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ABSTRACT

Background & objectives: Hazardous waste have created many problems for human health and
the environment. Due to the direct and indirect risks of the substances listed, data collecting and
doing the proper management of hazardous waste in the country is very important. The aim of
this study has been determining the amount of hazardous waste and how to manage them in the
Semnan city industries in the spring of 1394.
Methods: Firstly, the list of city industries was prepared. In coordination with the concerned
industries, units were identified and after visiting, information on each unit of waste was
collected through questionnaires. After the data collecting, excel software program was used to
draw the related diagrams.
Results: The results showed that the total hazardous waste produced by surveyed industries were
10140 kg per month. From total industries were being produced %8, 33 toxic materials, %25
corrosive materials, %41, 67 explosive materials and %25reactive materials. None of the
industries have the control procedures after disposal.
Conclusions: The results revealed that only 41.66% of the industries had the personnel to collect
hazardous waste. In order to avoid environmental pollution, to establish a management system for
hazardous waste products appears to be necessary. As well as industry recognition, raw materials,
goods and products and the effects of these materials will be very significant in helping to correct
management system.
Keywords: Hazardous Waste; Industries; Semnan.
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قدمهم
ش فرهنـگ  رشد سریع جمعیت، توسعه صنایع و گستر

ترین عواملی هستند گرایی از مهمشهرنشینی و مصرف
زافـزون پسـماندهاي شـهري،    که موجـب افـزایش رو  

صنعتی و کشاورزي در جوامع انسانی شـده انـد. دفـع    
ي اخیــر هــاغیراصــولی پســماندهاي تولیــدي در ســال

ي زیست محیطـی زیـادي را در   هامخاطرات و بحران
جوامع بشـري بـه وجـود آورده اسـت. در ایـن میـان       

پسماندهاي صنعتی به دلیل برخورداري بیشتر از مواد 
دهندویژه اي را به خود اختصاص میگاهخطرناك جای

هـاي  پیشرفت تکنولوژي، دسـتیابی بـه پروسـه   ).4-1(
جدید تولید، جایگزینی مواد مصـنوعی بـه جـاي الیـاف     
طبیعی و سنتز هزاران نوع مـواد و ترکیبـات شـیمیایی    
باعث افزایش حجم پسماندهاي صنعتی و در برخـی از  

ه موارد باعـث تولیـد پسـماندهاي خطرنـاك گردیـد     
).5،6(است

چکیده
توجـه بـه   متی انسان و محیط زیست به بارآورده است. بـا خطرناك مشکالت زیادي را براي سالمواد زائد:هدفوزمینه

غیرمستقیم حاصل از مواد ذکر شده، جمع آوري اطالعات و انجام مدیریت مناسب در خصوص این مواد خطرات مستقیم و
مـدیریت آنهـا در   تحقیق تعیین میزان پسـماندهاي خطرنـاك و نحـوه   . هدف از این در کشور بسیار حائز اهمیت می باشد

.                 بود1394سمنان در بهار سال ایع شهرستانصن
هاي ذیربط، واحدهاي نجهت انجام تحقیق ابتدا لیست صنایع موجود در شهرستان تهیه گردید و با هماهنگی ارگاروش کار: 

امه جمـع آوري  فعال شناسایی و پس از بازدید، اطالعات مربوط به پسماندهاي تولیدي هر واحـد از طریـق تکمیـل پرسشـن    
استفاده شد.مربوطهجهت رسم نمودارهايExcelافزارينرمبرنامهازسپس گردید. 

بود.کیلوگرم در ماه 15140نتایج حاصل نشان داد که کل پسماند هاي تولیدي خطرناك در صنایع مورد بررسی یافته ها: 
پذیر مواد واکنشدرصد25مواد قابل اشتعال و صددر67/41،مواد خورندهدرصد25،مواد سمیدرصد 33/8ها کارخانه

هاي کنترلی پس از دفن نبودند.کردند و هیچکدام از کارخانه ها داراي روشتولید می
صـنایع داراي پرسـنل مخصـوص جهـت     از درصـد  66/41مشـخص شـد کـه فقـط    مطالعـه با توجه به نتایج نتیجه گیري: 

جهت جلوگیري از آلودگی محیط زیست برقراري یک سیستم مدیریتی مناسـب  آوري مواد زائد خطرناك بودند. لذا جمع
، مواد اولیه مورد استفاده، محصـوالت و  همچنین شناخت صنایع.رسدضروري به نظر میيساماندهی مواد زائد امربراي

ود. نمخواهد به سیستم مدیریت صحیح قابل توجه کمک فرآورده هاي آنها و اثرات این مواد 
هاي خطرناك، صنایع ، سمنان: پسمانديکلیدياواژه ه
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امروزه مقدار ضایعات خطرناك تولید شده در صـنایع  
به یک مسئله پرهزینه براي صاحبان صنایع و یک فشار 
مضاعف بر محیط زیست تبدیل شده، کـه یکـی از راه   

ي مطرح در این مسئله، کاهش یا حذف ضایعات هاحل
). در طی پروسه کـار  7(باشدمیهادر منبع تولید آن

ایی و انتقـال و دفـع نامناسـب مـواد زائـد      جصنایع، جاب
صنعتی که بخشی از آن نیز مواد زائد خطرناك اسـت  
مشکالت زیادي را براي انسان و محـیط زیسـت ایجـاد   

اصلی محـیط  عوامل). به طور کلی صنایع بر 8(کندمی
مانند آب، خاك، هوا و بیوسفر اثر کرده و بر سالمت، 

-11(هستندوثر بهداشت و ایمنی کارگران و جامعه م
واژه پسماند صنعتی بـه همـه پسـماندهایی اشـاره     ).9

شوند و یـا از  میدارد که توسط عملیات صنعتی تولید
ــن 5(شــوندمــیفراینــدهاي صــنعتی مشــتق )، کــه ای

باشند:میپسماندها داراي چهار ویژگی عمده زیر
الف) خاصیت پایـداري در طبیعـت و غیرقابـل تجزیـه     

ــودن از نظــر زیســتی ــراي ؛ب ب) قابلیــت کشــندگی ب
د) قـدرت  ؛ ج) اثر تجمعـی و مخـرب  ؛ موجودات زنده

).12(انطباق زیستی
در ایاالت متحده، پسماندهاي داراي چهار ویژگی زیـر  

شوند:میجزء پسماند خطرناك محسوب
؛ (پسماندهاي خیلی اسیدي یـا قلیـایی)  خورندگیالف) 

تعل(پسماندهایی که به راحتـی مشـ  قابلیت اشتعالب) 
پـذیري واکـنش ؛ ج) کننـد) میشوند و آتش ایجادمی

ي ناگهانی چون ها(پسماندهاي بالقوه خطرناك واکنش
(پسـماندهایی کـه   سـمیت ؛ د) کننـد) مـی انفجار ایجاد

ي قابـل  هـا قابلیت پخش مواد خاص به آب در غلظت
).13-15(توجه دارند)

مواد زائد صنعتی به صورت جامد، نیمه جامـد و مـایع   
). 16،17(ه و از تنـوع بسـیاري برخـوردار هسـتند    بود

(جامد، مایع یا لجن) غیـر از پسـماندهاي   پسماندهایی
ي شیمیایی، سـمیت،  هاواسطه فعالیتهرادیواکتیو که ب

یشان هاقابلیت انفجار داشتن، خورندگی یا سایر ویژگی
خطراتـی را بـراي   شوند یا احتماالًمیباعث ایجاد خطر

ر پـی خواهنـد داشـت بـه عنـوان      سالمتی یا محـیط د 
). بعبارتی ماده 17(شوندمیپسماند خطرناك شناخته

زائد خطرناك ترکیبی از مواد زائد جامد است که بـه  
لحاظ مقدار، غلظت یا خصوصیات شـیمیایی و فیزیکـی   

ي شـدید برگشـت ناپـذیر و یـا     هاباعث ایجاد بیماري
ا به کننده برگشت پذیر گردیده و یي ناتوانهابیماري

نحو عمده اي در ایجاد آنها سـهیم باشـند و همچنـین    
زمانی که به درستی تصفیه، نگهـداري، حمـل و نقـل و    
دفع نگردند یا چنانچـه بـه درسـتی مـدیریت نشـوند      
خطر فوري و بـالقوه اي را متوجـه سـالمتی انسـان یـا      

). در واقــع مــدیریت دفــع 16،18(نماینــدمــیمحــیط
پـیش  هـا که از قـرن صحیح مواد زائد مسئله اي است

9فکر بشر را به خود مشغول داشـته اسـت و بـیش از    
ي گونـاگون اقـدام بـه    هاقرن است که انسان به شیوه

دور نمودن مواد زائد از محیط زنـدگی خـود نمـوده    
ي هااست. تنوع و گوناگونی مواد زائد ناشی از فعالیت

مختلف انسان و ماشین در عصر حاضر، توجه بیشتر به 
مدیریت دفـع اساسـی و علمـی مـواد زائـد را      مسئله 

آوري، ي جمـع هاطلب نموده و اطالع از وضعیت شیوه
دفع و دفن مـواد زائـد ضـرورتی گریزناپـذیر جهـت      

ي بهداشتی و جلوگیري از هـدر رفـتن   هاریزيبرنامه
).19(باشدي ملی میهاسرمایه

ي مـدیریت  هـا هزینـه درصد 80تا 60صرف بیش از 
آوري و حمـل و نقـل،   در بخش جمـع مواد زائد جامد

از نظـر  را ارزیـابی ایـن عناصـر مـدیریتی و تـاثیر آن      
ســازد. مــدیریت اقتصــادي و بهداشــتی ضــروري مــی

پسماندهاي صنعتی در کشور ما به دلیل عـدم وجـود   
متولی خاص اجرایی، قوانین و معیارهاي مدون کنتـرل  
کننــده و ارگــان نظــارتی کارآمــد از جایگــاه مناســبی  

وردار نبوده و در بیشتر موارد حتی آمار صحیحی برخ
دسترس نیست. از این رو از میزان تولید این مواد در 

ریزي در خصوص این مواد باید گونه برنامهقبل از هر
نشـت  ).20(خصوصیات کمی و کیفی آنها شناخته شود

متیل ایزوسیانات از یک مخزن در بوپال هند که منجر 
نفـر  2000مرگ تـدریجی  نفر و 500به مرگ فوري 
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شد، آتش سوزي در انبار حـاوي مـواد   1984در سال 
) از مـواردي  1986شیمیایی در کارخانه بازل سوئیس (

هـاي ناشـی از   است که نشان دهنده خطرات و بحران
باشد. در کشور ما نیز حـوادثی  میپسماندهاي صنعتی

مشابه اتفاق افتاده اسـت کـه آتـش سـوزي و انفجـار      
روغن سوخته، تخریب کامل تاسیسـات و  مخزن حاوي 
از ایـن قبیـل اسـت   1383نفر در سال 5مرگ حداقل 

که بسیاري از صـنایع عامـل انتشـار    از آنجایی).21،22(
ي جدید و در بعضـی مـوارد سـبب انتشـار     هاآلودگی
یی مثل مـواد سـرطانزا و سـمی در محـیط     هاآالینده

ــرات  1(هســتند ــوگیري و کــاهش اث ــراي جل ــد ب )، بای
مخرب زیست محیطی صنایع شناخت دقیقی از صنعت 

ي آن، مواد زائد حاصل و نوع اثرات آن هاو فرآورده
).9،23،24(پیدا کرد

کنترل موثر و اعمال یک مدیریت صـحیح مـواد زائـد    
صنعتی براي بهداشت، محیط زیست و مدیریت منـابع  

ــالی   ــت. درح ــوردار اس ــژه اي برخ ــت وی ــه از اهمی ک
به هاعلی رغم رشد صنایع و کارگاهمتأسفانه در ایران

خصوص در شهرهاي بزرگ و با وجود تصویب قانون 
، تحقیقـات جـامع و   1383مدیریت پسماندها در سـال  

اقدامات اساسی در این زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت    
نکات قابـل توجـه در یـک سیسـتم مـدیریت      ).17،25(

پســماندهاي شــیمیایی و خطرنــاك عبارتنــداز: تعیــین 
موجود و کمیت پسماند، تدوین راهبرد ملـی  وضعیت 

مدیریت پسماندهاي شیمیایی و خطرنـاك، مـدیریت   
داري و حمل و نقل، هماهنگی ، نگهآوريجمعدر تولید، 

، آوريجمـع ارنده، دبین مسئوالن واحدهاي تولید، نگه
-28(حمل و نقل، تصفیه و دفع نهایی پسماند شیمیایی

احل صـنعتی شـدن   ایران به عنوان کشوري که مر).26
کند، در چند دهـه اخیـر بـا    خود را به سرعت طی می

ي صـنعتی مواجـه   هـا ي مربوط به آالینـده هادشواري
شده است. رشد سریع صنعت و توسعه صنعتی، محیط 

دهد. میزیست طبیعی کشور را در معرض فشار قرار
ي نامناسـب و  هـا عالوه بر این، اسـتفاده از فـن آوري  

ارآمد در صنایع باعـث مصـرف   قدیمی و مدیریت ناک

ي هـا بی رویه منابع اولیه شده اسـت. شـدت آلـودگی   
و هــامحــیط حاصــل از پســماندهاي موجــود در شــهر

مراکز تجمع صنایع به گونه اي است کـه توجـه منـابع    
علمی و اجرایی جهان را نسبت به دفع بهینه یا بازیافت 

).25،29(اصولی این مواد جلب کرده است
ئــد خطرنــاك صــنعتی تعریــف جــامع و بــراي مــواد زا

یکسانی وجود ندارد و در هر کشور تعریف مواد زائد 
خطرناك متأثر از قوانین، مقررات و شرایط آن کشور

باشد. از دیـدگاه آژانـس حفاظـت محـیط زیسـت      می
گـردد کـه   مـی ترکیباتی از مواد زائد اطالقبه آمریکا 

ت داراي توان تخریب و یا آسیب به سالمت و بهداشـ 
توانند یـک یـا چنـد    میانسان و یا بیوسفر باشند و لذا
مشخصه زیر را داشته باشند: 

ــوژیکی    -1 ــر بیول ــوده و از نظ ــدار ب ــت پای در طبیع
د.نغیرقابل تجزیه درمحیط باش

د.نبراي موجودات زنده کشنده باش-2
د.نداراي اثر تجمعی و یا تاثیرات مخرب باش-3
).17،30(دنته باشقدرت انبساط بیولوژیکی داش-4

گردد که در حد میهمچنین در مرحله تولید کوشش
امکان از ایجاد مواد زائد خطرناك جلوگیري بعمل آید 
و با اصالح فرآینـدهاي تولیـد و مـواد اولیـه مناسـب،      

).31،32(حجم مواد زائد تولیدي را کاهش دهند
در این تحقیـق نحـوه مـدیریت پسـماندهاي تولیـدي      

، با 1394یع شهرستان سمنان در سال خطرناك در صنا
هاي اخیر مطالعـات زیـادي در ایـن    توجه اینکه در سال

باره در شهرستان سمنان انجام نشده و بـا عنایـت بـه    
اهمیت باالي موضوع و همچنین ایجـاد آثـار سـوء در    

گیرند.میمحیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار

روش کار
مقطعـی  -فیپژوهش حاضر به صورت مطالعـه توصـی  

ي خطرنـاك انجـام گرفـت.    هادر مورد میزان پسماند
ي صنعتی سـمنان و تشـریح   هالذا با مراجعه به شهرك

اهداف پژوهش با مسـئولین دسـت انـدرکار شـرکت     
چنین بـا  ي صنعتی و جلب موافقت آنها و همهاشهرك
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آوريجمـع هماهنگی با اداره محیط زیست، اقـدام بـه   
اي اهداف پژوهش گردید. اطالعات مورد نیاز در راست

در این پـژوهش ابتـدا اسـامی تمـامی صـنایع از اداره      
کارخانـه ،  20شهرستان اخـذ گردیـد، سـپس از میـان    

کارخانه در حال فعالیت انتخاب گردید و در 12تعداد
بنـدي شـده بـه بازدیـد و بررسـی      یک برنامـه زمـان  

حمل و نقل، بازیافت و دفع ،آوريجمع،پروسه تولید 
زائد خطرناك ایجاد شده در این صنایع پرداختـه  مواد

ي تولیدي هر واحـد و  هاو اطالعات مربوط به پسماند
ـ       ه نحو ه و مـدیریت آنهـا، بـا توجـه بـه اهـداف مطالع

چنین عوامل مهم شرایط عمومی مورد پژوهش و هم
توسط افراد با حضور هادر مطالعه و تکمیل پرسشنامه

ـ آوريجمعدر هر واحد صنعتی  ي هـا د. کارخانـه گردی
شده در شرق شهرستان سـمنان قـرار داشـتند و    ذکر

ــیمیایی، دارو  ــواد ش ــد م ــه تولی ــدر زمین ــزي و ی ی، فل

فلزي در حال فعالیت بودنـد. از آنجـایی کـه ایـن     غیر
احتمال وجود داشت که صنایع از دادن اطالعات صحیح 
ــه آگــاهی   ــدا نســبت ب ــذا در ابت ــد، ل خــودداري نماین

داف و فوایــد تحقیــق اقــدام و مســئولین صــنایع از اهــ
سپس در خصوص تکمیل پرسشـنامه اقـدام گردیـد و    
در نهایت اطالعات بدست آمده به برنامه نرم افزاري 

Excel-2012ي مربوطــه رســم هــامنتقــل و نمــودار
گردید. 

یافته ها
ــل پرسشــنامه  ــایج حاصــل از تکمی ــر اســاس نت ــاب و ه

لیـدي  ي توهـا ي به عمل آمده، کل پسـماند هابازدید
ي مــورد بررســی در شــهر هــاخطرنــاك در کارخانــه

که نتـایج در  کیلوگرم در ماه محاسبه گردید15140
آمده است.1جدول 

1394ي خطرناك تولیدي صنایع شهر سمنان بر حسب کیلوگرم در ماه در سال هامیزان کل زباله.1جدول 
نام کارخانه میزان زباله خطرناك تولیدي در ماه بر 

وگرمحسب کیل
ي تولیدي در ماه بر هامیزان کل زباله

حسب کیلوگرم
1صنعت شماره  4000 4000
2صنعت شماره  200 1000
3صنعت شماره  200 500
4صنعت شماره  40 200
5صنعت شماره  1400 1400
6صنعت شماره  100 100
7صنعت شماره  40 100
8صنعت شماره  70 120
9صنعت شماره  560 560

10عت شماره صن 1000 1025
11صنعت شماره  6000 6120
12صنعت شماره  1530 1830

نشــان داده شــده اســت 1همــانطور کــه در جــدول 
بیشترین مقدار زباله تولیدي مربوط به صنعت شماره 

7و 4و کمترین مقدار مربوط به صـنعت شـماره   11
ــاك و 2جــدول باشــد.مــی جــنس مــواد زائــد خطرن

نهــا را از لحــاظ خطرنــاکی، فیزیکــی و بنــدي آتقســیم
ترکیب آنها در صنایع شهرستان سمنان در بهـار سـال   

دهد.مینشان1394
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1394از لحاظ خطرناکی، فیزیکی و ترکیب در صنایع شهر سمنان در سال هاجنس مواد زائد خطرناك و تقسیم بندي آن.2جدول
نام کارخانه نوع مواد زائد از لحاظ خطرناکی وع ماده زائد از لحاظ فیزیکین ترکیب ماده زائد خطرناك

1صنعت شماره  خورنده ،واکنش پذیر مایع ماده زائد آلی
2صنعت شماره  سمیت جامد ماده زائد غیر آلی
3صنعت شماره  واکنش پذیر جامد ماده زائد معدنی
4صنعت شماره  - نیمه جامد ماده زائد کم خطر
5صنعت شماره  خورنده ازگ -
6صنعت شماره  اشتعال پذیر جامد ماده زائد آلی
7صنعت شماره  اشتعال پذیر مایع ماده زائد آلی
8صنعت شماره  اشتعال پذیر مایع مواد زائد غیر آلی
9صنعت شماره  واکنش پذیر گاز -
10صنعت شماره  خورنده گاز -
11صنعت شماره  اشتعال پذیر جامد ماده زائد روغنی

12شماره صنعت اشتعال پذیر جامد ماده زائد آلی

انواع مواد زائد از لحاظ خطرناکی در صنایع شهرستان سمنان . 1نمودار
1394بهار سال در

شـود در صـنایع   مـی مشخص2همانطور که از جدول 
شهرستان مواد زائد ایجاد شده به صورت جامد، مایع 

ــ هـا و نیمـه جامـد و داراي خاصـیت    ذیري، ي اشـتعال پ
خورندگی، سمیت و واکنش پذیري بودند که درصـد  

انواع مـواد زائـد خطرنـاك بـر اسـاس تقسـیم بنـدي        
آمده است.1چهارگانه در نمودار 

دهد که در صنایع شهرسـتان چهـار   مینشان1نمودار 
ــد  ــوع از مــواد زائ ــده ســمی، اشــتعالن ــذیر و خورن پ

ــنش ــد واک ــذیر تولی ــیپ ــداري   م ــراي نگه ــوند. ب ش
ي هاشده از روشي خطرناك در صنایع ذکرهاپسماند

ي هـا روش2شد کـه در نمـودار   میمختلفی استفاده
، بیشـتر  2مطابق نمودار نگهداري مشخص شده است.

ــه  ــمنان، از کیس ــتان س ــنایع شهرس ــاص ــایلونی و ه ي ن
ي داخـل فلـزي بـراي نگهـداري مـواد زائـد       هـا بشکه

کردند.میاستفاده
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1394جنس ظروف نگهداري مواد زائد خطرناك در صنایع شهرستان سمنان در سال . 2نمودار
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بحث
مشـخص شـد کـه    )1(نمـودار  از نتایج بدست آمـده 

داراي پرســنل مخصــوص هــادرصــد کارخانــه66/41
درصـد  25حمل و نقل مواد زائـد خطرنـاك بودنـد.    

ي مورد پـژوهش فاقـد تجهیـزات ایمنـی و    هاکارخانه
ي آموزشی جهـت پرسـنل خـود    هافاقد کالس66/41

شـده  ا توجه به مخاطرات مـواد زائـد ذکر  که ببودند 
ي آموزشی و تهیه تجهیـزات ایمنـی   هابرگزاري کالس

رسـد و توجـه خــاص   مـی مناسـب ضـروري بـه نظــر   
طلبـد.  مـی مسئولین و مدیران صنایع را در این زمینـه 

یریت در تحقیقی که قوامی و همکاران در خصوص مد
مواد زائد خطرناك شهرستان سنندج انجـام داده انـد   

ابهی در ایــن زمینــه رســیده انــد. نیــز بــه نتیجــه مشــ
چنین در تحقیـق انجـام شـده توسـط شـهریاري و      هم

همکاران در رابطـه بـا مـواد زائـد صـنعتی شهرسـتان       
). 9(بیرجند نتایج مشابهی به دست آمده است

زبالـه توسـط   آوريجمعهادرصد کارخانه66/91در 
ــه صــورت درصــد از 33/8گرفــت. مــیخــود کارخان

هـا درصـد از آن 33/33باز و از ظروف سرهاکارخانه
بسته جهت نگهداري مواد زائد خطرناك از ظروف سر

داراي هـا تعداد کمـی از کارخانـه  کردند ومیاستفاده
به طور متوسط بـه ازاي هـر   برچسب مناسب بودند. 

در مـاه کیلـوگرم 15140واحد تولیدي در شهرستان
هادرصد از آن33/8که شدمیزباله خطرناك تولید

درصد مـواد خورنـده،   25مواد زائد خطرناك سمی، 
درصـد مـواد   25درصد مواد قابـل اشـتعال و   67/41

کردنـد. بیشـترین میـزان    مـی پذیر تولیدزائد واکنش
ي صنعتی به شکل جامـد  هاپسماند تولیدي در شهرك

مشـخص 1شد. همان طور که از نمـودار  بامیو مایع
شود بیشـتر سـهم مـواد زائـد خطرنـاك تولیـدي       می

باشـد  میمربوط به مواد زائد اشتعال پذیر و خورنده
50و مقدار مواد سـمی کمتـرین مقـدار بـوده اسـت.     

شدند و مورد میدرصد مواد زائد خطرناك بازیافت
د گرفتند. پس از دفن مواد زائمیاستفاده مجدد قرار

گرفت.نمیگونه مراقبتی صورتهیچ

در تحقیقی که احـرام پـوش و همکـاران در خصـوص     
، حمـل ونقـل و دفـع مـواد     آوريجمعبررسی سیستم 

دادنـد زائد صنعتی در صنایع بزرگ شـهر یـزد انجـام    
نکته بارز فقدان مدیریت صحیح این زائدات خطرناك 

که در تحقیق انجام شـده نیـز عـدم وجـود     )33(بود
یت صحیح و عدم اطالع کافی در خصوص مـواد  مدیر

ـ       هزائد خطرناك بسـیار مشـهود و بـارز بـود کـه توج
طلبد.میخاصی را در این زمینه

در در این ارتباط در تحقیقـی کـه دونلـی و همکـاران    
خصوص بررسـی بیولـوژیکی و شـیمیایی پسـماندهاي     

ــاك صــنعتی انجــام  ــد دادنــد،خطرن وجــود مــواد زائ
بیولوژیکی در پسماندهاي صنعتی خطرناك شیمیایی و 

زایی و سرطانزایی دارنـد بـه اثبـات    که خاصیت جهش
در تحقیق انجام شده در صنایع شهرسـتان  ). 34(رسید

د خطرناك بـه  یسمنان نیز وجود هر چهار نوع مواد زا
اثبات رسید که عدم توجه کافی در خصوص هرکـدام  

توانـــد خســـارات مـــیاز مــواد زائـــد ذکـــر شـــده 
پذیري بر محیط زیست وارد نماید. ناجبران

(خطرناك) به دلیل خواص مدیریت مواد زائد صنعتی
گانه مدیریت ویژه اي که دارند، عالوه بر مراحل شش

مواد زائد شهري، که شامل تولیـد، ذخیـره در محـل،    
، حمــل و نقــل، پروســه و بازیافــت و دفــعآوريجمــع

ت باشد، داراي دو مرحله اضافی شامل کاهش سمیمی
هاي بعد از و تقلیل پتانسیل ایجاد مخاطرات و مراقبت

که این موضـوع در خصـوص دفـع    )35باشد (میدفع
که بـا  ئد خطرناك مورد تحقیق مشاهده نشدمواد زا

ریـزي در ایـن   توجه به اهمیت موضوع لـزوم برنامـه  
رسد.میرابطه بسیار ضروري به نظر

ورت پسماندهاي خطرناك شیمیایی که در زمین به ص
شوند، به مرور زمـان در داخـل   میغیربهداشتی دفن

ــوذ  ــاك نف ــیخ ــت وارد آب م ــد و در نهای ــاي کنن ه
شوند. همچنین ممکن اسـت بـه سـمت    میزمینیزیر
یابند و آنها را از ي سطحی نیز گسترش هاو آبهاچاه

قابل استفاده کنند. تخلیه این مـواد در  نظر شرب، غیر
ـ     تن سیســــتم فاضــــالب موجــــب از بــــین رفـــ
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شود که در کار تصفیه فاضالب میییهامیکروارگانیسم
و هـا نقش دارند. این مسـئله بـه عـدم تصـفیه پسـاب     

که بعد از دفـن  یی). از آنجا36(شودمیفاضالب منجر
ــد ذکر  ــواد زائ ــوص   م ــی در خص ــدام خاص ــده اق ش

گرفت. لذا احتمـال  نمیي بعد از دفن انجامهامراقبت
ي زیرزمینـی منطقـه وجـود    هابه آبهاانتقال آالینده

دارد. 

نتیجه گیري
با توجه بـه نتـایج فـوق جهـت جلـوگیري از آلـودگی       
محیط زیست، ادامه روند شناسایی مـواد زائـد جهـت    
تکمیل اطالعات، برقراري یک سیستم مدیریتی مناسب 
و توسعه نرم افزار مـدیریت بانـک اطالعـاتی و وضـع     

ــل آن    ــراي کام ــررات و اج ــوانین و مق ــاق ــه ت جه
شـهرك صـنعتی سـمنان امـري     ساماندهی مواد زائد

رسد. میضروري به نظر

و قدردانیتشکر 
مصـوب  747مقاله حاضر از طـرح تحقیقـاتی شـماره    

دانشگاه علوم پزشـکی سـمنان منـتج شـده اسـت کـه       
بــه خــاطربدینوســیله ازکمیتــه تحقیقــات دانشــجویی 

ي هـا همکاري و تامین تسهیالت الزم و همچنین حمایت
ي و معنوي دانشگاه علوم پزشکی سمنان تقـدیر و  دام

.آیدمیتشکر به عمل
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