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تالش های  و  زحامت  مرهون  همواره  کشور  غذایی  امنیت  تأمین 

گرانسنگ کشاورزان این مرز و بوم بوده است. در این میان، تعدادی از 

این عزیزان نقش الگویی و رسمشق حرفه ای را برای سایر همکاران خود 

ایفا می کنند. قدر مسلم حضور این قرش ممتاز در جامعه کشاورزی 

می تواند با پیامد های ترویجی، فرهنگی، اقتصادی و اجتامعی بسیار 

مثبتی همراه باشد. منونه های ملی بخش کشاورزی، ظرفیتی بی بدیل 

تلقی می شوند که با وجود انواع کاستی ها و تنگناهای شغلی، همچنان 

با اراده ای پوالدین و عالقه مندی به کسب همه فنون و دانش روز ، از 

منابع خدادادی به نحو احسن بهره برداری می کنند. در واقع منونه های 

ملی، الگو های عملی و واقعی بهره وری در بخش کشاورزی می باشند. 

بنابراین شناسایی، معرفی و قدردانی از این قهرمانان ملی، اولین قدم 

برای استفاده از آنان در توسعه بخش کشاورزی است. توسعه در هر 

بخش و باالخص در بخش کشاورزی مستلزم توسعه منابع انسانی 

است. سطح بینشی، دانشی و مهارتی منابع انسانی ارتباط مستقیمی 

با پایداری و رشد بخش کشاورزی دارد. بهره برداران با جمعیتی بالغ بر 

چهار میلیون نفر ، بیشرتین سهم را از منابع انسانی بخش کشاورزی 

به خود اختصاص می دهند. بنابر این با عنایت به در اختیار گرفنت 

متامی منابع پایه تولید توسط بهره برداران، برنامه ریزی برای تغییر رفتار 

حرفه ای آنان در استفاده از منابع پایه، کسب جدید ترین یافته های 

تحقیقاتی و اطالع از ابزار های نوین تولید از رضوری ترین برنامه های 

بخش کشاورزی است. این وظیفه در بخش کشاورزی به عهده معاونت 

ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است که از سال 

با طراحی، تدوین و اجرای طرح نظام نوین ترویج درصدد   1392

تحقق آن می باشد. این طرح شامل سه بخش ساماندهی و پشتیبانی 

مراکز جهاد کشاورزی، پهنه بندی و مدیریت دانش می باشد. در بخش 

و  فنون  انواع  قالب  در  می توانند  ملی  منونه های  دانش،  مدیریت 

روش های ترویجی و به منایش گذاشنت دانش بومی و دانش اکتسابی 

جدید ، نقشی الگویی بسیار مناسبی برای تغییر رفتار حرفه ای سایر 

کشاورزان ایفا کنند. بنابر این هر ساله معاونت ترویج تالش می کند تا 

با معرفی این عزیزان ضمن قدر دانی از زحامت آنان، زمینه ورود آنان 

سخن نخست
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به عنوان مدرسین واقعی عرصه های تولیدی را بیش از بیش فراهم 

مناید. وزارت جهاد کشاورزی تالش می مناید تا با رسمایه گذاری و توجه 

جدی تر به بخش ترویج رضیب پوششی و خدمات رسانی ترویج را 

افزایش داده و فاصله بین میانگین عملکرد هر محصول در کشور را با 

رکورد های بدست آمده توسط منونه های ملی کاهش دهد. 

با تالش و جدیت و پیگیری های بعمل آمده در دفرت ترویج کشاورزی و 

منابع طبیعی و همکاری بخش های اجرایی و تحقیقاتی، همه همکاران 

محلی و استانی باالخص مدیران هامهنگی ترویج سازمان های جهاد 

بخش  منونه های  معرفی  و  انتخاب  شناسایی،  فرآیند  کشاورزی ، 

کشاورزی در سال 1395 از خالقیت های ویژه ای نسبت به سال های 

قبل برخوردار است به نحوی که قبل از رشوع فرآیند انتخاب،  کلیه 

پرسشنامه ها و شاخص های انتخاب منونه ها با نظرخواهی از بخش های 

اجرایی و تحقیقاتی ذی ربط در سطح ملی و استان، اصالح گردید. 

همچنین برای اولین بار، آئین نامه و دستورالعمل منونه ها پس از 

ساعت ها کار کارشناسی تهیه و در سایت دفرت ترویج بارگذاری شد. در 

کمیته دام و آبزیان نیز از سیستم مکانیزه در کلیه فرآیند شناسایی و 

انتخاب بهره گیری شد. لذا مجموعه فرآیندهای اصالحی مذکور باعث 

شد تا در مقایسه با سال گذشته، فرآیند شناسایی و انتخاب منونه ها، 

به رغم رشد  18/5درصدی حجم پرونده ها، از نظر زمان حدود سه ماه 

زودتر خامته یابد. بعالوه در سال جاری سعی شد تا دغدغه بسیاری 

از معاونین محرتم وزارت متبوع در خصوص ایجاد رشته های جدید 

متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد فضای مناسب 

رقابتی برای استان هایی که محدودیت های اقلیمی آنها را از داشنت 

منونه ملی محروم می ساخت مرتفع گردد. ایجاد رشته های جدید گندم 

آبی برای اقلیم رسد و معتدل و اقلیم گرم ، گندم دیم در مناطق زیر 

400 میلی مرت و باالی 400 میلی مرت ،آبخیزداری بیولوژیک و مکانیک، 

باغ مادری منونه و همچنین نوغاندار منونه، منونه هایی از این تغییرات 

است که از استقبال گسرتد های برخوردار بوده است. در سال جاری 

به منظور:

تشویق و معرفی الگو های موفق در عرصه های تولید پایدار و  ;

سامل، حفظ منابع پایه و ذخایر ژنتیکی، آموزش و ترویج، پژوهش 

و فن آوری، بازرگانی، مدیریت و صنایع  بخش کشاورزی

انسجام و هدایت  فعالیت های کلیه ذی نفعان و مخاطبان بخش  ;

با رویکردها و سیاست های کالن کشور

ایجاد انگیزه های الزم برای بازگشت جوانان روستایی به مزارع و  ;

واحد های تولیدی و توجه به کشاورزان آینده

ارائه تصویر شفاف تر از ظرفیت های بخش کشاورزی به جامعه  ;

و توجه بیشرت مسئولین به بخش کشاورزی به عنوان یکی از 

مهم ترین بخش های  تاثیر گذار در امنیت ملی کشور

 

سـی و یکمین آیین تجلیل از منونه های ملی بخش کشـاورزی در 

قالـب اولیـن جشـنواره ملی کشـاورزی ایران نهادینه شـد تـا از بخش 

دیگـری از منابـع انسـانی فعـال و موثـر در توسـعه بخش کشـاورزی 

شـامل رشکت های دانش بنیان، فناوران، پژوهشگران و مؤسسات برتر 

پشـتیبان تولید قدردانی شـود. در پایان از متامی عزیزانی که در طول 

یکسـال گذشـته برای برگزاری این مراسـم ما را یاری منودند؛ صمیامنه 

سپاسـگزاری می منایم.

کاظم خاوازی
معاون ترویج  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
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بررسـی رونـد تحـول اقتصادی در جوامـع، گویای نقـش و اهمیت 

ویـژه بخـش کشـاورزی در توسـعه پایـدار آنهاسـت؛ چرا کـه تولید 

بیشـرت در بخش کشـاورزی، توسـعه سـایر زیر بخش های اقتصادی 

را نیـز در پـی خواهـد داشـت. کشـاورزی در کشـور مـا نیـز طبـق 

فرمایشـات بنیانگذار جمهوری اسـالمی ایران، محور توسـعه است. 

تنوع بسـیار گسـرتده، رشایط رسزمین و منابع در دسـرتس، همه و 

همـه بـر ظرفیت هـا و امکانات بالقـوه و بالفعل بخش کشـاورزی 

در سـطحی وسـیع، داللـت دارد؛ به طـوری کـه هـم اکنـون بـا هم 

افزایـی توامنندی هـای داخلـی بـه لطـف خـدای متعـال، ایـران در 

زمینـه کشـاورزی و باغـداری، در برخـی محصـوالت کشـاورزی، 

دارای رتبه هـای بـاال و تـک رقمی در سـطح جهانی اسـت. با توجه 

بـه رشایـط سیاسـی و اقتصـادی نظـام بیـن امللـل و نـوع تعامالت 

اقتصـادی ایـران بـا کشـورهای دیگـر، یگانـه راه اسـتقرار ثبـات و 

امنیـت ملـی، تکیـه بـر اقتصـاد مقاومتـی و دسـتیابی بـه امنیـت 

غذایی اسـت.

بخـش کشـاورزی بـه عنـوان رکن اقتصـاد ایـران، بدون تردیـد باید 

بـا نـگاه اقتصـاد مقاومتـی اداره شـود و به جـرات می تـوان گفـت 

کـه تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی، در بخـش کشـاورزی و بـا 

افزایـش کمـی و کیفـی تولیـد بـا نـگاه ویـژه بـه کشـاورزان نخبـه 

و نقـش الگویـی و آموزشـی آنـان محقـق خواهـد شـد. در همیـن 

راسـتا یکـی از مجموعه هایـی کـه تـالش کـرد اقـدام و عمـل را بـه 

منصـه ظهـور رسـاند وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت. در نتیجـه 

اقدامـات صـورت گرفتـه، مجمـوع تولیـدات بخـش کشـاورزی در 

طـی سـال های 94-1392 رشـد 15/4 درصـدی داشـت کـه از 97 

میلیون تن در سـال 1392 به 112 میلیون تن در سـال 1394 رسـید 

و ایـن مهـم یکـی از دسـتاوردهای بـزرگ دولت یازدهم محسـوب 

مـی شـود. همچنیـن ایـران در حـال حـارض بـه عنـوان یازدهمیـن 

قـدرت برتـر تولیـد گنـدم در جهـان شـناخته شـده اسـت کـه ایـن 

موفقیـت نشـأت گرفتـه از تالش کشـاورزان و پشـتیبانی های فنی 

و علمـی از آنـان اسـت. در ایـن بیـن، نقش نیروی انسـانی نخبه و 

پیام وزیر محرتم جهاد کشاورزی
در مراسم تجلیل از منونه ها
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نهاد ترویج کشـاورزی، نقشـی بی بدیل اسـت. با توجه به شـکاف 

و فاصلـه زیـاد میانگیـن تولیـد بـا منونه هـای ملی کشـوری، وزارت 

جهـاد کشـاورزی بـا “طراحـی و نوسـازی نظـام ترویـج کشـاورزی 

کشـور” و اسـتقرار آن در کل کشـور در قالـب “نظـام نوین ترویج 

کشـاورزی”  از طریـق حضـور مسـتمر مروجیـن مسـئول پهنـه ها 

در عرصه هـای تولیـدی و ارتبـاط مسـتمر بـا کشـاورزان و انتقـال 

یافته هـای نویـن، اقـدام اساسـی در خصوص پر منودن این شـکاف 

و در نتیجـه تحقـق اقتصـاد مقاومتـی انجـام داده اسـت. مـرصف 

بهینـه نهاده هـا، افزایـش راندمان آبیـاری و کاهـش ضایعات تولید 

در محصـوالت زراعـی و باغـی، کاهـش بار میکروبـی و بیامری ها 

در دام و طیـور و افزایـش رضیـب بهداشـتی واحدهـای تولیـدی و 

افزایـش مشـارکت مردم در پروژه هـای منابع طبیعی و آبخیزداری 

مرهـون حضور مسـتمر و فعـال عامالن ترویج به ویـژه مروجان از 

یک سـو و نخبگان بخش کشـاورزی از سـوی دیگر اسـت. با نگاه 

بـه برخـی از مهمرتیـن شـاخص های انتخـاب تولیدکننـدگان منونـه 

بخـش کشـاورزی شـامل تولیـد محصـول سـامل، افزایـش بهـره وری 

آب و خـاک، اسـتفاده از روش هـای مدیریـت تغذیـه، حفاظـت از 

خـاک، اجـرای روش هـای نویـن آبیـاری و اسـتفاده از بـذر و نهـال 

اصـالح شـده تولیـد داخـل، متوجـه می شـویم که توفیـق کم نظیر 

نخبـگان، حاصـل انطبـاق عملکـرد آنهـا بـا شـاخص های تعریـف 

شـده و اسـتاندارد در زیربخش های مختلف کشـاورزی است. هرن 

کشـاورزان منونـه ایـن اسـت کـه با خالقیـت، تفکر و عزمـی کامل، 

ایده هـای نـو را بـه کار  گرفتـه و منطـق کارشناسـی را در تولیـد، بر 

اسـاس شـاخص ها و سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی، نهادینه 

منوده اند. 

بـر ایـن اسـاس همـه سـاله و به پـاس تقدیـر و تشـکر و قدردانی، 

وزارت جهـاد کشـاورزی رسـالت خـود می  داند کـه از این قهرمانان 

عرصـه تولیـد بـه نحو شایسـته ای تجلیـل به عمـل آورد و به جامعه 

کشـاورزی و در نگاهـی وسـیعرت، بـه مـردم عزیـز ایـران معرفـی 

منایـد. از ایـن رو امسـال بـه لطـف خدا و در پیشـگاه ملـت بزرگ 

ایران، اولین جشـنواره ملی کشـاورزی ایران و سـی و یکمین دوره 

تجلیـل از نخبـگان و برگزیدگان بخش کشـاورزی را با عزمی افزون 

و محتوایـی غنی تر برگـزار می کنیم.

انتخـاب منونه هـای بخـش کشـاورزی بـا معرفـی پژوهشـگران، 

فناوران، تولیدکنندگان و سایر فعاالن بخش و تشویق و حامیت از 

آنـان، در واقـع سـعی در ایجاد یک رقابت سـامل و نیز ایجاد انگیزه 

بـرای مشـارکت در برنامه هـای ترویجی و در نهایـت افزایش تولید 

دارد. در ایـن رشایـط خـاص، بـه نظر می رسـد حامیـت دولتمردان 

از تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی و جدیت بیشـرت کشـاورزان در 

اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های موجود رضورتی انکارناپذیر اسـت؛ 

چـرا کـه ارائـه به موقـع خدمـات مـورد نیـاز کشـاورزان بـه ویـژه 

تأمیـن به موقـع نهاده های تولید، قیمت گذاری مناسـب محصوالت 

و نیـز خدمات ترویج کشـاورزی از طریـق تخصیص منابع اعتباری 

الزم بـرای اسـتقرار کامـل “نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی”، زمینـه 

ترغیـب کشـاورزان بـرای افزایـش کمـی و کیفـی تولیـدات را در 

بخـش کشـاورزی بـه دنبال خواهد داشـت.

محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی
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ــاورزی  بــه مناســبت برگــزاری اولیــن جشــنواره ملــی کش

ــای  ــه ه ــی منون ــاب و معرف ــن دوره انتخ ــی و یکمی ــران و س ای

ملــی بخــش کشــاورزی، بــر خــود الزم می دانــم بــه منایندگــی از 

مجموعــه بــزرگ تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی کشــور، 

ــی  از همــه شــام تالشــگران عرصــه اقتصــاد و حامسه ســازان مل

ــم. قــدر مســلم  ــی و ســپاس گزاری منای ــه قدردان ــد، صمیامن تولی

ســفره های رنگیــن خانواده هــای ایرانــی، مدیــون مجاهدت هــای 

شــبانه روزی بهره بــرداران و مرهــون درایــت، اندیشــه ورزی و 

تالش هــای مســتمر و حرفــه ای همــه شــام عزیزان اســت. امســال 

بــه برکــت پیــام امیدبخــش » اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 

افــق پیــش روی کشــور بــرای ایرانیــان بــه  ویــژه شــام تالشــگران 

ــز  ــد، نویدبخــش آینــده ای روشــن و غرورانگی عرصــه هــای تولی

ــد  ــروی انســانی ماهــر، پیــرشو و توامنن ــد نی ــدون تردی اســت. ب

و در یــک کالم »انســان توســعه یافتــه« در رأس هــرم مؤثــر در 

ــع انســانی بخــش  ــرار دارد. مناب ــن شــعار راهــربدی ق تحقــق ای

کشــاورزی بــه عنــوان محــور توســعه در ســایه مکتــب آمــوزش 

و ترویــج، نقــش قابــل توجهــی در تحقــق خوداتکایــی و امنیــت 

غذایــی کشــور ایفــا مــی منایــد.

ــد در واحــد  ــر در افزایــش بهــره وری تولی تحــوالت کــم نظی

ــش  ــان و افزای ــش بنی ــج و توســعه کشــاورزی دان ســطح و تروی

نفــوذ و رضیــب پوشــش یافتــه هــای تحقیقاتــی بــه عرصــه هــای 

تولیــدی، شــاهدی بــر ایــن مدعــا و مرهــون حضــور فعــال و مؤثر 

ــد درعرصــه هــای مختلــف  ــگان تولی ــز نخب ــج و نی عوامــل تروی

کشــاورزی و منابــع طبیعی اســت. اســتفاده از کشــاورزان پیرشو 

و منونــه در فعالیت هــای ترویجــی بــا اهدافــی چــون الگوســازی 

بــرای ســایر کشــاورزان و بهره بــرداران و اســتفاده از تــوان علمــی 

و تجربــی آنــان بــه منظــور اشــاعه نوآوری هــای ســودمند و نیــز 

اطالع رســانی ترویجــی، از جملــه رهیافت هــای رایــج در راســتای 

ــته از  ــن دس ــری ای ــی و بکارگی ــای محل ــارکت نیروه ــب مش جل

ــن  ــت. در همی ــی اس ــای ترویج ــربد برنامه ه ــاورزان در پیش کش

پیام معاون وزیر و رئیس 
سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج به مناسب تجلیل از  
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ــا،  ــج در کشــور  م ــاد تروی راســتا یکــی از فعالیت هــای مهــم نه

ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  معرفــی  انتخــاب،  شناســایی، 

ــان بــه  بــی  نظیــر منونه هــای بخــش کشــاورزی اســت کــه از آن

عنــوان قهرمانــان تولیــد یــاد مــی شــود. بنابــر همیــن مالحظــات 

از حــدود ســه ســال گذشــته طــرح کانون هــای یادگیــری از ســوی 

ایــن ســازمان، بــه متــام اســتان ها ابــالغ شــد و واحدهــای تولیــدی 

ــای  ــرش یافته ه ــل ن ــدون، مح ــیوه نامه ای م ــب ش ــه  در قال منون

تحقیقاتــی، دانــش و فناوری هــای نویــن قــرار گرفــت کــه 

خوشــبختانه بــا توفیقــات قابــل مالحظــه ای همــراه بــوده اســت. 

ــه مســئوالن امــر،  در اینجــا از فرصــت اســتفاده کــرده و از کلی

ــج  خاصــه کانون هــای خــربگان کشــاورزی و مدیریت هــای تروی

ــوان، نســبت  ــام ت ــل و مت ــت کام ــا جدی ــتان ها تقاضــا دارم ب اس

ــری  ــا هــدف بهره گی ــه ب ــن طــرح ک ــه پیاده ســازی شایســته ای ب

ــگان کشــاورزی طراحــی  ترویجــی از ظرفیت هــای جوشــان نخب

شــده اقــدام مناینــد و در اولویــت فعالیت هــای حرفــه ای خــود 

قــرار دهنــد. 

در ســال جــاری بــا هــدف تقویــت ارتبــاط و تعامــل بیشــرت 

تولیدکننــدگان، پژوهشــگران و فنــاوران عرصــه کشــاورزی، تببیــن 

چهــره واقعــی و جایــگاه بخش کشــاورزی و ارتقای آن؛ شناســایی 

ــا و  ــدگان آن ه ــرصف کنن ــاورزی، م ــوم کش ــدگان عل ــد کنن تولی

حلقه هــای واســط و تکمیــل کننــده فراینــد به صــورت حقیقــی 

ــره  ــان زنجی ــن ذی نفع ــرت بی ــل بیش ــنایی و تعام ــی؛ آش و حقوق

ــن و  ــگران، مروجی ــی، پژوهش ــز پژوهش ــه مراک ــن از جمل تأمی

ــذاران،  ــه گ ــی، رسمای ــگاهی و غیردولت ــی، دانش ــین دولت مدرس

صاحبــان صنعــت، تولیــد کننــدگان تجــاری و بررســی و تحلیــل 

ــنهاد  ــه پیش ــی ارائ ــی و پژوهش ــی، آموزش ــی، فن ــت علم وضعی

ــاد  ــط و ایج ــع ذی رب ــه مراج ــای آن ب ــود و ارتق ــه بهب در زمین

انگیــزه در ذی نفعــان و دســت انــدرکاران بــرای توجــه بیشــرت بــه 

ــی  ــنواره مل ــن جش ــش کشــاورزی، اولی ــائل و مشــکالت بخ مس

کشــاورزی ایــران و ســی ویکمین دوره معرفــی منونــه هــای ملــی 

بخــش کشــاورزی برگــزار مــی شــود. 

در پایــان ضمــن عــرض ارادت صمیامنــه و تشــکر مجــدد از 

شــام فعــاالن و تولیدکننــدگان برتــر بخــش کشــاورزی و بــه امیــد 

اینکــه شــعار »تولیــد دانــش بنیــان، رکــن اقتصــاد مقاومتــی« در 

همــه عرصه هــای کار و فعالیــت در بخــش کشــاورزی هــر چــه 

زودتــر محقــق شــود، شــام را بــه خدوانــد بــزرگ می ســپارم.

اسکندر زند
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

و دبیر اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران

دی ماه 1395
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بــه  گــواه شــواهد علمــی، ایــران مهمرتیــن خاســتگاه اهلی ســازی گیاهــان و 

ــان  ــه کشــاورزی در مناطــق خشــک جه ــگاه ظهــور حرف ــا منزل ــوده و تنه ــات ب حیوان

ــکنی گزینی در  ــا س ــار ب ــن ب ــرای اولی ــش ب ــرن پی ــش از ده ق ــا در بی ــاکان م ــت. نی اس

ــان  ــی گیاه ــد. برخ ــت و زرع پرداختن ــه کش ــن ب ــن رسزمی ــای ای ــتها و کوهپایه ه دش

نظیــر گنــدم بــه دســت ایرانیــان اهلــی شــده اســت. ایــن محصــول در مقیــاس جهانــی 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــت را ب ــر کش ــطح زی ــرتین س ــی بیش ــان زراع ــه گیاه ــن کلی در بی

داده اســت. بدین ترتیــب نقــش ایرانیــان در متــدن غذایــی جهانــی کامــالً بــارز اســت 

همــگام بــا توســعه کشــاورزی در ایــن رسزمیــن فناوری هــای مــورد نیــاز بــه ویــژه در 

زمینــه بهره بــرداری از منابــع آبــی زیرزمینــی نیــز ابــداع شــد. و در ایــن زمینــه بــدون 

ــت از  ــک اس ــق خش ــرداری از آب در مناط ــاس بهره ب ــه اس ــا قنات ک ــز ی ــد کاری تردی

ــه  ــروری عشــایری ک ــن فناوری هــای زمــان خــود می باشــد. نظام هــای دامپ پیچیده تری

همــگام بــا توســعه زراعــت شــکل گرفــت از جملــه دســتاوردهایی اســت کــه از مبانــی 

ــا محیــط و بهره بــرداری از منابــع موجــود مبتنــی  بوم شــناختی متکــی بــر ســازگاری ب

بــر اصــل مشــارکت و همیــاری برخــوردار بــوده اســت. در ایــن رهگــذر نقــش ایرانیــان 

ــران  ــز ای ــه حــدی اســت کــه هم اکنــون نی ــر ژنــی گیاهــان و دام هــا ب در حفــظ ذخای

ــی اســت. ــی تنوع زیســتی جهان ــع غن ــی از مناب یک

ــع  ــدار از مناب ــه و پای ــرداری بهین ــایه بهره ب ــز در س ــش ج ــن نق ــد ای ــدون تردی ب

ــن  ــه اســت و در ای ــم شــکل نگرفت ــرار داری ــاب منطقــه خشــکی کــه مــا در آن ق کمی

راســتا دانــش بومــی کــه از کشــاورزان ایــران بــرای جهانیــان بــه ارمغــان گذاشــته شــده 

ــدار  ــرداری پای ــط زیســت و بهره ب ــر پاسداشــت ارزش طبیعــت و محی ــی ب اســت مبتن

از منابــع اســت.

هم اکنــون نیــز ایــران متناســب بــا جمعیــت موجــود در آن از نظــر ســهمی کــه در 

تولیــد مــواد غذایــی جهــان دارد قابــل مالحظــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه حــدود یــک 

درصــد جمعیــت جهــان در کشــور مــا زندگــی می کنــد نزدیــک بــه یــک درصــد مقــدار 

مــواد غذایــی جهــان نیــز در ایــن کشــور تولیــد می شــود. تنــوع محصــوالت کشــاورزی 

بهره برداری بهینه 

و پایدار از منابع 

کمیاب
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کشــور بســیار مــورد توجــه جامعــه کشــاورزی جهانــی اســت و در برخــی محصــوالت حائــز رتبه هــای اول و دوم می باشــیم. برخــی از 

محصــوالت مــا علیرغــم اینکــه در مناطــق مشــابهی از جهــان نیــز کشــت می شــود ولــی از نظــر کیفــی کم نظیــر می باشــند. زعفــران 

محصولــی ایرانــی اســت و در ســطح جهــان کامــالً شــناخته شــده اســت و در حــال حــارض از مجمــوع 330 تــن زعفــران تولیــد در 

جهــان 300 تــن آن بــه ایــران اختصــاص دارد. گالب ایــران زبانــزد خــاص و عــام در جهــان اســت و خشــکبار تولیــدی مــا در بازارهــای 

جهانــی جایــگاه ویــژه ای دارد، پســته همیشــه بــا نــام ایــران همــراه اســت و در آینــده نیــز چنیــن خواهــد بــود.

گیاهــان دارویــی ایــران در ســایه وجــود دانشــمندان و طبیبــان ارزشــمندی چــون بوعلی ســینا جایــگاه خــاص خــود را در مقیــاس 

جهانــی حفــظ کــرده اســت و ایــن محصــوالت در بازارهــای جهانــی شــناخته شــده می باشــند.

در حــال حــارض نیــز کشــاورزی کشــور از نظــر به کارگیــری نیــروی کار بعــد از بخــش خدمــات قــرار دارد و بیــش از 10 درصــد 

تولیــد ناخالــص ملــی را شــامل می شــود و بخــش عمــده نیــاز غذایــی جمعیــت کشــور بــا رضیــب خــود کفایــی باالیــی را تأمیــن 

ــا بهره بــرداری بهینــه از منابــع  می کنــد. بدین ترتیــب رضورت بازیابــی پیشــینه درخشــان ایــن حرفــه مقــدس در قالبــی پایــدار و ب

کمیابــی کــه در دســرتس داریــم بیــش از پیــش احســاس می شــود. ایــن مهــم جــز در ســایه تــالش در جهــت حفــظ منابــع پایــه و 

محیــط زیســت و بهره بــرداری مطلــوب از آن میــرس نخواهــد شــد.

در رشایــط کنونــی مــا در رابطــه بــا منبــع گرانبهــای آب بــا مشــکل روبــرو هســتیم و چــون بخــش عمــده آب در عرصه هــای 

کشــاورزی مــرصف می شــود حــل ایــن مشــکل جــزء بــا برنامه ریــزی جامــع میــرس نخواهــد بــود. اطالع رســانی بــه آحــاد جامعــه در 

جهــت تقویــت هویــت حرفــه کشــاورزی و بازنگــری و بــاز تعریــف ایــن حرفــه بــه صــور مختلــف از جملــه برگــزاری گردهامیی هــا، 

ــن جشــنواره  ــدگان ای ــر از برگزارکنن ــک و تقدی ــب ضمــن عــرض تربی هامیش هــا و جشــنواره ها امــری کامــالً رضوری اســت. اینجان

ملــی، امیــدوارم در ســایه همدلــی و همفکــری در کلیــه زمینه هــا و به خصــوص در امــر حیاتــی تأمیــن غــذای ســامل بــرای جامعــه 

ــراث گذشــتگان خــود در  ــه نســل های بعــد ادا منــوده و می ــن خــود را ب ــم دی ــع طبیعــی بتوانی براســاس حفــظ و حراســت از مناب

رابطــه بــا ارتقــاء جایــگاه رفیــع برزگــران ایرانــی در عرصه هــای تولیــد غــذای جهانــی حفــظ منائیــم.

                                                                                                                                           حسین منازی

                                                                                                                                     دبیر فرهنگستان علوم



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

20

ــی  ــای مل ــاب منونه ه ــداف انتخ 1( رضورت و اه
ــاورزی ــش کش بخ

   کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن بخش هــای تولیــدی 

کشــور، متولــی اصلــی در حــوزه تأمیــن امنیــت غذایــی به شــامر 

مــی رود. در ایــن فرآینــد، نیــروی انســانی دارای نقشــی محــوری 

در توســعه پایــدار بخــش کشــاورزی اســت و به متامــی کارگزاران 

ایــن بخــش و تولیدکننــدگان آن، به عنــوان توامنندی هــای بالقــوه 

در عرصــه امنیــت غذایــی نگریســته می شــود کــه بایــد در 

جهــت رشــد و شــکوفایی ایــن توامنندی هــا و تبدیــل آن هــا بــه 

ــه  قابلیت هــای بالفعــل تــالش شــود. وزارت جهــاد کشــاورزی ب

منظــور ایجــاد زمینــه ترغیــب فعــاالن عرصــه تولید کشــاورزی در 

ســطح کشــور، توجــه مســئولین، تصمیم ســازان و تصمیم گیــران 

کشــور بــه وضعیــت کشــاورزان، ایجــاد زمینــه بــرای ارائــه 

ــر  ــدگان برت کمبودهــا و مشــکالت کشــاورزان، معرفــی تولیدکنن

ــایر  ــی س ــرای تأس ــاز ب ــرتی الگوس ــودن بس ــم من ــش و فراه بخ

بهره بــرداران، همــه ســاله نســبت بــه شناســایی، انتخــاب و 

ــد. ــدام می منای ــر اق ــدگان برت ــی تولیدکنن معرف

    بــدون شــک، انجــام ایــن امــر مهــم در راســتای دســتیابی و 

ــه رشح  ــوان ب ــا را می ت ــم آن ه ــه اه ــت ک ــی اس ــق اهداف تحق

ــان منــود: ذیــل بی

ــدگان  ــتاییان، تولیدکنن ــالش روس ــامت و ت ــه زح ــادن ب ـ ارج نه

ــگاه و  ــأن و جای ــای ش ــاورزی و ارتق ــش کش ــرداران بخ و بهره ب

ــه. ــاورزی در جامع ــغل کش ــه و ش ــت حرف اهمی

ـ ایجــاد انگیــزه و رقابــت ســامل میــان شــاغالن بخــش کشــاورزی 

و تشــویق آنــان بــه ادامــه فعالیــت ســازنده تولیــدی.

ـ معرفــی الگــوی عملــی و قابــل اعتــامد در بیــن تولیدکننــدگان، 

روســتاییان و عشــایر بــه منظــور الگوبــرداری ســایر تولیدکنندگان 

ــرداران. و بهره ب

ـ طــرح مســائل و مشــکالت روســتاییان درســطوح ملــی، اســتانی، 

شهرســتانی و محلــی بــا مســئولین مربوطــه.

ـ خــارج منــودن تولیدکننــدگان، روســتاییان و عشــایر از انــزوا و 

آشــنایی بــا حقــوق خــود بــه وســیله ایجــاد تشــکل های صنفــی.

ـ فراهم منودن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات.

ـ تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی در مناطق روستایی.

ــاط  ــراری ارتب ــور برق ــه منظ ــاعد ب ــه مس ــودن زمین ــم من ـ فراه

ــوری. ــه کش ــی رتب ــئوالن عال ــا مس ــدگان ب تولیدکنن

2( فراینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی منونه های 
ملــی بخــش کشــاورزی در ســال زراعــی 1394-95

درســال زراعــی95-1394 فعالیــت ســتاد شناســایی، انتخــاب 

ــاس روال  ــاورزی  براس ــش کش ــی بخ ــای مل ــی  منونه ه و معرف

همــه ســاله از رشوع فصــل زراعــی آغــاز شــد و ســتادهای 

ــاص  ــدی خ ــب وظیفه من ــر حس ــی ب ــتانی و مل ــتانی، اس شهرس

خــود بــه شناســایی و ثبت نــام از داوطلبــان و کاندیداهــای 

برتــر در ســطوح و رشــته های مختلــف اقــدام منودنــد. بــه 

منظــور ســاماندهی، مکانیــزه کــردن و در نهایــت تســهیل 

ــا  ــنامه ه ــام پرسش ــا، مت ــه ه ــاب منون ــایی و انتخ ــد شناس فرآین

ــی،  ــای اجرای ــش ه ــکاری بخ ــا هم ــاب ب ــای انتخ ــاخص ه و ش
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مؤسســات تحقیقاتــی و اســتان ها اصــالح و در ســایت دفــرت 

ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی بارگــذاری و بخش هایــی از 

ایــن فرآینــد نیــز مکانیــزه شــد. همچنیــن درخصــوص روش هــای 

مربــوط  تخصصــی  و  فنــی  دســتورالعمل های  کیل گیــری، 

ــن  ــی تدوی ــان تخصص ــارکت کارشناس ــا مش ــول ب ــر محص ــه ه ب

و بــرای اجــرا بــه اســتان های کشــور ارســال شــد. فعالیــت 

شناســایی در اســتان های گرمســیری از فروردیــن مــاه و در ســایر 

ــتان های  ــد. اس ــاز ش ــاه آغ ــمی از تیرم ــور رس ــه ط ــتان ها ب اس

کشــور، براســاس تقویــم زمانــی در چهــار مرحلــه اصلــی و یــک 

مرحلــه نهایــی )جمعــاً در پنــج مرحلــه(، اقدامــات مربــوط بــه 

شناســایی، انتخــاب و معرفــی نفــرات برتــر را عملیاتــی منودنــد 

ــتاد  ــوع، تعــداد 1006 پرسشــنامه بــه دبیرخانــه س و در مجم

ارســال شــد. از میــان پرسشــنامه های دریافــت شــده، تعــداد 20  

پرسشــنامه بــه دالیــل مختلــف از جملــه: نواقــص پرونــده، عــدم 

ــته ها و  ــودن رش ــتانی ب ــمی، اس ــنامه های رس ــتفاده از پرسش اس

ــت،  ــا رشــته های مصــوب، حــذف و در نهای ــودن ب ــط ب غیرمرتب

تعــداد 986 پرسشــنامه پــس از ثبــت در دبیرخانــه ســتاد بــرای 

ــی  ــی و تخصص ــای فن ــه کمیته ه ــی ب ــی و کارشناس ــی فن بررس

ــد.  ــال گردی داوری ارس

       پرسشــنامه های دریافتــی از اســتان های کشــور، پــس از 

ــک و  ــزی تفکی ــتاد مرک ــت در س ــد ثب ــذ ک ــه و اخ ــی اولی بررس

بــه کمیته هــای فنــی و تخصصــی داوری ارجــاع داده شــدند. در 

ــر  ــه ه ــاز ب ــه امتی ــی و ارائ ــی فن ــب بررس ــا، مرات ــن کمیته ه ای

پرسشــنامه انجــام شــده و در نهایــت از بیــن پرسشــنامه های هــر 

ــن امتیازدهــی  ــا  بیشــرتین و دقیق تری رشــته، ســه پرسشــنامه ب

)272 پرسشــنامه(، انتخــاب شــده و توســط کارشناســان ارزیــاب 

هــر کمیتــه، مــورد بررســی میدانــی قــرار گرفتنــد. پــس از 

بازدید هــای میدانــی و ارزیابــی نزدیــک و تعییــن حــدود صحــت 

پرسشــنامه های دریافتــی و طــی جلســات متعــدد داوری، منونــه 

ــدند. در  ــی ش ــتاد معرف ــه س ــاب و ب ــته انتخ ــر رش ــی در ه مل

مجمــوع حــدود 1600 ســاعت کار کارشناســی بــرای فرآینــد 

شناســایی، انتخــاب و معرفــی منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی 

در ســال 1395 انجــام شــده اســت. 

ــزی و  ــه برنامه ری ــده در کمیت ــاذ ش ــامت اتخ ــاس تصمی     براس

سیاســتگذاری، تعــداد 102 رشــته بــرای رقابــت در ســال جــاری 

ــای  ــر از کاندیداه ــداد 102 نف ــاس تع ــن اس ــر ای ــوب، و ب مص

ــی انتخــاب شــدند. ــه مل ــوان منون ــه عن بخــش کشــاورزی ب

 

3( ســاختار اجرایــی ســتاد انتخــاب و معرفــی 
کشــاورزی بخــش  ملــی  منونه هــای 

   بــه منظــور شناســایی و انتخــاب منونه هــای ملــی بخــش 

ــش  ــی بخ ــای مل ــی منونه ه ــاب و معرف ــتاد انتخ ــاورزی، س کش

ــا  کشــاورزی بــا حضــور مناینــدگان کلیــه بخش هــای مرتبــط و ب

محوریــت ترویــج در ســطوح شهرســتان، اســتان و ملــی تشــکیل 

می شــود. افــراد واجــد رشایــط از ســطح دهســتان، شناســایی و 

ــد و در  ــر راه می یابن ــه ســطوح باالت ــازات الزم ب ــا کســب امتی ب

ــوند. ــی می ش ــاب و معرف ــی انتخ ــطح مل ــت در س نهای

   بخش هــای فنــی و تخصصــی، وظیفــه پیگیــری فراینــد انتخــاب 

منونه هــا از زمــان تهیــه پرسشــنامه های ارزیابــی، ارســال آن بــه 

اســتان ها، حســن نظــارت بــر تکمیــل پرسشــنامه ها، رشکــت در 
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فرآینــد ارزیابــی نهایــی، کیــل گیــری، ثبــت رکــورد و انتخــاب نهایــی در کمیتــه داوری را بــر عهــده دارد. بــرای تقویــت و تخصصی تــر 

منــودن ایــن بخــش، کمیته هــای فنــی و تخصصــی بــا عناویــن ذیــل و مشــارکت کارشناســان ترویــج،  بخــش هــای  اجرایــی، تحقیقــات 

و کشــاورزان خــربه تشــکیل و فعالیــت می مناینــد.

کمیته فنی زراعت و باغبانی  -

کمیته فنی دام، طیور و آبزیان  -

کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی  -

کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری  -

کمیته فنی آب، خاک و صنایع کشاورزی  -

    تشــکیالت اجرایــی و ســازمان کار فرآینــد شناســایی، 
انتخــاب و معرفــی  منونه هــای بخــش کشــاورزی در ســطوح 
ــودار 1 و 2 نشــان داده شــده اســت.  ــتانی در من ــی و اس مل
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17

نمونه)1نمودار  هاي بخش کشاورزي در سطح ملیسازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

(رئیس سازمان و رئیس ستاد)

دفتر ترویج کشاورزي و منابع 
طبیعی( رئیس دبیرخانه)

(دبیر ستاد)  معاونت ترویج

کمیته اجرایی

کمیته فنی و 
آب، داوري 

خاك و صنایع 
کشاورزي

کمیته فنی و 
داوري منابع
طبیعی و 

آبخیزداري 

کمیته فنی و 
، داوري دام

و طیور
آبزیان 

کمیته فنی و 
داوري ترویج 
و تشکلهاي 
کشاورزي 

کمیته فنی 
و داوري 
زراعت و 
باغبانی

ریزي و کمیته برنامهکمیته پشتیبانی 

سیاستگذاري

رسانی کمیته اطالع

تخصصی- کمیته فنی 

منودار 1( سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی در سطح ملی
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18

نمونه) سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و 2نمودار  هاي بخش کشاورزي در سطوح استانیمعرفی

هاي ملی بخش کشاورزيوظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی نمونه.3-1
جلسه ماهانهلیتشکقیاز طریرساناطالعويزیربرنامه،سیاستگذاريتهیکميهابرنامهياجرايریگیپ)1
يکشاورزيهانمونهیمعرفوانتخاب،ییشناساستاديهاتهیکممناسب با یارتباطستمیسجادیا)2
يزیربرنامهوسیاستگذاريتهیبه کمستاديهاتهیکمریسانظرات انعکاس)3
يبخش کشاورزيهانمونهیمعرفوانتخاب،ییشناسانامهنییآنیو تدوهیته)4
ستاديسوازشدهاعالميهااستیسبامنطبقکشوريهااستانیارساليهاپروندهثبت)5
شهرستانواستان،یملسطوحدريکشاورزبخشيهانمونهاطالعاتبانکلیتشک)6
یمليهانمونهیمراسم معرفییاجراویفنيهاتهیکملیتشکیهماهنگ)7

ریزي استانکمیته سیاستگذاري و برنامه

) رئیس سازمان جهاد کشاورزي و رئیس کمیته(

استان کشاورزي ترویج مدیر هماهنگی

)کمیته(دبیر

دبیرخانه با مسئولیت رئیس 

استاناداره ترویج 
کمیته فنی استان 

مدیر جهاد کشاورزي شهرستان
)ریزي و اجراییبرنامهکمیته(رئیس 

کمیته داوري شهرستان  دبیرخانه با مسئولیت رئیس اداره ترویج 
شهرستان 

کارشناس ارزیاب 
آب، خاك و صنایع 

کشاورزي 

کارشناس ارزیاب 
منابع طبیعی و 

آبخیزداري

کارشناس ارزیاب 
امور دام، طیور و 

آبزیان

کارشناس ارزیاب 
ترویج و تشکلهاي 

کشاورزي 

کارشناس ارزیاب 
زراعت و باغبانی 

منودار 2( سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی در سطوح استانی
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3-1. وظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی منونه های ملی بخش کشاورزی
پیگیری اجرای برنامه های کمیته سیاستگذاری، برنامه ریزی و اطالع رسانی از طریق تشکیل جلسه ماهانه    )1

ایجاد سیستم ارتباطی مناسب با کمیته های ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های کشاورزی    )2

انعکاس نظرات سایر کمیته های ستاد به کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی  )3

تهیه و تدوین آیین نامه شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی   )4

ثبت پرونده های ارسالی استان های کشور منطبق با سیاست های اعالم شده از سوی ستاد  )5

تشکیل بانک اطالعات منونه های بخش کشاورزی در سطوح ملی، استان و شهرستان  )6

هامهنگی تشکیل کمیته های فنی و اجرایی مراسم معرفی منونه های ملی   )7

تهیه اطالعات و منابع خربی جهت انعکاس اخبار مربوط به انتخاب منونه های ملی از طریق روابط عمومی   )8

انتخاب منونه های ملی و استانی  فعال سازی  متهیدات اجرایی الزم جهت برگزاری جلسات توجیهی برای دست اندرکاران   )9

گروه های موضوعی دفرت در زمینه برنامه ریزی به منظور مشارکت و بهره گیری از منونه های بخش کشاورزی در برنامه های ترویجی

3-2. ترکیب کمیته های فنی- تخصصی در سطح ملی
1 متخصص موضوعی از تحقیقات	(

1 مناینده تخصصی معاونت اجرایی و سازمان های ذی ربط	(

1 رئیس گروه و کارشناس ترویج از گروه های تخصصی ترویج	(

1 مناینده موضوعی از مجمع ملی خربگان بخش کشاورزی	(

3-2-1. وظایف کمیته های فنی-تخصصی در سطح ملی
بررسی نهایی پرسشنامه های انتخاب شده در سطح ملی و کشوری( 1

داوری و انتخاب نفرات اول کشوری در هر رشته( 2

بازدید از منونه های استانی به منظور انتخاب نفر برتر( 3

3-3. اعضای کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )رئیس کمیته(( 1
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مدیر هامهنگی ترویج کشاورزی )دبیر کمیته(( 2

مناینده تام االختیار اتحادیه ها یا تعاونیهای مرتبط )عضو کمیته(( 3

مناینده تام االختیار بخش های تخصصی، معاونت و سازمانهای ذیربط )عضو کمیته(( 4

3-4. وظایف کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان
نظارت بر حسن اجرای فعالیت انتخاب منونه های بخش کشاورزی بر اساس اهداف و سیاست های کالن تعیین شده( 1

تعیین اهداف و سیاست های کالن ستاد براساس دستورات ارسالی از ستاد مرکزی( 2

بررسی تخصصی بودجه و امکانات موردنیاز( 3

تأیید نهایی منونه های منتخب استان ( 4

بررسی میزان مشارکت مؤسسات بخش های غیردولتی در فرآیند انتخاب و تجلیل از منونه های بخش کشاورزی استان( 5

نحوه همکاری با نهادهای خارج سازمان و جذب امکانات از سوی آنان( 6

بررسی و اقدام در انعکاس اخبار انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی استان( 7

 

3-5. اعضای کمیته فنی استان
مدیر یا مناینده تام االختیار بخش تخصصی استان  )رئیس کمیته(( 1

 رئیس اداره ترویج استان )دبیر کمیته(( 2

منایندگان مدیریت های مرتبط تحقیقاتی، اجرایی، تخصصی و فنی )عضو کمیته(( 3

منایندگان اتحادیه و تعاونی های مربوطه )عضو کمیته(( 4

3-6. وظایف کمیته فنی و تخصصی استان
زمانبندی به منظور روند انتخاب منونه ها در بخش های مختلف ( 1

نحوه ارتباط و میزان اختیارات و وظایف ستاد استانی و معاونت های سازمان براساس دستورالعمل های ارسالی ( 2

بررســی مســائل و مشــکالت ایجــاد شــده در رونــد کار انتخــاب منونه هــای کشــاورزی در بخش هــای مختلــف و بررســی ( 3

نظــرات و پیشــنهادات

ارائه گزارش تشکیالت انتخاب منونه های کشاورزی به معاونت و مدیریت ها توسط منایندگان مربوطه( 4
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بحث در مورد منونه های منتخب استانی معرفی شده از سوی تشکیالت مربوطه در معاونت و مدیریت ها( 5

بررسی نحوه همکاری و دخالت اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی در انتخاب منونه های کشاورزی( 6

بررسی مسائل و مشکالت ستادهای شهرستانی و بررسی نظرات و پیشنهادات ارسالی( 7

رفع اختالف بین بخش های اجرایی استانی و شهرستانی( 8

نحوه تشکیل کالس های توجیهی و آموزشی برای دستاندرکاران انتخاب منونه های کشاورزی( 9

نحوه اجرای تبلیغات و انعکاس اخبار انتخاب منونه های کشاورزی و معرفی آنان( 10

نحوه ارتباط و حامیت و استفاده از منونه های استانی و شهرستانی و سایر فعالیت های دیگر( 11

نحوه بازرسی میدانی از منونه های شهرستانی توسط معاونت و مدیریت های مربوطه( 12

3-7. اعضای کمیته برنامه ریزی و اجرایی شهرستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان )رئیس کمیته(( 1

رئیس اداره ترویج شهرستان )دبیر کمیته(( 2

منایندگان تام االختیار ادارات ذی ربط )عضو کمیته(( 3

منایندگان تام االختیار تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی )عضو کمیته(( 4

3-8. وظایف کمیته اجرایی انتخاب منونه های کشاورزی در شهرستان
تعیین میزان اختیارات و وظایف اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی( 1

ارائه گزارش در مورد روند فعالیت های انجام یافته و ارسال آن به کمیته استان( 2

بررسی در مورد نحوه همکاری با همکاران مستقر در دهستان، بخش، روستا و مروجان( 3

انتخاب داوران( 4

انتخاب کارشناسان ارزیاب بخشهای خصوصی( 5

هامهنگی با بخش های تخصصی برای معرفی کارشناسان ارزیاب( 6

3-9. وظایف کارشناسان ارزیاب
تکمیل پرسشنامه های مربوط به منونه های معرفی شده توسط کمیته شناسایی دهستان( 1
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دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز افراد معرفی شده( 2

ــه ( 3 ــرای ارائ ــه گزارشــات فعالیت هــای انجام شــده ب تهی

ــه داوری شهرســتان ــه کمیت ب

بررسی مزارع و مدارک ارسالی از دهستان های تابعه( 4

3-10. اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
مروجــان و همــکاران دهســتان ها، بخش ها و روســتاهای    )1

منطقــه

ناظرین و مشاورین مزرعه  )2

مدیران عامل تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی  )3

شوراهای اسالمی روستایی

مناینده بخش اجرایی )حسب موضوع(  )4

3-11. وظایف کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
اطالع رسانی مناسب به کشاورزان( 1

فراخوان رشکت در املپیاد و جشنواره( 2

ثبت نام از کاندیداها( 3

نظارت بر فرآیند تولید( 4

ارتباطات مستمر با کمیته انتخاب منونه های کشاورزی ( 5

در شهرستان

ارتباط با کارشناسان ارزیاب( 6

ارائــه خدمــات الزم بــه منونه هــای منتخــب بــر اســاس ( 7

حامیــت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان

شناســایی و متــاس بــا کشــاورزان منونــه در طــول ســال ( 8

براســاس معیارهــای منــدرج در پرسشــنامه های انتخاب 

منونه هــای کشــاورزی و دســتورالعمل های تعیین شــده

ــه ادارات تخصصــی ( 9 ــر ب ــه پیشــنهاد کشــاورزان برت ارائ

ــه انتخــاب منونه هــای کشــاورزی در شهرســتان و کمیت

کمک به کارشناسـان ارزیاب در تکمیل پرسشـنامه های ( 10

انتخاب منونه های کشـاورزی

و ( 11 مشـورتی  توجیهـی،  جلسـات  و  کالس  در  رشکـت 

کارشناسـی در مـورد انتخـاب منونه هـای کشـاورزی در 

شهرسـتان سـطح 

تبــره ( مراکــز  جهــاد کشــاورزی می تواننــد وظایــف خــود را 

ــه رشکت هــای  ــد خدمــت از بخــش خصوصــی ب ــق خری از طری

ــد. ــی و مهندســی واگــذار مناین خدمــات مشــاوره ای، فن

ــته های  ــن رش ــرای تعیی ــی ب ــاخص های اصل 4( ش
ملــی بخــش کشــاورزی

1( اســرتاتژیک بــودن محصــول از نظــر امنیــت غذایــی، صــادرات 

و ارزآوری

ــط  ــظ محی ــدار و حف ــعه پای ــت توس ــته از جه ــت رش 2( اهمی

ــت زیس

3( جایگاه رشته در طرح های محوری وزارت جهاد کشاورزی

ــده  ــل محدودکنن ــره وری عوام ــت به ــته از جه ــت رش 4( اهمی

ــد تولی

5( تعداد بهره بردار در رشته و گسرتدگی آن در کشور

6 ( توجــه بــه فراگیــری مشــارکت در عرصه هــای مختلــف تولیــد 

و بهره بــرداری و نقــش ترویجــی رشــته



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

29

ـــری  ـــزوده در محصـــوالت کشـــاورزی و جلوگی 7( ایجـــاد ارزش اف

از ضایعـــات

تبــرصه: رشــته های فاقــد رشایــط منــدرج در شــاخص های تعییــن 

شــده،  بایــد در ســطح اســتان رقابــت مناینــد.

5( شاخص های انتخاب در زیربخش های تخصصی
5-1. زراعت و باغبانی

ــت،  ــل از کاش ــل قب ــی در مراح ــی و علم ــی فن ــت اصول - رعای

ــد ــس از تولی ــت و پ ــت، برداش ــت، داش کاش

- رعایــت اصــل بهــره وری در به کارگیــری منابــع تولیــد به ویــژه 

آب و خــاک، مــرصف متعــادل و بهینــه کــود و ســموم شــیمیایی

- رعایت مرصف بهینه انرژی در فرایند تولید

پایــدار  توســعه  و  محیطــی  زیســت  جنبه هــای  رعایــت   -

کشــاورزی

- میزان عملکرد و میانگین تولید در واحد سطح

- کیفیت محصول براساس استانداردهای رسمی کشور

- میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی

5-2. دام و طیور
ــی ،  ــول علم ــاظ اص ــدی از لح ــد تولی ــوب واح ــت مطل - وضعی

ــتاندارد  ــزات اس ــری ادوات و تجهی ــتی و بکارگی ــی و بهداش فن

- مرصف بهینه انرژی در فرآیند تولید

- پاییــن بــودن تلفــات و مطلــوب بــودن رضیــب تبدیــل غذایــی 

در گلــه.

به ویــژه  - بهــره وری در مــرصف نهاده هــا و عوامــل تولیــد 

خــوراک دام وطیــور 

- مدیریــت مناســب واحــد تولیدی،کارآفرینــی، ابتــکار و خالقیت 

ــت تولیدی  در فعالی

ــد  ــن تولی ــرد و میانگی ــزان عملک ــود می ــت بهب ــالش در جه -  ت

ــور  ــتان و کش ــا اس ــه ب ــول در مقایس محص

- بــاال بــودن کیفیــت محصــوالت تولیدی براســاس اســتانداردهای 

ــمی کشور  رس

- میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی 

ایجـاد  طریـق  از  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  جهـت  در  تـالش   -

فرصت هـای شـغلی مناسـب و تولیدی بـا اسـتفاده از به کارگیری 

نیـروی کار بومـی و محلـی

 -

5-3. شیالت و آبزیان 
- میزان تولید و صید در طول سال 

-  بهره وری در مرصف نهاده ها و عوامل تولید 

- رعایت مرصف بهینه انرژی در فرآیند تولید

و  ،ابتــکار  ،کارآفرینــی  تولیــدی  مناســب واحــد  - مدیریــت 

تولیــدی  فعالیــت  در  خالقیــت 

ــی در  ــاالی بازماندگ ــد ب ــات و درص ــزان تلف ــودن می ــن ب - پایی

ــروری ــزی پ ــای آب واحده

- رعایــت موازیــن فنــی و اســتانداردهای علمــی در ســاخت 

تأسیســات و تجهیــزات فنــی واحدهــای تولیــدی 

ــی ،  ــول علم ــاظ اص ــدی از لح ــد تولی ــوب واح ــت مطل - وضعی

ــتاندارد ــزات اس ــری ادوات وتجهی ــتی و به کارگی ــی و بهداش فن

ــزات مناســب و اســتاندارد در  ــری و اســتفاده از تجهی - به کارگی
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صیــد آبزیــان  وماهیــان صنعتــی 

- میــزان ارتبــاط و همــکاری بــا ســازمان شــیالت و رعایــت 

محدوده هــای زمانــی و مکانــی صیــد بــه منظــور حفــظ محیــط 

ــان  ــر آبزی ــت و ذخای زیس

- تــالش در جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار از طریــق ایجــاد 

از  اســتفاده  بــا  تولیــدی  و  مناســب  شــغلی  فرصت هــای 

محلــی و  بومــی  کار  نیــروی  به کارگیــری 

ــات  ــی در عملی ــکات ایمن ــت ن ــوابق کاری و رعای ــه، س - تجرب

ــادی ــد و صی صی

-  میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی 

 

5-4.  امورعشایر
 داشنت پروانه چرای دام - 

 رعایت زمان ورود و خروج دام به مراتع- 

 رعایت تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع- 

 داشنت برنامه واکسیناسیون برای گله- 

 حفــظ و احیــای منابــع طبیعــی، رعایت اصــول اجرا، بذرپاشــی - 

در حیــن کوچ

 مشارکت در برنامه طرح تعادل دام و مرتع- 

برقراری ارتباط و هامهنگی مناسب با مراجع ذی صالح اجرایی- 

رعایت اصول فنی در پرورش دام- 

5-5.  منابع طبیعی و آبخیزداری
- رعایــت اصــول فنــی در بهره بــرداری و انجــام تعهــدات از 

جملــه تعــادل دام و مرتــع

ــگل داری و  ــع داری، جن ــات مرت ــت عملی ــرا و کیفی ــطح اج - س

آبخیــزداری

براســاس  شــده  پیش بینــی  برنامه هــای  منظــم  اجــرای   -

راهنــام کتابچــه  و  طرح هــا  مندرجــات 

فعالیت هـــای  در  مردمـــی  مشـــارکت  جلـــب  توانایـــی   -

آبخیـــزداری و  جنـــگل داری  مرتـــع داری، 

واحدهـــای  انســـانی،  نیـــروی  توامنندســـازی  و  آمـــوزش   -

بهره بـــرداران و  مجریـــان  بهره بـــرداری، 

5-6 . آب، خاک و صنایع کشاورزی
- بهره گیری از دانش فنی نوین در روند تولید

- کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی

- استفاده از ماشین آالت مدرن با فن آوری مناسب

- به کارگیری نیروهای متخصص و فنی

- قابلیت رقابت محصوالت تولیدی با سایر تولیدات مشابه

- خالقیت، ابتکار و نوآوری در کلیه روند تولید

- استاندارد بودن محصوالت

- رعایت موازین ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

ــن  ــاس موازی ــار براس ــت فش ــاری تح ــتم های آبی ــرای سیس - اج

ــی علمــی و فن

- رسویس و نگهداری به موقع از تجهیزات

- تجهیز، تنظیم، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

- حفاظت از منابع آبی و سیستم های انتقال آب

- اعــامل مدیریــت فنــی بــه منظــور ارتقــای بهــره وری انتقــال و 

مــرصف آب
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5-7 .  تشکلهای بخش کشاورزی
- میزان توامنندی، خودکفایی و خودگردانی

- مشــارکت اعضــای تعاونــی در تصمیم گیــری از طریــق جلســات 

ــع عمومی مجم

ــتفاده از  ــره وری در اس ــل به ــت اص ــت و رعای ــامل مدیری - اع

ــد ــع تولی ــل و مناب ــه عوام کلی

- رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه

ــی از  ــه اعضــای تعاون ــی ب ــات و مشــاوره های فن ــه اطالع - ارائ

ــزاری کارگاه هــای آموزشــی، بازدیدهــای آموزشــی و  ــق برگ طری

ــه همــکاری مشــاوران تخصصــی و علمــی فنــی و دعــوت ب

- جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی

- بازاریابی محصوالت تولیدی

- کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی

- رعایت جنبه های زیست محیطی

5-8.  ترویج و آموزش
- همکاری و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی

تخصصــی  تشــکل های  و  روســتاییان  بــا  مســتمر  ارتبــاط   -

بخــش کشــاورزی بــه منظــور جلــب مشــارکت آنــان در اجــرای 

ترویجــی برنامه هــای  

- ارتبــاط مســتمر بــا محققــان بــرای انعکاس مســائل و مشــکالت 

فنی

- حضــور فعــال در برنامه هــای آموزشــی ضمــن خدمــت در 

ــی ــش فن ــای دان ــتای ارتق راس

- ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی و مشارکتی

- رعایت معیار و شاخصه های شغلی

- ارائــه و برگــزاری برنامه هــای اجتامعــی و فرهنگــی از طریــق 

برگــزاری و برپایــی مســابقات، منایشــگاه و بازدیدهــای فنــی

بخــش  ملــی  منونه هــای  آمــاری  بررســی   )6
 1394-95 ســال  در  کشــاورزی 

تخصصــی  و  فنــی  کمیته هــای  توزیــع  وضعیــت   .1-6
ملــی  منونه هــای 

بــر اســاس تصمیــامت اتخــاذ شــده در »کمیتــه برنامه ریــزی 

و سیاســتگذاری«، منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی در 102 

رشــته و بــه تعــداد 102 نفــر انتخــاب و بــه رشح ذیــل در ســال 

ــوند.  ــی می ش ــاری، معرف ج

6-1-1. کمیته فنی زراعت و باغبانی )42 رشته(

الف( زیربخش زراعت ) 21 رشته(
1. کشاورز منونه محصول گندم آبی )اقلیم معتدل و رسد(

2. کشاورز منونه محصول گندم آبی )اقلیم گرم(

3. کشــاورز منونــه محصــول گنــدم دیــم )مناطــق بــاالی 400 

میلیمــرت  بارندگــی( 

4. کشــاورز منونــه محصــول گنــدم دیــم )مناطــق پاییــن 400 

میلیمــرت  بارندگــی(

5. کشاورز منونه محصول جو آبی 

6. کشاورز منونه محصول برنج 

7. کشاورز منونه محصول چغندرقند )بهاره(
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8. کشاورز منونه محصول چغندرقند )پاییزه(

9. کشاورز منونه محصول پنبه

10. کشاورز منونه محصول یونجه

11. کشاورز منونه محصول سیب زمینی 

12. کشاورز منونه محصول ذرت دانه ای 

13. کشاورز منونه محصول دانه های روغنی )کلزا(

14. کشاورز منونه محصول پیاز

15. کشاورز منونه محصول حبوبات آبی

16. کشاورز منونه محصول حبوبات دیم

17. بهره بردار منونه کشاورزی حفاظتی

18. تولیدکننده منونه محصول گواهی شده )سامل زراعی(

19. تولید کننده منونه بذر گندم 

20. کشاورز منونه محصول جو دیم

21. مدیر منونه مزرعه گندم

ب( زیربخش باغبانی )21 رشته(
باغدار منونه محصول سیب درختی . 1

باغدار منونه محصول پسته . 2

باغدار منونه محصول خرما . 3

باغدار منونه محصول زیتون . 4

باغدار منونه محصول مرکبات . 5

باغدار منونه محصول انار. 6

تولیدکننده منونه گیاهان دارویی. 7

تولیدکننده منونه محصول زعفران. 8

باغدار منونه محصول چای . 9

باغدار منونه محصول انگورآبی. 10

تولیــد کننــده منونــه محصــوالت گلخانــه ای )ســبزی و . 11

صیفــی( 

تولیــد کننــده منونــه محصــوالت گلخانــه ای )گل و . 12

ــی(  ــان زینت گیاه

تولید کننده منونه نهال محصوالت باغی . 13

تولیدکننــده منونــه محصــول گواهــی شــده )ســامل . 14

ــی( باغ

باغدار منونه هسته داران. 15

باغدار منونه محصول انگور دیم. 16

تولید کننده منونه گل محمدی. 17

تولید کننده منونه قارچ خوارکی. 18

مدیر منونه باغ مادری. 19

مدیر منونه واحد تولیدی باغی )محصول پسته(. 20

مدیر منونه واحد تولیدی باغی )زیتون(. 21

6-1-2. کمیته فنی امور دام، طیور و آبزیان )17رشته(
گاودار منونه صنعتی . 1

پرواربند منونه گوساله . 2

گوسفنددار منونه . 3

مرغدار منونه واحد گوشتی . 4

مرغدار منونه واحد تخمگذار. 5

زنبوردار منونه. 6

مدیر منونه واحد گوسفند داری . 7

کارخانه منونه تولید خوراک دام . 8
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کارخانه منونه خوراک طیور. 9

مدیر منونه واحد پرورش مرغ گوشتی . 10

پرورش دهنده منونه میگو . 11

صیاد منونه ماهیان صنعتی. 12

صیاد منونه میگو. 13

پرورش دهنده منونه ماهیان رسدآبی. 14

پرورش دهنده منونه ماهیان گرم آبی. 15

دامدار منونه عشایری. 16

نوغاندار منونه. 17

6-1-3. کمیتــه فنــی ترویــج و تشــکلهای بخــش کشــاورزی 
) 22 رشــته( 

تسهیلگر منونه زن روستایی. 1

مددکار منونه ترویجی ) مرد (. 2

رشکــت خدمــات منونــه مشــاوره ای، فنــی و مهندســی . 3

کشــاورزی

واحد مشاع منونه کشاورزی. 4

رشکت تعاونی کشاورزی  منونه. 5

رشکت تعاونی تولید روستایی منونه. 6

رشکت تعاونی زنان روستایی منونه. 7

رشکت تعاونی روستایی منونه. 8

رشکت سهامی زراعی منونه. 9

بهره بردار منونه اراضی واگذار شده. 10

زن منونه عشایری. 11

زن منونه کار آفرین. 12

صندوق منونه اعتبار خرد ویژه زنان روستایی. 13

کانون یادگیری منونه. 14

مشاغل خانگی )نوغان دار(. 15

نظام صنفی کشاورزی منونه. 16

اتحادیه تعاونی روستایی منونه. 17

اتحادیه رشکتهای تعاونی تولید روستایی منونه. 18

رشکت کشت و صنعت کشاورزی منونه. 19

رئیس منونه مرکز جهاد کشاورزی. 20

مروج مسئول منونه پهنه تولیدی . 21

رشکت تعاونی منونه تولید و فراوری بذر گندم. 22

6-1-4. کمیتــه فنــی منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ) 11 
ــته( رش

مرتعــدار منونــه )مناطــق بــا بارندگــی بــاالی 400 . 1

میلیمــرت(  

زیــر 400 . 2 بارندگــی   بــا  )مناطــق  مرتعــدار منونــه 

 ) میلیمــرت

آبخیزدار منونه بیولوژیک. 3

آبخیزدار منونه مکانیک  . 4

مجری  منونه طرح های جنگلداری . 5

محافظ افتخاری منونه جنگل و مرتع. 6

مجــری منونــه پــروژه مشــارکت مردمــی تثبیــت شــن و . 7

بیابانزدایــی

صنوبرکار منونه )ویژه مناطق شامل کشور(. 8

صنوبرکار منونه )ویژه مناطق  غیرشاملی( . 9
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مجری منونه مدیریت منابع جنگل و مرتع. 10

بهره بردار منونه محصوالت فرعی جنگل و مرتع. 11

ــاورزی ) 10   ــع کش ــاک و صنای ــی آب، خ ــه فن 6-1-5. کمیت
رشــته(

واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی. 1

واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی. 2

واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی. 3

واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی. 4

واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی. 5

 مجــری منونــه سیســتمهای آبیــاری تحــت فشــار . 6

)قطــره ای( 

فشــار . 7 تحــت  آبیــاری  سیســتمهای  منونــه  مجــری 

)بارانــی(

بهره بردار منونه آب و خاک. 8

تجهیــزات . 9 و  ماشــین آالت  ادوات،  منونــه  ســازنده 

کشــاورزی

رشکت منونه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی. 10



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

35

     توزیــع تعــداد رشــته هــا و ســهم هــر زیــر بخــش در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. بــر ایــن اســاس، بیشــرتین تعــداد منونــه 

مربــوط بــه زیربخــش زراعــت و باغبانــی هــر کــدام بــا تعــداد 21 رشــته )21 درصــد( و کمرتیــن تعــداد منونــه مربــوط بــه زیربخــش 

امــور اراضــی بــا 2 رشــته )2 درصــد( مــی باشــد.

جدول 1( تعداد رشته ها و سهم هر زیر بخش اجرایی در سال 1395

سهم زیربخش ) درصد(تعداد انتخابزیر بخش ردیف

2120.6زراعت1

2120.6باغبانی2

1211.8امور تولیدات دامی و عشایری3

54.9شیالت و آبزیان4

109.8ترویج و آموزش کشاورزی5

109.8آب، خاک و صنایع کشاورزی6

109.8تشکل های بخش کشاورزی7

1110.8منابع طبیعی و آبخیزداری8

22.0امور اراضی9

102100جمع
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6-2.  بررسی فرآیند شناسایی و انتخاب منونه های ملی کشاورزی در مقایسه با سال 1394

در ســال جــاری، حجــم پرونده هــای ارســالی بــه دبیرخانــه ســتاد بــا حــدود  18/5 درصــد رشــد نســبت بــه ســال گذشــته بــه  986  

فقــره بــا رشکــت همــه اســتان هــا و تعــداد رشــته هــای انتخابــی بــر اســاس تصمیــم کمیتــه سیاســتگذاری بــا بیــش از  25/9 درصــد 

رشــد بــه 102 رشــته افزایــش یافتــه اســت. ایــن حجــم بــاالی ورودی پرونده هــا و تعــداد انتخاب هــا مســتلزم اصــالح و تســهیل فرآیند 

انتخــاب بــود. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه پیگیری هــای بــه عمــل آمــده در دفــرت ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی، در ابتــدا 

ــا حــدود  ــتان ها، ب ــی و اس ــی، مؤسســات تحقیقات ــای اجرای ــا نظرخواهــی از بخش ه ــاب ب ــام پرسشــنامه ها و شــاخص های انتخ مت

ــی  ــاعت ها کار کارشناس ــس از س ــا پ ــتورالعمل منونه ه ــه و دس ــن نام ــد، آیی ــه بع ــالح و در مرحل ــی، اص ــاعت کار کارشناس 175 س

بــرای اولیــن بــار تهیــه، تدویــن و در ســایت دفــرت بارگــذاری شــد.  در ســال جــاری کلیــه فرآیندهــای شناســایی و انتخــاب منونه هــا 

ــا توجــه  ــد بررســی کاغــذی حــذف شــد.  ب ــال انجــام و فراین ــرم افــزاری و دیجیت ــان بصــورت ن ــر بخــش دام و طیــور و آبزی در زی

بــه بارگــذاری متامــی پرسشــنامه ها در ســاب پورتــال دفــرت ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی، فراینــد اطــالع رســانی بــه اســتان ها 

ــر موجــب  ــن ام ــه ای ــه طــوری ک ــد. ب ــرار گرفتن ــات و فرایندهــای الزم ق ــه اقدام ــان کلی تســهیل شــده و متامــی اســتان ها در جری

تســهیل دسرتســی همــکاران اســتانی و شهرســتانی بــه ایــن پرسشــنامه ها گردیــد. مجموعــه فرآیندهــای اصالحــی مذکــور ســبب شــد  

تــا فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی منونه هــای بخــش کشــاورزی در ســال 1395 از نظــم ویــژه ای نســبت بــه ســال های قبــل 

برخــوردار گــردد و موجبــات افزایــش میــزان رضایــت داوران در کمیته هــای فنــی و عوامــل اجرایــی را در اســتان ها فراهــم منایــد و 

در نهایــت، در مقایســه بــا ســال گذشــته اقدامــات مــورد نیــاز در ایــن فرآینــد، از نظــر زمــان حــدود ســه مــاه جلوتــر باشــد.  مقایســه 

شــاخص  های فرآینــد شناســایی و انتخــاب منونه هــای ملــی در ســال جــاری و ســال قبــل )1394( در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. 
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سال 1395 سال 1394 شاخص ردیف

986 831 تعداد پرسشنامه های دریافت شده از استان ها 1

102 81 تعداد منونه / رشته 2

32 استان 29 استان
تعداد استان هایی که پرسشنامه های ارزیابی را ارسال 

منودند
3

175 ساعت ----- میزان ساعت کار کارشناسی برای اصالح شاخص ها 4

نامه رسمی+ سایت نامه رسمی نحوه اطالع رسانی 5

 پرسشنامه های به روز شده و

بارگزاری شده در سایت

به صورت پراکنده و آرشیو 

سنوات قبل

نحوه دسرتسی همکاران استانی و شهرستانی به 

پرسشنامه های ارزیابی عملکرد رشته ها
6

کاغذی و رایانه ای بصورت کاغذی نوع و محتوای پرسشنامه های ارزیابی عملکرد رشته ها 7

زیاد متوسط
میزان رضایت استان از نحوه اطالع رسانی، تکمیل  

پرونده ها
8

زیاد 

به دلیل جلوگیری از وجود 

پرسشنامه های متعدد در یک 

رشته و رایانه ای بودن آن

متوسط

 به دلیل تعدد پرسشنامه های 

 اصالحی در سنوات قبل و

نبود کلید سئواالت

امکان داوری در بررسی محتوای پرسشنامه و ضامیم و 

میزان رضایت داوران)کارشناسان کمیته های فنی(
9

جدول2( بررسی شاخص های فرآیند شناسایی و انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی در مقایسه با سال 1394
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6-3.  وضعیت پرسشنامه های تحت بررسی
ــد.  ــال ش ــه ارس ــه دبیرخان ــان( ب ــوب کرم ــتان و جن ــف ) 32 اس ــتان های مختل ــنامه از اس ــداد 1006 پرسش ــاری، تع ــال ج     در س

تعــداد 20 پرسشــنامه بــه دلیــل رعایت نشــدن سیاســت ها و ضوابــط آیین نامــه و دســتورالعمل ســتاد انتخــاب منونه هــا، از چرخــه 

ــرار  ــی بخــش کشــاورزی ق ــد انتخــاب، خــارج شــدند و تعــداد 986 پرسشــنامه در دســتور کار ســتاد انتخــاب منونه هــای مل فرآین

ــه ســال گذشــته، حــدود 18/5 درصــد رشــد داشــته اســت. بیشــرتین  گرفــت. پرسشــنامه های دریافتــی از لحــاظ کمیــت نســبت ب

پرسشــنامه های ارســالی مربــوط بــه کمیتــه زراعــت و باغبانــی بــا 337 پرسشــنامه معــادل 34/2 درصــد و کمرتیــن پرسشــنامه های 

ــع  ــت توزی ــت. وضعی ــوده اس ــد ب ــادل 7/4 درص ــنامه مع ــا 73 پرسش ــزداری ب ــی و آبخی ــع طبیع ــته مناب ــه رش ــوط ب ــالی مرب ارس

ــت. ــده اس ــان داده ش ــامره 3  نش ــدول ش ــف در ج ــای مختل ــک کمیته ه ــه تفکی ــتان ها ب ــالی از اس ــنامه های ارس پرسش

جدول 3( توزیع پرسشنامه های تحت بررسی ستاد بر اساس کمیته های فنی و تخصصی در سال 1395

کمیتهردیف
 تعداد )فراوانی(

پرسشنامه های ارسالی
سهم هر بخش )درصد(

33734/2 زراعت و باغبانی1

19820/0دام، طیور و آبزیان2

25025/4ترویج و تشکل های بخش کشاورزی3

12813/0آب، خاک و صنایع کشاورزی4

737/4منابع طبیعی و آبخیزداری5

986100جمع کل
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6-4.  تعداد پرونده های دریافتی و تعداد منونه ملی به تفکیک و سهم هر استان
ــه  ــد، هم ــن فرآین ــی از ای ــش های ــردن بخ ــزه ک ــده و مکانی ــام ش ــانی انج ــالع رس ــد و اط ــهیل فرآین ــل تس ــال جاری، بدلی     در س

اســتان های کشــور در مقایســه بــا ســال گذشــته، در رقابــت بــزرگ انتخــاب منونــه هــای ملــی مشــارکت منودنــد. اســتان مرکــزی بــا 

ارســال 56 پرونــده معــادل 5/6 درصــد بیشــرتین میــزان مشــارکت و اســتان ایــالم بــا ارســال دو پرونــده معــادل 0/2 درصــد کمرتیــن 

میــزان مشــارکت را داشــتند. در خصــوص تعــداد منونــه ملــی، اســتان هــای خراســان رضــوی بــا 13 منونــه، رتبــه اول و اســتان هــای 

ــا 5 منونــه، رتبــه ســوم راکســب  ــا 7 منونــه، رتبــه دوم و اســتان هــای تهــران، مرکــزی و اصفهــان ب مازنــدران و آذربایجــان غربــی ب

منودنــد )جــدول 4(.

جدول 4( توزیع پرسشنامه های دریافتی و منونه ملی به تفکیک استان ها و سهم آن ها در سال 1395

تعداد منونه هادرصد تعداد پرونده استانردیف

373/74آذربایجان رشقی1

535/37آذربایجان غربی2

464/63اردبیل3

434/32الربز4

333/35اصفهان5

20/21ایالم6

232/32بوشهر8

373/75تهران9

535/34جیرفت و کهنوج10
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تعداد منونه هادرصد تعداد پرونده استانردیف

444/45چهارمحال و بختیاری11

282/81خراسان جنوبی12

414/113خراسان رضوی13

373/71خراسان شاملی14

353/53خوزستان15

313/12زنجان16

141/42سمنان17

232/33سیستان و بلوچستان18

363/64فارس19

545/42قزوین20

40/40قم21

363/62کردستان22

171/72کرمان23

383/83کرمانشاه24
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تعداد منونه هادرصد تعداد پرونده استانردیف

171/72کهکیلویه و بویر احمد25

363/63گلستان26

212/11گیالن27

202/03لرستان28

404/07مازندران29

565/65مرکزی30

30/32هرمزگان31

383/82همدان32

101/01یزد33

1006100102جمع کل

6- 5.  برگزاری جلسات کارشناسی  و تعیین نفرات نهایی 
ــا برگــزاری جلســات کارشناســی فــرشده، بــه اصــالح شــاخص های انتخــاب، اصــالح فرآینــد،       در ســال جــاری کمیته هــای فنــی ب

بررســی پرسشــنامه های واصلــه از اســتان ها و تعییــن اولویت هــای ســه گانــه، بازدیدهــای میدانــی و تعییــن نفــر برتــر، بــا مشــارکت 

بخش هــای اجرایــی، موسســات تحقیقاتــی و اســتان های مرتبــط پرداختنــد. بــرای ایــن منظــور، در مجمــوع حــدود 1600 ســاعت 

کار کارشناســی انجــام شــده اســت )جــدول 5(.
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جدول 5( ساعات کار کارشناسی انجام یافته در کمیته های فنی تخصصی مستقر در ستاد

تعداد کمیتهردیف

رشته

)مورد(

تعداد 

پرسشنامه 

)مورد(

ساعت کار 

کارشناسی برای 

اصالح شاخص 

ها 

ساعت کار 

کارشناسی 

تعیین سه 

اولویت 

بازدید

میدانی 

)ساعت(

ساعت کار 

کارشناسی 

تعیین نفر برتر

75* 423377531716زراعت و باغبانی1

17198251509015دام، طیور و آبزیان2

11128251303520آب، خاک و صنایع کشاورزی3

22250302299545ترویج و تشکل ها4

1073207410630منابع طبیعی و آبخیزداری5

102986175900342185جمـــع کـــل

  *- بازدیدهــای میدانــی زیربخــش زراعــت و باغبانــی بــا توجــه بــه زمــان برداشــت محصــول در منطقــه، توســط کمیته هــای اســتانی 

ــود. انجام می ش

6-6. توزیع ویژگی های فردی منونه ها
6-6-1( جنس

هامن طــور کــه در جــدول شــامره 6 مشــاهده می شــود، تعــداد  869 فقــره از پرسشــنامه هــای دریافتــی معــادل 88/1 درصــد 

مربــوط بــه مــردان و مابقــی بــه تعــداد 117 پرسشــنامه معــادل 11/9 درصــد مربــوط بــه زنــان بودنــد. در بیــن منونــه هــای ملــی 

انتخــاب شــده در ســال جــاری 8 نفــر زن و 94 نفــر مــرد بودنــد.
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جدول شامره 6( توزیع فراوانی پرسشنامه های دریافتی منونه های ملی بخش کشاورزی بر حسب جنسیت در سال 1395

تعداددرصد فراوانی پرسشنامه هافراوانی پرسشنامه های دریافت شدهجنسیتردیف

11711/98زن1

86988/194مرد2

986100102جمع کل

6-6-2(  سطح تحصیالت 

ــروه  ــه گ ــاری، ب ــال ج ــای س ــه ه ــن منون ــالت در بی ــطح تحصی ــر س ــده از نظ ــای تعریف ش ــن گروه ه ــی در بی ــرتین فراوان     بیش

لیســانس بــا 31 نفــر معــادل 30/4 درصــد تعلــق دارد و کمرتیــن فراوانــی بــه گــروه دکــرتا بــا یــک نفــر معــادل یــک درصــد اختصــاص 

دارد. توزیــع فراوانــی ســطح تحصیــالت منونــه هــای ملــی در ســال 1395 در جــدول 7 نشــان داده شــده اســت.

جدول 7( توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سطح تحصیالت در سال 1395

درصدفراوانیسطح تحصیلی ردیف 

1615.7ابتدایی1

76.9راهنامیی2

2726.5دیپلم 3

109.8کاردان4

3130.4کارشناس5

109.8کارشناس ارشد6

11.0دکرتا7

102100جمع کل 
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6-6-3( سن 
حداکــر ســن در منونه هــای ملــی، 84 ســال و  حداقــل آن 24 ســال و میانگیــن ســن افــراد منونــه حــدود 54 ســال اســت. بیشــرتین 

افــراد یعنــی 19 نفــر معــادل 18/6 درصــد در طبقــه ســنی 61 ســال و بیشــرت قــرار دارنــد. همچنیــن کمرتیــن تعــداد افــراد، یعنــی 

پنــج نفــر معــادل 4/9 درصــد در طبقــه ســنی 31 تــا 35 ســال قــرار دارند)جــدول 8(.

جدول 8( توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سن در سال 1395

درصدفراوانی )نفر(گروه سنی ردیف

611918.6 و بیشرت1

256-601312.7

351-551211.8

446-501514.7

541-451413.7

636-401817.6

731-3554.9

3065.9 و کمرت8

102100جمع کل 



کمیته فنی زیر بخش 
زراعت و باغبانی
1- سیمای زیر بخش زراعت
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7( کمیته فنی زیر بخش زراعت و باغبانی

 7-1. سیامی زیر بخش زراعت
ــی،  ــات صنعت ــی، نبات ــای روغن ــالت، دانه ه ــروه غ ــامل گ ــه ش ــت ک ــاورزی اس ــای کش ــر بخش ه ــن زی ــی از مهم تری ــت یک     زراع

محصــوالت علوفــه ای، محصــوالت جالیــزی وحبوبــات می باشــد. براســاس آمــار مرکــز آمار و فنــاوری معاونــت برنامه ریــزی و اقتصادی 

وزارت جهاد کشــاورزی در ســال زراعــی 92-93، ســطح کل زیــر کشــت محصــوالت زراعــی کشــور 11/83  میلیــون هکتــار و میــزان 

ــه اهمیــت موضــوع آب در کشــور و از طرفــی جایــگاه محصــوالت  ــا عنایــت ب کل تولیــدات زراعــی74 میلیــون تــن مــی باشــد. ب

زراعــی در بهره بــرداری از ایــن منبــع حیاتــی و بحــران ایجــاد شــده در رشایــط فعلــی کشــور، سیاســت و رویکــرد معاونــت زراعــت 

بــا محوریــت آب بــه رشح ذیــل می باشــد:

الف- اعمال مدیریت تقاضای آب کشاورزی به منظور کمک به بحران آب کشور

1- تغییرات سطح زیر کشت:
- کاهــش ســطح زیــر کشــت گنــدم آبــی از حــدود 2/5 میلیــون هکتــار بــه 1/9 میلیــون هکتــار و گنــدم دیــم از 4 میلیــون هکتــار 

بــه 3/5 میلیــون هکتــار

ــر کشــت  ــدران( و کاهــش ســطح زی ــالن و مازن ــج در نواحــی ســاحلی شــامل کشــور )گی ــت از کشــت برن ــردن حامی ــز ک - متمرک

ــار ــه 485 هــزار هکت ــار ب شــلتوک از 600 هــزار هکت

- تثبیــت ســطح زیــر کشــت بهــاره چغنــدر قنــد در ســطح حــدود 100 هــزار هکتــار و تکیــه بــر افزایــش ســطح زیــر کشــت پاییــزه 

تــا 60 هــزار هکتــار

- افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی بخصوص کلزا و گسرتش آن در تناوب گندم و جو آبی و دیم و نیز برنج

2- تغییرات عملکرد در واحد سطح:
- افزایش عملکرد چغندر قند از 43 تن به 55 تن و افزایش عملکرد چغندر پاییزه از 52 تن به 70 تن در هکتار

- افزایــش عملکــرد عملکــرد گنــدم آبــی از 2494 کیلــو گــرم در هکتــار بــه 4921 کیلــو گــرم در هکتــار و عملکــرد گنــدم دیــم از 698 

کیلــو گــرم در هکتــار بــه 1451 کیلــو گــرم در هکتــار



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

47

- افزایش عملکرد شلتوک از 4025 کیلوگرم در هکتار به 6004 کیلو گرم در هکتار

- افزایش عملکرد کلزا از 1731 کیلوگرم در هکتار به 2335 کیلو گرم در هکتار

3- عملیات به زراعی:
- حامیــت از معرفــی و کشــت محصــوالت و ارقــام زودرس و مقــاوم بــه خشــکی بــا طــول دوره رشــد کمــرت )ذرت، گنــدم، جــو و 

دیگــر محصــوالت اساســی(

- ارتقاء شاخص بهره وری آب در تولید محصوالت کشاورزی )گندم از 0/6 به 1 ، شکر از 5/. به 1/2 کیلو گرم به ازای یک مرت 

مکعب آب(

- گسرتش کشاورزی حفاظتی به منظور افزایش ماده آلی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

ــاز و  ــزا، ذرت و چغنــدر قنــد، پی ــه پنبــه، کل - اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد توســعه کشــت نشــایی در تولیــد محصوالتــی از جمل

محصــوالت دیگــر

-توسعه کشت کلزا، چغندر قند و پنبه برای حفظ پایداری در تولید

- هدایت تولید سبزیجات و صیفی به محیط های کنرتل شده )گلخانه ای(

- جایگزینی و معرفی محصوالت جدید کم آب بر مثل سورگوم و ارزن و لوپن

- کشت نشایی محصوالت سبزی و صیفی توام با استفاده از مالچ و آبیاری میکرو

- توسعه کاربرد آبیاری میکرو در محصوالت زراعی

ب- اعمــال رویکــرد پایــداری در بخــش کشــاورزی بــا متعــادل کــردن ســطوح و اجــرای الگوی کشــت، حمایت 
از برنامه هایــی نظیــر کشــاورزی حفاظتی

ج- تمرکز بر افزایش عملکرد با بهره گیری از تکنولوژی نوین

د- تدویـن بسـته کامـل افزایـش ضریـب خـود کفایـی تولیـد محصـوالت اساسـی )گنـدم، جـو، برنـج، ذرت 
دانـه  ای، دانه هـای روغنـی، پنبـه، چغندر قند، حبوبات( کـه در آن کلیه نیازهای طـرح از جمله بیمـه ، تحقیقات، آموزش 
و ترویـج، حفـظ نباتـات و سیاسـتهای حامیتـی بطـور یکجـا آورده شـده اسـت. ضمنـاً 4 طـرح پشـتیبان شـامل مکانیزاسـیون، تغذیـه 

گیاهـی، سـاماندهی بـذر و کشـاورزی حفاظتـی نیـز از طرح هـای مذکـور اسـتخراج و مبنظـور پشـتیبانی فنـی تهیـه گردیـده اسـت.
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هـــ- تکیــه بــر مشــارکت بخــش خصوصــی و تشــکل های صنفــی و تعاونی هــا در عملیاتــی کــردن برنامه هــای 
فــوق بــا تاکیــد بــر حمایــت و نظــارت دولــت و کاهــش مداخلــه

و- بــرآورد میــزان تقاضــا براســاس دو پارامتــر متوســط مصــرف ســالهای اخیــر، احتســاب میــزان ســرانه 
مصــرف و جمعیــت

ی- تقویت میزان خود اتکایی کشور در تأمین انرژی مورد نیاز جامعه در حدود 20 درصد

بــا فراهــم شــدن امکانــات اجــرای طرح هــای تهیــه شــده، پیــش بینــی بــر ایــن اســت کــه میــزان واردات ایــن محصــوالت )علــی رغــم 

افزایــش جمعیــت( از مقــدار 16/5 میلیــون تــن بــه 13/4 میلیــون تــن در ســال 1395 و 10/4 میلیــون تــن در ســال 1399 کاهــش 

یابــد. میــزان ارز تخصیصــی )بــا نــرخ ثابــت( واردات ایــن محصــوالت از 9/6 میلیــارد دالر متوســط ســالهای مذکــور بــه 6/7 میلیــارد 

دالر در ســال 1395 و 5/7 میلیــارد دالر در ســال 1399 کاهــش خواهــد داشــت.

  مقایســه عملکــرد منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی در زیربخــش زراعــت درســال زراعــی )95-1394( بــا متوســط تولیــد کشــور و 

جهــان در جــدول 9 نشــان داده شــده اســت.
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جدول 9( عملکرد منونه های ملی بخش کشاورزی در چند محصول زیربخش زراعت درسال زراعی )1394-95(

 در مقایسه با متوسط تولید کشور و جهان

ف
دی

ر

محصول

عملکرد منونه سال 
زراعی95- 1394

)کیلوگرم در 
هکتار(

متوسط عملکرد  
کشور در سال 

1393 )کیلوگرم در 
هکتار(

مقایسه برتری 
عملکرد منونه با 
متوسط کشور 

)درصد(

متوسط عملکرد 
جهانی )کیلوگرم 

در هکتار(
مالحظات

3138296 12434/5گندم آبی1
3600

در مقایسه برتری عملکرد منونه با 
متوسط جهانی، میانگین عملکرد 
آبی و دیم کشور مالک محاسبه 

بوده است.
920511 5620/5گندم دیم2

3
برنج 

)شلتوک(
1306643542015000

1790071001526200ذرت دانه ای4
در آمار فائو، به واژه ذرت اشاره 

شده است.

5
لوبیا آبی 1944لوبیا آبی 7013حبوبات

296900
در آمار فائو به واژه حبوبات اشاره 

شده است.
نخود دیم 493نخود دیم 2640

1544084872221765700چغندرقند6
عملکرد منونه کشوری بر اساس 

میانگین عملکرد چغندر قند بهاره 
و پاییزه محاسبه شده است

1200003142128222100سیب زمینی7

1695003774734921300پیاز8





معرفی نمونه های ملی
 زیربخش زراعت
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استان / شهرستان: آذربایجان غربی/ پیرانشهر

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 47

عملکرد: 13609 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم میهن در سطح 65 هکتار- 1

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی گنــدم بــا بهــره گیــری از بــذر اصــالح شــده - 2

در اقلیــم رسد

رعایت تناوب زراعی و کشت به موقع و مکانیزه گندم- 3

ــه - 4 ــری توصی ــذور تکثی ــی و اســتفاده از ب ــذر مرصف ــزان مناســب ب ــت می رعای

شــده

استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و مدیریت بهینه آب در مزرعه- 5

ــه گیاهــی و مــرصف عنــارص مختلــف شــیمیایی و - 6 رعایــت اصــول فنــی تغذی

آلــی بــر اســاس آزمــون خــاک

مزرعه عاری از بیامری و علف هرز- 7

برداشت به موقع و مکانیزه محصول و تحویل به موقع محصول- 8

ــی و - 9 ــش فن ــری دان ــکار گی ــرشو در ب ــتایی و پی ــی روس ــت تعاون ــو رشک عض

ــایرین ــه س ــارب ب ــال تج انتق

 رشکت در دوره های آموزشی مرتبط با زراعت گندم- 10

 ابوبکر شیخا بیگم قلعه
کشاورز منونه محصول گندم آبی

)اقلیم رسد(
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محمد صادق موحدی پاریزی
 کشاورز منونه محصول گندم آبی 
)اقلیم گرم(

استان / شهرستان: کرمان / ارزوییه

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 50

 عملکرد: 11260 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم یاوارس در سطح 230 هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در اقلیم گرم- 2

رعایت اصول فنی آماده سازی زمین و خاک ورزی حفاظتی- 3

کشت مکانیزه و به موقع با کمبینات- 4

مرصف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار تیپ- 5

مرصف بهینه عنارص شیمیایی و غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک- 6

برداشت مکانیزه و به موقع محصول و تحویل به موقع- 7

پیرشو در بکارگیری توصیه های فنی و انتقال تجارب به سایر کشاورزان- 8

مرصف بهینه بذر گواهی شده- 9

 رشکــت در کالس هــا و دوره هــای آموزشــی و ترویجــی و مشــارکت در اجــرای - 10

ــی ســایت های الگوی
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استان / شهرستان: آذر بایجان رشقی / چار اویامق

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 30

عملکرد : 4455 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول گنــدم دیــم رقــم اصــالح شــده - 1

ــار هــام در ســطح 140 هکت

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیم زار- 1

حفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت- 2

بهره گیری از خاک ورز مرکب- 3

استفاده از کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک- 4

مزرعه عاری از هر گونه علف هرز- 5

کشت مکانیزه با عمیق کار و عدم استفاده از آبیاری تکمیلی- 6

مزرعه عاری از آفات و بیامریها- 7

رشکــت در دوره هــای آموزشــی زراعــت گنــدم، تنظیــم و کنــرتل ریــزش کمبایــن - 8

و رسویــس و نگهــداری کمبایــن

 مــدد کار ترویجــی و پیــرشو در بکارگیــری دانــش فنــی در فعالیت هــای - 9

ــاورزی کش

 صادق عبادی پورتکانلو
کشاورز منونه محصول گندم دیم

)اقلیم زیر 400 میلی مرت بارندگی(
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 محمد جعفری
کشاورز منونه محصول گندم دیم 

)اقلیم باالی 400 میلی مرت بارندگی(

استان / شهرستان: گلستان/ کالله

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 51

عملکرد: 6586 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

ــار - 1 ــم کوهدشــت در ســطح 24 هکت ــم رق ــدم دی ــه گن ــه مزرع ــت بهین مدیری

ــم کاری دی

رعایت اصول فنی تناوب زراعی- 2

حفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت- 3

کشت به موقع و مکانیزه و مرصف بهینه بذر- 4

مرصف بهینه عنارص شیمیایی- 5

مزرعه عاری از علفهای هرز- 6

برداشت به موقع و مکانیزه- 7

مددکار ترویجی و پیرشو در بکارگیری توصیه های تحقیقاتی و فنی- 8

تولید محصول در اقلیم مناسب و استفاده بهینه از نزوالت- 9

 رشکت در دوره های آموزشی – ترویجی مرتبط با دیم کاری- 10
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استان/ شهرستان: خراسان رضوی / تربت جام

سطح تحصیالت: سیکل

سن: 63         

عملکرد: 8200 کیلو گرم در هکتار بذر با کیفیت مطلوب

شاخص ها:

مدیریت مزرعه تولید بذر گندم رقم پیشگام مادری در سطح 83 هکتار- 1
دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول گندم بذری- 2

مدیریت بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری بارانی- 3

رعایت اصول تغذیه گیاهی براساس نتایج آزمون خاک و آب- 4

تولید بذر تحت پوشش و نظارت رشکت معترب بذری- 5

استفاده از کودهای دامی و زیستی برای حاصلخیزی خاک- 6

کشت و برداشت مکانیزه و بهموقع- 7

ــای - 8 ــد افت ه ــا درص ــذر ب ــه ب ــاس تجزی ــر اس ــدی ب ــذر تولی ــوص ب ــد خل درص

ــول ــل قب ــد در حــد قاب ــر مفی ــد و غی مفی

ــذر - 9 ــدی ب ــای تولی رشکــت در دوره هــای آموزشــی و پیــرشو در اجــرای طرحه

ــه در منطق

 ارتباط و تعامل مؤثر با واحد ها و مراکز جهاد کشاورزی- 10

 محمد میرزایی
تولیدکننده منونه بذرگندم
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  کامل پیشگاهی
مدیر منونه مزرعه گندم

استان/شهرستان: الربز/ نظر آباد

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 56

عملکرد : 12396کیلو گرم در هکتار

شاخص ها

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم رخشان پرورشی 3 در سطح 40 هکتار- 1

رعایـت اصـول فنـی تنـاوب زراعـی و بسـرت سـازی کشـت و اصـول کشـاورزی - 2

ظتی حفا

کشت و برداشت مکانیزه محصول- 3

مدیریت مرصف بهینه آب از طریق بهره گیری از سسیتم آبیاری تحت فشار- 4

مدیریـت بهینـه و اصـول تغذیـه گیاهـی بـر اسـاس نتیجـه آزمـون آب، خاک و - 5

ه گیا

مدیریت مزرعه الگویی و کانون یاد گیری انتقال تجارب به سایر کشاورزان - 6

اجـرای طـرح مقایسـه 10الیـن جدیـد گنـدم نـان و دوروم در مزرعـه تحـت - 7

مدیریـت ایشـان

بررسی مقایسه الین مقاوم به شوری باال در مزرعه نامربده- 8

اختصـاص 20هکتـار از اراضـی گنـدم کاری به انجـام فعالیت هـای تحقیقاتی و - 9

ترویجی

 پیرشو در انتقال تجارب به سایر گندم کاران و بکار گیری توصیه های فنی- 10

 رشکت در کالس ها، دوره های آموزشی، هامیش ها و جلسات فنی- 11
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استان / شهرستان: همدان/ کبو در آهنگ

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 41

 عملکرد: 15000 کیلو گرم در هکتار  

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول جــو رقــم بهمــن در ســطح 90 - 1

هکتــار

مدیریــت بهینــه مــرصف آب از طریــق بهــره گیــری از سیســتم آبیــاری تحــت - 2

فشــار

مدیریت بهینه تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک و آب- 3

رعایت اصول فنی تناوب زراعی- 4

کشت مکانیزه با کمبینات و برداشت مکانیزه با کمباین- 5

مزرعه عاری از علف های هرز- 6

توسعه فعالیت های کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه- 7

مددکار ترویجی و پیرشو در به کار گیری دانش فنی- 8

بــا زراعــت جــو و - 9 رشکــت در دوره هــای آموزشــی و ترویجــی مرتبــط 

 آالت ماشــین 

 ارتباط مستمر و مؤثر با واحدهای ترویجی و آموزشی- 10

 کامران اسدی
کشاورز منونه محصول جو آبی
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 بزرگمهر یاسمی
کشاورز منونه محصول جو دیم

استان / شهرستان: ایالم / ایوان

سطح تحصیالت: فوق لیسانس

سن: 45

 عملکرد: 5975 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه جو رقم خرم در سطح 15 هکتار در رشایط دیم- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول- 2

رعایت اصول تناوب زراعی و آیش- 3

حفظ بقایای گیاهی کشت قبل و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت- 4

ــات - 5 ــرای عملی ــازی ب ــه غ ــی و پنج ــن قلم ــکن و گاو آه ــر ش ــتفاده از زی اس

ــت ــظ رطوب حف

استفاده از خاک ورزی مرکب در مزارع آیش- 6

مــرصف بهینــه عنــارص غذایــی بــر اســاس نتایــج آزمــون خــاک و توصیه هــای - 7

فنــی

استفاده از بذر اصالح شده و مادری به میزان مناسب- 8

برداشت مکانیزه و به موقع محصول- 9

 مشــارکت در اجــرای طرحهــای کشــاورزی در منطقــه و انتقــال تجــارب - 10

ــی و  ــایت های الگوی ــال در س ــی و فع ــددکار ترویج ــاورزان، م ــایر کش ــه س ب

ــی ــی ترویج ــای آموزش کالس ه
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استان/ شهرستان: مازندران/جویبار

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 47

عملکرد: 13066 کیلو گرم در هکتار شلتوک

شاخص ها:

1 مدیریــت فنــی شــالیزار بــه وســعت 6 هکتــار و دســتیابی بــه تولیــد کمــی و 	-

کیفــی رقــم پــر محصــول شــیرودی

1 مدیریــت بهینــه مــرصف آب بــا اســتفاده از سیســتم آبیــاری تناوبــی و کاهــش 	-

30 درصــدی مــرصف آب

1 کشت مکانیزه نشا و رعایت زمان مناسب انتقال نشا	-

1 ــه جهــت تولیــد نشــای 	- بهره گیــری از کــود آلــی و ورمــی کمپوســت در خزان

ســامل و قــوی

1 ــاز 	- ــز مغذی هــا در زمان هــای مــورد نی اســتفاده از کودهــای بیولوژیــک و ری

گیــاه

1 مرصف انواع کودهای شیمیایی طبق آزمون خاک انجام شده	-

1 اجــرای مدیریــت فنــی تولیــد از خزانــه تــا برداشــت تحــت مدیریــت تلفیقــی 	-

برنــج

1 رشکت در دوره های آموزشی، کارگاه ها و هامیش های ملی 	-

1 پیرشو در انتقال دانش فنی به سایر کشاورزان	-

1  ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی	--

 همت محمدی بیزکی
کشاورز منونه محصول برنج
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 حسین شکوهی
کشاورز منونه محصول ذرت دانه ای

استان / شهرستان: منطقه جنوب کرمان/ فاریاب

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 30

عملکرد: 17900 کیلو گرم در هکتار با رطوبت 14 درصد

شاخص ها:

1 دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول ذرت دانــه ای رقــم 704 در ســطح 	-

هکتار  20

1 رعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل	-

1 مدیریت و مرصف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری بارانی و تیپ	-

1 انجــام آزمــون خــاک و آب و مــرصف انــواع کودهــای شــیمیایی براســاس نتایــج 	-

ــا آزمون ه

1 کشــت بــه موقــع و مکانیــزه بــا رعایــت میــزان بــذر مرصفــی در واحــد ســطح 	-

بــه شــیوه هیــرم کاری

1 مبارزه بیولوژیک با کرم بالل ذرت با استفاده از زنبور براکون	-

1 برداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه	-

1 ــه ذرت، بســرت ســازی کشــت، 	- رشکــت در دوره هــای آمــوزش و مهارتــی تغذی

ــای ذرت ــات و بیامریه ادوات کشــاورزی، آف

1 پیــرشو در ارائــه تجــارب به ســایر کشــاورزان و مشــارکت در اجــرای طرح های 	-

کشاورزی
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استان / شهرستان: مرکزی / اراک

سطح تحصیالت: سیکل 

سن: 50 

عملکرد: 6263 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم اکاپی در سطح 30 هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول- 2

ــداری - 3 ــاوب و پای ــزا در تن ــت کل ــی و کش ــاوب زراع ــی تن ــول فن ــت اص رعای

ــو ــدم و ج ــوالت گن محص

ــاری تحــت فشــار - 4 ــا اســتفاده از سیســتم آبی ــه آب در مزرعــه ب مــرصف بهین

کالســیک ثابــت

استفاده از انواع کودهای دامی و زیستی در حاصلخیزی خاک- 5

استفاده از زیر شکن و اجرای تسطیح لیزری بسرت کاشت- 6

کشت مکانیزه و به موقع- 7

انجــام انــواع آزمــون خــاک و آب، مــرصف عنــارص شــیمیایی بــر اســاس نتایــج - 8

آنالیــز

برداشت یک مرحله ای و مکانیزه محصول و تحویل به موقع- 9

رشکــت در دوره هــای آموزشــی و ترویجــی مرتبــط بــا زراعــت و تغذیــه کلــزا، - 10

پیــرشو در انتقــال تجــارب بــه ســایر کشــاورزان

 احد کیهانی فر
کشاورز منونه محصول کلزا
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محمد امید نیا
کشاورز منونه محصول چغندرقند بهاره

استان / شهرستان: آذربایجان غربی / پیرانشهر

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 59

عملکرد: 156016 کیلو گرم در هکتار غده با عیار 18

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول چغنــدر قنــد رقــم دلتــا در ســطح - 1

هکتار  16

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیت های کشاورزی- 2

استفاده از زیر شکن، عملیات تسطیح و شیپر زنی قبل از کاشت- 3

کشت مکانیزه و به موقع با رعایت تراکم مناسب - 4

مدیریت بهینه مرصف آب از طریق بکارگیری سیستم آبیاری تحت فشار- 5

مدیریــت بهینــه تغذیــه گیاهــی و مــرصف عنــارص غذایــی بــر اســاس نتایــج - 6

آزمــون خــاک

مزرعه عاری از هر گونه بیامری- 7

وجیــن در زمــان مناســب و اجــرای عملیــات تنــک و تولیــد مزرعــه یکنواخــت - 8

از نظــر رشــد انــدام هوایــی و ریشــه

برداشت به موقع و مکانیزه- 9

 رشکــت در کالس هــای آماده ســازی زمیــن، تنظیــم دســتگاه پنوماتیــک ، - 10

کــودکار و وجیــن کار، پیــرشو در به کارگیــری توصیه هــای فنــی
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استان / شهرستان: خوزستان/ شوش

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 36

عملکرد: 152800 کیلو گرم در هکتار با عیار 15/7

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول چغنــدر قنــد بــه صــورت کشــت - 1

پاییــزه رقــم لوانتــه در ســطح 8 هکتــار

رعایت اصول تناوب زراعی و استفاده مناسب از کودهای دامی- 2

استفاده از زیر شکن و انجام عملیات تسطیح و شیپر زنی- 3

مدیریت بهینه مرصف آب از طریق توسعه کشت پاییزه- 4

ــاس - 5 ــر اس ــی ب ــارص غذای ــرصف عن ــی و م ــه گیاه ــی تغذی ــول فن ــت اص رعای

ــون خــاک ــج آزم نتای

کشت مناسب و مکانیزه با پنوماتیک با رعایت زمان مناسب کاشت- 6

مزرعه عاری از هر گونه آفات و بیامریها- 7

برداشت مکانیزه و به موقع محصول و تحویل به کارخانه قند- 8

به کارگیری دانش فنی در فعالیت زراعی- 9

ــت - 10 ــعه کش ــت توس ــاورزان در جه ــایر کش ــه س ــارب ب ــال تج ــرشو در انتق پی

ــد ــدر قن ــزه چغن پایی

 ابوذر دیناروند
کشاورز منونه محصول چغندرقند پاییزه
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 محمد ابراهیم پیر زاده شهنانی
کشاورز منونه محصول پنبه

استان / شهرستان: فارس/ داراب

سطح تحصیالت: سیکل

سن: 57

عملکرد: 7900 کیلو گرم در هکتار وش

شاخص ها:

1- تولید کمی و کیفی محصول پنبه رقم کاریزما در سطح 50 هکتار مزرعه پنبه

2- رعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیت های کشاورزی

3- بهره گیری از کود سبز و حفظ بقایای گیاهی و افزایش ماده آلی خاک

4- تسطیح لیزری و انجام خاک ورزی حفاظتی

5- مبارزه تلفیقی و بیولوژیک با استفاده از زنبورهای براکون

6- مرصف بهینه عنارص شیامیی بر اساس آزمون خاک و آزمون آب

7- برداشت دو مرحله ای و داشنت وش با کیفیت عالی

8- عضو تعاونی پنبه کاران شهرستان و پیرشو در به کار گیری توصیه های فنی

9- رشکت در کالس ها و دوره های ترویجی مهارتی
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استان / شهرستان: لرستان/ ازنا

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 36

عملکرد:  120000 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه سیب زمینی رقم بامبا در سطح 70 هکتار- 1

تولید کمی و کیفی محصول در حد مجاز نیرتات- 2

رعایت اصول فنی تناوب زراعی- 3

استفاده از کودهای دامی، سبز و زیستی در حاصلخیزی خاک- 4

انجام آزمون خاک و رعایت اصول تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون- 5

مدیریت بهینه مرصف آب با بهره مندی از آبیاری بارانی کالسیک ثابت- 6

کاشت و برداشت مکانیزه- 7

ذخیره سازی فنی با بهره گیری از رسدخانه و بازار پسند بودن محصول- 8

رشکت در کالس های آموزشی و پیرشو در ارائه دانش فنی- 9

 بهمن کاویانی
کشاورز منونه محصول سیب زمینی
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  داوود صبوری
کشاورز منونه محصول پیاز

استان / شهرستان: خراسان رضوی/ مشهد مقدس

سطح تحصیالت: دانشجوی کارشناسی

سن: 34

 عملکرد: 169500 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

1-مدیریت صحیح مزرعه پیاز رقم زرگان و قرمز آذر شهر در سطح 30 هکتار

2- دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول پیــاز در حــد مجــاز نیــرتات و عنــارص 

ســنگین

3-مدیریت بهینه مرصف آب از طریق آبیاری تحت فشار قطره ای تیپ

4- مدیریت بهینه و مناسب کودهای دامی، آلی و زیستی و بیولوژیک

ــر اســاس آزمــون  ــی ب ــارص غذای ــه گیاهــی و مــرصف عن ــی تغذی 5- رعایــت اصــول فن

ــاک و آب خ

6-کشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان مناسب بذر

7-مزرعه عاری از آفات و بیامریها

8-پیرشو در اجرای طرح ها و سایت های الگویی و فنی ترویجی

 9-مشــارکت در اجــرای پــروژه ملــی IPM/FFS و مدیریــت تلفیقــی حفاظــت از 

ــه ــه در مزرع ــیوه مدرس ــا ش ــول ب محص

10- رشکــت در دوره هــای آموزشــی، ســمینارها و کارگاه هــای فنــی و ترویجــی، مــددکار 

ترویجــی و پیــرشو در انتقــال تجــارب بــه ســایر کشــاورزان
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استان / شهرستان: زنجان/ ایجرود

سطح تحصیالت: فوق لیسانس

سن: 38

عملکرد: 7013 کیلو گرم در هکتار لوبیا چیتی

شاخص ها:

1-دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول لوبیــا چیتــی رقــم تــالش در ســطح 3 

هکتــار

2- مرصف بهینه آب در مزرعه از طریق استفاده از سیستم آبیاری تیپ

3-استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل و بسرت سازی مناسب

4-رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک

5-کشت مکانیزه با ردیفکار و رعایت زمان مناسب کشت

6-مزرعه عاری از هر گونه آفات و بیامریها

7-مدیریت تلفیقی علف های هرز

8-بکار گیری دانش فنی در فعالیت های کشاورزی

ــه ســایر  ــی و تجــارب ب 9-پیــرشو در اجــرای طرحهــای کشــاورزی و انتقــال دانــش فن

کشــاورزان

10-رشکت در کالس های ترویجی آموزشی مرتبط با زراعت حبوبات

 عباس حسنلو
کشاورز منونه محصول حبوبات آبی
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 رحامن رسول پور
کشاورز منونه محصول حبوبات دیم

استان / شهرستان:آذربایجان غربی/ بوکان

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 40

عملکرد: 2640 گیلو گرم در هکتار نخود

شاخص ها:

1-تولید کمی و کیفی محصول نخود آجیلی در سطح 40 هکتار دیم کاری

2- رعایت اصول صحیح تناوب زراعی

3-استفاده از زیر شکن و عملیات اجرایی ذخیره سازی رطوبت

4-مرصف بهینه بذر و کشت مکانیزه

5-مزرعه عاری از هر گونه آفات و بیامری ها و علف های هرز

6-برداشت به موقع و رعایت میزان رطوبت محصول

7-استفاده بهینه از نزوالت در تولید محصول

8-رشکت در دوره های آموزشی اصول دیم کاری، تنظیم سمپاش و تنظیم ردیف کار

9-مشارکت در فعالیت های توسعه ای در منطقه
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استان / شهرستان: آذربایجان غربی/ میاندواب

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 37

عملکرد: 23475 کیلو گرم در هکتار یونجه خشک

شاخص ها:

1-دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول یونجــه رقــم قــره یونجــه در ســطح 70 

هکتــار

2- مدیریت بهینه و مرصف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار بارانی

3-تغذیــه بهینــه گیاهــی بــا اســتفاده از کودهــای پایــه و ریــز مغــذی بــر اســاس آزمــون 

ک خا

4-کشت مکانیزه با خاکورزی مرکب

5-استفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده

6-مزرعه عاری از بیامریهای گیاهی و آفات

7-برداشت به موقع و تولید علوفه مناسب و با کیفیت

8-رشکــت در دوره هــای آموزشــی تســطیح و نوســازی اراضــی، زراعــت گیاهــان علوفــه 

ای و آبیــاری تحــت فشــار

9- پیرشو در به کار گیری توصیه های فنی

10-ارتباط مستمر با مراکز جهاد کشاورزی

 جامل رستمی
کشاورز منونه گیاهان علوفه ای
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 صادق شکراله پور بهمنمیری
تولیدکننده منونه محصول 

گواهی شده )سامل زراعی(

استان / شهرستان: مازندران/ بابل

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 50

عملکرد: تولید محصول گواهی شده و سامل برنج در سطح 8/5  هکتار

شاخص ها:

1-دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول برنــج بــه صــورت گواهــی شــده و ســامل 

رقــم طــارم  هاشــمی

2- مرصف بهینه آب از طریق اجرای سیستم آبیاری تناوبی

3-انجام انواع آزمون های آب، خاک و محصول و رعایت توصیه های فنی

4-رعایت اصول فنی کاشت، داشت و برداشت محصول

5- بهره گیری از انواع کودهای ارگانیک،سبز و زیستی در حاصلخیزی شالیزار

6-اخــذ پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد تولیــد محصــول از ســازمان ملــی اســتاندارد 

ایــران

7-مانیتورینگ مزرعه با بهره گیری از تله های نوری و فرمونی

ــت حفاظــت از  ــد در مدیری ــد و حــرشات مفی ــزی مفی ــل خاک ــدی از عوام ــره من 8-به

محصــول

9-کشت تلفیقی جهت کنرتل علف های هرز

10-رشکــت در دوره هــای آموزشــی و کارگاه هــای ترویجــی IPM/FFS ، ارتبــاط مســتمر 

بــا مراکــز آموزشــی، تحقیقاتــی و ترویجــی و مشــارکت در اجــرای ســایت های الگویــی
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استان/ شهرستان: خراسان رضوی/ مشهد

سطح تحصیالت: فوق لیسانس

سن: 53 سال

عملکرد : اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در سطح 45 هکتار

شاخص ها:

مدیریت مزرعه جو رقم اصالح شده بهمن تحت پوشش عملیات حفاظتی- 1

رعایت اصول فنی تناوب زراعی - 2

اعــامل تیامرهــای مختلــف کشــاورزی حفاظتــی بــا بهــره گیــری از روش هــای - 3

بی خــاک ورزی

کشت مستقیم و مکانیزه محصول با بذرکار- 4

مدیریت بهینه مرصف آب با بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار- 5

بهره مندی از ادوات کشاورزی حفاظتی- 6

پیرشو در اجرای سایت کشاورزی حفاظتی به صورت الگویی و ترویجی- 7

اسـتفاده از گیاهـان پوششـی،کود سـبز، حفـظ بقایـای گیاهی در سـطح خاک - 8

بـه منظـور حاصلخیـزی خاک

تلفیق دانش فنی و تجارب عملی در مزرعه تحت مدیریت- 9

رعایـت اصـول تغذیـه گیاهـی و مـرصف عنارص غذایی بر اسـاس نتایـج آزمون - 10

خاک

رشکـت در کالس هـای آموزشـی و حفـظ ارتبـاط بـا واحدهـای ذی ربـط در - 11

جهاد  کشـاورزی

  محمد جواد زمانیان گوارشکی
بهره بردار منونه کشاورزی حفاظتی
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کمیته فنی زیر بخش 
زراعت و باغبانی
2- سیمای زیر بخش باغبانی
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 7-2. سیامی زیر بخش باغبانی

ــای  ــن زیربخش ه ــه مهمرتی ــی از جمل ــاورزی، باغبان ــش کش ــور در بخ ــود کش ــای موج ــا و مزیت ه ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج    ب

کشــاورزی اســت. برنامــه ریــزی و نظــارت بــر کشــت گــروه محصــوالت دانــه دار، دانه ریــز، خشــک، گرمســیری، نیمــه گرمســیری، گل 

و گیاهــان زینتــی و دارویــی، گلخانــه، قــارچ و چــای و محصــوالت دیگــر در معاونــت باغبانــی صــورت می گیــرد. در ذیــل بــه اهــم 

آمــار و اطالعــات و سیاســت های ایــن زیــر بخــش اشــاره می گــردد.   

مجمــوع ســطح زیــر کشــت محصــوالت باغــی 2680 هــزار هکتــار )2300 هــزار هکتــار آبــی 380 هــزار هکتــار دیــم( و مجمــوع 

تولیــد ســاالنه محصــوالت باغبانــی 19/378 میلیــون تــن شــامل محصــوالت مختلــف رسدســیری، گرمســیری و گلخانــه ای می باشــد. 

محصــوالت عمــده باغــی کشــور عبارتنــد از خرمــا، پســته، ســیب، انگــور، انــار، بــادام، هســته دارهــا و زعفــران و میــزان کل صــادرات 

محصــوالت باغــی 1/06 میلیــون تــن و مجمــوع ارزش صــادرات محصــوالت باغــی  2/5 میلیــارد دالر بــوده کــه بــا احتســاب قیمــت 

هرکیلــو محصــول رسدرختی35000ریــال، ارزش کل محصــوالت باغــی کشــور برابــر 679 میلیــارد ریــال اســت.

ســطح کل کشــت گلخانه هــای کشــور عبارتســت از 10024  هکتــار بطوریکــه میــزان کل تولیــدات ســبزی وصیفــی گلخانــه ای 

ــه ای، تولیــد گلهــای شــاخه بریــده 1303500000 شــاخه  ــر 1710260 تــن اســت. در بخــش تولیــد گل وگیاهــان زینتــی گلخان براب

وگیاهــان آپارمتانــی  111700000 گلــدان را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد. زعفــران از دیگــر محصــوالت بســیار مهــم بخــش باغبانــی 

کشــور بــوده کــه ســطح زیرکشــت 95125 هکتــار ) 92822 هکتــار بــارور و 2303 هکتــار غیربــارور ( و میــزان تولیــد زعفــران آن 351 

تــن اســت. بعــالوه، قــارچ دکمــه ای بــا تولیــد 132 هــزار تــن، 257085092 اصلــه درخــت و درختچــه و 612865214 بوتــه گیاهــان 

فصلــی و نشــایی در فضــای بــاز از دیگــر تولیــدات و پتانســیل های ایــن بخــش می باشــند.

مزیت های کشور در بخش باغبانی:
وجود تنوع اقلیمی و ژنتیکی محصوالت باغی و سازگاری با اقلیم و محیط زیست ایران	 

کیفیت محصوالت تولیدی	 

دانش بومی و سابقه تولید محصوالت باغی	 

صادرات و ارزآوری	 

وجود منابع انسانی بهره برداران، موسسات تحقیقاتی ومحققین باغبانی	 

امکان کشت در محیط های کنرتل شده با هدف افزایش کارایی و بهره وری آب مرصفی	 
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سیاست ها:
اقتصادی کردن تولید به ازاء مرصف بهینه آب	 

افزایش کمی وکیفی  تولیدات  باغبانی 	 

کاهش فرسایش خاک با توسعه باغات در اراضی شیبدار	 

بهبود کیفیت محصوالت باغبانی در راستای تامین سالمت و امنیت غذایی	 

توسعه و ساماندهی تولید محصوالت گواهی شده	 

ایجاد اشتغال مولد	 

بررسی و تعیین مزیت های نسبی در تولید محصوالت و فرآورده های زیر بخش باغبانی	 

بررسی و تعیین اولویت های مربوط به پوشش بیمه ای، پرداخت یارانه ای و خرید تضمینی محصوالت و فرآورده های زیر 	 

بخش باغبانی

مطالعه و ارزیابی عرصه های باغبانی به منظور اصالح، احیاء و مکان یابی توسعه متوازن آن	 

همکاری علمی و فنی با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و مجامع علمی تخصصی باغبانی	 

ایجاد بسرت مناسب برای تامین و تولید ارقام تجاری جدید نهال گواهی شده، حامیت از ایجاد باغ های مادری گونه های 	 

مورد نیاز

بررسی و تعیین نیازهای اولویت های رسمایه گذاری در زیربخش باغبانی	 

حامیت از افزایش رضیب مکانیزاسیون و ارتقاء شاخص های توسعه و نوسازی ماشین های کشاورزی	 

تدوین و پیگیری  برنامه اجرایی در راستای اهداف کالن اقتصاد مقاومتی )افزایش رضیب خوداتکایی از نظر تامین روغن 	 

زیتون و تولید محصوالت دارای ویتامین ها و آنزیم های رضوری مورد نیاز انسان(

برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری در منابع پایه وکاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید	 

اهتامم در افزایش صادرات محصوالت باغی و مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی	 
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جدول 10( عملکرد منونه های ملی بخش کشاورزی در چند محصول زیربخش باغبانی درسال زراعی )95-1394( در مقایسه با 

متوسط تولید کشور و جهان

ف
ردی

محصول

عملکرد منونه 

سال زراعی95- 

1394

)کیلوگرم در 

هکتار(

متوسط عملکرد  

کشور در سال 

1393)کیلوگرم در 

هکتار(

مقایسه برتری 

عملکرد منونه 

با متوسط 

کشور )درصد(

متوسط 

عملکرد جهانی 

)کیلوگرم در 

هکتار(

مالحظات

1234001678963517100سیب درختی1

1249575715512000پسته 2

در آمار فائو به واژه مرکبات اشاره 44919300مرکبات 17219پرتقال 94500مرکبات3

شده است.

2360023159191700زیتون)میوه(4

3520054955417700خرما5

عملکرد منونه کشوری بر اساس 796651328750011900انگور

میانگین عملکرد انگور آبی و دیم 

محاسبه شده است

24 کیلوگرم در قارچ 6

مرتمربع

20 تا 25 کیلوگرم 

در مرت مربع

در آمار فائو به واژه »قارچ و تراقل« 6/66427500

اشاره شده است.

780001455243613068هلو و شلیل7

3000180066/710000گل محمدی8



نمونه های ملی
زیربخش باغبانی
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 لیال جاودانی
 باغدار منونه سیب درختی

استان / شهرستان: فارس/اقلید

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 43 

عملکرد :  123400کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

اعــامل مدیریــت صحیــح بــاغ ســیب ارقــام قرمــز، گاال و گرانــی اســمیت در - 1

ســطح 36 هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول مرغوب و بازار پسند- 2

مدیریت بهینه مرصف آب از طریق اعامل آبیاری قطره ای- 3

انتخاب ارقام و گونه های سازگار با اقلیم و منطقه و توصیه تحقیقات- 4

رعایت اصول فنی کشت، طراحی و بسرت سازی باغ- 5

مدیریت تلفیقی آفات و بیامری ها و کنرتل مکانیکی علف های هرز- 6

عملیات مناسب هرس و جمع آوری شاخه های اضافه- 7

مدیریــت تغذیــه گیاهــی بــر اســاس آزمــون خــاک بــا بهره گیــری از روش هــای - 8

چالکــود، محلــول پاشــی و کــود آبیــاری

ــایر - 9 ــه س ــی ب ــش فن ــال دان ــروژه IPM/FFS و انتق ــرای پ ــارکت در اج  مش

ــداران باغ

برداشت به موقع محصول مرغوب و نگهداری در رسدخانه- 10

رشکت در دوره های آموزشی و ترویجی- 11
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استان / شهرستان: خراسان رضوی /کاشمر

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 71

عملکرد: 101000 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ انار رقم شیشه کپ )خزر( در سطح 5 هکتار- 1

دستابی به تولید کمی و کیفی محصول مرغوب- 2

انتخــاب بهرتیــن رقــم )تجــاری( موجــود در منطقــه ســازگار بــا اقلیــم براســاس - 3

ــه تحقیقات توصی

انجام آزمون خاک و مرصف عنارص غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک- 4

ــا و - 5 ــذف پاجوش ه ــی و ح ــالح و بارده ــرم ،اص ــای ف ــی هرس ه ــام اصول انج

نرک هــا

استفاده مناسب از کودهای حیوانی و آلی و روش چالکود- 6

کنرتل بیولوژیکی کرم گلوگاه انار و اعامل مدیریت تلفیقی- 7

رعایت اصولی برداشت، حمل و نقل و نگهداری در رسد خانه- 8

رشکت در دوره های آموزشی مرتبط با اصول باغبانی انار- 9

پیرشو در اجرای سایت الگویی و انتقال دانش فنی به سایر باغداران - 10

محمد نارص صفریان
باغدار منونه محصول انار
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 حسن خالقیان کاریزک 
باغدار منونه محصول انگور )آبی(

استان / شهرستان: خراسان رضوی / خلیل آباد 

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 63

عملکرد : 129000 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ انگور رقم پیکامی در سطح 7 هکتار تاکستان- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول تجاری- 2

مدیریــت و مــرصف بهینــه آب بــا اعــامل شــخم زمســتانه و تابســتانه جهــت - 3

حفــظ رطوبــت 

رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی بــر اســاس نتایــج آزمــون خــاک ، آب و - 4

گیــاه

استفاده از رقم تجاری و سازگار با منطقه- 5

بهره گیری از سیستم پرورش پاچراغی- 6

رعایت اصول فنی هرس، هرس سبز، تنک سبز و هرس برگ- 7

رعایت اصول فنی مدیریت کف باغ- 8

مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها و علف هرز- 9

 رعایــت اصــول فنــی برداشــت، حمــل و نقــل و فــرآوری محصــول صادراتــی - 10

)کشــمش(
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استان / شهرستان: کردستان/مریوان

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 53

عملکرد: 30330 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

ــوان در ســطح - 1 ــم رشــه مری ــم رق ــط دی ــاغ انگــور در رشای ــه ب ــت بهین مدیری

ــار یــک هکت

دست یابی به تولید کمی و کیفی محصول مرغوب و بازار پسند- 2

مــکان یابــی مناســب، بســرت ســازی کشــت و اســتفاده از رقــم بــا کیفیــت و - 3

ســازگار بــا منطقــه

رعایت اصول فنی هرس باردهی، سبز و تنک سبز- 4

مــرصف عنــارص غذایــی بــه روش چــال کــود و براســاس توصیه هــای فنــی و - 5

کارشناســی

مدیریــت عملیــات ذخیــره ســازی رطوبــت و بهــره منــدی مناســب از نــزوالت - 6

آسامنی

تولید محصول با کیفیت جهت تازه خوری و صنایع تبدیلی- 7

انجام شخم و سله شکنی در فصل تابستان- 8

مشارکت در دوره های آموزشی ترویجی مرتبط با باغات دیم- 9

 رفیق فرشادی
باغدار منونه محصول انگور )دیم(
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 حسین مختاری واال
باغدار منونه محصول پسته

استان / شهرستان:کرمان/ کرمان

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 43

 عملکرد: 12495 کیلوگرم در هکتار پسته خشک

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ پسته از ارقام تجاری در سطح 45 هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول صادراتی و ارقام تجاری- 2

مدیریت مرصف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای- 3

رعایت اصول تغذیه گیاهی با استفاده از آزمون خاک و آزمون آب- 4

ــی در - 5 ــاخه های پائین ــی و ش ــی، بارده ــرم ده ــرس ف ــواع ه ــی ان ــام اصول انج

متــاس باخــاک

6 -HACCPتولید محصول در چار چوب دستورالعمل

ترمینــال مکانیــزه و فــرآوری محصــول در کوتاه تریــن زمــان و صــادرات - 7

محصــول

پیرشو در اصالح و جایگزینی ارقام تجاری با ارقام محلی- 8

ــه - 9 رشکــت در دوره هــای ترویجــی، ســمینارهای آموزشــی و انتقــال تجــارب ب

ســایر باغــداران

ــالح و - 10 ــاور اص ــات مج ــد باغ ــق خری ــداری از طری ــای باغ ــعه فعالیت ه توس

ــاء آن هــا احی
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استان / شهرستان: زنجان/ طارم

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 67

عملکرد :  23600کیلو گرم در هکتار میوه زیتون

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ زیتون رقم زرد در سطح 10/5 هکتار- 1

دستیابی به تولید محصول کمی و کیفی- 2

مرصف بهینه آب از طریق آبیاری های تنظیم شده- 3

ــی - 4 ــتاندار و گواه ــای اس ــتفاده از نهال ه ــت و اس ــی کاش ــول فن ــت اص رعای

ــوز دار ــده مج ش

رعایــت اصــول فنــی هــرس فــرم و باردهــی و حــذف پاجوش هــا و رسبــرداری - 5

درختان

مــرصف بهینــه کودهــای ماکــرو و میکــرو بــر اســاس نتایــج آزمــون خــاک بــه - 6

صــورت چالکــود

استفاده از کارت های زرد و تله های فرمونی جهت کنرتل آفات- 7

رعایت زمان مناسب برداشت- 8

مدیریت تلفیقی آفات و بیامری های گیاهی- 9

رعایت اصول بهداشت در باغ و فرآوری محصول- 10

 سید باقر شفیعی
باغدار منونه محصول زیتون
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 محمد حیدری
باغدار منونه محصول خرما

استان / شهرستان: بوشهر /چم

سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 53

عملکرد : 35200 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه نخلستان ارقام زاهدی و مجول و پیارم در سطح 7 هکتار- 1

رعایت اصول فنی کشت و تراکم اصله در هکتار- 2

ــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول از ارقــام تجــاری و ســازگار در - 3 دســتیابی ب

منطقــه

ــت - 4 ــاری تح ــتم آبی ــری از سیس ــره گی ــا به ــتان ب ــه آب در نخلس ــرصف بهین م

ــره ای ــار و قط فش

انجام عملیات هرس و تکریب در سطح 7 هکتار- 5

انجــام آزمــون خــاک و مــرصف بهینــه کود هــای ماکــرو و میکــرو بــر اســاس - 6

نتایــج آزمــون

کنرتل مکانیکی علف های هرز- 7

اجرای عملیات اصالح و احیاء نخلستان- 8

رعایت کلیه اصول HACCP در نخلستان- 9

تولید محصول با کیفیت برای مرصف داخل و صادرات- 10

رشکت در دوره های آموزشی و پیرشو در اجرای سایت های ترویجی- 11
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استان / شهرستان: تهران /شهریار

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 56

 عملکرد:  78000 کیلو گرم در هکتار هلو و شلیل

شاخص ها:

مدیریــت فنــی بــاغ هســته داران هلــو و شــلیل ارقــام آلربتــا و مغــان در ســطح - 1

هکتار  8

دستیابی به تولید محصول کمی و کیفی محصول بازار پسند- 2

رعایت اصول آماده سازی و بسرت سازی و فواصل کشت - 3

تأمین نهال مورد نیاز از مراکز معترب و مورد تائید- 4

ــم - 5 ــا اقلی ــازگار ب ــده و س ــه ش ــی توصی ــذری و رویش ــای ب ــتفاده از پایه ه اس

ــه منطق

مدیریت بهینه مرصف آب با استفاده از سیتم های آبیاری قطره ای- 6

انجام آزمون خاک، آب و برگ و مرصف عنارص غذایی براساس آزمون ها- 7

استفاده از سموم بیولوژیک و تله فرمونی برای کنرتل آفات و بیامریها- 8

رشکــت در دوره هــای IPM/FFS و کالس هــای ترویجــی و ارتبــاط مســتمر بــا - 9

مراکــز ترویجــی و آموزشــی

 عبدالرضا نصیری
باغدار منونه محصول هسته داران
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 هوشنگ امیری
باغدار منونه محصول مرکبات

استان/ شهرستان: منطقه جنوب کرمان/ جیرفت

سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 49

عملکرد: 94500 کیلو گرم در هکتار پرتقال

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه بــاغ مرکبــات ارقــام پرتقــال والنســیا و گریــپ فــورت قرمــز - 1

ــار در ســطح 36 هکت

دستیابی به محصول کمی و کیفی مرکبات صادراتی و بازار پسند- 2

مدیریــت مــرصف بهینــه آب در واحــد ســطح بــا بهره گیــری از سیســتم آبیــاری - 3

قطره ای

ــج - 4 ــی براســاس نتای ــارص غذای ــرگ و مــرصف عن انجــام آزمــون آب ،خــاک و ب

آزمــون

استفاده از نهال های تأئید شده کمیته فنی نهال- 5

رعایت اصول فنی کاشت و مدیریت باغ الگویی در منطقه- 6

کنرتل بیولوژیک ،تلفیقی با آفات و بیامری ها و علف های هرز- 7

رعایت اصول فنی هرس درختان- 8

رعایــت اصولــی برداشــت ،حمــل و نقــل و نگهــداری در رسد خانــه و بازاریابی - 9

سب منا

پیرشو در به کار گیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایر باغداران- 10

رشکت در کالس ها و دوره های ترویجی- 11
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استان / شهرستان: تهران/ پیشوا

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 68

 عملکرد: 87 شاخه آنتوریوم در مرت مربع

شاخص ها:

مدیریـت بهینـه واحـد گلخانـه هیـدرو پونیـک بسـته مولتی اسـپان در سـطح - 1

هکتار  6

دستیابی به تولید کمی و کیفی ارقام آنتوریوم، ارکیده، رز و لیلیوم- 2

مدیریت بهینه مرصف آب از طریق بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای- 3

تجهیز گلخانه به سیستم اتوماسیون کنرتل مرکزی عوامل اقلیمی- 4

وجـود رسد خانـه و سیسـتم های مجهـز بسـته بنـدی و صـادرات محصـوالت - 5

تولیدی

رعایـت اصـول فنـی در گلخانـه در جهـت مـرصف بهینـه انـرژی، پیشـگیری از - 6

رسمـا زدگـی و مخاطـرات کشـاورزی

رعایـت اصـول فنـی تغذیـه گیاهـی بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ زیـر نظـر - 7

آزمایشـگاه AimaT هلنـد

8 -IPM/FFS مدیریت تلفیقی آفات و بیامری ها به شیوه

 رشکـت در مجامـع بیـن املللـی، منایشـگاه های خارجـی و عرضـه محصـول و - 9

کسـب عناویـن برتر

اشتغال زایی 38 نفر در سطح گلخانه- 10

بهره منـدی از متخصصیـن خارجـی و داخلـی در مدیریـت گلخانه و مشـارکت - 11

در اجـرای طـرح تولیـد و تکثیـر پایه هـا با مشـارکت رشکـت آملانی

 محمد علی کربیایی زاده
 تولیدکننده منونه محصوالت گلخانه ای 

)گل وگیاهان زینتی(
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 محمد علی کیخا
تولیدکننده منونه محصوالت گلخانه ای 

)سبزی وصیفی(

استان / شهرستان: منطقه جنوب کرمان / منوجان

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 69 

عملکــرد: فلفــل رنگــی 19، خیــار43، گوجــه30 و بادمجــان 20 کیلوگــرم در مــرت مربــع 

گلخانــه

شاخص ها:

مدیریت واحد گلخانه تولید محصوالت سبزی و صیفی در سطح 20 هکتار- 1

دسـتیابی بـه تولیـد محصـول کیفـی و کمـی صادراتی و بـازار پسـند داخلی و - 2

NSK خارجـی بـا برند تجـاری

آبیـار ی - 3 سیسـتم  از  بهره گیـری  بـا  گلخانـه  در  آب  بهینـه  مـرصف  مدیریـت 

تیـپ قطـره  ای 

اسـتفاده از ارقـام تجـاری و بـازار پسـند جهـت تولیـد و عرصـه محصـول بـه - 4

کشـورهای همسـایه و بـازار داخـل

رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک، آب و برگ- 5

استفاده از انواع کود های بیولوژیک ،کمپوست و آلی- 6

کنرتل تلفیقی آفات و بیامریها و رعایت اصول IPM/FFS در گلخانه- 7

اشتغال زایی برای 140 نفر در گلخانه- 8

اجـرای - 9 در  پیـرشو  و  خارجـی  بازدیدهـای   ، آموزشـی  دوره هـای  در  رشکـت 

فنـی توصیه هـای 

ارتبـاط مسـتمر بـا واحد هـای آموزشـی، ترویجـی  و باغبانـی و مشـارکت در - 10

اجـرای سـایت های مربوطـه
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استان/ شهرستان: تهران/ دماوند

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 53

 عملکرد :  515000 اصله انواع نهال باغی در سال

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه نهالســتان در ســطح 20 هکتــار از ارقــام ســیب، گالبــی، هلــو - 1

و شــلیل و گیــالس

دستیابی به تولید کمی و کیفی نهال های باکیفیت رویشی- 2

ــا مجــوز موسســه ثبــت، گواهــی بــذر و - 3 تولیــد انــواع نهــال شناســنامه دار ب

نهــال

مــرصف بهینــه آب در نهالســتان بــا بهــره گیــری از سیســتم آبیــاری قطــره ای - 4

و بارانــی

بهره گیری از انواع ماشین آالت و تجهیزات تخصصی در نهالستان- 5

انجــام آزمــون خــاک و آب و مــرصف انــواع عنــارص غذایــی بــر اســاس نیــاز - 6

گیــاه

رعایــت اصــول فنــی کــود آبیــاری ، محلــول پاشــی و مــرصف مــواد آلــی در - 7

ــزی خــاک جهــت حاصلخی

تولیــد انــواع نهال هــا مطابــق بــا اســتاندارد و عرضــه آن بــه تولیــد کننــدگان - 8

داخلــی و خارجــی

پیــرشو در اجــرای طرح هــای باغبانــی در منطقــه و انتقــال تجــارب بــه ســایر - 9

باغــداران

رشکت در کالس های باغبانی و آموزشی مرتبط با باغداری و تولید نهال- 10

 مجید قدیمی
تولید کننده منونه نهال باغی
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 محسن مرتهب
مدیر منونه باغ مادری

استان / شهرستان: اصفهان/ اصفهان

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 45

عملکرد : ایجاد باغ مادری و نهالستان هسته داران

شاخص ها:

نهــال - 1 اصلــه  هــزار   400 تولیــد  بینــی  پیــش  و  تکثیــر  گلخانــه  تجهیــز 

گواهــی  شــده تــا ســال 97 بــرای اولیــن بــار در کشــور از نــوع هســته دارهــا

ــیب، - 2 ــام س ــار ارق ــطح 7 هکت ــادری در س ــاغ م ــتان ب ــه نهالس ــت بهین مدیری

ــو ــالس و آل ــادام، گی ــلیل، ب ــو ، ش ــی، هل گالب

مدیریــت گلخانــه اســکرین هاوس تکثیــر بــه روش هیــدرو پونیــک بــه - 3

مســاحت 1600مــرت مربــع بــرای نگــه داری مــواد اولیــه تکثیــری 

مدیریت بهینه مرصف آب با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای- 4

ــش گواهــی( در - 5 ــال شناســه دار ) پی ــد نه ــر تولی ــرتل و نظــارت ب ــرارداد کن ق

ــال ــذرو نه ــت و گواهــی ب ــات ،ثب ــا موسســه تحقیق ــاز و بســته ب فضــای ب

رعایت اصول تغذیه با سیستم آبیاری تحت نظارت کارشناس تحقیقات- 6

فعالیت روی پایه های رویشی- 7

رعایت اصول بهداشتی در نهالستان و گلخانه- 8

استفاده از ارقام وارداتی دانه دار و هسته دار باکیفیت- 9

ــه - 10  رشکــت در دوره هــای آموزشی،ســمینارها و بازدیدهــا و انتقــال تجــارب ب

ســایر تولیــد کننــدگان

 ارتبــاط مســتمر بــا واحد هــای زیربــط در جهــاد کشــاورزی و رعایــت - 11

فنــی توصیه هــای 
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استان / شهرستان: مازندران/ تنکابن

سطح تحصیالت: سیکل

سن: 49 

عملکرد :  20000کیلو گرم در هکتار برگ سبز

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ چای رقم هیربید در سطح 1 هکتار چای کاری- 1

دستیابی به تولید کیفی و کمی محصول- 2

کشــت بــه موقــع بــا هامهنگــی اداره چــای شــامل و مرکــز تحقیقــات - 3

کشــاورزی

مرصف بهینه آب با بهره گیری از سیستم آبیاری بارانی- 4

تغذیه باغ چای بر اساس توصیه های ترویجی و کارشناسی- 5

مرصف انواع کودهای ماکرو و میکرو توسط آب آبیاری- 6

مبارزه بیولوژیک با شپشک آرد آلود با  استفاده از سوسک کریپتاالموس- 7

وجین دستی و انجام به موقع هرس بهاره و هرس پاییزه- 8

ایجاد اشتغال در واحد تولیدی- 9

رشکت در دوره آموزشی مهارتی مرتبط با  چایکاری- 10

ارتباط با واحد های آموزشی،ترویجی و تحقیقاتی- 11

  بهزاد نصیر شعیبی
باغدار منونه محصول چای
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 حسین شادمان
تولیدکننده منونه محصول زعفران

استان / شهرستان: خراسان رضوی/ باخرز

سطح تحصیالت: سیکل

سن: 39

عملکرد : 31/5کیلو گرم در هکتار زعفران خشک

شاخص ها:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول زعفران در سطح یک هکتار- 1

مدیریــت مــرصف بهینــه آب از طریــق اســتخر ذخیــره آب و انتقــال آب بــه - 2

وســیله لولــه

استفاده مناسب پیاز زعفران با وزن استاندارد - 3

بســرت ســازی مناســب و اســتفاده از انــواع کــود دامــی و اوره بــر اســاس نتایــج - 4

ــون خاک  آزم

محلول پاشی ریز مغذی ها همزمان با آب آبیاری- 5

تولید محصول با کیفیت عاری از مرصف هر گونه سموم شیمیایی- 6

وجین علف های هرز در زمان مورد نیاز- 7

خشک کردن محصول با دستگاه خشک کن- 8

اشتغال زایی برای 20 نفر در واحد تولیدی- 9

رشکت در کالس های آموزشی زراعت زعفران ، تغذیه زعفران و آبیاری- 10
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استان / شهرستان: قزوین/ قزوین

سطح تحصیالت: فوق لیسانس

سن: 69 

عملکــرد : آویشــن 8000 ، آرتیشــو12000، گالــگا و علــف چــای 2000 ، ختمــی 5000 

کیلــو گــرم در هکتــار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزارع تولید انواع گیاهان دارویی در سطح 23 هکتار ) 27محصول - 1

دارویی(

تولید - 2 جهت  مناسب  موثر  ماده  با  محصول  کیفی  و  کمی  تولید  به  دستیابی 

فرآورده های داروئی

توسعه فعالیت های کشت گیاهان داروئی در استانهای قزوین، تهران و گیالن - 3

تولید 48 قلم دارو با مجوز وزارت بهداشت و درمان از محصوالت تولیدی نامربده - 4

با برند دینه 

مدیریت مرصف بهینه آب با بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار - 5

انجام انواع آزمون آب ، خاک و گیاه و مرصف عنارص غذایی براساس  نتایج آزمون - 6

عدم استفاده از سموم شیمیایی و مرصف کود های شیمیایی در حداقل ممکن - 7

اشتغال زایی برای 40 نفر در واحدهای مزرعه ای و فرآوری - 8

انجام فعالیتهای آموزشی و ترویجی در واحد تحقیقات و توسعه رشکت دینه ایران- 9

سایر - 10 به  تجارب  انتقال  در  پیرشو  و  ترویجی  و  آموزشی  فعالیتهای  در  مشارکت 

تولید  کنندگان

رشکــت در دوره هــای آموزشــی و حفــظ ارتبــاط مســتمر بــا واحد هــای کشــاورزی - 11

و داروئــی

 سید علی مجداالرشافی
تولید کننده منونه محصول گیاهان 

دارویی
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  سیامک نوروزی
تولید کننده منونه محصول گل محمدی

استان / شهرستان: چهار محال و بختیاری/ فارسان

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 44

عملکرد :  3000 کیلو گرم در هکتار با احتساب حدود 30 درصد باروری

شاخص ها:

مدیریت صحیح و فنی گلستان گل محمدی در سطح 12 هکتار- 1

ــی از - 2 ــاده کشــت بافت ــا اســتفاده از نه ــد کمــی و کیفــی ب ــه تولی دســتیابی ب

ــاورزی ــوژی کش ــز بیوتکنول مرک

استفاده بهینه از آب در گلستان با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای- 3

رعایــت اصــول فنــی تغذیــه بــا بهــره گیــری از انــواع کود هــای دامــی ، - 4

ــاک ــون خ ــاس آزم ــر اس ــذی ب ــز مغ ــت و ری کمپوس

کنرتل مکانیکی علف های هرز- 5

داشنت صنایع جانبی عرق گیری و تولید گالب- 6

پیش بینی برنامه توسعه کشت گل محمدی- 7

مددکار ترویجی و پیرشو در انتقال تجارب به سایر تولید کنندگان- 8

رشکت در کالسها و دوره های آموزشی مرتبط - 9

ارتبــاط مســتمر بــا مراکــز آموزشــی، ترویجــی و فنــی بــرای انجــام توصیه هــای - 10

فنی
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استان/ شهرستان: خوزستان/ دزفول

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 62

عملکرد: 24 کیلو گرم در مرتمربع

شاخص ها:

مدیریت بهینه واحد تولیدی قارچ خوراکی در سطح 25600 مرتمربع- 1

ــاالنه - 2 ــازار پســند ) س ــدی ب ــی محصــول تولی ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب دس

ــن( 4600 ت

دستیابی به 50 هزار تن کمپوست فاز 3 و 600 تن اسپان قارچ در سال- 3

کنرتل غیر شیمیایی آفات و بیامریها- 4

رعایت اصول بهداشت کارکنان و بهداشت ساختامن و امکانات- 5

ــیده و دور از - 6 ــک رس پوش ــب و خش ــل مناس ــی در مح ــاک پوشش ــداری خ نگه

آلودگــی

ایجــاد اشــتغال بــرای 222 نفــر و اشــتغال زایــی بــرای فــارغ التحصیــالن - 7

کشــاورزی

ــر - 8 ــای ه ــد در انته ــالن های تولی ــیون س ــام پاستوریزاس ــی و انج ــت اصول برداش

ــد دوره تولی

بیش از 1000 تن صادرات محصول- 9

دارای گواهینامــه کنــرتل کیفیــت و انطبــاق محصــول صادراتــی از مراجــع - 10

ــی ــا خارج ــی و ی ــالح داخل ذیص

حضــور در منایشــگاه ها و جشــنواره ها ، آمــوزش کارکنــان واحــد و مشــارکت در - 11

برگــزاری دوره های آموزشــی

 غالمعلی اسالمی زاده
 تولیدکننده منونه محصول قارچ خوراکی
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 محمد حسین مهرابی
تولید کننده منونه محصول گواهی شده 

)سامل باغی(

استان / شهرستان: مرکزی/ ساوه

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 74

عملکرد : تولید محصول گواهی شده انار

شاخص ها:

مدیریــت بــاغ انــار و تولیــد محصــول گواهــی شــده انــار رقــم ملــس ســاوه - 1

ــار در ســطح 20هکت

دســتیابی بــه تولیــد هــم کمــی و هــم کیفــی محصــول تجــاری صادراتــی بــه - 2

صــورت ســامل و بــازار پســند

اخذ گواهی سالمت محصول ارگانیک ملی بر مبنای استاندارد 11000- 3

انجــام انــواع آزمــون آب ، خــاک و بــرگ در مــرصف عنــارص غذایــی بــر اســاس - 4

ــج آزمون هــا نتای

ــا اســتفاده از - 5 ــزی خــاک ب ــه و حاصلخی ــت تغذی ــی مدیری ــت اصــول فن رعای

فرآورده هــای آلــی و بیولوژیــک 

انجام اقدامات زراعی برای کنرتل آفات و بیامری ها- 6

اعامل مدیریت در مرصف بهینه آب و نهاده ها در باغ - 7

پیرشو در دوره های ترویجی IPM/FFS و انتقال تجارب به سایر باغداران- 8

رعایــت اصــول فنــی و اقدامــات مدیریتــی حفاظــت از محصــول در رشایــط - 9

ارگانیــک

ارتبـاط بـا واحدهای آموزشـی و ترویجی و اسـتاندارد و به کارگیری توصیه های - 10

فنی
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استان/شهرستان: یزد/ خاتم

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 43

عملکرد: مدیریت باغ پسته

شاخص ها:

1- مدیریت بهینه باغ پسته رقم اکربی در سطح 150 هکتار

2- دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازار پسند و صادراتی

3-رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و عنــارص غذایــی بــر اســاس نتایــج آزمــون آب 

و خــاک

4-مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها

5-اجرای هرس اصولی فرم، شاخه های پایینی و تنک شاخه در درختان بارور

6-مجهز به ترمینال مکانیزه ضبط و فراوری محصول در کوتاه ترین زمان

HACCP 7-تولید محصول در چارچوب طرح

8-ارتباط مستمر با واحدهای جهاد کشاورزی

9-پیرشو در انتقال دانش و تجارب به سایر باغداران

10-رشکت در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با باغداران

 محمد عبدلی
مدیر منونه واحد تولیدی باغی
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رضا ذوالفقاری
مدیر منونه واحد تولیدی باغی ) زیتون(

استان/شهرستان: سمنان/ سمنان

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 55

عملکرد: مدیریت بهینه باغ زیتون

شاخص ها:

1- مدیریت بهینه باغ زیتون ارقام زرد و روغنی در سطح 8/4 هکتار

2- دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول کنرسوی

3- رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مرصف عنارص غذایی بر اساس نیاز گیاه

4- مدیریت بهینه و صحیح هرس فرم دهی و باردهی

5- رعایت اصول بهداشت باغ

6- مرصف بهینه آب از طریق زمان بندی دقیق مراحل آبیاری

7- مدیریت تلفیقی آفات و بیامری ها

8- پایین بودن درصد ضایعات محصول تولیدی

9- رشکت در دوره های آموزشی و پیرشو در انتقال تجارب به سایر باغداران
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8(کمیته فنی زیربخش  دام ، طیور و آبزیان

8-1. سیامی دامپروری

8-1-1. مقدمه

     در کشــور پهنــاور ایــران، وجــود گونه هــا و اکوتیپ هــای متنــوع دامــی و همچنیــن تنــوع اقلیمــی و وفــور انــواع گیاهــان در 

پهنــای وســیع جنگل هــا، مراتــع و کشــتزارها، بســرت مناســبی را بــرای پــرورش دام، طیــور و زنبورعســل فراهــم منــوده اســت. رونــد 

رو بــه افزایــش صنایــع تبدیلــی، جانبــی و وابســته در چنــد ده ه اخیــر، وجــود نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر و نفــوذ دانــش روز 

در الیه هــای مختلــف ایــن بخــش، توانســته اســت رشــد چشــمگیری را در زیربخش هــای مختلــف موجــب گــردد. در حــال حــارض 

تولیــدات اصلــی دامپــروری حــدود 13 میلیــون تــن شــامل انــواع گوشــت قرمــز )گوســفند و بــز ، گاو ، گوســاله و شــرت( شــیر، گوشــت 

طیــور، تخــم مــرغ و عســل مــی باشــد کــه ایــن میــزان از طریــق جمعیــت دامــی موجــود و منابــع علوفــه ای و مراتــع داخــل کشــور 

و واردات اقــالم خوراکــی ماننــد جــو، ذرت و ســویا حاصــل مــی گــردد. زیربخــش دامپــروری ضمــن تامیــن بخــش مهمــی از پروتئیــن 

غذایــی مــورد نیــاز جامعــه، از طریــق ایجــاد ارزش افــزوده و تامیــن اشــتغال نیــروی کار در جوامــع روســتایی، عشــایری و شــهری 

و جلــب رسمایه هــای بخــش خصوصــی، نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور ایفــا مــی منایــد، بــه نحــوی کــه براســاس گزارشــات بانــک 

مرکــزی و مرکــز آمــار ایــران، زیربخــش دامپــروری حــدود 24 درصــد از ارزش افــزوده و 37 درصــد از ارزش تولیــد بخــش کشــاورزی 

)بــه قیمــت ثابــت ســال 1383( را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بخــش وســیعی از شــاغلین بخــش کشــاورزی بــه صــورت تــوام 

بــه فعالیــت دامپــروری و کشــاورزی پرداختــه و یــا رصفــاً بــه فعالیــت دامپــروری اشــتغال دارنــد.

ــا پرداخــت تســهیالت بانکــی کــم بهــره، ســاماندهی دامداری هــای     طــی برنامه هــای توســعه گذشــته در زیربخــش دامپــروری ب

روســتایی، انجــام پروژه هــای بهبــود مدیریــت و اصــالح نــژاد دام، بهبــود تغذیــه دام و همچنیــن توســعه صنایــع تبدیلــی و بیمــه 

همگانــی طیــور بــه منظــور ایجــاد اطمینــان بــرای تولیدکننــدگان توانســته اســت، بــه طــور نســبی زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای 

افزایــش تولیــد را مهیــا منایــد. 

جایگاه ایران در تولید محصوالت دامی در جهان 
    محصــوالت دامــی حــدود یــک ســوم پروتئیــن مــورد نیــاز انســان ها را تامیــن مــی کنــد. و ســهم عمــده ای در پیشــگیری از 

ــش  ــه افزای ــی منجــر ب ــر در ترجیحــات غذای ــا تغیی ــراه ب ــد هم ــش درآم ــت و افزای ــه دارد. رشــد جمعی بیامری هــا و ســوء تغذی
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تقاضــا بــرای فرآورده هــای دامــی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه رشــد تجــارت نهاده هــا و فرآورده هــای دامــی نیــز در حــال 

افزایــش اســت. جایــگاه ایــران در تولیــدات محصــوالت دامــی در جهــان و در خاورمیانــه در جــدول 11 نشــان داده شــده اســت.

جدول 11( جایگاه ایران در تولیدات محصوالت دامی در جهان و در خاورمیانه در سال 1392

رتبه ایران در خاورمیانهرتبه ایران در جهاننوع محصولردیف

173گوشت گوسفند 1

72گوشت بز2

433گوشت گاو 3

162گوشت گاومیش 4

166گوشت شرت5

71گوشت طیور 6

221شیر 7

191تخم مرغ 8

101عسل 9

8-1-2. وضعیت جمعیت دامی کشور

   منابــع دامــی ایــران شــامل گوســفند و بــز، گاو و گوســاله )اصیــل، دورگ، بومــی( گاومیــش، شــرت و تــک ســمیان اســت. وضعیــت 

جمعیــت دامــی کشــور در ســال 1394 در جــدول 12 نشــان داده شــده اســت.
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جدول 12( جمعیت دام کشور در سال 1394

واحد: هزارراس/ هزارنفر

بز و بزغالهگوسفند و بره
گاومیش و بچه گاو و گوساله

شتر و بچه شترگاومیش
بومیدورگاصیل

4793119968103243152842205172

8-1-3. وضعیت بهره برداران دام وطیور  کشور
    بــا توجــه بــه تنــوع دام و طیــور و نظام هــای بهــره بــرداری در کشــور، در  مجمــوع  تعــداد بهــره بــرداران دامــی کشــور حــدود 

2477727 نفــر اســت. بیشــرتین تعــداد بهــره بــرداران در بخــش دام ســبک )بیــش از 50 درصــد( و کمرتیــن تعــداد بهــره بــردار در 

زیربخــش کــرم ابریشــم کمــرت از 1 درصــد فعالیــت دارنــد) جــدول شــامره 13(.

جدول 13( تعداد بهره برداران در زیربخش امور دام و طیور

درصدتعداد ) نفر (زمینه بهره برداری ردیفدرصدتعداد ) نفر (زمینه بهره برداری ردیف

227690.92طیور صنعتی 124824250.44فقط دام سبک 1

738632.98زنبورعسل 67580627.35فقط دام سنگین 2

180700.7کرم ابریشم 43897717.76دام سبک و سنگین 3

2477727100جمع کل



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

103

8-1-4. وضعیت تولیدات دامی
   به طور کلی مجموع تولیدات دامی از 9341 هزارتن در سال 1383 به 13077 هزارتن در سال 1394 رسیده است که رشدی معادل 

3/1 درصد را نشان می دهد. در سال 1394 مجموعاً 13077 هزار تن انواع محصوالت دامی تولید شده است)جدول 14(.

جدول 14( آمار تولیدات دامی کشور از سال 1387 تا 1394)هزارتن(

13871388138913901391139213931394        سال   عنوان

689703736740747755785806گوشت قرمز

70247203743776857951826888009140شیرخام

15651610166617831871196720332122.5گوشت مرغ

تخم مرغ
727751767700.3912.7893.4925931.021

40.746.44550.771.174.777.877.393عسل
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8-2. سیامی شیالت ایران

8-2-1. مقدمه

    کشور ایران با حدود 5800 کیلومرت خطوط ساحلی و جزایر در خلیج فارس، دریای عامن و بزرگ ترین دریاچه جهان یعنی خزر در یکی از 

مهم  ترین مناطق تجاری و اقتصادی جهان از نظر ظرفیت دریایی و تجاری واقع شده و با کسب رتبه نخست در میان کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و دریای عامن دارای قابلیت های فراوان برای رشد و توسعه صنعت دریایی و شیالت و آبزیان است. سازمان شیالت ایران مأموریت 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر بهره برداری پایدار از ذخایر و منابع آبی کشور را بر عهده داشته و با حفاظت از منابع آبزی و بازسازی 

مؤثر ذخایر موجود همراه با توسعه مدیریت و نگهداری و احداث زیرساخت های صیادی و آبزی پروری در کنار ارتقای بهره برداری منابع و 

عوامل تولید در آب های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و آب های دور فعالیت می مناید.

    دستاوردهای مهم سازمان شیالت ایران در سال های اخیر به طور خالصه عبارتند از: ارتقای سهم آبزیان در امنیت غذایی کشور از طریق 

فعالیت های صید، صیادی و پرورش انواع آبزیان، بهبود شاخصه های بهره وری با گسرتش تحقیقات کاربردی همراه با گسرتش دانش فنی، 

توسعه آبزی مرصفی با هدف جامعهای سامل و پویا، بهبود مدیریت شیالتی و حفاظت و بازسازی ذخایر و بهسازی مناطق دریایی، توسعه 

آبزی پروری با توجه به تنوع اقلیم به ویژه پرورش ماهیان در قفس در سواحل شامل و جنوب کشور، توسعه، بهسازی و تجهیز ناوگان صیادی 

در آب های دور، توسعه زیرساخت های صید و صیادی از طریق ساخت و تجهیز بنادر ماهیگیری، کمک به صنایع تبدیلی شیالتی، افزایش 

متوسط رسانه مرصف آبزیان در کشور از طریق ساماندهی بازار و تنوع محصوالت شیالتی همگام با حضور گسرتده در بازارهای هدف 

از طریق صادرات آبزیان، ارتقای استانداردهای تولید محصوالت شیالتی از مرحله صید تا مرصف، جلب مشارکت های غیردولتی در برنامه 

ریزی و اجرای فرآیندهای مدیریت شیالتی، اعامل مدیریت و اصالح روش های صید با توجه به منابع برداشت شده و یا کمرت برداشت شده، 

گسرتش فعالیت های شیالتی به منظور اشتغال زایی و رونق اقتصادی و اجتامعی، ارتقای دانش فنی و مهارت جوامع صیادی و آبزی پروری و 

تشکیل یگان حفاظت از منابع آبزی با هدف و حفظ ذخایر ارزشمند دریایی در حوزه آبزی پروری، پرورش میگو با  داشنت ظرفیت های بالقوه 

بهره  برداری از 180 هزار هکتار و قابلیت های بالفعل فراوان در اراضی غیرقابل کشت سواحل جنوب منطقه گمیشان در شامل کشور، تولید 

ماهی در قفس های دریایی، پرورش ماهیان گرم آبی و رسدآبی در استان های غیرساحلی کشور و سایر فعالیت های متنوع آبزی پروری می  تواند 

سهم بسزایی در تولید پروتئین دریایی، اشتغال زایی و ارزآوری در اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

     توسعه رسمایه گذاری های زیربنایی در امر صیادی، توسعه آبزی پروری، بازار و سایر فعالیت های شیالتی، ارتقای بهره وری منابع و عوامل 

تولید، بهبود سهم محصوالت شیالت در تامین امنیت غذایی، حفاظت، بازسازی و بهسازی منابع دریایی، بهره گیری از ظرفیت های بین املللی 

در تولید و بهره برداری از احداث بنادر صیادی مجهز و مطابق با استانداردهای فنی روز دنیا افزون بر اعامل بهینه مدیریت ماهیگیری و 
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تسهیل فعالیت های صید و صیادی، سبب شکل گیری فعالیت های اقتصادی متعددی در مناطق ساحلی شده که رونق اقتصادی و اجتامعی این 

مناطق را در پی داشته است. سازمان شیالت ایران بر آن است تا با تالشی مضاعف و همسو با دیگر بخش های دولتی و غیردولتی در راستای 

برنامه های توسعه با اهداف زیر گام برداشته و از منابع آبزیان، توجه به بازسازی ذخایر و احیای و ترمیم زیستگاه های طبیعی آبزیان، توسعه 

زیستگاه های مصنوعی در کنار بهبود کیفیت در تولید و عرضه آبزیان، توجه به شیوه های نوین آبزی پروری به ویژه پرورش ماهیان دریایی در 

قفس و ساحل، کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره صید تا سفره، نوسازی و تجهیز شناورهای صیادی، اجرای ماهیگیری مسئوالنه 

و مبارزه جدی با صید غیرمجاز و غیرقانونی )IUU (، توسعه همکاری های منطقه ای در دریای خزر، خلیج فارس، دریای عامن و اقیانوس هند 

با عضویت در کمیسیون منابع زنده دریای خزر، کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند، کمیته منطقه ای شیالتی، شبکه مراکز آبزی پروری در 

آسیا و اقیانوسیه و سازمان بین املللی اطالع رسانی و خدمات مشاوره از ذخایر آبزی، ممنوعیت افزایش شناورهای صیادی، مدیریت بر ابزار 

صید، اعامل فصول ممنوعیت صید برای گونه های آبزی در معرض خطر، کنرتل و نظارت بر صید  ُخرد و پایش مستمر پارامرتهای وضعیت 

ذخیره در صید ُخرد صیانت مناید.

   جمهوری اسالمی ایران با داشنت مجموعه ای عظیم از قابلیت های تولید آبزیان و حدود 800 هزار منابع آبی خرد و کالن، نظیر رودخانه 

ها، 5800 کیلومرت نوار ساحلی در شامل و جنوب کشور با روند رشد و توسعه تولید آبزیان به عنوان غذای سالمتی نقش به سزایی در 

توسعه پایدار ، ایجاد اشتغال، امنیت غذایی، ارزآوری، افزایش درآمد ناشی از تولید گونه های ارزشمند آبزیان، محرومیت زدایی و جلوگیری 

از مهاجرت را ایفاء منوده است. قابلیت های صید و صیادی و منابع عظیم دریایی ، تکثیر و پرورش آبزیان به ویژه در آب های داخلی و 

صنایع وابسته شیالتی از جنبه اقتصادی برای کشور بسیار حائز اهمیت است.

8-2-2. شاخص های اصلی فعالیت های سازمان شیالت ایران تا پایان 1394:

میزان کل تولید                 حدود یک میلیون تن 

صید و صیادی               حدود 600/000 تن 

400/00 تن  آبزی پروری     

10 کیلوگرم  مرصف رسانه آبزیان     

ارزش صادرات انواع آبزیان       350 میلیون دالر

ارزش صادرات میگو      54 میلیون دالر 

ارزش صادرات انواع ماهی و سایر آبزیان     291 میلیون دالر 
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8-3. سیامی دامپزشكی كشور

8-3-1. مقدمه

        دامپزشــکی در واقــع تلفیقــی پیچیــده و ظریــف از علــوم پزشــکی و کشــاورزی اســت و ســازمان دامپزشــكی كشــور مســئول 

كنــرتل و یــا ریشــه كنــی بیامری هــای دامــی و بیامری هــای قابــل انتقــال میــان انســان و حیوانــات، تأمیــن رفــاه و حقــوق حیوانــات 

و همچنیــن نظــارت بهداشــتی بــر فرآورده هــای خــام دامــی اســت. برخــی از رئــوس وظایــف دامپزشــكی عبارتنــد از:

1- حفظ رسمایه های دامی و تأمین امنیت شغلی

2-كاهش خسارات و ضایعات ناشی از بیامری های دامی و افزایش بهره وری

3- ایجاد زمینه  ورود به بازارهای جهانی 

4- پیشگیری و كنرتل بیامری های مشرتك 

5- تولیدفرآورده های دامی بهداشتی 

8-4. سیامی امور عشایر ایران

8-4-1. مقدمه

     شـیوه زیسـت مبتنی بر كوچ )كوچندگی( از متقدم ترین اشـكال حیات اجتامعی اسـت كه از واپسـین دوران شـكل گیری زندگی 

اجتامعـی انسـان ها تاكنـون اسـتمرار داشـته اسـت. از نظـر الگـوی زیسـت و اسـتقرار، تعـداد زیـادی از جمعیت و جوامع عشـایری، 

در زمـره اجتامعـات كوچنـده و متحـرك قـرار مـی گیرنـد. از گذشـته های بسـیار دور تاكنـون، متاثـر از ایـن وضعیـت، اشـكال متعدد 

و متنوعـی از الگـوی زیسـت و معیشـت مبتنـی بـر انـواع مختلـف دامداری روسـتایی و عشـایری در اقصی نقـاط ایران برقـرار بوده 

كـه بخـش زیـادی از منابـع تعلیـف و تغذیـه دام هـا از عرصه هـای مرتعـی تامین می شـود. نظام بهره بـرداری دام و مراتع روسـتایی 

نسـبتاً ثابـت بـوده ودر نهایـت دام هـا در برخـی از ماه هـای سـال در عرصـه مراتـع حریـم هـامن روسـتا تعلیـف می شـوند. ولی در 

مقابـل، دامـداری عشـایری متحـرك بـوده و بـر اسـاس نظـام كـوچ و جابجایـی دورهـای و فصلـی بیـن قلمرو هـای ییالقـی )بهارگـه، 

رسدسـیر یـا رسحـد( و قشـالقی )گرمسـیر( انجام مـی گیرد.
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8-4-2. جمعیت عشایر کشور

بررسی وضعیت جمعیت عشایرکشور در چند ده ه گذشته نشان دهنده کاهش نسبت جمعیت عشایر کشور در مقایسه با جمعیت 
      

کل کشور است. بر اساس اطالعات منابع تاریخی، درسال 1245 ه. ش. حدود 38/6 درصد جمعیت کشور، عشایری بوده است که 

این نسبت در سال 1345 به 9/6 درصد کاهش پیدا کرده است. بر اساس آخرین رسشامری رسمی عشایر کشور که توسط مرکز آمار 

ایران صورت گرفته است نسبت جمعیت عشایر کشور به کل جمعیت به 1/68 درصد کاهش پیدا کرده است که این امر نشان دهنده 

کاهش نسبت جمعیت عشایر کشور است. جدول 15 روند تحوالت جمعیت عشایر کشور را از 150سال گذشته نشان می دهد. نکته 

قابل توجه در این زمینه، تعداد جمعیت عشایر کشور است که از سال 1366 تا 1377 روندی رو به رشد داشته است. به عبارت دیگر، 

هر چند نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با کل کشور کاهش یافته است )2/3 درصد کل کشور در سال 1366 و 2/1 درصد در سال 

1377(؛ اما تعداد جمعیت عشایری کشور از 1,152,000 نفر به 1,304,000 نفر در سال 1377 افزایش یافته است که این امر نکته ای 

قابل تامل است.  البته در رسشامری سال 1387 این روند مجدداً بر عکس شده است و جمعیت عشایری به 1,186,398 نفر رسیده 

است که با کاهش جمعیت نسبت به سال 1377 روبرو شده است. این امر از یک سو به برنامه های مختلف اسکان عشایر و از سوی 

دیگر به مهاجرت و کنرتل جمعیت این جامعه مربوط می شود. عشایر در کل کشور استان پراکنده اند و به غیر از استان کردستان، 

سایر استان ها دارای جمعیت عشایری هستند)جدول 15(.
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جدول 15( وضعیت جمعیت عشایرکشور و سهم آن از کل جمعیت کشور در دهه های گذشته 

سال
جمعیت)هزار نفر(

سهم جمعیت عشایری از کل کشور)درصد(
عشایریکل کشور

1245440017006.38

1263765419109.24

1278933221389.22

130210000200020

13181509031005.20

13422100020005.9

13452578925006.9

1353319518777.2

13664944511523.2

13776243213041.2

138770472.81186.41.68

1387
 
مأخذ: سازمان امور عشایر ایران، 1384، الف وب، مرکز آمار ایران

عشایر کشور با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی )28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور ( و همچنین حدود 

38 درصد مراتع کشور به عنوان اصلی ترین و مهم ترین بهره برداران، بخش بزرگی از مراتع کشور را در اختیار دارند.

بر اساس آخرین آمار، میزان مراتع در اختیار عشایر کشور بیش از 32 میلیون هکتار برآورد می شود )38 درصد مراتع کشور را 

در اختیار دارند(. مهم ترین محصوالت تولیدی دام عشایر گوشت قرمز به میزان 184 هزار تن )20 درصد گوشت قرمز کشور( شیر و 

محصوالت لبنی به میزان 330 هزار تن ،پشم و مو و کرک به میزان حدود 14 هزار تن می باشد. یکی از ویژگی های عشایر، به ویژه 

زنان آنها، توانایی و مهارت در تولید )ساخت و بافت ( انواع صنایع دستی و سنتی می باشد که حدود 1.5 میلیون مرت مربع صنایع 

دستی کشور را با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می منایند.



نمونه های ملی زیربخش 
دام، طیور و آبزیان
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 رضا سواری
مرغدار منونه واحد گوشتی

استان / شهرستان: آذربایجان غربی / مهاباد     

تحصیالت : لیسانس      

سن : 51                

عملکرد: پرورش 60 هزار قطعه در هر دوره و پنج دوره در سال 

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید:

ــه ، - 1 ــق اتوماســیون تهوی ــرق ( از طری ــرژی )ســوخت و ب ــه ســازی مــرصف ان بهین

ــده ــا و گازهــای آالین گرم

2 –  همکاری مداوم و مستمر با معاونت بهبود تولیدات دامی 

3- پایین بودن تلفات پرورش با توجه به رعایت کلیه موازین فنی و بهداشتی

ــاد  ــر جه ــرف وزی ــی از ط ــوراک دام، ابالغ ــد خ ــی تولی ــتاندارد های فن ــرای اس 4-  اج

ــره وری ــود به ــا هــدف بهب ــال 92 ب کشــاورزی در س

5- پایین بودن رضیب تبدیل با توجه به رعایت نکات مدیریتی

6- استفاده از دان پلت تهیه شده توسط کارخانجات تولید دان طیور 

7- مونیتورینگ سالن ها و محوطه مرغداری از متام نقاط جهان

8- میانگین شاخص اقتصادی تولیدی 336 در سال 94 

9- رعایت موارد فنی و بهداشتی پرورشی توسط کارگران آموزش دیده

10- اســتفاده از کــود ماحصــل مرغــداری در گلخانه هــای وابســته بــه رشکــت زنجیره  ای 

کیــوان مــرغ پــر طالیی 

11- تولیــد مــرغ ســایز و قــرار داد بــا رشکــت پشــتیبانی امــور دام کشــور جهــت تامیــن 

ــت مرغ گوش
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استان / شهرستان: خراسان رضوی / کاشمر

تحصیالت : لیسانس 

سن : 34                

عملکرد: پرورش 160هزار قطعه مرغ تخمگذار در هر دوره

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید:

1- استفاده از قفس ها و تجهیزات مناسب

2- انجام تهویه سالن به شکل اتوماتیک در جهت کاهش مرصف سوخت

3- فرموالسیون خوراک توسط متخصص تغذیه و استفاده از دان تولید شده در کارخانه خوراک

4- عایق سازی سقف و دیوارهای سالن

5- ثبت کامپیوتری آمار و اطالعات واحد مرغداری

6- تولید تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک و غنی شده

7- استفاده از سیستم تولید یکپارچه در فرآیند کاری

8- برند سازی محصول

9- ایجاد شبکه مویرگی توزیع تخم مرغ در سطح استان

10- نشانه گذاری تخم مرغ و عرضه آن در بسته بندی های متفاوت

11- انجام صادرات تخم مرغ به کشور افغانستان 

12- رعایت دستورالعمل های بهداشتی از جمله سن کشتار، مجوز کشتار و جوجه ریزی

13- ارتباط با مرکز آموزشی – ترویجی و دامپزشکی و مشارکت در فعالیت های علمی و 

ترویجی

14- استفاده از تکنولوژی های نوین در جمع آوری تخم مرغ

 سعید صالحی
 مرغدار منونه واحد تخمگذار
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 سپهر خزاعی
گاودار منونه صنعتی

استان / شهرستان: خراسان رضوی / تربت حیدریه  

تحصیالت : لیسانس     

سن : 29                

میــزان و کیفیــت عملکــرد: پــرورش800 رأس مولــد گاو اصیــل بــا تولیــد روزانــه بیــش 

از 15/4تــن شــیر بــا کیفیــت بارمیکروبــی کمــرت از 36 هــزار در میلــی لیــرت و مناســب 

بــرای تولیــد شــیر خشــک نــوزاد

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید:
1 - تأمین و تولید بخش عمده ای از علوفه مورد نیاز دامداری ) اراضی کشاورزی2000 هکتار 

زیرکشت جو ، گندم ، تریتیکاله و ذرت علوفه ای(.
2-  رعایت اصول بهداشتی همه جانبه در گاوداری که موجبات کنرتل بیامری های ویروسی و 

باکرتیایی شده که در نهایت منجر به حفظ سالمت کل گله و تولید شیر با کیفیت گردیده است.
3-  میانگین تولید37/7 کیلوگرم شیر خام با درصد چربی 3/28 و درصد پروتئین 2/79و روزانه بیش 
از 15/4 تن شیرخام با کیفیت با بار میکروبی زیر 36 هزار و سوماتیک سل 172 هزار در میلی لیرت

4- تهیه خوراک دام فرموله شده برای گروه های مختلف تولیدی و سنین پرورش دام
5- انجام عملیات ثبت مشخصات و رکورد  گله بطور منظم ، مستمر و مستندسازی  داده ها و 

اطالعات برای اهداف اصالح نژادی گله
6- به کارگیری مشاورین متخصص و با تجربه در بخش تغذیه، اصالح نژاد و امور دامپزشکی 

7- گروه بندی مناسب گله بر اساس وزن ، سن و سطح تولید 
8- مدیریت تغذیه و نظارت بر وضعیت B.C.S )رشایط بدنی گاو ( و تولید تسهیل منوده است.

9- درصد گوساله گیری بیش از 96 درصد، درصد تلفات گوساله زیر 3 درصد و سقط جنین زیر 2 
درصد. در گله در سال

10- طراحی جایگاه ها به صورت فری استال و نیمه باز 
11- استفاده از ماشین آالت و تجهیزات مناسب در مدیریت تغذیه ،جایگاه دام و شیردوشی
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استان / شهرستان : مرکزی/ آشتیان 

تحصیالت : فوق لیسانس    

سن : 34                                  

عملکرد : پروار400 راس گوساله در یک دوره پروار

شاخص ها

1- دارا بودن اطالعات کافی و مناسب به لحاظ علمی و تجربی از نحوه مدیریت و 

پرورش دام پرواری

2- استفاده از نژاد دو منظوره سمینتال و دورگه های آن جهت پروار دام که بر اساس 

مطالعات کتابخانه ای و میدانی از افزایش وزن روزانه باالتر و رضیب تبدیل غذایی 

کمرتی نسبت به به سایر نژادهای موجود جهت پروار در کشور برخوردار است.

3- تامین بخشی عمده ای ازعلوفه مورد نیاز دامداری توسط خودش

4-  استفاده مناسب از ضایعات و پس ماندهای خوراکی کارخانجات و صنایع غذایی به 

منظور کاهش هزینه های خوراک دام

5-  ایجاد یک واحد کوچک داشتی سمینتال به منظور تولید گوساله های نر برتر جهت 

پروار 

6-  انتخاب مناسب وزن دام در ابتدا و انتهای دوره پروار به نحوی که دام ها قبل از گذر 

از نقطه تولید نهایی دام روانه کشتارگاه می شوند.

7-کسب میانگین رضیب تبدیل خوراک اقتصادی در طول  دوره پروار 

8-  استفاده از خوراک های فرآوری شده مانند جو پرک به منظور افزایش قابلیت هضم 

و جذب مواد خوراکی

9- کسب میانگین افزایش وزن روزانه 1.32 کیلوگرم در طول دوره پروار

10- گروه بندی مناسب گوساله های پرواری با توجه به سن و مرحله پروار

  وحید رضا آشتیانی
 پرواربند منونه گوساله
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 تیمور صفایی 
گوسفندار منونه

استان / شهرستان: کرمانشاه / کرمانشاه   

تحصیالت : سیکل     

سن : 33                

عملکرد: پرورش 180 راس دام مولد داشتی ) نژاد سنجابی(

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید 
1- دارا بودن ساختامن و تاسیسات مناسب و اصولی جهت پرورش دام با توجه به اقلیم و آب و 

هوای منطقه

2- تجربه و آگاهی دامدار و داشنت اطالعات فنی و پرورشی مناسب در خصوص نگهداری و پرورش 

گوسفند

3- ایجاد یک واحد منونه از پرورش نژاد خالص سنجابی به منظور حفظ و حراست از توده نژادهای 

بومی 

 4- ایجاد گله ای سامل و یکدست از نژاد سنجابی منطبق بر مشخصات فنوتیپی توده نژاد شاخص 

منطقه 

5- کسب رضایب تولید مثلی مناسب شامل باروری،زایش، بره دهی، بره گیری و دوقلوزایی در 

مقایسه با میانگین کشوری

6- استفاده از تکنیک همزمانی فحلی در جهت ایجاد بره های هم سن در راستای اعامل مدیریت 

یکپارچه بر گله 

7- مناسب بودن مدت قوچ اندازی و استفاده از طول عمر اقتصادی میش و  قوچ در گله 

8- انجام کلیه عملیات بهداشتی دام شامل: واکسیناسیون، حامم ضد کنه، سم پاشی اماکن دامی و 

خوراندن داروهای ضد انگل داخلی

9- استفاده از سیستم پروار بره های نر مازاد گله

10- رشکت فعال در کالس های  آموزشی-ترویجی شهرستان
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استان / شهرستان: مازندران / سوادکوه

تحصیالت : دیپلم  

سن : 61                

عملکرد: پرورش600 راس گوسفند مولد نژاد زل

شاخص ها

اطالعات کافی و مناسب در خصوص پرورش گوسفند وبز- 1

ــر - 2 ــی نظی ــات تولیدمثل ــان  صف ــش راندم ــل و افزای ــد مث ــت تولی ــود مدیری بهب

دوقلوزایــی و بره گیــری

حفظ نژاد بومی منطقه )نژاد زل مازندران(- 3

داشــنت برنامــه واکسیناســیون گلــه در طــول ســال و کاهــش بیامری هــا و تلفــات - 4

درسال 

ــایری،اموردام، - 5 ــور عش ــی )ام ــتگاه های اجرای ــا دس ــتمر ب ــب و مس ــاط مناس ارتب

ــی ــکی( و ترویج ــازمان دامپزش س

رعایــت قوانیــن و مقــررات چــرای دام بــا هامهنگــی دســتگاه های اجرایــی - 6

ــط مرتب

حذف مبوقع دام های کم بازده و قرص از گله و پروار آنها - 7

پــروار بره هــای مــازاد بــر نیــاز گلــه در مناطــق قشــالقی و جلوگیــری از تخریــب - 8

تع  مرا

اســتفاده از تکنیــک فالشــینگ و مدیریــت همزمــان ســازی فحلــی گلــه بــه جهــت - 9

مدیریــت بهــرت گله

 

الهیار ولی زاده وند چالی
دامدار منونه عشایری
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  سید حسن حسن زاده 
کارخانه منونه خوراک دام

استان / شهرستان: خراسان رضوی / مشهد 

تحصیالت : لیسانس   

سن : 56                

عملکرد: تولید 80 هزار تن خوراک دام و طیور

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید:

1 تنوع تولیدات بالفعل واحد تولیدی	-
و  داخلـی  گواهینامه هـای  انـواع  بـودن  دارا   –  2
خارجـی نظیـر ایـزو ، تـوف آملـان ،GMP  ، SGSو 

گواهی هـای ثبـت عالمـت و برنـد کاال 
در  متخصـص  انسـانی  نیروهـای  بکارگیـری   -3
بخش هـای تخصصـی تولیـد بصـورت دایـم و پـاره 

وقـت در کارخانـه 
4-  اجـرای اسـتاندارد های فنـی تولید خـوراک دام ، 
ابالغـی از طـرف وزیر جهاد کشـاورزی در سـال 92 

بـا هدف بهبود بهـره وری
5- پایـش محصول و اطالع رسـانی در مورد مرصف 
و نگهـداری صحیـح محصـول از طریـق مراجعـات 
حضوری به فارم ، انتشار مجالت تخصصی بصورت 
منظم فصلنامه و تحقیقات مشـرتک با دانشـگاه ها 

و مراکـز علمی تخصصی
6- مسـتند سـازی آییـن نامـه، شـیوه نامـه، چـک 
لیسـت و دسـتوالعمل های مربوط به کنرتل تولید، 

کنـرتل کیفـی وکنـرتل بهداشـتی محصول 
7- رعایـت ضوابـط و مقـررات بـر چسـب مطابـق 

بـا اسـتاندارد های ملی  و دیگر اسـتاندارد های فنی 
ابالغـی از طـرف نهاد هـای ناظـر دولتی

یـا  دنیـا و  بـه روز  افزودنی هـای  از  اسـتفاده   -8
اقـالم کـم رایج بـا هدف بهبـود راندمـان و کیفیت 

محصـول 
9- آزمایشـگاه آنالیـز مـواد مغذی بـا توانایی آنالیز 
مـواد مغذی مـورد نیاز بـرای انجام عملیـات کنرتل 

کیفی خـوراک دام.
10- دارا بودن مجوز ها و پروانه های ویژه تولید 

11- دارا بـودن امکانـات ذخیـره سـازی مـواد اولیه 
مطابـق با اسـتاندارد های تولید خـوراک دام همراه 

بـا رعایـت بهـره وری و کاهـش هزینه ها.
12- بکارگیـری فن آوری های نوین فـراوری خوراک 
دام بـا کمرتیـن صدمـه و ضایعـات خـوراک ، بهبود 

رضیـب تبدیـل و کاهش بار میکروبـی خوراک
نظیـر  تولیـد  پـر خطـر  نقـاط  ویـژه  کنـرتل   -13
روش هـای نویـن دفع پرندگان و جونـدگان ، ورود و 
خروج پرسـنل و کامیون هـا ، نظافت عمومی بویژه 

نقاط حساس و پر خطر مانند دستشویی ها. 
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استان / شهرستان: آذربایجان غربی / مهاباد 

تحصیالت : فوق دیپلم

سن : 57

میزان عملکرد : تولید 60000 تن در سال خوراک طیور

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید:
دارا بودن انواع گواهینامه های داخلی و خارجی نظیر ایزو ،  GMPو گواهی های ثبت عالمت و برند   -1

کاال 

بکارگیری نیروهای انسانی متخصص در بخش های تخصصی تولید بصورت دایم و پاره وقت در کارخانه   -2

مستند سازی آیین نامه، شیوه نامه، چک لیست و دستورالعمل های مربوط به کنرتل تولید، کنرتل کیفی   -3

و بهداشتی محصول 

رعایت ضوابط و مقررات برچسب، مطابق با استاندارد های ملی  و دیگر استاندارد های فنی ابالغی   -4

نهاد های ناظر دولتی

استفاده از افزودنی های به روز دنیا با هدف بهبود راندمان و کیفیت محصول   -5

آزمایشگاه آنالیز مواد مغذی با توانایی آنالیز مواد مغذی مورد نیاز برای انجام عملیات کنرتل کیفی   -6

خوراک طیور

دارا بودن امکانات ذخیره سازی مواد اولیه مطابق با استاندارد های تولید خوراک طیور همراه با رعایت   -7

بهره وری و کاهش هزینه ها.

خط تولید مجهز به سیستم هایژنایزر خوراک طیور جهت کاهش بار میکروبی خوراک و با کمرتین   -8

صدمه و ضایعات خوراک، بهبود رضیب تبدیل 

استفاده از اقالم پروتئینی باقابلیت هضم باال برای جیره های  طیور  -9

10-  دارنده یکی از بهرتین سیستم های ذخیره سازی غالت و مواد اولیه و مجهز به سیستم تهویه و امکان 

جابجایی غالت در سیلوها

خط تولید Andritze اسپانیا و Buhller سوئیس؛ بهرتین برند ماشین آالت خوراک طیور  -11

استفاده از اقالم پروتئینی باقابلیت هضم باال برای جیره های  طیور  -12

             سید حسن قریشی
 کارخانه منونه خوراک طیور
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استان / شهرستان: بوشهر / جم

تحصیالت : دیپلم تجربی  

سن : 44               

عملکرد: برداشت 40 کیلوگرم از هر کلنی و تولید 20/4 تن عسل از 510 کلنی در 

سال94

رشح فعالیت و شاخص های برتری تولید:

تولید 40 کیلوگرم عسل به صورت میانگین به ازای هر کلنی- 1

2- استفاده از کارشناس فنی در زنبورستان خود

3- استفاده از داروهای مناسب و بیولوژیک  در کلنی و رعایت اصول بهداشت در زنبورستان 

4- تولید کلیه فرآورده های زنبور عسل نظیر گرده، ژله رویال،  بره موم

5- اصالح نژاد و به گزینی در زنبورستان خود با استفاده از روش های علمی   

6- پرورش ، تولید و توزیع  بیش از 5000 ملکه به زنبورداران متقاضی ومازاد بر مرصف در 

زنبورستان خود

7- رعایت کلیه اصول و ضوابط فنی و بهداشتی در کلیه مراحل پرورش، کوچ و استقرار 

زنبورستان

8- ارتباط مستمر با مراکز اجرایی ، ترویجی و تحقیقاتی در زمینه توسعه و ترویج زنبورداری 

در سطح کشور

9- ثبت مشخصات کلنی ها و رکورد های تولیدی زنبورستان

10- رنگ آمیزی مناسب کندو ها ، شامره گذاری کندو و چیدمان مناسب کلنی ها در زنبورستان 

11- تعویض مبوقع ملکه کلنی ها و قاب های مستهلک و سیاه در زنبورستان

12- آموزش و ترویج زنبورداری  به زنبور داران و عالقه مندان به این حرفه

 صفر رحامنی پور
 زنبوردار منونه
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  حبیب کرامتلو  
  پرورش دهنده منونه کرم ابریشم

استان / شهرستان: گلستان / مینو دشت  

تحصیالت : لیسانس   

سن : 24                

عملکرد: برداشت 49/5  کیلوگرم پیله تر ابریشم از یک جعبه تخم نوغان در سال94

 

رشح فعالیت و شاخص های برتر تولید:

میانگین تولید 49/5 کیلوگرم پیله تر ابریشم به ازای هر جعبه تخم نوغان  - 1

در - 2 عضویــت  و  ترویجــی  آموزشــی-  دوره هــای  در  و رشکــت  کاری  تجربــه 

کشــاورزی نهــاد  مــردم  تشــکل های 

انجام ضدعفونی تلمبار یا جایگاه پرورش و رعایت بهداشت محیط کار- 3

انجام صحیح عملیات داشت توتستان- 4

مدیریت صحیح در مزرعه و اعامل کنرتل بیولوژیک آفات درختان توت- 5

بکارگیــری توصیــه کارشناســان مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور در زمینــه پــرورش - 6

ــم کرم ابریش

ــخ تخــم نوغــان و پــرورش کــرم - 7 ــرای تفری ــگاه مطلــوب و مناســب ب داشــنت جای

ابریشــم

رعایــت اصــول فنــی و علمــی در پــرورش کــرم ابریشــم و تولیــد محصــول ســامل - 8

و عــاری از بیــامری

ــر از قیمــت  ــروش باالت ــازار و ف ــه ب ــر و عرضــه آن ب ــه ت ــع پیل ــه موق 9-  برداشــت ب

ــی تضمین

10-  مستند سازی عملکرد مربوط به پرورش کرم ابریشم در فرآیند تولید
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استان / شهرستان: خراسان شاملی / جاجرم    

تحصیالت : لیسانس      

سن : 58                

عملکرد: پرورش 900 راس مولد 

شاخص ها:

1- انتخاب مناسب مکان و منطقه پرورش و اصالح نژاد گوسفند از لحاظ جغرافیایی و اقلیمی در قالب 

دامداری صنعتی 

2- ایجاد ساختامن و تاسیسات مناسب و اصولی جهت پرورش و اصالح نژاد دام با توجه به اقلیم و آب و 

هوای منطقه

3-  استفاده از نژاد رومانف و اسپرم آن در تالقی با گوسفند افشاری به منظور ایجاد نژادهای نو ترکیب و در 

جهت افزایش راندمان دو قلوزایی و چند قلوزایی در گله منطبق با سیاست های مرکز اصالح نژاد دام کشور 

4-  انجام ثبت مشخصات و  رکود گیری بر اساس برنامه و دستورالعمل مرکز اصالح نژاد دام کشور

 5-  خرید تعدادی دام از نژاد بروالمرینو از دانشگاه زنجان به منظور تثبیت ژن چند قلوزایی در نژاد افشاری 

تحت کنرتل و نظارت دانشگاه مشهد به منظور افزایش راندمان تولید مثلی در نژاد بومی افشاری 

6-  دست یابی به رضایب تولید مثلی مناسب شامل باروری، زایش، بره دهی و دوقلوزایی نسبت به میانگین 

کشوری

7- افزایش راندمان الشه های تولیدی در نژادهای آمیخته و نو ترکیب تا حدود 53 درصد

8-  استفاده از نرم افزارهای تخصصی رشته ژنتیک و اصالح نژاد دام در جهت بهبود فعالیت و ارائه گزارشات 

تخصصی

9- کاربرد تکنیک های نوین در پرورش گوسفند شامل همزمان سازی فحلی، تلقیح مصنوعی در راستای ایجاد 

شجره و تعقیبات اصالح نژادی

10- داشنت جایگاه مناسب جهت پروار بره های نر مازاد و کشتار آنها در وزن مناسب به منظور کاهش 

بخشی از هزینه های دامداری و تولید گوشت

11- استفاده از کارشناسان دانش آموخته در خصوص اصالح نژاد و تغذیه و ایجاد اشتغال در منطقه  

 مصطفی وعیدی
 مدیر منونه واحد گوسفند داری
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 علی اسکندری
مدیر  منونه واحد مرغداری گوشتی

استان / شهرستان: کردستان / سنندج 

تحصیالت : دیپلم    

سن : 50                

عملکرد: پرورش 45 هزار قطعه مرغ گوشتی در هر دوره

 

شاخص ها:

پرورش جوجه گوشتی با تفکیک جنسیت مرغ و خروس در سالن های مجزا- 1

کار آفرینی در منطقه محروم- 2

استفاده از فناوری روز برای تنظیم عوامل محیطی سالن های پرورش- 3

رعایت اصول فنی و بهداشتی و قرنطینه در سالن های پرورش )افراد و وسایل(- 4

ــایر - 5 ــتی در س ــررات بهداش ــن و مق ــت قوانی ــت رعای ــوب در جه ــذار مطل تاثیرگ

مرغداری هــا و ترویــج مرغــداری نویــن

همکاری مستمر و منظم با دستگاه های اجرایی و ترویجی  شهرستان و استان- 6

بهبود رضیب تبدیل غذایی گله با توجه  به گروه بندی جنسیتی سالن ها- 7

استفاده از اقالم خوراک با کیفیت و تنظیم جیره غذایی مطلوب- 8
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استان / شهرستان: آذربایجان غربی/رسدشت 

تحصیالت : دیپلم

سن :53              

عملکرد: تولید240 تن ماهی بصورت الیه ای در 3800 مرت مربع درسال1394        

         

شاخص ها: 

بکارگیری سیستم های هواده مناسب در استخرها- 1

اســتفاده از آب دســت اول در تولیــد ماهــی وکیفیــت بــاالی آب مرصفــی در تولیــد - 2

هی ما

مناســب بــودن مدیریــت بهداشــت مزرعــه و پاییــن بــودن تلفــات در طــول دوره - 3

پــرورش

داشنت رضیب تبدیل مناسب 1.2در مزرعه- 4

مــرصف کنســانرته وغذاهــای فرمولــه شــده مــورد تاییــد شــیالت و ســازمان  - 5

دامپزشــکی  وعــدم اســتفاده از غذاهــای دســت ســاز در مزرعــه 

درصد بازماندگی باال بیش از 92درصد در سال 94- 6

صادرات محصوالت تولید شده به کشورهای همسایه- 7

همکاری مناسب با مراکز اجرایی،تحقیقاتی و ترویجی - 8

 علیرضا معروفی نقدهی
پرورش دهنده منونه ماهیان رسدابی  
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 علی اصغر فتحی
پرورش دهنده  منونه ماهیان گرمابی  

استان / شهرستان: گیالن/ رشت

تحصیالت : فوق دیپلم 

سال تولد : 38                

عملکرد: تولید 6/4 تن در هکتار ماهی گرمابی در یک دوره       

  

شاخص ها:

استفاده از پروبیوتیک های مجاز و مورد تایید شیالت و سازمان دامپزشکی- 1

استفاده از سیستم های هواده مناسب در استخرها- 2

وجود استخرهای قرنطینه در فارم- 3

وجود حوضچه های شستشوی ماهی در فارم- 4

احداث حوضچه های تصفیه شنی)فیلرت شنی(- 5

تغذیــه ماهیــان از جیره هــای غذایــی اســتاندارد و فرمولــه شــده مطابــق بــا - 6

دامپزشــکی و  شــیالت  دســتوالعمل های 

تولید 6/4 تن ماهی گرمابی در هکتار در یک دوره سال1394- 7

استفاده حداکری و بهینه از زمین موجود برای پرورش ماهی- 8

رشکت در دوره آموزشی – ترویجی استان- 9

10-احداث استخرهای مدور پرورش  مرتاکم ماهیان گرمابی
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استان / شهرستان: هرمزگان / بندرلنگه

تحصیالت : لیسانس آموزش ابتدایی

سن : 51                

عملکرد: تولید 120 تن میگوی پرورشی در سطح مفید 24/8 هکتار استخر 

شاخص ها:

استفاده از پروبیوتیک های مجاز و مورد تایید شیالت و سازمان دامپزشکی- 1

استفاده از سیستم های هواده مناسب در استخرها- 2

بـا - 3 مطابـق  شـده  فرمولـه  و  اسـتاندارد  غذایـی  جیره هـای  از  میگـو  تغذیـه 

دسـتوالعمل های شـیالت و دامپزشـکی و نگهـداری صحیـح ومناسـب مـواد غذایـی 

مزرعـه

تولید 4/8 تن میگو پرورشی در هکتار در یک دوره  درسال1394- 4

استفاده حداکری و بهینه از زمین موجود برای پرورش میگو- 5

رعایـت بهداشـت محیطـی، عـدم بیامری در اسـتخرهای پرورشـی و ایجـاد فضای - 6

سـبز  مناسـب بـا توجـه به رشایـط  اقلیمـی منطقه

ثبت و مستندسازی منظم و مستمر اطالعات مزارع- 7

مکانیزه بودن تولید وتجهیزات مناسب جهت افزایش راندمان تولید در مزرعه- 8

اشتغالزایی درمنطقه و بکارگیری نیروهای بومی- 9

اسـتفاده مناسـب از دسـتگاه های کنـرتل و انـدازه گیـری پارامرتهـای فیزیکـی و - 10

شـیمیایی آب در مزرعـه

ارتباط و همکاری مناسب و مستمر با دستگاه های اجرایی،تحقیقاتی و ترویجی- 11

 ابراهیم رهروان
پرورش دهنده منونه میگو  
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 موسی بلوچ
صیاد منونه ماهیان صنعتی  

استان / شهرستان: سیستان و بلوچستان / بندرچابهار- کنارک

تحصیالت : سیکل  

سن : 47                

عملکرد: صید 150 تن ماهی صنعتی در یک دوره زمانی مشخص در سال 94

شاخص ها: 

1- کمک به حفظ ذخایر آبزیان کشور بویژه گونه های کمیاب

2- استفاده و بکارگیری تجهیزات و ادوات صید مناسب و مجاز

3- رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صید و صیادی شیالت

4- رعایت زمان ، مکان و صید گونه های مجاز آبزیان

5- صید 150تن ماهی در یک دوره زمانی مشخص در سال 94 

6- نگهداری وحفظ کیفیت محصوالت صید شده در لنج

7- رعایت بهداشت فردی و محیطی لنج و قابل شستشو بودن لنج

8- مجهز بودن لنج به سیستم برودتی مناسب 

9- ارتباط مناسب با دستگاه های اجرایی ، تحقیقاتی و ترویجی

10- رشکت در دوره های آموزشی – ترویجی به منظور افزایش مهارت

11- ارتباط مناسب با شیالت در ارائه آمار و اطالعات  محصوالت صید شده



وزارت جهاد کشاورزی
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استان / شهرستان: هرمزگان  / بندرعباس  

تحصیالت : دیپلم    

سن : 72                

عملکرد: صید 14 تن میگو 

 

شاخص ها:

1- کمک به حفظ ذخایر آبزیان کشور بویژه گونه های کمیاب

2- استفاده و بکارگیری تجهیزات و ادوات صید مناسب و مجاز

3- رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صید و صیادی شیالت

4- رعایت زمان و صید گونه های مجاز آبزیان

5- صید 14تن میگو در یک دوره زمانی مشخص )30روزه( در سال 94 

6- حفظ کیفیت میگوی صید شده در لنج

ــی  ــادی )مرب ــد و صی ــارت صی ــون و مه ــوص فن ــه در خص ــادان منطق ــوزش صی 7- آم

ــی( آموزش

8- رعایت بهداشت فردی و محیطی لنج

9- ارتباط مناسب با دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی و ترویجی

10- ارتباط مناسب با شیالت در ارائه آمار و اطالعات  محصوالت صید شده

 محمد صالحی زاده
صیاد منونه میگو  
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 9. کمیته فنی – تخصصی زیربخش  ترویج و تشکل ها

 9-1. سیامی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
     

ـــم  ـــن مه ـــه ای ـــع طبیعـــی اســـت ک ـــد کشـــاورزی و مناب ـــد و پیـــرشو در پایدارســـازی نظـــام تولی ـــوم کارآم ـــج کشـــاورزی از عل تروی

را بـــا انتقـــال دانـــش کاربـــردی و یافته هـــای تحقیقاتـــی و نیـــز ارتقـــای مهارت هـــای فنـــی و مدیریتـــی بهره بـــرداران محقـــق 

ـــل  ـــا عام ـــژه ب ـــور وی ـــه ط ـــته ب ـــالیان گذش ـــی س ـــه ط ـــت ک ـــاورزی اس ـــاد کش ـــش در وزارت جه ـــا بخ ـــج، تنه ـــاد تروی ـــازد. نه می س

ـــاز  ـــا نی ـــب ب ـــوب را متناس ـــی مطل ـــش فن ـــان، دان ـــای آن ـــایی نیازه ـــن شناس ـــوده و ضم ـــتمر ب ـــل مس ـــاورز در تعام ـــی کش ـــد یعن تولی

ـــد  ـــق در تولی ـــل توفی ـــی از عوام ـــه، یک ـــعه یافت ـــورهای توس ـــد. کش ـــه می منای ـــاورزان ارائ ـــه کش ـــکالت ب ـــایل و مش ـــل مس ـــرای ح ب

محصـــوالت کشـــاورزی و پایـــداری توســـعه در ایـــن بخـــش را توجـــه خـــاص و ویـــژه بـــه حـــوزه ترویـــج معرفـــی می کننـــد. در 

واقـــع دســـتیابی بـــه کشـــاورزی پایـــدار و حفاظـــت و حراســـت از منابـــع پایـــه موجـــود، دســـتیابی بـــه خوداتکایـــی در تولیـــد 

محصـــوالت اساســـی و حرکـــت بـــه ســـمت کشـــاورزی دانش بنیـــان، نیازمنـــد توجـــه خـــاص بـــه عامـــل توســـعه منابـــع انســـانی 

ـــاس  ـــر اس ـــب و ب ـــای مناس ـــه روش ه ـــده را ب ـــد ش ـــی تولی ـــش فن ـــوب دان ـــت الزم و مطل ـــا رسع ـــوان ب ـــا بت ـــت، ت ـــج اس ـــی تروی یعن

ـــدی و مـــرصف  ـــت واحدهـــای تولی ـــان در مدیری ـــدی آن ـــش توامنن ـــر باعـــث افزای ـــن ام ـــل منـــود. ای ـــان منتق ـــه آن ـــط کشـــاورزان ب رشای

ـــش تخصصـــی خـــود از الگوهـــا  ـــر اســـاس دان ـــج ب ـــوق، تروی ـــه اهـــداف ف ـــتیابی ب ـــتای دس ـــه خواهـــد شـــد. در راس ـــع پای ـــه مناب بهین

و روش هـــای متنوعـــی همچـــون ســـایت های الگویـــی، کانون هـــای یادگیـــری، مدیریـــت مشـــارکتی جامـــع محصـــول، مدرســـه 

در مزرعـــه، روش هـــای انتقـــال یافته هـــا، مـــزارع منایشـــی و الگویـــی، رســـانه های ترســـیمی، نوشـــتاری و الکرتونیکـــی و غیـــره 

ـــروز  ـــد. ام ـــرار ده ـــی ق ـــک روش ترویج ـــل ی ـــش حداق ـــت پوش ـــرداران را تح ـــه بهره ب ـــی جامع ـــد متام ـــا بتوان ـــد ت ـــری می کن بهره گی

ـــاورزی  ـــش کش ـــای بخ ـــرای ارتق ـــی ب ـــل توجه ـــای قاب ـــا از ظرفیت ه ـــکار، ام ـــل ان ـــر قاب ـــتی های غی ـــا و کاس ـــن کمبوده ـــج در عی تروی

ـــش  ـــور بی ـــی و حض ـــد منایش ـــری، 600 واح ـــون یادگی ـــی، 200 کان ـــع الگوی ـــایت جام ـــزار س ـــدود دو ه ـــتقرار ح ـــت: اس ـــوردار اس برخ

ـــاد  ـــز جه ـــدود 1150 مرک ـــی و ح ـــی و مهندس ـــاوره ای فن ـــات مش ـــت خدم ـــزار رشک ـــر دو ه ـــغ ب ـــی، بال ـــددکار ترویج ـــزار م از 24 ه

ـــش  ـــه بخ ـــت ب ـــی در خدم ـــاد مردم ـــن نه ـــوه ای ـــوان بالق ـــر  ت ـــت ب ـــی دالل ـــور، جملگ ـــج کش ـــه تروی ـــتان در عرص ـــاورزی دهس کش

ـــاورزی دارد.  کش

نهـــاد ترویـــج در طـــول ســـالیان حیـــات خـــود در کشـــور، بـــا فـــراز و فرود هایـــی همـــراه بـــوده اســـت امـــا در چنـــد ســـال 

ـــا  ـــر آن دارد ت ـــا ب ـــت، بن ـــده اس ـــل ش ـــدام و عم ـــی، اق ـــاد مقاومت ـــال اقتص ـــه س ـــن ب ـــه مزی ـــاری ک ـــال ج ـــژه در س ـــه وی ـــر و ب اخی
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بـــا تزریـــق خونـــی تـــازه در رشیان هـــای خـــود و بهره گیـــری بهـــرت و بیشـــرت از ظرفیت هـــای موجـــود، گامـــی پیـــرشو در مســـیر 

توســـعه بـــردارد. بـــر ایـــن اســـاس طرحـــی بـــا عنـــوان "نظـــام نویـــن ترویـــج کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی" از ســـوی معاونـــت 

ترویـــج ســـازمان تحقیقـــات، آمـــوزش و ترویـــج کشـــاورزی تهیـــه و تدویـــن شـــد کـــه پـــس از طـــی مراحـــل پایلـــوت، بـــا نظـــر 

ـــل  ـــرح در اص ـــن ط ـــود. ای ـــدوار ب ـــج آن امی ـــه نتای ـــوان ب ـــه و می ت ـــرسی یافت ـــتان ها ت ـــه اس ـــه کلی ـــی وزارت  ب ـــام عال ـــاعد مق مس

بـــه منظـــور نقش آفرینـــی فعـــال ترویـــج در بخـــش تولیـــدی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی، افزایـــش دانـــش فنـــی، تخصصـــی و 

ـــرح  ـــن ط ـــت. در ای ـــده اس ـــن ش ـــدی تدوی ـــای تولی ـــه ه ـــرداران در عرص ـــره ب ـــش به ـــب پوش ـــش رضی ـــان و افزای ـــردی کارشناس کارب

بهره گیـــری از رویکردهـــای ترویجـــی مطلـــوب بـــرای ارتقـــای مهارت هـــای فنـــی و مدیریتـــی بهره بـــرداران نیـــز مدنظـــر اســـت. 

ـــد  ـــری کارآم ـــان در بهره گی ـــت آن ـــاورزی و حامی ـــای کش ـــد و نهاده ه ـــه تولی ـــع پای ـــرداران از مناب ـــه بهره ب ـــتفاده بهین ـــن اس همچنی

از فناوری هـــای توصیه شـــده مـــورد تأکیـــد اســـت. در ایـــن راســـتا بسرتســـازی بـــرای فعالیـــت مشـــارکتی و توســـعه و تقویـــت 

ــات  ــژه ای دارد. اقدامـ ــت ویـ ــدی اهمیـ ــای تولیـ ــردی در پهنه هـ ــی و کاربـ ــای فنـ ــن توصیه هـ ــری از آخریـ ــکل ها و بهره گیـ تشـ

ـــرداران،  ـــا بهره ب ـــاس ب ـــه مت ـــوان نقط ـــه عن ـــتان ب ـــاورزی دهس ـــاد کش ـــز جه ـــز مراک ـــاماندهی و تجهی ـــر س ـــتمل ب ـــرح مش ـــه ای ط پای

ـــه  ـــر پهن ـــئول ه ـــان مس ـــط کارشناس ـــه توس ـــرداران پهن ـــای بهره ب ـــه نیازه ـــخگویی ب ـــور پاس ـــه منظ ـــان ب ـــرای کارشناس ـــه ب ـــن پهن تعیی

ـــن  ـــی ای ـــای ترویج ـــد. فعالیت ه ـــان می باش ـــن کارشناس ـــی ای ـــش تخصص ـــازی دان ـــور به روزس ـــه منظ ـــش ب ـــت دان ـــتقرار مدیری و اس

ـــی  ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــرداران کش ـــازی در بهره ب ـــازی و ظرفیت س ـــور توامنندس ـــه منظ ـــی ب ـــای متنوع ـــامل بخش ه ـــز ش ـــرح نی ط

مســـتقر در پهنه هـــای تولیـــدی اســـت. مجریـــان اصلـــی فعالیت هـــا در ایـــن طـــرح، کارکنـــان و کارشناســـانی می باشـــند کـــه در 

ـــود.  ـــاد می ش ـــا ی ـــه از آنه ـــئول پهن ـــان مس ـــوان مروج ـــا عن ـــته و ب ـــتغال داش ـــت اش ـــه فعالی ـــتان ها ب ـــاورزی دهس ـــز جهادکش مراک

ـــد دانـــش و انتشـــار آن  بخـــش تحقیقـــات یکـــی از مولفه هـــای اساســـی طـــرح در نظـــام مدیریـــت دانـــش اســـت، کـــه در حـــوزه تولی

ـــج کشـــاورزی  ـــن تروی ـــام نوی ـــخ 1395/6/17، طـــرح نظ ـــاد کشـــاورزی در تاری ـــر محـــرتم جه ـــالغ وزی ـــا اب ـــود. ب مشـــارکت خواهـــد من

ـــرای  ـــده ب ـــدی ش ـــه بن ـــای پهن ـــه ه ـــروج در عرص ـــزار م ـــون 10 ه ـــم اکن ـــت. ه ـــده اس ـــرا ش ـــور اج ـــال در رسارس کش ـــاه امس از مهرم

انتقـــال یافتـــه هـــای تحقیقاتـــی و سیاســـت هـــای وزارت جهـــاد کشـــاورزی حضـــور دارنـــد، بـــه طـــوری کـــه بطـــور میانگیـــن 

ـــکان  ـــرداران، ام ـــره ب ـــق به ـــداد دقی ـــن تع ـــه اســـت. تعیی ـــروج مســـئول، مشـــغول انجـــام وظیف ـــک م ـــردار، ی ـــره ب ـــرای  هـــر 630 به ب

ـــرت از بخـــش خصوصـــی و پیشـــربد سیاســـت هـــای   ـــتفاده به ـــش، اس ـــوذ دان ـــب نف ـــش رضی ـــع مشـــکالت، افزای ـــایی و حـــل رسی شناس

ـــد. ـــاب می آی ـــه حس ـــاورزی ب ـــج کش ـــن تروی ـــام نوی ـــرح نظ ـــی ط ـــار اجرای ـــزارع از آث ـــاورزی  در م ـــاد کش وزارت جه

ـــی  ـــه عبارت ـــد، ب ـــاورزی باش ـــش کش ـــان بخ ـــر ذینفع ـــاورزان و دیگ ـــل کار کش ـــد حاص ـــوآوری می توان ـــروز، ن ـــاورزی ام    در کش

ـــات  ـــام اطالع ـــاورزان و نظ ـــه ای کش ـــدارس مزرع ـــد م ـــد مانن ـــای جدی ـــتند. رهیافت ه ـــوآوری هس ـــده ن ـــه دهن ـــز ارائ ـــاورزان نی کش
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ـــورد  ـــه م ـــطح مزرع ـــاورزان در س ـــان و کش ـــن محقق ـــتقیم بی ـــد مس ـــا پیون ـــه در آنه ـــد ک ـــعه یافته ان ـــز توس ـــاورزی نی ـــش کش و دان

تاکیـــد قـــرار می گیـــرد. حاصـــل فعالیت هـــای فـــوق دســـتیابی بـــه نظامـــی اســـت کـــه شـــامل؛ تحقیـــق و ترویـــج، بهره بـــرداران، 

رشکت هـــای خصوصـــی، ســـازمان های غیردولتـــی و ســـاختارهای حامیتـــی ماننـــد بازارهـــا و منابـــع اعتبـــاری اســـت. بـــر ایـــن 

ـــدگان  ـــی در ارائه دهن ـــاورزی، 2( کرت گرای ـــوآوری کش ـــای ن ـــعه نظام ه ـــرص؛ 1( توس ـــه عن ـــر س ـــی ب ـــد ترویج ـــت  جدی ـــاس رهیاف اس

ـــر از  ـــدود 8000 نف ـــذب ح ـــه ج ـــه ب ـــا توج ـــج ب ـــن تروی ـــام نوی ـــد دارد. در نظ ـــور تأکی ـــا مح ـــات تقاض ـــعه خدم ـــات و 3( توس خدم

ـــده اســـت. از  ـــاد ش ـــا و مســـایل كشـــاورزان ایج ـــه نیازه ـــرای پاســـخگویی ب ـــدی ب ـــت جدی ـــالن بخـــش كشـــاورزی، ظرفی فارغ التحصی

طرفـــی یافته هـــا و دســـتاوردهای تحقیقاتـــی فراوانـــی وجـــود دارنـــد کـــه می تواننـــد در افزایـــش کمیـــت و کیفیـــت تولیـــد بـــه 

ـــج  ـــوق نتای ـــده ف ـــرح ش ـــای مط ـــاس رویکرده ـــر اس ـــج ب ـــن تروی ـــام نوی ـــتقرار نظ ـــا اس ـــی رود ب ـــار م ـــد. انتظ ـــک کنن ـــاورزان کم کش

ـــد: ـــت آی ـــه دس ـــر ب زی

- افزایش رضیب پوشش فعالیت های ترویجی 

- انتقال مناسب و مطلوب یافته های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی

- توامنندسازی تولیدكنندگان با توجه به فعالیت تخصصی و عرصه ای

- مشخص شدن متولی برای هر پهنه تولیدی

- افزایش رضیب پاسخگویی به تولیدكنندگان در عرصه های تولیدی

- مراكز تجهیز شده جهاد کشاورزی دهستان ها بر اساس استاندارد تدوین شده

- استقرار و راه اندازی مدیریت دانش در بخش كشاورزی

- ارائه خدمات متمركز در حوزه های تحقیقات، ترویج و اجرا به تولیدكنندگان

- افزایش بهره وری در عوامل موثر بر تولید با تأكید بر منابع آب و خاك

ـــن  ـــن اســـتقرار ای ـــوان ضم ـــرون وزارت می ت ـــی بخش هـــای درون و ب ـــل و مشـــارکت متام ـــا تعام ـــج و ب ـــن تروی در ســـایه نظـــام نوی

نظـــام، بـــه اهـــداف ترســـیم شـــده بـــرای بخـــش کشـــاورزی در قالـــب یـــک نظـــام جامـــع و منســـجم دســـت یافـــت.

9-2. سیامی تشکل ها

تعـــاون بعنـــوان یـــک نهضـــت اجتامعـــی، اقتصـــادی و فرهنگـــی در ایـــران از ســـال 1303 شمســـی بـــا تصویـــب اولیـــن 

قانـــون  تجـــارت زمینـــه قانومننـــد شـــدن را پیـــدا کـــرد بـــه نحـــوی کـــه میتـــوان قانـــون تجـــارت را رسآغـــاز تعـــاون رســـمی در 

ـــه  ـــه ب ـــرد ک ـــد ک ـــران تعه ـــت ای ـــت وق ـــد و دول ـــیس ش ـــال 1342 تاس ـــز در س ـــتایی نی ـــاون روس ـــزی تع ـــازمان مرک ـــران دانســـت. س ای
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ـــه  ـــاورزی ادام ـــردی کش ـــی و ف ـــای گروه ـــی ه ـــت تعاون ـــه رشک ـــاری ب ـــک اعتب ـــاری و کم ـــی، تج ـــی، آموزش ـــای تکنیک ـــس ه رسوی

ـــی و  ـــادی، بازاریاب ـــات اقتص ـــعه عملی ـــاون و توس ـــت تع ـــرتش و تقوی ـــت، گس ـــات پیرشف ـــن موجب ـــازمان تأمی ـــن س ـــدف ای ـــد. ه ده

بازرگانـــی و خدمـــات تعاونـــی در روســـتاها اســـت.

9-3. اسرتاتژی های کالن سازمان تعاون روستایی

-  توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان 

-  توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه ها

-  آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت

-  حامیت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

 - ایجـــاد نظـــام کار از راه دور )دوراکاری( هـــم بـــرای پرســـنل و هـــم بـــرای روســـتاییان در جهـــت جـــذب فرصتهـــای داخلـــی 

ـــان. و خارجـــی در زمینـــه ایجـــاد اشـــتغال جوان

-  بسرتسازی برای صادرات خدمات و کاالهای کشاورزی بصورت ملی و بین املللی

فعالیتهـــا و برنامـــه هـــای ســـازمان شـــامل توامنندســـازی شـــبکه، تنـــوع بخشـــی فعالیتهـــای اقتصـــادی درون شـــبکه، بازرگانـــی 

ـــازمان  ـــت. س ـــبکه اس ـــاختهای ش ـــعه زیرس ـــداث و توس ـــا و اح ـــاده ه ـــع نه ـــن و توزی ـــاورزی، تأمی ـــوالت کش ـــانی محص ـــازار رس و ب

مرکـــزی تعـــاون روســـتایی کـــه بـــر اســـاس قانـــون عهـــده دار امـــر هدایـــت، نظـــارت و حسابرســـی شـــبکه گســـرتده تعاونیهـــای 

ـــز  ـــت و 25 اداره در مرک ـــتانها، 12 مدیری ـــی در شهرس ـــتانها، 234 منایندگ ـــعبه در اس ـــد، دارای 31 ش ـــاورزی می باش ـــتایی و کش روس

ـــه را  ـــف محول ـــور وظای ـــنل درکل کش ـــر پرس ـــداد 2.920 نف ـــا تع ـــال ب ـــه فع ـــوده ک ـــازمانی ب ـــت س ـــا دارای5.992 پس ـــه جمع ـــت ک اس

ـــد. ـــی ده ـــام م انج

9-4. وضعیت موجود شبکه تعاون روستایی کشور

1- تعداد 2853  رشکت تعاونی روستائی با 331 اتحادیه استانی و شهرستانی و 4435436 نفر عضو

2- تعداد 1997رشکت تعاونی کشاورزی با 102 اتحادیه استانی و شهرستانی و 1027574 نفر عضو

3- تعداد 324 رشکت  تعاونی  زنان   روستائی  در سطح  استانها  و شهرستانها  با 63383  نفر عضو

4- تعداد 1336 رشکت تعاونی تولید با 59 اتحادیه استانی و شهرستانی و 371664 نفر عضو
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5 – تعداد  12  اتحادیه  ملی، 492  اتحادیه  استانی و شهرستانی6510 رشکت تعاونی

6- تعداد 29 رشکت سهامی زراعی ثبت شده

7- تعداد 387 نظام صنفی کشاورزی شهرستان و 32 نظام صنفی کشاورزی استانی

8- تعداد 355000 عضو نظام صنفی و 160000 صدور پروانه فعالیت نظام صنفی

9- تعداد 320 انجمن خربگان کشاورزی در شهرستانها و 32 کانون خربگان کشاورزی در استانها

10- تعداد 241 انجمن هامهنگی و حامیتی در شهرستانها و 29 کانون هامهنگی و حامیتی در استانها

          11- تعداد 1403 تشکل و انجمن تخصصی کشاورزی



نمونه های ملی زیربخش 
ترویج و تشکل ها
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استان / شهرستان: گلستان/ مراوه تپه

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن: 55

شــاخص های اصلــی:  مدیریــت در اراضــی و توجــه بــه عــدم تغییــر کاربــری در اراضــی 

واگــذار شــده - اســتفاده از سیســتم های آبیــاری نویــن

شاخص ها:

1(  مدیریت در اراضی و توجه به عدم تغییر کاربری در اراضی واگذار شده

2( حفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده

3(  استفاده از سیستم های آبیاری نوین )تحت فشار(

4(  تولید محصول سامل باغی 

ــه  ــه ب ــج و توج ــرا و تروی ــات، اج ــای تحقیق ــا بخش ه ــر ب ــتمر و مؤث ــاط مس 5(  ارتب

کارشناســی توصیه هــای 

6(  رعایت الگوی کشت

7(  اشتغال زایی برای بیش از یکصدو پنجاه نفر

8(  تولید محصول بیش از میانگین منطقه

ــری از مکانیزاســیون و ماشــین آالت کشــاورزی در مراحــل کاشــت، داشــت  9(   بهره گی

و برداشــت 

10(  تغذیه گیاهان براساس آزمون خاک و توصیه های کارشناسی 

 جان محمد گرگانلی دوجی
بهره بردار منونه اراضی واگذاری  
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 ملحیه رنجرب
تسهیلگر منونه زن روستایی  

استان / شهرستان: سمنان / آرادان 

سطح تحصیالت: کارشناس 

سن:  48

شــاخص  اصلــی: مقبولیــت و محبوبیــت بســیار زیــاد در جامعــه روســتایی، ارتبــاط قــوی 

بــا نهاد هــا و ارگانهــای دولتــی و محلــی، توجــه بــه دانــش بومــی و ترویجــی 

شاخص ها:

اعتقاد عمیق به نقش مردم در توسعه روستایی- 1

مقبولیت و محبوبیت بسیار زیاد در جامعه روستایی - 2

ارتباط قوی با نهاد های محلی )شورا، دهیاری، خیرین و غیره(- 3

ارتبــاط بســیار قــوی بــا نهادهــای دولتــی ) بهزیســتی، کمیتــه امــداد، بســیج، - 4

هــالل احمــر، محیــط زیســت و نهادهــای دیگــر(

ــان - 5 ــد زن ــت و درآم ــت معیش ــود وضعی ــت بهب ــهیل جه ــازی وتس ــه س زمین

ــز  ــی گلری ــت تعاون ــاد رشک ــرد، ایج ــارات خ ــدوق اعتب ــاد صن ــتایی )ایج روس

ــدک و...( ــت ف دش

ایجــاد کارگاه بســته بنــدی و فــروش محصــوالت کشــاورزی، رشکــت در - 6

محصــوالت  فــروش  منایشــگاه های 

استفاده از ظرفیتهای موجود در حفظ و حامیت از محیط زیست - 7

ــالمت - 8 ــاورزی، س ــای کش ــی در زمینه ه ــی و مهارت ــهای ترویج ــب آموزش کس

ــت  ــط زیس ــی، محی ــی، کار افرین اجتامع

آمــوزش بــه زنــان روســتایی منطقــه در زمینــه فعالیتهــای کشــاورزی، محیــط - 9

زیســت

ترویج تغییر الگوی کشت گیاهان با توجه به بحران آب در منطقه- 10
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استان / شهرستان: اردبیل  / اردبیل

سطح تحصیالت : کارشناس ارشد

سن: 35

شاخص  اصلی: برنامه ریزی و ساماندهی مروجین مرکز- بکارگیری روش های متنوع ترویجی در 

چارچوب نظام نوین ترویج  کشاورزی از جمله سایتهای الگویی،کانون های یادگیری - همکاری 

و هامهنگی  مستمر و در خور توجه با معاونتهای تخصصی جهاد کشاورزی

شاخص ها:

 سیاوش نیرومند
رئیس مرکز جهاد کشاورزی منونه  

برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت عاملین غیر دولتی و مردمی ترویج مشتمل بر مددکاران ترویجی - 1

و تسهیلگران روستایی، جمع آوری آمار و اطالعات مورد نیاز، مستند سازی از فعالیتهای مرکز و تهیه آرشیو 

فعالیت های مرکز

بکارگیری مفید و موثر از توان و ظرفیت نیروی انسانی و استفاده بهینه از منابع و نهاده ها در اجرای طرح - 2

نظام نوین ترویج کشاورزی

نظارت مستقیم بر فعالیتهای بهره برداران در پهنه های تولیدی با همکاری مروجان مسئول پهنه- 3

ارتباط و تعامل موثر با بخشهای تحقیقاتی و محققین معین در راستای توامنند سازی بهره برداران و - 4

آموزش مروجان مسئول پهنه

سایتهای - 5 جمله  از  کشاورزی  ترویج  نوین  نظام  چارچوب  در  ترویجی  متنوع  روشهای  گیری  بکار 

الگویی،کانون های یادگیری، IPM، اجرای برنامه های روز مزرعه و برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی ، 

برگزاری کارگاه ها و کالسهای آموزشی ترویجی با همکاری کارشناسان بخشهای تخصصی و تحقیقاتی در 

راستای  مسائل و مشکالت بهره برداران 

تالش موثر مدیریتی و نظارت بر مزارع منطقه با همکاری مروجان مسئول پهنه و ترویج استفاده از - 6

شیوه هایی همچون خاک ورزی حفاظتی ، تغییر الگوی کشت ، مدیریت بهینه مرصف آب و مکانیزاسیون و 

نیز استفاده از بذور اصالح شده و در نهایت افزایش راندمان و بهره وری در کشاورزی منطقه

همکاری و هامهنگی  مستمر و در خور توجه با معاونتهای تخصصی جهاد کشاورزی بخصوص ادارات - 7

امور دام، تولیدات گیاهی، امور فنی و زیر بنایی،طرح و برنامه،مکانیزاسیون و نیز تحقیقات استان  

اهتامم در پهنه بندی عرصه های تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی- 8
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 زهرا اردونی
زن منونه عشایری  

استان / شهرستان: سیستان و بلوچستان/ نیمروز

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 45 

 شــاخص اصلــی: ارتبــاط بــا ســایر ادارات مرتبــط بــا امــور عشــایری- فراگیــری، آمــوزش، 

ــرای  ــوزن دوزی، ب ــدوزی، س ــی، خیاطی،گل ــی باف ــدازی کارگاه قال ــاماندهی و راه ان س

زنــان عشــایر در ســطح شهرســتان

شاخص ها:

1(  ارتباط با سایر ادارات مرتبط با امور عشایری )مدیریت امور عشایر، بخشداری، مدیریت 

جهاد کشاورزی و...(

2(  راه اندازی تشکل اقتصادی )صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری(

3(  فراگیری، آموزش، ساماندهی و راه اندازی کارگاه قالی بافی، خیاطی،گلدوزی، سوزن دوزی، 

زنان عشایر در سطح شهرستان

4(  آموزش زنان عشایری با همکاری اداره فنی و حرفه ای استان ضمن هامهنگی با اداره امور 

عشایر شهرستان

5(  فراگیری و آموزش زنان عشایر در زمینه احداث گلخانه خیار با مشارکت سایر زنان عشایر 

به منظور افزایش درآمد خانوار

6(  بازاریابی و بازاررسانی محصوالت تولیدی زنان عشایر منطقه از طریق برنامه ریزی و رشکت 

در جشنواره و منایشگاه های شهرستانی- استانی – فرا استانی و منایشگاه بین املللی تهران

7(  تالش در جهت افزایش درآمد خانوار عشایر از طریق آموزش، ایجاد کارگاه های تولیدی به 

منظور کاهش تخریب منابع طبیعی

9( معتمد محلی در زمینه های اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی

10( توامنندی در انتقال تجربیات و مهارت به سایر زنان عشایر و ظرفیت سازی اقتصادی برای آنها
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استان / شهرستان: کرمانشاه /  صحنه 

سطح تحصیالت: لیسانس 

سن: 28

شــاخص اصلــی: ریســک پذیــری، پشــتکار، داشــنت دانــش و معلومــات در زمینــه  فعالیت 

هــا و بــه روز کــردن دانــش، حــس مســئولیت در قبــال جامعــه بویــژه زنــان روســتایی 

و اهتــامم در انتقــال تجربیــات بــه ســایر زنــان روســتایی

شاخص ها:

فعالیــت در زمینه هــای مختلــف از جملــه ریســک پذیــری ، پشــتکار، داشــنت . 1

معلومــات در زمینه هــای فعالیــت و بــه روز کــردن اطالعــات ، کنجــکاوی و تنــوع 

ــاال ــی ب ــط عموم ــت، رواب ــای فعالی در زمینه ه

 داشــنت حــس مســولیت در قبــال جامعــه بویــژه زنــان روســتایی، اهتــامم در انتقال . 2

تجربیــات بــه ســایر زنان روســتایی

فعالیــت در زمینــه  پــرورش بوقلمــون بــا اســتفاده از روشــهای ارگانیــک و مقابلــه . 3

بــا بیامریهــا و اســتفاده از داروهــای گیاهــی

تولیــد و فــروش نشــاء تــوت فرنگــی و محصــول آن از طریــق پــرورش در گلخانــه . 4

کوچــک خانگــی بــه روش ارگانیــک 

پــرورش ســایر ماکیــان از جملــه غــاز ، مــرغ بومــی، مــرغ شــاخ دار و مــرغ الری ، . 5

تولیــد در حجــم محــدود

فعالیت در نوغانداری و تولید پیله کرم ابریشم و آموزش آن به روستاییان. 6

ارائه طرح پشتیبان جهت توسعه 10 گلخانه خانگی تولیدت توت فرنگی. 7

توسعه نوغانداری ، با توسعه بسرت و سوله مورد نیاز و کاشت نهال توت. 8

 روژین پژوهنده گندآبادی
زن کارآفرین منونه روستایی  
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 علی عالیشاه
رشکت منونه خدمات مشاوره ای، فنی 

و مهندسی کشاورزی  

استان / شهرستان: مازندران / نکا

سطح تحصیالت: کارشناس 

سن: 32

ــاد کشــاورزی-   ــه ســازمان جه ــا واحدهــای تابع ــوب ب ــی: همــکاری مطل شــاخص اصل

جلــب اعتــامد بهره بــرداران تحــت پوشــش و عقــد قــرارداد خصوصــی - تهیــه، تامیــن، 

توزیــع و فــروش نهاده هــای کشــاورزی و ارائــه خدمــات مشــاورهای و ترویجــی-  

ــق کاهــش مــرصف ســم ــج از طری ــد محصــول ســامل برن ــج تولی ــد و تروی تولی

شاخص ها:
همکاری مطلوب با واحدهای تابعه سازمان جهاد کشاورزی و اجرای رضایت بخش اقداماتی همچون: ( 1

تهیه و تنظیم شناسنامه بهره برداران کشاورزی، برگزاری گارگاه های آموزشی و ترویجی، مساحی و صدور 

نقشه، ایجاد سایتهای الگویی جامع تولیدی ترویجی

جلب اعتامد بهره برداران تحت پوشش و عقد قرارداد خصوصی به منظور ارائه مشاوره در امور باغی و ( 2

زراعی و انجام کلیه مراحل فروش مرکبات تولیدی باغداران 

تهیه، تامین، توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و ارائه خدمات مشاورهای و ترویجی در این خصوص ( 3

مجری کالسهای آموزشی - ترویجی برای بهره برداران ( 4

مجری پروژه های IPM - FFS در زمینه برنج در منطقه تحت پوشش( 5

اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست  و توسعه پایدار از طریق ترویج و توزیع کودهای زیستی ( 6

و ارگانیک

تولید و ترویج تولید محصول سامل برنج از طریق کاهش مرصف سم در واحدهای تحت پوشش ( 7

توسعه فعالیت های برون بخشی از طریق ارتباط با کارخانه تولید کودهای زیستی، دانشکده کشاورزی ( 8

ساری و کارخانه صنایع چوب و کاغذ استان 

ترویج کاهش مرصف کودهای شیمیایی و افزایش مرصف کودهای آلی در مزارع و باغات تحت پوشش  ( 9

انجام فعالیتهای نوآورانه در راستای آزمایش خاک در اراضی کشاورزی تحت پوشش ( 10
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استان / شهرستان: مرکزی /فراهان 

سطح تحصیالت: کاردانی 

سن: 38  

ــا ارگانهــا، ترویــج وســازمان های مســتقر در روســتا  شــاخص  اصلــی: ارتبــاط مســتمر ب

-  شناســایی نیازهــای آموزشــی اعضــاء و زنــان روســتایی - ارتبــاط دو ســویه بــا نهاد هــا 

و ارگانهــای دولتــی

شاخص ها:

1- ارتباط مستمر با ارگانها، ترویج و سازمان ها ی مستقر در روستا 

2- شناسایی نیازهای آموزشی اعضای صندوق اعتبارات خرد  زنان روستایی

3- عالقمندی به تغییر وضعیت و بهبودی رشایط اعضا 

4- ســعی و تــالش در زمینــه شناســایی دانــش بومــی و ترویــج آن در بیــن روســتاییان 

و اعضــای صنــدوق 

5- توانایی شناخت مزیت نسبی منطقه 

6- سعی و تالش باال در مورد زمینه سازی تشکیل گروه های تخصصی اعضای صندوق

7- اهمیت دادن بسیار زیاد به مباحث اجتامعی صندوق در کنار ابعاد اقتصادی آن 

8- ارتباط دو سویه با نهاد ها و ارگانهای دولتی 

کارآفرینــی،  حســابداری،  زمینه هــای  در  مناســب  آموزشــی  برنامه هــای  ارایــه   -9

بازاریابــی و آموزشــها ی تخصصــی بخــش کشــاورزی 

10- مستند سازی کامل از اسناد و مدارک صندوق ) محاسبات دقیق (

 کربی ارشد فر
مدیر عامل منونه صندوق اعتبارات 

خرد زنان روستایی  
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 ابراهیم گرجی
کانون یادگیری منونه

  

استان / شهرستان: جنوب کرمان/ عنربآباد

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 49

ــا مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و  ــاط و همــکاری منظــم و قــوی ب شــاخص  اصلــی: ارتب

ــوب  ــج کشــاورزی جن ــت هامهنگــی تروی ــت زراعــت و مدیری ــع طبیعــی، مدیری مناب

ــر 25 واحــد تابعــی کرمــان- نظــارت و مدیریــت ب

شاخص ها:

ارتباط و همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان در  . 1

اجرای طرح های تحقیقی ـ ترویجی 

همکاری و ارتباط منظم و قوی با بخشهای فنی و ترویج. 2

اســتفاده بهینــه از نهاده هــای کشــاورزی و بــه کارگیــری توصیه هــای فنــی . 3

ــی ــیب زمین ــت س ــه کش ــی در زمین ــی و تحقیقات کارشناس

  رعایت اصول تغذیه بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیه های کارشناسان4. 

  مدیریـت  مبـارزه بـا آفـات و بیامری هـای گیاهـی با تاکیـد بر مبـارزه تلفیقی و 5. 

GAP اخـذ گواهینامه

مدیریـت منابـع آبـی در دسـرتس براسـاس توصیه هـای کارشناسـان فنـی و مرکـز . 6

تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان به طوری کـه با هامن میـزان آب و 

بـا بهـره گیـری از سیسـتم هـای نویـن مبـادرت بـه افزایـش سـطح کشـت تا 50 

درصـد کرده اسـت

  اجرای کامل مفاد کانون های یادگیری 7. 

نظارت و مدیریت بر 25 واحد تابعی . 8

ایجاد اشتغال دایم 150 نفر و 250 نفر به صورت فصلی. 9
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استان / شهرستان: کهکیلویه و بویر احمد / چرام

سطح تحصیالت: فوق لیسانس 

سن: 48

ــرداران و  ــره ب ــی، به ــای محل ــج و نهاد ه ــن تروی ــاط بی ــراری ارتب ــی: برق ــاخص  اصل ش

افــراد ذینفــع در امــور کشــاورزی ارتبــاط قــوی بــا نهاد هــای دولتــی، ادارات و مراکــز 

ــی و تحقیقــی و ترویجــی ــای تحقیقات آموزشــی همــکاری در اجــرای طرحه

شاخص ها:
1- برقراری ارتباط بین ترویج و نهاد های محلی، بهره برداران و افراد ذینفع در امور کشاورزی 

2- ارتباط قوی با نهاد های دولتی، ادارات و مراکز آموزشی خارج از سازمان و نهاد های محلی 
)شورا ها و دهیاریها و ....(

3- ارتباط مستمر و همکاری الزم با اعضا و عنارص شبکه ترویج و تحقیقات و بهره گیری از فنون 
مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیامرها

4-  تسلط کامل بر منطقه و شناخت مسایل و مشکالت حوزه فعالیت و تالش در جهت رفع آن 
5- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و تحقیقی و ترویجی

6- انتخاب و معرفی به عنوان منونه استانی در زمینه گندم و برنج و مددکاری 
7- مجری سایت های جامع الگویی و ایجاد کانون یادگیری 

8- همکاری و اجرای برنامه های ترویجی، اجرای برنامه های انتقال یافته ها و بازدید کشاورزان 
استان 

9- همکاری در تولید محصوالت سامل و مدیریت قوی در حفظ منابع آبی و خاکی منطقه 
10- داشنت ابتکار و نو آوری در انجام فعالیتهای آموزشی و ترویجی و عضو مجمع گندمکاران 

نخبه کشوری 
11-نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی منطقه و بکارگیری و ارایه توصیه های فنی و کارشناسی 

به بهره برداران

 عبدالحسن کرمی
مددکار  ترویجی منونه )مرد(  



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

143

 محرم آقایی
مروج مسئول پهنه منونه  

استان / شهرستان: آذربایجان رشقی / شبسرت

سطح تحصیالت: کارشناس 

سن: 42

 شـاخص  اصلـی: تهیـه و تنظیـم اطالعـات پهنـه تولیـدی و شناسـنامه بهـره بـرداران، 

حضـور مسـتمر و برنامه ریـزی شـده در پهنه عملیاتـی و برقراری ارتباط بـا بهره برداران، 

انجـام نیازسـنجی سـاالنه و تعییـن اولویت هـای پهنـه، برقراری ارتباط مسـتمر بـا مراکز 

تحقیقاتـی، آموزشـی، واحدهـای مختلـف سـازمان جهاد کشـاورزی

شاخص ها:
 تالش در جهت کسب مهارتهای الزم ارتباطی، ( 1

فنی و مهندسی به منظور افزایش توامنندی در زمینه 
فعالیتهای اجرایی محوله

تهیه و تنظیم اطالعات پهنه تولیدی و شناسنامه ( 2
بهره برداران و بارگذاری آن در سامانه جامع مدیریت 

داده های کشاورزی 
تهیه و تنطیم برنامه عملیاتی ساالنه پهنه مبتنی ( 3

بر اهداف کمی و کیفی ) حرکت از وضع موجود به 
وضع مطلوب( 

پهنه ( 4 در  شده  برنامه ریزی  و  مستمر  حضور 
عملیاتی و برقراری ارتباط با بهره برداران و ترویج 

دانش نوین کشاورزی 
استفاده از ظرفیتهای جوامع محلی ) مددکاران، ( 5

تسهیلگران روستایی، تشکل های کشاورزی، جوانان 
روستایی، کشاورزان پیرشو، مسئولین خانه بهداشت، 
روستا،  اسالمی  شوراهای  بسیج،  پایگاه  مسئولین 

دهیاری، بزرگان و معتمدین روستا(
انجام نیازسنجی ساالنه و تعیین اولویتهای پهنه ( 6

)نیازهای آموزشی و ترویجی، پتانسیلهای بالفعل و 
بالقوه منطقه، تغییر الگوی کشت در منطقه، انجام 

امور زیربنایی(  
تحقیقاتی، ( 7 مراکز  با  مستمر  ارتباط  برقراری 

آموزشی، واحدهای مختلف سازمان جهاد کشاورزی 
و بهره گیری از ظرفیت محققان معین و کارشناسان 

معین شهرستان در پهنه تولیدی
مختلف ( 8 مراحل  مستمر  پیگیری  و  همکاری 

اجرای طرح نظام نوین ترویج در پهنه عملیاتی و 
پیشنهاد طرح و پروژه در حوزه فعالیت خود 

فعالیتهای ( 9 در  نوین  فناوری های  بکارگیری 
بهره  توامنندسازی  منظور   به  آموزشی  و  ترویجی 

برداران کشاورزی 
پیش آگاهی و اطالع رسانی مخاطرات کشاورزی ( 10

در حوزه فعالیت تحت پوشش از طریق ارسال پیامک 
و توزیع اطالعیه های فنی، بروشور و تراکتهای آموزشی 

تالش، جدیت و کوشش مستمر در اجرا و ( 11
نظارت بر طرحها و فعالیتهای بخش دولتی و غیر 

دولتی در پهنه عملیاتی 
از ( 12 استفاده  در  باال  و  تخصصی  توان  دارای 

نرم افزارهای IT در فعالیتهای آموزشی و ترویجی و 
جمع بندی داده های آماری 
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استان / شهرستان: خراسان رضوی / زاوین

سطح تحصیالت: سیکل

سن: 52

شــاخص  اصلــی: اســتفاده بهینــه از امکانــات خانگــی بــرای ایجــاد تلنبارهــای طبقاتــی، 

مرجــع دانــش بومــی نوغانــداری در منطقــه، خالقیــت و نــو آوری در تولیــد منســوجات 

بریشمی ا

شاخص ها:

1- ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده از مرحلــه پــرورش کــرم ابریشــم، تولیــد پیلــه، تبدیــل 

پیلــه بــه نــخ و منســوجات ابریشــم

2- متوسط تولید پیله تر به ازای هرجعبه نوغان بیش از 35 کیلو گرم 

3- استفاده بهینه از امکانات خانگی برای ایجاد تلنبارهای طبقاتی 

4- رشکت در دوره های آموزشی نوغانداری جهت به روز کردن اطالعات 

5- مرجع دانش بومی نوغانداری در منطقه 

6- ایجاد کارگاه تبدیل پیله به نخ با استفاده از تسهیالت 

7- اصالح فرایند رنگرزی نخ های ابریشمی به منظور تثبیت رنگ 

8- کاشت درختان توت در حاشیه اراضی کشاورزی 

9- خالقیت و نو آوری در تولید منسوجات ابریشمی 

10- ترویــج حرفــه از طریــق آمــوزش بــه اعضــای خانــواده و جلــب همــکاری آنــان در 

انجــام ایــن شــغل 

 زهرا فالحتی زو 
مشاغل خانگی )نوغاندار منونه( 
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  ابوالفضل شاهسون 
واحد منونه مشاع کشاورزی 

استان / شهرستان: چهار محال و بختیاری/ سامان

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 45

از  اســتفاده  واگــذاری-  اراضــی  یکپارچگــی  حفــظ  و  مدیریــت  اصلــی:  شــاخص 

نویــن آبیــاری  سیســتم های 

شاخص ها:

1(  حفظ یکپارچگی اراضی واگذاری

2(  استفاده از سیستم های آبیاری نوین )تحت فشار(

3(  تولید محصول سامل باغی 

ــه  ــه ب ــج و توج ــرا و تروی ــات، اج ــای تحقیق ــا بخش ه ــر ب ــتمر و مؤث ــاط مس 4(  ارتب

کارشناســی توصیه هــای 

5(  رعایت الگوی کشت

6(  اشتغال زایی برای بیش از صد نفر

7(  تولید محصول بیش از میانگین منطقه

8(  ایجاد و حفظ روحیه تعاون و همکاری بین اعضای واحد مشاع

ــت  ــت، داش ــل کاش ــاورزی در مراح ــین آالت کش ــیون و ماش ــری از مکانیزاس 9(  بهره گی

و برداشــت 

10(  تغذیه درختان براساس آزمون خاک و توصیه های کارشناسی 
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 محمدرضا رزاقی 
اتحادیه منونه تعاونیهای تولید روستایی 

استان/ شهرستان: فارس / شیراز

سطح تحصیالت: فوق لیسانس کشاورزی

سن: 45 سال

شــاخص اصلــی: ظرفیت ســازی شــبکه تعاونی هــای تولیــد روســتایی اســتان درخصــوص 

اقتصــاد مقاومتــی، ارتقــای رضیــب مکانیزاســیون و ســاماندهی ماشــین آالت کشــاورزی 

تعاونی هــای تولیــد و بهره بــرداران، اجــرای پروژه هــای محــوری آبــی و خاکــی، ایجــاد 

شــبکه اتصــال بیــن تعاونیهــای تولیــد و ســازمان تعــاون روســتایی اســتان، کارســپاری 

عملیــات تعاونیهــای تولیــد بــه اتحادیه هــای شهرســتان

شاخص ها:

1(   مدیریت طرح مشارکتی آب استان با همکاری 
اسـتانداری، سـازمان جهاد کشـاورزی و شـورای امور 

آب استان

2(  جـذب کلیـه اعتبـارات تسـطیح اراضـی بـا بـرش 

اسـتان و واگـذاری آن بـه شـبکه اتحادیـه اسـتانی 

تولید تعاونیهـای 

3(  نوسازی و اصالح ناوگان مکانیزاسیون و ماشیناالت 

کشـاورزی اسـتان به منظور بهبود وضعیـت خاک و 

خشکسالی

4( تولیـد انـواع ارقام بذر گندم با همکاری مسـتقیم 

مرکـز تحقیقـات کشـاورزی براسـاس اقلیـم مناطـق 

استان

5( تصویـب و بازمهندسـی قوانین اسـتحصال آبهای 

زیرزمینـی اسـتان بویـژه مالکیـت چـاه بـه منظـور 

شناسـایی چاه هـای غیرمجـاز

6( ایجـاد کارخانـه تولیـد سـبد میـوه در سـایز و 

اندازه هـای متغیـر در جهـت کاهـش هزینـه تولیـد 

اسـتان بهرهـربداران درون شـبکه 

7( برنامه های توسـعه ای و زیربنایی به منظور ایجاد 

شـهرک گلخانه ای داریون با محوریت اتحادیه استان

8( توجـه بـه محیـط زیسـت و حـذف بروکراسـی 

کاغذی در شـبکه تعاونی های تولید اسـتان از طریق 

ایجـاد اتوماسـیون یکپارچه

9( ایجـاد مجتمـع تولیدی پـارس بذر گنـدم با متامی 

بخشـهای آزمایشـگاه خـاک، بسـته بندی مکانیـزه و 

انتقـال و ....

10( برگزاری کالسـهای ترویجی، آموزشـی و عملیاتی 

FFS ،IPM، مدیریـت مزرعـه، بـذور اصالح شـده و 

کودهـای آلی و زیسـتی
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   یوسف بیرام وند 
اتحادیه منونه تعاونیهای کشاورزی 

استان/ شهرستان: لرستان / خرم آباد

سطح تحصیالت: فوق لیسانس دامپروری

سن: 40 سال

شــاخص  اصلــی: زنجیــره خریــد تضمینــی شــیر دامــداران، اخــذ کــد بورســی، پروژه هــای 

توســعه ای و مشــارکتی، اصــالح نــژاد گله هــای دامــداران اســتان، ایجــاد زنجیــره ذرت 

علوفــه ای، انتقــال یافته هــای تحقیقــات علــوم دامــی 

شاخص ها:

1(  ایجاد زنجیره خرید تضمینی شیر تولیدی و تامین نهاده های موردنیاز کلیه دامداران شبکه 

استان

2( تعیین اولویتهای تحقیقاتی بخش مدیریت و پرورش دام استان و تاکید بر علمی سازی کلیه 

بخشهای آن

3( ایجاد زنجیره تامین و توزیع ذرت علوفه ای موردنیاز دامداران از طریق کارخانه شیر پگاه 

استان

4( آموزش و ترویج کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی حوزه دام بویژه اصالح نژاد و کاهش 

بار میکروبی

5( عملیات ثبت مشخصات گله های دامداران استان با بخش خصوصی به منظور فعالیتهای 

اصالح نژادی

6( اقدام برای پروژه های توسعه ای و مشارکتی بویژه انبارهای علوفه و نهاده های دامی

7( ایجاد یک سایت جامع الکرتونیکی و مدیریت آن به منظور تبادل اطالعات با کاربردهای 

فضای مجازی و پشتیبانی آن

8( اخذ کد بورسی به منظور معامالت مبادله ای خریدهای تضمینی با قیمت تضمینی از طریق 

رینگ کشاورزی
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 مژگان خادمی 
رشکت تعاونی منونه روستایی زنان 

استان/ شهرستان: خوزستان / آبادان

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 40 سال

شــاخص های اصلی:اشــتغال زایی زنــان روســتاهای تحــت پوشــش، کارآفرینــی فعالیتهای 

ویــژه زنــان روســتایی، محرومیت زدایــی منطقــه از نظــر اجتامعــی، اقتصــادی و حامیت 

از زنــان روســتایی بی رسپرســت عضــو تعاونی

شاخص ها:

1(  ارتبــاط مســتمر اعضــای تعاونــی بــا هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و تاکیــد بــر ابعــاد 

مشــارکتی تعاونــی

2( اشتغال زایی و کارآفرینی برای زنان روستایی منطقه تحت پوشش تعاونی

3( حامیــت از زنــان روســتایی بی رسپرســت از طریــق بــه کارگیــری و اشــتغال در 

فعالیتهــای تعاونــی

ــه  ــی ب ــتانی و مل ــنواره های اس ــی و جش ــگاه های ترویج ــتمر در منایش ــور مس 4( حض

منظــور فــروش محصــوالت تعاونــی

5( ارتبــاط مســتمر بــا مروجــان و ادارات ترویــج اســتان بــه منظــور برگــزاری کالس هــای 

آمــوزش و ترویجــی

ــان رشکــت نفــت و اداره  ــرم مــدارس، کارکن ــاس ف ــه لب 6( ایجــاد کارگاه خیاطــی و تهی

صنعــت و معــدن شهرســتان و اســتان

7( توجــه بــه ارتقــای توامننــدی زنــان روســتایی و افزایــش تــوان اقتصــادی خانوارهــای 

اعضــای تعاونــی 
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 مصطفی سلیامنی 
رشکت منونه تعاونی کشاورزی 

استان/ شهرستان: اصفهان / خمینی شهر

سطح تحصیالت: دیپلم انسانی

سن: 46 سال

ــی، بازســازی  ــیر تعاون ــد ش ــش تولی ــه دام، افزای ــول تغذی ــر فرم ــی: تغیی شــاخص  اصل

ــدی  ــیر تولی ــا ش ــی ب ــای دام ــر نهاده ه ــانرته، تهات ــد کنس ــین آالت و ادوات تولی ماش

شاخص ها:

1(  تامین و توزیع نهاده های موردنیاز و تغییر فرمول تغذیه دام اعضای تعاونی

2(  بازســازی و نوســازی ماشــین آالت و ادوات تولیــد کنســانرته تعاونــی براســاس طــرح 

محــوری معاونــت امــور دام 

ــق  ــا از طری ــن نهاده ه ــوص تامی ــی درخص ــداران تعاون ــد دام ــک تولی ــش ریس 3( کاه

ــا شــیر تولیــدی و تحویلــی ــر ب تهات

4( ارائــه خدمــات مشــاوره ای تغذیــه دامــی بــه اعضــای تعاونــی و توزیع آســان واکســن 

بیــامری رایــج تــب برفکی

5( مشارکت ارکان و اعضای تعاونی درخصوص مدیریت بخشهای مختلف تعاونی

ــی و  ــای لبن ــه فرآورده ه ــد کارخان ــی مانن ــعه ای تعاون ــای توس ــه برنامه ه ــه ب 6( توج

ــی دامــداران ــز ایســتگاه شــیر دریافت تجهی

7( برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی تخصصی برای دامداران عضو تعاونی 

8( تاکیــد بــر اصــالح تغذیــه دام بــه منظــور کاهــش بــار میکروبــی و بهبــود کیفیــت 

شــیر دامــداران
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 صادق حسینی 
رشکت منونه سهامی زراعی کشاورزی

 

استان/ شهرستان: خراسان جنوبی / رسبیشه )نقطه صفر مرزی(

سطح تحصیالت: لیسانس کشاورزی

سن: 33 سال

ــری از مهاجــرت کشــاورزان منطقــه، توســعه  ــی: تثبیــت شــغل و جلوگی شــاخص  اصل

روســتایی منطقه، پوشــش مکانیزاســیون و ماشــین آالت کشــاورزی منطقه و شهرســتان، 

محرومیت زدایــی و افزایــش تــوان اقتصــادی مــردم منطقــه بویــژه اعضــای تحت پوشــش

شاخص ها:

1(  بهره بــرداری از منابــع آبــی مشــرتک بــا کشــور افغانســتان و انتقــال و اســتفاده آن 

در اراضــی تحــت پوشــش رشکــت

2( واگــذاری 1455 هکتــار از اراضــی ملــی بــه بهره بــرداران منطقــه مــرزی بــرای 

جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان شهرســتان

ــد  ــن تولی ــش میانگی ــور افزای ــه منظ ــت ب ــی رشک ــاک اراض ــطیح خ ــازی و تس 3( بهس

کشــاورزی بویــژه گنــدم و ذرت دانهــای و علوفــه ای

4( ایجــاد امنیــت پایــدار اجتامعــی و عمومــی از طریــق حضــور روســتاییان در اراضــی 

نقطــه صفــر مــرزی شهرســتان و جلوگیــری از قاچــاق محموله هــای ممنوعــه

5( ایجــاد واحــد دامــداری ســبک بــا تاکیــد بــر خلــوص نــژادی و باغــداری محصــوالت 

زیتــون، عنــاب و انــار از طریــق آبیــاری قطــره ای 

6( توجه به اجرای طرح های مشارکتی واحدهای گاوداری صنعتی و فرآوری لبنیات

ــتان و  ــتای شهرس ــی 15 روس ــرای اهال ــی ب ــی و ترویج ــای آموزش ــزاری دوره ه 7( برگ

بهره گیــری از مشــاوره های کارشناســان مــروج

8( ارتبــاط مســتمر بــا مرکــز تحقیقــات شهرســتان رسبیشــه در جهــت بهره گیــری ارقــام 

جدیــد و اصالح شــده غــالت در اراضــی رشکــت
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 سید مظفر عبداله 
رشکت منونه کشت و صنعت کشاورزی 

استان/ شهرستان: کرمانشاه / کرمانشاه

سطح تحصیالت: لیسانس حسابداری صنعتی

سن: 64 سال

شــاخص  اصلــی: صــادرات، ارزش افــزوده و ارز آوری فرآورده هــای صنعتــی گوجــه 

فرنگــی، اشــتغالزایی، ایجــاد کشــت اولیــه و مصــارف صنعتــی گوجــه فرنگــی، اجــرای 

ــا فــروش، توســعه خطــوط  مــزارع تحقیقاتــی و الگویــی، مشــرتی مــداری از مزرعــه ت

ــرآوری محصــوالت کشــاورزی  ف

 شاخص ها:

1(  اشتغالزایی در سطح کارخانه فرآوری صنعتی گوجه فرنگی روژین تاک به میزان 360 نفر ثابت 

و 500 نفر فصلی

2( صادرات و ارز آوری فرآورده های محصول کشاورزی گوجه فرنگی به میزان 40 میلیون دالر 

3( توسعه خطوط فرآوری محصول گوجه فرنگی با ظرفیت روزانه2300 تن  

4( تنوع تولیدات و فرآوری محصوالت گوجه فرنگی به صورت رب، پوستکنده، خردشده و پوره 

شده

5( ایجاد یک مسیر کنرتلی ثابت و استاندارد بهرهربداری از خرید بذر، کاشت، آزمایشگاه، تحویل 

محصول و فرآوری

6( تنظیم بازار مصارف صنعتی و تولید انبوه گوجه فرنگی کاران استان و دریافت رسریز تولیدات 

استانهای قزوین و زنجان

7( تغییر ارقام کشت گوجه فرنگی از طریق کالسهای آموزشی ترویجی و مزارع الگویی تحقیقاتی 

رشکت روژین تاک

8( حامیت از مرصف کنندگان و تاکید بر قدرت خرید و تثبیت قیمت محصوالت تولیدی

9( دارای گواهینامه های ایزو 9001 و 22000، مدیریت کیفیت، SAS ،HACCP سویس و گواهی 

حالل کنفرانس اسالمی
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  علی ورزدار 
نظام صنفی منونه کشاورزی 

استان/ شهرستان: تهران / شهریار

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 37

شاخص  اصلی: بسرتسازی حضور بهره برداران در نظام صنفی کارهای کشاورزی، هویت 

در  عضویت  صنفی،  نظام  عضویت  پوشش  توسعه  کشاورزان،  و  بهره برداران  بخشی 

مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی

شاخص ها:
1( طراحی یک سامانه اطالعات منظم متدید و عضوگیری جدید از بهره برداران، کشاورزان و باغداران   
2( کاهش تعرفه هزینه های انرژی تجدید ناپذیر به ویژه برق با عضویت در کمیسیون انرژی فرمانداری 

شهرستان
3( توزیع سبوس سهمیه ای دامداران به میزان 1046 تن و رفع مشکل خوراک دام شهرستان  

4( عضویت نظام صنفی شهرستان شهریار در صندوق رسمایه گذاری، کارگروه کشاورزی، صنف و 
مکانیزاسیون استان 

5( دارای هیئت بدوی حل اختالف بین بهره برداران به منظور حذف مراجعه به شورای حل اختالف 
و دادگاه قضایی

6( تاکید بر تولید محصوالت سامل باغی از طریق تفاهم نامه با گیاه پزشکی و کنرتل آفات و بیامریهای 
باغی و زراعی

7( نصب اولین سیستم یکپارچه سیرتا براساس ابالغیه سازمان مرکزی تعاون روستایی در نظام های 
صنفی

8( مشارکت مستمر گروه های فنی و اعضای نظام صنفی شهرستان در مجامع و کمیسیونهای خاص
9( عملیات کلینیکی و خدمات مشاورهای فنی و نسخه های گیاهی از طریق بازدیدهای رایگان 

کارشناسان
10( تسهیل و ساده سازی دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی اعضای نظام از طریق پروانه های صادر 

شده
11( انجام کلیه فعالیت های مربوط به سهمیه سوخت کشاورزان از ثبت نام تا دریافت حوالجات 
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سیدعلی ایروانی
رشکت منونه تعاونی روستایی

استان/ شهرستان: تهران / شهریار

سطح تحصیالت: فوق دیپلم 

سن: 45 سال

شــاخص  اصلــی: خدماترســانی تامیــن و توزیــع نهاده هــای کشــاورزی، توجــه بــه 

پروژه هــای توســعهای، تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی، مدیریــت تلفیقــی آفــات و 

ــای زراعــی و باغــی بیامریه

شاخص ها:
1(  خدمات رسانی، تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و سوخت به 14 روستای شهرستان شهریار

2( تشکیل گروه های فنی کشاورزی از طریق اعضای تحت پوشش به منظور فعالیتهای کارشناسی 

تعاونی

3( عاملیت و کارگزاری بیمه روستاییان، نهاده های کشاورزی، سوخت و غیره به منظور توزیع آسان 

بین اعضای تعاونی

4( واحد اعتباری مرکزی و چهار شعبه تابعه به منظور ارائه تسهیالت اعتباری کوتاهمدت و بلندمدت 

با پنج درصد کارمزد

5( تنظیم بازار و تامین مرکبات شب عید و توزیع برنج یارانهای بین اعضای تعاونی و غیرعضو

6( دارای پیامنکاری اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار قطرهای با جهاد کشاورزی و ارائه تسهیالت 

به اعضای تعاونی

7( تاکید بر اجرای پروژه های توسعه ای با مشارکت تعاونی از قبیل مکانیزاسیون و کارتنسازی بدون 

بازیافت

8( ارائه اعتبارات ویژه به منظور اجرای طرحهای کانالکشی، مکانیزاسیون و بستهبندی میوه به اعضای 

تعاونی

9( مدیریت تلفیقی آفات و بیامری باغات اعضای تعاونی با همکاری بخشهای گیاهپزشکی و حفظ 

نباتات
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 احمدرضا جاللی  
رشکت منونه تعاونی تولید روستایی

استان/ شهرستان: اصفهان / اصفهان

سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 58 سال

شــاخص  اصلــی: ارتقــای بهــره وری کار و تولیــد کشــاورزی، یکپارچه ســازی و جلوگیــری 

ــه  ــام کلی ــی، انج ــای تعاون ــه ارکان و اعض ــارکت همه جانب ــی، مش ــدن اراض از خردش

ــطیح ــورزی و تس ــکی، خاک ــی، گیاه پزش ــی، کلینیک ــی، ترویج ــای آموزش فعالیت ه

شاخص ها:

ــی از  ــای تعاون ــه اعض ــاورزی ب ــی کش ــی و مهندس ــاوره ای، فن ــات مش ــه خدم 1( ارائ

ــتخدم ــی مس ــان فن ــق کارشناس طری

ــش  ــر کاه ــد ب ــا تاکی ــی ب ــودمند در تعاون ــامل و فراس ــوالت س ــد محص ــرای تولی 2( اج

ــیمیایی ــای ش ــموم و کوده ــوف س مص

3( خاکورزی حفاظتی اراضی کشاورزی و کلیه فعالیتهای گیاه پزشکی و کلینیکی

4( ارائــه خدمــات کشــاورزی و فنــی بــه روســتاهای خــارج از مدیریــت تعاونــی تولیــد 

روســتایی زاینــده رود

5( توســعه و افزایــش ســطح زیرکشــت گلخانــه بــه میــزان 10 هکتــار و تولید کشــاورزی 

در 33 هکتــار اراضــی تحــت مدیریــت تعاونی

6( ایجــاد ســایت آموزشــی و ترویجــی بــه منظــور برگــزاری دوره هــای فنــی و خدمــات 

مشــاورهای کشــاورزی از کاشــت تــا برداشــت

7( تســطیح لیــزری خــاک و ارتقــای بهــره وری منابــع آبــی در دســرتس و جلوگیــری از 

تغییــر کاربــری 
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رضا رنجربزاده  
    رشکت تعاونی منونه تولیدکننده 

بذر گندم

استان/ شهرستان: الربز / نظرآباد

سطح تحصیالت: فوق لیسانس 

سن: 43 سال

شــاخص  اصلــی: تولیــد و توزیــع بــذر مــادری و پایــه گنــدم، خدمــات ترویجــی آموزشــی 

ــه  ــذر ب ــع ب ــس از توزی ــی پ ــاز آب ــذر و نی ــی ب ــوگ، کاربرگ هــای اطالعات پیامــک، کاتال

بهره بــرداران، اشــتغال زایی، عملیــات فــرآوری براســاس پروتــکل بین املللــی بــذر

شاخص ها:

1(  اولین رشکت تولیدی بذر مادری و پایه استان الربز و تاکید بر استقالل تولید بذر از استانهای همجوار

2( دارای گرید دو سه ستاره تولید بذر مادری و پایه گندم از معاونت زراعت باتوجه به خط استاندارد تولیدی 

و کیفیت بذر

3( انتشار کاتالوگ و کاربرگ آموزشی و ترویجی و ارائه آن به مرصف کنندگان بذر تولیدی

4( ارائه مشاوره های فنی کشاورزی به مخاطبان درخصوص بهره گیری از بذرکار خطی، نوع بذر، نیاز آبی و 

تاریخ کشت

5( عضویت بخش مدیریت رشکت در صندوق ملی بذر کشور و صندوق توسعه کشاورزی استان الربز

6( تاکید بر تولید استاندارد براساس پروتکل بین املللی بذر بویژه کیفیت و رعایت استاندارد به منظور عدم 

برگشتی

7( تولید بذر مادری و پایه گندم سیوند، پارسی، پیشگام، سیروان و پیشتاز و بذر جو ریحان، یوسف و نرصت

8( ارتباط تنگاتنگ با موسسه کنرتل و گواهی بذر و نهال و دریافت توصیه های فنی نوین به منظور تولید بذر

9( رشکت در کالسهای آموزشی و ترویجی و مشارکت با بخش ترویج استان در برگزاری دوره های رضوری بذر

10( برنامه های توسعه ای در واحد تولیدی بذر مادری و ایجاد 5 هکتار باغ پایه میوه های هسته دار هلو و 

شلیل 
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10. کمیته فنی زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری

10-1. سیامی منابع طبیعی، جنگل و حوزه های آبخیز 

   مســاحت رسزمیــن ایــران حدود 164،819،500 هکتــار اســت. بخــش منابــع طبیعــی بــا مســاحت 134،307،839 هکتــار حــدود 

82/8 درصــد مســاحت کل کشــور را تشــکیل مــی دهــد کــه شــامل 14/3 میلیــون هکتــار جنــگل )8/8 درصــد(، 2،665،067 هکتــار 

بیشــه زار و درختچــه زار )1/6 درصــد(، 84/7 میلیــون هکتــار مرتــع )52/3 درصــد( و حــدود 32/6 میلیــون هکتــار )20/1 درصــد(  از 

آن بیابــان اســت. مســاحت ســایر بخــش هــا شــامل زمین هــای کشــاورزی، شــهرها و غیــره 33/2 میلیــون هکتــار اســت. باتوجــه بــه 

نقــش و اهمیــت منابــع طبیعــی در زندگــی انســانها نیــاز بــه حفاظــت، حامیــت وگســرتش آن روزافــزون مــی باشــد. از ایــرنو ســازمان 

جنگلهــا بــه عنــوان متولــی ایــن عرصه هــا در وزارت جهادکشــاورزی طرحهــای مشــارکتی فراوانــی را بــه اجــراء گذاشــته و از ظرفیــت 

مردمــی  و تشــکلها بــرای حفاظــت و احیــاء ایــن عرصــه هــا اســتفاده منــوده اســت. در نتیجــه بکارگیــری ایــن اقدامــات رونــد تخریــب 

در ایــن بخــش کاهــش یافتــه اســت.

ــروه جنگل هــای  ــه دو گ ــی ب ــد از نظــر مدیریت ــه حــدود 8/8 درصــد مســاحت كشــور را تشــكیل می دهن ــران ك     جنگل هــای ای

ــی و خــزری اطــالق  ــه رویشــی هیركان ــه متــام ناحی شــامل و جنگل هــای خــارج از شــامل تقســیم می شــوند. جنگل هــای شــامل ب

ــار  ــور 0/17 هكت ــگل در كش ــه جن ــد. رسان ــرار دارن ــر ق ــی دیگ ــه رویش ــز در 4 ناحی ــامل نی ــارج از ش ــای خ ــود؛ و جنگل ه می ش

ــاء و توســعه  ــه حفــظ، احی ــن آمــار رضورت توجــه ب ــار می باشــد. مقایســه ای ــه جهانــی جنــگل 0/62 هكت اســت در حالیكــه رسان

ــون مــرت مكعــب و جنگل هــای  ــای جنگل هــای شــامل كشــور، حــدود 400 میلی جنگل هــای كشــور را نشــان می دهــد. حجــم رسپ

خــارج از شــامل حــدود 200 میلیــون مــرت مكعــب اســت. کارشناســان ارزش اقتصــادی جنگل هــای كشــور را 300 هــزار میلیــارد ریــال 

ــد. ــرآورد کرده ان ب

حــوزه آبخیــز عرصــه ای اســت كــه روان آب ناشــی از بــارش بــر روی آن توســط آبراه ه هــا جمــع آوری و بــه یــك خروجــی 

نظیــر رودخانــه، آب انباشــت، تــاالب، دریاچــه و دریــا هدایــت می شــود. بــه عبارتــی دیگــر حــوزه آبخیــز متامــی ســطحی را در بــر 

ــز  ــد. عرصــه حوزه هــای آبخی ــان می یاب ــا محــل مشــخصی جری ــه ســمت نقطــه ی ــرد کــه آب هــای ســطحی در آن منطقــه ب می گی

كشــور شــامل 6 ابرحــوزه )بــر اســاس تقســیامت متــآب، وزارت نیــرو( برابــر بــا مســاحت كل كشــور می باشــد، كــه هــر یــك از ایــن 

ــد از: 1-  ــر حــوزه عبارتن ــن شــش اب ــرت تقســیم می شــوند. ای ــز كوچك ــن رده نی ــا چندی ــه حوزه هــای كوچــك و ت ــا خــود ب حوزه ه

حــوزه آبخیــز دریــای خــزر بــا 7 حــوزه كوچكــرت، 2- حــوزه آبخیــز خلیــج فــارس و دریــای عــامن بــا 9 حــوزه كوچكــرت، 3- حــوزه 

آبخیــز دریاچــه ارومیــه، 4- حــوزه آبخیــز فــالت مركــزی بــا 9 حــوزه كوچكــرت، 5- حــوزه آبخیــز مــرزی رشق بــا 3 حــوزه كوچكــرت، 
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6- حــوزه آبخیــز قره قــوم. بــر اســاس تقســیامت آبخیــزداری، عرصــه حوزه هــای آبخیــزداری حــدود 125 میلیــون هكتــار از مســاحت 

كشــور را در بــر می گیــرد. حــدود 39 میلیــون هكتــار باقیامنــده از ســطح كشــور را مناطــق بیابانــی، كویــری، باتالق هــا، دریاچه هــا، 

شــهرها و . . . تشــكیل داده اســت. 

10-2. سطح مراتع ایران

   بیــش از 52 درصــد از ســطح كشــور را مراتــع تشــكیل می دهنــد کــه بیــش از 7000 گونــه گیاهــی در قلمــرو آن رشــد می یابنــد. 

مراتــع در حفــظ خــاك و جلوگیــری از فرســایش، تنظیــم گــردش آب در طبیعــت، تأمیــن علوفــه مــورد نیــاز دام، تولیــد محصــوالت 

دارویــی و صنعتــی، حفــظ ذخایــر ژنتیــك گیاهــی و جانــوری نقــش اساســی دارنــد. در حــال حــارض رسانــه مرتــع در كشــور 1/32 

هكتــار و رسانــه جهانــی آن 0/82 هكتــار اســت. 25 درصــد ارزش هــر هكتــار مرتــع مربــوط بــه تولیــد علوفــه و 75 درصــد آن مربــوط 

بــه ارزش هــای زیســت محیطی اســت. بــر اســاس بــرآورد انجــام شــده، حــدود 10/7 میلیــون تــن علوفــه در رشایــط بــارش نرمــال در 

مراتــع کشــور تولیــد مــی شــود. همچنیــن مراتــع محــل تولیــد و رشــد گیاهــان دارویــی و صنعتــی اســت کــه ارزش بــازاری آن بیــش 

ــاء، توســعه و بهره بــرداری از مراتــع بیــش از آنكــه از دیــدگاه تعلیــف دام  ــارد دالر در ســال اســت. بنابرایــن حفــظ، احی از 2 میلی

دارای اهمیــت باشــد از نظــر زیســت محیطی ارزشــمند اســت. 

10-3. سطح اراضی بیابانی ایران

   بیابــان بــه مناطــق دارای اقلیــم هــای فراخشــك و خشــك كــه میــزان متوســط بارندگــی ســالیانه آن كمــرت از 50 میلیمــرت و درصــد 

ــان، 2/4 درصــد  ــا 1/2 درصــد خشــكی های جه ــران ب ــرت از ده درصــد باشــد اطــالق می شــود. ای ــاله آن كم پوشــش گیاهــی چندس

پدیده هــای بیابانــی فاقــد پوشــش و 3/08 درصــد مناطــق بیابانــی جهــان را در خــود جــای داده اســت. در حــال حــارض رسانــه بیابــان 

در كشــور 0/5 هكتــار اســت، در حالیكــه رسانــه جهانــی آن 0/22 هكتــار می باشــد. حــدود 61 درصــد از مســاحت کشــور در اقلیــم 

خشــك و فراخشــك قــرار دارد كــه 3/1 برابــر درصــد جهانــی )19/6 درصــد( اســت. اگــر چــه 32/5 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور 

ــی  ــتم بیابان ــره اكوسیس ــار آن در زم ــون هكت ــتمی، 43/7 میلی ــیم بندی های اکوسیس ــا در تقس ــرار دارد، ام ــی ق ــت بیابان در وضعی

اســت. 20 میلیــون هكتــار از اكوسیســتم بیابــان تحــت تأثیــر فرســایش بــادی اســت. از ایــن مقــدار 6/4 میلیــون هكتــار در محــدوده 

كانون هــای بحرانــی اســت كــه در 182 منطقــه، 97 شهرســتان و 18 اســتان كشــور پراكنــده اســت. چنیــن رشایطــی باعــث شــده کــه 

بیــش از 20 درصــد مســاحت كشــور را اراضــی بیابانــی تشــكیل دهنــد. 
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 ابوالقاسم گرنامی خلیلی
مجری خصوصی منونه طرح جنگلداری

استان/ شهرستان: مازندران/ بهشهر

سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 56 سال

ــره  ــا و به ــی، حفاظــت، احی ــح اصــول پرورشــی، مراقبت ــی: اجــرای صحی شــاخص  اصل

ــه  شــده ــگل داری تهی ــر اســاس طــرح جن ــرداری ب ب

شاخص ها:

اجرای عملیات پرورشی )تنک کردن، پاک کردن، آزاد کردن ( در سطح 230 ( 1

هکتار

جنگل کاری در سطح 115 هکتار با گونه های بلوط، ون، افراشیردار و غیره( 2

بذر پاشی و بذرکاری در سطح 68/5 هکتار( 3

جاده سازی به میزان چهارکیلومرت و مرمت جاده به میزان 59 کیلومرت( 4

حصارکشی به میزان 51 کیلومرت و مرمت 52 کیلومرت( 5

احداث کارخانه صنایع چوب( 6

استخدام شش نفر قرقبان، دو راهدار و یک نفر سیم بان( 7

ایجاد دو پاسگاه نگهبانی با هشت نفر پرسنل( 8

خروج استحصاالت در زمان مناسب به صورت تنه های صنعتی( 9

اجرای دوره های آموزشی مختلف برای افراد شاغل در طرح( 10

خرید امکانات الزم برای جلوگیری از اطفای حریق( 11

ــه مســجد، مدرســه و جــاده  12 (کمــک در مــوارد عام املنفعــه در منطقــه از جمل

ســازی
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منوچهر خوشیار        
مجری منونه مدیریت منابع جنگلی

استان/ شهرستان: لرستان/ سلسله

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 39 سال

شاخص های اصلی:

1- حفاظت و احیای عرصه

2- کاشت سایر گونه های دو منظوره و گیاهان دارویی برای افزایش درآمد

3- حفظ ذخایر موجود در منطقه

شاخص ها:

1 ( اجرای طرح در 250 هکتار

2( ایجاد کمربند حفاظتی، حصار کشی، ایجاد آتش بر و استخدام قرقبان

3( نهــال کاری در ســطح 50 هکتــار بــا گونه هــای بنــه، داغداغــان، لیلکــی، گالبــی 

وحشــی و بلــوط

4( خروج کامل دام و قرق کل طرح

ــع  ــا اداره مناب ــتمر ب ــاط مس ــی و ارتب ــی- ترویج ــای آموزش ــت در کالس ه 5( رشک

ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتان و اداره کل مناب ــی شهرس طبیع

6( کاشت گیاهان دارویی در سطح 45 هکتار با گونه های موسیر و آنغوزه

7( آمــوزش ســایر افــراد بــه منظــور حفــظ و صیانــت از عرصه هــای منابــع طبیعــی 

بــا توجــه بــه توریســتی بــودن منطقــه

8( بــذرکاری در ســطح 60 هکتــار بــا گونه هــای بلــوط، بنــه، بادامــک و گونــه هــای 

یگر  د

9( حضور مستمر در عرصه و کاهش 100 درصد آتش سوزی در حوزه فعالیت 
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 صفیه خوش خلق 
صنوبرکار منونه »شامل و شامل غرب« 

استان/ شهرستان: مازندران/ ساری

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 63 سال

شاخص های اصلی: 

1- کاشت گونه های متناسب با منطقه بر اساس توصیه های تحقیقاتی

2- رعایت اصول پرورشی و مراقبتی

شاخص ها:

1( استفاده از گونه توصیه شده توسط بخش تحقیقات و اجرا

2( رعایت فاصله کشت متناسب با گونه و هدف از تولید

3( ایجاد اشتغال برای دو نفر دائم و شش نفر موقت

4( استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار)قطره ای(

5( اســتفاده از کودهــای حیوانــی و شــیمیایی براســاس توصیــه کارشناســان بخــش 

تحقیقــات و اجــرا

6( رشکت در کالسهای آموزشی- ترویجی قبل از رشوع فعالیت و درحال تولید

7( ترغیب سایر افراد منطقه به تولید چوب از طریق کاشت صنوبر

8( همــکاری موثــر و مســتمر بــا اداره منابــع طبیعــی شهرســتان و اداره کل منابــع 

طبیعــی )ســاری(

رعایت اصول فنی،مراقبتی وپرورشی وعدم وجود آفات وبیامری در مزرعه

ــا مــدرک فــوق لیســانس صنایــع چــوب و      9( دارا بــودن کارشــناس ناظــر مزرعــه ب

جنــگل
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 زهری عرفانی آقائی  
صنوبرکار منونه»خارج ازشامل« 

استان/ شهرستان: خراسان رضوی/ چناران

سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 61 سال

شاخص های اصلی: 

1-کاشت گونه های متناسب با منطقه بر اساس توصیه های تحقیقاتی

 2- رعایت اصول پرورشی و مراقبتی

شاخص ها:

1( استفاده از گونه توصیه شده توسط بخش تحقیقات واجرا

2( رعایت فاصله کشت متناسب با گونه و هدف از تولید

3( ایجاد اشتغال برای سه نفر دائم و چهار نفر موقت

4( استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار)قطره ای(

5( اســتفاده از کودهــای حیوانــی و شــیمیایی بــر اســاس توصیــه کارشناســان بخــش 

تحقیقــات و اجــرا

6( رشکت در کالس های آموزشی- ترویجی قبل از رشوع فعالیت و درحال تولید

7( همکاری موثر و مستمر با اداره منابع طبیعی  شهرستان و اداره کل منابع طبیعی 

8( رعایت اصول فنی، مراقبتی و پرورشی و نبود آفات و بیامری در مزرعه

9( اطالعات کامل در ارتباط با مراحل رویشی درخت صنوبر

10( دارا بودن کارشناس ناظر مزرعه با مدرک فوق لیسانس باغبانی
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 محمد حسین مالئی 
محافظ افتخاری منونه جنگل و مرتع

 

استان/ شهرستان: فارس-  اقلید

سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 41 سال

شاخص های اصلی: 

1- شناخت کامل منطقه

2- آشنایی با قوانین 

3- توان باال در بسیج و مشارکت مردم در زمان بحران بخصوص آتش سوزی

شاخص ها:

1( همکاری مستمر با اداره منابع طبیعی

2( رشکت در کالس های آموزشی-ترویجی

3( شــناخت کامــل وکافــی نســبت بــه منطقــه و ارائــه اطــالع به موقــع بــه مامــوران 

در رشایــط الزم

4( همکاری در بسیج نیروهای مردمی در رشایط بحرانی و الزم

5( حضور مستمردر منطقه

6( آموزش سایر افراد روستا به منظور حفظ و صیانت از عرصه های منطقه

7( جلب مشارکت مردم در رفع مشکالت
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علی محمد طاهری          
مرتعدار منونه 

)اقلیم باالی 400 میلی مرت بارندگی(

استان/ شهرستان: چهارمحال و بختیاری/ کیار

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 63 سال

شاخص های اصلی: 

ــتغال  ــاد اش ــش دام، ایج ــت، احیا،کاه ــه حفاظ ــرح از جمل ــوارد در ط ــه م ــرای کلی اج

ــد ــش درآم ــرای افزای ــی ب ــای داروی ــت گونه ه ــدار و کاش پای

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 597 هکتار( 1

رعایت کامل زمان ورود و خروج دام به عرصه و رعایت تعداد دام مجاز در ( 2

طرح

تشکیل تعاونی مرتع داران در منطقه( 3

کپه کاری در سطح 50 هکتار با گونه جاشیر و بذر پاشی با گونه بروموس در ( 4

سطح 20 هکتار

استخدام قرقبان و حضور مستمردر عرصه( 5

قرق در سطح 100 هکتار از عرصه و کنرتل کامل آتش سوزی در سطح  طرح( 6

رشکت در کالس های آموزشی- ترویجی و ارتباط و همکاری مستمر با ( 7

کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان واداره کل منابع طبیعی استان

کاشت گیاهان دارویی موسیر، بن رسخ، تره کوهی و گل محمدی برای ( 8

افزایش درآمدهای جانبی به منظور کاهش تعداد دام

ایجاد اشتغال پایدار و پراکنش مناسب آبشخور ها در سطح طرح( 9



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

168

خداداد میرزائی مژن آبادی          
مرتعدار منونه )اقلیم زیر 400 میلی 

مرت بارندگی(

استان/ شهرستان: خراسان رضوی / خواف

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 60 سال

شــاخص های اصلــی: اجــرای کلیــه مــوارد در طــرح از جملــه حفاظــت، احیــا، کاهــش 

دام و ایجــاد اشــتغال پایــدار 

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 22000 هکتار( 1

ــداد دام ( 2 ــت تع ــه و رعای ــه عرص ــروج دام ب ــان  ورود و خ ــل زم ــت کام رعای

ــرح ــاز در ط مج

تشکیل تعاونی مرتعداران در منطقه( 3

ــت شــن و ( 4 ــری از حرک ــه منظــور جلوگی ــار ب ــه کاری در ســطح 150 هکت بوت

ــع ــه درمرت ــد علوف ــش تولی افزای

رعایــت پراکنــش مناســب دام هــای بهــره بــرداران درعرصــه بــه منظــور ( 5

جلوگیــری از تراکــم دام و تخریــب عرصــه بــا توجــه بــه رشایــط منطقــه

قرق در سطح 180 هکتار از عرصه ( 6

رشکــت در کالس هــای آموزشــی- ترویجــی و ارتبــاط و همــکاری مســتمر بــا ( 7

کارشناســان اداره منابــع طبیعــی شهرســتان و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان

پراکنش مناسب آبشخور در سطح مرتع ( 8
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 غالمحسین صفایی           
بهره بردار منونه محصوالت فرعی 

جنگل و مرتع

استان/ شهرستان: کهگیلویه و بویر احمد/ بویراحمد

سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 60 سال

شاخص های اصلی: 

1- رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه

2- اجرای صحیح اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه

 3- رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری محصول

شاخص ها:

رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه( 1

اجرای صحیح و اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه( 2

رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری از محصول( 3

ایجاد اشتغال دائم و پایدار( 4

ــع ( 5 ــا اداره مناب ــداوم ب ــکاری م ــی و هم ــی – ترویج ــت در کالس آموزش رشک

ــتان ــی اس ــع طبیع ــتان و اداره کل مناب ــی شهرس طبیع

ــاه ( 6 ــغ زدن گی ــوه تی ــا نح ــاط ب ــان در ارتب ــای کارشناس ــتفاده از توصیه ه اس

ــب  ــای مناس ــظ پایه ه ــه حف ــه ب ــوزه و توج آنغ
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 بهرام روزبه           
مجری  منونه پروژه مشارکت مردمی 

تثبیت شن و بیابان زدایی

استان/ شهرستان: خراسان رضوی/ نیشابور 

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 72 سال

شاخص های اصلی:

 1- جلوگیری از حرکت شن های روان

 2- کنرتل سیالب از طریق افزایش سطح پوشش گیاهی 

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 100 هکتاردر منطقه کانون بحران( 1

تجهیز ونوسازی اراضی در سطح 60 هکتار( 2

اجرای آبیاری تحت فشار در سطح 100 هکتار( 3

کاشت گونه پسته در سطح 100 هکتار با توجه به EC آب( 4

اجرای بادشکن در سطح 15 کیلومرت با گونه های تاغ، سنجد، آتریپلکس، قره ( 5

داغ وکاج

ایجاد سد خاکی به منظور جلوگیری از سیالب منطقه و حفظ نزوالت برای ( 6

افزایش آب زیر زمینی

اشتغال پنج  نفر دائم و 20 نفر موقت در پنج ماه از سال( 7

قطعه بندی و ایجاد جاده و نام گذاری هر قطعه به منظور مدیریت آسان تر ( 8

وکنرتل رشایط
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نجیم رحمت زایی           
  آبخیزدار منونه )مکانیک(

استان/ شهرستان: سیستان و بلوچستان/  هامون

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 63 سال

شاخص های اصلی:

 1- اجرای طرح آبخیزداری به منظورجلوگیری ازمهاجرت

 2- ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه

 3- کنرتل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 40 هکتار ( 1

همکاری موثر و مفید با مدیریت آبخیزداری( 2

رشکت موثر در کالس های آموزشی- ترویجی و همکاری مستمر با کارشناسان ( 3

منابع طبیعی شهرستان و استان

کاشت گونه هایی مانند اوکالیپتوس، تاغ، خرما و.....( 4

ایجاد بند خاکی،گابیونی، مالتی، بتونی، خشکه چین و....( 5

احداث استخر ذخیره آب با توجه به رشایط خشکسالی منطقه و استفاده در ( 6

رشایط کم آبی

تشویق سایرین به منظور اجرای طرح های آبخیزداری ( 7

اجرای آبیاری تحت فشار در عرصه های کاشت خرما( 8

جلوگیری ازمهاجرت و ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه و کنرتل سیالب و ( 9

افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه
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محرم صفرزاده           
                        آبخیزدار منونه 

)بیولوژیک(

استان/ شهرستان: آذربایجان رشقی- هوراند

سطح تحصیالت: حوزوی

سن: 63 سال

شاخص های اصلی:

1- اجرای طرح آبخیزداری به منظور جلوگیری ازمهاجرت 

2- ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه 

3- کنرتل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 20 هکتار اراضی شخصی( 1

همکاری موثر و مفید با مدیریت آبخیزداری( 2

رشکت موثر در کالس های آموزشی- ترویجی و همکاری مستمر با کارشناسان ( 3

منابع طبیعی شهرستان و استان

کاشت گونه های مثمر مانند سیب، گردو و گونه های دیگر( 4

ایجاد بند خاکی،گابیونی، مالتی، بتونی و غیره( 5

احداث استخر ذخیره آب با توجه به رشایط خشکسالی منطقه و استفاده در ( 6

رشایط کم آبی

تشویق دیگران به اجرای طرح های آبخیزداری ( 7

رهرب فنی و معتمد منطقه( 8



کمیته فنی زیربخش
آب و خاک و صنایع
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11. کمیته فنی زیربخش آب و خاک و صنایع

11-1. سیامی آب و خاک و صنایع کشاورزی

اســتقالل کشــور از اهــداف محــوری انقــالب اســالمی اســت و دســتیابی بــه ایــن مهــم بــدون توجــه بــه تامیــن مــواد غذایــی غیــر 

ممکــن مــی باشــد. منابــع آب و خــاک بــه عنــوان مهــم تریــن عوامــل تولیــد در بخــش کشــاورزی محســوب مــی شــوند و در کشــوری 

مثــل ایــران کــه بــا کمبــود منابــع آب مواجــه اســت، امــور زیربنایــی و حفــظ منابــع آب و خــاک و گســرتش صنایــع کشــاورزی یکــی 

از زیربخش هــای حیاتــی ایــن بخــش محســوب  مــی شــوند. بطــور کلــی فعالیت هــای آب و خــاک زیــر ســاخت های الزم را جهــت 

تولیــد و ارتقــاء بهــره وری آب و خــاک فراهــم مــی کنــد. فعالیت هــای معاونــت آب و خــاک و نیــز بخــش صنایــع کشــاورزی در 

ــی در  ــای اصل ــد. فعالیت ه ــی باش ــرح م ــی مط ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتامع ــی، اقتص ــوزه فن ــون ح ــی چ ــای مختلف حوزه ه

زیربخــش شــامل دو فعالیــت آب و خــاک و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی مــی باشــد.

مهمرتیــن اهــداف فعالیتهــای معاونــت آب و خــاک عبارتنــد از: افزایــش راندمــان آبیــاری، حفاظــت کمــی و کیفــی منابــع آب و 

خــاک، افزایــش بهــره وری آب کشــاورزی و تقویــت امنیــت غذایــی در چارچــوب تولیــد و توســعه پایــدار 

مهم ترین فعالیت های آب و خاک در پروژه های زیر خالصه می شوند:

اجرای سامانه های نوین آبیاری با رویکرد آبیاری میکرو ( 1

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی ( 2

طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث جاده های دسرتسی بین مزارع( 3

طرح اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی( 4

انتقال آب بهینه کشاورزی )طرح انتقال آب با لوله( ( 5

طرح مرمت و احیا قنوات و طرح های کوچک و زود بازده تامین آب( 6

احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی ( 7

طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری ( 8
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جدول 16( گزارش عملکرد طرحهای عمرانی آب و خاک منتهی به سال  1395

ویژگی طرحعنوان طرحعنوان دفرتردیف
عملكرد كل طرح تا 
مقطع گزارش دهی

هدف برنامه 
ششم

1

ساختامن شبکه های 

فرعی آبیاری و 

زهکشی

احداث شبكه های فرعی آبیاری و 

زهكشی )هكتار(
5890961114000طرح های ملی 

انتقال آب با لوله )كیلومرت(2
ستاد احیای دریاچه ارومیه-

استانی
31054160000

-807452طرح های استانیپوشش انهار سنتی )هكتار(3

4
احداث و بهسازی كانال های آبیاری 

عمومی- )هكتار(
-1042984طرح های استانی

5

آب و خاک

تجهیز و نوسازی 

اراضی مدرن 

)هکتار(  

تجهیز - تسطیح- 

یکپارچه سازی 
623758550000طرح های ملی 

174894300000طرح های ملی زهکشی زیرزمینی6

102158150000طرح های ملی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزار )هكتار(7

653869250000طرح های استانیتجهیز و نوسازی اراضی سنتی )هكتار(8

210605450000طرح های ملی اجرای آب و خاك در عرصه  تشكلها 9

141047000طرح های استانیاحداث جاده دسرتسی )كیلومرت(10

11
طرحهای كوچك و زود بازده تامین آب 

)حجم آب تامین شده، میلیون مرت مكعب( 
86422200طرح های استانی

268488500طرح های ملی و استانیطرح احیا و مرمت قنوات ) كیلومرت ( 12

13
توسعه سامانه های 

نوین آبیاری

اجرا ی سیستم های آ بیاری تحت فشار 

)هكتار(
15444121250000ملی
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11-2. صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

ــع  ــن صنای ــردد. ای ــق می گ ــی محق ــی و تکمیل ــع تبدیل ــرتش صنای ــاد و گس ــا ایج ــاورزی ب ــش کش ــای بخ ــی فعالیته  ارزش افزای

ــزوده بخــش کشــاورزی را فراهــم می ســازند و توســعه صــادرات،  ــره ارزش و ارتقــای بهرهــوری و ارزش اف ــل زنجی ــات تکمی موجب

افزایــش اشــتغال و کاهــش ضایعــات بخــش کشــاورزی بــا گســرتش ایــن صنایــع بهبــود می یابــد. توســعه چنیــن صنایعــی در اقصــی 

نقــاط کشــور از جملــه در مناطــق روســتایی، در گســرتش عدالــت اجتامعی،کاهــش مهاجــرت روســتایی و ایجــاد زمینــه توســعه پایدار 

روســتایی نیــز مؤثــر واقــع مــی شــوند. 

رضورت ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در توسعه پایدار بخش کشاورزی عبارتند از:

1(  کمک به افزایش ارزش افزوده محصوالت خام کشاورزی و باال بردن بهره وری در بخش کشاورزی

2(  دستیابی به امنیت غذایی و کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی

3(  استفاده مناسب از منابع، پتانسیل و امکانات موجود در بخش کشاورزی

4(  تأثیر مثبت در کاهش ضایعات محصوالت خام کشاورزی

5(  ایجاد اشتغال مولد پایدار و تثبیت اشتغال موجود در بخش کشاورزی

6(  کمک به افزایش صادرات غیرنفتی

7(  تسهیل در دسرتسی به توسعه پایدار روستاها و کمک به روند کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها



نمونه های ملی زیربخش آب، 
خاک و صنایع کشاورزی
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   اسدا... احمدی 
بهره بردار منونه 

سیستم آبیاری قطره ای

استان / شهرستان: مرکزی / ساوه 

سطح تحصیالت: سیکل 

سن:84

شاخص های اصلی: استفاده بهینه از آب در باغ انار 

شاخص ها:

1- بهره برداری از روش آبیاری قطره ای در 4 هکتار باغ انار 

2- کاهش حداقل 40 درصد در میزان آب مرصفی پس از اجرای سیستم قطره ای 

3- اصالح دور آبیاری مطابق باتوصیه های کارشناسی  

4- افزایــش کار آیــی مــرصف آب پــس از اجــرای سیســتم بــه حداقــل 2/5 برابــر سیســتم 

ــطحی پیشین س

ــت  ــرح و مدیری ــان ط ــی کارشناس ــای فن ــق توصیه ه ــاری طب ــح آبی ــت صحی 5- مدیری

ــاک  آب و خ

6- کاهش برداشت از چاه و حوزه آبی 

7- مدیریت صحیح تغذیه گیاه از طریق کود آبیاری و مدیریت خاک 

8- توجــه بــه نگهــداری صحیــح سیســتم آبیــاری و دارا بــودن اســتخر رســوب گیر قبــل 

از سیســتم فیلرتاســیون

9- همکاری و مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی 

10- مشارکت مالی 50 درصدی در اجرای سیستم آبیاری قطره ای 
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محمد حر 
بهره بردار منونه

سیستم آبیاری بارانی

استان / شهرستان: اصفهان / دلیجان

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 60

عملکرد: 41 هکتار آبیاری بارانی با راندمان آبیاری 85 درصد

شاخص ها:

1- مدیریــت صحیــح و بهینــه از سیســتم آبیــاری تحــت فشــار از طریــق رعایــت توصیــه 

فنــی طــراح و مجــری

2- نگهــداری صحیــح و اصولــی سیســتم از طریــق کنــرتل دایــم و مســتمر خروجی هــا، 

فیلرتهــا ، فشــار آب سیســتم

3- بازرســی مــداوم لوله هــا و تنظیــم آبیــاری قطعــات تعییــن شــده و قطــع آبیــاری در 

زمــان بــاد شــدید 

4- عدم استفاده از سموم و کاربرد مواد شوینده ضعیف در سیستم به جای آن 

5- کاهــش قابــل توجــه اســتفاده از کود هــای شــیمیایی و اســتفاده ازآب غنــی شــده 

بــه جــای آن

6- غنی سازی آب آبیاری از طریق استخر پرورش ماهی قبل از دوره های آبیاری  

7- کاهش بیش از 50 درصدی در مرصف آب بعد از اجرای سیستم آبیاری بارانی 

8- استفاده از مشاوره کارشناسی بخش های ترویجی و اجرا و کارشناسان بخش 

9-ا نجام برنامه ها ی تغذیه گیاه و آبیاری بر اساس آزمون آب و خاک 

10- تولید محصوالت سامل و نزدیک به ارگانیک با مرصف بهینه آب
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حسنعلی کاشانی 
بهره بردار منونه آب و خاک

استان / شهرستان: قزوین / آوج

سطح تحصیالت: دوم راهنامیی

سن:52

شاخص های اصلی: تجمیع ، یکپارچه سازی و تجهیز اراضی 

شاخص ها:

یکپارچه سازی اراضی زارعین تعاونی حصار ولی عرص در حداکر 3 قطعه - 1

2-کاهــش قطعــات پراکنــده در 10تــا 15 قطعــه بــه 1 تــا2 قطعــه از طریــق یکپارچــه 

ســازی 

3- تسطیح و یکپارچه سازی اراضی از طریق مشارکت با بخش آب و خاک 

4- تجهیز کانالهای آبیاری و زهکشی  اراضی 

5- مشارکت فعال در اجرای طرح یکپارچگی و تجهیز و نوسازی اراضی 

6- همکاری فعال با بخش های ترویجی و اجرایی جهاد کشاورزی 

7- ایجاد تعاونی تولید برای  بهره برداری صحیح و اصولی از اراضی تجهیز شده



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

181

حیدر خاوری دهقان 
واحد منونه 

تولیدکننده ادوات کشاورزی

استان / شهرستان: همدان/ همدان

سطح تحصیالت: سیکل

سن: 60 

عملکرد: تولید بیش از 1400 دستگاه ادوات کشت و خاک ورزی درسال 1394

شاخص ها:

1- تولید ادوات کاشت و خاکورزی خصوصا خاکورزی حفاظتی و کشت مستقیم 

2- تولیددستگاه های کشت تخصصی هامنند بذر کار اراضی شور 

3- توجه به کیفیت محصوالت تولیدی  و کار ایی آن در خاکهای مختلف کشور 

 )R&D( 4- دارا بودن بخش تحقیق و توسعه قوی و فعال

5- بررســی مســتمر رشایــط خاکهــای مختلــف و طراحــی و ســاخت دســتگاه ها متناســب 

بــا رشایــط خاک 

6- توجه ویژه به ساخت ادوات کشاورزی حفاظتی 

7- ایجــاد امــکان ارتقــای دســتگاه های موجــود بــرای رشایــط روز) بــرای مثــال کاشــت 

کلــزا( 

8- دارا بودن نیروهای متخصص و ماهر برای طراحی و ساخت دستگاه ها

9- رشکت فعال در منایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی 

10- ارایه خدمات پس از فروش قوی به مشرتیان
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حسین شیر دل 
رشکت منونه

خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

استان / شهرستان: اردبیل / پارس آباد 

سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 46

عملکرد: ارایه خدمات مکانیزاسیون در سطح بیش از 2500 هکتار 

شاخص ها:

1- ارایه خدمات مکانیزاسیون در سطح بیش از 2500 هکتار در منطقه 

2- ارایه خدمات منظم و با کیفیت در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی 

3- دارا بودن ادوات و ماشین االت کامل مطابق نیاز روز محدوده کاری 

4- توجه به مسایل فنی و تنظیامت صحیح ادوات و دستگاه ها

5- دارا بودن رانندگان و اپراتور های مجرب و کار آزموده 

6- رعایت تعرفه های خدمات مکانیزاسیون مصوب 

7- توجه خاص به رشایط خاک و حفظ بقایای گیاهی و خاکورزی حفاظتی 

8- تکمیــل ماشــین االت بــا ماشــین های نویــن هامننــد ســمپاش بــوم دار طویــل ،ســیر 

کاشــت، ســیر کــن و غیــره

9- اولویــت دادن بــه اســتفاده از دســتگاه های خاکــورزی حفاظتــی و توصیــه بــه بهــره 

برداران 

10- ارتبــاط مســتمر و موثــر بــا مرکــز خدمــات و مدیریــت شهرســتان و بخــش ترویــج 

کشــاورزی
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علیرضا منصوریان
                                    واحد منونه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی

استان / شهرستان: اصفهان / نجف آباد 

سطح تحصیالت: فوق لیسانس 

سن: 38

 عملکــرد: تولیــد و بســته بنــدی انــواع ســبزیجات ، میوه هــا و کنــرسو منجمــد ســاالنه 

6000 تــن 

شاخص ها:

1- مشارکت در تامین مواد اولیه با فعاالن بخش کشاورزی 

2-دارا بودن زنجیره تولید ساالنه 6000 تن 

3-تولید و بسته بندی انواع سبزیجات ، میوه جات فراوره ها ی سیب زمینی 

4-جذب ساالنه 5000 تن تولیدات کشاورزی داخلی و تبدیل آن و عرضه به بازار 

5-ارتبــاط موثــر بــا کارشناســان تحقیــق ، اجــرا و ترویــج کشــاورزی در جهــت بهبــود 

کیفــی تولیــدات 

6-ایجاد اشتغال مستقیم برای یش از 100 نفر

7-اجرای اتوماسیون در خط تولید و به کار گیری ماشین االت و تجهیزات مناسب 

)R&D(  8-دارای سیستم تحقیق و توسعه فعال

)GMP( 9-رعایت رشایط خوب ساخت خط تولید

10-دارا بودن صادرات طی سه سال گذشته
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مجتبی رحامنی نرج آباد
واحد منونه

صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی

استان / شهرستان: آذربایجان رشقی/ بناب 

سطح تحصیالت: لیسانس 

سن: 48

عملکرد: فرآوری و بسته بندی میوه و آجیل ساالنه 35000 تن 

شاخص ها:

1- فرآوری و بسته بندی مغز دانه های خوراکی )عمدتا تولید داخل کشور ( 

2 - فرآوری و بسته بندی آجیل و میوه ها 

ــوی خشــک ، قیســی ،  ــا ، آلبال ــه خرم ــواع میوه هــا از جمل ــرآوری و بســته بندی ان 3- ف

انجیــر ، تــوت خشــک و غیــره 

4- دارا بــودن اســتاندارد بــاالی کیفیــت محصــوالت و ســورتینگ و کنــرتل کیفــی 

محصــوالت 

5- تهیه کلیه مواد اولیه از منابع معترب با مجوزهای بهداشتی مربوطه 

6- دارا بودن زنجیره تولید و نیز بخش تحقیق و توسعه )R&D( فعال و قوی 

)GMP ( 7- رعایت رشاطی خوب ساخت و تولید

8- مدیریــت فعــال کیفیــت محصــول و دارا بــودن HACCP  ، ایزوهــا ، اســتاندارد 

ــویقی  تش

9- استفاده از بسته بندی ها مطابق با رشایط محیط زیست 

10-  صادرات محصوالت به کشورهای اروپایی و عربی
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فرهاد ترابی
واحد منونه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی

استان / شهرستان: اردبیل/ اردبیل 

سطح تحصیالت:کارشناسی 

سن: 28

عملکرد: فراوری و بسته بندی پای مرغ )3600 تن سالیانه (

شاخص ها:

1- فر آوری و بسته بندی پای مرغ و صادرات به کشورهای چین و ویتنام

2- ایجاد اشتغال موثر برای 85 نفر )50 نفر زن و 35 نفر مرد (

3- استفاده از ماشین آالت و تجهیزات مناسب جهت افزایش راندمان تولید 

4- جلوگیری از ضایعات و تبدیل به محصوالت صادراتی 

Haccp 5- دارا بودن گواهی نامه

6- استفاده از بسته بندی ها منطبق با سلیقه مرصف کننده 

7- بسته بندی منطبق با رشایط زیست محیطی و قابل بازیافت 

8- دارا بودن سیستم رد یابی نظرات مرصف کنندگان 

9- ارتباط مستقیم با رشکتهای خارجی در خصوص صادرات محصول 

10- تامین مواد اولیه مرغوب و مطابق استاندارد
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 دبیر رضایی سور شجانی 
واحد منونه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی

استان/ شهرستان: چهار محال بختیاری / شهرکرد 

سطح تحصیالت: دکرتای حرفه ای دامپزشکی 

سن: 46

عملکرد: تولید خوراک آبزیان با کیفیت باال ساالنه 44000  تن 

شاخص ها:

1- تولید خوراک ابزیان با کیفیت باال 

2- دارا بودن گواهی های HACCP ، ایزوها ، استاندارد تشویقی 

3- مشارکت در تدوین استاندارد ها 

4- استفاده از بسته بندیها منطبق با رشایط محیط زیست و قابل باز یافت 

5- دارا بودن صادرات محصول طی سه سال اخیر 

6- دارا بودن بحث تحقیق و توسعه )R&D( فعال و قوی 

GMP 7- رعایت رشایط خوب ساخت  و تولید

8- مشارکت در فعالیت های ترویجی و نهادهای پشتیبان 

9- مشارکت مستمر مدیران و پرسنل در دوره های آموزشی و هامیش ها 

10-اجرای اتوماسیون و بهره گیری از روشهای اصالح مرصف انرژی
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سید محسن حبیب زاده
واحد منونه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی  لبنی

استان/ شهرستان: چهار محال بختیاری/ شهرکرد 

سطح تحصیالت: فوق لیسانس 

سن: 38

ــر  ــواع شــیر پاســتوریزه، اســرتیلیزه ، ماســت، دوغ، پنی ــن ان عملکــرد: ســاالنه 23711 ت

و کشــک

شاخص ها

1- تولید انواع شیر پاستوریزه ، اسرتیلیزه ، ماست ، دوغ ، پنیر و کشک 

2- کنرتل کیفی محصوالت به صورت منظم و مستمر 

3- دارا بودن نیروهای متخصص و کار امد 

4- توجه به کیفیت محصوالت و نیازهاو خواسته های بازار و مشرتی 

5- استفاده از ماشین آالت مناسب جهت افزایش راندمان تولید 

)R&D( 6- دارا بودن بخش تحقیق و توسعه فعال

)HACCP( 7- دارا بودن گواهی

8- دارا بودن سیستم رد یابی نظرات مرصف کننده 

)GMP( 9- رعایت رشایط خوب ساخت و تولید

10- بهــره گیــری از روشــهای اصــالح مــرصف انــرژی و همــکاری بــا بخش هــای ترویجــی 

آموزشی و 



بخش پژوهش و فناوری 
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مقدمه :. 1
ــون در  ــوم و فن ــد عل ــت و رش ــت پيرشف ــارض رسع ــرص ح در ع

همــه ابعــاد زندگــي بــرش محســوس مي باشــد، كــه ســهم 

عمــده اي از آن مرهــون دســتاوردهاي حاصــل از پژوهــش بــوده 

ــد. همزمــان  و نقــي يب بديــل در بالندگــي كشــور ايفــا مي مناي

بــا رشــد و توســعه جوامــع ايــن امــر بــه ارتقــاي كيفيــت زندگــي 

فــردي و اجتامعــي جوامــع نيــز منجــر گرديــده و امــروزه تبديــل 

بــه ابــزاري بــراي اقتــدار كشــورها شــده اســت. پژوهــش و رشــد 

علمــي همــواره از اهــداف ثابــت و پايــدار در همــه برنامه هــاي 

توســعه در دوره هــاي زمــاين كوتــاه مــدت، ميــان مــدت و بلنــد 

مــدت بــوده اســت و در كشــور مــا نيــز همــواره در برنامه هــاي 

پنجســاله و بيســت ســاله توســعه كشــور بعنــوان مبناي بســياري 

از اقدامــات توســعه اي و مــي لحــاظ شــده اســت. مصــداق بــارز 

ايــن امــر جايــگاه ممتــاز و شــاخص پژوهش هــاي دانــش بنيــان 

ــي اســت.  ــاي اقتصــاد مقاومت در مولفه هــاي اصــي برنامه ه

وزارت جهــاد کشــاورزي بــه عنــوان مهمرتيــن متــويل توليــد 

در  بســزايي  نقــش  کشــاورزي،  فرآورده هــاي  و  محصــوالت 

ارتقــاي امنيــت غذايــي و بهبــود تغذيــه و توســعه مــي کشــور 

دارد. در حقيقــت، زنجــره ي "توليــد تــا مــرصف" كاالهــا و 

ــه اجــزاي  ــال اســت ك ــا و فع ــدي پوي ــات كشــاورزي فرآين خدم

آن در تقــدم و تأخــر ذايت در آن قــرار گرفتــه و  شــامل "تحقيــق، 

آمــوزش، ترويــج، اجــرا و بهره برداران"اســت. ايــن اجــزا بــا 

ــري و  ــر تصميم گ ــته و در ام ــگ داش ــي تنگاتن ــر ارتباط يکديگ

سياســتگذاري نقــش موثــري دارنــد. ليكــن آنچــه نقــش پژوهــش 

ــد  ــگ  مي مناي ــر رن ــاورزي پ ــش كش ــعه بخ ــاوري را در توس و فن

ــت  ــك در فعلي ــاورزي و كم ــش كش ــردي در بخ ــات كارب تحقيق

رســاندن پتانســيل هاي موجــود و ارائــه راه حل هــاي مناســب 

بــراي از بــن بــردن مشــكالت بخــش مي باشــد. امــروزه افزايــش 

ــل كشــت، خشكســايل،  ــودن زمن هــاي قاب ــت، محــدود ب جمعي

تغيــر اقليــم، فرســايش خــاك، كمبــود آب شــرين، امينــي و 

ــوالت  ــاين، تح ــاي جه ــت در بازاره ــي، رقاب ــواد غذاي ــالمت م س

ســيايس نظــر اعــامل تحريــم از مهمرتيــن چالش هايــي هســتند 

ــر  ــه ب ــد. غلب ــه مي باش ــا آن مواج ــي ب ــت غذاي ــن امني ــه تام ك

چالش هــا بــا دانــش افزايــي و انجــام پژوهش هــاي كاربــردي در 

حــوزه كشــاورزي و صنايــع وابســته بــه آن محقــق خواهــد شــد. 

در نتیجــه اقدامــات صــورت  گرفتــه در وزارت جهــاد كشــاورزي، 

ــد  ــاورزی در دوره 94-1392 رش ــش کش ــدات بخ ــوع تولی مجم

15/4 درصــدی داشــت کــه از 97 میلیــون تــن در ســال 1392 بــه 

117 میلیــون تــن در ســال 1395 خواهــد رســید و ایــن مهــم یکی 

از دســتاوردهای بــزرگ دولــت یازدهــم محســوب می شــود. يــي 

از عوامــل مهــم موثــر در توســعه پايــدار كشــاورزي و دســتيايب 

بــه ايــن موفقيــت توليــد و اشــاعه يافته هــاي پژوهش هــاي 

كاربــردي بــوده اســت. از ايــرنو بــه بهانــه برگــزاری اولیــن 

ــاورزی در  ــاد کش ــران، وزارت جه ــاورزی ای ــی کش ــنواره مل جش

ــاالن  ــن فع ــی برتری ــن دوره معرف ــی و یکمی ــزاری س ــار برگ كن

عرصــه تولیــد کشــاورزی در ســطح کشــور، نســبت بــه معرفــی 

ــد. ــدام مي مناي ــز اق ــش نی ــر بخ ــاوران برت ــگران و فن پژوهش



اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی

منونه های ملی بخش کشاورزی

191

نمونه های ملی زیربخش 
پژوهش و فناوری



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

192

مؤسسه
 تحقیقات
ثبت و گواهی
بذر و نهال

موسسات پژوهشی برتر

اهم اقدامات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  )1392-1395(
رســیدن بــه رکــورد تولیــد بــذر گنــدم گواهــی شــده بــه میــزان حــدود نیــم میلیون   -1

تــن )492 هــزار تــن(  تحــت نظــارت موسســه و نقــش بــی بدیــل آن در افتخــار 

ملــی خودکفایــی گنــدم در ســال 95

تولیــد بیــش از یــک میلیــون و نهصدهــزار تــن بــذر گواهــی شــده و اســتاندارد   -2

محصــوالت مختلــف زراعــی )غــالت، دانــه هــای روغنــی، ذرت و گیاهــان علوفــه 

ای، حبوبــات، ســبزی و صیفــی و ...( در 4 ســال اخیــر و رســیدن بــه رکــورد حــدود 

600 هــزار تــن بــذر در ســال 1395

ــات  ــن باغ ــداث اولی ــا اح ــور ب ــتاندارد در کش ــال اس ــد نه ــره تولی ــل زنجی تکمی  -3

ــده ــی ش ــال گواه ــه نه ــیدن ب ــادری و رس م

ایجــاد زیرســاخت های صــادرات بــذر بــا پیوســنت رســمی بــه مجامــع بین املللــی   -4

و بــرای اولیــن بــار صــدور گواهــی بین املللــی OECD بــرای محصــوالت گنــدم، 

جــو، ذرت و ســورگوم در جهــت توامنندســازی بخش هــای خصوصــی بــرای 

حضــور در بازارهــای منطقــه ای و بین املللــی

مجهــز شــدن بــه فناوری هــای نویــن در امــر کنــرتل و نظــارت بــذر بــا اســتفاده   -5

ــا ایجــاد  از ســامانه نظــارت الکرتونیــک در جهــت افزایــش بهــره وری و دقــت ب

ــر خــط در رسارس کشــور شــبکه ب

ــد  ــه: ســاماندهی تولی ــال ازجمل ــذر و نه ــد صنعــت ب ــه عرصه هــای جدی ورود ب  -6

ــره ــی و غی ــه ای، زینت ــی، علوف ــی، صنعت ــان داروی ــذر گیاه ــا، ب نش

حامیــت مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال از توســعه فعالیت هــا   -7

و تقویــت مشــارکت تشــکل های بــذر و نهــال کشــور بــا هــدف ارتقــای جایــگاه 

ــن  ــش ای ــودن پوش ــر من ــور و فراگی ــال کش ــذر و نه ــای ب ــکل ها و انجمن ه تش

تشــکل ها

دکرت محمد حسن عصاره
 رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی

بذر و نهال
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ارتقاء استانداردهای ملی تولید بذر و نهال به منظور افزایش کیفیت تولید بذر و نهال کشور  -8

تالش در جهت استفاده بهینه از انرژی و بکارگیری مدیریت سبز   -9

جهت دهــی تحقیقــات و پژوهــش بــه ســمت وظایــف و حــل مشــکالت و چالش هــای پیــش روی صنعــت بــذر و نهــال کشــور   -10

و رســیدن بــه اســتانداردهای بین املللــی

ــن  ــده و ناظری ــرداران، رشکت هــای تولیدکنن ــی به منظــور آمــوزش بهره ب ــی و بین امللل ــش از 60 دوره آموزشــی مل ــزاری بی برگ  -11

صنعــت بــذر و نهــال کشــور

ــذر و نهــال و چابــک ســازی مؤسســه از طریــق  ــرای تســهیل و تشــویق صــادرات ب اصــالح ســاختارها، قوانیــن و مقــررات ب  -12

ــا ــف و فرآینده ــی از وظای ــام برخ ــمندانه در انج ــورت هوش ــی به ص ــش خصوص ــارکت بخ ــری و مش به کارگی

پایــش پایه هــا و ارقــام باغــی موجــود در کشــور و ایجــاد هســته های ســامل و اصیــل و واگــذاری بــه بخــش خصوصــی جهــت   -13

تکثیــر انبــوه 

14-  افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی در جهت استفاده بهینه در امور اجرایی، فنی و تحقیقاتی

نوسازی و ایجاد مراکز، کارگاه ها و آزمایشگاه های رسارس کشور  -15

رتبه بنــدی بیــش از 210 رشکــت  تولیــد کننــده بــذر گنــدم و جــو کشــور بــا هــدف ســاماندهی و ارزیابــی توامننــدی کیفــی و   -16

کمــی به منظــور تولیــد پایــدار و ارتقــاء کیفــی بــذر رســمی کشــور
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موسسه 
تحقیقات
 خاک وآب

اهم اقدامات موسسه تحقیقات خاک و آب ) دیامه 1392 تا دیامه 1395(

بــا توجــه بــه رشایــط موسســه تحقیقــات خــاک و آب و مســئولیتی کــه در نقش آفرینــی 

موثــر در حــوزه شــناخت و مدیریــت منابــع خــاک و آب کشــور بــه عهــده دارد، در ســه 

ســال گذشــته اقدامــات زیــر را در راســتای پشــتیبانی از معاونــت هــای اجرایــی وزارت 

متبــوع و تولیــد پایــدار محصــوالت بخــش کشــاورزی بــه رسانجــام رســانده اســت.

ــودی«: در  ــواد ک ــی م ــرتل کیف ــت و کن ــه ثب ــب »آئین نام ــری تصوی ــن و پیگی 1- تدوی

راســتای ســاماندهی کیفیــت مــواد کــودی و بــا توجــه بــه گزارشــات متعــدد مبنــی بــر 

وجــود کودهــای بــی کیفیــت در بــازار، موسســه تحقیقــات خــاک و آب بــا بررســی 

منابــع بین املللــی، ســاختار ثبــت و کنــرتل کیفــی مــواد کــودی در کشــور را پیشــنهاد 

منــود کــه پــس از بررســی های کارشناســی مــورد تصویــب قــرار گرفــت و طــی نامــه 

ــد.  شــامره 020/23585 مــورخ 93/8/21 ابــالغ گردی

ــازار: در  ــودی در ب ــواد ک ــی م ــرتل کیف ــودی و کن ــول ک ــت حــدود 4800 برند-فرم 2- ثب

اجــرای آئین نامــه ثبــت و کنــرتل کیفــی مــواد کــودی، پــس از تدویــن شــیوه نامه ثبــت 

مــواد کــودی ظــرف 3 مــاه کــه اقدامــی کم نظیــر بــود، دفــرت ثبــت و کنــرتل کیفــی 

مــواد کــودی راه انــدازی گردیــده و از بهمــن 93 نســبت بــه پذیــرش تقاضــای ثبــت 

اقــدام شــد. از بهمــن 1393 تاکنــون بیــش از 5000 برند-فرمــول مــورد بررســی قــرار 

گرفــت. از ایــن میــان حــدود 4800 برند-فرمــول ثبــت و حــدود 800 برند-فرمــول بــا  

اعــالم کتبــی و ارائــه مســتندات مــردود شــناخته شــدند. در همیــن رابطــه کار کنــرتل 

کیفــی مــواد کــودی موجــود در بــازار پیگیــری شــد و در مــواردی بــا ارائــه مســتندات 

توســط موسســه و طــرح شــکایت در مراجــع قضایــی منجــر بــه محکومیــت عرضــه 

کننــدگان کودهــای بــی کیفیــت گردیــد. 

موسسات پژوهشی برتر

دکرت کامبیز بازرگان
رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب
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3- راه انــدازی ســامانه پیامکــی اصالــت کودهــا: بــه منظــور اطالع رســانی بــه بهره بــرداران ســامانه پیامکــی بــه شــامره 3000646424 

راه انــدازی شــد کــه بــا ارســال شــامره ثبــت کــود بــه ایــن ســامانه، بــه طــور خــودکار اصالــت کودهــای ثبــت شــده تائیــد می گــردد.

4- تنــوع بخشــی بــه نیازهــای کــودی کشــور: در اجــرای بنــد ز مــاده 143 قانــون برنامــه پنجســاله مبنــی بــر توســعه و ترویــج مــرصف 

کودهــای آلــی و زیســتی، بــرآورد نیــاز کــودی کشــور کــه هــر ســاله توســط موسســه انجــام می گرفــت، در ســال 1393 مــورد بازنگری 

کلــی قــرار گرفــت و بــرای اولیــن بــار مقادیــری بــه عنــوان نیــاز بــه مــواد آلــی و محرک هــای رشــد آلــی و زیســتی بــرای ســال زراعــی 

95-1394 پیش بینــی و اعــالم گردیــد کــه ایــن رویــه البتــه بعــداً هــم ادامــه یافــت. 

5- تدویــن کتــاب »برنامــه جامــع حاصلخیــزی خــاک و تغذیــه گیــاه«: در راســتای نقش آفرینــی موثــر موسســه در بهبــود حاصلخیــزی 

خــاک و تغذیــه گیــاه و بنــا بــه ســفارش معاونــت زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تدویــن برنامــه ای همــه جانبــه بــا در نظــر 

گرفــنت محدودیت هــا و مســائل خاکهــای کشــور و بــا هــدف مدیریــت جامــع حاصلخیــزی خــاک و تغذیــه گیــاه خصوصــاً بــا رویکــرد 

افزایــش رضیــب خوداتکایــی محصــوالت اســرتاتژیک، موسســه تحقیقــات خــاک و آب بــا جمع بنــدی کلیــه نتایــج تحقیقــات انجــام 

گرفتــه و بــا مشــارکت گرفــنت از ذینفعــان موضــوع، برنامــه ای جامــع را در دو جلــد تدویــن و بــه معاونــت محــرتم زراعــت ارائــه 

. منود

6- تهیــه پایــگاه اطالعــات رقومــی منابــع خــاک کشــور: شــناخت ویژگــی هــای خــاک هــای کشــور از مهــم تریــن اجــزاء برنامــه ریــزی 

بخــش کشــاورزی و باالخــص الگــوی کشــت مــی باشــد کــه بــا تــالش همــه همــکاران موسســه ، کلیــه اطالعــات پنجــاه ســاله  آن 

رقومــی گردیــده و بــرای اســتفاده برنامــه ریــزان ، معاونــت هــای اجرایــی، بخــش خصوصــی و متخصصیــن ذیربــط آمــاده شــد.



پژوهشگران و فناوران برتر
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فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:

1-چاپ 117 مقاله علمی-پژوهشی داخلی و خارجی

2-ارائه بیش از 48 مقاله در هامیش های معترب ملی و بین املللی

ــوان  ــه عن ــروژه ب ــری و 52 پ ــوان مج ــه عن ــی ب ــروژه تحقیقات ــرح و پ ــرای 15 ط 3-اج

ــه  ــردی، مقال ــتورالعمل کارب ــی، دس ــزارش نهای ــورت گ ــج آن بص ــه نتای ــکار ک هم

ــت. ــده اس ــاپ ش ــی چ ــی- پژوهش ــه علم ــی و مقال علمی-ترویج

4- مجری معرفی گونه های جدید كپور ماهیان به صنعت آبزی پروری كشور

5- همــكاری در تولیــد دانــش فنــی تولیــد ماهــی تیالپیــا و بیوتكنیــك پــرورش ماهــی 

صافــی

6- مشــاركت در ثبــت 4 مــورد اخــرتاع مــورد تاییــد اداره كل ثبــت رشكت هــا و مالكیــت 

صنعتی

6-تألیف و ترجمه 11 جلد کتاب

7-پژوهشگر برتر سازمان در سال 1394

8-راهنامیی و مشاوره 20 مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکرتا

ــن  ــا و انجم ــه ه ــوراها و کمیت ــی، ش ــه علم ــه 2 نرشی ــأت تحریری ــت در هی 9-عضوی

علمــی 

10- مجــری تدویــن برنامــه راهــربدی تحقیقــات تكثیــر و پــرورش ماهیــان گــرم آبــی و 

نقشــه راه ماهیــان گــرم آبــی كشــور

11- تالیــف بیــش از 30 مقالــه در دانشــنامه خلیــج فــارس در حــوزه آبزیــان و ذخایــر 

آبــزی

ــد  ــرای تولی ــی ب ــای آموزش ــس در کارگاه ه ــق تدری ــی از طری ــش فن ــال دان 12-انتق

ــدگان  كنن

نام و نام خانوادگی:

هامیون حسین زاده صحافی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: فیزیولوژی آبزیان

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتا

دانشگاه محل اخذ مدرک: تهران، آزاد 

اسالمی واحد علوم تحقیقات  

محل خدمت: مؤسسه تحقیقات علوم 

شیالتی كشور
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فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:

1-چاپ 36 مقاله علمی-پژوهشی داخلی و خارجی

2-ارائه بیش از 50 مقاله در هامیش های معترب ملی و بین املللی

3-اجــرای 37 طــرح و پــروژه تحقیقاتــی و یــک پــروژه بیــن املللــی بــه عنــوان مجری 

ــه عنــوان همــکار کــه نتایــج آن بصــورت گــزارش نهایــی، دســتورالعمل  و 10 پــروژه ب

کاربــردی، مقالــه علمی-ترویجــی و مقالــه علمــی- پژوهشــی چــاپ شــده اســت.

ــارکت در  ــران، مش ــکی در ای ــه خش ــل ب ــد متحم ــم چغندرقن ــن رق ــی اولی 4-معرف

معرفــی 4 رقــم دیگــر داخلــی چغندرقنــد و معرفــی 45 رقــم خارجــی چغندرقنــد در 

ایــران

5-تألیف 5 جلد و ترجمه 8 جلد کتاب

6-پژوهشگر برتر سازمان در سال 1394

7-پژوهشگر برتر مؤسسه در اجرای طرح های تحقیقاتی در سال 92

8-راهنامیی و مشاوره 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکرتا

9-تدریس دروس تخصصی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتا

ــه  ــه، س ــورا، دو کمیت ــی،دو  ش ــه علم ــه دو نرشی ــأت تحریری ــت در هی 10-عضوی

ــه ــی و داوری 20 مقال ــن علم انجم

11-مشارکت در تدوین برنامه راهربدی تحقیقات چغندرقند

12-رشکت در برنامه انتقال یافته ها و روز مزرعه

13-انتقــال دانــش فنــی از طریــق تدریــس در کارگاه های آموزشــی برای کشــاورزان 

و کارشناســان کشاورزی

14-مشــارکت در برنامــه ریــزی, مدیریــت و تولیــد بــذر مــادری, اســتوک، هیربیــد 

و مــواد آزمایشــی چغندرقنــد.

نام و نام خانوادگی:

اباذر رجبی

مرتبه علمی:  دانشیار

رشته تحصیلی:  اصالح نباتات

باالترین مدرک تحصیلی:  دکرتا

دانشگاه محل اخذ مدرک: 

دانشگاه کمربیج، انگلستان 

محل خدمت: مؤسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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پژوهشگران و فناوران برتر

نام و نام خانوادگی:

فرزاد افشاری

مرتبه علمی:  استاد

رشته تحصیلی:  بیامری شناسی گیاهی

باالترین مدرک تحصیلی:  دکرتا

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه 

سیدنی، اسرتالیا 

محل خدمت: مؤسسه تحقیقات اصالح 

و تهیه نهال و بذر

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:

1-چاپ 45 مقاله علمی-پژوهشی داخلی و خارجی

2-ارائه بیش از 36 مقاله در هامیش های معترب ملی و بین املللی

3-اجـرای 30 طـرح و پـروژه تحقیقاتـی به عنـوان مجری و 52 پروژه بـه عنوان همکار 

کـه نتایـج آن بصورت گزارش نهایی، دسـتورالعمل کاربـردی، مقاله علمی-ترویجی و مقاله 

علمی- پژوهشـی چاپ شـده است.

4- همكاري در معريف 20 رقم گندم 

5-تألیف يك  جلد کتاب

6-پژوهشگر برتر سازمان در سال 1394

7-راهنامیی و مشاوره 12 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکرتا

8-عضویـت در هیـأت تحریریـه يك نرشیه علمی، شـوراها و کمیته هـا و انجمن هاي 

علمی 

9-مشارکت در تدوین برنامه راهربدی تحقیقات گندم

10-رشکت در برنامه انتقال یافته ها و روز مزرعه

11-انتقـال دانـش فنـی از طریـق تدریـس در کارگاه های آموزشـی برای کشـاورزان و 

کارشناسـان کشاورزی

12-مشارکت در برنامه ریزی، مدیریت و تولید بذر پروريش گندم 

13- نقطـه متـاس )فـوكال پوينـت( برنامـه پايش بيامريهـاي زنگ در ايـران با همكاري 

سـميت و ايكاردا
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فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:

    دارای 61 نسخه مقاله ISI، 19 نسخه مقاله ISC، 2 فصل کتاب انگلیسی، 1 عدد کتاب 

فارسـی و 30 مقالـه کنفرانـس ملـی و بین-املللـی می باشـند. زمینه های تحقیقاتی ایشـان 

عمدتـاً در ارتبـاط بـا بالیـای طبیعـی و بررسـی خطـرات مرتبـط بـا آن نظیـر زمین لغـزش، 

سـیل خیزی، فرسـایش پذیری خـاک، فرونشسـت زمیـن و آتش سـوزی جنگل هـا و مراتـع 

می باشـد. نامـربده به عنـوان همـکار در چندین پژوهـش بین املللی در راسـتای موضوعات 

فـوق در کشـورهای ژاپـن، چیـن، هنـد، چیـن تایپه و عراق مشـارکت داشـته اند. در ضمن 

رسـاله دکـرتی ایشـان تحـت عنـوان "پیش بینی خطـر زمین لغزش بـا اسـتفاده از روش های 

داده کاوی در شـامل شـهر تهـران" در سـال 1392 به عنـوان رسـاله برتـر دانشـگاه تربیـت 

مدرس انتخاب گردید. H-Index ایشـان در سـایت GoogleScholar برابر با 19 با تعداد 

اسـتنادات 1569 و بـر اسـاس گـزارش Scopus،H-Index نامربده 16 با تعداد اسـتناد 951 

می باشد.

نام و نام خانوادگی:

حمیدرضا پورقاسمی

مرتبه علمی: عضو هیات علمی و 

استادیار

رشته تحصیلی:  مهندسی آبخیزداری

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتی

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه 

تربیت مدرس  

محل خدمت: دانشکده کشاورزی 

دانشگاه شیراز
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نام و نام خانوادگی:

بهرام فالحتكار

مرتبه علمی: عضو هیات علمی، 

 استادپایه21

رشته تحصیلی:  تغذیه و فیزیولوژی آبزیان

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتای تخصصی

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه تربیت 

مدرس

محل خدمت: دانشکده منابع طبیعی 

دانشگاه گیالن)معاون آموزشی و پژوهشی(

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
     تعییـن جنسـیت ماهیـان خاویـاری بـا روش الپاراسـکوپی بـرای اولیـن بـار، القـای هورمونـی 
ماهـی سـوف معمولـی جهـت تکثیـر مصنوعـی، تهیـه هیربیـد بیـن ماهـی سـفید و مـاش کـه 
کاندیـدای مناسـب بـرای آبزی پروری در اسـتخرهای خاکی تلقی می گردد، کمک به فرموالسـیون 
بهینـه جیـره ماهیـان خاویـاری خصوصـاً فیـل ماهی، تعییـن رشایط بهینه بـرای پـرورش ماهیان 
خاویـاری و بسـیاری از کارهـای دیگـر اشـاره منود. در حـال حارض از یافته هـای تحقیقات وی در 
راسـتای حفـظ و حفاظـت گونه هـای در معـرض خطـر انقراض، تولیـد بهینه ماهیـان خاویاری و 
کمـک بـه افزایـش تولیـد در واحدهای تجاری در سـطوح ملـی و بین املللی اسـتفاده های زیادی 
می گـردد، بـه طـوری کـه به بسـیاری از مقـاالت و یافته هـای علمی ایشـان ارجاعات زیـادی نیز 

شـده است.
      رسدبیری مجله تغذیه و بیوشیمی آبزیان، عضویت در هیأت تحریریه مجالت داخل و خارج 
 Acta Ichthyologica Et Piscatoria، International ،کشـور از قیبل مجله علوم شـیالتی ایران
Journal of Aquatic Biology، داوری بیـش از 100 مقالـه در مجـالت متعـدد از قبیـل شـیالت 
 Aquaculture Research، Environmental Biology ،ایران، زیسـت شناسـی، دانشـگاه تهـران
 of Fishes، Fish Physiology and Biochemistry، Acta Ichthyologica، Polish Journal of
Fisheries، Brazilian Journal of Biology و Iranian Fisheries Journal ، چاپ بیش از 100 
مقالـه در مجـالت معتـرب ISI و علمی پژوهشـی و  ارائه 115 سـخرنانی و پوسـرت علمی داخلی و 
خارجـی در کنفرانس هـای علمـی معترب داخل و خارج کشـور در هــر سـال بوده اسـت. چندین 
پـروژه تحقیقاتی با مشـارکت دانشـمندانی از کشـورهای مختلـف از جمله آمریـکا، ژاپن، کانادا، 

ترکیه، لهسـتان، اسرتالیا و نیوزلند 
 Sturgeon Hatchery تالیـف کتاب تغذیه و جیره نویسـی آبزیان، کسـب افتخـار ترجمه کتـاب
Manual از انتشـارات FAO بـه فارسـی تحـت عنـوان "دسـتورالعمل مراکـز تکثیـر ماهیـان 
 Book( خاویـاری" بـه عنـوان چهارمیـن ترجمـه ایـن کتـاب بـه زبـان خارجی، نـگارش دو بخـش
آن  در  کـه   )Springer انتشـارات( تاسـامهی سـیربی  و  ماهـی سـوف  chapter( درخصـوص 
برجسـته ترین محققـان مطالـب خـود را به چاپ رسـانده اند و ترجمه کتاب پـرورش ماهی برای 
آینـده )مفاهیـم و روش هـای آبـزی پـروری مرتاکـم(، ویرایش علمـی 4 کتـاب، داوری 1 کتاب و 

نیـز چنـد کتـاب در دسـت چـاپ از دیگـر افتخارات ایشـان محسـوب مــی شود. 
پژوهشـگر برتـر اسـتان گیـالن در سـال هـای 1387 و 1394، پژوهشـگر برتـر دانشـگاه گیالن در 

سـال هـای 1386، 1388، 1389، 1391، 1392، 1393، 1394 و 1395 .
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فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
     پژوهشـگر برتـر سـال 5931، قـرار گرفـنت نام وی در لیسـت یک درصـد برتر نخبگان 

علمـی دنیـا بـر اسـاس اطالعـات طالیه داران علم تامسـون رویـرتز ) ISE-ISI (، کسـب 

مـدال طـال و رتبـه اول در بیسـت و هفتمیـن دوره مسـابقات نوآوری و ثبـت اخرتاعات 

6102XETI، کسـب مـدال نقـره و رتبـه دوم در مسـابقات ثبـت اخرتاعـات و نـوآوری

6102XERTIC، چـاپ بیـش از 411 مقالـه ISI در مجـالت معتـرب دنیـا و ارائـه بیـش 

از 06 مقالـه در کنفرانسـهای داخلـی و بیـن املللـی و تالیـف سـه کتـاب بـا عناویـن 

 tsuguA ،smetsys noitamrofni rof ecitcarp dna hcraeser yranilpiciditluM-1

 ،5102  ،enignE  noitsubmoC  lanretnI  fo  yrassalG -2  ،regnirpS نـارش   ،2102

 rof leuF a sA leseidoiB fo laitnetoP -3 و gnahaP aisyalaM itisrevinU نـارش

senignE leseiD  5102، نـارش reiveslE مـی باشـد.

همـکار و مجـری طـرح هـای ملـی "توسـعه و تكميـل تكنولوژي توليد سـوخت زيسـتي 

در مقياس پايلوت )روشـهاي پيوسـته و غر پيوسـته( با اسـتفاده از منابع داراي اولويت 

در كشـوربراي انتخـاب تكنولـوژي برتـر و بررسـيهاي فنـي – اقتصـادي" و " طراحـي، 

سـاخت و ارزيايب ماشـن برداشـت زيتون با همکاری معاونت علمي و فناوري رياسـت 

جمهـوري بـوده،" طراحـي، سـاخت و ارزيـايب سـامانه جدیـد توليد برق، رسمـا و حرارت 

)PHCC( بـا سـوخت بیومـس و بیـوگاز بـرای اسـتفاده در گلخانـه هـا و دامداری هـای 

کشـور" بـا همـکاری پـارک علـم و فن آوری دانشـگاه تربیـت مدرس.

اخرتاعـات ثبـت شـده: 1-  دسـتگاه اسـتخراج فيلـه ژل  گيـاه دارويـي صـرب زرد،  2- چرت 

میـوه جمـع کـن غیـر موتـوری و مسـتقل از تراکتـور، 3- علوفه خرد کـن برقی 

نام و نام خانوادگی:

غالمحسن نجفی

مرتبه علمی: عضو هیات علمی

رشته تحصیلی:  مهندسی 

مکانیک ماشینهای کشاورزی

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتی

دانشگاه محل اخذ مدرک: 

دانشگاه تربیت مدرس

محل خدمت: دانشگاه تربیت 

مدرس )معاون پژوهشی 

دانشکده کشاورزی(
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نام و نام خانوادگی: 

سامیه رئیسی پارسائی

مرتبه علمی: عضو هیات علمی

رشته تحصیلی:  زراعت

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتی

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه 

پوترای کشور مالزی

محل خدمت: مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
ــن رقــم ســویای  ــه ، معرفــی  اولی ــام طالی ــا ن ــزا ب ــن رقــم دوصفــر کل     معرفــی  اولی

حاصــل از دو رگ گیــری در کشــور بــه نــام ســپیده، مشــارکت در معرفــی ارقــام ســویا 

ــه در مجــالت ISI و علمــی  ــا نــام هــای ســحر، کتــول و ســامان، نــگارش دههــا مقال ب

پژوهشــی و هامیشــها.، توصیــه هــای بــه زراعــی در رابطــه بــا مســائل کاشــت، داشــت 

ــد تاســیس  ــه هدفمن ــتای برنام ــویا کار، در راس ــرای کشــاورزان س ــویا ب و برداشــت س

ــام ایــده ســازان  ــا ن ــان در کشــور، تاســیس رشکــت تعاونــی ب رشکــت هــای دانــش بنی

ســبز گلســتان بــه همــراه ســایر همــکاران پــروژه دانــه هــای روغنــی مرکــز گلســتان در 

ســال 19 و تبدیــل آن بــه رشکــت دانــش بنیــان در ســال 39و  تولیــد و تجــاری ســازی 

ــاز  ارقــام معرفــی شــده جدیــد ســویا از طریــق ایــن  رشکــت و تولیــد بــذور مــورد نی

ــر همــه مراحــل  ــام توســط همیــن رشکــت. محقــق ســویا و نظــارت کامــل ب ــن ارق ای

تولیــد و فــراوری آن. 
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فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
     تعــداد شــش اخــرتاع ثبــت شــده و واگــذاري دانــش فنــي 4 محصــول صنايع تبديي 

پســته )شــر پســته، شــكالت پســته، كــره پســته و حلــواي پســته( بــه بخــش خصــويص، 

مســئول کارگــروه صنایــع غذایــی و ماشــین آالت کشــاورزی کانــون هامهنگــی دانــش و 

صنعــت پســته و مســئول برگــزاری فــن بــازار موسســه تحقیقــات پســته کشــور در ســال 

هــای 1391 تــا 1394.  دوره بیــن املللــی برنامــه آمــوزش مدیــران در زمینــه کســب و کار 

بــه مــدت 200 ســاعت در موسســه کارل دویســربگ ســنرتن آملــان در ســال 2015 .  تجــاری 

ســازی ایــده هــای جدیــد در رشکــت شــاکران ســبز حلــوا صنعــت پــارس واقــع در مرکــز 

رشــد تخصصــی پســته در زمینــه محصــوالت صنایع تبدیلــی پســته. تکنولوژی غــذا داروی 

کــرم صبحانــه پســته غنــی شــده بــا خمیــر تخمــه کــدو کــه توســط معاونــت پژوهــش و 

فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ) ایــران تــک هاب( در ســال 1395 تأیید شــده 

اســت. عضويــت در كميتــه فنــي كدكــس، كميتــه فــرآورده هــاي غذايــي ايــزو موسســه 

اســتاندارد و تحقيقــات صنعتــي ايــران و كميته كشــوري HACCPپســته و رياســت بخش 

تحقيقــات مهنــديس توليــد، تبديــل و نگهــداري محصول موسســه تحقيقات پســته كشــور 

بــه مــدت 9 ســال. در حــال حــارض وي مديــر برنامــه ريزي و پشــتيباين پژوهشــكده پســته 

مــي باشــد. نامــربده داراي 22 مقالــه علمــي پژوهــي، 7كتــاب و 9 نرشيــه علمــي فنــي و 

ترويجــي و بيــش از 40 مقالــه ارائــه شــده در كنفرانــس هــاي داخــي و بــن امللــي مــي 

باشــد و در تدويــن 7 اســتاندارد مــي مشــاركت داشــته اســت. وي 20 پــروژه تحقيقــايت 

را بــه عنــوان مجــري و 6 پــروژه تحقيقــايت را بــه عنــوان همــكار بــه امتــام رســانده اســت. 

در حــال حــارض وي مجــري 1 طــرح و 12 پــروژه تحقيقــايت در دســت اجــرا مــي باشــد 

كــه 7 فقــره از آنهــا فنــاوري بنيــان اســت. ايشــان در ســال هــاي 1387 و 1392 بــه عنــوان 

پژوهشــگر برتــر وزارت جهــاد كشــاورزي انتخــاب گرديــده انــد.

نام و نام خانوادگی:

 احمد شاكر اردكانی   

مرتبه علمی: عضو هیات علمی

رشته تحصیلی:  صنایع غذایی

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتی

محل خدمت: موسسه تحقیقات 

پسته كشور
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فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
        مشـاور شـهرك فنـاوري وصنايـع غذايـي شـامل رشق كشـور، رشكـت زريـن گندمك خراسـان ، 

رشكـت پاكنـان رشق، رشكـت نان صادق مشـهد ، رشكت گندم دشـت مشـهد، عضو موسـس شـبکه 

ملـی غـذا وعضـو شـوراي شـبكه مـي غذاي، عضـو كميته فني جهاد دانشـگاهي مشـهد ، مشـاور 

رشکـت نـان قدس رضوی ، مدرس 26  کارگاه آموزشـی مسـئولین فنی کارخانجـات وناظرین ادارات 

نظـارت بر مواد غذایی برخی اسـتان های کشـور، ایجـاد و راه اندازی رشکـت دانش بنیان. طراحی، 

راه انـدازی و تجهیـز پایلـوت تخصصـی تحقیقـات آرد، نـان و صنایع آرد بر ،توسـعه تجاري سـازي 

نتايـج تحقيقـات وايجـاد اشـتغال وثروت بـراي مرکز تحقیقات کشـاورزی ومنابع طبیعی خراسـان 

رضـوی از طریـق ايـده ايجـاد مركـز رشـد كشـاورزي، منابـع طبيعـي وصنايـع غذايـي وراه انـدازي 

آن واسـتقرار رشکـت هـای دانـش بنیـان ،راه انـدازی كانـون هامهنگـي دانـش وصنعـت نـان هاي 

صنعتـي در مركـز تحقيقـات.، 42 مقالـه علمـي و پژوهي در مجـالت معترب داخـي و خارجي،70 

مقالـه پژوهـي در هاميـش و كنگـره هاي داخـل و خارج ، بیش از20 طـرح پژوهي در زمينه نان 

و غـالت کـه بخـش عمـده آنهـا کارفرمایـی بـوده انـد ودر قالب آنهـا حـدود پانصد میلیـون درآمد 

زایـی صـورت گرفتـه اسـت، ایجـاد وتجـاری سـازی دو فنـاوری و شـش فقره ثبـت اخرتاع، مشـاوره 

وراهنامیـی بیـش از 40 دانشـجو در مقاطـع کارشناسـی ارشـد ودکرتی در دانشـگاه های کشـو،ر3 

مـورد ترجمـه وتالیـف کتـاب. لوح مقالـه برترروز جهـاين غذا ومـدال برنز فائـو1375، محقق منونه 

وزارت کشـاورزی 1378، مهنـدس برتـر دربیـن سـازمان هـای نظـام مهنـديس اسـتان های خراسـان 

1386، محقـق منونـه سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش وترویج کشـاورزی 1389، محقق منونه موسسـه 

تحقیقـات فنـی ومهندسـی کشـاورزی 1389، رئیـس بخـش منونه بخش تحقیقات فنی ومهندسـی 

1390، لـوح تقدیررئیـس مرکـز تحقیقات منونه توسـط رئیس محرتم سـازمان تحقیقـات 1391، لوح 

تقدیـر کانـون برتـر دانـش وصنعـت توسـط معاونـت علمـی وفنـاوری رئیـس جمهوری1391،لوح 

تقدیر رئیس مرکز تحقیقات منونه توسط رئیس محرتم سازمان تحقیقات  1392، لوح تقدیرتوسعه 

تجاري سـازي نتايج تحقيقات وايجاد اشـتغال وثروت توسـط رئیس محرتم سازمان تحقیقات1393،  

طـرح برتـر فناورانه جشـنواره فردويس1386، برنده لوح زرين پنجمن جشـنواره شـيخ بهايي1390، 

طـرح برگزیـده سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی 1391، طـرح برگزيـده کشـوری 

جشـنواره علـم تـا عمـل 1390،  بهبود کيفيـت نان وکاهش ضایعـات آن. ابداع بهبـود دهنده های 

آرد ، اسـتفاده از فنـاوری بهبـود دهنـده هـای آرد و نان. 

نام و نام خانوادگی:  مهدی كریمی

مرتبه علمی: عضو هیات علمی، دانشیار

رشته تحصیلی: علوم وصنایع غذایی

باالترین مدرک تحصیلی: دکرتی

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه 

فردوسی مشهد

محل خدمت: مركز تحقیقات وآموزش 

کشاورزی  و منابع طبیعی خراسان 

رضوی

پژوهشگران و فناوران برتر
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نام و نام خانوادگی:

علی محدثی

مرتبه علمی: محقق برنج

رشته تحصیلی: زراعت

باالترین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد کرج

محل خدمت: معاونت تحقیقات برنج 

مازندران، رییس ایستگاه 

تحقیقات برنج چپررس تنکابن

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
اصــالح و معرفــی برنــج پرمحصــول کیفــی رقــم شــیرودی کــه 6 ســال متوالــی )از ســال 

1390 تــا 1395( رکــوددار بیشــرتین عملکــرد در اراضــی شــالیزاری کشــور مــی باشــد. در 

راســتای امنیــت غذایــی و خودکفایــی در محصــوالت اساســی و اســرتاتژیک از جمله برنج، 

بــه نــژادی، اصــالح و معرفــی ارقــام پرمحصــول کــه از کیفیــت و بازارپســندی مطلوبی نیز 

برخــوردار باشــند، از اولویــت هــای بخــش تحقیقاتــی کشــور اســت. خصوصیــات برنــج 

رقــم شــیرودی عبارتنــد از كيفيــت مطلــوب پخــت، مقاومــت در برابــر بيــامري بالســت 

ــداری  ــوار و پای ــاقه خوار و برگ خ ــرم س ــت ك ــه آف ــبت ب ــل نس ــت، تحم ــيت بالي و ش

عملكــرد بــاال )میانگیــن عملکــرد شــش ســال اخیــر نزدیــک بــه 13 تــن در هکتــار شــلتوک 

ــه هــای  ــر متامــی منون ــن(. شــایان ذکــر اســت کــه در شــش ســال اخی ــط زارعی در رشای

ملــی تولیــد کننــده برنــج در کشــور، بــا برنــج رقــم شــیرودی رکــورد تولیــد را از آن خــود 

کردنــد. از دیگــر فعالیتهــای علمــی و تحقیقاتــی نامــربده عبارتنــد از مشــارکت در اصــالح 

و معرفــی 8 رقــم برنــج پرمحصــول بعنــوان مجــری؛ چــاپ 51 مقالــه علمــی پژوهشــی در 

مجــالت معتــرب داخــل کشــور، 5 مقالــه ISI، 49 مقالــه در هامیش هــا و کنفرانــس هــای 

معتــرب داخلــی و خارجــی؛ ترجمــه یــک عنــوان کتــاب و انتشــار بیــش از 70 فقــره گــزارش 

نهایــی بعنــوان مجــری و کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان مازنــدران در ســال 91  

پژوهشگران و فناوران برتر



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

208

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
- طراحی و ساخت ماشین خودگردان برداشت وش پنبه

- طراحی و ساخت ماشین خودگردان برداشت غوزه پنبه

- طراحی و ساخت شیکر برداشت میوه با قابلیت تغییر فرکانس، کورس و نوع حرکت

- طراحی و ساخت موزع مناسب برای کشت بذر خیسانده شده هندوانه

- طراحی و ساخت غربال سن گیر مخزن کمباین غالت

- طراحی و ساخت سیستم کاهنده pH آب آبیاری

- طراحی و ساخت ماشین برداشت گل زعفران

- طراحی و ساخت سیستم کشنده کمباین وش چین پنبه مدل پاماک

- ارزیابی فنی انواع ماشین های وارداتی برداشت پنبه

نام و نام خانوادگی: عباس مهدی نیا

مرتبه علمی: مربی پژوهشی

رشته تحصیلی: مکانیک ماشینهای 

کشاورزی

باالترین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران

محل خدمت: مرکز تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی خراسان رضوی

پژوهشگران و فناوران برتر
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رشکت دانش بنیان برتر

عنوان رشكت:

رشکت زیست فناوری ایتا صدرا

نام مدیر عامل: سعید سهیلی نیا

استان محل استقرار: استان فارس 

ایده محوری رشکت : تولید پایه های 

كشت بافتی عاری از ویروس

حوزه فعالیت: بیو تكنولوژی

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
استفاده از دانش فنی روز دنیا و علی الخصوص ایتالیا در تولید پایه های رویشی

بومی سازی دانش فنی در داخل کشور

استفاده از فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی

استفاده از ژرم پالسم های اصیل و عاری از ویروس از باغات مادری کشور ایتالیا

مترکز تولید با توجه به نیاز بازار

ایجاد و فعال سازی بخش تحقیق و توسعه با توجه به نیاز و اقلیم کشور

بهره گیری از کلیه اصول علمی و فنی در کار تولید

مشاوره علمی قبل از فروش

خدمات پس از فروش

برنامه  ریزی برای واردات ارقام سامل در رده بیسیک از ایتالیا جهت تولید "نهال شناسنامه 

دار"
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رشکت دانش بنیان برتر

عنوان رشكت: صنایع زیست فناوری كارا

نام مدیر عامل: سیامك علیزاده

استان محل استقرار: تهران

ایده محوری رشکت : فرآورده های 

بیوتكنولوژی، به عنوان 

حاصلخیزكننده های طبیعی خاك و سموم 

بیولوژیك

حوزه فعالیت: خاك و آب

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
رشکت صنایع زیست فناوری کارا در سال 1384 با هدف تجاری سازی تولید کود بیولوژیک موضوع 

اخرتاع "تکنولوژی تولید کود بیولوژیک از منبع باکرتی ازتوباکرت ایرانی" که در سال 1382 به ثبت 

رسیده بود،  بعد از اخذ مصوبه کمیته گسرتش صنعت، سازمان گسرتش و نوسازی صنایع با مشارکت 

40 درصدی رشکت لیدکو )وابسته به سازمان گسرتش( تاسیس شد. کارخانه و خط تولید فرمنتیشن 

با ظرفیت 12000 لیرت  که متاما توسط متخصصین داخلی طراحی و ساخته شده، با عنوان طرح 

ویژه وزارت صنایع در ابتدای سال 1388 توسط وزیر وقت صنایع افتتاح شد. در آذر ماه سال 1392 

این رشکت توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان رشکت دانش بنیان شناخته 

شد. در سال1391 محصول این رشکت موفق به دریافت گواهی عدم منع مرصف از وزارت جهاد 

کشاورزی شد.در سال 1393 محصوالت رشکت موفق به دریافت گواهی تطبیق محتوا و در سال 

1394 نیز کودهای زیستی این رشکت موفق به اخذ گواهی ثبت از اداره ثبت مواد کودی موسسه 

تحقیقات خاک و آب شد.این رشکت بعد از ارتقا محصوالت خود در سال 1390 موفق به صادرات 

5000 بسته کود بیولوژیک نیرتوکارا به کشور زیمبابوه شد. در سال 1391 این رشکت، براساس 

استاندارهای وزارت کشاورزی آمریکا )USDA/NOP(، وزارت کشاورزی ژاپن )JAS( و اتحادیه اروپا 

)EU( موفق به اخذ گواهی نهاده ارگانیک از رشکت CERES آملان شد. در هامن سال 45000 بطری 

از محصول نیرتوکارا طالیی به کشور ساحل عاج شد.  بعد از اثبات اثربخشی این محصول در سال 

1393 و براساس سفارش طرف تجاری رشکت میزان 300 هزار بطری نیرتوکارا طالیی به ساحل عاج 

صادر شد. از زمان تاسیس این رشکت تا کنون توسط بخش تحقیق و توسعه رشکت تعداد 6 محصول 

کود زیستی جدید به مرحله تولید رسیده و همچنین بعد از انجام تحقیقات الزم 4 محصول زیست 

مهارگر نیز به مرحله تولید پایلوت رسیده است. شایان ذکر است که رشکت صنایع زیست فناوری 

کارا  در سال 1388 به عنوان طرح برتر در حوزه صنایع پیرشفته توسط وزارت صنعت و معدن 

شناخته شد توسط وزیر وقت صنعت و معدن افتتاح گردید. از افتخارات دیگر این رشکت انتخاب 

طرح تولیدی این رشکت به عنوان طرح منتخب در بخش شکوفایی در سال 1389 در اولین جشنواره 

نوآوری و شکوفایی می باشد. همچنین در سال 1391 به عنوان کارآفرین برتر و در سال 1394 به 

عنوان کارآفرین برتر در حوزه زیست فناوری برگزیده شده است.  
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رشکت دانش بنیان برتر

عنوان رشكت: نگین بذر پارس

نام مدیر عامل: ملیحه كوچكی

استان محل استقرار: مركزی

ایده محوری رشکت :

تولید بذر لوبیا

حوزه فعالیت: بذر و نهال

فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
     بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش تولیــدات داخلــی در افزایــش درآمــد ملــی و توســعه 

کشــور عزیزمــان ایــران و همچنیــن افزایــش کیفیــت محصــوالت و صــادرات غیــر نفتــی 

در راســتای نیــل بــه خودکفایــی در زمینــه تولیــد انــواع بــذر اصــالح شــده لوبیــا ، رشکــت 

نگیــن بــذر بــه عنــوان رشکتــی دانــش بنیــان در ســال 1389 تاســیس و فعالیــت خــود را 

بــا هــدف کوشــش در ازدیــاد کشــت ، بهبــود کیفیــت و تولیــد انــواع بــذور اصــالح شــده 

لوبیــا درطبقــات مــادری و گواهــی شــده و توزیــع رسارسی آن ، ارائــه خدمــات مشــاوره 

ای ، فنــی و تخصصــی در زمینــه محصــول یــاد شــده بــه منظــور افزایــش تولیــد داخلی در 

ســال 1390 در شهرســتان خمیــن ، اســتان مرکــزی آغــاز منــود . ایــن رشکــت بــا شناســایی 

ــت شــده توســط موسســه  ــام ثب ــا و انتخــاب ارق ــد لوبی ــام جدی و بررســی مســتمر ارق

تحقیقــات اصــالح و تهیــه بــذر و نهــال کشــوردر اقلیــم هــای مختلــف ، بــذر مناســب را 

بــه کشــاورزان معرفــی مــی منایــد. شــاهد ایــن ادعــا اخــذ لــوح تقدیــر و تندیــس هامیــش 

ــنواره   ــور در جش ــن حض ــته و همچنی ــع وابس ــروری، و صنای ــاورزی، دامپ ــوری کش کش

نشــان حامیــت ملــی در 1391  مــی باشــد. ماموریــت رشکــت نگیــن بذربــا اتــکاء بــه ذات 

الیــزال الهــی و بــه پشــتوانه کارکنــان متعهــد و دانــش پــژوه و توامنندیهــای روز افــزون 

تولیــدی و تحقیقاتــی خــود ارائــه راهکارهــای صحیــح کاربــردی و فنــی ، حفــظ رشایــط 

رقابتــی در کشــور و منطقــه ، توجــه ویــژه بــه درخواســت و نیازهــای زارعیــن منطبــق بــا 

آخریــن اســتانداردهای بــذری مرتبــط ومناســب تریــن فــن آوریهــا، نوآوریهــا و دســتاورد 

هــای علمــی روزایــران و جهــان همــواره در رشکــت برقــرار خواهــد بــود . برخــی اهــداف 

مهــم رشکــت عبارتنــد از:

ارتقاء روز افزون سطح کیفی محصوالت و خدمات ویژه به متقاضیان بذر .

بهبــود مــداوم و مســتمر فرآینــد هــای سیســتم مدیریــت کیفیــت و کمیــت متناســب بــا 

نیــاز بــذر داخــل و خــارج 
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رشکت دانش بنیان برتر

افزایش تنوع تولیدات به منظور پاسخگویی به نیاز های روز افزون زارعین و متقاضیان . 

ارتقاء سطح آگاهی و دانش تولید کنندگان بخش کشاورزی در زمینه زراعت لوبیا . 

پاسخگویی دائم به نیازها و سئواالت مرتبط با محصول هدف . 

کمک به تحقیقات راهربدی جهت دسرتسی به فن آوریهای نوین کشت و زرع با حداقل نهاده ها 

تولید و فرآوری بذر اصالح شده لوبیا به هر مقدار که مورد نیاز معاونت زراعت باشد 

در صورت لزوم و تایید مراجع ذیصالح واردات وصادرات بذر  



برترین های شرکت مادر تخصصی 

بازرگانی دولتی ایران
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شاخص های انتخاب:
و 	  داخلــی  تولیــد  گنــدم  تــن  میلیــون  خریــد 11/5 

پرداخــت بیــش از 147 هــزار میلیــارد ریــال بهــای گنــدم 

ــاورزان ــه کش ب

خریــد بیــش از 200 هــزار تــن انــواع دانــه هــای روغنــی 	 

کلــزا، ســویا، آفتابگــردان و گلرنــگ در رسارس کشــور

تامین و تنظیم مناسب بازار کاالهای اساسی کشور	 

علی قنربی

معاون وزیر، رییس هیات مدیره

و مدیرعامل رشکت بازرگانی دولتی

برترین های رشکت 
مادر تخصصی بازرگانی 

دولتی ایران
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حسن عباسی معروفان

ــره و معــاون بازرگانــی داخلــی رشکــت بازرگانــی  ــات مدی عضــو هی

دولتــی ایــران

سیاوش حسین پور

مدیرعامل رشکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 )استان خوزستان(

شاخص های انتخاب:
مدیریت عالی خرید تضمینی 11/5 تن گندم در سالجاری	 

مدیریت عالی خرید تضمینی دانه های روغنی	 

مدیریت تامین و توزیع و تنظیم بازار کاالهای اساسی رشکت	 

شاخص های انتخاب:
ــن در 	  ــون ت ــد 1/4 میلی ــا خری ــدم ب ــی گن ــد تضمین ــه نخســت خری کســب رتب

ــالجاری س

کسب رتبه نخست خرید دانه روغنی کلزا در کشور	 
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حمید رضا علی محمدی

مدیرکل رشکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان

شاخص های انتخاب:
خرید یک میلیون 364 هزار تن گندم تولید داخلی و کسب رتبه دوم خرید در کشور	 

کسب رتبه نخست خرید دانه روغنی سویا و رتبه دوم خرید دانه روغنی کلزا در کشور	 

شاخص های انتخاب:
خریــد تضمینــی بیــش از 860 هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان به قیمــت تضمینی 	 

و کســب رتبــه چهارم کشــوری

جامل صالحی

مدیرکل رشکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان

 معرفی کتاب
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 معرفی کتاب
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ــای  ــش تئوری ه ــرص پیدای ــا ع ــرص بحران ه ــه ع ــه همیش ــد ک ــن باورن ــر ای ــوفان ب فیلس

جدیــد بــوده  اســت. بدین ســان بحــران آبــی در کشــور مــا ارائــه تئوری هــای جدیــد بــرای 

ــان دکــرت علیرضــا کوچکــی  ــد. آقای ادامــه راه دشــوار کشــاورزی در کشــورمان را می طلب

و دکــرت محمــد خواجــه حســینی از اعضــاء هیــأت علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 

فردوســی مشــهد بــا درک عمیــق ایــن بحــران از ســه ســال پیــش در پــی یافــنت مانیفســتی 

بــرای بخــش کشــاورزی کشــور بــوده و بــا گردآوری بیســت و یک تــن فرهیختــه و دردمند 

مرکــب از نســل های باتجربــه و نیــز بکارگیری جوانان مســتعد امــروز از دانشــگاه و مراکز 

پژوهشــی کشــور بــه تدویــن و تألیــف کتــاب حــارض بــه صــورت تــک نگاشــت برآمدنــد و 

انتشــارات جهــاد دانشــگاهی مشــهد کــه همــواره پیشــتاز نــرش کتــب زیســت محیطــی و 

کشــاورزی پایــدار در ایــران بــوده اســت، انتشــار آن را به عهــده گرفــت. کتــاب با کنکاشــی 

از وضعیــت اقلیــم ایــران کــه خشــکی جــزء الینفــک آن اســت آغــاز می شــود و بــه کــم 

بارانــی کشــور مــا می پــردازد و از ناهمگونــی زمانــی بــارش آن، دســت مایــه اندکــی کــه 

نیــاکان مــا بــا درک انــدک بودنــش، فناوری هــای متنوعــی از جملــه سیســتم های مدبرانــه 

دیــم و دیــم کاری و قنــات را بــرای اســتفاده مؤثــر از آن در طــول تاریــخ کشــاورزی پــر بار 

معرفی اجمالی 
کتاب » زراعت 
کم آب در 
ایران: راهبردها 
و کاربردها«

دکرت محمد خواجه حسینیدکرت علیرضا کوچکی
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خــود ابــداع منودنــد. بــا ایــن پیشــینه تاریخــی، کتــاب ســپس بــه 

وضــع فعلــی آب و ترســیم آینــده آن در کشــاورزی و اســتفاده از 

آب هــای غیــر متعــارف بــه عنــوان رضورتــی بنیادیــن بــرای ادامــه 

کشــاورزی در کشــورمان می پــردازد و پیامدهــای تغییــر اقلیــم را 

ــازی  ــرار داده و مدلس ــه ق ــورد توج ــی م ــای زراع ــر بوم نظام ه ب

تولیــد را در رشایــط کــم آبــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیش بینــی 

آینــده و لــزوم اتخــاذ راه کارهایــی بــرای حــل مشــکالت پیــش روی 

ارائــه می دهــد. در بخــش بعــدی نگاهــی بــه تکامــل گیاهــان در 

ایــن نقطــه از جهــان و ســازگاری های مورفولوژیکــی، آناتومیکــی، 

ــا  ــا و خشــکی کشــور م ــه گرم ــاً ژنتیکــی ب فیزیولوژیکــی و نهایت

درس هــای عــربت انگیــزی را بــرای بهره گیــری از آن در کشــاورزی 

در پیــش روی مــا قــرار می دهــد. نگاهــی کــه می توانــد در 

صــورت عملــی شــدن آن پایــداری زیســنت مــا در ایــن نقطــه کــم 

ــد. در  ــن منای ــدود تضمی ــی مح ــا جمعیت ــه ب ــان را البت آب از جه

ــاری در گیاهــان زراعــی  ادامــه جنبه هــای فیزیولوژیکــی کــم آبی

ــر رضورت  ــاب ب ــه اســت. ســپس کت ــرار گرفت مــورد موشــکافی ق

ــردازد و  ــی می پ ــم آب ــر ک ــی ب ــک الگــوی کشــت مبتن طراحــی ی

ــورد  ــی م ــات جهان ــری از تجربی ــا بهره-گی ــر را ب ــن ام ــی ای مبان

ــت  ــزه و کش ــت پایی ــه کش ــد. در ادام ــرار می ده ــر ق ــان نظ امع

نشــائی از جملــه راهکارهــای فنــی و علمــی بــرای رصفــه جویــی 

در مــرصف آب در کشــاورزی ارائــه گردیــده اســت. اســرتاتژی 

هایــی کــه مــی توانــد کشــاورزان را قــادر ســازد کــه بــا مــرصف 

آب بــه مراتــب کمــرت، غــذای بیشــرتی تولیــد و بــر رس ســفره مــا 

بیاورنــد. توجــه بــه پتانســیل عظیــم نهفتــه در گیاهــان دارویــی 

ــز در ایــن  ــه رشایــط کــم آبــی نی ــران و ســازگاری هــای آنهــا ب ای

کتــاب مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه هــم بــه تهیــه مــواد 

اولیــه بــرای بخــش دارویــی و پزشــکی مــدرن کشــور کمــک کنــد 

و هــم در طــب ســنتی کــه امــروزه بــه برکــت ســابقه تاریخــی آن 

کــه بــه نوابغــی چــون ابوعلــی ســینا می رســد در خدمــت ســالمت 

جامعــه قــرار گیــرد. پایــان بخــش کتــاب توســط یکــی از هموطنان 

ــی مشــغول  ــه در خــارج از کشــور ســال های طوالن ــا ک ــی م ایران

ــوص  ــی در خص ــان انگلیس ــه زب ــد ب ــق می باش ــس و تحقی تدری

ــر و درســت از کودهــای شــیمیایی در رشایــط کــم  اســتفاده مؤث

آبــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت کــه شــاید رسآغــاز راهــی 

باشــد کــه مــا تولیــدات علمــی کشــورمان را بــه زبــان هــای زنــده 

دنیــا نوشــته و در صحنــه بیــن املللــی در معــرض دید دانشــمندان 

ســایر کشــورهای جهــان قــرار دهیــم.

ــد  ــل جدی ــرای نس ــی ب ــا الگوی ــی م ــه کار جمع ــت ک ــدا اس امی

ــال  ــاری و احســاس مســئولیت بیشــرت در قب در همــکاری و همی

مشــکالت اجتامعــی کشــورمان باشــد و ایــن قــدم انــدک مقبــول 

ــاد.  ــن ب ــد کــه چنی ــد. امی درگاه حــق افت



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


