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  چکیده 
 و سـازمان   قوانین و معیارهای مـدون کنتـرل کننـده           ،متولی خاص اجرایی  فقدان  دلیل  ه  مدیریت پسماندهای صنعتی در کشور ما ب      

 این رواز .  اسبی برخوردار نبوده و در بیشتر موارد حتی آمار صحیحی از میزان تولید این مواد در دست نیست    از جایگاه من  ،  نظارتی کارآمد 
در ایـن راسـتا بررسـی وضـعیت         . ها شناخته شـود    قبل از هر گونه برنامه ریزی در خصوص این مواد بایستی خصوصیات کمی و کیفی آن               

.   مرکز صنایع فعال، در استان همدان مـورد توجـه قـرار گرفـت              بزرگ ترین به عنوان   پسماندهای صنایع مستقر در شهرک صنعتی بوعلی،        
  پرسشنامه، توسط نفرات آموزش دیده  بـا حـضور             به وسیله اطالعات مربوط به پسماندهای تولیدی این شهرک با توجه به اهداف مطالعه،             

  . در واحدهای صنعتی جمع آوری گردید

                                                 
   . استاد، گروه مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران-1
  .یار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانش -2
  .گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانیار، دانش -3
  . بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدانکارشناس -4
 .مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی  دانشجوی -5
  .)نویسنده مسئول (، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پیراپزشکیبهداشت محیط، دانشکده بهداشتمربی و عضو هیئت علمی گروه  -6



     

سرانه تولید زباله خانگی توسط هر      .  تن درسال است   3632 کل پسماند تولیدی در شهرک حدود         آمده نشان داد که    به دست نتایج  
 6430متوسط سرانه تولید پسماند صنعتی توسط هـر کـارگر در شـهرک              .  گرم در روز است    226کارگر به طور متوسط در شهرک  حدود         

، کـانی غیـر   25/37، شـیمیایی 76/3، سلولزی1، نساجی3/18ی مختلف صنایع شامل صنایع غذایگروه هایهمچنین . گرم در روز می باشد 
، 76/0، فلـزی  74/23پـسماندهای مخلـوط   .  پسماندهای صنایع را تولیـد مـی نماینـد         %88/0 و برق و الکترونیک      88/2لزی  ، ف 93/35فلزی

 از پـسماند    %46/85.  ل مـی دهنـد     وزنی پـسماندها را تـشکی      % 6/38و سایر پسماندها    28/36، خطرناک   0014/0 باطری ها ،  62/0روغنی
 نگـه داری در بررسی ها مشخص شـد کـه محفظـه خـاص جهـت      . دی صنایع توسط ماشین جهت دفع در محل دیگر حمل می گردد یتول
 مـی   نگـه داری   از پسماندهای خطرناک تولیدی در صنایع در محفظـه مخـصوص             %5/98همچنین  .  از پسماند صنایع وجود  ندارد      4/28%

 زایـد دهی مـواد   فوق جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست،  برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت سامان           با توجه به نتایج     . دشو
  . صنعتی امری واجب می باشد

  
  مدیریت پسماند، پسماندهای صنعتی، شهرک صنعتی، خصوصیات کمی و کیفی :واژه های کلیدی

  
  مقدمه

توسعه صنایع و رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش          
 موضوع هایی  جامد از    زایداد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد        مو

 عظیمی در جوامع بشری به وجـود        بحران های است که اخیراً      
 در  زایـد شدت آلودگی های محیط حاصل از مـواد         . آورده است 

شهرها و مراکز تجمع صنایع به گونه ای است که توجـه منـابع              
یـا بازیافـت    علمی و اجرایی جهان را نسبت به دفـع صـحیح و             

بـسیاری از صـنایع   ).  1-3(اصولی این مواد جلـب کـرده اسـت        
 جدیـد و در بعـضی از مـوارد سـبب            آلودگی هـای  عامل انتشار   

زا و سـمی در محـیط        انتشار آالینده هایی مثل مـواد سـرطان       
جامـد، نیمـه جامـد و       پسماندهای صنعتی بـه صـورت       . هستند

فـن  رشـد سـریع     ). 4-6 (دارنـد  تنوع بسیار زیادی     مایع بوده و  
های جدیـد تولیـد، جـایگزینی مـواد         فراینـد ، دستیابی به    آوری

مصنوعی به جای الیـاف طبیعـی و سـنتز هـزاران نـوع مـواد و              
ترکیبات شیمیایی باعث افزایش حجم پسماند هـای صـنعتی و       

  اسـت  شـده در برخی موارد باعث تولید پسماند های خطرناک         
ســب پــسماندهای  انتقــال و دفــع نامنا،جــاییه بــ جــا). 5و 3(

صنعتی که بخشی از آن نیـز مـواد خطرنـاک اسـت، مـشکالت               
لـذا  . مـی نمایـد   زیادی را برای انسان و  محیط زیست او ایجاد           

کنترل موثر و اعمال یک مدیریت صحیح پسماندهای صـنعتی           
برای بهداشت، محیط زیست ومدیریت منابع، از اهمیت خـاص          

ـ       ). 5-7(برخوردار است     اصـلی   عوامـل ر  به طور کلـی صـنایع ب

محیط همانند آب، خاک، هوا و بیوسفر اثر کرده و بر سـالمت ،      
بـرای  ). 5(بهداشت و ایمنی کـارگران و جامعـه مـوثر هـستند             

جلوگیری و یا کاهش اثرات مخرب زیست محیطی صنایع بایـد           
 حاصل و   زایدشناخت دقیقی از صنعت و فراورده های آن، مواد          

 کمی میزان پسماندهای صنعتی     از نظر . نوع اثرات آن پیدا کرد    
 نحـوه   ،عمر تاسیسات و تجهیـزات    , تولیدی بسته به نوع صنعت    

 و  8 ،   3( اسـت  متخصص آن بسیار متفـاوت       کارکنانراهبری و   
 بازیـابی،   فرآینـد اما از نظر کیفی و به منظور انجام تصفیه،          ). 9

ذخیره سازی و دفع می توان این مـواد را بـه شـش دسـته بـه                 
  ): 5 و 4 ، 3، 1( نمود شرح زیر تقسیم

سیدها، قلیائیهـا، سـیانیدها،      غیر آلی شامل ا    زاید  مواد    -1
 آلی غیر قابل فـساد      زاید مواد   -3 مواد زاید روغنی       -2 ...و

 مواد زاید آلی فساد     -4  ... هالوژنه، سموم و   زایدشامل مواد   
   مواد زاید متفرقه-6 پر حجم کم خطر زاید مواد -5پذیر  

دهای صـنعتی را بـه      ـــ پـسمان  ،یگـری تقسیم بندی د  
در ایـن تحقیـق جهـت تهیـه         ( زیر تقسیم می نمایـد       گروه های 

  )11و10): (پرسشنامه از این طبقه بندی استفاده شد
شامل زباله هـای خـانگی، مـواد        ( مخلوط   زایدمواد   -1

 فسادپذیر، بطری اسپری، قوطی رنگ، وسایل و        زاید
اد بـسته   ، شیشه، پارچه غیر روغنی، مو     یاسباب ادار 

  )   بندی، پالستیک، کاغذ، کارتون و چوب
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فلـزات دسـتگاهی، بـشکه و لولـه و فلـزات            ( فلزات   -2
  )متفرقه

 روغـن هـای    خـودرو،    روغن های ( روغنی   زایدمواد   -3
  )هیدرولیکی، پارچه های روغنی و گریس

کــادمیوم، غیــر - اســید، نیکــل-ســرب (بــاطری هــا -4
  ) شارژی 

ــواد  -5 ــدم ــاک زای ــخ( خطرن ــد ی ــوض ــست، م اد ، آزب
شیمیایی، آلـوده کننـده خـاک، مـواد الکترونیکـی،           

ــای  ــپ ه ــونی و   الم ــواد عف ــون، م ــنت، فری  فلورس
، )دمـا سـنج   (پاتولوژیک، مواد تمیـز کننـده، جیـوه       

  )حالل ها و PCB آلودگی هایسرب، 
خاکستر، گردوغبار، خاکروبه، مـواد      (زایدسایر مواد    -6

 زایـد  کارگاهی و نخاله های سـاختمانی، مـواد          زاید
  ) ی، لجن و تایرهاماشین

اگر چه برای پسماندهای خطرناک صنعتی تعریف 
 زایدجامع و یکسانی وجود ندارد و در هر کشور تعریف مواد 

 ،خطرناک متاثر از قوانین، مقررات و شرایط آن کشور می باشد
) USEPA(از دیدگاه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا 

 اطالق زایدی از مواد  یا ترکیباتزاید خطرناک به مواد زایدمواد 
می گردد که دارای توان تخریب و یا آسیب به سالمت و 
 بهداشت انسان و یا بیوسفر باشند و لذا می توانند یک یا چند

  ): 8و 6، 3( زیر را داشته باشندهمشخص
 در طبیعت پایدار بوده و از نظر بیولـوژیکی غیرقابـل تجزیـه              -1

 دارای  -3ده باشـد     برای موجودات زنده کـشن     -2درمحیط باشد   
ــاثیرات مخــرب باشــد   ــا ت ــر تجمعــی و ی  قــدرت انبــساط -4اث

  .بیولوژیکی داشته باشد
به دلیل خـواص    ) خطرناک( صنعتی   زایدمدیریت مواد   

 زایـد ویژه ای که دارند، عالوه بر مراحل شش گانه مدیریت مواد            
شهری، که شامل تولید، جمع آوری، ذخیـره در محـل، حمـل و         

یافت و دفع مـی باشـد، دارای دو مرحلـه اضـافی              باز فرایندنقل،  
مراقبـت   ایجـاد مخـاطرات و       توانشامل کاهش سمیت و تقلیل      

همچنـین در مرحلـه     ). 9 و 6،  5،  3(ی بعد از دفـع مـی باشـد        ها
 که در حد امکـان از ایجـاد پـسماندهای           شودتولید کوشش می    

 آید و با اصالح فرآینـدهای تولیـد و          به عمل خطرناک جلوگیری   
، 1( تولیدی را کـاهش دهنـد      زایداولیه مناسب، حجم مواد     مواد  

  ).9 و 4 ، 3
جهت انجام ایـن تحقیـق شـهرک صـنعتی بـوعلی در             

استان همدان در غـرب ایـران   . استان همدان در نظر گرفته شد   
 دقیقـه عـرض     44 درجـه و     35 دقیقه، تـا     59 درجه و    33بین  

طـول   دقیقه   28 درجه و    49 دقیقه تا    47 درجه و    47شمالی و   
شرقی قرار گرفته است و بخشی از رشته کوه زاگـرس میـانی و              

این استان وسعتی معـادل    . شود فالت مرکزی ایران را شامل می     
شهرک صنعتی بـوعلی در کیلـومتر       . دارد کیلومترمربع   19493

 تهران واقع شده است کـه مـساحت کـل آن            - جاده همدان  12
ــنعتی آن   146 ــین ص ــساحت زم ــار و م ــی 84 هکت ــار م   هکت
  ).12(باشد

  
  روش بررسی
ی صـنعتی   شهرک ها جایی که صنایع مستقر در       از آن 

ی صـنعتی اسـتان همـدان مـی     شهرک هاتحت نظارت شرکت  
ی صـنعتی و    شـهرک هـا   باشند لذا پس از مراجعه بـه شـرکت          

 و جلـب موافقـت      برای مسئوالن مربوطه  تشریح اهداف پژوهش    
راسـتای  ها، اقدام بـه جمـع آوری اطالعـات مـورد نیـاز در                آن

به منظور بررسـی وضـعیت زبالـه هـای          . اهداف پژوهش گردید  
صنایع مستقر در شهرک صنعتی بوعلی در این تحقیق، که یک           

توصیفی مـی باشـد، بـر اسـاس طبقـه بنـدی             -تحقیق مقطعی 
ســازمان حفاظــت محــیط زیــست و وزارت صــنایع و معــادن ، 

سـپس بـا بازدیـد از    ). 14 و13( گروه تقسیم گردید   7صنایع به   
فته و  ر مورد نظر صنایع موجود مورد شناسایی قرار گ        محل های 

اطالعـات  سـپس   .  انتخـاب گردیـد     برای مطالعـه   تمامی صنایع 
 واحـد بـا توجـه بـه اهـداف           هـر های تولیدی   مربوط به پسماند  

مطالعه و شرایط عمومی مورد پژوهش و همچنین عوامل مهـم           
توسـط  ن، ا پرسشنامه مورد تائید متخصـص     به وسیله در مطالعه،   

نفــرات آمــوزش دیــده بــا حــضور در واحــد صــنعتی و تکمیــل 
 در هـر واحـد، جمـع آوری         ن مربـوط  پرسشنامه هـا از مـسئوال     

پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با اسـتفاده از نـرم             . گردید
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 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا        Excel و   SPSSافزارهای  
ــدیری  ــسماندهای صــنعتی و همچنــین م ــونی پ ت وضــعیت کن

  . مشخص گرددشهرک هاپسماندهای صنعتی در این 

  نتایج
 مشخص گردید که صنایع ضایعات قابل       بررسی ها در    

بازیافت خود را اکثراً یا مصرف می کننـد و یـا مـی فروشـند و                 
هایی اسـت کـه   پسماندآنچه که در این تحقیق مطرح می شود       

  .در حال حاضر دور ریخته می شود
ا و  ـکمیـل پرسـشنامه هـ     بر اسـاس نتـایج حاصـل از ت        

 صـنعت فعـال در شـهرک وجـود          74بازدید های به عمل آمـده       
، 6 ، نـساجی  13 که از این صـنایع تعـداد صـنایع غـذایی           داشت

 و  برق و     16، فلزی   8 ، کانی غیر فلزی   19 ،  شیمیایی  5 سلولزی
  . است صنعت فعال 7الکترونیک 

.  نفر می باشـد    1568تعداد کارگران مشغول در صنایع      
 تولیـدی در صـنایع حـدود      پـسماند  نشان داد که کل      سی ها برر

ناشی متوسط سرانه تولید زباله خانگی      .  تن در سال است    3632
متوسـط  .  گرم در روز مـی باشـد  226 مصارف غذایی کارگران     از

 گرم در روز    6430 صنعتی توسط هر کارگر      پسماندسرانه تولید   
  . است

ع در   مختلـف صـنای    گروه هـای   تولیدی توسط    پسماند
  . نمایش داده شده است1نمودار 

های مخلـوط ،    پـسماند  شـامل    پـسماند  انواع مختلـف    
 در نمـودار    زاید، خطرناک و  سایر مواد       باطری ها فلزی، روغنی،   

  . گردیده است مشخص 2شماره 
  

  
  

  عتی بوعلیدر شهرک صن  مختلف و درصد پسماند تولیدی آن گروهگروه هایدرصد صنایع فعال در  مقایسه -1نمودار 
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   فعال در شهرک صنعتی بوعلیعی صناپسماند تولیدی توسط مختلف گروه هایدرصد  -2نمودار 

  
 % 3/35در بین واحدهای صنعتی، واحد شبنیران با تولیـد          

 را  پـسماند  تولیدی صنایع، بیشترین میزان تولیـد        پسمانداز کل   
 تـشکیل دهنـده     یدر بـین اجـزا    . به خود اختـصاص مـی دهـد       

 کارگاهی و نخاله هـای سـاختمانی بـا          زاید صنایع، مواد    پسماند

ــا      % 67/35 ــاک ب ــیمیایی خطرن ــسماندهای ش ــد از آن پ و بع
 ی تولیــدی را در بــین اجــزاپــسماندبیــشترین مقــدار  73/34%

  ). 1جدول(  تشکیل می دهندپسماند
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  صنعتی بوعلی پسماند تولیدی صنایع فعال در شهرک ی وزن و درصد اجزا-1جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              مقدار زباله    شهرک صنعتی بوعلی
 درصد )Kg/سال(وزن نوع زباله

52/3 127755 مواد زاید خانگی  
46/15 561500 مواد زاید فسادپذیر  

002/0 72 بطری اسپری  
057/0 2064 قوطی رنگ  

002/0 80 شیشه  
2/0 7371 پارچه غیر روغنی  

4/0 14608 سته بندیمواد ب  
15/0 5568 پالستیک  

09/0 3384 کاغذ  
19/0 7070 کارتون  
65/3 132680 چوب  

 0 0 بشکه و لوله
76/0 27496 فلزات متفرقه  

01/0 360 روغن های خودرو  
28/0 10221 روغن های هیدرولیکی  

33/0 12033 پارچه روغنی  
41/51 باطری غیر شارژی  001/0  

008/0 274 ضد یخ  
0001/0 2 آزبست  

74/34 1261560 مواد شیمیایی  
028/0 1000 آلوده کننده خاک  

2/421 موادالکترونیکی  01/0  
38/939 المپ های فلورسنت  03/0  

84/0 30540 مواد تمیز کننده  
64/0 23100 )تینرو استون(حالل ها   
17/0 6000 خاکستر  
41/1 51262 خاکروبه  

نخاله های سـاختمانی و    
67/35 1295640 اهیکارگ  

01/0 416 مواد زائد ماشینی  
32/1 48000 لجن  
01/0 393 تایرها  

 3631861100 جمع کل
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 در صنایع مختلـف متفـاوت بـوده و        پسماندروش دفع   
ود اسـتفاده   ــــ ای خ ــهدــپـسمان گاهی از دو روش جهت دفع       

 دفـع شناسـایی شـده در        هـای  بر این اسـاس روش    . می نمایند 
و سـه روش    سـه روش اصـلی      (شـش روش    صنایع استان شامل    

 حمل توسط ماشین    -3 سوزاندن   -2 دفن در محل     -1 )ترکیبی
 -4) معموال محل دفن زباله شهری همدان     (و دفع در مکان دیگر    

 دفـن در محـل بـه عـالوه          -5دفن در محل به عالوه سـوزاندن          
 سوزاندن به عـالوه     -6ر  حمل توسط ماشین و دفع در مکان دیگ       

طبق نتایج  . حمل توسط ماشین و دفع در مکان دیگر، می باشد         
 در شهرک صنعتی بوعلی فقط      هاپسماند مشخص شد که     حاصل

  )3نمودار ( دفع می گردد 6 و 3 دو روش با استفاده از
 مشخص گردید که محفظه خاص جهت       بررسی ها در   
 در محـل وجـود      های تولیدی صنایع  پسماند از   %4/28 نگه داری 

های خطرنـاک   پـسماند  از   %5/98 و همچنـین     )4نمـودار    (ندارد
  . می گردندنگه داریتولیدی صنایع در محفظه جداگانه 

  
   در شهرک صنعتی بوعلی مختلف یها روشتفکیک صنایع به دفع شده  پسماند درصد -3نمودار

 

  
داری در شهرک صنعتی بوعلی  محفظه نگهبه تفکیک وجود یا فقدان درصد پسماند تولیدی صنایع -4نمودار 
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  بحث و نتیجه گیری
 1 کــه از مطالــب مطــرح شــده و نمــودار همــان طــور

، صنعت غالب در شهرک صنعتی بوعلی صنایع        شودبرداشت می   
 صنعت فعال می باشد که این صنایع، بیـشترین          19شیمیایی با   

 . تولیدی صـنایع را نیـز بـه خـود اختـصاص مـی دهنـد                پسماند
نین کمترین تعداد صنایع فعال مربوط به صنایع سلولزی با          همچ

 تولیدی  مربـوط بـه       پسماند صنعت فعال می باشد و کمترین        5
  . است تولیدی پسماند از %88/0صنایع برق و الکترونیک با 

 پـسماند  بیان می دارد کـه بیـشترین میـزان           2نمودار  
غبـار،  شـامل خاکـستر، گردو     ( زایدتولیدی مربوط به سایر مواد      

 زایـد  کارگاهی و نخاله های ساختمانی، مواد        زایدخاکروبه، مواد   
 پـسماند همچنین کمترین میزان    .  است) ماشینی، لجن و تایرها   

 و روغـن را     باطری ها اگر  .  می باشد  باطری ها تولیدی مربوط به    
 فلزی با   زایدجزئی از زباله خطرناک محسوب نماییم، آنگاه مواد         

 تولیدی را دارند که ایـن امـر بـه           سماندپ کمترین میزان    76/0%
  .  جهت فروش ضایعات فلزی توسط صنایع می باشد

 مـی تـوان دریافـت کـه روش غالـب دفـع              3از نمودار   
پسماند تولیدی صنایع، حمل توسط ماشین جهت دفع در محل          
دیگر می باشد که بیان کننده این موضوع است که صنایع سعی            

 که کمترین درگیری را بـا       می کنند به راحت ترین شکل ممکن      
روش سـوزاندن بـه     .  خود را دفع نماینـد     زاید دارد، مواد    پسماند

تنهایی در هیچ یک از صنایع مـشاهده نمـی گـردد، زیـرا مـواد                
 باید به روش مناسب دیگری دفع گردد، این         باقی مانده خاکستر  

بدین معنی است که سوزاندن روش دفع نهایی جهت دفع مـواد            
و نیاز  به یک یا چند روش مکمل دیگر هماننـد             نمی باشد    زاید

  . دفن در زمین دارد
 مـشخص شـد کـه در شـهرک صـنعتی       بررسی هـا  در  

بوعلی جهت دفع فقط از دو روش حمل توسط ماشین و دفع در             
و سـوزاندن   ) معموال محل دفن زباله شهری همـدان      (مکان دیگر 

ع در مکـان دیگـر اسـتفاده        ــبه عالوه حمل توسط ماشین و دف      
می شود و زباله های خانگی در این شهرک به صـورت یـک روز               
در میان توسط شهرداری جمع و بـه محـل دفـن زبالـه شـهری                

یکی از دالیل عمده این موضوع نزدیکـی ایـن          . منتقل می گردد  
  . شهرک صنعتی به شهر و مکان دفن زباله شهری می باشد

کـه در شـهرک   شـود   چنین استنباط مـی     1از جدول   
 شـهرک،   پـسماند ی بیشترین جزء تـشکیل دهنـده        صنعتی بوعل 

ـ     زایـد مواد   ه هـای سـاختمانی مـی باشـد کـه            کارگـاهی و نخال
  .  شهرک را تشکیل می دهدپسماند 67/35%

 پسماندهای خطرنـاک    نگه داری وضعیت جمع آوری و     
لـیکن جهـت    . اسـت در داخل واحدهای شهرک نـسبتا مناسـب         

ر پـسماندهای   جلوگیری از ترکیب پسماندهای خطرناک با سـای       
 الزم را بـه واحـدها       آموزش هـای  ن باید   تولیدی صنایع، مسئوال  

بدهند تا پسماندهای خطرناک را از سایر پسماندهای بـی خطـر            
جدا نمایند و همچنین وسیله ای جداگانه جهـت جمـع آوری و             

 و روش حمل ونقـل و       مراقبت ها زیرا  . ها در نظر بگیرند    دفع آن 
ت از سایر پسماندهای تولیـدی      دفع پسماندهای خطرناک متفاو   

می باشد، به همین دلیل اختالط این پسماندها با عث خطرناک           
شدن سایر پسماندهای بی خطر شده و حجم پسماند خطرنـاک           

افــزایش یافتــه و در مجمــوع هزینــه هــای بیــشتری را جهــت   
  .ها می طلبد مدیریت آن

 به لحـاظ اهمیـت و حـساسیت مـشکل پـسماندهای            
در کشور، ضرورت   )  از آن خطرناک می باشد     که بخشی (صنعتی  

ن و دست اندرکاران به انجام مطالعات ارزیابی قبل         توجه مسئوال 
با توجه به نتـایج     . )15و  3(از هر گونه اقدامی احساس می شود        

 جهت جلوگیری از آلودگی محـیط زیـست، برقـراری یـک             ،فوق
دهی پسماندهای صنعتی    سیستم مدیریت مناسب جهت سامان    

لذا الزم اسـت کـه پـسماندهای صـنعتی          .  واجب می باشد   مریاا
خطرناک در برنامه ای مدون مراحل کاهش حجم، جداسـازی و           
ســمیت زدایــی را گذرانــده و ســپس ســعی در دفــع بهداشــتی 

  .)9 و 3، 1( شودها  آن) همانند دفن بهداشتی(
  

  تقدیر و تشکر
 کـه از    می داننـد   این تحقیق بر خود الزم       پژوهشگران

 بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشـتی دانـشگاه علـوم           دانشکده
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 صـنعتی   شـهرک هـای   سازمان صنایع کوچک و     پزشکی تهران،   
که در انجـام     صنعتی استان همدان     شهرک های شرکت   و   ایران

 را مورد لطف خـود      ما مالی و معنوی     حمایت های این تحقیق با    
  .قرار داده اند، تقدیر نمایند
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