
  خاك به جامد و مایع از اعم آالینده مواد تخلیه اجرایی نامه آیین تدوین
  

  :چکیده
   اکوسیستمی خدمات ارایه و زمین تخریب غذایی، امنیت نظیر جهانی توسعه مسایل در فزاینده اهمیت دلیل به خاك

 پذیر امکان زمین روي زندگی و حیات سالم، خاك داشتن بدون. است طبیعت ارزشمند و مهم منابع از یکی خاك. دارد اهمیت
 افزایش به توجه با که شود می تولید کشور در مایع و جامد آالینده مواد از زیادي بسیار حجم حاضر حال در. بود نخواهد

 به مایع و جامد آالینده انتقال نهایی محل. یافت خواهد افزایش آالینده مواد این تولید  کشاورزي و صنایع گسترش جمعیت،
 نامه آیین تدوین منظور بدین. است زیست محیط و خاك آلودگی از گیري پیش  پروژه این انجام از هدف. است خاك منابع

 براي خطر ارزیابی پروژه، این انجام براي.  گرفت قرار کار دستور در خاك به جامد و مایع از اعم آالینده مواد تخلیه اجرایی
) صنعتی تماس، عمومی هاي مکان احیا، قابل هاي زمین جنگل،(غیرکشاورزي و کشاورزي هاي خاك در آالینده مواد تخلیه
 انجام آنها  براي خطر ارزیابی و شده شناسایی غیرکشاورزي و کشاورزي هاي  خاك براي تماس مسیر 9. است گرفته صورت

 قرار Exposed Individual HEI,)  (Highly خطر معرض در شدیداً که را اجزایی ها، آالینده با تماس مسیر 9 در. شد 
 نظر خاك در تخلیه قابل آالینده مواد مجاز غلظت حداکثر تعیین و محاسبات انجام براي "هدف ارگانسیم" عنوان به گیرند می

 طوالنی مدت براي و باشد زیرزمینی یا سطحی آب مثل  زیست محیط اجزاي یا و گیاه حیوان، انسان،: تواند می HEI  گرفت.
 آالینده 10 و آلی  آالینده 13 براي مجاز غلظت حداکثر. بماند باقی دهد می رخ تماس حداکثر که سایت نزدیکی در یا درون

 هاي مکان و تماس عموي هاي مکان جنگل، کشاورزي، هاي کاربري براي خاك در تخلیه قابل آالینده منبع عنوان به  معدنی
 حداقل به براي و خاك به مایع و جامد اعم آالینده مواد تخلیه براي دستورالعمل این کاربرد. شد محاسبه خاك احیاي

 سازگار از اطمینان براي. گیرد انجام متعدد گیرهاي اندازه و مطالعات باید شده تخلیه مواد محیطی زیست اثرات رسانیدن
 آالینده، مواد هاي ویژگی تعیین: شود می انجام زیر مطالعات  و ها گیري اندازه  خاك، منبع به شده اضافه هاي آالینده بودن

 ویژگی اطالعات سازي یکپارچه  آن، به ها آالینده تخلیه براي نظر مورد خاك هاي ویژگی تعیین  منطقه، ارزیابی و شناسایی
 قوانین با مطابق همچنین تخلیه، مناسب روش طراحی براي منطقه توپوگرافی به توجه با خاك هاي ویژگی و آالینده هاي

  . کرد عمل توان می  احتیاط با خاك منابع  به آالینده مواد تخلیه به نسبت انسان، بهداشت رعایت و محیطی زیست
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