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چکيده
زمينه و هدف :با افزایش پسماندهای صنعتی خطرناک و کمبود قانون های الزم برای مدیریت پسماند مشکالت دکدی دب برخکی ن کا
ایران به ودود آمده است .هدف این تح یق ابزیابی شرایط دمع آوبی  ،حمک و ن ک  ،بازیافکت و دفکع پسکماندهای صکنعتی دب شک رک
صنعتی عباس آباد ت ران می باشد.
روش بررسی :این تح یق م طعی بوده و به وسیله پرشس نامه و گشت میدانی دب سال  2931ت یه شده است.
يافتهها :دب ش رک صنعتی عباس آباد  06666تن دب سال یا  201تن دب بوز پسماندهای صنعتی مختلف تولید می شود .بیشترین تولیکد
پسماندها مربو به پسماندهای صنایع فلزی با  13191تن دب سال یا  %06و کمترین تولید پسماندها مربو به پسماندهای صنایع نسادی
با  91تن دبسال یا  %2ک می باشد .بیش از  36دبصد صنایع مودود دب ش رک پسماند صنعتی تولید می کنند.
بحث و نتيجهگيری :دفع ن ایی این پسماندها عمدتا به وسیله فروش به میزان  %55مکی باشکد .پسکماندهای بیشکتر صکنایع دب شک رک
پتانسی بازیافت و استفاده مجدد با دابند و این م داب برابر  %9931می باشد.
ب ترین و اقتصادی ترین و محیط زیستی ترین فعالیت مدیریتی ش رک ممانعت از تولید  ،افزایش پتانسی بازیافت و استفاده مجدد از مواد
با تاکید بر دداسازی از مب دا تولید و افزایش دداسازی مالانیالی و کاهش تولیدا دوب بیز می باشد.
واژههای کليدی :مدیریت پسماند  ،پسماندهای صنعتی  ،ش رک صنعتی  ،بازیافت  ،عباس آباد.

( -*2مسوول مالاتبا ) :کابشناس ابشد مدیریت ،برنامهبیزی و آموزش محیط زیست ،دانشالده محیطزیست دانشگاه ت ران ،ت ران ،ایران.
 -1استاد گروه برنامه بیزی مدیریت و آموزش محیطزیست ،دانشالده محیط زیست ،دانشگاه ت ران ،ت ران ،ایران.
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Industrial Waste Management (Case study: Abbas Abad Industrial Park)
Soudeh Pazouki 1*
soude@yahoo.com

Hamidreza Jafari 2
Abstract
Background and Objective: Increasing hazardous industrial waste and lack of necessary regulations
for their management have led to serious problems in some parts of Iran. The aim of this study was to
evaluate the situation of collection, transportation, recycling, and disposal of hazardous industrial
wastes in Abbas Abad Industrial Park of Tehran, Iran.
Method: This study was a descriptive cross-sectional study performed using questionnaires and local
visit during 2013.
Findings: In Abbas Abad Industrial Park, 60,000 ton/year or 165ton/day of different industrial waste
is produced. The largest proportion of waste includes metal waste which is about 47,232 ton/year or
80%. The smallest proportion is textile waste which is produced at a rate of 34 ton/year or 1%. 90% of
the active industries at the Park produce solid industrial waste.
Conclusion: Disposal of these wastes is mainly done by selling to trading agencies in amount of about
55%. The wastes of most industrial units at this Park have the potential to be recycled and re-used in
other industries in amount of about 33.2%. The best, most economic, and most environment-friendly
waste management activity in Abbas Abad Industrial Park is prevention of production, increase in the
potential of recycling, and reuse of material with emphasis on sorting at the production site, increase
of mechanical sorting, and decrease in production of disposable waste.
Keywords: Solid Waste Management, Iindustrial Solid Waste, Industrial Park, Recycle, Abbas Abad.
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مقدمه
مدیریت پسماندهای صنعتی یالی از شیوه های بسکیاب مناسک

به کاهش پسماند و منشا پسماند ،به طوب قاب تکود ی ککاهش

برای ایجاد تعام و پیوند بین صنعت و محیط زیست و ککاهش

می یابد (.)0

اثرا سوء فعالیت های صنعتی دب محیط زیست می باشکد ککه

مدیریت پسماند پایداب دب چشم انداز اکولکوژی صکنعتی چکالش

چنکین مککدیریتی بکا اسککتفاده از بوش هکای مختلفککی از دملککه

عظیمی برای متدولوژی حاضر آنالیز پسماند دب م یاس شک رک

پیشگیری از آلودگی یا کمینه سازی پسماندها دب مبدا تولیکد و

صنعتی به ودود می آوبد ( .)3دب ایران بخش اعظکم مسکوولیت

دب داهایی که پسماندها تولید مکی شکوند ،بازیافکت و اسکتفاده

ایجاد ش رک های صنعتی به ع ده دولت است و شرکت ش رک

مجدد قاب اعمال است (.)2

های صنعتی و صنایع کوچک ایکران بکه عنکوان معاونکت وزاب

پسماندهای صنعتی به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیکت هکای

صنایع و معادن این خدمت بسانی با انجام می دهند (.)26

صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع گاز  ،نفکت و
پتروشیمی ،نیروگاهی و امثال آن اعم از بکراده هکا  ،سکربیزها و
لجککن هککای صککنعتی گفتککه مککی شککود ( .)1دب تعریککف دیگککر،
پسماندهای صنعتی به تمام پسماندهای حاص از فعالیت هکای
صنعتی یا فرایندهای تولیدی اطتق می گردد (.)1
ش رک های صنعتی به عنوان پایگاه های اصلی مراککز تولیکدی
با ابعاد کوچک و متوسط کشوب فعالیت می کنند .این ش رک ها
با ابایه خدما زیر بنایی الزم به دابندگان سرمایه های کوچکک
که دب فالر تولید هستند باه آن ها با برای ادرایی کردن افالاب و
چشم اندازهایشان همواب می سکازند و مودک

بشکد اقتصکادی

کشوب می شوند )9(.بدی ی است انجکام چنکین ککابی نیازمنکد
سرمایه گذابی زیادی است که بردوش دولت یا سرمایه گذابانی
است که بتوانند از پس چنکین امکری برآینکد و از حمایکت الزم
برخوبداب شوند.
با افزایش پسماندهای صنعتی خطرنکاک و کمبکود قکانون هکای
الزم برای مدیریت پسماند مشالت ددی دب برخی ن ا ایکران
به ودود آمده است ( .)5امروزه مشاهدا اپیدمیولوژی کافی که
بطوب قوی ابتبا بین بیمابی ها و پسکماندهای خطرنکاک با بکا
عوابض مردمی حمایت می کنند انجام گرفته است (.)0

روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع بربسی م طعکی اسکت زیکرا بکه بربسکی و
توصیف قلمرو موبد مطالعه به منظوب دستیابی و ابزیکابی نحکوه
عملالرد بوند مدیریت دفع زباله های صنعتی می پردازد.
دامعککه مککوبد پککژوهش ش ک رک صککنعتی عبککاس آبککاد و بوش
گردآوبی داده ها با استفاده از بوش میکدانی و نیکز مصکاحبه و
مشاهده انتخاب شده اند  .هم چنین از پرسش نامه ای به سبک
لیالر به عنوان ابزاب گردآوبی داده ها ب ره گرفته شده اسکت و
با توده به این که براساس نتایج تح یق مکی تکوان باهالابهکای
مناسک با ابایککه و از آن هککا با اسککتفاده کککرد ،ماهیککت تح یککق
کاببردی است که مراح تح یق به شرح ذی انجام شد:
 مطالعه کت  ،مجت  ،م اال  ،پایان نامه ها و.... شناسایی و تعیین محدوده تح یق شکام شناسکایی و طب کهبندی گروه های صنعتی  ،بازدید از صنایع فعال مودود
 ت یه پرسش نامه و مصاحبه تجزیه و تحلی نتایج یافته ها با استفاده از نرم افزاب بایانکه ایو ت یه گزابش ن ایی
موقعيت جعرافيايی و وضععيت فعلعی رع رن صعنعتی

توسعه صنعتی پسماندهای پیچیده ای با تولید می کنند که این

عباسآباد

پیچیدگی ف ط شام به م داب پسماندها نیست ،بلاله ترکی آن

ش رک صنعتی عبکاس آبکاد دب ش رسکتان پاکدشکت دب محکوب

ها با هم دب برمی گیرد )3( .ع تنی است فرض کنیم که م ادیر

ت ران گرمساب بعد از پلکیس باه شکریف آبکاد دب  16کیلکومتری

پیش بینی شده پسماندها با توسعه تالنولوژی ددید ،طرحهکای

بزبگراه امام بضا به مختصا دغرافیکایی 95دبدکه و10دقی که
و95ثانیه شمالی و 52دبده و 56دقی ه  93ثانیکه شکرقی واقکع
شده است  .آب مصرفی ش رک از هفکت حل که چکاه عمیکق دب
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Table 1-The total number of settlements by
groups

آب از طریق شباله آبرسانی ش رک که به طوب کام ادرا شکده

رديف

گروه صنعتی

تعداد

به واحدهای صنعتی می بسد .برق تامین شده ش رک دب حکال

2

غذایی و آشامیدنی

903

حاضکر  06مگکا وا اسکت ککه دابای شکباله توزیکع بکرق 226

1

نسادی و پوشاک

32

9

سلولزی

36

1

شیمیایی و پتستیک

912

5

کانی و غیرفلزی

00

کیلککومتری و شککباله بوشککنایی  05کیلککومتری مککی باشککد .گککاز
ش رک از شباله گاز سراسری تامین شده است و از طریکق یکک
شباله  226کیلومتری دب اختیاب واحدها قراب می گیرد .
براساس اطتعا مودکود واحکدهای صکنعتی شک رک صکنعتی

0

عباس آباد از لحاظ نوع فعالیت های صنعتی بکه  0گکروه عمکده

3

طب ه بندی شده اند  .تعداد قرابدادهایی که دب این ش رک برای
ایجاد واحد های صنعتی منع د گشته است  1631بوده اسکت و

فلزی و ماشین سازی 2610
برق و الالترونیک

36

دمع

1631

برای  19101نفر اشتغال ایجاد شده است  .همکانطوبی ککه دب

يافته ها

ددول ( )2متحظه می شود بیشترین تعداد قرابدادهای منع ده

ميزان پسماند های توليدی صنعتی

برای احداث واحدهای فلزی و ماشین سازی  2610قرابداد مکی

پسماندهای تولید شده دب ش رک ،ماهانه بیش از 1351تن و به

باشد  .و پس از آن واحدهای صنعتی غذایی و آشامیدنی با 903

عبابتی  06666تن دب سال می باشد .گکروه صکنایع فلکزی بکا

قرابداد با شام می شکود.کمترین قکرابداد منع کده متعلکق بکه

 9390تن دب مکاه و  06دبصکد پسکماند بیشکترین و بعکد از آن

صنایع کانی غیر فلزی است که شکام صکنایع شیشکه و بکتن و

گروه غذایی بکا  101تکن دبمکاه و  26دبصکد پسکماند و گکروه

سنگ نسوز و ..می باشد که  03قرابداد با دببر می گیکرد .ایکن

نسادی با  1/0تن دب ماه و2دبصد پسماند کمترین پسماندهای

ش رک با می توان فعال تکرین شک رک صکنعتی ایکران دانسکت

تولیدی صنعتی با به خود اختصاص می دهند ( .شال . )2

(ددول  .)2براساس آماب برگرفته از ش رک صنعتی عباس آبکاد،
دب حال حاضر  2916واحد صنعتی فعال دب این شک رک ودکود
دابد که به تولید مشغول هستند .
جدول  -0تعداد کل قراردادهای ر رن به تفکيک گروه-
ها

رکل  -0ميزان توليد پسماند به تن در ماه
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Figure 1-Amount of waste per tonne per month

همانطوبی که از ددول ( )1مشخص می گردد ،تعداد کابکنان

با  90دبصد بیشکترین و گکروه صکنایع نسکادی بکا  2/3دبصکد

با میزان تولید پسماند بابطه مست یم داشته و با افکزایش تعکداد

کمترین تعداد کابکنان با دابا می باشند .

کابکنان میزان تولید پسماند بیشتر می شود .گروه صنایع فلزی

جدول -1کل پسماند های توليدی به تفکيک برحسب کيلوگرم در ماه
Table 2-Total produced waste per kilogram per month

گروه

پسماند فروخته رده پسماند بازيافتی پسماند تحويلی کل پسماند تعداد کارکنان
5233

6

003

5001

169

کانی غیرفلزی

13

6

23131

23919

2021

سلولزی

1009

6

6

1009

933

نسادی

116653

91360

02130

116221

9309

شیمیایی

913030

6

290021

101322

9056

غذایی

1260003

2060536

120101

9390602

0162

فلزی

51012

6

9501

01099

1090

برق و الالترونیک

1353331

2012135

190633

1359063

19101

دمع

منشا توليد پسماندهای صنعتی
فلز آهنی با  1013تن دب مکاه بکا  59دبصکد و بعکد از آن مکواد

با 6/653تن دب ماه زیر 2دبصد کمترین منشا تولید پسماند هکا

معدنی با  2619تن دب ماه با  16دبصد بیشترین ونکان خشکک

با تشالی می دهند (شال .)1

رکل  -1مقايسه منشا توليد پسماندهای صنعتی واحدهای صنعتی برحسب تن در ماه
Figure 2- Comparison of the origin of industrial waste production by industrial units in terms of tons per
month
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بررسی نحوه دفع پسماندهای صنعتی
باتوده به ددول ( )1و شال ( )9از  1351تن پسماند تولیکدی

م داب مربو به مواد معکدنی بکا  301تکن دب مکاه و بعکد از آن

دب ماه بیش از 2011تن دب ماه بازیافت مکی گکردد ککه معکادل

مربو به فلز آهنی با  992تن دب ماه و کمترین مربو به م کوا

 99/1دبصد ک پسماند تولیدی دب مکاه مکی باشکد .بیشکترین

با  6/102تن دب ماه می باشد.

رکل  -9ميزان پسماندهای بازيافتی برحسب تن در ماه
Figure3-The amount of recycled waste per tonne per month

ذخيره در محل
بوزانه معادل  2130تن انواع پسکماند تحویک خکدما عمکومی

ازاین بو معموال دب قسمت های مختلف ش رک پسماند به چشم

ش رک می شود .م رب شد بخش اعظم پسماندهای تولید شکده

می خوبد که نشان از عدم ودود سیستمی مناس برای ذخیره

دب واحدهای صنعتی و یا تجابی و خدماتی ش رک که دب داخ

دب مح ک دابد .براسککاس اظ ککابا مککدیریت ادرایککی ش ک رک،

سبدهای ساخته شده از توب سکیمی و فکوالدی ککه دب منکاطق

پسماندهای فضای سبز و پسماندهای حاص از نظافت و بفت و

مختلف ش رک نص شده است بیخته شود.

بوب توسط کابگران فضای سبز دب داخ کیسه های پتستیالی

بنابر اظ ابا مسوولین ادرایی ش رک محتکوای ایکن سکبد هکا

دمع آوبی شده و دب ن کا مختلکف شک رک دب کنکاب دکداول

یک بوز دبمیان توسط کابگران برداشته شده و دب ماشین هکای

گذاشته می شوند تا توسکط ماشکین آال دمکع آوبی گردنکد.

دمع آوبی بیخته می شوند .بنابراین ظروف ذخیره از نوع ثابت

نخاله های ساختمانی نیز دب پکای ککاب و بوی زمکین دپکو مکی

محسوب می گردد هرچند دب زمین ثابت نشده انکد .ابعکاد ایکن

گردند .پسماندهای صنعتی تولید شده نیز دب داخک واحکدهای

سبدها 36دب 36دب 216سانتی متر بوده و به طوب متوسط 006

صنعتی نیز به بوش های مختلف از قبی بیختن دب یک گوشکه

لیتر حجم دابند.

از کابخانه  ،بیختن دب شباله ها و نظیر آن نگه دابی می شکوند

براس اس مشاهدا مشاوب تعداد زیادی از این ظکروف بکه دلیک

و به طوب کلی سیستم ذخیره دب مح آن ها ددا می باشد.

ضربه خوبدن دچاب تغییر شال های ددی شکده و هکم چنکین

همان طوبی که ازددول( )1و شال ( )1مشخص می گکردد از

براساس اظ ابا مسوولین کابخانجاتی که پرسکش نامکه بکرای

 1359تن پسماند تولیدی 1353 ،تن پسماند فروخته می شوند

ایشان تالمی شده است دمع آوبی پسماند از ایکن ظکروف بکه

که معادل  55دبصد ک می باشد  .گروه فلز آهنی با  1210تن

صوب نمی گیرد که دایماً م ادیری از پسکماند دب

دب ماه و بعد از آن گروه مکواد فسکاد پکذیر بکا  131تکن دب مکاه

د اخ آن ها ودود داشته و باعث آلکودگی سکطش شک رک مکی

بیشکترین و گککروه شیشککه و مککواد شکیمیایی بککا  5تککن دب مککاه

گردد.

کمترین میزان پسماند فروخته شده با دابا هستند.

طوب مناس
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رکل  -1ميزان کل پسماند فروخته رد به تفکيک برحسب تن در ماه
Figure 4-The total amount of waste was sold, broken down by tone per month

پردازش و بازيافت
دبش رک صنعتی عباس آبکاد دب حکال حاضکر سیسکتمی بکرای

بازیافتی با تشالی می دهند که با بازگرداندن آن ها بکه چرخکه

پردازش پسماندهای صنعتی ودود نکدابد و پسکماندهای دمکع

تولید می توان هزینه های اولیه با تا حدودی کاهش داد .بکرای

آوبی شده با همان وضکعیت بکه محک دفکن بکرده مکی شکوند.

این امر الزم است صنایع تشکویق بکه ایجکاد تسک یت مناسک

بنابراین پسماندهای تحوی شده به خدما عمومی شک ر هکی

شوند و دب صوب لزوم اعمال قانون گردد و صنایع بکه بازیافکت
و تصفیه و استفاده مجدد از پسماندهای صنعتی توسکط

گونه سیستمی برای بازیافت ندابند  .از آن داککه محک دپکوی

ترغی

ش رک نیز توسط نگ بانی کنترل می شود ،بازیافت نیکز توسکط

مدیریت شک ر صکنعتی صکوب پکذیرد .تکرویج برنامکه معاوضکه

افراد غیر مرتبط انجام نمی شود .تعدادی از واحکدهای صکنعتی

تولیدا فرعی یک کابخانه و استفاده از آن ا به عنوان ماده خام

باساً نسبت به بازیافت بخشکی از پسکماندهای خکود اقکدام مکی

دب کابخانه های دیگر یک بوش بازیافت مناس می باشد.

کنند  .این بازیافت شکام اسکتفاده مجکدد پسکماند دب فرآینکد

با توده به ددول( )1و شال ( )5مشخص مکی گکردد از 1359

مودود و با سایر فرآیندها می باشکد  .نزدیکک بکه  2012/5تکن

تن پسماند تولیدی 190 ،تن دب ماه به خدما عمومی شک رک

پسماند به طوب ماهانه دب داخ واحدها موبد بازیافت یا استفاده

تحوی داده مکی شکود  .گکروه فلکز آهنکی بکا  232تکن دب مکاه

مجدد قراب می گیرد .همان طوبی که از شال ( )9مشخص می

بیشترین و گروه نان خشک با 6/63تن دب ماه کمترین پسکماند

گردد مواد معدنی  301تن  ،م وا 102تن  ،فلز آهنی  992تن و

تحویلی می باشند.

فلز غیکر آهنکی 130تکن دبمکاه بیشکترین م کداب پسکماندهای

رکل-5ميزان کل پسماند تحويلی به خدمات عمومی ر رن برحسب تن در ماه
Figure 5-The total amount of waste delivered to the public utilities of the city in terms of tons per month
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جابه جايی و انتقال
سیستم دابه دایی و انت ال پسماند دب ش رک صکنعتی عبکاس

پسماند دب این ماه ها بکه سکختی صکوب مکی گیکرد .شک رک

آباد دبحال حاضر سیستم بسیاب ساده ای متشال از دو دستگاه

صنعتی عباس آباد دابای سیستم انت ال مجزا نیسکت و ماشکین

خاوب و یک موتوب سه چرخه می باشکد ککه مالالیکت آن هکا دب

آال دمع آوبی پسماند عملیا انت ال بکه محک دفکن با نیکز

اختیکاب هیکا امنککای شک رک اسکت  .بوی هککر خکودبو  1نفککر

انجام می دهند  .ایستگاه انت ال خاصی نیز برای پسماندها ودود

کابکنان به ابایه اشتغال دابند.

ندابد.

این ماشین آال تن ا به دمع آوبی پسکماندهای مودکود دبون

پسماند ویژه یا خطرناک  ،پسماندهایی هسکتند ککه بکه دلیلکی

س بد های فلزی و یا کیسه های پتستیالی حکاوی پسکماندهای

قابلیت های خود مبنی بکر تجمکع و پایکدابی دب محکیط و هکم

حاص از فضای سبز و بفت و بوب می پردازنکد .بنکابراین دابکه

چنین خصوصیا نامطلوب برای حیکا و محکیط زیسکت بایکد

دایی و حم بخش اعظم پسماندهایی که دب داخک واحکدهای

تحت مراقبت های شدید قراب گیرند براساس شال ( )0مشخص

صنعتی تولید می شود ،به ع ده خود تولید کننکده اسکت  .ایکن

می گردد میزان پسماندهای ویژه تولیدی  296تن دب مکاه مکی

ماشین اال دب بوز حدود  256تن پسماند با باید حمک کننکد

باشد که معکادل  1/0دبصکد کک پسکماندهای تولیکد شکده دب

که این پسماندها با به مح دپوی ش رک حم می نمایند.

ش رک است .بیشترین م کداب پسکماند ویکژه تولیکدی دب گکروه

براساس اظ ابا مدیر ادرایی ش رک بوزانه هرخودبو اقدام بکه

شیمیایی و پتستیالی بوده با  225تن دب ماه و بعد از آن فلکزی

دمع آوبی پسماند  166واحد صنعتی می نماید و تناوب دمکع

و ماشین سازی با  0تن دب ماه و برق و الالترونیک بکا  0تکن دب

آوبی پسماند از هر واحد یک بوز دب میان است ،با توده به آماب

ماه و دب آخر گروه سلولزی با  6/611تن دبماه قراب دابند .

هواشناسی منط ه و ودود  10بوز یخبنکدان عمکت دمکع آوبی

رکل  -2ميزان کل پسماندهای ويژه توليدی توسط واحدهای صنعتی برحسب تن در ماه
Figure 6- The total amount of special wastes produced by industrial units in terms of tons per month

بحث و نتيجه گيری
 -دب حال حاضر تلنباب پسماند و دپو از لحاظ قانونی تن ا بکرای

اسیدی خود از منط ه ای که قبت برای این ککاب اختصکاص داده

پسماندهای دمع آوبی شده توسکط خکدما عمکومی شک رک

شده بود استفاده می نمایند .با توده به محدودیت های قکانونی

صنعتی و نخاله های ساختمانی قاب استفاده اسکت  .امکا تولیکد

که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای ایکن واحکدها دب

کنندگان بوغن موتوب نیکز گکاهی بکرای تخلیکه بوغکن و خکاک

نظر گرفته شده است ،تخلیه این مواد دب دپوهکای مکذکوب غیکر
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قانونی اسکت .براسکاس اطتعکا مودکود مربکو بکه آب هکای

امکا تخلیککه غیکر مجککاز پسککماندها دب شک رک بککه دوب از چشککم

زیرزمینی منط ه و ازآن دا که سطش آب زیر زمینکی دب حکدود

ماموبین حفاظت فیزیالی ش رک به طوب پراکنکده صکوب مکی

 205متر بوده و سفره آب زیر زمینی نیز از نوع سنگین و شکنی

گیرد.

بسی می باشد و نفوذ پذیری کمکی دابد ،انت کال آالینکده هکا از

 -تعدادی از شرکت های تولیدی بخشی از ضایعا خود با ککه

سطش دپو به داخ آب زیرزمینی بکه آهسکتگی صکوب خواهکد

حالت فیزیالی مکایع دابد ،بکه داخک سیسکتم تصکفیه فاضکتب

پذیرفت ،اما الزم است نسبت به کنترل این موضوع اقدام گردد.

ش رک هدایت می کنند ،از انجا که دب حال حاضکر هکی گونکه

 -همان طوبی که ذکر شد دب حال حاضر ظرفیت سیستم دمع

نظابتی برمواد وبودی به سیستم فاضتب ودود ندابد لذا انواع و

آوبی پسماند برای ک پسماندها کافی نیست ،بنابراین بخشی از

اقسام مواد زاید دب سیستم تصکفیه بیولکوژیالی مکی تواننکد وابد

این پسماندها که قابلیت سوزاندن دابنکد نظیکر کاغکذ و م کوا و

تصفیه خانه شده و عملالرد تصفیه خانه با دچکاب مشکال نمایکد

یونولیت و پتستیک  ...توسکط خکود واحکد دب بخکش هکایی از

که دب حال حاضر تاثیر این مسکاله دب پسکاب خرودکی تصکفیه

ش رک دمع آوبی شده و دب یک موقعیت مناسک و بکه دوب از

خانه ش رک قاب مشاهده می باشد.

چشم مسوولین ش رک آتش زده می شود .بدی ی اسکت انجکام

 -براساس اظ کابا مسکوول باهبکردی تصکفیه خانکه فاضکتب

چنین عملی ختف قانون بوده و دب صوب مشکاهده ،ن ادهکای

ش رک ،از زمان ساخت تاکنون یک باب اقکدام بکه تخلیکه لجکن

نظابتی اقدام بکه اعمکال قکوانین و دکرایم سکختی دب مکوبد آن

حوضچه های تصفیه شکده ککه لجکن حاصک دب زمکین مجکاوب

خواهند کرد  .طبق ماده  96آیین نامه ادرایکی قکانون مکدیریت

تصفیه خانه دفن گردیده است .این امر باتوده به مواد خطرناک

پسککماندها سککوزاندن پسککماند دب محککیط آزاد و یککا دب پسککماند

دب داخ فاضتب وبودی به تصفیه خانه و احتمکال تجمکع ایکن

سوزهای غیر استاندابد ممنوع است.

مواد دب داخ لجن از لحاظ ممیزی زیستی و قانونی مشکالتتی

 -پسماندها و دفع آن دب دپوی پسماند ش ری ش ردابی ککر

به همراه خواهد داشت .

واقع دب منط ه حل ه دبه براساس نظر مسوولین شک رک انجکام
می گیرد که تعدادی از واحدهای صنعتی پسماند خکود با باسکا
به منط ه دبه حم می کنند.
 براساس مشاهدا مشاوب دب کناب باه های منت ی به شک رک،بیابان های اطراف آثابی از تخلیه انواع مختلف پسماندها ودکود
دابد و به نظر می بسد تعدادی از ماشین آال حم پسماند که
توسککط واحککدهای صککنعتی مککوبد اسککتفاده قککراب مککی گیرنککد،
پسماندهای خود با دب مسیر تخلیه نمکوده انکد  .بکدی ی اسکت
چنین مساله ای ختف قوانین و م ربا بوده و مستود اعمال
قوانین سختی خواهد بود ککه بکا تودکه بکه مکواد 3و 20قکانون
مدیریت پسماندها گریبان گیر واحدهای صنعتی نیز خواهد شد.
 -با توده به مستندا مشکاوب دب سکطش شک رک و اطکراف آن

پيشن ادات
 باتوده به این که م م ترین دغدغه عمومی پسکماند دب حکالحاضر برای ش رک صنعتی عباس آباد موضکوع دفکع پسکماندها
می باشد ،لذا اختصاص فضای کافی و اعمکال محکدودیت هکای
محیط زیست و قانونی برای دفع پسماندها دب ش رک نیاز است.
 واحدهای شک ر صکنعتی اکثکرا پسکماندهای خکود با دب انبکابسرپوشیده و بوباز نگه دابی می کنند مدیریت ش ر صنعتی باید
واحد های فعال با ملزم به دب نظر گرفتن دایگاهی ایزوله و غیر
قاب نفوذ برای نگ دابی موقت پسماندها نماید.
پیشن اد می گردد مدیریت ش ر صکنعتی بکا مالکانیزه نمکودنسیستم دمع آوبی و حم و ن

پسماندها و انت ال بکه موقکع

مح هایی که دب آن آثاب تخلیه پسماند ودود دابد به چشم می

پسککماندها ،از انباشککته شککدن آن هککا دب واحککدهای صککنعتی

خوبد ،بدی ی است سیستم حفاظت فیزیالی ش رک بکا هرگونکه

دلوگیری نماید.

تخلیه غیر مجاز دب داخ و اطراف ش رک برخوبد مکی نمایکد .

باهبری و نگه دابی تصفیه خانه فاضتب با توده به وبود مکوادسمی و پسکاب هکای صکنعتی امکری بسکیاب م کم مکی باشکد و
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