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  یشگفتارپ

ک نظام منظم ها در ی ها هنگامی میسر است که داده ریزي گیري از آمار و اطالعات در برنامه بهره
المللی از دیر باز به این موضوع توجه داشـته   ها و مراجع بین سازمان. بندي شوند و منطقی طبقه

هاي مشخصـی را تهیـه و بـه کشـورها      بندي طبقه ،و در موضوعات مختلف اجتماعی و اقتصادي
اقتصادي و از طرفی تفاوت در رویدادهاي جغرافیایی، تاریخی، شرایط اجتماعی، . اند  کردهتوصیه 

بـه همـین جهـت    . شـود  هایی در کشورهاي مختلف می فرهنگی کشورها، گاهی منجر به تفاوت
اند که با حفظ چـارچوب   المللی به مراکز آماري هر یک از کشورها توصیه کرده هاي بین سازمان

بنـدي   المللـی را اعمـال و در سـطح ملـی از طبقـه      هـاي بـین   بندي اصلی تغییرات الزم در طبقه
  .ندکننی استفاده یکسا

هـاي حفاظــت از محـیط زیسـت نیـز بـه عنـوان یکــی از        هـا و هزینـه   بنـدي فعالیـت   طبقـه     
براي  1388لذا مرکز آمار ایران در سال . المللی از این قاعده مستثنی نیست هاي بین بندي طبقه

ن بـر اسـاس   هاي محیط زیست ایـرا  ها و هزینه فعالیتبندي  سازي طبقه اولین بار اقدام به پیاده
2000 – CEPA 1 ر استذکود و این نشریه حاصل فعالیت مکر.  

امید است کاربران این نشریه با ارائه نظرها و پیشنهادهاي خود مرکز آمار ایران را در بهبود     
  .محتواي آن یاري دهند

                                                                                                           
مركز آمار ايران    

___________________________________________________ 
1 - Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure 
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  مقدمه
هـا و   بنـدي فعاليـت   ، طبقـه ١تحـد اروپايي سـازمان ملـل م   -كميسيون اقتصادي ١٩٩٤در سال 
  .تهيه و تدوين كرد CEPA 1994٢هاي حفاظت از محيط زيست را تحت عنوان  هزينه

    CEPA 2000 نسخه در واقع همان CEPA 1994  )هـاي  ها و هزينه فعاليت بندي طبقه 
 آمـاري  بندي طبقهبخشی از  CEPA 1994 .با بازنگری جزئی است )محيط زيستحفاظت از 

است کـه بـه    محيط زيستحفاظت از  تسهيالتو  ها فعاليت زمينهدر  اروپايياستاندارد  واحد و
اداره آمـار اتحاديـه   سازمان ملل متحد و اروپايي  -اقتصادی كميسيونبا همكاري طور مشترک 

  .ه استشد تدوينو  تهيه ٣اروپا
اسـتفاده   دی خوآمار عملياتدر    CEPA 1994از کشورها از بسيارياز آن زمان تاکنون،     
هـا و   هاي گردآوري داده در فعاليت CEPAالمللي از اصول  هاي بين كشورها و سازمان .اند كرده
  : هاي به دست آمده عبارتند از پيشرفت. اند هاي خود استفاده كرده بندي طبقه
مجـزاي  شـامل بخـش    ١٩٩٩مصوب سـال   ٤)COFOG( دولت وظايفبندي جديد  طبقه •

  .است CEPAمنطبق بر اصول  محيط زيست واز حفاظت 
زمينـه   در اداره آمار اتحاديه اروپـا و  ٥هاي اقتصادي همكاريتوسعه و دستورالعمل سازمان  •

هـاي   بنـدي فعاليـت   طبقـه ، ١٩٩٩ سـال  درمحيط زيست، انتشار يافتـه   محصوالتصنعت 
  .ارائه كرده است CEPAبندي  منطبق بر اصول طبقه رامحيط زيست محصوالت صنعت 

بنـدي   در تجديد نظر اول طبقه ٦CPA 2002٧/NACEبندي  عمليات در طبقهبخش در  •
NACE بنـدي   طبقـه  در تجديد نظر سـوم  ٩٠ فعاليت شماره معادل( ٩٠، فعاليت شماره

ISIC(بندي  طبقهاصول  مطابق ٨CEPA شود ميزير تقسيم   به سه طبقه:  
  فاضالب  آوري و تصفيه جمع -٠١/٩٠
  پسماندها آوري و دفع ساير جمع -٠٢/٩٠
  هاي مشابه و فعاليت ها ردن آنك هاي فاضالب و بهداشتي بهسازي سيستم -٠٣/٩٠

___________________________________________________ 
1- United Nations Economic Commission for Europe 
2- Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure 
3- Eurostat 
4- Classification of Function of Government 
5- Organisation for Economic Co-operation and Development 
6- Statistical Classification of Products by Activity in the European Community  
7- General Industtrial Classification of Economic Activities within the European Communities 
8- International Standard Industrial Classification of all Economic Activities  
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را طـي   CEPAبنـدي   طبقـه  ،١ SERIEEتحت عنوان  اداره آمار اتحاديه اروپاگروه كاري     
و نـوامبر  ) گـروه لنـدن   SEEA٢ ٤مراه زيرگروه فصل ه  به( ٢٠٠٠و  ١٩٩٨هاي مارس  نشست
عملـي و مشـكالت    هـاي  بر تجربه گفتگوهااين . مورد بحث قرار دادند مشترکبه صورت  ٢٠٠٠

متمركـز  در كشـورها  هـا   گـردآوري داده   در زمينه CEPA 1994بندي  طبقهمشاهده شده در 
  . اند نيز همكاري داشته ٣متحدآمار استراليا و كانادا و بخش آمار سازمان ملل   اداره شده است و

در پي عالقه گروهي از ، ٢٠٠٠آوريل سال  ١٠-١٢طي نشست  كميته هماهنگي گروه لندن    
اصـالح    نسـخه  به اين نتيجـه رسـيد كـه بايـد     CEPAبندي  كشورها نسبت به بازنگري طبقه

 ٢٠٠٢بـراي تصـويب بـه نشسـت سـال       پيشـنهاد و  SEEA 2000 براي CEPAاي از  شده
، آمـار اتحاديـه اروپـا    ادارهو پس از تصويب به طـور مشـترك توسـط    شود كميسيون آمار ارائه 

  .دشوو سازمان ملل متحد منتشر  ٤، بانك جهانيهاي اقتصادي سازمان توسعه و همكاري
 اداره آمار اتحاديـه اروپـا  توسط گروه كاري   CEPA 2000 بندي  نويس طبقه نسخه پيش    

طـي  و زيرگـروه آمارهـاي هزينـه     "هـاي اقتصـادي بـراي محـيط زيسـت      حساب"تحت عنوان 
   .مورد بحث و بررسي قرار گرفت ٢٠٠١ژانويه  ١٩و  ١٨مشترك  هاي نشست

اسـتقبال   CEPAبازنگري ارائه شده براي ی هاپيشنهادگروه كاري و زيرگروه مورد اشاره از     
ـ . ارائـه شـود  المللي  بندي بين بندي به صورت يك طبقه كه اين طبقهگرفتند  و نتيجه كردند ه ب

به تصويب رسيد ها  ها و واژه عبارتبا كمي تغيير در  CEPA 2000نويس  دنبال اين امر، پيش
 به گروه لندن محيط زيستينويس بازنگري شده در زمينه حسابرسي  و درخواست شد كه پيش

  . دشوارائه 
در ووربـورگ پيشـنهاد    ٢٠٠١ماه مـه   ١١تا  ٧نشست خود در تاريخ لندن، در  توسعهگروه     
پيوست  SEEA 2000ان يك ضميمه به مجموعه به عنو CEPA 2000بندي  طبقه د كهكر
بـه  براي مديريت منابع طبيعـي   را یديگربندي تكميلي  همچنين تدوين طبقهلندن گروه . شود
  .درخواست كرد CEPAمكمل  عنوان

    CEPA 1994 نـابراين ب. بندي بسيار مفيـدي اسـت   طبقه CEPA 2000  بـازنگري   تنهـا
تـر و   تـر، عملـي   بنـدي واضـح   يك طبقـه صورت به  را  CEPAتا   استمختصر برخي جزئيات 

سـاختار   و درحد امكان بـين  شرح دهد ها آنزيست و حسابرسي   تر براي آمارهاي محيط جامع
  .ايجاد كند يتر ارتباط نزديك ها دادهموجود  و منابع CEPAبندي  طبقه

___________________________________________________ 
1- European System for the Collection of Economic Informaion on the Environment  
2- System of Environmental and Economic Accounting  
3- United Nations Statistics Division 
4- The World Bank 



7  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران ها و هزینه بندي فعالیت طبقه

  
  
  
  
  
  

  صل اولف
ها و  بندي فعالیت اصول کلی طبقه

 یستزمحیط  هاي حفاظت از هزینه
)CEPA(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 8  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  كليات-بخش اول 
  

CEPA 2000  از بنـدي عمـومي، چنـد منظـوره و عملكـردي در زمينـه حفاظـت        يك طبقـه   
بنـدي   ها بلكـه بـراي طبقـه    بندي فعاليت نه تنها براي طبقه بندي ين طبقها. محيط زيست است
واحـد  . شـود  مـی  نيـز اسـتفاده  ) معـامالت (هـا   واقعي و سـاير تـراكنش   هاي محصوالت و هزينه

 .شـود  بندي مي است كه با توجه به چارچوب ارائه نتايج طبقه ها دادهبندي، اغلب براساس  طبقه
هاي دولتـي   هاي آن نيازمند كدگذاري اقالم هزينه مثال تحليل بودجه دولت و حساب عنوانبه 

ي شـامل  ا برخي از اين اقالم هزينه. است CEPAبندي  در قالب طبقهزيست   محيط از حفاظت
منـابع صـرف شـده بـراي     اقالم مربـوط بـه   ساير  كه حاليدر استيارانه  تخصيص مانندمواردي 
گـردآوري حسـاب   . اسـت  )دسـتمزد  حقـوق و  ماننـد  (زيسـت    هاي حفاظـت از محـيط   فعاليت
 زيست و نتايج حاصل ازمحيط از  تظاهاي حف هاي زيست محيطي مستلزم تعيين فعاليت هزينه

  . است CEPA اقالمط زيست براساس خدمات حفاظت از محي
    CEPA هـدف اصـلي حفـظ محـيط زيسـت       باي يها و فعاليت ها اقدامبندي  طبقه به منظور

و پيشـگيري از خطـرات طبيعـي    ) ماننـد منـابع آب  (مديريت منابع طبيعي . طراحی شده است
بع طبيعـي  مديريت منا. است گنجانده نشده  CEPAبندي   در طبقه) مانند رانش زمين و سيل(

ري ـــ ت ردهـاي گستـ ـــ ــه بنـدي  هـارچوب طبقـ ــــ عي در چـاطرات طبيـ ـو پيشگيري از مخـ 
يا دستورالعمل صنعت محـيط زيسـت سـازمان توسـعه و      SERIEE, SEEA 2000انندــم

هـا ماننـد    بنـدي  ساير طبقه. است  هاي اقتصادي و اداره آمار اتحاديه اروپا گنجانده شده همكاري
بندي واحـد زيسـت محيطـي     تهيه و به صورت يك طبقه CEPAيد همراه با  مديريت منابع با

  . ارائه شود
هـاي   هاي توليدي از ديدگاه حسـاب  فعاليت: زيست عبارتند از حفاظت از محيط  هاي فعاليت    

، به عبارت ديگر، منابع تركيبـي ماننـد   )مراجعه شود  ESA 2.103يا  SNA 6.15به (ملي 
رساني و يا محصوالت حاصل از كاالها يا  هاي اطالع هاي توليد، شبكه شيوهتجهيزات، نيروي كار، 
ثانوي و يا فرعي  تخصيصيك فعاليت ممكن است يك فعاليت اصلي . شود خدمات را شامل مي

  .باشد
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  :محصوالت حفاظت از محيط زيست عبارتند از
   زيست  محيط هاي حفاظت از فعاليت حاصل اززيست   خدمات حفاظت از محيط •
   محيط زيست بامرتبط  وتر  پاكمحصوالت  •
ــه ــد از   هزين ــده عبارتن ــت ش ــاي ثب ــه: ه ــا هزين ــه ي يه ــظ  ك ــدمات حف ــت خ ــداران باب   خري
 باداومهاي مازاد ديگري كه براي محصوالت جايگزين  زيست و محصوالت مرتبط و هزينه  محيط

  . كنند مي پرداخت  تر به جاي محصوالت پاك با درجه پاكي كمتر
كه بـه   معامالتيو ساير اي  هاي سرمايه هزينهمحيط زيست عبارتند از از هاي حفاظت  هزينه    

  :شود بوط ميموارد زير مر
ــه  هزينــهمخــارج و  -الــف ــوط ب ــرژي،(زيســت   هــاي حفاظــت از محــيط فعاليــتهــاي مرب   ان

اي، حقوق و دستمزدها، ماليات بر توليد، مصـرف سـرمايه    همواد خام و ساير منابع ورودي واسط
  )ثابت
  ت از ظــاهــاي حف فعاليــت ه منظــوربــ) گــذاري ســرمايه(تشــكيل ســرمايه و خريــد زمــين  -ب

  زيست   محيط
  محيط زيست كننده تظاخريد محصوالت حف به منظوركاربران هاي  هزينه -ج
 امتيازهــاي،  هــا يارانــه(محــيط زيســت از  هــاي واگــذار شــده بــه منظــور حفاظــت  هزينــه -د

هـاي تعيـين شـده بـراي      ، ماليـات بالعوضهاي  ، كمك المللي بين ايه پشتيباني،  گذاري سرمايه
   .)...و  محيط زيستاز  حفاظت

هاي مختلـف، دقـت    كردن انواع هزينه هاي حفاظت، در هنگام جمع به منظور ارائه كل هزينه    
اداره آمـار اتحاديـه    SERIEEهـاي   چارچوبهاي موجود مانند  چارچوب. زياد مورد نياز است

بـرای اجتنـاب از دوبـاره شـماري     هايي را  هاي اقتصادي، شيوه سازمان توسعه و همكاري/  اروپا
كننـد كـه در آن بـه روش     راهنماهـايي ارائـه مـي   هـا   اين چارچوب. دهد ارائه مياي  اقالم هزينه
گذاري شده به منظـور انتقـال يـا     سرمايههاي  با هزينه هاي واگذار شده تركيب هزينهاجتناب از 
  .اشاره شده است ها آنهزينه توليد محيطي و  والت زيست خريد محص

  
  بندي ساختار طبقه

هاي  طبقه) يك رقمي كدهاي(هاي حفاظت از محيط زيست  بندي فعاليت ساختار طبقه ١سطح 
CEPA بنـدي  طبقـه  ٧تـا   ١ هـاي  هطبق. دهد را تشكيل مي CEPA  محـيط زيسـتي   ، قلمـرو 
هـاي   بنـدي در داخـل طبقـه    رقمي، راهنماي طبقـه  ٣و  ٢نقش اصلي كدهاي . شوند ناميده مي
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CEPA انتشـار همچنـين   توان براي گردآوري و كدگذاري و رقمي را مي ٣ و ٢كدهاي . است ،
  .مورد استفاده قرار داد

هـاي   با اولويـت  امكان را تا حد CEPAكه ساختار  ملزم هستنددر عمليات آماري، كشورها     
سـازگار و منطبـق   كشـور،  ها و ساير شرايط  س بودن دادههاي ملي، در دستر مطرح در سياست

هـاي   ، كمـك حمـل و نقـل   يـك رقمـي بـراي    هـاي كـد   توان به عنوان به عنوان مثال مي .كنند
 .اشاره كرد زيست و فرسايش خاك  محيط مديريت عموميانرژي،  ذخيرههاي  برنامه ،المللي بين

توجـه  كـامالً   CEPAبنـدي   طبقـه  ١سطح  بايد بهالمللي  بين مقايسه گونهانجام هر به منظور
  . شود

  
  بندي اصول عمومي طبقه

هاي ماهيت فني يك عمل يا فعاليـت   محاسبه سود و زيانبندي بايد براساس هدف اصلي  طبقه
ارتباط دارد  CEPAچند طبقه  اكه ب هاي چند منظوره ها و هزينه ها، فعاليت اقدام. صورت گيرد

هـاي غيرقابـل    هـا و فعاليـت   هزينه"عنوان  با  بندي طبقه .م شودها تقسي بايد براساس اين طبقه
  .ساخته شود بندي دستهبه عنوان آخرين  دباي "تفكيك

  براســاس ماهيــت فنــي آن اقــالم بــه تنهــاييتــوان  بنــدي هــر يــك از اقــالم را نمــي طبقـه     
ــه عنــوان مثــال .انجــام داد ــد پنجــره ،ب ــه حــاره  خري   اي هــاي دوجــداره در كشــورهاي منطق

در  كـه  حـالي شـود در   مـي  در نظـر گرفتـه  ) حفاظـت در برابـر صـدا   (عنوان كاالي ضد صدا به 
انرژي و حفظ جويي  صرفهبه منظوراستاندارد  اي وسيلهها به عنوان  اين پنجره ،كشورهاي سردتر
ممكن است اصوالً يرد گ  كاهش مصرف كود صورت مي به منظوركه  هايي اقدام كاربرد دارند و يا

جريـان  از  جلـوگيري ( CEPA ٢ يا طبقه )هاي زيرزميني حفاظت از آب( CEPA ٤ طبقهدر 
مـواد   سـازي  غنـي جلـوگيري از  ( CEPA ٦ طبقـه  يـا ) هاي سطحي براي حفاظت از آبپساب 

و  هـا  هـدف اصـلي اقـدام    و ايـن امـر بـه    گيـرد  قـرار  )هاي زيسـتي  مغذي براي حفاظت از گونه
در ممكن اسـت   ها جنگلسوزي  ورد جلوگيري از آتشاقدام در م .بستگي دارد ها گذاري سياست
ايـن مـوارد   ( اقتصادي صورت گيرد اهميت باشد و تنها به منظور اهداف كامالً بيكشورها بعضي 

هدف اصلي از پيشـگيري از   كشورهاي ديگردر  كه حاليدر ) است CEPAبندي  خارج از طبقه
منـابع  تـر   هرچـه بـيش  فاظـت  منظور حبه و است ، هدفي زيست محيطي ها جنگلسوزي  آتش

  .استهاي طبيعي  و زيستگاه )سيماي محيط(اكولوژي منظر  ،طبيعي
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  ي چند جانبه ها ها و هزينه بندي فعاليت طبقه
 و مـديريت و امـور اداري  تحقيـق و توسـعه،    هـايي ماننـد   شامل فعاليت چند جانبه هاي فعاليت

طبقـه   درقيـق و توسـعه بايـد    هـاي تح  تمـام فعاليـت  . اسـت  رسـاني  آموزش و اطالعهمچنين 
٨CEPA   هـا   در سـاير وضـعيت  حد امكان بايـد   رساني تا آموزش و اطالع ،مديريت. قرار گيرد

چندجانبـه بايـد بـه    هـاي   آل، فعاليـت  در حالت ايده. گيردقرار   CEPA ٧تا  ١هاي  بين طبقه
 اوليـه اي هـ   دادهمنـابع   امـا گيرد  قرار  CEPAبندي  در طبقهشوند و  شناسايي  صورت جداگانه

و ، آمـوزش   تحقيق و توسعه. كنند مین فراهمرا  امكاناين   CEPA ٧تا  ١هاي  طبقهمرتبط با 
آمـوزش بـه   به عنوان مثال مديريت يا ( ها ساير طبقهمرتبط با  هاي از ساير اقدام مديريت، اغلب

بـه   را بنـدي  تـوان ايـن طبقـه    و يا نمـي  يستندقابل تفكيك ن )عنوان بخشي از مديريت پسماند
هـاي   طـرح كه از طريـق  هاي تحقيق و توسعه  داده به عنوان مثال،( تقسيم كرد هاي ديگر طبقه

مشكالت شناسايي  درصورتي كه .)شود گردآوري مي هاي صنعتي هاي كارگاه هزينهآمارگيري از 
زش و آمـو  ،تحقيق و توسعه، مديريتمربوط به هاي  داده، درنظر گرفته شوند با دقت، ها فعاليت
  . شوندرقمي منتشر  دوكد رساني نبايد در سطح  اطالع

  NABS 1993١مطـابق بـا دسـتورالعمل    CEPA ٨ طبقه بندي تحقيق و توسعه در طبقه    
 CEPA ٨ طبقـه   .اسـت ) هاي علمـي  برنامهبودجه  مقايسهفهرست تهيه شده براي تحليل و (

بـر    NABSاوليه مطابق با دسـتورالعمل  هاي  بايد زماني مورد استفاده قرار گيرد كه داده تنها
 در صورتي كـه ايـن وضـعيت فـراهم نباشـد،     . تهيه شده باشندتوسعه  آمارهاي تحقيق واساس 

تفكيـك  ) اي تحليـل بودجـه   ،بـه عنـوان مثـال   (مورد اسـتفاده   هاي ساير منابع دادهامكان دارد 
 در ايـن صـورت  . فـراهم نسـازد   ها فعاليت و ها از ساير اقدامرا  تحقيق و توسعهفعاليت مند  نظام

  .گيرد ميقرار  CEPA طبقهر چندين دتحقيق و توسعه فعاليت 
  هـا   داده وليـه ها و سطح منـابع ا  براساس در دسترس بودن داده، كشور فوق در هر مالحظات    
ي موجـود در ميـان   هـا  تفـاوت در اغلب مـوارد،  . گيرد مورد استفاده قرار ميمتفاوت   اي شيوهبه 

چند جانبه به هاي  ها و فعاليت براي كدگذاري هزينهرا  يمتفاوت هاي اقدام ،اصلي اطالعاتمنابع 
  . شود المللي اين اطالعات کمتر مي پذيري بين و در نتيجه امكان مقايسه همراه دارد

  
  
  

___________________________________________________ 
1-Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets 
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  CEPA)(محيط زيست هاي  هزينهو  ها  فعاليت بندي طبقههاي  گروهها و بخش
  )اقليم( واه و  آبحفاظت از هوا و  -۱

  پيشگيري از آلودگي طي فرايند توليد  -١١     
  هاي تهويه هوا  خروجي و سيستمتصفيه گازهاي   -١٢     

    ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -١٣     
   )اقليم(هوا  و ي حفاظت از هوا و آبها  ساير فعاليت -١٤     
  
  )پساب(مديريت فاضالب  -٢
  ز آلودگي طي فرايند توليد پيشگيري ا -٢١  
  هاي فاضالب شبكه  -٢٢  
  تصفيه فاضالب  -٢٣  
  كننده خنكهاي  تصفيه آب -٢٤  
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٢٥  
  )پساب(ي مديريت فاضالب ها ساير فعاليت -٢٦  
   
  مديريت پسماند  -٣
  طي فرايند توليد از آلودگي  پيشگيري -٣١    
  پسماند ) جايي جابه(انتقال آوري و  جمع -٣٢    
  تصفيه و دفع پسماند خطرناك -٣٣    

  تصفيه و دفع پسماند غيرخطرناك  -٣٤    
    ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٣٥    
   ي مديريت پسماندها ساير فعاليت -٣٦    
  
  و سطحي  آب زيرزمينيمنابع و  و ترميم خاك حفاظت -٤
  ها از نفوذ آالينده يشگيريپ -٤١  
  پاكسازي خاك و منابع آب -٤٢  
  فيزيكي ساير عوامل مخربفرسايش و در برابر خاك  از حفاظت -٤٣  
  زدايي خاك  پيشگيري، ترميم و نمك -٤٤  
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   ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٤٥  
  و سطحي نيآب زيرزميمنابع و  و ترميم خاك حفاظت يها ساير فعاليت -٤٦  
  
  ) به استثناي حفاظت از محيط كار(صدا و لرزش كاهش  -٥
  هاي اصالحي پيشگيرانه و مداوم منبع صدا  اقدام -٥١   

  و لرزش  ساخت تجهيزات ضد صدا -٥٢   
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٥٣   
  )حيط كاربه استثناي حفاظت از م(صدا و لرزش كاهش  يها ساير فعاليت -٥٤   
  
  اندازها حفاظت از تنوع زيستي  و چشم -٦
  ها ها و زيستگاه حفاظت، بازسازي و احياي گونه -٦١  
  اندازهاي طبيعي و نيمه طبيعي از چشم حفاظت -٦٢  
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٦٣  
  اندازها حفاظت از تنوع زيستي و چشم هاي فعاليتساير  -٦٤  
  
  )بيرونيايمني  بجز(تشعشع در برابر حفاظت  -٧
  محيط اطراف حفاظت از  -٧١  
  باالراديواكتيو دفع پسماندهاي با حمل و نقل و  -٧٢  
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٧٣  
  )بيرونيايمني  بجز(تشعشع حفاظت در برابر  هاي فعاليتساير  -٧٤  
  
  تحقيق و توسعه -٨
  )اقليم(وهوا  و آبهوا حفاظت از  -٨١  
  حفاظت از آب -٨٢  
  پسماند -٨٣  
  و سطحي هاي زيرزميني حفاظت از خاك و آب -٨٤  
  لرزشو صدا و  كاهش سر -٨٥  
  ها ها و زيستگاه گونه حفاظت از -٨٦  
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   تشعشعحفاظت در برابر -٨٧  
  محيط زيست ها در زمينه ساير پژوهش -٨٨  
  
  ط زيستهاي حفاظت از محي ساير  فعاليت  -٩
  عمومي محيط زيست مديريت و اداره -٩١  

  ...اداره عمومي، مقررات و  -٩١١    
  مديريت زيست محيطي -٩١٢    

    رساني  و اطالع نظري ،آموزش عملي  -٩٢  
  هاي غيرقابل تفكيك  داراي هزينههاي  فعاليت -٩٣  
  در جاي ديگر نشده  بندي طبقههايي  فعاليت ساير -٩٤  
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  تعريف بر حسب طبقه –بخش دوم 
  
   )اقليم( هوا و  آبهوا و حفاظت از  -١

كـاهش انتشـار    بـه منظـور  هـايي   و فعاليـت  هـا  اقـدام  عالوه بر) اقليم(وهوا  حفاظت از هوا و آب
گازهاي اي و  كنترل انتشار گازهاي گلخانههايي با هدف  ها و فعاليت شامل اقدام هاي هوا آالينده

  .وزن استمخرب اليه ا
هـا را شـامل    اين فعاليت) مانند ذخيره انرژي(ها  هاي مربوط به حفظ و ذخيره هزينه فعاليت    
  . شود نمي

  
  توليد  فرايندطي از آلودگي پيشگيري  -١١

شامل موارد زير طي فرايند توليد هاي هوا  با هدف حذف يا كاهش آالينده هايي ها و اقدام فعاليت
  : است

  )تر هاي پاك فناوري(ها  فناوريساير و  تر پاك و تركارامد هاي توليدفرايند •
 ) تر مناسب(ر ت پاكمصرف محصوالت  •

  
  تر  هاي پاك فناوري
جايگزين كردن فرايند جديد به جاي فرايند حاضر توليـد كـه   : عبارتند از ريهاي پيشگي فعاليت

به عنوان ( راحي شده استط انتقال،مراحل توليد، انبار يا  طيهاي هوا  آاليندهبه منظور كاهش 
ها  ها، پيشگيري از ريزش و نشت از تجهيزات، مخزن ازيابي حاللمثال، بهبود احتراق سوخت، ب

  .))ضد نشت(بدون منفذ هوا ... و وسايل نقليه و 
  

  تر محصوالت پاك مصرف
جـايگزين كـردن مـواد خـام، انـرژي،       هاي پيشگيري شامل بهبود امكانـات بـه منظـور    فعاليت
يا تصفيه مواد خام قبـل از  ) كمتر آالينده( با محصوالت غيرآالينده ها و ساير وروديزورها كاتالي

 ها هاي اين اقدام هزينه. استگوگردزدايي سوخت مانند استفاده با هدف كاهش ميزان آاليندگي 
هاي كم گوگرد، بنزين بـدون سـرب،    سوخت( تر  پاكمحصوالت  شامل هزينه اضافي استفاده از

  .است )...و قليه پاك نوسايل 
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  هاي تهويه هوا  خروجي و سيستمتصفيه گازهاي  -١٢
بـه  ) EOP(پايـان خـط   تجهيـزات   نگهـداري و اسـتفاده از  تعمير و شامل نصب،  ها فعاليتاين 

حاصل از احتراق سـوخت يـا    هاي هوا آاليندهساير يا  ذرات معلقحذف يا كاهش انتشار منظور 
هاي پس از احتـراق و   هاي كاتاليزوري، روش مبدل، گيريغبارزات تجهيفيلترها،  .استها فرايند

هـايي كـه بـا هـدف افـزايش       ساير فعاليـت . روند ها به شمار مي ها از جمله اين اقدام ساير روش
گيرد نيـز از جملـه ايـن     صورت مي هاي هوا سازي گازها به منظور كاهش انتشار آالينده پراكنده
هـاي   منتشـر شـده در هـوا معمـوالً از طريـق لولـه       ي خروجيگازها. شوند ها محسوب مي اقدام

  . آيند هاي فسيلي به وجود مي ها به دليل احتراق سوخت خروجي و انواع دودكش
هاي تهويـه هـواي تأسيسـات صـنعتي      هاي سيستم هاي تهويه هوا عبارت از خروجي سيستم    
  .  است

  
    ...و  ها آزمايشگاه، كنترل، گيري اندازه -١٣

ساير كيفيت هوا و  ،خروجيازهاي گهاي  ميزان غلظت آالينده ، نظارت برها فعاليتاز اين هدف 
وط به بمرنظارت  هاي حرارتي و وسايل نقليه و سيستمگازهاي خروجي  گيري اندازه. موارد است

      . شود ها محسوب مي ازجمله اين فعاليت )اقليم(وهوا  آبتغييرات  اي و اليه اوزن، گازهاي گلخانه
  .  ها نيستند شامل اين فعاليتهاي هواشناسي  ايستگاه    
      
   )اقليم(وهوا  هوا و آب ي حفاظت ازها ساير فعاليت  -١٤
، قانونگـذاري . شـود  انجام مي  )اقليم(وهوا  آبحفاظت از هوا و  با هدف ها ها و اقدام فعاليت ساير

تعلق  CEPA ١به طبقه  زماني العاتيهاي آموزشي و اط اداره امور، مديريت، آموزش و فعاليت
هاي مشابه مرتبط  هاي همان حوزه و فعاليت از ساير فعاليترا ها  اليتعاين فكه بتوان  گيرد، مي

  .دكرهاي حفاظت از محيط زيست تفكيك  بندي طبقهبا ساير 
  
  )پساب(مديريت فاضالب  -٢

هـاي   لـوگيري از آلـودگي آب  جهايي است كه با هدف  ها و اقدام شامل فعاليتفاضالب مديريت 
. شـود  مـي انجـام  هـاي سـطحي و آب دريـا     فاضالب به داخل آب ورودسطحي از طريق كاهش 

آوري و تصـفيه فاضـالب محسـوب     جمـع هـاي مـديريت    فعاليـت از جمله  قانونگذارينظارت و 
  . شود مي
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  . گيرد در اين بخش قرار مينيز ) سپتيك تانك(هاي فاضالب  مخزننظارت بر 
هـا و پاكسـازي    هاي زيرزميني از نفوذ آالينـده  كه به منظور حفظ آب هايي ها و اقدام اليتفع    
  . گيرد بخش قرار نميدر اين  شود ها از آلودگي انجام مي آب
 از دست دادن كيفيتدليل كه به شود  گفته مياي  فاضالب به آب استفاده شده ،طبق تعريف    
  . ور استفاده مجدد ندارداوليه را به منظديگر ارزش  ،يتكمو 
  
  طي فرايند توليد گيري از آلودگي پيش -٢١

هاي سطحي  هاي آب به منظور كاهش توليد آاليندهتوليد  فرايندطي كه  هايي ها و اقدام فعاليت 
   :شود عبارتند از انجام ميو فاضالب 

  )تر هاي پاك فناوري( ها  فناوري ساير تر و پاكتر و كارامدهاي توليد فرايند •
  )تر مناسب( تر مصرف محصوالت پاك •

  
  تر  هاي پاك فناوري
طراحـي شـده جديـد بـه      فرايندتوليد موجود با  فرايندهاي پيشگيري شامل جايگزيني  فعاليت

. شـود  مـي  ،فاضالب در طول مراحل توليـد  توليدهاي آب يا كاهش  منظور كاهش توليد آالينده
 برداري مجدد از آب استفاده شده در تصفيه و بهره ها، جداسازي شبكه: ها عبارتند از اين فعاليت

  ....و توليد  فرايند
  

  تر پاكمحصوالت   مصرف
هاي فعلي توليد است كـه امكـان جـايگزيني مـواد خـام،      فرايندفعاليت پيشگيري شامل اصالح 

  . دكن فراهم ميآب ) كمتر آاليندهيا (كاتاليزورها و ساير مواد ورودي را  با محصوالت غيرآالينده 
  
  هاي فاضالب شبكه -٢٢

آوري و  جمـع : د عبارتنـد از شو هاي فاضالب انجام مي اندازي شبكه راه هايي كه به منظور فعاليت
ـ  مصرف انتقال فاضالب از يك يا چند هـاي فاضـالب،    شـبكه ه وسـيله  كننده و انتقال آب باران ب

 نيـز داري و تعميـرات  نگهـ شـامل  تجهيزات انتقال فاضالب كـه   سايرها و  ، مخزنها كننده جمع
  . شود مي
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 هـا و  هـاي فاضـالب، خطـوط لولـه، كانـال      هكننـد  جمع اي از هاي فاضالب شامل مجموعه شبكه
از نقطـه توليـد تـا    ) ...و ب خـانگي  پسـا آب باران، (گونه فاضالب هايي است كه تخليه هر پمپ
  .شود ها انجام مي توسط آن هاي سطحي به آب محل ورود فاضالبخانه يا  تصفيه

  
  تصفيه فاضالب   -٢٣

  مطـابق بـا اسـتانداردهاي     فاضـالب آن طـي  شـود كـه    مـي گفتـه  ي فراينـد تصفيه فاضالب به 
، فيزيكـي  سـه روش تصـفيه  تعـاريف   .شـود  تصفيه مي ،معيارهاي كيفيت سايريا  محيط زيستي

  : در زير ارائه شده استو پيشرفته  زيستي
  

  فاضالبفيزيكي ه يتصف
منجـر بـه توليـد    د كـه  شـو  ميگفته هاي فيزيكي و مكانيكي فراينده فاضالب، ب فيزيكيتصفيه 

ـ  فيزيكيهاي فرايند. شود تر و تفكيك لجن مي پساب پاك صـورت تركيبـي و يـا  همـراه بـا      ه ب
 فيزيكـي روش تصـفيه  تـرين   ساده .گيرد مي نيز مورد استفاده قرار زيستيهاي پيشرفته و  روش

هـا   جداسازي مواد معلق با استفاده از صـافي  ،روش در اين. شناورسازي است و نشيني شامل ته
سـرانجام بـا كمـك مـواد شـيميايي يـا        نشين شدن و و يا با ته) جامدبزرگ ذرات براي حذف (

   . شود انجام مي) ...و  دفع شن، نفت و بخشي از لجن(شناورسازي 
، جامـد  ذرات بـزرگ صـافي بـراي جداسـازي    : فاضالب عبارتنـد از  فيزيكيتجهيزات تصفيه     

هـا و   جداسـازي روغـن  سـازي،   نشـين  سازي، تـه  لخته، تجهيزات فيلتر كننده، زيستي تأسيسات
 ،هيـدروليك  ،هاي سـانتريفوژ  نيز جداسازي از طريق نيروي جاذبه شامل چرخه ها و هيدروكربن

  .           ...و شناورهاي ديافراگم 
  

  فاضالب زيستيتصفيه 
هـاي هـوازي و    شـود كـه از ميكروارگانيسـم    فتـه مـي  گ هاييفراينـد فاضالب بـه   زيستيتصفيه 

هاي ميكروبـي   حاوي توده تفكيك شده لجن كنند و فاضالب صاف شده و هوازي استفاده ميغير
  . كند توليد مي راها  و آالينده

ها  اين فعاليت. شود انجام ميفيزيكي پيشرفته و هاي  روشم با أتو ،زيستيهاي تصفيه فرايند    
در ايـن  . ده اسـت شـ  دارند، طراحـي را آلودگي از موادي كه قابليت اكسيد شدن  به منظور رفع
هـوازي  غيرهـا، روش لجـن فعـال و يـا تصـفيه       اسـتفاده از بـاكتري   مانندهايي  فعاليت از روش
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مواد قابل تجزيه بـا اسـتفاده از لجـن حـاوي      .شود هايي با غلظت مشخص، استفاده مي فاضالب
  .شوند باز تصفيه ميسره يا هاي سرپوشيد باكتري در مخزن

  
  پيشرفته  هاي فناوريتصفيه فاضالب از طريق 

بـا   هـا را كـه معمـوالً    موجـود در فاضـالب   خاصتوانند مواد  شود كه مي مي گفتههايي فرايندبه 
 شـيميايي، انعقـاد   :شامل فراينداين . ها قابل تصفيه نيستند، كاهش دهند شرو استفاده از ساير

، كلرزني در نقطه انفصال، زدودگي، فيلتر چند بخشي، ريز جداسازي، سازي نشين و ته شدن لخته
تبادل يوني انتخابي، جـذب كـربن فعـال، اسـمز معكـوس، فرافيلتـري و شناورسـازي انتخـابي         

مـورد   فيزيكـي و يا  زيستي هاي روشبا همراه هاي پيشرفته تصفيه ممكن است فرايند. شود مي
 بليت اكسـيد شـدن  با قا ناپذير  بين بردن مواد تجزيه ه منظور ازاين فعاليت ب. استفاده قرار گيرد

 مـؤثر  زيسـتي شـيميايي و يـا   فيزيكي، هاي  با استفاده از روش ... فلزات، نيترات، فسفر و: مانند
  .استتجهيزات خاصي مورد نياز  ،آلودگي گونهرفع هر براي. شود انجام مي

  
   )سپتيك تانك( مخزن فاضالب

ها  لجن در آنجريان دارد و مواد معلق به صورت  ها آنتند كه فاضالب در ثابتي هس يها مخزن
هـوازي و  غيرهـاي   تا حدودي توسط بـاكتري ) لجنموجود در آب و (مواد آلي . شود نشين مي ته

ماننـد  (فاضالب  يها مخزننگهداري از تعمير و خدمات . شوند ها تجزيه مي  نيسمميكروارگا ساير
در ايـن  ) زيسـتي سـازهاي   ماننـد فعـال  (فاضالب  يها مخزن هاي بخشساير و ) ها مخزنتخليه 

  .گيرد قسمت قرار مي
  
   كننده خنك هاي تصفيه آب -٢٤
   رعايـت اسـتانداردهاي   بـه منظـور   كننـده  خنـك  هـاي  آبشـود كـه    مـي  گفتـه  هاييفراينـد به 

 بـراي جـذب    كننـده  خنـك  هاي آب. شوند مي تصفيه ،در محيطرها شدن  قبل از محيط زيستي
  هـــا و امكانـــات مـــورد اســـتفاده ابزارهـــا، روش .گيـــرد مـــي گرمـــا مـــورد اســـتفاده قـــرار

تا حدي كه مورد نياز ( كننده خنكهاي  برج ،)تر از آب سردكن پر هزينه(هوا سردكن : عبارت از
آب از  فـراوري بـراي   كننـده  خنـك مدارهاي  ،)براي كاهش آلودگي است به غير از نيازهاي فني

بـه هنگـام    كننـده  خنـك  ظ بخار رها شده، تجهيزات گسـترش انتشـار آب  محل فعاليت و تغلي
  . ، استبراي گرمايش كننده خنكآب  و مدار) با هزينه زياد(مدار بسته  كننده خنكرهاسازي، 
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  ... ها و ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٢٥
هـا در   آالينـده  است كه به منظور نظارت و كنترل ميزان غلظت هايي و اقدام ها مجموعه فعاليت

تجزيـه و  (شـود   آب دريا در محل تخليه فاضالب انجام مـي   و سطحيهاي  فاضالب وكيفيت آب
  .)ها هگيري آاليند اندازه

  
  )پساب(ي مديريت فاضالب ها فعاليت ساير -٢٦

شـامل قـوانين،    گيـرد  هـايي كـه بـراي مـديريت فاضـالب صـورت مـي        ها و نظارت تمام فعاليت
بـه آن    CEPAدركـه   اسـت  رساني هاي آموزشي و اطالع موزش، فعاليتها، مديريت، آ سياست

هاي همان حوزه  از ساير فعاليترا بتوان ها  اليتعاين در صورتي است كه اين ف. استاشاره شده 
  .كردهاي حفاظت از محيط زيست تفكيك  بندي طبقههاي مشابه مرتبط با ساير  و فعاليت

  
  پسماند مديريت  -٣

مخرب  آثارو كاهش  پسماندجلوگيري از توليد براي شود كه  مي گفته هايي اقدام ها و به فعاليت
، نظـارت  پسماندتصفيه  و آوري شامل جمعپسماند مديريت . شود آن در محيط زيست انجام مي

 همچنـين شـامل   پسـماند مـديريت  . مـرتبط بـا مـديريت پسـماند اسـت      يها و كنترل فعاليت
در  پسماندهاآوري  ها و جمع راديواكتيو پايين، نظافت خيابانبا  هايپسماندتصفيه و  آوري جمع
  .استشهر 

و توليدكننـده  ) نيسـت قابل ارائه به بـازار  به عنوان محصولي (اصلي نيست پسماند محصول     
ممكن است در طي  پسماند. دارد دفع آن راقصد  بلكه قصد ايجاد، تغيير و يا مصرف آن را ندارد

و نهايي، مصرف محصوالت  واسطهد خام، تبديل مواد خام به محصوالت هاي استخراج موافرايند
شوند  پسماندهايي كه به هنگام توليد، بازيافت مي. هر فعاليت انساني توليد شود طينهايي و يا 

مواد زائدي كه بـه  از اين قاعده مستثني است، همچنين گيرند  قرار مي دوباره مورد استفاده يا و
  .شوند محسوب نمي پسماند شوند ميمنتشر  واوه آبطور مستقيم در 
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   پسماند خطرناك
راديواكتيـو و   وجود مـواد  ،يت اشتعالقابل  ي بودن،مسبه علت  شود كه مي گفتههايي پسماندبه 

هـاي    نيسـم ، بـراي سـالمت انسـان و ارگا   قانونگذارموارد اعالم شده توسط  سايرو  زا عفونتمواد 
شامل محصـوالتي   هاي خطرناكپسماند ،تعريفطبق . هستندخطرناك  بالقوه و يا بالفعل ،زنده

پسماندهاي با  .هر كشور متفاوت استشرايط با توجه به  ها هستند كه ميزان خطرناك بودن آن
هاي راديواكتيـو  پسـماند  سـاير كـه   خطرناك هستند در حاليراديواكتيو پايين جزء پسماندهاي 
   ).٧ه كنيد به كد مراجع. (جزء پسماندهاي خطرناك نيستند

جـايي نيـاز بـه پوشـش      كه پسماند با راديواكتيو پـايين در هنگـام انتقـال و جابـه     از آنجايي    
  . شود محافظتي ندارد به عنوان پسماند محسوب مي

  
  دفع و تصفيه پسماند 

ها پسماند، شيميايي و فيزيكي زيستيساختار و اجزاي آن پسماند فعاليتي است كه طي تصفيه 
بازيـابي و  ، هـا  خطر آن انتقال بي ،رخط به مواد بي ها آنتبديل و  ها آناثر  كردنخنثي  يقاز طر

از ممكـن اسـت   خـاص   يپسمانددر تصفيه . كند تغيير ميها  ذخيره مناسب يا كاهش حجم آن
  .چندين روش استفاده شود

از جملـه  حفاظـت از محـيط زيسـت نيـز      براي سازي كمپوستبازيافت و  مانند يهاي فعاليت    
 پسـماند هـاي تصـفيه    تهيه كمپوست، يكي از روش. آيد هاي تصفيه پسماند به شمار مي فعاليت
 ٢٤بخـش   دركـه   توليـد كمپوسـت  . آيـد  دسـت مـي  بـه  اندك  اي با هزينهيا رايگان و كه است 

ISIC/NACE )در اين مقوله است  شده بندي طبقه) كود شيميايي و تركيبات نيتروژن توليد ،
  .گيرد نمي قرار
ــه،   ISIC/NACEبنــدي طبقــه ٣٧بخــش  در       و ضــايعات پســماندپــردازش  بازيافــت ب

 معموالًاست و به مواد خام جديد شود كه قابل تبديل  گفته ميقابل استفاده يا غيرقابل استفاده 
نـد  نتوا مـي مـواد ورودي   .شـود  محسوب مي پسماند ،خروجي و ورودي با كاالها، موادارتباط  در

هاي صـنعتي  فراينـد  مسـتقيم بعـدي در   بـراي اسـتفاده   باشند اما مرتبو يا ناي شده بند دسته
به عنوان يـك كـاالي    و است تر مواد خروجي براي پردازش مناسب كه حاليدر باشند  نامناسب  

. مورد نياز است فيزيكيي شيمايي و براي اين منظور، فرايندها .شود ميدر نظر گرفته اي  واسطه
 توليـد ،   ISIC/NACEبنـدي  طبقـه  ٣٧شده در بخش  بندي طبقههاي  اليتهدف اصلي از فع
ثانويـه نيـز    پسـماند در زمينه مديريت مهم ممكن است چندين فعاليت  است ومواد خام ثانويه 

  .دانجام شو
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بـه عنـوان    )و همچنين محصوالت توليد شده از مواد خـام ثانويـه  (كمپوست مواد خام ثانويه و 
 بنـدي  طبقـه ايـن   رد هـا  آنموارد استفاده  شود و محسوب نمييست محصوالت محافظ محيط ز

  .گيرد  قرار نمي
ها در سطح و يا در زيـر زمـين در شـرايط كنتـرل     پسماندسازي  ، مدفونپسماندو دفن  دفع    

  .شود انجام مي شده و يا كنترل نشده بر طبق مقررات بهداشتي، حفاظتي و زيست محيطي 
  
  توليد  فرايندي طاز آلودگي  پيشگيري -٣١
جامـد از طريـق    پسـماند هايي كه بـه منظـور جلـوگيري و يـا كـاهش توليـد        و فعاليتها  اقدام
  :است زيرگيرد شامل موارد  صورت مي مستمراصالحي  هاي اقدام

 )تر هاي پاك فناوري(ها  فناوري ساير تر و استفاده از و پاك تركارامدهاي توليد فرايند •
  )تر اسبمن(تر  پاكمحصوالت مصرف  •

  
  تر  پاكهاي  فناوري
 ي و يـا مواد سمقدار به منظور كاهش مجديد هاي فرايند يجايگزين شاملپيشگيرانه  هايي اقدام
تفكيـك و پـردازش    ماننـد  هايي اقداماست كه شامل توليد  فرايندطي توليد شده  پسماند حجم

  .استمجدد 
  
  تر پاكمحصوالت  مصرف
  تسـهيالت اسـت كـه   توليـد يـا    فراينـد  يـا سازگارسـازي   شـامل اصـالح   پيشـگيرانه  هـاي  اقدام

شـود و باعـث    ، مواد سازگار شـده فـراهم مـي   مواد خاممواد جديد به جاي به منظور جايگزيني 
  .شود خطرناك ميكاهش توليد پسماند يا پسماند 

  
  پسماند ) جايي جابه(آوري و انتقال  جمع -٣٢
هاي خصوصـي و   هاي مشابه و يا شركت زمانسا ،ها شهرداريو انتقال پسماند توسط آوري  جمع

اين فرايند شـامل جداسـازي و انتقـال پسـماند     . شود به منظور تصفيه و يا دفع انجام ميدولتي 
و هـا   خيابـان سـازي  پاك. آوري، انتقال و بازيافت اسـت  خطرناك به منظور تسهيل فعاليت جمع

در  هـا  ناروبي خياب برف. گيرد ميي شهري از سطح معابر در اين حوزه قرار هاپسماندوري آ جمع
  .گيرد قرار نمي قسمتدر اين زمستان 
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  خطرناك پسماندتصفيه و دفع  -٣٣
 فـراوري ، زيسـتي شيميايي، حرارتي،  هاي تصفيه فيزيكي،فرايندخطرناك شامل  پسماندتصفيه 
ر د ها آنسازي  خطرناك شامل مدفون پسمانددفع . استهاي مورد استفاده  روش ساير و پسماند

  .استهاي دفع  روش سايرزير خاك، دريا و يا 
در  خطرنـاك  پسماند شود كه طي آن مي گفتهي فرايندبه  خطرناك پسماندتصفيه حرارتي     

به گاز و پسماندهاي غيرقابـل اشـتعال    وشده اكسيد  در دماي باال گاز،و جامد، مايعهاي  حالت
و خاكسترهاي توليد  تفاله شوند كه ميحاصل از سوخت، در فضا منتشر گازهاي . شود ميتبديل 

  پسماندمورد استفاده در سوزاندن  هاي فناوريترين  مهم. كرد دفنتوان در زير خاك  شده را مي
 چنـد هـاي   ، كـوره هـاي كـوره   شـبكه مـايع،   زبالـه ، تزريق نادگرسوز زباله خطرناك شامل كوره

خطرنـاك بـه عنـوان     پسماند زاندنحاصل از سو مازاد. است  هايي با بستر مايع كوره ،اي محفظه
گرماي توليدي ممكن است براي توليد بخار، آب گرم و . شود ميخطرناك درنظر گرفته  پسماند

  .يا انرژي برق مورد استفاده قرار گيرد
در سطح و يا در زيـر زمـين بـه     پسمانددفع نهايي ي است كه طي آن فرايندها پسماند دفن    

  .شود ميانجام شناسي  معيارهاي فني و زمينمطابق با  و صورت كنترل شده
 ،دفـن زيرزمينـي  شـيميايي،   ،تصـفيه فيزيكـي  شـامل   پسماندهاي تصفيه و دفن  روش ساير    

 .محصور و مهار شده است
ي مورد استفاده قرار ي به گازهاي غيرسمسمپسماند  هاي تصفيه شيميايي براي تجزيه روش    
ــي ــالح خــ    م ــراي اص ــوالً ب ــد و معم ــيميايي گيرن ــماندواص ش ــت   پس ــاهش قابلي ــد ك   مانن

  .گيرند خواص اسيدي و يا قليايي مورد استفاده قرار مي كردنحل شدن در آب و يا خنثي 
سـازي اسـت بـه     مختلف تفكيك و فشرده هاي روشخطرناك شامل  پسماندتصفيه فيزيكي     

اي جداسازي، خشـك  ه تفكيك شامل روش .تبديل شودغيرقابل نفوذ  اثر و نحوي كه به گاز بي
، شناورسازي در هوا، فيلترهـاي  ها مخزندر بلند مدت كردن بستر، انبار محل ها در  كردن تفاله

 فراينــد. اسـت تقطيـر همجوشــي   و هــاي سـانتريفوژ، جـذب، دفــع، خـالء    چندگانـه و تكنيـك  
 بـه عنـوان عمـل    كنـد،  سخت و غيرقابـل نفـوذ تبـديل مـي     مادهرا به  پسماندكه  سازي فشرده
بـا  پسـماند  تركيـب  شـامل   هـا  روشاين . گيرد مورد استفاده قرار مي قبل از دفن تصفيه و پيش

  .استهاي مختلف و يا رنگ  دهنده  واكنش
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جلـوگيري از   بـه منظـور   خطرناك  پسماندي است كه طي آن فرايندمحصور و مهار شده  دفن
 پسـماند  دفـن  رايند،فدر اين . شود محصور مي در يك سطح قابل قبول ،انتشار به محيط زيست

  .پذيرد هاي اختصاص يافته صورت مي در مكان
و زمـين   خطرنـاك در زيـر   پسـماند زيرزميني شامل انبار كردن موقت و يا دفع نهـايي   دفن    

  .استشناسي  مطابق با معيارهاي فني و زمين
  

  خطرناك غير پسماندتصفيه و دفع  -٣٤
شـيميايي، سـوزاندن   ، اي تصـفيه فيزيكـي  هفراينـد  عبـارت اسـت از  ي غيرسـم  پسماندتصفيه  

  )....، بازيافت و كمپوست(هاي مورد استفاده  روشساير و  زيستيها، تصفيه پسماند
انـرژي شـيميايي مـاده     ،فراينـد در ايـن   .اسـت  پسـماند تصفيه حرارتي ، هاپسماندسوزاندن     

راقـي تبـديل   مـواد سـوختني بـه گازهـاي احت     و شـود  سوخته شده به انرژي گرمايي تبديل مي
مـواد غيرسـوختني بـه    همچنـين  . شـوند  ار از سيستم خارج ميبه صورت گازهاي فر وشوند  مي

  .مانند صورت تفاله و يا خاكستر باقي مي
 .است دفنهاي  روش سايردر خاك، دريا و دفن ي شامل هاي غيرسمپسمانددفع     

  
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٣٥
گيـري ميـزان توليـد و     كنتـرل و انـدازه   ها آنشود كه هدف  مي گفتههايي  و فعاليتاقدامات به 
  .است ...و  ها آني در ميزان غلظت مواد سم و هاپسماندسازي انبار

  
  مديريت پسماندي ها فعاليت ساير -٣٦
و  شـود  انجـام مـي   هاپسماندكه به منظور مديريت  شود هايي گفته مي ها و اقدام فعاليت سايربه 

  .استرساني در هر مرحله  اطالع و هاي مديريتي، آموزشي شامل فعاليت
  
  سطحي   وخاك و منابع آب زيرزميني  ترميمو  حفاظت -٤
ها، پاكسازي آب  كه به منظور جلوگيري از نشت آاليندهشود  گفته ميهايي  ها و اقدام فعاليتبه  

ايـي  دز نمـك ب فيزيكـي ماننـد   عوامل مخر سايراز خاك در برابر فرسايش و  حفاظتو خاك و 
بخـش قـرار   نيـز در ايـن    ي زيرزمينـي هـا  نظارت و كنترل خـاك و آلـودگي آب  . شود ميانجام 
  . گيرد مي
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و  تنـوع زيسـتي   هايي كه به منظور حفاظت از مديريت فاضالب و فعاليتمربوط به هاي  فعاليت
  .رندگي نمي قرار بخششوند در اين  م مياانج) اندازها چشم(طبيعي  مناظر

  
  ها آاليندهفوذ گيري از نپيش-٤١
مـواد آالينـده بـه    نفـوذ  به منظور كاهش و يا حـذف  كه  شود هايي گفته مي ها و اقدام فعاليتبه 

 هـايي ماننـد   فعاليـت شـامل   فراينـد ايـن   .شود انجام ميهاي زيرزميني و سطحي  خاك و يا آب
هـا و   ها و نشت آالينده واناباحداث حوضچه براي نگهداري رهاي صنعتي،  كنترل خاك كارخانه

  .سازي و حمل و نقل مواد آالينده است تقويت تسهيالت ذخيره
  
  آب  خاك و منابع پاكسازي -٤٢
بـه  آب و خـاك  منـابع   كه به منظور كاهش ميزان مواد آالينده درشود  گفته ميهايي فرايندبه 

هـاي پيشـين    ك در محلپاكسازي خا ها شامل اين فعاليت .گيرد صورت مي وسيله ابزار مناسب
مـدخل    هـا،  درياچـه ( آلودگي از آبريزهـا اليروبي  پسماند وهاي دفن  محلهاي صنعتي،  كارخانه
آوري مواد  از طريق جمع(ها  هاي سطحي از آلودگي آب، رفع آلودگي و پاكسازي ...)و  ها رودخانه

وي سـطح  ر جـاد شـده بـر   هاي نفتـي اي  آالينده و يا با استفاده از مواد شيميايي و پاكسازي لكه
هـا و   ريـزي در درياچـه   آهـك  .شـود  مـي  )هـاي سـطحي، درياهـا و منـاطق سـاحلي      زمين، آب
  .گيرند قرار نمي بخششهري در اين  خدمات محافظتدهي مصنوعي به آب و همچنين  اكسيژن
، هـا  ، محدودسازي و بازيافت رسوبمربوط به جداسازي هاي اقدام: مذكور عبارتند ازهاي  فعاليت

هاي  سازي مجدد، نصب شبكه كردن و ذخيره شده، خالي دفن يها مخزنها و  خارج ساختن بشكه
 ، شستشوي خاك از طريـق گـاززدايي،  مربوط به انتشار شيرابه و گازهاي متصاعد شدهزهكشي 

هاي بيوتكنولوژيكي كـه   و تصفيه خاك آلوده، استفاده از روشجداسازي ها،  كردن آالينده تخليه 
، )هـا  ها و آنزيم مانند استفاده از باكتري(پردازند  ن آثار مخرب به پاكسازي محيط ميبدون داشت

سـياالت فـوق    )اسـتخراج (سازي جداشيميايي شامل تبخيرسازي و  -هاي تصفيه فيزيكي روش
  .استبردن عمل تخمير داخلي  ، تزريق گازهاي خنثي به منظور از بينبحراني

  
 فيزيكيعوامل مخرب  سايرش و حفاظت از خاك در برابر فرساي -٤٣
 سايركه به منظور حفاظت از خاك در مقابل فرسايش و  شود مي گفته هايي ها و اقدام فعاليتبه 

 هـا  ايـن اقـدام  . شود انجام مي) ...و  سطح خاك پوشاندنسازي و  متراكم( عوامل مخرب فيزيكي
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... رهاي ضد فرسايش و ، ساخت ديواخاكاحياي مجدد پوشش گياهي  مانندهايي  برنامه :شامل
 كشاورزي و مراتع كه مضرات كمتـري بـراي آب و خـاك دارنـد    هاي دولت به امور  كمك. است
  .بخش قرار گيردتواند در اين  مي
شاورزي و يـا  كات مانند توليد( شوند كه به داليل اقتصادي انجام مي هايي اقدام: اموارد استثن    

  .گيرند قرار نمي بخشدر اين  )طبيعي مانند رانش زمين ها در برابر بالياي محافظت از ساختمان
  
  زدايي خاك  ، ترميم و نمكگيريپيش-٤٤

زدايـي خـاك انجـام     شود كه براي پيشگيري و تـرميم نمـك   را شامل مي هايي ها و اقدام فعاليت
عوامل مخـتص   سايرشناسي و  ، زميناقليمياساسي در اين زمينه به شرايط  هاي اقدام. شوند مي
 نفـوذ افزايش  يعني آب زيرزميني  هاي سفره افزايش مانند هايي اقدام. هر كشور بستگي داردبه 
هـاي   ، كاهش سفرهآنبه منظور جلوگيري از نفوذ آب دريا به هاي زيرزميني  در آب شيرين آب

هـاي   كـه آب در مـواردي  (هاي بلند مدت ايجـاد پوشـش گيـاهي     آب زيرزميني از طريق برنامه
در  و همچنين تغيير در الگوهاي آبيـاري زمـين  ) ي مقادير زيادي از نمك هستندزيرزميني دارا

  .گيرند اين بخش قرار مي
كشـاورزي،   محصـوالت (شـوند   كه براي مقاصد اقتصادي انجام مي هايي فعاليت: موارد استثنا    

  .گيرند در اين بخش قرار نمي) ...زمين از دريا و احياي 
  
  ...ها و  هآزمايشگا، كنترل، گيري اندازه  -٤٥

كيفيت و آلودگي  گيري اندازهكنترل و  شود كه به منظور مي گفته هايي ها و اقدام به تمام فعاليت
 ...و زدايـي   ميزان فرسايش خاك، نمك گيري اندازههاي سطحي،  هاي زيرزميني و آب خاك، آب
رتي، فهرسـت منـاطق   هاي نظـا  اندازي سيستم همچنين شامل راه ها اين فعاليت. گيرد انجام مي

هاي سطحي، آلودگي  هاي زيرزميني و آب هاي داده مربوط به كيفيت آب ها و پايگاه آلوده، نقشه
  .شود يم ...و يي ازد خاك، فرسايش و نمك

  
  و سطحي آب زيرزمينيمنابع و  و ترميم خاك حفاظتي ها ساير فعاليت -٤٦

هـاي   هـاي زيرزمينـي و آب   م خـاك، آب با هدف حفاظت و ترمي هايي ها شامل اقدام اين فعاليت
آموزش  رساني و مديريتي، اطالع ،اجرايي اداره امور مانندهايي  همچنين فعاليت. شود سطحي مي

هـا را از   اين درصورتي است كه بتوان اين فعاليـت . شوند در اين طبقه منظور مي عملي و نظري
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هاي مربوط به  مرتبط با ساير طبقه هاي مشابه هاي مرتبط به آن طبقه و يا فعاليت ساير فعاليت
  . دكرحفاظت از محيط زيست تفكيك 

  
  )كار يطمح به استثناي حفاظت از( كاهش صدا و لرزش -٥

شود كه به منظور كنترل و كاهش  مي گفتههايي  و فعاليت ها صدا و لرزش به اقدام و كاهش سر
  نقـل عمـومي    مـل و ح يلهـاي صـنعتي و وسـا    كارگـاه  فعاليـت  صـدا و لـرزش ناشـي از    و سر

مجـاورت  صـدا و لـرزش در    و كاهش سر زمينههايي در  شامل فعاليت اين بخش. شود انجام مي
  هـاي مربـوط بـه كـاهش      و نيز فعاليت) ...و فاده از عايق صدا در تاالرهاي رقص ستا(منبع صدا 

  .شود مي ...و مدارس ، ..).مانند استخرهاي شنا و(سر و صدا در اماكن عمومي 
  . گيرد قرار نمي قسمتدر اين  از محيط كار،صدا و لرزش به منظور حفاظت  و اهش سرك    

  
  و مداوم منبع صدا اصالحي پيشگيرانه  هاي ماقدا -٥١
صـداي ناشـي از تجهيـزات     و به منظور كـاهش سـر   شود كه گفته مي هايي ها و اقدام فعاليتبه 

صداي  و و سر خودروهاها، اگزوز و ترمز  ، موتور هواپيماها و كشتيموتوري نقليه يلصنعتي، وسا
تنظـيم تجهيـزات،   . شود ميانجام ريل  سطح جاده و يا چرخ  قطار با با مربوط به اصطكاك تاير

نقـل   درحمـل و  منابع توليد نيرو و هاها يا قطار ها، كاميون از قبيل اتوبوس( نقليه يلوساتنظيم 
بنـدي   آنهـا ماننـد عـايق   صداي  و ور كاهش سربه منظ )ها و كشتي ها، هواپيما)لوكوموتيو( ريلي

 استفاده از ژه       ها به وي دستگاهبهسازي  :اين بخش همچنين شامل .است... كاپوت، ترمز و اگزوز و 
بنـدي مجـدد    بـراي دسـته   تـر  بيشهاي  ، صرف هزينهها ريزي ساختمان در پي جاذب ارتعاشات

يا نوسـازي  ستفاده از امكانات ويژه در ساخت كاهش صدا، ا منظورو يا تسهيالت به  ها انساختم
هاي  آالت با سيستم كاهش صدا و لرزش، ساخت مشعل و كوره ها و ماشين بناها، ساخت دستگاه

  .شود مي ...و كم صدا 
 صـداي با كـاهش  . استپيشگيرانه شامل كاهش صدا از طريق اصالح سطوح  هاي ساير اقدام    

صداي ناشي از به ويژه ها، ساير صداها،  ، اگزوز و ترمز ماشينهاي مولد موتورها، دستگاهناشي از 
 :شـامل  هـا  سـاير اقـدام  . كنـد  ي پيدا ميتر بيشها با سطح جاده اهميت  ماشين تايرتماس بين 

  .است ...و ، سطوح چند اليه )صدا بي( جايگزين كردن بتن با آسفالت كم صدا
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  صدا و لرزش ساخت تجهيزات ضد -٥٢
ات ضـد صـدا انجـام    تأسيسـ كه به منظور نصـب و مـديريت    است  يهاي و اقدام ها شامل فعاليت

هـايي از   پوشاندن بخش. شود مي خاكريزها و حصارها، ها پردهنصب  :شامل ها اين اقدام. شود مي
صنعتي و حومه شـهر،  مناطق در . گيرند ها قرار مي در اين فعاليتهاي شهري  آهن ها و راه اتوبان

در محيط  ها آنها در برابر صدا و قرار دادن  آالت و لوله ماشين بندي ، عايقنصب تجهيزات اضافي
 بنـدي  هاي ضـد صـدا، موانـع، عـايق      پردههاي تنظيم سوخت و جذب صدا،  سرپوشيده، سيستم

صدا به كار  براي كاهش نفوذ ...و هاي مقاوم در برابر صدا  ها در برابر صدا، نصب پنجره ساختمان
  .شود ميبرده 

  
  ...ها و  ، آزمايشگاهنترلك ،گيري اندازه -٥٣

ميـزان صـدا و لـرزش انجـام      سطحشود كه به منظور كنترل  گفته مي هايي ها و اقدام به فعاليت
و نظارت يا تجهيزات سـيار   گيري اندازهثابت  مراكز اندازي و راه نصب: ازاست عبارت و گيرد  مي

  .است ...و هاي بازرسي  در نقاط شهري، شبكه
  
  )به استثناي حفاظت از محيط كار(صدا و لرزش كاهش ي ها ساير فعاليت -٥٤

هاي  فعاليت :شامل ها اين اقدام. صدا و لرزش است و ، كاهش سرها اماقد ها و ساير فعاليتهدف 
مسـتقل   به شرط آنكه بتواندشود  طبقه مي ايناطالعاتي مربوط به  ي واداري، مديريتي، آموزش

ها  طبقهمربوط به ساير  مشابههاي  و يا مستقل از فعاليت طبقه اينتبط با هاي مر از ساير فعاليت
مديريت ترافيك با هدف  :شامل ، زماني كه قابل تفكيك باشندها اين فعاليت. درنظر گرفته شوند

) ها، بهبود روند ترافيك جاده سرعت مجاز در كاهش حداكثر ،به عنوان مثال( صدا و كاهش سر
هـاي انحرافـي    صدا، ايجاد راه و سر نقليه پر يلي زماني و مكاني براي وساها و اعمال محدوديت

دهـي   ، سـازمان ممنـوع  ايجاد مناطق سـاخت و سـاز   روها، ساخت پياده دور از مناطق مسكوني،
هـا   ايـن فعاليـت  . است) بهبود حمل و نقل عمومي، استفاده از دوچرخه( مجدد نوع حمل و نقل

هـاي   در برنامـه  هـا  آنشود كه با توجه به نقش  داري را شامل ميا هاي اي از اقدام طيف گسترده
تخصـيص  هـاي   و هزينـه  هـا  ريزي شهري و دشواري تفكيك اقدام جامع كنترل ترافيك و برنامه

هاي مربوط به كنترل آلـودگي هـوا،    از هزينه ها به امور كاهش صدا و لرزش يافته در اين برنامه
و  هـاي متـولي امـور    را بـراي تعيـين سـازمان    يمشكالت ،يبهبود محيط زندگي يا امنيت ترافيك

  . كند تخصيص بودجه ايجاد مي
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نقليه  يلپشتيباني مالي براي توليد و استفاده از وسا :ها شامل عالوه بر وضع مقررات، ساير اقدام
به اسـتفاده   ها آنرساني براي مشتريان به منظور تشويق  هاي اطالع صدا، تدوين برنامه و كم سر

   .شود مجاز مي ايجاد رفتار رانندگي با سرعت صدا و و نقليه كم سر يلوسا از
  

  اندازها تنوع زيستي و چشم از حفاظت -٦
، بازسازي و شود كه به منظور حفاظت مي گفتهي يها به فعاليت اندازها چشمحفظ تنوع زيستي و 

و نيز حفاظـت و احيـاي   ها  ها و زيستگاه ، اكوسيستميگياههاي  گونه ي،هاي جانور گونهاحياي 
تنـوع   حفاظـت  تفكيـك در بسياري مواقـع  . گيرد طبيعي انجام مي طبيعي و نيمه اندازهاي چشم

انـدازهاي   چشـم نگهـداري يـا ايجـاد انـواع      ،به عنوان مثال. عملي نيست اندازها چشمزيستي از 
درختان كردن  ها، رديف پرچين مانند( مرتبطارد هاي جانوران، مناطق بومي و مو زيستگاه ،خاص
  . رابطه مستقيم داردتنوع زيستي  با حفظ) طبيعي هاي بازسازي گذرگاهبراي 

، اندازهاي داراي مناطق مسـكوني زيـاد   چشمتاريخي يا  آثارحفاظت و نوسازي : موارد استثنا    
سوزي در  در مقابل آتش ها جنگلكنترل علف هرز در راستاي اهداف كشاورزي و نيز حفاظت از 

 بنـدي،  طبقـه ايـن  . گنجـد  نمـي  بندي طبقهدر اين  شود انجامبه داليل اقتصادي  تنهاه ك صورتي
هاي گلف و  زمين به عنوان مثال،(ي تفريحي ها انها و مك و نگهداري فضاهاي سبز جاده تأسيس

  .گيرد را در برنمي) ديگر امكانات ورزشي
در حـالتي كـه بـه تنـوع زيسـتي      هاي شهري  ها و باغ هاي مربوط به پارك و هزينه ها فعاليت    

  . گيرد قرار نمي بندي طبقهمعموالً در اين مربوط نباشد 
  
  ها ها و زيستگاه گونه، بازسازي و احياي حفاظت -٦١

هـاي   شود كه به منظور حفظ، پرورش مجدد يا تـرميم گونـه   ميگفته  هايي اقدام ها و به فعاليت
ديده به منظور تقويـت   هاي آسيب زي زيستگاهجانوري و گياهي و نيز نگهداري، نوسازي و بازسا

هــاي ژنتيكــي،  حفــظ ويژگـي  :شــامل هـا  فعاليــتايــن . شـود  انجــام مــي هـا  آننقـش طبيعــي  
هاي  برداري و تجارت گونه كردن بهره  ممنوعاند،  شده حياهاي از بين رفته كه مجدداً ا اكوسيستم
بـرداري كاالهـا،     ها، فهرست يسرشمار. است ها آنبه منظور حفاظت از  يو جانور يخاص گياه
معابر زيرزمينـي   مانند (هاي خطي  هاي ژن، بهبود زيرساخت ها، ايجاد مخزن يا بانك پايگاه داده

تغذيه حيوانات جوان، مـديريت   ،)...و  ها ريلها يا  مخصوص تردد حيوانات در بزرگراه يها يا پل
ايـن  . گيرنـد  قرار مي طبقهدر اين  )...و مانند نواحي حفاظت شده گياهان (منابع طبيعي خاص 
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هاي گياهي و جانوري به منظور حفظ تـوازن طبيعـي از    كنترل گونه :ها همچنين شامل فعاليت
شود كه  هاي گياهي و جانوري غيربومي مي هاي شكارچي و كنترل گونه قبيل حضور مجدد گونه

هـاي عمـده شـامل     ليـت فعا. آينـد  شمار مـي ه تهديدي براي جانوران، گياهان و ساير ساكنين ب
هـاي   بـرداري  مناطق حفاظت شده در برابـر بهـره  مانند (مديريت و توسعه مناطق حفاظت شده 

 حفـظ و  ها آنمشمول مقرراتي است كه هدف مشخص  ها آناقتصادي يا مناطقي كه توسعه در 
نابع هاي مربوط به بازسازي م همچنين فعاليت. شوند نيز منظور مي، )ستا ها حفاظت از زيستگاه

زدايي در زمره  زايي مصنوعي و آهك هاي آبزيان يا به عبارت ديگر اكسيژن آب به عنوان زيستگاه
هـا و   مربـوط بـه پـارك    هايي ها و اقدام فعاليت در ضمن هنگامي كه. گيرد ها قرار مي اين فعاليت

خريد . ردگي مي قرار بندي طبقه، در اين شود  هاي شهري با هدف حفظ تنوع زيستي انجام مي باغ
قـرار   از جمله مواردي است كـه بايـد در ايـن طبقـه    ها  ها و زيستگاه زمين به منظور حفظ گونه

  .گيرد 
  
  طبيعي طبيعي و نيمهاندازهاي  حفاظت از چشم -٦٢

طبيعـي بـراي حفـظ و     انـدازهاي  چشـم كه به منظور حفاظـت از   شود مي يي گفتهها به فعاليت
هـا   اين فعاليت. گيرد در حفظ تنوع زيستي انجام مي ها نآشناختي و نقش  افزايش ارزش زيبايي

صرف شده براي بازسازي  هاي حفاظت شده، هزينه طبيعي اندازهاي چشمحفظ  :شامل ها و اقدام
رودخانه، قرار دادن خطوط انتقال بـرق   و اطراف ها معادن و منابع متروكه، احياي طبيعي كناره

در معـرض  اند و  وجود آمدهه هاي سنتي ب از كشاورزيدر زير زمين، نگهداري مناظر طبيعي كه 
تنهـا منبـع   . دنشـو  ميدر اين طبقه منظور ، هستندعوامل ساير تهديد شرايط حاكم اقتصادي و 

مربـوط بـه كشـاورزي،     انـدازهاي  چشـم تنـوع زيسـتي و    زدرخصوص حفاظـت ا ها  موجود داده
سـوزي   در برابر آتـش  ها جنگلاز حفاظت . استهاي ويژه دولت براي كمك به كشاورزان  برنامه

  . ها هستند فعاليتگروه از اين در براي حفاظت از مناظر طبيعي 
شناختي با اهداف  هاي زيبايي ارزش ي تاريخي، ارتقا آثار حفاظت از هاي فعاليت: موارد استثنا    

نيـز  و ) مسـتغالت هـا و   سـاختمان مانند ايجاد مناظر جديد به منظور افـزايش ارزش  (اقتصادي 
  .دنشو ها گنجانده نمي  طبقهدر اين هاي ساختماني  مجتمع حفاظت از مناظر
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   ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه  -٦٣
شوند با ايـن   ساير طبقات منظور نمي، نظارت و تحليل كه در گيري اندازههاي مربوط به  فعاليت

  . شوند بندي مي كد طبقه
  
  اندازها از تنوع زيستي و چشمحفاظت ي ها ساير فعاليت -٦٤

انـدازهاي   چشـم شود كه به منظور حفظ تنوع زيستي و  مي گفته هايي ها و اقدام به ساير فعاليت
آمـوزش عملـي و   رساني و  هاي اداري، اطالع شامل فعاليت ها فعاليتاين . شوند طبيعي انجام مي

هاي  ها از ساير فعاليت ليتاين در صورتي است كه اين فعا. شود مي ،ي مختص به اين حوزهنظر
  .طبقات قابل تفكيك باشند هاي مشابه مرتبط با ساير مرتبط با همان حوزه و فعاليت

  
  )ايمني بيروني بجز(تشعشع حفاظت در برابر  -٧

آور  كه به منظور كاهش يـا جلـوگيري از عـوارض زيـان     شود ميگفته  هايي ها و اقدام به فعاليت
نقل  حمل و كنترل و: ها شامل اين فعاليت. گيرد عي صورت ميشده از هر منب عتشعشعات ساط

يا به عبارت ديگـر ضـايعاتي كـه بـه دليـل  وجـود مـواد         باال راديواكتيوهاي با پسماندو تصفيه 
  .اكتيو باال نياز به پوشش حفاظتي مناسب به منظوركنترل و حمل و نقل عادي دارندراديو
بـه عنـوان مثـال    ( مربوط به جلوگيري از خطـرات فنـي    ايه ها و اقدام فعاليت: موارد استثنا    

از  گـروه ايـن   هـا در  كارگـاه  در حفـاظتي  هـاي  و نيز اقـدام ) اي هاي هسته نيروگاه بيرونيايمني 
با راديواكتيو آوري و تصفيه مواد  هاي مربوط به جمع فعاليت ،عالوهه ب. گيرند ها قرار نمي فعاليت

  .)CEPA ٣مراجعه شود به طبقه ( گيرند رار نميهاي فوق ق پايين در زمره فعاليت
  

  پسماندهاي راديواكتيو
از حـد تعيـين شـده توسـط مراجـع       ترتـه بـاال  يوياکتبـا   كلوئيداي كه آلوده به راديو نو هر ماده

 پسماند راديواكتيو ناميـده  باشدبيني نشده  اي پيش گونه استفاده هيچ  براي آن، و باشد صالح ذي
ات داراي چرخـه سـوخت   تأسيسـ اي و  هـاي هسـته   راديواكتيو در نيروگـاه  پسماندهاي. شود مي

توليـد  ، و مراكـز پژوهشـي   هـا  اندر بيمارستها  كلوئيدنو استفاده از راديو در حين اي و نيز هسته
شـود از جملـه    موادي كه از معادن اورانيـوم و از فرابـري سـوخت مصـرفي توليـد مـي      . شود مي

  . دشو هاي مهم محسوب ميپسماند
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  محيط اطرافحفاظت از  -٧١
در برابـر تشعشـعات    محـيط اطـراف  شود كه براي حفاظت از  فته ميگي ياه ها و اقدام به فعاليت
حفاظتي از قبيل نصب توري، ايجاد مناطق امن هاي  فعاليت :ها شامل اين فعاليت. شود انجام مي

  .شود مي ...و 
  
  اليو بااکتبا راديوي ها پسماندنقل و دفع  حمل و -٧٢

و دفـع  كـردن  محصور ، تغير حالتشود كه به منظور حمل و نقل،  مي گفتهي فرايندبه هرگونه 
  . گيرد صورت مي باال با راديواكتيو يها پسماند

توسط  پسماندهاآوري اين  شامل جمع باال با راديواكتيو هايپسماند آوري و حمل و نقل جمع    
ها  آنحالت و دفع  تغييرمخصوص مخزن  و صفيهتبه محل  ها آنو انتقال تخصصي هاي  كارخانه

  . شود مي
هاي مربـوط بـه تغييـر شـكل ايـن       فعاليت :شامل باال با راديو اكتيوهاي پسماندتغيير حالت     

 تغيير حالت. شود نگهداري يا دفع مي ،حمل و نقلتسهيل در به شكلي مناسب براي ها پسماند
 ISIC/NACE 23 بنـدي  طبقـه  نـدرج در هـاي م  فعاليـت   ممكن است بـه عنـوان بخشـي از   

  .در نظر گرفته شود) اي هاي هسته سوخت فراوري(
 راديواكتيـو هاي پسـماند  نگهـداري اي از  شيوهباال به  راديواكتيو با هايپسماندمحصور كردن     

به ميزان قابل قبـولي   يا فقط شود ميجلوگيري  الًكام ،شود كه از انتشار آن در محيط گفته مي
است  ين منظور ساخته شدهه ااي كه ب ويژهي ها انمكدر  اين موادمحصور كردن . يابد يانتشار م
  . گيرد ميصورت 

 بـا هاي پسـماند باال به ذخيره موقت يا دفـع دائمـي    اكتيوبا راديوهاي پسمانددفع زيرزميني     
  .شود گفته ميشرايط خاص جغرافيايي و فني  مطابق بازمين  زيراديواكتيو باال در ر
  

   ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٧٣
 ومحـيط   نظارت بر راديواكتيو ، كنترل وگيري اندازهكه به منظور شود  مي گفته هايي اليتعفبه 

ات تأسيسـ تجهيزات، ابـزار و  اكتيو باال با استفاده از با راديوهاي پسمانداكتيو ناشي از وراديمواد 
  .دشو خاص انجام مي
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  )بيرونيايمني  بجز(تشعشع حفاظت در برابر ي ها يتساير فعال -٧٤
  اطـراف  محـيط كـه بـه منظـور حفاظـت از      شـود  مـي گفتـه   هـايي  هـا و اقـدام   ليـت افع سايربه 

بـاال صـورت    اكتيـو بـا راديو هاي پسـماند تصـفيه  ، حمـل و نقـل و   تشعشعات خطرناكدر برابر 
آمـوزش عملـي و   رسـاني و   طـالع ، اادارياجرايـي و  هـاي   فعاليت :شاملها  فعاليتاين  .گيرد مي
هاي همـان   ها از ساير فعاليت اليتعاين در صورتي است كه اين ف. است ي مختص آن حوزهنظر

  . ات قابل تفكيك باشندهاي مشابه مرتبط با ساير طبق حوزه و فعاليت
  
   تحقيق و توسعه - ٨

و دانـش   ايشكه بـه منظـور افـز    است و هدفمندي هاي خالقانه تحقيق و توسعه شامل فعاليت
مراجعـه  ( شـود  مـي  انجام جديد در زمينه حفاظت از محيط زيستابزارهاي ابداع  در كاربرد آن

  .)OECD 1994شود به راهنماي 
كـه بـه   هـايي   و هزينـه هاي مربوط به تحقيق و توسعه  ها و هزينه فعاليت تمام  ،طبقهاين در     

هـا و   ايـن فعاليـت  . شـوند  بندي مي گروهدوباره گيرد  منظور حفاظت از محيط زيست صورت مي
و  ها در محيط زيست آاليندهانتشار هاي  راهشناسايي و تحليل منابع آلودگي،  :ها عبارت از هزينه

نيـز   ، تحقيق و توسعه براي جلوگيري و از بين بردن انواع مختلـف آلـودگي و  ناآن بر انس ثيرأت
تمــام  .اسـت  تحليــل آلـودگي  و گيـري  انـدازه تحقيـق و توسـعه درخصـوص تجهيــزات و ابـزار     

انـد بايـد در ايـن     منظور شـده يك طبقه خاص در كه  زمانيهاي تحقيق و توسعه حتي  فعاليت
  .گيرند  گروه قرار 

 NABS 1993 بنـدي  تـر بـا طبقـه    فعاليت تحقيق و توسعه در زمينه محـيط زيسـت بـيش       
هـــا،  جـــههـــاي علمـــي و بود مجموعـــه اصـــطالحات دربـــاره تحليـــل و مقايســـه برنامـــه(

EUROSTAT1994( مطابقت دارد.  
قـرار   گروهدر اين منابع طبيعي  مديريتهاي تحقيق و توسعه مرتبط با  فعاليت: موارد استثنا    
   .گيرد نمي

  
  حفاظت از محيط زيست هاي ساير فعاليت -٩

هاي مربوط به حفاظت از محـيط   شامل تمام فعاليت حفاظت از محيط زيست هاي ساير فعاليت
هاي كلي اداره و مديريت محـيط زيسـت و يـا آمـوزش و تـدريس       شود مانند فعاليت ميزيست 
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اطالعات همگاني به ويژه در صورتي كه در راستاي حفاظت از محيط زيست صورت گيرد زماني 
  .منظور نشده باشد CEPAهاي  ها در ساير طبقه كه اين فعاليت

هـاي غيرقابـل تفكيـك، ماننـد سـاير       هـاي داراي هزينـه   اين طبقه همچنين شامل فعاليـت     
   .شود بندي نشده در جاي ديگر مي هاي طبقه فعاليت

  
  عمومي محيط زيستاداره مديريت و  -٩١

 در راسـتاي  شود كـه  مي گفتههرگونه فعاليت قابل شناسايي به  عمومي محيط زيستامور اداره 
، باشد از محيط زيستهاي حفاظت  فعاليت زمينه شده در گرفته هاي تصميمحمايت عمومي از 

  .شود انجام سسات غيردولتيؤتوسط دولت يا مها  اين فعاليتاعم از اينكه 
  

  ...اداره عمومي، مقررات و 
 گفتـه سسـات غيرانتفـاعي در خـدمت خـانوار     ؤمدولـت و   هرگونه فعاليت قابل شناسايي دربه 
 دراتخـاذ شـده    هاي و حمايت از تصميممقررات، مديريت محيط زيست  شود كه در راستاي مي

هايي  در صورت امكان، چنين فعاليت. شود مي انجامهاي حفاظت از محيط زيست  فعاليت زمينه
  .گيرند قرار بندي حفاظت از محيط زيست طبقه طبقات ساير دربايد 

  
  مديريت زيست محيطي 

ــه  ــل شناســايي  ب ــه فعاليــت قاب ــراي كــه  شــود گفتــه مــيهرگون ــت از تصــميمب   هــاي حماي
تهيه بيانيـه يـا ارائـه    . شود مي انجام هاي حفاظت از محيط زيست  فعاليتزمينه  رشده د گرفته

هـاي زيسـت    هاي مربوط به گواهينامـه فرايندزيست محيطي، داخلي درخواست مجوز، مديريت 
 اي زيست محيطـي  خدمات مشاوره همچنين استفاده ازو ) EMAS, ISO 14000(محيطي 

در امـور محـيط    هاي واحدهاي تخصصي مشاوره فعاليت. يردگ ها قرار مي در اين گروه از فعاليت
هايي  در صورت امكان، چنين فعاليت. شود نظارت و تحليل نيز در اين گروه گنجانده مي، زيست

  .بندي حفاظت از محيط زيست قرار گيرند ساير طبقات طبقه دربايد 
  
  رساني  اطالع و نظري  ،آموزش عملي -٩٢

ــا  ــ در زمينــه محــيط زيســتزش عمــومي آمــوآمــوزش عملــي و نظــري ي   ات و انتشــار اطالع
هـاي   برنامـه  ماننـد  ييهـا  فعاليـت . شـود  هاي اين گروه تلقي مي از جمله فعاليت محيط زيستي
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در ا هدف حفاظت از محيط زيست آموزشي خاص بهاي  دانشگاهي يا دوره دبيرستاني،آموزشي 
در  محيط زيسـتي  هاي و ارتباط زيست درباره محيطتهيه گزارش  .گيرد بندي قرار مي اين طبقه

  . شوند بندي منظور مي اين گروه از طبقه
  
  غيرقابل تفكيك هاي  هزينه دارايهاي  فعاليت -٩٣

المللـي   بـين  هاي مالي كمك. دگير  نمي قرار CEPA ديگرات طبقاز يك  هيچدر ها  اين فعاليت
بـراي   سـاير طبقـات  ها بـه   ن كمكايارتباط دادن زيرا شوند  ها محسوب مي در زمره اين فعاليت

سياسـي داراي   منـافع خـاص  هـا از نظـر    چنانچه اين كمـك . كننده دشوار است كشورهاي اهدا
ملـي كـافي   براي مقاصد  بندي طبقه ٩در زيرگروه يك عنوان دو رقمي مجزا ايجاد  اهميت باشد

  .است
  
  در جاي ديگر  نشده بندي طبقههاي  فعاليتساير  -٩٤
ديگـر ايـن    در هـيچ جـاي   كهاست حفاظت از محيط زيست   هاي مام فعاليتت طبقه شامل اين

  .گيرد قرار نمي بندي طبقه
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  فصل دوم 
  بندي طبقهمشروح 
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  )ساختار تفصیلی(فهرست موضوعی -بخش اول
  

  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  )اقلیم(حفاظت از هوا و آب و هوا   1
  )پساب(مدیریت فاضالب   2
  مدیریت پسماند   3
  و ترمیم خاك و منابع آب زیرزمینی و سطحی  تظاحف  4
  ) به استثناي حفاظت از محیط کار(کاهش صدا و لرزش   5
  اندازها  حفاظت از تنوع زیستی و چشم  6
  ) ایمنی بیرونی بجز( تشعشعحفاظت در برابر   7
  تحقیق و توسعه   8
  اي حفاظت از محیط زیست ه سایر فعالیت  9
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  فهرست موضوعی -بخش اول 
  

  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

   )اقلیم( حفاظت از هوا و آب و هوا  1
  پیشگیري از آلودگی طی فرایند تولید   11

  پیشگیري از آلودگی طی فرایند تولید به منظور حفاظت از هوا   111
  نوع ماده مصرفی به  با توجهدر صنایع  لیدتو سازي فرایند بهینه  111
  هزینه واردات یا خرید مواد اولیه جایگزین   111
  هزینه طراحی تکنولوژي مناسب با مواد اولیه جایگزین   111
   جایگزیناندازي تکنولوژي  هزینه نصب و راه  111
  هزینه تعمیرات و نگهداري تجهیزات   111
    لیدتو سازي فرایند هزینه بهینه  111
  اصالح سیستم احتراق در صنایع   111
  هزینه کنترل و نگهداري شرایط بهینه احتراق   111
  هزینه تغییرات یا اصالحات در سیستم احتراق   111
  اصالح سوخت مصرفی در صنایع   111
  هزینه اصالحات در منابع احتراقی صنایع جهت کاربرد سوخت جدید   111
  ناسب با سوخت جدید تقی مهزینه خرید منبع احترا  111
  رسانی  هزینه تغییر در فرایند سوخت  111
  رسانی  هزینه تجهیزات تغییر در فرایند سوخت  111
  رسانی  هزینه استهالك در فرایند سوخت  111
  تصفیه سوخت   111
  هزینه تصفیه سوخت   111
  از سوخت  باقیماندههزینه بازیافت مواد   111
  قیمانده از سوخت تصفیه شده هزینه دفع مواد با  111
  هزینه فرایند افزایش مواد به سوخت   111
  ناسب با سوخت تهزینه تجهیزات احتراقی م  111
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  )خورشید  باد، آب،(هاي نو  استفاده از انرژي  111
  هزینه طراحی تجهیزات مورد استفاده جهت تولید انرژي نو   111
  هاي نو  هزینه ساخت تجهیزات استفاده از انرژي  111
  هاي نو اندازي تجهیزات استفاده از انرژي هزینه نصب و راه  111
  هاي نو هزینه نگهداري و تعمیرات تجهیزات استفاده از انرژي  111
  هاي نو هزینه استهالك تجهیزات استفاده از انرژي  111
  هاي کنترلی در صنایع  استفاده از سیستم  111
   هاي کنترلی هزینه طراحی سیستم  111
  هاي کنترلی  هزینه خرید سیستم  111
  هاي کنترلی  اندازي سیستم هزینه نصب و راه  111
  ساماندهی صنایع پراکنده در مراکز شهري   111
حـداث  اجهت تعیین محـل مناسـب بـه منظـور     ) یابی مکان(ارزیابی محیطی   هزینه  111

  شهرك صنعتی 
   صنعتی شهركهزینه انتقال تکنولوژي و تأسیسات صنایع به   111
  هزینه تغییرکاربري اراضی موجود بعد از انتقال صنایع   111
  جلوگیري از احداث، فعالیت و گسترش واحدهاي آالینده در مراکز حساس   111
  ایجاد فضاي سبز در اطراف واحدهاي صنعتی   111
  فضاي سبز و احداث  طراحیهزینه   111
  بهبود در احتراق سوخت 111
  ها لبهبود حال 111
  جلوگیري از ریزش و نشت از طریق ضد نشت کردن تجهیزات، مخازن، وسایل  111
  هاي کم گوگرد هزینه سوخت 111
  هزینه گوگردزدائی مواد خام قبل از شروع فرآیند تولید 111
  هاي صنایع سبز فعالیت 111
  هاي سازگاري تولیدات با محیط زیست فعالیت 111
  زفعالیت ایجاد فضاي سب 111
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  ها شهرداري بجز -درختکاري و ایجاد فضاي سبز 111
  ها شهرداري بجز -هاي حفاظت از طبیعت و مناظر فعالیت 111
  ها شهرداري بجز -هاي پاك کردن گازهاي خروجی فعالیت 111
  ها شهرداري بجز -ها و مراتع نگهداري از جنگل 111
ان شـهري، روسـتایی و   بخـش مسـکن، عمـر    -ایجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومی 111

  عشایري
  هزینه اجتماعی مصرف بنزین معمولی 111
  ها شهرداري بجز -هزینه درختکاري و ایجاد فضاي سبز 111
  ها شهرداري بجز -هاي حفاظت از طبیعت و مناظر هزینه فعالیت 111
  ها شهرداري بجز -هاي پاك کردن گازهاي خروجی هزینه فعالیت 111
  ها شهرداري بجز -ها و مراتع از جنگلهزینه نگهداري  111
بخش مسکن، عمران شهري، روسـتایی   -هزینه ایجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومی 111

  و عشایري
 )اقلیم(پیشگیري از آلودگی طی فرایند تولید به منظور حفاظت از آب و هوا   112

  و الیه اوزن 
  تر  استفاده از محصوالت پاك  112
   گوگردزدایی سوخت  112
  تر  هزینه استفاده از محصوالت پاك  112
  هاي کم گوگرد  هزینه استفاده از سوخت  112
  هزینه استفاده از بنزین بدون سرب   112
  هزینه استفاده از وسایل نقلیه پاك   112
  هاي خورشیدي هزینه سوخت 112
  سازي در واحدهاي اسفنج CFCمواد جایگزین  112
  هاي تبرید سازنده سیستم احدهايدر و CFCمواد جایگزین  112
  سازي در واحدهاي اسفنجتکنولوژي جایگزین  112
 هاي تبرید سازنده سیستم در واحدهايتکنولوژي جایگزین  112
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  سازي به تکنولوژي سازگار با الیه اوزن هزینه تغییر خط تولید واحدهاي اسفنج 112
ي تبرید به تکنولوژي سازگار  بـا  ها هزینه تغییر خط تولید واحدهاي سازنده سیستم 112

  الیه اوزن
  هاي تهویه هوا  تصفیه گازهاي خروجی و سیستم  12

  هاي تهویه هوا به منظور حفاظت از هوا  تصفیه گازهاي خروجی و سیستم  121
   EOPنصب، تعمیر و نگهداري از تجهیزات   121
  کارگیري فیلترها و تجهیزات غبارگیري  به  121
  هاي کاتالیزوري  ي مبدلکارگیر به  121
  سازي گازها  افزایش پراکنده  121
  تأسیسات صنعتی   هاي تهویه کارگیري سیستم به  121
  خروجی  گازهاياجراي استانداردهاي   121
  هزینه آزمایش مجدد در صورت نبود انطباق با استانداردهاي تعیین شده   121
  معاینه فنی خودرو   121
  مکان معاینه فنی خودرو سازي  هزینه آماده  121
  هزینه تجهیزات معاینه فنی خودرو   121
  هزینه نصب، نگهداري، تعمیر و استهالك تجهیزات معاینه فنی خودرو    121
  هزینه انجام تعمیرات خودرو براي خودروهاي مردودي از معاینه فنی   121
  از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده   121
  هاي صنعتی دگی هواي کارگاهتجهیزات کنترل آلو 121
  هاي صنعتی نصب الکتروفیلتر در کارگاه 121
 هاي صنعتی نصب اسکرابر در کارگاه 121
 هاي صنعتی نصب بگ فیلتر در کارگاه 121
  هاي صنعتی نصب سیکلون در کارگاه 121
  هاي صنعتی نصب سایر تجهیزات کنترل آلودگی هوا در کارگاه 121
  ها ماشینگزوز تصفیه گازهاي ا 121
  ...)برق، متان، خورشیدي، هیدروژن( استفاده از خودروهاي با سوخت تمیزتر 121
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  خروجی مجهز به مبدل کاتالیتیک  استفاده از سیستم 121
  ها ماشینتصفیه گازهاي اگزوز هزینه نصب  و نگهداري فیلترهاي  121
  هزینه تنظیم خودرو 121
  یهاي فسیل هزینه احتراق سوخت 121
هاي تهویه هوا به منظور حفاظـت از آب و   تصفیه گازهاي خروجی و سیستم  122

  و الیه اوزن ) اقلیم(هوا 
  هاي حذف یا کاهش ذرات معلق  نصب، تعمیر و نگهداري سیستم  122
  هزینه واردات یا خرید مواد اولیه جایگزین به منظور حفاظت از الیه اوزن  122
ناسب با مواد اولیه جایگزین به منظـور حفاظـت از الیـه    هزینه طراحی تکنولوژي مت  122

  اوزن
  هزینه نصب و راه اندازي تکنولوژي جایگزین به منظور حفاظت از الیه اوزن  122
  هزینه تعمیرات و نگهداري تجهیزات به منظور حفاظت از الیه اوزن  122
  ها شهرداريبجز  -خروجی گازهايپاك کردن  هاي فعالیت  122
  CFCه مصرف گازهاي هزین  122
   ...ها و  گیري، کنترل، آزمایشگاه اندازه  13
  هاي گازهاي خروجی  نظارت بر میزان غلظت آالینده  13
  نظارت بر کیفیت هوا   13
  هاي گاز وسایل نقلیه  گیري تنظیم خروجی اندازه  13
  هاي حرارتی گیري تنظیم خروجی هاي گاز سیستم اندازه  13
  اي  گیري و کنترل گازهاي گلخانه هنظارت بر انداز  13
  گازهاي خروجی از اگزوز اتومبیل  گیري اندازه  13
  برداري و پایش آلودگی هوا  اجراي عملیات نمونه  13
  برداري و پایش آلودگی هوا  هاي نمونه ها و دستگاه خرید ایستگاه  13
  گیري گازهاي خروجی اگزوز اتومبیل  هزینه تهیه دستگاه اندازه  13
  و پایش آلودگی هوا  برداري نمونههاي  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیرفنی ایستگاه  13
  و پایش آلودگی هوا برداري نمونههاي  ها از ایستگاه هزینه حمل و نگهداري نمونه  13
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  و پایش آلودگی هوا  برداري نمونههاي  ایستگاه  اجراي آنالیز نمونه  13
  هاي پایش آلودگی هوا  نتقل شده به سایر آزمایشگاهم هاي نمونهاجراي آنالیز   13
  هزینه تملک زمین جهت ساخت ایستگاه پایش آلودگی هوا   13
  اي تجهیزات  هزینه کالیبراسیون دوره  13
  هاي پایش آلودگی هوا اي در آزمایشگاه هاي دوره هزینه کنترل کیفی و بازرسی  13
  ي پایش آلودگی هواها هزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه  13
  هاي پایش آلودگی هوا هزینه جابجایی ایستگاه  13
  هاي پایش آلودگی هوا اندازي ایستگاه هزینه راه  13
  هاي پایش آلودگی هوا یابی ایستگاه هزینه مکان  13
  هاي پایش آلودگی هوا در محل  نصب سیستم  13
  هوا سنجی سیستم پایش آلودگی  هزینه انجام مطالعات امکان  13
  هاي پایش آلودگی هوا هزینه ابزارهاي الزم و کامپیوتر سیستم  13
  اي هزینه حفظ و نگهدادري، کالیبراسیون دوره  13
  هاي شاخص پایش فرامرزي آالینده  13
  هاي پایش آلودگی هوا نصب ایستگاه 13
  هاي صنعتی استقرار واحدهاي زیست محیطی در فعالیت 13
  هاي پایش آلودگی هوا ایستگاه هزینه نصب و نگهداري 13
  هاي زیست محیطی بخش هوا هزینه پژوهش 13
  بخش هوا محیط زیست –هاي کاربردي ویژه  هزینه پژوهش 13
  بخش هوا محیط زیست –هاي اقتصادي  ها و بررسی هزینه پژوهش 13
  بخش هوا محیط زیست –هاي پژوهشی  هزینه تأمین زیرساخت 13
  بخش هوا محیط زیست –زارهاي پایه و کاربردي اف هزینه تهیه نرم 13
  ) اقلیم(هاي حفاظت از آب و هوا  سایر فعالیت  14
هاي آموزشـی حفاظـت از هـوا و آب و هـوا      ، مدیریت و فعالیتقانونگذاري  14

  )اقلیم(
  مدیریت انرژي   14
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  )اقلیم(هاي آموزشی حفاظت از هوا و آب و هوا  فعالیت  14
  سازي مصرف انرژي در منابع مختلف  نهتعیین راهبرد بهی  14
  هزینه تأمین تجهیزات موتورخانه به سیستم ذخیره انرژي   14
  آموزش تخصصی مدیریت انرژي  14
  آموزش همگانی مدیریت انرژي   14
  تهیه فیلم، مصاحبه و تبلیغات مدیریت انرژي   14
  آموزش آشنایی با کارکرد تکنولوژي جدید   14
  )اقلیم(اظت از هوا و آب و هوا چاپ نشریات حف  14
  سازي افراد نسبت به آلودگی هوا فعالیت آگاه 14
  رسانی به افراد درخصوص نحوه استفاده از محصوالت مخرب الیه اوزن اطالع 14
  سازي زیست محیطی افراد در انتخاب محصوالت مخرب الیه اوزن فعالیت آگاه 14
  یطیهاي زیست مح مشارکت افراد در فعالیت 14
  رسانی و اعالم هشدارهاي آلودگی هوا اطالع 14
  اداره امور به منظور حفاظت از هوا و شرایط اقلیمی 14
  مدیریت به منظور حفاظت از هوا و شرایط اقلیمی 14
   آموزشی به منظور حفاظت از هوا و شرایط اقلیمی هاي فعالیت 14
بخـش   –هـاي گـاز    اد از پسـمانده دفع و بازیافـت مـو    آوري، هاي جمع ایجاد سامانه 14

  مسکن، عمران شهري، روستایی و عشایري
  تدوین معیارها و استانداردهاي ملی زیست محیطی هوا 14
  )ISO14000(هاي زیست محیطی  تخصیص گواهینامه 14
  )ISO14001(هاي زیست محیطی  تخصیص گواهینامه 14
  )ISO18000(هاي زیست محیطی  تخصیص گواهینامه 14
  مقررات و ضوابط انتخاب صنایع سبز 14
  بخش هوا محیط زیست –ها  اصالح ساختارها و بهبود روش 14
  بخش هوا محیط زیست –تشخیص مصالح عمومی  14
  بخش هوا محیط زیست –خدمات پشتیبانی  14
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  بخش هوا محیط زیست –هاي کالن کشور  سیاست 14
  بخش هوا محیط زیست –ها و اقدامات  الیتفع  ها، طرح  ها، نظارت و ارزشیابی برنامه 14
  بخش هوا محیط زیست –) آلودگی هوا(مدیریت پسماندهاي شهري  14
  بخش هوا محیط زیست –) آلودگی هوا(مدیریت پسماندهاي صنعتی  14
  هاي زیست محیطی بخش هوا پژوهش 14
  بخش هوا محیط زیست –هاي کاربردي ویژه  پژوهش 14
  بخش هوا محیط زیست –هاي اقتصادي  یها و بررس پژوهش 14
  بخش هوا محیط زیست –هاي پژوهشی  تأمین زیرساخت 14
  بخش هوا محیط زیست –افزارهاي پایه و کاربردي  تهیه نرم 14
  بخش هوا محیط زیست –ها  سمینارها و همایش 14
  بخش هوا محیط زیست –وري  مطالعات بهبود امور و بهره 14
  بخش هوا محیط زیست –وسعه مطالعات جامع ت 14
  بخش هوا محیط زیست –سنجی  مطالعات شناخت و امکان 14
  بخش هوا محیط زیست –اي  مطالعات و اجراي نمونه 14
  بخش هوا محیط زیست –نوین نظرسنجی  هاي فناوريمطالعه و کاربرد  14
  بخش هوا محیط زیست –المللی  هاي کاربردي بین همکاري در پژوهش 14
هاي اجتماعی اکسـیدهاي نیتـروژن انتشـاریافته از بخـش خـانگی؛ تجـاري و        هزینه 14

  عمومی
  اکسید سولفور انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هاي اجتماعی دي هزینه 14
 کسید کربن انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومیهاي اجتماعی مونوا هزینه 14
  هاي انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
  هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هزینه 14
  صنایعهاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش  هزینه 14
 اکسید سولفور انتشاریافته از بخش صنایع هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش صنایع هاي اجتماعی دي هزینه 14
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 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش صنایع هزینه 14
 هاي انتشاریافته از بخش صنایع هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش صنایع هزینه 14
  هاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش کشاورزي هزینه 14
 اکسید سولفور انتشاریافته از بخش کشاورزي هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش کشاورزي هاي اجتماعی دي هزینه 14
 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش کشاورزي ههزین 14
 هاي انتشاریافته از بخش کشاورزي هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش کشاورزي هزینه 14
  هاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش حمل و نقل هزینه 14
 اکسید سولفور انتشاریافته از بخش حمل و نقل هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش حمل و نقل هاي اجتماعی دي هزینه 14
 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش حمل و نقل هزینه 14
 هاي انتشاریافته از بخش حمل و نقل هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش حمل و نقل هزینه 14
  ها هاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش نیروگاه هزینه 14
 ها اکسید سولفور انتشاریافته از بخش نیروگاه هاي اجتماعی دي هزینه 14
 ها هاکسید کربن انتشاریافته از بخش نیروگا هاي اجتماعی دي هزینه 14
 ها هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش نیروگاه هزینه 14
 ها هاي انتشاریافته از بخش نیروگاه هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 ها هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش نیروگاه هزینه 14
ــروژن انتشــاریافته از   هزینــه 14 ــاي اجتمــاعی اکســیدهاي نیت هــاي  بخــش امیتمــه

  کننده انرژي مصرف
هـاي   بخـش  تمـامی اکسـید سـولفور انتشـاریافته از بخـش      هاي اجتماعی دي هزینه 14

 کننده انرژي مصرف
 کننده انرژي مصرف هاي بخش تمامیانتشاریافته از  اکسیدکربن دي اجتماعی هاي هزینه 14
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کننـده   هاي مصرف بخش تمامیهاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از  هزینه 14
 انرژي

کننـده   هاي مصـرف  بخش تمامیهاي انتشاریافته از  هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 انرژي

 کننده انرژي هاي مصرف بخش تمامیهاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از  هزینه 14

  )پساب(مدیریت فاضالب   2
  پیشگیري از آلودگی طی فرایند تولید   21
  آوري و تصفیه فاضالب  جمع  21
هـاي   هاي تصـفیه نشـده و خـارج از حـد اسـتاندارد بـه آب       جلوگیري از ورود پساب  21

  سطحی  
  هاي تصفیه نشده و خارج از حد استاندارد به منابع خاك  جلوگیري از ورود پساب  21
هـاي   هاي تصـفیه نشـده و خـارج از حـد اسـتاندارد بـه آب       جلوگیري از ورود پساب  21

  ینی زیرزم
هاي تصفیه نشده و خارج از حد اسـتاندارد بـه مخـازن آب     جلوگیري از ورود پساب  21

  پشت سدها  
هاي تصفیه نشـده   ها و مزارع کشاورزي با استفاده از فاضالب جلوگیري از آبیاري باغ  21

  و خارج از حد استاندارد 
  هاي فاضالب  شبکه  22
  هاي فاضالب  جداسازي شبکه  22
  ري و انتقال فاضالب آو جمع  22
  هاي فاضالب  وسیله شبکه انتقال آب باران به  22
  هاي آب فاضالب کننده جمع  22
  ها و سایر تجهیزات انتقال فاضالب  مخزن  22
  نگهداري و تعمیر تجهیزات انتقال فاضالب   22
   ها شهرداريهاي مربوط به دفع فاضالب و تخلیه چاه ـ بجز  فعالیت  22
  لوله و فاضالب  باز کردن  22
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 دستگاه با فاضالب بازکردن  22
  تاسیسات لوله بازکنی   22
 ها شهرداري بجز  چاه تخلیه  22
  تخلیه چاه و فاضالب   22
 ها شهرداري بجز -گیر سیل هاي کانال از فاضالب دفع به مربوط هاي فعالیت  22
 ها شهرداري بجز - چاه نظافت و تخلیه هاي فعالیت  22
 ها شهرداري بجز - لجن رسوب از جلوگیري به مربوط هاي فعالیت  22
 ها شهرداري بجز ها زهکش و ها آبریزگاه نگهداري و مرمت به مربوط هاي فعالیت  22
  چاه تخلیه و کشی لجن  22
  تصفیه فاضالب   23
  تصفیه فیزیکی فاضالب   23
  تر  تولید پساب پاك  23
  تفکیک لجن فاضالب  23
  ب نشینی فاضال ته  23
  شناورسازي فاضالب  23
  دفع شن، نفت و بخشی از لجن فاضالب   23
  هزینه دستگاه فیلتراسیون فاضالب   23
  سازي فاضالب  هزینه دستگاه لخته  23
  سازي فاضالب  نشین هزینه دستگاه ته  23
  ها از فاضالب    ها و هیدروکربن هزینه تجهیزات جداسازي روغن  23
   تصفیه زیستی فاضالب  23
  تصفیه شیمیایی فاضالب  23
  هوازي و غیر هوازي  هاي میکروارگانیسمفرایند استفاده از   23
  ها  تصفیه فاضالب با استفاده از باکتري  23
  هاي سر پوشیده  تصفیه فاضالب در مخزن  23
  هاي سرباز تصفیه فاضالب در مخزن  23
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  هاي پیشرفته  تصفیه فاضالب از طریق تکنولوژي  23
  فیه فاضالب به روش انعقادسازي تص  23
  تصفیه فاضالب با کلرزنی   23
  سازي  فیه پیشرفته فاضالب به روش لختهتص  23
  کننده  هاي خنک تصفیه آب  24
  استفاده از هوا سردکن   24
   کننده خنکهاي  استفاده از برج  24
  آب فراوريبراي   کننده خنکاستفاده از مدارهاي   24
  رهاسازي   کننده به هنگام یزات گسترش انتشار آب خنکاستفاده از تجه  24
  کننده مداربسته  استفاده از سیستم خنک  24
  کننده براي گرمایش  استفاده از مدار آب خنک  24
    ...ها و  گیري، کنترل، آزمایشگاه اندازه  25
  هاي جمعیتی  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25
  هاي صنعتی  تورهاي فاضالب در محدودهگیري فاک اندازه  25
  هاي کشاورزي  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25
  پایش فاضالب  هاي طرحاجراي   25
  برداري به منظور پایش فاضالب  اجراي عملیات نمونه  25
  برداري براي پایش فاضالب  هیه ابزارهاي نمونههزینه ت  25
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیر فنی براي پایش فاضالب   25
  ها براي پایش فاضالب هزینه حمل و نگهداري نمونه  25
  اجراي آنالیز نمونه براي پایش فاضالب   25
  اضالب هاي پایش ف منتقل شده به سایر آزمایشگاه هاي نمونهاجراي آنالیز   25
  هاي تخصصی به منظور پایش فاضالب ساخت آزمایشگاه  25
  هزینه تهیه اطالعات و مستندات به منظور پایش فاضالب  25
  هزینه تعمیرات، خدمات و نگهداري تجهیزات پایش فاضالب  25
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  اي تجهیزات پایش فاضالب هزینه کالیبراسیون دوره  25
  یش فاضالب هاي پا هزینه کنترل کیفی در آزمایشگاه  25
  هاي پایش فاضالب  هزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه  25
  هاي پایش فاضالب در محل  نصب سیستم  25
  سنجی سیستم پایش فاضالب  هزینه انجام مطالعات امکان  25
  هزینه ابزارهاي الزم سیستم پایش فاضالب  25
  اي  هزینه حفظ و نگهداري، کالیبراسیون دوره  25
تصفیه فاضالب صنایع بـه منظورکـاهش نقـره در حـد      هاي سیستمو کنترل نظارت   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش آلـومینیم در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش آرسـنیک در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
ر در حـد      هاي سیستمکنترل نظارت و   25 تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش بـ

  استاندارد
  منظورکاهش باریم در حد استاندارد  به صنایع فاضالب تصفیه هاي سیستم وکنترل نظارت  25
وم در ریلیـ تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش ب   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش کلسیم در حد  هاي یستمسنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش کـادمیوم در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش کلـر آزاد در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
 کلراید درحد  کاهش منظور  به صنایع   فاضالب  تصفیه  هاي سیستم کنترل و  نظارت  25

  استاندارد 
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش فرمالدئید در  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  حد استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش فنـل درحـد     هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

نور تخصیصتصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش س هاي سیستمترل نظارت و کن  25
  در حد استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش کبالت در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

در   6تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش کُـرُم     هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  حد استاندارد 

در   3تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش کُـرُم     هاي سیستمکنترل  نظارت و  25
  حد استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش مـس در حـد    هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش فلوراید در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش آهـن در حـد    هاي سیستمنترل نظارت و ک  25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش جیوه در حـد   هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش لیتیم  در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش منیـزیم در     هاي ستمسینظارت و کنترل   25
  حد استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش منگنز در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش مولیبدن در  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  حداستاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش نیکل در حـد   هاي مسیستنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

منظور کاهش نیتریت برحسب  صنایع به تصفیه فاضالب   هاي سیستم و کنترل  نظارت   25
NO2  در حد استاندارد  

منظورکاهش آمونیم برحسب   به  صنایع  تصفیه فاضالب  هاي سیستم  کنترل نظارت و  25
4NH د حد استاندار در  

منظور کاهش نیترات برحسب   به صنایع  تصفیه فاضالب   هاي سیستم نظارت وکنترل   25
3NO حد استاندارد  در  

صنایع به منظورکاهش فسفات برحسب  فاضالب   تصفیه  هاي سیستمو کنترل  نظارت   25
  حد استاندارد  فسفر در

کاهش سـرب در حـد   تصفیه فاضالب صنایع به منظور  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سلنیم در حـد   هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سولفید در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

سـولفیت در  تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش    هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  حد استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سولفات در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 

تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش وانادیم  در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد

روي  در حـد  تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش   هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد 
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  استاندارد   درحد و روغن چربی منظورکاهش فاضالب به تصفیه هاي سیستم وکنترل  نظارت  25
هاي  شوینده( تصفیه فاضالب به منظور کاهش دترجنت هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد ) شیمیایی
نظورکاهش اکسیژن خواهی تصفیه فاضالب صنایع به م هاي سیستمکنترل  نظارت و  25

  در حد استاندارد )  BOD(زیستی 
تصفیه فاضـالب صـنایع بـه منظـور کـاهش اکسـیژن        هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد )  COD( خواهی شیمیایی
تصفیه فاضـالب صـنایع بـه منظـور کنتـرل و افـزایش        هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  ستاندارددر حد ا)  DO( اکسیژن محلول 
تصفیه فاضالب صـنایع بـه منظـور کـاهش کـل ذرات        هاي سیستمکنترل  نظارت و  25

  حد استاندارد  معلق در
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش کل مواد جامد  هاي سیستمکنترل  نظارت و  25

  حد استاندارد  محلول و معلق در
نظـور کـاهش مـواد قابـل     تصفیه فاضالب صنایع بـه م  هاي سیستمکنترل  نظارت و  25

  حد استاندارد نشینی در ته
  در حد استاندارد  pHتصفیه فاضالب به منظور تنظیم  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
تصفیه فاضالب بـه منظـور تنظـیم هـدایت الکتریکـی       هاي سیستمنظارت و کنترل   25

)EC  (در حد استاندارد  
صنایع به منظور کاهش مواد رادیواکتیو  تصفیه فاضالب هاي سیستم و کنترل  نظارت   25

  استاندارد  در حد
  حـد  در  کـدورت  کاهش منظور  تصفیه فاضالب صنایع به  هاي سیستم کنترل و  نظارت  25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش رنـگ در حـد    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
یه فاضالب صنایع به منظور کاهش درجه حـرارت   تصف هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد 
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

فـرم مـدفوعی در    تصفیه فاضالب به منظور کاهش کلی هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  حد استاندارد

فرم در حد  تصفیه فاضالب به منظور کاهش توتال کلی هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد

انگـل در حـد    تصفیه فاضالب به منظـور کـاهش تخـم    هاي سیستمنظارت و کنترل   25
  استاندارد

  هاي انسانی و صنعتی  نظارت بر صنایع جهت جداسازي شبکه فاضالب  25
  خانه فاضالب انسانی  نظارت بر صنایع به منظور ایجاد سیستم تصفیه  25
عتی به منظور خانه براي فاضالب صن نظارت بر صنایع به منظور ایجاد سیستم تصفیه  25

  کاهش بار آلودگی تا حد استاندارد
کارگیري مجـدد   کننده و به نظارت بر صنایع جهت بررسی وضعیت تصفیه آب خنک  25

  آن در چرخه تولید
هـاي تصـفیه شـده بـه      نظارت بر صنایع به منظور بررسی چگونگی تخلیه فاضـالب   25

  هاي سطحی آب
هـاي تصـفیه شـده بـه      ی تخلیه فاضـالب نظارت بر صنایع به منظور بررسی چگونگ  25

  هاي زیر زمینی آب
شـده بـه منـابع     تصفیه هاي تخلیه فاضالب چگونگی نظارت برصنایع به منظور بررسی  25

  خاك
هـاي تصـفیه شـده بـه      نظارت بر صنایع به منظور بررسی چگونگی تخلیه فاضـالب   25

  مخازن پشت سد
  شده در مصارف کشاورزي نظارت بر چگونگی استفاده از فاضالب تصفیه  25
  هاي تصفیه نظارت بر سیستم  25
  ) پساب(هاي مدیریت فاضالب  سایر فعالیت  26
  و مدیریت فاضالب  قانونگذاري  26
  رسانی مدیریت فاضالب آموزشی و اطالع هاي فعالیت  26
  تدوین و بازنگري استانداردهاي مدیریت فاضالب  26



 56  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  فاضالبتدوین و بازنگري قوانین مدیریت   26
  اندازي درگاه تخصصی مدیریت فاضالب آموزش همگانی از طریق راه  26
  بروشورهاي آموزشی مدیریت فاضالب تهیه  26
هاي کوتاه آموزشی در زمینه مدیریت فاضـالب بـراي فرهنـگ سـازي و      کلیپ تهیه  26

  ارتقاء سطح آگاهی شهروندان 
هاي ناشـی از ورود   الت آلودگیپوسترهاي آموزشی براي آگاهی جامعه از معض تهیه  26

   محیط زیستفاضالب آلوده به 
  و آموزشی مدیریت فاضالب قانونگذاري هاي فعالیتمرتبط با  هاي هزینه  26
  مديريت پسماند   3

  پیشگیري از آلودگی طی فرایند تولید   31
  تر پاكهاي  استفاده از فناوري  31
  پیشگیري از آلودگی خاك با پسماند عادي   31
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند عادي  31
  پیشگیري از آلودگی خاك با پسماند بیمارستانی   31
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند بیمارستانی  31
  پیشگیري از آلودگی خاك با پسماند ویژه   31
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند ویژه   31
  رزي پیشگیري از آلودگی خاك با پسماند کشاو  31
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند کشاورزي   31
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند صنعتی   31
  پیشگیري از آلودگی خاك با پسماند صنعتی   31
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند معدنی  31
  پیشگیري از آلودگی خاك با پسماند معدنی   31
  ي  هاي مناسب دفع پسماند عاد بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند بیمارستانی  بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند ویژه   بررسی روش  31
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  هاي مناسب دفع پسماند کشاورزي    بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند صنعتی   بررسی روش  31
  پسماند ) جایی جابه(آوري و انتقال  جمع  32
  منظور تصفیه یا دفعآوري و انتقال پسماند به  جمع  32
  جداسازي پسماند خطرناك  32
  جداسازي پسماند غیر خطرناك  32
  انتقال پسماند خطرناك  32
  انتقال پسماند غیر خطرناك  32
  انتقال و بازیافت پسماند خطرناك   32
  پسماند خطرناك از منازل و مراکز تجاري آوري جمع  32
  مراکز تجاريآوري پسماند غیرخطرناك از منازل و  جمع  32
  هاي عمومی هاي زباله در مکان آوري پسماند سطل جمع  32
  آوري پسماند بیمارستانی  جمع  32
  انتقال پسماند بیمارستانی  32
  آوري پسماند خطرناك  جمع  32
  انتقال پسماند خطرناك   32
  آوري پسماند کشاورزي  جمع  32
  انتقال پسماند کشاورزي   32
  نعتی آوري پسماند ص جمع  32
  انتقال پسماند صنعتی   32
  آوري پسماند معدنی جمع  32
  انتقال پسماند معدنی  32
  ساختمانی و تخریبنخاله آوري  جمع  32
  ها آوري روغن مصرف شده در حمل و نقل با کشتی یا در گاراژ جمع  32
  هاي فرسوده آوري باتري جمع  32
  ها شهرداريدفع زباله ـ بجز  آوري زباله، تخلیه و هاي رفتگري، جمع فعالیت 32



 58  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

   ها شهرداريبجز  - ها و معابر  پاکسازي خیابان 32
 زباله تخلیه 32
 ها شهرداري بجز ـ ها گذرگاهوها  خیابان آبپاشی هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز -  ها گذرگاه وها  خیابان برفروبی هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز -  زباله تخلیه هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - زباله دفع و تخلیه ،آوري جمع هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - زباله آوري جمع هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - زباله دفع هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - زباله دفن هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز -  رفتگري هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - ها گذرگاه وها  خیابان پاشی شن هاي فعالیت 32
  ها شهرداري بجز - ها گذرگاه وها  خیابان پاشی نمک هاي فعالیت 32

  تصفيه و دفع پسماند خطرناك   33
  دفن پسماند خطرناك در زیرخاك   33
  دفن پسماند خطرناك دربستر دریا    33
  هاي دفن پسماند خطرناك  سایر روش  33
  د با استفاده از کوره زباله سوز  سوزاندن پسمان  33
  هاي کوره در تصفیه پسماندهاي خطرناك  استفاده از شبکه  33
  تصفيه و دفع پسماند غير خطرناك   34
  سوزاندن پسماند   34
  دفن پسماند در زیر خاك   34
  دفن پسماند در بستر دریا  34
  تصفیه پسماند کشاورزي   34
  دفع پسماند کشاورزي   34
  هاي مناسب دفع پسماند کشاورزي    سی روشبرر  34
  تصفیه پسماند صنعتی   34
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  دفع پسماند صنعتی   34
  هاي مناسب دفع پسماندهاي صنعتی  بررسی روش  34
  تصفیه حرارتی پسماند    34

   ...ها و  گيري، كنترل، آزمايشگاه اندازه  35
  پایش پسماند  هاي طرحتدوین   35
  داري به منظور پایش پسماندبر اجراي عملیات نمونه  35
  برداري براي پایش پسماند  هزینه تهیه ابزارهاي نمونه  35
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیر فنی براي پایش پسماند  35
  ها براي پایش پسماند هزینه حمل و نگهداري نمونه  35
  ها براي پایش پسماند اجراي آنالیز نمونه  35
  هاي پایش پسماند   منتقل شده به سایر آزمایشگاههاي  اجراي آنالیز نمونه  35
  هاي تخصصی به منظور پایش پسماند ساخت آزمایشگاه  35
  هزینه تهیه اطالعات ومستندات به منظور پایش پسماند  35
  هزینه تعمیرات، خدمات و نگهداري تجهیزات پایش پسماند  35
  اي تجهیزات پایش پسماند هزینه کالیبراسیون دوره  35
  هاي پایش پسماند هزینه کنترل کیفی در آزمایشگاه  35
  هاي پایش پسماند هزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه  35
  هاي پایش پسماند در محل  نصب سیستم  35
  هزینه ابزارهاي الزم سیستم پایش پسماند  35
  اي پایش پسماند  هزینه حفظ و نگهداري، کالیبراسیون دوره  35
  و دفع پسماندهاي آزمایشگاهی هزینه تصفیه   35
  سازي و تخریب منابع خاك  هزینه آلوده  35
  سازي و تخریب منابع آب زیرزمینی  هزینه آلوده  35
  سازي و تخریب منابع آب سطحی  هزینه آلوده  35
  ي مدیریت پسماند  ها سایر فعالیت  36
  رسانی مدیریت پسماند  ، مدیریت، آموزش و اطالعقانونگذاري  36
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  رسانی مدیریت پسماند آموزش و اطالع  36
  تهیه بانک اطالعاتی جامع ملی پسماند   36
  اخذ جرایم زیست محیطی آلودگی منابع آب و خاك به پسماند   36
  مربوط به پسماند  هاي طرحاجراي   36
  تدوین استاندارد ملی دفع پسماند   36
  مدیریت مناسب پسماند عادي   36
  اند بیمارستانی مدیریت مناسب پسم  36
  مدیریت مناسب پسماند ویژه   36
  مدیریت مناسب پسماند کشاورزي   36
  مدیریت مناسب پسماند صنعتی   36
  مدیریت مناسب پسماند معدنی  36
  برگزاري همایش، سمینار و کارگاه در ارتباط با مدیریت پسماند   36
  حفاظت و ترمیم خاك و منابع آب زیرزمینی و سطحی   4

   ها آالیندهپیشگیري از نفوذ   41
  پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی   41
  پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی منابع آب سطحی   41
  پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی منابع خاك  41
  صنعتی هاي کارخانهکنترل خاك   41
  هاي جاري و آب آبریزهانصب تاسیسات آالینده براي   41
  ها آب براي روان  احداث حوضچه  41
  پاکسازي خاك و منابع آب   42
  جداسازي و بازیافت رسوبات  42
  شستشوي خاك از طریق گاززدایی  42
  ها ها و آنزیم پاکسازي زیستی از طریق باکتري  42
  پاکسازي شیمیایی از طریق تبخیرسازي   42
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  زیکی و سایر عوامل مخرب فی فرسایشحفاظت خاك در برابر   43
  سازي و پوشاندن سطح خاك متراکم  43
  احیاي مجدد پوشش گیاهی خاك  43
  ساخت دیوارهاي ضد فرسایش خاك  43
  زدایی خاك  پیشگیري، ترمیم و نمک  44
  هاي آب زیرزمینی افزایش سفره  44
  هاي زیرزمینی  افزایش نفوذ آب شیرین در آب  44
  ...و  ها آزمایشگاهگیري، کنترل،  اندازه  45
  آلودگی در آب زیرزمینی و رسوب هاي شاخصبرداري کمی و کیفی از  نمونه  45
  هاي ورودي به منابع آب هاي کنترل و کاهش آلودگی اقدام  45
  هاي آلودگی در آب سطحی و رسوب برداري کمی و کیفی از شاخص نمونه  45
  پایش مستمر منابع آالینده آب زیرزمینی   45
  الینده آب سطحی پایش مستمر منابع آ  45
  پایش مستمر منابع آالینده خاك  45
  پایش غیرمستمر منابع آالینده آب زیرزمینی   45
  پایش غیرمستمر منابع آالینده آب سطحی   45
  پایش غیرمستمر منابع آالینده خاك   45
  هاي آلودگی آب تعیین شاخص  45
   آالیندهبرداري از منابع  نمونه  45
  ابع آبسازي کیفی من مدل  45
بـرداري از آب و رسـوب، شـیوه     ز مانند شـیوه نمونـه  یاهاي مورد ن دستورالعمل تهیه  45

  ...ها،  ها، روش آنالیز نمونه نگهداري و حمل و نقل نمونه
  هاي جمعیتی  ي آب زیرزمینی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي جمعیتی  ي آب سطحی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي جمعیتی  ي خاك در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي صنعتی  ي آب زیرزمینی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  هاي صنعتی  ي آب سطحی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي صنعتی  ي خاك در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي کشاورزي  محدوده ي آب زیرزمینی در ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي کشاورزي  ي آب سطحی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي کشاورزي  ي خاك در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
هـاي در معـرض خطـر شـوري و      ي آب زیرزمینی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45

  فرسایش یا سایر عوامل طبیعی 
هـاي در معـرض خطـر شـوري و      آب سـطحی در محـدوده  ي  ها شاخص گیري اندازه  45

  فرسایش یا سایر عوامل طبیعی 
هاي در معرض خطر شوري و فرسایش یـا   ي خاك در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45

  سایر عوامل طبیعی 
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی  ي آب زیرزمینی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی ي آب سطحی در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی ي خاك در محدوده ها شاخص گیري اندازه  45
  برداري براي پایش خاك   تهیه ابزارهاي نمونه  45
 برداري براي پایش آب زیرمینی   تهیه ابزارهاي نمونه  45
 ایش آب سطحیبرداري براي پ تهیه ابزارهاي نمونه  45
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیرفنی براي پایش خاك  45
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیرفنی براي پایش آب زیرزمینی و سطحی  45
  براي پایش خاك و آب زیرزمینی و سطحیها  نمونه هزینه حمل و نگهداري  45
  ها براي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی اجراي آنالیز نمونه  45
  و پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی برداري نمونههاي  ایستگاه  اجراي آنالیز نمونه  45
هـاي پـایش خـاك، آب     هاي منتقـل شـده بـه سـایر آزمایشـگاه      اجراي آنالیز نمونه  45

  زیرزمینی و سطحی 
  هزینه تملک زمین جهت ساخت ایستگاه پایش خاك و آب زیرزمینی و سطحی  45
  هاي تخصصی براي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی ساخت آزمایشگاه  45
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

   سطحی  و زیرزمینی وآب خاك پایش آزمایشگاه در اي دوره هاي وبازرسی کیفی کنترل هزینه  45
  هزینه تعمیرات، خدمات و نگهداري تجهیزات پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی  45
  مینی و سطحیهزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه پایش خاك، آب زیرز  45
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی هزینه جابجایی ایستگاه  45
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی اندازي ایستگاه هزینه راه  45
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی یابی ایستگاه هزینه مکان  45
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی در محل  نصب سیستم  45
  سنجی سیستم پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی نه انجام مطالعات امکانهزی  45
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی هزینه ابزارهاي الزم و کامپیوتر سیستم  45
هاي حفاظـت و تـرمیم خـاك، منـابع آب زیرزمینـی و       فعالیت سایر  46

  سطحی
  در زمینه جلوگیري از آلودگی خاك گذاري سیاست  46
  منابع آب زیرزمینی و سطحی در زمینه جلوگیري از آلودگی گذاري تسیاس  46
  کنترل و پیشگیري از آلودگی خاك نظارت،  46
  کنترل و پیشگیري از آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی نظارت،  46
  تهیه بانک اطالعاتی جامع آب زیرزمینی و خاك  46
  اك، منابع آب زیرزمینی و سطحیبازنگري استانداردهاي حفاظت و ترمیم خ ،تدوین  46
  ها ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به وضعیت کیفیت آب رودخانه  46
یی، تخصیصمواد شیم(پاکسازي آب وخاك  هاي روشاطالعاتی مربوط به   ایجاد بانک  46

  ) نفتی
  آب و خاك  آالیندهایجاد بانک اطالعاتی مربوط به وضعیت زیست محیطی منابع   46
  هاي زیرزمینی و سطحی  پایش منابع آب هاي رحطاجراي   46
  پایش منابع خاك  هاي طرحاجراي   46
  تدوین و بازنگري استانداردهاي کیفیت آب  46
  تهیه بانک اطالعاتی جامع آب سطحی و خاك  46
  تهیه اطلس آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی  46
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  تهیه اطلس آلودگی خاك  46
  سطحی  و زیرزمینی  منظورحفاظت ازمنابع آب به المللی بین هاي مهنا تفاهم کردن عملیاتی  46
  خاك المللی به منظور حفاظت از بین هاي نامه  کردن تفاهم عملیاتی  46
  تهیه بانک اطالعاتی جامع آب زیرزمینی و خاك  46
  گردآوري آمار موجود و مطالعات مربوط  46
  یازمورد ن هواییاي ه اي و عکس ها و تصاویر ماهواره نقشه تهیه  46
  و آب  منظور حفاظت خاك جلوگیري از آلودگی ازطریق اصالحات تدریجی و مداوم به  46
  گذاري در زمینه جلوگیري از آلودگی خاك و آب ستیاس  46
  زیرزمینی و سطحی  آموزش همگانی جامعه در زمینه حفاظت از خاك، منابع آب  46
  ع خاك و آباخذ جرایم زیست محیطی آلودگی مناب  46
  و کنترل آلودگی منابع آب پیشگیريقانونگذاري براي   46
  هاي سطحی و زیر زمینی اخذ جرایم محیط زیستی آلودگی منابع آب  46
هاي سطحی، زیر  ، کنترل و پاکسازي آلودگی آبپیشگیريهاي  هزینه اجراي پروژه  46

  زمینی 
  هاي آموزشی هزینه برگزاري کارگاه و دوره  46
  ها ، کنترل و کاهش آلودگی رودخانهپیشگیريبرنامه  وینتد  46
  ) به استثناي حفاظت از محیط کار(کاهش صدا و لرزش   5

  هاي اصالحی پیشگیرانه و مداوم منبع صدا  اقدام  51
  ترمز و اگزوز بندي کاپوت، عایق  51
  ها ریزي ساختمان هاي جاذب ارتعاشات در پی بهسازي دستگاه  51
  ها و ماشین آالت با سیستم کاهش صدا و لرزش اهساخت دستگ  51
  هاي کم صدا  ساخت مشعل و کوره  51
  کاهش سر و صدا در اماکن عمومی  51
  تعیین ضریب انتشار صوتی منابع متحرك  51
هاي صوتی مناسب و قابل استفاده از دیدگاه منظر شهري با کارایی  تعیین انواع مانع  51

  آکوستیکی باال
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  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  م آالیندگی صوتی منابع ثابت و متحركتعیین سه  51
  هاي آکوستیکی باال استفاده از آسفالت با ویژگی  51
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  مدیریت و اداره عمومی محیط زیست   91
 EMAS , ISO(هاي محیط زیستی  ها و مراحل مربوط به دریافت گواهینامه اقدام  91

14000 (  
  رسانی  آموزش عملی، نظري و اطالع  92
  هاي آموزشی متوسطه و عالی با هدف حفاظت از محیط زیست  رنامهب  92
  آموزش همگانی جهت حفاظت منابع آب و خاك   92



73  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران ها و هزینه بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست  ها و هزینه فعالیت  کد

  برگزاري کنگره کشوري آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت   92
هاي بیولوژیـک   آوري و نگهداري نمونه هاي آموزشی شناسایی، جمع برگزاري کارگاه  92

  )بانک ژن(
  هاي آموزشی ایجاد و مدیریت هرباریوم گاهبرگزاري کار  92
  داران  هاي آموزشی درخصوص تنوع زیستی مهره برنامهاجراي    92
  آموزش تاکسیدرمی پرندگان براي کارشناسان   92
  هاي تاریخ طبیعی   آموزش مدیریت موزه  92
  هاي تخصصی و آموزشی مرتبط با بخش دیرینه شناسی برگزاري کارگاه   92
  گان مهره بیتنوع زیستی هاي تخصصی  ها و کارگاه ري دورهبرگزا  92
  هاي غیرقابل تفکیک  هاي داراي هزینه فعالیت  93
  المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست  هاي مالی بین کمک  93
، ROPMEالمللـی ماننـد    هـاي بـین   مشارکت در اجراي آنالیزهاي مربوط به طـرح   93

CEP ،POPs   
  نشده در جاي دیگر بندي طبقه يها فعالیتسایر   94
  محیط زیستی سایر سازمان هاي داراي عضو هاي فعالیت  94

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 74  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  فهرست الفبایی -بخش دوم
  
  حفاظت از محیط زیست هاي هزینهو  ها  فعالیت  کد 
  خروجی  گازهاياجراي استانداردهاي   121
  ایش آلودگی هوا و پ برداري نمونههاي  ایستگاه  اجراي آنالیز نمونه  13
  و پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی برداري نمونههاي  ایستگاه  اجراي آنالیز نمونه  45
  اجراي آنالیز نمونه براي پایش فاضالب   25
  هاي پایش آلودگی هوا  منتقل شده به سایر آزمایشگاه هاي نمونهاجراي آنالیز   13
  هاي پایش فاضالب  ر آزمایشگاهمنتقل شده به سای هاي نمونهاجراي آنالیز   25
  ها براي پایش پسماند اجراي آنالیز نمونه  35
  ها براي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی اجراي آنالیز نمونه  45
  هاي پایش پسماند   هاي منتقل شده به سایر آزمایشگاه اجراي آنالیز نمونه  35
هـاي پـایش خـاك، آب     گاههاي منتقـل شـده بـه سـایر آزمایشـ      اجراي آنالیز نمونه  45

  زیرزمینی و سطحی 
  پایش فاضالب  هاي طرحاجراي   25
  هاي زیرزمینی و سطحی  پایش منابع آب هاي طرحاجراي   46
  پایش منابع خاك  هاي طرحاجراي   46
  برداري به منظور پایش پسماند اجراي عملیات نمونه  35
  ب برداري به منظور پایش فاضال اجراي عملیات نمونه  25
  برداري و پایش آلودگی هوا  اجراي عملیات نمونه  13
  داران  هاي آموزشی درخصوص تنوع زیستی مهره برنامهاجراي    92
  ها آب براي روان  احداث حوضچه  41
  ها و اطراف رودخانه احیاء طبیعی کناره  62
  احیاي مجدد پوشش گیاهی خاك  43
  احیاي مرتع  61
  لودگی منابع آب و خاك به پسماند اخذ جرایم زیست محیطی آ  36
  اخذ جرایم زیست محیطی آلودگی منابع خاك و آب  46
  هاي سطحی و زیر زمینی اخذ جرایم محیط زیستی آلودگی منابع آب  46



75  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران ها و هزینه بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  اداره امور به منظور حفاظت از هوا و شرایط اقلیمی 14

  کردن خودروهاي فرسوده  از رده خارج  121
  آزمایش خودرو  51
  هاي آکوستیکی باال استفاده از آسفالت با ویژگی  51

  )خورشید  باد، آب،(هاي نو  استفاده از انرژي  111
  کننده  هاي خنک استفاده از برج  24
  رهاسازي   کننده به هنگام استفاده از تجهیزات گسترش انتشار آب خنک  24

  ...)برق، متان، خورشیدي، هیدروژن( ودروهاي با سوخت تمیزتراستفاده از خ 121
  استفاده از دوچرخه  54

  خروجی مجهز به مبدل کاتالیتیک  استفاده از سیستم 121
  کننده مداربسته  استفاده از سیستم خنک  24

  هاي کنترلی در صنایع  استفاده از سیستم  111
  ندهاي خطرناك هاي کوره در تصفیه پسما استفاده از شبکه  33
  تر هاي پاك استفاده از فناوري  31
  کننده براي گرمایش  استفاده از مدار آب خنک  24
  آب فراوريکننده  براي  استفاده از مدارهاي خنک  24
  استفاده از هوا سردکن   24
  هاي ثابت پایش آلودگی صوتی استقرار ایستگاه  53
  اي صنعتیه استقرار واحدهاي زیست محیطی در فعالیت 13
  بخش هوا محیط زیست –ها  اصالح ساختارها و بهبود روش 14

  اصالح سوخت مصرفی در صنایع   111
  اصالح سیستم احتراق در صنایع   111
  رسانی به افراد درخصوص نحوه استفاده از محصوالت مخرب الیه اوزن اطالع 14
  رسانی و اعالم هشدارهاي آلودگی هوا اطالع 14
  انی و آموزش عملی و نظري رس اطالع  74
  هاي زمانی و مکانی براي وسایل نقلیه پرسروصدا اعمال محدودیت  54

  
 



 76  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  هـاي آموزشـی همگـانی بـا اسـتفاده از       هاي عمومی از طریـق برنامـه   افزایش آگاهی  54

  اتی هاي عمومی و یا بروشورها و تیزرهاي تبلیغ رسانه
  سازي گازها  افزایش پراکنده  121
  هاي آب زیرزمینی افزایش سفره  44
  هاي زیرزمینی  افزایش نفوذ آب شیرین در آب  44
 EMAS , ISO(هاي محیط زیستی  ها و مراحل مربوط به دریافت گواهینامه اقدام  91

14000 (  
  هاي ورودي به منابع آب هاي کنترل و کاهش آلودگی اقدام  45
  اندازها ها به منظور حفاظت از تنوع زیستی و چشم سازي نمونه آماده  63
  آموزش آشنایی با کارکرد تکنولوژي جدید   14
  آموزش تاکسیدرمی پرندگان براي کارشناسان   92
  آموزش تخصصی مدیریت انرژي  14
  هاي تاریخ طبیعی   آموزش مدیریت موزه  92
  خاك آموزش همگانی جهت حفاظت منابع آب و   92
  آموزش همگانی مدیریت انرژي   14
  اندازي درگاه تخصصی مدیریت فاضالب آموزش همگانی از طریق راه  26
  زیرزمینی و سطحی  آموزش همگانی جامعه در زمینه حفاظت از خاك، منابع آب  46
  اندازها آموزش همگانی حفاظت از تنوع زیستی و چشم  64
  ندرسانی مدیریت پسما آموزش و اطالع  36
  هاي فاضالب  وسیله شبکه انتقال آب باران به  22
  انتقال پسماند بیمارستانی  32
  انتقال پسماند خطرناك  32
  انتقال پسماند خطرناك   32
  انتقال پسماند صنعتی   32
  انتقال پسماند غیر خطرناك  32
  انتقال پسماند کشاورزي   32
  انتقال پسماند معدنی  32

  



77  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران ها و هزینه بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست هها و هزین فعالیت  کد 
  مخزن مخصوص باال به محل تصفیه و انتقال پسماندهاي با رادیواکتیو  72
  انتقال و بازیافت پسماند خطرناك   32
  هاي جمعیتی  ي آب زیرزمینی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  زیستی هاي داراي اهمیت محیط  ي آب زیرزمینی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
هـاي در معـرض خطـر شـوري و      ي آب زیرزمینی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45

  فرسایش یا سایر عوامل طبیعی 
  هاي صنعتی  ي آب زیرزمینی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  هاي کشاورزي  ي آب زیرزمینی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  هاي جمعیتی  طحی در محدودهي آب س ها گیري شاخص اندازه  45
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی ي آب سطحی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
هـاي در معـرض خطـر شـوري و      ي آب سـطحی در محـدوده   ها گیري شاخص اندازه  45

  فرسایش یا سایر عوامل طبیعی 
  هاي صنعتی  ي آب سطحی در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  هاي کشاورزي  ي آب سطحی در محدوده ها گیري شاخص هانداز  45
  هاي جمعیتی  ي خاك در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی ي خاك در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
هاي در معرض خطر شوري و فرسایش یا  ي خاك در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45

  سایرعوامل طبیعی 
  هاي صنعتی  ي خاك در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  هاي کشاورزي  ي خاك در محدوده ها گیري شاخص اندازه  45
  گیري گازهاي خروجی از اگزوز اتومبیل  اندازه  13
  ها و مناطق شهري گیري ترازهاي صوتی در حواشی جاده اندازه  51
  حرارتی هاي هاي گاز سیستم گیري تنظیم خروجی اندازه  13
  هاي گاز وسایل نقلیه  گیري تنظیم خروجی اندازه  13
  هاي جمعیتی  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25
  هاي داراي اهمیت محیط زیستی  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25
  هاي صنعتی  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25

  



 78  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست هزینهها  و  فعالیت  کد 
  هاي کشاورزي  گیري فاکتورهاي فاضالب در محدوده اندازه  25
  هاي انحرافی دور از مناطق مسکونی ایجاد راه  54
بخـش   –هـاي گـاز    دفع و بازیافـت مـواد از پسـمانده     آوري، هاي جمع ایجاد سامانه 14

  مسکن، عمران شهري، روستایی و عشایري
  ي سبز در اطراف واحدهاي صنعتی ایجاد فضا  111
  ایجاد مراکز آزمایش خودرو  51
  ایجاد مناطق ساخت و ساز ممنوع  54

بخـش مسـکن، عمـران شـهري، روسـتایی و       -ایجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومی 111
  عشایري

  ها ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به وضعیت کیفیت آب رودخانه  46
  آب و خاك  آالیندهبه وضعیت زیست محیطی منابع  ایجاد بانک اطالعاتی مربوط  46
ی مـواد شــیم (هـاي پاکسـازي آب وخـاك     اطالعـاتی مربـوط بــه روش   ایجـاد بانـک    46

  ) تخصیصی، نفتی
  ایجاد گلخانه  61
  باز کردن لوله و فاضالب   22
  گان  مهره هاي بی بازبینی نمونه  61
  هاي فسیلی و سنگ و کانی  بازبینی نمونه  61
  هاي تخصیصی هرباریوم زبینی نمونهبا  61
 دستگاه با فاضالب بازکردن  22
  بازنگري استانداردهاي موجود در ارتباط با کاهش آلودگی صوتی  54
  هاي مناسب دفع پسماند بیمارستانی  بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند صنعتی   بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند عادي   بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند کشاورزي    بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماند کشاورزي    بررسی روش  34
  هاي مناسب دفع پسماند ویژه   بررسی روش  31
  هاي مناسب دفع پسماندهاي صنعتی  بررسی روش  34

  



79  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران ها و هزینه بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  تخصیص  در حال) پستانداران(هاي  گونه ییکی و بیولوژیکبررسی اکولوژ  61
   غیر بومی) پستانداران(هاي  ی گونهیکبررسی اکولوژي، بیولوژ  61
بررسی تأثیرات شرایط محیطی دما و فشار بـر روي فرامینفرهـاي کنـونی و ترسـیم       61

  محیط دیرینه قدیمی
  ها اي و فراوانی خفاش بررسی تنوع گونه  61
  سانان  سانان و دارکوب هاي گنجشک ان راستهشناسائی پرندگو  بررسی  61
  هاي نوین کنترل صدا هاي علمی در جهت معرفی روش برگزاري سمینارها و همایش  54
  کاهش آلودگی صوتی هاي آموزشی برگزاري کارگاه  54
  برگزاري کنگره کشوري آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت   92
  باط با مدیریت پسماند برگزاري همایش، سمینار و کارگاه در ارت  36
  گان مهره بیتنوع زیستی هاي تخصصی  ها و کارگاه برگزاري دوره  92
  هاي آموزشی ایجاد و مدیریت هرباریوم برگزاري کارگاه  92
هاي بیولوژیـک   آوري و نگهداري نمونه هاي آموزشی شناسایی، جمع برگزاري کارگاه  92

  )بانک ژن(
  آموزشی مرتبط با بخش دیرینه شناسی هاي تخصصی و برگزاري کارگاه   92
ریزي در جهت تقویت کمی وکیفی نیروهاي متخصص در امر ارزیابی و کنترل  برنامه  54

  صدا
  هاي آموزشی متوسطه و عالی با هدف حفاظت از محیط زیست  برنامه  92

  ها بهبود حالل 111
  بهبود حمل و نقل عمومی  54

  بهبود در احتراق سوخت 111
  ها یزي ساختمان هاي جاذب ارتعاشات در پی زي دستگاهبهسا  51

  تأسیسات صنعتی   هاي تهویه کارگیري سیستم به  121
  کارگیري فیلترها و تجهیزات غبارگیري  به  121
  هاي کاتالیزوري  کارگیري مبدل به  121
  سازي فرایند تولید در صنایع با توجه به نوع ماده مصرفی  بهینه  111
  ها  بجز شهرداري - ها و معابر  یابانپاکسازي خ 32

  



 80  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  ها ها و آنزیم پاکسازي زیستی از طریق باکتري  42
  پاکسازي شیمیایی از طریق تبخیرسازي   42
  پایش غیرمستمر منابع آالینده آب زیرزمینی   45
  پایش غیرمستمر منابع آالینده آب سطحی   45
  پایش غیرمستمر منابع آالینده خاك   45
  هاي شاخص پایش فرامرزي آالینده  13
  پایش مستمر منابع آالینده آب زیرزمینی   45
  پایش مستمر منابع آالینده آب سطحی   45
  پایش مستمر منابع آالینده خاك  45
  پایش زیستی  63
  بخش هوا محیط زیست –هاي اقتصادي  ها و بررسی پژوهش 14
  هاي زیست محیطی بخش هوا ژوهشپ 14
  بخش هوا محیط زیست –هاي کاربردي ویژه  پژوهش 14
  پیشگیري از آلودگی آب با پسماند بیمارستانی  31
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  )اقلیم(هاي پژوهشی حفاظت از آب و هوا  طرح  812
  هاي پژوهشی حفاظت از اتمسفر  طرح  812
  هاي زیرزمینی  هشی منابع آبهاي پژو طرح  84
  هاي پژوهشی منابع آالینده صوتی  طرح  85
  هاي پژوهشی منابع خاك  طرح  84
  ترمز و اگزوز بندي کاپوت، عایق  51
  ها در برابر صدا بندي ساختمان عایق  52
  آالت در برابر صدا ها و ماشین سازي لوله عایق  52
زیرزمینی و   للی به منظور حفاظت از منابع آبالم هاي بین نامه  عملیاتی کردن تفاهم  46

  سطحی
  المللی به منظور حفاظت ازخاك هاي بین نامه  عملیاتی کردن تفاهم  46
  هاي هوازي و غیر هوازي  فرایند استفاده از میکروارگانیسم  23
  سازي افراد نسبت به آلودگی هوا فعالیت آگاه 14
  در انتخاب محصوالت مخرب الیه اوزنسازي زیست محیطی افراد  فعالیت آگاه 14

  فعالیت ایجاد فضاي سبز 111
 ها شهرداري بجز ـ ها گذرگاه و ها  خیابان آبپاشی هاي فعالیت 32
  هاي آموزشی به منظور حفاظت از هوا و شرایط اقلیمی فعالیت 14
  اندازها رسانی حفاظت از تنوع زیستی و چشم هاي آموزشی و اطالع فعالیت  64
  رسانی مدیریت فاضالب هاي آموزشی و اطالع عالیتف  26
هـا در مراکـز    هاي سیار پایش آلـودگی صـوتی بـراي ثبـت داده     هاي ایستگاه فعالیت  53

  صنعتی
 ها شهرداري بجز -  ها گذرگاه و ها خیابان برفروبی هاي فعالیت 32

  ها بجز شهرداري -هاي پاك کردن گازهاي خروجی فعالیت  122
 ها شهرداري بجز -  زباله تخلیه هاي فعالیت 32
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
 ها شهرداري بجز - چاه نظافت و تخلیه هاي فعالیت  22
 ها شهرداري بجز -  زباله دفع و تخلیه ، آوري جمع هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز -زباله آوري جمع هاي فعالیت 32
  ها بجز شهرداري -از طبیعت و مناظر هاي حفاظت  فعالیت  62
 ها شهرداري بجز - زباله دفع هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - زباله دفن هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز -رفتگري هاي فعالیت 32
 ها شهرداري بجز - ها گذرگاه ها و خیابان پاشی شن هاي فعالیت 32
  اه بجز شهرداري - هاي کاهش صدا فعالیت  51
  هاي محیط زیستی سایر سازمان هاي داراي عضو فعالیت  94
 ها شهرداري بجز - لجن رسوب از جلوگیري به مربوط هاي فعالیت  22
 ها شهرداري بجز - گیر سیل هاي کانال از فاضالب دفع به مربوط هاي فعالیت  22
  )و جانور شناسی شناسی گیاههاي  باغ( هاي مربوط به ذخایر طبیت فعالیت  61
 ها شهرداري بجز ها زهکش و ها آبریزگاه نگهداري و مرمت به مربوط هاي فعالیت  22
  هاي مربوط به مناطق حفاظت شده فعالیت  61
 ها شهرداري بجز - ها گذرگاه ها و خیابان پاشی نمک هاي فعالیت 32
  هاي اجرایی و اداري  فعالیت  74
  )اقلیم(ا هاي آموزشی حفاظت از هوا و آب و هو فعالیت  14

  ها شهرداري بجز -هاي پاك کردن گازهاي خروجی فعالیت 111
  ها شهرداري بجز -هاي حفاظت از طبیعت و مناظر فعالیت 111
 ها  آوري زباله، تخلیه و دفع زباله ـ بجز شهرداري هاي رفتگري، جمع فعالیت 32

  هاي سازگاري تولیدات با محیط زیست فعالیت 111
  نایع سبزهاي ص فعالیت 111
  ها  هاي مربوط به دفع فاضالب و تخلیه چاه ـ بجز شهرداري فعالیت  22
  اندازها  حفاظت از تنوع زیستی و چشم و مدیریت قانونگذاري  64
  مناطق حفاظت شده  و مدیریت قانونگذاري  64
  رسانی مدیریت پسماند  ، مدیریت، آموزش و اطالعقانونگذاري  36
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  هاي حفاظت از محیط زیست هها  و هزین فعالیت  کد 
  و مدیریت فاضالب  قانونگذاري  26
  و کنترل آلودگی منابع آب پیشگیريقانونگذاري براي   46
  قرار دادن خطوط انتقال برق در زیر زمین  62
  کاهش سر و صدا در اماکن عمومی  51
  المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست  هاي مالی بین کمک  93
  هاي صنعتی ارخانهکنترل خاك ک  41
  هان غیر بومی یاکنترل گ  63
  کنترل و نظارت بر رادیو اکتیو محیط  73
  کویر زدایی  61
  گردآوري آمار موجود و مطالعات مربوط  46

  گوگردزدایی سوخت   112
 چاه تخلیه و کشی لجن  22
  سازي و پوشاندن سطح خاك متراکم  43
  ها بجز شهرداري –محیط بانی   61
  ها و سایر تجهیزات انتقال فاضالب  مخزن  22
  مدلسازي آلودگی صوتی ناشی از صداي ترافیک  51
  سازي انتشار آلودگی پسماند به منابع آب و خاك  مدل  83
  افزارهاي نوین  سازي کیفی منابع آب با استفاده از نرم مدل  82
  سازي کیفی منابع آب مدل  45
  مدیریت انرژي   14
  فاظت از هوا و شرایط اقلیمیمدیریت به منظور ح 14
  بخش هوا محیط زیست –) آلودگی هوا(مدیریت پسماندهاي شهري  14
  بخش هوا محیط زیست –) آلودگی هوا(مدیریت پسماندهاي صنعتی  14
  مدیریت ترافیک با هدف کاهش سر و صدا  54
  مدیریت مناسب پسماند بیمارستانی   36
  مدیریت مناسب پسماند صنعتی   36
  مدیریت مناسب پسماند عادي   36
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  مدیریت مناسب پسماند کشاورزي   36
  مدیریت مناسب پسماند معدنی  36
  مدیریت مناسب پسماند ویژه   36
  هاي وابسته داري و فعالیت مرتع  61
  هاي زیست محیطی مشارکت افراد در فعالیت 14
، ROPMEالمللـی ماننـد    هـاي بـین   اجراي آنالیزهاي مربوط به طـرح  مشارکت در  93

CEP ،POPs   
  هاي نو  سنجی جایگزینی انرژي مطالعات امکان  811
  مطالعات براي تعیین بهترین شرایط احتراق با توجه به نوع صنعت   811
  مطالعات براي تعیین سوخت جایگزین   811
  خش هوا محیط زیستب –وري  مطالعات بهبود امور و بهره 14
  مطالعات تأثیر آلودگی آب   82
  مطالعات تأثیر آلودگی پسماند   83

  مطالعات تأثیرات محیط زیستی مواد افزودنی به سوخت   811
  مطالعات تخصصی شناسایی گیاهان   86
  مطالعات تخصصی نشانگرهاي محیط زیستی   86
   ها ها و زیستگاه مطالعات ترمیم و حفاظت از گونه  86

  مطالعات تعیین مواد افزودنی مناسب سوخت   811
  بخش هوا محیط زیست –مطالعات جامع توسعه  14
  ها و ابزارهاي جدید پایش منابع آب زیرزمینی مطالعات در زمینه روش  84

  ها و ابزارهاي جدید پایش منابع آالینده هوا  مطالعات در زمینه روش  811
  بزارهاي جدید پایش منابع خاك ها و ا مطالعات در زمینه روش  84
  ها در محیط زیست  هاي انتشار آالینده مطالعات راه  88
  هاي نوین پایش پسماند  مطالعات روش  83
  هاي نوین پایش حفاظت از آب  مطالعات روش  82

  مطالعات سوخت ترکیبی مناسب   811
  بخش هوا محیط زیست –سنجی  مطالعات شناخت و امکان 14
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه تفعالی  کد 
  گان  مهره مطالعات مرتبط با تنوع زیستی بی  86
  داران  مطالعات مرتبط با تنوع زیستی مهره  86
  بخش هوا محیط زیست –اي  مطالعات و اجراي نمونه 14
ی بـه جنـین   یابکلینیکال برون تنـی اسـپرم و تخمـک جهـت دسـت     ارزیابی مطالعه   61

  ها هاي وحشی جانوري براي نگهداري در بانک ژن و تکثیر گونه از گونهآزمایشگاهی 
  خزندگان  بندي و ردهپراکنش  مطالعه جمعیت،  61
  تهدید و درمعرض اولویت بومی  با جانوري هاي وثبت ژنتیکی بر روي گونه ژنتیکی مطالعه  61
ـ   61 هـاي مختلـف    همطالعه ساختار ژنتیکی و تهیه شناسنامه مورفولوژیک و ژنتیک گون

  هاي در معرض تهدید تخصیصی با اولویت گونه
  مهره  هاي بی مطالعه فیلوژنی فسیل  61
  هاي تخصیصی، اسپوروپولن و داینوفالژله مطالعه کاربردي پالئوپالینولوژي فسیل  61
  هاي ماهی سازنده  مطالعه و بررسی پالئو اکولوژي و بازسازي محیط دیرینه فسیل  61
  داران  هاي مهره پالئو اکولوژي و بازسازي محیط دیرینه فسیلمطالعه و   61
  بخش هوا محیط زیست –نوین نظرسنجی  هاي فناوريمطالعه و کاربرد  14

  معاینه فنی خودرو   121
  هاي انتشار آلودگی صوتی معیارسنجی مدل  51
  مقررات و ضوابط انتخاب صنایع سبز 14

  سازي فنجدر واحدهاي اس CFCمواد جایگزین  112
  هاي تبرید سازنده سیستم در واحدهاي CFCمواد جایگزین  112
 هاي صنعتی نصب اسکرابر در کارگاه 121
  هاي صنعتی نصب الکتروفیلتر در کارگاه 121
  هاي پایش آلودگی هوا نصب ایستگاه 13

 هاي صنعتی نصب بگ فیلتر در کارگاه 121
  ریزها و حصارها نصب پرده، خاك  52
  هاي مقاوم در برابر صدا ب پنجرهنص  52
  هاي جاري نصب تاسیسات آالینده براي آبریزها و آب  41
  نصب توري و ایجاد مناطق امن   71
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  هاي صنعتی نصب سایر تجهیزات کنترل آلودگی هوا در کارگاه 121
  ر محل هاي پایش آلودگی هوا د نصب سیستم  13
  هاي پایش پسماند در محل  نصب سیستم  35
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی در محل  نصب سیستم  45
  هاي پایش فاضالب در محل  نصب سیستم  25

  هاي صنعتی نصب سیکلون در کارگاه 121
   EOPنصب، تعمیر و نگهداري از تجهیزات   121
  یا کاهش ذرات معلق هاي حذف  نصب، تعمیر و نگهداري سیستم  122
  اي  گیري و کنترل گازهاي گلخانه نظارت بر اندازه  13
  نظارت بر چگونگی استفاده از فاضالب تصفیه شده در مصارف کشاورزي  25
  هاي تصفیه نظارت بر سیستم  25
نظارت بر صنایع به منظور ایجاد سیستم تصـفیه خانـه بـراي فاضـالب صـنعتی بـه         25

  ی تا حد استانداردمنظور کاهش بار آلودگ
  خانه فاضالب انسانی  نظارت بر صنایع به منظور ایجاد سیستم تصفیه  25
  سطحی هاي آب به شده تصفیه هاي فاضالب تخلیه چگونگی بررسی منظور برصنایع به نظارت  25
هـاي تصـفیه شـده بـه      نظارت بر صنایع به منظور بررسی چگونگی تخلیه فاضـالب   25

  هاي زیر زمینی آب
هـاي تصـفیه شـده بـه      نظارت بر صنایع به منظور بررسی چگونگی تخلیه فاضـالب   25

  مخازن پشت سد
کارگیري مجـدد   کننده و به نظارت بر صنایع جهت بررسی وضعیت تصفیه آب خنک  25

  آن در چرخه تولید
  هاي انسانی و صنعتی  نظارت بر صنایع جهت جداسازي شبکه فاضالب  25
   نظارت بر کیفیت هوا  13
  گیاهیهاي  نظارت بر وضعیت ورود و خروج نمونه  63
شـده بـه منـابع     تصفیه هاي تخلیه فاضالب چگونگی نظارت برصنایع به منظور بررسی  25

  خاك
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  یستبخش هوا محیط ز –ها و اقدامات  فعالیت  ها، طرح  ها، نظارت و ارزشیابی برنامه 14
  در حد استاندارد  pHتصفیه فاضالب به منظور تنظیم  هاي سیستمنظارت و کنترل   25
تصفیه فاضالب بـه منظـور تنظـیم هـدایت الکتریکـی       هاي سیستمنظارت و کنترل   25

)EC  (در حد استاندارد  
انگـل در حـد    تصفیه فاضالب به منظـور کـاهش تخـم    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد
فرم در حد  تصفیه فاضالب به منظور کاهش توتال کلی هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد
تصفیه فاضالب به منظور کاهش چربی و روغن در حد  هاي سیستمو کنترل   نظارت  25

  استاندارد 
شوینده هاي (تصفیه فاضالب به منظور کاهش دترجنت هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  ستاندارد در حد ا) شیمیایی
فـرم مـدفوعی در    تصفیه فاضالب به منظور کاهش کلی هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش آرسـنیک در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضـالب صـنایع بـه منظـور کـاهش اکسـیژن        هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد )  COD( یمیاییخواهی ش
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش آلـومینیم در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش آهـن در حـد    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
کاهش بـاریم در حـد   تصفیه فاضالب صنایع به منظور  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
ر در حـد      هاي سیستمنظارت و کنترل   25 تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش بـ

  استاندارد
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
وم در ریلیـ تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش ب   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش جیوه در حـد   هاي سیستمکنترل نظارت و   25

  استاندارد
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش درجه حـرارت    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش رنـگ در حـد    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش روي  در حـد    هاي سیستمترل نظارت و کن  25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سـرب در حـد    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سلنیم در حـد   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سولفات در حد  هاي تمسیسنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش سـولفیت در     هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش سولفید در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
نور تخصیصتصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش س هاي مسیستنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش فرمالدئید در  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش فلوراید در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
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  هاي حفاظت از محیط زیست و هزینه  ها فعالیت  کد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش فنـل درحـد     هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش کـادمیوم در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
کاهش کبالت در حد تصفیه فاضالب صنایع به منظور  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش کدورت در حد  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
در   3تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش کُـرُم     هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
در   6اهش کُـرُم  تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـ   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کـاهش کلـر آزاد در    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش کلرایـد  در     هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد
ر کاهش کلسیم در حد تصفیه فاضالب صنایع به منظو هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش لیتیم در حـد   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش مـس در حـد    هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
منگنز در حد تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش منیـزیم در     هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد 
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش مواد رادیواکتیو  هاي سیستم و کنترل  نظارت   25

  در حد استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش مولیبدن در  هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حداستاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظور کاهش نیکل در حـد   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
تصفیه فاضالب صنایع به منظـور کـاهش و انـادیم  در     هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  حد استاندارد
تصفیه فاضـالب صـنایع بـه منظـور کنتـرل و افـزایش        هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  در حد استاندارد)  DO( اکسیژن محلول 
صنایع به منظورکاهش فسفات برحسب  فاضالب   تصفیه  هاي سیستمو کنترل  نظارت   25

  فسفر درحد استاندارد 
اهش نقـره در حـد   تصفیه فاضالب صنایع بـه منظورکـ   هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  استاندارد 
منظور کاهش نیتریت برحسب  صنایع به تصفیه فاضالب   هاي سیستم و کنترل  نظارت   25

NO2  در حد استاندارد  
تصفیه فاضالب صـنایع بـه منظـور کـاهش کـل ذرات        هاي سیستمنظارت و کنترل   25

  معلق درحد استاندارد 
صنایع به منظور کاهش کل مواد جامـد  تصفیه فاضالب  هاي سیستمنظارت وکنترل   25

  محلول و معلق درحد استاندارد 
تصفیه فاضالب صـنایع بـه منظـور کـاهش مـواد قابـل        هاي سیستمنظارت وکنترل   25

  نشینی درحد استاندارد ته
منظور کاهش نیترات برحسب   به صنایع  تصفیه فاضالب   هاي سیستم نظارت وکنترل   25

3NO  درحد استاندارد  
تصفیه فاضالب صنایع به منظورکاهش اکسیژن خواهی  هاي سیستمنظارت وکنترل   25

  در حد استاندارد )  BOD(زیستی 
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
منظورکـاهش آمـونیم برحسـب     بـه  صنایع تصفیه فاضالب هاي سیستم نظارت وکنترل  25

4NH  درحد استاندارد  
  و پیشگیري از آلودگی خاك نظارت،کنترل  46
  نظارت،کنترل و پیشگیري از آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی  46

  ها شهرداري بجز -ها و مراتع نگهداري از جنگل 111
  نگهداري و تعمیر تجهیزات انتقال فاضالب   22
   آالیندهبرداري از منابع  نمونه  45
  گی در آب زیرزمینی و رسوبآلود هاي شاخصبرداري کمی و کیفی از  نمونه  45
  هاي آلودگی در آب سطحی و رسوب برداري کمی و کیفی از شاخص نمونه  45
  هزینه ابزارهاي الزم سیستم پایش پسماند  35
  هزینه ابزارهاي الزم سیستم پایش فاضالب  25
  هاي پایش آلودگی هوا هزینه ابزارهاي الزم و کامپیوتر سیستم  13
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی زم و کامپیوتر سیستمهزینه ابزارهاي ال  45

  هزینه اجتماعی مصرف بنزین معمولی 111
  هاي فسیلی هزینه احتراق سوخت 121
  هاي پایش آلودگی صوتی هزینه احداث ایستگاه  53

جهت تعیین محـل مناسـب بـه منظـور احـداث      ) یابی مکان(ارزیابی محیطی   هزینه  111
  شهرك صنعتی 

  هزینه آزمایش مجدد در صورت نبود انطباق با استانداردهاي تعیین شده   121
  هزینه استفاده از بنزین بدون سرب   112
  هاي کم گوگرد  هزینه استفاده از سوخت  112
  تر  هزینه استفاده از محصوالت پاك  112
  هزینه استفاده از وسایل نقلیه پاك   112
  هاي نو ه از انرژيهزینه استهالك تجهیزات استفاد  111
  رسانی  هزینه استهالك در فرایند سوخت  111
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیر فنی براي پایش پسماند  35
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیر فنی براي پایش فاضالب   25
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  و پایش آلودگی هوا  برداري نمونههاي  یستگاههزینه اسکان و خدمات فنی و غیرفنی ا  13
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیرفنی براي پایش آب زیرزمینی و سطحی  45
  هزینه اسکان و خدمات فنی و غیرفنی براي پایش خاك  45

  هزینه اصالحات در منابع احتراقی صنایع جهت کاربرد سوخت جدید   111
  بع آب زیرزمینی سازي و تخریب منا هزینه آلوده  35
  سازي و تخریب منابع آب سطحی  هزینه آلوده  35
  سازي و تخریب منابع خاك  هزینه آلوده  35

  سازي مکان معاینه فنی خودرو  هزینه آماده  121
  هزینه انتقال تکنولوژي و تأسیسات صنایع به شهرك صنعتی   111
  ز معاینه فنی هزینه انجام تعمیرات خودرو براي خودروهاي مردودي ا  121
  سنجی سیستم پایش آلودگی هوا  هزینه انجام مطالعات امکان  13
  سنجی سیستم پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی هزینه انجام مطالعات امکان  45
  سنجی سیستم پایش فاضالب  هزینه انجام مطالعات امکان  25

هري، روسـتایی  بخش مسکن، عمران ش -هزینه ایجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومی 111
  و عشایري

  هزینه بازیافت مواد باقیمانده از سوخت   111
  هزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی  45
  هاي پایش آلودگی هوا هزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه  13
  هاي پایش پسماند هزینه بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه  35
  هاي پایش فاضالب  داشت و ایمنی در آزمایشگاههزینه به  25

  سازي فرایند تولید   هزینه بهینه  111
  بخش هوا محیط زیست –هاي اقتصادي  ها و بررسی هزینه پژوهش 13
  هاي زیست محیطی بخش هوا هزینه پژوهش 13
  بخش هوا محیط زیست –هاي کاربردي ویژه  هزینه پژوهش 13
  وتورخانه به سیستم ذخیره انرژي هزینه تأمین تجهیزات م  14
  بخش هوا محیط زیست –هاي پژوهشی  هزینه تأمین زیرساخت 13

  هزینه تجهیزات احتراقی متناسب با سوخت   111
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  رسانی  هزینه تجهیزات تغییر در فرایند سوخت  111
  ها از فاضالب    ا و هیدروکربنه هزینه تجهیزات جداسازي روغن  23

  هزینه تجهیزات معاینه فنی خودرو   121
  هزینه تصفیه سوخت   111
  هزینه تصفیه و دفع پسماندهاي آزمایشگاهی   35

  هزینه تعمیرات و نگهداري تجهیزات   111
  هزینه تعمیرات و نگهداري تجهیزات به منظور حفاظت از الیه اوزن  122
  خدمات و نگهداري تجهیزات پایش پسماندهزینه تعمیرات،   35
  هزینه تعمیرات، خدمات و نگهداري تجهیزات پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی  45
  هزینه تعمیرات، خدمات و نگهداري تجهیزات پایش فاضالب  25

  سازي به تکنولوژي سازگار  با الیه اوزن هزینه تغییر خط تولید واحدهاي اسفنج 112
هاي تبرید به تکنولوژي سازگار  بـا   ر خط تولید واحدهاي سازنده سیستمهزینه تغیی 112

  الیه اوزن
  رسانی  هزینه تغییر در فرایند سوخت  111
  هزینه تغییر کاربري اراضی موجود بعد از انتقال صنایع   111
  هزینه تغییرات یا اصالحات در سیستم احتراق   111
  ایش آلودگی هوا هزینه تملک زمین جهت ساخت ایستگاه پ  13
  هزینه تملک زمین جهت ساخت ایستگاه پایش خاك و آب زیرزمینی و سطحی  45

  هزینه تنظیم خودرو 121
  برداري براي پایش پسماند  هزینه تهیه ابزارهاي نمونه  35
  برداري براي پایش فاضالب  هزینه تهیه ابزارهاي نمونه  25
  ر پایش فاضالبهزینه تهیه اطالعات و مستندات به منظو  25
  مستندات به منظور پایش پسماند هزینه تهیه اطالعات و  35
  گیري گازهاي خروجی اگزوز اتومبیل  هزینه تهیه دستگاه اندازه  13
  بخش هوا محیط زیست –افزارهاي پایه و کاربردي  هزینه تهیه نرم 13
  هاي پایش آلودگی صوتی هزینه جابجایی ایستگاه  53
  هاي پایش آلودگی هوا ی ایستگاههزینه جابجای  13
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  هاي پایش خاك، آب زیرزمینی و سطحی هزینه جابجایی ایستگاه  45
  هاي پژوهشی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی هزینه چاپ طرح  64
  اي هزینه حفظ و نگهدادري، کالیبراسیون دوره  13
  اي  نگهداري، کالیبراسیون دوره هزینه حفظ و  25
  اي پایش پسماند  هزینه حفظ و نگهداري، کالیبراسیون دوره  35
  و پایش آلودگی هوا برداري نمونههاي  ها از ایستگاه هزینه حمل و نگهداري نمونه  13
  ها براي پایش پسماند هزینه حمل و نگهداري نمونه  35
  پایش خاك و آب زیرزمینی و سطحیبراي ها  نمونه هزینه حمل و نگهداري  45
  ها براي پایش فاضالب هزینه حمل و نگهداري نمونه  25

  هاي کنترلی  هزینه خرید سیستم  111
  هزینه خرید منبع احتراقی متناسب با سوخت جدید   111
  ها شهرداري بجز -هزینه درختکاري و ایجاد فضاي سبز 111
  سازي فاضالب  نشین هزینه دستگاه ته  23
  هزینه دستگاه فیلتراسیون فاضالب   23
  سازي فاضالب  هزینه دستگاه لخته  23

  هزینه دفع مواد باقیمانده از سوخت تصفیه شده   111
  هاي پایش آلودگی صوتی اندازي ایستگاه هزینه راه  53
  هاي پایش آلودگی هوا اندازي ایستگاه هزینه راه  13
  خاك، آب زیرزمینی و سطحیهاي پایش  اندازي ایستگاه هزینه راه  45

  هاي نو  هزینه ساخت تجهیزات استفاده از انرژي  111
  هاي خورشیدي هزینه سوخت 112
  هاي کم گوگرد هزینه سوخت 111
  هزینه طراحی تجهیزات مورد استفاده جهت تولید انرژي نو   111
ت از الیـه  هزینه طراحی تکنولوژي متناسب با مواد اولیه جایگزین به منظـور حفاظـ    122

  اوزن
  هزینه طراحی تکنولوژي مناسب با مواد اولیه جایگزین   111
  هاي کنترلی  هزینه طراحی سیستم  111
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  هزینه طراحی و احداث فضاي سبز   111
  هزینه فرایند افزایش مواد به سوخت   111
  ها شهرداري بجز -ن گازهاي خروجیهاي پاك کرد هزینه فعالیت 111
  ها شهرداري بجز -هاي حفاظت از طبیعت و مناظر هزینه فعالیت 111
  اي تجهیزات  هزینه کالیبراسیون دوره  13
  اي تجهیزات پایش پسماند هزینه کالیبراسیون دوره  35
  اي تجهیزات پایش فاضالب هزینه کالیبراسیون دوره  25
  هاي پایش پسماند زمایشگاههزینه کنترل کیفی در آ  35
  هاي پایش فاضالب  هزینه کنترل کیفی در آزمایشگاه  25
اي در آزمایشگاه پایش خاك و آب زیرزمینی  هاي دوره هزینه کنترل کیفی و بازرسی  45

  و سطحی
  هاي پایش آلودگی هوا اي در آزمایشگاه هاي دوره هزینه کنترل کیفی و بازرسی  13

  گهداري شرایط بهینه احتراق هزینه کنترل و ن  111
  هزینه گوگردزدائی مواد خام قبل از شروع فرآیند تولید 111
  CFCهزینه مصرف گازهاي   122
  هاي پایش آلودگی صوتی یابی ایستگاه هزینه مکان  53
  هاي پایش آلودگی هوا یابی ایستگاه هزینه مکان  13
  مینی و سطحیهاي پایش خاك، آب زیرز یابی ایستگاه هزینه مکان  45

  ها ماشینتصفیه گازهاي اگزوز هزینه نصب  و نگهداري فیلترهاي  121
  هزینه نصب و راه اندازي تکنولوژي جایگزین به منظور حفاظت از الیه اوزن  122
  هاي نو اندازي تجهیزات استفاده از انرژي هزینه نصب و راه  111
  اندازي تکنولوژي جایگزین  هزینه نصب و راه  111
  هاي کنترلی  اندازي سیستم هزینه نصب و راه  111
  هاي پایش آلودگی هوا هزینه نصب و نگهداري ایستگاه 13

  هزینه نصب، نگهداري، تعمیر و استهالك تجهیزات معاینه فنی خودرو    121
  ها شهرداري بجز -ها و مراتع هزینه نگهداري از جنگل 111
  هاي نو ستفاده از انرژيهزینه نگهداري و تعمیرات تجهیزات ا  111
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  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
  هزینه واردات یا خرید مواد اولیه جایگزین   111
  هزینه واردات یا خرید مواد اولیه جایگزین به منظور حفاظت از الیه اوزن  122
  لهاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش حمل و نق هزینه 14
هاي اجتماعی اکسـیدهاي نیتـروژن انتشـاریافته از بخـش خـانگی؛ تجـاري و        هزینه 14

  عمومی
  هاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش صنایع هزینه 14
  هاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشاریافته از بخش کشاورزي هزینه 14
  ها یافته از بخش نیروگاههاي اجتماعی اکسیدهاي نیتروژن انتشار هزینه 14
ــروژن انتشــاریافته از   هزینــه 14 ــاي اجتمــاعی اکســیدهاي نیت هــاي  بخــش تمــامیه

  کننده انرژي مصرف
 اکسید سولفور انتشاریافته از بخش حمل و نقل هاي اجتماعی دي هزینه 14
  اکسید سولفور انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید سولفور انتشاریافته از بخش صنایع هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید سولفور انتشاریافته از بخش کشاورزي هاي اجتماعی دي هزینه 14
هـاي   بخـش  تمـامی اکسـید سـولفور انتشـاریافته از بخـش      هاي اجتماعی دي هزینه 14

 کننده انرژي مصرف
 ها اریافته از بخش نیروگاهاکسید سولفور انتش هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش حمل و نقل هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هاي اجتماعی دي هزینه 14
 اکسید کربن انتشاریافته از بخش صنایع هاي اجتماعی دي هزینه 14
 ید کربن انتشاریافته از بخش کشاورزياکس هاي اجتماعی دي هزینه 14
 ها اکسید کربن انتشاریافته از بخش نیروگاه هاي اجتماعی دي هزینه 14
کننـده   هاي مصـرف  بخش تمامیاکسید کربن انتشاریافته از  هاي اجتماعی دي هزینه 14

 انرژي
 هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش حمل و نقل هزینه 14
  ي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومیها هزینه 14
 هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش صنایع هزینه 14

  



 104  هاي حفاظت از محیط زیست در ایران  هزینهها و  بندي فعالیت طبقه

  هاي حفاظت از محیط زیست ها  و هزینه فعالیت  کد 
 هاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از بخش کشاورزي هزینه 14
 ها انتشاریافته از بخش نیروگاههاي اجتماعی ذرات معلق  هزینه 14
 کننده انرژي هاي مصرف بخش تمامیهاي اجتماعی ذرات معلق انتشاریافته از  هزینه 14
 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش حمل و نقل هزینه 14
 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هزینه 14
 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش صنایع زینهه 14
 هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش کشاورزي هزینه 14
 ها هاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از بخش نیروگاه هزینه 14
کننـده   رفهاي مص بخش تمامیهاي اجتماعی مونواکسید کربن انتشاریافته از  هزینه 14

 انرژي
 هاي انتشاریافته از بخش حمل و نقل هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
  هاي انتشاریافته از بخش خانگی؛ تجاري و عمومی هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 هاي انتشاریافته از بخش صنایع هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 شاریافته از بخش کشاورزيهاي انت هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
 ها هاي انتشاریافته از بخش نیروگاه هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14
کننـده   هاي مصـرف  بخش تمامیهاي انتشاریافته از  هاي اجتماعی هیدروکربن هزینه 14

 انرژي
  هاي بازسازي معادن و منابع متروکه هزینه  62
هاي سطحی، زیـر   و پاکسازي آلودگی آب، کنترل پیشگیريهاي  هزینه اجراي پروژه  46

  زمینی 
  هاي آموزشی هزینه برگزاري کارگاه و دوره  46
  و ایجاد فضاي مناسب آزمایشگاهی تخصیصهزینه   63
  و آموزشی مدیریت فاضالب قانونگذاريهاي  مرتبط با فعالیت هاي هزینه  26
  مایشگاهیآز هزینه وسایل، تجهیزات صحرایی، وسایل و تجهیزات و مواد  63
64  
  

و آموزشی حفاظـت از تنـوع زیسـتی و     قانونگذاريهاي  هاي مرتبط با فعالیت هزینه
  اندازها چشم

  بخش هوا محیط زیست –المللی  هاي کاربردي بین همکاري در پژوهش 14
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  فصل سوم 
  ایی هاي مقایسه جدول
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  ٢٠٠٠و ١٩٩٤ بندي طبقه ايي مقايسه هاي جدول -بخش اول
  CEPA 2000بندي  طبقه  CEPA 1994بندي  طبقه

   )اقليم( وهوا آبهوا و حفاظت از  -١
  پيشگيري از آلودگي طي فرايند توليد  -١١
  به منظور حفاظت از هوا  -١١١
و ) اقلـيم (وهـوا   آب به منظور حفاظـت از  -١١٢
  زنواليه ا
هـاي   خروجـي و سيسـتم  تصفيه گازهـاي   -١٢

  تهويه هوا 
  هوا نظور حفاظت ازبه م -١٢١
و  )اقلـيم ( وهـوا  آب به منظور حفاظت از  -١٢٢
  ن وزاليه ا
  ...ها و  آزمايشگاهكنترل، گيري،  اندازه -١٣
وهـوا   ي حفاظت ازهوا و آبها فعاليتساير  -١٤

    )اقليم(

  بدون تغيير

  )پساب(مديريت فاضالب  -٢
  طي فرايند توليدگيري از آلودگي پيش -٢١
  البهاي فاض شبكه -٢٢
  تصفيه فاضالب -٢٣
  كننده خنكهاي  تصفيه آب -٢٤
  ...ها و  گيري، كنترل، آزمايشگاه اندازه -٢٥
ــتســاير  -٢٦ ــا فعالي ــديريت فاضــالب ه ي م

  )پساب(

  بدون تغيير
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  CEPA 2000بندي  طبقه  CEPA 1994بندي  طبقه
   مديريت پسماند -٣
  طي فرايند توليداز آلودگي  پيشگيري -٣١
  پسماند  ) جايي جابه(انتقال آوري و  جمع -٣٢
  تصفيه و دفع پسماند خطرناك -٣٣
  پسماند خطرناك تصفيه حرارتي -٣٣١
  خطرناك دفن پسماند -٣٣٢
پسـماند   تصـفيه و دفـع   هـاي  ساير روش -٣٣٣

  خطرناك
  تصفيه و دفع پسماند غيرخطرناک  -٣٤
  سوزاندن پسماند غيرخطرناک -٣٤١
  ر زير خاکدفن پسماند غيرخطرناک د -٣٤٢
هـای تصـفيه و دفـع پسـماند      ساير روش -٣٤٣

  غيرخطرناک
  ...و  ها آزمايشگاهگيري، کنترل،  اندازه -٣٥
  ي مديريت پسماند ها ساير فعاليت -٣٦

  بدون تغيير
اين بخـش شـامل مـوارد تصـفيه      :توجه( 

ــماندهاي  ــاپسـ ــايين،   بـ ــو پـ راديواكتيـ
نظافـت و جــارو كــردن   ،ســازي كمپوسـت 
  .)ت استو بازياف خيابان

ــاک و آب  -٤ ــت از خـ ــای  حفاظـ هـ
 زيرزميني 

   ها آاليندهاز نفوذ  پيشگيري -٤١
  رفع آلودگی خاک -٤٢
  ...و  ها آزمايشگاهگيري، کنترل،  اندازه -٤٣
ــت -٤٤ ــاي حفاظــت ســاير فعالي ــاكاز  ه  و خ
  زيرزميني هاي آب
  
  
  

حفاظت و ترميم خاك و منـابع آب   -٤
 زير زميني و سطحي

  آاليندهنفوذ از  پيشگيري -٤١
  پاکسازی خاک و منابع آب -٤٢
 سـاير و  فرسايشحفاظت از خاک در برابر  -٤٣

  عوامل مخرب فيزيكي
  زدايي خاك پيشگيري، ترميم و نمك -٤٤
  ...و  ها آزمايشگاهگيري، کنترل،  اندازه -٤٥
 ،و تـرميم خـاك   هاي حفاظت ساير فعاليت -٤٦

  و سطحي  آب زيرزمينيمنابع 
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  CEPA 2000بندي  طبقه  CEPA 1994بندي  طبقه
به استثنای (ها   کاهش صدا و  لرزش -٥

 )کار  حفاظت از محيط
ای و  صدا و لرزش ناشی از  ترددهای جاده -٥١
   ريلي
  مستمر در مبداء پيشگيرانهاصالحات  -٥١١
  ساخت تأسيسات ضدصدا و ارتعاش -٥١٢
  هواييسر و صدای  حمل و نقل  -٥٢
  مستمر در مبداء انهپيشگيراصالحات   -٥٢١
  ضدصدا و ارتعاش تأسيساتساخت  -٥٢٢
 فراينـدهاي سر و صـدا و لـرزش ناشـی از     -٥٣

  صنعتی
  ...و  ها آزمايشگاهگيري، کنترل،  اندازه -٥٤ 
ها   هاي کاهش صدا و لرزش ساير فعاليت -٥٥ 
  )کار  محيط به استثنای حفاظت از(

  

بـه اسـتثنای   (کاهش صدا و لرزش  -٥
  )کار  يطحفاظت از مح

و مـداوم    پيشـگيرانه هـاي اصـالحي    اقدام -٥١
  منبع صدا 

  ريليای و  حمل و نقل جاده -٥١١
  هواييحمل و نقل  -٥١٢
سر و صداهای صنعتی  و سر و صـداهای   -٥١٣
  ديگر
  ساخت تجهيزات ضد صدا و لرزش -٥٢
  ريليای و  های جاده حمل و نقل -٥٢١
  هواييحمل و نقل  -٥٢٢
  نعتی سرو صداهای ص -٥٢٣
  ...و  ها آزمايشگاهگيري، كنترل،  اندازه -٥٣
بـه  (کاهش صدا و لرزش  يها ساير فعاليت -٥٤

  )کار  استثنای حفاظت از محيط
ــت -٦ ــتي و  از حفاظـ ــوع زيسـ تنـ

   اندازها  چشم
  هاي گياهي و جانوري حفاظت از گونه -٦١
ي هـا  و زيسـتگاه  انـدازها  چشـم حفاظت از  -٦٢
  ها گونه
  ها نگلحفاظت از ج -٦٢١
هاي مختلف گياهي  بازسازي و احياي گونه -٦٣

  ي آنها زيستگاهبازسازي و و جانوري 
  آبمنابع نگهداري و پاكسازي  -٦٤
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٦٥
تنوع زيستي و  از حفاظت يها ساير فعاليت -٦٦

  اندازها چشم

ــت -٦ ــتي و   از حفاظـ ــوع زيسـ تنـ
   اندازها  چشم

ــه ظــتحفا -٦١ ــاي گون ــازي و احي ــا و  ، بازس ه
  ها  زيستگاه

طبيعــي و   انــدازهاي  چشــم حفاظــت از   -٦٢
  طبيعي نيمه
  ...ها و  گيري، كنترل، آزمايشگاه اندازه -٦٣
تنوع زيستي و  از حفاظتي ها ساير فعاليت -٦٤

  اندازها چشم
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  CEPA 2000بندي  طبقه  CEPA 1994بندي  طبقه
بـــه (تشعشـــع حفاظـــت در برابر -٧

ــااســتثناي  ــاي هســته ه نيروگ و  اي  ه
  ) تأسيسات نظامي

  محيط اطرافحفاظت از  -٧١
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٧٢
تشعشـع  حفاظت در برابري ها ساير فعاليت -٧٣

تأسيسـات  و اي  هاي هسـته  ه نيروگابه استثناي (
  )نظامي

ايمني  بجز( تشعشعحفاظت در برابر -٧
  ) بيروني

  محيط اطرافت از حفاظ -٧١
ــماندهاي بــا   حمــل و نقــل  -٧٢  و دفــع پس
  اكتيو باالراديو
  ...ها و  ، كنترل، آزمايشگاهگيري اندازه -٧٣
 تشعشعحفاظت در برابر  يها ساير فعاليت -٧٤

  )ايمني بيروني بجز(
  تحقيق و توسعه -٨
   )اقليم( وهوا آبهوا و حفاظت از  -٨١
  اطراف حفاظت از هواي محيط -٨١١
  اتمسفر و شرايط اقليميحفاظت از  -٨١٢
  حفاظت از آب -٨٢
  پسماند -٨٣
و  هاي زيرزميني حفاظت از خاك و آب -٨٤

  سطحي 
  صدا و لرزش كاهش سر و -٨٥
  ها ها و زيستگاه حفاظت از گونه -٨٦
  تشعشعحفاظت در برابر  -٨٧
ــژوهشســاير  -٨٨ ــا پ ــه محــيط  ه در زمين

  زيست 

  بدون تغيير

ــت  -٩ ــاير فعالي ــاي ح س ــت ازه   فاظ
  محيط زيست

  اداره عمومي محيط زيست -٩١
  رساني آموزش عملي، نظري و اطالع  -٩٢
ــت -٩٣ ــه فعاليـ ــاي داراي هزينـ ــاي هـ   هـ

  غيرقابل تفكيك
بندي نشـده در   هاي طبقه ساير فعاليت -٩٤

  جاي ديگر

هاي حفاظت از محـيط   ساير فعاليت -٩
  زيست

  مديريت و اداره عمومي محيط زيست -٩١
  ...مومي ، مقررات و اداره ع-٩١١
  محيط زيستيمديريت -٩١٢
  رساني آموزش عملي، نظري و اطالع  -٩٢
هاي غيرقابـل   هاي داراي هزينه فعاليت -٩٣

  تفكيك
بندي نشـده در   طبقه هاي ساير فعاليت -٩٤

  جاي ديگر
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   پيوست:دوم  بخش
  

دانمارك، آلمـان،  كنندگان از كشورهاي استراليا، بوتسوانا، كانادا، شيلي، چين،  شركت -١
فنالند، فرانسه، اندونزي، ايتاليا، كره، مكزيك، مغولستان، هلنـد، نـروژ، سـوئد، سـوئيس،     

، (EUROSTAT) انگلسـتان، آمريكــا، زيمبــابوه و نماينـدگاني از ســازمان آمــار اروپــا  
توسـعه و  ، سـازمان  )IMF(المللـي پـول    ، صندوق بـين )FAO(سازمان خواربار جهاني 

، )UNEP( متحـد  محيط زيست سازمان ملل ، برنامه)OECD(ادي هاي اقتص همكاري
نفـر   ٥٠از ميـان   .بودنـد  و بانـك جهـاني  ) UNSD( متحـد ملـل   بخش آمـار سـازمان  

المللي  هاي دولتي و بين كنندگان از دفاتر آماري، ساير سازمان كننده، اكثر شركت شركت
  .و مراكز دانشگاهي حضور داشتند

بــا ســاير  CEPA 1994بنــدي  در طبقــه شــدههده مشــا ياهــ برخــي از اخــتالف -٢
به عنـوان مثـال   . وجود ندارد CEPA 2000بندي  در طبقه ،المللي هاي بين بندي طبقه

 ٠٥١٠در كد  تصفيه پسماندهاي با راديواكتيو) COFOG(بندي وظايف دولت  در طبقه
 تصفيه پسماندهايشامل  CEPA 1994بندي  كه طبقهبندي شده است در حالي  طبقه

   .گيرد دربر نمياست اما تصفيه پسماندهاي با راديواكتيو باال را  پايينبا راديواكتيو 
  

  
  
  
 


