
  
  بندی فرآورده های غیرخوراکی دام و طیوربندی فرآورده های غیرخوراکی دام و طیور  بستهبسته/ / حریم بهداشتی واحدهای فراوری حریم بهداشتی واحدهای فراوری 

   ) )11( (  با سایر اماکن  دامی، صنایع وابسته، عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی  با سایر اماکن  دامی، صنایع وابسته، عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی 
  های  فراورده  

  غیرخوراکی دام
  های  فراورده

 غیرخوراکی طیور

  500  1000  اصالح نژادی و تحقیقاتی
  250  500  )شیری و گوشتی( داشتی 

واحدهای پرورش  و 
نگهداری گاو 

  یشوگاوم
  

  200  300  پرواربندی

  500  1000  اصالح نژادی  و تحقیقاتی
 250  500  داشتی 

واحدهای پرورش و 
  نگهداری گوسفند و بز

 200  300  پرواربندی  
واحدهای پرورش و   250  500  داشتی

  200  300  پرواری  نگهداری شتر
  500  1000  اصالح نژادی و تحقیقاتی

  250  500  واحدهای نگهداری سیلمی
  250  500  پرورش، نگهداری  اسب و استر، تکثیر

واحدهای تکثیر، 
پرورش و سوارکاری 

  اسب و استر
  250  500  کانونهای سوار کاری و پرورشگاه ها و واحدهای تربیت اسب

  500  300  خرگوش و نوتریا
حیوانات  پوستی و   500  300  چین چیال و حیوانات آزمایشگاهی

  آزمایشگاهی
  500  300  وروباه) پلی کت( ،و ایلتیس) خز( سمور

  500  500    سگ و گربه 
  5000  3000  الین

  3000  1000  اجداد
  1000  500  مادر

  مراکز پروش ماکیان
  )مرغ و خروس( 

  500  300  پولت و تخمگذار گوشتی
   ماکیانسایر  1000  500  مادر

  500  300  پرورشی
  250  50    پرندگان زینتی

  زنبورعسل  -  -  پرورش ملکه
  -  -  زنبورداری

می
ن دا

ماک
ا

  

  300  500  عرضه و کشتاری  میادین دام
  1000  500  جوجه کشی

  500  500   آبزیان،خوراک دام و طیور
  500  500  کارخانجات  تبدیل ضایعات

  500  500  کشتارگاه دام
  500  500  کشتارگاه طیور

  500  500  سردخانه مواد پروتئینی
دام  500  500   خوراکی-های خام دامی بسته بندی فرآورده/ کارگاههای فرآوری 

 به 
ته 

ابس
ع و

صنای
  

  کارخانجات

  -  -  غیرخوراکی  -های خام دامی بسته بندی فرآورده/ کارگاههای فرآوری
  2000  2000   نفر جمعیت000/500بیش از 

  کمحدوده شهر و شهر  1000  1000   نفر جمعیت000/500 تا000/50بین 
  500  500   نفر جمعیت000/50کمتر از 
  500  500   خانوار100بیش از 

ونی  200  200   خانوار25-100بین  
سک

ق م
ناط

م
  محدوده روستا  

  200  200   خانوار25کمتر از 

  



  
  بندی فرآورده های غیرخوراکی دام و طیوربندی فرآورده های غیرخوراکی دام و طیور  بستهبسته/ / حریم  بهداشتی واحدهای فراوری حریم  بهداشتی واحدهای فراوری 

   ) )22( (  با سایر اماکن  دامی، صنایع وابسته، عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی با سایر اماکن  دامی، صنایع وابسته، عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی
  های  فراورده  

  غیرخوراکی دام
  های  فراورده

 غیرخوراکی طیور

 )٭1(  )٭1(   غذاییصنایع
 )٭1(  )٭1(   کوچکصنایع
  صنایع )٭1(  )٭1(   متوسطصنایع

 )٭1(  )٭1(   بزرگصنایع
  500  500  منطقه ای

  حریم فرودگاه 1000 1000  اصلی
 2000 2000  بین المللی

  حریم جاده - -  فرعی
 150 150  اتوبان و اصلی

اتی
یس

تاس
ض 

عوار
  

  200  200  حریم راه آهن
  100-50  100-50  حریم رودخانه

ض 
عوار طب

عی
ی

  1000  1000  حریم دریا  
  .گردد بندی صنایع تعیین و اجرا می  فواصل براساس معیارهای طبقه-٭1           

  
کارخانـه کـرک و موکـشی،       :بنـدی فـراورده هـای غیرخـوراکی دام عبارتنـد از               بـسته /  واحدهای فراوری    -1یادآوری

فراوری پوست ، چـرم و سـاالمبور،        / رگاه عمل آوری    شویی، کارگاه فراوری و بسته بندی کود دامی ، کا           کارگاه پشم 
  .کارگاه لش گیری روده و غیره

کارخانـه پرشـویی، کارگـاه      :بندی فـراورده هـای غیرخـوراکی طیـور عبارتنـد از               بسته/  واحدهای فراوری    -2یادآوری
  .پرخشک کنی، کارگاه فراوری و بسته بندی کود طیور و غیره

 بندی کود دام و طیور به عنوان مواد اولیه خوراک مورد استفاده قرار گیرد، این گونـه                  چنانچه فراوری و بسته    :1تبصره  
  .واحدها به مشابه کارخانجات خوراک دام و طیور محسوب می شود و رعایت فواصل مربوط الزامی است

ای صـنعتی  بسته بندی فراورده هـای غیرخـوراکی دام و طیـور در شـهرک هـ       /   استقرار واحدهای فراوری      -3یادآوری
  .اختصاصی امکان پذیر است

نـد  بـا موافقـت سـایر         ن مـی توا    هـا  درصورت عدم وجود شهرک صنعتی اختـصاصی دراسـتان اینگونـه واحـد              :2تبصره
بصورت غیر مجاور بـا واحـدهای غـذایی و کارخانجـات خـوراک دام و                 ارگانهای ذیربط درفاز اختصاصی شهرک  و      

  .طیور و آبزیان استقرار یابند 
  در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه ، کوه ، دره ، جنگل ، رودخانه و غیره که محـدودیت تـردد                         -4رییادآو

  .  درصد کاهش یابد 20ول فوق می تواند حداکثر تا اایجاد می کند ، فواصل مندرج در جد
  

   فواصل مندرج در جداول فوق شامل هیچگونه تخفیف و تعدیل دیگری نمی شود   : تذکر


