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  86   زمستان  شماره چهارم،،نهمدوره علوم و تکنولوژی محیط زیست ، 
  

   کاوهی شهرصنعتیطیست محی اثرات زیبررس
  

  یرضا ارجمند
  قاتی واحد علوم و تحق اسالمی،  دانشگاه آزاد،ستیط زیدانشکده مح استاد

   ی جوزید علیس
    تهران شمال واحد اسالمی،دانشگاه آزاد، ی و مهندسی دانشکده فناستادیار

  )مسئول مکاتبات(ید مطهریسع
  ست یط زیت محیریکارشناس ارشد مد

 4/5/85:     تاریخ پذیرش                  21/2/85: تاریخ دریافت       

  چکیده 
 ی شمال شرقیلومتری ک10 تهران و در فاصله ی جنوب غربیلومتری ک120 هکتار در 2500 درحدود ی کاوه با مساحتیشهر صنعت

 مختلف ی ها آن در گروه کارخانۀ327کارخانه وجود داردکه  450ش از ی بین شهر صنعتیدر حال حاضر در ا .ساوه واقع شده استشهرستان 
که تمام  است، یه مرکزیستم تصفیک سی ی کاوه دارای انجام شده شهرصنعتی هایطبق بررس.  باشندیت می مشغول به فعالیصنعت

 یانجام شده برروشات ی آزما. شودیه خانه مین تصفی وارد ایق شبکه جمع آوری از طری و بهداشتیتفاضالب کارخانجات اعم از فاضالب صنع
الزم جهت مصارف  یاستانداردها ی از آن دارای داشته و آب خروجی مناسبییه کارایستم تصفی از آن است که سیه خانه حاکی تصفیخروج

شات انجام شده در ی، که آزماتاس یعی کاوه برق و گاز طبی در شهرصنعتیمصرف ین سوخت و انرژیشترین بیهمچن . استیاری و آبیکشاورز
 ی رود، عدم دفع اصولیبه شمار مگر مشکالت موجود یز از دی نی صنعتیپسماند ها.  باشدی مNO باال بودن مقدار انگری ب هواینه آلودگیزم

 یافته انجام یها یریاندازه گ .ل شودینده تبدیآال از مراکز عمده یکی ده، که مرکز دفن زباله، بهی سبب گردی بهداشتلیمساو توجه نکردن به 
  . دهدیستگاه ها نشان می را در تمام اآن، باال بودن ی صوتینه آلودگیدر زم

 تجمع ی برای، محل مناسبک خودیت استراتژیل موقعی کاوه ، به دلین است که شهر صنعتیانگر ایقات و پردازش اطالعات بیج تحقینتا
گر جهت ید از طرف . شودیک عامل مهم تلقی تواند به عنوان ین منطقه می کمبود آب در اینده است ، ولیشتر در آی بی صنعتیدهاواح

 ین پژوهش آلودگیادر .  رسدینظر مه  بی ضرور، مناسبیطیست محیت زیریستم مدیک سی وجود یآت  موجود ویکاهش اثرات سوء واحدها
  . شنهاد شده استیها پ آن ز به منظور کنترل وکاهش اثرات سوءی نییرفته و راهکارها قرار گی موجود مورد بررسیها

  
  ت ، واحد صنعی کاوه ، آلودگی ، شهرصنعتیطیست محیاثرات ز: واژه های کلیدی
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  مقدمه
ی اولین بار در اواخر اایجاد تجمع های صنعتی بر

قرن نوزدهم در کشور انگلستان شروع شد و در سال های بعد 
کشورهای صنعتی به عنوان وسیله ای برای  بسیاری از در

 شهرک صنعتی به .)1( هدستیابی به رشد صنعتی به کار رفت
آماده سازی شده و بر اساس یک که قطعه زمینی اطالق می شود 

 تدراکاتی برای وطرح جامع به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردیده 
به غیر از  نقل و تأسیسات عمومی ایجاد شده و راه ها، حمل و

پاره ای موارد، کارخانجاتی در آن احداث گردیده و تسهیالت 
 ایجاد شهرک های صنعتی .)2( وجود آمده استه مشترکی نیز ب

نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و صنعتی و همچنین 
های توسعه یافته رتجربه کشو. شهری و منطقه ای ایفا می نماید

تی درست به کار گرفته نشان می دهد که اگر تجمع های صنع
 ایجاد نکنند، نیل به هدف های یو مشکالت زیست محیطشوند 

عتی و اقتصادی را برنامه ریزی شهری، منطقه ای و توسعه صن
  .)3(آسان می نمایند

یکی از مباحث عمده پیرامون صنعتی شدن، آثار و 
در طی فرآیند . پیامدهای زیست محیطی گسترش صنعتی است

ازش، حمل ونقل، عرضه ومصرف مواد اولیه و ساخت و ساز، پرد
 به صورت زایدمحصوالت همواره اشکال مختلفی از آلودگی و مواد 

پدید می ... جامد، مایع، گاز، حرارت، نور، صدا، اشعه، ذرات معلق و 
ها به طرق مختلف در محیط پراکنده می  که این آلودگی آید،
یی جهت سالم  به طور مثال، لزوم یافتن راه حل ها.)4(شود

سازی آب به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از 
ها و همچنین امکان استفاده مجدد از فاضالب  انتشار بیماری

، در جهت دارندهای خانگی و صنعتی که حجم زیادی نیز 
 مختلف ضروری تشخیص داده شده تأمین آب مورد نیاز مصارف

اهد دو موج مهم از  در وضعیت موجود، کشور ایران ش.)5(است

تغییرات درون زا و برون زا در حوزه محیط زیست و مباحث 
رد بین المللی به حل ــرویک. نظری و عملی آن می باشد

معضالت زیست محیطی و پویایی تحوالت سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی در درون مرزها به گسترش مطالعاتی منجرشده که 

شی زیربنایی و برنامه پاسخگویی به آن ها مستلزم چاره اندی
) 6( .ریزی های ساختاری در دو سطح ملی و منطقه ای است

امروزه عقیده براین است که باید پروژه های صنعتی بر اساس 
نتایج مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به نحوی که 
پیامدهای زیست محیطی و نیز چگونگی آسیب آن را بر محل و 

اور پیش بینی کند، استوار مجاطراف یا سایر توسعه های 
  ).7(گردد

ایجاد یک شهر صنعتی در منطقه سـاوه همزمـان بـا            
سیاست ایجاد ده شهر صنعتی در نقاط مختلف کشور در اواخـر            

 ،در اجـرای ایـن سیاسـت    . مورد توجـه قـرار گرفـت      1340دهه  
مزایای حاصل از تمرکز صنایع مورد نظـر بـود کـه در برگیرنـدۀ      

ن خـدمات اساسـی     یبناهای الزم و تأم   مواردی چون ساختن زیر     
و ... آب، برق، ایجاد سیستم تصفیه فاضالب های صـنعتی،     مانند

نیز جلوگیری از نابود شدن زمین های کشاورزی پیرامون شـهر،           
شـرکت  . بر اثر گسترش صنایع و فعالیت های صنعتی بوده است         

 بـه اسـتناد مـصوبات هیـأت      1352شهر صنعتی کـاوه در سـال        
 ایـن شـهر     .)8(یش برد اهداف تأسیس شده اسـت      جهت پ دولت  

 کیلـومتری   120 هکتـار در     2500ا مساحتی درحـدود     صنعتی ب 
 کیلـومتری شـمال شـرقی       10جنوب غربی تهـران و در فاصـله         

   )1نقشه  (.شهرستان ساوه واقع شده است
ل و مـشکالت زیـست   یشناخت مـسا  هدف از این مطالعه     

 یـه راهکـار مـدیریتی     ارارشد صنعت در این شهر صـنعتی و         محیطی  
  . استمنطقه  بر محیط زیست  رفع یا کاهش خسارات واردهجهت 
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   موقعیت جغرافیایی شهر صنعتی کاوه -1نقشه 
  روش بررسی

به منظور بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی 
  ابتدابرای این کار استفاده گردید، UNEPکاوه از مدل 

جمع آوری . وضعیت موجود منطقه مورد بررسی قرار گرفت
 مطالعات کتابخانه ای، عملیات میدانی شامل از طریقاطالعات 

بازدید از واحدهای صنعتی، مرکز دفن زباله، مصاحبه با 
ن مربوطه، انجام آزمایشات و اندازه گیری اکارشناسان و متخصص

از جهت شناسایی واحدهای صنعتی، . صورت گرفتهای 
اطالعات موجود در دفتر شهر صنعتی و همچنین اطالعات 

به منظور حصول .  شداستفادهبخش آمار وزارت صنایع و معادن 
اطمینان پرسشنامه ای تدوین و برای کلیه واحدهای صنعتی 

سپس با استفاده از اطالعات  .ارسال گردید)  واحد327(فعال 
انداردهای گردآوری شده کلیه صنایع بر اساس ضوابط و است

سازمان حفاظت محیط زیست به تفکیک گروه صنعتی طبقه 
 ناشی از یدر مرحله بعد به بررسی آلودگی ها. بندی گردید

در همین . واحدهای صنعتی براساس مدل مذکور پرداخته شد
ه، حمل ماده اولی:  حالت شامل8ع در راستا مصرف آب در صنای
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،  خط شستشوی،)پخت(ون ، پاستوریزاسی مواد، شستشویمواد
تولید انرژی، خنک کننده، و مصرف بهداشتی و سپس کیفیت 
فاضالب در دو گروه آلی و معدنی به تفکیک گروه صنعتی مورد 

تصفیه خانه همچنین از ورودی و خروجی . بررسی قرار گرفت
 12و)  نمونه10در مجموع (  نوبت نمونه برداری5فاضالب در 

  .فاکتور آزمایش گردید
لودگی هوا نوع سوخت و انرژی جهت بررسی آ

همچنین حاالت فیزیکی آالینده ها و نوع فرآیند  مصرفی و
ایجاد کنندۀ آلودگی هر یک از صنایع مورد بررسی قرار گرفت، 

 18در  NO   وCOهمچنین طی سه نوبت پارامترهای 
  .ایستگاه اندازه گیری گردید

بررسی آلودگی صوتی گروه های صنعتی در سه سطح 
 dB(، شدت آلودگی متوسط ) dB70-40(دت آلودگی کم ش: شامل
. گرفتانجام ) dB130-100( و شدت آلودگی زیاد )100-70

 30همچنین به منظور بررسی آلودگی صوتی در منطقه، در مدت 
، حداقل و حداکثر )SPL(دقیقه پارامترهای تراز فشار صوت 

ایستگاه طی سه نوبت اندازه  18در ) eqL(فشارصوت و تراز معادل 
  .گیری شد

 جامد، در آغاز کلیه زایدجهت بررسی آلودگی مواد 
فراورش و :  جامد شاملزایداساس فرآیند تولید مواد صنایع بر

، ، انبار مواد، دم قیچیعات، سوزاندن ضای، احتراقتبدیل مواد
 سپس ،آسیاب و جداسازی و زباله انسانی تقسیم بندی شدند

 جامد زایدتولیدی هر گروه صنعتی در دو گروه مواد مواد جامد 
  . معمولی و خطرناک مورد بررسی قرار گرفت

 هر گروه صنعتی موردبا گردآوری اطالعات الزم در 
 آمده براساس مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار به دستنتایج 

گرفت و در نهایت پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت موجود و 
کلیه اطالعات . ه گردیدیزیست محیطی اراکاهش اثرات سوء 

 2006ای ــاس داده هـجمع آوری شده در این پژوهش براس
  .می باشد

  
  نتایج 

 وضعیت عمومی صنایع

وزارت صنایع و بر اساس اطالعات گردآوری شده از 
 327و دفتر شهر صنعتی کاوه، در حال حاضر ) 10 و 9(معادن 

ایع شیمیایی، صنایع صن: واحد در ده گروه عمده صنعتی شامل
فلزی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نساجی، صنایع برق و 
الکترونیک، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، صنایع دارویی و 
بهداشتی، صنایع ماشین سازی و صنایع چرم، در شهر صنعتی 

عالوه بر واحدهای صنعتی . مذکور مشغول به فعالیت می باشند
 واحد صنعتی غیر 30 فعال،  واحد صنعتی نیمه6ذکر شده، 

 واحد صنعتی در دست طرح وجود دارد که با احتساب 39فعال، 
.  واحد صنعتی را تشکیل می دهند453 واحد متروک، 51

  )1جدول (
 صنایع شهر صنعتی کاوه از نظر میزان یتوضع -1جدول 

  )1384(فعالیت
  تعداد  وضعیت صنایع  ردیف

  327  فعال  1
  6  نیمه فعال  2
  30  الغیر فع  3
  39  در دست طرح  4
  51  )قطعه های بایر(متروک   5
  453  جمع کل  6

  
 مشاهده می شود، 3 و 2داول ــان طور که در جـهم

 از کل % 3/29 واحد صنعتی فعال یعنی 96صنایع شیمیایی با 
عالوه بر .  بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است،صنایع

 ، واحدهای در دست طرحآن این گروه از صنایع از نظر تعداد
داد را در بر می گیرد، ولی از ــ واحد بیشترین تع17یعنی 

لحاظ مساحت واحدهای فعال، بعد از گروه صنایع فلزی قرار 
 از کل صنایع در مقام % 5/28در واقع گروه صنایع فلزی با . دارد

بعد از گروه صنایع فلزی، صنایع کانی . گرفته استبعدی قرار 
، صنایع برق % 7/7، صنایع نساجی با % 9/8غیر فلزی با 
، صنایع سلولزی با % 8/5، صنایع غذایی با % 3/7والکترونیک با 

، صنایع ماشین سازی % 4، صنایع دارویی و بهداشتی با % 9/4
  .  در رتبه های بعدی قرار دارند% 5/1 و صنایع چرم با % 1/2با 

  
 آلودگی آب 
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ریق مطالعات به منظور جمع بندی مطالعات، از ط
میدانی مصرف آب در صنایع در هشت حالت مورد بررسی قرار 

بیشترین . نشان داده شده است 1 همان طور که در نمودار  گرفت
 واحد و پس از آن 327مصرف در بخش مصارف بهداشتی با 

همچنین به منظور بررسی .  واحد است270با خنک کننده ها 

مورد بررسی قرار ر واحد کیفیت فاضالب، پساب های تولیدی از ه
درگروه آلی، تجزیه .  و به دو گروه معدنی و آلی تقسیم شدگرفت

 واحد 166 واحد صنعتی و در بخش معدنی، خنثی با 101کند با 
  .)2 نمودار. (صنعتی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند

  

  )1384( نعتی کاوه تعداد واحدها و مساحت اشغال شده توسط واحدها در شهر ص-2جدول 
  گروه صنایع  ردیف  )متر مربع(مساحت واحد   تعداد واحدها 

  در دست طرح  فعال   در دست طرح  فعال 
  93296  1427090  17  96  صنایع شیمیایی  1
  48325  1808146  6  93  صنایع فلزی   2
  35210  1108609  4  29  صنایع کانی غیر فلزی   3
  5400  274635  1  25  صنایع نساجی   4
  13456  268432  4  24  صنایع برق و الکترونیک   5
  30618  414190  1  19  صنایع غذایی   6
  -  248545  -  16  صنایع سلولزی   7
  26000  96482  2  13  صنایع دارویی و بهداشتی   8
  22750  40409  4  7  صنایع ماشین سازی   9
  -  34400  -  5  صنایع چرم   10
  275055  5720938  39  327  جمع کل   11

  

  )1384(فراوانی واحدهای فعال در گروه های مختلف صنعتی شهر صنعتی کاوه  -3جدول 
  درصد  فراوانی مطلق   واقع در شهر صنعتی کاوهگروه صنعتی   ردیف

  %3/29  96  صنایع شیمیایی  1
  %5/28  93  صنایع فلزی  2
  %9/8  29  صنایع کانی غیر فلزی  3
  %7/7  25  صنایع نساجی  4
  %3/7  24  صنایع برق و الکترونیک  5
  %8/5  19  صنایع غذایی  6
  %9/4  16  صنایع سلولزی  7
  %4  13  صنایع دارویی و بهداشتی  8
  %2 / 1  7  صنایع ماشین سازی  9
  %5/1  5  صنایع چرم  10
  %100  327  جمع کل  11
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  )1384(اوه  توزیع نحوه کاربرد آب در کل واحدهای صنعتی در شهر صنعتی ک-1 نمودار

  

آلی

چربی وروغن 
%22

تجمع  
پذیرخرناک   

%22

تجزیه سریع 
%5

تجزیه کند 
%31

تجزیه ناپذیر 
%20

معدنی

مغذی  : 0

خنثی: %71/24

تجمع پذیر سمی  : 
28/76%

  
  )1384( توزیع کیفیت فاضالب در کل واحدهای صنعتی در شهر صنعتی کاوه -2 نمودار
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 در حال حاضر شهر صنعتی کاوه دارای یک سیستم
ب کلیه کارخانجات و ، که فاضالتصفیه فاضالب مرکزی است

 گرد آوری فاضالبوسط یک شبکه جمع آوری ، تمراکز مسکونی
شده و به تصفیه خانه منتقل می شود و پس از گذراندن مراحل 
تصفیه پساب خروجی از تصفیه خانه در یک الگون ریخته می 

 استفاده صنعتیجا جهت آبیاری فضای سبز شهر  شود و از آن
 کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه به منظور بررسی . می گردد

خ یدر تار خانهه برداری از ورودی و خروجی تصفیه نوبت نمون 5،

 انجام گرفت 5/12/84و  7/11/84، 4/10/84، 6/9/84، 3/8/84
 . شده استارایه آمده به دست  های میانگین4که در جدول 

نداردهای سازمان  استا و مقایسه خروجی با هایبررسنتایج 
ی به شرح  مصارف کشاورزی و آبیاربرای حفاظت محیط زیست

  ):11(ذیل می باشد 
  
  
  

   نتایج آزمایشات انجام شده در فاضالب ورودی و خروجی تصفیه خانه-4 جدول
  پارامتر  میانگین

  خروجی  ورودی
BOD5 برحسب lit

mg  561  25  

COD برحسب lit
mg  1380  56  

Do برحسب lit
mg  0  45/0  

فسفر برحسب 
lit

mg  02/1  158/0  
lit آمونیاکنیترات برحسب 

mg 36/10  1/1  

litسولفات برحسب 
mg 2/613  6/585  

کلرور برحسب 
lit

mg  670  663  

litقلیائیت برحسب 
mg  269  6/664  

pH 68/7  04/7  
EC برحسب ms  6/5  94/3  
SS برحسب 

lit
mg  2650  4/79  

TDS برحسب lit
mg  3500  2520  

  

5BOD:5 میانگینBOD 25 از تصفیه خانه که خروجی 
ورزی میلی گرم در لیتر است دارای استاندارد مربوط به مصارف کشا

  . می باشد)  میلی گرم در لیتر100(و آبیاری 

COD: به طور متوسط COD میلی گرم در 56 خروجی 
 میلی گرم 200(لیتر مشخص شده است که با استاندارد مربوطه 

  .مطابقت دارد) در لیتر

DO :متوسط رمقدا DO میلی گرم در لیتر با 45/0 یعنی 
  .مطابقت ندارد) تر میلی گرم در لی2حداقل (استاندارد مربوطه 

TDS، ت محیط زیست ظسازمان حفا :فسفر و نیترات
صی برای این سه فاکتور جهت مصارف کشاورزی و استاندارد خا

  .آبیاری مشخص نکرده است

 نه از تصفیـه خاخروجیمیانگین سولفات : سولفات
 500( میلی گرم در لیتراست که با استاندارد سازمان 6/585

  .سازگار می باشدنا) ی گرم در لیترمیل
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 میلی 663 تصفیه خانه خروجیمیزان متوسط کلراید : کلراید
 میلی گرم در 600( مربوطه استاندارد گرم در لیترمی باشد که با

  .مطا بقت ندارد) لیتر
pH: آزمایشات انجام شده مقدار متوسطاساس  بر pH خروجی 

  .مشکلی ندارد) 6-5/8(آبیاریو  است و از نظرکار برد کشاورزی 04/7
که با سولفات و کلراید، DO  پارامترهایبه جزبه طور کلی 

، بقیه  کشاورزی و آبیاری مطابقت ندارنداستاندارد مربوط به مصارف
  . شرایط الزم را دارا می با شندهاپارامتر
  

  آلودگی هوا 
صنایع انواع مختلفی از آالینده های هوا را تولید می 

مسأله حایز اهمیت نوع این آالینده ها نیست بلکه کنند، تنها 
مقدار انتشار یافته آن ها نیز قابل توجـه می باشد، این مشکالت 

  صنعتی های واحدزمانی بیشتر خواهد بود که مجموعه ای از 
در یک منطقه مستقر گردند که در این صورت اگرچه ممکن 

، ولی در  از هر واحد کم باشد خروجیاست مقدار آالینده های
مجموع مقادیر آالینده های انتشار یافته در سطح منطقه بسیار 

  ).12(باال خواهد بود
پس از بررسی های انجام شده، همان طور که در 

 کاوه جهت  صنعتیصنایع شهر.  مشخص شده است3نمودار 
بررسی . تولید اکثرا از برق و سپس گاز طبیعی استفاده می کنند

ا نیز مشخص کرد که بیشترین آلودگی حاالت فیزیکی آالینده ه
 مورد در 109 با دوده مورد است و 152ذرات معلق با مربوط به 

در بین فرآیندهای تولید کننده ) 4نمودار (مرتبه بعدی قراردارد 
 100 مورد و احتراق با 327ا ،گرمایش انسانی با آلودگی هو

  .مورد، دارای بیشترین فراوانی هستند
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  )1384( نوع سوخت و انرژی مصرفی در کل واحدهای صنعتی شهر صنعتی کاوه -3نمودار 
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حاالت فیزیکی آالینده ها   

گاز :  68 دود:  109

بو:  92
ذرات معلق :  

129

  
  
  

فرآیند تولید آلودگی هوا

احتراق : 100
آسیاب: 28ترکیب : 46

کاربرد تولید : 0

گرمایش  
انسانی:327

استخراج : 0

جابجایی: 7

  
   آلودگی هوای ناشی از کل واحدهای صنعتی بر حسب نوع آلودگی و فرآیند تولید-4 نمودار

 )1384(کاوه  آن در شهر صنعتی 

  
همچنین به منظور بررسی دقیق تر کیفیت هوا ، هجده 

ــد مشخص گردی صنعتیایستگاه در نقاط مختلف شهر ) 1نقشه . (ـ
 در سه نوبت سنجش CO و NO ،سپس سه پارامتر تعداد، ذرات معلق
ها در نظر گرفته   هر یک از آنشد و در نهایت  حد متوسطی برای

ان داد هر چند در مورد تعداد  نش هایبررس) 5جدول . (شد
ذرات در هوای آزاد استاندارد خاصی وجود ندارد ولی با توجه به 

 میدانی که تاکنون انجام گرفته و به لحاظ تجربیات یت هایفعال
موجود تعداد ذرات معلق هوا در شرایط باد آرام در مناطق به 

در فوت   )200 -1000(×1000دور از انتشار آلودگی درحدود 

 در اکثر  دهدیم، که این مطلب نشان عب هوا می باشدمک
 نیز COدر مورد .  این مقدار کمتر ذکر شده استستگاه هایا

ط زیست مقدار آن را یاستاندارد هوای سازمان حفاظت مح
ن کرده است اما با توجه به ی ساعت تعی8 در ppm9حداکثر 

، می باشدppm3±د دقت دستگاه اندازه گیری که در حدو
ها مقدار  می توان این نتیجه را اخذ نمود که در اکثر ایستگاه

CO پایین تر از ppm3 است لذا مقدار آن صفر نشان داده 
  . شده است
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مقدار این آالینده  بین  ستگاه هایا نیز در تمام NOدر مورد 
ه ــدر این مطالع. ست در نوسان بوده اppm3/4تا 2/3

 را ppm3/4یعنی بیشترین مقدار 13، 12، 5ایستگاه های 
  .داشته اند

  
   جامدزایدآلودگی مواد 

 جامد زایدبه منظور تعیین شرایط تولید وکیفیت مواد 
ای هفت گانه تولید ه، بر اساس فرآیندتمام صنایع فعال موجود

 که مالحظه می شود همان طور) 6جدول (، تقسیم بندی شد
ست از زباله  اعبارت  جامدزایدبیشترین فرآیندهای تولید مواد 

 مورد و بعد از آن فراورش و تبدیل مواد با 327های انسانی با 
 جامد زاید مواد ی هایژگیوهمچنین .  مورد قرار دارد180

ه معمولی و خطرناک تفکیک گردید، گرو  دوبهتولیدی صنایع 
 زاید، بخش عمده مواد  آمده است7 که در جدول همان طور

، هر چند نوع قابل تجزیه بیولوژیک می باشدجامد شهرصنعتی از 
. زباله غیرقابل تجزیه نیز بخش مهمی را تشکیل می دهد

 خطرناک بیشترین مقدار مربوط به زایدهمچنین در بخش مواد 
  .قابل اشتعال است که باید توجه خاصی به آن شودزباله های 

 9000ی انجام شده مشخص کرد که روزانه  هایبررس
نگی از مناطق مسکونی و شبه خا کیلو گرم زباله خانگی و

کارخانجات جمع آوری می شود که به مقدار ذکر شده باید زباله 
  .های حاصل از فرآیند کارخانجات را افزود

از روش تراشه ای ای دفن زباله ها  کاوه بر صنعتیدر شهر
 عدم رعایت ،مناسب محل دفنتفاده می شود ولی موقعیت نااس

 زباله با خاک در موقع پوشانده نشدناصول بهداشتی و همچنین 
، سبب شده است که این مکان به عنوان یکی از مراکز مناسب

ن و دیگر ، پرندگاعالوه بر وجود جوندگان. اخته شودآالینده شن
ب ، حضور افراد سود جو نیز سبات موذی در این منطقهنحیوا

ن داز طرف دیگر پراکنده ش. نگرانی بیشتر را فراهم می آورد
، موجب ایجاد آلودگی بصری  سبک در اطراف توسط بادیاشیا

  . شده است
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  های انجام شده در زمینه سنجش آلودگی هوا   اندازه گیری-5جدول 
  زه گیریمحل اندا  میانگین

  تعداد ذرات
  )در فوت مکعب(

CO 
(ppm)  

NO 
(ppm)  

 5/3 0  921800  1ایستگاه شماره 

 8/3 0  1058050  2ایستگاه شماره 

 2/4 0  79920  3ایستگاه شماره 

 5/3 0  946366  4ایستگاه شماره 

 3/4 0  1257160   5ایستگاه شماره 

 5/3 0  961380  6ایستگاه شماره 

 4 0  805400  7ه ایستگاه شمار

 2/3 0  1045657  8ایستگاه شماره 

 8/3 0  1069500  9ایستگاه شماره 

 2/4 0  1315700  10ایستگاه شماره 

 8/3 0  1064552  11ایستگاه شماره 

 3/4 0  996750  12ایستگاه شماره 

 3/4 0  829134  13ایستگاه شماره 

 8/3 0  902800  14ایستگاه شماره 

 8/3 0  1610530  15ایستگاه شماره 

 2/4 0  948534  16ایستگاه شماره 

 7/3 0  1018434  17ایستگاه شماره 

 2/4 0  1233433  18ایستگاه شماره 

  

  )1384 ( جامد واحدهای صنعتی در شهر صنعتی کاوهزایدمواد توزیع فرایند تولید   -6 جدول
  مواد زاید جامد معمولی

نوع واحد 
  تولیدی

فراورش و   تعداد
  تبدیل مواد

  احتراق
سوزاندن 
  ضایعات

دم 
  قیچی

انبار 
  مواد

آسیاب و 
  جداسازی

زباله 
  انسانی

  327  14    140    2  180  327  کل صنایع
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متوسط (70-100)
%49

کم (70-30)
%38

(100-130) اد  ز?
%13

  )1384(شهر صنعتی کاوه   جامد تولیدی واحدهای صنعتی به تفکیک گروه صنعتی درزاید ویژگی های مواد -7جدول 
   جامد معمولیزایدمواد 

قابل تجزیه 
  غیر قابل تجزیه  بیولوژیک

  
   خطرناکزایدد موا
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327  

  
327  

  
18  

  
18  

  
18  

  
11  

  
66  

  
29  

  
156  

  
27  

  
-  

  
109  

  
16  

  
13  

  
-  

  
94  

  
-

  
-  

  
-  

  آلودگی صوتی
وضع آلودگی صوتی واحد های به منظور دستیابی به 

ها در سه وضعیت زیاد، متوسط و کم  ، مقدار آلودگی آنتولیدی
 مورد آلودگی 143 که در مجموع  شدبررسی گردید و مشخص

-dB 100( مورد آلودگی متوسط 162 ،)dB70-40(کم صوتی 
. وجود دارد) dB130-100 ( مورد آلودگی زیاد48و  )70

  )5نمودار (

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )1384(کل واحدهای صنعتی شهر صنعتی کاوه بر حسب دسی بل در  شدت آلودگی صوتی -5نمودار 
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 هجده  کاوه،شهر صنعتی در آلودگی صوتی اندازه گیری برای
رامترهای و پا) 2نقشه (د ـاب شــانتخشهر ایستگاه در نقاط  مختلف 

صوت و تراز  ، حداقل و حداکثر فشار) SPL(تراز فشار صوت 
به ها   در سه نوبت اندازه گیری و میانگین آن)eqL(معادل 
ظت محیط زیست حد مجاز سازمان حفا). 8جدول ( آمد دست

 دسی بل مشخص 75را برای مناطق صنعتی در روز تر از معادل 
که اندازه گیری ها در روز انجام  کرده است و با توجه به این

، 3( ایستگاه 5 در به جزان می دهد که این مقدار ـــده نشــش
. در بقیه ایستگاه ها با التر از حد مجاز است )13 تا 10

ده ــ هجده وـبیشترین تراز معادل متعلق به ایستگاه های هف
است این دو شده  مشخص 1 که در نقشه همان طورمی باشد و 

 در مسیر اصلی ورود و خروج وسایل نقلیه قرار دارند که ایستگاه
  .تردد وسایل نقلیه از عوامل اصلی آن است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   آلودگی صوتی در شهر صنعتی محل های نمونه برداری-2نقشه 
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   صداهای انجام شده در زمینه سنجش آلودگی دازه گیری ان -8جدول 
  محل اندازه گیری  میانگین

SPL  Min  Max  eq  
  8/75  7/96  7/56  8/63  1ایستگاه شماره 
  3/77  5/93  3/66  9/74  2ایستگاه شماره 
  1/74  9/95  2/60  8/67  3ایستگاه شماره 
  5/72  9/90  4/58  7/66  4ایستگاه شماره 
  5/74  1/97  2/64  1/66  5ایستگاه شماره 
  76  96  6/62  8/70  6ایستگاه شماره 
  1/75  2/96  9/55  64  7ایستگاه شماره 
  6/77  6/95  9/60  8/67  8ایستگاه شماره 
  3/77  2/94  8/64  6/71  9ایستگاه شماره 
  4/75  6/91  1/67  9/70  10ایستگاه شماره 
  1/76  9/96  3/65  5/77  11ایستگاه شماره 
  6/74  3/96  1/64  9/69  12ایستگاه شماره 
  1/73  3/96  5/62  7/65  13ایستگاه شماره 
  5/77  4/96  8/59  67  14ایستگاه شماره 
  1/78  4/95  3/67  2/73  15ایستگاه شماره 
  3/77  2/94  3/60  2/67  16ایستگاه شماره 
  8/78  4/96  65  4/74  17ایستگاه شماره 
  1/78  2/99  8/58  4/65  18ایستگاه شماره 

  

  جتفسیر نتای

بیانگرمطالب ذیل  قات انجام شده در شهر صنعتی کاوه        تحقی
  :می با شد

به علت وجود سیستم تصفیه فاضالب مرکزی و جمع آوری  -
ال حاضر در زمینه در ح، فاضالب کارخانجات و تصفیه آن

 وثیرات آن مشکل خاصی وجود ندارد آلودگی آب و تا
اکثر  که در می دهدگیری شده نشان اندازه ای ــپارامتره
 از طرف .می باشد نداردها مطابق با استا وضعیت موارد

 دیگر استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز
شهر صنعتی گام مثبتی است که در این زمینه برداشته شده 

 .است

 و آزمایشات انجام گرفته در مورد کیفیت هوا و  هایبررس -
در حال وضعیت آالینده ها حاکی از آن است که هر چند 

حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد ولی احداث 
ل نقلیه یاــبع آن تردد بیشتر وستکارخانجات جدید و به 

  زیست محیطیلیمسامی تواند در صورت رعایت نکردن 
 .مشکل ساز باشد

ی صورت گرفته بیانگر  هایبررس ، جامدزایددر زمینه مواد  -
 د با مشکل اساسیآن است نحوه جمع آوری و دفن این موا

زمینه جمع آوری  چه در ،مواجه است و عدم توجه به آن
، تی بهداشلیمسا، می تواند عالوه بر و چه در مورد دفن
های زیرزمینی و آلودگی بصری را به  خطر آلودگی آب
 که در حال حاضر نیز این همچنان. همراه داشته باشد

 .ل کامالً مشاهده می شودیمسا

زمینه صدا مشخص  ت انجام شده درآزمایشات و تحقیقا -
 حمل یون هایکامخصوص  به ،کرد که تردد وسایل نقلیه

های ساختمانی از عوامل مهم ایجاد کننده  بار و فعالیت
آلودگی صوتی می باشد که می تواند بر ساکنین منطقه و 

 .حتی افراد شاغل تاثیرات نا خوشایندی داشته باشد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                                                                              ....اندازه گیری و مدل سازی تراز معادل          
 

 

45

نترل و کاهش اثرات در ذیل پاره ای پیشنهادات جهت ک
  :می گردد ارایهسوء 

نخستین گام در جهت جلوگیری از آلودگی محیط  •
زیست استفاده از تکنولوژی پاک می باشد که این کار 
را می توان با اصالح مراحل مختلف فرایند تولید آغاز 

                       .                                                                            کرد

 دانش و بینش  زیست محیطی مسئوالن و یارتقا •
 .صاحبان بخش صنعت از طریق آموزش

سبز به منظور محدود کردن اثرات گسترش فضای  •
 .لودگی هاآ

ها به محل دفن   انتقال زباله توسط کامیونبرای •
  .ازپوشش مناسب استفاده شود

اک با رنــدن زباله های خطـجلوگیری از مخلوط ش •
  .زباله های معمولی

به منظور جلوگیری از زباله کشی محل دفن حصار •
  .پراکنده شدن اشیاء و کنترل بیشتر ورود و خروج افراد

  .انتقال محل دفن به محلی دور از انظار عمومی •

 گی هوا نظیر جمع کنندهتجهیزات کنترل آلود استفاده از •

، رسوب دهندگان های مرطوب، فیلترهای مناسب
 .متناسب با نوع آالینده... ها و  سیلکون کترواستاتیکی،ال

ات از طریق تغییر فرایند زایدبه حداقل رساندن میزان  •
  .استفاده از مواد خام با کیفیت مناسب و تولید

دفع اصولی و بهداشتی مطابق با استفاده از روش  •
  .بط  زیست محیطیضوا

، اتبع از طریق انتخاب مناسب تجهیزکنترل صدا در من •
روغن کاری به موقع تجهیزات و ایجاد حصار در اطراف 

 .دستگاه ها

شامل برنامه های کنترل آب و اجرای برنامه پایش،  •
 : به شرح زیرفاضالب، صدا و هوا

تعیین ایستگاه های سنجش صدا و اندازه گیری سرو  -
  .صدا در محدوده بیرونی واحدهای صنعتی

 جلوگیری از د  جامد وزایدنظارت بر نحوه د فع مواد  -
  .فع غیر اصولی ضایعات

نمونه برداری هفتگی در محل خروجی تصفیه خانه  -
 . فاضالب و آزمایش پارامتر های الزممرکزی

تعیین ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و اندازه  -
 و ذرات CO2 ،SO 2، NOxی نظیر یگیری پارامترها

  .معلق

ت تعیین چاه های گمانه جهت نظارت مستمر بر کیفی -
  .آب های زیر زمینی
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