
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

  سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی
  ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع

  بر اساس
   26/12/1378 ه مورخ 18591ت  / 64677مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
   11/2/1379 مورخ 5828/18591با اعمال اصالحیه هاي شماره 

   21/3/1380ه مورخ 23415 ت/11359و شماره 
  و سایر مصوبات مرتبط

  
صنایع با توجه به فرآیند تولید بـه  : طبقه بندي و تعیین گروه صنایع     -1ماده  

  :شرح ذیل طبقه بندي می شوند
  صنایع غذایی                -١
  صنایع نساجی                 -٢
  صنایع چرم                -٣
  لولزيصنایع س                -٤
  صنایع فلزي                 -٥
  صنایع کانی غیر فلزي                -٦
  صنایع شیمیایی                -٧
  صنایع دارویی                -٨
  صنایع برق                -٩
  صنایع کشاورزي            -١٠
  صنایع ماشین سازي            -١١

ف آلـودگی و دیگـر مـسایل زیـست         صنایع بر اساس شدت و ضع      -2ماده  
  :محیطی در گروه هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند

  
  
  
  



  ):الف(گروه 
صنایع این گروه مجاز می باشند تا در کاربري هاي مجاز صنعتی یا تجـاري       
مشخص شده درداخل یا خارج محدوده هـاي مـصوب شـهري و روسـتایی               

  .استقرار یابند
  :یمحدوده هاي مصوب شهري و روستای

محدوده مصوب شهري عبارت است از حسب مورد آخـرین محـدوده                    -١
طرح جامع یا هادي مصوب شـهر و اضـافه محـدودیت هـاي بعـدي          

  .مصوب آنها
 در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي یا جـامع تـا زمـان تهیـه طـرح             -1تبصره

  .جامع یا هادي محدوده خدماتی شهر مالك خواهد بود
طـرح جـامع یـا هـادي بـراي شـهرهاي فـوق الـذکر                پس از تهیه     -2تبصره  

  .،محدوده طرح جامع یا هادي مالك خواهد بود
محدوده روستایی عبارت است از محدوده آخـرین طـرح هـادي یـا                              -٢

  .بهسازي روستایی
 در مواردي که نقاط روستایی فاقد طرح هاي فوق باشند محـدوده            –تبصره  

آیین نامـه احـداث   ) 9(ازندگی به استناد مادهروستایی توسط وزارت جهاد س 
  .بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم تعیین می شود

  
  ):ب(گروه 

صنایع این گروه مجازند در خارج از محـدوده شـهرها مـشروط بـه رعایـت           
 متـري مراکـز     100 متر از مراکز مسکونی ،درمانی و آموزشی و          200حداقل  

. یم رودخانه ها و قنـوات دایـر اسـتقرار یابنـد          نظامی و انتظامی و رعایت حر     
  .رعایت کلیه حریم هاي قانونی و ضوابط حوزه استحفاظی الزامی است

عبارت است از کلیـه شهرها،روسـتاهاومجتمع هـاي زیـستی      : سکونت گاه ها  
  . خانوار ساکن می باشند20که داراي حداقل 

  
  
  



  ):ج(گروه 
 500 با رعایـت حـداقل فاصـله        صنایع این گروه مجازند در مناطق صنعتی و       

متر از محدوده سکونت گاه ها و مراکز آموزشی و درمانی و رعایـت حـریم             
  .قانونی جاده استقرار یابند

مناطق صنعتی عبارت است از محدوده اي که بوسـیله ارگـان            :مناطق صنعتی 
اینگونه منـاطق در  . هاي ذیربط جهت استقرار صنایع درنظر گرفته شده است     

یر جامع و هادي شهري،جامع ناحیه اي وطرح هـاي سـاماندهی         طرح هاي نظ  
  .می گردند فضاها و سکنت گاههاي روستایی تعیین
  
  ):ه(و)د(گرو هاي 

صنایع این گروه مجازند خارج از حریم مصوب هر شهر مشروط به رعایـت         
  .استقرار یابند) 1(فواصل الزم از مراکز حساس مطابق پیوست شماره 

  
  ):و(گروه 

نهادي جهت استقرار صنایع این گـروه بـا توجـه بـه فرآینـد تولیـد                 محل پیش 
،توپوگرافی منطقه ،شرایط اقلیمی،ظرفیت قابـل تحمـل محـیط زیـست ،جهـت              
بادهاي غالب،گسترش شهري و سایر شاخص هاي زیـست محیطـی توسـط             
سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و اعـالم           

  .نظر خواهد گردید
 جابجایی عنـاوین صـنعتی در گـروه هـاي مختلـف بـا توجـه بـه           -1ره  تبص

  .آلودگی هاي حاصل و نحوه خنثی سازي آنها انجام خواهد شد
 استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزي منطبق با قـوانین و         -2تبصره  

  .مقررات مربوط مستلزم کسب موافقت وزارت کشاورزي می باشد
رعایـت  )از هـر نـوع  (ت بـا ایجـاد صـنایع     در کلیـه مـوارد موافقـ       -3تبصره  

ضوابط و کاربري ها و منطقـه بنـدي هـاي مـصوب صـنعتی حـسب مـورد                   
  .هاي کالبدي منطقه الزامی می باشد طرح

  
  



  : ضوابط عمومی استقرار صنایع-3ماده
مالك تشخیص جمعیت شهرها آخرین سرشماري مرکز آمار ایـران                     -١

  .است
ب ضـوابط شـهرك هـاي صـنعتی ،احـداث هـر نـوع واحـد                 در چارچو         -٢

در داخل شـهرك هـا      ) و(تولیدي و صنعتی به استثناي صنایع گروه        
مــشروط بــر اینکــه شــهرك داراي طــرح هــاي زون بنــدي اســتقرار 
  .،فضاي سبز و سیستم مرکزي تصفیه فاضالب باشد بالمانع است

 قبیل طرح هاي تعـادل  این ضوابط نمی تواند ناقض مصوبات قانونی از              -٣
صنعت و کشاورزي در استان هاي گیالن و مازنـدران و ممنوعیـت             

 کیلومتري اصـفهان و نظـایر   50 کیلومتري تهران و 120در محدوده  
  .آن باشد

 در موارداستثنایی کـه امکـان اجـراي ضـوابط اسـتقرار در اسـتان                -4ماده
اینـدگان ادارات  وجود نداشته باشد،مراتب در کمیتـه اي اسـتانی مرکـب از نم    

محیط زیـست ،مـسکن و شهرسـازي ،سـازمان         کل صنایع و معادن ،حفاظت    
معــاون (مــدیریت وبرنامــه ریــزي ،نفــت ،نیرو،جهــاد کــشاورزي، اســتانداري

مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردي از قبیل فرآینـد             )عمرانی
ــل       ــل تحم ــت قاب ــی ،ظرفی ــرایط اقلیم ــه ،ش ــد،توپوگرافی منطق ــیط تولی مح

زیست،جهت بادهاي غالب وگسترش شهري در مورد محل اسـتقرار صـنایع            
دبیـر خانـه کمیتـه مـذکور در اداره          . به طور موردي اتخاذ تصمیم می نمایند      
  .کل حفاظت محیط زیست استان می باشد

 نظر به اهمیـت تـامین هـواي پـاك در شـهرها و منـاطق مـسکونی         -5ماده  
گی هـوا در جهـت بـاد غالـب بـه سـوي          کشور از استقرار صنایع مولد آلـود      

  .اینگونه مناطق خود داري شود
 چنانچه واحد تولیدي و صنعتی در فهرست یکی از کـدهاي منـدرج   -6ماده  

در این ضوابط اشاره نشده باشد و یا کدهاي موجود نیاز به اصـالح داشـته       
به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن بـا کـدهاي موجـود، موضـوع         . باشد
میته اي به مـسئولیت سـازمان حفاظـت محـیط زیـست و بـا مـشارکت                  در ک 

نماینده تام االختیار ارگان هاي ذیربط صادر کننـده جـواز مطـرح و تـصمیم              
  .گیري خواهد شد



 واحــدهاي تولیــدي و صــنعتی موظــف هــستند قبــل از اســتقرار  -7مــاده 
موضوع را به اطالع ادارات کل اسـتانی حفاظـت محـیط زیـست برسـانند در               

رت مغایرت با ضوابط استقرار، ادارات کل حفاظت محیط زیست اسـتان            صو
  .ها باید در مدت حداکثر دو هفته موضوع را به متقاضی اعالم کنند

  
   حداقل فاصله صنایع کد ًً د ً و ً هـ ً از مراکز حساس-1پیوست شماره 

صنایع کد ً  صنایع کد ً د فاصله از مراکز مختلف به متر ردیف
 هـً

 1500 1000 نت گاه هاسکو 1

 1000 500 مراکز درمانی و آموزشی 2

فاصله از  (بزرگراه و جاده ترانزیت      3
 )محور

250 250 

 150 150 )فاصله از محور(جاده اصلی  4

 - دریاچـه    – تـاالب    –پارك ملی   *  5
 اثر طبیعی ملی* 

1000 1000 

منطقـه   *-پناهگاه حیـات وحـش      * 6
و  رودخانـه دائمـی      –حفاظت شده   
 قنات دایر

200 300 

 100 100 چاه هاي عمیق و نیمه عمیق 7

  
صنایع کـه اسـتقرار آنهـا در کنـار دریـا اجتنـاب ناپـذیر مـی باشـد ماننـد             * 

  .سازي به طور موردي بررسی می شود کشتی
در استان هاي ساحلی شمال کشور در مناطقی که جاده اصلی کنار دریـا،              * 

فاصله اي کمتر از فاصله مذکور در جدول را دارد، فاصله جـاده از دریـا بـه      
  .عنوان فاصله دریا تا واحد صنعتی رعایت گردد

تاالب به مناطقی نظیـر زمـین هـاي مرطـوب و آبگیـر، زمـین هـاي آبـدار،                 * 
 صورت مصنوعی یا طبیعی موقتی یا دایمی بـا آب جـاري          باتالق هایی که به   

یا ساکن با طعم آب شیرین یا شور، یا لب شـور، شـامل منـاطق دریـایی بـا                    
  . متر گفته می شود6عمق کمتر از 



منطقه حفاظت شده مشروط به موافقـت سـازمان حفاظـت محـیط زیـست               * 
  .باشد می
 از جنگـل و مرتـع و        پارك ملی به محدوده اي از منابع طبیعی کـشور اعـم           * 

شود  بیشه هاي طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق می          
که نمایانگر نمونه هاي برجسته اي از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظـور               
حفظ همبستگی وضع زندگی و طبیعی آن همچنین ایجاد محیط مناسب بـراي   

 شرایط کامال ً طبیعی     تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در         
  .تحت حفاظت قرار می گیرد

آثار طبیعی ملی عبارتنـد از پدیـده هـاي نمونـه و نـادر گیـاهی، حیـوانی ،                    * 
اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیات ویژه طبیعـی زمـین یـا درختـان کهنـسال                  
یادگار تاریخی می باشـند کـه بـه منظـور داشـتن محـدوده متناسـبی تحـت                   

  .حفاظت قرار می گیرد
پناهگاه حیات وحش به محدوده اي از منابع طبیعی کـشور اعـم از جنگـل،                * 

مرتع، دشت، آب و کوهـستان اطـالق مـی شـود کـه داراي زیـستگاه طبیعـی         
نمونه و شرایط اقلیمی خاصی براي جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ             

  .و یا احیاء این زیستگاه تحت حفاظت قرار می گیرد
ه محدوده اي از منابع طبیعـی کـشور اعـم از جنگـل،              منطقه حفاظت شده ب   * 

مرتع، دشت، آب و کوهستان، اطالق می شود که از لحاظ ضـرورت حفـظ و           
تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیاء رستنی هـا و وضـع طبیعـی آن                

  .داراي اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد
  

 16/7/1381 هـ مورخ 25842ت /32719مصوبه شماره 

 1/19515 بنا به پیشنهاد شماره 3/7/1381هیات وزیران در جلسه مورخ 
 استانداري گیالن و به استناد اصل یکصد و سی و 10/10/1380مورخ 

  .هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب نمود
واحدهاي صنعتی در استان هاي گیالن، مازندران و گلستان باید در      -١

عتی و نواحی صنعتی روستایی با رعایت قوانین و شهرك هاي صن
  .مقررات مربوطه مستقر شوند

  



 واحدهاي صنعتی زیر می توانند با رعایت ضوابط استقرار -1تبصره 
هـ مورخ 18591ت /64677موضوع تصویب نامه شماره (صنایع 

در خارج از )  هیات وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن 26/12/1378
  : نواحی صنعتی روستایی مصوب مستقر شودهاي صنعتی و شهرك
   صنایع گروه کشاورزي-الف
   صنایع گروه کد ً الف ً ضوابط استقرار صنایع–ب 
   صنایع گروه کد ً ب ضوابط استقرار صنایع-ج
و ً   صنایع گروه کد ً و ً ضوابط استقرار صنایع به استثناي صنایع گروه ً-د

  شیمیایی
  ه به مواد معدنیهـ صنایع کانی غیر فلزي وابست

   کشتارگاه و تبدیل ضایعات- و
ج ً الی بند ً و ً تبصره - 2تبصره  با ) 1( چگونگی استقرار واحدهاي بند ً

موضوع (ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع ) 4(تصویب کار گروه ماده 
)  هیات وزیران26/12/1378 هـ مورخ 18591ت/64677تصویب نامه شماره 

  . تعیین خواهد شدبه صورت موردي بررسی و
به استثناي شهرك هاي ( استقرار صنایع ذیل در استان هاي یاد شده – 2

  :ممنوع می باشد) صنعتی لوشان و مراوه تپه 
 صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در فرآیند -الف
  تولید
   صنایع دارویی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در فرآیند تولید-ب
  ایع چرم سازي و دباغی صن-ج
 صنایع تولید کود شیمیایی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در -د

  فرآیند تولید
  هـ آبکاري و آنادایزینگ

واحدهاي آبکاري و آنادایزینگ در صورتی که با رعایت کلیه : تبصره 
ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی، مراکزي جهت تصفیه فاضالب و 

احدها در منطقه احداث گردد مجاز به استقرار در دفن لجن اینگونه و
  .شهرکها و نواحی صنعتی استان هاي مذکور می بشاند

  



 مورخ 78218به موجب این تصویب نامه، تصویب نامه هاي شماره      -٢
تصویب نامه شماره ( و اصالح بعدي آن 3/11/1363

و تصویب نامه شماره  ) 24/6/1370هـ مورخ 255ت/2808
  . هیات وزیران لغو می شود2/5/1379هـ مورخ 20228ت /20797

  
  20/6/1380 هـ مورخ 24085ت /4592مصوبه شماره 

 1/25416 بنا به پیشنهاد شماره 14/6/1380هیات وزیران در جلسه مورخ 
 استانداري گلستان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 6/9/1379مورخ 

  :مودقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب ن
ً احداث صنعت در دهستان مراوه تپه، کرند، اترك، مزرعه، جعفرباي شرقی 
و غربی از حاشیه اترك واقع در استان گلستان از شمول تصویب نامه 

  . مستثناء است22/5/1378 هـ مورخ 20228ت/20797شماره 
  

   کیلومتري تهران120 در مورد شعاع 20/3/1346مصوبه مورخ 
م مورخ /628گزارش شماره  (20/3/1346مورخ هیات وزیران در جلسه 

 ً اصوالً براي ایجاد صنایع در :تصویب نمود)  وزارت اقتصاد18/2/1346
 کیلومتري اجازه داده نشود مگر با اجازه هیات 120تهران و حومه تا شعاع 

   ً :دولت
  

  25/5/1353 مورخ 40584مصوبه شماره 
  در مورد صنایع غذایی

 مورخ 214750 گزارش شماره 19/5/1353ورخ هیات وزیران در جلسه م
 وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزي و منابع طبیعی 7/5/1353

درباره اجازه احداث واحدهاي کشت و صنعت و مجتمع هاي شیر و گوشت 
  . کیلومتري تهران را مطرح و تصویب نمود120و صنایع غذایی در محدوده 

  
  
  
  



  
  17/7/1358 مورخ 53440مصوبه شماره 

  1357 بهمن 22در مورد صنایع قبل از 
 602/20 بنا به پیشنهاد شماره 14/17/1357هیات وزیران در جلسه مورخ 

 ً کارگاه هاي : وزیر صنایع و معادن تصویب نمود29/5/1358مورخ 
 در تهران و سایر مناطق کشور 1357 بهمن 22صنعتی که قبل از تاریخ 

موافقت اصولی یا پروانه تاسیس ایجاد و مشغول تولید بوده و فاقد 
باشند، مورد شناسایی قرار گرفته و براي آنها طبق مقررات پروانه الزم  می

   ً.صادر گردد
  
   26/4/1359مصوبه مورخ 

   کیلومتري اصفهان50  شعاعدر مورد
نظر باینکه استانداري اصفهان احداث و تاسیس بعضی از : ماده واحده

 کیلومتري شهر اصفهان ضرورت 50عاع صنایع و خدمات تولیدي را در ش
حتمی دانسته لذا به وزارت کشور اجازه داده می شود استثنائاً در 

 استانداري اصفهان 12/4/59 مورخ 12203هایی که در گزارش شماره  محل
منعکس گردیده ) 5 و 4باستثناء نقاط (که پیوست این الیحه قانونی می باشد 
رش مذکور است با رعایت کلیه و کروکی تفصیلی آن هم پیوست گزا

موازین قانونی و اشتراك مساعی مقامات محلی تاسیسات صنعتی و تولیدي 
  .ایجاد گردد و این قسمت از منع قانونی لغو می شود

 گزارش فقط صنایع پوشاك می توانند فعالیت داشته 6براي نقطه : تبصره 
نی موضوع از مساحت هر یک از قطعات به شرکت هاي تعاو% 50باشند و 
 . شوراي انقالب اختصاص خواهد یافت22/10/1358مصوبه 

 
 


