
  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستو سومین همایش 

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

1 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

بر  یخوزستان مبتن مانیصنعت س يپسماند ها تیریمد يبرا ییارا ئه  الگو

  بازل  ونیکنوانس
  3سبز علیپور سیما  ،2ه ندیخوشناز پا، *1يکالنترهرمز دیناه

   .رانیاهواز، ا ،یواحداهواز ، دانشگاه آزاداسالم،  آلودگی محیط زیست ي گروهدکترا يدانشجو - 1

Nahid.kalantar@yahoo.com   

  

  ی، اهواز، ایران.آزاداسالم دانشگاه،  واحداهوازگروه خاك شناسی، اریاستاد -2                    

 payandeh426@gmail.com  
  

  .رانیاهواز، ا ،ی، دانشگاه آزاداسالم ، واحد اهوازستیز طیمح یآلودگگروه یار استاد - 3

 shadi582@yahoo.com 

  

  چکیده 

به طور کلی هدف ، افزایش شناخت نسبت به وضعیت موجود مدیریت اجرائی پسماند در شرکت سیمان خوزستان و سپس برنامه ریزي  

جهت تدوین برنامه عملیاتی مناسب و درخور جهت رفع معضالت و مشکالت احتمالی خواهد بود، به طوري که آثار فعالیت شرکت بر 

 پتانسیل به توجه با سیمان کننده تولید کارخانجات.  کلیه پسماندها تحت مدیریت قرارگیرند محیط زیست به حداقل ممکن رسیده و

 از استفاده با مقاله این در . هاي زیست محیطی هستندفاکتور مستمر پایش و دقیقتر رعایت نیازمند محیطی، زیست آلودگی انواع تولید

اند  شده بندي طبقه وبراساس کنوانسیون بازل شناسایی شرکت پسماندهاي کلیه میدانی روش از استفاده با و همچنین اي کتابخانه روش

 کیفیت تولید، دوره تولید، فیزیکی، حجم حالت بودن، غیرویژه و ویژه لحاظ از پسماند نوع تولید، محل پسماندها، این از یک هر و براي

 انتقال، روشهاي ، سپس. است شده تعیین استاندارد ونگهداري آوري جمع نحوه همچنین و فعلی نگهداري و آوري جمع نحوه پسماند،

گروه پسماند  13به طور کلی دهد که  می نشان تحقیق این از آمده دست به نتایج.  است شده بررسی یک هر نهایی دفع و نگهداري

 . ضایعات  روغن1از  عبارتند هستند. که ویژه صنعتی پسماندهاي خوزستان سیمان شرکت تولیدي پسماندهاي مهمترین شناسایی شد و

 که A  1040بازل کد و ساالنه تن 300 حجم تولید نسوز آجر ضایعات .2و  A 3020بازل کد و  ساالنه تن200حجم تولید با گریس و

 جهت مدون برنامه عملیاتی یکدرنهایت باشد  می زیست محیط سازمان مجوز داراي بازیافت مراکز به فروش  آنها دفع روش بهترین

 انرژي، و اولیه مواد اتالف جلوگیري از پسماند، تولید کاهش :از عبارتند آن اهداف مهمترین که است شده ریزي طرح پسماندها مدیریت

   .مربوطه تخصصی مقررات و قوانین رعایت همچنین و زیست محیط بر پسماندها سوء اثرات کاهش

  پسماند ، خوزستانسیمان ، کنوانسیون بازل ، محیط زیست ، واژگان کلیدي: 

  

  مقدمه  - 1

 یک به تبدیل زیست محیط از کارا و مطلوب حفاظت ضرورت و اهمیت صنعتی، جوامع همزمان با رشد سریع صنعتی شدن

 در که شود می شناخته اي توسعه پایدار، توسعه راستا این در. Danteravanich,S., (2004 است( شده المللی بین مهم موضوع

(  طبیعت و محیط زیست به صورت یک اصل اساسی در کنار دیگر عوامل مورد توجه قرار گرفته باشد ظت ازحفا ضرورت آن

با توجه به روند توسعه و گسترش و پیشرفت جوامع و رقابت شدید بین صنایع جهت عرضه کاال و مشتري .) 1385نامداري 

ابت دوام بیاورند که عالوه بر توجه به کاهش قیمت و مداري، در آینده نه چندان دور، فقط سازمانهایی می توانند در این رق

(نامداري  ثبات کیفیت، در بهبود مستمر بر حفاظت محیط زیست اقدامات جدي و مورد قبول جامعه جهانی را به عمل آورند

 یکی عنوان به جامد زاید مواد تا شده موجب و است شده برخوردار اي ویژه اهمیت از زائد، مواد اخیرمدیریت سالهاي در).1389
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 کاهش که مدیریتی روشهاي اتخاذ اندازد لذا می خطر به را انسان زیست محیط هم و سالمت هم آید که در بشر معضالت از

  ). Hester R.E.and Harrison, R.m.,(2002(باشد؛ می برخوردار خاصی اولویت از باشد، پی داشته در را زباله تولید

 پدیدار را و محیطی بهداشتی مخرب اثرات توانند می خود ناچیز مقادیر در و باشد می خطرناك زائد، پسماندهاي از برخی

 موجودات بر آنها عوارض نامطلوب و محیط در مواد این اصولی غیر دفع از ناشی سوء اثرات شدن مشخص و زمان گذشت سازندبا

 مواد این دفع و نقل،کنترل و حمل با رابطه در مقرراتی و قوانین تا شدند آن بر مواد این کننده تولید عمده کشورهاي زنده،

 پسماندهاي و پسماندهاي صنعتی صنعت، بخش ). در1372گیرد (اسدي  صورت آنها مورد در اصولی کنترلی تا کنند تنظیم

 پسماند کنندهتولید  توسط پسماندها مدیریت قانون از 7 ماده اساس بر باید پسماندها این .هستند بیشتري اهمیت داراي ویژه

 به یا صنعتی واحد عهده به پسماندها از گروه این مسئولیتهاي کلیه. )1391(زارعی و همکارانگیرد قرار اجرایی مدیریت تحت

 پسماندهاي اجرایی مدیریت جهت باید که است پسماند کننده تولید این اساس همین بود بر خواهد پسماند تولیدکننده عبارتی،

باشد ( چشمه قصابانی و بنی  برنامه داراي آنها دفع و پردازش انتقال، پسماندها، کردن کمینه خصوص در خود، از فعالیت ناشی

 از مندي بهره و مواد این از مجدد استفاده راهکارهاي تا می کند پسماندها کمک خصوصیات شناخت و بررسی ).1391سعید 

 حداقل به زیست محیط بر صنایع فعالیت آثار پسماند، مدیریت عملیاتی برنامه تدوین با دشو مهیا آن از حاصل اقتصادي سود

. در ایران موضوع مدیریت )Salihoglu, G. (2010) گیرند می قرار اجرایی مدیریت تحت پسماندها کلیه و ممکن رسیده

 سالهاي که در،  رسیدهبه تصویب 1383پسماندهاي صنعتی و خطر ناك جوان و نوپاست قانون پسماندهاي  ایران در خرداد 

 صنعتی واحدهاي در تواند می آنها عمل  به که است گردیده تعریف خطرناك زائد مواد مدیریت براي نوینی سیستمهاي اخیر،

 و گرفته قرار دقیق ارزیابی و مورد بررسی نهایی دفع تا تولید بدو از زائد ماده هر مدیریت سیستمها این باشد در مفید بسیار

  .)1380شود ( عبدلی  می کنترل دقت به مراحل تمامی

ایران  غربیو در جنوب خوزستان  استان کیلومتري شهرستان رامهرمز به سمت هفتکل در 15درکارخانه سیمان خوزستان 

با راه اندازي فاز دوم به ظرفیت  1388تن و از سال  3000با راه اندازي فاز اول به ظرفیت  1376 واقع شده و از سال

 با سیمان کننده تولید  کارخانجات تن کلینکر در روز در حال فعالیت می باشد . 8000تن و در مجموع با ظرفیت  5000

هاي زیست محیطی فاکتور مستمر پایش و دقیق تر رعایت نیازمند محیطی ، زیست آلودگی انواع تولید پتانسیل به توجه

کنترل مدیریت پسماند و به عنوان یکی از تولیدکنندگان سیمان در کشور،  خوزستان، شرکت سیمان  در این راستا.  هستند

 آخرین با همگام که. آلودگیهاي زیست محیطی را به عنوان یکی از موارد مهم در خط مشی شرکت شناخته و به آن توجه دارد

 سیمان انواع تولید به نسبت افزاري سخت و افزاري نرم امکانات از گیري بهره با و و تکنولوژیکی صنعتی دستاوردهاي

   .ورزد  می مبادرت خاکستري

  مواد وروشها    

اند و  شده بندي طبقه براساس کنوانسیون بازل و شناسایی شرکت پسماندهاي کلیه میدانی روش از استفاده با مقاله این در

 تولید دوره تولید، فیزیکی ، حجم حالت بودن ، غیرویژه و ویژه لحاظ از پسماند نوع تولید ، محل پسماندها ، این از یک هر براي

. است  شده تعیین استاندارد و نگهداري آوري جمع نحوه همچنین و فعلی نگهداري و آوري جمع نحوه پسماند ، کیفیت ،

  .  است شده بررسییک  هر نهایی دفع و نگهداري انتقال ، روشهاي ، سپس

  نتایج 

  متن نتایج به دست آمده بدین شرح تفسیر می گرددپس از بررسی کلیه مراحل ذکر شده در 
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 . فهرست پسماندهاي تولید شده به تفکیک نوع فرایند یا واحد1جدول شماره

نوع  ردیف

 پسماند

ویژه یا  محل تولید

 غیر ویژه

حالت 

 فیزیکی

حجم 

 تولید

دوره 

 تولید

جداسازي و 

 نگهداري

کیفیت 

 پسماند

اوري نگهداري جمع  تعیین تکلیف .نحوه دفع نهایی

 استاندار

آجرهاي  1

 نسوز

فرآیند 

تولید(تعمیرا

 ت) کوره

 300 جامد ویژه

 تن
کنار سنگ شکن  ساالنه

و پشت خط 

 تولید)

به پیمانکار بازیافت محصوالت  خشک

نسوز فروخته می شود در 

غیراینصورت با نظارت آزمایشگاه و 

تولید در چرخه تولید استفاده می 

 گردد

 نگهداري و بازیافت

مواد  2

 ریجکتی

فرآیند 

تولید(تعمیرا

 ت)

200 جامد غیرویژه

تن 0  
جمع آوري و  ساالنه

نگهداري در 

 دپارتمانها

خشک 

 و تر

با هماهنگی تولید و آزمایشگاه به 

 چرخه تولید برگردانده می شود

برگشت مجدد به 

 فرآیند

کاغذ و  3

 مقوا

بازکردن و 

بسته بندي 

 مواد اولیه

فعالیت هاي 

اداري   

عادي غیر 

 ویژه

 10 جامد

 کیلو
به پیمانکاران شرکت هاي  خشک انبار ضایعات روزانه

 مقواسازي فروخته می شوند

 مصرف بهینه

پالستیک  4

 و نایلون

بازکردن و 

بسته بندي 

 مواد اولیه

اداري و 

 بارگیر خانه

عادي غیر 

 ویژه

 5 جامد

 کیلو
انبار ضایعات  روزانه

پالستیک و 

 نایلون

پیمانکاران شرکت هاي تولیدي به  خشک

پالستیک و نایلون فروخته می 

 شوند

 نگهداري و فروش

مواد  5

 شیمیایی

شستشوها و 

نمونه گیري 

ماشین آتش 

نشانی، 

 سمپاشی

نیم  مایع عادي

 کیلو

جمع آوري در  روزانه

بشکه هاي 

 -مخصوص

نگهداري در محل 

مشخص ( انبار 

 ضایعات)

 پس از رسیدن به حجم قابل توجه تر

 فروخته می شوند

خنثی سازي و رقیق 

سازي سپس امحا از 

 طریق ایمهاف تانک

قطعات  6

فلزي و 

قطعات 

یدکی 

 (اسقاطی)

قطعات فلزي 

حاصل از 

فعالیت هاي 

پیمانکاري ، 

ساختمانی 

در کارخانه و 

قطعات 

یدکی 

فرسوده شده 

 . کارگاه هاي 

صنعتی 

 غیر ویزه

 300 جامد

 تن
انبار ضایعات  ساالنه

فلزي و قطعات 

 اسقاطی

قطعات قابل بازیافت یا  - خشک

استفاده مجدد توسط 

تعمیرات استفاده 

 ،بازیافت می شوند

سایر قطعات به عنوان  -

آهن قراضه فروخته 

  می شوند

کاهش ضایعات سپس 

جمع آوري، 

جداسازي، مزایده 

 فروش

چوب و  7

 پالت

بازکردن 

پالت هاي 

مواد اولیه . 

 بارگیر خانه

عادي غیر 

 ویزه

تن 5 جامد جمع آوري در  ساالنه 

 انبارضایعات

پالتهاي قابل استفاده داخل  خشک

سازمان مورد استفاده مجدد قرار 

 می گیرند

پالتهاي غیرقابل استفاده در بسته 

جمع آوري ، انبارش، 

 مزایده فروش
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  روغن و  9

مواد نفتی 

  و سوختی

روغن هاي 

سوخته حاصل از 

مصرف دستگاه ها 

گازوئیل و نفت  – 

مورد استفاده 

براي شستن 

قطعات و ماشین 

  آالت

غیر 

  ویژه

 200  مایع
  تن

جمع آوري در   ساالنه

ظروف مخصوص و 

نگهداري در محل 

  مشخص

به پیمانکاران شرکت هاي   سوخته

بازیافت و تصفیه فروخته     

 می شوند

  

  مراکز مجاز

هاي زباله   10

تر مواد 

غذایی. 

پسماندها

  ي الی

مصارف روزانه. 

  رستوران

عادي 

غیر 

  ویژه

در سطل زباله   روزانه  تن 1  جامد

  آشپزخانه ،

غذاخوري و سرویس 

  هاي بهداشتی

از طریق پیمانکار و مجوز   نیمه تر

محیط زیست و اداره 

بهداشت در محل مشخص 

شهرداري شهر هفتکل 

  سوزانده می شود

  نفراتپخت متناسب با 

داروهاي   11

تاریخ 

گذشته یا 

  فاسد

مصارف روزانه 

خانه بهداشت 

  کارگري

جامد و   ویژه

  مایع

نگهداري در قفسه   --  --

  مخصوص

خشک و 

  تر

با هماهنگی به اداره 

بهداشت شهرستان انتقال 

می یابد یا با نظارت در 

  کوره سوزانده می شود

  

زباله هاي   12

  عفونی

مصارف روزانه 

خانه بهداشت 

  کارگري

سطل زباله جدا در   ماهانه  کیلو 4  جامد  ویژه

خانه بهداشت 

  کارگري

خشک و 

  تر

با مجوز اداره بهداشت 

شهرستان در کوره سوزانده 

  شوند

  زباله سوزي

سایر   13

  ضایعات

بنا به مورد به 

تشخیص کمیته 

  ضایعات

بنا به مورد به   ساالنه  50  جامد  عادي

  تشخیص

  کمیته ضایعات

  تشخیص بنا به مورد به  

  کمیته ضایعات

  

  

 بازل کنوانسیون روش به خوزستان سیمان کارخانه خطرناك پسماندهاي دفع روشهاي . کد2جدول شماره

 Dکد  نام پسماند ردیف

 D4 آجرهاي نسوز 1

 D4 مواد ریجکتی 2

 D4،D14 کاغذ و مقوا 3

 D4،D14 پالستیک و نایلون 4

 D9،D15 مواد شیمیایی 5

قطعات یدکی (اسقاطی)قطعات فلزي و  6  D4 

 D4، D14 چوب و پالت 7

 D8 فاضالب بهداشتی و صنعتی 8

 D4،D10 زباله هاي تر مواد غذایی. پسماندهاي الی 9

 خوزستان سیمان کارخانه پسماندهاي بازیافت . روشهاي 3جدول شماره 

بندي محصول جمع اوري و 

 فروخته می شوند

فاضالب  8

بهداشتی 

 و صنعتی

سرویس 

هاي 

بهداشتی ، 

 شستشو

 30 مایع عادي

متر 

مکع

 ب

به سیستم  روزانه

فاضالب بی 

 هوازي وارد

 می شود.

خروجی آن از طریق آزمایشگاه  تر

معتمد محیط زیست هر سه ماه 

 یکبار پایش می شود

تصفیه از طریق 

ایمهاف تانک و 

استفاده مجدد از آب 

 براي فضاي سبز
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 Rکد نام پسماند ردیف

 R5 آجرهاي نسوز 1

 R5 مواد ریجکتی 2

و قطعات یدکی (اسقاطی)قطعات فلزي  3  R4 

 R9 روغن ومواد نفتی و سوختی 4

 R5 R4 R3 زباله هاي تر مواد غذایی. پسماندهاي الی 5

 R1 داروهاي تاریخ گذشته یا فاسد 6

 R1 زباله هاي عفونی 7

  

  ريیگنتیجه

 پسماند گروه 13 میان از کلی طور کلیه پسماندها و مواد شیمیایی موجود براساس کنوانسیون بازل طبقه بندي شدند . به

 حجم فیزیکی ، حالت بودن ، غیر ویژه و ویژه لحاظ از پسماند نوع تولید ، محل این پسماندها ، از یک هر و براي شده شناسایی

استاندارد  نگهداري و آوري جمع نحوه همچنین و فعلی و نگهداري آوري جمع نحوه پسماند ، کیفیت تولید ، دوره تولید ،

 گروه9 . تاس شده بررسی یک و بازیافت  هر دفع و نگهداري انتقال ، کردن ، کمینه روشهاي سپس است شده تعیین

از  گروه 3شدند . بندي طبقه ویژه و غیر ویژه دسته به دو ها آن مجموع هستن که مایع پسماندهاي گروه4جامد و  پسماندهاي

گرفته اند .  بازل جاي کنوانسیون هاي بندي طبقه در مواد از گروه 7 و غیر ویژه مواد فهرست در گروه 10ویزه و پسماندها ،

 نشان تحقیق این از آمده دست به نتایجگروه داراي کد دفن پسماند می باشند . 9گروه داراي کد بازیافت پسماند می باشد . 7

 ایعاتض)1 از عبارتند که هستند ویژه صنعتی پسماندهاي خوزستان سیمان شرکت تولیدي پسماندهاي مهمترین که دهد می

 کد و ساالنه تن 300 حجم تولید آجر نسوز تضایعا  )2و  A 3020بازل و کدتن ساالنه  200حجم تولید با گریس و روغن

و یا استفاده مجدد از  زیست محیط سازمان مجوز ارايد تبازیاف مراکز به فروش  آنها دفع روش بهترین کهA 1040بازل

 می توجه آن به کمتر که است منافع اقتصادي داراي محیطی زیست مزایاي بر عالوه .باشد میاجرهاي نسوز در فرایند تولید 

 دانست . با صنعتی هاي پسماند از بازیافت حاصل نتایج ترین مهم از توان می را افراد براي زایی درآمد و اشتغال ایجاد. شود

 زیست شرکت محیط آلودگی از جلوگیري نیز و ضایعات و زائد مواد و پسماندها زیانبار آثار کاهش و کنترل اهمیت به توجه

 آنها بندي طبقه و فرآیندها از حاصل پسماندهاي شناسایی متداول ، صنعتی فرایندهاي بررسی منظور به سیمان خوزستان ،

 برگزاري آنها ، اصولی دفع یا و حاصله پسماندهاي از مجدد استفاده بازیافت ، سازي ، کمینه مراحل اجراي و ریزي جهت برنامه

مختلف  پسماندهاي از ناشی بهداشتی و محیطی خطرات رفع و کاهش و پسماندها با تعامل نحوه خصوص در هاي آموزشی دوره

 تولید کاهش :از عبارتند آن اهداف مهمترین که است شده ریزي طرح پسماندها مدیریت جهت مدون برنامه عملیاتی یک ،

 مقررات و قوانین رعایت همچنین و زیست محیط بر پسماندها سوء اثرات کاهش انرژي ، و اولیه مواد اتالف جلوگیري از پسماند،

 .مربوطه  تخصصی

  پیشنهادات

 مناسب بان نصب سایهو مبداء از ها تفکیک پسماند و زایدات موقت داري نگه سکوي ساخت طرح .1

  بتنی اي با دیوارهحاوي  تجهیزات اطراف در بتنی هاي حوضچه ها روغن انواع آوري جمع  .2

 رعایت استانداردهاي فنی در فرایند تولید به منظور کمینه سازي ضایعات تولیدي .3

 اموزش کارگران در خصوص اهمیت تشخیص و شناسایی نقاط تولید کننده مواد زاید در جهت حفظ محیط زیست . .4

تحقیقاتی از مهندسان فرایند بهربرداراي و محیط زیست در واحد پژوهش و تحقیق توسعه با هدف پژوهش  ایجاد تیم .5

 در خصوص یافتن جدیدترین و امکان پذیرترین فرایند قایل جایگزینی در واحد هاي قدیمی .

  .و انجام تعمیرات اساسی در واحد  داشتن یک برنامه منظم چک نشتی ها .6
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This is a model for waste management in Khuzestan cement 
industry based on the Basel Convention 

 
Abstract  

In general, the goal is to increase awareness of the current status of waste management in the 
Khuzestan Cement Company and then to plan an appropriate operational plan to address 
potential problems and problems, so that the effects of the company's activities on the 
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environment are minimized. And all waste is managed. Cement manufacturing plants need to 
be more closely monitored and constantly monitored by environmental factors, given the 
potential of producing various types of environmental pollution . In this paper, by using the 
library method and also using the field method, all waste products of the identification 
company are classified according to the Basel convention. For each of these wastes, the place 
of production, the type of waste is special and non-existent, physical state, The volume of 
production, the production period, the quality of the waste, the method of collection and 
maintenance of the current, as well as how to collect and maintain the standard Then the 
methods, transfer, storage and final disposal of each one are investigated. The results of this 
research show that in general, 13 waste groups were identified and the most important waste 
products of Khuzestan Cement Company are special industrial wastes. Which are 1. Oil and 
grease waste with an annual volume of 200 tons and Basel 3020 A and 2. Bottom refractory 
bricks of 300 tons per year and Basel 1040 A code, the best way to repulse them to recycling 
centers licensed by the environmental organization Finally, a waste management program has 
been planned for the most important purposes: reduction of waste production, prevention of 
waste of raw materials and energy, reduction of the harmful effects of waste on the 
environment, and compliance with relevant laws and regulations 
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