
  

  و جریمه ناشی از آن خاك منابع یآلودگ از یناش نهیهز برآورد دستورالعملتدوین 
  

  چکیده:
 حال در سرعت به رانیا در ینینش شهر رشد و يکشاورز ی،صنعت يها تیفعال ت،یجمع رشد لیدل بهآلودگی خاك 

 انجام و زمین هدر رفت غذایی، امنیت مانند ايملی و منطقه  توسعه مسایل در فزاینده اهمیت دلیل به خاك. است شیافزا
 به دلیل همین به واست.  یکنندگ هیتصف تیخاصداراي  ،ییغذا مواد نیتأم بر عالوه خاك. دارد اهمیت   اکوسیستمی خدمات
اجزاي   هاي آلودگی سایر به نسبت خاك آلودگی بحث متاسفانه. شود یم محسوب عتیطب مهم يها ندهیپاآل از یکی عنوان

 تنها نه خاك یآلودگ. است گرفته قرار توجه مورد کمتر ،آن پیچیدگی و نبودن ملموس دلیل به هوا، و آب مانند محیط زیست
 نیز ستیز طیمح اجزاء سایر یآلودگ باعث است ممکن بلکه اندازد، یم خطر به را زنده موجودات گرید و انسان ییغذا تیامن
 رسوب، ،یسطح جذب فرآیندهاي وارد آن در ها ندهیآال و است دهیچیپ اریبس و متخلخل طیمح کی خاك گرید يسو از. شود

 ندهیآال سرنوشت گرید عبارت به و ها واکنش نیا بر خاك ی هايژگیو. ی شوندم انتقالو یا  ه،یتجز اه،یگ توسط جذب انحالل،
 یخصوص نهیهز و یاجتماع نهیهز تفاوت يمبنا بر خاك کننده آلوده بر شده اعمال مهیجر مقدار.  ی گذاردم اثر خاك در ها
 خاك، در آالینده غلظت آالینده، نوع مانند يمتعدد عوامل خاك در شده منتشر ی هايآلودگ يساز پاك ياجرا در. است
 لیدخ سازي پاك روش و ،کار بري خاك خاك، شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی خاك، در ندهیآال انتشار سرعت و شعاع
 خاك منابع یآلودگ از یناش نهیهز تعیین جهتمدلی  نیبنابرا. بود خواهد متفاوت جرائم مقدار عوامل نیا اساس بر که هستند
 مدل این. است شده ارائه خاك يساز پاك هاي نهیهز و ندهایآال سرنوشت بر رگذاریتأث عوامل يبرا شده ارائه بیضرا براساس
 و ها ندهیآال سرنوشت بر اثرگذار و مهم هاي ویژگی براي شده گرفته درنظر ضرایب از استفاده با  را خاك آلودگیهزینه مقدار
 در آلودگی عمق نده،یآال غلظت آالینده، نوع خاك، pH ، خاك آلی ماده درصد خاك، رس صد در مانند خاك سازي پاك
 و سازي پاك هاي روش در تفاوت دلیل به. کند می تعیین سازي پاك روش و مسکونی منطقه از آلودگی محل فاصله خاك،
 باید خاك آلودگی از ناشی هزینه مبلغ دقیق محاسبه خاك، در هاه آالیند سرنوشت بر متعدد پارامترهاي اثر و آنها، هزینه
. شود انجام منطقه هر براي .گیرد انجام سازي پاك هزینه و روش گرفتن نظر در با خاك و زیست محیط کارشناسان توسط

تعیین میزان جریمه آلودگی خاك ارایه شد. مدل پیشنهاد شده براي محاسبه جریمه آلودگی خاك بر همچنن یک مدل جهت 
بري خاك تعیین شده است. جریمه خاك زمانی محاسبه می شود که راساس حجم آلودگی خاك، فاصله از مناطق حساس و کا

  فاظت محیط زیست ایران باشد. آلودگی خاك بیش از حد استاندارد آلودگی خاك پیشنهاد شده توسط سازمان ح
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