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قانون مدیریت پسماندها  11به استناد ماده جيوه  حاویمحيطی پسماندهای ضوابط اجرایی مدیریت زیست

به منظور كاهش و ميناماتا در مورد جيوه مفاد كنوانسيون  ومجلس شورای اسالمی  22/2/1131مصوب مورخ 

  5/1/22و تدوین  و در جلسه مورخ  يهته ،جيوهحاوی  پسماندهایشی از نامحيطی و بهداشتی خطرات زیست

 .كميته فرعی مواد زائد و شيميایی خطرناك كميته ملی توسعه پایدار به تصویب اعضاء رسيد

 :هدف 

حفاظت از سالمت انسان و محيط زیست در مقابل اثرات سوء ناشی از پسماندهای جيووه  و تركياوات آن از        

 :طریق 

شتقات آن تنها در فرآیندها و كاالهایی كاهش ميزان پسماند ناشی از مصرف جيوه و استفاده از این ماده و م -1

 كه جایگزین مناسای برای آنها پيدا نشده است ،

 جلوگيری از انتشار آلودگی جيوه به منابع آب ، خاك و هوا -2

 (در پيوست  1مطابق جدول )مصرف  منابع و استفاده از مواد یا فرآیندهای جایگزین  كاهش -1

 :مواد 

 :روندزیر در معانی مشروح  به كار میتعاریف ضوابط در این  -1ماده 

 . است 1131پسماندها مصوب  یریتقانون مد ییاجرا نامهآیينمنظور : نامه آیين -الف

 پردازش كننده صنعتیزیست استان محل استقرار واحد اداره كل حفاظت محيط: اداره كل -ب

 .كليه فرایندهای مکانيکی، شيميایی، بيولوژیکی كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد: پردازش -پ

 .حاوی و یا آلوده به جيوه و تركياات آن استجيوه ،شامل كليه پسماندهای : پسماند جيوه -ت

 . است  1131پسماندها مصوب  یریتمنظور قانون مد: قانون -ث

 . است ميناماتا در مورد جيوهون منظور كنوانسي: كنوانسيون  -ج

  .استزیست منظور سازمان حفاظت محيط: سازمان -چ

به معنی حصول اطمينان از رعایت كليه مراحل مدیریت پسماند به : محيط زیستیصحيح  مدیریت  -ح

 .زیست و در مقابل آثار زیاناار ناشی از این پسماندها استمنظورحفاظت از سالمت انسان و محيط

ریزی، ساماندهی، مراقات و شخصيت حقيقی یا حقوقی است كه مسوول برنامه: مدیریت اجرایی پسماند -خ

سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع آوری، ذخيرهعمليات اجرایی مربوط به توليد، جمع

 .باشدپسماندها و همچنين آموزش و اطالع رسانی در این زمينه می

عاارت است از واحدهای صنعتی كه عمليات بازیافت، تصفيه و دفع پسماند  : اجرایی پسماند واحد مدیریت -د

 .دهندجيوه را انجام می



1 

 

 توليود تورین محول    مووارد زیور بوه عنووان محتمول     در فهرست برداری منابع ایجاد پسماندهای جيووه   -2ماده 

 موسسوات  آزمایشوگاهها،  مراكوز دندانززشوکی،  یی، دارو ها، مراكز يمارستانب :تلقی خواهند شدجيوه  پسماندهای

با استفاده  یدكلرا ینيلو يدتول و توليد سود سوزآور و كلرینواحدهای صنعتی  پژوهشی و آموزشی ،  -يقاتیتحق

لووازم و دسوتگاه هوای    الکترونيو،،   ، لوازم برقوی  واحد های توليد،  ، باتری سازیاز روش قدیمی سل جيوه ای 

، توليد موواد شويميایی و صونایع پتروشويمی    واحد های  ،ی جيوه ای دماسنج ها ر سنج ومانند فشا اندازه گيری

 مراكز كليه.پسماندهای شهری كه تفکي، از ماداء نشده اند وواحد های توليد المپ های فلورسنت و مهتابی ها 

 و ميوزان كموی   اعوالم  بوه  تانس اظهاری خود برنامه براساس مکلفند ضوابط این موضوع پسماند كننده توليد

 .نمایند اقدام فصلی صورت به كل اداره و بهداشت وزارت سازمان، به شده ایجاد پسماندهای كيفی

باشند، مکلفند براساس برنامه  میكننده پسماند كه تحت پوشش وزارت بهداشت  توليدمراكز  كليه:  1تاصره 

به صورت  یعلوم پزشک دانشگاههایشده به  ایجاد هایپسماند كيفیو  كمی ميزاننسات به اعالم  خوداظهاری

 . ینداقدام نما یفصل

نام توليد كننده، آدرس، شخص مسئول، نوع شغل، مقدار پسماند جيوه : این اطالعات باید شامل موارد زیر باشد

توليد شده، نوع پسماند جيوه، طرح جمع آوری و دفع زیست محيطی پسماند جيوه، چگونگی تحویل پسماند 

 . ها ها یا توزیع كننده به جمع آوری كنندهای  جيوه

براساس برنامه خوداظهاری نسات به اعالم ميزان كمی و كيفی كليه مراكز بهداشتی درمانی می توانند : 2تاصره 

 .  پسماندهای ایجاد شده اقدام نمایند

 

مراكز خدماتی  بهپسماند تحویل  تا زمانمسئوليت هرگونه نشت و آلودگی جيوه در محيط زیست  -1ماده 

  .بر عهده توليد كننده پسماند است آن محایو ا مدیریت اجرایی پسماندهای حاوی جيوه

مطوابق قووانين و    ذیوربط مراجوع   از مجووزات الزم دارای كوه   یسيسوات أتوسط ت تنها یدبا يوهپسماند ج -1ماده 

و مجوزهوای  موی باشوند   برای استحصال جيوه ... و در خصوص تاسيس ، استقرار و بهره برداری مقررات موجود 

 . هستند پردازش شوند نيز پسماندهای حاوی جيوه محيط زیستیمدیریت الزم برای 

مراحل قانونی جهت اخذ مجور فعاليت  تمامیمدیریت اجرایی پسماندهای حاوی جيوه باید خدماتی  مراكزكليه 

 .نمایند طی ذیربط دستگاههایاز  را

و  ، درموان و آمووزش پزشوکی    اقدام در موارد اضطراری توسوط سوازمان و وزارت بهداشوت    دستورالعمل: 5ماده 

مواه پوس از    6حوداكرر ظورف    به طوور مسوتقل   مسئول با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربطحسب نياز 

  .تهيه و ارائه گردد طبتصویب این ضوا

حواوی  ) ، موظوف بوه ارائوه گوزارش ماهيانوه      جيووه  حواوی  پسماندهای اجرایی مدیریت خدماتیمراكز   :6ماده 

 . باشندبه اداره كل می (ضوابط این 2شماره  پيوست)بر اساس فرم اظهارنامه ( اطالعات و آمار
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دانشگاههای علووم  و باید توسط اداره كل كليه مراكز خدماتی مدیریت اجرایی پسماندهای حاوی جيوه :  7ماده 

 :یابی و نمونه برداری جهت اخذ اطالعات زیر واقع شوندارز های رسیانجام بازمورد استان ذیربط پزشکی 

  شناسایی واحدهای توليد كننده، ذخيره و پردازش پسماند جيوه 

 ها و فرآیندهای مورد كاربرد در واحد جزئيات فعاليت 

  شناسایی انواع پسماندهای جيوه 

 یستزيطمحو  انسانسالمت  با يوهج تماس و تشخيص ميزان بررسی وضعيت  

 های ثات شده بازبينی گزارش 

 های محل سایت اسناد و برنامه 

سول  ) نسات به جمع آوری تجهيزات به كار برنده جيوه  كلر آلکالی پتروشيمی هاالزم است واحد های  -3ماده 

سال  1جایگزین های مناسب و بروز با تایيد این سازمان حداكرر و استفاده از  1(فرآیند استيلن) و (های جيوه ای

 .اقدام نمایندط ضوابپس از تصویب این 

و بهداشوتی   محيط زیستیآلودگی های دن حداقل رسانحذف و به جهت  موظفند ذیربط دستگاه های -2ماده 

 .اقدام نمایند و پسماندهای آنناشی از كاربرد جيوه 

دستورالعمل  فنی مرتاط با ماده مذكور ظرف مدت ی، سوال پوس از تصوویب ضووابط تهيوه      الزم است : تاصره 

 .گردد

 های مربوط بهفعاليتقوانين و مقررات كليه رعایت جيوه مسئوليت  استفاده كننده واحدهای صنعتی  -12ماده 

 .هده دارند بر عرا و بهداشتی  محيط زیستیبا رعایت كليه مالحظات كارگيری جيوه وتركياات آن  به
 

جهت اطمينان از عدم  مدیریت اجرایی پسماندتوسط نگهداری پسماند جيوه  هایپایش مستمر اناار -11ماده 

 در چارجوب طرح خود اظهاری به رعایت مالحظات زیست محيطی و بهداشتی بوده وضروری  نشت جيوه

 . ارائه گردددستگاههای ذیربط 

وقوع حادثه و  )جيوه  ناگهانی انتشار از انه ، مقابله و رفع آلودگی های احتمالی ناشی اقدامات پيشگير -12ماده 

اثرات سوء ناشوی از حادثوه   توسط مدیریت اجرایی پسماند، جهت به حداقل رساندن  الزم است (ریزشهای اتفاقی

  .انجام گيردبر اساس روش های فنی معتار زیست و سالمت جوامع تحت تاثير  به محيط

                                                 
 .در فرآیند استيلن از كلرید جيوه بر روی ورقه های كربنی به عنوان كاتاليزور استفاده می گردد 1
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، موظف می باشند، بوا اسوتفاده از تجهيوزات مناسوب ماننود      كليه واحدها و كليني، های دندانززشکی -11ماده 

آنهوا و سوایر وسوایل و موواد     از شستشووی   همچنين ودر لوله فاضالب از تخليه آمالگام و جداكننده ها  هاصافی

 .نمایندخودداری در سين، مصرفی حاوی و یا آغشته به آمالگام 

مطابقت داشته « جداكننده های آمالگام -دندانززشکی"  11611 ملی  جداكننده آمالگام باید با استاندارد: تاصره

 باشند

و  محويط زیسوتی  كليه واحد ها و كليني، های دندانززشکی ، موظف موی باشوند ، مودیریت صوحيح      -11ماده 

آمالگام ، مصرف ، پسماندهای توليد شده آمالگام شامل ظوروف   اناارشمالحظات بهداشت و سالمت در خصوص 

محويط  خالی ، دندانهای ترميمی و مواد مصرفی آلوده را مطابق ضوابط و مقررات موجوود در خصووص مودیریت    

   .زیستی پسماندهای پزشکی را رعایت نمایند

توسط سازمان  ضایعات آمالگام بهترین روشهای مدیریتدستورالعمل و راهنمای های فنی در خصوص  : 1 تاصره

 .ماه پس از تصویب ضوابط تهيه گردد 6و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت 

ضایعات آمالگام دندانی و پسماندهای آلوده به آن در صورت ناودن امکان بازیافت، برای بازیافت در  -2تاصره 

 طابق با قوانين و مقررات سازمان و وزارت بهداشت،، مهای تأیيد شدهلندفيلانتقال به زمان دیگر و یا 

 .   شوند سزس ارسال جمع آوری، اناار و 

های المپتوليد و استفاده از ناشی از  محيط زیستیبه حداقل رسانی و حذف آلودگی های به منظور  -15ماده

مصوبه « الکتروني،های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و ضوابط و روش»فصل ششم جيوه ای ضرورت دارد 

محيط زیست در خصوص مدیریت صحيح عالی حفاظت محيط شورای 26/12/32مورخ  222635/11617شماره 

 .های فلورسنت دقيقاً اجرا گرددپسماند در المپ زیستی

 

 :مقررات عمومي 

د بور  گورد مدیریت اجرایی بخشی از پسماند جيوه كه به عنوان پسماند صونعتی و ویوژه محسووب موی     -16ماده 

 .باشدقانون بر عهده توليدكننده پسماند می 7اساس ماده 

باشد بر اساس تاصره مدیریت بخشی از پسماند جيوه كه در پسماندهای عادی و كشاورزی موجود می -17ماده 

 .پسماند عادی می باشداجرایی مدیریت  آیين نامه بر عهده 1ذیل ماده  2

قانون با رعایت مقررات كنوانسيون  11كليه انتقاالت برون مرزی پسماندهای جيوه باید بر اساس ماده -13ماده 

 .صورت پذیرد استو با نظارت مرجع ملی كنوانسيون در كشور كه سازمان بازل 

ه  22222ت/11372و خطرناك شماره  شيمياییای مواد  نامه اجرایی حمل و نقل جادهآیين 16ه ادم: تاصره

 .پسماندها رعایت شود اینهيأت دولت در حمل و نقل   27/12/32وب مورخ مص
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محيطی پسماندهای جيوه برای كليه اشخاص حقيقی رعایت مفاد این ضوابط در مدیریت صحيح زیست-12ماده 

الزامی  واحدهای مدیریت اجرایی پسماندها حاوی جيوهو همچنين این نوع پسماندها  و حقوقی توليدكننده

 . است

 

 .باشداین ضوابط می اجراینظارت بر حسن پيگيری و سازمان، مسئول  -22ماده      
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 : 1پیوست شماره 

 آن های جایگزینبرخی كاالهای حاوی جيوه به همراه معرفی  از برخیفهرست  -1جدول 

 جایگزینهاي مناسب جیوه در محصول محصول حاوي جیوه 

 روی، باتری قليایی-ليتيمی، باتری هواباتری  باتریها 1

 دماسنجها 2
دماسنج الکلی، حسگر الکترونيکی حرارت، دماسنج 

 دیجيتال، دماسنج اناساطی و آنروئيد

1 
،              (HID)المزهای فلورسنت، تخليه شدت زیاد 

 ماورای بنفش

المزهای معمولی، المپ لوله ای بخار سدیم، 

 فلورسنت فشرده

فيارهای نوری، دستگاههای حالت جامد، سوئيچهای  (مانند ترموستات)تجهيزات الکتروني،  1

فشار سنج خالء الکتروني،،فشارسنج اناساطی و  دستگاه سنجش فشار خون 5 مکانيکی

 آنروئيد
 فشارسنجها 6

فشارسنج جایگزین شده با فتاالت یا ی، مایع 

 مناسب دیگر یا فشارسنج آنروئيد الکتروني،

7 

 :محلولهای رنگی و نگاهدارنده ها

، ایموسال، رنگ كربول فوشين ( thimerosal)  تيمروسال

(carbol fuchsin )آب ،  -الکل -محلول فوشين در مخلوط فنل

، استات، (Mercury Phenolic) رنگ آميزی گرم، جيوه فنلي، 

... مورد استفاده در نساجی و )«  Aمحلول »(آلوم، هماتوكسيلين

(haematoxylin) 

  مجازبا تركياات شيميایی  جایگزین

 كاتاليست مس (II)اكسيد جيوه  3

 كلرید منيزیم، اسيد سولفوری، (II)كلرید جيوه  2
 (III)نيترات نقره، سولفات پتاسيم، سولفات كرم  (II)سولفات جيوه  12
 روش فنات یدید جيوه 11
 مس، سولفات آمونيمسولفات  (برای خوردگی آلياژ مس)نيترات جيوه  12
 متد الکترود یون انتخابی آناليز رنگ سنجی كلرید 11

11 

 (II)كلرید جيوه 

 (نوعی فيکساتيو) –( zenker) محلول زنکر

 فيکساتيوهای بافتها

 روی فرمالين

قطعه منجمد  یاخارج كردن رطوبت از نمونه  یندفرآ

 شده

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Waste consisting of 

Elemental Mercury and Wastes containing or Contaminated with Mercury 
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 محيط زیست سازمان حفاظت                                                                       :  2پيوست شماره   

 دفتر بررسی آلودگی آب و خاك

 جيوهاظهار نامه    

     شماره پرونده كننده توليدواحد  شناساییكد  -1  جيوهاظهار نامه 

 كننده توليدنام و آدرس   -1 شماره پرونده -الف 

 كننده توليد شناساییكد  -ب كننده توليدتلفن  -1

 شركت حمل و نقل كننده اول -5 واحد حمل و نقل كننده شناساییكد  -ج

 واحد حمل و نقل كننده شناساییكد  -6

 

  

 تلفن واحد حمل و نقل كننده -د

 شركت حمل و نقل كننده دوم -7 واحد حمل و نقل كننده شناساییكد  -ه

 واحد حمل و نقل             ییكد شناسا -3

د 
ووو

اح
و

ود
وو

ولي
ت

 
ه  

ود
وو

نن
ك

ند
ما

پس
 

 

 كنندهتلفن واحد حمل و نقل  -و
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جاده ها ه منظور حمل و نقل در بمحموله  یطشراتعهد می كنم كه  يزنصب كرده باشم و ن یهابسته بند یو هشدار دهنده الزم را بر رو ییبرچسب ها و عالئم شناسا

 یا يدیپسماند تول يزانبرنامه كاهش م ی،شوم كه  یكننده عمده پسماند باشم متعهد م يدكه تول یدر صورت. باشد یو ضوابط مل ينبزرگراهها، بر اساس قوانو 

كه  ییپسماندهای، مدیریت صحيح زیست محيطی برای وپسماند اجرا كرده  يدباشد، در محل تول یكه قابل اجرا و اقتصاد یرا تا حد يدیپسماند تول يتكاهش سم

پسماند باشم تمام تالش خود را به كار  یده جزئننك يدتول يکهدر صورت. رساند را انتخاب كرده باشم یم يبآس یستز يطبه انسان و مح یندهدر آ یادر حال حاضر 

  .  و بکار برمد را انتخاب موجو یریتیروش مد ینكاهش و بهتررا  يدیپسماند تول يزانتا م خواهم گرفت
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