وزارت جهاد کشاورزی -وزارت کشور
وزارت راه و ترابری -وزارت بهداشت،درمان و آموزش پسشکی -وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست
قَضاي ػالي حفاظت هحيظ ظيؿت زض جلؿِ هَضخ  1389/1/29مويؿيَى اهَض ظيطتٌايي ،نٌؼت ٍ هحيظ
ظيؿت تٌا تِ پيكٌْاز قواضُ  1-44245هَضخ  1388/7/23ؾاظهاى حفاظت هحيظ ظيؿت ٍ تِ اؾتٌاز هازُ
( )11قاًَى هسيطيت پؿواًسّا – ههَب  -1383ضَاتظ ٍ ضٍقْاي هسيطيت اجطايي پؿواًسّاي مكاٍضظي ضا
تِ قطح ظيط هَافقت ًوَز:

« ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی »
ماده ٍ -1اغُ ّا ٍ انغالحات ظيط زض هؼاًي هكطٍح هطتَط تِ ماض هي ضًٍس:
الف -قانون :قاًَى هسيطيت پؿواًسّا – ههَب 1383
ب -سازمان  :ؾاظهاى حفاظت هحيظ ظيؿت
پ -ضوابط پسماند پسشکی :ضَاتظ ٍ ضٍقْاي هسيطيت اجطايي پؿواًسّاي پعقني ٍ
پؿواًسّاي ٍاتؿتِ هَضَع تهَية ًاهِ قواضُ /15871ت38459ك هَضخ 1387/2/8
ت -پسماند عادی کشاورزی :پؿواًسّايي مِ تِ نَضت هؼوَل اظ فؼاليت ّاي مكاٍضظي ٍ
نٌايغ ٍاتؿتِ تِ آى زض قْطّا ٍ ضٍؾتاّا تَليس هي قَز.
ث -پسماندهای ویژه کشاورزی :پؿواًسّاي ٍيػُ مكاٍضظي مِ زاضاي يني اظ ذَال ذغطًاك
اظ قثيل ؾوي تَزى ،تيواضي ظايي ،قاتليت اًفجاض يا اقتغال ،ذَضًسگي ٍ هكاتِ آى تاقٌس ٍ يا ًياظ تِ
هسيطيت ذال زاضًس.
ج -بی خطر سازی :اقساهاتي مِ ٍيػگي ذغطًاك تَزى پؿواًسّاي مكاٍضظي ضا ضفغ ًوايس.
چ -تفکیك پسماند کشاورزی :جساؾاظي ترف قاتل اؾتفازُ پؿواًس جْت تاظيافت
ح -تولید کننده پسماند :افطاز حقيقي ٍ حقَقي مِ زض ًتيجِ فؼاليت ّاي آًاى پؿواًسّاي
ػازي ٍ ٍيػُ مكاٍضظي ايجاز هي قَز.
تبصره -ؾايط تؼاضيف هٌسضج زض ايي ضَاتظ ّواى تؼاضيف قاًَى ٍ آييي ًاهِ اجطايي آى هَضَع
تهَية ًاهِ قواضُ /38488تّ32561ـ هَضخ  1384/5/1هي تاقس.
ماده ٍ -2ظاضت جْت مكاٍضظي هَظف اؾت تا ضػايت قَاًيي ٍ هقطضات هطتَط ًؿثت تِ اجطاي هَاضز ظيط
اقسام ًوايس.
الف -تطٍيج ٍ آهَظـ تَليس مٌٌسگاى ٍ ضٍؾتائياى زض ضاؾتاي ماّف پؿواًس مكاٍضظي تا ّوناضي
هسيطيت اجطايي پؿواًس هَضَع هازُ ( )7قاًَى ٍ تا اؾتفازُ اظ ذسهات فٌي ترف ذهَني ٍ
تؼاًٍي

ب -تسٍيي ٍ اتالؽ زؾتَضالؼول حول ٍ ًقل (قطايظ ًگْساضي تْساقتي ٍ پيف ؾطهازّي) اًَاع
هحهَالت مكاٍضظي جْت ماّف تَليس پؿواًس هطتَط تِ حول ٍ ًقل هحهَالت مكاٍضظي تا
ّوناضي ٍظاضتراًِ ّاي ضاُ ٍ تطاتطي ٍ تْساقت ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقني
پ -تسٍيي اؾتاًساضزّاي تؿتِ تٌسي هحهَالت مكاٍضظي تا ّوناضي هؤؾؿِ اؾتاًساضز ٍ
تحقيقات نٌؼتي ايطاى
تبصره – ًحَُ ًگْساضي هحهَالت مكاٍضظي تايس زض تطچؿة ّاي تؿتِ تٌسي تِ نَضت
ًَقتاضي ٍ تهَيطي زضج قَز.
ت -تسٍيي ،اجطا ٍ ًظاضت تط تطًاهِ جاهؼِ انالح ضٍـ ّاي ٍ قطايظ ًْساضي هحهَالت مكاٍضظي
ث-پيف تيٌي ضاّناض زض هطحلِ تَليس هحهَالت مكاٍضظي زض جْت تَليس هحهَالت تا قاتليت
ًگْساضي ٍ ػوط هفيس تيكتط ٍ ماّف تَليس پؿواًس.
ج -تطًاهِ ضيعي الظم جْت ذطيس ٍ ههطف مَزّاي موپَؾت حانلِ
حً -ظاضت تط اجطاي ضَاتظ ٍ ضٍقْاي ههَب.
ماده ٍ -3ظاضت تْساقت ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقني هَظف اؾت تِ هٌظَض ماّف تَليس پؿواًس ًؿثت تِ
تَيي ًظام اضتقاي زاًف تغصيِ ٍ انالح الگَي ههطف هحهَالت مكاٍضظي اقسام ًوايس
ماده ٍ -4ظاضت تاظضگاًي هَظف اؾت تا ّوناضي ٍظاضتراًِ ّاي جْاز مكاٍضظي ٍ نٌايغ ٍ هؼازى زض
ضاؾتاي ماّف تَليس پؿواًس مكاٍضظي ،ؾياؾت ّا ٍ ضاّناضّاي اجطايي ظيط ضا اجطا ًوايس:
الف -تَؾؼِ اهناًات شذيطُ ؾاظي ،قيوت گصاضي ذسهات شذيطُ ؾاظي ٍ ايجاز ظطفيت تْيٌِ
تطاي نٌؼت شذيطُ ؾاظي اظ جولِ ؾطزذاًِ تطاي هحهَالت فؿازپصيط ٍ ؾيلَ تطاي هحهَالت
موتط فؿاز پصيط.
ب -تؿتطؾاظي تطاي ايجاز تكنل ّاي ذهَني ٍ تؼاًٍي زض ظهيٌِ ذسهات فٌي ،پكتيثاًي ،تاهيي
ٍ ػطضِ ًْازُ ّا ،تاظاضياتي ،تاظاض ضؾاًي زض ضاؾتاي يل جطياى هناًيعُ ٍ تؼطيف قسُ تِ نَضت
ظًجيطُ اي پؽ اظ تطزاقت تا ههطف تا ضٍينطز ماّف تَليس پؿواًس
پّ -وناضي زض ضاُ اًساظي پاياًِ ّاي ضٍؾتايي حول ٍ ًقل هحهَالت مكاٍضظي تا تكنلْاي
ترف ذهَني ٍ زؾتگاُ ّاي اجطايي هطتَط
ت -اًساظُ گيطي ٍ تؼييي ؾْن ّط يل اظ ًقاط ظًجيطُ ػوليات پؽ اظ تطزاقت زض تَليس پؿواًس تِ
تفنيل هحهَل ٍ اجطاي تطًاهِ انالح آى
ث -حوايت اظ گؿتطـ نٌايغ تثسيلي ٍ تنويلي ترف مكاٍضظي تِ هٌظَض افعايف زضنس
هحهَالت فطآٍضي قسُ ٍ ماّف تَليس پؿواًس.
ماده  -5هسيطيت اجطايي پؿواًسّاي ػازي ٍ ٍيػُ هَظف اؾت تا تَجِ تِ قطايظ آب ٍ َّايي ًؿثت تِ
تْيِ زؾتَضالؼول ّاي تفنيل پؿواًسّاي ػازي ٍ ٍيػُ تط اؾاؼ ذهَنيات تجعيِ پصيطي
فيعيني ٍ قيويايي ٍ قاتليت ّاي تثسيل آًْا اقسام ًوايس ٍ ذهَنيات پؿواًس ػازي مكاٍضظي ضا
تِ تائيس ٍظاضت جْاز مكاٍضظي ٍ ذهَنيات پؿواًس ٍيػُ مكاٍضظي ضا تِ تائيس ؾاظهاى تطؾاًس.

ماده  -6تولید کنندگان  :هسيطيت اجطايي پؿواًسّاي مكاٍضظي ٍ اقرال حقيقي ٍ حقَقي هَضَع
تثهطُ هازُ ( )7قاًَى هَظفٌس ًؿثت تِ تفنيل پؿواًسّاي ػازي ٍ ٍيػُ ،جساؾاظي پؿواًسّاي
تاظيافتي (فؿازپصيط ،ذكلٍ ،يػُ) اظ پؿواًسّاي غيط تاظيافتي ٍ شفٌي اقسام ًوايٌس.
ماده  -7تَليس مٌٌسُ پؿواًسّاي ٍيػُ مكاٍضظي زض ترف ّاي پؿواًس ػفًَي ،پؿواًس تيع ٍ تطًسُ ٍ
پؿواًس قيويايي ٍ زاضٍيي هَظف اؾت اظ ضَاتظ پؿواًسّاي پعقني تِ هٌظَض هسيطيت ايي
پؿواًسّا اؾتفازُ ًوايس.
تبصره ً -1ظاضت تط حؿي اجطاي ايي هازُ حؿة هَضز تِ ػْسُ ؾاظهاى ّاي هطتَط زض ٍظاضت
جْاز مكاٍضظي هي تاقس ٍ تايس تهَضت ؾاالًِ تِ ؾاظهاى گعاضـ زٌّس.
تبصره  -2تطًاهِ هسيطيت اجطايي پؿواًسّاي هَضَع ايي هازُ تايس تِ تائيس ٍظاضت جْاز
مكاٍضظي تطؾس
ماده  -8تَليس مٌٌسُ هحهَالت تاظيافتي ٍ موپَؾت حانل اظ پؿواًسّاي ػازي مكاٍضظي قثل اظ اضائِ تِ
تاظاض ههطف تايس تِ تائيس ازاضُ مل اؾتاًساضز ٍ تحقيقات نٌؼتي اؾتاى تطؾس
ماده ّ -9ط ضٍـ تثسيل پؿواًس ٍيػُ مكاٍضظي تِ ػازي اظ عطيق تسٍيي زؾتَضالؼول ّاي هطتثظ تا ّط
پؿواًس تَؾظ تَليس مٌٌسُ زض چاضجَب قَاًيي ٍ هقطضات هطتَط ٍ تائيس ؾاظهاى هكرم ٍ تؼييي
هي گطزز.
ماده  -10هسيطيت اجطايي پؿواًس ٍ اقرال حقيقي ٍ حقَقي زاضاي هجَظ اؾتقطاض ؾيؿتن زفغ پؿواًس
ٍيػُ ،هَظفٌس ضوي زضيافت هجَظ اظ ؾاظهاى  ،هالحظات ظيؿت هحيغي ضا ضػايت ًوايٌس.
ماده ٍ -11احسّاي مَچل زاهپطٍضي ٍ آتعي پطٍضي هَظفٌس هغاتق ضَاتظ پؿواًسّاي پعقني ػول ًوايٌس
ٍ گعاضـ هسيطيت پؿواًسّاي ٍيػُ ّط ؾال تِ ازاضات مل هحيظ ظيؿت ٍ جْاز مكاٍضظي اؾتاى
اضائِ ًوايٌس.
ماده  -12تَليس مٌٌسگاى ٍ ٍاضز مٌٌسگاى مَز ٍ ؾن هَظفٌس :
الف -جٌؽ ظطٍف هَضز اؾتفازُ ضا تِ گًَِ اًتراب ًوايٌس مِ تا ضٍـ تهفيِ يا اهحائي مِ اظ
ؾَي ٍظاضت جْاز مكاٍضظي تا ّوناضي ؾاظهاى تْيِ ٍ اػالم هي گطزز هغاتقت زاقتِ تاقس.
ب -اظ عطيق ؾاظٍماضّاي تكَيقي ٍ يا زضيافت ٍزيؼِ ًؿثت تِ تحَيل ظطٍف ؾن ٍ مَز ههطف
قسُ ٍ مَز ٍ ؾوْاي ههطف ًكسُ تاضيد گصقتِ ٍ يا فاؾس قسُ تِ تَظيغ مٌٌسُ يا فطٍقٌسُ ٍ يا
ػاهليي آًْا اقسام ًوايٌس.
تبصره ٍ -2ظاضت جْاز مكاٍضظي هَظف اؾت زض پاياى ّط ؾال هقازيط ؾوَم فاؾس ٍ ؾٌَاتي مِ
تِ ػٌَاى پؿواًس ٍيػُ هحؿَب هي گطزًس ،تِ ؾاظهاى اػالم ًوايس.
ماده  -13هطاجغ قضايي تِ هَجة قنايت ٍظاضت جْاز مكاٍضظي ،ؾاظهاى ٍ هسػي الؼلَم زض هَضز ترلفات
هطتثظ تِ هسيطيت پؿواًس مكاٍضظي هَضَع ايي آييي ًاهِ تط اؾاؼ گعاضقات تؿليوي زؾتگاُ
ّاي هصمَض زض جطاين هكَْز ضؾيسگي هي ًوايٌس.

ماده  -14هسيطيت اجطايي پؿواًس ٍ ؾاظهاى هنلفٌس ًؿثت تِ اضائِ گعاضـ ترلفات هطتثظ تا هسيطيت
پؿواًس مكاٍضظي تِ زازؾتاًي هحل ٍقَع اقسام ًوايٌس ٍ پؽ اظ زضيافت هجَظ قضائي تا ّوناضي
ًيطٍي اًتظاهي ًؿثت تِ پيكگيطي اظ ازاهِ ترلف اقسام ٍ تا ّعيٌِ هترلف آحاض ترطيثي تَجَز آهسُ
ضا تط عطف ًوايٌس .زض نَضت اًجام ًكسى اقساهات انالحي ،هسيطيت اجطايي پؿواًس ٍ ؾاظهاى هي
تَاًٌس ضأؾاً انالحات الظم ضا اًجام ٍ ّعيٌِ ّاي هتطتة ضا تا ًظط ماضقٌاؼ ضؾوي زازگؿتطي اظ
هترلف ٍنَل ًوايٌس.
ماده  -15هسيطيت اجطايي پؿواًسّاي مكاٍضظي هَظف اؾت تا ضػايت قَاًيي ٍ هقطضات هطتَط ًؿثت تِ
اجطاي هَاضز ظيط اقسام ًوايس.
الف -اًتراب يل يا تلفيقي اظ ضٍـ ّاي تهفيِ زفغ ٍ اهحاي پؿواًسّاي ٍيػُ مكاٍضظي ٍ اجطاي
آى پؽ اظ تائيس ؾاظهاى
ب -تسٍيي ؾاالًِ تطًاهِ هسيطيت اجطايي ٍ تطًاهِ آهَظقي تط اؾاؼ آهاض پؿواًس تَليسي ٍ اضائِ آى
تِ ًوايٌسگاى ؾاظهاى يا ٍظاضت جْاز مكاٍضظي
تبصره  -1ؾاظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي ٍ هسيطاى نٌايغ هطتثظ تا ترف مكاٍضظي هَظفيٌس تا
ّوناضي زؾتگاُ ّاي شيطتظ آهاض پؿواًس ػازي ضا تِ هسيطيت اجطايي اضائِ ًوَزُ ٍ تطًاهِ ػوليات
هسيطيت پؿواًس ٍيػُ ضا تِ تائيس ازاضُ مل هحيظ ظيؿت اؾتاى ضؾاًسُ ٍ هغاتق آى اقسام ًوايٌس.
تبصره  -2تطًاهِ آهَظقي پؿواًس ػازي تايس تِ تائيس ؾاظهاى جْاز مكاٍضظي اؾتاى ٍ پؿواًس
ٍيػُ تِ تائيس ؾاظهاى تطؾس.
پ -تسٍيي ٍ اجطاي تطًاهِ ّاي حوايتي تكَيقي مكاٍضظاى جْت ّوناضي زض هسيطيت پؿواًس
مكاٍضظي تا ّوناضي ؾاظهاى جْاز مكاٍضظي اؾتاى
ت -اضائِ گعاضـ ػولنطز هجوَػِ تحت هسيطيت ذَز تِ ازاضُ مل حفاظت هحيظ ظيؿت ٍ
ؾاظهاى جْاز مكاٍضظي اؾتاى زض پاياى ّط ؾال
ث -قٌاؾايي اتعاضّا ٍ فٌاٍضي ّاي جسيس مِ تاػج تفنيل تْيٌِ پؿواًس اظ هثسأ ذَاّس قس
ج -آهَظـ جساؾاظي پؿواًسّاي ػازي ٍ ٍيػُ زض ترف مكاٍضظي تا ّوناضي ٍظاضت جْاز
مكاٍضظي
چ-احساث ٍاحسّاي پطزاظـ پؿواًس تا تأميس تط تفنيل هفيس ٍ تا تَجِ تِ اهناى ؾٌجي ٍ ضػايت
انَل ظيؿت هحيغي تِ هٌظَض ماّف حجن فيعيني پؿواًس غيط تاظيافتي ٍ زفٌي
ح -تط چؿة گصاضي پؿواًسّاي ٍيػُ مكاٍضظي تا ضػايت هَاضز ظيط:
ّ -1يچ پؿواًسي ًثايس تسٍى زاقتي تطچؿة ٍ تؼييي ًَع هحتَاي ميؿِ ٍ يا ظطٍف اظ هحل
تَليس ذاضج قَز.
 -2تطچؿة ّا تا اًساظُ قاتل ذَاًسى تايس تط ضٍي ظطف يا ميؿِ چؿثاًسُ ٍ يا تِ نَضت چاپي زضج
قًَس.
 -3تطچؿة زض احط تواؼ يا حولً ،ثايس تِ آؾاًي جسا يا پاك قَز.

 -4تطچؿة تايس اظ ّط عطف قاتل هكاّسُ تاقس.
 -5تط ضٍي تطچؿة تايس هكرهات ظيط شمط گطزز:
ًامً ،كاًي ٍ قواضُ تواؼ تَليس مٌٌسُ ٍ /اضزُ مٌٌسُ ،تاضيد تحَيلًَ ،ع هازُ قيويايي( حساقل
هقازيط تضويي قسُ) ،احتياط ،مول ّاي اٍليِ ،ضٍـ ّاي هسيطيت پؿواًس(هَضز تائيس ؾاظهاى)
ماده  -16اقرال حقيقي ٍ حقَقي زاضاي هجَظ اظ ؾاظهاى هَظفٌس تطاي حول ٍ ًقل ٍ ًگْساضي
پؿواًسّاي ٍيػُ هغاتق ضَاتظ پؿواًس پعقني ػول ًوايٌس.
تثهطُ -حول ٍ ًقل فطاهطظي پؿواًس ٍيػُ ،تاتغ قَاًيي ٍ ضَاتظ مٌَاًؿيَى تاظل هي تاقس.
ماده  -17پؽ اظ تي ذغطؾاظي پؿواًسّاي ٍيػُ مكاٍضظي ،پؿواًس هَضز ًظط هكوَل هقطضات پؿواًسّاي
ػازي ذَاّس تَز.
تبصره -تكريم تثسيل پؿواًس ٍيػُ تِ پؿواًس ػازي تا تائيس ازاضُ مل حفاظت هحيظ ظيؿت
اؾتاى ٍ تا ّعيٌِ تَليس مٌٌسُ ذَّس تَز
ماده  -18زؾتگاُ ّاي اجطايي هَظفيٌس تِ هٌظَض تَؾؼِ فؼاليت ّا ٍ تكَيق ترف غيط زٍلتي زض اهط
آهَظـ ٍ تطٍيج ،قٌاؾايي ،انالح هسيطيت پؿواًس  ،ظهيٌِ ّاي الظم تطاي ؾطهايِ گصاضي ايي
ترف ضا زض تطًاهِ ّاي تَؾؼِ پٌجؿالِ پيف تيٌي ًوايٌس.
ماده  -19ؾاظهاى نسا ٍ ؾيواي جوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ضؾاًِ ّاي اعالع ضؾاًي ٍاتؿتِ تِ زؾتگاُ ّاي
زٍلتي هَظفٌس ًؿثت تِ تْيِ ٍ پرف تطًاهِ ّاي آهَظقي هَضَع ايي آييي ًاهِ تا ًظاضت ؾاظهاى
ٍ ٍظاضت جْاز مكاٍضظي اقسام ًوايٌس .
تبصره –ؾاظهاى ٍ ٍ ٍظاضتراًِ ّاي نٌايغ ٍ هؼازى ،ػلَم ٍ تحقيقات فٌاٍضي ،جْاز مكاٍضظي،
مكَض ٍ آهعٍـ ٍ پَضضـ هَظفٌس ًؿثت تِ اجطاي آهَظقْاي هَضز ًياظ تِ هٌظَض هسيطيت پؿواًس
مكاٍضظي ،اقساهات الظم ضا تِ ػول آٍضًس.
ماده ٍ -20ظاضت جْاز مكاٍضظي هَظف اؾت ؾاالًِ گعاضـ اقساهات اًجام قسُ زض اجطاي ايي ضَاتظ ضا تِ
ؾاظهاى اضائِ زّس.
ماده  -21هسيطيت اجطايي پؿواًس ،ؾاظهاى ٍ ٍظاضت جْاز مكاٍضظي هَظفٌس زؾتَضالؼول ّاي ًحَُ اجطاي
ٍ هطاحل ػولياتي پؿواًسّاي ترف مكاٍضظي هطتثظ تا ٍظايف ؾاظهاًي ذَز ضا ظطف قف هاُ
پؽ اظ اتالؽ ايي ههَتِ تْيِ ٍ اتالؽ ًوايٌس.
تبصره –ٍظاضت ًيطٍ هَظف اؾت تِ هٌظَض تسٍيي زؾتَضالؼول ّاي هطتَط ،اعالػات هطتَط تِ
حؿاؾيت ٍ آؾية پصيطي هٌاتغ آب (اؾاهي ،هَقؼيت ٍ پطامٌف مليِ هٌاتغ آب ظيطظهيٌي ٍ
ؾغحي) ضا تِ اقرال حقيقي ٍ حقَقي هَضَع ايي هازُ اضائِ ًوايس.
ماده ٍ -22ظاضتراًِ ّاي مكَض ٍ جْاز مكاٍضظي ٍ ؾاظهاى ٍ ؾايط زؾتگاُ ّاي شيطتظ اػتثاضات هَضز ًياظ
اجطاي ايي ضَاتظ ٍ ضٍقْاي اجطايي ضا زض لَايح تَزجِ ؾٌَاتي پيف تيٌي ًوايٌس.
هحوسضضا ضحيوي
هؼاٍى اٍل ضييؽ جوَْض

