راهنمای کارربدی مدرییت
ن
ص
ع
ت
ط
خ
پسمانداهی ی و رانک
نویسندگان
دکتر مهدی مختاری
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)
مریم غالمی -مریم خشیج
زهرا شمسی زاده -کیوان ویسی
(دانشجویان دکترای مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یزد)

انتشارات آواي قلم

...

= D !&/A & F

GDH

&

(I

.1399 M "#

$:

978-622-6710-75-6 :(
! M

-% ?

6

.[

K

]

"IJ.

M

--

--

600000 : !"#

,

M

GDH 7< 1 :7 J 8

= D !& :

**

:

**

.7 D1

Q & !# --

GDH 7< 1 :7 J 8 Hazardous waste management industry – Iran :7 J 8

GDH 7< 1 :7 J 8 Factory and trade waste-- Law and legislation—Iran :7 J 8

--

! :7 J 8

---

- 1357 M

.

IGDH :7 J 8 Factory and trade waste -- Management – Iran :7 J 8

Q & !# -I

0

! I

F

--% ?

:.

< ?E 8

4 H2

M
I

@:

D

. ! & M, / M !; :.N276 :F > G < ?E 8
OP:

.

1

F

Factory and trade waste-- Law and legislation :7

! :7 J 8

Waste products--Iran—Management

:7 J 8

Hazardous substances – Iran

:7 J 8

:+*.K2 4

M
TD897/8 :+

1 F

+*

7374630 : $8 4

Mokhtari, Mehdi :+*.K2

+ !

J 8

363/7280955 :

*F

O P :*

4

+*
"IJ.

:
1399 ' (

:

,

:

! :

"/200

!

, 1 600000

: !"#

978-622-6710-75-6

:(

78! 9 !& : 1 78! 9 % ;&

1

:

"#
( &

1

.

& 5 6 . 7 !8
#
# * 1"0

:

&
$%

9 > ?&

& : $% & '
9

@ :) *

1$
66591504 :) ! + !

www.avapublisher.com : -" . -/ . 0
. 4
" 8

:

&
) "#

=

4A (9 #
66591505 :,- $

$%
& %

19 <

-

9 +: % .
8 >.
?8 @

+1 . 2

; <
8 : "=- .
/A8 B C& !&
# D% 8

>

$E 8

فهرست مطالب
صفحه

عنوان

مقدمه ناشر 9۶ ...................................................................................................................................................................
پیشگفتار حامی کتاب 99 ................................................................................................................................................
پیشگفتار 96 .......................................................................................................................................................................

فصل اول :مقدهمای رب پسمانداهی صنعتی و خطرانک

 9-9پسماند و مدیریت آن 9۰........................................................................................................................................
 9-6پسماند و انواع آن 91 ..............................................................................................................................................
 9-9منابع تولید پسماند در یک جامعه 6۶ ................................................................................................................
 9-9-9پسماندهای مسکونی و تجاری 69 .......................................................................................................
 9-9-6پسماندهای اماکن و مؤسسات 66 .......................................................................................................
 9-9-9پسماندهای ناشی از ساخت و ساز و تخریب ساختمانها 66 .......................................................
 9-9-4پسماندهای ناشی از خدمات شهری 66 .............................................................................................
 9-9-7پسماندهای ناشی از تصفیهخانهها و باقیماندههای زبالهسوزها 66 ..............................................
 9-9-۰پسماندهای کشاورزی 69 ......................................................................................................................
 9-9-5پسماندهای صنعتی 69 ..........................................................................................................................
 9-4پسماند صنعتی69 ...................................................................................................................................................
 9-7دستهبندی پسماندهای صنعتی 64 .....................................................................................................................
 9-۰تعریف پسماندهای خطرناك از دیدگاه مجامع و سازمانهای علمی 6۰.....................................................
 9-۰-9تعریف سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 6۰............................................................................
 9-۰-6تعریف پسماندهای خطرناك توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (6۰.. )UNEP
 9-۰-9تعریف پسماندهای خطرناك در قانون مدیریت پسماند ایران65 ................................................
 9-5تولید پسماندهای خطرناك65 .............................................................................................................................
 9-5-9منابع تولید با نرخ باال65 .......................................................................................................................
 9-5-6منابع تولید با نرخ پایین 69 ..................................................................................................................
 9-9ویژگیهای پسماندهای خطرناك 9۶ ..................................................................................................................
 9-1دستهبندی پسماندهای خطرناك در ایاالت متحده آمریکا 9۶ .....................................................................

فصل دوم :قوانین و رهنموداهی نیبالمللی و ملی رد زمینه مدرییت پسماند
(با تأکید رب پسمانداهی صنعتی و خطرانک)
 6-9قوانین و مقررات بینالمللی در خصوص مدیریت پسماند 4۶ .......................................................................
 6-6کنوانسیونهای فرامنطقهای4۶ ............................................................................................................................
 6-6-9کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و دفع پسماند و دیگر مواد 49 ...........
 6-6-6کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها 49 ..............................................
 6-6-9کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها 46 .......
 6-6-4کنوانسیون روتردام (کنوانسیون 45 ......................................................................................... )PIC
 6-6-7کنوانسیون استکهلم (کنوانسیون 45 ................................................................................... )POPs
 6-6-۰سایکم (رویکرد راهبردی جهت مدیریت بینالمللی مواد شیمیایی (49 ...............))SAICM
 6-9کنوانسیونهای منطقهای 49 ................................................................................................................................
 6-9-9کنوانسیون منطقهای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست 41 ... ...
 6-9-9-9خالصهای از مقررات کنوانسیون کویت7۶ ....................................................................
 6-9-9-6پروتکل همکاری منطقهای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و 79 .......... ...
 6-9-9-9پروتکل آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فالت قاره 79 ...................
 6-9-9-4پروتکل حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی 79 ................... ...
 6-9-9-7پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزی پسماندهای خطرناك و 76 ................... ....
 6-9-6کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (تهران79 ........................................ )6۶۶9 ،
 6-4مروری بر وضع قوانین مربوط به پسماند صنعتی و خطرناك در آمریکا79 ..............................................
 6-4-9قانون حفاظت و بازیابی منابع (79 ..................................................................................... )RCRA
 6-4-6قانون تعهد ،جبران و پاسخ زیست محیطی جامع )77 ........................................... (CERCLA
 6-4-9اصالحیات قانون پسماند جامد و خطرناك )77 .............................................................)HSWA
 6-4-4قانون اصالحیه  CERCLAو مجوز مجدد )7۰................................................................ )SARA
 6-4-7قانون کنترل مواد سمی )75 ................................................................................................ )TSCA
 6-7قوانین و دستورالعملهای ایران در خصوص پسماندهای خطرناك 75 ......................................................
 6-7-9قانون مدیریت پسماند و آییننامه اجرایی آن 75 ............................................................................
 6-7-6ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی زیستمحیطی پیش از امحای 79 .............................. ...
 6-7-9ضوابط و روشهای اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی 71 ...................................
 6-7-4ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 71 ................

 6-7-7ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی ۰۶.....................................................
 6-7-۰آییننامه اجرایی حمل و نقل جادهای مواد خطرناك ۰۶................................................................
 6-7-5ضوابط محیط زیستی محلهای دفن پسماندهای عادی ۰9.........................................................

فصل سوم :مدرییت پسمانداهی خطرانک

 9-9مقدمه ۰4....................................................................................................................................................................
 9-6کمینهسازی پسماند ۰4...........................................................................................................................................
 9-6-9استراتژیهای مدیریتی برای کاهش آالینده (پسماندهای خطرناك) ۰5......................................
 9-6-6ممیزی کاهش آالینده ۰9......................................................................................................................
 9-6-9روشهای اجرایی کاهش آالینده 5۶ ...................................................................................................
 9-6-9-9کاهش حجم پسماندهای خطرناك 5۶ ..........................................................................
 9-6-9-6کاهش سمیت جریانات حاوی پسماندهای خطرناك 56 ...........................................
 9-9تولید و نگهداری پسماندهای خطرناك59 ........................................................................................................
 9-4بازیابی و بازیافت 9۶ ................................................................................................................................................
 9-4-9بازیابی و بازگردش پساب 9۶ ................................................................................................................
 9-4-6بازیابی و بازیافت حاللها 99 ................................................................................................................
 9-4-9بازیافت روغنهای استفاده شده 96 ....................................................................................................
 9-4-4بازیابی و بازیافت پسماندهای جامد 96 ..............................................................................................
 9-7جمعآوری و انتقال پسماندهای خطرناك99 ....................................................................................................
 9-۰تصفیه پسماندهای صنعتی و خطرناك 97 ........................................................................................................
 9-۰-9روشهای تصفیه فیزیکی97 .................................................................................................................
 9-۰-9-9جذب سطحی (کربن فعال) 9۰.........................................................................................
 9-۰-9-6کپسوله کردن با استفاده از فناوری ترمو پالستیک 95 ..............................................
 9-۰-9-9زدایش با بخار آب 99 .........................................................................................................
 9-۰-9-4استخراج با حالل 99 ...........................................................................................................
 9-۰-9-7زدایش با هوا 91 ...................................................................................................................
 9-۰-6روشهای تصفیه شیمیایی 19 ..............................................................................................................
 9-۰-6-9تبادل یونی 16 ......................................................................................................................
 9-۰-6-6تثبیت و جامدسازی16 ......................................................................................................
 9-۰-6-6-9جامدسازی از طریق افزودن سیمان 17 ..............................................
 9-۰-6-6-6جامدسازی از طریق افزودن آهک 1۰..................................................

 9-۰-6-6-9جامدسازی از طریق افزودن آهک و مواد پوزوالنی 15 ...................
 9-۰-6-9رسوبدهی 15 ......................................................................................................................
 9-۰-6-4فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته شیمیایی (19 ........................................... )AOP
 9-۰-6-7اکسیداسیون و احیاء شیمیایی11 ...................................................................................
 9-۰-6-۰هیدرولیز 9۶9 .......................................................................................................................
 9-۰-6-5اکسیداسیون مرطوب9۶9 .................................................................................................
 9-۰-6-9ازن زنی 9۶6 .........................................................................................................................
 9-۰-6-1خنثیسازی 9۶9 ..................................................................................................................
 9-۰-6-9۶هالوژنزدایی 9۶4 .............................................................................................................
 9-۰-9روشهای تصفیه بیولوژیکی 9۶7 .........................................................................................................
 9-۰-9-9فرآیندهای هوازی9۶۰........................................................................................................
 9-۰-9-6فرآیندهای بیهوازی9۶5 ..................................................................................................
 9-۰-9-9کمپوست کردن پسماندهای صنعتی و خطرناك 9۶5 ...............................................
 9-۰-9-4اهمیت آنزیمها در تصفیه بیولوژیکی 9۶9 .....................................................................
 9-۰-9-7زیست پاالیی و فرآوردههای آنها9۶1 .............................................................................
 9-۰-9-7-9بازدهی زیست پاالیی 999 .....................................................................
 9-۰-9-7-6روشهای زیست پاالیی 999 .................................................................
 9-۰-9-7-6-9زیست پاالیی توسط گیاهان 996 ........................
 9-۰-9-7-6-6قارچ پاالیی (994 .............. )Mycoremediation
 9-۰-9-7-6-9تهویه زیستی994 .....................................................
 9-۰-9-7-6-4تزریق زیستی 997 ....................................................
 9-۰-9-7-6-7مکش زیستی 99۰.....................................................
 9-۰-9-7-6-۰تصفیه به کمک زمین 995 .....................................

فصل چهارم :دفع پسمانداهی صنعتی و خطرانک

 4-9دفع پسماندهای خطرناك 96۶ ............................................................................................................................
 4-6تزریق به چاههای عمیق 96۶ ...............................................................................................................................
 4-6-9چاههای عمیق کالس 96۶ ................................................................................................................ I
 4-6-6چاههای تزریق نفت و گاز (کالس 966 ....................................................................................... )II
 4-6-9چاههای تزریقی کالس 966 ...........................................................................................................III
 4-6-4چاههای تزریقی پسماندهای خطرناك و رادیواکتیو (کالس 969 ....................................... )IV

 4-6-7چاههای تزریق کالس 969 .............................................................................................................. V
 4-9سوزاندن پسماندهای خطرناك 969 ...................................................................................................................
 4-9-9استوکیومتری سوختن 96۰...................................................................................................................
 4-9-6طراحی سیستم پسماندسوز 969 ........................................................................................................
 4-9-9کاربردهای تجاری پسماندهای خطرناك بهعنوان سوخت 99۶ ...................................................
 4-9-4پسماندسوزهای مورد استفاده برای پسماند خطرناك999 ...........................................................
 4-9-4-9پسماندسوزی به روش تزریق مایع 999 ........................................................................
 4-9-4-6پسماندسوزی با استفاده از کورههای دوار 996 ............................................................
 4-9-4-9پسماندسوزی به روش بستر سیال994 .........................................................................
 4-9-4-9-9پسماندسوزی به روش بستر سیال جوشان 997 ..............................
 4-9-4-9-6پسماندسوزی به روش بستر سیال گردان 99۰.................................
 4-9-7بهرهبرداری و کنترل پسماندسوزها 995 ............................................................................................
 4-9-7-9کنترل درجه حرارت999 ..................................................................................................
 4-9-7-6کنترل سیستم تغذیه پسماندسوز 999 ..........................................................................
 4-4سیستمهای بازیابی حرارتی (سایر روشهای حرارتی)991 ..........................................................................
 4-4-9پیرولیز 94۶ ..............................................................................................................................................
 4-4-6فرآیند گازسازی94۶ ..............................................................................................................................
 4-4-9استفاده از قوس پالسما 949 ................................................................................................................
 4-7دفن در زمین 946 ...................................................................................................................................................
 4-7-9مکانیابی محل دفن پسماندهای خطرناك 944 ...............................................................................
 4-7-9-9معیارهای مکانی انتخاب محل دفن947 .......................................................................
 4-7-9-6تعیین منطقه جستوجو 945 ..........................................................................................
 4-7-9-9تهیه فهرستی از سایتهای مناسب 945 .......................................................................
 4-7-9-4جمعآوری اطالعات945 ....................................................................................................
 4-7-9-7انتخاب دو یا سه گزینه نهایی 949 .................................................................................
 4-7-9-۰ارزیابی اثرات زیستمحیطی دو یا سه گزینه نهایی949 ...........................................
 ۰-4بررسی و شناسایی محل دفن پسماندهای خطرناك 941 .............................................................................
 4-5طراحی محل دفن پسماندهای خطرناك 941 ..................................................................................................
 4-5-9طول عمر محل دفن 979 ......................................................................................................................
 4-5-6حجم پسماند تولیدی و ظرفیت محل دفن 979 .............................................................................
 4-5-9عایقبندی محل دفن (الینینگ) 976 ................................................................................................

 4-5-9-9انواع عایق مورد استفاده در محل دفن 976 .................................................................
 4-5-4سیستم جمعآوری شیرابه979 ............................................................................................................
 4-5-7پوشش نهایی پسماند در محل دفن 977 ..........................................................................................
 4-5-۰جمعآوری رواناب سطحی 979 ............................................................................................................
 4-5-5عملیات دفن و بهرهبرداری از محل دفن 971 ..................................................................................
 4-5-9روشهای مدیریت شیرابه تولیدی در محل دفن 9۰۶......................................................................
 4-5-1تولید گاز و کنترل آن در محل دفن 9۰6..........................................................................................
 4-5-1-9گازهای جزئی تولید شده در محل دفن 9۰9................................................................
 4-5-1-6مراحل تجزیه پسماند و تولید گاز در محل دفن 9۰9.................................................
 4-5-1-9کنترل گاز در محل دفن 9۰7...........................................................................................
 4-5-1-4مدیریت گاز تولیدی در محل دفن 9۰5.........................................................................
 4-5-9۶مشکالت بهرهبرداری از لندفیل 9۰9................................................................................................
 4-5-9۶-9آشغال 9۰9..........................................................................................................................
 4-5-9۶-6آتشسوزی 9۰9.................................................................................................................
 4-5-9۶-9حشرات ،موجودات موذی و پرندگان9۰9...................................................................
 4-5-9۶-4آب و هوا 9۰9.....................................................................................................................
 4-5-9۶-7نشست لندفیل 9۰1..........................................................................................................
 4-5-99استفاده مجدد و پایش محل دفن 9۰1............................................................................................

فصل پنجم :پسمانداهی صنعتی

 7-9صنعت956 ................................................................................................................................................................
 7-6پسماندهای صنعتی957 ........................................................................................................................................
 7-6-9صنعت پالستیک 95۰.............................................................................................................................
 7-6-6صنایع غذایی 99۶ ...................................................................................................................................
 7-6-9صنعت سیمان 99۶ .................................................................................................................................
 7-6-9-9فرصتهای بازیافت در صنعت سیمان 999 ..................................................................
 7-6-4صنایع مرمر و گرانیت 997 ...................................................................................................................
 7-6-4-9ضایعات مرمر و گرانیت99۰..............................................................................................
 7-6-4-6اثرات زیستمحیطی ضایعات مرمر و گرانیت و شیوههای 999 ......................... ...
 7-6-7صنعت ریختهگری فلز 999 ...................................................................................................................
 7-6-7-9ماسه ریختهگری991 .........................................................................................................

 7-6-7-9-9کاربردهای ماسه ریختهگری 91۶ ........................................................
 7-6-۰صنعت آهن و فوالد91۶ ........................................................................................................................
 7-6-۰-9پتانسیل بهکارگیری خاکستر ناشی از آهن و فوالد 919 ...........................................
 7-6-۰-6مالحظات نهایی 916 ..........................................................................................................

ویپست
پیوست یک -قوانین ملی و بینالمللی مرتبط با مدیریت پسماند919 ................................................................
قانون مدیریت پسماندها (ایران)914 ...........................................................................................................................
آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 911 .........................................................................................................
آییننامه اجرایی حمل و نقل جادهای مواد خطرناك 6۶5 ......................................................................................
ضوابط محیط زیستی محلهای دفن پسماندهای عادی (ایران) 695 .................................................................
ضوابط و روشهای اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی 66۶ ..........................................................
آییننامه شناسهگذاری پسماندها و ضوابط تعیین حدود تشخیص پسماندهای ویژه 661 .............................
نمونهای از فهرست مدون کشوری پسماندها شامل لیست پسماندهای ویژه (شناسههای * دار) 649 .....
الحاقیات کنوانسیون بازل (درباره کنترل انتقاالت فرامرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها) 649 ................
پیوست دو -مثالهایی از پسماندهای ویژه و صنعتی تولید شده در صنایع مختلف در ایران6۰۰ ................

منابع

منابع 659 ............................................................................................................................................................................
657
نمایه

تقدیم به
انسانهایی كه
به فردایی بهتر
میاندیشند.

مقدمه ناشر
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید ،قدرتی که در مقایسه بـا سـایر
موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکنـد .مکاتـب الهـی ،انسـان را
موجودی کمالطلب و پویا میدانندکه جهتگیری او به سوی خالقش میباشد .از جمله راههـای تقـرب
به خداوند علم است ،علمی که زیبایی عقل اسـت .علمـی کـه در دریـای بیکـران آن هـر ذره نشـانی از
آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد ،تقربش بیشتر میشود .از این روست که به علـمانـدوزی
و دانشآموزی توجهی بینظیر مبذول گردیده است .اما علمآموزی به ابزاری نیاز دارد کـه مهمتـرین آن
کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پاسخگوی این نیاز خواهد بود.
جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایههای علم و دانش و رشـد و شـکوفایی
استعدادها انتشار کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایتهای معنـوی هموطنـان
گرامی بتوانیم گام های مؤثر و ارزشمندی را برداریم .گرچه تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه
اندکمان کارهایی بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد ،ولی اذعان داریم کـه راهنماییهـای شـما عزیـزان
میتواند ما را در ارتقا ی کیفی کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظـر پیشـنهادات و راهنماییهـای شـما
خواهیم بود.
در پایان از همه عزیزانی که در مراحل مختلف تهیه ،تـدوین و چـاك کتـاب از همفــکری و همــکاری
آنها برخوردار بوده ام به خصوص از کمیته حمایت علمی شرکت مدیریت منـابع آب و دفتـر تحقیقـات
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و همچنین آقایان دکتر مهدی مختاری و کیوان ویسی و خانمهـا
مریم غالمـی ،مـریم خشـیج و زهـرا شمسـی زاده (نویسـندگان) و علـیمحمـد خـانی (مـدیر فـروش)
سپاسگزاری نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم.

مهدي خانی
مدیر مسئول انتشارات آواي قلم

پيشگفتار حامی كتاب
گسترش شهرها و افزایش جمعیت ،تغییر الگـوی مصـرف ،ازدیـاد سرسـام آور پسـماند ،توسـعه
صنایع مختلف و همچنین نبود روشهای علمی و مدیریتی مؤثر در مراحل مختلف تولید ،جمـعآوری و
دفع پسماند ،این موضوع را به یکی از معضالت در کشورهای در حـال توسـعه تبـدیل کـرده اسـت .در
کشور ما نیز مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای مسئولین و متولیان امـر مـیباشـد.
علی رغم سابقه نسبتاً طوالنی برخی سازمانهای متولی در زمینه مدیریت پسماند ،هنوز در ایـن زمینـه
بویژه در بخش پسماندهای صنعتی مدیریت اساسی و اصولی انجام نشده است.
در بحث مدیریت پسماندهای صنعتی در کشور بهدلیل فقدان متولیان اجرایـی ،نبـود یـا نقـص
قوانین و همچنین کارآمد نبودن شیوههای نظارتی ،موضوع مدیریت این نوع پسماندها از وضعیت خوبی
برخوردار نیست و حتی آمار دقیقی از میزان تولید و نوع این پسماندها در صنایع مختلف وجود نـدارد و
هنوز هم بسیاری از واحدهای صنعتی در مدیریت پسماند خود دچار مشکل هستند و حتی شـاید درك
درستی از نوع پسماندها و نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی در صنعت ندارند و یـا از قـوانین و ضـوابط
مو جود در این زمینه اطالع کافی ندارند .این در حالی است که بایستی به موازات توسعه صنایع مختلف،
موضوع مدیریت پسماندهای تولیدی در این صنایع نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد تا بتـوان مشـکالت
زیست محیطی ناشی از تولید این پسماندها را به حداقل رساند.
با توجه به اینکه من ابع علمی معتبـر فارسـی در زمینـه مـدیریت پسـماند و بـویژه پسـماندهای
صنعتی در کشور معدود می باشد ،کتاب تالیفی توسط جناب آقـای دکتـر مهـدی مختـاری و همکـارن
محترمشان ،میتواند برای متولیان امر مدیریت پسماند در کشور از جمله سازمانهای مـدیریت پسـماند
و همچنین واحدهای صنعتی مختلف مورد استفاده قرار گیـرد .امیـد اسـت ایـن کتـاب گـامی هرچنـد
کوچک در راستای اعتالی مدیریت جامع پسماند بویژه پسماندهای صنعتی در کشور باشد.

مهندس حميد رضا رحميدل
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري یزد

پيشگفتار
مدیریت مناسب پسماندهای صنعتی و خطرناك ،یکـی از مهمتـرین
نگرانیهای فعلی محیط زیست کشور اسـت .بـا آنکـه سـالیان زیـادی اسـت
مدیریت پسماندهای خانگی توسط شهرداریها انجام میشود اما هنوز بـرای
پسماندهای صـنعتی ،کـه بخـش بسـیار بزرگـی از پسـماندهای تولیـدی را
تشکیل میدهد ،در ابتدای راه هستیم .تصویب قانون مـدیریت پسـماندها در
سال  ،9999تنها اتفاق مهمی بوده که در ایـن سـالها افتـاده اسـت .در ایـن
قانون تصریح شده است که متولی مدیریت پسماندهای ویژه صنعتی ،خود صـنعت اسـت .امـا در عمـل
شاهد وضع فاجعه باری هستیم .اکثر پسماندهای خطرناك تولیدی در صنایع ،به شـکل غیـر قـانونی در
بیابانها ،درهها ،کوهستانها ،جنگلها ،رودخانهها و ..دفع میشـوند و تقریبـاً در تمـام اسـتانهـا محـل
مشخصی برای دفع این پسماندها وجود ندارد .حمل و نقل این پسماندها توسط شرکتهای پیمانکـاری
انجام میشود که تحت نظارت نیستند و هر کاری دلشان بخواهد با این پسـماندها مـیکننـد .اطالعـات
جامع و درستی راجع به مقدار و نوع پسماندهای ویژه صنعتی وجود ندارد و طبیعتاً راهکاری هـم بـرای
مدیریت مناسب آنها وجود ندارد .سازمان محیط زیست کـه طبـق قـانون مـدیریت پسـماندها ،وظیفـه
نظارت بر اجرای این قانون را به عهده دارد به علت ضعف در ساختار کارشناسی و البته فقدان پشـتوانه-
های مالی الزم ،در انجام این وظیفه قانونی ،موفق نبوده است .در دولتهای نهم و دهم ،اقداماتی جهـت
شناسایی پسماندهای صنعتی کشور شروع شد که متأسفانه با تغییر دولت ،آن اقدامات حداقلی هـم بـه
پایان رسید .دهها سال است که در اکثر کشـورها ،قـوانین و دسـتورالعملهـای سـختگیرانـهای بـرای
مدیریت پسماند های صنعتی وجود دارد اما در کشور ما هنوز کمبودهای فراوانی در این زمینه مشـاهده
می شود .شاید یکی از دالیل آن ،فقدان متون معتبر علمی در این زمینه میباشد .متأسـفانه کتـابهـای
معدودی تا به حال در کشورمان در این زمینه چاك شده که اکثراً ترجمه منابع خـارجی بـوده و خیلـی
کاربردی نمیباشند .کتابی که پیش رو دارید تالش دارد تا به زبانی ساده ،اصـول مـدیریت پسـماندهای
صنعتی (باالخص خطرناك) را توضیح داده و با ذکر مثالهای کاربردی مربوط به صـنایع داخـل کشـور،
راهنمایی باشد برای استفاده کارشناسان مرتبط با پسماند چه در سازمان محیط زیست و چه در صنایع
مختلف .البته ساختار کتاب ،علمی است و میتواند مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشتههای مختلف
محیط زیست ،بهداشت محیط HSE ،و بهداشت حرفهای قرار بگیرد .آرزو میکنم ایـن کتـاب تلنگـری
باشد برای شروع اتفاقات خوب و بزرگ در زمینه مدیریت پسـماندهای صـنعتی .در انتهـا از همیـاری و
راهنماییهای دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر علیرضا عسگری در تدوین کتاب تشکر و قدردانی مـی-
نمایم.
دكتر مهدي مختاري
عضو هيأت علمی گروه مهندسی بهداشت محيط -مدیریت پسماند
دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی یزد

