشـود از قبیـل
برادهها ،سرريزها و لجنهای صنعتی.
در تعريف پسماندهای خطرناك بسیاری از كشورها پسماندهای «زيانبار» را در قوانین ملی خود
تعريف كردهاند كه بررسی اين تعاريف نشاندهنده عدم شباهت كامل آنها با يکديگر است .سازمانها و
ارگانها مختلف بینالمللی مرتبط با محیط زيست تعاريفی را بیان كردهاند كه بـه برخـی از تعـاريف در
زير اشاره میكنیم:
سازمان بهداشتی جهانی :بر طبق تعريف اين سازمان مواد زائد خطرناك موادی هسـتند كـه
سبب:
الف) خطرات كوتاه مدت از قبیل سمیت حاد از طريق بلع ،تنفسی ،جذب پوستی و خورندگی و
ساير مخاطرات در اثر تماس با چشم و پوست و يا خطر آتشسوزی و انفجاری شوند.
ب) باعث ايجاد خطرات دراز مدت زيستمحیطی شامل سـمیت مـزمن در اثـر تمـاس مکـرر و
سرطانزايی (كه در برخی موارد از تماسهای حاد اما با دوره تاخیر طوالنی نیز ناشی میگردد) گرديده
و يا دارای پايداری نسبت به فرايندهای سمیتزدايی ،نظیر تجزيهپذيری زيستی ،و پتانسیل آلودهسازی
آبهای زيرزمینی و آبهای سطحی بوده و باعث ايجاد شرايط مورد اعتراض از ديـدگاه «زيباشناسـی»
مثل به وجود آمدن بوهای زننده و نامطبوع گردند.
فرانسه :پسماندهای ويژه آن هايی هستند كه در حالـت عـادی يـا در موقـع دفـع سـبب بـروز
اشکاالتی نظیر تاثیر نامطلوب بر خاك ،گیاه ،يا حیوان ،اختالل در زيبايی محیط ،آلوده سـاختن آب يـا
هوا ،ايجاد صدا و بوی نامطبوع يا لطمه زدن به سالمت انسان و محیط زيست میشوند.
آلمان :پسماندهای ويژه عبارتند از پسماندهای حاصل از فعالیت شركتهای تجاری و بازرگانی
كه بنا به ماهیت تركیب يا مقدار خود ،واجد زيانهايی خاص برای سالمت انسـان آب يـا هـوا بـوده يـا
دارای خاصیت انفجاری يا قابلیت اشتعال يا بیماریزايی باشند .دفـع ايـن پسـماندها مشـمول مقـررات
خاصی است كه قانون تعیین میكند.
بریتانيا :پسماندی كه جزء يکی از انواع سمی مضر يا آالينده بوده و وجود آن در خشکی بـروز
زيان زيستمحیطی را در پی داشته باشد ،پسماندهای ويژه آنهايی هستند كه ممکن اسـت خطرنـاك
بوده يا دفع آنها دشوار باشد.
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ایاالت متحده :پسماند زيانبار عبارت است از يك پسماند جامد يا مجموعـهای از پسـماندهای
جامد كه به لحاظ مقدار ،غلظت يا خاصیت شیمیايی ،فیزيکی يا عفونی خود بتواند:
الف) موجب مرگ يـا دخیـل در افـزايش مـرگ و میـر يـا عامـل ابـتال بـه بیمـاری العـالج يـا
صعبالعالج باشد.
ب) تصفیه ،نگهداری ،انتقال يا دفع غیر اصولی آن سبب زيان اساسی بـرای سـالمت انسـان يـا
محیط زيست گردد.
تعریف گروه ویژه متخصصين مدیریت صحيح زیستمحيطی مواد زائد خطرناک :6مـواد
زائد خطرناك يعنی موادی به غیر از مواد پرتوزا كـه بـه دلیـل میـل تركیبـی شـديد ،سـمیت ،قابلیـت
خورندگی و انفجار و ساير مشخصات برای محیط زيست يا سالمتی چه به تنهايی و يا بهصـورت تمـاس
با ساير مواد زائد ايجاد خطر نموده و يا احتمال آن را سبب گردند .از نظر قانونی ،در ايـالتی كـه تولیـد
شدهاند و يا در آن دفع میگردند و يا از مسیری كه حمل میگردند خطرناك تلقی میشوند.
تعریف  2RCRAبراساس  :3UNEPمواد زائد خطرناك ،مواد يا تركیبی از آن مواد هستند كه
میتواند سالمتی انسان و يا ساير موجودات زنده را به داليل زير در معرض خطر قرار دهند:
 غیر قابل تجزيه و مقاوم هستند. میتوانند بزرگنمايی بیولوژيکی داشته باشند. میتوانند كشنده باشند. ممکن است اثرات تجمعی زيان آور شده باشند.تعریف كشور كانادا برای مواد زائد خطرناک بر طبق قانون حفاظت محيط زیست :مـاده
زائد مخاطرهآمیز يعنی ماده زائدی كه شامل يك يا مخلوطی از مواد زير و يا اين مواد با هر ماده ديگری
باشد:
 ماده زائد صنعتی مخاطرهآمیز ماده شیمیايی زائد مخاطرهآمیز حاد ماده زائد شیمیايی مخاطرهآمیز ماده زائد به شدت سمی ماده زائد قابل احتراق ماده زائد خورنده ماده زائد قابل اشتعال1. AD Hoc working of experts on the environmental sound management of hazardous waste.
2. Resource conservation recovery ACT.
3. United nation environmental programme.

