
 ها تا سایر واحدهای تولیدیفواصل گلخانه -1جدول 

 سطح بندی نوع واحد تولیدی، صنعتي و خدماتي ردیف
 فاصله
 )متر(

 صنایع غذایي 1

 0 1سطح 

 50 2سطح 
 100 3سطح 
 150 4سطح 

 صنایع بهداشتي و آرایشي 2
 0 1سطح 

 0 2سطح 

 ه به داممراكز پرورش دام )اماكن دامي( و صنایع وابست 3

 0 1سطح 

 50 2سطح 
 100 3سطح 
 150 4سطح 
 200 5سطح 
 250 6سطح 
 300 7سطح 

 300 1سطح  *صنایع دارویي 4

 500 2سطح 

5 
سایر صنایع و مراكز خدماتي شامل صنایع نساجي، چرم، سلولزی،  

فلزی،كاني غیرفلزی، شیمیایي، برق و الكترونیك، كشاورزی، 
 *ازی و مراكز خدماتيماشین س

 **50 1گروه 

 100 2گروه 
 150 3گروه 
 200 4گروه 
 300 5گروه 
 500 6گروه 
 1000 7گروه 

 عوارض طبیعي 6
 50 حریم رودخانه

 200 حریم دریا
 

 صنايع غذايي ارزيابي گرديد. 2ها معادل سطح ، گلخانه5و  4* براي تعيين فواصل رديف 

 متر مي باشد. 300متر و  50واحد گلخانه تا واحد پرورش قارچ خوراكي بدون عمليات كمپوست سازي و داراي عمليات كمپوست سازي ، به ترتيب ** فاصله 

 

 

 

 



 سازي تا ساير واحدهاي توليديفواصل واحدهاي پرورش قارچ خوراكي بدون عمليات كمپوست -2جدول 

 ح بندیسط نوع واحد تولیدی، صنعتي و خدماتي ردیف
 فاصله
 )متر(

 صنایع غذایي 1

 150 1سطح 

 200 2سطح 
 300 3سطح 
 500 4سطح 

 صنایع بهداشتي و آرایشي 2
 100 1سطح 

 200 2سطح 

 مراكز پرورش دام )اماكن دامي( و صنایع وابسته به دام 3

 150 1سطح 

 200 2سطح 
 250 3سطح 
 300 4سطح 
 500 5سطح 
 1000 6سطح 
 1500 7سطح 

 صنایع دارویي* 4
 300 1سطح 

 500 2سطح 

5 
سایر صنایع و مراكز خدماتي شامل صنایع نساجي، چرم، 

سلولزی، فلزی،كاني غیرفلزی، شیمیایي، برق و الكترونیك، 
 كشاورزی، ماشین سازی و مراكز خدماتي*

 **50 1گروه 

 100 2گروه 
 150 3گروه 
 ***200 4گروه 

 300 5گروه 
 500 6گروه 
 1000 7گروه 

 

كمیته فني قارچهای خوراكي، واحدهای پرورش قارچ خوراكي  17/5/89، بر اساس تصمیمات جلسه مورخ 5و  4برای تعیین فواصل ردیف  *

 صنایع غذایي ارزیابي گردید. 2بدون عملیات كمپوست سازی معادل سطح 

  متر و 50به ترتیب  ،فاصله واحد گلخانه تا واحد پرورش قارچ خوراكي بدون عملیات كمپوست سازی و دارای عملیات كمپوست سازی** 

 متر مي باشد. 300

             متر و فاصله  واحد پرورش قارچ خوراكي 200 ،فاصله دو واحد پرورش قارچ خوراكي بدون عملیات كمپوست سازی از یكدیگر ***

با رعایت فیلتراسیون،   ،دون عملیات كمپوست سازی تا واحد پرورش قارچ خوراكي دارای عملیات كمپوست سازی و یا واحد كمپوست سازیب

 متر مي باشد. 300



 فواصل واحدهاي كمپوست سازي و يا واحدهاي پرورش قارچ خوراكي داراي عمليات كمپوست سازي تا ساير واحدهاي توليدي -3جدول 

 سطح بندی ع واحد تولیدی، صنعتي و خدماتينو ردیف
 فاصله
 )متر(

 صنایع غذایي 1

 500 1سطح 

 1000 2سطح 

 2000 3سطح 

 2500 4سطح 

 صنایع بهداشتي و آرایشي 2
 250 1سطح 

 1000 2سطح 

 مراكز پرورش دام )اماكن دامي( و صنایع وابسته به دام 3

 1000 1سطح 

 1000 2سطح 

 1000 3سطح 

 1000 4سطح 

 1500 5سطح 

 2000 6سطح 

 2500 7سطح 

 صنایع دارویي* 4
 1000 1سطح 

 1500 2سطح 

5 
سایر صنایع و مراكز خدماتي شامل صنایع نساجي، چرم، 

سلولزی، فلزی،كاني غیرفلزی، شیمیایي، برق و الكترونیك، 
 كشاورزی، ماشین سازی و مراكز خدماتي*

 **150 1گروه 

 200 2گروه 

 250 3گروه 

 ***300 4گروه 

 500 5گروه 

 1000 6گروه 

 1000 7گروه 

 

كمیته فني قارچهای خوراكي، واحدهای كمپوستت ستازی و یتا  17/5/89، بر اساس تصمیمات جلسه مورخ 5و  4برای تعیین فواصل ردیف  *

 مراكز پرورش دام ارزیابي گردید. 4زی معادل سطح واحدهای پرورش قارچ خوراكي دارای عملیات كمپوست سا

متتر و  50بته ترتیتب  ،فاصله واحد گلخانه تا واحد پرورش قارچ خوراكي بدون عملیات كمپوست سازی و دارای عملیات كمپوست سازی  **

 متر مي باشد. 300

متر و فاصله  واحد پرورش قارچ ختوراكي بتدون  200 دون عملیات كمپوست سازی از یكدیگر، فاصله دو واحد پرورش قارچ خوراكي ب * **

          بتا رعایتت فیلتراستیون، ،عملیات كمپوست سازی تا واحد پرورش قارچ خوراكي دارای عملیات كمپوست سازی و یا واحد كمپوست ستازی

 متر مي باشد. 300


