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 چكيده
بر اساس تقسيمات شهرداري، اين. شده است تن پسماند شهري توليد 7000انه روز1387در سال نفر 7،705،036در كالنشهر تهران با جمعيت

و ويژه،. شهري تقسيم بندي شده استة منطق22شهر به  و روش دفع پسماندهاي صنعتي در اين مقاله منابع توليد، كميت، كيفيت، ذخيره در محل
و تكميل.و بررسي قرار گرفته است شهرداري تهران به تفضيل مورد بحث9ةدر تمام واحدهاي صنعتي منطق روش كار بر اساس مشاهده

و بزرگ صنعتي پرسشنامه و نشاني كارگاهها،. استهاي موضوعي در كليه واحدهاي كوچك براي اين منظور پس از تهيه فهرستي از نام
و با مراجعه حضوري به واحدهاي صنعتي پرسشنامه پرسشنامه بندي پسماندهاي خطرناك بر اساس بعد طبقهةلدر مرح. دندشها تكميل اي تنظيم

مي. كنوانسيون بازل صورت گرفت و بزرگ مستقر در منطقه 307دهد اطالعات به دست آمده نشان  تن 568/4850مجموعدر واحد صنعتي كوچك
ميوايدز و تجهيزات با كنند در سال توليد در سال بيشترين مقدار پسماند را توليد تن 346/2282 اين در حالي است كه صنايع گروه ماشين آالت

 يك واحد صنعتي به عنوان واحد سبز فقطدر اين راستا. اي نسبت به مديريت علمي پسماندها دارند اكثر صنايع مورد بررسي رويكرد منفعالنه. كند مي
و يك واحد صنعتي نيز گواهينامه ايزو گ. ده استكر دريافت 14000معرفي شده  دفع پسماندهايةونه مديريت مستقلي در زميندر حال حاضر هيچ

و شبه خانگي در منطقه اعمال نمي مي. شود صنعتي ، ضمن9رسد با اعمال سيستم جامع مديريت پسماند در نواحي صنعتي شهرداري منطقه به نظر
شدةكاهش توليد پسماند روند روبه رشد توسع بهاييدر پايان پيشنهاد. صنعتي نيز حفظ خواهد در براي و خطرناك هبود وضعيت پسماندهاي صنعتي

. شده استارائهمنطقه 

 كليد واژه
 تهران، كنوانسيون بازل، مديريت پسماند، پسماندهاي خطرناك9ةپسماندهاي صنعتي، شهرداري منطق

 سرآغاز
و از و مايع بوده مواد زائد صنعتي به صورت جامد، نيمه جامد

 روند، دستيابي به فناوريد سريعرش. تنوع بسيار زيادي برخوردارند
و سنتز جديد توليد، جايگزيني مواد مصنوعي به جاي الياف طبيعي

و تركيبات شيميايي،   افزايش حجم زيادي از سببهزاران نوع مواد
و در بعضي موارد، زباله و توليد زبالهسببهاي صنعتي هاي جامد

اهجاب. (Geng, 2007) ده استشمايع خطرناك  و ستعمال جايي
نامناسب مواد زايد صنعتي كه اغلب محتوي مواد خطرناك هستند، 

و محيط زيست او ايجا ميمشكالت زيادي را براي انسان . كندد
و اعمال مديريت صنكنترل مؤثر ، براي1(ISWM)يعت مواد زايد

و مديريت منابع طبيعي، از اهميت خاصي بهداشت، حفظ محيط زيست
طبق تعريفي كه (Tchobanoglous, et al., 2003)..برخوردار است

ده است مواد زايد كر)EPA(2مريكااسازمان حفاظت محيط زيست 
ميند هست يا تركيبي از مواد زايدي، شامل مواد زايدخطرناك توانند كه

و ساير موجودات زنده را به  داليل زير در معرض خطر قرار سالمت انسان
ا بوده پايدار طبيعت درـ1:دهند  محيط در تجزيه غيرقابل بيولوژيكيز نظرو

يا،تجمعي داراي اثرـ2.هستند  قدرت انبساطـ3.ند هستثيرات مخربأتو
ريزي برنامهو اساس پايه.(United states EPA, 2004)رنددا بيولوژيكي
كيفيت توليدو كميت شناخت خطرناك زايد مواد مديريت سيستمو طراحي

يتيريمديها برنامهوها فناوري، فنونازيبيتركابانتخ راستانيادر.است

 :mh_ut_civil@yahoo.com E-Mail 09188128203:تلفن: نويسنده مسئول
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طيمح از حفاظتيعني،پسماندتيريمد به اهدافيابيدستيبرا
عبدلي،( استي ضرورن موادياازيناشيهايآلودگ كنترلوستيز

كشورهاي جهان پسماندهاي همهدر تقريباً در حال حاضر).1387
و  ح جامع مديريت پسماندطر"صنعتي مورد بررسي قرار گرفته

.(Meakins, et al., 2003) اجرا مي شود"صنعتي
 منطقهييايت جغرافيموقع

و حاشـي هـا كوهةشهر تهران در دامن  شـمالي كـويرةي البـرز
مركزي ايران در دشتي نسبتاً هموار واقع شده است كه شـيب آن از

يشـهردار.(European Community, 2004) شمال بـه جنـوب اسـت 
ي شـهردار9ةمنطقـ مـورد مطالعـهة منطقـ.است منطقه22يان دارا تهر

و تهران 6/7ك بـهيـ نزديدر وسـعت است كـه در غـرب آن واقـع شـده
 داده اسـت،ي نفـر را در خـود جـا 165000بـر بـالغيتـيلومترمربع جمعيك

از مخـصوص كـرج،ةو جاديابان آزاديخبهن منطقه از شمالياةمحدود
خي متر45و جنوب به بزرگراه فتح شهي زرند، از شرق به  دان سـاداتيابان

.شوديميل كن منتهيو از غرب به مس

.
 تهراني شهردار9ة منطقة نقش):1(ةشكل شمار

و2 داراي9ةمنطق  دو منطقهةجمعيت ناحي. محله است8 ناحيه
و7هاي محله. نفر برآورد شده است89437 شهرداري تهران حدود9
و7از محله%20حدود. قرار دارند9ة شهرداري منطق2ة در ناحي8

 متر مربع 892725 با مساحت حدود7ةمحل. اند صنعتي8تمام محله
 درصد اين محله80حدود. است نفر 19748داراي جمعيتي بالغ بر

 نشان داده شده7ةحدود محل)2(ةدر شكل شمار. مسكوني است
و مربع كامالً متر2223946 با مساحت8ةمحل.است  صنعتي بوده

در شكل.)1387و همكاران، كارگر(. استجمعيت ساكن آن صفر
. نشان داده شده است8ةحدود محل)3(ةشمار

 وضعيت موجود صنايع منطقه
و 307 شهرداري تهران تعداد9ةدر منطق  واحد صنعتي كوچك

حدوا284و تعداد7ة واحد صنعتي در محل23. اند بزرگ واقع شده
درأعموم.ندهست صنعتي است، مستقر كه تماما8ًةصنعتي در محل

و كارخانه هاي بزرگ صنعتي در توليد بين مراكز صنعتي، كارگاهها

كارگاه صنعتي بزرگ كارگاهي است. پسماندهاي ويژه پيشقدم هستند
و حداقل تعداد كاركنانش در سال  كه به فعاليت صنعتي اشتغال داشته

و بيش10 ).1370مركز آمار ايران،(تر است نفر

 تهران9ة شهرداري منطق7ةمحل):2(ةشكل شمار



61 شهرداري تهران9بررسي مديريت پسماندهاي صنعتي در منطقة

 تهران9ة شهرداري منطقi8محل):3(ةشكل شمار

يهاكارگاهدر گروه7 مستقر در محلهيصنعتيواحدها تمام
در.ندهستمه فعاليني واحد صنعت5تعدادو كوچك قرار دارنديصنعت
ويصنعت واحد15 تعداد8محله  كوچكي واحد صنعت269 بزرگ

 درصد در گروه56/4 منطقهي صنعتياز مجموع واحدها.اند واقع شده
در درصد975/0،يع نساجيصنا درصد در گروه95/1،ييع غذايصنا

و چاپيصنادرصد در گروه95/1،يع چوبيصناگروه  16/7،ع كاغذ
در65/0،ييايميشعيصنا گروه درصد در يع كانيصنا گروه درصد

درصد63/72،يد فلزات اساسيع توليصنادر گروه درصدصفر،يرفلزيغ
و تجهنيع ماشيصنادر گروه  درصد در گروه09/10وزاتيآالت

. قرار دارندع متفرقهيصنا
قيتحقروش

ا  پيش تعيين شدهزدر هر كار تحقيقاتي براي دستيابي به اهداف
 انتخاب.دشوو روشهاي مناسبي استفادهو نتايج واقعي بايد از وسايل

ب و روشها ،ها جويي در زمان، هزينه منظور صرفههمناسب اين وسايل
و و صحيح، از اهميت ويژهدر انرژي اي نهايت دستيابي به نتايج واقعي
و مورد استفادهة پرسشنامق،يدر اينجا روش انجام تحق. است برخوردار

ميمراحل انجام كار تعييشناسا.شود توضيح داده  موردةن محدودييو
ط زيمطالعه پذي مراحل :رفتير صورت
؛ي صنعتيها محلهييشناسا•
؛ي صنعتي گروههايو طبقه بندييشناسا•
و نشانةيته• ؛ كارگاههاي فهرست نام
؛ع مستقر در منطقهيد از صنايبازد•

د كه تمام مراحل مديريتشاي تنظيم سپس پرسشنامه
ميپسماندهاي ويژه را  سوال21ين پرسشنامه حاويا.گرفت در بر
زيشامل چهار بخش كل :استري به شرح

؛يمشخصات واحد صنعت•
و محصول توليمشخصات مواد اول• ؛يديه
و اطالعات پسمانديژگيو• ؛ي در واحد صنعتيدي توليها ها
.و خطرناكي صنعتيت پسماندهايريمدةنحو•

ش)4(ةشماردر شكل ةدر مرحل. ده استپرسشنامه نشان داده
.دندشها تكميل به واحدهاي صنعتي پرسشنامه بعد با مراجعه حضوري

:شوند بندي مي زير تقسيم گروه به سه هاي صنعتي پسماند كلي به طور
؛پسماندهاي شبه خانگي�
و اضافات خط توليد� ؛ضايعات
.(Abdoli, 1996) هاي خطرناك پسماند�

 آنها بر اساس نوع پسماند بندي براي بررسي صنايع، ابتدا طبقه
و اضافات خط توليد9ةدر منطق. توليدي صورت گرفت  ضايعات

براي. دهند بيشترين ميزان پسماندهاي صنعتي را تشكيل مي
. ديمكر استفاده3بندي پسماندهاي خطرناك از كنوانسيون بازل طبقه

به3بر اساس ضميمه  گروه47 كنوانسيون بازل مواد زايد خطرناك
ميتقسي و29اين كنوانسيون كه داراي(.شوندم  است ضميمه10ماده
اين).االجراء شده است الزم مورد ايراندر1372 فروردين16يخراز تا
از47 .اند نامگذاري شده y47تاy1 گروه

 روغـن بـا آب، هـاي زايـد مخلـوطy9 به طور مثـال در گـروه
ــدروكربن ــا هيــ ــا آب هــ ــسيون بــ ــاو امولــ ــد هــ ــرار دارنــ  قــ

)http://www.basel.int(.اي از پسماندهاي اين گروه بخش عمده 
مي9ةمنطق  بعد با استفادهةدر مرحل.دهند شهرداري تهران را تشكيل

ب ACCESSاز نرم افزار دسته بانك اطالعاتي كارآمدي از اطالعات
و تحليل اطالعات كـسب شـده بـه صـورتكرآمده تهيه  و تجزيه ده

بـراي رسـم EXCELهمچنـين از نـرم افـزار. دقيق صورت پذيرفت
. ديمكرنمودارها استفاده 

و نقشه ها، در نهايت عكس و با اسـتفاده از نتـايج جداول ها تهيه
و بررسي يافته هاي صورت گرفته راهكارهاي مديريتي در خـصوص ها

 شـهرداري9ةهـاي صـنعتي منطقـ مديريت بهينه پسماندها در بخش 
. شدندارائهتهران



55مجله محيط شناسي شماره 62

 پروندهةشمار) شهرداري تهران9ةمنطق(مديريت پسماندهاي صنعتيطرح

 Address(1 آدرس دفتر مركزي)1

ت)3   Name of Company(� نام شركت)Year in Business  2(3) سال(سيسأمدت

  Name of(facility 5 يا شهرك صنعتي،نام مركز)5
(if applicable) 

 Year in(4) سال(مدت فعاليت)4
operation 

 Address(if different from above)(6 آدرس كارگاه)6
(P. code) كد پستي (.roll No)پالك ثبتي

 Tel. No(7 تلفنةشمار)Name of contract 7(8 نام مسئول كارگاه)8

 International standard industry(9 طبقه بندي صنايع بر اساس استاندارد بين المللي)9
classification 

a)Section )قسمت( b)Division )بخش( c)Group )گروه( d)Class )رتبه(
 Row material(10 مواد اوليه)10

(solid)جامد

(Liquid)مايع

(Gas)گاز

 Product(11 محصول)11

 (solid)جامد
(Liquid)مايع

(Gas)گاز

ب)12  Waste stream(12ر اساس كد بازل جريان مواد زايد

Waste Generated Annually(ton/year)(13) تن در سال(حجم توليد مواد زايد در سال)13

 Solid(a جامد ضايعات)الف

 Liquid(Non PCBs)(PCBs b)فاقد(ضايعات مايع)ب

Liquid(Containing PCBs)(PCBs cمايع شامل ضايعات)ج

 Gas(d گاز)د

 Method of on-side storage(14 روش ذخيره در محل)14
و نقل)15  Method of transfer(15 روش حمل
Circumstance of Annual Waste(ton/year) (16) تن در سال(نگي دفع مواد زايدچگو)16
(Discharge)تخليه)الف

(Storage)ذخيره)ب

(Disposal)دفع يا دفن)ج
 ساير.2 كهريزك.1
 (.Recycling, Reuse, Recovery and etc)بازيافت)د
(Incineration)سوزاندن)ه

 Position(17 مسئوليت)Name of company official 17(18 نام مسئول شركت)18

 Date(9 تاريخ)Signature 19(20 امضا)20

 خام پرسشنامهةنمون):4(ةشكل شمار
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هاي نتافته و يريگجهي، بحث
ب� ميهطالعات تن 568/4850اًَدهد كه مجموع دست آمده نشان
ميمنطقه كل واحدهاي صنعتي سيلةوبه سال در زوايد ايـن. شود توليد

و تجهيماش گروهعدر حالي است كه صناي   346/2282زات بـاين آالت
در 341/351باييايميشگروهو صنايع سالتن در  بيـشترين سال تن

.كنند مقدار پسماند را توليد مي
ح همچني Y9ةدرصد صنايع داراي پسماند ويژه از طبق60 دودن

ةدرصد از صنايع مورد بررسـي داراي پـسماند ويـژه از طبقـ4ودحدو
Y13 ةدرصد صنايع، پـسماند ويـژه از طبقـ19 حدود.ندهستY11 
داراي تنـوع در نـوع نيـز درصد از صنايع مورد مطالعه17حدود. دارند

:ند مانندا پسماند ويژه

Y3,Y32,Y29,Y13,Y12,Y7,Y5,Y4(UNEP, 2000) 

واحد در گروه14،ة موجود در منطقيد صنعت واح307از مجموع
عيصنا واحد در گروه3،يع نساجيصنا واحد در گروه6،ييع غذايصنا
و چاپيصنا واحد در گروه6،يچوب عيصنا واحد در گروه22،ع كاغذ
واحد در گروه صفر،يفلزريغيع كانيصنا واحد در گروه2،ييايميش

ويع ماشيصناواحد در گروه 223،يد فلزات اساسيع توليصنا ن آالت
ة نمودار شمار( قرار دارندع متفرقهيصنا واحد در گروه31و زاتيتجه

 واحد در گروه صنايع15، واحد صنعتي منطقه307از مجموع.)1
).2ةشمار نمودار( دارند كوچك قرار صنايع در گروه واحد 292و بزرگ

قهطبقه بندي صنايع منط):1(ةنمودار شمار

 بندي صنايع بر اساس تعداد پرسنل طبقه):2(ةنمودار شمار

مي بررسي يافته  شهرداري9هدهد اكثر صنايع منطق ها نشان
بهاي رويكرد منفعالنه تهران مالحظات حفاظت محيط زيست، نسبت

و مديريت علمي پسماندها دارند در اين. جذب كارشناس محيط زيست
و يك واحد راستا يك واحد صنعتي به عن وان واحد سبز معرفي شده

).3ةنموار شمار( دريافت نموده است14000صنعتي نيز گواهينامه ايزو 

 گروههاي صنعتي از نظر اخذةمقايس):3(ةنمودار شمار

 هاي مرتبط با محيط زيست گواهينامه
 واحد3. نشان داده شده است)4(ةهمان طور كه در نمودار شمار

ص وصنعتي از گروه از گروههاي صنايع شيميايي، صنايع نايع غذايي
و تجهيزات هر كدام   واحد،1كاني غير فلزي وصنايع ماشين آالت

.ندهستداراي بخش مرتبط با محيط زيست
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هـاي درصد واحدها پسماند4،ةاز مجموع واحدهاي صنعتي منطق
وةتوليد شده را تا زمان دفع در محوط  در درصد واحد8 كارگاه محل ها

و  مي19سرپوشيده  درصـد40. كننـد درصد در خارج از كارگاه ذخيره
و اضافات خـط ها پسماندهاي توليدي را كه اغلب شامل پرت واحد كار

و  و دپو در داخـل كارگـاه  درصـد در محوطـه20توليد است در بشكه
در درصد واحدها نيز پـسماند9. كنند روباز كارگاه ذخيره مي هـا را هـم

و  ذخيـره) در صورت عدم تخليه به موقع( كارگاهةهم در محوطداخل
مي بررسي).5ةنمودار شمار(ندكن مي در هاي انجام شده نشان دهد كـه

و فـروش بـه صـورت72واحدهاي صنعتي منطقه،   درصد از روش دپو
از روش درصــد5 درصـد از روش تخليــه،9. كننــد تـوأم اســتفاده مـي

مي درصد از روش دپو بهر7فروش،   درصد از روش سـوزاندن1. برنده
و فـروش بـه صـورت تـوام بـراي دفـع6و  درصد از روش سـوزاندن

.)6ةنمودار شمار(كنند پسماندهاي توليد شده استفاده مي

 گروههاي صنعتي منطقه از نظر داشتنةمقايس):4(ةنمودار شمار

 بخش مرتبط با محيط زيست

تان نگهداري پسما روشهايةمقايس):5(ة نمودار شمار دهاي صنعتي

 زمان دفع در واحدهاي صنعتي منطقه

ازةمقايس):6(ة نمودار شمار  روشهاي مختلف دفع پسماند

 واحدهاي صنعتي منطقه

 ساماندهي پسماندهايةهايي كه در زمين به طور كلي فعاليت
مي9ةصنعتي منطق وةد خيلي از جنبنشو شهرداري تهران انجام  علمي

.تي برخوردار نيستندمديري
مي69 در حال حاضر  گيرند، درصد پسماندها مورد بازيافت قرار

مي15 و درصد از كارگاه تخليه از1حدود شوند  درصد نيز در خارج
هاي توليد شده مورد استفاده درصد پسماند3. شوند كارگاه سوزانده مي

و  مي8مجدد قرار گرفته هاي يا در زمين،شوند درصد بازيافت
مييب ).7ةنمودار شمار( شوند استفاده خارج از كارگاه دفن

 تن پسماند توليد شده توسط واحدهاي 568/4850از مجموع
از67صنعتي منطقه 21. بازيافت بااليي برخوردارندتوانايي درصد

و تواناييدرصد و توانايي درصد7 بازيافت متوسط  بازيافت كمي داشته
).8ةنمودار شمار( بازيافت ندارندواناييتها درصد پسماند5

در درصد انجام فعاليتةمقايس):7(ة نمودار شمار هاي مديريتي

 زمينه پسماندهاي صنعتي منطقه
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 بازيافت پسماندهاي صنعتي تواناييدرصد):8(ةنمودار شمار

 منطقه
ب هاي صنعتي منطقـه درصد از واحد60دست آمدههبر طبق نتايج

و در بازهها پسماند 3 تـا2هاي زمانيي توليد شده را به صورت فصلي
 درصـد10 درصد به صورت ماهانـه،20. كنند ماهه از كارگاه خارج مي

و5هر شش ماه يكبار،  درصـد بـه صـورت روزانـه تـا5 درصد ساالنه
مي هفتگي اقدام به دفع پسماند ).9ةنمودار شمار(ندكن هاي توليد شده

 دهاي صنعتي منطقهن زماني دفع پسماةدور):9(ةنمودار شمار

 پيشنهادات
زبراي  خطرناك، واحد محيط زيست شهرداري وايد كاهش حجم
و تنبيهي منطقه مي  براي مثال.استفاده كندتواند ابزار تشويقي

م سسات مالي براي ايجاد تسهيالت كم بهره به منظورؤهماهنگي با
هاي سنگين به ازايل جريمهو يا اعما،انجام اقدامات زيست محيطي

ميي خطرناكزوايدهر كيلوگرم  مميد،شو كه توليد درؤتواند گامي ثر
.جهت كاهش پسماند باشد

وةهـاي كـاهش توليـد ضـايعات، اسـتفاد بررسي فرصت  مجـدد
و تبيين روش از سـوي بهينه از منابع،ة مهندسي براي استفاديبازيافت

مـ ري مـي كارشناسان واحد محيط زيـست شـهردا  درؤتوانـد گـامي ثر
در ايـن.راستاي بهبود مديريت پسماند در نواحي صنعتي منطقه باشـد 

و اعمال آموزش زمينه  هاي الزم جهت بازيافت، ترغيب صاحبان صنايع
و مـديريت پـسماندها از  و استفاده مجدد از پسماندهاي صنعتي تصفيه

زش مـديران عالوه آموهب9جانب واحد محيط زيست شهرداري منطقه 
و كارشناسان واحدهاي صنعتي منطقه در زمينه مسايل محـيط زيـست 

.رسد الزم به نظر مي
ــابراين در ــسماندبن ــضاً جهــت كــاهش پ و بع ــدات فرعــي  تولي

 استفاده مجدد در يك صـنعت بـا سـاير صـنايع تواناييپسماندهاي با
ره در حال حاضر تعداد ظـروف ذخيـ. توانند مورد معاوضه قرار گيرند مي

و بايـد  در محل با توجه به حجم زياد پسماندهاي توليدي كافي نبـوده
 خطرنـاك از ظـروف پسماندهاي براي الزم است همچنين.يابد افزايش

و بـا رنـگ متفـاوت اسـتفاده شـود .ذخيره در محل برچـسب دار جـدا
و واحد هاي صنعتي نيز بايـد ملـزم بـه در نظرگـرفتن جايگـاه مناسـب

 Stephen)ذ براي ذخيره پسماندهاي توليدي باشندظروف غير قابل نفو

E & Mbuligwe, 2006). 
دن سيـستمكرواحد محيط زيست شهرداري الزم است با مكانيزه

و تهي جمع و نقل پسماندها و حمل  جدول زمان بنـدي مناسـبةآوري
و انتقال به موقع پسماند در براي جابه جايي هـا از انباشـته شـدن آنهـا

جلـوگيري از تلنبـار زبالـه در محوطـه.دكن جلوگيريواحدهاي صنعتي 
و هم چنين برخورد جدي با سوزاندن زباله   عوامـلباها خارج از كارگاه

 امـري بـسيار ضـروري9ةاجرايي واحد محيط زيست شهرداري منطق
و هـم در راسـتاي زيبـا،است سـازي كه هم در جهت كاهش آلـودگي

.رسد محيط زيست ضروري به نظر مي
و انتقـال جمـع، كيفييارتقا براي و زوايـد آوري  قابـل بازيافـت
و مساعدت خطرناك م الزم است بخش خصوصي همكاري نامورأو

در قالب افراد ستادي، نيز بايد،9ةواحد محيط زيست شهرداري منطق
 بهبـود منظـوربه.نظارت عاليه بر عملكرد بخش خصوصي داشته باشند 

و مطابق مديريت پسماندهاي صنعتي منطق دن آن با شرايط حاكمكره
و اخـذكرملزم  دن واحدهاي صنعتي به ايجـاد بخـش محـيط زيـست

. ناپذير است اجتناب14000گواهينامه ايزو 



55مجله محيط شناسي شماره 66

واحدهاي بزرگ صنعتي بايد ملزم به اسـتخدام حـداقل يـك نفـر
) يـا مـديريت،مهندسي، علوم(كارشناس ارشد با مدرك محيط زيست 

ورت روزانـه ضـمن بررسـي خطـوط توليـد،صـهشوند تـا ايـن فـرد بـ
هاي الزم را براي بهبود وضعيت حاضر در اختيار مدير كارخانه راهنمايي
.قرار دهد

 يادداشت ها
1- Industrial Solid Waste Management (ISWM) 
2- Environmental Protection Agency (EPA) 
3- Basel convection 
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