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شيوهنامه پردازش ،جداسازی و بازیافت پسماندهای عادی
در سطح روستاهای کشور
ماده  -1مقدمه
با توجه به وظايف مندرج در ماده  01اساسنامه ،تشكيالت و سازمان دهياريها مصوب سال  0831و ماده 7
قانون مديريت پسماندها؛ وظيفه بهبود وضع محيط زيست و نيز مديريت پسماندها در مناطق روستايي به
دهياري واگذار شده است .سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور نيز در راستاي تحقق وظايف قانوني خود و
هدايت ،راهبري و آموزش دهياريها اقدام به تدوين شيوهنامههاي مرتبط با اين موضوع نموده است.
اين شيوهنامه در جهت اجراي مفاد قانون مديريت پسماند بويژه مواد  5، 4و  6آيين نامه اجرايي آن و نيز به
منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار تجمع پسماندهاي جامد روستايي و عدم مديريت صحيح و
بهداشتي جمعآوري و دفع آنها ،تدوين شده است.
كليه دهياريها و مديريتهاي اجرايي پسماند در سطح روستاهاي كشور موظفند نسبت به رعايت مفاد اين
شيوهنامه و ايجاد بستر اجرايي مناسب در سطح روستاهاي كشور اقدام نمايند.

ماده -2هدف
هدف از تهيه اين شيوهنامه به شرح زير است:
 -0حفظ سالمت انسانها و محيط زيست در برابر خطرات ناشي از شيوههاي نادرست مديريت پسماند در
مراحل جداسازي ،پردازش و بازيافت در روستاهاي كشور.
 -2اجراي روشهاي صحيح تفكيک از مبدا براي جداسازي پسماندهاي با ارزش و قابل بازيافت از جريان
اصلي پسماندها در روستاهاي كشور.
 -8حفظ منابع طبيعي و وضعيت زيبايي شناختي و بكر روستاهاي كشور.
 -4جلوگيري از انتشار آلودگيهاي ناشي از پسماندها و انتشار بيماريها در روستاهاي كشور.

ماده  -3محدوده
محدوده اجرايي شدن اين شيوهنامه تمامي روستاهاي تحت مديريت دهياريها در سطح كشور ميباشد.

ماده  -4تعاریف
مدیریت پسماند :مجموعه فعاليتهايي كه به موجب آن پسماند مديريت ميشود.
استفاده مجدد :استفاده از ماده يا محصولي بيش از يكبار قبل از آنكه به عنوان پسماند شناخته شود.
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حمل و نقل :جابجايي يا حركت دادن پسماند از يک منطقه و يا يک تأسيسات به جاي ديگر.
بازیافت :فرآيندي كه در آن پسماند براي توليد مواد يا محصوالتي جديد مورد استفاده قرار ميگيرند.
پردازش :كليه فرآيندهاي مكانيكي ،شيميايي ،بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در مديريت پسماند و يا
بازيافت گردد.
پسماند :به مواد جامد ،مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته ميشود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل
فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زايد تلقي ميشود.
تاسیسات بازیافت :تاسيساتي كه عمليات نگهداري ،جداسازي ،ذخيره يا فرآوري را روي مواد قابل بازيافت
انجام مي دهد.
پسماند خانگی :پسماندي كه در خانه و يا مكانهاي عمومي و خصوصي توليد ميشود.
پسماند خشک :مواد زائدي كه قابليت فساد پذيري نداشته و فاقد مواد فساد پذير باشند.
مخزن :ظرف ذخيره سازي موقت پسماند مي باشد كه ميتواند از هر نوع جنسي (چوبي ،پالستيكي ،فلزي)
انتخاب و با توجه به امكانات موجود در روستا برنامه ريزي و مورد استفاده قرار گيرد.
ایستگاه انتقال :تاسيساتي كه در آن پسماند از وسايل نقليه كوچک به بزرگ منتقل ميشود.
مرکز دریافت :محل دريافت ،ذخيره سازي و آماده سازي پسماند هاي خانگي قابل بازيافت.
مواد قابل بازیافت :مواد زائدي كه در اثر تصفيه و يا طي فرآيندهاي خاصي در توليد محصوالت ديگر بتوان
از آنها استفاده نمود.
تفكیک در مبداء :جداسازي پسماندهاي قابل بازيافت از ساير مواد مخلوط در مبداء توليد.
تفكیک در مقصد :جداسازي پسماندها در محل دفع يا ايستگاه انتقال
پسماند عادي :كليه پسماندهايي كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسان ها در شهرها ،روستاها و
خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زبالههاي خانگي و نخالههاي ساختماني.
جعبه سبز :ظروف مخصوص جمعآوري پسماند كه به رنگ سبز بوده و در مناطق پر رفت و آمد نصب
ميشوند.
مرکز بازیافت منطقهاي :مكاني واقع در مركز ثقل چندين روستا كه در آن ،تاسيسات پردازش ،بازيافت و
ذخيرهي پسماندهاي قابل بازيافت قرار دارد.
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ماده  -5جداسازي و تفكیک پسماندها از مبدأ
 -1دهياريها بايد شرايطي را فراهم نمايند كه تمامي پسماندهاي توليد شده در روستاهاي كشور اعم از
پسماندهاي جمعآوري شده و يا پسماندهاي حمل شده توسط توليدكنندگان در كارگاههاي كوچک،
تاسيسات و ايستگاههاي انتقال ،به مواد قابل بازيافت و غير قابل بازيافت تقسيم شوند .دهياريها يا
مديريتهاي اجرايي پسماند بايد بعد از بررسي شرايط هر منطقه نسبت به استفاده از كيسههاي پالستيكي و
يا ظروف براي جمعآوري مجزاي پسماند به صورت تر و خشک در مبدأ تصميمگيري كنند.
 -2پسماند تفكيک شده در مبدأ نبايد در مراحل بعدي با پسماند غير بازيافتي مخلوط شوند.
 -3تمامي پسماندهاي تفكيک شده از مبدأ بايد در اختيار مراكز بازيافت منطقهاي (در صورت وجود) قرار
داده شوند.
 -4دهياريها ميتوانند كيسههاي مخصوص و يا ظروف جداسازي از مبدأ را از درآمد حاصل از مواد بازيافتي،
خريداري و به صورت رايگان و يا در قبال دريافت هزينه آنها در اختيار روستاييان قرار دهند.
 -5پسماندهاي خانگي بايد به صورت تر و خشک توسط روستائيان تفكيک و در زمانهاي معين در مكانهاي
مناسب و البته مشخص شده از طرف دهياري قرار داده شوند.
 -6در صورتي كه پسماند به صورت مناسبي از سوي روستاييان تفكيک نشود؛ دهياري مي تواند تذكرات
الزم را به توليد كننده ارائه دهد.
 -7جداسازي پسماند فقط توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز از دهياريها با رعايت بند  4ماده 6
آئيننامه اجرايي قانون مديريت پسماند مجاز بوده و هرگونه جداسازي و فروش مواد تفكيكي تحت نظارت
دهياري انجام خواهد شد.
 -8دهياريها ميتوانند در صورت امكان ،صنايع موجود در روستاها را با برنامهريزي و زمانبندي مشخص به
اجراي روشهاي تفكيک از مبدا و جداسازي تشويق نمايند.
 -9دهياريها موظفند ظروف مورد نياز طرحهاي تفكيک از مبدا را بر اساس كميت و كيفيت پسماند،
كيفيت ظروف و محل استقرار آنها ،تهيه و در اختيار روستاييان قرار دهند.
 -10ضروري است دهياريها اطالع رساني و اقدام الزم براي جداسازي فضوالت حيواني از ساير پسماندها را
به عمل آورند .محل ذخيره موقت فضوالت حيواني نبايد در مجاورت سفره آبهاي زيرزميني احداث شود.
همچنين اين محلها بايد حداقل در فاصله  011متري از منابع آب شرب روستايي احداث شود.
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 -11روشهاي ذخيره سازي و ظروف آن بايد به گونهاي انتخاب شوند كه باعث تجمع حيوانات موذي،
حشرات ،جوندگان نگردند .دهياريها موظفند در مواردي كه نقض قوانين مشاهده ميشود ،تذكرات الزم را به
روستائيان بدهند.
 -12براي جلوگيري از انتشار بو و تجمع حشرات ،ظروف پسماند بايد درب دار بوده و كيسههاي ذخيره
سازي در بسته باشند .عالوه بر آن ،دهياريها موظف هستند كه در زمان هاي از قبل تعيين شده نسبت به
جمعآوري پسماند اقدام نمايند تا از انتشار بو و مناظر نازيبا در محيط روستا جلوگيري شود.
 -13دهياريها موظفند كه در مناطق پر تردد روستايي و يا در اماكن شلوغ تجاري نسبت به نصب ظروف
ذخيره سازي جداگانه اقدام نمايند .روستاييان نيز بايد بر اساس برچسب هر ظرف نسبت به ريختن پسماندها
اقدام نمايند.

ماده  -6جداسازي پسماند در مقصد
دهياريها موظفند طرحهاي تفكيک در مقصد را ساماندهي نمايند.

ماده  -7پردازش و ذخیره سازي پسماندهاي تفكیک شده
 -1دهياريها موظفند در صورت امكان و با توجه به شرايط منطقه اقدام به ساماندهي پسماندهاي تر در قالب
ترغيب خانوارهاي روستايي به احداث واحدهاي بيوكمپوست خانگي و يا ايجاد واحدهاي متمركز و در مقياس
روستايي (در قالب شيوهنامه ابالغي از طرف سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) نمايند.
 -2دهياريها در صورت امكان ميتوانند در طرحهاي پردازش پسماندهاي خشک در روستاها از مشاركت با
شهرداريهاي شهرهاي منطقه استفاده نمايند.
 -3دهياريها بايد در انتخاب نوع و ظرفيت ظروف تعيين شده براي ذخيره موقت پسماندها دقت نمايند و
از مخازن مناسب ،استفاده كنند .مخازن ذخيره بايستي محكم ،ضد آب ،ضد خوردگي و مقاوم در مقابل
حيوانات جونده و نفوذ حشرات بوده و داراي دسته خارجي و سرپوش مقاوم (داراي درب) باشند .ظرفيت آنها
در محدودهي  31تا  021ليتر و وزن آنها نيز از  81كيلوگرم در زماني كه پر ميشود ،بيشتر نباشد .با
هماهنگي افراد مسئول و كارشناسان ذي صالح ميتوان از ظروف بزرگتر با توجه به نياز منطقه نيز استفاده
نمود .دهياري ميتواند با توجه به شرايط محيطي روستا و منابع درآمدي خود براي ذخيره سازي پسماندهاي
خشک تفكيک شده از ساير ظروف نظير گونيهاي مقاوم ،بشكه ،ظروف مستعمل و بدون استفاده كه براي
اين امر مناسب باشند نيز استفاده نمايد.
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عالوه بر آن ،مخازن بايد به صورتي پر شوند كه بتوان به راحتي و بدون ريخت و پاش آنها را حركت داد.
ظروف بدون دسته يا بدون درب و يا داراي نقاط نوک تيز يا داراي سوراخ و ظروفي كه در جمعآوري پسماند
خلل ايجاد ميكنند ،بايد تعويض شوند .در صورت عدم تعويض ،ظروف جمعآوري و براي اوراق ارسال شوند.
 -4در مواردي كه پسماندها توسط خود روستاييان به مراكز دريافت برده ميشود ظروف حمل پسماند و يا
كيسهها بايد در بسته بوده و از پخش پسماندها در معابر عمومي و خيابان ها و كوچه ها جلوگيري شود.
 -5درب مخازن نبايد بجز در هنگام پركردن و يا تخليهي پسماند باز بماند .مخازن نبايد بيش از ظرفيت و
به صورتي پر شوند كه نتوان درب آنها را به راحتي بست.
 -6در زمان جمعآوري ،مخازن بايد در مكانهاي مناسب كه از قبل مشخص شده قرار بگيرند .بايد محلهاي
اطراف مخازن جمعآوري را تميز نگه داشت .اين محل بايد دور از جريان آبهاي سطحي مثل جويبارها،
رودخانهها و روانابها بوده و از لحاظ بهداشتي و زيبايي شناختي مناسب باشد.
 -7پسماندهاي خشک و حجيم مانند جعبه هاي مقوايي يا جعبه هاي چوبي ،شاخ و برگ درختان ،مجله و
روزنامه بايد ابتدا فشرده شده و سپس توسط طناب محكمي بسته شود .اين بستهها نبايد از  0متر در طول يا
عرض ،نيم متر در ارتفاع و  25كيلوگرم در وزن بيشتر شوند .مواد بازيافتي حجيم مانند كارتون و مقوا
ميتوانند در اندازه هاي  61در  61سانتيمتر يا متناسب با سيستم جمعآوري و پردازش بستهبندي و با نخ و
يا طناب مهار شوند .زوائد باغباني و هرگونه پسماند خشكي كه نتوان آن را در كيسههاي پالستيكي قرارداد
مشمول اين بند ميشوند.

ماده  -8جمع آوري پسماندهاي تفكیک شده
 -1تيمهاي جمعآوري ،بايد پسماندها را به گونهاي جمعآوري كنند كه از پخش آن در روستا و ايجاد مناظر
نامناسب جلوگيري شود.
 -2دهياريها موظفند پس از بررسي روشهايي مانند استفاده از جعبه سبز ،مراكز دريافت و يا جمعآوري
خانه به خانه يک يا تركيبي از اين روشها را براي جمعآوري پسماندها انتخاب نموده و به اطالع روستاييان
برسانند.
 -3دهياريها موظفند كه بعد از اعالم روش جمعآوري پسماند نسبت به همكاري مردم با تيمهاي
جمعآوري و يا مراكز دريافت نظارت الزم را انجام داده و موارد خواسته شده را با نهايت دقت پيگيري نمايند.
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 -4جمعآوري جداگانه پسماندهاي خشک و تر بايد بر اساس برنامه زمانبندي شدهاي كه از قبل به اطالع
اهالي و ساكنان روستاها و نيز مراكز آموزشي ،تجاري و غيره رسيده است انجام گيرد.
 -5توليدكنندگان انبوه پسماند مانند مدارس و ساير اماكن عمومي براي نصب ظروف جمعآوري پسماند
ملزم گردند و محلهايي براي ذخيره سازي جداگانه پسماندهاي خشک و تر در واحدهاي با توليد انبوه
اختصاص يابد.
 -6فرد يا افراد جمع آوري كنندهاي كه مسوول وسيله يا ماشين جمع آوري و حمل هستند مانند راننده و
كارگر همراه ،بايد مجهز به لباس فرم و وسايل حفاظت فردي (چكمه ،دستكش و ماسک) باشند تا از تماس
مستقيم با پسماند مصون بمانند.
ماده  -9در صورتي كه بخش خصوصي با رعايت بند  4ماده  6آئيننامه اجرايي قانون مديريت پسماند
مسئول جمعآوري پسماند روستايي باشد ،بايد ضمن رعايت بهداشت و حفظ محيط زيست موارد زير را مورد
توجه قرار دهد:
-0دريافت مجوزهاي الزم از دهياري براي فعاليت در طرحهاي تفكيک از مبدأ و جمعآوري پسماندهاي
تفكيک شده.
 -2استفاده از تجهيزات و ماشينآالت مناسب به تشخيص دهياري.
 -8ارائه گزارشات طبق فرمهاي استاندارد (فرمهاي شماره  0و 2پيوست) به دهياري.

ماده -10بازیافت

.

 -1دهياريها بايد مواد بازيافتي جمعآوري شده از روستا را در مكانهاي مناسب ذخيره و طبق برنامه
مشخص به فروش برسانند و يا به مراكز بازيافت منطقهاي تحويل دهند .اگر مواد بازيافتي كهنه شوند يا در
معرض رطوبت و نور خورشيد قرار بگيرند ارزش بازيافتي خود را از دست خواهند داد.
 -2دهياريها ميتوانند مواد بازيافت شده را با قيمتهاي پايين تر نسبت به مواد خام در اختيار كارگاههاي
موجود در محدودههاي روستايي قرار بدهند .اين عمل به نوعي يكي از راهكارهاي تشويقي براي مشاركت
بيشتر روستائيان در امر بازيافت ميباشد.
 -3دهياريها بايد روشهايي را به كار ببندند كه فعاليت تشكل هاي مردمي ) )NGOدر مديريت پسماند
روستايي به ويژه كاهش از مبدأ و جداسازي در مبدأ تسهيل گردد.
 -4دهياريها بايد به گونهاي پسماندها را مورد پردازش و بازيافت قرار بدهند كه:
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 سالمتي انسان و محيط زيست به خطر نيفتد.
 هيچگونه خطري براي موجودات زنده ،آب ،خاک ،هوا ،درختان و گياهان بوجود نيايد.
 هيچگونه مزاحمتي از قبيل بو و آلودگي ايجاد نشود.
 هيچگونه اثرات مخرب بر روي تفرجگاهها و اماكن تفريحي و گردشگري روستا نگذارد.
 -5دهياريها بايد با اتخاذ تدابير مناسب نسبت به ساماندهي دورهگردها در روستا اقدام نمايند.
 -6دهياريها ميتوانند با اقدام مشترک و ايجاد تعاوني دهياري تحت عنوان تعاوني بازيافت روستايي در
مناطق پرجمعيت ،امكان ايجاد مراكز بازيافت منطقهاي را مورد توجه قرار دهند.
 -7دهياريها بايد در گزارشات ماهانه خود روند بهبود بازيافت در مناطق روستايي را بررسي و نسبت به
تكميل فرم شماره  8پيوست و ارسال آن به بخشداري اقدام و موانع و مشكالت موجود بر سر راه بازيافت را
شناسايي و رفع كنند.
 -8دهياريها با توجه به امكانات موجود ميتوانند مراحل اوليه بازيافت پسماندهاي خشک از قبيل شستشو،
تفكيک ،آسياب ،خرد كردن و فشرده سازي را انجام دهند.

ماده  -11آموزش
 -1دهياريها موظفند آموزشهاي الزم را از طريق بروشور ،خبرنامه ،تبليغات و  ...در مورد تفكيک از مبدأ و
جداسازي پسماندهاي تر و خشک در اختيار روستاييان قرار دهند .همچنين دهياريها بايد با استفاده از
پتانسيلهاي موجود در روستاها و استفاده از افراد معتمد ،نسبت به افزايش مشاركت مردمي در طرحهاي
تفكيک از مبدأ اقدام نمايند.
 -2تيم جمعآوري بايد آموزشهاي الزم را براي جمعآوري صحيح پسماندهاي تفكيک شده ،توسط
دهياريها گذرانده باشند.
ماده  -12در مواردي كه عدم رعايت اين شيوهنامه مشمول احكام مواد  01 ،03 ،07،06و 21قانون مديريت
پسماندها باشد ،با متخلفين مطابق مجازاتهاي مندرج در مواد اشاره شده رفتار خواهد شد.
ماده  -13نظارت بر حسن اجراي اين شيوهنامه بر عهده دفاتر امور روستايي استانداريها مي باشد.
ماده  -14اين شيوهنامه در  04ماده تدوين و از زمان ابالغ براي كليه دهياريهاي كشور الزم االجرا
ميباشد.
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فرمهاي پیوست
فرم شماره يک
مديريت پسماند روستاي .................................
گزارش هفتگي
 -0نام و نام خانوادگي سرپرست تيم جمع آوري........:
 -2تعداد افراد تيم جمعآوري.............. :
-4محدوده تحت پوشش جمعآوري..................... :
 -8نوع وسيله جمعآوري.................. :
 -7تاريخ......................... :
---------------------------------------------------------------------- -3تعداد خانوار تحت پوشش.............:

مخصوص تيم جمع آوري

□نميشود

 -1طرح تفكيک از مبدا و بازيافت در اين منطقه اجرا □ميشود
 -01دفعات جمعآوري پسماندهاي تر  ...........روز در هفته
 -00مدت زمان جمع آوري در روز.................................:ساعت
 -02دفعات جمعآوري پسماندهاي خشک ..............روز در هفته
 -08مدت زمان جمع آوري در روز.................................:ساعت
 -04همكاري و مشاركت مردمي در طرح تفكيک از مبدا □خوب □متوسط □ضعيف
 -05مشكالت طرح و نارضايتي ها ..........................................
 -06وضعيت زيباشناختي و بهداشتي مخازن □خوب □متوسط □ضعيف
حجم يا وزن پسماند جمعآوري شده روزانه:
حجم يا وزن پسماند تر جمعآوري شده................
حجم يا وزن پسماند خشک جمعآوري شده................
------------------------------------------------------------------------پيشنهادات و نظرات............................................................................................................................ :

مهر و امضاء

تاييد دهياري
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فرم شماره 2
مديريت پسماند روستاي .....................................
گزارش هفتگي

مخصوص بهره بردار
مركز دريافت

مشخصات بهره بردار
 -0نام و نام خانوادگي........................................
 -8سمت در مركز ................ :
 -2تعداد كاركنان در مركزدريافت.................... :
 -5شماره تلفن تماس........................ :
 -4آدرس........................................ :
---------------------------------------------------------------------------------- -6نوع تجهيزات و ماشين آالت آماده به كار در مركز دريافت.............................. :
 -7حجم يا وزن پسماند وارد شده............... :
 -3حجم يا وزن پسماند تر وارد شده ................
 -1حجم يا وزن پسماند خشک وارد شده ................
 -01حجم يا وزن پسماند قابل بازيافت وارد شده به صورت تفكيک شده :پالستيک ..............كاغذ...................
شيشه ...........منسوجات ...................چوب ............الستيک ..........سايرمواد ..........
□متوسط

 -00همكاري و مشاركت مردمي با مركز دريافت □خوب
مشكالت طرح ..........................
------------------------------------------------------------------------پيشنهادات و نظرات...................................................................................................................................... :
مهر و امضا

تاييد دهياري:
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□ضعيف

فرم شماره 8

مخصوص دهياري

مديريت پسماند روستاي ...................................
گزارش ماهانه
 -0جمعيت روستا........................... :
 -2تعداد تيم هاي جمعآوري...................... :
 -8تعداد تجهيزات و ماشين آالت فعال...............:
□خوب □متوسط □ضعيف
 -4وضعيت ناوگان و تجهيزات :
 -5تعداد مراكز دريافت فعال..................:
 -6درصد اجراي روش هاي مختلف ذخيره سازي و جمع آوري پسماند در روستا :
 -0-6روش خانه به خانه ....................
 -2-6جعبه سبز.............................
 -8-6مركز دريافت..........................
 -7درصد اجراي طرح تفكيک از مبدا در روستا ...................درصد
 -3همكاري و مشاركت مردمي با سيستم هاي مديريت پسماند□ :خوب □متوسط □ضعيف
 -1مشكالت طرح و نارضايتي ها ......................
 -01درصد اجراي فعاليت هاي آموزشي در زمينه مديريت پردازش ،جداسازي و بازيافت پسماند ........ :درصد
 -00مشكالت طرح و نارضايتي ها ......................
 -02حجم يا وزن پسماند جمعآوري شده در ماه:
 -0-02حجم يا وزن پسماند تر  -2-02 ..................حجم يا وزن پسماند خشک ...................
 -8-02حجم يا وزن پسماند بازيافت شده  -4-02 ............حجم يا وزن پسماند دفن شده............
 -08وضعيت عملكرد مراكز دريافت□ :خوب □متوسط □ضعيف
 -04وضعيت عملكرد تيم هاي جمعآوري □ :خوب □متوسط □ضع
هزينه هاي جاري ....................................:ريال
------------------------------------------------------------------------پيشنهادات و نظرات.......................................................................... :
مهر و امضا دهياري
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