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 اصالح مدارك فني 
 
 

 خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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پيشگفتار
     رشد سريع اقتصادي و فرهنگي، رشد جمعيت، محدوديت آب و خاك، نياز جامعه به مواد غذايي، وجود بازارهاي بزرگ مصرف 

  .اي شده استر موجب توسعه كشت محصوالت گلخانهو عالقه مندي به توليد محصوالت خارج از فصل در سالهاي اخي
گذاري با رويكرد  سيسـتمي، فراينـدي،     نتيجـه   گـرا و دسـتيابي بـه         كارآمدي طرح        از آنجا كه افزايش          ا و پروژه  ه هاي سرمايه 

سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اسـت، لـذا معاونـت                     
هاي اجرايي طرحهاي      وآيين نامه استاندارد   هبردي رياست جمهوري  انظارت ر  قانون برنامه و بودجه    23ده   حسب وظيفه قانوني وفق ما     

 ه  مـورخ     33497ت  / 42339مصـوبه شـماره     (چارچوب  نظام فني اجرايي كشور      هيات وزيران و در    1352 تير ماه    30عمراني مصوب   
  ضـوابط طراحـي و  ي، تـدوين بـا پيشـنهاد معاونـت امـور توليـدات گيـاهي وزارت جهـاد كشـاورز               ) هيات محترم وزيران  20/4/1385

اي  گلخانه .كشور را در دستور كار خود قرار داده است دستورالعمل و مقررات  اجرايي
 حاضر در جلسات متعدد كارشناسي توسط كارشناسان معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي و با همكاري                      نشريه

. نهايي شده استدفتر نظام فني اجرايي
هاي  ملشامل كليه دستورالعقررات م     اين  يه و تصويب طرحها و احداث گلخانهها، مقررات اجرايي و فرآيندهاي ته ها و مجتمع

در راستاي مقررات ملي كشاورزي تهيه وتدوين گرديده است.گلخانه كه    اينجا بايد گفت كه  در اي در شرايط فعلي كشور  ميباشد
اي از ضوابط فني اجرايي و حقوقي باشد كه بتواند عالوه بر نگاه ويژه به مسائل  جموعهبه طور كلي بايد ماورزي شمقررات ملي ك

اين مقررات بايد بتواند روابط ارائه دهندگان . اقتصادي و اجتماعي عمليات فني از كاشت تا برداشت و مسائل بازار را پوشش دهد
آن)مهندسين كشاورزي(خدمت  ت عاي .  بايد در تمام مراحل كشاورزي به طور اعم الزامي باشد وگيرندگان خدمات را سامان رداده و 

ه تهيه اين مقررات به نحوي بايد باشد كه از طريق آنها بتوان دهي مناسب، سالمت محصول  حداقل بهره بهر، صرفه اقتصادي
اران و ثروت ملي را فراهم نمبرد .ود

هاي اجرايي كه به نحـوي در تهيـه و تـدوين ايـن مجموعـه       معاونت نظارت راهبردي     اهاز تمامي كارشناسان و نمايندگان دستگ  
  .كندكاري داشته اند تشكر و قدراني ميهم

                                                                                                         
 

معاون  نظارت راهبردي                                                                                                         
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 بسمه تعالي
 

گيـري     بهـره   ،  آب شيرين، فراواني نور خورشيد و موقعيت آب و هوايي گونـاگون                 شرايط اقليمي ايران از نظر محدوديت منابع      
اي گياهان از جمله نياز به آب و زمين كمتر           مزاياي متعدد پرورش گلخانه   . دهد  بهينه از اين منابع را در دستور كار اين معاونت قرار مي           

و امكان كشت و پرورش در تمام طول سال و فصولي كه گياهان در فضاي آزاد قابل كشت نيستند و همچنين وجود فارغ التحصيالن                
يط بـرداري از شـرا      موفقيت و يا شكست بهـره     . در بخش كشاورزي توجه بيش از پيش به اين فعاليت را مشخص مي سازد             متخصص  

اي در گرو استفاده صحيح از شرايط اقليمي، سازه و ساختمان مناسب گلخانـه، انتخـاب گياهـان مناسـب بـراي كشـت،                   كشت گلخانه 
لذا مي توان . اطالع از بذر و شرايط تكثير گياهان، استفاده مناسب از كود و سموم دفع آفات و نيز به كار بردن درست منابع مالي است                  

هـاي كشـاورزي و اسـتفاده     اي، عالوه بر بهره وري بيشتر از منابع آب و نهاده  توسعه كشت محصوالت گلخانه    با آموزش نيروي كار و    
هاي مـرتبط   التحصيالن رشته بهينه از منابع خاك، امكان توليد محصوالتي با كيفيت بهتر و ايجاد اشتغال پايدار به خصوص براي فارغ 

 .كرد ميسر راكشاورزي
 
 

   محمدرضا جهانسوز                                                                                            
 معاون وزير در امور توليدات گياهي                                                                               

 

 ب 



  

 )اي كشور لخانهنظام گ( هاي كشور دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه
 472ه شماره ينشر

 
تهيه كننده:

دفتر امور گل و گياهان زينتي و دارويي ، وزارت جهاد كشاورزي
 

بررسي كنندگان :
 : معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري-    

 آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي          معاون دفترنظام فني اجرايي،  زي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت برنامه ري    
رييس گروه آب، كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست                  مسئول دفتر    نظام فني اجرايي،    آقاي مهندس خشايار اسفندياري       

 جمهورينامه ريزي و نظارت راهبردي رياست معاونت بر                                              
  سرافراز               مشاور دفتر نظام فني اجراييخانم مهندس ساناز

 
 : دفتر امور گل و گياهان زينتي و دارويي-

يي ، وزارت جهاد كشاورزي تر امور گل وگياهان زينتي و دارومديركل دف آقاي مهندس مير بهروز غيبي            
 
 

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران- :
آقاي مهندس ايرج ساالري                معاون برنامه ريزي اشتغال و توسعه تشكلهاي تخصصي

آقاي مهندس شاهرخ رمضان نژاد         رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران
 

تصويب كنندگان :
آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي          معاون دفترنظام فني اجرايي،  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

آقاي مهندس مير بهروز غيبي            مديركل دفتر امور گل وگياهان زينتي و داروئي
آقاي مهندس خشايار اسفندياري            رييس گروه آب، كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست                  مسئول دفتر    نظام فني اجرايي،       

 جمهورينامه ريزي و نظارت راهبردي رياست معاونت بر                                              
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مقررات عمومي



دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه هاي كشور   
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  مقررات عمومي-فصل اول
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 تعاريف -1-1

 )Instruction( دستورالعمل -1-1-1
 .گردد و رعايت آن الزامي است ها و دستوراتي است كه براي انجام يك موضوع يا يك كار مشخص تدوين مي      مجموعه روش

 )Technical Instruction(هاي فني   دستورالعمل-1-1-2
ها و ضوابطي مي باشد كه بر اساس اصول علمي و فنـي موجـود در كشـور و جهـان بـا         از مشخصات فني، روش    اي      مجموعه

ها تهيه و  برداري طرح توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و براي بهبود كيفيت طراحي، اجرا، نگهداري و بهره        
 .تدوين مي شود

 )Regulation( مقررات -1-1-3
 .باشد ها و هر چه كه ضمانت اجرايي داشته باشد، مي  به معني عام شامل قوانين، مصوبات، بخشنامه     

 )Design( طراحي -1-1-4
ـ         فرآيند تركيب ايده ها با نيازها و ارائه آن به صورت شماتيك يا نقشه همراه با مشخصات و دستورالعمل                   ه منظـور   هاي الزم ب

 .گردد اجراي آن، اطالق مي

 )Bases of Design( مباني طراحي -1-1-5
هـاي مناسـب و بكـارگيري            عبارت است از حصول ايمني، قابليت بهره بـرداري و عملكـرد مطلـوب طـرح در شـرايط اقلـيم                    

 استانداردهاي ذيربط

 )Design Criteria( معيارهاي طراحي -1-1-6
 .گردد ي برآنها استوار ميراحهاي ط فني هستند كه قضاوت و تصميم گيري مجموعه ضوابط     

 )Technical Criteria( معيارهاي فني -1-1-7
هاي فني كه بـر      ها، ضوابط و دستورالعمل          معيارها، استانداردها و ضوابط فني، عبارتند از مجموعه اي از مشخصات فني، روش            

 .شوند در كشور و جهان، تهيه و تدوين مياساس اصول علمي و فني موجود 

 )Technical Regulation(ررات فني  مق-1-1-8
     مجموعه مقررات پذيرفته شده و مدوني است كه در برگيرنده استانداردها و مشخصات فني بوده و جنبه عمـومي دارد و بـدان                 

 .استناد مي شود
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 )Safety( ايمني -1-1-9
ا خسـارت مـادي بـه ميـزان قابـل قبـولي           ي) به اشخاص (    ايمني يكي از جنبه هاي كيفيت است كه در آن احتمال خطر آسيب              

 . محدود مي شود

 )Economic Feasibility( توجيه اقتصادي -1-1-10
 .بررسي طرح پيشنهادي به منظور اطمينان از اين كه در آمدهاي پيش بيني شده بيشتر از هزينه هاي برآورد شده است  

 )Supervision( نظارت -1-1-11
است كه براي كنترل و حصول اطمينان از صحت اجراي كار طبق اسناد و مدارك قرارداد انجـام                  مجموعه خدمات و اقداماتي          
 .مي شود

 )Utilization( بهره برداري -1-1-12

ها طبق دستورالعمل تهيـه شـده بـه     ما اطمينان مي دهد كه عملكرد طرحهايي اطالق مي شود كه به  بهره برداري به فعاليت      
 .هداف طرح برآورده شده استوسيله طراح بوده و ا

 )Greenhouse(  گلخانه -1-1-13
     گلخانه عبارت است از چارچوب يا اسكلتي با پوشش شفاف قابل نفوذ نسبت به نور كه در آن با كنتـرل عوامـل اصـلي توليـد         

حصوالت مختلف كشاورزي و باغباني  توليد مطلوب م    هاي مؤثر بر رشد و نمو گياه امكان         و نهاده ) اكسيد كربن   نور، دما، رطوبت و دي    (
 .فراهم گرديده و مي توان گياه را در مقابل خسارات عوامل نامساعد حفظ كرد

 ).Training G(  گلخانه آموزشي-1-1-14
اي است مجهز به كليه تأسيسات سرمايشي، گرمايشي، آبياري و تجهيزات كنترل عوامـل محيطـي كـه داراي فضـاي                گلخانه
 .اي در كليه فصول سال، مي باشد ت آموزش كشت و كار محصوالت گلخانهتردد باال جه

 ).Research G( گلخانه تحقيقاتي -1-1-15
اطالعات ) ركورد(اي است با سيستم كنترل دقيق پارامترهاي محيطي و كنترل آفات و بيماريها كه در آن امكان ثبت                    گلخانه      

هاي كوچكتري به منظور انجام همزمان چند آزمايش فراهم شده  ، اتاقكها و يا گلخانه    گلخانهدر داخل اين    . باشد  داخل گلخانه مهيا مي   
 .است

  گلخانه تفريحي -1-1-16
 .شود ها در ابعاد كوچك جهت سرگرمي و يا توليد ايجاد مي ها با اشكال متنوع و با استفاده از انواع پوشش اين نوع گلخانه     
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  گلخانه تجاري-1-1-17
 داراي اسكلت و پوشش متناسب با اقليم منطقه و نوع محصول توليدي بوده و داراي سطوح وسـيعتر نسـبت                اين نوع گلخانه        

 .باشد و امكان استفاده از آن در تمام فصول سال وجود دارد به ساير گلخانه ها براي توليدات مختلف مي
اي و واحـدهاي      هاي تجاري بـراي توليـد محصـوالت گلخانـه           نههاي صورت گرفته در نظام گلخانه مربوط به گلخا            بحث  :تذكر

 .باشد اقتصادي پرورش قارچ خوراكي مي

  واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي-1-1-18
عبارت است از سالن هاي توليد و ابنيه مورد نياز توليد و پرورش قارچ خوراكي كه بطور استاندارد و با رعايـت ضـوابط فنـي                                

را براي قارچ فراهم مـي      ) دما، رطوبت نسبي و دي اكسيدكربن     (گرديده است و امكان تامين شرايط محيطي مورد نياز          مربوطه احداث   
 .نمايد

 Mushroom farm(يا واحد پرورش قارچ خـوراكي  ) Greenhouse management( مديريت گلخانه -1-1-19

management( 
 .ه عمليات مربوط به كاشت، داشت و برداشت محصول مناسب     عبارت است از برنامه ريزي، هدايت و كنترل كلي

  متقاضي احداث واحد پرورش قارچ خوراكي-1-1-20
شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس شرايط مندرج در گردش كار صـدور پروانـه تاسـيس و بهـره بـرداري واحـدهاي                              

 .يدپرورش قارچ خوراكي، براي احداث واحد قارچ خوراكي اقدام مي نما

 مهندس -1-1-21
، محيط زيسـت و فضـاي       كشاورزي، منابع طبيعي  (فرد متخصص داراي گواهينامه در رشته مشخصي براي انجام خدمات طراحي            

توانايي تخصصـي مهنـدس مـي بايسـت توسـط سـازمان نظـام مهندسـي                 . باشد ميبهره برداري و نگهداري      ، ساخت ، نظارت ،  )سبز
 .د قرار گيردكشاورزي و منابع طبيعي مورد تأيي

  مسئول فني-1-1-22
اي و پرورش قارچهاي خوراكي و داراي رتبه از  ي مرتبط با توليد محصوالت گلخانهها  مهندس داراي گواهينامه رشته،مسئول فني

هاي كارورزي عملي، مهارت و تخصص خدمات مهندسي توليد و نگهداري محصوالت  سازمان نظام مهندسي كه با گذراندن دوره
 .ه اي و قارچ را كسب، و از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، گواهينامه مسئول فني دريافت نموده باشدگلخان

هاي توليد محصوالت گلخانه اي و پرورش قارچ و رعايت استانداردها و معيارهاي   مسئول فني مسئوليت اجراء و كنترل شاخص
 .ظام مهندسي را برعهده دارداصول صحيح مهندسي كشاورزي ابالغي از سوي ن

 .  در مورد مسئول فني واحد پرورش قارچ خوراكي فارغ التحصيل صنايع غذايي را نيز شامل مي گردد:تبصره
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  مهندس ناظر -1-1-23

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهـوري يـا سـازمان نظـام                 از شخصي حقيقي داراي رتبه و صالحيت حرفه اي       
ـ             شاورزي و منابع طبيعي   مهندسي ك  منظـور اطمينـان از تطـابق نقشـه هـا و            ه   است كه براي انجام نظارت فني بر عمليـات اجرائـي ب

مشخصات فني از ابتدا و در حين عمليات اجرايي از طرف سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بـه متقاضـي معرفـي مـي                          
 .گردد

رعايت ) هاي عمومي بودجه(شود  ياي تامين م     ها از محل طرحهاي تملك و دارايي سرمايههايي كه اعتبارات آن در مورد طرح :تبصره
 .ضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه الزلمي است

 مهندس مشاور-1-1-24
ريزي ونظارت  معاونت برنامه اي مرتبط از ي مشاورها قي است داراي رتبه و صالحيت حرفهمهندس مشاور شخص حقوقي و حقي 

منظور طراحي و راهبري پروژه احداث، بهسازي و ه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كه بيا   رياست جمهوريراهبردي
 .نوسازي و توسعه از سوي نظام مهندسي به متقاضي معرفي مي گردد

 .مكانيك در كادر شاغلين فني شركت الزاميستدر مورد مهندسين مشاور حقوقي، حضور مهندس عمران و : 1تبصره 
 بايد از  در صورت نداشتن تخصص در زمينه عمران ومكانيكحقيقيصورت بهره گيري از خدمات كارشناس در : 2تبصره 

 .استفاده گرددس عمران و مكانيك  مهندهمكاري

) هاي عمومي بودجه(شود  ياي تامين م     يي سرمايههاي تملك و دارا در مورد طرحهايي كه اعتبارات آنها از محل طرح :3تبصره     
 . الزلمي استگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطهرعايت ضوابط مربوط به قانون بر

  پيمانكار -1-1-25 
از معاونت برنامه كشاورزي و منابع طبيعي اي پيمانكاري مهندسي  قي است داراي رتبه و صالحيت حرفهشخص حقيقي يا حقو

هاي محاسباتي  منظور اجراي نقشه هبكه منابع طبيعي  كشاورزي وت جمهوري يا سازمان نظام مهندسي زي و نظارت راهبردي رياسري
از سوي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع  ،و موقعيتي پروژه احداث، بهسازي و نوسازي و توسعه تاييد شده مهندس مشاور

 .طبيعي به متقاضي معرفي مي گردد
يمانكار حقيقي و حقوقي مي بايست براي اجراي بخشي از كارهاي تخصصي در حوزه عمران و مكانيك، به عنوان پيمانكار جزء پ

 .و يا پيمانكار دست دوم، اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت را از طريق عقد قرارداد به كار گمارد
رعايت ) هاي عمومي بودجه(شود  ياي تامين م      تملك و دارايي سرمايههاي در مورد طرحهايي كه اعتبارات آنها از محل طرح :تبصره

 .ضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه الزلمي است

  ارجاع كار-1-1-26
ان مـي   هاي واصله به سازمان نظام مهندسي استان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي پس از ثبت در دفتر سـازم                    كليه درخواست 

 . بايستي با توجه به برآورد حجم كار و شناخت و تشخيص كار، بين كارشناسان ذيصالح عضو سازمان تقسيم و ارجاع گردد
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گردد كه منجر به تعادل الزم        تخصص كارشناس به طريقي اعمال مي      ارجاع كار با رعايت نوبت و با توجه به صالحيت و تجربه و            
 و حقـوقي عضـو سـازمان      حقيقـي   اشـخاص   ر، فاصله، مسافت و رعايت عدالت نسـبي در مـورد            در كارهاي ارجاعي از لحاظ حجم كا      

 .  گردد هماهنگ 
رعايت ) هاي عمومي بودجه(شود  ياي تامين م     هايي كه اعتبارات آنها از محل طرحهاي تملك و دارايي سرمايه در مورد طرح :تبصره

 .مه هاي مربوطه الزلمي استضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و آيين نا

  گلخانه دار-1-1-27
كه براساس ضوابط مربوطه به توليد يك يا چند نوع محصول مناسـب بـراي توليـد در داخـل                    ) حقيقي و حقوقي  (     به شخصي   

 .گردد انه اشتغال داشته باشد، اطالق ميگلخ

  موافقت اوليه-1-1-28

دام و عنداللزوم براي متقاضيان فاقد اسناد مثبته علي الخصوص زمـين توسـط              مجوزي است كه با درخواست و قبل از هر گونه اق          
 .كند ي و سازمان صادركننده  ايجاد نميگردد و هيچگونه تعهدي براي وزارت جهاد كشاورز ازمان نظام مهندسي استان صادر ميس

  پروانه-1-1-29
ت در زمينـه توليـد      فعاليـ ظور شروع فعاليت در زمينه توليد             پروانه سندي است كه در محدوده زماني و مكاني مشخصي به من           

  بهره برداري تاسيس و: اع پروانه ها عبارتند از شود و انو اشخاص حقيقي  و يا حقوقي صادر مي اي و قارچ براي محصوالت گلخانه

  پروانه تاسيس-1-1-30

رايط الزم، براي احداث گلخانه در قطعه زمين مورد  كه پس از ارائه مدارك مثبته مورد نياز و در صورت داشتن شسندي است
 .تائيد صادر مي شود

  پروانه بهره برداري-1-1-31
 كه پس از اتمام عمليات احداث و تجهيز طرح و تطابق با طرح تائيد شده اوليه، جهت آغاز فعاليت در امـر توليـد                         سندي است      

 .صادر مي شود

  مجوز -1-1-32
 تغييـر كشـت توليـد       در محدوده زماني و مكاني پروانه هاي صادره بـراي توسـعه، بهسـازي و نوسـازي و                 اجازه نامه اي است كه      

 . شود راي افراد حقيقي و حقوقي صادر مياي و قارچهاي خوراكي ب محصوالت گلخانه
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  توسعهمجوز -1-1-33
ر  تحت فعاليت خـود درخواسـت مينمايـد و د          اي است كه بهره بردار به منظور افزايش سطح گلخانه در قطعه زمين                  اجازه نامه 

 .شود صورت احراز شرايط الزم صادر مي

  بهسازي و نوسازيمجوز -1-1-34
اي است كه با توجه به پيشرفت فن آوري و ساير مسائل مرتبط با توليدات گلخانه اي و بنا بـه درخواسـت بهـره بـردار                            اجازه نامه 

 .گردد ل ها و مقررات مربوطه صادر ميلعمجهت بهسازي و نوسازي گلخانه طبق دستورا

  تغيير كشتمجوز -1-1-35
اي  يدي فعلي به ديگر محصـوالت گلخانـه  محصوالت تول بردار جهت تغيير كشت      اي است كه بنا به درخواست بهره       اجازه نامه      

 .صادر مي شود
نامه كشت خود را توسط مسئول فنـي بـه          منظور تغيير كشت، در داخل يك گروه محصولي بر        ه  بهره بردار موظف است ب     :تبصره

  .سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اعالم نمايد
    .باشند داراي خصوصيات خانوادگي يكسان ميگروهي از محصوالت كشاورزي كه ز  گروه محصولي عبارتست ا:تبصره
 :هاي محصولي عبارتند از  انواع گروه:تبصره
 سبزي
 جاليزي
 باغي

 علوفه اي
 تكثيري

  و گياهان زينتيهاگل

  گواهي ابطال پروانه فعاليت–1-1-36
ليل عدم رعايت ضوابط نظـام       اين گواهي پس از توقف توليد يا درخواست بهره بردار و يا به تشخيص كميته صدور پروانه به د 

 .اي صادر مي شود گلخانه
هـا    زمين مربوطه و استفاده از ابنيه      در مورد نحوه فعاليت در قطعه     اي،   ه فعاليت گلخانه   درصورت صدور گواهي ابطال پروان     :تبصره

 .گردداقدامات بعدي تصميم مناسب اتخاذ و تاسيسات جانبي، مراتب به مراجع مربوطه اعالم خواهد شد تا در مورد 

   سازمان-1-1-37
 .نابع طبيعي مي باشداز اين پس در اين نظام نامه كلمه سازمان مترادف سازمان نظام مهندسي كشاورزي و م
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  ها ها و كميته  وظايف كميسيون-1-2

 اي و قارچ هاي خوراكي كشور ي توليدات گلخانه  ستاد اجراي–1-2-1
 )رئيس ستاد(معاون وزير در امور توليدات گياهي  -

 )دبير ستاد(ي تر امور گل وگياهان زينتي و دارويمدير كل دف -

 نماينده معاونت آب و خاك و صنايع -

 دفتر نظام بهره برداري نماينده  -

 ريزي  ده معاونت امور اقتصادي و برنامهنماين -

 نماينده معاونت ترويج، تحقيقات و آموزش كشاورزي -

 نماينده بانك كشاورزي -

 نماينده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور  -

 نماينده انجمن صنفي گلخانه سازان -

 دگان قارچ خوراكيرئيس و عضو هيئت مديره انجمن توليدكنن -

 مدير عامل اتحاديه گل و گياه ايران -

 اي يا قارچ خوراكي ره و متخصص مرتبط با امور گلخانهدر صورت نياز كارشناسان و افراد خب -

 اي كشور  وظايف ستاد اجرايي توليدات گلخانه-1-2-1-1

 هاي كشور ريزي و سياست گذاري در مورد گلخانه برنامه -1

 ها اي كشور و رفع آن لخانهبررسي مسائل و مشكالت گ -2

 اي هاي گلخانه مربوط به تحقيقات، آموزش و ترويج فعاليت هاي راهبردي در مورد هدايت امور تدوين برنامه -3

  پيش بيني و تخصيص تسهيالت و اعتبارات مورد نياز،هماهنگي -4

هـاي گمركـي و همـاهنگي        مربوط به اقتصاد، بازرگـاني، تعرفـه      اي و امور     بررسي مسائل بعد از برداشت محصوالت گلخانه       -5
 سياستهاي مربوط

 اي كشور هاي گلخانه ها و مجتمع هماهنگي ايجاد بانك اطالعاتي آمار و وضعيت گلخانه -6

 بررسي و تصويب موارد پيشنهادي از سوي ستاد استان -7

 رسيدگي به شكايات ارسالي از ستاد استان  -8

هـاي   هاي الزم براي پيشبرد امور و تـدوين شـيوه نامـه         ايل و مشكالت اجرايي دستورالعمل و هماهنگي     به منظور بررسي مس   : تبصره
گـردد و    با تركيب اعضا ذيل در معاونت امور توليـدات گيـاهي تشـكيل مـي    "اي كشور كميته راهبري و نظارت نظام گلخانه    "اجرايي،  

 :دتصميمات كميته قابليت اجرايي و تابعيت الزم را دار
 نماينده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور -
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بـه عنـوان نماينـده سـازمان نظـام مهندسـي          ( رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعـي اسـتان تهـران               -
 )كشاورزي كليه استانها

 مدير كل دفتر امور گل و گياهان زينتي و دارويي -

به عنوان نماينـده سـازمان جهـاد كشـاورزي كليـه            ( د كشاورزي استان تهران     معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جها      -
 )استانها

 ريزي و نظارت راهبردي دفتر رياست جمهوري نظام فني و اجرايي معاونت برنامهنماينده دفتر  -

 .آيد حسب مورد از مجريان استاني و صاحب نظران و متخصصين دعوت به عمل مي -

 لخانه اي در استاني محصوالت گ ستاد اجراي–1-2-2
 :اعضاي ستاد در استانها شامل اعضاي زير مي باشد 

 )رئيس ستاد(رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان  -

 )دبير ستاد(مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان  -
 رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  -
 گذاري  مدير امور سرمايه -

 جوزهامدير صدور پروانه و م -

 رئيس اداره تنظيم بازار محصوالت كشاورزي -

 مدير امور اراضي استان -

 مدير حفظ نباتات استان -

 مدير آب و خاك و مهندسي سازه و صنايع  -

 مدير هماهنگي ترويج كشاورزي  -

 رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان  -

 رئيس مركز آموزش جهاد كشاورزي استان -

  استاننماينده بانك كشاورزي -

 نماينده تشكلها و تعاونيهاي توليد محصوالت گلخانه اي استان -

 ساير مسئولين ذيربط استاني و كارشناسان و افراد خبره و متخصص مرتبط با امور گلخانه در صورت نياز  -

 اي سازمان جهاد كشاورزي استان ظايف ستاد اجرايي محصوالت گلخانه و-1-2-2-1

اي استان و ارائه راهكارهاي مناسب و ابالغ به واحدهاي اجرايي زير مجموعه و دسـتگاه                 الت گلخانه بررسي مسائل و مشك    -1
 هاي الزم هاي ذيربط و همچنين پيگيري

 ها    بر رعايت موارد فني ساخت گلخانههاي الزم براي نظارت و كنترل دقيق هماهنگي و پي گيري -2
 اي هاي گلخانه ي استان بر حسن اجراي طرحا  گلخانهتعامل فيمابين بانك عامل و ستاد اجرائي توليدات -3
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 اي  محصوالت و سازه و تجهيزات گلخانهرسيدگي به امور بيمه  -4

 اي  هاي توليد محصوالت گلخانه ها و تعاوني بستر سازي به منظور ايجاد و يا تقويت تشكل -5

 اي استان   ي، حمايت و هدايت توليدات گلخانهبرنامه ريز -6

 اي كشور ر به ستاد اجرائي محصوالت گلخانهفعاليتها به صورت مداوم و مستمارائه آمار و گزارش پيشرفت  -7

 اي استان ني صدور انواع پروانه هاي گلخانهكميته ف -2 -1-2-2

 : اعضاي اين كميته عبارتند از
 )رئيس كميته(ها  مدير صدور پروانه و مجوز - 1     

  مدير باغباني -2
  مهندسي نماينده مديريت آب و خاك و فني و-3

 اي استان رشناس مسئول واحد محصوالت گلخانهكا -4

 نماينده مديريت امور سرمايه گذاري  -5

 )دبير كميته(نماينده نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  -6

 .دبيرخانه كميته در محل سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مستقر مي باشد: 1تبصره 
 به تشخيص كميته و حسب مورد) خصوصي و دولتي( از ساير مسئولين استان دعوت :2تبصره 

  وظايف كميته فني صدور انواع پروانه هاي گلخانه اي استان-1-2-2-3

 بررسي مدارك ارائه شده در پرونده ارسالي از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  -

 در ، تغيير كاربري، نوع كشت، بازار و رعايت كليه موارد فني اعالم شده      اعالم نظر با توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي         -
  و ميزان اعتبارات استانريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نشريات فني معاونت برنامه

 .حداكثر فرصت الزم براي اعالم نظر دو ماه از زمان ارجاع به كميته مي باشد: تذكر

   روند صدور پروانه ها-1-3

 توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع        اي حسب ضوابط نظام گلخانه    ارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي     اخذ مد  -1
  حداكثر طي دو ماهطبيعي

 هاي استان  تصميم در كميته فني صدور پروانهاتخاذ -2

  ها به سازمان نظام مهندسي استان هاي بررسي و صدور پروانه ت هزينه پرداخ- 3
اوليه راساً براي آندسته از متقاضياني كه فاقد اسناد مثبته مي باشند توسـط نظـام مهندسـي صـادر شـده و فاقـد               موافقت   :تبصره

 .هرگونه تعهد براي سازمان و جهاد كشاورزي مي باشد

هاي ياد شده در اين بند توسط سازمان نظام مهندسي كشـاورزي و منـابع طبيعـي كشـور                     براساس قوانين مربوطه هزينه    :تبصره
 .مالك عمل قرار خواهد گرفت) معاونت توليدات گياهي(عيين و پس از تاييد وزارت جهاد كشاورزي  ت
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 صدور انواع پروانه -3

رعايت قوانين و مقررات مربوطه جاري كشور براي صدور پروانه ها و مجوزها توسط سازمان نظام مهندسي الزامـي مـي   : 1تذكر  
 .باشد

 .باشد  ماه از زمان تائيد كميته فني مي پروانه يكحداكثر فرصت الزم براي صدور: 2تذكر 

  پروانه تاسيس -1-3-1
 :     مراحل صدور پروانه تاسيس به شرح ذيل مي باشد

 ارائه درخواست كتبي متقاضي به همراه كليه مدارك الزم به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان -1

اراي رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسي براي امور كارشناسـي و تائيـد طـرح               ارجاع متقاضي به اشخاص حقيقي و حقوقي د        -2
 توجيهي متقاضي در مدت زمان دو ماه

اخذ مدارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي براي صدور پروانه تاسيس توسط سازمان نظام مهندسـي كشـاورزي و منـابع                      -3
 طبيعي استان 

 )مستقر در سازمان نظام مهندسي(  استانبررسي و اعالم نظر در كميته فني صدور پروانه -4

هاي مـرتبط     و تبصره  25-1-1  تا 23-1-1معرفي مهندس سازه، مشاور، پيمانكار و ناظر واجد صالحيت مندرج در بندهاي              -5
  همين فصل نظامنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان براي شروع عمليات ساخت گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكي

 روانه تاسيس صدور پ -6

 شروع عمليات احداث گلخانه يا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پـس از درخواسـت متقاضـي و بازديـد مهنـدس                        :تبصره
  .گردد  به سازمان نظام مهندسي اعالم مياي ربوطه از سايت محل احداث طي نامهم

  پروانه بهره برداري-1-3-2
 : است بهره برداري به شرح ذيلپروانهمراحل صدور 

 ارائه درخواست كتبي متقاضي مبني بر صدور پروانه بهره برداري به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان -1

تكميل فرم گواهي پايان كار توسط مهندس ناظر پروژه و ارائه آن به سازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منـابع طبيعـي                          -2
 استان 
متقاضي براي صدور پروانه بهره برداري و تطبيق با طرح اوليه طبق فرم گواهي پايـان  اخذ مدارك، بررسي و تكميل پرونده     -3

 كار احداث گلخانه توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

 بررسي و اعالم نظر در كميته فني صدور پروانه هاي استان -4

 همـين  22-1-1 ا مسئول فني واجد شرايط منـدرج در بنـد  اي ب   نظام گلخانه  -5-1-2 بند   3 و   2عقد قرارداد مطابق تبصره      -5
  فصل نظامنامه

 صدور پروانه بهره برداري  -6

 . حداكثر فرصت الزم براي صدور پروانه يك ماه از زمان تائيد كميته فني مي باشد:تذكر
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روري است نسبت به تمديـد آن  باشد كه پس از انقضاء فاقد اعتبار بوده و ض    سال مي  2بار پروانه بهره برداري     مدت اعت  :1تبصره  
 .اقدام شود

 . واحدهاي داراي پروانه منقضي شده از مزاياي قانوني برخوردار نخواهند شد:2تبصره  
عهده كميته فني صدور پروانـه اسـتان بـوده و ارائـه گـزارش               ه   تصميم گيري در خصوص تمديد پروانه بهره برداري ب         :3تبصره  

 .مسئول فني در اين خصوص نافذ است

  مجوز توسعه-1-3-3
ارائه درخواست كتبي متقاضي و مدارك الزم مبني بر افزايش سطح گلخانه به سازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منـابع            -1

 طبيعي استان

ارجاع متقاضي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسي براي امور كارشناسـي و تائيـد طـرح                        -2
 توجيهي متقاضي

ارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي براي صدور مجوز توسعه توسط سازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منـابع                     اخذ مد  -3
 طبيعي استان

 بررسي و اعالم نظر در كميته فني صدور پروانه هاي استان  -4

ـ        و 25-1-1 تـا     23-1-1 پيمانكار واجد صالحيت مندرج در بنـدهاي          و  مشاور ناظر،معرفي مهندس    -5 ربط   تبصـره هـاي ذي
  همين فصل نظامنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان براي شروع عمليات توسعه گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكي

 صدور مجوز توسعه  -6
 .  حداكثر فرصت الزم براي صدور مجوز يك ماه از زمان تائيد كميته فني مي باشد:تذكر

قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضي و بازديد مهندس ناظر             شروع عمليات توسعه گلخانه يا واحد پرورش         :تبصره
 .گردد  به سازمان نظام مهندسي اعالم مياز سايت محل اجراي پروژه طي نامه اي

  مجوز بهسازي و نوسازي -1-3-4
رش قـارچ بـه     ارائه درخواست كتبي متقاضي و مدارك الزم مبني بر صدور پروانه بهسازي و نوسازي گلخانه يـا واحـد پـرو                     -1

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

ارجاع متقاضي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسي براي امور كارشناسـي و تائيـد طـرح                        -2
 توجيهي متقاضي

 نظام مهندسي كشاورزي    اخذ مدارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي براي صدور مجوز بهسازي و نوسازي توسط سازمان               -3
 و منابع طبيعي استان

 هاي استان  م نظر در كميته فني صدور پروانهبررسي و اعال -4

هاي ذيربط همـين      تبصره  و 25-1-1 تا   23-1-1پيمانكار واجد صالحيت مندرج در بندهاي        و   ، مشاور  ناظر معرفي مهندس  -5
  يات بهسازي و نوسازي گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكيفصل نظامنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان و شروع عمل
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 شروع عمليات بهسازي و نوسازي گلخانه يا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضـي و بازديـد                    :تبصره
 .گردد  به سازمان نظام مهندسي اعالم ميمهندس مربوطه از محل طي نامه اي

 صدور مجوز بهسازي و نوسازي -6

 .باشد ر مجوز يك ماه از تائيد كميته مي حداكثر فرصت الزم براي صدو:ذكرت

 :  مجوز تغيير كشت -1-3-5
 ارائه درخواست كتبي متقاضي مبني بر صدور مجوز تغيير كشت به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان -1

 نظام مهندسي براي امور كارشناسـي و تائيـد طـرح            ارجاع متقاضي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه مرتبط سازمان           -2
 توجيهي متقاضي

اخذ مدارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي براي صدور مجوز تغيير كشت توسـط سـازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و                     -3
 منابع طبيعي استان

 بررسي و اعالم نظر در كميته فني صدور پروانه هاي استان  -4

 صدور مجوز تغيير كشت  -5

 .داكثر فرصت الزم براي صدور مجوز يك ماه از تائيد كميته مي باشد ح:تذكر

  شرايط زمين، آب، برق و سوخت -1-4

   زمين-1-4-1

 و اخذ پاسخ مثبته استعالم ها از ساير مراجع ذيـربط و             مهندس ناظر محلي است كه توسط متقاضي مشخص شده و پس از بازديد            
ـ              )ردحسب مو (تائيد مدارك و صدور مجوزهاي الزم        رورش قـارچ خـوراكي در آن       ، ابنيه مورد نياز گلخانه و تاسيسات آن و يـا واحـد پ

 .گردد احداث مي
 شرايط زمين از نظر اسناد مثبته) الف

  زمين داراي سند رسمي يا بنچاق -
 زمين استيجاري      -

ه و از تـاريخ صـدور پروانـه تاسـيس            سـال  10 قرارداد اجاره از سوي دفاتر اسناد رسمي تنظيم ومدت اعتبار آن حـداقل               :1تبصره  
 ).قراردادهاي اجاره در اراضي ملي و دولتي از شروط اين تبصره مستثني ميباشند. (ميباشد

  به دليل غيرمنقول بودن تاسيسات و سرمايه گذاري هاي ثابت، امكان احداث واحدهاي پـرورش قـارچ دكمـه اي در                       :2تبصره  
  .هاي استيجاري وجود ندارد زمين

 اي اصالحات اراضي مفروز الرعيهزمينه -

 واگذاري اراضي ملي و دولتي 32 و 31زمينهاي واگذاري از طريق كميسيون ماده  -
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 زمينهاي اوقافي به شرط موافقت كتبي سازمان اوقاف -

 )آستان اماكن متبركه و زيارتگاه ها(اي  زمينهاي وابسته به آستانه -

 .ايست بالمعارض باشد و از طريق مراجع ذيصالح مورد تائيد قرار گيردشود مي ب وسط متقاضي ارائه مي اراضي كه ت:تبصره
 وضعيت فيزيكي و شيميايي خاك مربوط ) ب

 از  رتبـه (كارشناس داراي صالحيت    نمونه برداري خاك و ارسال آن به آزمايشگاه تجزيه خاك مورد تائيد بايد تحت نظارت                 -
صورت گيرد و ارائه آن جهت اخـذ مجوزهـا   ي كشاورزي و منابع طبيعي استان نظام مهندس  مورد تائيد سازمان     )سازمان نظام مهندسي  
 .الزم و ضروري است

 .در مورد احداث واحد پرورش قارچ خوراكي نيازي به آزمون تجزيه خاك نمي باشد: تبصره

  آب-1-4-2

ورد اوليـه در طـرح مـي        ارف برابر برآ   نياز آبي گياه و مص     اي از نظر كميت و كيفيت با توجه به         ميزان آب جهت فعاليتهاي گلخانه     
قنات دائمي، چشمه دائمي، رودخانه دائمي، آب سدهاي دائمي و چاههاي كشاورزي پس از تاييـد حـق                  : تواند از منابع مختلف از جمله     

 آزمون خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بهداشتي آب پس از    .  تامين گردد    شركتهاي سهامي آب منطقه اي استان و يا شهرستان        آبه از   
 .گردد عنوان مدارك قابل وثوق از متقاضي اخذ مي هتجزيه ب

  برق-1-4-3

سـطح گلخانـه و نـوع       ميزان برق با توجه به      . باشد يزان برق كافي از ضروريات طرح مي      اي تامين م   براي انجام فعاليتهاي گلخانه    
 و ارائه موافقت اداره برق شهرسـتان بـراي تـأمين بـرق     دگرد ه در طرح،  پيش بيني و محاسبه ميرفته در برآورد اولي تجهيزات به كار    

 .و تعبيه موتور ژنراتور مولد برق بعنوان تامين كننده اضطراري، عالوه بر تامين برق به صورت سراسري، الزامي استضروري است 

   سوخت-1-4-4

 .سازي مصرف سوخت كشور الزامي است هاي سازمان بهينهرعايت استاندارد -

 .بع ذخيره سوخت دوم متناسب با شرايط اقليمي و متراژ گلخانه الزامي است ايجاد منا-
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  مدارك عمومي-2-1

اي و  ت در زمينه توليـد محصـوالت گلخانـه         اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني يا خصوصي كه قصد انجام فعالي         
ه تاسيس، بهره برداري، توسعه، بازسازي و نوسـازي  گونه پروانه نظير پروانموظفند نسبت به دريافت مجوز و هر  قارچ خوراكي را دارند     

 .اقدام نمايند
 :ها عبارتند از  مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه

  مدارك مربوط به زمين-2-1-1

فتـوكپي برابـر اصـل      (در مورد اراضي داراي سند مالكيت ارائه بنچاق ، اصل اسناد مالكيت به همـراه يـك نسـخه تصـوير آن                        -
 .استضروري ) مدارك

 سال كه بـه ايـن منظـور صـادر و تنظـيم             10 در مورد اراضي استيجاري، ارائه اجاره نامه رسمي غير قابل فسخ به مدت حداقل                -
 )يك نسخه تصوير برابر اصل آن(گرديده است 
تان مربوطـه  اسـ هاي اوقافي و آستانه اي مدت و موضوع اجاره براساس نظريه اداره اوقاف شهرستان يـا                 در مورد زمين   :1تبصره  
 .گردد تعيين مي

مدارك واگذاري و موافقت نامه     ) اراضي واگذاري مديريت امور اراضي و منابع طبيعي       (درمورد اراضي فاقد سند مالكيت       :2تبصره  
 .هاي ذيربط الزامي است اجراي طرح توسط ارگان

 الحاقي به ماده يـك قـانون   4در راستاي تبصره شود لذا    ها تغيير كاربري محسوب نمي       با توجه به اينكه احداث گلخانه      :3تبصره  
 14/9/86 مورخ   87399/020/53ها، رعايت ضوابط زيست محيطي و رعايت بخشنامه          اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ       

 . باشد سازمان امور اراضي ضروري مي
 و ارائه وكالت نامه بالعـزل از سـاير وراث بـه             هاي موروثي دال بر مالكيت متقاضي       يك نسخه از انحصار وراثت در مورد زمين        -

 متقاضي و همچنين اجاره نامه محضري مدت دار 

  ارائه تعهدنامه محضري به منظور عدم ساخت بناهاي غيرمجاز و عدم تغيير كاربري اراضي به مديريت امور اراضي استان-
  ارائه پاسخ مثبت استعالمهاي مورد نياز-

سازمان نظام مهندسي استان جهت تعيين دقيق مكان احداث گلخانه يا واحد قـارچ              مهندس ناظر   توسط   ارائه كروكي تائيد شده      -
 هاي مربوطه  خوراكي با رعايت حريم

 . زمين متقاضي بايد داراي اسناد مثبته و فاقد معارض باشد-
قانون واگـذاري اراضـي     32 و 31هاي هفت نفره واگذاري زمين يا كميسيون ماده   در خصوص اراضي واگذاري از سوي هيات-

 .ملي و دولتي، ارائه صورتجلسه واگذاري زمين و همچنين نقشه و كروكي مورد نظر جهت صدور پروانه الزامي است
 . امكان احداث واحدهاي پرورش قارچ دكمه اي در زمينهاي استيجاري وجود ندارد:4تبصره 
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  مدارك مربوط به شناسائي محل-2-1-2

هاي فرعي در آن مشخص شده و به تائيـد اداره            ضي داراي سند، ارائه فتوكپي نقشه تفكيكي پالك اصلي كه پالك          در مورد ارا   -
 .ثبت اسناد شهرستان رسيده باشد

  مدارك مربوط به تامين آب-2-1-3
 ورد اوليه طرح برآ ارائه گواهي درخصوص ميزان آب مورد نياز گلخانه و يا واحد قارچ خوراكي برابر -
مجوز بهره برداري از شركت هاي سهامي آب منطقه اي استان و يا شهرستان مبني بر بالمانع بودن استحصـال آب از       ارائه   -

 منابع دائمي معرفي شده 

  مدارك مربوط به تامين انرژي-2-1-4

  برق 2-1-4-1

 تان مربوطهنامه تامين ميزان برق مورد نياز از طرف شركت توزيع برق استان ويا شهرس      ارائه موافقت

  گاز 2-1-4-2

      ارائه موافقت از نمايندگي شركت ملي گاز مبني بر تامين ميزان گاز مصرفي مورد نياز گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكي

 ) گازوئيل( نفت گاز 2-1-4-3

صرفي مورد نيـاز گلخانـه يـا             ارائه موافقت از نمايندگي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مبني بر تامين ميزان گازوئيل م               
 واحد پرورش قارچ خوراكي

  مدارك مربوط به متقاضي صدور پروانه براي توليد محصوالت گلخانه اي يا قارچ هاي خوراكي -2-1-5
اي و   گلخانـه  تقاضي صدور پروانه توليـد محصـوالت       تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در چهارچوب اين نظام نامه م             -

 .خوراكي باشندقارچهاي 

 اشخاص حقوقي مي بايست داراي شماره ثبت از اداره كل ثبت شركتها و  داراي اساسنامه با ماهيت توليد محصـوالت                      :1تبصره
 .كشاورزي باشد

اي و توليد قارچهاي خوراكي موظف به معرفي و بكارگيري مسئول فنـي واجـد    ه متقاضيان توليد محصوالت گلخانه    كلي :2تبصره
 باشند  مي-22-1-1  مندرج در بندشرايط

 . متقاضيان واجد شرايط مسئول فني از اين شرايط مستثني مي باشد:3تبصره 
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 :هاي خوراكي  حداقل هاي سطح و توليد براي احداث گلخانه و واحدهاي پرورش قارچ-2-1-6

 ها گلخانه -2-1-6-1

 . مترمربع مي باشد 3000) پيوسته و زير پوشش واحد(حداقل مساحت مفيد گلخانه  -
ماننـد  (محدوده دامـداريها و صـنايع آلـوده كننـده       ،)عوارض طبيعي (ها، رودخانه و دريا        حداقل فاصله محدوده تأسيسات گلخانه     -

 .باشد به شرح ذيل مي...) انه سنگبري و كارخانه سيمان، كارخانه توليد آسفالت، كارخ
 

 عي، تاسيسات، مناطق مسكوني، راههاحداقل فاصله گلخانه ها از عوارض طبي - 1-2جدول
  متر200 حريم دريا عوارض طبيعي   متر50 حريم رودخانه

  متر50 محدوده دامداريها و مرغداريها عوارض تاسيساتي
 كارخانه هاي
 متر2000  ...كارخانه سيمان، سنگ شكني، آسفالت، پودر سنگ و   آلوده كننده

 

شـكني، كارخانـه آسـفالت، كارخانـه پودرسـنگ و كليـه               ه سيمان، كارخانه گچ، كارخانه سنگ     ها با كارخان    رعايت فاصله گلخانه   -
رعايت گردد و جهت حصول اطمينان الزم است كه از           كيلومتر   2كنند حداقل     واحدهائي كه به مقدار زياد گرد و خاك و غبار توليد مي           

ها نبايد در مسير جهت وزش باد غالب منطقه            اينكه گلخانه   ضمن .سازمان حفاظت محيط زيست استان نيز استعالم و هماهنگي گردد         
 .و مقابل واحدهاي فوق باشد

 واحد پرورش قارچ خوراكي  -2-1-6-2

بـراي  )   مي نمايندداث بنا و تاسيسات مبادرتكه در محدوده آيين نامه مربوطه نسبت به اح(حداقل مساحت زمين موردنياز     -
 تن در   50 مترمربع و براي قارچ صدفي با ظرفيت         6000  تن در سال،        200با ظرفيت   ) وستبدون واحد كمپ  ( پرورش قارچ دكمه اي     

 . مترمربع مي باشد2000سال، 

 تن در سـال     50 تن در سال و براي احداث واحد قارچ صدفي،           200حداقل ظرفيت توليد براي احداث واحد قارچ دكمه اي ،            -
 .مي باشد

 . مستقل و جدا از واحد توليد كمپوست و اسپان قارچ صادر گرددمجوز احداث واحدهاي پرورش قارچ به طور -

هاي ذيربط علي الخصوص در مورد       مان دامپزشكي كشور و ساير دستگاه     رعايت ضوابط مرتبط با سازمان محيط زيست، ساز        -
عهده مهندس ناظر مي تشخيص رعايت يا عدم رعايت اين ضوابط صرفاً بر         . باشد تا واحدهاي قارچ خوراكي ضروري مي     فواصل مجاز   

 .باشد
 فصل دوم آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حـريم  4 ماده  4بند   :توضيح

 از مساحت زمين به صورت فضاي باز و مابقي           %75دارد كه حداقل      مربوط به شهر و شهرداري مقرر مي        قوانين 1355شهرها مصوب   
 .باشد  احداث بنا و تاسيسات مييابر
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فاصله از سكونت گاهها، مراكز آموزشي        متر 500واحدهاي قارچ خوراكي بدون عمليات كمپوست سازي ملزم به رعايت حداقل             -
ساير فواصل به شرح جدول     . متر فاصله داشته باشند    250و درماني و رعايت حريم جاده هستند و ضروري است با واحدهاي مرغداري              

 :باشند ذيل مي
 

 ...حداقل فاصله واحدهاي قارچ خوراكي باعمليات كمپوست سازي از تاسيسات، مناطق مسكوني، راهها و  -2-2 جدول
 

 )متر(فاصله  مراكز حساس
 1000 سكونت گاه ها

 500 مراكز درماني و آموزشي
 250 )فاصله از محور(بزرگراه ها و جاده ترانزيت 

 150 )فاصله از محور(جاده اصلي 
 1000  آثار طبيعي ملي– درياچه – تاالب –پارك ملي 

 200  رودخانه دائمي و قنات داير– منطقه حفاظت شده –پناهگاه حيات وحش 
 100 چاه هاي عميق و نيمه عميق

 
  فواصل واحدهاي پرورش قارچ خوراكي تا مراكز آلوده كننده -3-2جدول 

 
  متر3000 رخانجات سيمانفاصله تا كا

گاوداري، كشتارگاه سنتي، كارخانجات گچ و آهك، مركز تجمع زباله و يا كود، دباغي، ( فاصله تا آلوده كننده هاي درجه يك 
 )چرمسازي و تصفيه فاضالب

  متر1000

  متر250 )تيريخته گري، موزائيك و سراميك، گورستان و كشتارگاه صنع( فاصله تا آلوده كننده هاي درجه دو 
  متر500 .فاصله تا روستاهايي كه در بافت آن به نحوي دامداري و مرغداري سنتي در ساختمان هاي مسكوني وجود داشته باشد

 

هـاي كنتـرل شـده     هاي خوراكي به عنوان كشت در محيط  به شرط اينكه شرايط احداث گلخانه و واحدهاي پرورش قارچ :تبصره
 رعايت ضوابط فني مربوطه و توجيه اقتصادي و مقتضيات مناطق و حمايـت از بهـره بـرداران خـرد، بنـا بـه       كار باشد، با  مبنا و اساس  

 .تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كاهش سطوح و ميزان توليد مذكور بالمانع مي باشد

  آموزش -2-2

نائي كافي با تكنولوژي روز جهان از طريق برگـزاري               يكي از مباحث زيربنائي و اصولي پيش از شروع فعاليت گلخانه داري آش            
 :دوره هاي پيشنهادي به شرح ذيل هستند. دوره هاي آموزشي مي باشد

  دوره مقدماتي -الف 
براي افرادي كه اين    . باشند اي خوراكي ملزم به گذراندن آن مي      ه اي و قارچ   هاي گلخانه    فعاليت مسئولين فني  دوره اي است كه      -

دوره هـا   . (شود و افرادي كه اين دوره را گذرانده باشند، مي توانند درخواست پروانه تاسيس نمايند               ذرانند گواهي صادر مي   گ  ميدوره را   
 ).  مي باشد ساعت160 باشد و مدت آن حداقل مي بايستي تلفيقي از آموزشهاي تئوري و عملي
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يش آگاهي سرمايه   كه گذراندن اين دوره به منظور افزا      باشد    ساعت مي  90ش پرورش قارچ خوراكي،      حداقل دوره مقدماتي آموز    -
 .باشد تاسيس واحد قارچ خوراكي كافي نميگردد، اما براي اخذ پروانه  گذاران توصيه مي

  دوره تكميلي -ب 
  اقدام عملي انجـام دهنـد، بايـد يـك دوره            و پرورش قارچ خوراكي        افرادي كه مي خواهند، نسبت به شروع فعاليت گلخانه اي         

گردد و   بودن فعاليت و فن و حرفه مشخص مي       در اين دوره، نوع محصول، تخصصي       . كشت در مراكز توليدي مرتبط كارآموزي نمايند      
 .شود  پروانه بهره برداري صادر مي،براي متقاضيان پس از طي اين دوره در صورت لحاظ شدن كليه موارد آموزش

با هماهنگي سازمان جهاد كشـاورزي      ندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان        سازمان نظام مه    توسط هاي آموزشي  دوره: 1تبصره  
 .گردد برگزار مياستان 

در سـال را در رابطـه بـا    ) با عناوين و سرفصل جداگانـه (كارگران حرفه اي شاغل در گلخانه حداقل دو دوره آموزشي      :2تبصره  
 .زشي مربوطه را دريافت نمايند آموحرفه و شغل خود و با هماهنگي مسئول فني طي نموده و گواهي

  تعهدات-2-3

هاي خوراكي مي بايست بـه تعهـدات ذيـل عمـل             اي و قارچ     و مجوزهاي توليد محصوالت گلخانه     صدور پروانه ها       متقاضيان  
 :نمايد
مصـوب و   نقشـه   را طبـق طـرح و     هاي خوراكي    و قارچ  متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانه              -

 .هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد مطابق با دستورالعمل
 گـردد و متقاضـي حـق        و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مـي       طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي          :1تبصره

 .ايي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را ندارد هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه
در تمـامي    هاي مربوطه، از سوي مهندس مشاور و ناظر طـرح،          اي و آيين نامه    هاي موجود در نظام گلخانه     ملع دستور ال  :2تبصره

 .گردد  اجراي پروژه به متقاضي اعالم ميمراحل
روع گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميـل فـرم شـ                        متقاضي متعهد مي   -

 .ناظر، آغاز نمايدمهندس عمليات توسط 
 استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليـت                  -

 .باشدگلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي 
باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننـده پروانـه بالمـانع مـي              ني پروانه متعلق به دارنده آن مي       حق انتفاع از مزاياي قانو     -
  باشد

 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامل طرح و رعايت شرايط و ضوابط واگذاري مي                        -
 .باشد
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 درصد عمليات اجرايي ساخت گلخانـه  50ت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل    در صور  -
الـذكر بـه    و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه فـوق                  

 .گردد يور اعالم مادارات و سازمانهاي ذيربط كش
برداري به سازمان نظام مهندسي        دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره                -

 .برداري اعالم نمايند روانه بهرهكشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پ
ق دارد و انتقال آن بـه غيـر، منـوط بـه موافقـت كميتـه صـدور                   هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعل        كليه مزاياي ناشي از پروانه     -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
برداري براي يك گروه محصولي خاص نسبت به كشـت انـواع گياهـان و محصـوالت                   داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه ه متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و ساز-
حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، درغير اين صورت برابر ضـوابط بـا متخلفـين                   منظور ارتقاء بهره روي توليد،      ه ب -

 .برخورد خواهد شد

مـين مـورد صـدور پروانـه     اي را در قطعه ز  فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانههيچگونهگردد كه    متقاضي متعهد مي   -
گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير ايـن صـورت                           

 .برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانـه اي متعلـق   .... ) اري و  تاسيس، بهره برد  ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -

به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بـودن شـرايط مـي تواننـد نسـبت بـه                              
 . اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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  مقررات فني-3-1

  گلخانه -3-1-1

  موارد فني قبل از ساخت گلخانه-3-1-1-1

مقاوم سازي بيشتر  به دليل امكان . (ها نسبت به جهت باد غالب منطقه عمود باشد  بهتر است طول گلخانه:جهت باد غالب -
 ). نهسازه و نيز استفاده از تهويه مناسب در گلخا

 جنوب ساخته شوند - درجه شمالي بايد در امتداد شمال 40تر از  هاي جغرافيائي پائين ها در عرض  گلخانه:عرض جغرافيائي -
 درجه شمالي 5/39 الي 27به همين دليل با توجه به اينكه كشور ايران در محدوده . تا از نور زمستانه به نحو مطلوب استفاده شود

 . جنوبي باشد–خانه در كشور بايد در جهت شمالي واقع شده است، احداث گل

  موارد فني در حين ساخت گلخانه -3-1-1-2

نظام مهندسي  ي رتبه و صالحيت مرتبط از سازمانداراساز  گلخانه توسط شركتهاي گلخانهرعايت اصول فني احداث  -
. باشد نهادي توسط اين شركت ها ضروري ميخانه پيشسازه گل) استاتيكي( تحليلي تهيه آناليز و نيز كشاورزي و منابع طبيعي استان

 : گرددرعايت موارد ذيلطوري كه  هب
حداكثر مطلق سرعت باد، جهت باد، حداكثر مطلق ميزان بارش و (  فونداسيون مناسب با توجه به شرايط اقليمي منطقه -

 )بافت خاك
 )گالوانيزهآلومينيومي، فوالدي و (جنس اسكلت گلخانه بايد محكم و ضد زنگ باشد  -
 .اي در ساخت و سازه گلخانه الزامي است استفاده از اتصاالت پيچ و مهره -

الت جوشي اهاي فلزي با اتص هاي تونلي تك قلو و گلخانه اي غيرفني با اسكلت چوبي، گلخانهه توسعه و احداث گلخانه -
 .باشد مورد تائيد نمي

و بار محصول )  كيلوگرم در مترمربع50حداقل(، بار برف ) ت كيلومتر در ساع120حداقل(سازه بايد نسبت به ميزان باد  -
 ).بارهاي مرده و زنده رعايت گردد(كشت شده در داخل و بار پوشش مقاومت داشته باشد 

 .باشد  متر 5/5 متر و تا تاج گلخانه حداقل 5/3ارتفاع گلخانه تا زير ناوداني بايد بيش از  -
 .احتساب فن و پد، دريچه هاي سقفي و جانبي تشكيل مي دهداز سطح جانبي گلخانه را بدون % 25حداقل  -
 . دار در گلخانه الزامي استUVاستفاده از پوششهاي پالستيكي  -
 .كربن، دما و نور الزامي استرل كننده اقليمي به منظور كنترل حداقل سه فاكتور دي اكسيدنصب سيستم كنت -

متقاضي و يا عنداللزوم پيمانكار ابالغ مي گردد و متقاضي موظف به  اصول و ضوابط فني توسط مشاور و ناظر طرح به :تبصره
 .رعايت و اعمال توصيه هاي مشاور و ناظر مي باشد
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  موارد فني داخل گلخانه -3-1-1-3

 نور 
ع شدت، تابش و نوع منب(كننده نور در فتوسنتز گياه و تأمين بخشي از دماي گلخانه، تنظيم نور       باتوجه به نقش تعيين

الزم به ذكر است كه شدت نوري الزم براي . درون گلخانه با در نظر گرفتن نوع محصول و اقليم منطقه صورت گيرد) روشنائي
باشد و استفاده از دستگاه نورسنج، لوكس متر در گلخانه ها با توجه به شرايط   لوكس مي70000 تا 10000اي بين  گياهان گلخانه
 .ي استالزام) ابرناكي(اقليمي منطقه 

 دما 
كننده دما در فعاليت رويشي و زايشي گياه و افزايش عملكرد محصول و كنترل آفات و بيماريها، استفاده  باتوجه به نقش تعيين     

ب تعداد دامنه دماي مناس. از تجهيزات كنترل كننده دما باتوجه به نوع محصول و اقليم منطقه جهت تأمين دماي مناسب الزامي است
لذا استفاده از تجهيزات جهت كنترل و تأمين . باشد  درجه سانتيگراد مي35 درجه و حداكثر 15اي حداقل   محصوالت گلخانهزيادي از

 .دماي مناسب منجمله دماسنجهاي ماكزيمم و مينيمم الزم است
 رطوبت 

 بيماريها، بايد به نحو مقتضي رطوبت داخل گلخانه با توجه به نقش آن در افزايش كميت و كيفيت محصول و كنترل آفات و     
  توام با دماي ٪60 باشد، رطوبت نسبي كمتر از  مي٪75ها حدود  ترين ميزان رطوبت نسبي در گلخانهدر حد بهينه كنترل گردد و به

 درجه 25 و دما كمتراز ٪75اگر رطوبت نسبي باالتر از . گردد ها مي ها و ميوه جر به ريزش غنچه درجه سانتيگراد، من25بيشتر از 
 .بنابراين استفاده از دستگاه رطوبت سنج الزامي است. يابد سانتيگراد باشد بيماريهاي قارچي افزايش مي

 دي اكسيد كربن 
 باتوجه به نقش دي اكسيد كربن در افزايش فرآيند فتوسنتز و نهايتاً افزايش عملكرد و با توجه به اينكه حداقل تبادالت گازي     

كربن گلخانه از طرق گيرد تأمين دي اكسيد صورت مي) ه خصوص در فصول سرد سالب(انه با فضاي باز اطراف بين محيط داخل گلخ
بسته به نوع محصول توليدي ) 000تهويه مناسب، استفاده از مولدهاي دي اكسيد كربن با اولويت استفاده از سوخت گازي و (مناسب 

 .باشد ضروري مي
كربن بسته به نوع اكسيد افزايش سطح دي. باشد  ميppm300كربن موجود در محيط گلخانه دمعموالً غلظت معمول دي اكسي     

 داخل گلخانه با استفاده از دستگاه CO2گيري منظم  لذا اندازه. شود  باعث افزايش محصول ميppm1500 الي 1000محصول تا حد 
اشد كه باعث توقف  مي بppm 125 – 25لخانه در گCO2 نقطه حداقل بحراني . باشد اكسيد كربن متر ضروري مي سنجش دي

 .گردد فعاليت گياه مي

  موارد فني تجهيزات و تأسيسات-3-1-1-4
 

  اجراي سيستم مناسب تهويه براساس اقليم منطقه و نوع محصول-
  اجراي سيستم سايه انداز با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول-
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ماريها، رعايت كليه مفاد مقررات قرنطينه نباتي براي واحدهاي توليد محصوالت  اجراي عمليات پيشگيري از گسترش آفات وبي-
 :باشد ز بندهاي اين مقررات بشرح ذيل ميگلخانه اي به ويژه پايه هاي وارداتي الزامي بوده، ضمناً تعدادي ا

ري از ورود حشرات به داخل ها به همراه نصب فن دمنده قوي به منظور جلوگي تاقك انتظار در محل ورودي گلخانهتعبيه ا* 
 محوطه گلخانه و تعبيه حوضچه ضدعفوني

 ها هاي ضد حشره در دريچه نصب توري* 
 هاي جذب حشرات نصب كارت* 
 نصب فيلترهاي شني در سر راه پمپاژ آب * 
 ... رعايت نور مناسب و * 
 
 )هيدروپونيكسيستم خاكي يا (استفاده از بسترهاي مناسب با توجه به نوع محصول و نوع كشت  -
 )خاكي، هيدروپونيك(استفاده از بسترهاي مناسب و تعبيه زهكش مناسب بسته به نوع سيستم كاشت  -
 )شيب طولي و شيب عرضي(رعايت شيب مناسب بستر كشت  -
 هاي مناسب براساس استانداردهاي موجود ضدعفوني اوليه بستر كشت با مواد مناسب و روش -
 تسطيح مناسب بستر -
 )سيستم خاكي يا هيدروپونيك( نوين آبياري مناسب با نوع محصول و نوع كشت هاي اجراي سيستم -

 هاي گرمايشي مناسب با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه  تعبيه سيستم -

 هاي سرمايشي مناسب با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه  تعبيه سيستم -
د نهالستان گياهان داروئي همانند گلخانه هاي گل هاي زينتي، سبزي و صيفي بوده و احداث و ايجاد گلخانه جهت ايجا -

 :رعايت موارد فني ذيل الزامي است
 

 هاي توليد براي پايه مادري و استفاده از بذور اصالح شده ايجاد خزانه* 

 هاي ريشه زايي استفاده از هورمون* 

 دار گل محمدي هاي ريشه مهي پالستيكي جهت انتقال قلها استفاده از گلدان* 

 هاي گياهان داروئي جهت انتقال نشاء... جعبه، شاسي واستفاده از * 
 
زامي است و بهره برداران به هاي توليد محصوالت ارگانيك رعايت موارد فني ال ها به ويژه طرح درخصوص اجراي طرح -
 .وژيك استفاده نمايندهاي بيول اي راهنمايي و هدايت شوند كه از موارد ارگانيك و روش گونه

 .مجريان استفاده از مواد بيولوژيك و كشت ارگانيك در رابطه با اعطاي تسهيالت و خدمات دولتي دراولويت قرار دارند -

 ها تا شعاع مناسب رز در داخل و حريم بيروني گلخانهدفع علفهاي ه -

 حذف درختان خشك و آفت زده در شعاع مناسب اطراف گلخانه -
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 : مي باشد1-3اي به شرح جدول  ناسب با طرح و مساحت واحد گلخانهرد نياز متمساحت ابنيه مو
 

 اي ناسب با طرح و مساحت واحد گلخانه مساحت ابنيه مورد نياز مت-1-3جدول

 مساحت گلخانه
3000 

 مترمربع
5000 

 مترمربع
 يك هكتار

بيشتر از يك هكتار 
  هكتار2تا 

بيشتر از دو هكتار 
  هكتار3تا 

سات، انبار و مساحت تاسي
 هانگار ماشين آالت

 15حداكثر 
 مترمربع

 20حداكثر 
  مترمربع130حداكثر   مترمربع115حداكثر   مترمربع100حداكثر  مترمربع

 مساحت سردخانه
 15حداكثر 

 مترمربع
 25حداكثر 

  مترمربع150حداكثر   مترمربع100حداكثر   مترمربع50حداكثر  مترمربع

 مساحت دفتر كار و ساختمان
 مديريتي

 15حداكثر 
 مترمربع

 20حداكثر 
  مترمربع110حداكثر   مترمربع90حداكثر   مترمربع70حداكثر  مترمربع

 ساختمان نگهباني و كارگري
 10حداكثر 

 مترمربع
 10حداكثر 

  مترمربع80حداكثر   مترمربع70حداكثر   مترمربع70حداكثر  مترمربع

 سالن سورت و بسته بندي 
 10حداكثر 

 عمترمرب
 10حداكثر 

  مترمربع70حداكثر   مترمربع60حداكثر   مترمربع50حداكثر  مترمربع

 سرويس بهداشتي
  5حداكثر 

 مترمربع
  5حداكثر 

  مترمربع25حداكثر   مترمربع20حداكثر   مترمربع15حداكثر  مترمربع

 استخر ذخيره آب
 150حداكثر 
 مترمكعب

 250حداكثر 
 مترمكعب

طح  مترمكعب در س500حداكثر 
  مترمكعب1500حداكثر   مترمكعب1000حداكثر   مترمربع500 تا 150حدود 

 
 .باشد  متر مي2حداقل : عمق استخر  -

 .باشد اهان آپارتماني سردخانه نياز نميهاي توليد گي براي گلخانه -

 دقيق مسائل ذكر شده كنترل و تاييد موارد فوق الذكر تماماً بر عهده مهندس ناظر بوده و صدور پايان كار منوط به رعايت -
 .در اين نظام نامه و ملحقات آن مي باشد

هاي گرمايشي و  سيستم  هاي مورد استفاده،  كليه مسائل فني در احداث و بهره برداري، شامل سازه، تاسيسات، دستگاه:1تبصره
 .ناظر قرار گيردمهندس سرمايشي، تهويه و آبياري بايد مورد تاييد 

ها و  گلخانه اجرايي پروژه احداث، بهسازي و نوسازي و توسعه- هرگونه تخلف در مسائل فني در صورت مشاهده:2تبصره
بايست ضمن ارائه اخطار كتبي  ناظر ميمهندس   از سوي مهندس ناظر،،كارفرما و يا پيمانكارواحدهاي پرورش قارچ خوراكي توسط 

 . ساعت  نمايد48به كارفرما، تقاضاي رفع نقص، حداكثر ظرف مدت 

 ناظر  مهندس در صورت استنكاف كارفرما از رفع نقص يا نواقص موجود، پس از اتمام مهلت موضوع تبصره باال،:3تبصره
 . ساعت، مراتب را به سازمان نظام مهندسي گزارش نمايد72موظف است ظرف مدت حداكثر 

نظام مهندسي مكلف است ضمن ناظر، سازمان مهندس  از سوي "گزارش استنكاف رفع نقص" در صورت دريافت :4تبصره
اعالم تعليق پروانه تاسيس به كارفرما و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان به مدت يك ماه، ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين 
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 و بازديد وي از سايت اقدام نموده ، نتيجه بازديد را جهت تصميم گيري در خصوص يك نفر كارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي
 .ق يا ابطال پروانه تاسيس به كميته فني صدور پروانه هاي استان اعالم نمايدرفع تعلي

 سيستم گرمايشي
با (     تعبيه و استفاده از انواع سيستمهاي گرمايشي مناسب و مطمئن ذيل باتوجه به اقليم منطقه ، نوع محصول و سطح گلخانه  

 :ضروري مي باشد)رعايت سوخت مناسب و قابل دسترسي
 هاي دمنده هواي گرم  كورههيتر يا -
 ) سيستم با آب گرم و سيستم با بخار آب(هاي آب گرم   سيستم حرارت مركزي با لوله -

  پاگرمائي و پاسرمائي -

جهت جلوگيري از بازتاب و انعكاس حرارت داخل گلخانه به (ها  هاي ذخيره كننده انرژي داخل گلخانه  استفاده از پرده -
 )ي سرد و ابريبيرون به خصوص در شب و روزها

 ...هاي نو مثل انرژي زمين گرمائي، انرژي حرارتي خورشيدي و   استفاده از انرژي -

بخاريهاي گازي،  هاي پائين، بخاريهاي كونوكسيوني يا همرفتي، بخاريهاي تابشي با انرژي(هاي حرارتي موضعي   سيستم -
 ....)بخاري هاي با سوخت فسيلي و 

ها از نظر  كنندگي داخل گلخانه  محيطي و اثرات آلوده الذكر رعايت كليه مسائل زيست ارد فوق در صورت استفاده از مو :1تذكر
 . الزامي است000توليد گازهاي سمي و 

در برابر ) منجمله زيرخاك و غيره( مخزن سوخت و لوله انتقال سوخت حتي المقدور بايد در محيط سرپوشيده بوده تا :2تذكر
 .فظت شودسرما و يخ زدگي كامالً محا

هايي كه مجهز به سيستم گاز رساني هستند، به دليل كاهش فشار و قطع گاز تعبيه مخزن گازوئيل در گلخانه   در گلخانه:3تذكر
 .الزامي است
 .ها الزامي است در گلخانه) دستگاه مولد برق(تور  نصب ژنرا:4تذكر

 سيستم سرمايشي 
دماي با توجه به اينكه در تابستان . ستتر از سيستم گرمايشي ا و پرهزينهتر       در گلخانه معموالً سيستم سرمايشي حساس

بنابراين بررسي مسائل مربوط به سيستم سرمايشي حائز .  درجه باالتر از دماي بيرون گلخانه است10 – 13داخل گلخانه اغلب 
قليم منطقه، نوع محصول و سطح گلخانه الزامي هاي سرمايشي ذيل متناسب با ا در نتيجه تعبيه و استفاده از سيستم. اهميت مي باشد

 :است
در صورتيكه ... ) دادن با آب آهك و  آميزي پوشش گلخانه، سايه انداز، رنگ هاي سايه پرده(اندازي  هاي سايه سيستم -
 .شود آميزي توصيه نمي هاي سايه انداز كفايت نمايد، رنگ پرده

 ) Fan and Pad(سيستم پنكه و پوشال  -

 )هاي سقفي هاي جانبي و دريچه كننده هوا، دريچه هاي خارج پنكه (سيستم تهويه -

 )فوگر(سيستم مه پاش  -
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 )Roof Sprinkler(ها  سيستم آب پاشي سقفي گلخانه -

 )Fan and Mist(سيستم فن و مه پاش  -

 ....ساير سيستمهاي استاندارد و با بازدهي مناسب و  -
  تهويه  سيستم

 :ها به شرح ذيل مي باشد  ليم منطقه و نوع محصول و متراژ گلخانهاجراي سيستم مناسب تهويه براساس اق
هاي سقفي، در مناطق بادخيز دريچه هاي تهويه بايد در خالف جهت  دريچه(سيستم تهويه با حركت طبيعي هوا  -

 ).باد غالب باز شوند
 )ها هاي جانبي دستي و موتوري جهت باز و بسته كردن پنجره دريچه(سيستم تهويه مكانيكي  -

 )براي ورود هواي تازه به داخل گلخانه ( سيستم تهويه با پنكه  -

 سيستم تهويه با فن جت -

 ).در خالف جهت باد غالب منطقه نصب مي شود(كننده هواي گلخانه به بيرون  سيستم پنكه خارج -
 سيستم تأمين كننده دي اكسيد كربن

هاي مناسب قابل   دستگاه مولد دي اكسيد كربن با سوختتوان از اي مي  مورد نياز محصوالت گلخانهCO2جهت تأمين مقدار 
 .استفاده نمود CO2و يا در مواقع بحراني از كپسول گاز ) ترجيحاً گاز(دسترسي 

 هاي حفاظتي و حاجب گلخانه  سيستم
هاي اينگونه  ها، رعايت مسائل حفاظتي از اولويت گذاري اوليه جهت احداث و تجهيز گلخانه      باتوجه به حجم باالي سرمايه

 :توان به موارد ذيل اشاره كرد براي اين كار مي. باشد طرح ها مي
 ساخت اتاق نگهباني به مساحت قيد شده در نظام گلخانه -
 )عنداللزوم همراه با سيم خاردار(اجراي ديوار و فنس كشي دور اراضي  -

دشكن هاي مصنوعي مثل احداث الرشد هميشه سبز، با احداث بادشكنهاي مناسب طبيعي مثل كاشت درختان سريع -
ها تا گلخانه  ديوارهاي بلوكي، بتوني، آجري و توريهاي مخصوص در جهت وزش باد غالب منطقه مشروط بر اينكه فاصله اين بادشكن

 . برابر ارتفاع بادشكن رعايت شود5/2  به اندازة) در شرق، غرب و جنوب(

  بهداشتي سيستم
 : گرددرعايت از گسترش آفات و بيماريها اعمال اقدامات بهداشتي زير     به منظور اجراي عمليات پيشگيري

 )مطابق نظام گلخانه(ها  رعايت حريم قانوني گلخانه -
 اي باتوجه به زمستان گذراني اكثر عوامل بيماريزا در آنها هاي هرز اطراف واحدهاي گلخانه از بين بردن علف -

 .ها هاي مزارع و اطراف گلخانه شن ريزي جاده -

 هاي تهويه و غيره هاي ضد حشره مناسب در كليه دريچه ب تورينص -

 نصب فيلترهاي شني در مسير پمپاژ آب -

 ها طراف گلخانه جهت خروج آب ناودانيها و كانالهاي ا ايجاد جويچه -
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ها به همراه نصب فن دمنده قوي به منظور جلوگيري از ورود حشرات و  تعبيه اتاقك انتظار در محل ورودي گلخانه -
 يه حوضچه ضد عفونيتعب

 نصب كارتهاي جذب كننده حشرات -
 ها رعايت ميزان نور مناسب گلخانه -

 ها رعايت ميزان رطوبت مناسب گلخانه -

 ها رعايت ميزان حرارت مناسب گلخانه -

 ضدعفوني مناسب بسترهاي كشت خاكي و سكوها و بسترهاي كشت بدون خاك -

 استفاده از لباس كار و كفش مناسب  -

 هاي ضد سموم استفاده از ماسك -

 ها ضد عفوني ابزار آالت و ادوات مورد نياز گلخانه -

 )و نزديك به طيف نوري زرد(عدم استفاده از لباس كار و وسائل كار زردرنگ  -

 تعبيه حمام و يا دوش آب گرم به منظور نظافت كارگران و كارشناسان قبل و بعد از كار در گلخانه -
 اي آبياري ه سيستم

لذا استفاده از روشهاي مدرن آبياري، زمان . بي هر كدام به نوبه خود باعث كاهش عملكرد محصول خواهد شد     كم آبي يا پر آ
 .    باشد ها ضروري مي مناسب براي آبياري و مقدار مناسب آب در گلخانه

  : آبياري و زهكشي الزامي است كه اهم آن عبارتند از–هاي آبياري رعايت ضوابط آبرساني       در سيستم
 
  كيفيت آب آبياري شامل-الف 

- PHآب   
 سطح بيكربنات -
 شوري -

 هاي مسموميت زا براي گياه سطح يون -

 ها ها و قارچ باكتري -

 خزه ها -

آب و خاك براي ...  ، قليايي و)PH(، اسيديته )EC(با توجه به نوع محصول و نوع سيستم كشت، هدايت الكتريكي -
گيرد  ص نوع محصول از نظر تحمل و مقاومت به شوري آب مدنظر قرار ميدر اين خصو. باشد ، متفاوت ميمحصوالت مختلف

 ).2-2 و 1-2جدول شماره (
 ليتر در ثانيه به 7/0بسته به نوع محصول و سيستم آبياري  ) هيدرومول(اي  هاي گلخانه حداقل كميت آب مورد نياز كشت -

 . گردد يه پيشنهاد و برآورد ميتر در ثان لي1ازاي هر هكتار بدون سيستم فن و پد و با اين سيستم 

 .شود بقيه خصوصيات فيزيكي و شيميائي آب طبق اعالم نتيجه آزمون آب از آزمايشگاههاي مجاز اعمال مي
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  روشهاي آبياري در گلخانه -ب
 و رعايت بياريشود ليكن در راستاي افزايش راندمان آ ياري توسط گلخانه داران اعمال ميهاي متعدد آب عليرغم اينكه روش    

اي از روشهاي نوين  تاكيد مي گردد در كشتهاي گلخانه. داري كه مديريت منابع آب در شرايط كم آبي مي باشد اصول اوليه گلخانه
 .آبياري نظير آبياري تحت فشار استفاده گردد و اجراي موراد ذيل مدنظر قرار گيرد

 نصب منبع تامين آب  -

 استقرار سيستم پمپاژ و كنترل مركزي -

 ستم توزيعسي -

 اندازه گير ها و سنسورها -

 سيستم فرمان و قدرت -

اي براي محاسبه حجم آب مورد نياز  ي در گلخانه به خصوص آبياري قطره     معيارهاي مهم انتخاب و طراحي سيستم آبيار
ها،  ي، انتخاب لوله و قطر لولها ها، آرايش شبكه آبياري قطره دور آبياري، ساعات آبياري، نوع و تعداد قطره چكان: گلخانه عبارتند از

 .هاي تصفيه آب و زهكشي در گلخانه و به منظور خروج آب اضافي حاصل از آبياري سيستم
 از زمان ابالغ اين نظام نامه، صدور پروانه بهره برداري براي متقاضيان و تمديد آن براي فعالين، منوط به تعبيه :1تبصره

 .باشد ي آبياري نوين ميها سيستم

 سازمان نظام مهندسي موظف است در مرحله صدور پروانه تاسيس شرط الزم بكارگيري تأسيسات آبياري نوين را به :2صرهتب
 .متقاضيان متذكر شده و در اين خصوص اطالع رساني الزم را انجام دهد

ها بايد به تاييد  ستماين سي. باشد ه هاي خود ميمشاور طرح موظف به لحاظ نمودن سيستم آبياري نوين در نقش :3تبصره
 .برسداز سازمان نظام مهندسي هاي آبياري  و مجوز طراحي سيستم كارشناس داراي رتبه

  موارد فني بستر كشت-3-1-1-5

 .بستر كشت به دو صورت خاكي و بدون خاك بوده و موارد ذيل بايد در آن رعايت گردد
 .لي كافي براي رشد گياه باشددر كشت خاكي بستر بايد داراي بافت مناسب همراه با ماده آ -
 .ناظر  ضد عفوني گرددمهندس كشت خاكي بايد پيش از كشت، بستر، تحت نظر مسئول فني و در -

 )1جدول شماره(خصوصيات شيميايي بستر، متناسب گياهان گلخانه اي باشد ) غيرخاكي(در كشت بدون خاك  -
 .باشدهاي بسترهاي كشت بدون خاكي، مناسب با گياه مورد نظر  مخلوط -
 ).2جدول شماره (اي رعايت گردد   بسترهاي كشت براي گياهان گلخانهدر ECو  PHترين پارامترهاي تاثير گذار  مهم -
 .بسترهاي كشت بايد از زهكش مناسب برخوردار باشند -
 .بسترهاي كشت حتي  المقدور از داخل كشور و از نزديكترين منابع اوليه آن تامين گردد -
 .گردد بصورت كمپوست شده باشند  كه از منابع آلي گياهي تهيه ميكبسترهاي كشت بدون خا -
 . ضميمه آورده شده است) 1شماره (در جدول ) هيدروپونيك(هاي كاشت بدون خاك  نمونه اي از انواع سيستم -
 ).2جدول شماره (در بسترهاي كشت گلداني   ECو  PHشاخص هاي باال بودن  -
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نداردها و دستورالعمل هاي بهداشتي در خصوص استفاده بهينه از عناصر ماكرو و در كشت هيدروپونيك رعايت استا :تبصره
هاي   موضوع اين تبصره توسط سازمانيدهااستاندار .باشد الزامي مي) توليد محصوالت سالم (ميكرو با هدف تامين سالمت جامعه

گردد و مسئولين   منابع طبيعي استان ابالغ ميزي وذيصالح كشور تدوين و تصويب گرديده و بوسيله سازمان نظام مهندسي كشاور
 .باشند لزم به رعايت اين استانداردها ميفني م

سوي توليدكنندگان ها و استانداردهاي ابالغ شده توسط نظام مهندسي از  نكاف و يا عدم توجه به آيين نامهدر صورت است -
، نظام مهندسي مي تواند تا بررسي و تعيين تكليف نهايي هاي خوراكي و يا حسب گزارش مسئول فني اي و قارچ محصوالت گلخانه

در خصوص پروانه بهره برداري متخلفين از سوي كميته صدور و تمديد پروانه بهره برداري استان، پروانه بهره برداري ايشان را رأساً 
 .معلق نمايد

حله پيش از  برداشت، توسط مسئولين فني تواند در مر م مهندسي ميبمنظور نظارت بر توليد محصوالت سالم،  سازمان نظا -
 رتبه( سازمان نظام مهندسي، اقدام به نمونه برداري از توليدات و ارسال به آزمايشگاههاي داراي صالحيت كارشناس رسميو زير نظر 

 .منظور تعيين ميزان عناصر معدني، باقيمانده سموم و كودهاي شيميايي نمايد هب) از سازمان نظام مهندسي

هاي ياد شده،   سموم و كودهاي شيميايي در نمونه حسب اعالم آزمايشگاه، در صورت غيرمجاز بودن ميزان باقيمانده:1ره تبص
منظور جلوگيري از به مخاطره افتادن سالمت مصرف كنندگان، سازمان نظام مهندسي مي بايست ضمن ارسال يك نسخه از اعالم  هب

 واحد توليدي، توسط كارشناس رسمي خود، دفترچه ويژه مسئول فني را مورد بررسي قرار دهد نظر آزمايشگاه به همراه اخطار كتبي به
و در صورت اثبات تخلف از سوي مسئول فني پرونده به همراه مستندات آن براي تصميم گيري و صدور راي به دبيرخانه هيات 

 .  گرددبدوي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان ارسال
 اخطار كتبي و 2هاي خوراكي، پس از  اي يا پرورش قارچ ز سوي واحد توليد محصوالت گلخانه در صورت تكرار تخلف ا:2تبصره 

در صورت عدم توجه دارنده پروانه بهره برداري، پروانه واحد مذكور رأساً توسط نظام مهندسي موقتاً لغو گرديده و پرونده جهت تصميم 
ليف نهايي در خصوص لغو پروانه، ظرف مدت حداكثر يكماه، به دبيرخانه كميته فني صدور پروانه استان ارجاع مي گيري و تعيين تك

 .گردد

هاي ابالغي از سوي نظام مهندسي،  كشور و استانداردها و دستورالعملاي  رل و نظارت بر اجراي نظام گلخانهمنظور كنت هب -
 اين  گزارشات مسئول فني در.باشند سئول فني بطور روزانه و هفتگي ميدفترچه ويژه ممسئولين فني كليه واحدها ملزم به تكميل 

 .دفترچه ها يكي از مالكهاي تمديد پروانه بهره برداري مي باشد
محصول "واحدهايي كه اقدام به رعايت ضوابط و استانداردهاي ابالغي توسط نظام مهندسي نمايند مي توانند از برند  :تبصره
 . سازمان نظام مهندسي كشاورزي بهره مند گردند"الممهندسي س
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  واحد پرورش قارچ خوراكي-3-1-2

  از ساخت واحد پرورش قارچ خوراكي موارد فني قبل-3-1-2-1

  جهت باد غالب 

هاي  ريچه الزم است كه دذكر اين نكته. شود  جنوبي ساخته مي- به صورت شمالي هاي پرورش قارچ در ايران معموالً      سالن
شرايط و جهت وزش باد در هر منطقه در نظر گرفته (ي پرورش قارچ بايد عمود بر جهت وزش باد ساخته شوند ها هواي خروجي سالن

 .  و به منظور جلوگيري از ورود  انواع آلودگي هاي خارجي از فيلترهاي مناسب استفاده شود)  شود
 اقليم 

مناطق با آب و هواي گرم و خشك به دليل . اي برخوردار است رتي براي رشد قارچ از اهميت ويژه     تأمين شرايط رطوبتي و حرا
است، نيازمند  ها و استفاده از تجهيزات قوي نياز به تأمين سرما و رطوبت به طور مصنوعي كه مستلزم عايق بندي دقيق ساختمان

است،  لذا مناطق سرد و مرطوب  و يا سرد و نيمه مرطوب بهترين و نهايتاً افزايش قيمت تمام شده محصول  سرمايه گذاري باال
 . مناطق براي احداث واحد هاي قارچ مي باشند

  موارد فني در حين ساخت واحد پرورش قارچ خوراكي -3-1-2-2

ن پرورش قارچ ها در سال ل استقرار طبقه بندي     سالن پرورش قارچ بايستي داراي كف تراز شده و فاقد پله بوده و بويژه مح
اي پرورش قارچ در نواحي زير ه براي  تميز كردن و جمع آوري آب شستشوي كف سالن. اقد شيب باشد بايستي كامالٌ صاف و ف

 1حدود (و فقط شيب بسيار كمي در فاصله بين دورديف ايجاد كرد طبقه بندي شده،  بايد از فشار آب و تي استفاده كرد هاي  رديف
 .  هايي كه تعبيه شده است خارج نمايد ن قسمت جمع آوري و از طريق دريچهايكه آب را در ) درصد

اول اينكه عايق بوده و از تبادل رطوبت و حرارت درون سالن با بيرون . هاي پرورش قارچ بايد داراي دو ويژگي باشند      سالن
لذا به منظور تأمين . از هيچ نقطه ديگري هوا خارج نشودجلوگيري نمايند و دوم آنكه هوابند باشند يعني به جز از دريچه خروجي هوا، 

 استفاده گردد ها  سانتيمتر  براي ساخت سالن12 -10اين هدف بهتر است از عايق هاي تري دي وال  و يا ساندويچ پنل با ضخامت 
ورت استفاده از بتن بايستي در ص. مي بايست كليه اقدامات جهت عايق نمودن كف و ديوارهاي سالن به عمل آيدو در غير اينصورت 

دي شده روي بتن  با يك اليه رنگ پليمري پوشش داده شود و صرف نظر از اينكه ديوارها با چه مصالحي ساخته وچگونه عايق بن
 .  ساندويچ پنل بوده و ضخامت آن بيش از ديوارها باشد اند ، سقف ترجيحا از جنس 

هاي پرورش قارچ روي درب سالن  هاي خروجي هوا در سالن ست دريچهه بهتر عايق بندي بهتر ابه منظور تأمين هر چ -
 . نصب نشوند 

ا با همان  شود، دو دريچه خروج هو  در سالن تعبيه مي50*50با ابعاد شود كه به ازاء يك دريچه ورودي هوا كه  توصيه مي -
 750(متر آب   ميلي75شار سالن توليد از ي كه فها زمان  صورت نصب لوور روي دريچهگردد در لن تعبيهابعاد در سمت ديگر سا

صورت قرينه و به ه هاي خروج هوا در سالن پرورش قارچ ب  دريچه.شود  هواي اضافي خارج ميباالتر رود، لوورها باز شده و ) پاسكال
 . گردند ميدر طرفين درب خروجي  سالن تعبيه فاصله يك متري از كف ساختمان و 
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يابند در اين  مي ها به صورت قرينه و در دو رديف استقرار لنظور استفاده بهتر از زمين ، سامندر يك واحد پرورش قارچ به  -
ها در يك سمت طراحي  كه عرض زمين كم بوده و سالن صورتي متر و در 6صورت عرض راهرو دستيابي مستقر بين دو رديف سالن 

 .  متر خواهد بود4شوند ، عرض راهرو مذكور 
  .  متر ارتفاع هستند4 متر عرض و 6 متر طول ، 18رورش قارچ داراي هاي استاندارد پ سالن -
هاي طرفين  ديوار سانتيمتر فاصله از 90ها و ها با دو متر فاصله از درب ورودي ، يك متر فاصله از انت طبقه بندي سالن -

 داراي )بستر(فواصل ذكر شده ، طبقات ب باشد و با احتسا  سانتيمتر مي40/1از يكديگر فاصله دو رديف طبقه بندي . شود  انجام مي
 طبقه است كه فاصله طبقات از يكديگر در صورت استفاده از كمپوست بلوك 5هر رديف داراي .  عرض هستند 40/1 متر طول و15
راي  سانتيمتر و هر طبقه دا25فاصله اولين طبقه از كف سالن .  سانتيمتر است 75 سانتيمتر و در صورت استفاده از كيسه 67-65

  )15*4/1*10. ( متر مربع خواهد بود210بنا بر اين سطح زير كشت هر سالن . باشد   سانتي متر مي15-20لي به ارتفاع فريم يا حائ
هاي گالوانيزه  ورت استفاده از ورقدر غير اينص. است از آلومينيوم استفاده شود هاي پرورش قارچ بهتر بندي سالن براي طبقه -

 . سب استگرم نيز منا
ون نياز به خم ها به راحتي و بد  سانتيمتر باشد تا قارچ چين140ز هاي پرورش قارچ نبايد بيش ا عرض طبقات در سالن -

                                                    . شود، قادر به برداشت قارچ باشند شدن روي سطح بستر كه منجر به آسيب ديدن قارچ مي
 .باشند  سالن مي27 تني  دارا ي600الن و  س18 تني داراي  400 سالن ، 9ي  تني دارا200واحدهاي  -
 600 مترمربع و 3500 -4000 تني 400 متر مربع ، 2000 -2500 تني ، 200حداقل زير بناي  مورد نياز براي يك  واحد  -
 . متر مربع مي باشد 5000 -5500تني 

 .باشد  مي )2-3 ( تني به شرح جدول600 و 400 ، 200چ مساحت ساير ابنيه مورد نياز در واحد هاي پرورش قار
 
 

 هاي پرورش قارچ  مساحت ابنيه مورد نياز در واحد 2-3جدول 
 ظرفيت توليد واحد پرورش قارچ دكمه اي

 )متر مربع(ابنيه مورد نياز 
  تن در سال600  تن در سال400  تن در سال200

 2916 1944 972 سالن هاي پرورش

 627 468 275 ابيراهروي دستي

 133 133 133 سالن بسته بندي  و سردخانه ها

 232 133 133 بخش رفاهي و كارگري

 77 77 77 بخش اداري

 226 226 112 تاسيسات

 224 112 112 بخش پاستوريزه خاك پوششي

 20 20 20 ساختمان نگهباني

 48 48 24 ساختمان برق و ژنراتور

 112 112 112 ساختمان انبار
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كنترل و تاييد موارد فوق الذكر تماماً بر عهده مهندس ناظر بوده و صدور پايان كار منوط به رعايت دقيق مسائل ذكر شده  -

 .در اين نظام نامه و ملحقات آن مي باشد

ها و  گلخانه اجرايي پروژه احداث، بهسازي و نوسازي و توسعه - در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مسائل فني:1تبصره
ناظر مي بايست ضمن ارائه اخطار كتبي به مهندس مهندس ناظر،  كارفرما يا پيمانكار از سوي هاي پرورش قارچ خوراكي توسط سالن

 .نمايد ساعت 48فع نقص، حداكثر ظرف مدت كارفرما، تقاضاي ر

ناظر مهندس ره باال، موجود، پس از اتمام مهلت موضوع تبص اقص در صورت استنكاف كارفرما از رفع نقص يا نو:2تبصره
 . ساعت، مراتب را به سازمان نظام مهندسي گزارش نمايد72موظف است ظرف مدت حداكثر 

ناظر، سازمان نظام مهندسي مكلف است ضمن مهندس  از سوي "گزارش استنكاف رفع نقص" در صورت دريافت :3تبصره
تعيين رستان به مدت يك ماه، ظرف مدت يك هفته نسبت به اعالم تعليق پروانه تاسيس به كارفرما و مديريت جهاد كشاورزي شه

ه ، نتيجه بازديد را جهت تصميم گيري در خصوص دو بازديد وي از سايت اقدام نمورسمي سازمان نظام مهندسي كارشناس يك نفر 
 .هاي استان اعالم نمايد رفع تعليق يا ابطال پروانه تاسيس به كميته فني صدور پروانه

 د فني داخل واحدهاي پرورش قارچ خوراكي موار-3-1-2-3

 نور 
سهولت كار و برداشت      قارچ دكمه اي در مراحل پرورش به نور نيازي ندارد و استفاده از المپ به منظور نظارت بر رشد قارچ، 

 .لورسنت باشد المپ ف12هاي استاندارد بايد حداقل   سالنهاي پرورش مي باشد تعداد المپ مورد استفاده در قارچ در سالن
 دما

 :باشد مراحل مختلف پرورش به شرح ذيل ميدماي مورد نياز قارچ دكمه اي در طي 
 درجه سانتي 25در اين مرحله دماي كمپوست در هفته اول ): روز اول تا پانزدهم(مرحله ريسه دواني در داخل كمپوست  -

 .باشد  درجه سانتي گراد مي21-23 و 23ب ن پرورش به ترتي درجه  سانتي گراد بوده و دماي هواي سال26-27گراد و در هفته دوم 
 درجه سانتي گراد و 25در اين مرحله دماي كمپوست ): روز هفدهم تا بيست و پنجم(مرحله ريسه دواني در خاك پوششي  -
 .باشد  درجه سانتي گراد مي23هواي سالن دماي 
 درجه سانتي گراد و دماي هواي 20در اين مرحله دماي كمپوست ): روز بيست و ششم تا سي و هشتم(مرحله هوادهي  -
 3 درجه سانتي گراد بايستي به صورت تدريجي و طي 18 به 23در اين مرحله كاهش دماي هوا از (  درجه سانتي گراد است18سالن 

 ). روز صورت گيرد4الي 
-18 درجه و دماي هواي سالن 21 الي20در اين مرحله دماي كمپوست ): از روز سي و نهم تا پنجاه و نهم(مرحله برداشت  -

 . درجه سانتي گراد است17
در اين مرحله سالن توليد به منظور حذف ميسليوم هاي قارچ و عوامل بيماريزا ): روز شصتم(مرحله كوك آت سالن پرورش  -

 .شود  درجه سانتي گراد كوك آت مي70اي  ساعت در دم12به مدت 
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 رطوبت نسبي 
 .باشد  مي درصد95 -96ي سالن پرورش، رطوبت نسب): روز اول تا پانزدهم(پوست مرحله ريسه دواني در داخل كم -
 .  باشد  درصد مي95رطوبت نسبي سالن پرورش ، : )روز هفدهم تا بيست و پنجم(مرحله ريسه دواني در خاك پوششي  -
 در طي - درصد95-96رطوبت نسبي مورد نياز براي شروع پين زني، ): روز بيست و ششم تا سي و هشتم( مرحله هوادهي -

 .باشد  درصد مي80-85د و توسعه قارچها،  درصد و در طي رش91-96پين زني، 
 در طي - درصد82-89رطوبت نسبي مورد نياز در طي فالش اول، ): از روز سي و نهم تا پنجاه و نهم( مرحله برداشت  -

 .باشد  درصد  مي82-85در طي فالش سوم،  درصد و 82-89فالش دوم، 
 د كربن دي اكسي

 .مي باشد  CO2 ،10000-5000 ppmميزان غلظت ): روز اول تا پانزدهم ( مرحله ريسه دواني در داخل كمپوست  -
 .  مي باشد CO2  ،10000-5000 ppmميزان غلظت ): روز هفدهم تا بيست و پنجم( مرحله ريسه دواني در خاك پوششي  -
 . مي باشدCO2 ،1200ppm غلظت ميزان): روز بيست و ششم تا سي و هشتم( مرحله هوادهي -
 .مي باشدCO2 ،1200 ppmميزان غلظت ): از روز سي و نهم تا پنجاه و نهم( مرحله برداشت  -

 :باشد گذار بر قارچ صدفي به شرح ذيل مي عوامل تاثير:يادآوري 
 .باشد  درجه سانتي گراد مي20مورد نياز دماي ) روز اول تا پانزدهم(در مرحله ريسه دواني  -
 75 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي بيش از 20-25ز انجام ريسه دواني، ايجاد شرايط محيطي مناسب با دماي پس ا -
 .درصد
 )مطابق با نياز نوري قارچ( استفاده از نور طبيعي يا مصنوعي مناسب  -
 .شود مرحله قارچ دهي آغاز ميپس از مشاهده پين هاي قارچ،   روز4-5معموال  -
مپهاي  ساعت نور نياز دارد كه اين مقدار نور توسط ال4روزانه به ) ريسه دواني(دوره اسپان ران قارچ صدفي در پايان  -

 . لوكس متغير است300 تا 50هاي مختلف سالن پرورش بين   شدت نور مورد نياز قارچ در مكان.گردد فلورسانس سفيدرنگ تامين مي
 روش آبياري 

 .شود هاي مخصوص انجام مي هاي مدرج و آبپاش صورت دستي با استفاده از تانكه احدهاي پرورش قارچ معموال آبياري ب در و-
 .نيز وجود دارد) Fogger( امكان استفاده از آبياري به روش مه پاش -
 . ميكروموس بر سانتيمتر باشد750 آب مورد استفاده در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي بايد EC حداكثر -

 25 تني بدون احتساب واحد كمپوست سازي، 200از واحدهاي پرورش قارچ براي يك واحد حداقل مقدار آب مورد ني -     
 . ليتر در ثانيه مي باشد3/0مترمكعب در شبانه روز و معادل 

  موارد فني تأسيسات و تجهيزات -3-1-2-4

  هواساز
هواي  گيرند لذا با توجه به دما و رار ميپرورش قارچ مورد استفاده قهاي  ي هستند كه در واحدترين تجهيزات      هواسازها مهم
 . بايست در انتخاب هواساز مد نظر قرار گيرد هاي پرورش ، موارد ذيل مي مورد نياز براي سالن
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 . شود  سالن پرورش بطور جداگانه نصب ميهاي هواساز براي هر  سيستم -
 .هاي سرمايي و گرمايي باشند  د داراي كوئِيلهاي هواساز باي فن -

 . بايست مد نظر قرار گيرد ايي مناطق مختلف متفاوت است و ميها بسته به شرايط آب و هو وئيلظرفيت ك -

ها  فاده هر چه بيشتر از ظرفيت كوئيلبزرگ باشد تا امكان است) Mixing Box(در هواسازها بهتر است محفظه اختالط هوا  -
 .وجود داشته باشد 

وجود نداشته باشد زيرا بر اثر ) Air washer(واسازها بخش رطوبت ساز ها ، در ه گردد براي محافظت از كوئيل توصيه مي -
 . گردد  ث تخريب كوئيل و افزايش هزينه ميمرور زمان امالح موجود در آب بر روي كوئيل ها رسوب كرده و باع

اسپري (صورت مه پاش ه براي تأمين رطوبت مورد نياز سالن توليد ، نازلهاي آب در ابتداي كانال هوادهي قرار گرفته و آب ب -
گيرد استفاده كرده و بخار و هوا را وارد سالن  در ابتداي كانال هوادهي قرار ميتوان از نازل بخار كه  در زمستان مي. شود توزيع مي) 

 .نمود 

و در نيز براي مرطوب نمودن ديوارها و كف سالن ) Fogger(توان از دستگاه مه پاش  وه بر استفاده از روش نازل ، مي عال -
 .مجموع به منظور تأمين رطوبت سالن پرورش استفاده نمود 

 .شود  ر مربع از سطح زير كشت محاسبه ميار هواي مورد نياز براي سالن هاي پرورش قارچ به ازاء هر متمقد -
ظرفيت بر اين مبنا مقدار باشد كه  تر مكعب هوا در ساعت مي م25به ازاء هر متر مربع از سطح زير كشت قارچ نياز به  -

 . در ساعت خواهد بود متر مكعب 5000مربع سطح زير كشت  متر 200هواساز براي سالني با 

كانالهاي . نحوه استقرار هواساز در راهروي دستيابي به گونه اي باشد كه محور فن هواساز در راستاي مركز سالن توليد باشد -
 . بور نمايدانتقال هوا بهتر است از سقف و بين دو رديف قفسه بندي سالن ع

 

  اگزوز 
ابعاد اگزوزهاي تعبيه شده، متناسب با ابعاد كانال هواي . رود  داخل سالن پرورش قارچ به كار مي به منظور تنظيم فشار هواي-

 . گيرد  پرورش قرار ميورودي و به تعداد دو عدد در انتهاي سالن و به ارتفاع يك متر از كف سالن
 . شود ب فيلتر بر روي اگزوزها توصيه ميات و گرد و غبار، نص به منظور ممانعت از ورود حشر-
 ).بهتر است لوورها عمود بر وزش باد منطقه قرار گيرند. (شود صب لوور بر روي اگزوزها توصيه مي ن-

 اينورتر 
به . كند  لوگيري مت از اتالف انرژي ج     دستگاهي است كه با كم و زياد كردن دور موتور، هواي ورودي را تنظيم و به اينصور

 .يك دستگاه اينورتر نياز استاساز در سالن هاي پرورش قارچ به ازاء هر هو
 دماسنج و رطوبت سنج 

هاي پرورش قارچ  قارچ، استفاده از دماسنج و رطوبت سنج به تعداد سالنهاي پرورش  منظور كنترل دما و رطوبت در سالن     به 
 .باشد الزامي مي

 تن در سال 200ليد  با حداقل ظرفيت تو نياز يك واحد پرورش قارچ خوراكيتجهيزات و تأسيسات موردترين تعدادي ديگر از مهم
 ) .بديهي است با تغيير ظرفيت توليد مقادير مذكور متناسب با ظرفيت تغيير خواهد كرد. (باشد به شرح زير مي
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  دستگاه psi،   1 150 تن با فشار 1ديگ بخار با ظرفيت  •

  دستگاه 1 كيلو كالري ، 500000 به ظرفيت ديگ آب گرم •

  دستگاه 1 گرين ،140000سختي گير به ظرفيت  •

  دستگاه 2تجهيزات  سردخانه سالن  بسته بندي شامل كندانسور و اواپراتور ، •

 ، دستگاه 1 تن برودت با برجهاي خنك كننده مربوطه 60چيلر به ظرفيت  •

  دستگاه 1 كيلووات ، 80ژنراتور  •

  دستگاه 6رك قارچ چيني ، سكوهاي متح •

 دستگاه 1تانك هاي مدرج آبياري بستر ها با پمپ و تجهيزات مربوطه ،  •

 دستگاه 2 ليتر، 8500منابع آب به ظرفيت  •

  دستگاه 2 ليتر، 8500منابع سوخت مصرفي به ظرفيت  •

 ول دستگاه ها و تجهيزات سالن بسته بندي شامل دستگاه استرچ كش ، ليبل زن ، ترازوها و باسك •

  موارد فني بستر كشت قار چ هاي خوراكي -3-1-2-5

 . گردد استفاده از كمپوست بلوك توصيه ميباشد كه  رچ به دو صورت كيسه اي و بلوك مي     كمپوست مورد استفاده در بستر قا
به  نسبت كربن و 5/7 آن pH درصد نيتروژن بوده و مقدار 2 -2/2 درصد رطوبت ، 68كمپوست مورد استفاده بايد داراي  -

 . باشد C/N (18( نيتروژن آن
طبقات مورد استفاده . (شود ، از سيستم طبقه بندي استفاده ميهاي پرورش قارچ  بهره برداري بهتر از فضا در سالنبه منظور  -

 .)بايد آلومينيوم و يا گالوانيزه گرم باشد 

 . سطح كمپوست در كل طبقات يكنواخت باشد  -

ورت ص در اين. اي ، بهتر است قطر كيسه هاي حاوي كمپوست بيشتر از ارتفاع آن باشد تم كيسهدر صورت استفاده از سيس -
 . شود ها جلوگيري مي از هدر رفتن فضاي مابين كيسه

 .ها به منظور حفظ رطوبت كمپوست، سطح آن با روزنامه پوشانده شود ر هفته اول و پس از پر كردن سالند -
 ويژگيهاي خاك پوششي 

 .بايست ظرفيت نگهداري آب بااليي داشته و بتواند آب را جذب و نگهداري نمايد ميخاك پوششي  -
 . باشد  درصد مي68-76ميزان رطوبت خاك پوششي در زمان خاك دهي حدود  -

 .  ميلي زيمنس بر سانتيمتر باشد5/0 -1خاك پوششي  )  EC(مقدار هدايت الكتريكي  -

- pH باشد  مي8/6 -5/7 مناسب خاك پوششي . 

ها در خاك جلوگيري كرده و خطر ايجاد شرايط  يسي باشد زيرا از توسعه ميسيليوم سنگين و گر-پوششي نبايد فشرده خاك  -
 . بي هوازي و توقف رشد ميسيليوم را به همراه دارد

 . سانتيمتري با خاك پوششي  پوشانده شود4براي انجام خاك دهي روي تمام سطح كمپوست تا ارتفاع  -
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ح خاك پوششي عمل  ريسه دواني بر روي سطح خاك عمل رافلينگ و در غير اينصورت بر روي سطدر صورت قوي بودن  -
 . شود اسكرچ انجام مي

  سيستم بهداشتي -3-1-2-6

 دستور العمل بهداشتي واحدهاي توليد و پرورش قارچ خوراكي
كه در كيفيت قارچ و تامين سالمت      رعايت اصول و ضوابط بهداشتي در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي به دليل تاثيري 

 :اين اصول و ضوابط شامل دو بخش ذيل مي باشد. اي است عه دارد، داراي اهميت فوق العادهجام
 

 هاي پرورش قارچ خوراكي  هداشت فردي كاركنان شاغل در واحد ضوابط الزم االجرا در خصوص ب:الف
 مرتبط با پرورش، نگهداري، بسته بندي و حمل ونقل قارچ خصوص بهداشت ساختمان و فضاهاي  ضوابط الزم االجرا در:ب
 خوراكي

 
 ضوابط و مقررات مربوط به بهداشت فردي كاركنان)  الف

از آنجا كه امكان انتقال . ها دارد رعايت بهداشت فردي توسط كارگران نقش مهمي در كاهش آلودگي قارچ خوراكي به پاتوژن
به قارچ وجود دارد، لذا در اين راستا پرورش دهندگان قارچ بايد آموزش كافي ...  كارگران و آلودگي از طريق تماس دستها، مو و لباس

  :و امكانات الزم را براي بهبود بهداشت كاركنان در واحدهاي پرورش قارچ فراهم آورند كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود 
 .هاي كار مخصوص باشند  لباس كارگران بايد داراي-1
 .هاي كارگران بايد تميز بوده و مانع از آلوده شدن قارچ از طريق تماس با بدن، مواد آرايشي و دارويي گردد س لبا-2
 .هاي جلوباز و پيراهن هاي بدون آستين خودداري نمايند  از پوشيدن كفش و دمپايي-3
د نهار خوري و استراحت گاه، يگر ماننهاي پرورش قارچ خوراكي و ورود به بخشهاي د قبل از خروج از محوطه كارگران بايد -4
 .هاي كار خود را تعويض نمايند لباس
هاي بهداشتي،   كارگران واحدهاي پرورش قارچ خوراكي بايد پس از هر بار خروج از محيط كار و يا استفاده از سرويس-5

 .دستهايشان را بشويند
اده كنند تا از انتقال مو به درون سبد يا بسته قارچ جلوگيري  كارگران واحدهاي پرورش قارچ بايد از كاله و يا سربند استف-6 
 . شود

 كارگراني كه داراي بيماريهاي عفوني مانند اسهال، تب ، يرقان ، خونريزي و جراحت هستند بايد از تماس با قارچ خوراكي -7
 .ممانعت نمايند

 .ذ پوشانده شده و روي آن دستكش  پوشيده شود زخم هاي موجود بردست كاركنان بايد بوسيله باند هاي غير قابل نفو-8
 .هايي كه در تماس با افراد آلوده بوده اند، بايد دور ريخته شود  قارچ-9

هاي پرورش قارچ خوراكي نبايد از زيور آالتي مانند گوشواره، گردنبند، و يا انگشترهايي كه داراي نگين هستند،   در سالن-10
 .استفاده شود
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 .هاي پرورش قارچ خوراكي ممنوع است يي، نوشيدني ها، آدامس و سيگار در سا لن مصرف مواد غذا-11
 

 ضوابط و مقررات مربوط به بهداشت ساختمان وفضاهاي پرورش قارچ) ب
 از واحدهاي كمپوست سازي مجزا بوده و در صورت عدم استفاده از سيستم اي پرورش قارچ خوراكي بايد كاماله  واحد-1

 . متر فاصله داشته باشد1000داقل فيلتراسيون هوا، ح
 در صورت نزديك بودن واحد پرورش قارچ و واحد كمپوست سازي به يكديگر، رفت و آمد بين آنها بايستي درحداقل ممكن و -2

 .كنترل شده باشد
 .    مواد اوليه دريافتي مي بايست عاري از آلودگي باشد-3
 .تا باعث كاهش ميكروارگانيسم هاي مضر به حد مجاز و قابل قبول گردد تهيه كمپوست بايد بر مبناي اصول علمي باشد -4
 . به منظور جلوگيري از آلودگي خاك پوششي با آفات و فاضالب، در فضاي خشك و سرپوشيده، نگهداري شوند-5
و آبهاي راكد  زمين محل احداث واحد پرورش قارچ بايد عاري از علف هاي هرز، چمن، آشغال، وسائل و قطعات غير ضروري -6
 .باشد

 .مورد تعمير و بازسازي قرار گيرد) رطوبت(ها بايد به منظور جلوگيري از ورود آفات و يا آب   ساختمان-7
 . سالم بوده و درزبندي شوندبايد كامال) درها و پنجره ها(لن هاي سا  خروجي-8
 . عاري از آشغال و آلودگي باشدهاي پرورش قارچ بايد تميز نگه داشته شده و جريان هوا به  سالن مسير -9

 . ضايعات بايد در ظروف دردار جمع آوري و هر روز از ساختمان خارج شود-10
 . ظروف برداشت قارچ خوراكي بايد تميز و ضدعفوني شوند-11
 كاغذ و سته بندي، بوسيلههاي برداشت شده، بالفاصله بسته بندي نمي شوند مي بايست تا هنگام ب  اگر ظروف محتوي قارچ-12

 .هاي پالستيكي پوشانده شوند يا پوشش
 .هاي قارچ برداشت شده به كار مي رود، بايد تميز و ضدعفوني شده باشد ند كارد كه براي كوتاه كردن پايه وسايلي مان-13
 .هاي بهداشتي بايد در خارج از فضاي سالن پرورش و به فاصله مناسب ساخته شود  دستشويي ها و سرويس-14
 .ها بايد داراي امكانات آب گرم، صابون، حوله كاغذي و سطل زباله باشند ستشويي د-14-1
 .هاي زباله بايد بطور روزانه تخيله و از محوطه پرورش خارج شوند  سطل-14-2

  بيمه -3-1-2-7
 از طرف ديگر عوامل ها و واحدهاي پرورش قارچ خوراكي قابل توجه بوده و اري در گلخانه     با توجه به اينكه حجم سرمايه گذ

ق، دود زدگي و متصاعد شدن گازهاي آالينده و غيره زلزله، تگرگ، سرما، برف، سيل، طوفان، گرما، سرقت، قطع برخطر از جمله 
 .شود، بيمه نمودن گلخانه و واحدپرورش قارچ الزم و ضروري است باعث خسارت مي
 :هاي زير اعمال مي شود بيمه به صورت

 اي ت گلخانه بيمه محصوال-الف 
 ... )در برابر طوفان، بادشديد، برف و سرما، تگرگ، آتش سوزي و (اي  هاي گلخانه  بيمه سازه-ب 
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  بيمه قارچ خوراكي–ج 
 ... )در برابر زلزله، آتش سوزي، سيل و ( بيمه ساختمان واحد پرورش قارچ خوراكي -د
ر آتش سوزي، سرماي شديد و يخبندان و قطع برق و سرقت و دربراب( بيمه مواد اوليه و محصول واحدهاي كمپوست سازي -  ه

(... 

  مستقل كمپوست سازي قارچ خوراكيضوابط الزم براي احداث واحد -3-1-2-8

زمان جهاد كشاورزي استان در مورد صدور مجوز براي احداث واحد كمپوست سازي، با معاونت صنايع و توسعه روستايي سا .1
 .هاي الزم به عمل آيد هماهنگي

 .  متر باشد1000هاي توليد قارچ خوراكي حداقل  فاصله واحد توليد كمپوست تا سالن .2
 مترمربع مي 5000 در سال، 2 تن  فاز1000حداقل زمين مورد نياز براي احداث واحد مستقل توليد كمپوست به ظرفيت  .3
 . باشد

 متر تا واحد 500رچ خوراكي، رعايت حداقل فاصله هاي توليد و پرورش قا  در صورت استفاده ازسيستم فيلتراسيون درسالن:تبصره
 .كمپوست سازي بالمانع است

 سيستم هاي گلخانه اي -3-2

نظام فني و اي توسط دفتر  ه عنوان ملحقات نظام گلخانهاي بطور جداگانه ب هاي گلخانه  مباني و ضوابط طراحي سيستم:تذكر
 .هوري منتشر خواهد شدريزي و نظارت راهبردي رياست جم  معاونت برنامهاجرايي
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 اي  مجتمع گلخانه-4-1

گرفته به صورت  هاي خوراكي بر اساس مطالعات صورت اي يا پرورش قارچ اي است كه در آن واحدهاي گلخانه      مجموعه
در گردد و در آن گروه كثيري   احداث ميبهاي مناس در مكانها و  با رعايت حداقل فواصل و حريم هكتار 5متمركز در اراضي باالي 

هاي بهره برداري خاص اداره  ت مالكيت واحد و يا در قالب نظامصوره نمايند كه ممكن است ب قالب واحدهاي مستقل فعاليت مي
 .گردد

ابط مربوطه احداث و طبق ضو) زير ساختها(هاي جهاد كشاورزي استان با اعتبارات دولتي  هايي كه توسط سازمان  مجتمع:تذكر
 .باشند گردد مشمول ضوابط خاص خود مي ه متقاضيان واجد شرايط واگذار ميب

اي توسط دفتر  ملحقات نظام گلخانهعنوان ه طور جداگانه به اي كشور ب نههاي گلخا  شرح خدمات مطالعات ايجاد مجتمع:تذكر
 .وري منتشر خواهد شدريزي و نظارت راهبردي رياست جمه ن معيارها و ضوابط معاونت برنامهتدوي

 
 :هاي خوراكي اي و پرورش قارچ هم اهداف احداث مجتمع هاي گلخانها
 مبتني برتجميع فرآيند توليد، فرآوري و بازاريابي ـ ساماندهي و توسعه واحدهاي جديد درقالب كشاورزي پايدار1
 هاي تجربي سريع در انتقال دانش فني و يافتهـ تسهيل و ت2
 كز مديريتي براي ارتقاء بهره وري توليد وتوزيع خدمات فني و تكنولوژيـ ايجاد فضاي متمر3
 ـ ايجاد زمينه اشتغال پايدار براي متخصصين كشاورزي مبتني بر فناوري و دانش محوري4
 اي توليدي فرآيند بازاريابي محصوالت گلخانهـ تسهيل 5
  قرابت توليدكنندگانهاي كارآمد توليدي با توجه به ها و تشكل ـ امكان تشكيل تعاوني6
هاي مناسب توليد، بسته بندي، انبارداري، حمل ونقل داخلي و بين المللي به دليل وجود حجم مناسب  ـ امكان ايجاد زنجيره7

 محصول
 هاي توليد ـ  كاهش هزينه8

 
 :هاي خوراكي اي و پرورش قارچ هاي مجتمع هاي گلخانه روند صدور پروانه

 
نظام مهندسي توسط سازمان اي  الم نواقص حسب ضوابط نظام گلخانه پرونده متقاضي و اعاخذ مدارك، بررسي و تكميل -1

 كشاورزي و منابع طبيعي

 هاي استان ي و اظهار كميته فني صدور پروانهبررس -2

 ها به سازمان نظام مهندسي استان هاي بررسي و صدور پروانه پرداخت هزينه -3

 صدور پروانه -4

ي آن دسته از متقاضياني كه فاقد اسناد مثبته مي باشد توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و  موافقت اوليه رأساً برا:1تبصره
 .باشد ن نظام مهندسي و جهاد كشاورزي ميمنابع طبيعي استان صادر شده و فاقد هر گونه تعهدي براي سازما
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مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور تعيين هاي ياد شده در اين بند توسط سازمان نظام   براساس قوانين مربوطه هزينه:2تبصره
 .مالك عمل قرار خواهد گرفت) معاونت توليدات گياهي(و پس از تاييد وزارت جهاد كشاورزي  

 
 :انواع پروانه ها

 پروانه تاسيس .1
 :مراحل صدور پروانه تاسيس به شرح ذيل مي باشد

 نظام مهندسي و منابع طبيعيارائه درخواست كتبي به همراه كليه مدارك الزم به سازمان  .1-1

 هاي مشاوره ذيصالح و داراي رتبه مرتبط به متقاضي معرفي شركت .1-2

توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع اخذ مدارك مربوط به مطالعات، بررسي و تكميل پرونده متقاضي  .1-3
 طبيعي استان

 مان نظام مهندسي بررسي و اعالم نظر دركميته فني صدور پروانه هاي استان مستقر در ساز .1-4

 و تبصره 25-1-1 تا 23 -1-1مندرج در بندهاي معرفي مهندس سازه، مشاور، پيمانكاران و ناظر واجد صالحيت  .1-5
 به متفاضي جهت عقد قرارداد براي شروع عمليات زيرساختها و ساخت سازه هاي ذيربط فصل اول همين نظامنامه 

 صدور پروانه  .1-6
توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضي و بازديد مهندس مربوطه از سايت محل  شروع عمليات احداث مجتمع :تبصره

 .گردد  به سازمان نظام مهندسي اعالم مياحداث طي نامه اي
 پروانه بهره برداري . 2

 :باشد روانه بهره برداري به شرح ذيل ميمراحل صدور مجوز پ
رداري به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ارائه درخواست كتبي متقاضي مبني بر صدور پروانه بهره ب .2-1

 استان 

تكميل فرم گواهي پايان كار توسط مهندس ناظر پروژه و ارائه آن به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  .2-2
 استان 

صدور پروانه بهره برداري و تطبيق با طرح اوليه طبق فرم گواهي اخذ مدارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي براي  .2-3
 پايان كار احداث گلخانه توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

 بررسي و اعالم نظر در كميته فني صدور پروانه هاي استان .2-4

 صدور پروانه بهره برداري مجتمع .2-5

 
ها و واحدهاي  مع مشمول رعايت فرايندهاي گلخانه از واحدهاي مستقل مجت پس از طي فرآيند فوق الذكر هر يك:تبصره

 .باشند فرادي مندرج در اين نظام نامه ميپرورش قارچ ان
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 مجوز توسعه . 3
عمليات توسعه مجتمع گلخانه اي به شرط داشتن زمين و آب مناسب و مورد نياز بر اساس فرآيند تعريف شده در مجوز تاسيس 

 .رادي مقدور مي باشدگلخانه هاي انف
 مجوز بهسازي و نوسازي.4

 نمايد  چنانچه مجتمع از نظر مالكيت متعلق به مالك واحدي باشد و بخواهد مجتمع را بهسازي و نوسازي-الف
 :باشد فرآيند كار به شرح ذيل مي

واحد پرورش قارچ به ارائه درخواست كتبي متقاضي و مدارك الزم مبني بر صدور مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه يا  -1
 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

ارجاع متقاضي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسي براي امور كارشناسي و تائيد طرح  -2
 توجيهي متقاضي

ط سازمان نظام مهندسي كشاورزي صدور مجوز بهسازي و نوسازي توساخذ مدارك، بررسي و تكميل پرونده متقاضي براي  -3
 و منابع طبيعي استان

 هاي استان  م نظر در كميته فني صدور پروانهبررسي و اعال -4

 و تبصره هاي ذيربط فصل 25-1-1 تا 23-1-1 پيمانكار واجد صالحيت مندرج در بندهاي  و، مشاورناظرمعرفي مهندس  -5
  ن و شروع عمليات بهسازي و نوسازي گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكي به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشااول همين نظامنامه

 شروع عمليات بهسازي و نوسازي گلخانه يا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضي و بازديد :تبصره
 .مهندس مربوطه از محل طي نامه اي به سازمان نظام مهندسي اعالم مي گردد

 ي و نوسازيصدور مجوز بهساز -6

فرادي ها و واحدهاي پرورش قارچ ان مع مشمول رعايت فرايندهاي گلخانه  هر يك از واحدهاي مستقل مجت-ب
 .باشند مندرج در اين نظام نامه مي

 مجوز تغيير كشت .5
يند  چنانچه متقاضي از نظر مالكيت متعلق به مالك واحدي باشد و بخواهد مجتمع را كالً تغيير كشت دهد فرآ-الف

 :كار به شرح ذيل مي باشد
 ارائه درخواست كتبي متقاضي و مدارك الزم مبني بر صدور مجوز تغيير كشت مجتمع به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و -1

 منابع طبيعي استان 
طرح  ارجاع متقاضي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسي براي امور كارشناس و تائيد -2

 توجيهي متقاضي

  بررسي پرونده متقاضي و رفع نواقص احتمالي براي صدور مجوز -3

  صدور مجوز تغيير كشت-4
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 شروع عمليات تغيير كشت مجتمع توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضي و بازديد مهندس مربوطه از محل مجتمع -5
 .گردد طي نامه اي به سازمان نظام مهندسي اعالم مي

فرادي ها و واحدهاي پرورش قارچ ان مع مشمول رعايت فرايندهاي گلخانههر يك از واحدهاي مستقل مجت  -ب
 .باشند مندرج در اين نظام نامه مي

هاي سرمايشي و  ها، سيستم  تاسيسات، موارد فني درون گلخانهكليه مراحل اجرايي پروژه شامل احداث گلخانه، اجراي :تذكر
بايست تحت نظر مهندس ناظر داراي رتبه از سازمان نظام  تطبيق نقشه موقعيت با متحدثات ميياري و هاي آب مگرمايشي، سيست

اي با مشاركت  باشد و محاسبات سازه مهندس ناظر مذكور، ميسر نميمهندسي كشاورزي انجام پذيرد و صدور پايان كار بدون تاييد 
 .پذيرد صورت مي مهندس سازه ساختمان و مكانيك
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 1فرم شماره 
 »درخواست صدور پروانه«

 

                   مجوز بهسازي و نوسازي                           مجوز توسعه                    پروانه بهره برداري پروانه تاسيس 
       گواهي ابطال پروانه فعاليت              مجوز تغيير كشت 

 

 اي براي واحد گلخانه
 

 ...........................................سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان 
 :اينجانب با مشخصات ذيل 

صــادره از ... ...................... كــد ملــي .................................... شــماره شناســنامه ............................................... نــام خــانوادگي ...........................................نــام 
  يـا     به نمايندگي از جانـب خـود         ................................. رشته تحصيلي      ......................... ميزان تحصيالت    ...................... تاريخ تولد    ..................................

 شـماره     ...................................... يـا تعـاوني      ............................ مـورخ    ................................ه ثبت    به شمار  .......................................................................... شركت  
ـ       ................................ثبت    .............................ه صـدور پروانـه     تقاضا دارم طبق آئين نامه هاي نظام گلخانه و قارچ هاي خوراكي كشـور نسـبت ب
 : متر گلخانه را با مشخصات زير اقدام نمايند ................................براي 

 ...................................................نوع محصول مورد كشت در گلخانه   -1
 ...................................................ظرفيت توليد ساليانه  -2
 ...................................................نحوه بهره برداري  -3
    ................................شماره تلفن منزل................................................................................................   آدرس محل سكونت  -4
    ................................شماره تلفن گلخانه................................................................................................   آدرس محل احداث گلخانه  -5
 شـماره عضـويت سـازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي             .........................................................................................مسئول فنـي واحـد گلخانـه         -6

 ..................................................  رشته و مدرك تحصيلي .........................................
  مترمربع...................... مترمربع و مساحت گلخانه ........................مساحت محل احداث گلخانه  -7
 زمين    فاقدمفروز الرعيه   واگذاري    استيجاري محضري استيجاري اوقافي  شخصي رسمي : مالكيت  -8
 :منابع تامين آب مورد نياز گلخانه  -9
  حلقه................................... اه عميق چ

  حلقه................................... چاه نيمه عميق 
  اينچ................................... با انشعاب لوله آب لوله كشي 

  ................................... از منابع دائمي با ميزان حق برداشت................................... حقابه 
 منابع تامين برق گلخانه  -10

   ....................................اير منابع          س         برق منطقه اي        انشعاب برق شهري و يا روستائي      ژنراتور 
  ساير امكانات و اظهارات تكميلي -11

........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................... :نام و نام خانوادگي متقاضي 
 .................................................. :محل امضاء 

 ................................................... : تاريخ درخواست
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 1فرم شماره 
 »درخواست صدور پروانه«

                                مجوز بهسازي و نوسازي                  مجوز توسعه ري                    پروانه بهره برداپروانه تاسيس 
                        گواهي ابطال پروانه فعاليت مجوز تغيير كشت 

 

 خوراكيبراي واحد پرورش قارچ 
 

 ...........................................سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان 
 :اينجانب با مشخصات ذيل 

 صـادره از    ............................. كـد ملـي       .................................... شماره شناسنامه    ............................................... نام خانوادگي    ...........................................نام  
 بــه .............................. شــغل................................ رشــته تحصــيلي  ......................... ميــزان تحصــيالت ...................... تــاريخ تولــد ..................................

 يا ................................ مورخ ................................ به شماره ثبت ............................................................................   يا شركت  نمايندگي از جانب خود     
  تقاضا دارم طبق آئين نامه هاي نظام گلخانه و قارچ هاي خوراكي كشـور  ................................ شماره ثبت    ........................................   تعاوني  

 :ات زير اقدام نمايند  براي واحد پرورش قارچ خوراكي را با مشخص....................................نسبت به صدور پروانه 
   دكمه اي صدفي :    نوع محصول مورد كشت  -1
 ...................................................ظرفيت توليد ساليانه  -2
 ...................................................نحوه بهره برداري  -3
   ................................ شماره تلفن منزل   ................................................................................................آدرس محل سكونت  -4
   ................................ شماره تلفن واحد   ................................................................................................آدرس محل پرورش قارچ  -5
    .................................. رشـته و مـدرك تحصـيلي         .........................................................................................نام و نـام خـانوادگي مـدير توليـد            -6

  ..........................................ان نظام مهندسي كشاورزي شماره عضويت در سازم
  مترمربع......................) سوله ها( مترمربع و متراژ ساختمان ........................متراژ زمين   -7
      فاقد زمين   مفروز الرعيه    واگذاري    استيجاري اوقافي شخصي رسمي : مالكيت  -8
 :منابع تامين آب مورد نياز واحد پرورش قارچ خوراكي -9

  حلقه................................... چاه عميق 
  حلقه................................... چاه نيمه عميق 
  اينچ................................... با انشعاب لوله آب لوله كشي 

  ................................... از منابع دائمي با ميزان حق برداشت................................... حقابه 
 ارچ خوراكيمنابع تامين برق واحد پرورش ق -10

   ....................................         ساير منابع          برق منطقه اي        انشعاب برق شهري و يا روستائي      ژنراتور 
  ساير امكانات و اظهارات تكميلي -11

........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................... :نام و نام خانوادگي متقاضي 
 .................................................. :محل امضاء 

 ................................................... : تاريخ درخواست
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 2فرم شماره 
 »تعهدنامه واحد گلخانه«

 ........................................... ظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استانسازمان ن
 :اينجانب با مشخصات ذيل 

 ...................... صـادره از     .................................................:  كد ملي  ..................... شماره شناسنامه    ............................... نام خانوادگي    ...................................نام  
  يـا   به نمايندگي از جانب خـود  ........................ شغل........................... مدرك تحصيلي  ....................... ميزان تحصيالت ...................تاريخ تولد  

 تقاضـاي   ...........................   يـا تعـاوني        ................................ مـورخ    ................................ به شماره ثبـت      ...................................................... شركت  
 :  با خالصه مشخصات زير را دارم واحد گلخانه ................................ براي ................................صدور پروانه 

 ...................................................نوع محصول مورد كشت در گلخانه   -1
 ...................................................ظرفيت توليد ساليانه  -2
 ...................................................روش كاشت -3

 ................................ پـالك    ................................ روسـتاي    ................................ بخش   ................................ شهرستان   .............................واقع در استان    
 بدينوسيله متعهد مي شوم قبل از آغاز عمليات ساختماني گـواهي گذرانـدن دوره               ................................ از اصلي    ................................فرعي  

ق طرح و نقشه    آموزشي و نتيجه آزمايش كمي وكيفي آب و خاك را ارائه نمايم و اسكلت گلخانه و ابنيه و تاسيسات جانبي را طب                     
 ارائه شده توسط مهندسين سازه، مشاور و ناظر و با رعايت دستورالعملهاي مندرج در نظام گلخانه كشور انجام دهم و در             و توصيه 

همچنين از ساختمانها وابنيـه و تاسيسـات واحـد    . مدت اعتبار پروانه كار احداث آنها را به اتمام رسانده و آماده بهره برداري نمايم     
 اي مذكور به جز در مواردي كه پروانه صادر مي شود و برابر شرايط و ضوابط مندرج در نظـام گلخانـه، اسـتفاده ديگـري                   گلخانه

نكرده و بدون اطالع قبلي و كسب مجوز از آن سازمان واحد خود را توسعه نداده و بدون كسب اجازه نسبت به فروش يا انتقـال                          
و در تمامي مراحل توليد از مسئول فني مـورد تاييـد   . قيم و غير مستقيم اقدامي ننمايم     آن يا ساير پروانه هاي صادره به طور مست        

 .آن سازمان استفاده نموده و به توصيه هاي ايشان عمل نمايم
كه تعهدات ذكر شده را انجام نداده و يا برخالف آنها عمل نمايم و همچنين در صورت اثبات عدم صحت مالكيت                          در صورتي 
تواند ضمن سلب حق هر گونه استفاده از تاسيسات از اينجانب، پروانه مورد اشاره را لغو كرده و  ادركننده پروانه مي   ص زمين، مرجع 

نسبت به لغو امتياز آب و برق و گاز و ساير امتيازاتي كه درنتيجه صدور پروانه به واحد گلخانه اي مورد بحث تعلق گرفته اسـت،                          
 . اقدام نمايد

ه بر اينكه هر گونه خسارت يا زيان و ضرري كه از اين بابت متوجه اينجانب شـود مـورد قبـول بـوده و حـق                                همچنين عالو 
كه از بابت عدم رعايت ضوابط نظام گلخانه كشور خسـارتي متوجـه              هيچگونه اعتراضي براي اينجانب باقي نمي ماند، در صورتي        

 .دولت و بيت المال گردد موظف به جبران آن هستم
 

  ....................................................:ام خانوادگينام و ن
  : ..................................................امضاء و اثر انگشت

  : ...................................................تاريخ
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 2فرم شماره 
 »تعهدنامه واحد پرورش قارچ خوراكي«

 
 ...........................................  مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استانسازمان نظام

 :اينجانب با مشخصات ذيل 
ــام  ــانوادگي ......................................ن ــام خ ــنامه .................................... ن ــماره شناس ــي ............................. ش ــد مل ــادره از ..................................... ك  ص

 بـه نماينـدگي از   ........................ شـغل ........................... مدرك تحصـيلي   ......................... ميزان تحصيالت ...................... تاريخ تولد    ..........................
   يـا تعـاوني    ................................ مـورخ  ................................ بـه شـماره ثبـت     ................................................................ شركت    يا    جانب خود   

 بـا خالصـه مشخصـات زيـر را       صدفي  براي واحد پرورش قارچ دكمه اي        .............................. تقاضاي صدور پروانه     ..............................
 :دارم 

 ...................................................ظرفيت توليد ساليانه 
 ................................ پـالك    ................................ روسـتاي    ................................ بخـش    ................................ شهرسـتان    ................................واقع در اسـتان     

آغـاز عمليـات سـاختماني گـواهي گذرانـدن دوره           بدينوسيله متعهد مي شـوم قبـل از          ................................ از اصلي    ................................فرعي  
 ارائه شده و توصيهآموزشي و نتيجه آزمايش كمي وكيفي آب را ارائه نمايم و ابنيه و تجهيزات و تاسيسات جانبي را طبق طرح و نقشه 

 كشور انجام دهـم و در       هاي مندرج در نظام گلخانه و قارچ هاي خوراكي         توسط مهندسين سازه، مشاور و ناظر و با رعايت دستورالعمل         
همچنـين از سـاختمانها و ابنيـه و تاسيسـات واحـد      . مدت اعتبار پروانه كار احداث آنها را به اتمام رسانده و آماده بهره بـرداري نمـايم      

اكي پرورش قارچ خوراكي به جز در مواردي كه پروانه صادر مي شود و برابر شرايط و ضوابط مندرج در نظام گلخانه و قارچ هاي خـور              
استفاده ديگري نكرده و بدون اطالع قبلي و كسب مجوز از آن سازمان واحد خود را توسعه نداده و بدون كسب اجازه نسبت به فروش             

و در تمامي مراحل توليد از مسـئول فنـي مـورد            . يا انتقال آن يا ساير پروانه هاي صادره به طور مستقيم و غير مستقيم اقدامي ننمايم               
 . استفاده نموده و به توصيه هاي ايشان عمل نمايمتاييد آن سازمان

كه تعهدات ذكر شده را انجام نداده و يا برخالف آنها عمل نمايم و همچنين در صورت اثبات عدم صحت مالكيت                          در صورتي 
 اشاره را لغو كـرده  زمين، مرجع صادركننده پروانه مي تواند ضمن سلب حق هر گونه استفاده از تاسيسات از اينجانب، پروانه مورد        

و نسبت به لغو امتياز آب و برق و گاز و ساير امتيازاتي كه درنتيجه صدور پروانه به واحد قارچ هاي خـوراكي مـورد بحـث تعلـق                             
 . گرفته است، اقدام نمايد

 بـوده و حـق           همچنين عالوه بر اينكه هر گونه خسارت يا زيان و ضرري كه از اين بابت متوجه اينجانب شـود مـورد قبـول                      
هيچگونه اعتراضي براي اينجانب باقي نمي ماند، در صورتيكه از بابت عدم رعايت ضوابط نظام گلخانـه و قـارچ هـاي خـوراكي                        

 .كشور خسارتي متوجه دولت و بيت المال گردد موظف به جبران آن هستم
 
 

 . ...................................................:نام و نام خانوادگي
  : ..................................................امضاء و اثر انگشت

  : ...................................................تاريخ
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 3فرم شماره 
 »گواهي پايان كار گلخانه « 

 
 : جهت صدور 

                مجوز نوسازي و بهسازي/               مجوز توسعهداري               تمديد پروانه بهره برپروانه بهره برداري 
 

 
 : مشخصات متقاضي -

ــام  ــانوادگي ......................................ن ــام خ ــنامه .................................... ن ــماره شناس ــي ............................. ش ــد مل ــادره از ..................................... ك  ص
 شـماره تلفـن     ........................................................................................................................... آدرس محـل سـكونت       ...................... تاريخ تولد    ..........................

  نـام مـديرعامل     ................................ مـورخ    ............................ شـماره ثبـت    .................................................................. نام شركت    ...............................منزل    
  ...................................... شماره تلفن شركت ..................................................................شركت   آدرس ..................................

 نحـوه بهـره بـرداري       ................................................. نـوع محصـول    ............................... تـاريخ      ....................................................شماره صـدور پروانـه        
 ................................ تاريخ تمديد دوم................................ تاريخ تمديد اول................................ ظرفيت توليد ساليانه................................

  ................................ مساحت مفيد گلخانه ................................مساحت كل زمين 
                 خير آيا گلخانه در محل تعيين شده احداث شده است؟  بلي  

                 خير لي  آيا تاسيسات و ابنيه جانبي طبق نقشه و طرح تائيد شده احداث شده است؟  ب
                 خير آيا آب قابل استفاده به اندازه مورد نياز طرح تامين شده است؟  بلي  

 .......................................................................................................................................................: روش آبياري 
 .......................................................................................................: توضيحات در مورد آب 

                 خير آيا برق گلخانه تامين شده است؟  بلي  
                 خير آيا ژنراتور برق نصب شده است؟ بلي  

 .......................................................................................................: توضيحات در مورد برق 
                 خير آيا موارد فني ساخت سازه و اسكلت گلخانه طبق نظام گلخانه رعايت شده است؟  بلي  

 .......................................................................................................: توضيحات در مورد سازه گلخانه اي 
        آيا موارد فني پوششهاي گلخانه اي، تاسيسات و تجهيزات جانبي و داخلي گلخانه طبق نظام گلخانـه رعايـت شـده اسـت؟  بلـي              

         خير 
          ساير موارد   نفت گاز           برق گاز : نوع سوخت تامين شده
          ساير موارد       نفت نفت گاز : نوع منبع سوخت دوم

 .......................................................................................................: توضيحات در مورد پوشش گلخانه اي 
 .......................................................................................................: توضيحات در مورد تجهيزات جانبي 
                 خير آيا رعايت فواصل شده است؟  بلي  

 :فهرست و مشخصات تاسيسات و ابنيه احداث شده 
....................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 :درصد پيشرفت عمليات احداث گلخانه وتجهيز آن 

...................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 

 :كروكي زمين گلخانه احداث شده 
 شمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 :نظريه كلي و نهائي كارشناس 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................  

 
 نام و نام خانوادگي مهندس ناظر سازمان

   ....................................:نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان 
  ..................................................:محل امضاء، مهر مهندسي و درج رتبه

 .............. ...........................:تاريخ بازديد و تكميل فرم 
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 3فرم شماره 
 »گواهي پايان كار واحد پرورش قارچ خوراكي « 

 
 : جهت صدور 

               مجوز نوسازي و بهسازي /               مجوز توسعه              تمديد پروانه بهره برداري پروانه بهره برداري 
 

 
 : مشخصات متقاضي -

 صــادره از .......................................... كــد ملــي ............................. شــماره شناســنامه .................................... نــام خــانوادگي ......................................نــام 
 شـماره تلفـن منـزل        ............................................................................................................... آدرس محل سـكونت      ...................... تاريخ تولد    ..........................

  نـــام مـــديرعامل ................................ مـــورخ ................................ شـــماره ثبـــت.................................................. نـــام شـــركت ...................................
  ............................................. شماره تلفن شركت ...................................................................... آدرس شركت  .......................................

 ظرفيت  ................................ نحوه بهره برداري   ....................................... نوع محصول  ................ تاريخ     ..............................................شماره صدور پروانه      
 ................................ تاريخ تمديد دوم................................ تاريخ تمديد اول................................توليد ساليانه

  ................................ مساحت ابنيه احداث شده ................................مساحت كل زمين 
                 خير ه است؟  بلي  آيا واحد پرورش قارچ در محل تعيين شده احداث شد

                 خير آيا تاسيسات و ابنيه جانبي طبق نقشه و طرح تائيد شده احداث شده است؟  بلي  
                 خير لي  آيا آب قابل استفاده به اندازه مورد نياز طرح تامين شده است؟  ب

 .......................................................................................................................................................: روش آبياري 
 .......................................................................................................: توضيحات در مورد آب 

                خير آيا برق واحد پرورش قارچ  تامين شده است؟  بلي  
        ير         خآيا ژنراتور برق تامين شده است؟  بلي  

 .......................................................................................................: توضيحات در مورد برق 
        ست؟  بلي   تائيد شده توسط مهندس ساختمان رعايت شده ا2آيا موارد فني ساخت سازه واحد پرورش قارچ طبق پالن اجرايي فاز    

         خير 
 .......................................................................................................: توضيحات در مورد سازه واحد پرورش قارچ خوراكي 

 رعايت شده است ؟  بلي       2يسات و تجهيزات مورد نياز جانبي و داخلي طبق نقشه فاز            آيا عايق بندي سالنهاي پرورش قارچ، نصب تاس       
                 خير 

          ساير موارد       نفت گاز       برق گاز : نوع سوخت تامين شده
          ساير موارد       نفت نفت گاز : نوع منبع سوخت دوم

 ........................................................................................) : با ذكر نوع عايق بندي(توضيحات در مورد عايق بندي سالنهاي پرورش قارچ 
 .......................................................................................................: توضيحات در مورد تجهيزات جانبي 

                 خير آيا سالنهاي پرورش قارچ داراي طبقه بندي استاندارد مي باشد؟  بلي  
 



  ضمائم:فصل پنجم

 

61

 :فهرست و مشخصات تاسيسات و ابنيه احداث شده 
....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 :درصد پيشرفت عمليات احداث واحد پرورش قارچ و تجهيز آن 

...................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 :كروكي زمين واحد قارچ خوراكي احداث شده 

 شمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 :نظريه كلي و نهائي كارشناس 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................  

 
 ناظر سازمان نام و نام خانوادگي مهندس

   ....................................:نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان 
  ..................................................:محل امضاء، مهر مهندسي و درج رتبه

 .............. ...........................:تاريخ بازديد و تكميل فرم 
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 4فرم شماره 
 

 »فرم اعالم نواقص حين اجراي پروژه « 
 ..........................................: شماره 
 ..........................................: تاريخ  
    .........................................: پيوست

 
  .............................................................................................................................. به آدرس ............................................  شركت/ خانم / آقاي  :به 
 .......................................................... سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان :از 
 

 نواقص گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي: موضوع 

 در  ....................................................واحـد پـرورش قـارچ جنابعـالي واقـع در            /      در بازديدي كه كارشناس اين سـازمان از محـل گلخانـه             
 :، جهت تكميل پرونده بايد اقداماتي به شرح زير صورت گيرد  به عمل آورده اند................................تاريخ

1-  
2-  
3- 
4-  
5- 

.....  
 

     شايسته است به محض اصالح و رفع نواقص فوق، مراتب را كتباً به اين واحد اعالم نماييد تا پس از بازديد مجدد، طبـق ضـوابط                          
 .اقدام الزم به عمل آيد

 
 

 :ناظر نام و نام خانوادگي مهندس

 ............................مهر و امضاء

 .........................سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان 
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  نمونه –ب 

 

  پروانه ها

 و 

 مجوزها
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 ................ :شماره 
 ................. :تاريخ 

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
 

 »موافقت اوليه«
 

 ...................... تاريخ تولـد     .......................... صادره از    ............................. شماره شناسنامه    .................................... فرزند   ......................................خانم  / آقاي  
 ......................................................كد ملي 
 واحـد   ................................ بـا ايجـاد    ................................. مـورخ    ................................... به شماره ثبت       ............................................................................شركت  

واقـع در   ) مترمربـع  (.................................زيربناء در زميني بـه مسـاحت كـل            ) مترمربع (........................................  به مساحت       ................................
 .  موافقت مي شود....................................تاي  روس...................................... بخش ................................شهرستان  

صدور پروانه تاسيس منوط به ارائه اسناد و مدارك مثبته مورد نياز و طي مراحل قانوني مربوطه بوده، و اين گواهي به عنوان                       : توضيح  
 .ايجاد نمي كندموافقت اوليه هيچگونه تعهدي براي سازمان جهاد كشاورزي استان و سازمان صادركننده 

 

 
  سازمان نظام مهندسي كشاورزي                                         

                                            و منابع طبيعي استان

 
 
 

 .مدت اعتبار اين موافت نامه از تاريخ صدور حداكثر يك سال مي باشد: توضيح
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 :تعهدات متقاضي
د مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطـابق بـا دسـتورالعمل            متقاضي متعه  -

 .هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويـل مـي گـردد و متقاضـي حـق                    : 1تبصره

 .ف در طرح نقشه ايي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را نداردهيچگونه دخل و تصر
 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي براي دستگاه صادركننده ندارد-
 .ادركننده ندارد متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه ص-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم شـروع                          -

 .عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد
غيرمرتبط با فعاليـت   استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد                 -

 .گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
 حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانـه بالمـانع مـي                           -
  .باشد

يد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامل طرح و رعايت شرايط و ضوابط واگذاري مي                        خر -
 .باشد

 درصد عمليات اجرايي ساخت گلخانـه  50 در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل     -
الـذكر بـه    وانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه فـوق           و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پر       

 . گردد ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي
برداري به سازمان نظام مهندسي        دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره                -

 . برداري اعالم نمايند مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهرهكشاورزي استان 
هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن بـه غيـر، منـوط بـه موافقـت كميتـه صـدور                           كليه مزاياي ناشي از پروانه     -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
 يك گروه محصولي خاص نسبت به كشـت انـواع گياهـان و محصـوالت                برداري براي   داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
 متخلفـين    بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، درغير ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا                       -

 .برخورد خواهد شد

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور پروانـه               گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير ايـن صـورت                           

 .ابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شدبر
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اي متعلق به    حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانه     .... ) تاسيس، بهره برداري و     ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
را بودن شرايط مي توانند نسبت بـه اصـالح     وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دا                

 . پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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 ............: كد پروانه 
 .......: شماره پروانه 
 ........: تاريخ صدور 

      وزارت جهاد كشاورزي                     سازمان نظام مهندسي 
     كشاورزي و منابع طبيعي استانسازمان جهاد كشاورزي استان      

 
 »پروانه تاسيس«

 اي واحد توليدي گلخانه
 

 كميته .............................. و مفاد صورتجلسه مورخ ........................... متقاضي ........................  مورخ ..............................براساس درخواست شماره 
 :   پروانه گلخانه استان اجازه داده مي شودفني صدور 

 كد ملي ...................... تاريخ تولد ..................... صادره از .......................... شماره شناسنامه ...................... فرزند ......................................خانم / آقاي 
................................. 

  ................................. مورخ ......................... به شماره ثبت  ...........................................................شركت 
 مترمربع به توليد گل وگياه .........................ه دائم در متراژ    مترمربع، گلخان....................... به مساحت ................................در زميني واقع در

شاخه به آدرس / تن........................ساليانه     به توليد  ساير محصوالت    توت فرنگي    سبزي و صيفي 
 فرعي ................................ پالك ثبتي ................................ روستا .................................... بخش ......................................شهرستان ................................استان

 .   اصلي فعاليت نمايد................................از 
 

                 ..............................................................                        .............................................................. 
 ان جهاد كشاورزي استانرئيس سازم                     رئيس سازمان نظام مهندسي                                      
   كشاورزي و منابع طبيعي استان                    

 

 :توضيحات 

 .مدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور حداكثر يك سال مي باشد -
 .اين پروانه غير قابل انتقال مي باشد -
 ).ربوطهبه شرط اخذ مجوزهاي م(احداث گلخانه و ابنيه آن تغيير كاربري اراضي محسوب نمي شود  -
 . اجراي تعهدات متفاضي به شرح ظهر پروانه الزامي مي باشد -

 
 
 
 
 

 
 

محل الصاق عكس
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 :تعهدات متقاضي
متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانـه را طبـق طـرح ونقشـه مصـوب و مطـابق بـا                      -

 .دستورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
سط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي گردد و متقاضـي               طرح و نقشه مصوب تو    : 1تبصره

 .حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ايي كه به تاييد مشاور رسيده است را ندارد
 متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسـهيالت بـانكي بـراي دسـتگاه صـادركننده                       -

 .اردند
 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم                        -

 .شروع عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد
ه از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با                    استفاد -

 .فعاليت گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفـاع بـا موافقـت صـادر كننـده پروانـه                     حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق         -

  بالمانع مي باشد
 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامـل طـرح و رعايـت شـرايط و ضـوابط               -

 .واگذاري مي باشد
 درصد عمليات اجرايي ساخت     50بل از پيشرفت حداقل      در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، ق           -

گلخانه و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه                        
 . گردد الذكر به ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي فوق

برداري به سازمان نظـام       ام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره          دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتم       -
 . برداري اعالم نمايند مهندسي كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره

ه صدور هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غير، منوط به موافقت كميت  كليه مزاياي ناشي از پروانه -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
برداري براي يك گـروه محصـولي خـاص نسـبت بـه كشـت انـواع گياهـان و                داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .محصوالت ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
قاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي اسـت، درغيـر ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا                         بمنظور ارت  -

 .متخلفين برخورد خواهد شد

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور             گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
ارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير                 پروانه گلخانه انجام ندهد و در صورت گز       

 .اين صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
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حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانه اي       .... ) تاسيس، بهره برداري و     ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
متعلق به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرايط مي تواننـد                        

 . مقررات نظام گلخانه اقدام كنندنسبت به اصالح پروانه ها با رعايت 
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 .........................................:     كد پروانه 
 ..................................: شماره پروانه 
 ...................................: تاريخ صدور 

            سازمان نظام مهندسي      وزارت جهاد كشاورزي          
 سازمان جهاد كشاورزي استان          كشاورزي و منابع طبيعي استان

 
 »پروانه تاسيس«

  خوراكيواحد توليدي پرورش قارچ

 
 كميتـه   ............................... و مفاد صورتجلسـه مـورخ        ........................... متقاضي   ..........................  مورخ    ............................براساس درخواست شماره    

 :   فني صدور پروانه استان اجازه داده مي شود
 كد ملي   ...................... تاريخ تولد    .......................... صادره از    ............................. شماره شناسنامه    ..................... فرزند   ......................................خانم  / آقاي  

................................. 
  ................................. مورخ ......................... به شماره ثبت  ...............................................................شركت 

 مترمربع به توليد    ........................  مترمربع، واحد پرورش قارچ خوراكي در متراژ            ........................... به مساحت    .............................در زميني واقع در   
 ......................................شهرسـتان   ................................به آدرس اسـتان    تن، توليد ساليانه     .........................   به مقدار       صدفي     قارچ دكمه اي    

 .   فعاليت نمايد اصلي................................ فرعي از ................................ پالك ثبتي ............................ روستا ....................................بخش 
 

                 ..............................................................                   .............................................................. 
 مان جهاد كشاورزي استان رئيس سازمان نظام مهندسي                 رئيس ساز                            
    كشاورزي و منابع طبيعي استان                         

 

 :توضيحات 

 .مدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور حداكثر يك سال مي باشد -
 .اين پروانه غير قابل انتقال مي باشد -
 ).رط اخذ مجوزهاي مربوطهبه ش(احداث واحد پرورش قارچ و ابنيه آن تغيير كاربري اراضي محسوب نمي شود  -
 . اجراي تعهدات متفاضي به شرح ظهر پروانه الزامي مي باشد -
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 :تعهدات متقاضي
متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانـه را طبـق طـرح ونقشـه مصـوب و مطـابق بـا                      -

 .دستورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
 طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي گردد و متقاضـي                    :1تبصره

 . مشاور رسيده است را ندارد مهندسحق هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ايي كه به تاييد
 بـراي دسـتگاه صـادركننده        متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسـهيالت بـانكي                -
 .ندارد

 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم                        -

 .اظر، آغاز نمايدشروع عمليات توسط ن
 استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با                    -

 .فعاليت گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
اياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفـاع بـا موافقـت صـادر كننـده پروانـه                         حق انتفاع از مز    -

  بالمانع مي باشد
 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامـل طـرح و رعايـت شـرايط و ضـوابط               -

 .واگذاري مي باشد
 درصد عمليات اجرايي ساخت     50 مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل           در صورت واگذاري يا فروش اراضي      -

گلخانه و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه                        
 . گردد الذكر به ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي فوق

برداري به سازمان نظـام       انه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره               دارندگان پرو  -
 . برداري اعالم نمايند مهندسي كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره

 غير، منوط به موافقت كميته صدور هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به  كليه مزاياي ناشي از پروانه -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
برداري براي يك گـروه محصـولي خـاص نسـبت بـه كشـت انـواع گياهـان و                داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .محصوالت ديگر اقدام كنند
 .قدام نماينداي خود ا هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
 بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي اسـت، درغيـر ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا                          -

 .متخلفين برخورد خواهد شد

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور             گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
ه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير                       پروانه گلخان 

 .اين صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
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اشي از واحد گلخانه اي     حقوق متعارف ن  .... ) تاسيس، بهره برداري و     ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
متعلق به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرايط مي تواننـد                        

 . نسبت به اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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 ......................................:  كد پروانه                                                                                                                                          
 ..................................: شماره پروانه 
 ...................................: تاريخ صدور

      وزارت جهاد كشاورزي                     سازمان نظام مهندسي 
 سازمان جهاد كشاورزي استان          كشاورزي و منابع طبيعي استان

 
 »پروانه بهره برداري«

  اي واحد توليدي گلخانه
 ........................... متقاضي ............................  مورخ ...............................براساس درخواست شماره 

 :  اي استان به موجب اين پروانه به  ميته فني صدور پروانه هاي گلخانه ك...................................و براساس مفاد صورتجلسه مورخ 
 كـد   ...................... تاريخ تولد    .......................... صادره از    ............................. شماره شناسنامه    ............................ فرزند   ......................................خانم  / آقاي  
 .................................ملي 

  ................................. مورخ ......................... ثبت   به شماره...............................................................شركت 
 ..............................  اجازه داده مي شود كه در زميني به مسـاحت               ................................ مورخه   ................................با توجه به پروانه تاسيس شماره     

 و ................................ مترمربع با حجم توليدي سـاالنه     ................................ مترمربع با فضاي باز توليدي       ................................انه دائم   مترمربع گلخ 
 :تاسيسات مورد نياز شامل 

 
 دفتر كار

 )مترمربع(
نگهباني و اطاق 

 )مترمربع(كارگري 
 انباري 

 )ربعمترم(

تاسيسات گرمايشي و 
سرمايشي و مخازن سوخت و 

 )مترمربع(تغذيه 

سردخانه، اطاق سورت و 
 )مترمربع(بسته بندي 

 )براساس نوع محصول(

 استخر ذخيره آب
 )مترمكعب(

      
 ................................ فرعـي از     ................................ پالك ثبتي    ................................ روستا   .................................... بخش   ......................................درشهرستان  

 .  اصلي فعاليت نمايد
                 ..............................................................                   .............................................................. 

    رئيس سازمان نظام مهندسي                 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان                             
   كشاورزي و منابع طبيعي استان                            

 :توجه 

 . سال مي باشددومدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور  -
 مهر و امضاء...................... تاريخ ...................... مي باشد و شماره ...................... تا تاريخ ...................... تمديد اول از تاريخ 
 مهر و امضاء...................... تاريخ ............ ..........مي باشد و شماره ...................... تا تاريخ ...................... تمديد دوم از تاريخ 
 مهر و امضاء...................... تاريخ ...................... مي باشد و شماره ...................... تا تاريخ ...................... تمديد سوم از تاريخ 

 
 .نه الزامي مي باشدتوضيح اينكه اجراي تعهدات متقاضي به شرح ظهر پروا

 
 
 
 

 
 

محل الصاق عكس
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 :تعهدات متقاضي
متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطـابق بـا دسـتورالعمل              -

 .هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
مانكار، تحويـل مـي گـردد و متقاضـي حـق        طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پي            : 1تبصره

 .هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ايي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را ندارد
 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي براي دستگاه صادركننده ندارد-
 .روانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پ-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم شـروع                          -

 .عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد
 مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليـت            استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات       -

 .گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
 با موافقت صادر كننده پروانـه بالمـانع مـي            حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفاع                -
 .باشد

 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامل طرح و رعايت شرايط و ضوابط واگذاري مي                        -
 .باشد

ي ساخت گلخانـه   درصد عمليات اجراي50 در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل     -
الـذكر بـه    و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه فـوق                  

 . گردد ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي
برداري به سازمان نظام مهندسي       ز بهره  دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل ا               -

 . برداري اعالم نمايند كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره
هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن بـه غيـر، منـوط بـه موافقـت كميتـه صـدور                           كليه مزاياي ناشي از پروانه     -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
برداري براي يك گروه محصولي خاص نسبت به كشـت انـواع گياهـان و محصـوالت                   داران نبايد با دريافت پروانه بهره       خانه گل -

 .ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
ام مراحل الزامي است، درغير ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا متخلفـين                  بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تم         -

 .برخورد خواهد شد

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور پروانـه               گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير ايـن صـورت             گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين               

 .برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
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حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانـه اي متعلـق   .... ) تاسيس، بهره برداري و    ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
 قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بـودن شـرايط مـي تواننـد نسـبت بـه                       به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده       

 . اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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 ......................................: كد پروانه      
 ..................................: وانه شماره پر

 ...................................: تاريخ صدور
      وزارت جهاد كشاورزي                     سازمان نظام مهندسي 

 سازمان جهاد كشاورزي استان          كشاورزي و منابع طبيعي استان
 

 »پروانه بهره برداري«
 هاي خوراكي واحد توليدي قارچ 

 
ــماره   ــت ش ــاس درخواس ــورخ ...............................براس ــي ............................  م ــورخ   ........................... متقاض ــه م ــاد صورتجلس ــاس مف و براس

 :   كميته فني صدور پروانه هاي استان به موجب اين پروانه به ......................................
 كد  ...................... تاريخ تولد    .......................... صادره از    ............................. شماره شناسنامه    ............................... فرزند   ......................................خانم  / آقاي  
 .................................ملي 

  ................................. مورخ ......................... به شماره ثبت  ...............................................................شركت 
 .............................ي شود كه در زميني بـه مسـاحت        اجازه داده م    ................................ مورخه   ................................با توجه به پروانه تاسيس شماره     

ن و تاسيسات مـورد       ت  ................................ مترمربع و توليد ساليانه      ...............................مترمربع واحد پرورش قارچ با سالنهاي توليد به مساحت        
  :نياز شامل

 مشخصات سالن هاي پرورش قارچ

 تعداد سالن ها
مساحت هر 

 )مترمربع(سالن 
مساحت كل 

 )مترمربع(
قفسه بندي 

 )مترمربع(

هباني و اطاق نگ
كارگري 

 )مترمربع(

 انباري 
 )مترمربع(

اوليه (سردخانه 
اطاق ) و ثانويه

سورت و بسته 
 )مترمربع(بندي 

تاسيسات 
گرمايشي و 
سرمايشي و 

مخازن سوخت 
 )مترمربع(

        

 ................................ فرعـي از     ................................ پالك ثبتي    ................................ روستا   .................................... بخش   ......................................درشهرستان  
 .  اصلي فعاليت نمايد

                 ..............................................................                   .............................................................. 
  رئيس سازمان نظام مهندسي                 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان                            
  كشاورزي و منابع طبيعي استان                           

 :توجه 

 . سال مي باشددومدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور  -
 مهر و امضاء...................... تاريخ ...................... مي باشد و شماره ...................... تا تاريخ ...................... تمديد اول از تاريخ 

 مهر و امضاء...................... تاريخ ...................... مي باشد و شماره ...................... تا تاريخ ...................... اريخ تمديد دوم از ت
 مهر و امضاء...................... يخ تار...................... مي باشد و شماره ...................... تا تاريخ ...................... تمديد سوم از تاريخ 

 .توضيح اينكه اجراي تعهدات متقاضي به شرح ظهر پروانه الزامي مي باشد      
 

 
 

محل الصاق عكس
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 :تعهدات متقاضي
متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطـابق بـا دسـتورالعمل              -

 .انه ايجاد نمايدهاي موجود در نظام گلخ
طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويـل مـي گـردد و متقاضـي حـق                    : 1تبصره

 .هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ايي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را ندارد
 .اعتبارات و تسهيالت بانكي براي دستگاه صادركننده ندارد متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين -
 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد-
ل فـرم شـروع      متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكمي                     -

 .عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد
 استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليـت                  -

 . باشدگلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي
 حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانـه بالمـانع مـي                           -
  باشد

 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامل طرح و رعايت شرايط و ضوابط واگذاري مي                        -
 .باشد

 درصد عمليات اجرايي ساخت گلخانـه  50رت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل    در صو  -
الـذكر بـه    و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه فـوق                  

 . گردد ميادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم 
برداري به سازمان نظام مهندسي        دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره                -

 . برداري اعالم نمايند كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره
تعلق دارد و انتقال آن بـه غيـر، منـوط بـه موافقـت كميتـه صـدور                   هاي صادرشده، به صاحبان آنها         كليه مزاياي ناشي از پروانه     -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
برداري براي يك گروه محصولي خاص نسبت به كشـت انـواع گياهـان و محصـوالت                   داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه سازه متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و -
 بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، درغير ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا متخلفـين                          -

 .برخورد خواهد شد

ن مـورد صـدور پروانـه       اي را در قطعـه زمـي        گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير ايـن صـورت                           

 .برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
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حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانـه اي متعلـق   .... ) ي و  تاسيس، بهره بردار  ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بـودن شـرايط مـي تواننـد نسـبت بـه                              

  .اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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 ......................................: كد پروانه 
 ..................................: شماره پروانه 
 ...................................: تاريخ صدور

      وزارت جهاد كشاورزي                     سازمان نظام مهندسي 
        كشاورزي و منابع طبيعي استانسازمان جهاد كشاورزي استان   

 
 »مجوز تغيير كشت«

 
 

 .....................................................واحد توليدي 
 

 ........................... متقاضي ............................  مورخ ...............................براساس درخواست شماره 
 :به مجوز  كميته فني صدور پروانه هاي گلخانه اي استان به موجب اين ...........................جلسه مورخ و مفاد صورت

ــد ...............................خــانم / آقــاي  ــد ....................... صــادره از ...................... شــماره شناســنامه ........................ فرزن  كــد ملــي ...................... متول
  ................................. مورخ ...................... به شماره ثبت  ....................................................... و يا شركت .................................

 ..............................  در گلخانه به مساحت................................ مورخ................................شمارهاجازه داده مي شود كه با توجه به پروانه بهره برداري  
 .   كشت نمايد................................................................مترمربع محصول

 
                 ..............................................................                   .............................................................. 

    رئيس سازمان نظام مهندسي                 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان                          
 ي و منابع طبيعي استان  كشاورز                          
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 :تعهدات متقاضي    
متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانـه را طبـق طـرح ونقشـه مصـوب و مطـابق بـا                      -

 .دستورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي گردد و متقاضـي         طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي           : 1تبصره

 .حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ايي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را ندارد
متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسـهيالت بـانكي بـراي دسـتگاه صـادركننده                       -
 .ندارد

 .دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد آگاهي كامل  متقاضي-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم                        -

 .شروع عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد
يسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با                استفاده از زمين، ساختمانها، تأس     -

 .فعاليت گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
تقال حق انتفـاع بـا موافقـت صـادر كننـده پروانـه               حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و ان              -

  بالمانع مي باشد
 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامـل طـرح و رعايـت شـرايط و ضـوابط               -

 .واگذاري مي باشد
د عمليات اجرايي ساخت     درص 50 در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل                -

گلخانه و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه                        
 . گردد الذكر به ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي فوق

برداري به سازمان نظـام       أسيسات و قبل از بهره     دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و ت            -
 . برداري اعالم نمايند مهندسي كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره

هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غير، منوط به موافقت كميته صدور   كليه مزاياي ناشي از پروانه -
 .واهد بودهاي استان خ پروانه
برداري براي يك گـروه محصـولي خـاص نسـبت بـه كشـت انـواع گياهـان و                داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .محصوالت ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
سئول فني در تمام مراحل الزامي اسـت، درغيـر ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا                     بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور م      -

 .متخلفين برخورد خواهد شد

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور             گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
نه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير            پروانه گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروا            

 .اين صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
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حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانه اي       .... ) تاسيس، بهره برداري و     ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
راث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرايط مي تواننـد                  متعلق به وراث است و چنانچه و      

 . نسبت به اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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 ......................................: كد پروانه 
 ..................................: شماره پروانه 
 ...................................: تاريخ صدور

      وزارت جهاد كشاورزي                     سازمان نظام مهندسي 
 سازمان جهاد كشاورزي استان          كشاورزي و منابع طبيعي استان

 
 »مجوز توسعه «

 
 .....................................................واحد توليدي 

 
 ........................... متقاضي ............................  مورخ ...............................براساس درخواست شماره 
 :اين مجوز به كميته فني صدور پروانه هاي گلخانه اي استان به موجب ........................... و مفاد صورتجلسه مورخ 

ــد ...............................خــانم / آقــاي  ــد ....................... صــادره از ...................... شــماره شناســنامه ........................ فرزن  كــد ملــي ...................... متول
  ................................. مورخ ...................... به شماره ثبت  ....................................................... و يا شركت .................................

 .............................. مساحت  در گلخانه به................................ مورخ................................اجازه داده مي شود كه با توجه به پروانه بهره برداري شماره 
 .   كشت نمايد................................................................مترمربع محصول

 
                 ..............................................................                   .............................................................. 

 رئيس سازمان نظام مهندسي                             رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان                            
   كشاورزي و منابع طبيعي استان                           

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

محل الصاق عكس
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 :تعهدات متقاضي
ت و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطـابق بـا دسـتورالعمل         متقاضي متعهد مي شود تأسيسا     -

 .هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويـل مـي گـردد و متقاضـي حـق                    : 1تبصره

 .يي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را نداردهيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ا
 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي براي دستگاه صادركننده ندارد-
 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم شـروع                          -

 .عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد
ليـت   استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعا                -

 .گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
 حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانـه بالمـانع مـي                           -
  باشد

ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامل طرح و رعايت شرايط و ضوابط واگذاري مي                    خريد و فروش اراضي      -
 .باشد

 درصد عمليات اجرايي ساخت گلخانـه  50 در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل     -
الـذكر بـه    اطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه فـوق        و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر ب          

 . گردد ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي
برداري به سازمان نظام مهندسي        دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره                -

 . برداري اعالم نمايند ا جهت صدور پروانه بهرهكشاورزي استان مراجعه و مراتب ر
هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن بـه غيـر، منـوط بـه موافقـت كميتـه صـدور                           كليه مزاياي ناشي از پروانه     -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
خاص نسبت به كشـت انـواع گياهـان و محصـوالت            برداري براي يك گروه محصولي        داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .ديگر اقدام كنند
 .اي خود اقدام نمايند هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
 بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، درغير ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا متخلفـين                          -

 .خواهد شدبرخورد 

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور پروانـه               گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير ايـن صـورت                           

 . و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شدبرابر مقررات اقدام
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حقوق متعارف ناشي از واحد گلخانـه اي متعلـق   .... ) تاسيس، بهره برداري و    ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
 تواننـد نسـبت بـه       به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بـودن شـرايط مـي                       

 . اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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 ......................................: كد پروانه 
 ..................................: شماره پروانه 
 ...................................: تاريخ صدور

      وزارت جهاد كشاورزي                     سازمان نظام مهندسي 
 سازمان جهاد كشاورزي استان          كشاورزي و منابع طبيعي استان

 
 »مجوز بهسازي و نوسازي«

 
 

 .....................................................واحد توليدي 
 

 ........................... متقاضي ............................  مورخ ...............................براساس درخواست شماره 
 : كميته فني صدور پروانه هاي گلخانه اي استان به موجب اين مجوز به ...........................و مفاد صورتجلسه مورخ 

ــد  فر...............................خــانم / آقــاي  ــد ....................... صــادره از ...................... شــماره شناســنامه ........................زن  كــد ملــي ...................... متول
 اجازه داده مي شـود كـه بـا          ................................. مورخ   ...................... به شماره ثبت       ....................................................... و يا شركت     .................................

 متر مربع نسبت به بهسـازي  ....................  در گلخانه به مساحت    ................................ مورخ ................................توجه به پروانه بهره برداري شماره     
 .اقدام نمايدو نوسازي 

 
                 ..............................................................                   .............................................................. 

 هاد كشاورزي استان  رئيس سازمان نظام مهندسي                 رئيس سازمان ج                          
  كشاورزي و منابع طبيعي استان                           

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

محل الصاق عكس
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 :تعهدات متقاضي
متقاضي متعهد مي شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به گلخانـه را طبـق طـرح ونقشـه مصـوب و مطـابق بـا                      -

 .دستورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد
طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي گردد و متقاضـي                   : 1تبصره

 .حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه ايي كه به تاييد مهندس مشاور رسيده است را ندارد
بـراي دسـتگاه صـادركننده       متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسـهيالت بـانكي                  -
 .ندارد

 . متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد-
 متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فـرم                        -

 .ظر، آغاز نمايدشروع عمليات توسط نا
 استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با                    -

 .فعاليت گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد
ياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفـاع بـا موافقـت صـادر كننـده پروانـه                         حق انتفاع از مزا    -

  بالمانع مي باشد
 خريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به اجراي كامـل طـرح و رعايـت شـرايط و ضـوابط               -

 .واگذاري مي باشد
 درصد عمليات اجرايي ساخت     50مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل          در صورت واگذاري يا فروش اراضي        -

گلخانه و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشـي از پروانـه                        
 . گردد الذكر به ادارات و سازمانهاي ذيربط كشور اعالم مي فوق

برداري به سازمان نظـام       نه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از بهره               دارندگان پروا  -
 . برداري اعالم نمايند مهندسي كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره

غير، منوط به موافقت كميته صدور هاي صادرشده، به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به   كليه مزاياي ناشي از پروانه -
 .هاي استان خواهد بود پروانه
برداري براي يك گـروه محصـولي خـاص نسـبت بـه كشـت انـواع گياهـان و                داران نبايد با دريافت پروانه بهره        گلخانه -

 .محصوالت ديگر اقدام كنند
 .دام نماينداي خود اق هاي گلخانه  متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي و سازه-
 بمنظور ارتقاء بهره روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي اسـت، درغيـر ايـن صـورت برابـر ضـوابط بـا                          -

 .متخلفين برخورد خواهد شد

اي را در قطعـه زمـين مـورد صـدور             گردد كه هرگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصوالت گلخانه            متقاضي متعهد مي   -
 انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير                       پروانه گلخانه 

 .اين صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد
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شي از واحد گلخانه اي     حقوق متعارف نا  .... ) تاسيس، بهره برداري و     ( در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه اي          -
متعلق به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرايط مي تواننـد                        

 . نسبت به اصالح پروانه ها با رعايت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند
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  1جدول ضميمه شماره 

 مقايسه سه نوع سيستم كشت هيدروپونيك
 

 بندي مواد دانه NFT پشم سنگ

واحدهاي كاشت در اين سيستم، به طور مجزا از 
 )شود مازاد محلول از آن خارج مي(يكديگر است

واحدهاي كاشت در اين سيستم مرتبط با يكديگر 
محلول در آن گردش داشته و بازيافت (است 

 )دشو مي

تواند به طور  واحدهاي كاشت در اين سيستم مي
تواند  سيستم مي(مجزا يا مرتبط با هم باشد 

 ).چرخشي يا غير چرخشي باشد

هاي معدني از بستر، به  داراي قابليت خروج نمك
 .نحوي سهل و سريع است

ها يا          هاي معدني به ندرت در جوي نمك
 .كانال هاي كشت، تجمع پيدا مي كند

هاي معدني، به بعضي از مواد  خي اوقات نمكبر
بندي موجود در محيط مانند اسكوريا،  دانه

 .چسبد مي
هاي پشم سنگ بعد از پايان يك دوره توليد،  قالب

معموالً براي تعدادي از محصوالت محيط كشت  .هيچ بخشي از اين سيستم دور انداختني نيست .شود دور انداخته مي
 .گيرد ر ميمورد استفاده مجدد قرا

هاي انجام شده تغيير    هوا، بين آبياري-نسبت آب 
 .نسبت آب، هوا متغير است .ماند   هوا ثابت باقي مي-نسبت آب  .كند مي

 ٪15هاي پشم سنگ به  براي حفظ رطوبت قالب
 .آب دهي مازاد نياز است

هاي حجيم و قوي برخي گياهان مانند خيار  ريشه
 . سيستم شودتواند مانع جريان آب در مي

فشار الزم براي به جريان در آوردن مقدار آب 
 .اي، مورد نياز است كافي در سيستم آبياري قطره

احتمال ايجاد عدم تعادل در تركيب محلول غذايي، 
 وجود ندارد

براي جلوگيري از بروز حالت عدم تعادل در محلول 
 - .هاي الزم اعمال شود غذايي همواره بايد كنترل

ين سيستم براي بيشتر انواع محصوالت، كشت در ا
 .مناسب است

كشت در اين سيستم براي بيشتر محصوالت به جز 
 .انواع گياهان خانواده كدوئيان مناسب است

كشت در اين سيستم براي بيشتر محصوالت 
 .مناسب است
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  2جدول ضميمه شماره 

 جدول كمي و كيفي آب و خاك در گلخانه ها

 نام محصول
EC آب   مناسب
ميكروموس (

 )برسانتيمتر
ECمناسب خاك  PH  مناسب آب  PHمناسب خاك  

رز، گاليل، مريم و (گلهاي شاخه بريده 
)ژربرا و آلسترومريا و ميخك و داودي 1000محدوده   1000محدوده    

 كشت هيدروپونيك
 و بقيه كشتها 6-4/5 

8/6-2/6  

 براي كشت 5/5 – 5/6
هيدروپونيك و بقيه 

 6-7كشتها 
)هميشه بهار و اطلسي(اهان فصلي گي 1000محدوده   1000محدوده    7-6  7-6 

كاكتوس، آگلونما ، ديفن (گياهان آپارتماني 
)باخيا و فيكوس 1000محدوده    1200 - 1000  7-6  

 و بقيه 5/6-7كاكتوسها 
7-6 

نارون، بيد، (درخت و درختچه هاي زينتي 
)زبان گنجشك، يوكا و توري  2000-1000  2000-1000  7-6  7-6 

700زير  قارچ خوراكي  
1000-500 

 )خاك پوششي(
7 

5/7-8/6  
 )خاك پوششي(

2000تا حداكثر  خيار سبز 2000تا حداكثر    5/6  5/6 
2000تا حداكثر  گوجه فرنگي 2000تا حداكثر    5/6  5/6 
1000تا حداكثر  توت فرنگي 1000تا حداكثر    6 6 

رزماري، اسطوخودوس، (گياهان داروئي 
)شن و به ليموآوي 3000حداكثر   4000كمتر از    

  به غير از به ليمو كه 
  است بقيه 7-5/6 /5

8-6  

  8/6رزماري
  4/6-2/8اسطوخدوس
       5/4-3/7آويشن
 5-5/6به ليمو

2000زير زعفران 2000زير    8-7  8-7 
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 :منابع مورد استفاده

 

 1384 - انتشارات مرزدانش- تاليف دكتر محمدرضا حسندخت– )اي تكنولوژي توليد محصوالت گلخانه (مديريت گلخانه .1

 تابسـتان  -نلسون، ترجمه و انتشار سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران. وي. ، تاليف پاول)2 و 1جلد (مديريت گلخانه   .2
1374 

 -اهكارهاي توسـعه  اي در ايران و ر     وجود سازه ها و اتوماسيون گلخانه     مجموعه مقاالت اولين سمپوزيوم بررسي وضعيت م       .3
  محالت-1382 خرداد -وزارت جهاد كشاورزي

 ج اول  – جهاد دانشگاهي واحد گـيالن       - ناشر سازمان انتشارات     -اي ت همايش تكنولوژي توليدات گلخانه    مجموعه مقاال  .4

 1384 انتشار  –

ايي، دكتر محمد جعفـر   ترجمه و تدوين دكتر سيدجالل طباطب      -تهيه بستركشت، تغذيه و آبياري در محصوالت گلخانه اي         .5

 )وزارت جهاد كشاورزي، معاونت امور باغباني (1384 تابستان – انتشارات سنا -ملكوتي

هاي صدور پروانه هاي تاسيس، بهره بـرداري واحـدهاي گلخانـه           اي تدوين شده در خصوص دستورالعمل     ضوابط و معياره   .6

  سازمان جهاد كشاورزي استان تهران –اي 

  تحقيقاتينظريه هاي فني موسسات .7
 

 



 



 

 

 

 

گرامي خواننده

 سـال  سـي  از بـيش  گذشـت  بـا  ،س جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت  نظام فني اجراييدفتر

 نامـه، آيـين  قالـب  در فنـي،  -تخصصي نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي فعاليت

 كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات ورتص به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل، معيار، ضابطه،

 كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در حاضر نشريه. است

 سـايت  در اخيـر  هـاي سـال  در شده منتشر نشريات فهرست. شود برده كار به عمراني هايفعاليت بهبود و

  .دباشمي دستيابي قابل ir.mporg.tec://http اينترنتي

 
 دفتر نظام فني اجرايي

http://tec.mporg.ir/
http://tec.mporg.ir/


 
 
 

Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision 

Islamic Republic of Iran 

 
 
 
 
 
 

  
 

        Greenhouse Development Criteria 
Executive Regulations and Guidelines of 

Greenhouses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Office of Deputy for Strategic Supervision 

Bureau of Technical Execution System 
http://tec.mporg.ir  

 
 

  

Jihad-e- Agriculture Ministry 
Deputy of Plants Production Affairs 

Orno.mental and Medicinial Plants Affairs 
Burcau 

http://agron.agri-jahad.ir 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اين نشريه
شــامل كليــه  هــا دســتورالعمل و مقــررات اجرايــي گلخانــهبــا عنــوان 
ها، مقررات اجرايي و فرآيندهاي تهيه و تصويب طرحها و            دستورالعمل

كـه در    باشـد   مـي اي در كشور     هاي گلخانه   ها و مجتمع    احداث گلخانه 
ايـن  .  .راستاي مقررات ملي كشاورزي تهيـه وتـدوين گرديـده اسـت           

وگيرندگان ) مهندسين كشاورزي (مقررات روابط ارائه دهندگان خدمت      
 .دهد ميخدمات را سامان 
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