
  

  راهنماي تعیین حداکثر بار مجاز آلودگی منابع آالینده قابل تخلیه به منابع خاك

  :چکیده

هایت به به بسیاري از مواد سمی و آالینده ها که به خاك اضافه می شوند، ممکن است از نظر تمرکز افزایش یابند و در ن

صورت تهدیدي جدي براي محیط زیست در آیند، از این رو در این پروژه به بررسی حداکثر مقدار قابل مجاز آالینده قابل 

تخلیه از منابع آالینده به خاك پرداخته شده است. هدف از آن تعیین مقدار مجاز ورود آالینده ها به خاك از طریق اضافه 

هاي کشاورزي و غیرکشاورزي (جنگل، زیابی خطر براي کاربرد(تخلیه) پسماند در کاربرريکردن پسماند به خاك است. ار

مسیر تماس شناسایی شده براي  9هاي عمومی تماس، تجاري) صورت گرفت. ارزیابی خطر براي  هاي قابل احیا، مکان زمین

هاي  محصوالت رشد کرده در خاكاي  کننده زمین هاي کشاورزي و غیرکشاورزي انجام شد. مسیرهاي تماس شامل مصرف

کننده پسمان(مسیر دوم)، مصرف کننده  کشاورزي و غیرکشاورزي حاوي پسماند (مسیر اول)، ارزیابی خطر براي کودکان بلع

کند (مسیر سوم)، کاربرد پسماند  هاي حاوي پسماند مصرف می محصوالت حیواناتی که از گیاهان یا علوفه رشد کرده در خاك

باشد (مسیر  مستقیم این پسماندها توسط حیوانات است و در نهایت مصرف حیوانات آلوده شده توسط انسان می در خاك و بلع

کنند (مسیر  هاي حاوي پسماند  استفاده می گیرد که از گیاهان رشد کرده در خاك چهارم)، حیواناتی مورد ارزیابی قرار می

پسماند چسبیده به سطح گیاهان علوفه و یا در سطح خاك را مصرف  خواري است که به طور شایع از پنجم)، یک حیوان گیاه

 016/0لیتر آب  و  2باشد(مسیر هفتم)، کسی که روزانه  ) میPhytotoxicityکند (مسیر ششم)، مسیر سمیت گیاهان( می

کار رفته است  کیلوگرم ماهی مصرف می کند از آب سطحی آلوده شده با خاك فرسایش یافته از سایتی که در آن پسماند به

(مسیر هشتم). مسیر کسی است که آب آشامیدنی اش را از آب زیرزمینی تهیه می کند که مستقیماً زیر سایتهاي که پسماند 

استفاده شده قرار دارد(مسیر نهم). مقدار مجاز قابل تخلیه آالینده ها به وسیله هر کدام از مسیرها محاسبه شده و در نهایت 

هر کاربري مقدار مجاز قابل تخلیه از محدود کننده ترین (کمترین مقدار) مسیر از بین نه مسیر مورد براي هر آالینده در 

بررسی تعیین شد.  در این پروژه حداکثر بار مجاز آلودگی منابع آالینده قابل تخلیه به خاك براي  آالینده آلی و  آالینده 

  معدنی تعیین شده است.
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