
1 
 

   وزارت جهادكشاورزي

  معاونت امور باغباني

  

  

  

 دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه ها

 نظام گلخانه اي كشور

 )472شماره  (نسخه اصالح شده نشريه 
    

 

 

 

 

  

  

  

 دفتر امور گلخانه، گياهان زينتي و قارچ خوراكي -هاي كشور مجري طرح توسعه گلخانه

 

 

  1397پاييز 



2 
 

  )472نسخه اصالح شده نشريه شماره  –دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه هاي كشور (نظام گلخانه اي كشور  عنوان :

 معاونت امور باغباني (مجري طرح توسعه گلخانه هاي كشور / دفتر امور گلخانه، گياهان دارويي و قارچ خوراكي)  تهيه وتدوين:

  

  

  ناظران عالي: 
  هاي كشور  مشاور معاون وزير و مجري طرح توسعه گلخانه  دكتر ولي اهللا بني عامري  .1

  ها، گياهان دارويي و قارچ خوراكي مديركل دفتر امور گلخانه  مهندس غالمرضا تقوي  .2

  

  

  كنندگان: بررسي
 هاي كشور معاون طرح توسعه گلخانه  پور مهندس داريوش سالم .1

 مهندس صادق صادقي              معاون طرح توسعه گلخانه ها .2

  ها مهندس رضا شريعتمدار            كارشناس طرح گلخانه .3

 ها، گياهان دارويي و قارچ خوراكي  معاون دفتر امور گلخانه  مهندس علي عصمتي  .4

  ها، گياهان دارويي و قارچ خوراكي رئيس گروه قارچ هاي خوراكي دفتر امور گلخانه    دكتر الهام فتاحي فر  .5

  مديران باغباني كشور 1مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان همدان و رئيس منطقه   مهندس حجت اله شهبازي  .6

  مديران باغباني كشور 2مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان و رئيس منطقه   مهندس احمدرضا رئيس زاده  .7

  معاون سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور    مهندس خلف باغي  .8

      معاون مركز نوسازي و تحول اداري  مهندس علي امامي زاده  .9

  

، دورنگار  43543803، تلفن 8، وزارت جهاد كشاورزي، طبقه 1تهران، خيابان طالقاني، نرسيده به پل حافظ، نبش كوچه شهيد غفارزاده، پالك  معاونت امور باغباني:
88941208  

، تلفن 8، وزارت جهاد كشاورزي، طبقه 1ه، پالك غفارزاد تهران، خيابان طالقاني، نرسيده به پل حافظ، نبش كوچه شهيد هاي كشور:دفتر مجري طرح توسعه گلخانه
   88941208، دورنگار  43543812

، وزارت جهاد كشاورزي، طبقه 1غفارزاده، پالك  تهران، خيابان طالقاني، نرسيده به پل حافظ، نبش كوچه شهيد ها، گياهان زينتي و قارچ خوراكي:دفتر امور گلخانه
     88941208، دورنگار:  43543840، تلفن 8
  

   



3 
 

  پيشگفتار
  

افزايش جمعيت و نياز روز افزون به مواد غذائي در كنار خطرات طبيعي و مشكالت كشاورزي در ايران مسئله اي است كه بايد براي   
يافتن راه حلهاي مطلوب، روشهاي توليد نوين و مؤثري را جستجو كرد. در اين بين توليد بيشتر و يافتن اراضي مستعد كشت و نيز 

ات موجود براي افزايش بهره وري توليد از مهمترين اهدافي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. كشور ايران با استفاده بهينه از امكان
داشتن تنوع اقليمي، وجود آفتاب فراوان، اراضي وسيع، نيروي انساني در دسترس و نيروي كارگري ارزان، داشتن پيشينه كشاورزي و 

اول در سطح زير كشت و ميزان توليد خيلي از محصوالت كشاورزي و به ويژه محصوالت  باغباني و ساير مزيت ها جزو كشورهاي رده
باغباني بوده و هست، علي ايحال به دليل واقع شدن پهنه وسيعي از اراضي كشور در منطقه خشك و نيمه خشك و كمبود نزوالت 

 ويه از منابع آبهاي سطحي و زيرسطحي مضاف بر علتآسماني و تبخير ساليانه شديد كه خشكسالي هاي اخير و بهره برداريهاي بي ر
شده كه با همه مزيتهاي مذكور امكان افزايش سطح زير كشت فراهم نبوده و مي بايست از سياستي اصولي در بخش كشاورزي يعني 

  ه نمود.  افزايش تراكم بوته در واحد سطح، افزايش عملكرد و راندمان توليد در سطوح كمتر و افزايش بهره وري استفاد

با توجه به اهداف وزارت جهاد كشاورزي و برنامه هاي مصوب اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي ششم و هفتم توسعه كشور، در راستاي     
افزايش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي با بهبود كارايي و صرفه جوئي در مصرف آب و همچنين استفاده از شيوه هاي نوين توليد 

ترل شده گلخانه اي براي استفاده بهينه از منابع محدود آب كشور و زمينه سازي براي ايجاد اشتغال پايدار و ايجاد در محيط هاي كن
ساله تا افق سال  10ارزش افزوده در بخش كشاورزي و زيربخش باغباني كشور، طرح توسعه گلخانه هاي كشور طي برنامه مدون 

ين برنامه مقرر است كه بخش اعظم كشت سبزي و صيفي قابل انتقال از فضاي باز به تصويب و ابالغ گرديده است. بر اساس ا 1404
محيط هاي كنترل شده هدايت گردند تا ضمن صرفه جوئي مقادير متنابهي از منابع آبي كشور، زمينه آزاد سازي اراضي كشاورزي و 

، انات و حمايتهاي دولتي اعم از بخشهاي تحقيقاتيافزايش كمي و كيفي محصوالت توليدي نيز فراهم گردد. به طوري كه كليه امك
  آموزشي، اجرايي و با حضور بخش خصوصي در راه تحقق اين هدف سازماندهي گرديده است.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (موضوع  29/11/87مورخ  113174/100عليهذا با عنايت به بخشنامه شماره     
سال از زمان ابالغ  10ابالغ نظام گلخانه اي كشور به دستگاههاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران) و با توجه به گذشت حدود 

صالح و تكميل دستورالعمل بر اساس نيازهاي حال حاضر كشور و تسهيل در فرآيند توسعه گلخانه ها احساس بخشنامه مزبور، ضرورت ا
گرديده و در جلسات متعدد كارشناسي توسط مديران و كارشناسان معاونت امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي (مجري طرح توسعه 

قارچ خوراكي) و با همكاري مديران باغباني سازمان جهاد كشاورزي برخي از گلخانه هاي كشور/ دفتر امور گلخانه، گياهان زينتي و 
  استانها، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و مركز نوسازي و تحول اداري نهايي شده است. 

ر نظام دستورالعمل و همچنين از دفتمعاونت امور باغباني از زحمات و پيگيريهاي كليه همكاران مشاركت كننده در تهيه و تدوين اين    
  فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور كمال تشكر و قدرداني را اعالم مي نمايد.  

  محمد علي طهماسبي

  معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني
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  تعاريف : .1

  )Instructionدستورالعمل ( -1-1-1
  مجموعه روشها و دستوراتي است كه براي انجام يك موضوع يا يك كار مشخص تدوين مي گردد و رعايت آن الزامي است.      

  )Technical Instructionدستورالعمل هاي فني ( -1-1-2
مجموعه اي از مشخصات فني، روشها و ضوابطي مي باشد كه بر اساس اصول علمي و فني موجود در كشور و جهان با توجه               

ــرايط اقليمي، زيســت محيطي، اقتصــادي، اجتماعي و براي بهبود كيفيت طراحي، اجرا، نگهداري و  بهره برداري طرحها تهيه و   به ش
  تدوين مي شود.

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

  )Designطراحي ( -1-1-4
ستورالعمل هاي الزم به منظور                شماتيك يا نقشه همراه با مشخصات و د صورت  فرآيند تركيب ايده ها با نيازها و ارائه آن به 

  ق مي گردد اجراي آن، اطال

  

  )Bases of Designمباني طراحي ( -1-1-5
ــرايط اقليم هاي مناســـب و بكارگيري         ــول ايمني، قابليت بهره برداري و عملكرد مطلوب طرح در شـ عبارت اســـت از حصـ

  استانداردهاي ذيربط

  )Design Criteriaمعيارهاي طراحي ( -1-1-6
  گيري هاي طراحي بر آنها استوار مي گردد. مجموعه ضوابط فني هستند كه قضاوت و تصميم      

  )Technical Criteriaمعيارهاي فني ( -1-1-7
ستورالعمل هاي فني كه بر                 ضوابط و د شها،  ضوابط فني، عبارتند از مجموعه اي از مشخصات فني، رو ستانداردها و  معيارها، ا

  وند.اساس اصول علمي و فني موجود در كشور و جهان، تهيه و تدوين مي ش
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  )Technical Regulationمقررات فني ( -1-1-8
شخصات فني بوده و جنبه عمومي دارد و بدان               ستانداردها و م ست كه در برگيرنده ا شده و مدوني ا مجموعه مقررات پذيرفته 

  استناد مي شود.

  )Safetyايمني ( -1-1-9
ــيب       ــت كه در آن احتمال خطر آس ــارت مادي به ميزان قابل قبولي   ايمني يكي از جنبه هاي كيفيت اس ــخاص) يا خس (به اش

  محدود مي شود. 

  )Economic Feasibilityتوجيه 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.  

  )Supervisionنظارت ( -1-1-11
سناد و مدارك قرارداد انجام             صحت اجراي كار طبق ا صول اطمينان از  ست كه براي كنترل و ح مجموعه خدمات و اقداماتي ا
  مي شود.

 )Utilizationبهره برداري ( -1-1-12
شده به            ستورالعمل تهيه  شود كه به ما اطمينان مي دهد كه عملكرد طرح ها طبق د بهره برداري به فعاليت هايي اطالق مي 

  وسيله طراح بوده و اهداف طرح برآورده شده است.

  )Greenhouseگلخانه (  -1-1-13
شده اي كه  از است  عبارت گلخانه        و رطوبت دما، توليد (نور، اصلي  د عامل از عواملبا كنترل يك يا چن آن در محيط كنترل 

سيد  دي شد  بر مؤثر هاينهاده كربن) و اك شاورزي  مختلف محصوالت  توليد مطلوب امكان گياه نمو و ر  توانمي و گرديده فراهم ك

  .كرد حفظ عوامل نامساعد خسارات مقابل در را گياه

  گلخانه تابع اقليم -1-1-14
شرايط مطلوب توليد و بهره برداري را فراهم مي نمايند و با        گلخانه هايي كه با ايجاد  سات كنترل اقليمي،  سي شش و بدون تا پو

  توجه به فصل و زمان عرضه محصول، فعاليت مي نمايند.

  واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي -1-1-15
ستاندارد  بطور كه خوراكي قارچ هاي پرورش و توليد نياز براي مورد ابنيه و توليد هايسالن  از است  عبارت    ضوابط  رعايت با و ا

قارچ  براي اكســيدكربن) را دي و نســبي رطوبت نياز (دما، مورد محيطي شــرايط تامين امكان و اســت گرديده احداث فني مربوطه
  نمايد.مي فراهم خوراكي
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 زنجيره ارزش (توليد تا عرضه محصوالت گلخانه اي): .1

عمليات پس از برداشت، گواهي محصول و عرضه  -توليد و پرورش -(حلقه هاي تامين نهادهمجموعه اي از فعاليت هاي توليدي 
  و بازاررساني) كه مكمل يكديگر مي باشند و به توليد يك يا چند محصول منجر مي شوند.

  

 ايواحد توليد محصوالت گلخانه .2

واحدهايي هستند كه با احداث گلخانه بر اساس شرايط فني و عملي به توليد و پرورش يك يا چند نوع گياه و توليد محصوالت  
  اي اشتغال دارند.گلخانه

  مجتمع گلخانه اي و يا قارچ خوراكي -1-1-18

ساس نتايج تاييد شده مطالعات صورت مجموعه اي است كه در آن واحدهاي گلخانه اي و يا قارچ خوراكي به صورت متمركز و بر ا
گرفته توسط مهندسين مشاور مطالعاتي ذيصالح و داراي رتبه از مراجع قانوني و پس از اجراي زيرساختها و تاسيسات زيربنائي مورد 

  نياز با هدف تكميل زنجيره ارزش (توليد تا عرضه) ايجاد مي گردد.

  گلخانه كوچك مقياس -1-1-19

ب فلزي با پوشش قابل نفوذ نسبت به نور كه در آن با فراهم آوردن امكان كنترل يك يا چند عامل از عوامل عبارت است از چارچو
محيطي موثر بر توليد (نور، دما، رطوبت و دي اكسيد كربن) امكان توليد محصوالت مختلف كشاورزي (زراعي و باغي) در فصول 

آورده و يا گياه را در مقابل عوامل نامساعد حفظ مي نمايد. گلخانه هاي مختلف سال و در اقاليم مختلف آب و هوايي را فراهم 
كوچك مقياس بر مبناي دستورالعمل ساماندهي و تاسيس واحدهاي گلخانه اي كوچك مقياس در اراضي داخل محدوده روستاها، 

  زي ايجاد مي شوند.وزارت جهادكشاور 22/8/96مورخ  21192/020شهرها و شهرك هاي مسكوني موضوع ابالغيه شماره 

  

  سايبان  -1-1-20

طبقه بندي مي گردد و متشكل از يك 2در باغباني در كنار كشتهاي گلخانه اي و زير مجموعه باغباني محافظت شده 1سايه بان 
 و سازه ( ستون ها ، بست ها ، گيره ها و كابل ها ) و پوشش هاي مختلف توري مانند مي باشد كه بر اساس منطقه، نوع كاربري

  هدف كاربرد، طراحي و تيپ هاي مختلفي را شامل مي گردد.
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 Mushroom farm) يا واحد پرورش قارچ خوراكي (Greenhouse management(مديريت گلخانه  -1-1-21

management:(  

برداشت  پس ازعبارت است از برنامه ريزي، هدايت و كنترل كليه عمليات مربوط به قبل از كاشت، كاشت، داشت و برداشت و       
  براي توليد و عرضه محصول مطلوب.

  متقاضي احداث واحد گلخانه اي و قارچ خوراكي: -1-1-22
ضوابط و مقررات اين نظام              ساس  ست كه متقاضي احداث واحدهاي گلخانه اي وقارچ خوراكي بر ا شخص حقيقي يا حقوقي ا

  نامه مي باشد.

  مهندس: -1-1-23
صص داراي گواهينامه  ساخت، بهره برداري و نگهداري مي         فرد متخ صي براي انجام خدمات طراحي ، نظارت ،  شخ شته م در ر

باشد. توانايي تخصصي مهندس ، توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مورد بررسي و جهت انجام امور تخصصي،             
  گواهي مي شود.

  مسئول فني: -1-1-24
هاي خوراكي و داراي صالحيت از اي و پرورش قارچ مرتبط با توليد محصوالت گلخانههاي مهندس داراي گواهينامه در رشته 

هاي كارورزي عملي، مهارت و تخصص خدمات مهندسي توليد و نگهداري محصوالت سازمان نظام مهندسي كه با گذراندن دوره
  طبيعي، گواهينامه مسئول فني دريافت كرده است.  هاي خوراكي را كسب و از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابعاي و قارچگلخانه

: متقاضــيان يا توليد كنندگان خبره و با تجربه محصــوالت گلخانه اي و قارچ خوراكي كه داراي ســوابق توليدي به مدت 1تبصــره
سئول ذيربط، به عنوان مسال در رشته مرتبط با فعاليت خود مي باشند با ارائه مدارك مثبته از سازمان جهاد كشاورزي استان  3حداقل 

  فني تلقي مي گردد. 

صره   شركت مذكور متعهد به معرفي      :2تب شركت هاي معتبر داخلي و خارجي داراي قرارداد اجرا وتوليد بوده و  ضياني كه با  متقا
  د بود.  واهنمسئول فني (سوپروايزر) و همزمان آموزش پرسنل واحد گلخانه اي مزبور مي باشد، ملزم به بكارگيري مسئول فني نخ

  ) براي مديريت توليد بر عهده متقاضي خواهد بود.1: مسئوليت ناشي از عدم به كارگيري مسئول فني (تبصره 3تبصره 

  مهندس ناظر:  -1-1-25
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و            سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا  صالحيت حرفه اي از  شخصي حقيقي داراي رتبه و 

صات فني از ابتدا و در        منابع طبيعي شخ شه ها و م ست كه براي انجام نظارت فني بر عمليات اجرائي به منظور اطمينان از تطابق نق ا
  حين عمليات اجرايي از طرف سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي به متقاضي معرفي مي گردد.
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هاي عمومي) رعايت اي تامين مي شود (بودجهو دارايي سرمايه تبصره: در مورد طرحهايي كه اعتبارات آنها از محل طرحهاي تملك
  ضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه الزامي است.

  مهندس مشاور:-1-1-26

امه نمهندس مشاور شخص حقوقي يا حقيقي است داراي رتبه و صالحيت حرفه اي مشاوره اي مرتبط از سازمان مديريت و بر   
ريزي كشور يا سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كه به منظور مطالعه و بررسي، ارائه توصيه هاي فني و اجرايي و 

  اقتصادي، طراحي و راهبري پروژه احداث واحد توليدي گلخانه اي يا قارچ خوراكي ، توسط متقاضي انتخاب مي گردد.

ي، حضور مهندس عمران، مكانيك(تاسيسات) و ساير تخصص هاي مورد نياز در كادر : در مورد مهندسين مشاور حقوق1تبصره 
  شاغلين فني شركت، الزاميست.

هاي عمومي) اي تامين مي شود (بودجه: در مورد طرحهايي كه اعتبارات آنها از محل طرحهاي تملك و دارايي سرمايه2تبصره     
  رعايت ضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه الزامي است.

  

  پيمانكار:  -1-1-27 

پيمانكاري كشاورزي و منابع طبيعي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا شخص حقوقي داراي رتبه و صالحيت حرفه اي 
سازمان  نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي كه بمنظور اجراي نقشه هاي محاسباتي و موقعيتي پروژه احداث، بهسازي و نوسازي 

  و توسعه تاييد شده مهندس مشاور، توسط متقاضي انتخاب مي گردد.

براي اجراي بخشي از كارهاي تخصصي در حوزه عمران و مكانيك، به عنوان پيمانكار جزء و يا پيمانكار دست  تواندپيمانكار مي 
  دوم، اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت را از طريق عقد قرارداد به كار گمارد.

ه كاري انجمن صنفي سازندگان گلخانتبصره: سازمان نظام مهندسي كشاورزي در رتبه بندي و آموزش پيمانكاران از ظرفيت و هم
  ايران، انجمن صنفي قارچ خوراكي و ساير تشكل هاي مرتبط استفاده نمايد.

هاي عمومي) رعايت اي تامين مي شود (بودجهتبصره: در مورد طرحهايي كه اعتبارات آنها از محل طرحهاي تملك و دارايي سرمايه
  آيين نامه هاي مربوطه الزامي است. ضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و

  

  

  

  



10 

 

   :EPC)طراحي، ساخت و اجرا ( -1-1-28

 هــا، تمــامي فعاليــت آن كــه در شــود اطــالق مــي بــه قراردادهــايي (EPC) و ســاخت خريــد مهندســي، ياقراردادهـ
ا و ساخت و اجـر P=Procurementو كــاال ، تــداركاتE=Engineeringهندســي طراحي و ماعــم از 

C=Construction  بطـور كامـل بـر عهـده پيمانكـار بـوده و پيمانكـار پـس از عقـد قرارداد و طي زمان معين شده، بايد
   .را بـه صـورت كامـل بـه كارفرمـا تحويـل دهـد پـروژه/طـرح
  

  روش طرح و ساخت:  -1-1-29

بق آن طراحي ( تمام يا بخشي از طراحي پايه و طراحي تفصيلي) تامين مصالح و تجهيزات روشي براي اجراي طرح يا پروزه كه ط
و خدمات فني مربوط به آنها ساختمان نصب راه اندازي آزمايش هاي كارايي و ساير خدمات جنبي مربوط به آنها به صورت توام توسط 

  يك پيمانكار طرح و ساخت انجام مي شود.

در زمينه طراحي و ساخت واحدهاي گخانه اي و قارچ خوراكي براساس دستورالعمل سازماندهي ايجاد  EPCتبصره : شركت هاي  
  شركت هاي مذكور زير نظر توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي ايجاد مي شوند. 

  

  ارجاع كار: -1-1-30

سازمان مي             شخاص حقيقي و حقوقي پس از ثبت در دفتر  ستان از طرف ا سي ا سازمان نظام مهند صله به  ستهاي وا كليه درخوا
  بايستي با توجه به برآورد حجم كار و شناخت و تشخيص كار، بين كارشناسان ذيصالح عضو سازمان تقسيم و ارجاع گردد. 

  ندسي كشاورزي و منابع طبيعي معرفي مي گردد.الف) مهندس ناظر: مستقيما توسط سازمان نظام مه

ب) مسئولين فني، مشاورين و پيمانكار: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مشخصات افراد حقيقي يا حقوقي داراي         
  صالحيت و رتبه را طي ليستي به متقاضي معرفي مي كند.

هاي عمومي) رعايت اي تامين مي شود (بودجهتملك و دارايي سرمايه تبصره: در مورد طرحهايي كه اعتبارات آنها از محل طرحهاي
  ضوابط مربوط به قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه الزامي است.

  

  گلخانه دار: -1-1-31

سب براي توليد                  صول منا ضوابط مربوطه به توليد يك يا چند نوع مح ساس  صي (حقيقي و حقوقي) كه برا شخ ر داخل د به 
  گلخانه اشتغال داشته باشد، اطالق مي گردد.
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  پروانه: -1-1-32

پروانه ســندي اســت كه در محدوده زماني و مكاني مشــخصــي به منظور شــروع فعاليت در زمينه توليد فعاليت در زمينه توليد            
  پروانه ها عبارتند از : تاسيس و بهره برداري.محصوالت گلخانه اي و قارچ براي اشخاص حقيقي  و يا حقوقي صادر مي شود و انواع 

 پروانه تاسيس: -1-1-33

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

  :پروانه بهره برداري -1-1-34

ز اتمام عمليات احداث و تجهيز طرح و تطابق با طرح تائيد شده اوليه، جهت آغاز فعاليت در امر توليد صادر سندي است كه پس ا        
  ميشود.

  اصالح پروانه : -1-1-35

  فرايندي است كه براي تغيير نام پروانه، تغييركشت گروه محصولي و توسعه توليد محصوالت گلخانه اي و قارچ انجام مي شود.

  كشت:تغيير  -1-1-36

ــود. تغييركشــت در داخل يك گروه        به تغيير كشــت محصــوالت توليدي فعلي به ديگر محصــوالت گلخانه اي اطالق مي ش
  محصولي، نياز به اصالح پروانه ندارد و صرفا با اطالع سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان، انجام مي پذيرد.

تغيير كشت، در خارج از يك گروه محصولي برنامه كشت خود را حداكثر ظرف مدت يك     تبصره: بهره بردار موظف است بمنظور   
  ماه توسط مسئول فني به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اعالم و نسبت به اصالح پروانه  اقدام نمايد. 

  ادگي يكسان مي باشند.   تبصره: گروه محصولي عبارتست از گروهي از محصوالت كشاورزي كه داراي خصوصيات خانو

  تبصره: انواع گروههاي محصولي عبارتند از:

سبزي و صيفي (برگي، ريشه اي، ميوه اي و ...) ، محصوالت باغباني و ميوه اي، علوفه اي، تكثيري، گل و گياهان زينتي ،گياهان 
  دارويي و ساير.

)، آبكشت Soil less cultureكي، كشت بدون خاك (تبصره: انواع شيوه هاي متداول كشت گلخانه اي عبارتند از: كشت خا
)Hydroponic) هواكشت ،(Aeroponic) كشت تلفيقي گياه و ماهي  ،(Aquaponic، (  كشت درون شيشه (تراريوم و ...) و

  ساير . 
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  ابطال پروانه :  –1-1-37

اين گواهي به دليل عدم رعايت ضــوابط نظام گلخانه اي كشــور ، طرح مصــوب ، احراز تخلف و يا توقف توليد صــادر مي شــود.        
   ي مي باشد:داررببهره  وتاسيس  هاي به ابطال پروانه موظف زيرسازمان نظام مهندسي كشاورزي در شرايط 

ش  -الف ستند  هايگزار سا  نظارتي م ستان     زمانمديريت باغباني و يا  شاورزي ا سط    نظام مهندسي ك سي و تاييد تو ازمان س پس از برر
  .جهاد كشاورزي استان

  احكام قطعي هياتهاي انتظامي و مراجع ذيصالح قضائيآراء و  –ب 

سات جانبي، مراتب           سي ستفاده از ابنيه ها و تا صورت ابطال پروانه، در مورد نحوه فعاليت در قطعه زمين مربوطه و ا صره: در ه بتب
  مراجع مربوطه اعالم خواهد شد تا در مورد اقدامات بعدي تصميم مناسب اتخاذ گردد.

  سازمان:  -1-1-38

  منظور سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد.

 

  صدور پروانه ها و مجوزها  -1-3

ــتمل بر    ــيس و بهره برداري واحدهاي گلخانه اي و واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كه  مشـ ــامل كليه مراحل مربوط به تاسـ شـ
درخواست و صدور پروانه تاسيس، پروانه بهره برداري و نحوه تمديد و ابطال و انجام نظارت مي باشد كه در قالب دستورالعمل ابالغي      

  وزارت جهادكشاورزي انجام مي شود. 

  

  شرايط زمين، آب، برق و سوخت  -1-4

 زمين :  -1-4-1

ستان و اخذ               سازمان نظام مهندسي كشاورزي ا صدور پروانه  شده و پس از بازديد كارشناس  محلي است كه توسط متقاضي ارائه 
ه اي يا قارچ خوراكي و پاسخ مثبته استعالم ها از ساير مراجع ذيربط و تائيد مدارك و صدور مجوزهاي الزم (حسب مورد)، واحد گلخان     

ستراحت كارگري، دفتر مديريت و غيره) در زير            سته بندي، محل ا سالن ب شتي،  سرويس هاي بهدا سات مورد نياز( از جمله انبار،  سي تا
  سازه گلخانه اي قرار داده مي شود. 
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  الف) شرايط زمين از نظر اسناد مثبته:

 زمين داراي سند رسمي يا بنچاق .1

ضي قولنامه  .1 شائي با               ارا ضي م ستان. ارا شهر شاورزي  صرف زارعانه مديريت جهاد ك سمي با ارائه تائيديه ت سند ر اي فاقد 
UTM اسناد مالكيت قانوني-اسناد مثبته -مشخص 

 زمين استيجاري  .2

و ضوابط   اتقرارداد اجاره بايستي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد. (قراردادهاي اجاره در اراضي ملي و دولتي تابع مقرر     تبصره: 
 مربوطه مي باشد).

 زمينهاي اصالحات اراضي مفروز الرعيه .3

 واگذاري اراضي ملي و دولتي 32و  31زمينهاي واگذاري از طريق كميسيون ماده  .4

 زمينهاي اوقافي به شرط موافقت كتبي سازمان اوقاف .5

 زمينهاي وابسته به آستانه (آستان اماكن متبركه و زيارتگاه ها) .6

  مسئوليت بالمعارض بودن اراضي ارائه شده، بر عهده متقاضي است. تبصره :

  

  ب) وضعيت فيزيكي و شيميايي خاك مربوطه: 

نمونه برداري خاك و ارسال آن به آزمايشگاه تجزيه خاك مورد تائيد بايد تحت نظارت كارشناس صدور پروانه سازمان نظام      .1
 ارائه آن جهت اخذ مجوزها، الزم و ضروري است.مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان صورت گيرد و 

  در مورد احداث واحد پرورش قارچ خوراكي و كشت هاي گلخانه اي بدون خاك نيازي به آزمون تجزيه خاك نمي باشد. تبصره:

 آب : -1-4-2

صارف بر   شاور   ابر برآورد مهندسآب موردنياز جهت فعاليت هاي گلخانه اي از نظر كميت و كيفيت با توجه به نياز آبي گياه و م م
طرح، مي تواند از منابع مختلف  از جمله : قنات دائمي، چشمه دائمي، رودخانه دائمي، آب سدهاي دائمي و چاههاي كشاورزي پس از    
تاييد حق آبه از شركت سهامي آب منطقه اي استان و يا شهرستان تامين گردد . خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بهداشتي آب پس از     

  مون تجزيه توسط آزمايشگاه هاي مجاز بعنوان مدارك قابل وثوق از متقاضي اخذ مي گردد.آز
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: در صورتي كه متقاضي داراي اسناد مثبته آب نظير پروانه معتبر چاه كشاورزي (به نام متقاضي و يا داراي تاييديه شركاء       1تبصره  
ــاورزي)، حق آبه معتبر، حق آبه عرفي موردتاييد(غير از       ــركت آب منطقه اي)       چاه كشـ منابع زيرزميني و منابع جاري تحت نظارت شـ

  باشد، نياز به استعالم و تاييديه مجدد از شركت سهامي آب منطقه اي نمي باشد.

: استفاده از پساب تصفيه شده در صورت تاييد كيفيت آب توسط مرجع ذيصالح( وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست) 2تبصره 
  ه اي ترجيحا محصوالت غير خوراكي، امكان پذير مي باشد.براي كشت هاي گلخان

: در مواردي كه قبال سابقه كشت محصول در محل (زمين) مورد نظر وجود داشته است، لزوم استعالم يا عدم استعالم از        3تبصره  
  شركت سهامي آب منطقه اي استان يا شهرستان، با تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مي باشد.

  

 برق : -1-4-3

شاور طرح           سين م سط مهند ستي تو ضروريات طرح بوده كه باي سبه ميزان برق مورد نياز از  براي انجام فعاليتهاي گلخانه اي محا
سطح گلخانه و نوع تجهيزات به كار رفته مطابق برآورد مهندس مشاور ،  پيش بيني و محاسبه مي     ارائه گردد.. ميزان برق با توجه به 

  ه موافقت اداره برق شهرستان براي تأمين برق گلخانه ها به جز گلخانه تابع اقليم و سايبان ، ضروري است. گردد و ارائ

: تعبيه موتور ژنراتور مولد برق بعنوان تامين كننده برق اضطراري، عالوه بر تامين برق از شبكه سراسري، ضروري است. در  1تبصره 
  عهده متقاضي است. صورت عدم اجراي اين بند، مسئوليت آن بر

: در صورتي كه متقاضي داراي اسناد مثبته مبني بر بهره مندي از ميزان كافي برق متناسب با ظرفيت توليد باشد، نياز به استعالم 2تبصره   
  مجدد از اداره برق نمي باشد.    

ق سراسري وجود ندارد و يا در مورد گلخانه   : اگر محل اجراي گلخانه در مناطق دوردست باشد كه امكان دسترسي به شبكه بر      3تبصره  
  هاي كوچك مقياس، استفاده از ساير تجهيزات تامين برق نظير ژنراتور برق اضطراري و ... امكان پذير مي باشد.

 ) براي طرحهاي گلخانه اي كه از شبكه سراسري برق دور بودهCHP: ايجاد واحدهاي توليد برق به صورت كوچك و پراكنده ( 4تبصره 
  و يا از نظر برآورد مهندس مشاور و ميزان سطح گلخانه داراي توجيه فني و اقتصادي باشد، امكان پذير مي باشد. 

  

  سوخت :  -1-4-4
  رعايت استانداردهاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور توصيه مي گردد. .1

  دوگانه سوز نمودن واحدهاي گلخانه اي توصيه مي گردد. .2

  خت دوم ( سوخت مايع) متناسب با شرايط اقليمي و متراژ گلخانه هاي گازسوز توصيه مي شود.ايجاد منبع ذخيره سو .3
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 مدارك عمومي -2-1

سته به ارگانهاي دولتي، نهادهاي عمومي، تعاوني ها و بخش خصوصي) كه               شركتهاي واب شخاص حقيقي و حقوقي (اعم از  ا
قصــد انجام فعاليت در زمينه توليد محصــوالت گلخانه اي و قارچ خوراكي را دارند موظفند نســبت به دريافت هر گونه پروانه و مجوز  

  موردنياز اقدام نمايند.

  ورد نياز جهت صدور پروانه ها عبارتند از :مدارك م

  مدارك مربوط به زمين: -2-1-1
  اسناد مالكيت شش دانگ .1

 آراء قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مبني تاييد مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي پس از صدور اجرائيه .2

 گواهي اداره ثبت اسناد و امالك بر مالكيت متقاضي در عرصه  .3

آراي قطعي صادره از شوراي حل اختالف مبني بر اثبات مالكيت منوط به اخذ استعالم مبني بر تاييد مالكيت از اداره ثبت اسناد و       .4
 امالك شهرستان

ــتثني بودن اراضــي مورد نظر از انواع اراضــي ملي و دولتي( اداره منابع طبيعي يا اداره راه و    .5 تاييديه مرجع ذيصــالح مبني بر مس
ي حسب مورد) در مناطقي كه به گواهي اداره ثبت اسناد و امالك مشمول اعالن ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم     شهرساز  

ضي را  تاييد            صرف مالكانه متقا سابقه ت سالمي محل  شوراي ا شخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و  سوي ا االيام از 
 نمايد.

 ا ارائه تاييديه تصرف زارعانه مديريت جهاد كشاورزي شهرستاناي فاقد سند رسمي باراضي قولنامه  .6

صره   ستان مربوطه          : 1تب ستان يا ا شهر ساس نظريه اداره اوقاف  ستانه اي مدت و موضوع اجاره برا در مورد زمينهاي اوقافي و آ
  تعيين مي گردد.

صره   ضي        : 2تب ضي واگذاري مديريت امور ارا سند مالكيت (ارا ضي فاقد  و منابع طبيعي) مدارك واگذاري و موافقت درمورد ارا
  نامه اجراي طرح توسط ارگانهاي ذيربط الزامي است.

ــره   : 3تبصــره  ــتناد تبص ــي زراعي و باغي، احداث گلخانه ها تغيير كاربري  4به اس الحاقي ماده يك قانون حفظ كاربري اراض
  و مقررات فني، شرط كافي و الزم مي باشد.  محسوب نمي شود لذا اجازه رئيس سازمان جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط

ساير وراث        .1 ضي و يا ارائه وكالت نامه بالعزل از  صار وراثت در مورد زمينهاي موروثي دال بر مالكيت متقا سخه از انح يك ن
  به متقاضي و يا اجاره نامه محضري مدت دار 
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ق نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي ارائه مدارك مثبته و يا ارائه پاسخ مثبت استعالمهاي مورد نياز مطاب .2
 و ابالغيه هاي وزارت جهادكشاورزي.

ارائه كروكي تائيد شده توسط كارشناس صدور پروانه سازمان نظام مهندسي استان جهت تعيين دقيق مكان احداث گلخانه يا واحد  .3
 قارچ خوراكي با رعايت حريم هاي مربوطه 

قانون واگذاري اراضي ملي و    32و  31ذاري از سوي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين يا كميسيون ماده   در خصوص اراضي واگ   .4
سيون ماده   شه و           3دولتي و كمي سه واگذاري زمين و همچنين نق صورتجل سيون هاي واگذاري جاري مرتبط، ارائه  ساير كمي و 

  كروكي مورد نظر جهت صدور پروانه الزامي است.

  

  مربوط به شناسائي محل:مدارك  -2-1-2
در مورد اراضي داراي سند، ارائه فتوكپي نقشه تفكيكي پالك اصلي كه پالكهاي فرعي در آن مشخص شده و به تائيد اداره        .1

  ثبت اسناد شهرستان رسيده باشد.

 

  مدارك مربوط به تامين آب: -2-1-3
 برآورد مهندس مشاور. برابرارائه تاييديه ميزان آب مورد نياز گلخانه و يا واحد قارچ خوراكي  .1

  

 مدارك مربوط به تامين انرژي: -2-1-4

  برق : 2-1-4-1
ارائه موافقت نامه تامين ميزان برق مورد نياز از طرف شركت توزيع برق استان ويا شهرستان مربوطه براي گلخانه هاي مدرن          

 بع اقليم و سايبان)و مجتمع هاي گلخانه اي و شهرك هاي گلخانه اي( به جز گلخانه هاي تا

تبصره: در صورتي كه متقاضي (به جز گلخانه هاي تابع اقليم و سايبان) داراي ميزان كافي برق متناسب با ظرفيت توليد باشد، نياز به 
  استعالم مجدد از اداره برق نيست.    

ه اسري وجود ندارد و يا در مورد گلخان: اگر محل اجراي گلخانه در مناطق دوردست باشد كه امكان دسترسي به شبكه برق سرتبصره
هاي كوچك مقياس،  اما استفاده از ساير تجهيزات تامين برق نظير ژنراتور اضطراري و ... امكان پذير مي باشد، نيازي به استعالم از 

  شركت برق منطقه اي نمي باشد.
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  گاز : 2-1-4-2
ضي،  ار          ست متقا صورت درخوا ستعالم گاز اجباري نبوده و در  شركت ملي گاز مبني بر امكان تامين  ا ائه موافقت از نمايندگي 

 ميزان گاز مصرفي مورد نياز گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكي

  نفت گاز (گازوئيل) : 2-1-4-3
 ارائه موافقت از نمايندگي شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مبني بر تامين ميزان گازوئيل مصــرفي مورد نياز گلخانه يا       

 واحد پرورش قارچ خوراكي در مناطقي كه امكان تامين گاز وجود ندارد.

  مدارك مربوط به متقاضي صدور پروانه براي توليد محصوالت گلخانه اي يا قارچ هاي خوراكي  -2-1-5
صدور پروانه توليد محصوالت گلخانه       .2 شخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در چهارچوب اين نظام نامه متقاضي  ي اتمامي ا

  و قارچهاي خوراكي باشند.

  

 ميزان سطح (مساحت مفيد) براي احداث گلخانه و واحدهاي پرورش قارچهاي خوراكي: -2-1-6

  گلخانه ها: -2-1-6-1
شاور ذيصالح مي           .1 ساس توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح موردتاييد م صدور پروانه تاسيس گلخانه، برا سطح براي  حداقل 

  باشد.

صل گلخانه هاي   .2 صالح        فوا شاور ذي شرايط موجود محل اجراي طرح، مطابق طرح موردتاييد مهندس م سب با  مجاور متنا
  تعيين مي شود.

در خصوص واحدهاي گلخانه كوچك مقياس، بر اساس دستورالعمل ساماندهي و تاسيس واحدهاي گلخانه اي كوچك        تبصره : 
  د. اقدام خواهد ش 22/8/96مورخ  21192/020مقياس ابالغي طي شماره 

  

  واحد پرورش قارچ خوراكي  -2-1-6-2
شاور      .3 صادي و مالي طرح موردتاييد م ساس توجيه فني، اقت حداقل ظرفيت توليد براي احداث واحد پرورش قارچ خوراكي، برا

  ذيصالح مي باشد.

ين تاني تعيحداقل فواصل واحدهاي پرورش قارچ خوراكي با ساير مراكز توليدي و خدماتي، با هماهنگي واحدهاي ذيربط اس    .4
 مي گردد.
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  آموزش: -2-2

آشنائي مقدماتي سرمايه گذاران براي فعاليت در زمينه گلخانه و قارچ خوراكي توصيه مي گردد. مسئولين فني و كارگران حرفه          
   اي شاغل در گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي بايد آموزش هاي الزم را براساس برنامه آموزشي ابالغي را طي نمايند.

 تعهدات: -2-3

شود واحد گلخانه و قارچهاي خوراكي را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در        .1 متقاضي متعهد مي 
  نظام گلخانه ايجاد نمايد.

طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي گردد و متقاضي        : 1تبصره 
  حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح نقشه اي كه به تاييد مهندس سازه و مشاور رسيده است را ندارد.

دستور العمل هاي موجود در نظام گلخانه اي و آيين نامه هاي مربوطه، از سوي مهندس مشاور و ناظر طرح، در تمامي  :2تبصره
  مراحل اجراي پروژه به متقاضي اعالم مي گردد.

ــي متعهد    .1 مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فرم            متقاضـ
  شروع عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد.

اســـتفاده از زمين و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه و پرورش  .2
گردد وده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد لذا متقاضي متعهد مي   قارچ خوراكي ممنوع ب

ــوالت گلخانه ــدور پروانه گلخانه انجام ندهد و در كه هيچگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصـ اي را در قطعه زمين مورد صـ
سايت زمين را    صورت برابر مقررات اقدام و  صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه،  به حالت اوليه خود برگرداند و در غير اين 

  خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد.
حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانه بالمانع مي   .3

  باشد. 
اضي مندرج در پروانه تاسيس و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر به نام در صورت واگذاري يا فروش ار .4

  خريدار شود و مراتب توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان به ادارات و سازمانهاي ذيربط اعالم گردد. 
ــاخت واحد گلخانه اي و تاييد  .5 ــيس بايد به محض اتمام عمليات س به  برداريمهندس ناظر قبل از بهره دارندگان پروانه تأس

  برداري اعالم نمايند. سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره
سبت به كشت انواع گياهان و محصوالت      داران نبايد با دريافت پروانه بهرهگلخانه .6 برداري براي يك گروه محصولي خاص ن

  ينكه نسبت به اصالح پروانه خود اقدام نمايد.ديگر اقدام كنند مگر ا
ــتورالعمل اجرايي حضــور مســئول فني طبق قرارداد منعقده با بهره بردار الزامي   .7 به منظور ارتقاء بهره وري توليد، مطابق دس

  است در غير اينصورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.
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 توصيه هاي فني:  -3-1

 گلخانه : -3-1-1

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

ها نسبت به جهت باد غالب منطقه عمود باشد. (به دليل امكان  مقاوم سازي بيشتر توصيه مي شود طول گلخانه جهت باد غالب:

  سازه و نيز استفاده از تهويه مناسب در گلخانه). 

بايستي بر اساس شرح خدمات مطالعات گلخانه، جهت باد غالب، شدت باد، سرعت باد،       گلباد هاي منطقه و ... مهندس مشاور  .1
  را مطالعه و بر اساس آن طراحي گلخانه انجام شود.

  :موارد فني در طراحي گلخانه -3-1-1-2

كي) واجد شرايط و نيز تهيه آناليز تحليلي (استاتيرعايت اصول فني احداث گلخانه مطابق طرح مورد تاييد مشاور، توسط پيمانكار  .1
  سازه گلخانه پيشنهادي توسط اين شركت ها ضروري مي باشد. بطوري كه موارد ذيل رعايت گردد:

  ( حداكثر مطلق سرعت باد، جهت باد، حداكثر مطلق ميزان بارش و بافت خاك) فونداسيون مناسب با توجه به شرايط اقليمي منطقه .2

  لخانه بايد محكم و ضد زنگ باشد (آلومينيومي، فوالدي و گالوانيزه)جنس اسكلت گ .3

 اي در احداث گلخانه ها الزامي مي باشد.استفاده از اتصاالت پيچ و مهره .4

سازه بايد براساس مطالعات اقليمي بلندمدت منطقه نسبت به ميزان باد ، بار برف، بار محصول كشت شده در داخل، بار تاسيسات و  .5
  مقاومت داشته باشد (بارهاي مرده و زنده رعايت گردد). بار پوشش،

ارتفاع گلخانه تا زير ناوداني متناسب با نوع محصول و اقليم منطقه و بر اساس برآورد مهندس مشاور و طراح و براي كاهش تنش  .6
  هاي اتالف حرارت ، محاسبه مي گردد.

گلخانه به نحوي طراحي گردد كه تهويه مناسب گلخانه، امكان  دريچه هاي سقفي و جانبي گلخانه متناسب با نوع محصول و سطح .7
  پذير باشد. 

دار با ميزان درصد مورد نياز بر اساس برآورد مهندس مشاور و  UVدر گلخانه هاي پالستيكي، استفاده از پوششهاي پالستيكي  .8
 طراح در گلخانه پيشنهاد مي شود.

 هار فاكتور دما، رطوبت، نور و دي اكسيد كربن توصيه مي شود.نصب سيستم كنترل كننده اقليمي به منظور كنترل چ .9
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  توصيه مي شود به منظور يكنواختي شرايط آب و هوايي داخل گلخانه، فن سيركوله هوا در داخل گلخانه نصب گردد. .10

به رعايت  قاضي موظفتبصره: اصول و ضوابط فني توسط مشاور و ناظر طرح به متقاضي و يا عنداللزوم پيمانكار ابالغ مي گردد و مت
 و اعمال توصيه هاي مشاور و ناظر مي باشد.

  توصيه هاي فني داخل گلخانه : -3-1-1-3

  نور : .1

كننده نور در فتوسنتز گياه و تأمين بخشي از دماي گلخانه، تنظيم نور (شدت، تابش و نوع منبع روشنائي) باتوجه به نقش تعيين     
  حصول و اقليم منطقه صورت گيرد. درون گلخانه با در نظر گرفتن نوع م

  

  دما : .2

كننده دما در فعاليت رويشي و زايشي گياه و افزايش عملكرد محصول و كنترل آفات و بيماريها، استفاده باتوجه به نقش تعيين     
  از پوشش و تجهيزات كنترل كننده دما باتوجه به نوع محصول و اقليم منطقه جهت تأمين دماي مناسب مدنظر قرار گيرد. 

  حتمل مي باشد، قبل از نصب پوشش، نصب و استفاده از سيستم گرمايشي ضروري است.تبصره: در مناطقي كه بارش برف م

  

  رطوبت : .3

رطوبت داخل گلخانه با توجه به نقش آن در افزايش كميت و كيفيت محصول و كنترل آفات و بيماريها، بايد به نحو مقتضي      
  وصيه مي شود.در حد بهينه كنترل گردد بنابراين استفاده از دستگاه رطوبت سنج ت

  

  دي اكسيد كربن : .4

باتوجه به نقش دي اكسيد كربن در افزايش فرآيند فتوسنتز و نهايتاً افزايش عملكرد و با توجه به اينكه حداقل تبادالت گازي      
طرق  زبين محيط داخل گلخانه با فضاي باز اطراف (به خصوص در فصول سرد سال) صورت مي گيرد تأمين دي اكسيد كربن گلخانه ا

) بسته به نوع محصول توليدي 000مناسب (تهويه مناسب يا استفاده از مولدهاي دي اكسيد كربن با اولويت استفاده از سوخت گازي و 
  باشد.ضروري مي

  تبصره: تعيين و تاييد موارد فني فوق به عهده مهندس مشاور مي باشد.
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  موارد فني تجهيزات و تأسيسات: -3-1-1-4
  تم مناسب تهويه براساس اقليم منطقه و نوع محصولاستفاده از سيس .1

  استفاده از سيستم سايه انداز با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول .2

  رعايت شرايط و ضوابط قرنطينه اي براي استفاده از پايه هاي وارداتي در گلخانه الزامي مي باشد. .3

  سيستم خاكي يا هيدروپونيك)استفاده از بسترهاي مناسب با توجه به نوع محصول و نوع كشت ( .4

  استفاده از بسترهاي مناسب و تعبيه زهكش مناسب بسته به نوع سيستم كاشت (خاكي، هيدروپونيك) .5

  تسطيح مناسب بستر .6

 استفاده از سيستمهاي نوين آبياري مناسب با نوع محصول و نوع كشت (سيستم خاكي يا هيدروپونيك) .7

 استفاده از سيستمهاي گرمايشي مناسب با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه  .8

  استفاده از سيستمهاي سرمايشي مناسب با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه  .9

، محل غذاخوري، و ...  مساحت تاسيسات و مكان هاي مورد نياز براي انبار، اتاق كارگري، دفتر مديريت، سرويس هاي بهداشتي .10
متناسب با طرح و مساحت واحد گلخانه اي توسط مهندس مشاور برآورد و پيشنهاد گرديده و پس از تاييد در كميته فني و با نظر 

  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، عمل خواهد شد.

حداث گردد كه در اينصورت جزء مساحت مفيد تبصره: توصيه مي گردد بخشي يا تمام تاسيسات و مكان هاي فوق در داخل گلخانه ا
  گلخانه محسوب خواهد شد.

 

كنترل و تاييد موارد فوق الذكر تماماً بر عهده مهندس ناظر بوده و صدور پايان كار منوط به رعايت مسائل ذكر شده در طرح مورد  .1
  تاييد مشاور و ضوابط فني مندرج در اين نظام نامه و ملحقات آن مي باشد.

كليه مسائل فني مربوط به سازه و اطمينان از نصب و راه اندازي تاسيسات، دستگاههاي مورد استفاده،  سيستم هاي  :1تبصره
 گرمايشي و سرمايشي، تهويه و آبياري و ... براساس استانداردهاي مربوطه بايد مورد تاييد ناظر قرار گيرد.

گلخانه ها و واحدهاي پرورش قارچ  اجرايي پروژه احداث و توسعه -: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مسائل فني2تبصره
ساعت مراتب را به پيمانكار اخطار و به سازمان نظام  48)، مهندس ناظر مي بايست ظرف مدت 1خوراكي (موارد مندرج در تبصره 

 مهندسي كشاورزي و سازمان جهادكشاورزي استان، گزارش نمايد.
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كار از رفع نقص يا نواقص موجود، پس از اتمام مهلت موضوع تبصره باال، ناظر موظف است : در صورت استنكاف پيمان3تبصره
 بالفاصله مراتب را به سازمان نظام مهندسي و سازمان جهادكشاورزي استان گزارش نمايد.

ته به كمي از سوي ناظر، سازمان نظام مهندسي مكلف است مراتب را "گزارش استنكاف رفع نقص": در صورت دريافت 4تبصره
استاني هماهنگي اجراي صدور پروانه ها و مجوزهاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي اعالم نمايد و تصميمات متخذه الزم 
االجراست. در صورت تاييد احراز تخلف از سوي پيمانكار، مراتب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا سازمان نظام مهندسي 

  بيعي استان جهت اتخاذ تصميم، اعالم گردد.كشاورزي و منابع ط

  سيستم گرمايشي: .1

تعبيه و استفاده از سيستمهاي گرمايشي مناسب و مطمئن باتوجه به اقليم منطقه ، نوع محصول و سطح گلخانه  (با رعايت      
  سوخت مناسب و قابل دسترسي)ضروري مي باشد.

  

  سيستم سرمايشي : .2

تر و داراي مصرف آب باالتر از سيستم گرمايشي است. بنابراين بررسي تر، پرهزينهمايشي حساسدر گلخانه معموالً سيستم سر     
  مسائل مربوط به سيستم سرمايشي حائز اهميت مي باشد.

  

  تهويه : سيستم .3

  ها مي باشد .اجراي سيستم مناسب تهويه براساس اقليم منطقه و نوع محصول و مساحت گلخانه

  

  اكسيد كربن:سيستم تأمين كننده دي  .4

هاي مناسب قابل توان از دستگاه مولد دي اكسيد كربن با سوختاي ميمورد نياز محصوالت گلخانه 2COجهت تأمين مقدار 
  استفاده نمود. CHPو يا  2COدسترسي (ترجيحاً گاز) و يا از كپسول گاز 

  

  سيستم تامين و ذخيره انرژي:  .5

ها (جهت جلوگيري از بازتاب و انعكاس حرارت داخل گلخانه به بيرون به داخل گلخانههاي ذخيره كننده انرژي استفاده از پرده .1
 خصوص در شب و روزهاي سرد و ابري)
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 هاي نو مثل انرژي زمين گرمائي، انرژي حرارتي خورشيدي و ...استفاده از انرژي  .2

   CHPاستفاده از  .3

  هاي آبياري :سيستم .1

  آبياري و زهكشي الزامي است كه اهم آن عبارتند از : –در سيستمهاي آبياري رعايت ضوابط آبرساني      

  

  كيفيت و كميت آب آبياري شامل: –الف 

1. pH  آب  

  سطح بيكربنات .2

 شوري .3

 سطح يونها و عناصر معدني براي گياه .4

 باكتريها و قارچها و بذور علف هرز .5

 جلبك ها .6

 فلزات سنگين .7

 محلول در آبميزان اكسيژن  .8

 درجه حرارت آب .9

)، قليايي و...  آب و خاك براي محصوالت PH)، اسيديته (ECبا توجه به نوع محصول و نوع سيستم كشت، هدايت الكتريكي( .10
  گيرد.مختلف، متفاوت مي باشد. در اين خصوص نوع محصول از نظر تحمل و مقاومت به شوري آب مدنظر قرار مي

 احداث گلخانه بسته به نياز آبي محصول توسط مهندس مشاور برآورد مي گردد.ميزان آب موردنياز براي  .11

تبصره: انتخاب نوع محصول و مساحت گلخانه با توجه به ميزان آب، اقليم، سيستم كشت، تجهيزات و تاسيسات مورداستفاده 
 براساس طرح موردتاييد توسط مشاور طرح تعيين مي گردد.

ام نامه، صدور پروانه بهره برداري براي متقاضيان و تمديد آن براي فعالين، منوط به تعبيه سيستمهاي : از زمان ابالغ اين نظ1تبصره
   آبياري نوين مي باشد.
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  توصيه هاي بهداشتي: .12

  به منظور اجراي عمليات پيشگيري از گسترش آفات و بيماريها اقدامات بهداشتي زير توصيه مي گردد:    

 اي باتوجه به زمستان گذراني اكثر عوامل بيماريزا در آنهااف واحدهاي گلخانهاز بين بردن علفهاي هرز اطر .1

 ها در محدوده زمين محل احداث گلخانه.هاي اطراف گلخانهشن ريزي جاده .2

 هاي تهويه و غيرهنصب توريهاي ضد حشره مناسب در كليه دريچه .3

 نصب فيلترهاي شني در مسير پمپاژ آب .4

 اطراف گلخانه جهت خروج آب ناوداني هاايجاد جويچه ها و كانالهاي  .5

ها به همراه نصب فن دمنده قوي به منظور جلوگيري از ورود حشرات و تعبيه حوضچه تعبيه اتاقك انتظار در محل ورودي گلخانه .6
  ضد عفوني

  نصب كارتهاي جذب كننده حشرات .7

 رعايت شرايط محيطي مناسب .8

 بسترهاي كشت بدون خاكضدعفوني مناسب بسترهاي كشت خاكي و سكوها و  .9

 استفاده از لباس كار و كفش مناسب  .10

 استفاده از ماسكهاي ضد سموم  .11

 هاضد عفوني ابزار آالت و ادوات مورد نياز گلخانه .12

 عدم استفاده از لباس كار و وسائل كار زردرنگ و آبي رنگ (و نزديك به طيف نوري زرد و آبي) .13

 كارگران و كارشناسان قبل و بعد از كار در گلخانه تعبيه حمام و يا دوش آب گرم به منظور نظافت .14

درخصوص اجراي طرحها به ويژه طرحهاي توليد محصوالت گواهي شده رعايت موارد فني الزامي است و بهره برداران به گونه اي  .15
 راهنمايي و هدايت شوند كه طبق  آيين نامه و استانداردهاي مربوطه اقدام نمايد.
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  بستر كشت:موارد فني  -5-1-1-3
  بستر كشت به دو صورت خاكي و بدون خاك بوده و موارد ذيل بايد در آن رعايت گردد.

  در كشت خاكي بستر بايد داراي ساختمان و بافت مناسب همراه با ماده آلي كافي براي رشد گياه باشد. .1

 دركشت خاكي بايد پيش از كشت، بستركشت، تحت نظر مسئول فني ضد عفوني گردد. .2

مندرج در  1بدون خاك (غيرخاكي) خصوصيات فيزيكي و شيميايي بستر، متناسب گياهان گلخانه اي باشد (جدول شماره در كشت  .3
  بخش جداول)

  مخلوطهاي بسترهاي كشت بدون خاك، مناسب با گياه مورد نظر باشد. .4

  ييد مشاور رعايت گردد.در بسترهاي كشت براي گياهان گلخانه اي مطابق طرح موردتا ECو  pHپارامترهاي تاثير گذار  .5

تبصره: در توليد محصوالت گلخانه اي رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بهداشتي  به منظور توليد محصوالت گواهي شده 
الزامي مي باشد. استانداردها موضوع اين تبصره توسط سازمان هاي ذيصالح كشور تدوين و تصويب گرديده و بوسيله سازمان نظام 

 اورزي و منابع طبيعي استان به گلخانه دار و مسئول فني ابالغ و تحت نظر مسئولين فني رعايت مي گردد.مهندسي كش

بمنظور كنترل و نظارت بر اجراي نظام گلخانه اي كشور و استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغي از سوي نظام مهندسي، مسئولين   .1
ئول فني بطور روزانه و هفتگي مي باشند. اين دفترچه ها يكي از مالكهاي تمديد فني كليه واحدها ملزم به تكميل دفترچه ويژه مس

 پروانه بهره برداري مي باشد.

  

  واحد پرورش قارچ خوراكي -3-1-2

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

  ابعاد مناسب زمين محل احداث .1

هاي ساخت و همچنين مصرف انرژي، استقرار سالن هاي پرورش قارچ بصورت دو طرفه مي باشد. جويي در هزينهبه منظور صرفه 
بنابراين عرض زمين مي بايست متناسب براي احداث سالن هاي دوطرفه باشد كه در طراحي اوليه منظور شده است و در صورتيكه 

  اي پرورش قارچ بصورت يك طرفه خواهد بود.عرض زمين كم باشد ناچارا احداث سالنه
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  جهت باد غالب  .2

اي هشود. ذكر اين نكته الزم است كه دريچهجنوبي ساخته مي -هاي پرورش قارچ در ايران معموالً به صورت شمالي سالن     
زش باد در هر منطقه در هاي پرورش قارچ خوراكي بايد عمود بر جهت وزش باد ساخته شوند (شرايط و جهت وهواي خروجي سالن

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

  اقليم  .3

اي برخوردار است. مناطق با آب و هواي گرم و خشك به دليل تأمين شرايط رطوبتي و حرارتي براي رشد قارچ از اهميت ويژه     
ي ها و استفاده از تجهيزات سرمايشي با قدرت من سرما و رطوبت به طور مصنوعي كه مستلزم عايق بندي دقيق ساختماننياز به تأمي

باشد، نيازمند سرمايه گذاري باال و نهايتاً افزايش قيمت تمام شده محصول است،  لذا مناطق سرد و مرطوب و يا سرد و نيمه مرطوب 
  باشند. قارچ خوراكي ميبهترين مناطق براي احداث واحدهاي 

  

  ساختمان هاي يك واحد پرورش قارچ خوراكي : .4

  عالوه بر ساختمان سالن هاي پرورش ساير ساختمان هاي عبارت است از:

ساختمان بسته بندي و اداري، انبار، برق وژنراتور متناسب با ميزان توليد، سالن پاستوريزه با خاك پوششي ( در صورت نياز )، 
تأسيسات، ساختمان كارگري و راهروي دستيابي از ديگر ساختمان هاي مجموعه يك واحد پرورش قارچ خوراكي مي باشند. اين 

ي پرورش متصل باشند. طراحي و ساخت اين ساختمان ها خصوصاً ابعاد دربها به تناسب عبور و ساختمانها تا حد امكان به سالن ها
مرور تجهيزات و همچنين انتقال قارچ ها توسط پالت از سالن هاي پرورش به ساختمان بسته بندي و سردخانه ها، بسيار مهم مي باشد 

  دربها مشكالتي براي حمل و نقل و جابجايي ايجاد مي نمايد.  . در اين مورد نيز سطح ناهموار يا وجود آستانه در چهارچوب

در طراحي ساختمان هاي واحد پرورش، هر قسمت داراي فشار استاتيك تعريف شده بوده تا همواره هواي تميز از بخش حساس 
حساس  ي و بخشبه بخش غيرحساس جريان داشته باشد. منظور از بخش غيرحساس، سالن بسته بندي، سردخانه، سرويس بهداشت

 شامل سالن هاي پرورش و راهروي دستيابي مي باشد.

  

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

  سالن هاي پرورش: .5

شوند. انتخاب اين مصالح بستگي به قيمت و قابليت دسترسي به آن دارد. هاي پرورش از مصالح گوناگوني ساخته ميسالن .1
 cook)هاي پرورش بايد امكان كنترل شرايط محيطي و نوسانات دما را فراهم نموده و در برابر دماي پخت سالن سالن

out)  .مقاومت كافي داشته باشد  
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اي باشد كه به سهولت قابل نظافت و ضد عفوني كردن باشد. سالن هاي پرورش قارچ، طراحي سالن هاي پرورش، به گونه .2
ت بوده تا كنترل شرايط محيطي آسان و امكان ذخيره نمودن انرژي را بهتر فراهم آورد و ورود و داراي عايق رطوبت و حرار

 خروج هوا فقط از طريق هواسازها و دريچه هاي خروجي هوا انجام شود.

شكل سالن بايد اجازه سيركوله مناسب هوا ، كنترل آسان دماي بستر، هواي محيط ، رطوبت و دي اكسيد كربن را فراهم  .3
 مايد.ن

 دريچه هايي كه هوا از آنها وارد يا از سالن خارج مي شود بايد به يك فيلتر ساده مجهز باشد . .4

يكنواختي ابعاد سالن هاي پرورش قارچ خوراكي و همچنين طبقاتي با ابعاد معين، هزينه هاي پر كردن و خاكدهي و تخليه  .5
د سالن پرورش مي باشد. پرورش دهندگان قارچ هاي خوراكي و ... را كاهش مي دهد. كنترل شرايط محيطي تحت تأثير ابعا

كه سالن هايي با ابعاد متفاوت احداث مي كنند معموالً در ايجاد شرايط محيطي مناسب و يكنواخت در تمام نقاط سالن 
  پرورش با مشكل مواجه مي شوند. 

ي در آنجا بنا شود بنابراين رعايت موارد فن فونداسيون سالن ها بسيار وابسته به شرايط محلي است كه قرار است سالن ها .6
ضروري بوده و كف سالن ها با هر نوع ساختاري مي بايد عايق شوند. كف سالن ها در سيستم        سالن هاي كشت طبقاتي 

  بايد صاف و هموار باشد تا از يك طرف امكان نصب طبقات كشت و از طرف ديگر به راحتي قابل تميز كردن باشد. 
ساختمان ها بايد به گونه اي باشد فشار ناشي از بارهاي سنگين محصول، كمپوست و تجهيزات مكانيكي حمل و  جنس كف .7

نقل را تحمل نمايد. همچنين بايد از جنس مواد مقاوم، صاف، قابل شستشو، بدون درز و شكاف، برآمدگي و فرورفتگي بوده، 
ه ب سالن ها بايد مجهز به فاضالب، داراي سيفون و شيب مناسب گرد و غبار ايجاد نكرده و همچنين لغزنده نباشد.  كف 

طرف حوضچه رسوبگير در انتهاي سالن پرورش باشند تا مانع نفوذ آب به سالن گردد. همچنين بايد داراي شيب مناسب به 
 طرف مخزن بوده  و داراي ظرفيت كافي جهت تخليه سريع فاضالب حاصل از شستشوي محل باشد.

هاي پرورش قارچ از طريق دريچه هايي كه تعبيه شده است از سالن خارج مي شود. روي دريچه هاي خروجي آب كف سالن  .8
  آب، با توري فلزي پوشانده شود. تمامي آبگذرها و كانال هاي كف، بايد با سرپوش هاي قابل برداشت پوشانده شود.

 ا موجب تسهيل شستشو توسط فشار آب شود.ها بايد صاف و بدون خلل و فرج بوده تسطوح دروني ديوارها و سقف .9

طبقه بندي سالن هاي پرورش از جنس آلومينيوم يا ساختار فلزي گالوانيزه گرم در ابعاد مختلف ساخته             مي شوند .  .10
به  زچين بايد بدون نياشود، متفاوت است.   قارچعرض طبقات و فاصله بين آنها در واحدهايي كه قارچ با دست برداشت مي

  ها دسترسي و امكان چيدن آن را داشته باشد. خم شدن زياد، به قارچ
سالن هاي پرورش داراي دو درب مي باشند كه يك درب به راهروي دستيابي باز مي شود و يك درب به بيرون براي تخليه  .11

از نظر بخار، دما و رطوبت  سالن پرورش. اندازه و موقعيت درهاي واحد پرورش براساس نوع سامانه توليد، مي باشد. درها
  عايق بندي شوند و داراي سطوح صاف، قابل شستشو و از جنس مواد مقاوم باشند. 

اي باشد تا از تغييرات ناگهاني دماي داخل سالن در فصول مختلف سال جلوگيري درب ورودي اصلي به راهرو بايد دو مرحله .12
رزبندي درب هاي سالن ها بايد بگونه اي باشد كه مانع ورود حشرات شده، همچنين راه نفوذ جوندگان و حشرات بسته شوند. د

به سالن هاي پرورش گردد چون بوي ميسيليوم قارچ براي حشرات بسيار جذاب مي باشد. به منظور اطمينان از بسته بودن 
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باز شده و يا روي  درب هاي ورودي سالن هاي پرورش، روي آنها عالئم هشدار دهنده قرار داده شود. درب در زمان ضروري
 آن پرده پالستيكي نصب شود.

اشد. بها در يك يا دو طرف متغير ميهاي پرورش و نحوه قرارگيري سالنراهروي دستيابي در هر واحد بسته به تعداد سالن .13
ود. شبندي و رفاهي محاسبه مي هاي بستههاي پرورش و ارتباط آن تا سالنيابي با توجه به عرض سالنطول راهروي دست

راهروي دستيابي بايد داراي يك ورودي عمومي و يك ورودي از تĤسيسات باشد. قبل از ورودي عمومي، يك پيش ورود به 
  منظور تعويض لباس، استحمام و حوضچه ضدعفوني كفش ها وجود داشته باشد.

ء هر دريچه ورودي هوا، روي و ساير فيلتر هاي مناسب باشد. به ازا در صورت وجود دريچه، بايد مجهز به توري زنگ نزن .14
در يا ديوار انتهايي سالن پرورش بايد يك دريچه و روي دريچه هاي خروجي هوا و به منظور تنظيم فشار سالن هاي پرورش 

  قارچ، بايد لوور نصب شود.

  

  بندي:سالن بسته .6

پرورش متصل  هاياين سالن به سالنباشد. و بخش بسته بندي متناسب با ميزان توليد مي  بندي مجهز به سردخانهسالن بسته .1
ندي و بهاي پرورش به ساختمان بستهها از سالنبايد به تناسب عبور و مرور تجهيزات و نحوه انتقال قارچها مي باشد. ابعاد در

اختمان عت سبندي است. وسو سالن بسته بندي شامل اتاق مسئول بسته بندي، سردخانهها ساخته شوند. ساختمان بستهسردخانه
باشد. فشار استاتيك هواي ساختمان بسته بندي، بايد كمتر از راهروي دستيابي بندي با توجه به ميزان توليد متفاوت ميبسته
 باشد.

  

  بخش كارگري و رفاهي: .3

بخش  هايساختمان هاي بخش كارگري و رفاهي در مزارع با ظرفيت توليد وتعداد نيروي انساني رابطه مستقيم دارد. ساختمان .1
 كاركنان و رفاهي بايد داراي گنجايش كافي باشد.

  

  بخش تأسيسات: .4

وسعت ساختمان تأسيسات متناسب با ظرفيت توليد واحد پرورش باشد. در ساختمان تĤسيسات، اگزوز ديگ بخار و سيستم  .1
ات، اختمان تĤسيسشكل بوده و حداقل يك متر از سطح هواسازها، باالتر باشد. وضعيت عايق بندي ديوارهاي س Hگرمايشي 

داراي حداقل ضريب تبادل حرارتي بوده تا از انتقال گرما به راهروي دستيابي و ساير قسمت هاي ساختمان توليد جلوگيري 
 شود. 
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  بخش انبار: .5

براي ساخت انبارها از سازه هاي مناسب استفاده شود. اين سازه ها بايد مقاوم، قابل نظافت بوده، امكان النه گذاري  .1
 حشرات، جوندگان و پرندگان در آن وجود نداشته باشد. 

  

  سيستم فاضالب: .6
ته و با يكديگر جدا نگه داشسيستم فاضالب در سالنهاي پرورش قارچ بگونه اي ساخته شود كه بتواند جريانات آب را از  .1

توجه به اهميت واژه كليد ( بهداشت ) شستشوي روزانه و مرتب سالن هاي پرورش ، توصيه مي شود در طول راهروي 
هر سالن خروجي هاي فاضالب تعبيه و با شبكه فلزي روي آن پوشيده شود. هر فاضالب بايد يك سيفون تخليه داشته 

زه مي بايست در باالي هر يك از آنها نصب شود تا در برابر حركت ليفتراك و ماشين باشد و يك شبكه فوالدي گالواني
آالت مورد استفاده مقاوم باشند. سيستم فاضالب سالن ها بايد از يكديگر مجزا باشند چون در غير اينصورت بيماري از 

  يك سالن به سالن ديگر انتقال مي يابد .

  

اجرايي پروژه احداث، بهسازي و نوسازي و توسعه گلخانه ها و واحدهاي -در مسائل فني در صورت مشاهده هرگونه تخلف :1تبصره
پرورش قارچ خوراكي توسط مهندس ناظر، ناظر مي بايست ضمن ارائه اخطار كتبي به كارفرما، تقاضاي رفع نقص، حداكثر ظرف مدت 

 ساعت  نمايد. 48

قص موجود، پس از اتمام مهلت موضوع تبصره باال، ناظر موظف است ظرف در صورت استنكاف كارفرما از رفع نقص يا نوا: 2تبصره
 ساعت، مراتب را به سازمان نظام مهندسي گزارش نمايد. 72مدت حداكثر 

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

ثالث و بازديد وي از محل اجراي طرح اقدام نموده، نتيجه بازديد را جهت تصميم گيري در خصوص رفع تعليق يا ابطال پروانه تاسيس 
 به كميته فني صدور پروانه هاي استان اعالم نمايد.

  

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

  تجهيزات مورد استفاده بايد در مقابل شرايط حاد محيطي و در مراحل گوناگون كشت قارچ مقاوم بوده و محافظت شود. .1
تمامي تجهيزاتي كه امكان دارد به نحوي با قارچ در تماس باشند، از موادي ساخته شوند كه سمي نبوده و با آن تركيب نشده، بو  .2

و مزه خاصي را انتقال ندهد. اين تجهيزات جاذب مواد خارجي نبوده و در برابر زنگ زدگي و خورندگي مقاوم باشد و نيز به آساني 
  و به دفعات تميز و ضدعفوني شود.
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ده و شاز چوب و مواد ديگري كه به خوبي تميز و ضد عفوني نمي شود، استفاده نشود. تجهيزات بايد به آساني تميز و ضدعفوني   .3
  قبل و بعد از انجام كار تميز و ضد عفوني گردد. از ظروف جمع آوري قارچ براي نگه داري ساير مواد استفاده نشود. 

برنامه نظافت و تعمير آن  ه در واحدهاي پرورش قارچ،به منظور جلوگيري از آلودگي هواساز و چيلر و ساير تجهيزات مورد استفاد .4
 ها تهيه شود.

  گيرند.هاي پرورش قارچ مورد استفاده قرار ميترين تجهيزاتي هستند كه در واحدمهمهواسازها  .5
 هاي سرمايي و گرماييهاي هواساز بايد داراي كوئيلشود. فنهاي هواساز براي هر سالن پرورش بطور جداگانه نصب ميسيستم .6

محفظه  بايست مد نظر قرار گيرد. بهتر استاست و مي ها بسته به شرايط آب و هوايي مناطق مختلف متفاوتباشند. ظرفيت كوئيل
 ها وجود داشته باشد.اختالط هوا در هواسازها، بزرگ باشد تا امكان استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت كوئيل

ي هواساز مجهز به دو دستگاه دمپر جهت هواي تازه و هواي گردشي باشد. هوا و فشار موردنياز توسط فن هواساز، توان برودت .7
موردنياز توسط كويل سرمايي، توان حرارتي موردنياز توسط كويل حرارتي و دي اكسيدكربن توسط دمپر هواي تازه تنظيم مي شود. 

  چنين هواسازي موجب بهبود كيفيت و عملكرد در واحد سطح توليد قارچ خوراكي مي شود. 
) وجود نداشته باشد زيرا بر اثر مرور Air washerاز (ها، در هواسازها بخش رطوبت سگردد براي محافظت از كوئيلتوصيه مي .8

 گردد. زمان امالح موجود در آب بر روي كوئيل ها رسوب كرده و باعث تخريب كوئيل و افزايش هزينه مي

اش پبراي تأمين رطوبت مورد نياز سالن توليد، نازل هاي آب در ابتداي كانال هوادهي قرار گرفته و آب به صورت           مه  .9
گيرد استفاده كرده و بخار و هوا را وارد توان از نازل بخار كه در ابتداي كانال هوادهي قرار ميشود. در زمستان مي(اسپري) توزيع مي

) نيز براي مرطوب نمودن ديوارها و كف سالن Foggerتوان از دستگاه مه پاش (سالن نمود. عالوه بر استفاده از روش نازل آب، مي
 ع به منظور تأمين رطوبت سالن پرورش استفاده نمود .و در مجمو

نحوه استقرار هواساز در راهروي دستيابي به گونه اي باشد كه محور فن هواساز در راستاي مركز سالن توليد باشد. كانالهاي انتقال  .10
 هوا بهتر است از سقف و بين دو رديف قفسه بندي سالن عبور نمايد. 

شود. هواساز سالن پرورش قادر به ايجاد شرايط مطلوب س سطح زيركشت هر سالن محاسبه ميظرفيت هوادهي هواساز براسا .11
 شامل ايجاد فشار، حجم هوا، ايجاد رطوبت، ايجاد حرارت، تĤمين اكسيژن و فيلتر نمودن هوا باشد. 

متناسب با ابعاد كانال هواي  رود. ابعاد اگزوزهاي تعبيه شده،به منظور تنظيم فشار هواي داخل سالن پرورش قارچ به كار مي .12
گيرد. در هر سالن پرورش، اگزوز براي خروج هواي سالن پرورش وجود داشته باشد. اگزوز در انتهاي سالن پرورش ورودي قرار مي

 هاي خروجي) قرار داده شود. به منظور جلوگيري از ورود حشرات نصب توري با شبكه ريز روي اگزوز ضروري(بر روي ديوار يا درب
شود. به منظور خروج دي اكسيدكربن، بهتر است اگزوز در فاصله نزديك به سطح زمين قرار و نصب لوور بر روي اگزوزها توصيه مي

  داده شود.
كند به نحوي كه فشار هواي سالن پرورش را از فشار شود. اين لوورها به صورت وزني عمل ميلوور بر روي اگزوزها نصب مي .13

  باالتر  نگه داشته و هواي اگزوز تخليه مي شود. هواي راهروي دستيابي،
هر هواساز به يك دستگاه تنظيم كننده دور موتور (اينورتر) مجهز باشد كه هواي مورد نياز سالن پرورش را با كاهش و يا افزايش  .14

  شود.دور فن تنظيم نموده و از اتالف انرژي جلوگيري 
هاي هاي پرورش قارچ، استفاده از دماسنج و رطوبت سنج به تعداد سالندر سالنبه منظور كنترل دما و رطوبت و دي اكسيد كربن  .15

  باشد.پرورش قارچ ضروري مي
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ير، گساز، ديگ بخار، ديگ آب گرم، سختيپاش يا رطوبتساير تجهيزات مورداستفاده در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي عبارتند از مه

 هاي پرورش، سكوهاي متحرك قارچ چيني،بندي سالنها و تجهيزات آبياري، طبقهور، پمپتجهيزات سردخانه، چيلردرصورت نياز، ژنرات
بندي، وسايل الكتريكي، وسايل نوررساني، دستگاه رافلر ، دستگاه آالت بستهها و ماشينمنابع ذخيره سوخت و آب، تجهيزات، دستگاه

... مي باشند  هاي پرورش، سنسورها و، تجهيزات و ابزار كنترلي سالنهد فيلينگ، تجهيزات كامپيوتري اتاق كنترل، ماشين تخليه سالن
 كه متناسب با ظرفيت توليد پرورش قارچ خوراكي طراحي و نصب مي شوند. 

  
  ميزان آب، برق، سوخت .1

ورت صميزان سوخت موردنياز به تناسب طرح و شرايط اقليمي بر اساس دستورالعمل ابالغي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي  .1
  مي پذيرد.

ها، ضد عفوني، ديگ بخار، چيلر، ديگ آب گرم، آبياري و ... محاسبه ميزان آب مورد نياز جهت كليه مصارف شامل شستشوي سالن .2
  مي گردد كه به تناسب طرح و شرايط اقليمي بر اساس ضوابط ابالغي وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي گردد.

  هاي دستگاههاي برقي براساس برآورد طرح محاسبه ميشود. ميزان برق نيز به تناسب حجم و ظرفيت .3

 

  اصول بهداشتي و ايمني  -3-2-1-6
رعايت اصول و ضوابط بهداشتي در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي به دليل تاثيري كه در كيفيت قارچ و تامين سالمت جامعه      

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

  الف) ضوابط مرتبط با بهداشت فردي كاركنان شاغل در واحد هاي پرورش قارچ خوراكي 

  ب) ضوابط مرتبط با بهداشت ساختمان و فضاهاي مرتبط با پرورش، نگهداري، بسته بندي و حمل ونقل قارچ خوراكي

  

  الف) ضوابط و مقررات مربوط به بهداشت فردي كاركنان 

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

  بود بهداشت كاركنان در واحدهاي پرورش قارچ فراهم آورند كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود : الزم را براي به

كارگران بايد داراي لباسهاي كار مخصوص باشند. لباس هاي كارگران بايد تميز بوده و مانع از آلوده شدن قارچ از طريق تماس  -1
  با بدن، مواد آرايشي و دارويي گردد.
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  كفش و دمپايي هاي جلوباز و پيراهن هاي بدون آستين خودداري نمايند.از پوشيدن  -3

كارگران بايد قبل از خروج از محوطه هاي پرورش قارچ خوراكي و ورود به بخشهاي ديگر مانند نهار خوري و استراحت گاه،  -4
  لباس هاي كار خود را تعويض نمايند.

ز هر بار خروج از محيط كار و يا استفاده از سرويس هاي بهداشتي، دستهايشان كارگران واحدهاي پرورش قارچ خوراكي بايد پس ا -5
  را بشويند.

  كارگران واحدهاي پرورش قارچ بايد از كاله و يا سربند استفاده كنند تا از انتقال مو به درون سبد يا بسته قارچ جلوگيري شود.  -6 

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

  زخم هاي موجود بردست كاركنان بايد بوسيله باند هاي غير قابل نفوذ پوشانده شده و روي آن دستكش  پوشيده شود. -8

  قارچ هايي كه در تماس با افراد آلوده بوده اند، بايد دور ريخته شود. -9

در سالن هاي پرورش قارچ خوراكي نبايد از زيور آالتي مانند گوشواره، گردنبند، و يا انگشترهايي كه داراي نگين هستند،  -10
  استفاده شود.

  مصرف مواد غذايي، نوشيدني ها، آدامس و سيگار در سا لنهاي پرورش قارچ خوراكي ممنوع است. -11

در واحد رفت و آمد دارند، بايد روپوش مناسب بپوشند و قبل از ورود به محل بازديدكنندگان و تمامي افرادي كه به نحوي  -12
توليد، كفش ها را تميز نموده و كف آن را با مواد ضد عفوني كننده مناسب كه جلوي در ورودي و در حوضچه مخصوص قرار دارد، ضد 

  باشند.عفوني نموده و موظف به رعايت موارد بهداشتي 

  

  ربوط به بهداشت ساختمان وفضاهاي پرورش قارچب) ضوابط و مقررات م

واحد هاي پرورش قارچ خوراكي بايد كامال از واحدهاي كمپوست سازي مجزا بوده و واحد كمپوست سازي نبايد در جهت وزش  -1
  باد غالب به طرف سالنهاي پرورش قارچ خوراكي، احداث شود.

ت سازي به يكديگر، رفت و آمد بين آنها بايستي درحداقل ممكن و در صورت نزديك بودن واحد پرورش قارچ و واحد كمپوس -2
  كنترل شده باشد.

  مواد اوليه دريافتي مي بايست عاري از آلودگي باشد.    -3

  تهيه كمپوست بايد بر مبناي اصول علمي باشد تا باعث كاهش ميكروارگانيسم هاي مضر به حد مجاز و قابل قبول گردد. -4

  ي از آلودگي خاك پوششي با آفات و فاضالب، در فضاي خشك و سرپوشيده، نگهداري شوند.به منظور جلوگير -5
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زمين محل احداث واحد پرورش قارچ بايد عاري از علف هاي هرز، چمن، آشغال، وسائل و قطعات غير ضروري و آبهاي راكد  -6
  باشد.

  ) مورد تعمير و بازسازي قرار گيرد.ساختمان ها بايد به منظور جلوگيري از ورود آفات و يا آب (رطوبت -7

  خروجي هاي سالن (درها و پنجره ها) بايد كامال سالم بوده و درزبندي شوند. -8

  مسير جريان هوا به  سا لن هاي پرورش قارچ بايد تميز نگه داشته شده و عاري از آشغال و آلودگي باشد. -9

  ساختمان خارج شود.ضايعات بايد در ظروف دردار جمع آوري و هر روز از  -10

  ظروف برداشت قارچ خوراكي بايد تميز و ضدعفوني شوند. -11

اگر ظروف محتوي قارچهاي برداشت شده، بالفاصله بسته بندي نمي شوند مي بايست تا هنگام بسته بندي، بوسيله كاغذ و  -12
  يا پوشش هاي پالستيكي پوشانده شوند.

  كردن پايه هاي قارچ برداشت شده به كار مي رود، بايد تميز و ضدعفوني شده باشد.وسايلي مانند كارد كه براي كوتاه  -13

دستشويي ها و سرويس هاي بهداشتي در خارج از فضاي سالن پرورش و به فاصله مناسب ساخته شود و داراي امكانات آب  -14
  گرم، صابون، حوله كاغذي و سطل زباله باشند.

  وزانه تخيله و از محوطه پرورش خارج شوند.سطل هاي زباله بايد بطور ر -14-2

  

  ج) ضد عفوني كردن

واحد پرورش قارچ بايد برنامه مدون و زمان بندي شده اي براي نظافت و ضد عفوني كردن داشته باشد. مواد پاك كننده و ضدعفوني 
مل ارچ، مناسب باشد و مطابق با دستورالعكننده مورد استفاده بايد مورد تأييد مراجع قانوني و ذي صالح  كشور بوده و براي مصرف ق

مندرج بر روي بسته بندي آنها استفاده شود. از قرار دادن ظروف محتوي مواد شوينده و ضد عفوني كننده در مجاورت قارچ ها، بايد 
  ممانعت به عمل آيد.

  د) ايمني  

  ود.تجهيزات  اطفاء حريق در قسمت هاي مناسب نصب شده و سالم بودن آنها كنترل ش .1
  عاليم و تابلو هاي هشداردهنده، ايمني و بهداشت در محل هاي مناسب نصب شود.  .2
  هاي اضطراري و كليد و قطع كننده اصلي مشخص شوند.تمامي خروجي .3
  باشد.تسهيالت الزم جهت كمك هاي اوليه در واحد توليدي موجود  .4
 سيستم دوربين مدار بسته .5
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  بيمه : -3-2-1-7
با توجه به اينكه حجم سرمايه گذاري در گلخانه ها و واحدهاي پرورش قارچ خوراكي قابل توجه بوده و از طرف ديگر عوامل      

خطر از جمله زلزله، تگرگ، سرما، برف، سيل، طوفان، گرما، سرقت، قطع برق، دود زدگي و متصاعد شدن گازهاي آالينده و غيره باعث 
  ن گلخانه و واحدپرورش قارچ الزم و ضروري است.خسارت مي شود، بيمه نمود

  بيمه به صورتهاي زير اعمال مي شود:

  بيمه محصوالت گلخانه اي -الف 

  بيمه سازه هاي گلخانه اي (در برابر طوفان، بادشديد، برف و سرما، تگرگ، آتش سوزي و ... ) -ب 

  بيمه قارچ خوراكي –ج 

  (در برابر زلزله، آتش سوزي، سيل و ... )بيمه ساختمان واحد پرورش قارچ خوراكي  -د

 بيمه مواد اوليه و محصول واحدهاي كمپوست سازي (دربرابر آتش سوزي، سرماي شديد و يخبندان و قطع برق و سرقت و ...) - ه
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 فصل چهارم

 مجتمع گلخانه
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  مجتمع گلخانه اي -4-1

هكتار با رعايت ضوابط  5مجموعه اي است كه در آن واحدهاي گلخانه اي و يا قارچ خوراكي به صورت متمركز در اراضي باالي   
فني و در مكانهاي مناسب و بر اساس نتايج تاييد شده مطالعات صورت گرفته توسط مهندسين مشاور مطالعاتي ذيصالح و داراي 

اي زيرساختها و تاسيسات زيربنائي مورد نياز با هدف تكميل زنجيره توليد  ايجاد مي گردد و در رتبه از مراجع قانوني و پس از اجر
آن گروهي از توليدكنندگان در قالب واحدهاي مستقل فعاليت مي نمايند كه ممكن است بصورت مالكيت واحد و يا در قالب نظام 

  هاي بهره برداري خاص اداره گردد.

توسط سازمانهاي جهاد كشاورزي استان با اعتبارات دولتي (زير ساختها) احداث طبق ضوابط مربوطه به تبصره : مجتمع هايي كه   
  متقاضيان واجد شرايط واگذار مي گردد مشمول ضوابط خاص خود مي باشند.

  

  اهم اهداف احداث مجتمع هاي گلخانه اي و پرورش قارچهاي خوراكي: .1

  كشاورزي پايدارمبتني برتجميع فرآيند توليد، فرآوري و بازاريابي ـ ساماندهي و توسعه واحدهاي جديد درقالب1

  ـ تسهيل و تسريع در انتقال دانش فني و يافته هاي تجربي2

  ـ ايجاد فضاي متمركز مديريتي براي ارتقاء بهره وري توليد وتوزيع خدمات فني و تكنولوژي3

  بر فناوري و دانش محوريـ ايجاد زمينه اشتغال پايدار براي متخصصين كشاورزي مبتني 4

  ـ تسهيل فرآيند بازاريابي محصوالت گلخانه اي توليدي5

  ـ امكان تشكيل تعاونيها و تشكلهاي كارآمد توليدي با توجه به قرابت توليدكنندگان6

ناسب م مـ امكان ايجاد زنجيره هاي مناسب توليد، بسته بندي، انبارداري، حمل ونقل داخلي و بين المللي به دليل وجود حج7
  محصول

 ـ  كاهش هزينه هاي توليد8

  

  شهرك گلخانه اي -4-2

مجموعه اي است كه در آن مجتمع هاي گلخانه اي و يا قارچ خوراكي به صورت متمركز با رعايت ضوابط فني و با ايجاد زنجيره 
اتي گرفته توسط مهندسين مشاور مطالعارزش ( توليد تا عرضه) و در مكانهاي مناسب و بر اساس نتايج تاييد شده مطالعات صورت 

ذيصالح و داراي رتبه از مراجع قانوني و پس از اجراي زيرساختها و تاسيسات زيربنائي مورد نياز توسط شركت شهرك هاي كشاورزي 
د واجد ابا هدف ايجاد و يا تكميل زنجيره توليد تا عرضه محصوالت محيط كنترل شده ايجاد مي گردد و جهت بهره برداري با افر

  شرايط واگذار ميگردند.
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زنجيره توليد تا عرضه محصوالت محيط كنترل شده: مجموعه اي از فعاليت هاي توليدي (كاال و خدمت) كه به طور طولي  -4-2-1
  مكمل يكديگر مي باشند و به توليد يك يا چند محصول منجر مي شوند.

شده: هر بخش از زنجيره  كه توليد كاال و خدمت    مي نمايد كه حلقه زنجيره توليد تا عرضه محصوالت محيط كنترل  -4-2-2
  شامل فعاليت تامين نهاده، ماشين آالت، توليد و فراوري و خدمات توزيع و بازاريابي محصوالت گلخانه اي و قارچ خوراكي مي باشد.

  والت گلخانه اي را دارا باشد.زنجيره درجه يك: زنجيره اي است كه تمام حلقه هاي زنجيره توليد تا عرضه محص -4-2-3

زنجيره درجه دو: زنجيره اي است كه عالوه بر حلقه توليد و پرورش، داراي دو حلقه ديگر از زنجيره توليد تا عرضه محصوالت  -4-2-4
ره ر از زنجيگلخانه اي باشد. درمورد زنجيره قارچ خوراكي، عالوه بر حلقه پرورش و حلقه فراوري قارچ خوراكي، داراي يك حلقه ديگ

  توليد باشد. 

  

  مزاياي ايجاد زنجيره توليد تا عرضه محصوالت محيط كنترل شده  4-2-5

  

افزايش كارايي اقتصادي و بهره وري در توليد محصول با توجه به افزايش كارايي فني و بهبود شاخص هاي كاركردي واحدها از  .1
  طريق: 

 عدم تامين نهاده ها و يافتن بازار. كاهش ريسك هاي متعدد از جمله ريسك قيمت و توليد، .2

افزايش ارزش افزوده محصول توليدي و به تبع آن درآمد توليدكنندگان از طريق حذف واسطه ها با ايجاد يكپارچگي حلقه هاي  .3
 زنجيره.

 برنامه ريزي براي توليد مستمر در طول سال در راستاي تنظيم و ثبات پايدار قيمت ها و انضباط و تعادل بازار.  .4

 كاهش مصرف آب از طريق افزايش راندمان توليد. .5

 مديريت آفات و بيماريها. .6

 افزايش توان علمي و تحقيقاتي .7
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باالبردن كميت و كيفيت توليد از طريق درجه بندي كيفي و استانداردسازي محصول و در نتيجه ايجاد مطلوبيت و رضايت مندي  .8
  از كاالي توليدي در مصرف كننده نهايي.

 فرايند توليد تا عرضه محصوالت گخانه اي و قارچ خوراكي.كاهش ضايعات  .9

 فراهم شدن زمينه صادرات محصول از طريق بهبود كيفيت و تنوع محصوالت و ايجاد برند و نام تجاري. .10

 استفاده از ظرفيت هاي خالي صنايع جانبي به عنوان حلقه هاي زنجيره تامين در فرآيند يكپارچه سازي توليد. .11

زمينه هاي الزم براي ورود متخصصان و فارغ التحصيالن بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي مرتبط و افزايش فراهم نمودن  .12
 اشتغال و تثبيت شغل.

 حلقه هاي موجود در زنجيره اقتصادي توليد محصوالت محيط كنترل شده .13

  

  تامين نهاده ها:-1

ي (از جمله كشت بافت، بستركشت، بذر، بذور هيبريد سبزي و تامين نهاده هاي الزم براي توليد محصوالت گلخانه اي و قارچ خوراك

، قلمه، نهال، نشاء و نشاي پيوندي (سبزي و صيفي ، گل و گياهان زينتي)، پياز، كود و سم كشاورزي، اسپان قارچ، بستركشت 1Fصيفي 
  (كمپوست) و خاك پوششي براي توليد قارچ خوراكي ).

  توليد و پرورش: -2

  كنترل شده (سبزي و صيفي، گل و گياهان زينتي و قارچ خوراكي) شامل محصوالت محيط 

 فرآوري: -3

 واحدهاي جمع آوري كننده، درجه بندي و بسته بندي محصوالت محيط كنترل شده. .1

  انبارها و سردخانه هاي داراي استاندارد الزم براي حفظ و نگهداري محصوالت محيط كنترل شده. .2

  كنترل شده.واحدهاي فرآوري محصوالت محيط  .3

 توزيع و بازاررساني: -4

  حمل و نقل سرد مجهز به كانتينر هاي استاندارد حمل و نقل محصوالت محيط كنترل شده. .1
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  شركت ها و واسطه هاي صادراتي محصوالت محيط كنترل شده. .2

يجاد در  اراضي دولتي ادر صورتي كه كليه حلقه هاي زنجيره توليد محصوالت محيط كنترل شده در شهرك گلخانه اي كه  :1تبصره 
و يا تكميل گردد، كليه پروانه ها و مجوزهاي الزم براي توليد تا عرضه محصوالت محيط كنترل شده به منظور سهولت و تسريع كار 

  توسط شركت شهرك هاي كشاورزي صادر مي گردد.

مطابق مقررات و ضوابط اجرايي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي كه با مالكيت واحد، متقاضي ايجاد مجتمع گلخانه اي  : 2تبصره
مربوطه باشند مي توانند از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به اخذ پروانه  اقدام نمايند و  نياز به طي 

  مراحل اداري از طريق شركت شهرك هاي كشاورزي نمي باشد.

 

  

 


