ستالٍ يا پسماوذ
صتا ٦ٙيِ ٝاد ٣ ٥يا يِ ؿي ١اٝغ٤ٚب ١ ٣اخ٤اػت ٦اػت .دس اكغالحات ٝحٚي ا٤١اؿ اي٤ٝ ٠اد ١ؼثت
دادٝ ٥ي ؿ١٤ذ ت ٦آؿناٗ ،تيا ٦ٙياخاّش٣ت٧ ٣ ٦ش خشد ٥سيضٝشت٤ط ٣ ٣اتؼت ٦ت٤ٝ ٦اد ى.ً٤دس
٤ٝخ٤دات ص١ذ،٥صتا ٦ٙت ٦ف٤٢ا ٟيِ ٝاد١ ٥اٝغ٤ٚتْ٤ٝ ٦اد ػٞي اص آ٨١ا خاسج ٝيـ٤د  ،تقشيو
ٝيـ٤د.
ٝذيشيت صتا ٦ٙيِ ّ٢تشٗ ا١ؼا ٟاص ٝد٤ٞف ٦تذاتيش  ٣دىـ
ا٤١اؿ ٝختٚو صتا ٦ٙاػت ٦ّ .اي ،٠يِ س٣ؽ دسػت تشاي
ّا٧ؾ ىـاس ٢ٝيي صتا ٦ٙتش س٣ي ٝحيظ صيؼت  ٣خاٝقٝ ٦ي
تاؿذ .صتاٝ ٦ٙؼتَيٞا تا پيـشىت  ٣ت٤ػق ٦تـشي  ٜ٧اص احاػ
اختٞافي  ٜ٧ ٣اص ٙحاػ تْ٤ٙ٤٢طي پي١٤ذ ياىت .٦تشّية صتا٦ٙ
دس ػشتاػش صٝا٨١ا ٍ٤ٝ ٣قيت ٧ا ٕ١٤إ١٤ي  ٣ت٤٢ؿ داسد.
پؼٞا١ذ ٝؼتَيٞا تا ت٤ػق ٦ك٢قتي  ٣ؿش٣ؿ اتتْاس ٤١ ٣آ٣سي
استثاط داسد .ت ٦ع٤س ٝثاٗ آ ٟؿا ٘ٝتْ٤ٙ٤٢طي ٧ؼت ٦اي ٣
ٝل٤٢فات اػت تقضي اص ف٢اكش ٙ٤ٝ ٣ي٧ ٦اي صتا ٦ٙاسصؽ
اٍتلادي داسد ٝ ٣ي ت٤ا١ذ يْثاس ديٖش  ٣ت ٦ع٤س كحيح
تاصياتي  ٣تاصياىت ؿ٤د.
پؼٞا١ذ تدضي ٦پزيش اص ٍثي٘ پؼٞا١ذ مزا يا پؼاب ىاضالب ت٤ػي٧ ٦ٚش دٝ ٣يْش٣اسٕا١يؼ٧ ٜاي
٤٧اصي  ٣تي ٤٧اصي تدضيٝ ٦ي ؿ١٤ذ ٦ّ.إش دىـ پؼٞا١ذ تدضي ٦پزيش ّ٢تشٗ ١ـ٤د آ ٟتافث
ٝـْالت صيادي ٝي ؿ٤د اص ٍثي٘ آصاد ػاصي ٕاص ٕٚخا ٦١ايي ّٝ ٦ي ت٤ا١ذ تش س٣ي ػالٝتي
ا١ؼا ٟاص عشيٌ ٝيْش٣اسٕا١يؼ٧ ٜاي تيٞاسيضا ضشس
تشػا١ذٝ .ـْ٘ اػت ّ ٦كشيحا پؼٞا١ذ سا تقشيو ّ٢يٜ
٤ٝاسدي ٣خ٤د داسد ّ ٦تشخي اص ٝشد ٛآ ٟسا سد ٝي
ّ٢٢ذ دس حاٙيْ ٠ْٞٝ ٦اػت تشاي ديٖشا ٟاسصؿ٢ٞذ
تاؿذ.دس تؼياسي ٤ٝاسد تا٣س تش اي ٠اػت ّ٤ٝ ٦اد صائذ
٣ػاي٘ تااسصؿي ٧ؼت٢ذ دس حاٙيْ١ ٦ؾش تش اي ٠اػت ّ٦
چٖ ٦١٤اي ٠اسصؽ ت ٦ت٨تشي ٠ك٤ست تذػت ٝي
آيذ.تشاي اي ٦ْ٢دٙ٣ت تت٤ا١ذ تذ ٟ٣خغش ٍ ٣ا١٤١ي
پؼٞا١ذ سا اداس٢ّ ٥ذ ١ياص٢ٝذ اي ٠اػت ّ ٦پؼٞا١ذ تقشيو
ؿ٤د ّ ٦چيؼت.تقاسيو ٝختٚيي تايذ تا ٜ٧تشّية ؿذ٥
تا ؿشايظ ايٍ ٣ ٠ٞا١٤١ي دىـ كحيح پؼٞا١ذ تذػت
تيايذ.

تاثيزات سيست محيطي
ا٤١اؿ تؼياس ٝختٚيي اص صتا ٦ٙتاثيشات ٢ٝيي تش س٣ي ٝحيظ صيؼت داسد .آ٤ٙدٕي صتا ٦ٙت ٦ف٤٢ا ٟيِ
ت٨ذيذ خذي اص عشه ٕش ٥٣تؼياسي ٝغشح ؿذٝ ٣ ٥ي ت٤ا١ذ ٍات٘ تقشيو تشاي ٧ش ٤١ؿ آ٤ٙدٕي
ٞ٧شا ٥تا پؼٞا١ذ  ٣س٣ؿ٨اي ٝذيشيت پؼٞا١ذ تاؿذ٤ٝ.ادي ّ ٦دسپؼٞا١ذ ٧اي خاٖ١ي ايداد ٝي
ؿ٤د  ٜ٧تاثيشات صيؼت ٝحيغي خاكي داسد ّ ٦ؿا :٘ٝپؼٞا١ذ تدضي ٦پزيش ،تاعشي٨ا ،ا٣سػ٘ (ٕاص
پخؾ ؿ١٤ذ ٥دس ٤٧ا ) ،س٣م٧ ٠ا ،خ٧٤ش٧ا ٣
الٝپ ٧اي ى٤ٚسػ٢ت اػت.
ت٤ٝ ٦اد تدضي ٦پزيشتايذ اص ١ؾش تيْيِ دس ٢ٙذىي٘
ت ٦خاعش ٕاص ٝتا ٟحاك٘ اص آ ٦ّ ٟيِ ٕاص ٕٚخا٦١
اي اػت ت٤خ٣ ٦يظ ٥ايي ؿ٤د ض٢ٞا إش اص ٣س٣د
ايٕ ٠اص ت ٦اتٞؼيش خٕ٤ٚيشي ١ـ٤د تافث تنييش
اٍٚيٝ ٜي ٕشدد .سيخت ٣ ٠پاؿيذ ٟصتاٝ ٦ٙي ت٤ا١ذ
ت ٦ف٤٢ا ٟيِ آ٤ٙدٕي آؿْاس  ٣تاسص ٤ٝاد صائذ
خاٝذ ٝغشح ؿ٤دٍ.ا ٟ٤١پؼٞا١ذ تشاي حد ٜتيـتش
٤ٝاد صائذ ت ٦ع٤س ميش َٝتضي  ٣ت ٦ع٤س ٦١٤ٞ١
دس ٝح٘ ٧اي فٝ٤ٞي اػت .آؿناٗ پاؿيذ ٠ْٞٝ ٟاػت يِ ف ٘ٞفٞذي  ٣يا ميش فٞذي
تاؿذ.اؿْاٗ ديٖش آ٤ٙدٕي پؼٞا١ذ ؿا ٘ٝا١ثاؿت ميش ٍا١٤١ي  ٣تش٣اؽ ؿيشات ٦اػت .
٢ٝاعٌ د٣س اىتاد ٣ ٥خاسج اص دػتشع خاد٧ ٥ا ٣اتؼت٧ ٦ؼت٢ذ تٝ ٦شاٍثت ٧اي ٝحذ٣دي ٍّ ٦اٙثا
ىشكت ٧اي ّاٚٝي تشاي ا١ثاؿت٤ٞ١ ٦د ٟپؼٞا١ذ٧ا تذ ٟ٣ايٝ ٦ْ٢داصاتي دس اي ٠ساتغ ٦تاؿذ س٧ا
ؿذ ٥اػت ( ٝا٢١ذ خ٤اٝـ  ٣يا ت٤ػق ٦د٢٧ذٕا٤ٝ ٦ّ ) ٟاد صائذ سا ت ٦ك٤ست دسػت دى٠
ٞ١اي٢ذ.تشا٣ؽ ؿيشات ٦يِ ىشاي٢ذ آالي٢ذ ٥اص ٤ٝاد صائذ اػت ّ٣ ٦اسد خاُ ؿذ ٣ ٥امٚة ػيؼتٜ
آت٨اي صيشصٝي٢ي سا ّثيو  ٣آ٤ٙدٝ ٥ي ّ٢ذ.

تعاريف
اتحادي ٦اس٣پايي پؼٞا١ذ سا ت ٦ف٤٢ا ٟيِ چيضي ّ ٦د٣س ا١ذاخت٢ي اػتٍ ،لذ داسي ٜتشاي د٣س
ا١ذاخت ٠آ ٣ ٟيا تايؼتي د٣س ا١ذاخت ٦ؿ٤د تقشيو ٝي ّ٢ذ ّ ٦اي ٠تقشيو پؼٞا١ذ صيش ١ؾش
چاسچ٤ب تخـ٢ا ٦ٝپؼٞا١ذ اػت.
ػاتَا يِ ٝاد ٥يا ؿي اي ّ ٦تثذي٘ ت ٦صتاٝ ٦ٙي ؿذ
تا صٝا ٟتاصياتي ّا ٘ٝصتا ٦ٙتاٍي ٝي ٝا١ذ  ٣دس
٤ٝسد تاصياتي ٧اي ع٤ال١ي تش ٤ٝاد ،آ ٟت٨ذيذي
تشاي ٝحيظ صيؼت  ٣ػالٝتي ا١ؼا ٟت ٦حؼاب ٝي
آٝذ.
ٍا ٟ٤١حٞايت ٝحيظ صيؼت اٖٚ١ؼتا ٟدس ػاٗ 1990
افال ٝي ّ٢ذ ّ ٦پؼٞا١ذ ؿا٧ ٘ٝش ٝاد ٥ايي ّ٦
تـْي٘ ؿذ ٥تاؿذ اص ٤ٝاد ٍشاض ،٦يِ پؼاب تا ٤ٝاد
اضاىي ١اٝغ٤ٚب ١ ٣اخ٤اػت ٦ايي ّ ٦اص ٧ش ىشاي٢ذ
تٙ٤يذي ت٤خ٤د ٝي آيذ ،يا ٧ش ٝاد ٥ايي ّ١ ٦ياص ت ٦دىـ ؿذ ،ٟتدضي ٦ؿذ،٦٢٨ّ، ٟآ٤ٙد٢٢ّ ٥ذ ٥يا
ت ٦فثاستي ىاػذ ،اي ٠تقشيو تْٞي٘ ٝيؿ٤د تا ٧ش چيضي ّ ٦د٣س ا١ذاخت٢ي اػت يا ت ٦فثاست ديٖش
خشي ٦ٞايي تايذ ت ٦پؼٞا١ذ تق ٌٚتٖيشد ّ ٦احتٞاال ٝشت٤عث ٦پؼٞا١ذ تاؿذ ٖٝش اي ٦ْ٢ت ٦خض آ ٟت٦
تل٤ية سػيذ ٥تاؿذ
اي ٠تقشيو دس ػاٗ  1994ت٤ػظ پش٣اَٝ ٦١شسات ٝذيشيت پؼٞا١ذ ت ٦ك٤ست صيش اكالح ٕشديذ:
٧ش ٝاد ٥يا ؿي ايي ّ ٦تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥يا ىشدي دس ٝتلشىاتؾ ،د٣س تي٢ذاصد يا ٍلذ داؿت ٦تاؿذ يا
١ياص ت ٦د٣س ا١ذاخت ٠داؿت ٦تاؿذ ت ٦اػتث٢اء ٧ش چيضي ّ ٦اص حيغٝ ٦ؼتَي ٜصتا ٦ٙخاسج تاؿذ.

فزَىگ ي تمذن
صتا ٦ٙيِ تقذ اخالٍي  ٜ٧داسد .اتاله پ ٗ٤يا مزا ؿا ٘ٝيِ حْ ٜاخالٍي اػت ّ ٦تقا ٘ٝؿخليت
ا١ؼا ٟسا دس تش داسدٖ١ .شؽ ت ٦اي ٠ضايقات تي ٠خ٤اٝـ ٝختٚو تيا٣ت داسد تشاي ٝثاٗ :مزا ٠ْٞٝ
اػت ٧ذس تش٣د دس تخـي اص خ٨ا ٟحاٗ آ ٠ْٞٝ ٦ْ١اػت دس خاي ديٖشي ٍحغي ٣خ٤د داؿت٦
تاؿذ .يِ ػشآؿپضتايِ ػ٢ت آؿپضي خاف  ٠ْٞٝاػت اسصؽ تؼياس ٍائ٘ تاؿذ تشاي يِ ٍغق٦
ٕ٤ؿت تشيذ ٥ؿذ ٥ت ٦ػش آؿپض ديٖش تا يِ ػ٢ت ديٖش آ ٟسا د٣س خ٤ا٧ذ سيخت٣ .اٙذي٠ْٞٝ ٠
اػت ّاٙؼْ ٦تچ ٦سا ت ٦ف٤٢ا ٟيِ صتا ٦ٙتل٤س ّ٢٢ذ ب اي١ ٠ؾش اي ٠اٙضاٝا ٝشت٤ط ت ٦تچ١ ٦خ٤ا٧ذ
ت٤دٝ .لشه تي٤٨د ٥پ ٗ٤ب ف٤٢ا ٟاكشاه دس ٧ضي ٦٢ت ٦ك٤ست يِ ٍ٧ ٜٚضيٝ ٦٢ؼتَ٘ دس ػثذ
دسآٝذ ٝ ٣قاٝالت ٝشت٤ع ٦خ٤ا٧ذ ت٤د.

اوًاع ستالٍ
ا٤١اؿ صتا ٦ٙتٙ٤يذ ٝي ؿ٤د ت٤ػي ٦ٚىشآي٢ذ٧اي ٕ١٤إ٧.ٟ٤ش يِ اص ا٤١اؿ صتا ٦ٙس٣ؿ٨اي ٝختٚيي دس
ٝذيشيت پؼٞا١ذ داسد ٦ّ .دس صيش ٙيؼتي اص ا٤١اؿ پؼٞا١ذرّش ٝي ٕشدد:
- 1پؼٞا١ذ٧اي حي٤ا١ي
- 2پؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيش
- 3پؼٞا١ذ٧اي حديٜ
- 4پؼٞا١ذ٧اي تداسي
- 5پؼٞا١ذ٧اي ّ٢تشٗ ؿذ٥
- 6پؼٞا١ذ٧اي ؿ٨شي
- 7پؼٞا١ذ٧اي ت٨ذاؿتي
- 8پؼٞا١ذ٧اي مزايي
- 9پؼٞا١ذ٧اي ػثض
- 10پؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ
- 11پؼٞا١ذ٧اي ا١ؼا١ي
- 12پؼٞا١ذ٧اي ك٢قتي
- 13پؼٞا١ذ٧اي ّ ٜاٞ٧يت
- 14

پؼٞا١ذ٧اي تيض  ٣تش١ذ٥

- 15

پؼٞا١ذ٧اي اْٙتش١٣يْي

- 16

پؼٞا١ذ٧اي ػاختٞا١ي  ٣تخشية

 - 17پؼاب
 - 18پؼٞا١ذ٧اي سادي٤اّتي٤
 - 19پؼٞا١ذ٧اي ٝخ٤ٚط
 - 20پؼٞا١ذ٧اي د٣سسيض
 - 21ىاضالب
 - 22پؼٞا١ذ٧اي ػٞي
 - 23پؼٞا١ذ٧اي ّـتاسٕا٥
- 24

پؼٞا١ذ٧اي حشاستي

- 25

پؼٞا١ذ٧اي ميش ٍات٘ ّ٢تشٗ

- 26

پؼٞا١ذ٧اي

- 27پؼٞا١ذ٧اي

پسماوذَاي حيًاوي

پؼٞا١ذ٧اي تٙ٤يذي ت٤ػظ حي٤ا ٟپؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيشي ٧ؼت٢ذ ّ ٦ؿا ٘ٝاخؼاد
حي٤ا١اتٍ ،ؼٞتي اص اخؼاد حي٤ا١ات  ٣تٙ٤يذاتي تا ٢ٝـا حي٤ا١ي اػت ّ ٦تشاي ٝلاسه ا١ؼا١ي
ٙحاػ ١ـذ ٥تاؿذ ٦ّ .ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ آؿپضخا ٦١ايي (  ٦ٞ٧پؼٞا١ذ٧اي مزايي سػت٤سا٨١ا،
ت٨ي٢٢ّ٦ذٕا ٟمزا تشاي ّاسخا١دات ،آؿپضخا٧ ٦١اي ٝشّضيٍ ،لاب خا٧ ٦١ا  ٣آؿپضخا٧ ٦١اي
خاٖ١ي) اػت.

پسماوذَاي تجشيٍ پذيز
پؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيش يْي اص ا٤١اؿ پؼٞا١ذ٧اػت ّ ٦١٤ٞ١ ٦ػاصٝا ٟياىت ٦ايي اص ٢ٝاتـ
حي٤ا١ي ٕ ٣يا٧ي اػت ّ ٠ْٞٝ ٦اػت ت٤ػظ ديٖش اسٕا١يؼ٧ ٜاي ص١ذ ٥تدضي ٦ؿ١٤ذ٠ْٞٝ .
اػت پؼٞا١ذي ١ت٤ا١ذت٤ػي ٦ٚاسٕا١يؼ٧ ٜاي ص١ذ ٥تدضي ٦ؿ٤د دس اي٢ل٤ست ١اٝيذٝ ٥ي ؿ٤د
پؼٞا١ذ ميش تدضي ٦پزيش.پؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيش ٝي ت٤ا١ذ اص صتا ٦ٙؿ٨شي ايداد ؿ٤د( تقضي
ٍ٣ت٨ا پؼٞا١ذ٧اي ؿ٨شي تدضي ٦پزيش يا ١ BMWاٝيذٝ ٥ي ؿ١٤ذٝ ).ا٢١ذ پؼٞا١ذ٧اي ػثض،
پؼٞا١ذ٧اي مزايي ،پؼٞا١ذ ّامز  ٣پالػتيْ٨اي تدضي ٦پزيش .ديٖش پؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيش
ؿا ،٘ٝپؼٞا١ذ٧اي ا١ؼا١ي٤ّ ،د ّـا٣سصي ،ىاضالب  ٣پؼٞا١ذ٧اي ّـتاسٕا٨٧ا اػت.

پسماوذَاي حجيم
پؼٞا١ذ٧اي حدي ٜيِ فثاست تخللي ٕشىت ٦ؿذ ٥اص ٝذيشيت پؼٞا١ذ تشاي ؿشح دادٟ
ا٤١اؿ پؼٞا١ذ ٦ّ ،خيٚي تضسٓ ٧ؼت٢ذ تشاي پزيشىت ٦ؿذ ٟت٤ػظ ػيؼت ٜخٞـ آ٣سي پؼٞا١ذ
ٝقٙ٤ٞي .آٝ ٟق٤ٞال دس تؼياسي اص ّـ٤س٧ا اص خياتا٨١ا  ٣پياد ٥س٢ٝ ٣اعٌ تشداؿتٝ ٦ي ؿ٤د ّ٦
اي ٠ػش٣يغ دس تؼياسي اص خا٨٧ا سايٖا ٟاسائٝ ٦ي ؿ٤د اٝا امٚة اٍ٣ات حٌ اٙضح ٦ٞآٟ
پشداخت ٝي ؿ٤د.پؼٞا١ذ٧ ٥اي حدي ٜؿا ٘ٝد٣سا١ذاختٝ ٠ثٞٚا ( ٟتخت،

ٝ ،يض )

تد٨يضات تضسٓ (يخچاٗ ،اخاً ،ت٤ٚيضيّ ٣ ) ٟ٤اال٧اي ػييذ ( ٣ا ٟحٞا ،ٛت٤اٙت ٝيض آسايؾ،
٣ا ٟدػتـ٤يي ) ٣ا ٟحٞا٣ ٛديٖش صتا٧ ٦ٙاي ػثض ّ ٦عثَ ٦ت٢ذي ٝي ؿ١٤ذ ت ٦ف٤٢اٟ
پؼٞا١ذ٧اي حدي ،ٜإشچ ٦آ٨١ا  ٠ْٞٝاػت خذإا ٦١خٞـ آ٣سي ؿ١٤ذ تشاي خشدؿذ٣ ٟ
ٝخ٤ٚط ؿذ.ٟ

پسماوذَاي تجاري
پؼٞا١ذ٧اي تداسي ٝشّة اص پؼٞا١ذ٧اي ٝشاّض يا ػاختٞا٨١ايي اػت ّ ٦اي ٠پؼٞا١ذ سا تٙ٤يذ
ٝيّ٢٢ذ  ٣تيـتش تشاي ا٧ذاه تاصسٕا١ي ،داد  ٣ػتذ يا تشاي ا٧ذاه ٣سصؿي ،تحليٚي ،ػشٕشٝي ٣
تيشيحات ىقاٙيت ٝي ّ٢٢ذ اٝا آ ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ٧اي خاٖ١يّ ،ـا٣سصي  ٣ك٢قتي ٞ١ي ؿ٤د.

پسماوذَاي كىتزل شذٌ
پؼٞا١ذ٧اي ّ٢تشٗ ؿذ ٥يْي اص ا٤١اؿ پؼٞا١ذ اػت ّ ٦ؿا٧ ٘ٝش يِ اص پؼٞا١ذ٧اي ك٢قتي ،تداسي
 ٣خاٖ١ي ٝي ؿ٤د.

پسماوذَاي شُزي
پؼٞا١ذ٧اي خاٝذ ؿ٨شي يِ ٤١ؿ اص پؼٞا١ذ اػت ّ ٦تغ٤س تشخؼت ٦ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ خاٖ١ي ٝي
ؿ٤د  ٣دس تقضي اٍ٣ات تشّيثي اص پؼٞا١ذ٧اي تداسي خٞـ آ٣سي ؿذ ٥ت٤ػظ ؿ٨شداسي اػت.
اي ٠پؼٞا١ذ ت ٦ك٤ست خاٝذ ١ ٣ي ٦ٞخاٝذ ٝي تاؿ٢ذ ٝ ٣ق٤ٞال اص پؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ ك٢قتي
ٝؼتث٢ي ٧ؼت٢ذ .اكغالح ٝاصاد پؼٞا١ذ ٝشت٤ط ٝي ؿ٤د ت ٦پؼٞا١ذي ّ ٦اص ٢ٝاتـ خاٖ١ي ٝي ٝا١ذ
ّ ٦ؿا٤ٝ ٘ٝادي اػت ّ ٦تيْيِ ١ـذ ٥ا١ذ يا ىشػتادٝ ٥ي ؿ١٤ذ تشاي پشداصؽ 5 .عثَ ٦ت٢ذي
ٕؼتشد ٥اص پؼٞا١ذ٧اي ؿ٨شي ٣خ٤د داسد:
- 1پؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيش :ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ٧اي مزا  ٣آؿپضخا ،٦١پؼٞا١ذ٧اي ػثضّ ،امز ( ّ٦
آٝ ٟي ت٤ا١ذ تاصياىت  ٜ٧ؿ٤د )
٤ٝ- 2اد ٍات٘ تاصياىتّ :امز ،ؿيـ ،٦تغشي٤ٍ ،عي ،ىٚضات ،پالػتيِ ...... ٣
- 3صتا٧٦ٙاي ّ ٜاٞ٧يت :پؼٞا١ذ٧اي ١اؿي اص ػاختٞا١ي  ٣تخشية ،خاُ ،ػ٧ ٔ٢ا ،خاُ ٣
ؿ.٠
- 4پؼٞا١ذ٧اي ٝشّة :پؼٞا١ذ٧اي ٙثاع ،پؼٞا١ذ٧اي پالػتيْي اص ٍثي٘ اػثاب تاصي٨ا
- 5پؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ خاٖ١ي :پؼٞا١ذ٧اي ػٞي :داس٣يي ،پؼٞا١ذ٧اي اْٙتش١٣يْي ،س،ٔ١
ٝاد ٥ؿيٞيايي ،الٝپ ٧اي ػثِ ،الٝپ ٧اي ى٤ٚسػ٢ت ،تاعشي٨ا٣ ،اّغ ّيؾ ...... ٣

پسماوذَاي تُذاشتي
پؼٞا١ذ٧اي ت٨ذاؿتي ٝق٤ٞال ت ٦پؼٞا١ذ٧اي تٙ٤يذي ّٞ١ ٦ي ت٤ا١ي ٜآ ٟسا ت ٦ف٤٢ا ٟصتا٧ ٦ٙاي
ٝقٙ٤ٞي ت ٦حؼاب تيا٣سي ٜاعالً ٝي ؿ٤د ّ ٦ؿا ٘ٝتٙ٤يذات ٝشاّض ت٨ذاؿتي اص ٍثي٘
تيٞاسػتا٨١اػت .دىـ اي٤ٝ ٠اد اص ١ؾش ٝحيغي داساي اٞ٧يت اػت .تيـتش پؼٞا١ذ٧اي ت٨ذاؿتي ت٦
في١٤ي ٝ ٣يْش٣تي عثَ ٦ت٢ذي ٝي ؿ٤د ّٝ ٦ي ت٤ا١ذ اٝشام ٣إيشداس سا ٢ٝتـش ّ٢ذ .تشاي ٝثاٗ،
صتا٧ ٦ٙاي في١٤ي ٝا٢١ذ خ ،ٟ٤اتضاس تش١ذ ٦ّ ٥تا ٥٤َٙآ٤ٙد ٥تاؿ٢ذ ٝا٢١ذ ػ٤ص٨١ا  ٣چاٍ٧٤اي
پضؿْي ٍغقات تذ ٦ّ ٟميش ٍات٘ ؿ٢اػايي تاؿذ.

پؼٞا١ذ٧اي في١٤ي امٚة ػ٤صا١ذٝ ٥ي ؿ١٤ذ  ٣إش تخ٤ا٧ذ دس ٢ٙذىي٘ دىٕ ٠شدد ٝق٤ٞال ضذ
في١٤ي ٝي ٕشددٝ .ضاىاٝ ،شاّض ت٨ذاؿتي پؼٞا١ذ٧اي ؿيٞيايي خغش١اُ ٝت٤٢في سا تٙ٤يذ ٝي
ّ٢ذ ّ ٦ؿا٤ٝ ٘ٝاد سادي٤اّتي٤ي اػت ،دس حاٙيْ ٦اي٤١ ٠ؿ پؼٞا١ذ٧ا ت ٦ع٤س ٝقٙ٤ٞي في١٤ي
١يؼت٢ذ  ٣آ٨١ا  ٠ْٞٝاػت ت ٦ف٤٢ا ٟپؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ ّ ٦دس اي٢ل٤ست احتياج ت ٦دىـ كحيح ٣
اكٙ٤ي داسد عثَ٦ت٢ذي ؿ١٤ذ.

پسماوذَاي غذايي
پؼٞا١ذمزا يا پؼٞا١ذ آؿپضخا٧ ٦١ش ؿْٚي اص پؼٞا١ذ اػت ّ ٦اص پؼٞا١ذ مزا ٝـتٌ ؿذ ٥تاؿذ ّ٦
ت ٦ع٤س  ٦١٤ٞ١ؿا ٘ٝپ٤ػت ٕيا٧ا ،ٟػثضيدات ،تْ٧ ٦اي ٕ٤ؿت ،مزا٧اي آٝاد ٥ىاػذ  ٣يا د٣س
سيخت٢ي ديٖش آؿپضخا٧ ٦١اي خاٖ١ي  ٣تداسي اػت.

پسماوذَاي سثش
پؼٞا١ذ٧اي ػثض ٞ٧ا ٟپؼٞا١ذ٧اي رتدضي ٦پزيشي ٧ؼت٢ذ ّٝ ٦ي ت٤ا١ذ ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ پاسُ يا
تاك تاؿذ اص ٍثي٘ صٝي ٠چ ٠ٞيا ٧شع ٕ٘ ٍ ٣غـ صائذ٧ ٥اي پشچي ٣ ٠حلاس تاؿذ پؼٞا١ذ٧اي
ػثض امٚة دس عشح خٞـ آ٣سي ّ٢اس خذٙ٣ي خٞـ آ٣سي ٝي ؿ٤د .پؼٞا١ذ ػثض تخـي اص ّ٘
پؼٞا١ذ اػت ّ ٦ت ٦ف٤٢ا ٟپؼٞا١ذ تدضي ٦پزيش اٞ٧يت داسد ٦ّ .إش آّٞ ٟپ٤ػت ٧ ٣ض ٜتي
٤٧اصي ٖ١شدد دس اي٢ل٤ست تايذ اص١ؾش صيؼت ٝحيغي دس ٢ٙذىي٘ دىٕ ٠شدد .پؼٞا١ذ تدضي٦
پزيش دس ٢ٙذىي٘ ت ٦تيٕ٤اص ّ ٦ؿإ ٘ٝاص ٝتا ٟاػت تدضيٝ ٦ي ؿ٤د ّ ٦إش ايٕ ٠اص اػتحلاٗ
١ـ٤د يِ ٕاص ٕٚخا ٦١ايي ٍ٤ي تٙ٤يذ ٝي ّ٢ذ ّ ٦تافث ٕش ٛؿذ ٟخ٨ا١ي ٝي ٕشدد.

پسماوذَاي خطزواك
اكغالح پؼٞا١ذ خغش١اُ ؿا٤ٝ ٦ٞ٧ ٘ٝاد ؿيٞيايي ػٞي٤ٝ ،اد سادي٤اّتي٤ي  ٣پؼٞا١ذ٧اي
تي٤ٙ٤طيْي  ٣في١٤ي اػت .اي٤ٝ ٠اد ّاسٕشاٝ ،ٟشدٝي ّ ٦دس خا٧ ٦١ايـا ،ٟخ٤اٝقـا ٣ ٟدس
ٝحيظ٧اي فٝ٤ٞي دس ٝقشم ٧ؼت٢ذ سا ت٨ذتذ ٝي ّ٢ذ .پشت٤د٧ي اي٤ٝ ٠اد ٝي ت٤ا١ذ اتياً
تييتذ دس ١ضديْي ْٝا ٟتٙ٤يذ ،دس عٝ ٗ٤ؼيش ح١ ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞضديِ ْٝا ٟدىـ ٨١ايي .تيـتش
پؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ ١اؿي اصىشآي٢ذ٧اي تداسي اػت ّ١ ٦تيد ٦آ ٟتٙ٤يذات ١اخ٤اػت ،٦تٙ٤يذات
١اٍق ٝ ٣قي٤ب ٤ٝ ٣اد د٣س سيخت٢ي اػت .تٙ٤يذ  ٣دىـ پؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ اص عشيٌ َٝشسات
تي ٠اٚٚٞٙي ٕ١٤إ٢ّ ٟ٤تشٗ ٝي ؿ٤د.

پسماوذَاي اوساوي
پؼٞا١ذ ا١ؼا١ي ٤١في اص پؼٞا١ذ اػت ّٝ ٦ق٤ٞال ت ٦تٙ٤يذات خا١ثي ١اؿي اص ٧ض٤ٕ ٣ ٜاسؽ اعالً
ٝي ٕشدد .اص ٍثي٘ ٝذى٤ؿ  ٣ادساس .پؼٞا١ذ ا١ؼا١ي اّثش اٍ٣ات ت٤ػظ ػيؼت ٜصْ٧ـي ىاضالب ت٦

ف٤٢ا ٟيِ پؼاب ىاضالتي  ٣ َ٘١ا١تَاٗ ٝي ياتذٝ .ت٢ا٣تا ّ٧ ٦٢٨اي تچ١ ٦يض ت ٦ف٤٢ا ٟپؼٞا١ذ خاٝذ
ؿ٨شي دىـ ٝي ؿ٤د .پؼٞا١ذ٧اي ا١ؼا١ي ٝي ت٤ا١ذ يِ خغش خذي تشاي ػالٝتي ت ٦حؼاب ٝي
آيذ  ٣ت ٦ف٤٢ا ٟيِ فا ٘ٝتشاي اٝشام ٝيْش٣تي ٣ ٣يش٣ػي اػت .يِ پيـشىت فٞذ ٥دس تٞذٟ
ا١ؼا١ي ّا٧ؾ ا١تَاٗ تيٞاسي ( اص عشيٌ پؼٞا١ذ ا١ؼا١ي ) تا تْاسٕيشي ف ٜٚت٨ذاؿت ٝ ٣شافات
اك ٗ٤ت٨ذاؿتي اػت ّ ٦ؿا ٘ٝپيـشىت ػيؼت ٜىاضالب ّ ٦ٙ٤ٙ ٣ـي خا٧ ٦١اػت.

پسماوذَاي صىعتي
پؼٞا١ذ٧اي ك٢قتي ٤١في اص پؼٞا١ذ اػت ّ ٦ت٣ ٦ػي ٦ٚىقاٙيت ٧اي ك٢قتي اص ٍثي٘ آ١چ ٦ّ ٦دس
ّاسخا١داتّ ،اسٕا٨٧اي تشاؽ ىٚضات ٝ ٣قاد ٟاػت تٙ٤يذ ٝي ؿ٤د ٦ّ .اص اتتذاي اَ١الب ك٢قتي
٣خ٤د داؿت ٦اػت .تقضي اص پؼٞا١ذ٧اي ك٢قتي خيٚي خغش١اُ  ٣ػٞي ٞ١ي تاؿ٢ذ ٝا٢١ذ پؼٞا١ذ
تٙ٤يذات ىيثشي حاك٘ اص ّـا٣سصي .پؼٞا١ذ٧اي ػٞي  ٣پؼٞا١ذ٧اي ؿيٞيايي
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پؼٞا١ذ٧اي ك٢قتي ٧ؼت٢ذ  .اص تليي ٦ىاضالب تشاي پاّيضّ ٥شد ٟآب آ٤ٙد ٥ؿذ ٥تا پؼٞا١ذ
ك٢قتي ٝي ت٤ا١ذ اػتياد ٥ؿ٤د.

پسماوذَاي كم اَميت
پؼٞا١ذ ّ ٜاٞ٧يت پؼٞا١ذي اػت ّ ٦١ ٦ؿيٞيايي اػت  ٦١ ٣سادي٤اّتي٤ي ٍ ٣ات٘ تدضي ٦ؿذٟ
خ٤ا٧ذ ت٤د .تشاي ٝثاٗ اي٤ٝ ٠اد ؿا ٘ٝؿٝ ٣ ٠اػ ،٦دي٤اس خـِ  ٣تت ٠اػت .آ ٟاستثاط ٣يظ ٥ايي
تا ٢ٙذىي٘ داسد چشا ّ ٦پؼٞا١ذ٧اي ّ ٜاٞ٧يت ١ؼثت ت ٦پؼٞا١ذ٧اي تدضي ٦پزيش  ٣پؼٞا١ذ٧اي
خـِ احتياج ت٧ ٦ضيّٞ ٦٢تشي تشاي دىـ داس١ذ.

پسماوذَاي تيش ي تزوذٌ
پؼٞا١ذ٧اي تيض  ٣تش١ذ ٥يِ ؿْ٘ اص پؼٞا١ذ٧اي ت٨ذاؿتي  ٣پضؿْي اػت ّ ٦اص ٝشّة اص
اػتياد ٥يِ ٣ػي ٦ٚتيض ّ ٦ؿا٧ ٘ٝش ٣ػي ٦ٚايي اػت تشاي ػ٤ساخ ّشد ٣ ٟپاسّ ٥شد ٟپ٤ػت ّ٦
اػتيادٝ ٥ي ؿ٤د پؼٞا١ذ تيض  ٣تش١ذ ٥ت ٦ف٤٢ا ٟپؼٞا١ذ تي٤ٙ٤طيْي خغش١اُ ّ ٦تايذ تا دٍت
٤ٝسد اػتيادٍ ٥شاس ٕيشد عثَ ٦ت٢ذي ٝي ؿ٤د .سايح تشي ٠پؼٞا١ذ٧اي تيض  ٣تش١ذ ٥ؿا:٘ٝ
- 1ػش٧ ٔ١ا  ٣ػاي٘ تضسيَات
- 2تيل ٧ا
- 3ؿيـ٧ ٦اي آ٤ٙد ٣ ٥تقضي پالػتيِ ٧ا

پسماوذَاي الكتزيويكي
پؼٞا١ذ اْٙتش١٣يْي يا تد٨يضات اْٙتش١٣يْي يِ ٤١ؿ اص پؼٞا١ذ ٝي تاؿذ ّ ٦ؿا٧ ٘ٝش ؿي
اْٙتش١٣يْي ؿْؼت ٦ؿذ١ ٣ ٥اخ٤اػتٝ ٣ ٦غ٤ٚب  ٣يا دػتٖا ٥اْٙتش١٣يْي ٝي تاؿذ .پؼٞا١ذ٧اي
اْٙتشيْي ٍات٘ تاصياىت تقضي ٍ٣ت٨ا ٝدذدا تـ ف٤٢ا ٟيِ ّاال  ٣يا ٣ػي٢ٝ ٦ٚاػة عثَ ٦ت٢ذي
ٝيٕشدد دس حاٙيْ ٦پؼٞا١ذ اْٙتشيْي ّٞ١ ٦ي ت٤ا١ذ د٣تاس ٥اػتياد ٥ؿ٤د آ ٟسا ىَظ ت ٦ف٤٢اٟ

پؼٞا١ذ ٝي ؿ٢اػي٧ .ٜش د ٣تيپ پؼٞا١ذ٧اي اْٙتشيْي اص ١ؾش ٙ٤ٝي٧ ٦اي صيادي اص ٍثي٘ تد٨يضات
دػتٖا٧ي ّ ٦ت ٦ف٤٢ا٤ٝ ٟاد ػٞي ٝغشح ٝي ؿ٤د ٍ ٣ات٘ تدضيٞ١ ٦ي تاؿذ داساي اٞ٧يت اػت.
دس ػاٗ  1990دس تؼياسي اص ّـ٤س٧اي اس٣پايي دى ٠پؼٞا١ذ اْٙتش١٣يْي ٝشد٣د افال ٛؿذ ٥اػت.

پسماوذ ساختماوي ي تخزية
پؼٞا١ذ٧اي ػاختٞا١ي  ٣تخشية ؿا ٦ٞ٧ ٘ٝپؼٞا١ذ٧ايي ٝيـ٤د ّ ٦اص ػاخت يا تخشية ك٢ايـ
ت٤خ٤د ٝي آيذ .ت ٦فال ٥٣پؼٞا١ذ٧اي ػاختٞا١ي ٝي ت٤ا١ذ ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ خاّثشداسي ،ػ٤صا١ذٟ
دسختا ٥٤ٍٚ ٣ ٟػ٧ ٔ٢اي حاك٘ اص ّو ػاصي تاؿذ .پؼٞا١ذ٧اي

 ٠ْٞٝ C&Dاػت ؿا٘ٝ

ػشب ،پ٢ث١ ٦ؼ٤ص  ٣يا ديٖش ٤ٝاد خغش١اُ تاؿذ .تشخي اص ف٢اكش پؼٞا١ذ
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ٕچي تشاي ٢ٙذىي٘ خغش١اُ اػت .اليٕ ٦چي دس ؿشايظ ٢ٙذىي٘ تدضيٝ ٦ي ؿ٤د ٕ ٣اص٧اي ػٞي
 ٣اػتشػٙ٤ييذ ٧يذس٣ط ٟسا آصاد ٝي ّ٢ذ .تشاي تاصياىت ٙ٤ٝي٧ ٦اي  C&Dپتا١ؼي٘ ٧ايي ٣خ٤د
داسد ٥٤ٍٚ .ػٝ ٔ٢ي ت٤ا١ذ خشد ؿ٤د  ٣دس پش٣ط٧ ٥اي ػاختٞا١ي د٣تاس ٥اػتياد ٥ؿ٤د .پؼٞا١ذ
چ٤ب ١يض ٞ٧چ٢يٝ ٠ي ت٤ا١ذ تاصياتي  ٣تاصياىت ؿ٤د .حْٝ٤ت ٧ا  ٣دٙ٣ت ٧اي ٝحٚي امٚة س٣
دس ٤ٝسد اي ٦ْ٢چغ٤س پؼٞا١ذ تايذ عثَ ٦ت٢ذي ٕشدد ٍث٘ اص اي ٦ْ٢ت٢ٙ ٦ذىي٘ ح ٘ٞؿ٤د ٞ٧ ٣چ٢ي٠
دس ٤ٝسد ديٖش تؼ٨يالت فٚٞياتي پؼٞا١ذ ٍ٤ا١ي٢ي سا ٣ضـ ٝي ّ٢٢ذ .تقضي اص ٤ٝاد خغش١اُ ٠ْٞٝ
اػت ٍّ ٦ات٘ خاتدايي ١ثاؿذ  ٣ياؿش٣ؿ ت ٦تخشية ّ٢ذ ٍث٘ اص اي ٦ْ٢اٙ٣ياي ا٤ٝس س٤ٞ٢٧د٧اي
اي٢ٞي ٝ ٣حذ٣ديت٧ايي سا ّ ٦ت ٦تثـ آٝ ٟي آيذ سا ٝق٢٢ّ ٛ٤ٚذ.

آب واپاك
آب ١اپاُ ١ ٣اخاٙق تقضي اٍ٣ات ت ٦ك٤ست ٤١ graywater- gray waterؿتٝ ٦ي ؿ٤د ّ ٦آ١شا
ت ٦ف٤٢ا ٟپؼاب ٝي ؿ٢اػيٝ ٦ّ ٜؾ٤س آ ٟپؼاب يا ىاضالب ك٢قتي ١يؼت آ ٟاص ىشاي٢ذ٧اي خاٖ١ي
اص ٍثي٘ ؿؼت ٠ؽشه ،ؿؼت ٠سخت ٙ٣ثاع  ٣اػتحٞا ٛتٙ٤يذ ٝي ؿ٤د .آب ١اپاُ يا ١اخاٙق اص آب
ػيا٧ي ّ ٦دس تشّيثات آالي٢ذ٧ ٥اي ؿيٞيايي  ٣تي٤ٙ٤طيْي ٣خ٤د داسد ٝتٞايض ٝي تاؿذ.

پسماوذَاي راديًاكتيً
پؼٞا١ذ٧اي سادي٤اّتي٤ي ٤١في اص پؼٞا١ذ اػت ّ ٦ؿا ٘ٝف٢اكش ؿيٞيايي  ٣سادي٤اّتي٤ي اػت ّ٦
داساي ػ٤د٢ٝذ ٍ ٣ات٘ اػتيادٞ١ ٥ي تاؿذ .آ٨١ا تقضي اٍ٣ات اص ىشاي٢ذ٧اي ٧ؼت ٦ايي ٝا٢١ذ
ؿْاى٧ ٠ؼت ٦ايي تٙ٤يذ ٝي ؿ١٤ذ .ت٧ ٦ش حاٗ ك٢ايـ ،ميش ٝؼتَي ٜدس استثاط تا ك٢قت ٧ؼت ٦ايي
٧ؼت٢ذ ّٝ ٦ي ت٤ا١ذ َٝذاس صيادي پؼٞا١ذ سادي ٤اّتي٤ي تٙ٤يذ ّ٢٢ذ .تشاي ٝثاٗ ،تخٞي ٠صد ٥ؿذ٥
اػت ّ ٦تا ٕزؿت  20ػاٗ اص تالؽ اياالت ٝتحذ ٥تشاي تٙ٤يذ ١يت ،حذ٣د ٝ 8يٚي ٟ٤ت ٠پؼٞا١ذ
سادي ٤اّتي٤ي ا١ثاؿت ٦ؿذ ٥اػت .تيـتش پؼٞا١ذ٧اي سادي٤اّتي٤ي پؼٞا١ذ ٧اي ػغح پايي٧ ٠ؼت٢ذ
ت ٦ايٝ ٠ق٢ي ّ ٦خش ٣ ٛحد ٜپؼٞا١ذ سادي٤اّتي ٤دس ػغح پايي٢ي ٝي تاؿذ .دس اي٤١ ٠ؿ اص پؼٞا١ذ
اص يِ س٣پ٤ؽ ٝحاىؼ اػتيادٝ ٥ي ؿ٤د ّٞ٧ ٦ي ٠اٝش تافث ٝي ٕشددٝيضا ٟآ٤ٙدٕي دس حذ
ّٞي تاؿذ .اٝا ٤٢٧ص خغش آ٤ٙدٕي سادي٤اّتي٤ي ت٤ػظ ا١ؼا ٟاص عشيٌ تٚـ ،اػت٢ـاً ،خزب ٣
تضسيٌ ٣خ٤د داسد.

پسماوذَاي مخلًط
پؼٞا١ذ ٝخ٤ٚط ت٧ ٦ش تشّيثي اص ا٤١اؿ پؼٞا١ذ تا خ٤اف ٝتيا٣ت اعالً ٝي ٕشدد .ت ٦ع٤س ٦١٤ٞ١
پؼٞا١ذ٧اي تداسي  ٣ؿ٨شي ٧ؼت٢ذ ّٝ ٦خ٤ٚعي اص پالػتيِ ٧ا ،ىٚضات ،ؿيـ ،٦پؼٞا١ذ تدضي٦
پزيش ّ ٦ؿاّ ٘ٝامز ٢ٝ ٣ؼ٤خات .ت ٦ا١ضٞا ٛػايش صتا٧ ٦ٙاي ت٤ضيح داد١ ٥ـذ.٥

پسماوذَاي ديرريش
٤ٝاد د٣سسيض پؼٞا١ذ٧ايي ٧ؼت٢ذ ّ ٦دس ٝح٘ ٧اي ١ادسػت  ٣يا ميشٍا١٤١ي سيختٝ ٦ي ؿ١٤ذ ٣
اي٤ٝ ٠اد  ٜ٧دس ا١ذاص ٜ٧ ،٥دس ؿشايظ  ٜ٧ ٣دس تقذاد ٝت٤٢ؿ ٧ؼت٢ذ ٠ْٞٝ .اػت اي ٠اٍال ٛتؼياس
سيض تاؿذ ٝا٢١ذ دػتٞاٗ يا اي ٦ْ٢ا١ذاص٧ ٥اي تؼياس تضسٓ تاؿ٢ذ يا پشاّ٢ذ ٥ؿ١٤ذ دس اعشاه ٝح٘
٧اي فٝ٤ٞي خاسج اص ػاختٞا٨١ا٤ٝ .اد د٣سسيض  ٠ْٞٝاػت ت ٦ك٤ست تلادىي  ٣يا اص س٣ي تي
دٍتي  ٣يا اص س٣ي فٞذ تٙ٤يذ ؿذ ٥تاؿ٢ذ ّ ٦فٝ٤ٞا دىـ ميش ٍا١٤١ي آ ٟػشيـ تش اص دىـ ٍا١٤١ي
اػت .اي٤ٝ ٠اد د٣سسيض ػالٝتي ،اي٢ٞي  ٣سىا ٥ا١ؼا ٟسا ت ٦خغش ٝي ا١ذاصد ٞ٧ ٣چ٢ي ٠آ ٟت ٦حيات
٣حؾ كذ٣ ٦ٝاسد ٝي ّ٢ذ  ٣تافث تاثيشات صيؼت ٝحيغي ٝي ٕشدد .ىقاٙيت٨اي فٝ٤ٞي دس
آٝشيْا اكغالح ٤ٝاد د٣سسيض سا دس ا٣اػظ ػذ ٥تيؼت ٜاػتا١ذاسد ّشد ٥اػت ّ٤ٝ ٦اد د٣سسيض سا
ت ٦ف٤٢ا ٟپؼٞا١ذ خاٝذ تـ٢اػي٤ٝ"" ٜادي ّ ٦د٣س سيخت١ ٦ـ١٤ذ  ٣يا دىـ ٖ١شد١ذ ٢ٝدش ت ،٦ت٦
خغش اىتاد ٟػالٝتي فٝ٤ٞي ،اي٢ٞي  ٣سىاٝ ٥ي ؿ١٤ذ "" ٤ٝاد د٣سسيض ت٤١ 3 ٦ؿ ٝـخق عثَ٦
ت٢ذي ؿذ ٥ا١ذ ٝا١ذد صتا ٦ٙخغش١اٍُ ،ات٘ اػتياد ٥دس تاصياىت  ٣ميش خغش١اُ ٦ّ .اي ٠پؼٞا١ذ٧ا

ميش اص پؼٞا١ذ٧ايي ٧ؼت٢ذ ّ ٦اص ّاٝي٧ ٟ٤اي ح ٘ٞصتا ٦ّ ٦ٙت ٦ك٤ست ميش حياؽت ؿذ٥
تاسٕيشي ؿذ ٥يا پؼٞا١ذ٧اي ػاختٞا١ي ٝي تاؿ٢ذ.

پسماوذَاي فاضالب
ىاضالب ت٧ ٦ش آتي ّ ٦اص ١ؾش ّٞيت تحت تاثيش ا١ؼاٍ ٟشاس تٖيشد سا ٕ٤ي٢ذ ٦ّ .آ ٟؿا ٘ٝپؼٞا١ذ
ٝايقي اػت ّ ٦اص ْٝا٨١اي ٝؼْ١٤ي ،تداسي ،ك٢قتي ّ ٣ـا٣سصي اػت ّ ٦ؿا ٘ٝدا٣ ٦٢ٝػيقي اص
پتا١ؼي٘ ٧اي آ٤ٙد٢٢ّ ٥ذ ٥اػت .تيـتشيٝ ٠لشه آ ٟىاضالب ؿ٨شي اع ّ ٦ؿا ٘ٝعيو
ٕؼتشد٥ايي اص آالي٢ذ٧ ٥اػت ّ١ ٦تيد ٦تشّية ؿذ ٟىاضالب ٧ا اص ٢ٝاتـ ٝختٚو اػت پؼاب يا
ٕ٢ذاب اػاػا صيشٝد٤ٞف ٦ىاضالب اػت ّ ٦ت٤ػي ٦ٚادساس ٝ ٣ذى٤ؿ آ٤ٙدٝ ٥ي ؿ٤د .اي ٠پؼاب
ؿا ٘ٝپؼٞا١ذ٧اي ٝايـ خاٖ١ي ،ؿ٨شي  ٣ك٢قتي اػت  ٣دىـ آٝ ٟق٤ٞال اص عشيٌ ٝ ،٦ٙ٤ٙدشاي
ىاضالب  ٣يا چيضي ؿثي ٦ت ٦آ ٟك٤ست ٝي ٕيشد ٕا٧ي اٍ٣ات  ٜ٧اص تخٚي ٦چا ٥ىاضالب..

پسماوذَاي سمي
٤ٝاد تـْي٘ د٢٧ذ ٥صتا٧ ٦ٙاي ػٞي ماٙثا اص ٤ٝاد ؿيٞيايي ٧ؼت٢ذ ّ ٦ماٙثا ٝيت٤ا٢١ذ تافث ٝشٓ يا
كذ ٦ٝسػا١ذ ٟت ٦ص١ذٕي ٤ٝخ٤دات ؿ١٤ذ.آ٨١ا ٝق٤ٞال اص تٙ٤يذات ك٢قتي يا تداسي ٞ٧ ،چ٢ي ٠اص
٢ٝاعٌ ٝؼْ١٤يّ،ـا٣سصي١،ؾاٝي،تؼ٨يالت پضؿْي ٢ٝ ،اتـ سادي ٤اّتي ، ٤ك٢ايـ ٤١سي ايداد
ٝيـ١٤ذٝ.ـْالت ٝتقذد پؼٞا١ذ٧اي ػٞي اص اَ١الب ك٢قتي آماص ؿذ ٥اػت.پؼٞا١ذ٧اي ػٞي دس
تؼياسي ٤ٝاسد تداي پؼٞا١ذ٧اي خغش١اُ يا ٤ٝاد د٣س سيخت٢ي ّ ٦دس ٝقشم آ٨١ا ٍشاس ٕشىت٠
تشاي ػالٝتي ٝ ٣حيظ صيؼت خغش تٞ٧ ٦شا ٥داسدّ،استشد داس١ذ.تشّيثات ػٞي ٝيت٤ا٢١ذ دس
٤٧ا،آب  ٣صٝي ٠س٧ا ؿ١٤ذ.

پسماوذَاي حزارتي
تٕ ٦شٝاي تٙ٤يذي ت٤ػي ٦ٚىشآي٢ذ٧اي تْ٤ٙ٤٢طيْي ٝ ٣اؿي٢ي ّ ٦ميش ٝييذ ت٤د ٣ ٥يِ پؼٞا١ذ
خا١ثي ت ٦حؼاب ٝيأيذ.تخـي اص ١يش٣ي ٣اسد ٥دائٞا ت ٦حشاست تثذي٘ ؿذ ٣ ٥تا ٙشصؽ تيٍ ٠غقات
دػتٖا٨٧اي ف ٘ٞآ٣سي ٞ٧ا٢١ذ ٙشصؽ ٍغقات (چٖاٙي) خ٢ثي ٝيٖشدد.حشاست تٙ٤يذ ؿذ ٥دس
ياعاٍا٨١ا ٝيت٤ا١ذ ت٣ ٦ػي ٦ٚاػتياد ٥اص ياعاٍا٨١اي ٝتحشُ ت ٦حذاٍ٘ تشػذ.

پسماوذَاي غيز قاتل كىتزل
ٕش٧٣ي اص ا٤١اؿ پؼٞا١ذ٧ا ّ ٦دس عثَ ٦صتا٧ ٦ٙاي ٣يظ ٣ ٥خغش١اُ ٍشاس ٞ١يٖيش١ذٝ.ا٢١ذ صتا٦ٙ
٧اي ّا٢ّ ٟي  ٣صتا٧ ٦ٙاي ّـا٣سصي.

پسماوذَاي تا پزتًسايي تاال
صتا٧ ٦ٙايي تا پشت ٤صايي تاال )٤١ (HLWفي اص صتا٧ ٦ٙاي ٧ؼت ٦اي ٝيثاؿ٢ذ ّ ٦اص ٝلشه ػ٤خت
ا٣سا١ي ٛ٤دس سآّت٤س٧اي ٧ؼت ٦اي  ٣تٙ٤يذ ػالح حاك٘ ٝيـ١٤ذ.اي ٠ىشآي٢ذ ؿا ٘ٝؿْاىت ٧ؼت٦
اي  ٣تٙ٤يذ ف٢لشي تا فذد اتٞي تيؾ اص ا٣سا١ي ٛ٤داخ٘ ٧ؼتٝ ٦شّضي سآّت٤س اػت.

HLW

ؿا ٘ٝتيؾ اص  ّ٘ %95سادي٤اّتي٤يت ٦تٙ٤يذي دس ىشآي٢ذ تٙ٤يذ ١يش٣ي تشً ٧ؼت ٦اي اػت.
 HLWت ٦فٚت پشت ٤اىـا١ي تاال دس صٝا ٟح ٣ ٘ٞسػيذٕي ت ٦اػتحياػ خاف ١ياص داسدٞ٧.چ٢ي٠
اي ٠ىشاي٢ذ ت ٦فٚت ٕشٝاي تااليي ّ ٦تٙ٤يذ ٝيْ٢ذ ت ٦خ ِ٢ػاصي ١ياص داسد٤١.في اص سآّت٤س٧اي
٧ؼت٦اي تؼياس تضسٓ  30-25ت ٠ػ٤خت دس ٧ش ػاٗ ٝلشه ٝيْ٢٢ذ.إش اي ٠ػ٤خت پشداصؽ ٣
تليي ٦ؿ٤د ػٝ ٦تش ْٝقة سا اؿناٗ خ٤ا٧ذ ّشد.

پسماوذَايي تا پزتً سايي پاييه
فثاست ٝ LLWخييي اص ّ ٦ٞٚايؼت ّ ٦ؿشح ٝيذ٧ذ پؼٞا١ذ٧اي ٧ؼت ٦اي سا ّ ٦دس عثَ ٦ت٢ذي
پؼٞا١ذ٧اي ٍ HLWشاس ٞ١يٖيش١ذ،اي٨٢ا ت ٦ف٤٢ا ٟػ٤خت ٧ؼت ٦اي )٤ٝ ،(SNFاد اؿق ٦صا )،(TVR
يا تٙ٤يذات خا١ثي ٝقي٢ي ّ ٦ت١ ٦ا ٛپؼٞا١ذ٧اي

 11eؿ٢اختٝ ٦يـ١٤ذ ٝا٢١ذ پؼٞا١ذ٧اي

ا٣سا١ي٣.ٛ٤خ٤د اي ٠پؼٞا١ذ يِ ٝـخلٝ ٦قي ٠اػت  LLW ٣عثَ ٦اي اص پؼٞا١ذ٧اي سادي ٤اّتي٤
اػت ّ٢ٝ ٦اػة ٞ١يثاؿذ آ١شا دس ػايش عثَات ٍشاس د٧ي.ٜإش

ٝLLWخ٤ٚط تا صتا٧ ٦ٙاي

خغش١اُ ؿ٤د آٍ٣ ٟت صتاٝ ٦ٙخ٤ٚط ّ ٜاٞ٧يت ٕيتٝ ٦يـ٤د

)ٝ ٣(MLLWيثايؼت تليي، ٦

رخيش ٣ ٥دىـ آ ٟعثٌ ٍ٤ا١ي٠

 ٣LLWصتا٧ ٦ٙاي خغش١اُ افٞاٗ ؿ٤د.صٝا١ي ّ٤ٝ ٦اد

دىقي LLWسادي ٤اّتي٤يت ٦پايي ٠داس١ذ  ،خض ٢ٝاتـ  LLWت ٦حؼاب ٝي آي٢ذ.تشخي اص

LLW

٧ا ٠ْٞٝاػت ّاٝال سادي ٤اّتي٤يت ٦داؿت ٦تاؿ٢ذ ّ ٦دس اي ٠ك٤ست ٢ٝاتـ سادي ٤اّي٤يت ٦آ٨١ا دس
ك٢ايـ  ٣پضؿْي ّاستشد داسد.

