
  »برداري گلخانه مدارك و شرايط الزم جهت صدور و يا تمديد پروانه بهره«
  

ف ط) ا ت  را : داری  همدید رپوا صدور و یا الزم  خا   گ
 ها يماريب و آفات گسترش از پيشگيري عمليات اجراي منظور به يا گلخانهگلخانه طبق استاندارد نظام وضعيت مطلوب      

 :گردد رعايت زير بهداشتي اقداماتل و اعما

 ها. پشته و شامل رعايت شيب (شيب طولي و عرضي) و تسطيح بستر كاشت و رعايت فاصله بين جويبسترسازي مناسب  )1

 و نياز خاك. كشت نوع و محصول نوع به توجه با (كودهاي آلي و حيواني، شيميايي و... ) مناسب بسترهاي از استفاده )2

 .برگي) 4(مرحله انجام كاشت و سبز شدن گياه  )3

 .)متر يسانت 40و فاصله روي رديف  متر يسانت 80تا  60بين رديف  فاصله كاشت (فاصلهتراكم بوته و رعايت  )4

 به با توجه يا گلخانه واحدهاي اطرافداخل و  هرز يها علف بردن بين زاكامل ( صورت بهرعايت بهداشت زراعي گلخانه  )5

 .رعايت نظافت داخل و محوطه اطراف گلخانهو  )ها آن در زا يماريب عوامل اكثر گذراني زمستان

 .ه)گلخان نظام مطابق( ها گلخانه قانوني حريم عايتر )6

 .ها گلخانه اطراف و مزارع يها جاده يزير شن )7

 ، بدون سوراخ يا منافذ و محكم نمودن آن با بست مخصوص.دار UV نصب پالستيك استاندارد )8

 .اي) پارچه يها يتور(صرفاً استفاده از  غيره و تهويه يها چهيدر تمامي در مناسب حشره ضد يها يتور نصب )9

 .(نواري)اي  قطرهو اجراي صحيح سيستم آبياري  آب پمپاژ مسير در شني فيلترهاي نصب )10

  .ها يناودان آب خروج جهت گلخانه اطراف يها كانال و ها جويچه ايجاد )11
 و حشرات ورود از جلوگيري منظور به قوي دمنده فن نصب همراه به ها گلخانه ورودي محل در انتظار اتاقك تعبيه )12

 .يضدعفون حوضچه تعبيه

 .(كارت زرد، آبي و...) حشرات كننده جذب يها كارت نصب )13

 يكمتري  540(نصب فن به ازاي هر سالن  محصول نوع و منطقه اقليم بر اساس تهويه مناسب سيستماجراي  )14
 .ها گلخانه مناسب رطوبت ميزان رعايتو  عدد)

(براي كاشت  محصول نوع و منطقه اقليم به توجه با انداز هيسا سيستم اجرايو  ها گلخانه مناسب نور ميزان رعايت )15
 .در فصل بهار)

 .(براي كاشت در فصل پاييز) هاي گرمايشي ، نصب و سرويس كامل سيستمها گلخانه مناسب حرارت ميزان رعايت )16

  مترمكعب فضا، يك دستگاه هيتر؛ 3000تعبيه هيتر مناسب و استاندارد به ازاي هر   -
  .مترمكعب، يك دستگاه هيتر 2000به ازاي هر هاي دمنده هواي گرم  يا كورهساز  دستاي  هيترهاي كوره  -

 باشد. مترمكعب مي 3000متري برابر با  540سالن  هرتقريباً متري)  5/5(با ارتفاع بلند  هاي در گلخانه*توضيح: 

يا اتاقك  و زيرخاك جمله من( بوده سرپوشيده محيط در بايد المقدور يحت و هخارج از گلخان سوخت مخزن )17
 .شود محافظت كامالً يزدگ خي و سرما برابر رتا د، سوخت انتقال لولهچنين  هم...) مخصوص و



 متر. سنج، لوكس نصب دماسنج ماكزيمم و مينيمم ديجيتال، رطوبت )18

 .خاك بدون كشت بسترهاي و سكوها ،خاكي كشت بسترهاي مناسب ضدعفوني )19

 .)زرد نوري طيف به نزديك و زردرنگل يوسا و ارس كلبا از استفاده عدم( مناسب كفش و كار لباس از استفاده )20

 .سموم ضد يها ماسك از استفاده )21

 نصب تابلو مشخصات گلخانه و اطالعات كاشت (به ازاي هر سالن يك تابلو مجزا). )22

 .ها گلخانه ازيموردن ادوات و ابزارآالت يضدعفونتهيه و  )23

 .گلخانه در كار از بعد و قبل كارشناسان و كارگران نظافت منظور به گرم آب دوش يا و حمام تعبيه )24

 ...).و يبهداشتاي (استخر، انبار، اتاق كارگري، سرويس  رعايت سطح ابنيه موردنياز متناسب با مساحت واحد گلخانه )25

 انجام بيمه محصول گلخانه. )26
  

مدید رپوا ب ت  رک الزم  دا : ی دار ه)  خا   گ
 مدارك هويتي (تصوير شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت، مدرك تحصيلي) )1

 هاي فاقد سند، ارايه گواهي مالكيت از اداره ثبت و اسناد) (در زمين معتبرمحضري  نامه اجارهو يا زمين سند  ارايه اصل )2

 در دفاتر رسمي آن شده تمام صفحات و يك نسخه تصوير برابر اصل ي آببردار بهرهارايه اصل پروانه  )3

 به همراه يك نسخه تصوير آن يبردار بهرهاصل پروانه  )4

 دو قطعه 4*3عكس پرسنلي  )5

 به همراه مهر گلخانه مربوطه يها فرمتكميل  )6

 صدور پروانه تومان بابت حق تمبر 000/5قبض ماليات  )7

 نسخه 2 )يريگ رهكد نام در سامانه نظام مهندسي ( رسيد ثبت )8

 شركت نازرشدواريزي  يها شيفاصل   )9
  

ت صدور و یا ) ج ه  ا : داری  همدید رپوا زمان  خا   گ
اقدامات مذكور با در دست داشتن  انجامداران موظف به رعايت تمامي شرايط باال بوده و پس از  گلخانه -

به واحد اجرايي نظام مهندسي شهرستان مراجعه  ،روز قبل از پايان اعتبار پروانه قبلي 30مدارك الزم، 
  فرمايند.

دار ملزم به رفع نقص يا  ، گلخانهشده اعالمشرايط يا عدم رعايت وجود نقص  در صورتپس از انجام بازديد،  -
  باشد. مي پرداخت هزينه بازديد مجددنواقص موجود و 

و مسئوليت تمامي عواقب ناشي از  رديگ ينمدر صورت عدم رعايت شرايط مذكور، تمديد پروانه انجام * تذكر: 
  .باشد دار مي عدم تمديد پروانه به عهده گلخانه

  
  نظام مهندسي كشاورزي شهرستان سراوانسازمان واحد اجرايي 


