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  بسمه تعالي

  ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع پسماندهاي عادي
  

  

  

پسماندها و به منظـور كـاهش اثـرات     تمديريآئين نامه اجرايي  23و ماده قانون  12به استناد ماده  ضوابطاين 

از جملـه كليـه    هاي عـادي تاسيسات مرتبط با پردازش، و دفـع پسـماند  فعاليت ها، مكانها و مخرب زيست محيطي 

  تهيه گرديده است.ن دفن و بازيافت كاام

همان تعاريف منـدرج در قـانون و آئـين نامـه اجرايـي       ،به كار رفته دراين ضوابطاصطالحات  تعاريف و:  1ماده 

  مي باشد. هامديريت پسماند

زمـين شناسـي،   زيسـت محيطـي،   معيارهـاي  كليـه  بايـد    ،: در انتخاب محـل دفـع پسـماندهاي عـادي    2ماده 

مناطق چهارگانه تحت مـديريت سـازمان،   اقليمي، خاكشناسي، توپوگرافي، فيزيوگرافي، روژئولوژي، هيدهيدرولوژي، 

ايـن   منـدرج در و سـاير معيارهـاي    يجمعيتـ مناطق  ،نيرو، راههاي دسترسي و خطوط انتقال مواد نفتي، آبحريم 

  در نظر گرفته شوند. ضوابط 

هاي فصلي و دائمـي، مسـيلها و آبراهـه هـاي منتهـي بـه       : محلهاي دفع نبايد در مسير و حريم رودخانه 3ماده 

  رودخانه ها واقع شوند.

   واقع گردد. هسال 100بازگشت سيل  با دورهمحلهاي دفع بايستي خارج از محدوده سيالب : 4ماده 
 به ومـوارد مشـا   باتالقها، مردابهـا، درياچـه هـا و بركـه هـا     تاالبها،  محلهاي دفع در مناطقي مانندانتخاب  :5ماده 

  .ممنوع است

  محل دفن بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق ياد شده فاصله داشته باشد.تبصره: 

  يك كيلومتر از آبهاي جاري فاصله داشته باشد.   حداقل: محل دفع بايد 6ماده 
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  يك كيلومتر از سواحل شمالي وجنوبي كشور فاصله داشته باشند.  حداقل : محل دفع بايد 7ماده 

    .، انتخاب شودمنبع تامين آب منطقه استكه ي يآبخوانهافع نبايد روي د محل: 8ماده 

شـرب   و يا در باال دست چاههـاي آب  متر از هرگونه چاه آب 400از  كمتربايد در فاصله نتبصره : محلهاي دفع 

  قرار داشته باشد.  

  ، واقع شود.ي شودمحسوب م تغذيه آبهاي زير زميني ي كه بعنوان در مناطق محلهاي دفع نبايد: 9ماده 

سـاله گذشـته، در    10سـطح آب زيرزمينـي در    ،محل دفع نبايد در منطقه اي انتخاب شود كـه در آن : 10ماده 

  متر بوده است. 5عمق كمتر از 

با  ،محل دفن ترين بخشپايينبه گونه اي صورت پذيرد كه گود برداري  دفع،محل در طراحي مهندسي :  تبصره

  متر فاصله داشته باشد. 2منطقه حداقل زمدت دراسطح آبهاي زيرزميني 

  فاصله داشته باشند.سازه هاي هيدروليكي : محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از 11ماده 

  شاخه هاي اصلي خشك يا آبي منتهي به سدها انتخاب شود.در محل دفع نبايد : 12ماده 

رانش زمين، مناطق ناپايـدار و سـاير حـوادث     : محل دفع نبايد در مناطقي با احتمال بروز بهمن، سيل،13ماده 

  غيرمترقبه طبيعي واقع شوند.

   ،سـنگ بسـتر درشـت دانـه و متخلخـل، مخروطـه افكنـه       بـا  منـاطقي  دره ها و : احداث مراكز دفن در 14ماده 

  ممنوع است.  و گنبدهاي نمكي سنگهاي انحالل پذير  ،آهكي و دولوميتي كارستي داراي پي سنگ

  دفن نبايد در مسير و حريم گسلهاي فعال شناخته شده و گسلهاي پنهان قرار داشته باشد.: مكان  15ماده 

  متر از محدوده هاي قابل پيش بيني براي خطرات زمين لرزه فاصله داشته باشد. 200: محل دفع بايد 16ماده 

بـرآورد كمـي توليـد    : مساحت منطقه انتخابي به عنوان محل دفن بايد به اندازه اي باشد كـه براسـاس   17ماده 

  سال را پوشش دهد. 10پسماند، دوره دفن حداقل 
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  : احداث محلهاي دفع بر روي ذخاير معدني ممنوع است.18ماده 

  واقع شوند.جمعيتي : از نظر بادهاي غالب، محل دفع نبايد در باال دست مناطق 19ماده 

  قرار داشته باشد.ي تحت پوشش سازمان در داخل مناطق حفاظتنبايد : محل دفع 20ماده 

  : محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق فوق فاصله داشته باشد. تبصره

: از نظر زيبايي شناختي، به گونه اي عمل شود كه محل دفن از مناطق جمعيتي، راههـا، تفريحگاههـا و   21ماده 

  مانند آنها چشم انداز نداشته باشند.

  كيلومتر فاصله داشته باشد. 3و  8هاي بين المللي و محلي به ترتيب : محل دفع بايد از حريم فرودگاه22ماده 

  در نظر گرفته شود:با شرايط زير جاده دسترسي  ،دفع پسماندهامحل به آسان دسترسي براي : 23ماده 

  باشد. متر 5/4متر و در روستاها حداقل  6در شهرها حداقل دسترسي  عرض جاده )الف

  .داشته باشد راترافيك حداقل )ب

   در تمام شرايط آب و هوايي فصول سال قابل استفاده باشد. )ج

اي باشد كه  فعاليت هاي حاصل از رفت و آمـد و  : فاصله جاده دسترسي تا منطقه مسكوني بايد به گونه24ماده 

  عمليات دفع براي منطقه آلودگي صوتي ايجاد نكند.

ملي قرار دارند، نبايد به عنوان  -فهرست آثار تاريخي : زمينهاي شامل مكانهاي باستاني و تاريخي كه در25ماده 

  كيلومتر باشند. 3محل دفع انتخاب شوند و حداقل فاصله محلهاي دفع با مراكز تاريخي و باستاني بايد 

  متر فاصله داشته باشد. 300حداقل ، آزاد راهها  و بزرگراهها ،از جاده اصليد مراكز دفع باي: 26ماده 

 ،بيمارسـتاني، آموزشـي  ، مسـكوني موجود يـا توسـعه آتـي    كيلومتر با مناطق  1بايد حداقل محل دفع : 27ماده 

  زيارتي، تجارتي و صنعتي فاصله داشته باشد.

  هيچگونه توسعه مسكوني صورت گيرد.متري از مرز محل دفع پسماندها نبايد  500: در محدوده حداقل  تبصره
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  خطوط انتقال نيرو، نفت و گاز فاصله داشته باشند. متر از  500: محل هاي دفع بايد حداقل 28ماده 

  : دفن پسماندهاي ويژه، بيمارستاني و تخليه انواع فاضالب در محل دفن پسماندهاي عادي ممنوع است.  29ماده 

سال مانده به پايان زمان بسته شدن محلهاي دفن موجـود، بـا    2: مديريت هاي اجرايي پسماند حداقل  30ماده 

زيست محيطي، نسبت به انتخاب و معرفي مكان جديد در قالب طرح جامع مديريت پسماند بـا تاييـد   رعايت ضوابط 

  ) restorationكارگروه استاني ونظارت عاليـه وزارت كشـور و نيـز ارائـه طـرح تعطيلـي و بـازگرداني محـل دفـن (         

  به سازمان اقدام نمايند.

  ) در محلهاي دفع ممنوع است. Open Space burning: سوزاندن پسماندها در فضاي آزاد (31ماده 

زمين شناسـي، توپـوگرافي و اقليمـي در اسـتانهاي شـمالي كشـور،       با توجه به محدوديت هاي مكاني، : 32ماده 

را تعيـين   8و  5و تبصره ماده هاي  27و  7،10 ،6ماده هاي تواند ضوابط محلي كارگروه استاني مديريت پسماند مي

  نمايد.لي حفاظت محيط زيست ارسال به شوراي عاتصويب جهت و 

: بسته شدن محل دفن بايد ظرف مدت يكسال پس از توقف عمليات دفن انجام شود و پايش محل دفن 33ماده 

  سال بعد از تعطيلي آن انجام گردد. 15بايد به مدت 

  : نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط بر عهده سازمان است.34ماده 

  


