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  : چكيده

امروزه استفاده از مواد راديواكتيو در مراكز تحقيقاتي، پزشكي ، صنعتي ، كشاورزي و ... سـبب توليـد مـواد    
ضـايعات توليـدي بـه دليـل دارا بـودن خـواص فيزيكـي، شـيميايي و         خطرناك راديواكتيو مـي گردد.  زايد

نداردهاي ويژه مـديريت شـوند. عـدم توجـه بـه مـديريت       راديولوژيكي متفاوت بايد بر اساس قوانين و استا
سمي بودن ، پرتوهاي راديواكتيـو را نيـز از خـود    صحيح پسماندهاي هسته اي ، كه اين پسماندها عالوه بر 

ساطع مي كنند باعث بروز آثار سوء بر روي سالمت انسان و آلودگي محيط زيست مي گردند. بدين سـبب  
ساس معيارهاي مختلف مانند منبع توليد ، سطح اكتيويته ، حالت فيزيكـي ،  طبقه بندي اين پسماندها بر ا

پرتوزايي و غيره ضروري است. در اين تحقيق تالش گرديده است تا ضمن بـر شـمردن انـواع پسـماندهاي     
بر اساس خصوصيات مختلف پرداخته شـود  هسته اي ، به روش هاي متفاوت جمع آوري و دفع اصولي آنها 

ديريت و پايش زيست محيطي در راستاي كاهش آثار سوء اين گونه پسـماندها بـر انسـان و    و راهكارهاي م
  محيط زيست ارايه گردد.

  
     مواد راديواكتيو ، محيط زيست ، طبقه بندي ، جمع آوري و دفع مديريت پسماند ،  :كلمات كليدي 
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  . مقدمه1 
ديواكتيو اين است كه برخي از هسـته هـا و   امروزه مشكل اساسي در مورد پسماندهاي هسته اي و ضايعات را

مواد راديواكتيو موجود در آنها داراي نيمه عمر طوالني بوده و در خالل اين مدت بايستي از محيط زيست و مردم جـدا  
نگهداري شوند. اين در حالي است كه نيم عمر برخي از عناصر حاصل از شكافت هسته اي از قبيل تـرانس اورانيـوم بـه    

اران سال مي رسد. بنابراين تجزيه و فروپاشي اين قبيل عناصر راديواكتيو نيز هزاران و بلكه ميليون ها سـال  بيش از هز
به طول خواهد انجاميد. از همين رو تا فروپاشي و تجزيه كامل مواد راديواكتيو و پسماندهاي هسته اي ، همواره انسان و 

  [7] رد.محيط زيست در معرض مخاطرات ناشي از آنها قرار دا
بحث هاي پيرامون آن از دسته مسايلي اسـت كـه    ونترل طوالني مدت پسماندهاي هسته اي از سوي ديگر ك

يي كـه بـه   به انعطاف بيشتر ، انتقادپذيري و تقابل پويا ميان علم و تكنولوژي با طبيعت نيازمند است. تمـامي كشـورها  
د تحقيقات گسترده اي را براي يافتن راهي مناسـب جهـت   با تكنولوژي هسته اي و فرآورده هاي آن درگير هستننوعي 

در حقيقت داستان نهفتـه در پشـت ايـن تحقيقـات ميـزان      مهار و كنترل پسماندهاي هسته اي توليدي آغاز كرده اند. 
كشورها به جاي فكـر كـردن بـه مسـايلي نظيـر جنبـه هـاي        ، اي تا حدي است كه امروزه ديگر  پيشرفت صنايع هسته

به فكر يافتن راهكاري مناسب جهت مهار پسماندهاي اين تكنولـوژي نـوين   ، لمي و فني فناوري هسته اي اقتصادي ، ع
اين در چنين شرايطي ، بشر مي بايست روش هايي را براي دفع اين پسماندها اجرا نمايد كـه در فراينـد از   هستند. بنابر

وارد آورده و ريسك استفاده از فناوري هسـته اي   طبيعتانسان و بين بردن پسماندهاي هسته اي كمترين آسيب را به 
  [4]  .را كاهش دهند

انسان و محيط زيست نيازمنـد مـديريت كارآمـد ايـن     بدون شك كاهش اثرات سوء پسماندهاي هسته اي بر 
پسماندهاست كه با رعايت اصول فني و بكارگيري راه هاي علمي و عملي كه مبتني بر اجراي مقـررات و اسـتانداردهاي   

   ين المللي تدوين شده مي باشد امكان پذير است.ب
  

  و ميزان پرتوزاييبر اساس حالت فيزيكي پسماندهاي راديواكتيو  طبقه بندي. 2
اي، در تحقيقات و توسـعه و در توليـد و كـاربرد     هاي راديواكتيو در مراحل گوناگون توليد انرژي هسته دپسمان

شامل هسته هاي پرتوزا و يا موادي مي باشند كه با هسته هاي پرتـوزا تمـاس   اين مواد . شوند ها توليد مي راديوايزوتوپ
  [5] داشته و به اصطالح آلوده به مواد پرتوزا شده اند.

و از مقادير كم (در حد مقادير پرتوزايي طبيعي) تا مواد با پرتوزايي باال  راديواكتيوميزان پرتوزايي پسماندهاي 
پسماندهاي توليدي باعث بروز ري سوخت مصرف شده حاصل مي شوند، تغيير مي كند. فرآو بيشتر كه در باز با فعاليت

سـطح  منبع توليد، حالت فيزيكي، پرتـوزايي و  مي گردند بدين سبب آنها را بر اساس  انسان و محيط زيستآثار سوء بر 
هداري، آمايش، بسته بندي كه جابجايي، نگطبقه بندي مي كنند كه هدف از اين طبقه بندي به گونه اي است  اكتيويته

را به سه دسته مايع،  راديواكتيوهاي  دپسمان، طبقه بندي يكي از مهمترين روش هاي ر د و دفـع آنهـا را آسـان نمايد.
  جامد و گازي طبقه بندي مي نمايند. هر يك از سه دسته فوق را نيز بر حسب ميزان پرتوزايي بـه چنـد گـروه تقسـيم     

   [7] به آنها اشاره مي گردد.مي نمايند كه در زير 
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  هاي مايع  دپسمان. 1. 2 
ها را طبق مقررات خود بر حسـب كـوري در متـر     دآژانس بين المللي انرژي اتمي ميزان پرتوزايي اين پسمان

   [10]ها را نشان مي دهد. دطبقه بندي اين نوع پسمان 1بيان مي كند.جدول (Bq.l-1)يا بكرل در ليتر (Ci.m-3)مكعب 

  

  هاي مايع دطبقه بندي پسمان : 1 جدول
 توضيحات )Ci.m-3(ميزان پرتوزايي  گروه

 معموالً آمايش نمي شوند >6-10 1
 نياز به حفاظ ندارند 10-3تا  10-6از  2
 احتماالً نياز به حفاظ دارند 10-1تا  10-3از  3
 نياز به حفاظ دارند 104تا  10-1از  4
 نياز به سرد كردن دارند <104 5

     
  هاي جامد دپسمان. 2. 2 

ها ممكن  دهاي مايع پيچيده تر است. اين نوع پسمان دهاي جامد در مقايسه با پسمـان دطبقه بندي پسمان 
طبقه بندي شوند. براي و نيز تراكم پذيري است بر حسب نوع پرتوزايي (بتا، گاما يا آلفا ) يا بر حسب قابل اشتعال بودن 

هاي جامد معموالً مقدار تشعشع آنها را در سطح خارجي محفظه هاي  دگاما در پسمان سنجش ميزان پرتوزايي بتا و
اندازه گيري نمود.  دحاوي آنها اندازه گيري مي نمايند. در مواردي نيز ميزان دز واقعي را مي توان در سطح خود پسمان

   [10] ها را نشان مي دهد. دطبقه بندي اين نوع پسمان 2جدول
  

  هاي جامد دبندي پسمانطبقه :  2جدول 
 توضيحات R/hبر حسب  (D) دميزان پرتودهي در سطح پسمان گروه
1  
2  
3 

D  0.2 داراي پرتو هاي گاما و بتا  
  D  20.2 (پرتو آلفا ناچيز)

2 < D 

هاي جامد  د، كليه پسمانCi/m3ميزان پرتوزايي آلفا بر حسب  4
لودگي آنها با كه پرتوگيري خارجي آنها ناچيز است ولي آ

 پرتوهاي آلفا قابل توجه است در اين گروه قرار مي گيرند 

  داراي پرتو آلفا 
 (پرتو گاما و بتا ناچيز)

   
  هاي گازي  دپسمان. 3. 2 

حجم هوا دسته بندي مي نمايند. البته عوامل ديگري  را بر حسب ميزان پرتوزايي در واحد گازي هايدپسمان
طبقه بندي اين نوع  3جدولميزان رطوبت و روغن موجود در گاز نيز بايد مشخص باشند.  از قبيل فشار، درجه حرارت،

  [10] ها را نشان مي دهد. دپسمان
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  هاي گازي د: طبقه بندي پسمان 3جدول  
 توضيحات Ci/m3بر حسب  (A)ميزان پرتوزايي گروه
1 A  10-10  معموالً آمايش نشده و به محيط وارد مي شوند 
2 10-10  A  10-6 معموالً بوسيله عبور از صافي آمايش مي شوند 
3 10-6 < A عالوه بر عبور از صافي با روش هاي مكمل ديگري آمايش مي شوند 
  
  آمايش پسماندهاي هسته اي .3

و راديولـوژيكي   شـيميايي ،  ،پسماندها و ضايعات مواد راديواكتيو با توجه به تنوع آنها داراي خواص فيزيكـي  
خواص متفاوتي كـه دارنـد مـورد عمليـات و     به تناسب فاوتي هستند . بنابراين الزم است اين پسماندهاي راديواكتيو مت

  [4] فرايندهاي مختلف قرار گيرند تا به صورت كامالً استاندارد و ايمن نگهداري ، دورريزي و يا دفن شوند.
تيـو در دسـترس مـي باشـد ، مهمتـرين      امروزه روش هاي متعددي با هدف كاهش حجم پسماندهاي راديواك

  )  1( نمودار شماره  روش هاي آمايش انواع پسماندهاي راديواكتيو را مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد:
  آمايش پسماندهاي راديواكتيو گازي .1 .3

  روش هاي آمايش پسماندهاي راديواكتيو گازي عبارتند از :
  ور از فيلترها كه براي اين منظور فيلترهاي متنوعي مورد استفاده قـرار تصفيه گازهاي راديواكتيو از طريق عب     

% ذرات ريـز را جـدا   9/99مي گيرد. يكي از اين نوع فيلترها ، فيلترهاي با بازده باال هستند كه مي تواننـد تـا   
  [8] نموده و در خود نگهداري نمايند.

 شستشوي گازهاي راديواكتيو با محلول هاي شستشو دهنده  
 جذب گازهاي راديواكتيو بر روي مواد جاذب مانند زغال فعال  
        جدا نمودن گازهاي راديواكتيو به روش تقطير در درجه حرارت پايين ، بـه عنـوان مثـال گازهـاي نـادر و بـه

  [4] كنند. را با استفاده از اين روش از ساير گازهاي راديو اكتيو جدا مي 85خصوص كريپتون 
  راديواكتيو مايعآمايش پسماندهاي  .2 .3

جامد كه مي توان بـراي   حجم پسماندهاي راديواكتيو مايع بسيار زياد است و بر خالف پسماندهاي راديواكتيو
موجـود در پسـماندهاي    يتهمدت طوالني انبار كرد اين مواد قابل نگهداري نيست . بنابراين با توجه به ميزان راديواكتيو

  [2] د :نايش قرار مي گيرمايع به يكي از روش هاي زير مورد آم
  HLW (1پسماندهاي با سطح راديواكتيويته باال ( .1 .2 .3

جدا مي شـوند كـه حاصـل     239و پلوتونيوم  235اين پسماندها از شكافت مواد سوختي ديگر مانند اورانيوم 
بـااليي   يتـه اديواكتيوفعاليت كارخانه هاي باز فرآوري سوخت هاي مصرف شده است . امروزه اين گونه پسماندها را كه ر

دفـع و بـراي    ،جامدسازي مي كنند . سپس اين پسماندها را در محـل هـاي امـن    با مواد مناسب تثبيت نموده و دارند 
مدت هاي طوالني نگهداري و ذخيره مي كنند. جامدسازي اين مواد بسيار پيچيـده ،حسـاس و نيازمنـد هزينـه بـااليي      

    [2] سازي اين مواد عبارتند از :است. روش هاي مورد استفاده براي جامد
  نگهداري پودر يا خاكستر حاصل از آنو تبديل آنها به پودر از طريق حرارت دادن پسماند  

                                                 
3 - High Level Waste 
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  جامدسازي در سيمان و نگهداري آنها در انبارهاي مخصوص   
  جامدسازي در قير  

  MLW (2پسماندهاي با سطح راديواكتيويته متوسط ( .2 .2 .3
     مـورد آمـايش قـرار   كـردن  به حجم نسبتاً زياد آنها معموالً با اسـتفاده از روش تبخيـر    اين پسماندها با توجه

. زيرا با استفاده از اين روش حجم اين گونه مواد به ميزان قابل توجهي تا حدود يك بيستم كاهش مي يابد و گيرند مي
  [10] گهداري مي نمايند.رسوبات حاصل از تبخير را در بشكه هاي مهر و موم شده براي مدت طوالني ن

  
  LLW (3پسماندهاي با سطح راديواكتيويته پايين ( .3 .2 .3

مي شوند. براي پايش اين پسماندها ابتدا  توليددر مراكز هسته اي اين نوع از پسماندها در حجم بسيار زيادي 
  [6] مي شود: سپس براي آمايش آنها از روش هاي زير استفادهداده و حجم آنها را تا حد امكان كاهش 

  استفاده از صافي يا فيلتر  -الف
عبـور محلـول پسـماند از    بـا   .اين روش براي جدا كردن مواد و ذرات جامد معلق و ته نشين شده از مايع بكار مـي رود 

فيلترهاي مخصوص ، مي توان مواد راديواكتيو معلق در محلول را جدا نمود. صاف كردن به صورت عمليات پيش تصفيه 
  [4] ، پسماندها را براي انجام عمليات بعدي از قبيل رسوب گيري ، تبادل يوني و يا تبخير كردن آماده مي سازد.

  روش رسوب گيري شيميايي -ب
پايين استفاده مي شود. زيرا به دليل كم هزينه بـودن و مكانيسـم    يتهن روش براي آمايش پسماندهاي با راديواكتيواز اي

روش است. اساس اين روش بر پايه نامحلول بودن هيدروكسـيدها ، كربنـات هـا ، فسـفات هـا و       متداول ترينساده آن 
روش با اضافه كردن مواد شيميايي مناسب رسوبات نـامحلول  اغلب كاتيون هاي عناصر راديواكتيو استوار است . در اين 

حاصل مي شوند كه نسبتاً سنگين هستند و مواد راديواكتيو را به دنبال خود ته نشين و از محلـول خـارج مـي نماينـد.     
  [9] مواد راديواكتيو در نهايت در سيمان تثبيت مي نمايند.

  روش تبادل يوني  -ج
در چرخه سوخت هسته اي و تصفيه فاضالب هاي آلوده به مـواد راديواكتيـو و همچنـين     اين روش كاربرد بسيار زيادي

پسماندهاي راديواكتيو مايع كه در مراكز تحقيقاتي هسته اي توليد مي شوند دارد . براي تصفيه و آمايش اين پسماندها 
  [2] :  به روش تبادل يوني شرايط ذيل الزم است

  به تحمل درجه حرارت محلول پسماند باشندمواد تبادل كننده يوني ، قادر  
 هسته هاي راديواكتيو به شكل يوني مناسب در پسماند باشند 
 پايين بودن غلظت مواد جامد معلق در آنها 

  روش تبخير كردن -د
از اين روش براي غليظ كردن پسماندهاي فوق الذكر استفاده مي شود. و به دليـل بـاال بـودن هزينـه عمليـات تبخيـر       

اكتيويته متوسط بكار مي رود كه حاوي اسيد نيتريك بوده و مقادير امـالح موجـود در آنهـا    با براي پسماندهاي  معموالً
  زياد و حجم آنها كم باشد.

                                                 
4 - Medium Level Waste 
5 - Low Level Waste 
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  آمايش پسماندهاي راديواكتيو جامد .3 .3 
اي و دستكش هاي آلوده ، شيشه جات و لوازم فلزي آلـوده و ... مـي باشـند. بـر     اين پسماندها شامل لباس ها

  [2] آمايش اين مواد از روش هاي ذيل استفاده مي شود.
 پسماند را توسط يك پرس هيـدروليكي   ،در اين روش دستگاهي به نام متراكم كننده:  متراكم نمودن پسماند

فشرده مي سازد حجم آنها را كاهش مي دهـد از ايـن روش بيشـتر در دفـع پسـماندهاي راديواكتيـو جامـد        
  [4] استفاده مي شود.

 طعه قطعه كردن پسماندق  
 پسماندهايي كه قابل سوزاندن هسـتند پـس از جداسـازي در دسـتگاه پسماندسـوز اتمـي       :  سوزاندن پسماند

را در مواد مناسب مانند سيمان ، قيـر ، شيشـه و يـا     آنهاسوزانده مي شوند. كه پس از سوزاندن بايد خاكستر 
 سب براي مدت زمان طوالني نگهداري نمود.سراميك ثابت نمود تا بتوان آنها را با اطمينان منا

   
  دور ريزي و دفع نهايي پسماندهاي راديواكتيو    .4

و جلوگيري از پيامدهاي نـاگوار ناشـي   به محيط زيست امروزه به منظور كاهش احتمال نشت مواد راديواكتيو      
محيط زيست دور مي نمايند و براي ايـن   از آن ، اين پسماندها را مورد آمايش و بسته بندي قرار مي دهند و آنها را از

  ) 1( نمودار شماره  كار از روش هاي زير استفاده مي شود:
  انبار كردن -الف

در اين روش پس از كاهش حجم پسماندها ، آنها را در داخل بشكه هايي از جنس فوالد يا در بلوك هاي سيماني قـرار  
ر طراحي شده است قرار مي دهند. اين ساختمان ها بايـد در برابـر   مي دهند. سپس آنها را در انبارهاي كه براي اين كا

غير طبيعي مقاوم باشند و از جمله مي توان به معادن نمك يا غارها و معـادن  عوامل زلزله و  ،بالياي طبيعي مثل سيل 
  [9] متروكه اشاره كرد.

  تخليه در دريا -ب
        هاي بسـته بنـدي شـده جامـد بـا راديواكتيـو متوسـط        اين روش كه چندان ايمن به نظر نمي رسد ، مناسـب پسـماند  

مي باشند. كه كشورهاي داراي وضعيت جغرافيايي محدود از ايـن روش اسـتفاده مـي كننـد و امـروزه مـورد اعتـراض        
  هواداران محيط زيست قرار گرفته و ديگر اجازه چنين كاري نمي دهند.

  دفن كردن -ج
سماندهاي با اكتيويته كم و متوسط و يا نيمه عمر كوتاه ، روش دفن كردن است امروزه مناسب ترين روش براي دفع پ 

كه بايد با خصوصيات پسماندها مطابقت داشته باشد. يعني پسماندهاي با اكتيويته باال يا مواد هسته اي بـا نيمـه عمـر    
وان در نزديكـي سـطح زمـين    طوالني بايد در اعماق زمين دفن شوند ولي پسماندهاي با سطح اكتيويته پايين را مي تـ 

  [9] دفن كرد، كه هدف از دفن پسماندها در داخل زمين جلوگيري از انتشار مواد راديواكتيو به محيط زيست است.
  ساير روش ها -د

از جمله روش هاي جديد مي توان به دفن ايمن و اسـتاندارد پسـماندهاي راديواكتيـو در اليـه هـاي ثابـت زمـين زيـر         
كرد كه نياز به فناوري بسيار پيچيـده و پيشـرفته دارد. يكـي ديگـر از روش هـاي دفـن پسـماندهاي        اقيانوس ها اشاره 
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ديگـر اسـت كـه جـزو روش      سيارات راديواكتيو كه هنوز در حد طرح است و اجرايي نشده ، فرستادن اين پسماندها به 
  هاي بسيار پر هزينه است.

  

  

  روش هاي آمايش و دفع پسماندهاي راديواكتيو -1نمودار 

  
  

  
                                                                                                                                         

  ذرات كوچك معلق جامد                                                                                                                      
  

  با ذرات جامد باال                                                                                                                                                             
  
  
  
  
  

  مصرف صمغ كاج با شيشه كردن                                                                     
  تغليظ     

                                                                                                                                                                        
  
  
  
  
  

  و غيره لوازم فلزي آلوده، لباس و دستكش هاي آلوده                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
پسماندهاي 
راديواكتيو 

 مايع

 
تبادل 
 يوني

تصفيه با
استفاده 
 از صافي

جامدسازي
و نگهداري 

 نبارادر 
 مخصوص

رقيق 
  سازي

  و 
 تخليه

 تبخير كردن

 ادفرايند انجم
متراكم كردن در

 بشكه ها

دفن در 
گودال ها 
و اعماق 
 زمين

  
  پسماندهاي
  راديو اكتيو 

 جامد

  
پسماندهاي 
راديو اكتيو 

 مايع

  
تصفيه با 

استفاده از 
 صافي

جدا
نمودن 

گازها به 
روش 
 تقطير

رقيق 
  سازي

  و  
 تخليه

جذب
گازها بر 

روي مواد 
 جاذب

شستشوي
گازها با 

محلول هاي 
شستشو 
 دهنده



  

 مهندسي محيط زيستهمايش و نمايشگاه تخصصي چهارمين
The 4 th Conference & Exhibition on Environmental Engineering 

  1389ماه آبان  -تهران
 انجمن مهندسي محيط زيست ايران

محيط زيست و توسعه پايدارستاد   
 شهرداري تهران

وزارت صنايع و معادنسازمان حفاظت محيط زيست
دفتر امور محيط زيست

دانشكده محيط زيست

 WWW.CELCO.ir  info@celco.ir 021-44205740نمابر:    021-44267401-3تلفن دبيرخانه:

  نتيجه گيري. 5 
امروزه روند رو بـه گسـترش اسـتفاده از فنـاوري هسـته اي در بخـش هـاي مختلـف تحقيقـاتي ، صـنعتي ،           

حجـم بسـيار بـااليي از پسـماندهاي     توليـد  ، پزشكي و ... موجب گرديده است كه هر كدام از اين بخش هـا بـا   كشاورزي
داراي نيمه عمرهاي طـوالني و خـواص    ند. پسماندها و ضايعات راديواكتيو و هسته اي،راديواكتيو و هسته اي مواجه گرد

روش شناخته شده شيميايي و يا مكانيكي نمي توان آنها  شيميايي و راديولوژيكي متفاوتي مي باشند كه با هيچ فيزيكي،
تبديل آنها به عناصر پايدار است و اين خود مستلزم  بنابراين تنها راه نابودي اين گونه پسماندها، فروپاشي و را از بين برد.

ريـزي پسـماندهاي   آمـايش، دفـع و دور   طبقه بندي ، استاندارد و ايمن كافي با اصول و راه هاي علمي، بررسي و شناخت
  هسته اي است .

به عبارت ديگر به منظور جلوگيري از پخش و انتشار غيرمتعارف مواد و تشعشعات راديواكتيو حاصل از مواد و 
حاصـل از ايـن تشعشـعات بـر      ءلودگي هـاي پرتـويي و اثـرات سـو    آپسماندهاي هسته اي در محيط زيست و ممانعت از 

بـه  را پسـماندهاي راديواكتيـو    زيست و سالمت نسل هـاي آينـده ، الزم اسـت   جهت حفاظت محيط  در و سالمتي افراد
متنوعي قرار گرفته و سپس آنها را براسـاس معيارهـا،    ه وژفرايندهاي وي تناسب خواص مختلفي كه دارند مورد عمليات و
 نمـود. دورريـزي   ودفـع   نگهـداري، طبقه بندي ، ايمن  به صورت كامالً ضوابط واستانداردهاي پذيرفته شده بين المللي ،

به گونه اي است كه جا بجايي، نگهداري، آمايش، بسته بندي و دفـع آنهـا را  راديواكتيو هايدهدف از طبقه بندي پسمان
 هـاي  دپسـمان  سـطح اكتيويتـه  آسـان نمايد. طبقه بندي مي تواند بر اساس منبـع توليـد، حالـت فيزيكـي، پرتـوزايي و      

مهمترين روش هاي طبقه بندي پسماندهاي راديواكتيو ، طبقه بندي بر اساس  كه يكي از د.موجود انجام پذير راديواكتيو
  . حالت فيزيكي ، ميزان پرتوزايي و سطح اكتيويته است

د را متناسب بـا نـوع و   يبيان گرديد، مي بايست اينگونه مواد راديواكتيو زا تحقيقكه در اين  بنابراين همچنان
مورد عمليات آمايش، دفع و دورريـزي قـرار   طبقه بندي و  تانداردها و ضوابط بين المللي،براساس اس خصوصيات پسماند،

وسيله فرايند تجزيه و فروپاشـي ايـن پسـماندها و     تا بدين داده و براي مدت هاي طوالني در محل هاي ايمن نگهداري ،
بـه هـر    محيط زيست صورت پـذيرد .   سان واي براي ان تبديل آنها به عناصر پايدار و غير پرتوزا بدون هيچ گونه مخاطره

 با عنايت به ضرورت و اهميت موضـوع ، درايـن مقالـه تـالش گرديـد تـا براسـاس آخـرين روش هـاي اجرايـي و           صورت
دفع و دورريزي پسماندهاي متنوع  آمايش،طبقه بندي ، استانداردهاي بين المللي صورت گرفته در دنيا، راه هاي مختلف 

  ه و بررسي قرار گيرد.هسته اي مورد مطالع
   

  : منابع
 تكدستان ، افشين و همكاران ، بررسي روش هـاي مختلـف مـديريت بسـته بنـدي ، جمـع آوري ، تصـفيه ، بازيافـت و دفـع          [1]

  1387پسماندهاي راديواكتيو ، مجموعه مقاالت دومين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 
  1379عه ، انتشارات سازمان انرژي اتمي ، سال شد ، مهدي و كاتوزي ، مهران ، دروس عمومي حفاظت در برابر اغياثي نژا [2]
مجموعـه   كريمي اورگاني ، فاطمه ، مديريت پسماندهاي هسته اي ، بعنوان مواد زايد خطرناك اثر گذارنده بر محيط زيسـت ،  [3]

 1387اثرات زيست محيطي آن ، سال  مقاالت اولين كنفرانس حمل و نقل مواد خطرناك و
مجموعه مقاالت سـومين همـايش ملـي    محمدي ، ارسالن ، بررسي راه هاي آمايش ، دفع و دورريزي پسماندهاي هسته اي ،  [4]

  1386مديريت پسماند، انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، 
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بسته هاي هسته اي جهـت حمـل و نقـل ، مجموعـه مقـاالت اولـين       محمدي ، ارسالن ، بررسي نحوه دسته بندي و آزمايش  [5] 
  1387كنفرانس حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن ، سال 

[6]. A Nuclear Waste Primer, League of Women Voters Education Fund,Washington, D. C, 1999. 
[7]. Environmental and Source Monitoring for Purpose of Radiation Protection, IAEA, 2005. 
[8]. Fundamental Principle Safety, IAEA, 2006. 
[9].Geological Disposal of Radioactive Waste, Vienna, 2006. 
[10]. Radioactive Waste Management Glossary, IAEA, 1999. 
 
 

  


