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نشانی :تهران ،خیابان آزادی ،بین چهار راه نواب و رودکی ،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،دبیرخانه ستاد شناسایی،

انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

کمیتههای فنی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کمیته فنی زراعت و
مکانیزاسیون کشاورزی

رئیس کمیته:
مهندس ابوالفضل ریحانی

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
 آهک پز ،فرهاد
احمدی فر ،محمد
ادیبی ،شایگان
اطاعتی ،مریم
اقدامی ،محمد
اله قلی پور ،مهرزاد
امامی آل آقا ،الهه
باقری ،محمدرضا
بکوردی ،صدیقه
پاد ،بهنام
پیری ،حسین
پیشگاهی ،کمال
پیرصالحی سید مهدی
تنوره ،منصور
توکلی نیک ،مرتضی
جاسمی ،سید شهریار
حداد ،علی
حسنیان خشرو ،حمید
حسین پور ،ابراهیم
حسینی ،سیده فرزانه
حکمی ،مسعود
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خسرو بیگی ،مریم
داداشیان نیکرودی ،عاطفه
رجایی ،محمد رضا
رحمانی ،آیدا
رضائیان ،رابعه
ریحانی ،ابوالفضل
زارعیان ،عباس
زلقی ،فرزاد
زمانی ،محمدجواد
سعادت نژاد ،داود
سلیمانی ،محرم
سنجابی ،سجاد
سهرابی ،سهراب
شریفی ،رضا
صفری نوده ،علی اکبر
عبدی ،حمید رضا
عزیزی ،فرهاد
علی سعیدی ،محمدرضا
فرد ،سیمین
قزوینی ،حبیب اله
قهرمانیان ،غالمرضا

کاکاوند ،حسین
کلهر ،خسرو
گیلوری ،حمید رضا
متعبد ،جعفر
میر ،ملیکا
مفیدیان ،سیدمحمدعلی
نادری عارفی ،علی
یوسف آبادی ،ولی ا...
یوسفی ،یوسف

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

کمیتههای فنی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کمیته فنی باغبانی

رئیس کمیته:
مهندس غالمرضا ضیایی

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
احمدپور ،اندیشه
امامی ،محمود
ایمانی ،علی
آقاسی ،شهرزاد
آل محمد ،علی امیر
بنی فاطمه ،سیدمجید
بوذری ،ناصر
پوربقائی کرمانی ،سیده سعیده
پوریانژاد ،فرزانه
پهلوانی ،حسین
تقوی ،غالمرضا
تنوره ،منصور
جعفری فشارکی ،محمد
جاللی ،پیمان
جلیلی مقدم ،زهرا
حاج علی محمدی ،سیمین
حاج نجاری ،حسن
حبشی ،معصومه
حبیبی ،داوود
حسینی ،سیده فرزانه
حکم آبادی ،حسین

خسروبیگی ،مریم
خوشکام ،صغری
داوودی ،سیدعلی اکبر
دولتخواه ،فلورا
رضایی کلج ،یوسف
رمضان زاده ،شیده
زینانلو ،علی اصغر
سلیمانی ،اصغر
سلیمانی ،زهرا
سلیمانی ،محمد
سنائی ،محمد
شرافتی ،ابراهیم
شفیعیان ،افشین
شوندی ،افسانه
ضیائی ،غالمرضا
عباس آبادی ،مهرنوش
عزیزی ،اصغر
فتاحی فر ،الهام
فدائی اقدم ،محمد
فرجی ،مهدی
کاکاوند ،حسین

مرادی بهجو ،علی
نجاری ،اکبر
نظامی ،سیدرضا
هداوند ،نبی
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کمیتههای فنی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کمیته فنی دام ،طیور و آبزیان

زیر کمیته دام و طیور

رئیس کمیته:

مهندس حسین پیری زیرکمیته شیالت و آبزیان

رئیس کمیته:
مهندس حسین پیری

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
آقاشاهی ،علیرضا
اسد زاده ،نادر
اسفندیاری ،علی
اسکافی نوغانی ،امیرحسام
افخاری ،مهدی
افروزان ،هوشنگ
امیرحاجلو ،سعید
امینی ،امید
ایقایی ،وحید
برازنده ،هادی
باللی ،لیالسادات
پاپی  ،نادر
پدمرنگ ،رقیه
پردل ،عزیزاله
پهلوان شریفی ،افشین
پیری ،حسین
تاج آبادی ،ناصر
تکمیلی ،مهدی
تهرانی ،فاطمه سادات
توحیدی ،داریوش
توکلی ،مجید
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جعفری ،ابراهیم
حاجی حسینی ،آرش
حبیب کاظمی ،فریبا
حسینی ،سید عبداهلل
حیدری ،محمودرضا
دنیایی مبرز ،مجید
راهنورد ،علی
رجاآبادی ،سعید
رشادت ،حسن
زبده ،محمدرضا
سعیدی ،بیژن
سمواتی ،مهدی
صفابخش ،محمدرضا
طهماسبی ،غالمحسین
ظاهری ،فریبا
عابدین ،پونه
عبدالهی ،داراب
علیزاده قمصری ،امیرحسین
علیمحمدی ،ابراهیم
علیوردی نسب ،رامین
فریور ،بیژن

کارپسند ،شهناز
کاظمی ،علی
کوهکن نژاد ،محمدرضا
کیانزاد ،داوود
الهیجانی ،هاله
لطف الهیان ،هوشنگ
محقق ،علیرضا
مقدسی ،جعفر
موسوی ،سید مسعود
مویدی بنان ،عباس
میرزایی ،فرهاد
ناجی زواره  ،احمد
هوشمندی ،علی محمد

الهی ،محمدحسن
ایزدی ،علی
باشتی ،طیبه
بیگی ،علی
پیری ،حسین
توکلی ،ترانه
تهرانی ،فاطمه سادات
حقیقی ،عادل
جلیل پور ،جلیل
رجاآبادی ،سعید
رجایی ،فریبرز
رجبی ،نادر
سیدی قمی ،سید کاظم
شیری ،اژدر
صفابخش ،محمدرضا
غالمرضا شیرازی ،جواد
کرمی راد ،ناصر
معدنی ،وحید
موسوی ،سیدابراهیم
یاری ،علیمحمد
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کمیتههای فنی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کمیته فنی
آموزش و ترویج کشاورزی
رئیس کمیته:
مهندس مسعود پیروشعبانی

کمیته فنی
منابع طبیعی و آبخیزداری

رئیس کمیته:
مهندس علی اصغر پالوج

اکبری ،سمانه
اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
پالوج ،علی اصغر
ضیائی ،حبیب ا...
ابراهیمی ،عبدالعلی
حسینی ،طیبه
مالحت
گیالنی،
عبداللهی
ابراهیم نژاد ،مهدی
حسینی ،عزت اهلل

عزیزپور ،محمود
اقدسی ،سحر
خان احمدی ،ناهید
درویش ،امیر کیوان
علیمحمدی ،ابراهیم
برقعی ،سیدمحمدتقی
رجبی ،پروانه
غالمی ،حسام الدین
بکوردی ،صدیقه
رحمانی ،راضیه
فتحی ،افراسیاب
باللی ،لیالسادات
رستار ،احمد
قاسمی ،رشیده
بنکدار ،طاهره
شعبانی عمران ،تورج
قباخلو ،رمضانعلی
پیری ،حسین
عاشوری ،پرشاد
مرادی ،محسن
تقی پور ،فریبا
گیلوری ،حمید رضا
ملکی ،عباس
توکلی ،لیال
وجودی ،راضیه
مداحی ،مهری
حبیب کاظمی ،فریبا
رسولی ،محسن
مهاجری ،مرتضی
حسنی ،رضا
رجبی فر ،بابک
مهیاری تفنگچی ،زهره
حسینی ،سیدرضا
شفقتی ،مهدی
زیبا
زاده،
نورعلی
رضا
ذبیحی طاری،

قاسم زاده ،رحمت
یزدانی ،مریم
رحمانی ،محمد
شمس ناتری ،علی
سعیدیان ،حسین
غالمی ،عارف
شریفی اسدی ،عباس
محمدی ،عبدالحمید
مسچی ،مهدی
صفری ،سعید
صابری ،علی اکبر

کمیته فنی بازرگانی و
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
رئیس کمیته:
مهندس حمیدرضا گیلوری

اسالنی ،کامبیز
پالوج ،علی اصغر
حسنی مقدم ،مجید
خداوردیان ،مجیدرضا
رفعتی ،محسن
رحمانی ،صفت اهلل
ریحانی ،ابوالفضل
ضیائی ،غالمرضا
علی محمدی ،ابراهیم
گیلوری ،حمیدرضا
مزید آبادی ،ندا
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کمیتههای فنی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کمیته فنی
محصوالت گواهی شده و ارگانیک
رئیس کمیته:
مهندس محمد شریفی مقدم

کمیته فنی
آب و خاک

رئیس کمیته:
مهندس مسعود سیدی نیاسر

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
اسحاقی ،سید رضا
پیری ،حسین
حسینی ،سیده فرزانه
صفاییان ،حسن
قریشی ،سید مهدی
ریحانی ،ابوالفضل
ضیایی ،غالمرضا
کریمی ،محمدحسین
شاکری ،محمدعلی
شریفی مقدم ،محمد
عصار ،محسن
اقدامی ،افسانه
مهدوی ،وحیده
محسنی ،علی
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ابراهیم پور ،رمضانعلی
احسان زاده ،محسن
اکبری ،مهدی
باغانی ،جواد
بینا ،الدن
خازنی اسکویی ،محمد
خانی ،امیر محمد
سیدی نیاسر ،مسعود
صدیقی ،حسن
عبدی ،محسن
غفاری ،محمد نبی
قیصری نسب ،عبداهلل
کمالی پاشاکالتی ،محمد اسماعیل
گرجی ،علی
محرابیان ،حمید رضا
مصاحبی ،مهران
مقدم ،وحید
ملکی ،فرهاد

کمیته فنی
تشکل هاي کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس کمیته:
دکتر جواد قاسمی

احمدیفر ،محمد
ادیب ،مرتضی
بخشی ،علیاکبر
بهنود ،ملیحه
پرتویی ،ودود
جواهری ،فرهاد
جهانپناه ،بیژن
حسینی ،طیبه
دهقان ،ستار
رضایی ،ماشااهلل
ریحانی ،ابوالفضل
زارعیان ،عباس
عاشوری ،پرشاد
غالمی ،حسامالدین
قاسمی ،جواد
محبوبی ،مهین
ناوی ثانی ،رویا
وهابزاده ،مجتبی
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کمیته پشتیبانی

کمیته اجرایی

رئیس کمیته:
دکتر سید کریم موسوی

رئیس کمیته:
دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

کمیته مستند سازی
رئیس کمیته:
مهندس علیرضا سیداسحاقی

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
کامبیز اسالنی
سید رضا اسحاقی
هوشنگ افروزان
سمیرا انواری
صدیقه بکوردی
علی اصغر پالوج
حسین پیری
مسعود پیروشعبانی
جمشید پیشکار
جهانبخش تقیپور
رمضانعلی قباخلو
غالمرضا ضیایی
سعید رجاآبادی
مسعود سیدی نیاسر
ابوالفضل ریحانی
مریم خسروبیگی
حمیدرضا گیلوری
محمدرضا صفابخش
سیده فرزانه حسینی

فرهاد جواهری
فریبا حبیبکاظمی
 ابراهیم جعفری
جواد قاسمی
ابراهیم علی محمدی
ناهید خاناحمدی
رضا حسنی
محمد شریفی مقدم
حسام الدین غالمی
حسین مختاری جوینده،
محمد صفاری
پرشاد عاشوری
مهدی فرجی
محمدرضا قدسی
ماشاهلل خوشنود
سارا باباییان
نسرین حسنی

غالمعلی علیرضایی
علیرضا صمدی نیکوزاد،
خدارحم ملکی
ایمان میروردیزاده
رمضانعلی قباخلو
محمد مقیسه
عباس اصغرینژاد
سعید بیات
سعید شتابی
صالح هادی
مهدی علیمرادنژاد
مریم اکبرزاده
مرتضی یزدانی

کمیته اطالع رسانی
رئیس کمیته:
مهناز نصراللهی

 اکبر امیرور
مهدی فیروزیار
زهرا مخبریان

فتح اهلل بهرامی
شیوا پارسانیک
نصیبه پورفاتح
مونا خیرآوران
نوشین رمضانی
محمد روستایی
مهدی ساروقی
افسانه شایسته
بهزاد عموجعفری
فرشید فهیم
شبنم قبادی مقدم
سباسادات کرمانی پوربقائی
علیرضا محنتی
پیام رضا محمدی
سینا مقدم
ویدا همتی
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سخن نخست

علی اکبر مؤیدی

معاون سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی و
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

بخش کشاورزی از ارکان زیربنایی و مهم اقتصادی کشور است که با برخورداری از قابلیت ها و مزیت های
نسبی فراوان ،سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی ،ایجاد اشتغال ،تأمین امنیت غذایی کشور و صادرات
غیرنفتی دارد .تامین امنیت غذایی کشور ،همواره مرهون زحمات و تالش های گرانسنگ کشاورزان و
بهره برداران این مرز و بوم است .در این راستا موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،به عنوان متولی توسعه
سرمایه های اجتماعی و انسانی بخش کشاورزی ،با بسیج ظرفیت ها و منابع در اختیار و همکاری و تعامل
با سایر کنشگران اثرگذار از قبیل تحقیقات ،بخش های دولتی و غیردولتی نقش مهمی را در توانمندسازی
عوامل دخیل در فعالیت های کشاورزی به عهده دارد.
ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به طیف وسیعی از مخاطبان ،اعم از کارشناسان ،مروجان ،کشاورزان
و بهره برداران عرصه های تولیدی و سایر فعاالن این حوزه ،ضمن افزایش دانش فنی متناسب با نیاز و
کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و ارتقای بهره وری عوامل تولید را
ارتقاء مهارت های ذینفعان ،بهبود ّ
به ارمغان آورده است .در این میان تعدادی از بهره برداران نقش الگویی و سرمشق حرفه ای را برای سایر
همکاران خود ایفا می کنند .قدر مسلم ،حضور این قشر ممتاز در جامعه کشاورزی پیام آور نقش بی بدیل
آموزش و ترویج در توفیقات بخش کشاورزی کشور است.
قهرمانان و نمونه های ملی بخش کشاورزی ،با وجود انواع کاستی ها و تنگناهای شغلی ،همچنان با
اراده ای پوالدین و عالقه مندی به کسب فنون و دانش روز ،به نحو احسن از منابع خدادادی بهره برداری
می کنند و در واقع الگوهای عملی و واقعی بهره وری در بخش کشاورزی هستند .بی شک شناسایی،
معرفی و قدردانی از این قهرمانان ملی ،اولین قدم برای حرکت به سمت توسعه پایدار کشاورزی
است .در سال جاری ،این فرآیند با تالش همکاران دفاتر مختلف موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،
به ویژه دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در تعامل نزدیک با بخش های اجرایی ،تحقیقاتی و
تشکل های کشاورزی در تمامی سطوح ملی و استانی صورت گرفته است .بدین وسیله از همکاران عزیز
و دست اندرکاران محترم که با تالش شبانه روزی در طول یک سال گذشته برای موفقیت این برنامه
اهتمام ورزیدند ،صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.
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پیام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

کاظم خاوازی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی

وظیفه اصلی بخش کشاورزی ایجاد امنیت غذایی توام با حفظ منابع پایه تولید و رعایت مالحظات زیست
محیطی است .وظیفهای که کشاورزان نمونه یکی از بهترین مصادیق تبلور آن هستند .قهرمانانی که در عین
دستیابی به رکودهای عالی تولید و بهرهوری باال توانستهاند معیارهای کشاورزی پایدار را به بهترین وجه رعایت
و در جنبههای مختلف حرفهای و اثربخشی در جامعه روستایی ،الگویی مناسب باشند .امروزه تحوالتی چون
حساسیت
تغییرات اقلیمی ،بحران آب ،محدویت زمینهای قابل کشت ،افزایش جمعیت و ارتقای آگاهی و
ّ
مردم نسبت به بهداشت و سالمت غذا ،دستیابی به امنیت غذایی پایدار را دشوار ساخته است .در عین حال
دستیابی به امنیت غذایی پایدار بدون تکیه بر دانش و فناوریهای نوین و متناسبسازی آنها برای شرایط
کشور ،ممکن نبوده و کاربرد دانش و فناوری بدون توجه به منابع انسانی و نیروی انسانی ماهر ،دانا و مجرب
در بخش کشاورزی امکانپذیر نیست.
بدیهی است کاربرد مؤثر دانش اعم از دانش بومی یا دانش جدید از سوی کشاورزان نیازمند «مدیریت
دانش» است .در همین راستا در مجموعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی تالشهای گستردهای
در زمینه مدیریت دانش یا تولید و ترویج دانش انجام میگیرد و تالش شده تا زمینه بهبود مدیریت دانش با
بهرهگیری از فناوریهای نو فراهم شود .مدیریت دانش در بخش کشاورزی متاثر از مولفههای متعددی است،
اما ارتباط پویا و هماهنگ تحقیق ،آموزش و ترویج و جامعه کشاورزی و روستایی یکی از مهمترین لوازم آن
به شمار میرود .اجرای طرحهای گوناگون پژوهشی در محصوالت مختلف زراعی ،سادهسازی و ترویج آنها با
انواع روشهای ترویجی ،بخشی از این تالشهاست که با همکاری مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و بخشهای
مختلف مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی انجام میپذیرد .بکارگیری یافتهها و دانش کشاورزی که در بسیاری
ش مشترک محققان ،مروجان و بهرهبرداران است بدون روشنبینی و سختکوشی
از موارد حاصل تعامل و تال 
کشاورزان عزیز میسر نخواهد شد.
امید است مراسم تجلیل از نمونههای برتر بخش کشاورزی که تبلور کاربرد مناسب دانش توسط نخبگان بخش
کشاورزی است بتواند گوشهای از تالشهای شبانهروزی کشاورزان و دست اندرکاران گرامی را ارج نهد و موجبات
دلگرمی سربازان خط مقدم اقتصادی ،مروجان ،پژوهشگران و همه دلسوزان بخش کشاورزی را فراهم نماید.
کاظم خاوازی
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وزارت جهاد کشاورزی
به نام خداوند جان و خرد
		
ستایش کنم ایزد پاک را
وزارت جهاد کشاورزی

18

که دانا و بینا کند خاک را

با توجه به اهمیت بخش كشاورزي در دستيابي به امنيت غذايي ،حفظ اشتغال پايدار ،تامين
بخش قابل مالحظهاي از مواد اوليه صنايع به عنوان پایدارترین بخش اقتصادي بوده و جايگاه ويژه
آن در توسعه ملي همواره مورد توجه تمامي دولتها و جوامع ميباشد .بدينخاطر توجه و مراقبت
از دستاوردهای این بخش در سر لوحه اقدامات ملی قرار دارد.
در بخش کشاورزی ،تأمين امنيت غذايي به مفهوم تولید و عرضه غذای کافی و مقرون به
صرفه است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،در اصول سوم ،بیست و نهم و چهل و سوم،
ضرورت تامین نیازهای اساسی ،رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه ،رفاه
فردی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است .تبلور این رویکرد در سیاستگذاریهای ملی در
قالب «سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی» برنامههای مختلف
توسعه از جمله برنامه ششم به خوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد جمهوري اسالمي ايران به مقوله
امنيت غذايي مي باشد .موضوع قابل توجه در امنیت غذايي فرابخشی بودن آن است كه نیازمند
ارتباط ،تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیربخشهای مختلف است .لذا مجموعهاي از
عوامل همچون سیاست ارتقای بهرهوری در تولیدات کشاورزی و اصالح الگوي كشت ،نظام فرآوری
و توزیع مواد غذایی ،مدیریت منابع تولید ،الگوی مصرف ،نظام یارانه کاالهای اساسی ،وضعیت
اشتغال و توزیع درآمد ،تجارت خارجی و باالخره فرهنگ تغذیهاي بر امنيت غذايي اثر میگذارد.
گستردگي بخش كشاورزي و پراكندگي واحدهاي توليد موجب گرديده كه امر خدماترساني
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وزارت جهاد کشاورزی

و تأمين و تدارك نهادهها و بازار محصوالت كشاورزي و همچنین تشکیل سرمایه در این بخش
با وجود گستردگی و پراکندگی بخش از مزرعه تا سفره ،امری دشوار ،پیچیده و نیازمند همکاری
بخشهای خصوصی و پشتیبانی دولتباشد .در این راستا ایجاد زنجیرههای تولید و مراقبت از روند
تولیدات و بازارهای هدف در کنار توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی به ویژه صنایع تبدیلی
و همچنین تقویت تشکلها و برنامههای دانش بنیان ،میتواند به ثبات قیمتها و ایجاد بازار امن
برای حمایت از تولیدکنندگان و نیز مصرفکنندگان کمک نماید.
حاصل برنامهها و تالشهای بخش کشاورزی با تکیه بر پتانسیل بینظیر بهرهبرداران این
بخش در حوزه امنیت غذایی ،تولید بیش از  120میلیون تن محصول کشاورزی و افزایش ظرفیت
سردخانهها به بیش از پنج میلیون تن و استمرار خودکفایی گندم و صادرات ساالنه بیش از شش
میلیارد دالر محصوالت کشاورزی و غذایی میباشد و تالش برای پایداری تولید از ضروریات بخش
بهرهوری آب و افزایش
کشاورزی است .توسعه گلخانهها ،توسعه تولید ماهی در قفس ،افزایش 
ضریب مکانیزاسیون از جمله موضوعاتی است که پایداری و سالمت تولید را به دنبال خواهد داشت.
اکنون در آستانه سی و چهارمین دوره معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی،
ضمن تبريك به عزیزانی که به عنوان قهرمانان تولید ،تالشهايشان در شرايط تحريمهاي ظالمانه
به بار نشسته و ثمره شيرين آن در رشد مثبت اقتصادي كشور به ظهور رسیده ،از خداوند منان
براي جامعه بزرگ فعاالن ،بهرهبرداران و کشاورزان ،آرزوی توفیق روزافزون داریم.
وزارت جهاد کشاورزی
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 )1ضرورت و اهداف انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخشهای تولیدی کشور ،متولی اصلی در حوزه تأمین امنیت غذایی به شمار میرود.

در این فرآیند ،نیروی انسانی دارای نقشی محوری در توسعه پایدار بخش کشاورزی است و به تمامی کارگزاران این بخش و

تولیدکنندگان آن ،به عنوان توانمندیهای بالقوه در عرصه امنیت غذایی نگریسته میشود که باید در جهت رشد و شکوفایی این

توانمندیها و تبدیل آنها به قابلیتهای بالفعل تالش شود .وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد زمینه ترغیب فعاالن عرصه
تولید کشاورزی در سطح کشور ،توجه مسئولین ،تصمیمسازان و تصمیم گیران کشور به وضعیت کشاورزان ،ایجاد زمینه برای ارائه
کمبودها و مشکالت کشاورزان ،معرفی تولیدکنندگان برتر بخش و فراهم نمودن بستری الگوساز برای تأسی سایر بهره برداران،

همه ساله نسبت به شناسایی ،انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر اقدام می نماید.

بدون شک ،انجام این امر مهم در راستای دستیابی و تحقق اهدافی است که اهم آن ها را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

ارج نهادن به زحمات و تالش روستائیان ،تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ارتقای شأن و جایگاه و اهمیت

حرفه و شغل کشاورزی در جامعه.

ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغالن بخش کشاورزی و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده تولیدی.

معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد در بین تولیدکنندگان ،روستائیان و عشایر به منظور الگوبرداری سایر تولیدکنندگان و

بهرهبرداران.

طرح مسائل و مشکالت روستائیان درسطوح ملی ،استانی ،شهرستانی و محلی با مسئولین مربوطه.

خارج نمودن تولیدکنندگان ،روستائیان و عشایر از انزوا و آشنا نمودن آنان با حقوق خود به وسیله ایجاد تشکل های صنفی.

فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات.

تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی در مناطق روستایی.

فراهم نمودن زمینه مساعد به منظور برقراری ارتباط تولیدکنندگان با مسئوالن عالی رتبه کشوری.

بر همین اساس و در راستای الگوسازی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،این مهم بیش از سه دهه به عنوان

یکی از فعالیت های خطیر وزارت جهادکشاورزی محسوب می شود .نگاه اجمالی به سوابق بررسی فرآیند شناسایی و انتخاب
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نمونه های ملی کشاورزی و منایع طبیعی ،بیانگر این واقعیت است که در طی بیش از سه دهه ،این فرآیند نیز همگام با تحوالت و
فناوری های نوین در بخش کشاورزی ،تنوع محصوالت و توسعه فناوری های نوین ،به نحو چشمگیری توسعه یافته است .به طوری
که شاهد تعدد رشته های در هر یک از زیر بخش ها میباشیم .این افزایش ،ساماندهی منسجم تر و کار کارشناسی بیشتری را طلب
مینماید .در این راستا ،دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی ضمن بهره گیری و مشارکت بخش های اجرایی ،موسسات تحقیقاتی

و استانها ،زمینه های انتخاب اصولی و منسجمتر را فراهم نمود .نمودار زیر نمایانگر توسعه حجم کار در سنوات اخیر می باشد.
166

158

180
160

153

140

118

120
100

81
64

56

80

45

40

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

60

40
20
0

نمودار شماره  -1مقایسه تعداد نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی طی سال های 1390-98

21

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

 )2فرآیند شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در

سال زراعی 1397 -98

در سال زراعی  1397-98فعالیت ستاد شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابعطبیعی براساس
روال همه ساله از شروع فصل زراعی آغاز شد و ستادهای شهرستانی ،استانی و ملی بر حسب وظیفه مندی خاص خود به شناسایی
و ثبت نام از داوطلبان و کاندیداهای برتر در سطوح و رشتههای مختلف اقدام نمودند .به منظور ساماندهی ،مکانیزه کردن و
در نهایت تسهیل فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه ها ،تمام پرسشنامه ها و شاخص های انتخاب با همکاری بخش های اجرایی،
موسسات تحقیقاتی و استانها اصالح و برای اولین بار بصورت نرم افزاری تنظیم شد .پروندههای مذکور پس از نهایی شدن
در قالب  CDو همچنین در سایت دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی بارگذاری شد .عالوه بر آن به منظور توجیه همکاران
استانها نسبت به چگونگی تکمیل فرم ها که بصورت نرم افزاری تنظیم شده بودند اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه با مشارکت
تمامی کارشناسان دست اندرکار نمونه ها در استان در اردیبهشت ماه سال جاری گردید .از این رو فعالیت شناسایی در استان های
گرمسیری از فروردین ماه و در سایر استان ها به طور رسمی از تیرماه آغاز شد .استان های کشور ،براساس تقویم زمانی در چهار
مرحله اصلی و یک مرحله نهایی (جمعاً در پنج مرحله) ،اقدامات مربوط به شناسایی ،انتخاب و معرفی نفرات برتر را عملیاتی
نمودند و در مجموع ،تعداد  1477پرسشنامه در دبیرخانه ستاد انتخاب نمونهها ثبت گردید.
پرسشنامه های دریافتی از استان های کشور ،پس از بررسی اولیه و اخذ کد ثبت در ستاد مرکزی تفکیک و به کمیته های
فنی و تخصصی داوری ارجاع داده شدند .در این کمیته ها ،مراتب بررسی فنی و ارائه امتیاز به هر پرسشنامه انجام شده و در
نهایت از بین پرسشنامه های هر رشته ،دو پرسشنامه با بیشترین و دقیق ترین امتیازدهی ( 372پرسشنامه) ،انتخاب شده و
توسط کارشناسان ارزیاب هر کمیته ،مورد بررسی میدانی قرار گرفتند .پس از بازدیدهای میدانی و ارزیابی نزدیک و تعیین حدود
صحت پرسشنامه های دریافتی و طی جلسات متعدد داوری ،نمونه ملی در هر رشته انتخاب و به ستاد معرفی شدند .در مجموع
حدود  3857ساعت کار کارشناسی برای فرآیند شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابعطبیعی در
سال  1398انجام شده است.
براساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری ،تعداد  155رشته برای رقابت در سال جاری مصوب ،و
بر این اساس تعداد  166نفر از کاندیداهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند.
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 )3ساختار اجرایی ستاد انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
به منظور شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،ستاد انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش

کشاورزی و منابع طبیعی با حضور نمایندگان کلیه بخش های مرتبط و با محوریت ترویج در سطوح شهرستان ،استان و ملی
تشکیل می شود که افراد واجد شرایط از سطح دهستان ،شناسایی و با کسب امتیازات الزم به سطوح باالتر راه یافته و در نهایت
در سطح ملی انتخاب و معرفی می شوند.

در این خصوص بخش های فنی و تخصصی ،وظیفه پیگیری فرآیند انتخاب نمونه ها از زمان تهیه فرم های ارزیابی ،ارسال آن

به استان ها ،حسن نظارت بر تکمیل فرم ها ،شرکت در فرآیند ارزیابی نهایی ،کیل گیری ،ثبت رکورد و انتخاب نهایی در کمیته
داوری را بر عهده دارند که برای تقویت و تخصصی تر نمودن این بخش،

کمیته های فنی و تخصصی با عناوین ذیل و مشارکت کارشناسان ترویج ،بخش اجرایی مربوطه ،تحقیقات و کشاورزان خبره

تشکیل و فعالیت می نمایند.

کمیته فنی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
کمیته فنی باغبانی

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان
کمیته فنی آموزش و ترویج کشاورزی

کمیته فنی تشکلهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری

کمیته فنی بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی
کمیته فنی محصوالت گواهی شده و ارگانیک
کمیته فنی آب و خاک
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تشکیالت اجرایی و سازمان کار فرآیند شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح ملی

و استانی در نمودارهای  2و  3نشان داده شده است.

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس سازمان و رئیس ستاد)
کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری معاون سازمان و
رییس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (ر ئیس کمیته سیاستگذاری و برنامهریزی)
کمیته پشتیبانی

کمیته اجرایی

کمیته اطالعرسانی

کمیته مستندسازی

دبیرخانه ستاد
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی(دبیر ستاد)
کمیته های فنی  -تخصصی
کمیته باغبانی
کمیته زراعت
و مکانیزاسیون
کشاورزی

کمیته دام،
طیور و آبزیان
کمیته آموزش و
ترویج کشاورزی

کمیته
تشکل های
بخش
کشاورزی
و منابع
طبیعی

کمیته
منابع طبیعی و
آبخیزداری

کمیته
آب و خاک

کمیته محصوالت
گواهی شده
وارگانیک

کمیته
بازرگانی و صنایع
تبدیلی و تکمیلی
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کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان
(رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس کمیته)
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان
(دبیر کمیته)
دبیرخانه با مسئولیت رئیس اداره ترویج استان

کمیته فنی استان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
(رئیس کمیته برنامهریزی و اجرایی)
دبیرخانه با مسئولیت رئیس اداره ترویج شهرستان

کارشناس ارزیاب
زراعت ،باغبانی
و محصوالت
گواهی شده و
ارگانیک

کارشناس
ارزیاب ترویج
و تشکلهای
کشاورزی و
منابعطبیعی

کمیته داوری شهرستان

کارشناس ارزیاب
دام و طیور،
شیالت و آبزیان

کارشناس ارزیاب
منابع طبیعی،
آبخیزداری و آب
و خاک

کارشناس ارزیاب
بازرگانی ،صنایع
تبدیل و تکمیلی
کشاورزی
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 -3-1وظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 )1پیگیری اجرای برنامه های کمیته سیاستگذاری ،برنامه ریزی و اطالع رسانی از طریق تشکیل جلسه ماهانه
 )2ایجاد سیستم ارتباطی مناسب با کمیته های ستاد شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی
 )3انعکاس نظرات سایر کمیته های ستاد به کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی
 )4تهیه و تدوین آئین نامه شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 )5ثبت پرونده های ارسالی استان های کشور منطبق با سیاست های اعالم شده از سوی ستاد
 )6تشکیل بانک اطالعات نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح ملی ،استان و شهرستان
 )7هماهنگی تشکیل کمیته های فنی و اجرایی مراسم معرفی نمونه های ملی
 )8تهیه اطالعات و منابع خبری جهت انعکاس اخبار مربوط به انتخاب نمونه های ملی از طریق روابط عمومی
 )9تمهیدات اجرایی الزم جهت برگزاری جلسات توجیهی برای دست اندرکاران انتخاب نمونه های ملی و استانی

 )10فعالسازی گروه های موضوعی دفتر در زمینه برنامه ریزی به منظور مشارکت و بهره گیری از نمونههای بخش کشاورزی
و منابع طبیعی در برنامه های ترویجی

 -3-2ترکیب کمیته های فنی -تخصصی در سطح ملی
 )1رئیس گروه و کارشناس ترویج از گروه های تخصصی ترویج
 )2نماینده تخصصی معاونت اجرایی و سازمان های ذیربط
 )3متخصص موضوعی از موسسات یا مراکز تحقیقاتی

 )4نماینده موضوعی از مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی
 -3-2-1وظایف کمیته های فنی -تخصصی در سطح ملی

 )1بررسی نهایی پرسشنامه های انتخاب شده در سطح ملی و کشوری
 )2داوری و انتخاب نفرات اول کشوری در هر رشته

 )3بازدید از نمونه های استانی به منظور انتخاب نفر برتر
26

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

 -3-3اعضای کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی استان
 )1رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (رئیس کمیته)
 )2مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی (دبیر کمیته)

 )3نماینده تام االختیار اتحادیه ها یا تعاونی های مرتبط (عضو کمیته)

 )4نماینده تام االختیار بخش های تخصصی ،معاونت و سازمان های ذیربط (عضو کمیته)

 -3-4وظایف کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی استان
 )1نظارت بر حسن اجرای فعالیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس اهداف و سیاست های کالن
تعیین شده

 )2تعیین اهداف و سیاست های کالن ستاد براساس سیاست های ابالغی از ستاد مرکزی
 )3بررسی تخصصی بودجه و امکانات موردنیاز
 )4تایید نهایی نمونه های منتخب استان

 )5بررسی میزان مشارکت موسسات بخش های غیردولتی در فرآیند انتخاب و تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی و
منابع طبیعی استان

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

 )7بررسی و اقدام در انعکاس اخبار انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان

 -3-5اعضای کمیته فنی -تخصصی استان
 )1مدیر یا نماینده تام االختیار بخش تخصصی استان (رئیس کمیته)
 )2رئیس اداره ترویج استان (دبیر کمیته)

 )3نمایندگان مدیریت های مرتبط تحقیقاتی ،اجرایی ،تخصصی و فنی (عضو کمیته)
 )4نمایندگان اتحادیه و تعاونی های مربوطه (عضو کمیته)
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 -3-6وظایف کمیته فنی  -تخصصی استان
 )1زمان بندی به منظور روند انتخاب نمونه ها در بخش های مختلف

 )2نحوه ارتباط و میزان اختیارات و وظایف ستاد استانی و معاونت های سازمان براساس دستورالعملهای ارسالی

 )3بررسی مسائل و مشکالت ایجاد شده در روند کار انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی در بخش های مختلف و
بررسی نظرات و پیشنهادات

 )4ارائه گزارش تشکیالت انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی به معاونت و مدیریت ها توسط نمایندگان مربوطه
 )5بحث در مورد نمونه های منتخب استانی معرفی شده از سوی تشکیالت مربوطه در معاونت و مدیریت ها

 )6بررسی نحوه همکاری و دخالت اتحادیه ،تعاونی و سازمان های غیردولتی در انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی
 )7بررسی مسائل و مشکالت ستادهای شهرستانی و بررسی نظرات و پیشنهادات ارسالی
 )8رفع اختالف بین بخش های اجرایی استانی و شهرستانی

 )9نحوه تشکیل کال س های توجیهی و آموزشی برای دست اندرکاران انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی

 )10نحوه اجرای تبلیغات و انعکاس اخبار انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی و معرفی آنان
 )11نحوه ارتباط ،حمایت و استفاده از نمونه های استانی ،شهرستانی و سایر فعالیت های دیگر
 )12نحوه بازرسی میدانی از نمونه های شهرستانی توسط معاونت و مدیریت های مربوطه

 -3-7اعضای کمیته برنامه ریزی و اجرایی در شهرستان
 )1مدیر جهاد کشاورزی شهرستان (رئیس کمیته)
 )2رئیس اداره ترویج شهرستان (دبیر کمیته)

 )3نمایندگان تام االختیار ادارات ذیربط (عضو کمیته)

 )4نمایندگان تام االختیار تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی و منابع طبیعی (عضو کمیته)
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 -3-8وظایف کمیته اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان
 )1تعیین میزان اختیارات و وظایف اتحادیه ،تعاونی و سازمان های غیردولتی

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

 )3بررسی در مورد نحوه همکاری با همکاران مستقر در دهستان ،بخش ،روستا و مروجان
 )4انتخاب داوران

 )5انتخاب کارشناسان ارزیاب بخش های خصوصی

 )6هماهنگی با بخش های تخصصی برای معرفی کارشناسان ارزیاب

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

 )3تهیه گزارشات فعالیت های انجام شده برای ارائه به کمیته داوری شهرستان
 )4بررسی مزارع و مدارک ارسالی از دهستان های تابعه

 -3-10اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
 )1مروجان و همکاران دهستان ها ،بخش ها و روستاهای منطقه
 )2ناظرین و مشاورین مزرعه

 )3مدیران عامل تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی
 )4شوراهای اسالمی روستایی

 )5نماینده بخش اجرایی (حسب موضوع)
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 -3-11وظایف کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
 )1اطالع رسانی مناسب به کشاورزان

 )2فراخوان شرکت در المپیاد و جشنواره
 )3ثبت نام از کاندیداها

 )4نظارت بر فرآیند تولید

 )5ارتباطات مستمر با کمیته انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان

 )6ارتباط با کارشناسان ارزیاب

 )7ارائه خدمات الزم به نمونه های منتخب بر اساس حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 )8شناسایی و تماس با کشاورزان نمونه در طول سال براساس معیارهای مندرج در پرسشنامه های انتخاب نمونه های
کشاورزی و منابع طبیعی و دستورالعمل های تعیین شده

 )9ارائه پیشنهاد کشاورزان برتر به ادارات تخصصی و کمیته انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان

 )10کمک به کارشناسان ارزیاب در تکمیل پرسشنامه های انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی

 )11شرکت در کالس و جلسات توجیهی ،مشورتی و کارشناسی در مورد انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی در سطح شهرستان
تبصره :مراکز جهاد کشاورزی می توانند وظایف خود را از طریق خرید خدمت از بخش خصوصی به شرکتهای خدمات
مشاوره ای ،فنی و مهندسی واگذار نمایند.

 )4شاخصهای اصلی برای تعیین رشتههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 )1استراتژیک بودن محصول از نظر امنیت غذایی ،صادرات و ارزآوری
 )2اهمیت رشته از جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
 )3جایگاه رشته در طرحهای محوری وزارت جهاد کشاورزی

 )4اهمیت رشته از جهت بهرهوری عوامل محدودکننده تولید
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 )5تعداد بهرهبردار در رشته و گستردگی آن در کشور

 )6توجه به فراگیری مشارکت در عرصههای مختلف تولید ،بهرهبرداری و نقش ترویجی رشته
 )7ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضایعات

تبصره :رشتههای فاقد شرایط مندرج در شاخصهای تعیین شده،باید در سطح استان رقابت نمایند.

 )5شاخص های انتخاب در بخش ها و زیربخش های تخصصی
 -5-1زراعت

 -5-1-1رعایت اصولی فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت ،کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت

 -5-1-2رعایت اصول بهره وری در منابع تولید بهویژه آب ،خاک ،مصرف متعادل و بهینه کود و مدیریت کنترل آفات،
بیماری ها و علف های هرز بصورت تلفیقی

 -5-1-3استفاده از روش های نوین آبیاری تحت فشار
 -5-1-4رعایت مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید

 -5-1-5مدیریت پایدار خاک و استفاده از روش کشاورزی حفاظتی

 -5-1-6رعایت جنبه های محیط زیستی و توسعه پایدار کشاورزی
 -5-1-7میزان عملکرد و میانگین تولید در واحد سطح

 -5-1-8کیفیت محصول براساس استانداردهای رسمی کشور
 -5-1-9میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی
 -5-2باغبانی

 -5-2-1رعایت اصول فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت ،کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت
 -5-2-2اعمال مدیریت بهینه مصرف آب در فرآیند تولید محصول
 -5-2-3استفاده از نهال سالم و استاندارد
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 -5-2-4مدیریت تغذیه گیاهی و مصرف بهینه عناصر براساس نتایج آنالیز و توصیههای کارشناسی
 -5-2-5رعایت اصل بهره وری منابع پایه و تولید و مصرف متعادل مواد شیمیایی

 -5-2-6مدیریت تلفیقی آفات ،بیماری ها و علف های هرز

 -5-2-7اعمال مدیریت در شرایط بحران و مخاطرات کشاورزی (سرمازدگی ،خشکسالی ،گرمازدگی)
 -5-2-8تولید کمی و کیفی محصول سالم در واحد سطح براساس استانداردهای رسمی کشور
 -5-2-9استفاده از پایه ها و ارقام رویشی و اصالح شده جدید

 -5-2-10رعایت جنبههای محیط زیستی و توسعه پایدار کشاورزی
 -5-2-11مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید محصول

 -5-2-12اخذ مجوزها و تاییدیههای تحقیقاتی ،اجرایی در فعالیت تولیدی
 -5-2-13تولید محصول صادراتی با بهرهمندی از ارقام تجاری

 -5-2-14مدیریت بهینه کف باغ و رعایت اصول بهداشتی در تولید و فرآوری محصول
 -5-2-15مشارکت و همکاری در فعالیت های آموزشی ،ترویجی و توسعهای

 -5-2-16توجه به تولید در چارچوب زنجیره ارزش و بازار
 -5-3دام و طیور

 -5-3-1وضعیت مطلوب واحد تولیدی از نظر رعایت اصول علمی فنی و بهداشتی و بکارگیری تجهیزات استاندارد،
 -5-3-2بهره وری در مصرف نهاده ها و عوامل تولید بویژه خوراک دام و جیره نویسی مناسب
 -5-3-3مدیریت مناسب واحد و ابتکار و خالقیت در فعالیت تولیدی
 -5-3-4میزان عملکرد و میانگین محصول و تنوع تولید

 -5-3-5کیفیت محصوالت تولیدی براساس استانداردهای رسمی کشور

 -5-3-6میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی
 -5-3-7مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید
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 -5-4شیالت و آبزیان

 -5-4-1میزان تولید و یا صید در طول سال

 -5-4-2میزان بازدهی باالی تولیدی نسبت به ظرفیت اسمی
 -5-4-3رعایت مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید

 -5-4-4پایین بودن میزان تلفات (در مراحل تخم ،الرو ،بچه ماهی و پرواری اعم از ماهی و میگو)
 -5-4-5رعایت موازین فنی و استانداردهای علمی در ساخت تأسیسات و تجهیزات فنی

 -5-4-6رعایت اصول علمی ،فنی و بهداشتی استاندارد در روند پرورش ماهیان و آبزیان
 -5-4-7استفاده از تجهیزات مناسب و استاندارد در روند پرورش یا صید آبزیان

 -5-4-8میزان همکاری با سازمان شیالت و رعایت محدوده های زمانی و مکانی صید به منظور حفظ محیط زیست و ذخایر آبزیان

 -5-4-9تجربه ،سوابق کاری و رعایت نکات ایمنی در عملیات صید و صیادی

 -5-4-10میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی
 -5-5امور عشایر

 -5-5-1حفظ و احیای منابع طبیعی ،رعایت اصول اجرا ،بذرپاشی در حین کوچ
 -5-5-2تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع

 -5-5-3مشارکت در برنامه طرح تعادل دام و مرتع

 -5-5-4برقراری ارتباط و هماهنگی مناسب با مراجع ذیصالح اجرایی
 -5-5-5رعایت اصول فنی در پرورش دام

 -5-5-6نحوه مناسب نگهداری دام و کوچ بموقع

 -5-5-7حضور در برنامه های آموزشی ترویجی و کسب اطالعات و مشاوره های فنی
 -5-5-8داشتن پروانه چرای دام
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 -5-6آموزش و ترویج کشاورزی

 -5-6-1همکاری و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی

 -5-6-2ارتباط مستمر با روستاییان و تشکل های تخصصی بخش کشاورزی به منظور جلب مشارکت آنان در اجرا و حضور
در برنامه های ترویجی

 -5-6-3ارتباط مستمر با محققان برای انعکاس مسائل و مشکالت فنی

 -5-6-4حضور فعال در برنامه های آموزشی ضمن خدمت در راستای ارتقای دانش فنی
 -5-6-5ارائه خدمات مشاوره ای ،نظارتی و مشارکتی

 -5-6-6رعایت معیار و شاخصه های شغلی

 -5-6-7ارائه و برگزاری برنامه های اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری و برپایی مسابقات ،نمایشگاه و بازدیدهای فنی

 -5-7تشکل های بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 -5-7-1میزان توانمندی ،خودکفایی و خودگردانی

 -5-7-2مشارکت اعضای تعاونی در تصمیم گیری از طریق جلسات مجمع عمومی

 -5-7-3اعمال مدیریت و رعایت اصل بهره وری در استفاده از کلیه عوامل و منابع تولید
 -5-7-4رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه

 -5-7-5ارائه اطالعات و مشاوره های فنی به اعضای تعاونی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی ،بازدیدهای آموزشی و فنی

و دعوت به همکاری مشاوران تخصصی و علمی
 -5-7-6جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی
 -5-7-7بازاریابی محصوالت تولیدی

 -5-7-8کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی
 -5-7-9رعایت جنبه های محیط زیستی
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 - 5-8منابع طبیعی و آبخیزداری

 5-8-1رعایت اصول فنی در بهره برداری و انجام تعهدات از جمله تعادل دام و مرتع
 -5-8-2سطح اجرا و کیفیت عملیات مرتع داری ،جنگل داری و آبخیزداری

 -5-8-3اجرای منظم برنامه های پیش بینی شده براساس مندرجات طرح ها و کتابچه راهنما
 -5-8-4توانایی جلب مشارکت مردمی در فعالیت های مرتع داری ،جنگل داری و آبخیزداری

 -5-8-5آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی ،واحدهای بهره برداری ،مجریان و بهره برداران

 -5-8-6توانایی در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه
 -5-9مکانیزاسیون

 -5-9-1توسعه روش های پایدار

 -5-9-2حمایت از تولید داخلی ،کار و سرمایه ایرانی و بومی سازی

 -5-9-3حمایت از توسعه مکانیزاسیون کم نهاده و ارزان در راستای اقتصاد مقاومتی
 -5-9-4حمایت از فناوری های نوین مکانیزاسیون کشاورزی

 -5-9-5حمایت از توسعه واحدهای حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون (تشکل ها ،رانند گان حرفه ای،

شرکت های خدمات فنی و مهندسی ،تعاونی های تولید و ) ...

 -5-9-6حمایت از سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
 -5-9-7حمایت از استانداردسازی ماشین های کشاورزی

 -5-9-8مدیریت منابع اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در راستای اولویت های تولیدی بخش
 -5-10آب و خاک

 -5-10-1مدیریت راهبردی و نگهداری صحیح و اصولی سیستم های آبیاری تحت فشار مبتنی بر موازین علمی و فنی
 -5-10-2سرویس و نگهداری به موقع و اصولی از تجهیزات و تاسیسات آبیاری

 -5-10-3مشارکت فعال در تجهیز ،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی و مدیریت صحیح بعد از اجرای عملیات آب و خاک
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-5-10-4حفاظت از منابع آبی و سیستم های انتقال آب

 -5-10-5اعمال مدیریت فنی به منظور ارتقای راندمان انتقال و بهره وری مصرف آب

 -5-10-6مشورت با متخصصین و بکارگیری دانش نوین به منظور کارایی مصرف آب
 -5-11بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 -5-11-1فعال بودن واحد تولیدی و صادراتی در راستای ایجاد زنجیره ارزش و تولید
 -5-11-2کیفیت مناسب تولیدات و تولید محصوالت سالم

 -5-11-3فعالیت های ترویجی و همکاری با نهادهای پشتیبان

 -5-11-4میزان تحصیالت و تجارب کاری مدیر عامل و یا صاحب صنایع
 -5-11-5میزان تحصیالت مدیران و تکنسین های فنی

 -5-11-6میزان تحصیالت نیروهای آزمایشگاهی

 -5-11-7دارا بودن نیروهای آموزش دیده و تخصصی
 -5-11-8آموزش کارکنان و مدیران
 -5-11-9شیوه تامین مواد اولیه

 -5-11-10نوآوری و ابتکارات و استفاده بهینه از ماشین آالت بر اساس تولید ساالنه
 -5-11-11تنوع تولید و تنوع محصوالت صادراتی
 -5-11-12ارزش افزوده مواد اولیه

 -5-11-13تحقیق و توسعه ()R&D

 -5-11-14میزان سرمایه گذاری شخصی
 -5-11-15شفافیت مالی

 -5-11-16مدیریت کییفیت
 -5-11-17رعایت شرایط خوب تولید () GMP
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 -5-11-18رعایت مسائل محیطزیستی

 -5-11-19ایجاد فرصت های شغلی و فصلی

 -5-11-20رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار
 -5-11-21رعایت قانون کار

 -5-11-22بهره گیری از روش های اصالح مصرف انرژی
 -5-11-23درآمد ارزی حاصل از صادرات

 -5-11-24حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت های بازاریابی و صادراتی
 -5-11-25مهارت فنی و تخصصی در امور صادرات

 -5-11-26عضویت در تشکل های صادراتی

 -5-11-27مشارکت با فعاالن بخش کشاورزی

 -5-11-28کیفیت مناسب بسته بندی محصوالت صادراتی
 -5-11-29مهارت های فنی و تخصصی در امور صادرات
 -5-11-30حجم محصوالت صادراتی و تولیدی

 -5-11-31داشتن نمایندگی فروش در کشورهای هدف
 -5-11-32ثبت برندهای داخلی و خارجی

 -5-11-33دارا بودن گواهینامه های استاندارد بین المللی کیفی باال

 -5-11-34استفاده از روش های بازاریابی علمی ،شناخت بازار داخلی و بازار کشورهای دیگر
 -5-12محصوالت گواهی شده و ارگانیک

 -5-12-1داشتن گواهی معتبر انطباق مدیریت تولید و محصول نهایی با استانداردهای ملی یا بین المللی ایمنی غذا و
محیط زیست درکشاورزی از مراجع ذی صالح در چارچوب نظام گواهی معتبر.

 -5-12-2تکمیل دقیق و مستند  120شاخص مرتبط با تایید اصالت و شناسه محصول و بهره بردار ،کیفیت فرایند مدیریت
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تولید و محصول ،نهاده ها ،مدیریت فنی ،نظام کنترل کیفیت (از مزرعه تا سفره) براساس چک لیست ها و فرم استاندارد

یازده صفحه ای تولید کننده محصوالت گواهی شده و ارگانیک.

 -5-12-3ارایه حداقل سه دسته آزمون و مستندات آزمایشگاهی از جمله باقمانده آالینده ها (باقیمانده آفت کشها ،فلزات
و عناصر سنگین ،نیترات ،مایکوتوکسین ها و ،)..نتایج آزمون تشخیصی آالینده های منابع محیطی و پایه از جمله آب و

خاک و نتایج آزمون تشخیصی و مدیریتی اولیه از آزمایشگاههای مرجع و دارای صالحیت.

 -5-12-4ارایه مستندات مربوط به استانداردها و ضوابط تعیین اصالت ،مقررات تجاری ،شناسه و سوابق حداقل سه ساله در موضوع.

 -5-12-5ارایه مستندات مربوط به استقرار دستورالعملها و برنامههای مدیریتی مورد تایید جهاد کشاورزی

 -5-12-6دارا بودن تاییدیه و مستندات حقوقی از مراجع مرتبط.
 -5-12-7دارا بودن مستندات ترویجی و آموزشی.

 -5-12-8بروز بودن همه گواهیها و تاییدهای حقوقی مرتبط با فرآیند بازرسی و گواهی محصول.

 )6بررسی آماری نمونههای ملی بخش کشاورزی و منایع طبیعی در سال 1397 -98
 -6-1وضعیت توزیع کمیته های فنی و تخصصی نمونه های ملی

در سال جاری ،براساس تصمیمات «کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی» ستاد انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش

کشاورزی و منابع طبیعی  166بهره بردار برتر انتخاب و به شرح رشته های ذیل معرفی می شوند:

 -6-1-1کمیته فنی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
الف) زراعت

 )1بهره بردار نمونه در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی (آبی)

 )2بهره بردار نمونه در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی (دیم)
 )3تولیدکننده نمونه گندم آبی (اقلیم گرم و خشک)

 )4تولیدکننده نمونه گندم آبی (اقلیم سرد و معتدل)
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 )5تولیدکننده نمونه گندم دیم (اقلیم سرد)
 )6تولیدکننده نمونه گندم دیم (اقلیم گرم و معتدل)
 )7تولیدکننده نمونه جو آبی (اقلیم معتدل)
 )8تولیدکننده نمونه جو آبی (اقلیم سرد)
 )9تولیدکننده نمونه جو دیم (اقلیم سرد)
 )10تولیدکننده نمونه سبزی و صیفی نشائی
 )11تولیدکننده نمونه ذرت دانه ای
 )12تولیدکننده نمونه ذرت علوفه ای
 )13تولیدکننده نمونه بذر گندم
 )14تولیدکننده نمونه برنج (رقم محلی)
 )15تولیدکننده نمونه برنج (رقم پرمحصول)
 )16تولیدکننده نمونه پنبه
 )17تولیدکننده نمونه پیاز
 )18تولیدکننده نمونه چغندرقند بهاره
 )19تولیدکننده نمونه چغندرقند پاییزه
 )20تولیدکننده نمونه حبوبات آبی
 )21تولیدکننده نمونه حبوبات دیم
 )22تولیدکننده نمونه سیب زمینی
 )23تولیدکننده نمونه کلزا (اقلیم سرد)
 )24تولیدکننده نمونه کلزا (اقلیم گرم و مرطوب)
 )25تولیدکننده نمونه کلزا (دیم)
 )26تولیدکننده نمونه یونجه (اقلیم گرم)
 )27تولیدکننده نمونه یونجه (اقلیم سرد)

ب) بخش مکانیزاسیون

 )1شرکت نمونه خدمات مکانیزاسیون

 )2تولید کننده نمونه ماشین آالت،ادوات وتجهیزات کشاورزی

 -6-1-2کمیته فنی باغبانی

 )1تولیدکننده نمونه سیب درختی
 )2تولیدکننده نمونه پسته
 )3تولیدکننده نمونه خرما
 )4تولیدکننده نمونه زیتون
 )5تولیدکننده نمونه مرکبات
 )6تولیدکننده نمونه انار
 )7تولیدکننده نمونه گیاهان دارویی
 )8تولیدکننده نمونه زعفران
 )9تولیدکننده نمونه چای
 )10تولیدکننده نمونه انگورآبی
 )11تولیدکننده نمونه انگور دیم
 )12تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای (سبزی و صیفی)
 )13تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای (گل و گیاهان زینتی)
 )14تولیدکننده نمونه نهال باغی
 )15تولیدکننده نمونه انجیر دیم
 )16تولیدکننده نمونه گردو
 )17تولیدکننده نمونه بادام
 )18تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای ( نشاء مکانیزه)
 )19تولیدکننده نمونه نهال ازطریق کشت بافت
 )20تولیدکننده نمونه میوه های هسته دار
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 )21تولیدکننده نمونه گل محمدی
 )22تولیدکننده نمونه قارچ خوراکی
 )23مدیر نمونه باغ مادری
 )24تولیدکننده نمونه گل و گیاهان زینتی در فضای باز

 -6-1-3کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

 )1گاودار نمونه صنعتی (شیری)
 )2پرواربند نمونه گوساله
 )3گوسفنددار نمونه
 )4پرواربند نمونه بره
 )5پرورش دهنده نمونه بز شیری (سنتی)
 )6رورشدهنده نمونه بز شیری (نیمه صنعتی)
 )7پرورش دهنده نمونه شتر
 )8پرورش دهنده نمونه گاومیش
 )9مرکز نمونه جمع آوری شیر
 )10دامدار نمونه عشایر
 )11کارخانه نمونه تولید خوراک دام
 )12کارخانه نمونه تولید خوراک طیور
 )13مرغدار نمونه واحد گوشتی
 )14مرغدار نمونه واحد تخمگذار
 )15پرورش دهنده نمونه مرغ مادر گوشتی
 )16واحد نمونه جوجه کشی
 )17پرورش دهنده نمونه بوقلمون گوشتی
 )18شرکت نمونه دارای زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ
 )19پرورشدهنده نمونه مولد /توام شترمرغ
 )20پرورش دهنده نمونه زنبورعسل
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 )21پرورش دهنده نمونه کرم ابریشم
 )22پرورش دهنده نمونه ماهیان سردآبی
 )23پرورشدهنده نمونه ماهیان سردآبی (متراکم)
 )24پرورش دهنده نمونه ماهیان گرم آبی
 )25پرورش دهنده نمونه میگو
 )26پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری در مناطق ساحلی
 )27پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری در مناطق غیر ساحلی
 )28پرورش دهنده نمونه ماهی در قفس در دریا
 )29پرورش دهنده نمونه ماهی در قفس در آب های داخلی
 )30پرورش دهنده نمونه ماهیان زینتی
 )31واحد نمونه تکثیر میگو
 )32صیاد نمونه ماهیان صنعتی
 )33صیاد نمونه میگو
 )34صیاد نمونه ماهیان تجاری
 )35شرکت تعاونی نمونه صیادی پره شمال

 -6-1-4کمیته فنی آموزش و ترویج کشاورزی

 )1بهره بردار نمونه اصالح و احیای اراضی واگذاری
اراضی شیبدار و تپه ماهور)
 )2بهره بردار نمونه مدیریت بهینه منابع آبی در اراضی
واگذاری (زراعی ،باغی و گلخانه)
 )3بهرهبردار نمونه تجمیع و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی
 )4تسهیل گر نمونه زن روستایی
 )5زن کارآفرین نمونه روستائی
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 )6زن نمونه عشایری
 )7زن نمونه مشاغل خانگی در گیاهان دارویی
 )8سرباز سازندگي نمونه
 )9شرکت نمونه خدمات مشاوره ای ،فنی و مهندسی
 )10مجری نمونه سایت جامع الگویی (مدیریت آب)
 )11مجری نمونه سایت جامع الگویی (زراعی)
 )12مجری نمونه کانون یادگیری
 )13مددکار ترویجی نمونه
 )14مدیر عامل نمونه صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی
 )15مروج مسئول پهنه نمونه
 )16مرکز نمونه جهاد کشاورزی
 )17بیمه گذار نمونه محصوالت کشاورزی
 )18مودی نمونه (زکات دهنده نمونه)

-6-1-5کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری

 )1مرتعدار نمونه (بارندگی زیر  200میلی متر)
 )2مرتعدار نمونه (بارندگی بین 200تا 400میلی متر)
 )3مرتعدار نمونه (بارندگی باالی  400میلی متر)
 )4آبخیزدار بیولوژیک نمونه
 )5آبخیزداری مکانیک نمونه
 )6تولید کننده نمونه صنوبر (شمال و شمال غرب)
 )7مجری نمونه پروژه مشارکت مردمی تثبیت شن و بیابان زدایی
 )8بهره بردار نمونه محصوالت فرعی جنگل و مرتع

 )9مجری نمونه مدیریت منابع جنگلی و طرح صیانت از
جنگل (جنگل های زاگرس)
 )10خیرو حامی نمونه منابع طبیعی و آبخیز
 )11تولیدکننده نمونه نهال جنگلی
 )12مجری نمونه حفاظت مشارکتی

 -6-1-6کمیته فنی آب و خاک

 )1بهره بردار نمونه نگهداری و بهرهبرداری و از شبکه آبیاری
و زهکشی
 )2بهره بردار نمونه مشارکت در احداث و بهسازی سازهها
و تاسیسات آبیاری
 )3بهره بردار نمونه نگهداری و بهرهبرداری از طرح انتقال
آب با لوله
 )4بهره بردار نمونه مشارکت و اجرای طرح انتقال آب با لوله
 )5بهره بردار نمونه نگهداری و بهرهبرداری از سازهها و تاسیسات آبیاری

 )6بهره بردار نمونه بهرهبرداری و نگهداری از کانالهای آبیاری
 )7بهره بردار نمونه سیستم آبیاری قرقره ای و ویل موو
 )8بهره بردار نمونه سیستم آبیاری بارانی (سنترپیوت و لینیر)
 )9بهره بردار نمونه سیستم آبیاری موضعی (نوار تیپ)
 )10بهره بردار نمونه سیستم آبیاری موضعی (روسطحی)
 )11بهره بردار نمونه سیستم آبیاری موضعی (زیر سطحی)
 )12بهره بردار نمونه سیستم آبیاری کم فشار
 )13بهره بردار نمونه سیستم آبیاری بارانی (کالسیک ثابت)
 )14بهره بردار نمونه تجهیز ،نوسازی و یکپارچگی اراضی
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 )15بهره بردار نمونه نگهداری و بهره برداری از قنوات

 -6-1-7کمیته فنی بازرگانی ،صنایع تبدیلی و
تکمیلی بخش کشاورزی

 )1مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی (باغی)
 )2مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی (زراعی)
 )3مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی (دامی)
 )4مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی)
 )5مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی (شیالتی)
 )6صادر کننده نمونه محصوالت کشاورزی (خشکبار)
 )7صادر کننده نمونه محصوالت کشاورزی
(گلخانه ای ،سبزی و صیفی)
 )8صادر کننده نمونه محصوالت کشاورزی (باغی)
 )9صادر کننده نمونه محصوالت کشاورزی (شیالتی)

 -6-1-8کمیته فنی محصول گواهی شده و
ارگانیک

 )1تولید کننده نمونه محصوالت گواهی شده و ارگانیک زراعی
 )2تولیدکننده نمونه محصوالت گواهی شده و ارگانیک باغی

 -6-1-9کمیته فنی تشکل های بخش کشاورزی
و منابع طبیعی

 )1اتحادیه نمونه تعاونی کشاورزی
 )2اتحادیه نمونه تعاونی روستایی
 )3شرکت تعاونی تولید نمونه روستایی
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 )4شرکت تعاونی روستائی نمونه
 )5شرکت تعاونی نمونه زنان روستایی
 )6شرکت تعاونی نمونه عشایری
 )7شرکت سهامی زراعی نمونه
 )8شرکت تعاونی کشاورزی نمونه
 )9نظام صنفی نمونه کارهای کشاورزی
 )10شركت کشت و صنعت نمونه کشاورزی
 )11اتحادیه نمونه ملی و سراسری بخش کشاورزی
 )12شرکت تعاونی نمونه تولید و فرآوری بذر گندم
 )13شرکت تعاونی نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

جدول شماره  -1تعداد منتخبین و درصد آنان به تفکیک زیر بخش های اجرائی در سال 1398

ردیف

عنوان زیر بخش

منتخبین نمونه

درصد

1

زراعت ومکانیزاسیون کشاورزی

27

16/26

2

باغبانی

25

15/06

3

دام ،طیور و عشایر

24

14/45

4

شیالت و آبزیان

13

7/83

5

آموزش و ترویج کشاورزی

19

11/44

6

تشکل های بخش کشاورزی

15

9/03

7

امور اراضی

3

1/80

8

منابع طبیعی و آبخیزداری

12

7/22

9

آب و خاک

15

9/03

10

مکانیزاسیون

2

1/20

11

بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

9

5/42

12

محصوالت گواهی شده و ارگانیک

2

1/20

166

100

جمع
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 -6-2وضعیت پروندههای تحت بررسی

در سال  1398پس از ابالغ  155رشته به استان ها ،تعداد  1477پرونده از مدیریت هماهنگی ترویج استانها ( 32مدیریت)

به دبیرخانه ارسال شد .توزیع پروندههای تحت بررسی ستاد بر اساس کمیتههای فنی در سال  1398به شرح جدول زیر می باشد.
کمیته دام ،طیور و آبزیان با  351پرونده معادل  23/76درصد بیشترین و کمیته محصول گواهی شده و ارگانیک با  2پرونده
معادل  1/42درصد کمترین میزان پرونده تحت بررسی را داشته اند.

جدول شماره -2توزیع فرم های تحت بررسی ستاد بر اساس کمیته های فنی در سال 1398

ردیف

کمیته

1

زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی

29

208

14/08

2

باغبانی

25

182

12/32

3

دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

37

351

23/76

4

آموزش و ترویج کشاورزی

22

305

20/64

5

تشکل های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

15

151

10/22

6

منابع طبیعی و آبخیزداری

12

100

6/77

7

آب و خاک

15

112

7/58

8

بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

9

47

3/18

9

محصول گواهی شده و ارگانیک

2

21

1/42

166

1477

100

جمع
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تعداد انتخاب فرم های دریافتی درصد فراوانی
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 -6-3تعداد پروندههای دریافتی به تفکیک و سهم هر استان

در سال جاری ،به دلیل تسهیل فرآیند و اطالع رسانی انجام شده و مکانیزه کردن بخش هایی از این فرآیند ،همه استان های

کشور در مقایسه با سال گذشته ،در رقابت بزرگ انتخاب نمونه های ملی مشارکت نمودند .تعداد پروندههای دریافتی به تفکیک
و سهم هر استان به شرح جدول زیر می باشد.

جدول شماره  -3پرونده های دریافت شده به تفکیک مدیریت هماهنگی ترویج استان ها

ردیف

مدیریت هماهنگی ترویج

1

آذربایجان شرقی

تعداد
پروندههای
دریافت شده

3

آذربایجان غربی

78

اردبیل

65
56

2
4
5

البرز

82

9

جیرفت و کهنوج (جنوب کرمان)

66

خراسان جنوبی

58

10
12

خراسان رضوی

11
13
14
15
16

25

85

28

زنجان

46

جمع کل

23

25

خراسان شمالی

سمنان

21

26

40

خوزستان

کرمانشاه

86

24

7

چهارمحال و بختیاری

کردستان

35

18

بوشهر

8

قزوین

43

18

22

19

تهران

19

فارس

38

49

اصفهان

6

17

سیستان و بلوچستان

36

20

36

ایالم

ردیف

مدیریت هماهنگی ترویج

تعداد
پروندههای
دریافت شده

66

20

قم

کرمان

کهکیلویه و بویراحمد
گیالن

26

گلستان

27
29

مرکزی

31
32

45
28

لرستان

30

23

42
29

مازندران

43

هرمزگان

36

یزد

29

همدان

1477

61
68
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 -6 -4برگزاری جلسات کارشناسی و تعیین نفرات نهایی

در سال جاری کمیته های فنی با برگزاری جلسات کارشناسی فشرده ،به اصالح شاخص های انتخاب ،اصالح فرآیند ،بررسی

پرسشنامههای واصله از استانها و تعیین اولویتهای سه گانه ،بازدیدهای میدانی و همچنین تعیین نفر برتر ،با مشارکت

بخشهای اجرایی ،موسسات تحقیقاتی و استانهای مرتبط پرداختند .برای این منظور ،جهت بررسی ،امتیازدهی و تعیین
اولویت های اول و دوم  1899ساعت ،بازدیدهای میدانی  1820ساعت ،بررسی کارشناسی و تعین نفر نهایی  438ساعت و در

مجموع حدود  3857ساعت کار کارشناسی انجام شده است.
 -6-5توزیع ویژگیهای فردی نمونهها

 -6-5-1جنس

همان طور که در جدول شماره  4مشاهده میشود ،از  166نمونه ملی ،تعداد  149نفر معادل  89/76درصد به مردان و  17نفر

معادل  10/24درصد به زنان اختصاص یافته است.

جدول شماره  -4توزیع فراوانی پرسشنامه های دریافتی نمونههای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر حسب جنسیت در سال 1398

ردیف

جنسیت

فراوانی نمونه ها

درصد فراوانی

1

زن

17

10/24

2

مرد

149

89/76

166

100

جمع کل
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 -6-5-2سطح تحصیالت

بیش ترین فراوانی در بین گروههای تعریف شده از نظر سطح تحصیالت در بین نمونه های سال جاری ،به کارشناسی با

فراوانی  47نفر معادل  28/31درصد تعلق دارد و کمترین آن به بی سواد با  2نفر معادل  1/20درصد اختصاص دارد.
جدول شماره  -5توزیع فراوانی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی براساس سطح تحصیالت در سال 1398

ردیف

سطح تحصیلی

فراوانی

درصد

1

بی سواد

2

1/20

2

ابتدایی

15

9/03

3

سیکل

19

11/44

4

دیپلم

40

24/09

5

کاردانی

12

7/22

6

کارشناسی

47

28/31

7

کارشناس ارشد

26

15/66

8

دکترا

5

3/01

166

100

جمع کل
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 -6-5-3سن

با توجه به جدول زیر حداکثر سن در نمونه های ملی 82 ،سال و حداقل آن  28سال و میانگین سن افراد نمونه حدود50

سال است .بیشترین افراد یعنی  31نفر معادل  18/67درصد در طبقه سنی  50تا  46سال قرار دارند .همچنین کمترین تعداد

افراد ،یعنی  4نفر معادل  2/40درصد در طبقه سنی زیر  30سال و کم تر قرار دارند.

جدول شماره  -6توزیع فراوانی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس سن در سال 1398

ردیف

گروه سنی

فراوانی (نفر)

درصد

1

 66و بیشتر

20

12/04

2

65- 61

14

8/43

3

56-60

21

12/65

4

51-55

18

10/84

5

46-50

31

18/67

6

41-45

26

15/66

7

36-40

23

13/85

8

31-35

9

5/42

9

 30و کم تر

4

2/40

166

100

جمع کل

48

7
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زراعت و
مکانیزاسیون کشاورزی
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 -7-1سیمای بخش زراعت
در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی به ویژه در اقالم

وارداتی با هدف کاهش وابستگی کشور طرح های اقتصاد مقاومتی برای  8محصول زراعی راهبردی (گندم ،جو ،برنج ،چغندرقند،

دانه های روغنی ،حبوبات ،ذرت دانه ای و پنبه) با رعایت اهداف و سیاست های ذیل تهیه گردیده است:

الف) اعمال مدیریت تقاضای آب کشاورزی به منظور کمک به بحران آب کشور:

کاهش سطح زیرکشت گندم آبی از  2470هزار هکتار به  1900هزار هکتار و گندم دیم از  3970هزار هکتاربه  3500هزار هکتار.

افزایش عملکرد گندم آبی از  2490کیلوگرم در هکتار به  5200کیلوگرم در هکتار و عملکرد گندم دیم از  700کیلوگرم

در هکتار به  1536کیلوگرم در هکتار.

کاهش سطح زیرکشت شلتوک از  600هزار هکتار به  485هزار هکتار و متمرکز کردن حمایت از کشت آن در نوار ساحلی

شمال کشور (گیالن و مازندران).

افزایش عملکرد شلتوک از  4025کیلوگرم در هکتار به  6004کیلوگرم در هکتار.
افزایش عملکرد کلزا از  1731کیلوگرم در هکتار به  2335کیلوگرم در هکتار.

افزایش عملکرد پنبه از  2162کیلوگرم در هکتار به  3078کیلوگرم در هکتار.

تثبیت سطح زیرکشت بهاره چغندرقند در سطح  100هزار هکتار و تکیه بر افزایش سطح زیرکشت پاییزه تا  60هزار هکتار.
افزایش عملکرد چغندرقند بهاره از  43تن به  55تن و افزایش عملکرد چغندر پاییزه از  52تن به  70تن در هکتار.
افزایش عملکرد کل چغندرقند از  43.5تن به  61.5تن در هکتار.

حمایت از محصوالت و ارقام زودرس ،مقاوم به خشکی با طول رشد کمتر (ذرت ،گندم ،جو و .)...

ارتقاء شاخص بهره وری آب در تولید محصوالت کشاورزی (گندم از  0.6به  ،1شکر از  0.5به  1.2کیلوگرم به ازای یک

متر مکعب آب).

52

فصل 7

کمیته فنی زراعت

گسترش کشاورزی حفاظتی به منظور افزایش ماده آلی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک.

استفاده از تکنولوژی جدید نظیر توسعه کشت نشایی در تولید محصوالتی از جمله پنبه ،کلزا ،ذرت و . ...
توسعه کشت کلزا ،چغندرقند و پنبه برای حفظ پایداری در تولید.
هدایت تولید سبزی و صیفی به محیط های کنترل شده.

جایگزینی و معرفی محصوالت جدید کم آب    بر مثل سورگوم ،ارزن ،لوپن ،تاج خروس ،چغندر علوفه ای و . ...
ب  -تمرکز بر افزایش عملکرد با انتقال تکنولوژی نوین :که در این راستا به عنوان مثال ساالنه تعداد  17رقم

گندم آبی و دیم 1 ،رقم پنبه 6 ،رقم جو 10 ،رقم حبوبات  5 ،رقم برنج 12 ،رقم دانه های روغنی و  7رقم چغندرقند جدید نیاز

به عرضه می باشد.

ج -تدوین بسته کامل افزایش ضریب خوداتکایی تولید محصوالت اساسی( :گندم ،جو برنج ،ذرت

دانه ای ،دانه های روغنی ،پنبه ،چغندرقند ،حبوبات) که در آن کلیه نیازهای طرح از جمله بیمه ،تحقیقات ،آموزش و ترویج ،حفظ

نباتات ،سیاست های حمایتی یکجا آورده شده است .ضمنا  4طرح پشتیبان شامل مکانیزاسیون ،تغذیه گیاهی ،ساماندهی بذر و
کشاورزی حفاظتی نیز از طرح های مذکور استخراج و به منظور پشتیبانی فنی تهیه گردیده است.

د -تکیه بر مشارکت بخش خصوصی و تشکل های صنفی و تعاونی ها :در عملیاتی کردن برنامه های فوق

با تأکید بر حمایت و نظارت دولت و کاهش مداخله.
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 -7-2سیمای بخش مکانیزاسیون
نقش و جایگاه مکانیزاسیون کشاورزی در چرخه تولید محصوالت کشاورزی امری است که همگان به آن وقوف کامل دارند،

از این رو همواره در برنامه های کالن بخش کشاورزی مدنظر برنامه ریزان قرار داشته و حتی بخش های صنعت و خدمات نیز در

برنامه های کالن خود به این مهم توجه ویژه ای نموده اند.

گستره وسیع حضور مکانیزاسیون کشاورزی در چرخه تولید محصوالت زراعی ،باغی ،دام ،طیور و آبزی پروری و همچنین

حضور در عرصه های جنگل و مرتع به منظور حفاظت ،احیاء ،توسعه و بهره برداری مناسب و نیز وظایفی که در عرصه بیابان ها و
در راستای بیابان زدایی به عهده دارد ،همه و همه بیانگر وسعت و گستردگی مکانیزاسیون کشاورزی است که عم ً
ال بدون حضور
آن دستیابی به اهداف هر یک از بخشهای فوق ناممکن است ،لذا با دیدی وسیع و فراتر و باالتر از یک نهاده باید به مکانیزاسیون

نگریست و بواقع باید بدانیم ،مکانیزاسیون پدیده ای است که سایر نهاده ها را در اختیار میگیرد و موجبات پایداری تولید در بخش

کشاورزی را فراهم مینماید .یکی از مهم ترین رویکردها جهت باال بردن بهره وری تولید محصوالت زراعی ،باغی ،جنگل ،مرتع،
دام ،طیور و شیالت پايداري توليد ،استفاده از مکانیزاسیون مناسب کشاورزی و بهبود و توسعه آن می باشد.
رویکردهای اصلی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور عبارتند از:

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مبتنی بر توسعه پایدار بخش و در جهت پایداری تولید و حفظ منابع پایه آب و خاک
توسعه مکانیزاسیون مناسب و متناسب باشرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهره برداران

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی متناسب با وضعیت اقلیمی کشور در جهت کاهش اثرات خشکسالی ،سرمازدگی و ...

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مبتنی بر روش های نوین نظیر کشاورزی حفاظتی ،کشت برروی پشته های دائمی ،توسعه

روش های کاهش مصرف بذر ،کود ،سم ،عملیات و روش های نوین و اثرگذار
برخی مصادیق در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

مدیریت آب :توسعه روش های کشاورزی حفاظتی ،تسطیح ،کاشت روی پشته های دائمی و آبیاری تحت فشار

مدیریت مصرف سم :توسعه روش های مناسب سمپاشی در راستای کاهش مصرف سموم نظیر سمپاشهای بوم دار پشت

تراکتوری ،الکترواستاتیک ،l.v u.l.v ،توربینی (زراعی و باغی) ،میکرونردار
54
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مدیریت مصرف بذر :تغییر بذرپاشی و شیوه های مرسوم بذرکاری به بذرکاری دقیق

مدیریت مصرف کود :جایگزینی کودپاشی با کاشت کود و مصرف مبتنی بر نیاز کودی
مدیریت هزینه های تولید ،مدیریت زمان و انجام بموقع عملیات

با توجه به رویکردهای ذکر شده شامل دو بخش اساسی می باشد:

 -1توسعه کمی:

ارتقاء شاخص های مکانیزاسیون کشاورزی (درجه و ضریب)

تناسب ارتقاء ضریب (تراکتور و سایر نیرو محرکه) و درجه (ادوات و دنباله بندها)

توسعه مکانیزاسیون بخش های کمتر توسعه یافته (محصولی و عملیاتی) از جمله مکانیزاسیون محصوالت برنج ،باغبانی و

عملیاتی نظیر برداشت پنبه و...

 -2توسعه کیفی:

ارتقاء فناوری های نوین (نظیرجایگزینی بذرکارهای پنوماتیک به جای مکانیکی و مجهز به کودکار جهت کاشت کود زیر
بذر ،سمپاش های بوم دار به جای النس دار و)...
جایگزینی ماشین های فرسوده و کاهش سهم آن در فرآیند تولید (اعم از نیرو محرکه و ادوات)
ارتقاء استاندارد سازی ماشین های کشاورزی
استفاده از سیستم های کشاورزی دقیق همچون ماشین های جریان متغیر و مجهز به yield monitoring
جهت گیری مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جهت دستیابی به توسعه کمی و کیفی در راستای موارد ذیل می باشد:
 -1توسعه روش های پایدار -2حمایت از تولید داخلی ،کار و سرمایه ایرانی و بومی سازی  -3حمایت از توسعه مکانیزاسیون
کم نهاده و ارزان در راستای اقتصاد مقاومت  -4حمایت از فناوری های نوین مکانیزاسیون کشاورزی
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معرفی

7-3

نمونههای ملی کمیته فنی

زراعت و مکانیزاسیون
کشاورزی

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم پیشگام در سطح  25هکتار
پیشرو در بکارگیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایر کشاورزان

کیومرث شانظری
تولیدکننده نمونه
گندم آبی
(اقلیم سرد و معتدل)

استان  /شهرستان:
کردستان /قروه
دهستان /روستا:
چهاردولی /آب باریک
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 46 :سال

عملکرد:
 13439کیلوگرم در هکتار

58

شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی گندم با بهره گیری از بذر اصالح شده در اقلیم سرد
Ë Ëرعایت تناوب زراعی و کشت به موقع و مکانیزه گندم
Ë Ëرعایت میزان مناسب بذر مصرفی و استفاده از بذور تکثیری توصیه شده
Ë Ëاستفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و مدیریت بهینه آب در مزرعه
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف عناصر مختلف شیمیایی و آلی بر اساس

آزمون خاک
Ë Ëمدیریت تلفیقی با آفات ،بیماری و علف هرز
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه و تحویل به موقع محصول
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی تغذیه ،مدیریت مصرف آب وخاک ورزی حفاظتی گندم

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم چمران  ،2سیروان ،مهرگان در سطح  300هکتار
پیشرو در بکارگیری توصیه هاي فنی و انتقال تجارب به سایر کشاورزان

جمعه امیری دوماری
تولیدکننده نمونه
گندم آبی
(اقلیم گرم و خشک)

استان  /شهرستان:
جنوب کرمان/
رودبار جنوب
دهستان /روستا:
اسالم آباد /بیژن آباد
سطح تحصیالت :دیپلم

شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در اقلیم گرم و خشک
Ë Ëرعایت اصول فنی آماده سازی زمین و کشت و برداشت مکانیزه
Ë Ëکشت مکانیزه و به موقع با کمبینات براساس توصیه هاي فنی
Ë Ëاعمال مدیریت مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار (تیپ)
Ë Ëاستفاده از کود دامی جهت اصالح خاک
Ë Ëمصرف بهینه عناصر شیمیایی و غذایی
Ë Ëبرداشت مکانیزه و به موقع محصول و تحویل به موقع
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و حفظ ارتباط با مراکز جهاد کشاورزی

سن 54 :سال

عملکرد 9758 :کیلوگرم
در هکتار
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول گندم دیم رقم آذر  2در سطح  50هکتار
مددکار ترویجی و پیشرو در بکارگیری دانش فنی در فعالیتهای کشاورزی

صفدر علی محمدی
تولیدکننده نمونه گندم
دیم
(اقلیم سرد)

استان  /شهرستان:
زنجان /خدابنده
دهستان /روستا:
سجاسرود /مزید آباد
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 66 :سال

عملکرد 3781 :کیلوگرم
در هکتار

60

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیم زار
Ë Ëحفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت
Ë Ëیکپارچه سازی اراضی و بهره گیری از خاک ورز مرکب جهت حفظ ساختمان خاک در دیم زار
Ë Ëاستفاده از کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک
Ë Ëکشت مکانیزه با عمیق کار و عدم استفاده از آبیاری تکمیلی
Ë Ëاستفاده از ارقام مناسب و رعایت میزان بذر مصرفی
Ë Ëاستفاده از کود هاي ریز مغذی جهت افزایش عملکرد
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معرفی اجمالی:

مدیریت بهینه مزرعه گندم دیم رقم ستاره در سطح  335هکتار
پیشرو در بکارگیری توصیههای تحقیقاتی و فنی دیم کاری در فعالیت کشاورزی

حاجی محمد گرگانلی دوجی

تولیدکننده نمونه
گندم دیم
(اقلیم گرم و معتدل)

استان  /شهرستان:
گلستان  /کالله
دهستان /روستا:
تمران/ماالی شیخ
گینگلیک
سطح تحصیالت :دیپلم

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در اراضی دیم
Ë Ëحفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت
Ë Ëکشت به موقع و مکانیزه
Ë Ëمصرف بهینه بذر و عناصر شیمیایی در واحد سطح
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه
Ë Ëتولید محصول در اقلیم مناسب و استفاده بهینه از نزوالت
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی
Ë Ëاستفاده از خاک ورزی مرکب جهت حفظ ساختمان خاک

سن 53 :سال

عملکرد:
 6580کیلوگرم در هکتار
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

مدیریت بهینه مزرعه تولید بذر گندم رقم خلیل در سطح  50هکتار
ارتباط و تعامل مؤثر با واحدها و مراکز جهاد کشاورزی

محمد حسن احمدی
تولیدکننده نمونه
بذرگندم

استان  /شهرستان:
کرمان /ارزوئیه
دهستان /روستا:
وکیل آباد /اکبر آباد
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 44 :سال

عملکرد:
 11281کیلو گرم
در هکتار بذر با کیفیت و
مطلوب
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شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول گندم بذری  ،رقم اصالح شده
Ë Ëمدیریت بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تیپ
Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی براساس نتایج آزمون خاک و آب
Ë Ëتولید بذر تحت پوشش و نظارت شرکت معتبر بذری
Ë Ëکشت و برداشت مکانیزه و به موقع
Ë Ëدرصد خلوص بذر تولیدی بر اساس تجزیه بذر با درصد افتهای مفید و غیر مفید
در حد مناسب
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی و پیشرو در اجرای طرح های تولیدی بذر در منطقه
Ë Ëاستفاده از بقایای گیاهی کشت قبل جهت حاصلخیزی خاک

فصل 7
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معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول جو رقم بهمن در سطح  90هکتار
پیشرو در بکارگیری دانش فنی در منطقه

وجیه اله اسدی
تولیدکننده نمونه
جو آبی
(اقلیم سرد)

استان  /شهرستان:
همدان  /کبودرآهنگ
دهستان /روستا:
حاجیلو /قراگل
سطح تحصیالت :دیپلم

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشارکالسیک ثابت
Ë Ëمدیریت بهینه تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک و آب
Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه
Ë Ëکشت مکانیزه با کمبینات و برداشت مکانیزه با کمباین
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه جهت کنترل بیماری ها

Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی مرتبط با زراعت و تغذیه جو و مدیریت آفات ،بیماری ها
Ë Ëارتباط مستمر و مؤثر با واحدهای اجرایی و آموزشی -ترویجی
Ë Ëاستفاده از کود دامی جهت اصالح خاک

سن 82 :سال

عملکرد:
 14724کیلو گرم
در هکتار
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول جو رقم بهمن در سطح  26هکتار در
شرایط اقلیم معتدل
مددکار ترویجی و پیشرو در بکار گیری دانش فنی

فتح اله محمدی
تولیدکننده نمونه
جوآبی
(اقلیم معتدل)

استان  /شهرستان:
قزوین  /بوئین زهرا
دهستان /روستا:
دشتابی شرقی /نوده لکوان
سطح تحصیالت :سیکل
سن 43 :سال

عملکرد:
 10560کیلو گرم در هکتار
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشارکالسیک ثابت
Ë Ëمدیریت بهینه تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک و آب
Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه تولیدی
Ë Ëکشت و برداشت مکانیزه محصول
Ë Ëمزرعه عاری از بیماری ها
Ë Ëتوسعه فعالیت های کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی بهره وری از سیستم آبیاری تحت فشار
Ë Ëحفظ ارتباط مستمر و مؤثر با واحدهای آموزشی -ترویجی
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معرفی اجمالی:

مدیریت بهینه مزرعه جو رقم سهند در سطح  110هکتار در شرایط دیم
پیشرو در انتقال تجارب و دانش فنی به کشاورزان منطقه

محمد نبی لو دیشیری
تولیدکننده نمونه
جو دیم
( اقلیم سرد)

استان  /شهرستان:
زنجان  /خدابنده
دهستان /روستا:
مرکزی /دهشیر
سطح تحصیالت :ابتدایی

شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول تولیدی با رعایت مصرف بذر در واحد سطح
Ë Ëرعایت اصول تناوب زراعی و آیش در دیم زار
Ë Ëحفظ بقایای گیاهی کشت قبل و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت
Ë Ëاستفاده از خاک ورزی حفاظتی برای عملیات حفظ رطوبت در دیم زار
Ë Ëمصرف بهینه عناصر غذایی بر اساس توصیههای فنی
Ë Ëاستفاده از بذر اصالح شده به میزان مناسب
Ë Ëکاشت با بذر کار کشت مستقیم و برداشت مکانیزه و به موقع محصول
Ë Ëاستفاده از کودهای ریز مغذی جهت افزایش عملکرد و کارایی مناسب

سن 60 :سال

عملکرد:
 5837کیلو گرم در هکتار
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

مدیریت فنی شالیزار به وسعت  5هکتار و دستیابی به تولید کمی و کیفی رقم پر محصول شیرودی
پیشرو در انتقال دانش فنی به سایر شالیکاران منطقه

نعمت اهلل رحمانی
تولیدکننده نمونه
برنج پرمحصول

استان  /شهرستان:
مازندران  /بهشهر
دهستان /روستا:
میانکاله /حسین آباد
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 33 :سال

عملکرد:
 8500کیلو گرم در هکتار
شلتوک
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از سیستم آبیاری تناوبی و کاهش مصرف آب
Ë Ëبرداشت محصول با کمباین مخصوص برنج
Ë Ëکشت مکانیزه نشاء و رعایت زمان مناسب انتقال نشاء
Ë Ëاستفاده از کودهای مکمل و ریز مغذیها در زمانهای مورد نیاز گیاه
Ë Ëمصرف انواع کودهای شیمیایی طبق توصیه مؤسسه تحقیقات
Ë Ëاجرای مدیریت فنی تولید از خزانه تا برداشت تحت مدیریت تلفیقی برنج
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی
Ë Ëارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی ،آموزشی -ترویجی

فصل 7
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معرفی اجمالی:

مدیریت شالیزار رقم محلی هاشمی و علی کاظمی در سطح  3هکتار
پیشرو در انتقال تجارب به شالیکاران منطقه

علی زهدی چناری
تولیدکننده نمونه
برنج محلی

استان  /شهرستان:
گیالن /شفت
دهستان /روستا:
چوبر /لیفکوخندان
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم

شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی وکیفی محصول بازار پسند
Ë Ëاعمال مدیریت بهینه مصرف آب با روش آبیاری تناوبی
Ë Ëکشت به موقع و مکانیزه محصول و رعایت تعداد نشاء در کپه
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف عناصر شیمیایی ،آلی و زیستی بر اساس آزمون خاک
Ë Ëرعایت اصول فنی تولید نشاء و انتقال نشاء

Ë Ëتلفیق توصیه هاي فنی محققین و تجارب عملی و دانش بومی در شالیزار تحت مدیریت
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و ماشین آالت کشاورزی
Ë Ëاستفاده از ارقام محلی مناسب و رعایت میزان بذر مصرفی در خزانه

سن 52 :سال

عملکرد:
 5300کیلوگرم در هکتار
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
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معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ذرت دانه ای رقم  704در سطح  50هکتار
مددکار ترویجی و پیشرو در بکارگیری توصیه ها و انتقال تجارب به سایر کشاورزان

رضا شکوهی
تولید کننده نمونه
ذرت دانه ای

استان  /شهرستان:
جنوب کرمان  /فاریاب
دهستان /روستا:
هور /هور
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 46 :سال

عملکرد:
 16400کیلو گرم در هکتار
با رطوبت  14درصد
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شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل
Ë Ëمدیریت و مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تیپ
Ë Ëکشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان بذر مصرفی در واحد سطح به شیوه هیرم کاری
Ë Ëمدیریت بهینه و اصولی آفات ،بیماری ها و علف های هرز
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی مرتبط با زراعت ذرت دانه ای
Ë Ëاستفاده از خاک ورزی حفاظتی جهت جلوگیری از فرسایش خاک

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ذرت علوفه ای رقم  704در سطح  300هکتار
با ماده مؤثره خشک 30درصد
پیشرو در ارائه تجارب به سایر کشاورزان و مشارکت در اجرای طرح های کشاورزی و
توسعه ای در منطقه

مقصود قدرتی
تولید کننده نمونه
ذرت علوفه ای

استان  /شهرستان:
قزوین /آبیک
دهستان /روستا:
زیاران
سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن 60 :سال

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل
Ë Ëمدیریت و مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری نوار تیپ
Ë Ëانجام آزمون خاک و آب و مصرف انواع کودهای شیمیایی براساس نتایج آزمونها
Ë Ëکشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان بذر مصرفی در واحد سطح
Ë Ëمدیریت بهینه آفات ،بیماری ها و علف های هرز با بهره مندی از روش های تلفیقی

Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت محصول
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی و مهارتی آبیاری بارانی و مدیریت آفات و
بیماری ها و علف های هرز
Ë Ëاستفاده از خاک ورزی مرکب جهت حفظ ساختمان خاک و جلوگیری از فرسایش خاک

عملکرد:
 115280کیلو گرم در هکتار
با رطوبت  70درصد
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معرفی اجمالی:

مدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم نپتون در سطح  40هکتار که  1/8هکتار بصورت
کشت نشایی
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

شهرام شاهین فر
تولیدکننده نمونه کلزا
(اقلیم سرد)

استان  /شهرستان:
قزوین /آبیک
دهستان /روستا:
حومه /زیاران
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 50 :سال

عملکرد:
 6430کیلو گرم
در هکتار

70

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت کلزا در تناوب و پایداری محصوالت گندم
Ë Ëمصرف بهینه آب در مزرعه با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار تیپ
Ë Ëبرداشت یک مرحله ای و مکانیزه محصول و تحویل به موقع
Ë Ëاستفاده از کودهای دامی وکود سبز وکشت حفاظتی
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی و ترویجی مرتبط با زراعت و تغذیه کلزا،
Ë Ëرعایت میزان بذر مصرفی براساس توصیه تحقیقات
Ë Ëاستفاده از کود های ریز مغذی واسید های آمینه
Ë Ëمدیریت علف های هرز بصورت تلفیقی

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

مدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم دلگان در سطح  18هکتار دیم
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

بهمن سوقانی
تولیدکننده نمونه کلزا
(دیم)

استان  /شهرستان:
گلستان /مراوه تپه
دهستان /روستا:
شلمی /قپان سفلی

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت کلزا در تناوب و پایداری محصوالت گندم
Ë Ëرعایت تاریخ کاشت متناسب با توصیه تحقیقات
Ë Ëبرداشت یک مرحله ای و مکانیزه محصول و تحویل به موقع
Ë Ëرعایت تراکم بذر بر اساس توصیه تحقیقاتی
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی
Ë Ëاستفاده از کود هاي ریز مغذی و کود سرک
Ë Ëمدیریت علف هاي هرز بصورت تلفیقی

سطح تحصیالت :سیکل
سن 28 :سال

عملکرد 4631 :کیلو گرم
در هکتار
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معرفی اجمالی:

مدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم هايوال در سطح  40هکتار
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

احمد طیبی فر
تولیدکننده نمونه کلزا
(اقلیم گرم)

استان  /شهرستان:
خوزستان  /بهبهان
دهستان /روستا:
حومه /بنه باشت
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 57 :سال
عملکرد:
 5325کیلو گرم در هکتار
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شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت کلزا در تناوب و پایداری محصوالت گندم
Ë Ëمدیریت بهینه آب مصرف با استفاده از آبیاری تحت فشار
Ë Ëمدیریت زمان برداشت بصورت یک مرحله ای بصورت مکانیزه با هد مخصوص
Ë Ëرعایت تاریخ کاشت متناسب با توصیه تحقیقات
Ë Ëمدیریت علف هاي هرز بصورت تلفیقی
Ë Ëرعایت تراکم بذر بر اساس توصیه تحقیقاتی
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی
Ë Ëاستفاده از کود هاي ریز مغذی و کود سرک

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول چغندر قند ارقام ،شکوفا ،آریا ،بریجیتا ،بتاسیت ،ایزابال
در سطح  70هکتار
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

اسماعیل شیرغانی
تولیدکننده نمونه
چغندرقند بهاره

استان  /شهرستان:
خراسان شمالی  /شیروان
دهستان /روستا:
مرکزی /مرکزی
سطح تحصیالت:
دانشجوی دکتری
سن 37 :سال

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیتهای کشاورزی
Ë Ëاستفاده از زیر شکن ،عملیات تسطیح قبل از کاشت
Ë Ëکشت مکانیزه و به موقع با رعایت تراکم مناسب
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بکارگیری سیستم آبیاری تحت فشار
Ë Ëمدیریت بهینه تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک

Ë Ëوجین در زمان مناسب و اجرای عملیات تنک و یکنواختی مزرعه از نظر رشد اندام
هوایی و ریشه
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی آشنایی با روش های نوین زراعت چغندر قند و
بکارگیری توصیههای فنی

عملکرد:
 139000کیلو گرم در
هکتار غده با عیار 18 /14
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معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول چغندر قند به صورت کشت پاییزه رقم روزا گلد
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان در جهت توسعه و ترویج کشت پاییزه چغندر قند

بهرام عبدی
تولیدکننده نمونه
چغندرقند پاییزه

استان  /شهرستان:
کرمانشاه /سرپل ذهاب
دهستان /روستا:
حومه /ورکورگ
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 41 :سال

عملکرد:
 70014کیلو گرم در هکتار
با عیار14/09
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شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول تناوب زراعی و استفاده مناسب از کودهای آلی
Ë Ëاستفاده از زیرشکن و انجام عملیات تسطیح و شیپر زنی
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق توسعه کشت پاییزه
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی
Ë Ëکشت مناسب و مکانیزه با پنوماتیک با رعایت زمان مناسب کاشت
Ë Ëبرداشت مکانیزه و به موقع محصول و تحویل به کارخانه قند
Ë Ëبه کارگیری دانش فنی در فعالیت زراعی
Ë Ëمدیریت بهینه آب مصرفی با استفاده از آبیاری تحت فشار

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

تولید کمی و کیفی محصول پنبه رقم لیدر یونان در سطح  12هکتار مزرعه پنبه
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

علی قاسم زاده
تولیدکننده نمونه
پنبه

استان  /شهرستان:
اردبیل /پارس آباد
دهستان /روستا:
محمود آباد /محمود آباد
طالقانی

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیتهای کشاورزی
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بکارگیری سیستم آبیاری تحت فشار
Ë Ëمدیریت تلفیقی علف هاي هرز وآفات
Ë Ëمصرف بهینه عناصر شیمیایی بر اساس آزمون آب و خاک
Ë Ëعضو تعاونی پنبهکاران شهرستان و پیشرو در بکار گیری توصیههای فنی
Ë Ëرعایت میزان بذر مصرفی و رعایت تاریخ کاشت مناسب
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی
Ë Ëاستفاده از کود هاي ریز مغذی

سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 41 :سال
عملکرد 8781 :کیلو گرم
در هکتار وش
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معرفی اجمالی:

مدیریت بهینه مزرعه سیب زمینی ارقام بامبا و فابوال در سطح  75هکتار
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

سید سجاد موسوی
تولیدکننده نمونه
سیب زمینی

استان  /شهرستان:
زنجان /خدابنده
دهستان /روستا:
بزینه رود /ارغوان
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 63 :سال

عملکرد:
 92166کیلو گرم در هکتار
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شاخصها:

Ë Ëتولید محصول گواهی شده مطابق استاندارهای ملی ایران
Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در زراعت
Ë Ëاستفاده از کودهای دامی در حاصلخیزی خاک
Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با بهره مندی از آبیاری تحت فشار
Ë Ëکاشت و برداشت مکانیزه ،با رعایت میزان بذر مصرفی
Ë Ëذخیره سازی فنی با بهره گیری از سردخانه و بازار پسند بودن محصول
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و پیشرو در ارائه دانش فنی

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

مدیریت صحیح مزرعه پیاز ارقام مینروا ،ریوبراوو ،سایروس در سطح  70هکتار
پیشرو در اجرای طرح ها و سایتهای الگویی و فنی ترویجی

عباس محمدی فرد
تولیدکننده
نمونه پیاز

استان  /شهرستان:
جیرفت  /جیرفت
دهستان /روستا:
دولت آباد /وکیل آباد

شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول پیاز در حد مجاز نیترات و عناصر سنگین
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق آبیاری تحت فشار تیپ
Ë Ëمدیریت بهینه و مناسب کودهای دامی ،آلی و زیستی و بیولوژیک
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک و آب
Ë Ëکشت نشایی به موقع و مکانیزه با رعایت زمان کاشت
Ë Ëمزرعه عاری از هر گونه بیماری
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی

سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 44 :سال

عملکرد:
130385کیلو گرم
در هکتار
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معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول لوبیا سفید در سطح  35هکتار
پیشرو در اجرای طرح های کشاورزی در منطقه و انتقال دانش فنی و تجارب به
سایر کشاورزان

حسین سلطانی
تولید کننده نمونه
حبوبات آبی

استان  /شهرستان:
زنجان /ابهر
دهستان /روستا:
قلعه /محمدآباد
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 40 :سال

عملکرد:
 8450کیلو گرم در هکتار
لوبیا سفید
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شاخصها:

Ë Ëمصرف بهینه آب در مزرعه از طریق استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار نوار تیپ
Ë Ëاستفاده از بقایای گیاهی کشت قبل و بستر سازی مناسب
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک
Ë Ëکشت مستقیم بدون خاک ورزی در بقایای گیاهی محصول قبل
Ë Ëبکار گیری دانش فنی در فعالیتهای کشاورزی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط
Ë Ëاستفاده از خاک ورز مرکب جهت حفظ ساختمان خاک و کاهش فرسایش

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

تولید کمی و کیفی محصول نخود رقم عادل در سطح  10هکتار دیم کاری
پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

بختیار فاتحی
تولیدکننده نمونه
حبوبات دیم

استان  /شهرستان:
کردستان /کامیاران
دهستان /روستا:
شاهو /آهنگران

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول صحیح تناوب زراعی در دیم زار
Ë Ëاستفاده از خاک ورز مرکب جهت ذخیره سازی رطوبت در سطح مزرعه
Ë Ëمصرف بهینه بذر و کاشت به موقع و مکانیزه
Ë Ëبرداشت به موقع و رعایت میزان رطوبت محصول
Ë Ëاستفاده بهینه از نزوالت در تولید محصول
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی زراعت نخود
Ë Ëاستفاده از بذور اصالح شده و رعایت میزان بذر مصرفی

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 47 :سال

عملکرد:
 2060کیلوگرم در
هکتار نخود
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معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول یونجه رقم همدانی در سطح  30هکتار
پیشرو در بکار گیری توصیههای فنی

کورش نیازی
تولیدکننده نمونه
یونجه
(اقلیم سرد)

استان  /شهرستان:
کردستان /دهگالن
دهستان /روستا:
سیس /چراغ آباد
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 44 :سال

عملکرد:
 21200کیلو گرم در هکتار
یونجه خشک در  5چین
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار بارانی
Ë Ëتغذیه بهینه گیاهی با استفاده از کودهای دامی
Ë Ëکشت مکانیزه با رعایت اصول خاک ورزی حفاظتی
Ë Ëاستفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده
Ë Ëمزرعه عاری از بیماری های گیاهی و علف هرز

Ë Ëبرداشت به موقع و تولید علوفه مناسب و با کیفیت
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی -ترویجی
Ë Ëارتباط مستمر با مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان و مروجین کشاورزی

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول یونجه رقم نیکشهری در سطح  31هکتار
حفظ ارتباط مستمر با مراکز کشاورزی و پیشرو در بکار گیری توصیههای فنی

توران علیزاده
تولیدکننده نمونه
یونجه
(اقلیم گرم)

استان  /شهرستان:
سیستانوبلوچستان/
ایرانشهر
دهستان /روستا:
مرکزی /پشت رودخانه

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار بارانی
Ë Ëتغذیه بهینه گیاهی با استفاده از کودهای پایه و ریز مغذی
Ë Ëاستفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده و رقم مناسب
Ë Ëمدیریت آفات ،بیماری ها وعلف هاي هرز به روش تلفیقی
Ë Ëاستفاده از کود دامی جهت حاصلخیزی خاک

Ë Ëبرداشت به موقع و تولید علوفه مناسب و با کیفیت
Ë Ëاستفاده از خاک ورز مرکب جهت حفظ ساختمان خاک و جلو گیری از فرسایش خاک

سطح تحصیالت :دیپلم
سن 55 :سال

عملکرد 17900 :کیلو گرم
در هکتار یونجه خشک در
 8چین
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معرفی اجمالی:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول گوجه فرنگی رقم  6189 - 8320در سطح 13
هکتار
پیشرو در تولید محصوالت جالیزی ازطریق نشاء در منطقه

محمود حضرتی
تولید کننده نمونه
محصوالت سبزی و صیفی
نشائی

استان  /شهرستان:
تهران /مالرد
دهستان /روستا:
بی بی سکینه /ارسطو
سطح تحصیالت:
سیکل
سن 55 :سال

عملکرد:
105000کیلوگرم در هکتار
گوجه فرنگی
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه و مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار نوار تیپ
Ë Ëتغذیه بهینه گیاهی با استفاده از کودهای پایه و ریز مغذی
Ë Ëاستفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده
Ë Ëبرداشت به موقع و تولید محصول مناسب و با کیفیت
Ë Ëاستفاده از کود دامی جهت حاصلخیزی خاک
Ë Ëبکارگیری توصیههای فنی و بهره مندی از تجارب خبرگان کشاورزی
Ë Ëمدیریت آفات ،بیماری ها وعلف هاي هرز به روش تلفیقی

فصل 7
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معرفی اجمالی:

مدیریت مزرعه 21هکتارکلزا 30 ،هکتار جو 40 ،هکتار گندم و  70هکتار ذرت تحت
پوشش عملیات حفاظتی
پیشرو در بکار گیری توصیههای فنی

عبدالمحمود رحیم خراسانی

بهره بردار نمونه در
مدیریت پایدار خاک و
کشاورزی حفاظتی
(کشت آبی)

استان  /شهرستان:

البرز /نظرآباد

دهستان  /روستا:

احمد آباد /ازبکی
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه
Ë Ëاعمال تیمارهای مختلف کشاورزی حفاظتی با بهره گیری از روش های بی خاک ورزی
Ë Ëکشت مستقیم و مکانیزه (بی خاک ورزی)
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با بهره گیری از بقایای گیاهی وآبیاری تحت فشار
Ë Ëبهره مندی اصولی از ادوات کشاورزی حفاظتی
Ë Ëتلفیق دانش فنی و تجارب عملی در مزرعه تحت مدیریت
Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و حفظ ارتباط با واحدهای ذیربط

سن 70 :سال

عملکرد:
اجرای عملیات
کشاورزی حفاظتی در
سطح  161هکتار

83

سی و چهارمین دوره انتخاب و
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معرفی اجمالی:

مدیریت مزرعه گندم دیم رقم آذر  2وجو آبیدر تحت پوشش عملیات حفاظتی
مددکار ترویجی و پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

فرضعلی احمدی
بهره بردار نمونه در
مدیریت پایدار خاک و
کشاورزی حفاظتی
(کشت دیم)

استان  /شهرستان:
زنجان /زنجان
دهستان /روستا:
غنی بیگلو /احمد آباد
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 62 :سال
عملکرد:
اجرای عملیات کشاورزی
حفاظتی در سطح
 170هکتار

84

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیم زار
Ë Ëاعمال تیمارهای مختلف کشاورزی حفاظتی با بهره گیری از روش خاک ورزی مرکب
Ë Ëکشت مستقیم و مکانیزه محصول با بذرکار
Ë Ëمدیریت بهینه با اجرای عملیات حفظ رطوبت خاک
Ë Ëبهره مندی از ادوات کشاورزی حفاظتی
Ë Ëتلفیق دانش فنی و تجارب عملی در مزرعه تحت مدیریت
Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک

فصل 7

کمیته فنی زراعت

معرفی اجمالی:

دارا بودن گواهی تاییدیه مرکز آزمون مکانیزاسیون کشاورزی برای ادوات تولیدی
پیشرو در بکار گیری توصیههای فنی

سید عارف سیادت
تولیدکننده نمونه
ماشین آالت ،ادوات و
تجهیزات کشاورزی

استان  /شهرستان:

آذربایحان غربی /بوکان
شهر:

بوکان

سطح تحصیالت :دیپلم

شاخصها:

Ë Ëایجاد شبکه خدمات پس از فروش علمی و کارآمد به تمامی نقاط کشور
Ë Ëتوجه ویژه به تولید کیفی و حفظ کیفیت محصوالت وپایش مداوم محصوالت
Ë Ëظرفیت تولید ساالنه بالغ بر  157دستگاه بذرکار کشت مستقیم آسکه و 62دستگاه
 300 ،TD18,16دستگاه خاک ورزمرکب حفاظتی و  52دستگاه چیزل پیکر
Ë Ëارتباط مستمر با کارشناسان ترویج و بخشهای اجرائی
Ë Ëایجاد بخش تحقیق و توسعه جهت افزایش وکارایی دستگاه ها
Ë Ëتوجه به نیاز هاي کشور با رویکرد تحلیل نیازهای مناطق مختلف کشور
Ë Ëبهره گیری صحیح وکارآمد از روش های بهینه سازی مصرف انرژی

سن 77 :سال

عملکرد :تولید و تأمین
ماشین های کشاورزی
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معرفی اجمالی:

مدیریت مناسب واحد جهت خدمات رسانی مطلوب به بهره برداران
مددکار ترویجی و پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

علی کمالی
شرکت نمونه خدمات
مکانیزاسیون کشاورزی

استان  /شهرستان:
خراسان شمالی /بجنورد
دهستان /روستا:
گرمخان /گرمخان
سطح تحصیالت :لیسانس
ماشین آالت کشاورزی
سن 43 :سال
عملکرد:
بهره مندی از انواع
ماشین آالت
و ادوات کشاورزی نوین
86

شاخصها:

Ë Ëدارا بودن ماشین آالت نوین و حفاظتی جهت ارائه خدمات به بهره برداران
Ë Ëتناسب ترکیب ماشینی با نیاز منطقه و ترکیب کامل عملیات ماشینی
Ë Ëانجام خدمات مکانیزاسیون بصورت حرفه ای و پیشرفته در سطح  1000هکتار زراعی
و  100هکتار باغی
Ë Ëدارای پروانه بهره برداری معتبر وهمکاری با کارشناسان ترویج واجراء
Ë Ëبرگزاری کارگاه آموزشی برای رانندگان و تراکتور داران و آشنایی کشاورزان با دستگاه
ریز دانه کار

8
کمیته فنی
باغبانی

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

 -8-1سیمای بخش باغبانی
سیمای باغبانی در برنامه ششم توسعه و سال97
 -1افزایش تولید محصوالت باغی با هدف تولید پایدار و افزایش ضریب امنیت غذایی از  19میلیون تن در سال  1395به

 22.6میلیون تن در سال  1400از طریق:

 -1-1افزایش تولید در واحد سطح با استفاده از روش های اصالح ،نوسازی باغات و حذف ،جایگزینی ارقام سنتی با ارقام

مرغوب تجاری در سطح  586608هکتار در طول اجرای برنامه ششم توسعه

 -1-2افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت و توسعه باغات در اراضی شیبدار و مستعد به میزان  100000هکتار
در طول اجرای برنامه ششم توسعه.

 -1-3افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیرکشت و توسعه باغات در اراضی مستعد (نوآباد) به میزان 143425هکتار
در طول اجرای برنامه ششم توسعه.

 -1-4افزایش تولید از طریق تولید نهال مرغوب و گواهی شده محصوالت باغی به تعداد  323798086اصله نهال در
طول اجرای برنامه ششم توسعه

 -2افزایش تولید محصوالت گلخانه ایی به دلیل محدویت در منابع آبی در جهت توسعه پایدار از  1996000تن در سال

 1395به  6950000تن در پایان سال  1400از طریق:

 -2-1افزایش تولید محصوالت گلخانه ای با اصالح و نوسازی و مرمت گلخانه ها و بروزرسانی آنها به مقدار  2705هکتار

در طول اجرای برنامه ششم توسعه

 -2-2افزایش تولید محصوالت باغبانی با توسعه کشت در گلخانه های مدرن به مقدار  18654هکتار در طول اجرای
برنامه ششم توسعه

 -3افزایش تولید و فرآوری گیاهان دارویی با هدف توسعه پایدار ،تأمین نیازهای داخلی ،ایجاد اشتغال ،حفاظت از محیط زیست
90
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از تولید  530925تن در سال  1394به  614434تن در سال  1400از طریق:

 -3-1افزایش تولید و فرآوری گیاهان دارویی با اندام های تکثیری مختلف به تعداد  194658000اصله در طول اجرای
برنامه ششم توسعه

 -3-2افزایش تولید گیاهان دارویی با افزایش سطح زیرکشت و پیش بینی توسعه کاشت گیاهان دارویی به مقدار

105322هکتار در طول اجرای برنامه ششم توسعه

 -4افزایش تولید روغن زیتون با هدف تولید پایدار و توسعه در تأمین نیاز روغن خوارکی سالم مصرفی از  6200تن در 1394

به  16000هزارتن در پایان سال  1400از طریق:

 -4-1اصالح و نوسازی باغات و حذف و جایگزینی ارقام سنتی با کاشت ارقام مرغوب تجاری در سطح  45000هکتار

از باغات موجود زیتون

 -4-2افزایش سطح زیرکشت و توسعه باغات زیتون در اراضی مستعد به میزان  15000هکتار

 -4-3توسعه کشت محصوالت سالم و ارگانیک باغی در سطح  41000هکتار و تبدیل  241000هکتار از باغات موجود
به تولید محصول سالم و ارگانیک باغی طی سالهای برنامه ششم با تولید حدود  2میلیون تن محصول ارگانیک

 -5افزایش صادرات محصوالت باغبانی با هدف مثبت کردن تراز تجاری محصوالت کشاورزی با پیش بینی  4/5میلیون تن
در سال  1400و جمعاً  16/2میلیون تن محصوالت باغبانی به ارزش تقریبی  36میلیارد دالر طی سالهای برنامه 1396 -1400

وضعیت آمار باغبانی در سال 1397
سطح کل زیرکشت  2908586هکتار از این مقدار  2462432هکتار سطح بارور و  446154هکتار سطح غیربارور می باشد

از کل سطح زیرکشت 2526436هکتار کشت آبی و  382150هکتار کشت دیم محصوالت باغی است.

متوسط عملکرد محصوالت باغبانی به تفکیک کشت آبی  8960کیلوگرم در هکتار و متوسط عملکرد محصوالت باغبانی به

تفکیک دیم  4176کیلوگرم در هکتار.

تولید محصوالت باغی در سال  97به میزان  18063185تن و میزان تولید محصوالت گلخانه ایی  2461889تن جمعاً

 20525074تن می باشد.
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معرفی اجمالی:

باغدارپیشرو در منطقه
فعالیت در۲۲هکتار باغ یکدست
رعایت اصول فنی درمدیریت باغ
بهره مندی از دانش فنی

صمد ابراهیمی
تولیدکننده نمونه
سیب درختی

استان  /شهرستان:
تهران /دماوند
دهستان /روستا:
سربندان  /خسروان
سطح تحصیالت :ابتدائی
سن 74 :سال

عملکرد:
 138325کیلوگرم در
هکتار

94

شاخصها:

Ë Ëمدیریت صحیح باغداری در سطح  22هکتار و دستیابی به تولید کمی و کیفی
محصول بازارپسند
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار
Ë Ëمدیریت بهینه کف باغ
Ë Ëکشت و توسعه ارقام رویشی
Ë Ëرعایت اصول فنی هرس با حفظ محور مرکزی
Ë Ëمدیریت تغذیه گیاهی بر اساس آزمون خاک ،استفاده از روش چالکود و محلول پاشی
Ë Ëبرداشت به موقع محصول با کیفیت و نگهداری در سردخانه
Ë Ëاعمال مدیریت بحران و مخاطرات کشاورزی با بهره مندی از روش آبیاری نوین،
مصرف کودهای دامی ،پتاسه و بقایای گیاهی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با باغداری نوین

فصل 8
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معرفی اجمالی:

باغدار پیشرو در منطقه و مددکار واحد اصلی سایت ملی الگویی ترویجی
پسته در سطح  45هکتار ارقام تجاری
انجام آزمون افالتوکسین و سایر آزمون های کنترل کیفی

محمد باقر شیخ االسالمی
تولید کننده نمونه
پسته

استان  /شهرستان:
فارس /سروستان
دهستان /روستا:
کوهنجان
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 60 :سال
عملکرد:
 13300کیلوگرم در هکتار
خشک

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه باغ پسته از ارقام تجاری در سطح  45هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول سالم و بهداشتی
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای و کنترل آب
مصرفی با نصب سنسور
Ë Ëمددکار ترویجی و عضو سایت الگویی ترویجی ملی پسته

Ë Ëانجام انواع آزمون ها و مصرف عناصر شیمیایی و غذایی بر اساس نتایج آزمون ها
Ë Ëانجام آزمون تست افالتوکسین و تولید اصول بهداشتی صادراتی
Ë Ëاجرای عملیات  GAPدر باغ
Ë Ëرعایت اصول بهداشت در باغ و ترمینال ضبط و فرآوری محصول
Ë Ëهمکاری مؤثر و مستمر با واحدهای تحقیقاتی ،ترویجی ،آموزشی و اجرایی در انجام
طرح های پایلوتی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و پیشرو در انتقال تجارب به سایرین
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معرفی اجمالی:

نخل دار پیشرو منطقه در سطح  8 /5هکتار ،رقم خرمای مضافتی
بکارگیری دانش فنی وکارشناسی
شرکت در دوره های آموزشی -ترویجی
پوشش بیمه نخلستان

حسین شهرکی
تولیدکننده نمونه
خرما

استان  /شهرستان:
سیستان و بلوچستان/
سیب و سوران
دهستان /روستا:
سوران  /چاه شهرکی
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 67 :سال

عملکرد:
 34164کیلوگرم در هکتار
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه نخلستان رقم مضافتی در سطح  8/5هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول از رقم سازگار در منطقه و صادراتی
Ë Ëرعایت اصول بهداشت در نخلستان ،بسته بندی و حمل و نقل
Ë Ëاجرای مناسب عملیات اصالح و احیاء نخلستان
Ë Ëمدیریت خشکسالی از طریق رعایت تراکم مناسب ،میانه کاری و مصرف مالچ
Ë Ëانجام آزمون خاک و آب و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون ها
Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب در نخلستان با استفاده از سیستم آبیاری کم فشار
Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
Ë Ëپیشرو در انتقال تجارب به سایر باغداران از طریق حفظ ارتباط با مراکز آموزشی -ترویجی
و اجرایی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با نخل کاری

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

عضو انجمن زیتون و مددکار ترویجی منطقه
رعایت اصول فنی در سطح  14/5هکتار باغ زیتون
عضو سایت الگویی ترویجی زیتون

مهدی رضوانی نیا
تولیدکننده نمونه
زیتون

استان  /شهرستان:
قزوین  /طارم سفلی
دهستان /روستا:
کلج
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 37 :سال

عملکرد:
 27144کیلوگرم میوه در
هکتار

شاخصها:

Ë Ëمدیریت فنی و صحیح باغ زیتون از ارقام زرد ،آربکین و مانزانیال در سطح  14/5هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی میوه و روغن زیتون
Ë Ëمصرف بهینه آب با اعمال سیستم آبیاری قطره ای و ایجاد تشتک برای هر درخت
Ë Ëانجام پیوند در درختان به منظور تولید پایدار و هرس جوان سازی و باردهی
Ë Ëانجام انواع آزمون ها و مصرف بهینه عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون ها به روش

کانال کود
Ë Ëبرداشت به موقع ،حمل و نقل و فرآوری محصول در کوتاه ترین زمان
Ë Ëمدیریت بهینه و فنی کف باغ
Ë Ëاخذ پروانه صنایع تبدیلی از وزارت جهاد کشاورزی
Ë Ëپیشرو در انتقال تجارب و دانش فنی سایر باغداران در قالب سایت الگویی ترویجی
Ë Ëهمکاری با واحدهای اجرایی ،آموزشی -ترویجی و تحقیقاتی در اجرای پروژه های منطقه ای
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معرفی اجمالی:

باغدار پیشرو زیتون و خیر در منطقه
ارتباط با مراکز تحقیقاتی ،آموزشی -ترویجی
شرکت در دوره های آموزشی -ترویجی
استفاده از توصیه های کارشناسان

ناصر عسگری
تولیدکننده نمونه
زیتون

استان  /شهرستان:
زنجان  /طارم علیا
دهستان /روستا:
دستجرده
سطح تحصیالت :سیکل
سن 57 :سال

عملکرد:
 25686کیلوگرم در هکتار
میوه
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه باغ زیتون رقم زرد روغنی در سطح  15هکتار ( 5هکتار بارده)
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی رقم سازگار با منطقه در چارچوب مدیریت تلفیقی آفات
Ë Ëرعایت اصول احداث باغ و تراکم مناسب
Ë Ëمصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار
Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی

Ë Ëانجام انواع آزمون ها و رعایت اصول تغذیه گیاهی بر اساس نتایج و توصیه های کارشناسی و
مصرف بهینه عناصر شیمیایی
Ë Ëرعایت اصول فنی هرس فرم و باردهی و حذف پاجوش ها
Ë Ëمدیریت مناسب و بهینه کف باغ
Ë Ëرعایت زمان مناسب برداشت و انتقال برای فرآوری در حداقل زمان
Ë Ëرعایت اصول بهداشت در سطح باغ و فرآوری محصول
Ë Ëپیشرو در انتقال تجارب به سایر باغداران

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

باغدار پیشرو و معتمد محلی
همکاری در اجرای دوره های آموزشی -ترویجی
تولید محصول پرتقال با کیفیت درسطح  ۶هکتار
تولید در حد مجاز آالینده ها

محمد علی پیراسته
تولیدکننده نمونه
مرکبات

استان  /شهرستان:
منطقه جنوب کرمان/
جیرفت
دهستان /روستا:
جبالبارز /رضوان /میجان
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 66 :سال

عملکرد:
 133000کیلوگرم در هکتار

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه و فنی باغ مرکبات پرتقال رقم واشنگتن ناول در سطح  6هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول سالم
Ë Ëاخذ پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها از سازمان استاندارد ایران
Ë Ëمصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
Ë Ëرعایت اصول فنی باغ و تراکم مناسب

Ë Ëمصرف بهینه عناصر غذایی بر اساس آزمون های خاک ،آب و برگ
Ë Ëکنترل تلفیقی آفات و بیماری ها با تاییدیه حفظ نباتات
Ë Ëمدیریت بهینه و بهنگام بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی در فعالیت تولیدی
Ë Ëانجام فنی و اصولی هرس خشک ،فرم ،شکل دهی و هرس سبز
Ë Ëبرداشت به موقع ،فنی ،سورت ،بسته بندی و انبارداری مناسب
Ë Ëمشارکت در اجرای دوره های آموزشی -ترویجی
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معرفی اجمالی:

باغدار پیشرو ،معتمد محلی
فعال در امور عمرانی و توسعه ای در منطقه
بهره مندی از دانش فنی کارشناسان
 شرکت در دوره های آموزشی -ترویجی
بهره مندی از سیستم سایه بان در باغ

مهدی افسری
تولیدکننده نمونه
انار

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی /مه والت
دهستان /روستا:
مه والت شمالی /دوغ آباد
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 53 :سال

عملکرد:
 90000کیلوگرم در هکتار
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شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ،رقم تجاری اردستانی در سطح  12هکتار
Ë Ëرعایت اصول فنی کاشت و طراحی مناسب باغ یکنواخت
Ë Ëمصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای
Ë Ëانجام انواع آزمون های خاک ،آب و برگ ،مصرف بهینه عناصر شیمیایی بر اساس نتایج آزمون ها
Ë Ëبهره مندی از سیستم سایه بان و استفاده از پوشش کاغذی روی میوه برای کنترل عارضه
آفتاب سوختگی و سرمازدگی
Ë Ëرعایت اصول فنی هرس
Ë Ëکنترل کرم گلوگاه با استفاده از گل گیری میوه ها و پرچم تراشی
Ë Ëتولید محصول با کیفیت از نظر رنگ ،سایز و یکدست بودن
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با باغداری

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

تولید کننده پیشرو گیاهان دارویی در منطقه
حفظ ارتباط با کارشناسان تحقیقات ،اجرایی و ترویجی
ایجاد زمینه اشتغال برای  12نفر از جوانان شهرستان
تولید با کیفیت و ارگانیک

احسان خلیل پور هرسینی
تولیدکننده نمونه
گیاهان دارویی

استان  /شهرستان:
کرمانشاه /هرسین
دهستان /روستا:
حومه
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 33 :سال

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه گیاهان دارویی در سطح  6/5هکتار انواع ارقام اولویت دار ( 13گونه)
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول تولیدی با ماده مؤثره مطلوب
Ë Ëبهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای در واحد تولیدی و مصرف بهینه آب
Ë Ëاخذ پروانه فعالیت تولیدی از واحد ذیربط
Ë Ëبسته بندی محصول تولیدی

Ë Ëانجام انواع آزمون ها و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون ها
Ë Ëعدم استفاده از سموم شیمیایی و مصرف کودهای شیمیایی در صورت ضرورت
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و سمینارهای علمی و همایش های مرتبط
Ë Ëپیشرو و مشارکت در اجرای طرح های کشاورزی در منطقه در تعامل با واحدهای دولتی

عملکرد 800:کیلوگرم
بابونه آلمانی،
 1765کیلوگرم رازیانه و ...
در هکتار
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معرفی اجمالی:

تولیدکننده فعال زعفران در منطقه قائنات
شرکت در دوره های آموزشی -ترویجی ،جشنواره های ترویجی و نمایشگاه های محصولی
تولید با کیفیت و صادراتی

حمید قاسمی
تولیدکننده نمونه
زعفران

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /قائنات
دهستان /روستا:
پیشکوه /نوغاب پس کوه
سطح تحصیالت :سیکل
سن 44 :سال

عملکرد:
 44کیلو زعفران خشک
با ریشه
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه زعفران در سطح یک هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول صادراتی
Ë Ëاستفاده از پیاز زعفران با وزن استاندارد و مصرف بهینه آن
Ë Ëبسترسازی فنی ،مناسب و استفاده از انواع کودهای دامی و شیمیایی بر اساس
توصیه های کارشناسی

Ë Ëمصرف بهینه آب با انجام آبیاری بارانی ،احداث استخر ذخیره آب باران و رودخانه و
آبیاری در هنگام غروب
Ë Ëعدم استفاده از سموم و کودهای شیمیایی
Ë Ëوجین علف های هرز در زمان مورد نیاز
Ë Ëخشک کردن محصول با دستگاه خشک کن
Ë Ëانجام آزمون خاک و آب و رعایت توصیه های کارشناسی در تغذیه گیاه
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با زعفران

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

تولیدکننده نمونه و پیشرو چای در شهرستان رودسر
تلفیق دانش فنی وتجارب
ارتباط با واحدهای تحقیقاتی و سازمان چای در منطقه

مازیار نواواجاری
تولید کننده نمونه
چای

استان  /شهرستان:
گیالن  /رودسر
دهستان /روستا:
کالچای /واجارگاه
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 47 :سال
عملکرد:

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه باغ چای رقم بومی در سطح  1/3هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول چای بازارپسند
Ë Ëمدیریت و کنترل تلفیقی و بیولوژیک آفات
Ë Ëرعایت زمان کشت و اعمال مدیریت صحیح هرس بهاره ،پاییزه و انجام اصولی هرس
کفبر و کمربر جهت حفظ ارتفاع مناسب بوته چای

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب در باغ به روش سیستم آبیاری بارانی
 Ë Ëانجام وجین دستی
Ë Ëفرآوری محصول برای تولید چای سیاه و سبز
Ë Ëشرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی -ترویجی و همایش های علمی
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه باغ چای بر اساس آزمون
Ë Ëارتباط با واحدهای آموزشی -ترویجی ،تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با باغبانی و فرآوری چای

 11827کیلوگرم در هکتار
برگ سبز درجه یک
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معرفی اجمالی:

منصور علی
تولیدکننده نمونه
انگورآبی

استان  /شهرستان:
قزوین /تاکستان
دهستان /روستا:
اسفردین /اک
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 34 :سال

عملکرد:
 85200کیلوگرم در هکتار
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مددکار ترویجی و دانش آموخته رشته کشاورزی
حفظ ارتباط مستمر و موثر با مراکز دولتی
تلفیق دانش فنی
رقم تجاری بی دانه سفید و قرمز
 تولید کمی و کیفی محصول سیستم تربیتی فراز

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه تاکستان در سطح  25هکتار ( 13هکتار داربستی) رقم بی دانه سفید و قرمز
Ë Ëبهره مندی از سیستم تربیت فراز در تاکستان
Ë Ëرعایت اصول فنی مدیریت کف باغ
Ë Ëرعایت تراکم مناسب تاکستان
Ë Ëمدیریت و مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون های خاک ،آب و برگ
Ë Ëکنترل تلفیقی آفات و بیماری ها
Ë Ëرعایت اصول فنی هرس سبز ،تنک سبز و هرس برگ
Ë Ëرعایت اصول فنی برداشت ،حمل و نقل و فرآوری محصول صادراتی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با باغداری و همکاری و ارتباط با مراکز دولتی

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

باغدار انگور به روش دیم
رقم رشه تراکم مناسب
مددکار ترویجی
عضو سایت الگویی ترویجی

محمود عزیزی
تولیدکننده نمونه
انگوردیم

استان  /شهرستان:
کردستان /بانه
دهستان /روستا:
آلوت /پشت آربابا  /آرمرده
سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن 58 :سال

عملکرد:
 45235کیلوگرم در هکتار

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه باغ انگور در شرایط دیم در سطح  2هکتار
Ë Ëتربیت اصولی درختان و رعایت تراکم مناسب
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول مرغوب و بازارپسند در چارچوب اخذ کد
 16رقمی IPM
Ë Ëمکان یابی مناسب ،بسترسازی کشت و استفاده از رقم با کیفیت و سازگار در منطقه
Ë Ëانجام آزمون خاک و مصرف عناصر غذایی بر اساس توصیه های فنی
Ë Ëایجاد سامانه تجمیع آب
Ë Ëکنترل تلفیقی آفات و بیماری ها
Ë Ëپیشرو در بکارگیری دانش فنی و انتقال تجارب از طریق سایت الگویی ترویجی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با انگور دیم
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معرفی اجمالی:

بهره گیری از دانش فنی رعایت مسائل زیست محیطی ارتباط مستمر با جهاد کشاورزی
فعال درعرصه صنعت
تولید محصول صادراتی

محمدرضا توکلی زاده
تولیدکننده نمونه
محصول گلخانه ای
(سبزی و صیفی)

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی /زاوه
دهستان /روستا:
کیلومتر  24جاده تربت
حیدریه به دولت آباد
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 72 :سال

عملکرد:
 49کیلو گرم در مترمربع
گوجه فرنگی
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شاخصها:

Ë Ëتولید محصول گوجه فرنگی ارقام چری و پهن در سطح  31000مترمربع گلخانه
هیدروپونیک مدرن با برند تجاری صیفی جات پریاس
Ë Ëبازگردانی آب به چرخه تولید با بهره وری  20درصد مصرف آب
Ë Ëانجام آزمون آب و محصول
Ë Ëهمکاری با دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در جهت انجام تحقیقات
کنترل کیفی محصول
Ë Ëبهره مندی از مشاوران خارجی مدیریت گلخانه و کارشناسان کشاورزی در تخصص های مختلف
Ë Ëفعال و پیشرو در حفظ محیط زیست با دریافت گواهی نامه تعهد سبز سطح ()3
Ë Ëدارای گواهینامه سالمت بذر و محصول تولیدی
Ë Ëایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای  60نفر
Ë Ëمصرف بهینه انرژی
Ë Ëسیستم مکانیزه تغذیه گلخانه ای ،دستگاه سورت و پالت زن
Ë Ëدارای خط تولید کارتن بسته بندی
Ë Ëبهره مندی از روش های بیولوژیک برای کنترل آفات و بیماری ها
Ë Ëدارای برنامه توسعه گلخانه تا سطح  8هکتار

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

دانش آموخته رشته باغبانی بهره مندی از دانش فنی
تجارب بازدید ازکشورها
تیم کارشناسی مجرب
سازه های گلخانه ای مدرن تولید انواع نشاء و اندام تکثیری گیاه

ابوالفضل ایرانشاهی
تولیدکننده نمونه
محصول گلخانه ای
(گل و گیاهان زینتی)

استان  /شهرستان:
تهران /پاکدشت
دهستان /روستا:
فیلستان /جاده جی تو/
شهرک گلخانه ای گلفام
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 49 :سال

عملکرد :تولید  10میلیون
انواع نشاء گیاهان زینتی
در سال

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه واحد گلخانه در سطح  18000مترمربع مادری و نشاء انواع گل وگیاهان زینتی
Ë Ëگلخانه مدرن مجهز به سیستم اتوماسیون تغذیه گیاهی
Ë Ëمجهز به میز متحرک برای تغذیه جزر و مدی و تخلیه بهتر آب زائد
Ë Ëبهره مندی از بهترین سیستم گرمایش از کف و دیواره جانبی با رعایت مصرف بهینه سوخت
Ë Ëدارای سیستم آبیاری رفت و برگشتی برای استفاده بهتر از زه آب
Ë Ëتولید انواع واریته های داخلی و خارجی متناسب با تقاضای مشتریان
Ë Ëبرنامه ریزی برای تولید نشاء در سایزهای کوچک برای گونه های خاص
Ë Ëمجهز به استخرهای مجزا برای ذخیره سازی آب ،زه آب و تغذیه گیاهی
Ë Ëشرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی
Ë Ëبهره مندی از کارشناسان مجرب و متخصص
Ë Ëمشارکت در انتقال دانش فنی به گلخانه داران
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معرفی اجمالی:

تولید کننده مکانیزه نشاء
نشاء سبزی و صیفی
بهره مندی از تجارب شخصی تلفیق دانش فنی کارشناسان
تأمین نشاء سایر مناطق

رحمت اله تقیان دهاقانی
تولیدکننده نمونه
محصول گلخانه ای
(نشاء مکانیزه)

استان  /شهرستان:
اصفهان /دهاقان
دهستان /روستا:
بخش مرکزی
سطح تحصیالت :سیکل
سن 66 :سال

عملکرد:
تولید  100میلیون انواع
نشاء در طول سال
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شاخصها:

Ë Ëتولید بیش از  100میلیون انواع نشاء در طول سال در سطح  3/3هکتار گلخانه و
فضای باز با برند آرتمیس
Ë Ëفعالیت تخصصی تولید انواع نشاء برای تأمین نشاء مورد نیاز مناطق مختلف کشور و صادرات
Ë Ëتولید نشاء پیوندی در سطح محدود ،آزمایشی و در صورت سفارش
Ë Ëبهره مندی از سیستم بوم آبیاری و دستگاه بذرکار آتالنتیک ایتالیایی
Ë Ëحضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی
Ë Ëبهره مندی از انواع سینی های مختلف و پایلوت آنها
Ë Ëایجاد اشتغال برای  50نفر
Ë Ëدارای گواهی بهداشت قرنطینه ای از حفظ نباتات
Ë Ëبهره مندی از  5دستگاه ماشین ترانزیت ثابت جهت حمل سینی های نشاء به سایر مناطق
Ë Ëقرارداد تولید نشاء با ارگان ها و واحدهای مختلف
Ë Ëدارای برنامه توسعه گلخانه نشاء در منطقه و سایر استان ها

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

تولیدکننده فضای باز
فعالیت درسطح ۱۳هکتار
تولید انواع گیاهان زینتی
بهره مندی از سیستم نوین آبیاری

بهنام آقامحمدصادق
تولیدکننده نمونه
گل و گیاهان زینتی
در فضای باز

استان  /شهرستان:
مازندران /تنکابن
دهستان /روستا:
نشتارود /سرفقیه
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 36 :سال

عملکرد:
 10گلدان زینتی در
مترمربع

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه واحد تولیدی گیاهان زینتی بیرونی در فضای باز از جمله سیکاس،
سرونقره ای ،کاج خمره ای ،تاکسوس و ...
Ë Ëبهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای ،بوم آبیاری)
Ë Ëهرس و تربیت گیاهان زینتی تولیدی
Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها

Ë Ëبهره مندی از توصیه های کارشناسی مسئول فنی واحد تولیدی
Ë Ëاستفاده از قلمه ها و بذور شناسه دار
Ë Ëمشارکت در اجرای طرح های تحقیقی و ترویجی ضمن حفظ ارتباط با واحدهای دولتی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی ،برنامه روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها و بکارگیری
توصیه های فنی ارائه شده
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معرفی اجمالی:

فعال در تولید انواع نهال
نهال های باغی و زینتی
تولید با مجوز موسسه تحقیقات
تولید نهال شناسه دار و رویشی

غفور محمدی ده چشمه
تولیدکننده نمونه
نهال باغی

استان  /شهرستان:
البرز /کرج
دهستان /روستا:
مرکزی /تپه قشالق
سطح تحصیالت :سیکل
سن 52 :سال

عملکرد:
 700تا 900هزار انواع نهال
باغی در سال
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه نهالستان در سطح  60هکتار به صورت شخصی و اجاره ای
Ë Ëتولید ساالنه  700-900هزار انواع نهال در  7گروه محصولی با مجوز مؤسسه تحقیقات
ثبت و گواهی بذر و نهال
Ë Ëتولید انواع نهال شناسه دار در اراضی اجاره ای تجمیع شده در جهت جلوگیری از
تغییر کاربری اراضی در منطقه
Ë Ëتولید نهال های رویشی با برند نهالستان سبزبانان کرج
Ë Ëتولید نهال هایی با کیفیت در بسته بندی مناسب و توزیع در مناطق مختلف کشور
Ë Ëمشارکت در تجمیع اراضی جهت تولید نهال در منطقه استان البرز و استان قزوین در
سطح  120هکتار
Ë Ëانجام آزمون خاک و مصرف کودهای ماکرو و میکرو بر اساس نتایج آزمون
Ë Ëایجاد اشتغال برای  50نفر
Ë Ëبهره مندی از کارشناسان کشاورزی به عنوان کارشناس فنی نهالستان

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

رحمان نصیری
تولیدکننده نمونه
نهال از طریق کشت بافت

استان  /شهرستان:
آذربایجان غربی /ارومیه
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 49 :سال

عملکرد:
حدود یک میلیون نهال
کشت بافتی در سال

تولید انواع نهال باغی
تولید نهال از طریق کشت بافت
تلفیق دانش فنی وتجارب
فعالیت در سطح  ۷۰۰۰مترمربع
تحت نظارت مؤسسه تحقیقات

شاخصها:

Ë Ëتولید کمی و کیفی انواع نهال کشت بافتی در گروه های محصولی هسته داران ،دانه دار،
دانه ریز و گیاهان دارویی
Ë Ëتولید نهال پایه های رویشی زیرنظر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
Ë Ëاستفاده از تجهیزات و تاسیسات استاندارد
Ë Ëارتباطات علمی ،مستمر و مؤثر با واحدهای تولیدی کشت بافت در داخل و خارج از کشور
Ë Ëپیشرو در اجرای طرح های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و سمینارهای علمی داخل و خارج کشور
Ë Ëارتباطات مؤثر با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و معاونت باغبانی
Ë Ëایجاد اشتغال برای  72نفر در مجموعه شرکت
Ë Ëدارای کادر فنی مجرب و کارشناس متخصص موضوعی
Ë Ëانجام سفارشات برای مناطق مختلف کشور
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معرفی اجمالی:

تولیدکننده پیشرو زن روستایی
مشارکت در اجرای طرح ها
بهره مندی از توصیه های فنی
تولید محصول با کیفیت

سخاوت ساسانی پور
تولیدکننده نمونه
انجیر دیم

استان  /شهرستان:
فارس /کازرون
دهستان /روستا:
کوهمره /دوسیران
سطح تحصیالت :سیکل
سن 38 :سال
عملکرد:
 2488کیلوگرم در هکتار
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه انجیرستان دیم در سطح  2هکتار رقم سبز ( 1/7بارور)
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازارپسند
Ë Ëاعمال مدیریت خشکسالی با رعایت اصول فنی شخم و بانکت بندی برای حفظ رطوبت درختان
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی با انجام آزمون خاک
Ë Ëانجام اصول هرس و اعمال مدیریت فنی کف باغ

Ë Ëرعایت اصول بهداشتی در داشت و برداشت محصول با بهره مندی از چادر برداشت محصول
Ë Ëپیشرو در انتقال دانش و تجارب به سایر بهره برداران
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با محصول

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

محمد نوروزی
تولیدکننده نمونه
گردو

استان  /شهرستان:
همدان /تویسرکان
دهستان /روستا:
کرزان رود /کرزان
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 72 :سال

عملکرد:
 5908کیلوگرم در هکتار
محصول خشک

باغدار پیشرو و مددکارترویجی
عضوسایت الگویی ترویجی
عضوشرکت تعاونی گردوکاران
رعایت اصول فنی در باغ
مصرف بهینه نهاده ها
پوشش بیمه باغ

شاخصها:

Ë Ëاعمال مدیریت صحیح و بهینه باغ گردو در سطح  5هکتار از ژنوتیپ های برتر
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازارپسند
Ë Ëمصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای
Ë Ëمصرف بهینه تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک به روش چالکود
Ë Ëرعایت اصول صحیح احداث باغ و تراکم مناسب
Ë Ëانجام عملیات کولتیواسیون
Ë Ëاعمال مدیریت بحران و کاهش مخاطرات از طریق انجام هرس شاخه های خشک،
مصرف کودهای دامی و میکرو و استفاده از مالچ
Ë Ëپیشرو در انتقال تجارب به سایر باغداران و بکارگیری توصیه های فنی در چارچوب
سایت الگویی ترویجی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی مرتبط با محصول
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معرفی اجمالی:

باغدار فعال و پیشرو در منطقه
تلفیق دانش فنی درمدیریت باغ
استفاده از ارقام جدید
مصرف بهینه نهاده های کشاورزی

کیومرث پورسلیمان
تولیدکننده نمونه
بادام

استان  /شهرستان:
قزوین /بوئین زهرا
دهستان /روستا:
سگزآباد /تفک
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 55 :سال
عملکرد:
 5187کیلوگرم در هکتار
محصول خشک
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت صحیح و فنی باغ  10هکتاری بادام از ارقام جدید شاهرود  13 ، 11و آذر 2
در یک قطعه یکنواخت
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازارپسند
Ë Ëرعایت اصول فنی احداث باغ و تراکم مناسب
Ë Ëمصرف بهینه آب با اعمال سیستم آبیاری تحت فشار

Ë Ëاستفاده از ارقام دیرگل و کودپتاسه برای کاهش مخاطره سرمازدگی
Ë Ëمدیریت فنی و بهینه کف باغ
Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها و عدم استفاده از سموم شیمیایی بر اساس تاییدیه
حفظ نباتات
Ë Ëانجام آزمون خاک و مصرف کودهای شیمیایی و آلی به صورت چالکود
Ë Ëانجام انواع هرس ها به صورت صحیح و در زمان های توصیه شده
Ë Ëبرداشت مکانیزه با استفاده از شیکر و رعایت اصول بهداشت در باغ
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی و ترویجی و مشارکت در اجرای طرح های ترویجی

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

نعمت اله قموشی رامندی
تولیدکننده نمونه
میوه های هسته دار

استان  /شهرستان:
قزوین /بوئین زهرا
دهستان /روستا:
رامند جنوبی /دانسفهان
سطح تحصیالت :سیکل
سن 48 :سال

عملکرد:
 112000کیلوگرم در
هکتار

مددکار ترویجی شهرستان
بهره مندی از دانش فنی
مدیریت بهینه باغ  ۴۰هکتاری
رعایت اصول فنی احداث باغ
پوشش بیمه ای باغ

شاخصها:

Ë Ëمدیریت صحیح و فنی باغ یکدست هلو و شلیل از ارقام آلبرتا ،شمس ،رفعتی ،مغان،
انجیری و زعفرانی ،پایه  GFدر سطح  40هکتار
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول یکنواخت و بازارپسند
Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
Ë Ëرعایت اصول فنی احداث باغ و تراکم مناسب
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف عناصر شیمیایی با انجام انواع آزمون های خاک و آب
Ë Ëانجام اصول فنی هرس به صورت جامی
Ë Ëمدیریت بهینه کف باغ و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
Ë Ëمدیریت بحران و مخاطرات کشاورزی با استفاده از مالچ ،روش آبیاری نوین و حذف
علف های هرز
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و کارگاه های ترویجی و پیشرو در انتقال تجارب
به سایرین
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معرفی اجمالی:

پیشرو در تولید گل محمدی
تلفیق دانش فنی و تجارب
استفاده از رقم سازگار منطقه
تولید مطلوب با ماده مؤثره باال

محمدرضا بذلی
تولیدکننده نمونه
گل محمدی

استان  /شهرستان:
آذربایجان شرقی /مرند
دهستان /روستا:
هرزندات شرقی  /میاب
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 39 :سال

عملکرد:
 8550کیلوگرم در هکتار
محصول تر
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شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه گلستان گل محمدی در سطح  5هکتار رقم خاردار معطر کاشان
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول مرغوب و بازارپسند
Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب در گلستان با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
Ë Ëانجام آزمون های خاک ،آب و برگ و مصرف عناصر شیمیایی بر اساس نتایج آزمون ها
Ë Ëمدیریت بهنگام مخاطرات کشاورزی در واحد تولیدی

Ë Ëشرکت در سمینارها و دوره های آموزشی -ترویجی در واحد تولیدی
Ë Ëحفظ ارتباط مستمر و مؤثر با مراکز آموزشی ،تحقیقاتی ،ترویجی و فنی برای پیشبرد
فعالیت تولیدی

فصل 8

کمیته فنی باغبانی

معرفی اجمالی:

منوچهر جناقی

تولیدکننده پیشرو درمنطقه
تولید مکانیزه کمپوست
واحدتولید مکانیزه بذر قارچ
تلفیق دانش فنی داخل و خارج
تولید محصول با کیفیت و صادراتی
تولید انواع فرآورده های قارچی

تولیدکننده نمونه
قارچ خوراکی

شاخصها:

استان  /شهرستان:
البرز /نظرآباد
دهستان /روستا:
قلعه آذری
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 46 :سال

عملکرد:
 28کیلوگرم در مترمربع

Ë Ëتولید ساالنه  1400تن در سطح پوشش  50000مترمربع در قالب زنجیره ی ارزش
با برند قارچ سحر
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول با ماندگاری باال
Ë Ëهمکاری با مراکز تحقیقاتی ،آموزشی و اجرای طرح های تحقیقاتی
Ë Ëدارای گواهینامه کنترل کیفیت و انطباق محصول صادراتی
Ë Ëمجهز به واحد مکانیزه تولید کمپوست (میانگین  700تن در ماه)
Ë Ëبهره مندی از کارشناسان مجرب فنی و مشاورین خارجی
Ë Ëمشارکت با معاونت باغبانی در اجرای پروژه های تحقیقاتی
Ë Ëایجاد اشتغال دائم برای  180نفر
Ë Ëانجام تبلیغات و داشتن بروشور برای ارتقاء مصرف سرانه قارچ در کشور
Ë Ëبسته بندی مکانیزه و توزیع در فروشگاه های معتبر زنجیره ای در سطح کشور
Ë Ëفرایند تولید مکانیزه بذر قارچ
Ë Ëمشارکت در تأمین بذر و کمپوست واحدهای تولیدی در سطح کشور
Ë Ëبرگزاری همایش های علمی در مناطق مختلف کشور برای تولیدکنندگان
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معرفی اجمالی:

رضا خزایی
مدیرنمونه
باغ مادری

استان  /شهرستان:
همدان  /تویسرکان
دهستان /روستا:
قلقرود  /مرادآباد
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 39 :سال

عملکرد:
 80هزار پیوندک و
 240هزار چشمه پیوند گردو
در سال
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تولید نهال پایه های مادری
تولید نهال ارقام جدید گردو
فعالیت در قالب تعاونی کشاورزی
بهره مندی از دانش فنی
تولیدکمی وکیفی چشمه پیوند گردو

شاخصها:

Ë Ëدستیابی به تولید نهال گردو از ارقام چندلر ،چالدران ،الوند ،پرشین ،کاسپین و فرنور
در سطح  6هکتار باغ مادری
Ë Ëرعایت اصول فنی احداث باغ مادری و نهالستان
Ë Ëتولید نهال گواهی شده گردو باغ مادری زنجیره تولید نهال پیوندی تحت نظارت فنی
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی و ترویجی
Ë Ëپیشرو در انتقال تجارب به سایر تولیدکنندگان نهال در چارچوب تعاونی کشاورزی
Ë Ëتولید نهال پیوندی در راستای سیاست های معاونت باغبانی
Ë Ëمشارکت در اجرای همایش های علمی و ترویجی

کمیته فنی

دام ،طیور،
شیالت و آبزیان
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 -9-1سیمای دامپروری
مقدمه
تأمین امنیت غذایی یکی از وظایف اساسی دولت ها در کشورهای مختلف می باشد و بخش کشاورزی در فرآیند تأمین غذا
مهم ترین نقش را برعهده دارد .سرانه مصرف پروتئین حیوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های تعیین میزان توسعه یافتگی
جوامع بشری بوده و مصرف مقادیر مناسب و بهینه مواد پروتئینی و بویژه پروتئین حیوانی متضمن تأمین و حفظ سالمت آحاد
جامعه می باشد.
در كشور پهناور ايران ،وجود گونه ها و اكوتيپ هاي متنوع دامي و همچنين تنوع اقليمي و وفور انواع گياهان در پهناي وسيع
جنگل ها  ،مراتع و كشتزارها  ،از دیرباز بستر مناسبي را براي پرورش انواع دام ،طيور و زنبور عسل فراهم نموده است .به طوریکه
اولین فعالیت هاي دولتی در زمینه دامپروری در سال  1279با تأسیس مدرسه فالحت مظفری شروع شد و تا سال  1320و
تشکیل وزارت کشاورزی استمرار پیدا کرد.
زیر بخش اموردام به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه هاي بخش کشاورزی ،مسئولیت خطیر تأمین پروتئین حیوانی
مورد نیاز کشور را در کنار تأمین فرصت هاي سرمایه گذاری و توسعه اشتغال برعهده دارد .معاونت امور تولیدات دامی از جمله
معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بوده که کار سیاست گذاری و برنامه ریزی دامپروری کشور را به عهده دارد.

اهداف کلی

تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه در راستای تأمین امنیت غذایی
عرضه سرانه پروتئین دامی در سال  28/5 :1397گرم در روز

پیش بینی عرضه سرانه پروتئین دامی در سال  29/4 :1398گرم در روز
توسعه پایدار دامپروری کشور ( مواد ژنتیکی ،نیروی انسانی و سرمایه)
استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی کشور
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راهبردها

ارتقاء بهره وری عوامل تولید و اقتصادی کردن تولیدات

افزایش تولیدات دامی به منظور تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه

شناسایی ،ثبت ،حفظ و حراست از منابع ژنتیکی دامی و اصالح نژاد دام

بهبود فضای کسب و کار در صنعت دامپروری از طریق ایجاد وتوسعه زنجیره یکپارچه تولید محصوالت دامی
حمایت از صادرات تولیدات و فرآورده هاي دامی و ثبات آن در بازارهای هدف

تعداد بهره برداران زيربخش دامپروری درسال 1397
 1میلیون و  518هزار نفر بهرهبردارشامل:

 1میلیون و  394هزار نفر بهره بردار دامداری

 22293بهره بردار طیور صنعتی

 372085بهره بردار فقط دام سنگین

 17363بهره بردار کرم ابریشم (خانوار)

*

 85337بهره بردار زنبورعسل (زنبوردار)

 761706بهره بردار فقط دام سبک

 260599بهره بردار دام سبک و سنگین

* به ازای هر واحد صنعتی یک بهره بردار در نظر گرفته شده است.
جایگاه ایران در تولید محصوالت دامی دنیا در سال 2017

نوع محصول

گوشت قرمز

گوشت طیور

شیر

تخم مرغ

عسل

رتبه ایران
در دنیا

19

11

21

18

4
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آمار تولید ،تولید سرانه و مصرف سرانه محصوالت دامي در سال 1397

توليد (هزارتن)

تولید سرانه
(كيلوگرم در سال)

عرضه/مصرف سرانه
(كيلوگرم در سال)

830

10

12

شير

10588

129

121

گوشت مرغ

2355

29

28

تخم مرغ

901

11

11

عسل

90

1

1

نوع محصول
گوشت قرمز

*

*گوشت قرمز شامل گوشت گوسفند ،بز ،گاو ،گاومیش و شتر می باشد

 -9-2سيماي دامپزشكي كشور
سازمان دامپزشكي كشور متولي كنترل و يا ريشهكني بيماريهاي دامي ،نظارت بهداشتي بر فرآوردههاي خام دامي و تأمين

رفاه حيوانات است .فعاليت در اين عرصه ،مهمترين عامل تأثير گذار در حفظ سرمايههاي دامي ،سرمايهگذاري در صنعت دامداري
كشور و ايجاد امنيت شغلي در اين حوزه است.

گفتني است در سال جاري ،سازمان دامپزشكي كشور از سوي سازمان جهاني بهداشت دام ( )OIEبهعنوان دبيركل منطقهي

آسيا ،اقيانوسيه و خاور دور انتخاب و معرفي شده است؛ بديهي است با توجه به اهميت تأمين امنيت غذايي جمعيت قابل توجه
ساكن در اين حوز ه كه تقريباً نيمي از جمعيت جهان را شامل ميشود ،كسب اين عنوان براساس جلب اعتماد نهادهاي بينالمللي
مرتبط نسبت به عملكرد قابل قبول اين سازمان صورت گرفته و از جايگاه ويژهاي برخوردار است.

در اين مختصر ،برخي از فعاليتهاي سازمان دامپزشكي كه همه ساله بهمنظور تحقق اهداف و مأموريتهاي تعريف شده در

سطح كشور صورت ميگيرد ،بر اساس آمار فعاليتهاي سال  97بيان ميشود:
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 )1كنترل و پيشگيري از بيماريهاي مشترك
 65درصد عوامل عفوني انساني جزو بيماريهاي مشترك ميان انسان و حيوانات هستند؛ يعني از مجموع  1709عامل
بيماريزاي انساني 823 ،عامل از حيوان به انسان منتقل ميشود .تقريباً  75درصد از بيماريهاي عفوني جديد در انسان نيز جزو
همين بيماريها بهحساب ميآيند .بيماريهاي مشترك ميان انسان و حيوانات از  4تا  43درصد هزينههاي بهداشتي كشورها

را به خود اختصاص ميدهند .سازمان دامپزشكي با پيشگيري و كنترل بسياري از بيماريهاي واگيردار و خطرناك در جمعيت

دامي ،در واقع نقش بسيار مهمي در پيشگيري از وقوع اين بيماريها در جمعيت انساني ايفا ميكند؛ بيماريهايي از قبيل

مشمشه و هاري.

سياه زخم ،تب مالت ،سل ،تبهاي خونريزي دهنده ،آنفلوانزاي فوق حاد،

 )2افزايش بهرهوري با كاهش خسارات و ضايعات ناشي از بيماريهاي دامي
تالش بي وقفه و گستردهي دامپزشكي كشور شامل بازديد ،نمونه برداري و آزمايشهاي كنترل كيفي و تشخيص بيماريها،

سمپاشي دام و جايگاه و واكسيناسيون ،سبب پيشگيري از بروز و شيوع بسياري از بيماريها ميشود؛ با چنين اقداماتي تاكنون
بيماريهاي مهم و خطرناكي مانند طاعون گاوي ،شاربن (سياه زخم) و آبله ،ريشهكن و يا كنترل شدهاند.

 )3فرآهم آوردن بستر ورود به بازارهاي جهاني
شرط الزم ،و بدون ترديد مهمترين شرط براي صدور محصوالت دامي ،توليد فرآوردههاي سالم و بهداشتي است .سازمان
دامپزشكي ايران از سوي نهادهاي بينالمللي مانند سازمان بهداشت جهاني( )WHOو سازمان بهداشت جهاني دام( )OIEبهعنوان

تنها مرجع واجد صالحيت براي صدور گواهي بهداشتي فرآودههاي خام دامي شناخته شده است؛ همچنين بر اساس قانون،

دامپزشكي مسئول كنترل و تضمين سالمت و بهداشت اين محصوالت در كشور است .در سالهاي اخير اقدامات وسيعي در اين

زمينه صورت گرفته است كه بهعنوان مثال ميتوان به توسعهي كشتارگاههاي صنعتي ،ايجاد سيستم كنترل و پايش باقيماندهي

دارو و سموم در فرآوردههاي دامي و نظارت بر مراكز توليد تا عرضهي اين فرآوردهها اشاره كرد.
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 )4تأمين رفاه حيوانات
سازمان دامپزشکی کشور عضو سازمان جهانی بهداشت حیوانات است؛ بنابراين رابط ملی رفاه حیوانات در اين سازمان تعريف

شده است؛ اين حوزهي نمايندگي ،برنامهها و فعاليتهايي از قبيل برگزاری کالسهای آموزشی در سطح ستاد سازمان و ادارات
کل دامپزشکی استانها ،تدوین دستورالعملهای مرتبط با رفاه حیوانات در راستای استانداردهای تعریف شده در سازمان ،OIE
اطالع رسانی و ترویج اصول و راهکارهای الزم جهت تأمین رفاه و سالمت حیوانات و پیگیری تصویب قانون حمایت از حیوانات

در مجلس شورای اسالمی را در دستور كار خود دارد و در جهت اطالعرسانی الزم در بارهي اصول رفاه واحد که تأمین کنندهي

رفاه و سالمت انسان و دام است ،حركت ميكند.

 -9-3سیمای شیالت ایران
چهار پنجم کره زمین را آب فراگرفته و تنوع تولیدات شیالتی و آبزیان و پروتئین حاصل از آن ،همراه با فوائدی همچون عدم

تخریب و ویرانی زمین حائز اهمیت بسیار می باشد.

تولیدجهانی آبزیان برای مصرف انسانی در پنج دهه اخیر از رشدجمعیت جهانی پیشی گرفته و میانگین رشد آن برای

سال های  1961تا  2017به  9/2درصد رسیده است.

جمهوری اسالمی ایران با وسعتی حدود  1650000کیلومتر مربع و حدود  3000کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال و

دارا بودن حدود  500هزار منابع متنوع آبی نظیر رودخانه ،دریاچه ،چشمه ،چاه و قنات و منابع آب های طبیعی و نیمه طبیعی،
مجموعه عظیمی از قابلیت های گوناگون را در تولید آبزیان گرمابی ،سردآبی و دریایی در اختیار دارد .منابع ارزشمند آب های
دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب بستر مناسبی برای صید و صیادی ،آبزی پروری

دریایی ،درآمدزایی ،اشتغال و صادرات در کشور ایجاد کرده است .
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ماموریت ودستاورد های سازمان شیالت:
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 و آب های

دور فعالیت می نماید .دستاوردهای مهم شیالت ایران در سال های اخیر عبارتند از :ارتقای سهم آبزیان در امنیت غذایی کشور از
طریق صید و پرورش آبزیان ،بهبود شاخص های بهره وری با گسترش تحقیقات کاربردی همراه با گسترش دانش فنی ،توسعه

آبزی مصرفی با هدف ایجاد جامعه ای سالم و پویا ،بهبود مدیریت شیالتی و حفاظت و بازسازی ذخایر و بهسازی منابع دریایی،
توسعه آبزی پروری با توجه به تنوع اقلیم به ویژه پرورش ماهیان درقفس درسواحل شمال 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 سرانه مصرف آبزیان در کشور از طریق ساماندهی بازار و تنوع محصوالت شیالتی همگام با حضور
گسترده در بازار های هدف از طریق صادرات آبزیان ،ارتقای استانداردهای تولید محصوالت شیالتی از مرحله صید تا مصرف،
جلب مشارکت های غیردولتی در برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مدیریت شیالتی ،اعمال مدیریت و اصالح روش های صید

با توجه به منابع برداشت نشده و یا کمتر برداشت شده ،گسترش فعالیت های شیالتی به منظور اشتغالزایی و رونق اقتصادی و

اجتماعی ،ارتقای دانش فنی و مهارت های جوامع صیادی و آبزی پروری و تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی با هدف حفظ ذخائر

ارزشمند دریایی.

اهداف کلی

اهداف سازمان عبارت است از سياستگذاري ،برنامهريزي ونظارت براي بهرهبرداري پايدار از ذخاير و منابع آبزي كشور،

حفاظت از منابع آبزي و بازسازي موثر ذخاير موجود ،توسعه مديريت و نگهداري زيرساخت هاي صيادي و آبزيپروري ،ارتقاء

بهرهوري منابع و عوامل توليد در آب هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران.
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وظائف سازمان در چارچوب وظائف حاكميتي قانون حفاظت و به رهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1374و

درچارچوب اهداف مذكور در ماده  4اين اساس نامه با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تائيد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مي رسد.
میزان صید وآبزی پروری و سرانه مصرف انواع آبزیان در سال 1397

شرح

میزان صید و آبزی پروری ( تن )

صید در آب های شمال و جنوب

773198

آبزی پروری

489205

جمع کل

1262403

میزان سرانه مصرف(کیلوگرم )
12/1

ارزش و مقدار صادرات محصوالت شیالتی به تفکیک نوع محصول درسال 1397

128

شرح

ارزش صادرات
( ارقام  :هزار دالر)

مقدار صادرات (ارقام به تن)

خاویار

816

0/4

میگو

159106

31885

انواع ماهی و سایر آبزیان

368418

111217/6

جمع کل

۵۲۸۳۴۰

143103
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 -9-4سیمای امور عشایر ایران
مقدمه

شيوه زيست مبتني بر كوچ (كوچندگي) از متقدم ترين اشكال حيات اجتماعي است كه از واپسين دوران شكل گيري زندگي

اجتماعي انسانها تاكنون استمرار داشته است .از نظر الگوي زيست و استقرار ،تعداد زيادي از جمعيت و جوامع عشايري ،در زمره
اجتماعات كوچنده و متحرك قرار مي گيرند .از گذشتههاي بسيار دور تاكنون ،متاثر از اين وضعيت ،اشكال متعدد و متنوعي از

الگوي زيست و معيشت مبتني بر انواع مختلف دامداري روستايي و عشايري در اقصي نقاط ايران برقرار بوده كه بخش زيادي از
منابع تعليف و تغذيه دامها از عرصههاي مرتعي تامين مي شود .نظام بهره برداري دام و مراتع روستايي نسبتاً ثابت بوده ودر نهايت

دامها در برخي از ماههاي سال در عرصه مراتع حريم همان روستا تعليف مي شوند .ولي در مقابل ،دامداري عشايري متحرك

بوده و بر اساس نظام كوچ و جابجايي دوره اي و فصلي بين قلمروهاي ييالقي (بهارگه ،سردسير يا سرحد) و قشالقي (گرمسير)

انجام مي گيرد.

جمعیت عشایرکشور
بررسی وضعیت جمعیت عشایرکشور در چند دهه گذشته نشاندهنده کاهش نسبت جمعیت عشایر کشور در مقایسه
باجمعیت کل کشور است .بر اساس اطالعات منابع تاریخی ،درسال  1245هجری شمسی حدود  38/6درصدجمعیت کشور،
عشایری بوده است که این نسبت در سال  1345به  9/6درصد کاهش پیدا کرده است .بر اساس آخرین سرشماری رسمی عشایر
کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است نسبت جمعیت عشایر کشور به کل جمعیت به  1/68درصد کاهش پیدا کرده
است .جدول شماره  35روند 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  1366تا  1377روندی رو به رشد داشته است .به عبارت دیگر ،هر چند نسبت
جمعیت عشایر در مقایسه با کل کشور کاهش یافته است ( 2/3درصد کل کشور در سال  1366و  2/1درصد در سال )1377؛ اما
تعداد جمعیت عشایری کشور از  1,152,000نفر به  1,304,000نفر در سال  1377افزایش یافته است که این امر نکتهای قابل
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تامل است .البته در سرشماری سال  1387این روند مجددا ً بر عکس شده است و جمعیت عشایری به  1,186,398نفر رسیده
است که با کاهش جمعیت نسبت به سال 1377روبرو شده است .این امر از یک سو به برنامههای مختلف اسکان عشایر و از سوی
دیگر به مهاجرت و کنترل جمعیت این جامعه مربوط میشود .عشایر در کل استان های کشور پراکنده اند به طوری که به غیر از
استان کردستان ،سایر استانها دارای جمعیت عشایری هستند.

جدول شماره  -7وضعیت جمعیت عشایرکشور و سهم آن از کل جمعیت کشور در دهه هاي گذشته

سال

جمعیت (هزار نفر)
کل کشور

عشایری

1245

4400

1700

6.38

1278

9332

2138

9.22

1318

15090

1345

25789

1366

49445

1263

7654

1302

10000

1342

21000

1353

31951

1377

62432

1387

70472.8

مأخذ :سازمان امور عشاير ايران ،1384 ،الف وب ،مرکز آمارایران1387
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سهم جمعیت عشایری
از کل کشور(درصد)

1910
2000
3100
2000
2500
877

1152
1304

1186.4

9.24
20

5.20
5.9
6.9

7.2
3.2
1.2

1.68
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عشایر کشور با دارا بودن بالغ بر  24میلیون واحد دامی ( 28درصد دام سبک و  4درصد دام سنگین کشور ) و همچنین حدود

 38درصد مراتع کشور به عنوان اصلی ترین و مهم ترین بهره برداران ،بخش بزرگی از مراتع کشور به شمار می روند.

بر اساس آخرین آمار ،میزان مراتع در اختیار عشایر کشور بیش از  32میلیون هکتار(  38درصد از کل مراتع) برآورد میشود.

مهم ترین محصوالت تولیدی دام عشایر گوشت قرمز به میزان  184هزار تن ( 20درصد گوشت قرمز کشور) شیر و محصوالت

لبنی به میزان  330هزار تن ،پشم ،مو و کرک به میزان حدود  14هزار تن می باشد .یکی از ویژگیهای عشایر ،به ویژه زنان آنها،

توانایی و مهارت در تولید (ساخت و بافت ) انواع صنایع دستی و سنتی می باشد که حدود  1.5میلیون متر مربع صنایع دستی

کشور را با همه ارزشهای تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند ،تولید می نمایند.
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معرفی اجمالی:

این دامدار نمونه با تغییر کاربری یک واحد مرغداری به واحد پرورش بز شیری در سال
 1396فعالیت پرورش بز شیری آغاز کرده است .در حال حاضر مجوز پرورش  1000راس
مولد بز شیری گرفته است .این واحد به عنوان مرکز فروش بزهای دورگ شیری سانن در منطقه
مطرح بوده و سایر دامداران در صورت نیاز از این واحد بزهای ماده یا نر خریداری می کنند.
عباس حقگو
پرورش بز شیری
(نیمه صنعتی)

استان  /شهرستان:
سمنان  /آرادان
دهستان /روستا:
کهن آباد  /آبسرک
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 48 :سال

عملکرد:
ظرفیت اسمی  350راس
مولد نژاد شیری سانن و
آلپاین

134

شاخصها:

Ë Ëرعایت ضوابط بهداشتی ،فنی،واکسیناسیون و قرنطینه ای
Ë Ëاستفاده از کارشناسان خبره دامپروری
Ë Ëاستفاده از خوراک و جیره مناسب بر اساس نیاز تولیدی دام وپلت
Ë Ëمستند سازی وثبت کامل آمار ورکوردهای گله شامل بیماری ها ،واکسیناسیون ،زایش ها و ......
Ë Ëهمکاری و تعامل با دستگاه هاي اجرایی ،تحقیقاتی و ترویج استان
Ë Ëثبت اطالعات دام در سامانه هویت اصالح نژاد دام سبک
Ë Ëداشتن ضریب دوقلوزایی 1.7در گله
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معرفی اجمالی:

خانم حقیری یک واحد پرورش بز شیری به ظرفیت اسمی  100راس را با  3سال
سابقه مدیریت میکند .همکاری مؤثر با کارشناسان ترویج و مددکار ترویجی از جمله
یهای شاخص این دامدار نمونه است.
ویژگ 
زلیخا حقیری
پرورش بز شیری
(سنتی)

استان  /شهرستان:
یزد /میبد
دهستان /روستا:
شهداء /بدرآباد

شاخصها:

Ë Ëارتباط مستقیم با کارشناسان ،محققان و مروجان و بکارگیری توصیه هاي فنی و انتقال
آنها به سایر بهره برداران
Ë Ëرعایت ضوابط بهداشتی ،فنی ،واکسیناسیون و قرنطینه ای
 Ë Ëبهبود مدیریت تولید مثل گله ،بکارگیری اصول علمی در تغذیه بز هاي شیری ،تلفات پایین
در بزغاله ها تا سن شیرگیری و بزهای مولد ،بیمه گله ،میانگین تداوم تولید شیر 300روز
در سال ،میانگین تولید شیر روزانه  2/5لیتر

سطح تحصیالت :لیسانس
سن 46 :سال

عملکرد:
 86راس کل گله از نژاد
شیری سانن و آلپاین
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معرفی اجمالی:

آقای سیاح مدیرعامل شرکت کشت و صنعت آوین ژن ،فارغ التحصیل رشته دامپزشکی
است .این شرکت دارای  4سال سابقه فعالیت در زمینه دامپروری است و دارای  1000راس
بز شیری نژادهای سانن و آلپاین است.

شرکت کشت وصنعت
آوین ژن (نیما سیاح)
پرورش بز شیری
(صنعتی)

استان  /شهرستان:
تهران  /فیروزکوه
دهستان /روستا:
مرکزی /طرود
سطح تحصیالت:
دکترا
سن 38 :سال

عملکرد:
پرورش و نگهداری
 1000راس بز مولد

136

شاخصها:

Ë Ëاجرای همزمان سازی فحلی جهت زایش گله در زمان مناسب و بهبود تکنیک های تولید مثلی
Ë Ëرعایت اصول و نکات بهداشتی به منظورکاهش درصد تلفات در گله
Ë Ëرعایت اصول فنی در ساخت تأسیسات و جایگاه های نگهداری دام
Ë Ëرعایت اصول بهداشت ،قرنطینه ای و پیشگیری از بیماری ها
Ë Ëرعایت اصول مدیریت ،تغذیه (شامل تغذیه قبل ازجفت گیری ،دوران آبستنی و بعد
از زایش)
Ë Ëتالش در جهت افزایش تولید در طول دوره شیرواری گله
Ë Ëانجام عملیات ثبت مشخصات و رکوردگیری درگله
Ë Ëایجاد هسته اصالح نژادی بز نژاد سانن
Ë Ëایجاد هسته اصالح نژاد بز نژاد آلپاین
Ë Ëبکارگیری و ترویج شیوه صنعتی نگهداری بز شیری
Ë Ëتأمین کنستانتره و جیره مورد نیاز بز شیری خالص برای سایر بهره برداران
Ë Ëبهبود صفات تولیدی بزهای مولد ،میانگین تداوم تولید شیر  300روز در سال ،میانگین
تولید شیر روزانه  3لیتر
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معرفی اجمالی:

آقای غفار بیات متولد 1342بعد از بازنشتگی در سال  1396واحد بوقلمون الماس بنفش
غرب را با ظرفیت  10هزار قطعه احداث نموده است .در حال حاضر  6نفر به طور مستقیم
و بیش از  15نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد مشغول به کار هستند.

شرکت الماس بنفش
غرب (غفاربیات)
پرورش دهنده نمونه
بوقلمون گوشتی

استان  /شهرستان:
زنجان /زنجان
دهستان /روستا:
زنجانرود پایین /سردهات
بیات
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 56 :سال

عملکرد:
پرورش  10هزار قطعه
بوقلمون گوشتی در هر دوره

شاخصها:

Ë Ëرعایت کامل اصول مکانیزاسیون و اتوماسیون شامل سیستم های اتوماتیک دان خوری
(از محل انبار تا سالن) و آب خوری ،دما و تهویه
Ë Ëدارای تابلوی فرمان و سیستم ارسال اتوماتیک پیامک های ضروری توسط شبکه مخابراتی
به کاربران
Ë Ëرعایت اصول عایق بندی و استفاده از مصالح مناسب در ساخت دیوارها (آجرهای سیپورکس
دارای سیلیس) و سقف (ساندویچ پنل)
Ë Ëاستفاده از دان پلیت ،ضریب تبدیل مناسب و درصد تلفات پایین
Ë Ëاستفاده کامل از دوربین های مدار بسته و قابلیت انتقال از طریق اینترنت و اینترانت
Ë Ëسهام دار و تحت پوشش شرکت زنجیره تولید گوشت بوقلمون
Ë Ëمدیریت واحد توسط کارشناسان فنی و بهداشتی و تحت نظارت شرکت زنجیره تولید
Ë Ëعضویت در تشکل مرکزی صنعت بوقلمون و شرکت تعاونی شمال غرب کشور
Ë Ëتحت پوشش بیمه صندوق بیمه کشاورزی
Ë Ëاجرا و رعایت کامل نکات بهداشتی و اصول قرنطینه
Ë Ëصرفه جویی در مصرف سوخت و هزینه ها
Ë Ëهمکاری با سازمان صدا و سیما و درتهیه گزارش ها و فیلم هاي آموزشی -ترویجی
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معرفی اجمالی:

آقای شمسی از سال ۱۳۸۸در این زمینه مشغول فعالیت است .وی ارتباط بسیار نزدیکی
با کارشناسان ترویج و دیگر بخشهای سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان دارد و
با رعایت کلیه نکات علمی و فنی توانسته در این رشته موفقیتهای خوبی کسب نماید.
ایشان سابقه نمونه شدن در سطح شهرستان و استان را نیز دارا هستند.

رسول شمسی
پرواربند بره

استان  /شهرستان:
آذربایجان غربی  /سردشت
دهستان /روستا:
کورک /نیزه سفلی
سطح تحصیالت:
حوزوی
سن 52 :سال

عملکرد:
پروار 1000راس

138

شاخصها:

Ë Ëاستفاده از اکوتیپ ها و نژادهای موجود در منطقه.
Ë Ëدارا بودن تجربه واطالعات کافی و مناسب از نحوه مدیریت و پرورش بره پرواری
Ë Ëوجود انگیزه باال و سخت کوشی دامدار در راستای حفظ ،استمرار و رونق
Ë Ëتأمین بخشی از نیازهای غذایی دام هاي پرواری
Ë Ëگروه بندی دام ها از لحاظ جثه و وزن برای اعمال مدیریت مطلوب
Ë Ëخرید دام مناسب برای پروار
Ë Ëمیانگین افزایش وزن روزانه  300گرم به ازای هر راس دام
Ë Ëمدیریت مطلوب خرید و فروش دام پروار

فصل 9
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معرفی اجمالی:

این دامدار نمونه از سال 1371در زمینه پرواربندی گوساله مشغول به کار است .وی
در سال  1380اقدام به احداث پرواربندی به صورت صنعتی نموده است و با توجه
به رعایت مسایل فنی ،بهداشتی و مشارکت در سایت هاي الگویی -ترویجی موفقیت های
زیادی را کسب نموده است .
احمد ایزدی
پرواربند گوساله

استان  /شهرستان:
کردستان/مریوان
دهستان /روستا:
سرکل /درزیان
سطح تحصیالت:
راهنمایی
سن 58 :سال

عملکرد:
پروار2000راس گوساله

شاخصها:

Ë Ëانتخاب نژاد پرواری مناسب شامل :سمینتال ،آمیخته هاي سمینتال و شاروله
Ë Ëاحداث و ساخت جایگاه به صورت صنعتی و مناسب با توجه به اقلیم و آب و هوای
منطقه
Ë Ëبرخورداری از اطالعات کافی و مناسب به لحاظ علمی و تجربی درباره مدیریت و پرورش
دام پرواری
Ë Ëترویج فعالیت پرواربندی و دامداری در میان سایر عالقمندان به این حرفه
Ë Ëبرآورد نیاز غذایی دام و پیش خرید خوراک و علوفه مورد نیاز گله
Ë Ëتولید و تأمین بخشی از نیازهای خوراک دام گله
Ë Ëانتخاب مناسب دام برای پروار (نژاد ،وزن)... ،
Ë Ëاستخدام نیروی دامپزشک تمام وقت و مشاوره متخصص تغذیه دام
Ë Ëکسب میانگین افزایش وزن روزانه  1.3کیلوگرم و گروه بندی دام بر اساس وزن به
منظور دریافت جیره متوازن و متناسب
Ë Ëآگاهی از نحوه و میزان هزینه کرد واحد و بازار
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معرفی اجمالی:

این دامدار نمونه از سال  1385در زمینه پرورش شتر مرغ به صورت صنعتی فعالیت خود
را آغاز نمود .ساختمان و تاسیسات واحد طبق نظام دامپروری ساخته شده و از کارشناسان
ذیربط جهت بهره وری بیشتر استفاده می کند .نامبرده در زمینه ساخت کیف و کفش از
چرم شتر مرغ و صادرات آن به سایر کشورها قدم هاي مؤثری برداشته است .

(شرکت تعاونی پرورش
شتر مرغ مهدیس وارنا)
بهروز رضایی
پرورش توام  /مولد
شترمرغ

استان  /شهرستان:
تهران /ورامین
دهستان /روستا:
باغخواص /عزیزآباد
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 66 :سال

عملکرد:
پرورش 700قطعه مولد
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شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول فنی و تاسیسات مناسب برای پرورش شترمرغ مولد و پرواری
Ë Ëاستفاده از دستگاه های جوجه کشی مدرن مخصوص شترمرغ
Ë Ëصادرات محصوالت به خارج از کشور
Ë Ëتولید مناسب مولدین و عملکرد جوجه کشی و ماندگاری جوجه
Ë Ëباال بودن میانگین تولید تخم و درصد باالی هچ جوجه در مزرعه

Ë Ëرعایت اصول آسایش پرندگان در مزرعه شامل گرمایش از کف ،سایبان و مه پاش در تابستان
Ë Ëتجهیز واحد به سیستم اطفای حریق و برق اضطراری
Ë Ëتجهیز واحد به سیستم ثبت اطالعات و مشخصات جوجه ها و مولدین در کامپیوتر
Ë Ëاستفاده از کارشناسان تغذیه جهت فرموله کردن خوراک
Ë Ëآنالیز آب و آزمایش خوراک به صورت دوره ای و منظم
Ë Ëشرکت در همایش ها و سمینار هاي داخلی و بین المللی خارجی

فصل 9
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معرفی اجمالی:

این دامدار با توجه به زمینه خانوادگی از کودکی در زمینه پرورش شتر فعالیت
میکرده است .وی از سال  1377این حرفه را به عنوان شغل اصلی انتخاب کرده است .با
دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی مرتبط از جمله ایستگاه تحقیقات شتر دو کوهانه جعفرآباد
همکاری و تعامل نزدیک داشته و همچنین با مدیریت هماهنگی ترویج استان اردبیل و
مرکز جهاد کشاورزی انجیرلو در انتقال یافتهها و توصیههای ترویجی همکاری خوبی دارد.

علی امانی
پرورش دهنده شتر

شاخصها:

ËË
Ë Ëمعرفی بعنوان یک بانک ژن شتر دوکوهانه کشوردر قالب گله هاي مردمی در زیست بوم و خاستگاه
دارا بودن یکی از بزرگترین ذخایر ژنتیکی خالص و بکر شترهای خاوری دو کوهانه BACTRIAN

اصلی این نژاد بصورت In Sito

استان  /شهرستان:
اردبیل /بیله سوار
دهستان /روستا:
انجیرلو /جهان خانم لو
نوروزآباد
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 32 :سال

عملکرد:
پرورش و نگهداری
 20نفرشتر دوکوهانه

Ë Ëاستفاده از روش های اصالح نژادی برای جلوگیری از همخونی و حذف ژن های ناخواسته از گله
Ë Ëاستفاده از روش های ارتقاء نژادی از طریق تداخل بین تیره ای  Out crossingیا آمیزش های دور
جهت حفظ ساختار نژادی و ژنتیکی و ممانعت از بروز ژنوتیپ هاي مغلوب ()Jar
Ë Ëهمکاری در طرح هویت گذاری و صدور شناسنامه و طرح هاي ژنتیکی یا روش های شناسائی با
آلل هاي متنوع یا ژن های کاندید
Ë Ëهمکاری بعنوان نیروی مروج مردمی و خبره محلی در زمینه بسط و توسعه دانش بومی در زمینه
تیپ شناسی و انتخاب نسل هاي برتر شتر دوکوهانه کشور
Ë Ëاجرای اصول بهداشتی ،انگل زدائی ،مبارزه با جرب و واکسیناسیون مطابق قواعد سازمان دامپزشکی کشور
Ë Ëسهیم بودن در تولید و تکثیر نسل گونه دوکوهانه بصورت فروش ساالنه تعداد مناسبی از نرهای
اصالح نژاد شده خالص بومی به مناطق و استان های همجوار
Ë Ëدارا بودن چهارچوب و خروجی اقتصادی در زمینه پرورش گله مولد داشتی.
Ë Ëقابل قبول بودن عمر مفید و طول عمر اقتصادی گله به دلیل مدیریت پرورشی مناسب و اصولی
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معرفی اجمالی:

مراد فتحی تپه رشت
پرورش دهنده گاومیش

استان  /شهرستان:
آذربایجان غربی /نقده
دهستان /روستا:
سلدوز /کهریزه شیخان
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 41 :سال

عملکرد:
100راس مولد
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این پرورش دهنده گاومیش با توجه به خشکسالی سالهای اخیر و بدلیل از بین رفتن زراعت
منطقه و کوچ اهالی برای اشتغالزایی و بهبود معیشت اهالی روستا پس از مطالعه میدانی و استعداد
منطقه به ایجاد اولین دامداری صنعتی گاومیش با ظرفیت  100راس گاومیش مولد در کشور اقدام
نموده است .ایشان با وجود مراکز ملی تحقیقات گاومیش در ارومیه و کارشناسان زبده و ارتباط با آنها
و جذب متخصص گاومیش همچنین تعامل با ادارات مرتبط از جمله معاونت امور دام و ترویج استان
موفقیتهاي چشمگیری بدست آورده است.

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول بهداشت ،قرنطینه ای و امنیت زیستی
Ë Ëرعایت اصول ساخت و بهبود جایگاه های نگهداری دام
Ë Ëبکارگیری روش های اصولی در مدیریت تغذیه
Ë Ëاستفاده از نهاده های خوراکی متناسب با هردام
Ë Ëمدیریت صحیح درگله به منظور باالبردن تولید با استفاده از دانش و تکنولوژی روز
Ë Ëمدیریت صحیح در تولید مثل گله و استفاده از تکنیک هاي روز (تلقیح مصنوعی ،انتقال جنین)
Ë Ëانجام امور اصالح نژادی (ثبت مشخصات  ،رکوردگیری شیر و ) ...
Ë Ëهویت گذاری دام ها و ورود اطالعات به سامانه جامع هویت گذاری کشور
Ë Ëعضویت در تعاونی و تشکل هاي دامپروری در استان
Ë Ëهمکاری و تعامل مطلوب و مستمر با مراکز تحقیقاتی ،ترویج و اجرا

فصل 9
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معرفی اجمالی:

محمد رضا موحدیان
پرورش دهنده نمونه
گوسفند

استان  /شهرستان:
اصفهان /آران و بید گل
دهستان /روستا:
مرکزی /جعفرآباد
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 62 :سال

این دامدار نمونه متولد 1336در تهران است .از سن  19سالگی کارش را در کاشان با پرورش
مرغ گوشتی آغاز کرده است و چهار واحد مرغداری گوشتی ،تخمگذار و پرورش پولت احداث
نموده است .حدود  38سال عضو هیات مدیره تعاونی مرغداران کاشان و  8سال عضو هیات
مدیره اتحادیه مرغداران استان اصفهان بوده است .وی دارای  35سال سابقه فعالیت در زمینه
پرورش گوسفند و بز است .از سال  1385پرورش گوسفند و بز را با هماهنگی دستگاههای
اجرایی و تحقیقاتی با خرید نژادهای پرتولید خارجی گوسفند (سافولک ،تکسل ،ایلدوفرانس،
رومانونف و شاروله) و بز (سانن و آلپاین) به منظور تولید دورگههای پرتولید و فروش به سایر
دامداران عالق همند شروع کرد .با همکاری و همفکری کارشناسان جهاد کشاورزی و محققان
مرکز تحقیقات استان اقدام به تلقیح مصنوعی میشهای بومی از طریق الپاراسکوپی و با اسپرم
رومانف کانادایی کرد.
شاخصها:

Ë Ëارتباط مستقیم با کارشناسان ،محققین و مروجین ،بکارگیری توصیه های فنی و انتقال
آنها به سایربهره برداران
Ë Ëرعایت ضوابط بهداشتی ،فنی ،واکسیناسیون و قرنطینه ای
Ë Ëبهبود مدیریت تولید مثل گله ،بکارگیری اصول علمی در تغذیه گوسفندان ،تلفات پایین
در بره ها تا سن شیرگیری و میشهای مولد ،بیمه گله ،افزایش دوقلوزایی

عملکرد:
 420راس
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معرفی اجمالی:

محمد فومن
دامدار عشایری

استان  /شهرستان:
اردبیل  /بیله سوار
دهستان /روستا:
مرکزی /جعفرآباد
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 67 :سال

عملکرد:
 900راس گوسفند نژاد
اصیل مغانی
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این دامدار عشایری با  57سال سابقه دارای 1050راس گوسفند و بز نژاد مغانی می باشد.
همکاری مؤثر با دستگاه های اجرایی و ترویجی و شرکت فعال در برنامههای آموزشی
ترویجی سبب شده عالوه بر بکارگیری توصیه هاي فنی و یافته هاي تحقیقاتی منجر به
افزایش تولید و بهبود صفات تولیدی و تولیدمثلی در گله شده است .وی به عنوان مددکار
ترویجی در منطقه مشغول به فعالیت می باشد.

شاخصها:

Ë Ëارتباط مستقیم با کارشناسان ،محققان و مروجان و بکارگیری توصیه هاي فنی و انتقال
آنها به سایر بهره برداران
Ë Ëرعایت ضوابط بهداشتی ،فنی ،واکسیناسیون و قرنطینه ای
Ë Ëکاهش تلفات بره ها از تولد تا شیرگیری
Ë Ëبهبود مدیریت تغذیه و کاهش هزینه هاي خوراک
Ë Ëبهبود مدیریت تولید مثلی گله
Ë Ëواکسیناسیون بموقع گله بر اساس دستورالعمل هاي دامپزشکی
Ë Ëمبارزه بموقع با انگل هاي داخلی و خارجی مطابق با دستورالعمل هاي دامپزشکی
Ë Ëشرکت فعال در کالسهای آموزشی و ترویجی
Ë Ëتولید و توزیع قوچ اصیل نژاد مغانی در منطقه
Ë Ëتولید و فرآوری محصوالت دامی
Ë Ëداشتن گله یکدست و متناسب با مشخصات فنوتیپی و اکوتیپ منطقه (مغانی)
Ë Ëرعایت ضوابط و قوانین مراتع و عدم چرای دام خارج از ظرفیت مراتع
Ë Ëورود و خروج بموقع دام مطابق با دستورالعمل هاي منابع طبیعی و امور عشایری

فصل 9
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معرفی اجمالی:

این واحد تولیدی با رعایت اصول فنی در احداث سالن پرورش مرغ تخمگذار ضمن
صرفه جویی مناسب درمصرف انرژی ،توانسته است بیش از  60هزار قطعه مرغ تخمگذار را
در یک سالن نگهداری نماید .همچنین سالن هاي درجه بندی ،انباردان و سایر قسمت های
مرغداری هم دارای وضعیت مناسب بوده تا تولید تخم مرغ سالم و بدون آلودگی تضمین گردد.

منصور پورسخی
مرغدار نمونه واحد
تخمگذار

استان  /شهرستان:
اصفهان/برخوار
دهستان /روستا:
مرکزی/حسین آباد
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 51 :سال

عملکرد:
پرورش و نگهداری  65هزار
مرغ تخمگذاردر هر دوره

شاخصها:

Ë Ëرعایت کامل قانون نظام دامپروری در دیوارکشی و محوطه سازی واحد پرورش مرغان
تخمگذار.
Ë Ëدارای اتاق درجه بندی استاندارد با تجهیزات و وسایل خنک کننده الزم برای
انبار نمودن تخم مرغ ها قبل از ارسال به بازار مصرف
Ë Ëانتقال خودکار کود سالن پرورش به بیرون از محوطه مرغداری
Ë Ëعدم استفاده از مرغان برای تولید در بیش ازیک دوره (تولک بری)
Ë Ëدارای تولید  98درصد در زمان اوج تولید گله
Ë Ëاحترام به حقوق مصرف کننده از طریق تولید تخم مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک
Ë Ëدارای واحد مستقل پرورش پولت برای تأمین مرغان تخمگذار جایگزین پس از حذف
گله در زمان اتمام دوره تولید
Ë Ëتولید بیش از  20کیلوگرم به ازای هر قطعه مرغ تخمگذار در یک دوره تولید.
Ë Ëنشان گذاری تخم مرغ ها و کارتن هاي حمل آنها و درج تاریخ تولید و انقضاء روی
تخم مرغ های تولیدی
 Ë Ëثبت و ضبط اطالعات تولیدی و بهداشتی واحد مرغداری در هر دوره
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معرفی اجمالی:

حدیث حمیدیان
واحد نمونه جوجه کشی

این واحد که درسال 1396به بهره برداری رسیده است .توانسته با سرمایه گذاری بسیار
مناسب و استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن و به روز و رعایت مسائل بهداشتی و
مدیریتی عالوه بر اینکه اقدام به تولید جوجه یکروزه گوشتی با استفاده از تولید تخم مرغ
گله مادری وابسته به واحد کند ،برای سایر گله هاي مادر در استان های دیگر نیز چنین
نقشی ایفا می نماید .همچنین این واحد موفق به ایجاد  60فرصت شغلی پایدار در یک
فعالیت مولد و سازنده در منطقه شده است.
شاخصها:

Ë Ëاستفاده از کادر مجرب و با تجربه در امور فنی و بهداشتی
Ë Ëاستفاده از دستگاه هاي مدرن تصفیه آب و تولید ّآب

استان  /شهرستان:
مازندران /بابل
دهستان /روستا:
مرکزی /مظفر کال
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 36 :سال

عملکرد:
تولید  36میلیون قطعه
جوجه گوشتی در سال
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Ë Ëقرارداد با چندین واحد پرورش مرغ مادر در سراسر کشور برای تولید جوجه یکروزه
Ë Ëدارای سه گله مادر وابسته به واحد جوجه کشی برای حصول اطمینان از استمرار تولید جوجه
Ë Ëدارای واحد پخت و تبدیل ضایعات در واحد جوجه کشی
Ë Ëتوجه به محیط زیست و دفع بهداشتی و مناسب فاضالب و فضوالت واحد جوجه کشی
Ë Ëتوجه کامل به قرنطینه برای ورود وسایل و افراد به واحد جوجه کشی
Ë Ëرعایت حقوق کارکنان شاغل در واحد جوجه کشی
Ë Ëباال بودن آمارهاي تولیدی واحد نسبت به استاندارد پیشنهادی نژاد

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

علی سلطانی
پرورش دهنده زنبورعسل

استان  /شهرستان:
تهران /تهران
دهستان /روستا:
مرکزی /وردیج
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 48 :سال

عملکرد:
۲۵کیلوگرم عسل از
هر کلنی

این زنبوردار نمونه دارای  32سال سابقه است .در حال حاضر دارای 700کلنی زنبورعسل
بوده و از هر کلنی  25کیلوگرم عسل برداشت می کند.این مقدار تولید در مقایسه با میانگین
تولید عسل در کشور ( 11کیلوگرم از هر کلنی) رکورد مطلوبی محسوب می شود .عالوه بر
تولید عسل و سایر تولیدات زنبورعسل (ژله رویال  ،بره موم  ،گرده و )..به تولید و توزیع ملکه
مشغول است .در زنبورستان ایشان  3نفر اشتغال به کار دارند .آقای سلطانی مددکار ترویجی
و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می باشد .تعدادی از زنبورداران استان تهران با تشویق،
آموزش و راهنمایی وی به زنبورداری عالقمند و در حرفه زنبورداری مشغول به کار هستند.
شاخصها:

Ë Ëتولید عسل با کیفیت و استاندارد
Ë Ëحضور فعال در دوره هاي آموزشی ترویجی
Ë Ëتولید سایر فرآورده هاي زنبورعسل ( ژله رویال ،گرده ،بره موم) ،تولید و توزیع ملکه
Ë Ëمدیریت صحیح پرورش زنبورعسل همراه با کوچ به موقع
Ë Ëاستفاده از داروهای طبیعی و روش هاي تلفیقی برای مبارزه با آفات و بیماری های زنبورعسل
Ë Ëمددکار ترویج و ارایه آموزش (حضوری و مجازی) به سایر زنبورداران
Ë Ëمدیریت مطلوب در اداره تعداد  700کلنی زنبور عسل
Ë Ëکیفیت مناسب کندو ها (مطابق استاندارد با ضخامت و قاب هاي مناسب)
Ë Ëرعایت فواصل با سایر زنبورستان ها و ضوابط کوچ و استقرار کلنی ها
Ë Ëرعایت اصول بهداشتی در زنبورستان و در تولید ،بسته بندی و ارائه عسل
Ë Ëمیانگین تولید عسل باالتر از میانگین استان به ازای هر کلنی
Ë Ëافزایش مقاومت کلنی ها به بیماری ها از طریق تقویت جمعیت با تغذیه مناسب و استفاده از گرده گل و عسل
Ë Ëهمکاری با طرح های توسعه ای زنبورعسل
Ë Ëتوجه به عملیات به گزینی و مدیریت مناسب کلنی هاي زنبورعسل
Ë Ëبهره گیری از روش ها و داروهای مناسب و بیولوژیک در پیشگیری از بیماری ها
Ë Ëرعایت اصول و موازین در پرورش ملکه

147

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

شرکت سپید ماکیان
مجتبی رسولی

شرکت نمونه زنجیره
یکپارچه تولید و عرضه
گوشت مرغ

استان  /شهرستان:
گیالن /رشت
دهستان /روستا:
مرکزی  /رشت
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 71 :سال

عملکرد:
تولید و توزیع زنجیره کامل
محصوالت مرغ گوشتی
درنقاط مختلف کشور
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معرفی اجمالی:
این شرکت واحدی پیشرو در صنعت طیور و بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی
کشور است .شرکت مذکور در سال  1359در استان گیالن تاسیس شد .فعالیت هاي این شرکت
عبارتست از مدیریت کل چرخه تولید گوشت مرغ شامل مزارع مرغ مادر ،کارخانه جوجه کشی،
مزارع پرورش مرغ گوشتی ،کارخانه دان پلیت ،کشتارگاه صنعتی طیور ،کارخانه قطعه بندی
فراوری گوشت و درنهایت توزیع محصول نهایی می باشد .تولید عمودی و یکپارچه شرکت شامل
حلقه هاي متصل به یکدیگر است که در هر یک از این فرایندها باالترین معیارهای کیفیت،
امنیت بهداشت و سالمت غذا برای مصرف کننده در نظر گرفته شده است .در این شرکت بالغ
بر  400نفر کارشناس و کارمند مشغول به فعالیت می باشند.
شاخصها:

Ë Ëجذب و استخدام بیش از 400نیروی متخصص و ماهر
Ë Ëتولید بیش از یکصد هزار تن گوشت مرغ (تولید 4درصد گوشت مرغ کشور)
 Ë Ëکسب شاخص های بهره وری درسطح استانداردهای جهانی مطابق با رفرنس های علمی صنعت طیور
 Ë Ëبرقراری حس همدلی و وفاق بین کارکنان ،مدیران و صاحبان شرکت
 Ë Ëقرارداد مشارکت تولید گوشت مرغ در استان هاي گیالن ،مازندران وقزوین
Ë Ëارتقا تولید و بهره وری ومدیریت بهینه تولید درمرغداری های مشارکتی (107مرغداری)
Ë Ëداشتن پروتکل هاي بهداشتی و قرنطینه ای از تولید تا عرضه محصول
Ë Ëاعمال سیستم جامع مدیریت کیفیت  TQMدر کلیه واحدها
Ë Ëتدوین و اجرای کلیه فرآیندهای تولیدی و ستادی و تنظیم دستورالعمل و رویه های مرتبط برای یکسان سازی
و مستندسازی درکلیه مراحل فعالیت های شرکت
 Ë Ëهمگام سازی فرآیندهای جاری شرکت با تغییرات قوانین و استانداردها با حفظ منافع سهامداران
Ë Ëتهیه صورت حساب هاي مالی مورد تایید بازرس و معتمد بورس برای پذیرش در بازار سرمایه
Ë Ëراه اندازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری  CRMدر راستای خدمات رسانی بهتر به مشتریان و رعایت اصل
مشتری مداری
Ë Ëدریافت گواهی نامه وتقدیرنامه در زمینه هاي کارفرما و کارآفرین نمونه ،برند نمونه در سطح کشوری و استانی
از سوی سازمان هاي صنعت ،اتاق بازرگانی ،تأمین اجتماعی.....،
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معرفی اجمالی:
گروه تولیدی بازرگانی سپاهان دانه پارسیان در سال  1385فعالیت خود را آغاز نموده است .و در
حال حاضریکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده خوراک دام و طیور کشور است  .این شرکت محور
فعالیت هاي خود رابراساس نوآوری ،بهینه کردن چرخه تولید ودر نهایت محصول استاندارد وباکیفیت
بنا نهاده است .

شاخصها:
حمیدرضا قلمکاری
کارخانه خوراک دام

استان  /شهرستان:
اصفهان/مبارکه
دهستان /روستا:
شهرک صنعتی مبارکه
سطح تحصیالت :دکترا
سن 46 :سال

عملکرد:
تولید 120هزارتن

Ë Ëارایه خدمات پس از فروش شامل اطالع رسانی در خصوص نحوه صحیح مصرف و نگهداری محصوالت نهایی
بر اساس بازدیدها و مراجعات حضوری.
Ë Ëمستندسازی آیین نامه ها  ،شیوه نامه ها و اجرای دقیق آنها در مراحل قبل ،حین و بعد از تولید مطابق با
اهداف GMP
Ë Ëپارتیشن بندی مواد اولیه و محصوالت نهایی در انبارها و سوله هاي ذخیره سازی ،اتیکت گذاری و اقدامات
قرنطینه  ،شرایط و ویژگی هاي اتاق سرد.
Ë Ëاستفاده از افزودنی های مجاز روز دنیا با هدف بهبود راندمان و کیفیت محصول
Ë Ëبکارگیری فن آوری هاي نوین فرآوری خوراک
 Ë Ëامکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه تجزیه شیمیایی خوراک به منظور انجام عملیات کنترل کیفی مواد
اولیه ورودی و محصوالت نهایی
Ë Ëدارا بودن واحد مکمل سازی و کنسانتره پایه
Ë Ëرعایت نظافت عمومی شامل محوطه ،اماکن نگهداری و ذخیره سازی مواد اولیه و محصول نهایی و برج تولید
و سیستم هاي جمع آوری گرد و خاک در خط تولید
Ë Ëتونل ضد عفونی و رعایت شرایط بهداشتی در مبادی ورودی ،کنترل ورود پرندگان و جانوران موذی
Ë Ëوضعیت اماکن ذخیره سازی شامل انبارها ،سوله ها و سیلوهای عمودی به لحاظ رعایت شرایط الزم جهت
حفظ کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی(،شرایط انبارداری)
Ë Ëاجرای دستورالعمل هاي مرتبط با کالیبراسیون ،تعمیر و نگهداری در واحد تولیدی
Ë Ëاجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با پرسنل و مشتریان
Ë Ëرعایت ضوابط و مقررات برچسب گذاری مطابق با استانداردهای ملی و همچنین نحوه بسته بندی محصول
Ë Ëامکانات رفاهی پرسنل (تغذیه  ،ایمنی  )... ،و کنترل اختصاصی سرویس هاي بهداشتی با هدف حفظ سالمت
کارکنان واحد تولیدی و کاهش آلودگی خوراک
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معرفی اجمالی:
شرکت دام و علوفه شرق در سال  1386فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر با توجه به رعایت کلیه
قوانین و مقررات فنی و بهداشتی در زمینه تولید خوراک طیور توانسته است محصوالت نهایی خود را به اکثر
نقاط کشور به فروش برساند .
شاخصها:
بهرام ساتلیخ محمدی
کارخانه خوراک طیور

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /بیرجند
دهستان /روستا:
شهرک صنعتی
سطح تحصیالت:لیسانس
سن 46 :سال

عملکرد:
تولید 175هزارتن خوراک
طیور
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Ë Ëارایه خدمات پس از فروش شامل اطالع رسانی در خصوص نحوه صحیح مصرف و نگهداری محصوالت
نهایی بر اساس بازدیدها و مراجعات حضوری.
Ë Ëمستندسازی آیین نامه ها ،شیوه نامه ها و اجرای دقیق آنها در مراحل قبل ،حین و بعد از تولید
مطابق با اهداف GMP
Ë Ëرعایت نظافت عمومی شامل محوطه ،اماکن نگهداری و ذخیره سازی مواد اولیه  ،محصول نهایی ،
برج تولید و سیستم هاي جمع آوری گرد و خاک در خط تولید
Ë Ëتونل ضد عفونی و رعایت شرایط بهداشتی در مبادی ورودی ،کنترل ورود پرندگان و جانوران موذی
Ë Ëارتباط با مراکز علمی ،تحقیقاتی و دانشگاهی
Ë Ëاجرای استاندارد هاي فنی تولید خوراک
Ë Ëاستفاده از اقالم پروتئینی با قابلیت هضم باال برای جیره هاي طیور
Ë Ëاجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با پرسنل و مشتریان با هدف حفظ و ارتقاء سطح
کیفیت خوراک تولیدی
Ë Ëرعایت ضوابط و مقررات بر چسب گذاری مطابق با استانداردهای ملی و همچنین نحوه بسته بندی محصول
Ë Ëبکارگیری و چیدمان صحیح نیروهای انسانی و متخصص کارآزموده در بخش هاي مختلف فرآیند تولید
Ë Ëپایش و بررسی عملکرد محصول در مزارع پرورشی
Ë Ëدارا بودن انواع گواهینامه هاي ایزو ،GMP، HACCP ،و استانداردهای تشویقی و ...انواع گواهی
نامه هاي مدیریتی و کیفی
Ë Ëامکانات رفاهی پرسنل (تغذیه ،ایمنی )... ،و کنترل اختصاصی سرویس هاي بهداشتی با هدف
حفظ سالمت کارکنان واحد تولیدی و کاهش آلودگی خوراک
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معرفی اجمالی:

خانم جباری یکی از پرورش دهندگان کرم ابریشم با تجربه استان مازندران با 20سال سابقه
تولید می باشد .شرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و بکارگیری توصیه هاي فنی روز منجر به
افزایش عملکرد پیله ها از متوسط  35کیلوگرم به 51کیلوگرم شده است .وی توانسته ازهر 5جعبه،
 254کیلوگرم پیله برداشت نماید .و در حال حاضراز مددکاران ترویج می باشد.
راضیه جباری
پرورش دهنده کرم ابریشم

استان  /شهرستان:
مازندران/سواد کوه شمالی
دهستان /روستا:
مرکزی /کلیچ خیل
سطح تحصیالت :سیکل
سن 38 :سال

عملکرد:
تولید  51کیلوگرم پیله از
هر جعبه

شاخصها:

Ë Ëباال بودن میانگین تولید پیله نسبت به میانگین تولید پیله در کشور
Ë Ëتولید در دو مرحله از سال (بهار و پاییز) و افزایش بهره وری با تولید پاییزه
Ë Ëتجربه کاری باال و بکارگیری توصیه هاي فنی مرکز توسعه نوغانداری
Ë Ëشرکت فعال در دوره هاي آموزشی -ترویجی
Ë Ëمدد کار ترویج و عضویت در تشکل های مردم نهادکشاورزی
Ë Ëضدعفونی جایگاه پرورش کرم ابریشم با فرمالین و رعایت نکات بهداشتی
Ë Ëکنترل دما و تهویه مناسب تولید محصول سالم و عاری از بیماری در جایگاه پرورش
نیمه صنعتی
Ë Ëعملیات صحیح داشت توتستان
Ë Ëبرداشت به هنگام پیله تر و عرضه به موقع به بازار و فروش باالتر از قیمت تضمینی
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معرفی اجمالی:
این واحد گاوداری که پیش از این سابقه انتخاب به عنوان واحد نمونه کشوری را هم داشته ،توانسته است
با استفاده از کادر مجرب و فنی و نیز بکارگیری امکانات و وسایل مدرن در امرپرورش و نگهداری ،شیری
با کیفیت و با بار میکروبی بسیار پایین تولید نماید .همچنین این واحد با استفاده از سیستم دفع فاضالب
استاندارد و تصفیه پساب واحد گاوداری و واحد شیردوشی به حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار
آلودگی کمک می نماید.
کوروش سپه پور
گاودار نمونه صنعتی
(شیری)

استان  /شهرستان:
تهران /قدس
دهستان /روستا:
دانش /زرنان پایین
سطح تحصیالت:لیسانس
سن 40 :سال

عملکرد:
پرورش و نگهداری
 3400رأس گاو شیری
اصیل
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شاخصها:

Ë Ëعالقه به امر تولید و استمرارکار گاوداری به صورت خانوادگی برای حفظ سرمایه گذاری
موجود و حتی افزایش آن
Ë Ëدارای واحد مدرن شیردوشی و وسایل استاندارد برای ذخیره ،خنک کردن و نگهداری
مناسب شیر و حفظ کیفیت آن
Ë Ëدارای سیستم کامل  CIPجهت شستشو و ضدعفونی وسایل شیردوشی و مخازن ذخیره شیر
در محل شیردوشی واحد گاوداری
Ë Ëاستفاده ازکادرمجرب در امور پرورش و بهداشت به صورت تمام وقت
Ë Ëایجاد بیش از  90فرصت شغلی مولد و پایدار در منطقه
Ë Ëتولید شیر با کیفیت با بارمیکروبی کم تر از  100هزار در هر میلی لیتر شیرخام
Ë Ëاستفاده از کود خشک کن در واحد گاوداری
Ë Ëایجاد سیستم تصفیه فاضالب مدرن برای تصفیه پساب واحد گاوداری و شیردوشی در
جهت حفظ محیط زیست
Ë Ëتولید  12تن شیرخام با چربی  3/7به ازای هر رأس دام دوشان
Ë Ëدارای تلفات کم تر از  2درصد برای گوساله هاي کم تراز 3ماهگی
Ë Ëرعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی برای کارکنان واحد گاوداری در تمامی سطوح مدیریتی،
فنی و کارگری
Ë Ëهمکاری نزدیک و خوب با دستگاه های دولتی در تمامی حوزه هاي اجرایی و تحقیقات.

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

این پرورش دهنده نمونه گاومیش ،متولد  1343در کوت عراق و دارای مدرک تحصیلی
لیسانس حقوق قضایی است .وی از سال  1387شروع به پرورش گاومیش شیری صنعتی
در شوشتر کرده است و در حال حاضر یک گله  1800راسی را مدیریت میکند.

سعید نوروزی
پرورش دهنده گاومیش

استان  /شهرستان:
خوزستان/شوشتر
دهستان /روستا:
مرکزی /سه بنی سفلی
سطح تحصیالت :لیسانس

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول بهداشت ،قرنطینه ای و امنیت زیستی
Ë Ëرعایت اصول ساخت و بهبود جایگاه های نگهداری دام
Ë Ëبکارگیری روش های اصولی در مدیریت تغذیه
Ë Ëاستفاده از جیره غذایی باالنس شده
Ë Ëانجام امور اصالح نژادی (ثبت مشخصات  ،رکوردگیری شیر و )...
Ë Ëهویت گذاری دام ها و ورود اطالعات به سامانه جامع هویت گذاری کشور
Ë Ëهمکاری و تعامل مطلوب و مستمر با مراکز تحقیقاتی ،ترویج و اجرا
Ë Ëپایین بودن درصد تلفات گله

سن 55 :سال

عملکرد:
ظرفیت اسمی 990راس
گاومیش مولد
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معرفی اجمالی:

این واحد تولیدی با استفاده از کارشناسان با تجربه و استفاده از نظرات مشاوران اقدام
به طراحی و بازسازی سالن هاي پرورش نموده است .تهویه سالن ها و انتقال هوای گرم
به نحو متعادلی درسالن ها انجام می شود و به جهت تهویه مناسب این واحد مرغداری
توانسته است میزان تراکم گله را در سالن تا بیش از  20قطعه در هر مترمربع باال برده و
میزان تولید را در هردوره پرورش به نحو چشمگیری افزایش دهد.
آزاد پیروتی
مرغدارنمونه واحد گوشتی

شاخصها:

Ë Ëایجاد سیستم هوا ساز شبیه واحد هاي جوجه کشی برای بهبود انتقال و جابجایی هوا بطور
یکنواخت در سالن ها

Ë Ëاستفاده از سیستم گرمایشی با استفاده از انتقال آب گرم به کف سالن ها و استفاده از روش
گرمایش از کف سالن

استان  /شهرستان:
آذربایجان غربی /مهاباد

Ë Ëتولید گوشت مرغ سبز و بدون استفاده از آنتی بیوتیک

دهستان /روستا:
مکریان غربی/کهریزه
شیخان

Ë Ëدارای متوسط شاخص تولید  280در دوره هاي مختلف پرورش

سطح تحصیالت:دیپلم
سن 58 :سال

عملکرد:
پرورش  70000قطعه
جوجه گوشتی درهردوره
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Ë Ëدارای حداقل چهار دوره جوجه ریزی در تمامی فصول سال
Ë Ëدارای متوسط ضریب تبدیل غذایی 1.75و متوسط تلفات  4درصد در دوره هاي پرورش
Ë Ëتالش در جهت اجرای سیاست هاي ابالغی معاونت تولیدات دامی از طریق تولید مرغ سایز

برای افزایش میزان بهره وری و استفاده بهینه از مواد خوراکی و رعایت حقوق مصرف کنندگان
Ë Ëاستفاده از گاز اُزن به جای پرمنگنات پتاسیم و فرمالین در ضد عفونی سالن هاي مرغداری

Ë Ëعضویت درزنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ برای تضمین استمرار تولید و حضور
دائمی و مؤثردربازار

Ë Ëعضویت مؤثر وفعال درانجمن هاي صنفی ،تعاونی و اتحادیه مرغداران

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

این واحد مرکز جمع آوری شیری از بزرگترین و مجهزترین مراکز جمع آوری شیر
وابسته به شرکت سهامی صنایع شیر ایران (پگاه) است که به صورت اجاره به ایشان
واگذار شده است .این واحد با امکانات و زیر ساخت هاي مجهز توان تحویل و نگهداری
روزانه بیش از  100تن شیر را دارا می باشد .ضمن اینکه با امکانات آزمایشگاهی مناسب
شیر هاي دریافتی نیز توسط این مرکز از نظر مسائل بهداشتی در سطح خوبی هستند.
علی حسنی
مرکزنمونه جمع آوری شیر

استان  /شهرستان:
قزوین /قزوین
دهستان /روستا:
مرکزی  /دیزج
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 45 :سال

عملکرد:
دریافت روزانه  100تن شیر
خام

شاخصها:

Ë Ëدارای قابلیت و ظرفیت تحویل بیش از  100هزارلیتر شیر بطور روزانه و سه نوبت جداگانه.
Ë Ëدارای سیستم کامل  CIPجهت رعایت مسائل بهداشتی از طریق شستشو و ضدعفونی
وسایل حمل و نقل شیر در مرکز جمع آوری
Ë Ëدارای مخازن تمام استیل  ،شیرسردکن و پلت کولر برای ذخیره شیر دریافتی از
دامداران و جلوگیری از افت کیفیت
Ë Ëدارای آزمایشگاه مجهز با امکان انجام کلیه آزمایشات معمول و تخصصی از جمله
تعیین میزان بار میکروبی شیر هاي تحویلی
Ë Ëجمع آوری شیر دامداران طرف قرارداد با مرکز و حمل آنها با وسایل حمل و نقل استاندارد.
Ë Ëدارای سیستم تصفیه فاضالب برای حفظ محیط زیست و عدم انتشار آلودگی از طریق
فاضالب تولید ی مرکز
Ë Ëپرداخت به موقع بهای شیر تحویلی از سوی دامداران طرف قرار داد مرکز جمع آوری شیر
 Ë Ëاستفاده ازکادر مجرب و با تجربه درمرکز و آزمایشگاه مربوطه.
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معرفی اجمالی:
واحد مرغ مادر نوید جوجه گیالن که در قالب یک زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ اداره
می شود در محل مناسبی قرار گرفته و توانسته با استفاده از اقلیم و مکان یابی مناسب و نیز رعایت
مسائل زیست محیطی و رعایت قوانین نظام دامپروری اقدام به پرورش و نگهداری مرغ مادر با کیفیت و
تولید مناسب بنماید .همچنین رعایت حقوق کارکنان و استفاده از کارشناسان مجرب در امور بهداشتی
و تولیدی نیز از دیگر عوامل موفقیت این واحد تولیدی به شمارمی آیند.
کریم نوید
واحد نمونه مرغ
مادرگوشتی

استان  /شهرستان:
گیالن /رشت
دهستان /روستا:
سراوان/کچا
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 60 :سال

عملکرد:
پرورش  60هزار قطعه مرغ
مادر در هر دوره
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شاخصها:

 Ë Ëدارای سابقه کار بیش از 20سال درامرپرورش مرغان مادر گوشتی
Ë Ëپرورش مرغان مادر در چند سن با زمان بندی مناسب با استفاده از  8مزرعه در اختیار شرکت
برای تولید دائمی تخم مرغ نطفه دار.
Ë Ëدارای میانگین تلفات  4درصد دردوره هاي پرورش و تولید.
Ë Ëاستفاده از کارشناسان و دامپزشکان بطورتمام وقت در امور تولیدی ،مدیریتی و بهداشتی
Ë Ëایجاد بیش از  200فرصت شغلی در واحدهای مرغ مادر تحت پوشش
Ë Ëفعالیت مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی در قالب زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ
Ë Ëدارای میانگین تولید  195عدد تخم مرغ به ازای هر مرغ مادرگوشتی در طول یک دوره با
متوسط طول دوره  64هفته
Ë Ëثبت و ضبط دقیق اطالعات تولیدی و بهداشتی مزارع پرورش مرغ مادر تحت پوشش و انجام
مقایسات آماری مستمر برای بهبود سطح کمی و کیفی تخم مرغ های نطفه دار
Ë Ëپرورش و نگهداری  60هزار قطعه مرغ مادر گوشتی درهردوره درمزرعه
Ë Ëتولید تخم مرغ های نطفه دار و قابل جوجه کشی با ضریب  97درصد
Ë Ëانتقال دان به واحد هاي پرورش مرغ مادر گوشتی با استفاده از بونکرهای مخصوص حمل
دان و حذف کیسه در این خصوص.

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

شرکت ابنيه طراحان البرز
امير حسين شجاعي
كل كچي
پرورش دهنده ماهی درقفس
(پشت سد)

استان  /شهرستان:
چهارمحال وبختياري /اردل
دهستان /روستا:
مرکزی/کارون 4
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 58 :سال

عملکرد:
تولید ساالنه 1100تن
گوشت ماهی درسال (کپور
و قزل آال)

این پروشدهنده ماهی ،متولد  ،1340اصفهان و دارای مدرک فوق لیسان مهندسی سازه از
دانشگاه صنعتی شریف است .در سال  1382اقدام به تاسیس شرکت ابنیه طراحان البرز نموده
است .از سال  1389اقدام به مطالعه دریاچه سد کارون  4برای اشتغال مردم منطقه محروم
شهرستان های لردگان و اردل نمود .این مطالعه منجر به ایجاد اولین واحد پرورش ماهی در
قفس در دریاچه سد کارون  4شد  .شرکت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور اقدام به
ایجاد کارخانه کوره روتیشنال مولدینگ برای ساخت قطعات خاص قفس و تیم توربافی قفس
نمود .این شرکت برای  90نفر از افراد بومی منطقه (کارشناس و کارمند) شغل ایجاد نموده است.
همچنین برای تکمیل چرخه تولید اقدام به ساخت کارخانه فرآوری ماهی با ظرفیت  4000تن
در سال و کارخانه خوراک آبزیان با ظرفیت 10هزارتن درسال نموده است  .این شرکت در سال
 1397بالغ بر  1100تن ماهی (کپور و قزل آال ) تولید کرده است.
شاخصها:

Ë Ëاستفاده از قفس های استاندارد و متناسب با گونه پرورشی
Ë Ëرعایت اصول حمل و ذخیره سازی ماهی در قفس

Ë Ëاستفاده از دوگونه پرورشی ( قزل آال وکپور) در دو فصل پرورشی و تولید در تمام سال
Ë Ëثبت اطالعات و مستند سازی داده ها در فصل پرورش
Ë Ëاستفاده از غذای مناسب و رعایت اصول غذادهی
Ë Ëبهره گیری از ظرفیت اسمی تولید مزرعه بصورت کامل
 Ë Ëبکارگیری کارشناسان شیالت و دامپزشکی بصورت تمام وقت
Ë Ëهمکاری با ادارات شیالت و دامپزشکی و اجرای دستورالعمل هاي فنی و بهداشتی
Ë Ëسرمایه گذاری در منطقه محروم و اشتغال زایی برای 90نفر از جوانان بومی منطقه
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معرفی اجمالی:

پرورش ماهی در قفس
مهران گستر
مهران نظری
پرورش دهنده ماهی
در قفس (دریا)

استان  /شهرستان:
مازندران /نوشهر
دهستان /روستا:
مرکزی /توسکاتوک
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 29 :سال

عملکرد:
تولید 200تن ماهی
در سال
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این پرورشدهنده ماهی در سال  1393پروانه تاسیس پرورش ماهی در قفس در دریای خزر
با ظرفیت اسمی  200تن در سال گرفته است .وی فعالیت خود را در قالب شرکت ماهی در
قفس مهران گستر به ثبت رسانده و در سال  1394با دو قفس چینی به قطر  22و عمق تور
 10متر شروع به کار کرده است  .در سال  1396دو قفس از کشور ترکیه خریداری نمود و تولید
خود را در سال  1396به  80تن رساند .در ادامه در سال  1397تعداد قفس ها به  5عدد افزایش
داد و تولید ماهی قزل آال را به  125تن رساند .از نکات قابل توجه درصد باالی بازماندگی (بیش
از  95درصد) با تراکم 32000قطعه ماهی در هر قفس می باشد .همچنین با پژوهشکده اکولوژی
دریای خزر در اجرای طرح های تحقیقاتی و سایت هاي الگویی مشارکت فعال دارد و توانسته
در کنار استخرهای خود فضای جدیدی برای اشتغال جوانان منطقه ازجمله رستوران آبزیان و
فضای توریستی ایجاد نماید.
شاخصها:

 Ë Ëبهره گیری و استفاده از توصیه و یافته های تحقیقاتی در مزرعه
 Ë Ëبرنامه ریزی مناسب برای تأمین محل و ذخیره سازی ماهی در قفس
Ë Ëرعایت اصول غذا دهی و دستیابی به ضریب تبدیل غذایی مطلوب
Ë Ëبرنامه ریزی دقیق و هدفمند برای تولید و عرضه محصول مزرعه به بازار
Ë Ëرعایت اصول و مبانی بهداشتی برای پیشگیری از بروز بیماری در مزرعه
Ë Ëحضور تمام وقت مدیر مزرعه جهت نظارت بر تولید
Ë Ëبهره گیری از امکانات ساحلی و شخصی در راستای ارتقای معیشت خانواده
Ë Ëمشارکت و همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی -ترویجی

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

الهام ورزندیان
تکثیر و پرورش ماهیان
زینتی

استان  /شهرستان:
فارس  /شیراز
دهستان /روستا:
مرکزی /شیراز
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 42 :سال

عملکرد:
ظرفیت اسمی تولید
3میلیون قطعه ماهی در
سال

خانم ورزندیان دارای مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی است.از سال1379شروع به تولید و
پرورش ماهیان زینتی نمود .این واحد 7143مترمربع و سطح زیر کشت 4750مترمربع بزرگترین مزرعه تولید
و پرورش ماهیان زینتی در جنوب و مرکز کشور می باشد .وی دومین مزرعه تولید و پرورش ماهیان زینتی
خود را به مساحت  15هزارمترمربع و سطح زیرکشت  6هزار مترمربع در سال1389در تهران و سومین
واحد تولید و پرورش گیاهان آبزی را به مساحت  18هزار متر مربع و سطح زیر کشت10هزارمترمربع در
سال1394درگیالن ایجاد نمود .دراین مزارع انواع گونه هاي ماهیان زنده زا نظیر انواع مولی (باله بلند ،خالدار،
دم عقربی ،پاندا )...،و تخمگذار نظیر انواع سیچالیدها (آفریقایی ،زبرا آبی ،آلوناکارا ،بورلی ).... ،انواع گلد فیش،
انواع زبرا ،تگزاس ،آنجل ،تایگربارب ...تولید می شود .تولیدات خود رابه کشورهای عراق ،ترکیه ،آذربایجان و
کویت صادر می کند .همکاری و مشارکت در برگزاری کالس هاي آموزشی ترویجی ،همایش هاي مرتبط با تولید
و پرورش ماهیان زینتی و گیاهان آبزی از جمله فعالیت هاي این مزرعه می باشد.

شاخصها:

Ë Ëبهره گیری از آخرین نتایج یافته هاي تحقیقاتی داخلی و خارجی برای تکثیر و پرورش انواع ماهیان زینتی
Ë Ëاجرای پروژه هاي مشترک برای تکثیر  ،پرورش و مولد سازی ماهی آروانا با همکاری شیالت.
Ë Ëدستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  250گونه گیاهان آبزی با استفاده از کشت بافت
Ë Ëدستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آروانا ،فایتر ،مولی ،گوپی و ....
Ë Ëصادرات انواع ماهیان زینتی و گیاهان آبزی زینتی به سایرکشورها نظیر چین ،عراق ،امارات،کویت و ...
Ë Ëبرگزاری دوره هاي آموزشی متعدد برای عالقمندان و تولید کنندگان
Ë Ëاستفاده از ادوات و تجهیزات نوین آبزی پروری
Ë Ëبهره گیری از انرژی خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز مزرعه
Ë Ëثبت اطالعات روزانه و همکاری الزم با شیالت و دامپزشکی
Ë Ëتولید موفق در چند استان کشور نظیر تهران و گیالن
Ë Ëمشاوره و ایجاد شغل برای زنان سرپرست خانوار
Ë Ëتولید غذای زنده برای الروها و مولدین (دافنی ،آرتمیا ،ورد ورم)....،
Ë Ëتولید کمپوست از پساب خروجی و تصفیه پساب خروجی و استفاده برای آبیاری فضای سبز
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معرفی اجمالی:

احمد جوادی مطلق چوبه
پرورش دهنده نمونه
ماهیان گرمابی

استان  /شهرستان:
گیالن  /صومعه سرا
دهستان /روستا:
مرکزی  /چوبه
سطح تحصیالت :سیکل
سن 73 :سال

عملکرد:
ظرفیت اسمی 25تن گوشت
ماهی و میانگین تولید
10.5تن درهکتار
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این پرورشدهنده فعالیت خود را از سال  1374با  3هکتار زمین آغاز نمود.درحال حاضر
دارای  13هکتار استخر پرورش ماهی در روستای چوبه از شهرستان صومعه سرا می باشد .وی
با شرکت در دوره هاي آموزشی -ترویجی و بازدیدهای خارج از کشور توانسته با مکانیزاسیون
مزارع خود عملکرد تولید را افزایش داده است؛ بنحوی که از هر هکتار با استفاده از دستگاه های
هواده و غذاپاش اتوماتیک بین  10تا  12تن ماهی کپور تولید نماید .وی توانسته با حذف کود
شیمیایی ماهی سالم و طبیعی تولید نماید .همچنین درصد تلفات زیر 5درصد می باشد .از سال
1394پرورش تک گونه ای (بیش از70درصد کپور) شروع کرد
شاخصها:

 Ë Ëمیانگین تولید 10.5تن در هکتار از مزارع خاکی
Ë Ëصرفه جویی در زمین و آب مصرفی
Ë Ëشرکت فعال در دوره هاي آموزشی -ترویجی
 Ë Ëپیشگام در اجرای پروژه هاي نوین افزایش تولید در واحد سطح
Ë Ëاستفاده از غذای اکسترود استاندارد
Ë Ëصادرات گوشت ماهی به کشور همسایه و ارز آوری
Ë Ëرعایت کلیه نکات فنی و بهداشتی
Ë Ëاستفاده ازدستگاه هاي اتوماتیک هواده و غذاپاش
Ë Ëهمکاری و مشاوره به سایر پرورش دهندگان منطقه و استان
Ë Ëتولید غذا و کنسانتره مناسب آبزیان

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

آقای عبدالحمید شادمان متولد،1358قشم ،دارای مدرک کارشناسی شیالت می باشد .این واحد در قالب
شرکت پرورش میگوی طالل قشم با ظرفیت اسمی 144تن میگو در 40هکتار در جزیره هنگام فعالیت می کند.
وی با استفاده از روش های نوین اعم از استفاده از غذا پاش ،هواده در واحد سطح کمتر و رسیدن به بازدهی بیشتر
و بکارگیری از تجهیزات جدید آبزی پروری به منظور حداکثر بهره وری ،در سال1397توانسته با رعایت تراکم
ابالغی شیالت و دامپزشکی در دو کراپ از هر هکتار بالغ بر 10تن میگو برداشت نماید.

شرکت پرورش میگوی
طالل قشم
عبدالحمید شادمان
پرورش دهنده میگو

استان  /شهرستان:
هرمزگان /قشم  ،جزیره
هنگام
دهستان /روستا:
شهاب /گربدان
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 40 :سال

عملکرد:
ظرفیت اسمی 144تن میگو
در سال

شاخصها:

Ë Ëتولید  394.9تن میگو پرورشی در سطح مفید  40هکتار در منطقه جزیره هنگام شهرستان قشم (دو دوره در سال)
Ë Ëارتقاء میانگین تولید میگو در واحد سطح و بهره وری تولید در مقایسه با سال های اولیه فعالیت و رسیدن به
میزان تولید 10تن در هکتار در سال 1397
Ë Ëبه کارگیری افراد بومی و اشتغال زایی برای  15نفر مستقیم و تعداد  40نفر غیر مستقیم
Ë Ëاستفاده از کارشناسان فنی و بهداشتی مجرب و پشتیبان در مزرعه
Ë Ëنوآوری وخالقیت در روند تولید میگو پرورشی (استفاده از سیستم هوادهی ،غذاده اتوماتیک و غیره)
Ë Ëاستفاده از غذاهای کارخانه ای با کیفیت
Ë Ëرعایت اصول بهداشت محیطی و مبانی بهداشتی در فرآیند تولید
 Ë Ëتهیه و تأمین دستگاه های کنترل پارامترهای فیزیکی و شیمایی آب در مزرعه
Ë Ëثبت و مستندسازی مستمر اطالعات میزان غذادهی وعملیات زیست سنجی دوره ای
Ë Ëرعایت اصول و ضوابط فنی و بهداشتی درتمام مراحل پرورش و همکاری مناسب با کارشناسان و متولیان فنی و
بهداشتی تولید (شیالت و دامپزشکی)
 Ë Ëپیش بینی و تأمین ژنراتور (مولد) برق با ظرفیت باال در مزرعه برای استفاده در و مواقع ضروری قطع برق
Ë Ëشرکت فعال در دوره هاي آموزشی و جلسات توجیهی
Ë Ëنگهداری صحیح خوراک میگو پرورشی در انبار مزارع
Ë Ëمیانگین ضریب تبدیل غذایی ( )FCRحدود  1.32در مزارع پرورش میگوی
Ë Ëرعایت تراکم ذخیره سازی بچه میگو در واحد سطح و پرهیز از ذخیره سازی باال
Ë Ëضریب بازماندگی و بقاء  80درصدی میگوی ذخیره سازی شده در مزارع پرورش
 Ë Ëاستفاده حداکثری و بهینه از اراضی واگذار شده برای تولید میگو پرورشی
 Ë Ëبرداشت به موقع محصول میگو و عرضه آن به بازارهای خارجی و داخلی
Ë Ëبهره گیری از سیستم نوزادگاهی برای تولید محصول در کراپ دوم
Ë Ëطراحی و استفاده از دستگاه غذاپاش
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

شرکت زادآوری مند میگو
کریم حیدری
واحد تکثیر میگو

استان  /شهرستان:
بوشهر/تنگستان
دهستان /روستا:
دلوار  /باشی
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 58 :سال

عملکرد:
ارتقاءمیانگین تولید بچه میگو
به ازای هر قطعه میگوی مولد
مصرفی به تعداد 315000
قطعه در مقایسه با میانگین
راندمان تولید بچه میگو در
سطح استانی
( 134283قطعه) و
سطح کشوری ( 89128قطعه)
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آقای حیدری فارغالتحصیل کارشناسی ارشد تاسیسات از انگلستان است ..از سال 1367در شیالت استان
بوشهر مشغول شد .پس از اینکه اداره کل شیالت استان تاسیسات برودتی خود را به بخش خصوصی واگذار کرد
اداره کل شیالت را ترک و وارد فعالیت های تولیدی شد .ابتدا کارخانه یخ سازی بندر رستمی که تقریبا غیر فعال
شده بود ،خریداری و بازسازی کرد .این کارخانه ،یخ صیادان و پرورش دهندگان میگو استان را تأمین می نماید.
در سال  1378ساخت مرکز تکثیر را آغاز نمود .و در سال  1379تعداد  15میلیون قطعه پست الرو تولید کرد .با
روند افزایش تولید مرکز ،در سال  1396تعداد  270میلیون و در سال 1397تعداد 252میلیون قطعه پست الرو
تولید نمود .پس از بروز بیماری لکه سفید در سال  1384اولین شرکتی که گونه میگوی وانامی عاری از بیماری
را از هاوایی امریکا به صورت تجاری وارد ایران کرد .و باعث ادامه روند تولید میگو در استان شد .در سال 1397
تعداد  252میلیون بچه میگو تولید کرد.

شاخصها:

Ë Ëتولید 252میلیون قطعه بچه میگو در سال و سهم 16.71درصدی از تولید کل استان بوشهر
Ë Ëبکارگیری افراد بومی و اشتغال زایی برای 10نفر و استفاده از کارشناسان فنی و بهداشتی
مجرب و پشتیبان
Ë Ëنوآوری و خالقیت در فرآیند تکثیر و تولید بچه میگو
Ë Ëتجهیز واحد به سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب
Ë Ëبهره گیری ازدستگاه های ضدعفونی آب نظیر دستگاه ازن و یووی ()U.V
Ë Ëرعایت کامل موارد ایمنی زیستی و بهداشتی در تمام مراحل تولید
Ë Ëتهیه و تأمین دستگاه های کنترل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب
Ë Ëپیش بینی و تأمین ژنراتور (مولد) برق
Ë Ëشرکت فعال در دوره های آموزشی و جلسات توجیهی
Ë Ëنگهداری صحیح خوراک الروی و مولدین میگو در شرایط استاندارد و بهداشتی
Ë Ëاولین شرکت واردکننده میگوی مولد عاری از بیماری های خاص گونه وانامی از هاوایی
امریکا به ایران
Ë Ëتکمیل زنجیره تولید میگو شامل مرکز تکثیر و تولید بچه میگو ،مزارع پرورش میگو،
کارخانه یخ سازی ،بسته بندی و فرآوری محصول میگو و صادرات

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

بهمن فیلم
پرورش دهنده ماهیان
سردابی(متراکم)

این پرورشدهنده نمونه درسال  1378اقدام به پیگیری واخذ موافقت اصولی دو واحدپرورش ماهی درسیستم
مدار بسته با ظرفیت هریک یکصدتن(100تن) درسال و درمجموع باظرفیت 200تن نمود .ازسال  1386با ارتباط
و تعامل با تحقیقات و اجرا و بهره جویی ازکالس های آموزشی -ترویجی و نیز تحقیقات و بازدید از تکنولوژی
آبزیان کشورهای اروپایی وآشنایی با شرکت های معتبر در زمینه تولید تخم چشم زده ماهی قزل آالی اصالح
نژادشده ،و بنا به نیاز کشور و توصیه کارشناسان سازمان شیالت ،تصمیم به تولید بچه ماهی و تفریخ (حد واسط)
گرفت.پس ازدریافت مجوز  17میلیون (هفده میلیون) قطعه تخم چشم زده ،اقدام به ساخت سالن انکوباسیون
و هچری و تجهیزکامل آن نمود .لذا ازسال  1386بادردست داشتن مجوزهای الزم برای واردات تخم چشم زده
اصالح نژادشده ازفرانسه ،ضمن تولید بچه ماهی مورد نیاز هرسه واحد ،مازاد تولید را به استان های مختلف کشور
ارسال کرد .و با موفقیت بسیار چشمگیر دراین زمینه نیز ازجمله تولیدکنندگان خوشنام بچه ماهی درکشور
می باشد .درسال  1396با تغییرساختاراستخرها و مکانیزاسیون کامل واحد  30تنی و پس از موافقت سازمان
نظام مهندسی و شیالت ،این مجوزبه  60تن ارتقا یافت .درحال حاضر باتولید  260تن ماهی بازاری و حدود 17
میلیون قطعه بچه ماهی درسال مشغول فعالیت می باشد.

شاخصها:
استان  /شهرستان:
تهران /فیروزکوه
دهستان /روستا:
حیلرود /مزداران
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 50 :سال

عملکرد:
ظرفیت اسمی تولید260تن
گوشت و  17میلیون
بچه ماهی

Ë Ëبهره وری حداکثری ازآب( تولید  70تن ماهی پرواری و  17میلیون بچه ماهی در سال با استفاده از
 22لیتر در ثانیه آب ورودی به مزرعه)
Ë Ëبکارگیری تکنولوژی و اجرای روش فوق متراکم پرورش ماهی قزل آال
Ë Ëرعایت امنیت زیستی و سطح باالی بهداشتی در مزرعه برای تولید ماهی و بچه ماهی سالم برای
مزارع پرواری
Ë Ëدارا بودن ضریب بازماندگی باال ( 95درصد)
Ë Ëراندمان تولید بیش از  3برابر ظرفیت اسمی مزرعه
Ë Ëصادرات محصول مزرعه به کشورهای روسیه ،کره جنوبی ،امارات و عراق
Ë Ëاستفاده از تجهیزات کامل مکانیزاسیون در مزرعه نظیر فیلتر ذرات معلق ،دستگاه  ، UVپمپ مکنده ماهی و ...
Ë Ëبهره گیری از نتایج تحقیقاتی و دانشگاهی در مزرعه
Ë Ëبهره گیری از فناوری هاي نوین انعقادالکتریکی و دستگاه نانو حباب برای ضدعفونی وبهبود کیفیت آب
Ë Ëاستفاده از دستگاه اکسیژن ساز برای ارتقا کیفی آب
Ë Ëهمکاری در اجرای پروژه هاي تحقیقاتی ،پژوهشی،آموزشی و ترویجی
Ë Ëخونگیری در هنگام صید برای افزایش ماندگاری محصول
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

آقای یدالهی متولد ،1362فارسان ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شیالت
می باشد .وی مدیرعامل شرکت دشت آبی از حلقههاي زنجیره تولید و عرضه گوشت
ماهی کارخانه خوراک آبزیان فرادانه است.

شرکت دشت آبی
وحيد يدالهي
پرورش ماهیان سردابی

استان  /شهرستان:
چهارمحال و بختياري /اردل
دهستان /روستا:
مرکزی  /رستم آباد
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 36 :سال
عملکرد:

تولید 150تن ماهی در سال
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شاخصها:

Ë Ëایجاد زنجیره کامل تولید از نگهداری مولدین تا فرآوری
Ë Ëتأمین نهاده هاي مهم مزرعه نظیر بچه ماهی و خوراک و...
Ë Ëتولید  2.5برابری ظرفیت اسمی با ماهی دار کردن 4تا  5با در سال
Ë Ëایجاد آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت خوراک آبزیان در مزرعه برای افزایش
کیفیت و راندمان تولید
Ë Ëنصب و راه اندازی ماشین آالت خط تولید خوراک آبزیان فرادانه توسط متخصصین
داخلی و مشاوره برای ایجاد کارخانه خوراک آبزیان
Ë Ëهمکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای اجرای پروژه هاي پژوهشی

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

شرکت دریا خاویار تالش
رسول علی نژاد
(مدیرعامل)
پرورش دهنده ماهیان
خاویاری ساحلی

استان  /شهرستان:
گیالن/تالش
دهستان /روستا:
مرکزی /میانکوه
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 46 :سال

عملکرد:
دارای ظرفیت اسمی تولید
۳۰تن گوشت۲ ،تن خاویار و
۱۰۰هزار قطعه بچه ماهی

این شرکت از سال  1383با ماهیان  114گرمی فعالیت خود را شروع نمود .درحال
حاضر دارای ماهیان خاویاری با میانگین وزن40تا 50کیلوگرم می باشد .ظرفیت اسمی
این شرکت تولید  30تن گوشت و  2تن خاویار و تکثیر 100هزار قطعه بچه ماهی
می باشد .در حال حاضر بیوماس موجود شرکت  120تن می باشد .این شرکت درسال
 1390تعداد 10هزار قطعه بچه ماهی آستارا با وزن  10گرم برای بازسازی ذخایر دریا
رهاسازی کرده است و توانسته ماهیان وحشی را میکروسزارین کرده و به غذای دستی
عادت دهد و در سال  1396به عنوان صادرکننده نمونه کشوری انتخاب شده است.
شاخصها:

 Ë Ëاولین شرکت تکثیرکننده ماهیان خاویاری در کشور
Ë Ëاستمرار در امر تکثیر ماهیان خاویاری و تأمین بخشی از نیاز مزارع کشور
Ë Ëتنوع گونه هاي تکثیر شده از جمله سیبری چالباش ،ازون برون  ،قره برون و فیل ماهی
Ë Ëمشارکت و همکاری در بازسازی ذخایر کشور
Ë Ëمشارکت در رهاسازی10هزار قطعه بچه ماهی قره برون با شیالت)
Ë Ëاستفاده از دانش روز دنیا و ارتباط با کارشناسان روسی جهت تبادل اطالعات و بهبود
مدیریت مزرعه
Ë Ëتکثیر مجدد مولدین وحشی صید شده و تکثیر شده توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان
به روش میکرو
 Ë Ëصادر کننده نمونه خاویار کشور در سال 1396
Ë Ëهمکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 Ë Ëتبدیل خاویار سیال شده به خاویار دان
Ë Ëشرکت در نمایشگاه هاي بین المللی خارجی و داخلی
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معرفی اجمالی:

این شرکت در سال  1387با خریداری یک مزرعه پرورش ماهی قزل آال و تغییر کاربری از پرورش قزل آال
به ماهیان خاویاری شروع به فعالیت نمود .از اقدامات مؤثر برای حفظ توان تولید مزرعه نظیر جاده سازی برای

تسهیل مسیر دسترسی به مزرعه ،افزایش ارتفاع استخرها ،ایجاد سایه بان ،محصور نمودن سطح مفید مزرعه و
استفاده از نظرات کارشناسان مجرب کشور و همچنین اساتید دانشگاه شیراز توانست تنوع گونه ماهیان خاویاری

را در مزرعه ایجاد نماید و با استفاده از تجهیزات و مکانیزاسیون آبزی پروری و ایجاد بخش قرنطینه ،استخرهای
نگهداری مولدین اقدام به تولید ماهیان خاویاری با کیفیت باال نموده است .این شرکت با مراکز تحقیقاتی و

شرکت تولید و توسعه
آبزیان پارس مهر خاویار
نسرین آذرخش
پرورش دهنده ماهیان
خاویاری غیر ساحلی

استان  /شهرستان:
فارس  /استهبان
دهستان /روستا:
ایچ /امامزاده سلطان شهباز
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 37 :سال
عملکرد:

دارای ظرفیت اسمی تولید
۳۰تن گوشت و  1تن خاویار
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دانشگاهی به منظور دستیابی بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهیان مولد خاویاری همکاری فعال دارد .این مزرعه
درحال توسعه و ایجاد استخرهای پرتابل می باشد.

شاخصها:

Ë Ëدارای تنوع گونه های پرورشی ماهیان خاویاری (فیل ماهی ،ازون برون ،سیبری ،قره برون،
چالباش ،سیبری ،شیپ ،هیبرید فیل× شیپ ،هیبرید سیبری×قره برون)
Ë Ëمولد سازی انواع گونه ماهی خاویاری
Ë Ëتولید خاویار از انواع گونه هاي ازون برون،فیل ماهی ،سیبری ،شیپ ،چالباش ،استرلیاد و قره برون
Ë Ëتکثیر موفق فیل ماهی با استفاده از روش میکرو سزارین
Ë Ëباال بودن ضریب بازماندگی
Ë Ëداشتن ضریب تبدیل مناسب ( )F.C.Rدر مراحل مختلف پرورش(الروی ،پرواری ،مولد)
Ë Ëهمکاری با سازمان شیالت ایران در تأمین و توزیع بچه ماهی مورد نیاز و مزارع پرورش ماهیان
خاویاری کشور
Ë Ëهمکاری با مراکز دانشگاهی درانجام موضوعات تحقیقاتی ،کارورزی و آموزش کارشناسان نظام مهندسی
Ë Ëبه گزینی و به نژادی مولدسازی ماهیان خاویاری با همکاری بخش دانشگاهی و تحقیقاتی
Ë Ëاستفاده ازعصاره های گیاهی (سیر،زنجبیل،لعل کوهستان) به منظور باالبردن ایمنی ماهیان خاویاری
و حذف آنتی بیوتیک

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

این شرکت تعاونی دارای 78نفر عضو می باشد و هرساله بدهی خود را با بانک کشاورزی
تسویه می کند .این شرکت در تأمین مولدین (ماهی سفید) مورد نیاز مراکز تکثیر ،تحویل
به موقع مولدین خاویاری (صید ضمنی) به مرکز تکثیر شهید بهشتی،شرکت در دوره هاي
آموزشی -ترویجی و نظارت بر محل هاي رها سازی بچه ماهیان تکثیری مشارکت فعال
داشته است .این شرکت در سال1397بالغ بر 38تن ماهی استخوانی صید نموده است.
حمیدرضا بابایی پور کارگر

(رئیس هیات مدیره)

شرکت تعاونی نمونه صیادی
ماهیان پره شمال

شاخصها:

Ë Ëمشارکت فعال در تأمین مولدین ماهی مورد نیاز مراکز تکثیر
Ë Ëشرکت در دوره هاي آموزشی برگزار شده توسط شیالت
Ë Ëهمکاری و حضور فعال در امر رها سازی بچه ماهیان در زمان تکثیر و مراقبت از رودخانه ها
Ë Ëعضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی هاي صیادی پره

استان  /شهرستان:
گیالن  /آستانه اشرفیه
دهستان /روستا:
کیاشهر /بندرکیاشهر
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 54 :سال
عملکرد:

صید ساالنه  38تن
ماهیان استخوانی
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معرفی اجمالی:

این صیاد نمونه ،دارای قایق صیادی با قدرت موتور  55اسب بخار می باشد .وی با
افزایش مهارت صید و آشنایی کامل با انواع روش های صید و همچنین داشتن گواهینامه
ناخدای شناور با طول کم تر از  24متر برای تعداد  10نفر از افراد بومی منطقه ایجاد
شغل نموده است .در سال  1397توانسته با استفاده از مهارت خود میزان  40تن ماهیان
تجاری صید نماید.

خدابخش خاک ره
صیاد ماهیان تجاری

استان  /شهرستان:
سیستان و بلوچستان/
چابهار
دهستان /روستا:
دشتیاری /بوسیر
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 66 :سال

عملکرد:
صید ساالنه 40تن ماهیان
تجاری
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شاخصها:

Ë Ëرعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها ،بندر و اسکله
Ë Ëحضور فعال در دوره هاي آموزشی ،ترویجی ومهارتی صیادی
Ë Ëهمکاری کامل با فرماندهی حفاظت منابع شهرستان برای برخورد با صیادان متخلف
Ë Ëرها سازی گونه هاي کمیاب و معرض خطر وکمک به حفظ ذخایر آبزیان
Ë Ëعایق بندی انبارهای شناوربمنظور بهبود کیفیت محصوالت صید شده
Ë Ëرعایت بهداشت فردی و محیطی شناور
Ë Ëهماهنگی کامل با بندر و شیالت در خصوص ارائه آمار و اطالعات دقیق صید
 Ë Ëمجهز بودن شناور به امکانات ،تجهیزات و ادوات مناسب صید و ناوبری

فصل 9

کمیته فنی دام ،طیور ،شیالت و آبزیان

معرفی اجمالی:

منصور زومکی
صیاد ماهیان صنعتی

این صیاد نمونه ،بندرجاسک ،باسابقه بیش از20سال فعالیت صید و صیادی در بندر
جاسک توانسته با افزایش دانش و مهارت خود و فراهم کردن شغل برای 12نفر از افراد
بومی منطقه در افزایش میزان صید ساالنه خود تاثیر بسزایی داشته باشد.همچنین با
همکاری و تعامل باال با دستگاه های اجرایی نسبت به تجهیز شناور صیادی به ادوات
استاندارد اقدام نموده و با استفاده از ابزار و ادوات مجاز و رعایت بهداشت فردی و محیط
در بهبود کمی و کیفی محصول صید شده تالش وافری داشته است .ارائه آمار دقیق صید
به بندر صیدگاه ،نداشتن پرونده تخلف صید در طول سابقه فعالیت از جمله ویژگی های
نامبرده می باشد.
شاخصها:

استان  /شهرستان:
هرمزگان /جاسک
دهستان /روستا:
مرکزی/یکبنی
سطح تحصیالت:
راهنمایی
سن 43 :سال
عملکرد:

صید ساالنه  659تن ماهیان
صنعتی

Ë Ëحضور فعال درکلیه دوره هاي آموزشی ،ترویجی و امور اجتماعی
 Ë Ëعضو گروه حافظان ذخایر دریا
Ë Ëعضو کمیسیون ملی IOTC
Ë Ëباالترین میزان صید در آب های حوزه کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند ()IOTC
در بین شناوران آب های دور
Ë Ëرعایت قوانین ،مقررات و دستورالعمل های ملی و بین المللی در رابطه با صید و صیادی
Ë Ëشرکت فعال در جلسات و گردهمایی هاي تصمیم گیری برای مدیریت صید
Ë Ëرعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها ،بندر و اسکله
Ë Ëهماهنگی کامل با بندر و شیالت درخصوص ارائه آمار و اطالعات دقیق صید
Ë Ëمجهز بودن شناور به امکانات ،تجهیزات و ادوات مناسب صید و ناوبری
169

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

شهاب نصاری
صیاد میگو

استان  /شهرستان:
خوزستان  /آبادان
دهستان /روستا:
اروندکنار /نهرقصر
سطح تحصیالت:
بی سواد
سن 68 :سال

عملکرد:
صید ساالنه 12تن میگو
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این صیاد نمونه متولد ،1330اروندکنار ،از دوران کودکی به شغل آبا و اجدادی خود
ادامه داده است .وی برای  5نفر از افراد بومی منطقه در شناور خود شغل ایجاد نموده
است.از نکات قابل توجه صید مطابق دستورالعمل های شیالت و سازمان دامپزشکی و
انجام صید در تقویم زمانی تعیین شده می باشد .طبق تقویم تعیین شده از طرف شیالت
دو بار در سال اقدام به صید میگو می نماید .ساالنه میزان  10الی  12تن صید میگو دارد.
همچنین در دوره های آموزشی -ترویجی حضور فعال داشته و نسبت به انتقال تجارب
خود به سایر صیادان مشارکت دارد.
شاخصها:

Ë Ëدارای حسن سابقه طوالنی با پشتوانه موروثی در صید میگو
Ë Ëرعایت کلیه مقررات و قوانین شیالت و عدم پرونده تخلف
Ë Ëآشنایی کامل به زیست بوم آبزیان دریایی و صیدگاه هاي مطلوب میگو
Ë Ëرعایت بهداشت فردی و شغلی (انتقال کامال بهداشتی میگو)
Ë Ëرعایت استانداردهای زیست محیطی آبزیان به عنوان یک محیط بان دلسوز حوزه دریا
Ë Ëحسن ارتباط با کارشناسان شیالت و به کارگیری توصیه هاي مربوطه
Ë Ëشرکت فعال در فعالیت هاي ترویجی و بازآموزی
Ë Ëبه کارگیری ابزار و ادوات استاندارد و استفاده از وسایل ایمنی در هنگام کار
Ë Ëکمک به سایر صیادان حادثه دیده و اولویت دادن این مسئله به منافع فردی
Ë Ëرعایت قوانین و مقررات در بندر و محیط اسکله
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کمیته فنی ترویج و
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-10-1سیمای ترویج کشاورزی
نقش"آموزش و ترویج کشاورزی" محوری و غیر قابل انکار و جايگاه "ترويج كشاورزي" ،بي بديل است .اهميت بنيادي و
حياتي این ابزار کلیدی از آن جهت است كه براي توسعه كشاورزي نقش "نيروي انساني" را محور قرار می دهد و به دنبال توانمند
سازي منابع انسانی و انتشار دانش فني بین تولیدکنندگان براي افزایش کمیت و کیفیت توليد از طریق باال بردن بهره وري عوامل
تولید است .صرفنظر از ديدگاههاي جهاني كهن اثبات شده در مورد لزوم توجه جدي به ترويج كشاورزي ،نگاهي به وضعيت فعلي

كشاورزي ايران و مولفه هاي ساختاري آن ،اهميت نظام كارآمد ترويج را اجتناب ناپذير و بلكه حياتي نشان ميدهد .در اینجا،

با بیان مهمترین مولفههای ترویجی ،نمایی کلی از برنامهها ،فعالیتها و ظرفیتهای آموزش و ترویج کشاورزی کشور در معرض

دید خوانندگان محترم قرار میگیرد.

برنامهها و ف ّعالیتهای عمده ترویج
مهمترین برنامههای ترویجی که در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی تا پایان سال  97مبنای عمل قرار گرفته اند ،عبارت است از:

ایجاد سایتهای جامع الگویی تولید با هدف توانمندسازی بهرهبرداران در مدیریت علمی تولید و بهبود رفتار حرفهای آنها

بهمنظور افزایش بهرهوری از منابع تولید با ایجاد همافزایی بین ترویج ،تحقیق و بخشهای اجرایی .گفتنی است تعداد  1921سایت
جامع الگویی در کشور ایجاد شده است.

ایجاد کانونهای یادگیری در راستای بهرهگیری از ظرفیت کشاورزان خبره ،نمونه ،پیشرو و رهبران فنی بهمنظور انتقال و

توسعه تجربیات موفق و تحقق رویکرد ترویج از کشاورز به کشاورز؛ که در این راستا تعداد  332کانون در کشور شکل گرفته است.

اجرای سایتهای مدیریت جامع مشارکتی محصوالت کشاورزی ( )IPCMدر راستای تحقق توسعه پایدار کشاورزی و

روستایی؛ که در این راستا  74مورد سایت ،اجرا شده و منجر به همسو ساز ی توسعه کشاورزی با مولفه های زیست محیطی در
مناطق حساس کشور از جمله دریاچه ارومیه و زاگرس مرکزی شده است.

بهرهگیری از رهیافت مدیریت تلفیقی آفات به شیوه مدرسه در مزرعه ( )IPM/FFSبا هدف ارتقای سالمت محصوالت
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کشاورزی و کاهش مصرف سموم و آالیندههای کشاورزی و ترویج و توسعه تولید محصوالت گواهیشده سالم و ارگانیک؛ که 294

مورد اجرا شده و خروجی آن ،کسب گواهیها برای  35محصول اصلی بوده است.

ایجاد سازمان کار و تشکیالت تخصصی ویژه ارتقای سالمت و توسعه کشاورزی پایدار از سطح ستاد تا دهستان در 32

استان و نیز طراحی و تعیین کد شناسه بهره برداران در طرح ارتقای سالمت برای هشت محصول اصلی برای  443000نفر.

بهکارگیری برنامه تخصصی ترویج برای توسعه کشاورزی ارگانیک با تاکید ضوابط سند ملی توسعه کشاورزی ارگانیک

ایران و استاندارد ملی  11000در نظام خرده مالکی در  19استان که منجر به کسب گواهی ملی و بین المللی ارگانیک برای 60
محصول مهم شده است.

سایتهای تخصصی ترویج و معرفی کاربرد مواد آلی و زیستی در مشارکت با انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای آلی و

زیستی به تعداد  40سایت.

برگزاری روز مزرعه با هدف تبادل تجربیات ،دانش بومی و یافتههای نوین علمی بین محققان ،کارشناسان ترویج ،مروجان

و بهرهبرداران در مزارع کشاورزان .گفتنی است تعداد  452روز مزرعه در کشور برگزار شده است.

برگزاری روز و هفته انتقال یافتههای تحقیقاتی با هدف انتقال و ترویج سریع یافتههای تحقیقاتی بین کارشناسان ،مروجان

و بهرهبرداران در مزارع و مؤسسات تحقیقاتی و علمی؛ که تعداد  283هفته انتقال یافته تحقیقاتی در کشور برگزار شده است.

برگزاری جشنواره و نمایشگاههای ترویجی تخصصی با هدف ایجاد انگیزه و ترویج دستاوردهای علمی نوین ،معرفی

محصوالت تولیدی برتر و تشویق تولیدکنندگان این محصوالت و ایجاد فرصتی برای تعامل و تبادلنظر بین کنشگران مختلف
از جمله تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان نهادهها ،کارشناسان و مصرفکنندگان؛ که در مجموع تعداد  245جشنواره ترویجی و

نمایشگاه ترویجی برگزار شده است.

انتخاب و معرفی نمونههای بخش کشاورزی با هدف تشویق و حمایت از تولیدکنندگان برتر ،ایجاد انگیزه در آنها برای

مشارکت در برنامههای ترویجی و الگوسازی در بین دیگر بهرهبرداران؛ که تعداد  6981نمونه انتخابی در سطح شهرستان،

1824نمونه انتخابی در سطح استان و  158نمونه انتخابی در سطح ملی در کشور معرفی شدهاند.

ایجاد واحدهای نمایشی با هدف ترویج و توسعه ایدهها و نتایج تحقیقاتی در شرایط واحد تولیدی بهرهبرداران؛ که در این

زمینه تعداد  1133واحد نمایشی( مزرعه ،باغ،دامداری و  )...به ثبت رسیده است.

175

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

 -اجرای طرحهای مشارکتی تحقیق – ترویج – کشاورز (تحقیقی -ترویجی) با مشارکت پژوهشگران ،کارشناسان ترویج و

کشاورزان با هدف بررسی سازگاری یافتههای پژوهشی در شرایط واقعی واحدهای تولیدی بهرهبرداران .گفتنی است در این راستا
تعداد  254طرح تحقیقی– ترویجی در کشور اجرا شده است.

انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای بهرهبرداران توسط مروجان با هدف ارائه توصیههای ترویجی ب ه صورت رو در رو و

چهره به چهره که در مجموع تعداد  33429بازدید میدانی در کشور صورت گرفته است.

برنامهریزی از سطح پهنههای تولیدی و نظارت بر فعالیتهای مروجان مسئول پهنههای تولیدی؛

ظرفیتهای شبکه ترویج
بر طبق آمار موجود 1344 ،مرکز جهاد کشاورزی دهستان در کشور ثبت شده که از این تعداد  1129مرکز ،مصوب و

 215مرکز ،غیرمصوب و فعال میباشند .تعداد  426سرباز سازندگی ،مشغول به خدمت نظام وظیفه در حوزه جهاد کشاورزی
بوده ،همچنین  1519شرکت خدمات مشاوره ای ،فنی و مهندسی کشاورزی ،مستقر در عرصه میباشند که تعداد اعضای این
شرکت ها 11181 ،نفر است .بیش از  7500نفر مروج مسئول پهنه تولیدی نیز به عنوان نیروی خط مقدم ترویج در عرصه،
مسئولیت اصلی ترویج کشاورزی در واحدهای تولیدی بهرهبرداران را بر عهده دارند.

زنان روستایی
دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وعشایری  ،بر اساس ماموریت خود و جهت تحقق اهداف و مدیریت مسائل

استراتژیک ؛ و با توجه به تجربه بیست ساله در خصوص کار با زنان روستایی؛ و همچنین مطالعات انجام شده به این ضرورت
رسیده است که برای بهبود کارایی و افزایش بازده نقش زنان روستایی الزم است ابتدا پروژه های ظرفیت سازی انجام شود و در

ادامه پروژه های خاص کشاورزی اجرا گردد .با توجه به جامعه مخاطب دفتر امور زنان روستایی وعشایری ؛ مهمترین راهبردهای
این دفتر برای رسیدن به اهداف خود عبارت است از :ظرفیت سازی ،نهادسازی و توسعه کارافرینی واشتغال .الزم به ذکر است

تمام موارد فوق در راستای برنامه توسعه روستایی و کشاورزی پایدار است؛ از این رو طرح توان افزایی زنان روستایی و عشایری
176

فصل 10

کمیته فنی ترویج و آموزش کشاورزی

که در دفتر امور زنان تعریف شده ،مشتمل بر چهار پروژه به شرح ذیل است :

 -1پروژه انتخاب ،آموزش و ساماندهی زنان تسهيلگر توسعه روستايي :در حال حاضر بیش از  17000نفر تسهیلگر زن توسعه

روستایی در کشور فعالیت میکنند.

 -2طرح آموزش و ترویج کارآفرینی زنان روستايي و عشايري :با اجرای این طرح تاکنون  752نفر مربی تربیت گردیده و

 10314نفر زن روستایی آموزش دیده اند که در نهایت منجر به ایجاد  6428شغل گردیده است.

 -3پروژه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در تشكيل و تجهیز منابع مالی خرد :در این راستا بیش از  3300صندوق

اعتبارات خرد زنان روستایی در سراسرکشور ایجادشده است.

 -4طرح تقويت نقش زنان در توسعه كشاورزي پايدار :با اجرای این طرح 2000 ،باغچه سالمت خانگی ایجادگردیده است.

آموزش بهرهبرداران
آموزش های مهارتی بهره برداران با هدف آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر ،نیمه ماهر و کارآفرین در بخش بر اساس
استانداردهای شغلی ،درصدد است تا سطح مهارت بهره برداران را ارتقا دهد یا مهارت های جدیدی را به عالقمندان و جوانان
روستایی ارائه نماید .این آموزشها در راستای تحقق اهداف برنامههای توسعه ای و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و نیاز

بهره برداران بر اساس استانداردهای آموزشی از طریق مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت هماهنگی
ترویج کشاورزی استان ها اجرایی می شود .آموزش هایی از قبیل آموزش به جامعه عشایری  ،آموزش کارکنان وظیفه  ،آموزش
در مناطق مکران و آموزش مهارتی بهره برداران در تمامی حوزه های کشاورزی در دستور کار این بخش می باشد  .بر اساس

گزارش عملکردی در سال  ،1397آموزشهای مهارتی  1001673نفر روز میباشدکه این آموزش ها در مناطق مکران ،حوزه جامعه
عشایری  ،زنان روستایی و زیربخش های مختلف تخصصی زراعت ،باغبانی ،ماشین آالت کشاورزی ،دام ،طیور و زنبورعسل،

شیالت و آبزیان ،جنگل و مرتع اجرا گردیده است.
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معرفی اجمالی:

فهیمه مجازی دلفارد
زن نمونه عشایری

استان  /شهرستان:
کرمان  /جیرفت
دهستان /روستا:
دلفارد
سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن 33 :سال

180

ایشان ضمن فراگیری دوره قالیبافی ،پته دوزی ،تولید گلیم و غیره ،خود را ملزم به انتقال
آموختهها از طریق آموزش به سایر زنان عشایری میداند .نامبرده با ساماندهی زنان عشایر ،آموزش
و تهیه مواد اولیه و خام در تولید محصوالت عشایری ،توانسته با حضور در نمایشگاهها و جشنوارههای
استانی و ملی ،تمامی محصوالت تولیدی خود را به فروش رساند و از این طریق اثرات بسزایی بر
اقتصاد خانوار عشایری بر جای گذاشته است .با انجام هماهنگیهای الزم توسط وی تعداد  150نفر
بیمه شده و  1000نفر خانوار عشایری تحت آموزش قرار گرفتند .زن نمونه عشایری اعتقاد دارد
برای کاهش وابستگی به دام و دامداری در زندگی عشایری ،الزم است تقویت صنایع عشایری مورد
توجه قرار گیرد تا از این طریق در آمد خانوار عشایری افزایش یابد.
شاخصها:

Ë Ëدارای مهارتهای الزم در فعالیتهای عشایری(گلیم بافی ،قالی بافی ،نازک دوزی زنانه،
تغذیه گوسفند و بز و غیره
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و مهارتی -فنی مورد نیاز زندگی روستایی و عشایری.
Ë Ëهمکاریهای مستمر با اداره عشایری.
Ë Ëانتقال تجربیات و مهارتهای فنی در حرف گوناگون روستایی و عشایری به دیگر زنان عشایری.
Ë Ëتالش در جهت احیای برخی آیینها و سنتهای قدیمی و منسوخ از جمله برخی
آیینهای محلی در مراسم عروسی و مناسبت های خاص
Ë Ëدارای پروانه کسب تولید فرش گبه.
 Ë Ëحفظ و نگهداری منابع طبیعی ،خاصه مراتع و جلوگیری از تخریب آنها.
Ë Ëآموزش و ساماندهی زنان عشایری در امر تولید محصوالت عشایری و بازاریابی آنها.
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علی رمضانی
بهرهبردار نمونه
اصالح و احیای اراضی واگذاری
(اراضی شیبدار و تپه ماهور)

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /سرایان
دهستان /روستا:
چاه غیاث  /چاه غیاث
سطح تحصیالت:
سیکل
سن 52 :سال

معرفی اجمالی:
هنر آقای رمضانی را در یک کالم میتوان در سازندگی معنا کرد .واحدی که در نظر اول برای کشت
و کار ،نامناسب به نظر میرسید با فعالیت چشمگیر ایشان و همکاران ،تسطیح ،اصالح و احیا گردید.
این اراضی به مساحت  40هکتار در سال  1391به  15نفر از جوانان روستا واگذار شده بود .در ابتدا پس
از نقشه برداری و با درنظرگرفتن شرایط منطقه ،اقدام به تسطیح سنگین اراضی شد و سپس بر اساس
توصیه های کارشناسان بر اساس الگوی کشت منطقه اقدام به کشت گردید و آبیاری کم فشار در دستور
کار قرار گرفت .در این روستا به لحاط نوع اقلیم ،مهاجرت شدید شده بود به طوری که در ابتدای سال
 1390فقط پنج خانوار ساکن روستا بودند اما در حال حاضر با توجه به فعالیتهای صورت گرفته،
نه تنها جلوی مهاجرت گرفته شده بلکه مهاجرت معکوس اتفاق افتاده و هم اکنون  90خانوار ساکن
روستا می باشند.
شاخصها:

Ë Ëتسطیح ،اصالح و احیای اراضی تپه ماهور در سطح  40هکتار و اقدام به کشاورزی
Ë Ëشرکت در کالسهای ترویجی و پیشرو بودن در انتقال تجارب به کشاورزان منطقه
Ë Ëاعمال مدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری کم فشار.
Ë Ëکشت بهموقع و مکانیزه محصول
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف عناصر شیمیایی ،آلی و زیستی براساس نتایج آزمون خاک و
توصیه کارشناسان
Ë Ëرعایت اصول فنی تولید بر اساس توصیه کارشناسی
Ë Ëتلفیق توصیههای فنی محققان و تجارب عملی و دانش بومی در اراضی تحت مدیریت
Ë Ëبرنامه ریزی ،اجرا و مدیریت جامع در کل اراضی واگذار شده
Ë Ëحفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده
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معرفی اجمالی:

با اینکه مقوله تجمیع اراضی کشاورزی در استان لرستان و در چند منطقه انجام شده اما موفقیت
آنچانی کسب نکرده است؛ در حالی که آقای مرادی در این منطقه ،ضمن بررسی نقاط ضعف سایر

مناطق ،در سال  1394اقدام به طراحی برنامهای جامع با مشارکت و رعایت حقوق صد درصدی سایر
بهره برداران نموده و از این طریق توانسته طرح موفقی را اجرا نماید .در بررسی این طرح مشارکت

تشکلهای مردمی(شورا – دهیاری) و ادارات مربوطه(جهاد کشاورزی ،امور اراضی و غیره) و همچنین
اسماعیل مرادی میرزائی
بهرهبردار نمونه تجمیع
و یکپارچهسازی اراضی
کشاورزی

استان  /شهرستان:
لرستان  /دلفان
دهستان /روستا:
خاوه جنوبی /علی میرزاییه
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 36 :سال

سابقه اجرا ( بالغ بر چهار سال) در موفقیت طرح ،حائز اهمیت است.

شاخصها:

 Ë Ëتالش در جهت متقاعد کردن بهره برداران روستا نسبت به تجمیع و یکپارچه سازی480
قطعه با مساحت  220هکتار از اراضی روستا با توجه به طایفهای بودن منطقه
Ë Ëمدیریت اراضی تجمیع شده در قالب تعاونی و  117سهم
Ë Ëرعایت الگوی کشت مناسب

Ë Ëمدیریت آب در اراضی تجمیع شده و بسنده کردن به آبهای جاری رودخانه و
خاموش کردن دو حلقه چاه موجود.
Ë Ëتاکید بر تولید محصول سالم و مبارزه با آفات و بیماریها از طریق مبارزه تلفیقی
Ë Ëرعایت اصول صحیح تغذیه با تاکید بر آزمون خاک و توصیههای کارشناسی
Ë Ëارتباط اثربخش با ادارات و جوامع محلی در سطح عالی
Ë Ëتوجه به امر آموزش و تشویق سایر روستاییان نسبت به مشارکت در دوره های
آموزشی -ترویجی و فراگیری مطالب ارایه شده در کالس ها
Ë Ëجلو گیری از مهاجرت روستاییان و تحقق مهاجرت معکوس در منطقه
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معرفی اجمالی:

ایشان یکی از چهرههای شناختهشده ،خوشنام ،نوآور و موفق در عرصه کشاورزی استان البرز به
شمار میرود .سایت الگویی مورد نظر که 15000متر مربع مساحت دارد با هدف بررسی استفاده از

کود های زیستی بر عملکرد مزارع گندم با مشارکت سایر کشاورزان(اعضای واحدهای تابعی) توسط وی
به عنوان واحد اصلی سایت ،اجرا گردید که در پایان دوره در تمامی تیمارها ،برتری مصرف کودهای
زیستی به تایید رسیده است .همچنین در کارنامه این کشاورز خوشنام ،معرفی سه رقم گندم رخشان،
کمال پیشگاهی
مجری نمونه سایت های
جامع الگویی گندم

استان  /شهرستان:
البرز /نظراباد
دهستان /روستا:
نجم ابادی /قوچ حصار
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 59 :سال
عملکرد:

طالیی و ترابی با همکاری موسسه تحقیقات تولید بذر و نهال به چشم می خورد.

شاخصها:

Ë Ëمشارکت فعال و قوی در فعالیت های ترویجی( سایت های الگویی -کانون یادگیری-
طرح های تحقیقی ترویجی -بازدید ها -کالس ها و )...
Ë Ëارتباط قوی با مراکز تحقیقاتی ،به گونهای که اراضی کشاورزی ایشان اغلب بعنوان
ایستگاههای تحقیقاتی در امر پیاده سازی طرح های تحقیقی ترویجی و مزارع شاهد
و ...استفاده می شود.
Ë Ëکشاورز پیشرو در اجرا و برگزاری فعالیت های ترویجی
Ë Ëشرکت فعال در دوره های ترویجی
Ë Ëتوجه و بکار گیری توصیه کارشناسان در امور کشاورزی و دامپروری
Ë Ëبرنامه ریزی مستمر جهت حضور کشاورزان( واحد های تابعی) در مراحل مختلف
کاری جهت فراگیری و بکار بستن یافته ها در واحد های تابعی

10/8تن در هکتار
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محمد بیگمی
مجری نمونه سایت های
جامع الگویی مدیریت آب

استان  /شهرستان:
یزد /اشکذر
دهستان /روستا:
رستاق /شرف آباد
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 70 :سال

عملکرد50 :درصد صرفه
جویی در مصرف آب
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معرفی اجمالی:
ایشان در اصل ،یک مدیر مزرعه به تمام معنا است که کار در شرایط سخت را به خوبی آموخته
است .سایت محل فعالیت وی مساحتی به وسعت  154هکتار داشته و از  230بهره بردار بهره گرفته
است .مشکل اصلی این سایت ،قبال عدم بهرهبرداری از سیستم تجمیعی آبیاری تحت فشار در روستای
شرفآباد با وجود تخصیص بیش از یک میلیارد اعتبار دولتی بوده است .علت اصلی این موضوع" ،عدم
مشارکت بهرهبرداران در طراحی و عدم آموزش بهره برداران" بود اما با آغاز به کار سایت مورد نظر،
توفیقات زیادی حاصل گردید و بسیاری از مشکالت پیشین ،مرتفع گردید .از دستاوردهای این سایت
میتوان به راه اندازی مجدد سیستم آبیاری با ایجاد ساختار مردمی ،ساماندهی و توانمندسازی کشاورزان
در مدیریت صحیح مزرعه ،استقرار سیستم کشاورز مدار با هدف سودمندی اقتصادی و سازگاری با
جامعه محلی و فرآیند اعمال مدیریت محصول به شیوه جامع و یکپارچه ،اشاره نمود.
شاخصها:

Ë Ëارتباط قوی و منظم با مروجان و کارشناسان ترویج
Ë Ëمشارکت فعال در فعالیتهای ترویجی(کالس ،بازدید ،کارگاههای آموزشی و غیره)

Ë Ëتالش در جهت تشکیل صندوق خرد اعتباری توسعه کشاورزی پایدار روستا
Ë Ëهمکاری بسیار خوب با کارشناسان و محققان در جهت مرتفع ساختن مشکالت جاری سایت
Ë Ëتالش و اعتماد سازی نسبت به پیاده سازی برنامه های مشارکتی
 Ë Ëباالبردن روحیه مشارکی در بین بهره برداران
Ë Ëاعتماد سازی بین مردم و دولت و حل چالش پنج ساله بین سازمان و کشاورزان
Ë Ëتوانمند شدن بهره برداران در رعایت اصول به باغی و نگهداری سیستم
Ë Ëهمکاری شورا ،دهیار ،محققان و کارشناسان با جامعه محلی

فصل 10

کمیته فنی ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی اجمالی:

فعالیت ویژه و اثربخش آقای رودباری از زمانی شروع شد که سطحی از اراضی به شکل تپه ماهور به
مساحت  30هکتار در سال  1374به گروه کاری وی واگذار شد .در ابتدا پس از نقشه برداری و تسطیح

شدید ،ضمن هماهنگی با بخشهای اداری مربوطه ،اقدام به احداث باغ سیب ،زرد آلو و بادام شد و از
سال  1390با توجه به کم آبی منطقه و توصیه کارشناسان ،آبیاری قطرهای در سرلوحه کاری این واحد
تولیدی قرار گرفت.

فلکناز رودباری
بهرهبردار نمونه مدیریت بهینه
منابع آبی در اراضی واگذاری
زراعی ،باغی و گلخانهای

استان  /شهرستان:
کرمان /جیرفت
دهستان /روستا:
گور /خونسرخ
سطح تحصیالت:
سیکل
سن 58 :سال

در این واحد تولیدی عالوه بر مدیریت بهینه آب ،اصول علمی تغذیه ،تولید محصول سالم ،بهداشت
باغ و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها نیز مد نظر است.

شاخصها:

Ë Ëاصالح روش آبیاری از آبیاری ثقلی به قطره ای
Ë Ëاستفاده از ارقام مقاوم و اصالح شده بر اساس توصیه کارشناسان.
Ë Ëهمکاری و ارتباط قوی و تنگاتنگ با مروجان ،کارشنان و سایر باغداران که قابلیت
الگوبرداری و یا تبادل تجربه را داشته باشند.
Ë Ëتوجه به توصیه کارشناسان و تلفیق آن با تجارب محلی و منطقه ای
Ë Ëدر اولویت قراردادن استفاده از کودهای دامی و آلی بجای کودهای شیمیایی بر اساس
توصیههای کارشناسی با تاکید بر نتایج آزمون خاک ،هرس و بهداشت باغ
Ë Ëشرکت فعال در کالس های ترویجی و تشویق سایر کشاورزان نسبت به حضور در
کالس های مذکور.
Ë Ëرعایت تمامی مفاد مندرج در طرح واگذاری اراضی.
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فاطمه افقهی
(مدیر عامل نمونه صندوق
اعتبارات خرد زنان
روستایی)

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /سرایان
دهستان /روستا:
مصعبی
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 42 :سال

186

معرفی اجمالی:
صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی مصعبی در سال 1389با  20نفر عضو و سرمایه اولیه
 64180000ریال ایجاد شد .این صندوق به دلیل رعایت مالحظات حرفهای و تالش اعضا موجد آثار
نویدبخشی در منطقه شده که از آن جمله میتوان به ایجاد مشاغل خانگی پایدار در روستا شامل
پرورش زنبور عسل ،تهیه و فرآوری محصوالت لبنی و ایجاد فروشگاه عرضه محصوالت لبنی ،پخت نان و
شیرینی خانگی ،پرورش دام و طیور ،ایجاد کارگاههای پارچه بافی و پرورش کرم ابریشم اشاره نمود .این
صندوق در حال حاضر  47نفر عضو دارد و توانسته است با بهره گیری از تسهیالت صندوق کارآفرینی
امید سرمایه خود را تا  385060000ریال ارتقا دهد.

شاخصها:

Ë Ëتسهیلگر فعال روستا از سال 1383
Ë Ëافزایش اعضای صندوق و تاسیس صندوق دوم در روستا
Ë Ëعضو هیات مدیره صندوق شهرستانی از سال 90

Ë Ëباالبردن اعتماد به نفس در زنان روستایی عضو صندوق
Ë Ëایجاد روحیه کار گروهی و مشارکتی در بین زنان روستایی
 Ë Ëراه اندازی کارگاه بهداشتی فراوری زعفران توسط صندوق اعتبارات خرد
Ë Ëبازاریابی محصوالت تولیدی اعضای صندوق از طریق میزهای بوم بازاری
Ë Ëایجاد مشاغل خانگی پایدار در روستا
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معرفی اجمالی:

عصمت میر

(مدیر عامل نمونه صندوق
اعتبارات خرد
زنان روستایی)

استان  /شهرستان:
سیستان و بلوچستان/
هامون
دهستان /روستا:
محمدآباد ،شهرک میر
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 39 :سال

 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی میر ،اولین صندوق اعتبارات استان سیستان و
بلوچستان است که در سال  1383با  29نفر عضو و سرمایه اولیه 20میلیون ریال ایجاد
شده است که به دلیل افزایش تعداد نفرات عضو به دو صندوق تبدیل شده است .فعالیت
اثربخش این صندوق و سایر اقدامات موثر ،سبب شده تا روستای محل سکونت ایشان به
عنوان اولین روستای بدون بیکار ،لقب گیرد .صندوق ایشان در حال حاضر  50نفر عضو
دارد و توانسته است با بهره گیری از تسهیالت صندوق کارآفرینی امید و کمیته امداد
امام خمینی(ره) سرمایه خود را تا  800میلیون ریال ارتقا بخشد

شاخصها:

Ë Ëایجاد اولین صندوق اعتبارات خرد استان
Ë Ëثبت اولین روستای بدون بیکار استان
Ë Ëمعرفی به عنوان شهر پویای استان از طرف استانداری

Ë Ëمشاوره در زمینه های مختلف کسب و کار به مردم استان( چه زن و چه مرد)
Ë Ëبازار یابی محصوالت تولیدی اعضای صندوق
Ë Ëدارا بودن بیشترین میزان سرمایه بین صندوق های استان
Ë Ëعضویت در صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری
Ë Ëنایب رئیس صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری
Ë Ëاخذ گواهی مربی کارآفرینی در دوره های LNSIE
Ë Ëایجاد مشاغل خانگی پایدار در روستا ( بوم گردی ،کشت زعفران ،تولید ورمی کمپوست
و پرورش بلدرچین
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عبداللطیف آبدار
مددکار ترویجی نمونه

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /درمیان
دهستان /روستا:
درمیان/محمدآباد
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 61 :سال
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معرفی اجمالی:
"مرد تمامناشدنی ابتکار و نوآوری و مشارکت مردمی" .زندگی وی با خالقیتهای مکرر و حضور در
میان مردم برای نشر دانش و تجارب حرفهای ،آمیخته شده است .فعالیت اصلی وی در روستای محمد
آباد ،باغبانی خاصه در زمینه زرشک تعریف شده است .ایشان بیش از  50مورد ابزار آالت مختلف در
زمینه فعالیتهای باغبانی( بویژه محصول زرشک) ساخته است .وی دارای پشتکار و انگیزه باال و در منطقه
به عنوان یک الگو و پیشرو در تولید محصول زرشک شناخته شده است .از ویژگیهای بارز ایشان می توان
به تعامل و ارتباط با سایر بهره برداران بخش کشاورزی و همچنین حضور مداوم در مرکز جهاد کشاورزی
و همکاری در اجرای طرحهای تحقیقی  -ترویجی اشاره نمود.
شاخصها:

Ë Ëبرقراری ارتباط بین ترویج و نهادهای محلی ،بهره برداران و افراد ذینفع در امور کشاورزی
Ë Ëارتباط قوی با نها دهای دولتی ،ادارات و مراکز آموزشی خارج از سازمان و نهادهای محلی(شور اها و دهیاریها
و غیره)
Ë Ëارتباط مستمر و همکاری الزم با اعضا و عناصر شبکه ترویج و بهویژه تحقیقات و بهره گیری از فنون مبارزه
بیولوژیکی با آفات و بیمارها
Ë Ëتسلط کامل بر منطقه و شناخت مسایل و مشکالت حوزه فعالیت و تالش در جهت رفع آن
Ë Ëاستفاده بهینه از منابع محدود آب در منطقه
Ë Ëتولید محصول ارگانیک زرشک
Ë Ëهمکاری با دانشکده کشاورزی بیرجند و سازمان بسیج علمی بیرجند و آموزش در دانشگاه پردیس کرج
Ë Ëکشاورز نمونه استان و شهرستان ،مددکار نمونه شهرستان و کشاورز نمونه همگام با کشاورز در سالهای گذشته
Ë Ëالگو سازی جایگزین کردن تک محصولی زرشک با گل محمدی و الگو سازی درختان دیم
Ë Ëشرکت و همکاری در ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی
Ë Ëطراحی و ساخت بیش از  50مورد از ادوات باغبانی و کشاورزی جهت تسریع در کار و ترویج و آموزش آن
به سایر بهره برداران
Ë Ëهمکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و تحقیقی  -ترویجی
Ë Ëهمکاری با کارشناسان پهنه های تولیدی در قالب اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و برگزاری برنامه
انتقال یافته ها و بازدید کشاورزان استان
Ë Ëمجری سایتهای جامع الگویی و ایجاد کانون یادگیری
Ë Ëهمکاری در تولید محصوالت سالم و مدیریت قوی در حفظ منابع آبی و خاکی منطقه در راستای کشاورزی پایدار
 Ë Ëنظارت مستمر بر واحدهای تولیدی منطقه و ارایه توصیه های فنی و کارشناسی
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معرفی اجمالی:
آقای ابوالقاسم کولیوند حدود  30سال است که در امور کشاورزی سابقه فعالیت داشته و حدود 25
هكتار زمين كشاورزي و باغ دارد .نامبرده چندین سال است که به عنوان مددکار ترویجی ،همکاری قابل
توجهی با اداره ترویج شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی فرسفج داشته و در اجرای برنامه های آموزشی
و ترویجی به عنوان هماهنگ کننده ،مشارکت نموده و حضور داشته است .وی ارتباط تنگاتنگ با مرکز
تحقیقات کشاورزی استان داشته و همواره یکی از زمینه سازان انتقال یافته های نوین تحقیقاتی به
سایر بهره برداران منطقه بوده و نقش تاثیرگذاری در ترویج و انتقال یافته های نوین در شهرستان و
ابوالقاسم کولیوند
مددکار نمونه ترویجی

استان  /شهرستان:
همدان /تویسرکان
دهستان /روستا:
میانرود/کارخانه
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 44 :سال

منطقه خود ایفا نموده است.
شاخصها:

Ë Ëاز سال  1395مزرعه گندم آبی ایشان به عنوان کانون یاد گیری و انتقال تجارب ،انتخاب و بهره برداری
گردیده است.
Ë Ëتاسیس و راه اندازی مرکز خرید و بوجاری بذور و نهاده های کشاورزی و همچنین شرکت خدمات مکانیزاسیون
 Ë Ëتاسیس نانوایی برای رفاه روستا
Ë Ëحضور فعال در تشکلها و نهادهای اجتماعی از جمله تعاونی چغندرکاران ،انجمن خبرگان کشاورزی ،شورای
اسالمی روستا ،تعاونی ترکتورداران و بسیج روستا
Ë Ëمجری طرح  pvsجو دیم و طرح تحقیقی ترویجی گندم دیم
Ë Ëمشارکت در طرح های تحقیقی ترویجی و  ، pvsبرنامه های روز مزرعه ،کارگاه و هفته انتقال یافته های
تحقیقاتی
Ë Ëمزرعه کلزای ایشان به عنوان واحد اصلی سایت الگویی تبدیل به یک موقعیت آموزشی و ترویجی موثر در
منطقه شده است.
Ë Ëساالنه از بذور مادری تحت نظارت محققان مرکز تحقیقات استفاده می نماید.
Ë Ëترویج مباحث نوین و سیاستهای روز سازمان و وزارت جهاد کشاورزی شامل مصرف بهینه آب ،تغییر الگوی
کشت و ترویج کشت کلزا و همچنین کینوا ،مبارزه غير شيمیايي با آفات وبيماريها و تولید محصول سالم،
ترویج کشت مکانیزه و خاکورزی حفاظتی

189

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

مرکز جهاد کشاورزی پلنگانه در استان کرمانشاه و شهرستان جوانرود واقع شده است .این مرکز دارای  13نفر
پرسنل است .کارشناسان این مرکز با توجه به تسلط رئیس این مرکز بر اصول و انواع فنون ترویجی بویژه فنون
مشارکتی و تسهیلگری توانستهاند به رغم شرایط محیطی نامساعد برای توسعه کشاورزی ،انواع ف ّعالیتهای
کشاورزی را بهطور پایدار و اصولی در منطقه توسعه دهند.

شاخصها:
غ ّفار قنبری
مرکز نمونه جهاد کشاورزی

استان  /شهرستان:
کرمانشاه /جوانرود
دهستان /روستا:
پلنگانه
سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 43 :سال

ËË
ËË
ËË

انجام نیازسنجی ترویجی با بهرهگیری از فنون مشارکتی؛
تدوین برنامه سه ساله مرکز جهاد کشاورزی و برنامه عملیاتی با بهرهگیری از فنون مشارکتی و مشارکت جامعه محلی؛
توجه به منابع انسانی از جمله انگیزش نیروهای مرکز جهاد کشاورزی و تدوین برنامهای  12مؤلفهای برای ارزشیابی
منصفانه کارکنان؛
بهرهگیری از مشارکت جامعه محلی در اجرای فعالیتها از جمله مبارزه با ملخ مهاجر ،آتشسوزیها و غرس نهال در
عرصههای منابع طبیعی.
تالش در جهت حمایت و توانمندسازی مددکاران ترویجی از جمله برگزاری مراسم تقدیر از آنان.
تهیه نماهنگهای ترویجی و آموزشی در مرکز.
استفاده مؤثر از ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی جهت ارائه آموزشهای مؤثر به بهرهبرداران از جمله تعامل با
کمیته امداد ،منابع طبیعی ،ناحیه مقاومت بسیج ،بهزیستی و امور صنفی.
همکاری و ارتباط مؤثر با گروه ترویج و آموزش دانشگاه رازی کرمانشاه.
توجه به تغییر الگوی کشت و فعالیتهای کشاورزی غیرمرسوم در منطقه در جهت افزایش درآمد کشاورزان از جمله
ترویج کشت زعفران ،گلرنگ ،کاملینیا و کشت نخود دیم به صورت مکانیزه و پاییزه و زنبورداری.
توسعه باغهای دیم در ارضی شیبدار و باغهای انگور نوین بهصورت داربستی.
توسعه کشت گلخانهای و گلخانههای کوچک روستایی.
تسهیل و زمینهسازی برای سرمایهگذاری در حوزه دهستان از جمله بهرهبرداری از مرغداری  50هزار قطعهای مرغ
تخمگذار؛ مرکز پرورش میش داشتی  300رأسی و پرواربندی گوسفند  190رأسی.
اجرای شبکه آبیاری و خط انتقال در سطح  25هکتار و شناسایی  110هکتار دیگر جهت اجرای سامانه آبیاری و خط
انتقال بر اساس نیازسنجی و شناسایی مرکز و نظارت بر اجرای آن؛

ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
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توجه به کشاورزی پایدار و تولید محصوالت سالم از جمله مبارزه بیولوژیک ،توسعه نمانام (نشان تجاری) عسل ارگانیک؛
ارتباط مناسب با محققان معین و پژوهشگر مروجان ارشد و بهرهگیری از دانش فنی آنان در اجرای طرحها و پروژهها؛
بهروزرسانی پیوسته اطالعات مرکز جهاد کشاورزی در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی.

فصل 10
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معرفی اجمالی:

مرکز جهاد کشاورزی کمالوند فعالیت خود را در استان لرستان و شهرستان خرمآباد از سال  1365شروع
نموده است .تعداد دو دهستان و  62روستا تحت پوشش این مرکز است .این مرکز  16پرسنل دارد که در هفت پهنه
تولیدی مشغول به کار هستند .کارشناسان این مرکز با همدلی و همافزایی ،ابتکار و بهرهگیری از سطح دانش و تجربه
تخصصی باال توانستهاند حجم قابل توجهی از آموزشهای ترویجی را به کشاورزان ارائه کنند و نقش مؤثری در توسعه
کشاورزی منطقه ایفا نمایند.

داریوش بیرانوند
مرکز نمونه جهاد کشاورزی

شاخصها:

ËË
Ë Ëمستندسازی منسجم از فعالیتها و کوشش در جهت ثبت دانش کارشناسان در زمینه مسائل ،ویژگیها و موضوعات
تدوین برنامه عملیاتی برای پهنههای تولیدی با توجه به مسائل ،نقاط ضعف و پتانسیل پهنهها؛
کشاورزی مرتبط با منطقه به تفکیک زیربخشهای مختلف (مدیریت دانش ضمنی)؛

ËË
ËË
Ë Ëارتباط مؤثر برونسازمانی از جمله در احداث کانال انتقال آب با همکاری بسیج سازندگی و دعوت از نماینده منطقه در
انتخاب مرکز طی دو سال پیاپی به عنوان بهترین مرکز جهاد کشاورزی استان لرستان؛

همکاری مؤثر با محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بویژه محقق معین مرکز؛

استان  /شهرستان:
لرستان /خرم آباد
دهستان /روستا:
کمالوند /مهدیآباد
سطح تحصیالت:
کارشناس ارشد
سن 48 :سال

مجلس شورای اسالمی و حضور وی در میان کشاورزان برای انتقال مسائل و مشکالت کشاورزان منطقه،

ËË
Ë Ëتوجه به اصالح الگوی کشت در مواردی از جمله خشکهکاری برنح ،توسعه ایجاد باغها در اراضی شیبدار کمبازده؛ کشت
بهرهگیری از زمینهای زراعی مرکز در جهت کشت آزمایشی برخی محصوالت جدید و ایجاد درآمد با کسب مجوزهای الزم؛

نخود دیم به صورت پاییزه و مکانیزه ،کشت زعفران؛

ËË

اقدامات قابل توجه در زمینه توسعه کشاورزی در منطقه مانند توسعه سامانههای آبیاری نوین ،یکپارچهسازی اراضی،

توسعه نوغانداری برای اولین بار درمنطقه،

ËË
ËË

توجه به تولید محصوالت سالم و دریافت استاندارد محصول سالم برای برخی از محصوالت؛

توجه به دانش آموزان و آشنایی آنان با منابع طبیعی و حفظ محیط زیست به عنوان کشاورزان آینده از طریق اجرای

طرح «همیار طبیعت» و برگزاری روز جهانی خاک در استان؛

ËË

برگزاری حجم قابل توجهی از آموزشهای ترویجی از جمله جشنواره فرهنگی آموزشی بانوان و آیین شکرگزاری

گندم با امکانات مرکز و اجرای چندین روز مزرعه بهصورت صحیح و منطبق با اصول و آییننامههای ترویجی در مزراع

یا واحدهای تولیدی کشاورزان؛
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محسن شرکت
مودی نمونه زکات

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی/
تربت حیدریه
دهستان /روستا:
سرسرخ /قشریاط
سطح تحصیالت :متوسطه
سن 50 :سال
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معرفی اجمالی:
آقای محسن شرکت از سال  1386با کمیته امداد امام خمینی (ره) در امر زکات همکاری پیاپی
داشتهاند و هر سال در پرداخت زکات واجب و مستحب به عنوان یک امر الهی توجه کرده و اعتقاد
ایشان این است که زکات باید در امور محرومیت زدایی و رفع مسا ئل نیازمندان استفاده شود .آقای
شرکت عالوه بر بحث زکات ،در امور خیریه و عامالمنفعه پیشرو بوده و در راستای محرومیتزدایی از
چهره منطقه و زدودن چهره فقر ،تالشهای موثر و چشمگیری داشتهاند .گفتنی است وی در حوزه
کشاورزی و تهیه و توزیع بذر نیز اقدامات اثربخشی داشته و منشاء آثار حرفهای ارزشمندی در منطقه
و حتی خارج آن بوده است.
شاخصها:

Ë Ëارائه توصیه های فنی به سایر کشاورزان در استفاده از بذر مناسب گندم مانند بذر
ضدعفونی شده به کشاورزان منطقه.
Ë Ëبیش از سی سال تجربه فنی و حرفه ای در فعالیت های کشاورزی و دامداری و انتقال

مفید تجربیات به سایر کشاورزان .
Ë Ëمدیریت مناسب در استفاده بهینه و تخصصی از منابع آب و توصیههای مناسب در
این زمینه به کشاورزان.
Ë Ëارتباط مناسب با بخش های تخصصی کشاورزی در استان.
Ë Ëتشویق مالکان منطقه به امر زکات و پرداخت مستمر آن به محرومان.
Ë Ëپرداخت مستمر زکات و توجه به محرومیت زدایی در منطقه.

فصل 10

کمیته فنی ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی اجمالی:

محمد رضا رجبی

آقای محمد رضا رجبی گندمکار دیم در استان زنجان است .از زکاتدهندگان برتر در این استان
بوده و از خیرین منطقه در امور خیر و از چهرههای شناختهشده مردمی محسوب میشوند .وی
در پرداخت زکات بسیار پیگیر و در فعالیتهای عام المنفعه بسیار مجد بوده است .فعالیتهای
کشاورزی و اعمال توصیه های ترویجی در این امر ،الگوی مناسبی برای سایر بهره برداران منطقه
بوده است .میانگین تولید گندم دیم ایشان  1/2تن در هکتار در سال گذشته به ثبت رسیده است.
همچنین میزان زکات ایشان از تولید کشاورزی  80هکتار سطح زیر کشت با تولید  210تن
محصول بوده است.

مودی نمونه زکات

شاخصها:

استان  /شهرستان:
زنجان /خدابنده
دهستان /روستا:
مرکزی
سطح تحصیالت :ابتدایی
سن 78 :سال

Ë Ëارتباط قوی و مؤثر با کارشناسان ترویج و مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان و
شهرستان.
Ë Ëدقت در رعایت اصول فنی و توصیه شده ترویجی برای فعالیت های کشاورزی.
Ë Ëداشتن حسن شهرت در منطقه و پیشرو در امور خیریه و عام المنفعه مانند :محرومیت زدایی،
عمران ،آبادانی ،آزاد سازی زندانیان مدیون...
Ë Ëپرداخت هر ساله زکات.
Ë Ëتشویق و ترغیب سایر تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی نسبت به اهمیت
و پرداخت زکات و اثرات آن در زندگی و فعالیت های کشاورزی و دامداری.
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معرفی اجمالی:

طاهره حیدری ترکآباد
تسهیلگر زن نمونه
روستایی

ایشان تسهیلگر روستای پر جمعیت ترک آباد استان یزد است .وی که با رایگیری از سوی
زنان روستایی انتخاب گردیده ،ضمن شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشی ،با انتقال یافتهها
و تجارب خود به سایر زنان روستایی ،آنان را بهره مند نموده است .با توجه به محدودیتهای
بافت فرهنگی-اجتماعی روستا و سطح مشارکت پایین زنان ،با برقراری ارتباطات موثر و انجام
فعالیتهای مشارکتی با جوانان و مردم محلی ،موجب رونق فعالیت های اقتصادی و اجتماعی
در روستا شده است .خانم حیدری با درک درست از نقش تسهیلگری و با استفاده صحیح از
ظرفیتهای روستا ،مشارکت زنان روستایی حتی روستاهای مجاور را برانگیخته است .از نتایج
فعالیت های وی میتوان به ایجاد امید ،نشاط و شادابی در بین زنان روستایی و نیز گسترش
فعالیتهای درآمدزا برای آنها اشاره نمود.
شاخصها:

استان  /شهرستان:
یزد /اردکان
دهستان /روستا:
محمدیه /ترک آباد
سطح تحصیالت :متوسطه
سن 45 :سال
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Ë Ëجلب مشارکت اجتماعی جوانان و زنان روستایی
Ë Ëتشکیل موسسه بانوان توانمند ترک آباد

Ë Ëتوانایی در برقراری ارتباط و تعامل موثر با زنان روستایی ،جوامع محلی و سازمان های دولتی
Ë Ëراه اندازی کارگاههای تولیدی و صنایع تبدیلی و صنایع دستی با همکاری زنان روستایی
Ë Ëهمکاری در تشکیل تشکلهای اقتصادی -اجتماعی و ورزشی
Ë Ëایجاد روحیه نشاط و امید در بین زنان و جوانان روستایی

فصل 10
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معرفی اجمالی:



شرکت خدمات فنی مهندسی تخصصی ترویجی آموزشی و مشاورهای کشاورزی و دامپروری "سمنگان گندم زار" از جمله
شرکتهای بسیار فعال استان خراسان شمالی است که دفتر اصلی آن در شهر آشخانه و دفتر دوم شرکت در روستای مهمانک
قرار دارد .این شرکت ضمن همکاری کامل با مروجان مسئول پهنه ،تحت نظارت مرکز جهاد کشاورزی آشخانه ،در سطح وسیعی
به بهره برداران بخش کشاروزی ارائه خدمت مینماید .گفتنی است سال گذشته این شرکت در فرآیند انتخاب نمونههای ملی،
تا مرحله نهایی پیش رفت و در رقابتی نزدیک ،در رتبه دوم ملی قرار گرفت.

امین شراری
شركت نمونه خدمات
مشاوره ای ،فنی و مهندسی
کشاورزی

استان  /شهرستان:
خراسان شمالی  /مانه و
سملقان
دهستان /روستا:
بخش مرکزی  /روستای
مهمانک
سطح تحصیالت:
کارشناس ارشد
سن 35 :سال

شاخصها:
Ë Ëگستره وسیع فعالیتهای چند منظوره (خدماتی ،ترویجی ،آموزشی ،مشاوره ای ،نظارتی ،فنی و
مهندسی کشاورزی و بوم گردی) با دارا بودن رتبهها و مجوزهای متنوع زراعی ،باغی ،دامی ،ترویجی،
کلینیک گیاهپزشکی ،مکانیزاسیون ،ضدعفونی و دفع آفات نباتی ،آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای و ...
Ë Ëبرنامهمداری و انجام اقدامات ویژه شامل ضدعفونی انبارها و محصوالت کشاورزی و ارائه مجوز
ضدعفونی جهت صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در سطح فرا استانی ،ترویج و توسعه
بکارگیری دانش بومی ،کودهای حیوانی و سبز و روشهای کنترل بیولوژیک در مزارع بهرهبرداران،
آموزش و صدور مجوز مشاغل خانگی ،طرحنویسی پروژههای کشاورزی و طرحهای تسهیالتی و...
Ë Ëتهیه و فروش نهادههای کشاورزی و ریز مغذیها ،ایجاد سالنهای پرورشی و تولید تخم مرغ و
جوجه محلی ،بلدرچین و قارچ دکمهای در سطح شهرستان
Ë Ëمساحی و نقشه برداری اراضی کشاورزی و همکاری ویژه در آماربرداری و تکمیل بانکهای اطالعاتی
بهره برداران کشاورزی
Ë Ëبکارگیری ظرفیت مددکاران ،کشاورزان پیشرو و سایر ظرفیتهای شبکه ترویج در راستای توسعه
فعالیتهای کشاورزی در سطوح تحت پوشش
Ë Ëهمکاری مطلوب با سازمان جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه ،مراکز جهاد کشاورزی ،اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،ستاد توسعه شهرستان ،کمیته امداد امام خمینی ،بهزیستی ،اداره اوقاف و...
Ë Ëتامین فضای اداری-کاری مناسب ،مالکیت و کاربرد امکانات ،ماشینآالت و تجهیزات کشاورزی
متنوع جهت ارائه خدمات به مخاطبان و بهره برداران کشاورزی
Ë Ëایجاد حس اعتماد و تعامل مناسب با مخاطبین و کشاورزان ،توسعه فعالیتهای خصوصی و تاثیر  29درصدی
در افزایش عملکرد  4محصول کشاورزی طرف قرارداد
Ë Ëرعایت اصول شرکتداری ،مشارکت ،تقسیم کار و ایجاد زمینه اشتغال و فعالیت دانش آموختگان
کشاورزی و نیروهای بومی در قالب اعضا و ناظرین شرکت
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معرفی اجمالی:

هادی جرجانی
کارگزار نمونه بیمه

استان  /شهرستان:
گلستان /گرگان
دهستان /روستا:
بهاران/سرخنکالته
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 43 :سال

196

آقای هادی جرجانی متولد سال  1355در شهر گرگان و دارای مدرک دیپلم بوده و
مدت  23سال سابقه کشاورزی در سرخنکالته در زراعت های گندم ،کلزا ،سیب زمینی،
سویا و برنج دارد .وی در این مدت شش مرتبه به عنوان سیب زمینیکار نمونه استان
گلستان انتخاب شده است .از سال  1387کشت برنج به روش خشکه کاری را برای اولین
بار در استان شروع نمود .وی هرساله در شروع فصل زراعی ،ضمن بیمه محصوالت خود،
آموزش و ترویج این کار به سایر بهره برداران را از اولویتهای خود قرار میدهد.

شاخصها:

Ë Ëبیمه محصوالت گوناگون در  50هکتار و سطح زیر کشت  100هکتار از جمله سیب زمینی/
سویا  /گندم و کلزا بیست هکتار برای هر محصول و ده هکتار ذرت علوفه ای همچنین
چغندر و برنج هر یک با پنج هکتار .
Ë Ëبا رعایت مدیریت ریسک از جمله استفاده از ارقام مقاوم ،استفاده از حشرات مفید،
استفاده از اطالعات هواشناسی و ...تاکنون خسارتی عمده به مزارع وی وارد نشده است.
Ë Ëآموزش و ترویج از طریق ایجاد سایت و حضور در دوره های آموزشی ترویجی به عنوان
مدرس در سطح استان و همکاری نزدیک با ادارات جهاد کشاورزی استان گلستان.

فصل 10

کمیته فنی ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی اجمالی:



آقای مهندس عاشوری صاحب  12هکتار باغ سیب درجه یک بیست ساله می باشند .باغداری را از سنین کودکی از پدر
آموخته و با ادامه تحصیل در رشته کشاورزی ،باغ مذکور را با درنظرگرفتن اصول علمی احداث نموده است .وی کلیه مراحل
داشت شامل مدیریت کف باغ ،آبیاری تحت فشار ،مبارزه با سرمازدگی با استفاده از سامانه ضد سرما و ضد تگرگ ،تغذیه باغات،
هرس درختان ،مبارزه با آفات و بیماریها و غیره را با نهایت دقت و با شیوه ای علمی در کلیه سالها انجام داده تا محصولی پاک
و سالم و با بهترین عملکرد را به دست آورد.
به دلیل عالقه وافر به آموزش و ارتقای سطح دانش حرفه ای بهره برداران و نیز با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
سلطانیه ،باغ سیب ایشان در سال  1396به عنوان کانون یادگیری سیب درختی معرفی گردید و همه ساله کشاورزان تابعی،
کشاورزان استانی و سایر استانها و دانشجویان ،در این کانون ،آموزش میبینند ،همچنین اساتید و همکاران جهاد کشاورزی
سراسر کشور به صورت مستمر از این واحد تولیدی بازدید به عمل میآورند.
وی ابداعات و نوآوریهای ارزشمندی را در واحد تولیدی خود ،طراحی و پیاده نموده که ضمن بهبود مدیریت باغ و افزایش
عملکرد ،واحدهای تابعی نیز از آنها الگوبرداری نموده اند؛ به نحوی که عملکرد برخی از واحدهای تابعی کانون بر این اساس تا
 50درصد ،افزایش داشته است.



قاسم عاشوری
مجری نمونه کانون یادگیری

استان  /شهرستان:
زنجان /سلطانیه
دهستان /روستا:
حومه /سلطانیه
سطح تحصیالت:
کارشناس ارشد
سن 45 :سال



شاخصها:

Ë Ëتبدیل واحد تولیدی به محل آموزش و یادگیری برای مخاطبان از اقشار مختلف
Ë Ëافزایش چشمگیر عملکرد تولید در واحد اصلی و واحدهای تابعی
Ë Ëاستقرار سامانه های ضد سرما و ضد تگرگ جهت مبارزه با خسارت سرما و تگرگ جهت
تولید محصول با قابلیت صادرات به عنوان یک کار نوآورانه در منطقه
Ë Ëشناسایی دقیق و مسئوالنه اشکاالت و نارساییهای واحدهای تابعی و ارائه راه حل برای
برطرف نمودن آنها با آموزشهای تخصصی و کاربردی
Ë Ëاستفاده از فنون و تجارب بروز و جدید برای واحد اصلی و واحد تابعی
Ë Ëسورت ،بسته بندی و صادرات محصول سیب تولیدی به کشورهای مختلف
Ë Ëاستفاده از زنبورهای بامبل جهت افزایش گرده افشانی و کمیت محصول و افزایش کیفیت
محصول تولیدی
Ë Ëکاهش مصرف آب و کاهش مصرف سم در واحدهای تولیدی و تولید محصول سالم و پاک
Ë Ëاستفاده از کودهای ارگانیک و روشهای تلفیقی جهت کنترل آفات و بیماریها
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معرفی اجمالی:



الهام عظیمی
مروج مسئول پهنه نمونه

خانم عظیمی یکی از مروجان مسئول پهنه تولیدی مستقر در مرکز جهاد کشاورزی تیجرد از شهرستان ابرکوه است.
فعالیتهای آموزشی ،ترویجی و فنی این مروج که با تبحر بسیار باال به انجام میرسد ،عالوه بر پهنه عملیاتی مربوطه ،سایر
پهنههای مرکز و شهرستان را نیز پوشش میدهد .ایشان از جمله مروجان استخدامی جدید در سال  1393است که فعالیتهای
اثربخش وی در عرصه ،موجبات توسعه کشت نشائی ،کشت گیاهان دارویی و سایر محصوالت جدید ،افزایش سطح زیرکشت
محصوالت کم آب خواه ،توسعه استفاده از روشهای نوین آبیاری و نهایتا رضایت بهرهبرداران کشاورزی تحت پوشش را فراهم
نموده است .استفاده بسیار مطلوب از دانش نوین کشاورزی ،فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی ،برنامهریزی دقیق ،داشتن
انگیزه و توان بسیار باال در فعالیتهای اجرایی و موفقیت در کسب همراهی ،اعتماد و رضایت بهرهبرداران و مسئوالن اجرایی
بخش کشاورزی و تالش جهت انسجام بین بخشهای دولتی ،تشکلها و مردم در سطح پهنه از عوامل مهم موفقیت وی بوده است.

شاخصها:

ËË
ËË

مدیریت پهنه تولیدی از طریق آموزش و ارتباط مناسب و بهموقع با عوامل شبکه ترویج غیردولتی و مردمی موجود در پهنه
ترویج شیوههای نوین کشاورزی ،هدایت کشاورزان پهنه به عنوان نمونههای استانی و ملی تولیدکننده برتر انار ،ماهیان
گرم آبی و صنایع لبنی
اجرای برنامههای آموزشی ،پيش آگاهي و اطالع رساني مواجهه با آفات و بیماریها ،علفهای هرز و جلوگیری از
سرمازدگی باغات منطقه
بکارگیری روشها و برنامههای آموزشی و ترویجی متنوع و ترویج کشتهای فرا پهنه و به صورت تلفیقی با سایر
فعالیتهای باغی در پهنه
اجرای برنامههای ارزیابی مشارکتی ( ،)PRAشناسایی و اولویت بندی نیازها و مشکالت علمی و فنی بهرهبرداران ،ارائه
راهکارهای مناسب و انعکاس به متخصصان موضوعی
ترویج کشت گیاهان کم آبخواه (زعفران) به روش مدرسه در مزرعه ( )FFSو تالش در راستای اصالح الگوی مصرف
آب با اجرای طرح  IPCMدر منطقه
ترویج و ترغیب کشاورزان منطقه به کشت منداب به عنوان کود سبز و استفاده از گیاه دارویی آنغوزه جهت مبارزه با
کرم گلوگاه انار
احداث گلخانه کوچک مقیاس و توسعه بازدیدهای ترویجی کشاورزان از برنامههای موفق استان(گلخانههای ترکیبی،
آبیاری تیپ در کشت سیر و صیفی جات ،استفاده از مالچ در باغات پسته و)...
نیازسنجی و ترویج برنامههای اشتغالزایی برای زنان روستایی پهنه در موضوعات کشت سبزیجات ،تولید ترشیجات،
کشت گلخانهای و کارسازی اخذ تسهیالت اشتغال روستایی
توانمندی بسیار باال در بررسی و تدوين برنام ه عملياتي ،مستندسازی و تهیه گزارشات کارکردی پهنه تولیدی
تهیه و بکارگیری تکبرگها ،جزوات ،بروشورها و پوسترهای آموزشی و ترویجی متنوع در موضوعات مختلف تخصصی
به روزرسانی کامل و بهموقع آمار و بانک اطالعات مخاطبان در قالب سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت داده های
کشاورزی و سایر نرم افزارهای الکترونیکی

ËË

استان  /شهرستان:
یزد /ابرکوه
دهستان /روستا:
تیجرد
سطح تحصیالت:
کارشناس ارشد
سن 40 :سال

ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË
ËË

198

فصل 10

کمیته فنی ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی اجمالی:

ایشان طی سالهای  1394تا  1396عنوان کارافرین برتر استان کرمان و در سال  1395عنوان کارافرین برتر
کشور را به خود اختصاص داده است .او تا کنون بیش از پنجاه لوح تقدیر در حوزههای مختلف کاری در سطوح
استانی ،ملی و بین المللی کسب نموده است .واحد تولیدی ایشان از سال  1392با ظرفیت تولید  100تن در سال
شروع به فعالیت نمود و درحال حاضر بیش از چهل نوع گیاه دارویی را تولید ،فراوری و بسته بندی مینماید .با اینکه
رشته تحصیلی خانم سرچشمهپور ارتباط مستقیمی با کشاورزی و منابع طبیعی ندارد اما با شوق و ذوق فراوان،
پشتکار فوقالعاده ،قدرت خالقیت و نوآوری و یادگیری و یاددهی مستمر ،فصل نوین و زرینی را در ایجاد اشتغال
مولد و خدمات حرفهای ،خاصه در زمینه گیاهان دارویی بین مردم منطقه و حتی خارج از استان گشودهاست.
مژده سرچشمه پور
زن نمونه مشاغل خانگی در
گیاهان دارویی

استان  /شهرستان:
کرمان /رفسنجان
دهستان /روستا:
علم آباد
سطح تحصیالت:
کارشناس ارشد
سن 39 :سال

شاخصها:

Ë Ëتولید کننده بیش از چهل گیاه دارویی و مدیریت کاشت ،داشت و برداشت در سطح استان
Ë Ëانعقاد قرارداد با زنان روستایی در قالب آموزش ،توزیع نشاء و کشت گیاهان دارویی با روستاهای
راویز ،داوران ،جرجاف ،خنامان و شهرستان انار و ایجاد اشتغال برای بیش از  150زن روستایی
Ë Ëاحداث گلخانه تولید نشاء گیاهان دارویی در شهرستان بردسیر به مساحت  500مترمربع
Ë Ëاحداث کارگاه فرآوری گیاهان دارویی درروستای علم آباد شهرستان رفسنجان با ظرفیت تولید
ساالنه  100تن
Ë Ëبرنامه ریزی برای روغن گیری و عصاره گیری دانه ها
Ë Ëانعقاد قرارداد کشت چای سیاه ارگانیک در استان مازندران به مساحت دو هکتار ،فراوری و بسته
بندی و ارائه به صورت دمنوشهای کیسهای و بسته بندی در وزن های مختلف
Ë Ëآموزش کشت گلدانی گیاهان دارویی در مدارس رفسنجان به دانشآموزان مقاطع هفتم ،هشتم و
نهم جهت توسعه فرهنگ کشت گیاهان دارویی در منازل و برگزاری نمایشگاه برای آنها در سال 1398
به عنوان طرح ایران مهارت
Ë Ëجرای دوره های طراحی دکوراسیون منزل در قالب طرحهای  Hard Scapeو  Land Scapeبا
استفاده از گیاهان دارویی جایگزین گیاهان مصنوعی و آپارتمانی
Ë Ëشرکت در نمایشگاه های متعدد کشاورزی و کسب رتبه برتر در کشور ،از جمله بیش از  20نمایشگاه
دستاوردهای زنان در استان کرمان
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نجمه هروی
زن نمونه کارآفرین
روستایی

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی /کالت
دهستان /روستا:
شورستان
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 41 :سال

200

معرفی اجمالی:
 ایشان با عملیاتی نمودن شعار "توانمندسازی برای کارآفرینی" از خود شروع نمود و یادگیری پرورش
مرغ بومی را در دستور کار زندگی حرفهای خود قرار داد .از سال  1393با سرمایهای معادل هشتاد هزار
تومان فعالیتش را با خرید هشتاد جوجه یک روزه (هر قطعه هزار تومان) آغاز نمود .در ابتدا مردم روستا
از این فعالیت ،استقبال و حمایت نکردند حتی مخالفتهایی از نظر مسائل فرهنگی نیز ابراز نمودند .اما او
دلسرد نشد و با صبر و حوصله و پشتکار زایدالوصفی سبب شد قابلیتهای مجموعه تولیدی کوچکش ،بیش
از پیش در معرض دید سایرین قرار گیرد .از مهمترین اتفاقات مهم در این مرحله ،نبود حتی یک مورد
مرگ و میر و تلفات در واحد تولیدی بود .از آن زمان تا کنون با تزریق دانش و فنآوری مناسب و مدیریت
موثر ،باعث تشویق و ترغیب سایر روستاییان در منطقه شده به طوری که آثار آن کماکان ادامه دارد و حتی
منجر به مهاجرت معکوس شده است .این کارآفرین نمونه در سال  1396مجوز تاسیس واحد مرغداری با
ظرفیت پرورش 20هزار قطعه را اخذ نمود و با دریافت زمین از منابع طبیعی و تصویب وام  10میلیاردی
از طرف فرمانداری ،در نظر دارد واحد مرغداری مورد نظر را طی سه فاز ،تاسیس نماید.

شاخصها:

Ë Ëتکمیل کردن زنجیره ارزش از تولید تا فروش و بازاریابی
Ë Ëدرمان بیماری نیوکاسل برای اولین بار ( تاکنون واکسن نیوکاسل برای پیش گیری
بوده است).
Ë Ëانجام فعالیتهای فرهنگی
Ë Ëعامل مهاجرت معکوس در روستا
Ë Ëایجاد اشتغالزایی برای خانوار روستایی
Ë Ëترویج فرهنگ زیست محیطی در منطقه
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معرفی اجمالی:

فرزاد عزتی کیا
سرباز سازندگی نمونه

استان  /شهرستان:
قزوین /تاکستان
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس
سن 28 :سال

 آقای عزتیکیا متولد ارومیه و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرورش و تولید طیور است .وی
در دوران دانشگاه و خدمت وظیفه ،عالوه بر تحصیل ،به کار در حوزه دام اشتغال داشته و به عنوان مدیر ،مشاور و
کارشناس ،فعالیت نموده است .وی همچنین ضمن داشتن سابقه تدریس در مراکز آموزشی مختلف ،دارای مقاالت و
طرحهای ژوهشی متعددی است و دو کتاب نیز در دست چاپ دارد .ایشان دارای قوه ابتکار و نوآوری بوده که همین
ابتکارات در نهایت باعث کاهش تلفات دام و افزایش راندمان تولید در منطقه حوزه فعالیت وی شده است .از ویژگیهای
بارز نامبرده میتوان به تعامل سازنده با کارشناسان پهنه ،تشکیل و تدریس دوره های متعدد حرفه ای ،همکاری جدی
و صادقانه با طرحهای مختلف کشاورزی در منطقه ،ارائه مشاورههای تخصصی و کاربردی برای بهرهبرداران ،مشارکت
در اجرای طرحها و بازدیدهای اثربخش و مستمر از پروژه ها خاصه پروژهای حوزه دام اشاره نمود.

شاخصها:

Ë Ëنیازسنجی آموزشی  ،تشکیل و تدریس دوره های آموزشی برای بهره برداران
Ë Ëارائه مشاوره فنی و تخصصی ( انفرادی و گروهی ) به دامداران و مرغداران منطقه
Ë Ëآموزش بهداشت و جایگاه دام برای دام های سنگین و سبک
Ë Ëجمع آوری و ثبت اطالعات ،مشکل یابی و تهیه لیست بیماریهای رایج در منطقه
Ë Ëکنترل و پیشگیری از تلفات بره های گوسفندداران منطقه با استفاده از پودر زرد چوبه (نوآوری) و دیگر
اقدامات بهداشتی و کاهش  50درصدی تلفات بره ها
Ë Ëآموزش مهارتی دامداران ،تهیه و تنظیم جیره غذایی و افزایش تولید شیر به میزان  35تا  40درصد
Ë Ëمشاوره و نظارت بر روش قطع دمبه گوسفندان برای تولید پروتئین بیشتر
Ë Ëمشاوره و راهنمایی برای آبستنی دامها و اصالح زایمان دامها و تاثیر در افزایش دوقلوزایی گوسفندان
Ë Ëترویج و نظارت بر روش استفاده از زرد چوبه و فلفل به عنوان آنتی بیوتیک برای بهبود وضعیت دامها و عدم
استفاده از داروهای شیمیایی
Ë Ëهمکاری در پروژه تحقیقاتی آمیخته گری نژاد شال با رومانوف برای اصالح نژاد دامداریهای منطقه
Ë Ëنظارت و سرکشی بر مرغدایهای گوشتی منطقه و ارائه مشاوره فنی به مرغداران
Ë Ëآموزش مناسب دامداران در مراقبت از دام ها در زمان آبستنی و کاهش تلفات گوساله ها
Ë Ëهمکاری و تعامل با کارشناسان مرکز ترویج ،مروجان مسئول پهنه های تولیدی کشاورزی ،مددکاران
ترویجی ،شرکت های فنی و مهندسی و غیره
Ë Ëتهیه  ،تدوین و توزیع بروشورهای آموزشی -ترویجی و تخصصی (100نسخه)
Ë Ëهمکاری در سایر امور مرکز شامل :تهیه گزارش های کاربردی در زمینه سوخت تراکتورها  ،همکاری در
صندوق حمایت کشمش ،همکاری در پهنه بندی و جمع آوری و درج اطالعات منطقه و ....

201

کمیته فنی
منابع طبیعی و
آبخیزداری

11

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

 -11-1سیمای زیربخش منابع طبیعی ،جنگل و حوزههاي آبخيز
منابع طبیعی تجدید شونده به سبب اثرات مستقیم و غیر مستقیم خود مهم ترین عامل در امر توسعه اقتصادی ،اجتماعی است.
 162/2میلیون هکتار عرصه کشور را می توان در یک نگاه به صورت جدول شماره  38طبقه بندی نمود.
جدول شماره  - 8طبقه بندی عرصه های کشور

ردیف

عرصه های کشور

سطح (میلیون هکتار)

1

جنگل ها

14/3

2

بیشه زارها و درختچه زار

2/67

3

مراتع

84/8

4

اراضی بیابانی

32/6

5

سایر اراضی (کشاورزی ،مناطق مسکونی و )...

27/85

اگرچه منابع طبیعی تجدید شونده کشور شامل کل طبیعت و محیط زیست می گردد ،ولی به لحاظ نوع اکوسیستم و نحوه

مدیریت متفاوت هر کدام به طور مجزا در سه بخش جنگل ،مرتع و پدیده های بیابانی طبقه بندی می شوند.

جنگل
بر اساس برآورد جدید ،از کل عرصه منابع طبیعی ایران به میزان  134/4میلیون هکتار ،سطح واقعی جنگل ها  14/3میلیون
هکتار می باشد که در حدود  %8/83از سطح کل کشور را می پوشاند که با توجه به جمعیت کشور ،در حال حاضر سرانه جنگل هر

ایرانی  0/17هکتار می باشد .بدیهی است این رقم با توجه به سرانه جهانی جنگل که حدود  0/8هکتار است بیانگر اختالف شدید
در قیاس با معیارهای جهانی می باشد .الزم به یادآوری است که ایران در بین  56کشور دارای جنگل در جهان ،مقام چهل و پنجم
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را داراست .جنگل های ایران شامل منطقه هیرکانی در شمال ایران به میزان  2میلیون هکتار و جنگل های خارج از شمال

 12/352میلیون هکتار می باشد.

جنگل های ایران را می توان به پنج ناحیه ی رویشی به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

الف) ناحیه رویشی هیرکانی (شمال) که نوار سبز شمال کشور را تشکیل می دهد 2004000( .هکتار)

ب) ناحیه رویشی ایران و تورانی که به طور عمده در شرق و جنوب شرق و مرکز ایران پراکنده شده اند 4/033( .میلیون هکتار)

ج) ناحیه رویشی زاگرس که عمدتا جنگل های بلوط غرب کشور را تشکیل می دهند 6( .میلیون هکتار)

د) ناحیه رویشی خلیج فارس و جنوب که در نوار ساحلی جنوب پراکنده می باشند 2/119( .میلیون هکتار)

ه) ناحیه رویشی ارسبارانی که متشکل از گونه های نادر و منحصر به فرد در شمال غرب ایران می باشد 0/2( .میلیون هکتار)

 -11-2سیمای مراتع کشور
از مجموع حدود  165میلیون هکتار سطح کشور  ،مراتع با مساحتی برابر  84/8میلیون هکتار معادل حدود  52درصد وسعت

کشور عزیزمان را در بر می گیرد که از این میزان حدود  76/5میلیون هکتار مورد ممیزی و بهره برداران ذیحق آن ها شناسائی

و برای  34میلیون هکتار از این عرصه طرح مرتعداری تهیه گردیده است  .این عرصه ها سهم به سزایی در تامین علوفه مورد نیاز
دام های وابسته به مرتع  ،حفظ منابع پايه آب و خاك  ،جلوگيري از سيالب  ،كنترل رسوبات مخازن سدها  ،نفوذ آب و افزايش

منابع آب زيرزميني  ،محيط زيست و حيات وحش  ،ترسیب کربن  ،تشکیل خاک  ،توسعه صنعت گردشگری  ،گردش آب در
طبیعت  ،تنظیم آب و هوا  ،وابستگي اقتصادي معيشت حدود يك ميليون خانوار بهرهبردار به مراتع  ،ایجاد زیستگاه و جلوگیری

از خسارت به زیستگاه ها  ،تولید و تامین گیاهان دارویی  ،صنعتی  ،عطری و خوراکی وحفظ ذخاير ژنتيك گياهي (  8400گونه

در قلمرو مراتع کشور گسترش دارند ) و جانوري قابل انکار نیست .در حال حاضر سرانه مرتع در كشور  1هكتار و سرانه جهاني

آن  0/82هكتار است 25 .درصد ارزش هر هكتار مرتع مربوط به توليد علوفه و  75درصد آن مربوط به ارزشهاي زيستمحيطي
است .برآورد شده است که حدود  10/7میلیون تن علوفه در شرایط بارش نرمال در مراتع کشور تولید شود که  31.2درصد از
علوفه دام کشور با ارزش بیش از  75000میلیارد ریال را تامین می نماید .همچنین مراتع محل تولید و رشد گیاهان دارویی و
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صنعتی است که ارزش بازاری آن بیش از  2میلیارد دالر در سال است .بنابراين حفظ ،احياء ،توسعه و بهرهبرداري از مراتع بيش

از آنكه از ديدگاه تعليف دام داراي اهميت باشد از نظر زيست محيطي ارزشمند است.

سطح اراضی بیابانی ایران
بیابان به مناطق دارای اقلیم های فراخشک و خشک که میزان متوسط بارندگی سالیانه آن کمتر از  50میلیمتر و درصد

پوشش گیاهی چندساله آن کمتر از ده درصد باشد اطالق می شود .ایران با  1/2درصد خشکی های جهان 2/4 ،درصد پدیده های

بیابانی فاقد پوشش و  3/08درصد مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است .محدوده کانون های بحرانی کشور مشتمل بر

 166منطقه  120شهرستان و  22استان کشور می باشد.

مناطق کویری و بیابانی
از سطح  162/2میلیون هکتار وسعت کشور  32/58میلیون هکتار ( 20/1درصد) آن در مناطق کویری و بیابانی تشکیل

می دهد که در این مناطق تفکیک پدیده های بیابانی مشتمل است بر:
 -1کویر :با سطح  5/84میلیون هکتار ( 18درصد سطح بیابان)

 -2تپه های ماسه ای :حدود  1/76میلیون هکتار ( 5/4درصد سطح بیابان)
 -3پهنه های ماسه ای :با سطح  0/615میلیون هکتار ( 1/9درصد بیابان)
 -4دق های رسی :با سطح  0/436میلیون هکتار ( 1/3درصد بیابان)

 -5اراضی شور و نمکزار :با سطح  6/56میلیون هکتار ( 20/1درصد پدیده های بیابانی)

 -6اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی :اراضی با تراکم پوشش گیاهان مرتعی کمتر از  5درصد و بیرون زدگی های

سنگی ،سطحی معادل  17/37میلیون هکتار ( 53/3درصد پدیده های بیابانی)
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آبخیزداری:
مديريت منابع زيست محيطي يك آبخيز (آب ،خاک و پوشش گیاهی) است ،به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت

طرح را برای بهره برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد.

طرح آبخيزداری:
سندي فرادستی است كه در يك حوزه آبخيز با مطالعه جنبههاي طبيعي ،اجتماعي و اقتصادي و با هدف اعمال مديريت جامع

حوزه آبخيز و حفاظت آب و خاك و پوشش گیاهی تهيه و تدوين میشود و به تصويب سازمان میرسد.

انواع اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری:
 )1اقدامات مکانیکی( :بند خاکی ،تورکینست ،پخش سیالب ،بندهای رسوبگیر و )...
 )2اقدامات بیولوژیکی( :نهال کاری ،بذرکاری ،کپه کاری ،علوفه کاری و )...

 )3اقدامات بیومکانیکی( :سکو بندی ،تراس بندی ،بانکت بندی ،اصالح شخم و )...
 )4اقدامات مدیریتی( :مدیریت حوزه ،حفاظت و قرق ،کشاورزی حفاظتی و )...
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معرفی اجمالی:

این آبخیزدار نمونه از سال  1390شروع به فعالیت در اجرای طرحهای آبخیزداری در
منطقه مورموری نموده است .وی با استفاده از کاشت گیاهان داروئی و مرتعی و پرورش
ماهی در استخر نسبت به افزایش درآمد اقدام کرده است و با احداث بندهای خاکی باعث
افزایش ذخیره منابع آبی منطقه شده است.

احمد علی محمدی
آبخیزدار مکانیک نمونه

استان  /شهرستان:
ایالم/آبدانان
دهستان /روستا:
مورموری/آبطاف سفلی
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 52 :سال
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شاخصها:

 Ë Ëاجرای طرح در سطح  30هکتار در اراضی شخصی
Ë Ëهمکاری مؤثر و مفید با مدیریت آبخیزداری و ترویج استان
Ë Ëاجرای طرح در منطقه حساس به فرسایش
Ë Ëایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت با کنترل سیالب در منطقه
Ë Ëتشویق سایرین جهت اجرای طرح های آبخیزداری
Ë Ëافزایش ذخایر آب های زیرزمینی در منطقه کم باران با ایجاد بندهای آبخیزداری
در طرح
Ë Ëاحداث بند خشکه چین ،بندخاکی ،استخر ذخیره آب
Ë Ëکاشت گیاهان داروئی و درختان دومنظوره جهت افزایش درآمد
Ë Ëاستفاده از استخر ذخیره آب به منظور پرورش ماهیان گرم آبی
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معرفی اجمالی:

این آبخیزدار نمونه از سال  1390شروع به فعالیت در اجرای طرحهای آبخیزداری در
منطقه مورموری نموده است .وی با استفاده از کاشت گیاهان داروئی و مرتعی و پرورش
ماهی در استخر نسبت به افزایش درآمد اقدام کرده است و با احداث بندهای خاکی باعث
افزایش ذخیره منابع آبی منطقه شده است.

نعمت اهلل اسدی
مرتعدار نمونه (میزان
بارندگی باالی  400میلی
متر)

استان  /شهرستان:
چهارمحال وبختیاری/بروجن
دهستان /روستا:
نصیرآباد/نصیرآباد

شاخصها:

Ë Ëاجرای طرح در سطح  800هکتار
Ë Ëرعایت کامل ورود و خروج دام به عرصه و کاهش تعداد دام به نصف از تعداد دام مجاز
براساس پروانه چرا
Ë Ëعلوفه کاری در سطح  30هکتار و قرق در سطح  600هکتار
Ë Ëکاشت گیاهان داروئی به منظور افرایش درآمد و کاهش فشار به مرتع جهت علوفه

Ë Ëشرکت در کالس های آموزشی  -ترویجی و ارتباط مستمر و مؤثر با اداره منابع طبیعی
Ë Ëتشکیل تیم اطفا حریق و کنترل مداوم عرصه به منظور حریق و ورود دام های غیر مجاز
Ë Ëشناخت کامل از اکوسیستم و مراحل رویشی گیاهان مرتع مربوطه

سطح تحصیالت:
ابتدائی
سن 57 :سال
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معرفی اجمالی:

نامبرده از سال  1390در مرتعی به وسعت  1130هکتار شروع به فعالیت نموده است و
با کاهش تعداد دام و ایجاد بندهای آبخیز نسبت به افزایش ذخیره رطوبت و تولید علوفه
در مرتع اقدام نموده است.

ظهراب جوان
مرتعدار نمونه (میزان
بارندگی زیر  200میلی متر)

استان  /شهرستان:
بوشهر/دشتستان
دهستان /روستا:
شبانکاره/سراج آباد
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 44 :سال
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Ë Ëشاخصها:

Ë Ëاجرای طرح در سطح  1130هکتار
Ë Ëقرق عرصه در سطح  550هکتار با حضور مستمر در منطقه
Ë Ëعملیات احیایی در سطح  60هکتار از گونه های بومی منطقه
Ë Ëرعایت کامل ورود و خروج دام به عرصه و کاهش تعداد دام به نصف تعداد دام موجود
در پروانه چرا
Ë Ëاجرای عملیات آبخیزداری در عرصه به منظور ذخیره نزوالت و افزایش رطوبت جهت
آبیاری گونه های درختی در سال اول کشت
Ë Ëاستفاده از سایر ظرفیت های مرتع مانند کشت گیاهان داروئی ،زنبورداری جهت
افزایش درآمد و کاهش فشار به عرصه جهت تولید علوفه به دلیل خشکسالی در منطقه

فصل 11

کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری

معرفی اجمالی:

ایشان از سال  1381با شرکت در کالسهای آموزشی-ترویجی ،توجه به نظرات
کارشناسان مربوطه و رعایت اصول فنی در تولید نهال شروع به فعالیت در زمینه تولید و
پرورش گونههای مناطق خشک نموده است.

محمد حسین جعفری
تولید کننده نمونه
نهال جنگلی

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /زیرکوه
دهستان /روستا:
زیرکوه/بمرود
سطح تحصیالت:
ابتدائی

شاخصها:

Ë Ëمشارکت مستمر در کالس های آموزشی -ترویجی در ارتباط با روش های نوین تولید
نهال جنگلی
Ë Ëکنترل کامل آفات و بیماری ها در سطح نهالستان
Ë Ëتفیک کرت های تولیدی نهال ها با ستفاده از تابلو های نصب شده
Ë Ëتولید نهالهای منطقه خشک و بیابانی از قبیل تاغ ،قیچ ،اسکنیل ،سنجد ،آتریپلکس،
قره داغ ،بنه و دیگر گونهها
Ë Ëمدیریت بهینه آب مصرفی در نهالستان به منظور کاهش مصرف آب با توجه به خشک
بودن منطقه
Ë Ëهمکاری مستمر با اداره منابع طبیعی شهرستان و ترویج شهرستان زیرکوه

سن 47 :سال
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معرفی اجمالی:

وی از سال  1393با کاشت گونههای بیابانی از قبیل تاغ ،اشنیان و آتریپلکسها
در سطح  570هکتار از عرصههایی که کانون بحران بوده ،باعث جلوگیری از حرکت
شنهای روان و سیالب منطقه شده که همین امر سبب افزایش ذخایر چاههای آب
منطقه شده است.
علی دوزنده
مجری نمونه پروژه
مشارکت مردمی تثبیت
شن وبیابانزدائی

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی /بجستان
دهستان /روستا:
ابراهیم آباد
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 52 :سال
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شاخصها:

Ë Ëاجرای طرح در سطح  570هکتار در کانون بادهای  120روزه منطقه
Ë Ëکاشت گونه های تاغ و اشنیان در سطح  230هکتار
Ë Ëحضور مستمر در کالس های آموزشی-ترویجی و همکاری با اداره منابع طبیعی شهرستان
Ë Ëکنترل ورود و خروج دام و رعایت تعداد دام مجاز
Ë Ëنصب تابلوی طرح و مشارکت افراد منطقه در اجرای طرح
Ë Ëآموزش سایر افراد منطقه در ارتباط با حفاظت از عرصه
Ë Ëآبیاری صحیح و مصرف بهینه آب با توجه به گرمای هوا و بادهای شدید منطقه
Ë Ëسرمایه گذاری  %100از اعتبارات شخصی به میزان  200میلیون تومان

فصل 11

کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری

معرفی اجمالی:

وی از سال  1385در سطحی معادل  35000هکتار از اراضی منطقه با کاشت گونههای
بومی از قبیل زالزالک ،گالبی وحشی ،بادام تلخ ،بلوط ،جاشیر و ماشک و کنترل ورود و
خروج دام در عرصه نسبت به حفاظت از عرصه اقدام نموده است.

حاتم گل محمدی
مجری نمونه حفاظت
مشارکتی جنگل ومرتع

استان  /شهرستان:
کردستان/کامیاران
دهستان /روستا:
شاهو/تنگی سر
سطح تحصیالت:
سیکل
سن 48 :سال

شاخصها:

Ë Ëاجرای طرح در سطح در سطح  35000هکتار از عرصه های منطقه
Ë Ëکپه کاری در سطح  420هکتار با گونه هایی مانند جاشیر ،کما ،ماشک
Ë Ëکاشت گونه های داروئی به منظور افزایش درآمد با گونه هایی مانند آویشن دنایی و
دیگر گونه ها
Ë Ëجنگلکاری درسطح150هکتار با گونه هایی مانند بنه ،بادام تلخ ،زالزالک ،گالبی وحشی
Ë Ëشرکت در کالس های آموزشی -ترویجی و ارتباط مستمر با اداره منابع طبیعی شهرستان
Ë Ëحضور مستمر در عرصه به منظور جلوگیری از ورود دام های غیر مجاز به عرصه
Ë Ëتشکیل تیم اطفاء حریق  20نفره در منطقه و آموزش اهالی و کنترل کامل آتش سوزی
در منطقه
Ë Ëارائه آموزشهای الزم به گردشگران در زمان ورود به منطقه در زمینه جلوگیری از
تخریب محیط زیست از طریق برگهای هشدار با توجه به توریستپذیر بودن منطقه
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معرفی اجمالی:

ایشان از سال  1363در سطحی معادل  123هکتار از اراضی حساس به فرسایش منطقه
شروع به عملیات کاشت درختان دومنظوره از قبیل سیب ،گردو ،بادام ،زالزالک ،انگور و انجیر و
بوتهکاری با گونههای جاشیر ،ماشک و اسپرس نموده است .وی همچنین با ایجاد ابنیه فنی در
سطح  80هکتار نسبت به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ذخایر چاههای کشاورزی منطقه اقدام

نموده است.
شهریار کریمی
آبخیزدار بیولوژیک نمونه

استان  /شهرستان:
کرمانشاه/سنقر
دهستان /روستا:
کیونانات/خانقاه علیا
سطح تحصیالت :سیکل
سن 54 :سال

شاخصها:

Ë Ëاجرای طرح در  20هکتار از اراضی شخصی
Ë Ëاجرای طرح سیستم آبیاری قطره ای در سطح  15.5هکتار
Ë Ëایجاد اشتغال دائم برای منطقه
Ë Ëبوته کاری در سطح  80هکتار با گونههای جاشیر ،اسپرس ،کما
Ë Ëعلوفه کاری در سطح  5هکتار با گونه یونجه به صورت دیم
Ë Ëقرق در سطح  50هکتار
Ë Ëاجرای سازههای مکانیکی مانند :بند خشکه چین ،بند بتونی ،احداث بانکت ،بند خاکی
و بند چپری
Ë Ëاحداث ذخیره آب و پرورش ماهی به منظور افزایش درآمد
Ë Ëنهالکاری در سطح  5هکتار با گون ههای سیب ،گردو ،انگور ،بادام و انجیر و غیره
Ë Ëبرگزاری کالس برای روستائیان منطقه همجوار جهت اجرای طرح های آبخیزداری
Ë Ëایجاد محل ذخیره آب (آبشخور) برای وحوش منطقه
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معرفی اجمالی:

وی از سال  1392با کاشت گونههای دومنظوره مانند انگور ،بادام و زالزالک شروع به
فعالیت در عرصه مربوطه نموده است که عالوهبر ایجاد اشتغال برای  10نفر به صورت
ثابت و همچنین با حضور مستمر در منطقه باعث جلوگیری از تعرض به عرصه منابع
طبیعی و آتش سوزی و کنترل ورود وخروج دام گردیده است.

خاص علی جلیلیان
مجری نمونه مدیریت منابع
جنگلی وطرح صیانت از
جنگل(جنگل های زاگرس)

استان  /شهرستان:
کرمانشاه/اسالم آباد غرب
دهستان /روستا:
حمیل/علی آباد دیزگران
سطح تحصیالت:
دیپلم

شاخصها:

Ë Ëایجاد کمربند حفاظتی در منطقه
Ë Ëکاشت گونه های دو منظوره مانند بنه ،انگور ،بادام ،زالزالک
Ë Ëجاگذاری تانکر ذخیره آب به ظرفیت  30هزار لیتر جهت آبیاری در زمان خشکی منطقه
Ë Ëشرکت در کالس های آموزشی -ترویجی و همکاری مستمر با اداره منابع طبیعی
Ë Ëایجاد تیم  15نفره اطفاء حریق در منطقه
Ë Ëآموزش روستائیان منطقه در زمینه اطفاء حریق و ایجاد طرح های مشابه در منطقه
Ë Ëخروج کامل دام از عرصه و قرق کامل
Ë Ëلوله گذاری و ایجاد سیستم آبیاری قطره ای در سطح  10هکتار
Ë Ëاحداث آبشخور برای وحوش منطقه بخصوص برای فصول خشک و کم آبی

سن 50 :سال
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معرفی اجمالی:

این بهرهبردار نمونه از سال  1379در سطحی معادل  5000هکتار از مراتع منطقه با
کاشت واحیاء گونههای داروئی از قبیل آویشن شروع به فعالیت نموده است و با استفاده
از نظرات کارشناسان مربوطه عالوه ایجاد اشتغال برای ساکنین منطقه ،موفق به حفظ
عرصه نیز شده است.
باقر امیر محمدی
بهره بردار نمونه محصوالت
فرعی جنگل ومرتع

استان  /شهرستان:
کرمان/جیرفت
دهستان /روستا:
کناروئیه /شهید پاینده
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 49 :سال
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شاخصها:

Ë Ëاجرای صحیح عملیات اصالحی و احیایی در هرسال  1000هکتار
Ë Ëایجاد اشتغال دائم برای روستائیان منطقه
Ë Ëرعایت اصول قرق و حفظ پوشش گیاهی عرصه
Ë Ëحضور در کالس های آموزشی -ترویجی و همکاری با اداره منابع طبیعی شهرستان
Ë Ëاستفاده از نظرات کارشناسان در حفظ ،احیاء و بهره برداری اصولی از گیاهان داروئی عرصه
Ë Ëنصب تابلو قرق در ورودی عرصه مربوطه
Ë Ëتقسیم بندی کل طرح به  5قطعه و اجرای عملیات بهره برداری هر سال در  1000هکتار
Ë Ëآموزش روستائیان و دانش آموزان در ارتباط با حفاظت از عرصه های منابع طبیعی

فصل 11
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معرفی اجمالی:

نامبرده از سال  1377شروع به فعالیت نموده است و با بکارگیری نیروهای جوان و
تحصیلکرده و استفاده از ظرفیتهای منطقه نسبت به حفظ عرصه و جلوگیری از تخریب
در مناطق کامال حساس به فرسایش اقدام نموده است.

محمد حسین نصیری
خیر وحامی نمونه منابع
طبیعیوآبخیزداری

استان  /شهرستان:
لرستان/بروجرد
دهستان /روستا:
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 64 :سال

شاخصها:

Ë Ëشرکت در  19همایش برگزار شده در کشور در موضوعات مختلف منابع طبیعی و
محیط زیست
Ë Ëتشکیل تیم حفاظتی و اطفاء حریق و کنترل  %100آتش سوزی در منطقه
Ë Ëبرگزاری کالس های آموزشی  -ترویجی برای مردم منطقه در ارتباط با کاشت درخت،
اطفاء حریق و......

Ë Ëجلسه با عشایر کوچ رو منطقه به منظور جلوگیری از تخریب عرصه های مرتعی منطقه
Ë Ëاحداث  17سطح خاکی  4 ،سد بتونی و....
Ë Ëکاشت درختان بنه و ارژن در سطح  50هکتار
Ë Ëحفاظت از ذخیرگاه بلوط منطقه
Ë Ëایجاد هماهنگی با مردم منطقه ،اداره منابع طبیعی و مراجع قضایی به منظور حل
مشکالت بدون تشکیل پرونده قضایی
Ë Ëتشکیل کارگروه های درختکاری ،وکالت و ادیان وفقه
Ë Ëاستفاده از ظرفیت های شهرستان از جمله آموزش وپرورش ،دانشگاه و نماز جمعه به
منظور آشنایی با عرصه ها و نحوه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی
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معرفی اجمالی:

این مرتعدار نومنه از سال  1338شروع به فعالیت در سطح  1500هکتار از عرصه های
مرتعی اقدام نموده است.با ایجاد هاللی نسبت به حفظ رطوبت برای رویش گیاهان با
توجه به خشک بودن عرصه و با کاشت گونه های داروئی نسبت به کاهش فشار بر عرصه
و افزایش درآمد اقدام نموده است.

غالمرضا خادمی دهکهان
مرتعدارنمونه
(میزان بارندگی
 200-400میلی متر)

استان  /شهرستان:
کرمان/منوجان
دهستان /روستا:
کنکه
سطح تحصیالت:
خواندن و نوشتن
سن 79 :سال
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شاخصها:

Ë Ëاجرای طرح در سطح  1500هکتار
Ë Ëرعایت کامل زمان ورود و خروج دام و رعایت تعداد دام براساس طرح
Ë Ëبذر پاشی با گونه آویشن در سطح  500هکتار برای کاهش تعداد دام و افزایش در آمد
Ë Ëاحداث هاللی در سطح  400هکتار به منظور حفظ رطوبت با توجه به خشکسالی منطقه
Ë Ëشرکت در کالس های آموزشی -ترویجی و همکاری مداوم با اداره منابع طبیعی
شهرستان
Ë Ëکاشت گونه های داروئی به منظور افزایش درآمد با گونه های کلپوره ،پنیرک و دیگر
گونه ها
Ë Ëتشکیل تیم اطفاء حریق و کنترل کامل آتش سوزی با توجه به خشکسالی های
سالیان اخیر
Ë Ëایجاد آبشخور در نقاط مختلف به منظور جلوگیری از تجمع دام و تخریب عرصه

فصل 11
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معرفی اجمالی:

وی از سال  1382شروع به کاشت گونه صنوبر نموده به طوری که با بهرهگیری از علوم
و فنون جدید با همکاری محققین موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور توام با دانش
بومی نسبت به افزایش تولید در واحد سطح و ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از کاشت
تلفیقی در سالهای اولیه به منظور جبران هزینه و افزایش درآمد اقدام نموده است.
احمد بابازاده
صنوبر کار نمونه (شمال و
شمال غرب)

استان  /شهرستان:
گیالن /صعومه سرا
دهستان /روستا:
ضیابر /بهمبر
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 57 :سال

شاخصها:

Ë Ëرعایت اصول پرورشی و فاصله کشت براساس نوع گونه و هدف از اجرای طرح
Ë Ëشرکت در کالس های ترویجی به صورت مستمر و تشویق سایرین برای تولید چوب
از طریق کاشت صنوبر
Ë Ëاستفاده از گونه های توصیه شده توسط بخش اجراء و تحقیقات
Ë Ëدر اختیار گذاشتن قسمتی از مزرعه جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط مؤسسه
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
Ë Ëهمکاری مستمر با بخش تحقیقات ،اجراء و ترویج
Ë Ëهمکاری با دانشگاه های منطقه جهت بازدید دانشجویان رشته منابع طبیعی
Ë Ëاجرای طرح در سطح  16هکتار و استفاده از دانش بومی در امر تولید چوب
Ë Ëکشت تلفیقی با گونه های صیفی جات به منظور افزایش درآمد و جبران هزینه های
تولید تا زمان برداشت چوب
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کمیته فنی

بازرگانی و صنایع
تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی
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 -1بخش بازرگانی
توجه به بازار ،بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی ،همان توجه به بسترهای نرم توسعه بخش کشاورزی هست که از

بخشهای عمدهي اشتغالزا و ف ّعال اقتصاد هست .افزايش توليد تنها بخشي از وظيفه بخش كشاورزي را تشكيل ميدهد و
بخش مهم ديگر مدیریت بازاریابی (بازار رسانی ،بازار داری ،ابزارسازی و بازاریابی) و صادرات محصوالت تولید شده است .هراندازه
نظام بازاريابي و بدنبال آن صادرات محصوالت كشاورزي در يك كشور از تواناييهاي بيشتر برخوردار باشد ،از يكسو سطح رفاه
توليدكننده و مصرفكننده را باال ميبرد و از سوي ديگر زمينههاي رشد بخش و اشتغال بيشتري را فراهم ميكند

بازار محصول يك بخش يا يك نظام اقتصادي ،بهمثابه صحن نمايش هست كه تمام زحمات و تالشها در آن جلوه پيدا

میکند .يك بازار وسيع و كارا قادر است عالوه بر انجام معامله و تقسيم ثروت ،انگيزه افزايش توليد را بيشتر كرده و سرمایهها را
به سمت توليد بكشاند.

لذا مسير توسعه صادرات بخش كشاورزي ،بهبود زیرساختهای توليد در بخش كشاورزي است و حضور كشور در یکپارچگیهای

اقتصادي و تجاري میتواند توان رقابتي كشور را در عرصههای جهاني و منطقهای افزايش داده و به بروز بيشتر مزیتهای نسبي

منجر شود.

امروزه علیرغم وجود برخی مشكالت در بخش كشاورزي  ،ايران در بسياري از محصوالت كشاورزي مانند پسته ،زعفران،

مركبات ،سيب ،انگور ،خرما ،خشكبار ،زيره ،محصوالت کشاورزی فرآوری شده و ...از توليدكنندگان عمده و صادركنندگان در
جهان شناخته میشود.میزان و ارزش صادرات کشاورزی کشور در سالهای  97-1392در جدول نشان داده شده است.
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سال

صادرات بخش کشاورزی

1392

وزن (هزار تن )
4110/16

ارزش ( میلیون دالر )

1393

5529/31

6771/38

1394
1395
1396
1397

4772/95
5811/23
6131/1
6941/19

5487/84
5683/5
5770/42
6391/76

5351/1775

ضرورت بازاریابی  :تا زمانيكه فاصله توليد كننده و مصرف كننده كوتاه بود  ،توليد كننده از نيازها  ،خواسته ها  ،سـاليق ،

آداب و رسوم مصرف كننده مطلع بود و به وجــود بـازاريابي و مديريت بازار نيـازي احساس نمي شد اما در شرايط اقتصادي كه

بسياري از شركت هاي بزرگ مرزهاي ملي را براي فعــاليت هاي تجاري خـود كوچك يافته اند  ،جهاني فكر مي كنند  ،جهـاني
توليد مي كنند  ،و در سطح جهاني محصوالت خود را توزيع مي نمايند  ،فعاليت هاي بازاريابي زيــادي بايد انجـام شـود تا كاال

از توليد كننده به مصرف كننده (در داخل و خارج کشور) برسد .

 -2بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی
تأمين امنيت غذايي يعني تولید و عرضه غذا و امکان دسترسی تمام آحاد جامعه ایران به غذای کافی ،مطلوب و سالم و

برخورداری از سالمت تغذیه ای از برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ایران و وظايف اصلي وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

امنیت غذایی شاخص کلی برای سنجش توسعه پایدار بوده و برای ارزيابي امنيت غذايي از داده ها و شاخص های مختلفی در
زمینه فقر ،تغذیه ،تولیدات کشاورزی و مواد غذایی ،درآمد ،خوداتکایی مصرف و ...استفاده می شود.

صنایع تبدیلی و غذایی محل بروز هم افزایی صنعت و کشاورزی است .این صنعت نقش مهمی را در تامین امنیت غذایی،
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اشتغالزایی ،عمران و توسعه مناطق به ویژه مناطق روستایی ایفاء می نماید .این موضوع باعث توزیع بهتر درآمد و رفاه و در

نتیجه برقراری عدالت اجتماعی می شود .بنابراین ،ضمن اینکه توسعه صنایع تبدیلی و غذایی یکی از محورها و زیرشاخه های

اولویت های صنعتی می باشد ،یکی از زیرساختهای مهم بخش کشاورزی محسوب گردیده و از اهمیت ویژه ای برای این بخش

برخوردار می باشد.

صنایع تبدیلی و غذایی از نظر ایجاد اشتغال در کشور ،رتبه یک و تعداد کارخانه ،رتبه دوم ،ارزش سرمایه گذاری رتبه سوم،

ارزش تولیدات و ارزش افزوده رتبه چهارم را در بین صنایع مختلف به خود اختصاص داده و در نتیجه پتانسیل مطلوبی برای

پیشرفت دارد.

در حال حاضر ،بیش از  122میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی شامل :زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی در کشور تولید می

شود و کشور از نظر میزان تولید پسته ،زعفران ،انار و زرشک دارای مقام اول در جهان ،خرما دوم ،سیب سوم ،انگور و زیتون

هفتم بوده و ظرفیت فرآوری در صنایع تبدیلی و غذایی بیش از  120میلیون تن ،تعداد واحدهای فرآوری بیش از  21هزار واحد

و ظرفیت سردخانه های کشور بیش از  5/1میلیون تن می باشد.

رویکرد وزارت جهادکشاورزی در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
ایجاد ،توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی فساد پذیر در کانون و قطب های عمده تولید

محصوالت کشاورزی و روستاها با مشارکت بهره برداران بخش و با گرايش توسعه صادرات

فعال سازی ظرفیت های نیمه خالی با سرمایه گذاری در کشت قراردادی محصوالت کشاورزی در داخل و واردات مواد

اولیه از خارج

گسترش و توسعه زنجیره سرد به ویژه انبار های سرد ,انبارهای فنی و انواع سردخانه ها
تولید محصوالت فرآوری شده سالم و مغذی با کیفیت باال
تنوع بخشی به محصوالت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
نوسازی و بازسازی واحدهای فرسوده موجود
بهینه سازی مصرف انرژی
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افزایش قدرت رقابت پذیری محصوالت غذائی

ایجاد و گسترش شبکه ها ،خوشه های صنعتی و زنجیره های غذایی
آشنایی بهره برداران با تکنولوژی های روز دنیا

حمایت از فرآورده های غذایی با رژیم های تغذیه خاص و بهبود یافته (نظیر روغن نباتی مایع و ترانس پایین ،مواد غذایی

کم چرب ،بدون قند ،غنی شده و ارگانیک) در راستای ارتقای سالمت جامعه

فرصت های موجود در صنایع غذایی

وجود بازار بسیار خوب کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه همسایه و آسیای میانه و نیاز به انواع مواد غذایی در این کشورها.
امکان تولید تحت لیسانس برند های برتر جهانی

رشد آگاهي مصرف كنندگان تغيير الگوهاي زندگي و افزايش تقاضا براي محصوالت غذايي متنوع و فرآوري شده و آماده
مزیت ایران در داشتن ارتباطات دیرینه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بویژه با کشورهای همسایه.
مزیت کشور به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و برتری در مجاورت و نزدیکی به بازار های مذکور
توانمندی کشور در تولید و تجارت غذای حالل

توانمندی بسیار باالی کشور در تولید محصوالت کشاورزی (بعنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی غذایی)
باال بودن حمايتهاي تعرفهاي در مقايسه با ساير كاالهاي صنعتي

وجود ظرفیت های خالی و بال استفاده در صنایع غذایی کشور که شایسته است در مسیر صادرات فعال شوند( .تولید برای صادرات)
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معرفی اجمالی:

کمک به ارتقا ء سطح معیشت کشاورزان منطقه با صادرات محصوالت از طریق مستقیم
با تولید کنندگان  ،تولید یک سوم محصوالت صادراتی توسط صادرکننده  ،ایجاد اشتغال
برای  32000نفرروز بصورت فصلی

جهانبخش بهزاد نژاد

(شرکت بازرگانی بهزادنژاد)

صادرکننده نمونه
محصوالت گلخانه ای
وسبزی و صیفی

استان  /شهرستان:
جنوب کرمان /جیرفت
سطح تحصیالت :دکتری
زراعت
سن 38 :سال

عملکرد :صادرات 53000
تن محصول

230

شاخصها:

Ë Ëصادرات بیش از  53000تن محصوالت کشاورزی منطقه
Ë Ëداشتن زنجیره یک سوم تولید توسط صادر کننده و مابقی از طریق کشاورزی
قراردادی و همچنین قرارداد خرید محصوالت کشت و صنعت جیرفت و شرکت دانش
بنیان کاوندیش هلیل
Ë Ëصادرات به بیش از  8کشور و دارای دفتر فروش و نمایندگی فروش در کشورهای هدف
Ë Ëصادرات محصوالت گلخانه ای  ،سبزی و صیفی  ،پیاز و سیب زمینی  ،خرما و گریپ فرود
 Ë Ëارز آوری بالغ بر 23میلیون دالردرسال 97
 Ë Ëتوسعه بازار هدف در سال 97
Ë Ëده واحد سیستم سردخانه هر واحد با ظرفیت هزارتن
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معرفی اجمالی:

صادرات محصوالت صید شده توسط صیادان محلی و کمک به سطح معیشت صیادان
با خرید قراردادی از صیادان ،داشتن زنجیره ده درصدی توسط خود شرکت ،ایجاد
اشتغال در منطقه در حدود  30000نفر روز و  40نفر دائمی.

مهرداد بازرگان
(شرکت مواد غذایی
خلیج فارس)

صادرکننده نمونه
محصوالتشیالتی

استان  /شهرستان:
هرمزگان /بندرعباس
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 61 :سال

عملکرد :صادرات
 1600تن محصوالت دریایی

شاخصها:

Ë Ëصادرات حدود  1600تن محصوالت شیالتی منطقه به بیش از هفت کشور
Ë Ëارز آوری بالغ بر یک میلیون چهارصد هزار دالر در سال 97
Ë Ëداشتن زنجیره ده درصدی تولید توسط خود شرکت و  50درصد در قالب قرارداد
خرید از صیادان محلی و مابقی از کشتی های صنعتی
Ë Ëصادرات به کشورهای آسیای شرقی (  4کشور) و کشور های خلیج فارس ( سه کشور)

Ë Ëدارای برند ثبت شده جهانی پی جی اف آی
Ë Ëدارای دفتر فروش در دبی و امارات و ثبت دفتر فروش در لندن
Ë Ëدارای سیستم آزمایشگاهی جهت کنترل محصوالت وارد شده به شرکت تا مرحله
بسته بندی
Ë Ëدارا بودن سیستم بسته بندی مناسب و حمل مطمئن از نظر سیستم سرمایش تا
مرحله بازار هدف
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معرفی اجمالی:

این شرکت حمایت ازتولید ملی،رهایی ازاقتصاد تک محصولی،رضایت مشتری ودستیابی
به بازارهای جهانی را مولفه اصلی حضور خود درعرصه صادرات قرار داده است .افزایش
بهرهبرداری از منابع کشاورزی وانسانی نیز در این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.

ولی نظرزاده

(شرکت بازرگانی غزال
ارسباران)

صادرکننده محصوالت
باغی

استان  /شهرستان:
آذربایجان شرقی  /اهر
سطح تحصیالت :لیسانس
 مدیریت بازرگانیسن 54 :سال

عملکرد50000 :تن
محصوالت باغی
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شاخصها:

Ë Ëصادرات بیش از  50هزار تن محصوالت باغی از جمله سیب درختی ،مرکبات ،انار،
زرد آلو ،هلو ،و در کنار آن صادرات سایر محصوالت زراعی و گلخانه ای
Ë Ëایجاد اشتغال برای  2000نفر روز در طول سال بصورت فصلی و  41نفر بصورت دائم
در منطقه
Ë Ëسردخانه دو مداره 10000تنی و اتمسفری 2000تنی غزال ارسباران
Ë Ëارز آوری بالغ بر  20میلیون دالر در سال 97
Ë Ëتوسعه بازار هدف طی دو سال گذشته
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معرفی اجمالی:

ایجاد تحول در صادرات زعفران با بسته بندی در سطح استاندارد جهانی  ،برند سازی
و صادرات محصول استراتزیک زعفران و حمایت از تولید کنندگان منطقه.

محسن احتشام

(شرکت تروند زعفران قاین)

صادر کننده نمونه

محصوالت خشکبار (زعفران)

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی  ،قاین
سطح تحصیالت:
فوق لیسانس مدیریت
بازرگانی
سن 59 :سال

عملکرد :صادرات 4تن
زعفران

شاخصها:

Ë Ëصادرات حدود  4تن زعفران در سال  97و سایر محصوالت از قبیل زرشک ،خشکبار،
عناب و آب میوه های زرشک و انار
Ë Ëایجاد زنجیره با انجام قرارداد با بیش از  2000کشاورز منطقه و ارائه خدمات و نهاده
به کشاورزان در قالب آموزش و کود ارگانیک
Ë Ëصادرات به کشور های هدف بیش از ده کشور و نمایندگی انحصاری در آلمان  ،فرانسه

و کانادا  ،ثبت ده برند داخلی و یک برند خارجی
Ë Ëآموزش وترویج روش های علمی در زمینه های برداشت ،فرآوری ونگهداری زعفران
به کشاورزان منطقه
Ë Ëدارای فعالبت های وسیع و متنوع در امر تولید و بسته بندی عالوه بر زعفران  ،آب
زرشک و نوشیدنی زرشک  ،آدامس زعفران و قرص زعفران  ،نوشیدنی های انرژی زای
زعفرانی در دو طعم لیمویی و زنجبیلی  ،نوشیدنی طبیعی زرشک و سایر محصوالت
Ë Ëآزمایشگاه تایید صالحیت شده مؤسسه استاندارد
Ë Ëواحد صادرات زرشک ارگانیک
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معرفی اجمالی:

فعالیت در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی بالغ بر  1600تن و بسته بندی های
استاندارد در سطح بین المللی  ،عالوه بر تأمین داخلی ،صادرات محصوالت به بیش از 12
کشور اروپایی و آسیایی و پخش سراسری در فروشگاه های زنجیره ای معتبر داخل کشور

محسن فهیمی پور

(تعاونی تولیدی نویدکاران)

مدیر نمونه واحد صنایع
تبدیلی و تکمیلی باغی

استان  /شهرستان:
مرکزی  /زرندیه
سطح تحصیالت :لیسانس
حسابداری
سن 57 :سال

عملکرد1600 :تن

234

شاخصها:

Ë Ëتولید ساالنه  1600تن در قالب صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
 600Ë Ëنوع بسته بندی در  25گروه کاالی غذایی باغی و زراعی با برند برتر
Ë Ëایجاد اشتغال دایم بالغ بر  360نفر و  1000نفر بصورت فصلی و ایجاد اشتغال برای
خانم های سرپرست خانوار
Ë Ëدارای گواهینامه های  ، HACCPاستاندارد تشویقی و ایزو های کنترل کیفیت کاال
Ë Ëطرح توسعه واحد تولیدی
Ë Ëوجود آزمایشگاه پیشرفته کنترل کیفی در قالب نظام نامه کنترل کیفی مواد اولیه
Ë Ëدارای واحد تحقیق و توسعه
Ë Ëوجود سیستم پاسخگوئی به مشتریان و فروش بصورت آنالین
Ë Ëبرنامه تکمیل سبد خانوار در قالب زنجیره ارزش
Ë Ëدارای خط تولید ظروف پت و پالستیکی برای بسته بندی محصوالت تولیدی
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معرفی اجمالی:

فعالیت در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی  ،داشتن زنجیره کامل از تولید نشاء
تا صادرات رب گوجه فرنگی  ،ایجاد خط تولید مجزا برای محصوالت ارگانیک  ،استقرار
در منطقه محروم و روستائی و ایجاد اشتغال در منطقه

احمد هاتفی اوالئی
(شرکت کشت و

صنعت مزرعه سبز خرم)

مدیر نمونه واحد صنایع
تبدیلی و تکمیلی زراعی

استان  /شهرستان:
خراسان شمالی /فاروج
دهستان /روستا:
برگرد
سطح تحصیالت:
لیسانس مدیریت

شاخصها:

Ë Ëدارا بودن زنجیره کامل از تهیه نشاء ،بذر هیبرید ،تهیه قوطی و کشت در اراضی
تحت مالکیت شرکت
Ë Ëایجاد خط مجزا برای تهیه محصوالت ارگانیک
Ë Ëداشتن برند تولید محصوالت ارگانیک
Ë Ëبذرگیری از زایدات برای تولید نشاء
Ë Ëارز آوری بالغ بر  10میلیون دالر از طریق صادرات محصوالت تولیدی
Ë Ëتولید دستگاهها و ماشین آالت شرکت با مهندسی معکوس
Ë Ëدارا بودن خط تولید قوطی کنسرو و رب گوجه برای نیاز شرکت و سایر شرکت ها
Ë Ëایجاد گلخانه برای تولید مواد اولیه در طول سال

سن 38 :سال

عملکرد 5000 :تن
رب گوجه فرنگی
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معرفی اجمالی:

امین مالکی فارسانی

(شرکت تولیدی پاژن تاراز)

مدیر نمونه واحد صنایع
تبدیلی و تکمیلی شیالتی

بسته بندی فرآورده های گوشتی و غذای نیمه آماده طعمی نو با پیشرفته ترین
دستگاه های روز اروپا یکی از مدرن و تخصصی ترین کارخانه های بسته بندی ماهی
قزل آال در ایران می باشد ،این کارخانه با ظرفیت روزانه بیست تن ماهی ورودی در حال
تولید بهترین و باکیفیت ترین محصوالت تولید شده به صورت بسته بندی از ماهی قزل
آال می باشد .فرآوری انواع فیله ماهی های منجمد ،ماهی های بسته بندی ،میگوهای
منجمد بسته بندی و محصوالت تازه با بهره گیری از انواع تجهیزات و دستگاه های مدرن
از جمله فعالیت های این شرکت است.

شاخصها:

Ë Ëدارا بودن تجهیزات نوین فرآوری شامل IQR
Ë Ëدستگاه سورت نوین ماهی بر اساس وزن

استان  /شهرستان:
چهارمحال و بختیاری/
شهرکرد
سطح تحصیالت :ليسانس
حسابداري
سن 35 :سال

عملکرد :ظرفیت  20تن
ورودی روزانه ماهی

Ë Ëاستفاده از ضایعات برای تولید دان مرغ  ،دام و شیالت

Ë Ëانجام کار تحقیقاتی در زمینه تبدیل ضایعات به بیوسیالز( تبدیل مواد زائد شیالتی به خوراک
توسط باکتری ) ....

Ë Ëپرورش و تولید بخشی از محصوالت مورد نیاز توسط شرکت و رعایت زنجیره در تولید

Ë Ëاین دستگاه نسبت به نیروی انسانی این است که آسیب کم تری به ماهی و میگو وارد شده

Ë Ëدارا بودن واحد کنترل کیفی با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و تجهیزات آزمایشگاهی

پیشرفته وآزمایشات متنوع

Ë Ëانجام آزمایشات میکروبی مانند ایکالی ،سالمونال ،استافیلوکوکوس اورئوس و تعداد کل باکتری
به صورت هفتگی در آزمایشگاه شرکت و به صورت ماهانه توسط آزمایشگاه های مورد تایید
سازمان دامپزشکی و بهداشت از تمام محصوالت و سطوح دستگاه ها و سالن های تولید

236

فصل 12

کمیته فنی بازرگانی و صنایع تبدیلی و
تکمیلی کشاورزی

معرفی اجمالی:
مجتمع کشتارگاهی شرکت فروزان بیرجند یکی از بزرگترین و مجهزترین کشتارگاه های صنعتی
کشور دارای کد  IRصادرات است که در زمینه فرآوری و تبدیل محصوالت متنوع برای تأمین بخشی
از نیاز کشور و صادرات به دیگر کشورها ،اشتغال بالغ بر  380نفر بصورت دائم را فراهم کرده است.
شاخصها:
رضا فروزانفر
(شرکت فروزان بیرجند)
مدیر نمونه واحد صنایع
تبدیلی و تکمیلی دامی

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /بیرجند
سطح تحصیالت:
لیسانس اقتصاد
سن 50 :سال

عملکرد :تولید و
بسته بندی گوشت طیور و
سایر فرآورده های گوشتی

Ë Ëاستفاده از تکنولوژی های نوین برای ماندگاری طوالنی با حفظ کیفیت محصول
Ë Ëاستفاده بهینه در مصرف انرزی و آب
Ë Ëسالن عمل آوری و فرآوری انواع جوجه کباب و شینسل ،با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و
مواد اولیه گیاهی بومی با طعم و مزه های متنوع و ٪100طبیعی
Ë Ëصادرات بخشی از تولیدات به سایر کشورها و ارز آوری در این بخش
Ë Ëشبکه پخش مویرگی محصول با حمل و نقل ناوگان یخچالی به ظرفیت روزانه  200تن
Ë Ëسالن کشتار طیور به ظرفیت  6000قطعه در ساعت مجهز به ماشین آالت اتوماتیک
Ë Ëخط دو تخلیه اندرونیه  8000قطعه در ساعت
Ë Ëسالن فرآوری و بسته بندی آالیش خوراکی (جگر ،سنگدان ،دل ،پای مرغ)
Ë Ëسالن ایرچیلر(خط سرد هوایی) به طول  800متر در یک طبقه برای سردسازی عمق گوشت
مرغ تا صفر درجه ،جهت بسته بندی و باالبردن عمر ماندگاری محصول
Ë Ëسالن پیش سرد باالی صفر  100تن ،تونل انجماد به ظرفیت  100تن ،سالن نگهداری زیر
صفربه ظرفیت  2000تن ،سالن قطعه بندی مجهزبه دستگاه های برش و پوست گیر اتومات
Ë Ëواحد یخساز  20تنی و سیستم آب سردکن دو مرحله ای با ظرفیت  200متر مکعب در روز
با قابلیت تولید آب سرد صفر تا  4درجه ،واحد تصفیه آب  ROبه ظرفیت  200متر مکعب
در روز به منظور تأمین آب مصرفی با عالیترین کیفیت ،واحد تولید پودر گوشت از ضایعات
کشتارگاهی وضایعات مواد پروتئینی به ظرفیت  5000تن در سال ،تصفیه خانه بیولوژیک
برای حفظ وصیانت از محیط زیست با ظرفیت تصفیه  500مترمکعب پساب خروجی در روز
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معرفی اجمالی:

تولید محصوالت متنوع از قبیل ماست تازه چکیده ،دوغ ،شیر کاکائو ،کشک ،پنیر سفید،
کره ،خامه قنادی ،خامه صبحانه ،پنیر پیتزا و شیر پاستوریزه در بسته بندی های متنوع
فرآوری محصوالت لبنی با استاندارد های الزم  ،ایجاد اشتغال بیش از  140نفر مستقیم
در واحد ،دارا بودن زنجیره بخشی از تولید
محمد شفیع مشعوفی

(شرکت تولیدی فراورده های لبنی
بینالود نیشابور)

مدیر نمونه واحد صنایع
تبدیلی و تکمیلی لبنی

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی  /نیشابور
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 61 :سال

عملکرد :فرآوری و تولید
محصوالت متنوع لبنی
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شاخصها:

Ë Ëمحصوالت بعد از آزمایشهای متعدد با تجهیزات آزمایشگاهی به روز و پیشرفته توسط
مهندسان کنترل کیفیت مورد بررسی و پس از تایید وارد خط تولید می گردند
Ë Ëدارای خط تولید محصوالت مجهز به پیشرفته ترین ماشین آالت تولید لبنیات از برند
های معتبر جهانی
Ë Ëدارا بودن واحد تحقیق و توسعه
Ë Ëاستفاده از نیروی متخصص و آموزش مستمر نیروها
Ë Ëپرداخت به موقع هزینه های شیر دریافتی
Ë Ëتوزیع بخشی از نهاده ها و آموزش های الزم به بهره برداران در رابطه با جمع وآوری
و حمل و نقل و مسایل بهداشتی
Ë Ëدارا بودن کارگاه جانبی جهت تهیه ظروف بسته بندی

کمیته فنی

محصوالت
گواهی شده و
ارگانیک
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 -13-1سیمای کشاورزی ارگانیک
تامین "غذای کافی ،با کیفیت و ایمن"همراه با رعایت شاخص های اجتماعی و اصول محیط زیست درکشاورزی ،استراتژی

اصلی نظام کشاورزی ارگانیک است که در قالب پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین الملی مورد توجه قرار گرفته است .در هزاره
سوم ،حرکت به سمت تولید محصوالت گواهی شده و توسعه کشاورزی ارگانیک که نظام زراعی سازگار با سالمت و محیط زیست

است ،به عنوان یک استراتژی مهم مورد توجه همه دولت ها قرار دارد .در حال حاضر کشاورزی ارگانیک با تکنیک ساده درحال

افزایش محصول در بیشتر نقاط جهان می باشد که در بیشتر موارد با موفقیت همراه بوده است .بررسی در بیش از  170کشور

نشان می دهد که اجرای کشاورزی ارگانیک حتی در مناطق دور دست و فقیر از نظر منابع طبیعی ،منجر به افزایش ارزش افزوده

محصول و کاهش هزینه های تولید در کنار سالمت محصوالت شده است .موارد عینی فوق که نه در مساحت های کوچک بلكه

درسطح و تعداد بهره بردار زیاد و در مناطق مختلف شروع و در حال پیاده سازی است نشان می دهد که عملیاتی کردن کشاورزی

ارگانیک نه تنها امکان پذیر است بلكه با افزایش کمی و کاهش هزینه های تولید همراه است .کشاورزی ارگانیک ،نظام زراعی

مبتنی بر مدیریت و تعادل اکوسیستم زراعی است که بر حاصلخیزی خاک و سالمت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی صنعتی
تأکید داشته و با شرایط اجتماعی ،اقتصادی منطقه ای و محلی سازگار است .در مزارع ارگانیک ،هیچگونه ماده شیمیایی صنعتی

به کار برده نمیشود و مدیریت مزرعه بر تعادل اکوسیستم زراعی و استفاده از نهاده های درون مزرعه ای استوار است .در این
نظام عالوه بر بهره وری اقتصادی در تولید ،حفظ محیط زیست و رعایت مولفه های اجتماعی نظیر سالمت و کیفیت زندگی و
حقوق کارگران ،مصرف کنندگان و  ...مورد تاکید قرار دارد  .این فرایند در فعالیت های تولیدی مانند زراعت ،باغبانی ،مراتع ،زنبور
عسل ،پرورش دام ،آبزیان ،طیور ،شیالت و  ...دارای مقررات خاص به خود هست .در ایران نیز ،مباحث مرتبط باموضوع ارتقای

سالمت محصوالت کشاورزی ،تولید محصوالت گواهی شده و توسعه کشاورزی ارگانیک ،از سال  1348تا کنون درقالب تکالیف

قاتونی به صورت مستمر در تکالیف ازجمله بند (و) ماده  34برنامه پنجم ،بند (ز) ماده 143برنامه پنجم بند (د) ماده  14برنامه

پنجم ،بند (ج) ماده  31برنامه ششم ،بند (ت) ماده  31برنامه ششم ،بند (ت) ماده  72برنامه ششم تأکید شده است .براین اساس
ماموریت های ویژه ای در قالب برنامه ها و طرح های ملی در ابعاد ذیل در وزارت جهاد کشاورزی از جمله مؤسسه آموزش و

ترویج کشاورزی در حال پیگیری است:
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برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران  ،در چارچوب تکالیف قانونی از جمله سند ملی توسعه کشاورزی

ارگانیک ایران با چشم انداز شش درصدی کشاورزی.

برنامه محوری توسعه مدیریت تلفیقی حفاظت ازمحصول ( )IPMدر چارچوب تکالیف قانونی و برنامه امنیت و سالمت غذا

با هدف محوری کاهش مصرف نهاده های شیمیایی صنعتی با چشم انداز  25درصدی اراضی کشاورزی ایران.

برنامه محوری ترویج و توسعه کاربرد کودهای آلی و زیستی با چشم انداز جایگزینی  35درصدی شیمیایی.

برنامه محوری ترویج و توسعه تولید محصوالت گواهی شده براساس استانداردهای ملی در قالب سامانه سرگانیک.
برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی پایدار براساس برنامه کار  5ساله طرح نظام نوین ترویج کشاورزی.

ترویج و آموزش ارتقای سالمت محصوالت بر اساس استاندارد های پایه براساس مصوبات شورای عالی سالمت و امنیت غذا.

 -13-2سیمای کشاورزی ارگانیک در ایران و دنیا
تاکنون در حدود یک درصد از اراضی کشاورزی دنیا در بیش از  40میلیون هکتار درمناطق مختلف جهان به کشت ارگانیک
اختصاص دارد .در این میان بیشترین سطح زیر کشت به ترتیب به مناطق استرالیا و اقیانوسیه  ،قاره امریکا و اروپا اختصاص
داشته و دو قاره آسیا و آفریقا از سطح زیر کشت کمی نسبت به سایرین برخوردار بودهاند .تنها در کشور استرالیا حدود سه هزار
مزرعه با کشت ارگانیک مدیریت میشوند و بخش عمده تولیدات این کشور به انگلستان ،ایاالت متحده آمریکا و نیوزلند صادر
میشود .در قاره آسیا حدود سه میلیون هکتار در حدود  130هزار مزرعه تحت نظام ارگانیک قرار دارد .ایران برای اولین بار
در سال  2008میالدی به آمار رسمی ارگانیک بین المللی (دارای گواهی) اضافه شد .بیشترین محصوالت تحت کشت ارگانیک
در جهان با توجه به سطح زیر کشت آن عبارتند از زیتون ،قهوه ،میوهها و خشکبار ،انگور ،میوههای گرمسیری ،کاکائو ،مرکبات،
چای ،نیشکر و در نهایت گیاهان دارویی است .بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک ،نشان می دهد که  172کشور دارای فعالیت
در زمینه کشاورزی ارگانیک هستند که در این بین قاره امریکای شمالی دارای  ،3.1اروپا  ،11.6امریکای التین  ،6.8آفریقا 1.3و
اقیانوسیه دارای 17.3میلیون هکتار اراضی کشاورزی ارگانیک هستند .تجارت ارگانیک معادل  80میلیارد دالر در سال بوده و
تعداد کشورهای دارای مقررات ارگانیک  87کشور است  .بسیاری از کشورهای منطقه ،شامل  37کشور در آسیا معادل  79درصد
از کشور های آسیایی درسال های اخیر در حال توسعه و سرمایه گذاری در بخش ارگانیک هستند .کشور ایران ،با توجه به اين
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که به لحاظ جغرافیای طبیعی ،سیستم کشاورزی آن به صورت سنتی و پراکنده در روستاها و در قطعات کوچک پا گرفته و
کشاورزی صنعتی بطور کامل در آن استقرار نیافته است این فرصت فراهم است تا از این وضعیت برای تبدیل کشاورزی سنتی و
معمول به ارگانیک بدون مصرف هزینه زیاد و تنها با نظارت و هدایت فنی استفاده گردد و از این طریق با توجه به ارزش افزوده
این محصوالت و نیز افزایش اشتغال ،ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد .در بسیاری محصوالت کشاورزی از جمله زعفران ،زیره،
زرشک  ،عناب ،گردو  ،بادام ،انار ،عسل ،بخش مهمی از محصوالت باغبانی ،دامی و شیالتی ،پتانسل اولیه برای شروع و حضور در
نظام کشاورزی ارگانیک را دارند .درحال حاضر برخی از مهمترین محصوالتی که تحت پوشش گواهی ارگانیک قرار گرفته اند
عبارتند از :پسته ،برنج ،خرما ،انار ،زعفران ،کشمش،گیاهان دارویی ،زیتون ،انگور و برخی محصوالت جنگلی که در دوره 2008
میالدی تا کنون تحت پوشش قرار گرفته اند.
کشور ایران ازمنظر پتانسیل ارگانیگ جز کشورهای برتر دنیا محسوب می شود ولی با وجود این پتانسیل ،از منظر سطح
تحت پوشش دارای گواهی ارگانیک ،سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است به صورتی که این سطح از  15هکتار در سال
 2008میالدی شروع شد و این میزان در سال های بعدی به صورت دامنه متغیر  30000تا حدود  100.000هکتار گسترش و
دارای نوسان بوده است .نوسان (کاهش و منفی شدن سرعت رشد توسعه ارگانیک درکشور) به دلیل ضعف اعتباری و پشتیبانی
جدی برای عملیاتی شدن «سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران» (ابالغی سال  ،)1390تعدد در مراجع تصمیم گیری
و عدم استقرارکامل نظام ملی گواهی ارگانیک ،برخی رقابت های سودجویانه و نگاه تجاری به نظام ارگانیک و پایین بودن سطح
بینش و دانش ارگانیک در نهادهای تصمیم گیر بوده است .
کشور ایران از منظر سطوح اراضی کشاورزی ارگانیک(با درنظرگرفتن مزارع درحال گذار) در رتبه  85دنیا قراردارد .با محاسبه
اراضی تحت پایش در مجموع حدود 300هزار هکتار اراضی تحت برنامه محوری توسعه ارگانیک قرار دارند که از این عدد
حدود  40.000هکتار تحت گواهی و حدود  260.000هکتار تحت پایش ارگانیک قرار دارد .این در حالی است کشور ایران
از منظر پتانسیل تبدیل اراضی کشاورزی به ارگانیک ،به دلیل ویژگی ها و مزایای ناشی از نظام کشاورزی مبتنی بر تولیدات
روستایی ،دیم ،عشایری و تنوع اقلیمی و محصولی (دامی ،آبزیان ،زراعی ،باغی و  ، )...قابلیت تبدیل حداقل  10درصد از اراضی
کشاورزی به ارگانیک را داشته و در این خصوص می تواند جز  12کشور برتر دنیا قرار گیرد .این پتانسیل در بیشتر استان های
کشور از جمله کرمان ،خراسان ،لرستان ،فارس ،خوزستان،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهار محال و بختیاری،
قزوین و ...در طیف وسیعی از محصوالت وجود دارد.
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معرفی اجمالی:

استقرار سیستماتیک نظام کشاورزی ارگانیک در زنجیره کامل از مزرعه تا سفره مطابق با استاندارد ارگانیک
(اتحادیه اروپا) در سطح  350هکتار باغ پسته در یک واحد روستایی واقع در زرندیه استان مرکزی همسو با اصول
حفاظت از منابع طبیعی از جمله آب و خاک و محیط زیست در کشاورزی ،رعایت اصول اجتماعی ،برپایه برنامه

مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول ( ، )IPM.FFSاستمرار در فرایند استقرار استاندارد ارگانیک در یک دوره

 10ساله از سال 1388تا کنون ،دریافت گواهی رسمی ارگانیک اتحادیه اروپا و ...برای  700تن محصول پسته،
ثبت برند رسمی تجاری ارگانیک برای واحد تولید کشاورزی در کشور ،ایجاد اشتغال مولد ،ثبت کد ویژه اقتصادی

محمود بارانی
تولید کننده نمونه محصوالت
کشاورزی گواهی شده
(ارگانیک)

استان  /شهرستان:
مرکزی /زرندیه
دهستان /روستا:
رودشور /احمد لو
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 61 :سال

عملکرد:
1200کیلوگرم درهکتار
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صادارت محصول ارگانیک ایران به اتحادیه اروپا ،حضور مؤثر و مستمر در فعالیت ها و برنامه های ویژه ترویج و

توسعه کشاورزی ارگانیک جهاد کشاورزی و توسعه داوطلبانه کشاورزی ارگانیک در سطح محلی از مهم ترین
ویژگی های واحد تولیدی و مدیریت آقای محمود بارانی است.

شاخصها:

Ë Ëاستقرار سیستمانیک نظام کشاورزی ارگانیک در فرایند مدیریت و زنجیره کامل تولید
محصول پسته در یک دوره زمانی مستمر ده ساله از  1388در سطح  350هکتار
Ë Ëداشتن گواهی و برچسب معتبر محصول ارگانیک براساس استاندارد بین المللی اتحادیه اروپا و
تحت کنترل و بازرسی مستمر نظام ملی بازرسی ارگانیک ایران
Ë Ëثبت نشان تجاری ارگانیک در واحد کشاورزی در کشور ،دارا بودن مجوز های پایه ،شناسه های
کیفیت تجاری ،قرنطینه و تاییدیه فرایند مدیریت فنی از مراجع مرتبط از جمله سازمان غذا
و دارو ،منابع طبیعی و جهاد کشاورزی
Ë Ëدارا بودن تاییدیه و مستندات حقوقی از مراجع تخصصی مرتبط با موضوع
Ë Ëدار بودن مستندات مرتبط با فعالیت های اجتماعی ،فرهنگی ،ترویجی و آموزشی
Ë Ëانجام فعالیت های داوطلبانه برای توسعه کشاورزی ارگانیک ایران
Ë Ëرعایت مولفه های اجتماعی و ایجاد اشتغال مولد در واحد تولیدی
Ë Ëرعایت مولفه های حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در بخش کشاورزی.
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سهیل نعمتی
تولید کننده نمونه محصوالت
کشاورزی گواهی شده
(استاندارد تشویقی و ارگانیک)

استان  /شهرستان:
مازندران /بابلسر
دهستان /روستا:
بهمنمیر /کالشکال
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن 48 :سال

عملکرد:
3800کلیوگرم شالی
در هکتار

معرفی اجمالی:
آقای سهیل نعمتی از سال  1395تاکنون به صورت مستمر ،سیستماتیک و داوطلبانه فرایند
استقرار نظام کشاورزی ارگانیک مطابق با استاندارد ملی 11000ایران و همچنین پیاده سازی نظام
کنترل کیفیت تحت پوشش استاندارد تشویقی ایران را با کد  557847820ثبت شده در سامانه
سرگانیک در سطح چهار هکتار واحد زراعی را مدیریت نموده است .میانگین برداشت این مزرعه 3800
کیلو شالی در هکتار و میزان تولید در سال جاری 15200کیلو شالی بوده است .تمام فرایند تولید
و عرضه محصول تولیدی این مزرعه تحت کنترل واحد بازرسی کننده ،مدیرکنترل کیفیت،کلینیک
گیاهپزشکی و اصول کلیدی برنامه راهبردی  IPM.FFSوزارت جهادکشاورزی قرار دارد .مشارکت فعال
در برنامه های ترویجی و آموزشی از مشخصات بارز این واحد تولیدی است.

شاخصها:

Ë Ëاستقرار سیستماتیک نظام کشاورزی ارگانیک ملی ایران تحت نظام رسمی کنترل کیفیت ملی
کشور در فرایند مدیریت مزرعه در یک دوره زمانی مستمر چهار ساله از سال  1395تاکنون در
سطح چهار هکتار.
Ë Ëاستقرار الزامات و فرایند اجرایی استاندارد تشویقی ایران در واحد تولیدی همراه با نظام ارگانیک
ملی ایران.
Ë Ëاستقرار سیستم کنترل کیفیت محصول در واحد تولیدی از جمله به کارگیری مدیر کنترل کیفیت
بخش کشاورزی مورد تایید سازمان استاندارد ایران.
Ë Ëداشتن کد رهگیری ،گواهی استاندارد تشویقی از سامانه سرگانیک ایران و گواهی تطبیق مدیریت
تولید با استاندارد ملی ارگانیک.
Ë Ëثبت نشان تجاری ،دارا بودن مستندات فنی و مجوز های پایه ،شناسه کیفیت تجاری و تاییدیه
فرایند مدیریت فنی از مراجع مرتبط.
Ë Ëدارا بودن تاییدیه و مستندات حقوقی از مراجع تخصصی مرتبط با موضوع.
Ë Ëفعالیت های داوطلبانه اجتماعی ،فرهنگی ،ترویجی و آموزشی در توسعه کشاورزی ارگانیک در
سطح محلی و ملی.
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 -14-1سیمای کمیته فنی آب و خاک
آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرار گرفته است؛ بخصوص در مناطق خشک که سطــح عظیـمی از کشور

ما را دربرگرفته است .امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب برای رشد اقتصادی پایدار در زمان حـال و آینده آگاه شده اند.

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز بشر به مواد غذایی و محدودیت منـابع آب و خاک به منظور تولید مواد غذایی ،موجب نگرانی
اغلب دولت مردان جهان به ویژه کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارند شده است.ایران به دلــــیل

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود با میانگین بارندگی معادل یک سوم میانگین جهانی در زمره این کشورها قرار دارد.لذا حفظ
واحیای منـابع آب وخاک و تقویت زیرساخت های کشاورزی یکی ازحیاتی ترین و مهم ترین اولویت های بخش کشاورزی برای

استفاده بهینه و پایدار از منابع  ،ارتقاء بهره وری ،تقویت امنیت غذایی محسوب میشود .بطورکلی فعالیت های آب وخاک به
دلیل اهمیت باالی آن درحوزه های مختلف فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی مطرح می باشد .براین اساس مهم ترین

اهداف معاونت آب وخاک عبارتند از:

افزایش راندمان آبیاری ،حفاظت کمی وکیفی منابع آب وخاک ،افزایش بهره وری آب کشاورزی ،تقویت امنیت غذایی درچارچوب

تولید و توسعه پایدار

از طرفی مهمترین فعالیتهای آب وخاک درپروژه های زیرخالصه می شوند:

اجرا وتوسعه سامانه های نوین آبیاری بارویکرد آبیاری موضعی ،احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی تجهیزونوسازی

اراضی کشاورزی  ،اجرای عملیات آب وخاک درعرصه تشکل های کشاورزی  ،انتقال آب بهینه کشاورزی(طرح انتقال آب بالوله)،

مرمت واحیای قنوات وطرح های کوچک زودبازده تامین آب ،احداث وبهسازی کانالهای آبیاری عمومی ،طرح یکپارچه سازی
اراضی شالیزاری ،طرح آبیاری دشت سیستان  ،طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی غرب وشمال غرب کشور ،طرح

احیا وتوسعه اراضی  550هزارهکتاری خوزستان وایالم ،اجرای طرح ملی تعیین آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی آبی کشور

با توجه به اهمیت خاک کشاورزی که از برنامه سوم توسعه در قالب راهکارهای اجرایی برنامه سوم مورد عنایت قرار گرفته

و در برنامه پنجم توسعه در ماده  143و در برنامه ششم در قالب مواد  31و  32مد نظر می باشد اقدامات ذیل تاکنون به مورد
اجرا گذاشته شده است:
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تهیه قانون جامع خاک کشاورزی که از سال  1386در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است و تحت عنوان

قانون حفاظت از خاک کشاورزی تصویب و ابالغ گردیده است

تدوین آئین نامه اجرایی قانون حفاظت ازخاک با همکاری کلیه دستگاه های موظف درقانون مذکور

چکیده عملکرد طرح های آب و خاک:
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معرفی اجمالی:

سطح کل اراضی  540هکتار ،سطح اراضی تحت پوشش طرح تجهیز ،نوسازی و
یکپارچگی اراضی  200هکتار ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز
ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکار ترویجی ،انتقال توصیه به سایرکشاورزان

اسماعیل خواجه
تجهیز ،نوسازی و
یکپارچگی اراضی

استان  /شهرستان:
کرمان  /بافت
دهستان /روستا:
بخش مرکزی  /روداب
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 63 :سال

عملکرد:
 200هکتار تجهیز ،نوسازی
و یکپارچگی اراضی
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شاخصها:

Ë Ëمشارکت فعال با جامعه محلی و نیز مجریان طرح در اجرای بیش از  200هکتار
عملیات تجهیز و نوسازی اراضی
Ë Ëاجرای صحیح  11کیلومتر لوله گذاری در اراضی تحت پوشش طرح
Ë Ëپی گیری فعال و هماهنگی با سایر مالکین در راستای اجرای طرح
Ë Ëافزایش بهره وری آب و اعمال مدیریت صحیح پس از اجرای طرح
Ë Ëبه کارگیری مواد آلی و کود دامی برای کاهش اثرات تسطیح در سال اول اجرای
عملیات تجهیز
Ë Ëاصالح الگوی کشت پس از اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی
Ë Ëارتباط مؤثر با کارشناسان ترویج و اجرا در جهت بهبود مدیریت کشت
Ë Ëروی آوردن به کشت ارقام کم مصرف و دوره رشد کوتاه تر به منظور کاهش مصرف آب
و افزایش بهره وری تولید
Ë Ëاستفاده و مدیریت از بقایای گیاهی کشت های قبل به صورت صحیح
Ë Ëشرکت در کالس ها و دوره های آموزشی و ترویجی
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معرفی اجمالی:

سطح کل اراضی 350 :هکتار ،سطح اراضی تحت پوشش طرح انتقال آب با لوله
100هکتار ،شرکت درفعالیت های آموزشی و ترویجی ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق
و اجرا ،ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکار ترویجی ،انتقال توصیه
به سایر کشاورزان
جمال مسیح آبادی
مشارکت و اجرای سازه های
آبیاری

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی  /نیشابور
دهستان /روستا:
ریوند  /اسالمیه
سطح تحصیالت:
دیپلم

شاخصها:

Ë Ëایفای نقش تسهیلگری و هماهنگی با سایر بهره برداران برای مشارکت مؤثر برای
اجرای صحیح طرح
Ë Ëتوجه به مصرف بهینه و افزایش بهره وری آب
Ë Ëافزایش راندمان
Ë Ëرعایت الگوی کشت در جهت مصرف بهینه آب
Ë Ëپویایی و مشارکت باال درآموزش
Ë Ëافزایش تولید در واحد سطح و نیز در کل پروژه
Ë Ëهمکاری با عوامل مطالعه و اجرایی در اجرای مناسب طرح

سن 38 :سال

عملکرد:
مشارکت فعال در طرح
انتقال آب با لوله
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معرفی اجمالی:

دارای  72هکتار باغ پسته مجهز به سیستم آبیاری زیر سطحی که در این واحد
کشاورزی  65نفر کارگر به صورت دائم مشغول به کار می باشند و دارای ترمینال
اختصاصی برای ضبط و فرآوری پسته است.

حسین حسین پور
سیستم آبیاری موضعی
زیرسطحی

شاخصها:

Ë Ëبهرهوری بیشتر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد

Ë Ëاستفاده از مشاوره کارشناس آبیاری برای نگهداری و بهره برداری سیستم

Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری و توجه به توصیههای فنی طراحی سیستم و ارتباط مستمر با کارشناسان
مدیریت آب و خاک و ترویج

استان  /شهرستان:

خراسان رضوی  /مه والت
دهستان /روستا:
مه والت شمالی /بخش
شادمهر
سطح تحصیالت:
دبیرستان
سن 71 :سال

عملکرد:
افزایش راندمان کاربرد آب
از  50به بیش از
 90درصد
256

Ë Ëکاربرد صحیح کودهای دامی و مواد آلی در جهت بهبود حاصلخیزی خاک
Ë Ëافزایش راندمان آبیاری از حدود  50درصد قبل از اجرا به بیش از 90
Ë Ëکاهش برداشت آب از منابع آبی حدود  20درصد

Ë Ëپیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن

Ë Ëتوجه به مسائل زیست محیطی و حفاظت خاک از جمله کاربرد صحیح کودهای آلی و زیستی،

برنامه ریزی صحیح آبیاری ،آبیاری شبانه برای کاهش تنش و تهیه کمپوست با بقایای گیاهی
Ë Ëاعمال مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه و نیز پایش شرایط رطوبت خاک

Ë Ëپایش میزان نفوذ آب و نیز فاکتورهای پتانسیل خاک در باغ توسط کارشناس و اعمال در برنامه
ریزی مدیریت آبیاری و نگهداری باغ

Ë Ëافزایش  30درصدی محصول پس از اجرای سیستم آبیاری

Ë Ëافزایش کارایی مصرف آب( میزان کارایی  1/93کیلوگرم بر مترمکعب)

فصل 14

کمیته فنی آب و خاک

معرفی اجمالی:

سطح کل اراضی  500هکتار ،رهبرفنی ،معتمد محلی ،شرکت در فعالیت توسعه
روستا ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری
توصیه های فنی ،انتقال توصیه به سایرکشاورزان

محمدحسین دهقانی یزدی
نگهداری و بهره برداری از
قنوات

استان  /شهرستان:
یزد  /یزد
دهستان /روستا:
فهرج  /محمدآباد
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 65 :سال

عملکرد:
بهره برداری مناسب و
مشارکت فعال در مدیریت
صحیح قنات

شاخصها:

Ë Ëنگهداری مستمر قنات طی سالیان و اعمال مدیریت صحیح در نگهداری و بهره
برداری قنات داری بیش از  1000حلقه میله چاه قنات
Ë Ëتالش و پیگیری فعال در جلب مشارکت بهره برداران و نیز مشارکت بخش دولتی در
مرمت و نگهداری صحیح این سازه سنتی
Ë Ëتالش و پیگیری مداوم برای جمع آوری خودیاری
Ë Ëایجاد هماهنگی و همدلی بین بهره برداران
Ë Ëمشارکت در دوره های آموزشی  -ترویجی و فنی جهاد کشاورزی و ارتباط مستمر و
مؤثر با همکاران بخش های اجرایی و ترویجی
Ë Ëانجام عملیات بازسازی و نوسازی با کیفیت مطلوب و حضور مستمر و مشارکت فعال
هنگام انجام عملیات بازسازی
Ë Ëبازسازی مظهر قنات بر اساس شاخص های ارائه شده توسط معاونت آب و خاک
Ë Ëاستفاده از مصالح مناسب و با کیفیت در امر بازسازی
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معرفی اجمالی:

		
سطح کل اراضی 400 :هکتار
سطح اراضی تحت پوشش سازه و تاسیسات آبیاری  :فاز اول  180هکتار اجرا و فاز
دوم  130هکتار مناقصه و فاز سوم  90هکتار مناقصه ،شرکت درفعالیت های آموزشی
وترویجی ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری
توصیه های فنی ،مددکار ترویجی ،انتقال توصیه به سایرکشاورزان
حسین وکیلی فرد
نگهداری و بهره برداری
ازسازه ها و تاسیسات
آبیاری

استان  /شهرستان:
آذربایجان شرقی /سراب
دهستان /روستا:
اردالن /ارزنق
سطح تحصیالت:
زیر دیپلم
سن 47 :سال

عملکرد:
مشارکت فعال در
نگهداری سازه

258

شاخصها:

Ë Ëافزایش راندمان انتقال آب درشبکه
Ë Ëمشارکت دراجرای فنی طرح و جانمایی شبکه
Ë Ëتبدیل سیستم سنتی کانال به لوله
Ë Ëاستفاده ازلوله های یوپی وی سی
Ë Ëکاهش هزینه های اجرایی درسیستم
Ë Ëتالش درجهت توزیع آب باتوجه به نظام بهره برداری وحقابه های سهامداران طرح

فصل 14

کمیته فنی آب و خاک

معرفی اجمالی:
شرکت کشاورزی بستان ایران در سال  1353تاسیس گردید و مجموعه دامپروری و کشاروزی می باشد.
سطح اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار:ساالنه بیش از  500هکتار می باشد که عمده محصوالت
کشاورزی تولید شده به مصرف بخش دامپروری شرکت رسیده و کودهای دامی نیز در چرخه زراعت مورد
استفاده قرار می گیرد.

سیدمحمد خلیلی
سیستمآبیاری
موضعی(نوارتیپ)

استان  /شهرستان:
البرز  /نظرآباد
دهستان /روستا:
نجم آباد  /خسروآباد
سطح تحصیالت:
دکترا
سن 55 :سال

عملکرد:
اجرای سیستم آبیاری نوار
( )Tapeدر زراعت

شاخصها:

Ë Ëسهیم بودن مؤثر در سرمایه گذاری و اجرای طرح آبیاری تحت فشار
Ë Ëشناخت دستگاه ها و سامانههای آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه آن ها از
طریق به کارگیری نیروی کارشناسی متخصص
Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری طبق توصیههای فنی کارشناسان طراحی ،کارشناسان مدیریت
آب و خاک و ترویج
Ë Ëرعایت شرایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار
Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان آبیاری پس از اجرای سیستم آبیاری
Ë Ëبهبود بهره وری آب با مدیریت صحیح سیستم آبیاری
Ë Ëاصالح خاک و تسطیح بخشی از مجموعه از محل اعتبارات داخلی
Ë Ëبهبود بهره وری عوامل تولید به دلیل یکپارچگی اراضی تحت اختیار و امکان کاربرد
عوامل مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون به دلیل سطح باالی مجموعه
Ë Ëاصالح الگوی کشت بخشی از مجموعه به محصوالت کم آب نظیر زیره
Ë Ëعدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول
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معرفی اجمالی:

سطح کل اراضی  70هکتار ،سطح اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار 33هکتار،
رهبرفنی ،معتمد محلی ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز
ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکار ترویجی ،انتقال توصیه به سایرکشاورزان

صادق نبی جماعت
سیستم آبیاری بارانی
(سنتر ولینیر)

استان  /شهرستان:
قزوین /بوئین زهرا
دهستان /روستا:
سگزآباد /عصمت آباد
سطح تحصیالت :سیکل
سن 56 :سال

عملکرد:
مدیریت صحیح و نگهداری
مناسب ماشین آبیای لینیر

260

شاخصها:

Ë Ëبهره وری بیشتر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد
Ë Ëشناخت دستگاه ها و سامانههای آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه آن ها
Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری طبق توصیههای فنی کارشناسان طراحی ،کارشناسان مدیریت
آب و خاک و ترویج
Ë Ëرعایت شرایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار
Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان آبیاری
Ë Ëکاهش برداشت آب از منابع آبی
Ë Ëپیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن
Ë Ëسهیم بودن در سرمایه گذاری طرح
Ë Ëاعمال مدیریت مناسب در نگهداری و بهره برداری و حفاظت ماشین آبیاری
Ë Ëعدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول

فصل 14

کمیته فنی آب و خاک

معرفی اجمالی:

سطح اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار  261.5هکتار ،ارتباط مستقیم با کارشناسان
تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی

صفورا خزاعی
سیستم آبیاری قرقره ای و
ویلموو

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی  /تربت
حیدریه
دهستان /روستا:
باالرخ  /درخت سنجد
سطح تحصیالت :لیسانس

شاخصها:

Ë Ëبهرهوری بیشتر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد
Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری طبق توصیههای فنی کارشناسان طراحی ،کارشناسان مدیریت
آب و خاک و ترویج
Ë Ëرعایت شرایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار
Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان آبیاری
Ë Ëکاهش برداشت آب از منابع آبی
Ë Ëپیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن
Ë Ëسهیم بودن در سرمایه گذاری طرح
Ë Ëعدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول

سن 33 :سال

عملکرد:
مدیریت مناسب سیستم
آبیای بارانی
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معرفی اجمالی:

سطح اراضی تحت پوشش طرح انتقال آب با لوله  220هکتار ،رهبرفنی ،معتمد محلی،
عضو تعاونی ،شرکت درفعالیت توسعه روستا ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق واجرا،
ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکار ترویجی ،انتقال توصیه به
سایر کشاورزان

عادل داراب نژادی
نگهداری و بهره برداری
طرح انتقال آب بالوله

استان  /شهرستان:
کهگیلویه و بویراحمد /دنا
دهستان /روستا:
دنا  /بیاره
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 44 :سال

عملکرد:
 220هکتار انتقال
آب با لوله

262

شاخصها:

Ë Ëمشارکت باال درنگهداری و بهره برداری ازطرح
Ë Ëبهبود مدیریت باغ پس از اجرای طرح و افزایش محصول
Ë Ëاحیای خط انتقال بعد از زلزله یاسوج
Ë Ëاجرای روش های نوین آبیاری بعد از اجرای خط انتقال آب
Ë Ëنگهداری درشرایط توپوگرافی کوهستانی و سخت
Ë Ëاعتمادسازی و مشارکت دهی سهامداران درطرح

فصل 14

کمیته فنی آب و خاک

معرفی اجمالی:

سطح کل اراضی  7/3هکتار ،سطح اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی
 7/3هکتار ،بکارگیری توصیه های فنی ،انتقال توصیه به سایر کشاورزان

عبداهلل پریدار
نگهداری و بهره برداری
ازشبکه های آبیاری وزهکشی

استان  /شهرستان:
آذربایجان غربی  /پیرانشهر

شاخصها:

Ë Ëازرده خارج کردن سیستم چاه به منظورکاهش مصرف آب های زیرزمینی
Ë Ëمشارکت باال دراجرای پروژه رودخانه های مرزی درطرح پیرانشهر
 Ë Ëکشاورزی حفاظتی
Ë Ëتحصیالت متناسب
Ë Ëاطالعات مناسب کشاورزی
Ë Ëتغییر الگوی کشت

دهستان /روستا:
الهیجان  /دربکه
سطح تحصیالت :لیسانس
سن 47 :سال

عملکرد:
نگهداری مناسب شبکه و
مشارکت فعال
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معرفی اجمالی:

سطح اراضی تحت پوشش آبیاری کم فشار 69/3هکتار،رهبرفنی ،معتمد محلی ،شرکت
درفعالیت توسعه روستا ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز
ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکار ترویجی

کوروش مبارکی
سیستم آبیاری کم فشار

استان  /شهرستان:
سیستان وبلوچستان/نیکشهر
دهستان /روستا:
الشارشمالی /عیسی آباد
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن 43 :سال

عملکرد:
اجرا و مدیریت سیستم کم
فشار در نخلستان

264

شاخصها:

Ë Ëمدیریت بهینه آبیاری طبق توصیههای فنی کارشناسان طراحی ،کارشناسان مدیریت
آب و خاک و ترویج
Ë Ëبهبود سیستم آبیاری و مدیریت آب در جهت احیا و بهبود شرایط نخلستان موجود
Ë Ëکاهش آب مصرفی پس از اجرای طرح از طریق بهینه سازی مدیریت آبیاری و نیز
افزایش راندمان انتقال
Ë Ëرعایت اصول مدیریت باغ و توجه به مسائل زیست محیطی
Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان آبیاری
Ë Ëکاهش برداشت آب از منابع آبی
Ë Ëپیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن
Ë Ëسهیم بودن در سرمایه گذاری طرح
Ë Ëعدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول

فصل 14

کمیته فنی آب و خاک

معرفی اجمالی:
سطح اراضی تحت پوشش طرح انتقال آب با لوله 120هکتار ،رهبرفنی

ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری
توصیه های فنی ،مددکارترویجی ،انتقال توصیه به سایر کشاورزان

محمد صدیق
مشارکت و اجرای طرح انتقال
آب با لوله

استان  /شهرستان:
قم  /قم

شاخصها:

Ë Ëمشارکت باال دراحداث خط لوله
Ë Ëاجرای باکیفیت خط انتقال
Ë Ëافزایش راندمان آبیاری
Ë Ëاجرای سیستم نوین آبیاری
Ë Ëافزایش تولید محصول
Ë Ëرعایت الگوی کشت

دهستان /روستا:
جعفرآباد /علی آبادانقالب
سطحتحصیالت:
فوق دیپلم
سن 36 :سال

عملکرد:
مشارکت در اجرای
 120هکتار انتقال آب

265

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:

سطح اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار 170 :هکتار ،رهبرفنی ،معتمد محلی،
عضو تعاونی ،شرکت درفعالیت توسعه روستا ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا،
ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکار ترویجی ،انتقال توصیه به
سایر کشاورزان
محمد شریف همائی
مرادپور
سیستم آبیاری
بارانی(کالسیک ثابت)

استان  /شهرستان:
زنجان  /خدابنده
دهستان /روستا:
توپقره  /توپقره
سطح تحصیالت:
کارشناسی زراعت
سن 56 :سال

عملکرد:
مدیریت بارانی کالسیک در
سطح  170هکتار
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شاخصها:

Ë Ëسهیم بودن در سرمایه گذاری طرح
Ë Ëشناخت دستگاه ها و سامانههای آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه آن ها
Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری طبق توصیههای فنی کارشناسان طراحی ،کارشناسان مدیریت
آب و خاک و ترویج
Ë Ëرعایت شرایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار
Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان آبیاری
Ë Ëکاهش برداشت آب از منابع آبی
Ë Ëپیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن
Ë Ëبهره وری بیشتر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد
Ë Ëاستفاده صحیح از سیستم
Ë Ëعدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول

فصل 14

کمیته فنی آب و خاک

معرفی اجمالی:

سطح اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار 90هکتار ،رهبرفنی ،معتمد محلی ،عضو
تعاونی ،شرکت درفعالیت توسعه روستا ،ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا،
ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری توصیه های فنی ،مددکارترویجی ،انتقال توصیه به
سایر کشاورزان

محمود فالح
سیستم آبیاری موضعی
(روسطحی)

استان  /شهرستان:
کرمان  /رفسنجان
دهستان /روستا:
بهرمان  /بخش نوق
سطحتحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 71 :سال

عملکرد:
 90هکتار موضعی روسطحی

شاخصها:

Ë Ëکاهش برداشت آب از منابع آبی
Ë Ëشناخت دستگاه ها و سامانههای آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه آنها
Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری طبق توصیههای فنی کارشناسان طراحی ،کارشناسان مدیریت
آب و خاک و ترویج
Ë Ëرعایت شرایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار
Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان آبیاری و همچنین کاهش مصرف انرژی
Ë Ëبهرهوری بیشتر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد
Ë Ëپیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن
Ë Ëسهیم بودن در سرمایه گذاری طرح
Ë Ëاستفاده از سیستم آبیاری به طور صحیح و اصولی
Ë Ëعدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول
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معرفی اجمالی:

سطح کل اراضی روستا  1185هکتار شالیزار ،مساحت طرح  244هکتار ،رهبر فنی،
ارتباط مستقیم با کارشناسان تحقیق و اجرا ،ارتباط با مراکز ترویجی ،بکارگیری توصیه های
فنی ،مددکارترویجی ،انتقال توصیه به سایر کشاورزان

مهدی بدخشانیان فرد
مشارکت دراحداث
و بهسازی سازه ها و
تاسیسات آبیاری

استان  /شهرستان:
مازندران /بابلسر
دهستان /روستا:
عزیزک /عزیزک
سطح تحصیالت :دیپلم
سن 56 :سال

عملکرد:
 244هکتار بهسازی
سازه های آبیاری
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شاخصها:

Ë Ëمشارکت باال دراحداث شبکه
Ë Ëاجرای باکیفیت شبکه
Ë Ëبازچرخانی آب درشبکه زهکشی
Ë Ëاستفاده ازمصالح مرغوب و استاندارد دراجرای طرح
Ë Ëبهره وری مناسب
Ë Ëافزایش راندمان آبیاری

15
کمیته فنی
تشکل های

کشاورزی و منابع طبیعی
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 -15-1سیمای تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی
سازماندهی اقشار مختلف جامعه در قالب گروه ها و تشکل های مختلف از گامهای اساسی برای توانمندسازی جوامع محلي،

رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایدار روستايي و کشاورزی است .به همین دلیل ،سال هاست که ساماندهی بهرهبرداران،

تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی در قالب انواع تشکلها در دستور کار قرار گرفته است .افراد از این طریق میتوانند به

نحو مناسبتری نیازها و انتظارات خود را به دستگاه های دولتی و مراجع ذی ربط منتقل کنند و پیگیریهای الزم را برای تحقق

آنها بهعمل آورند .تعاونی ها و تشکلهای توانمند عالوه بر رونق کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان ،میتوانند به عنوان ابزاری
در جهت كاهش تصديگري دولت و سپردن امور کشاورزان و روستاییان به خود آنان ،فراهم نمودن زمینه مناسب برای مشارکت
سازمانیافته مردم در اداره امور جامعه محلی ،ایجاد مجرای مناسبی برای برقراری ارتباط و تعامل بین بهرهبرداران و دستگاه های

دولتی ذیربط ،توسعه مردم ساالری و تحقق جامعه مدنی ،افزايش توان اقتصادي ،توسعه نوآوري و خالقيت در بخشهاي
بازرگاني و توليدي کشاورزی ،تسهیل پذیرش فناوریهای نوین و به کارگیری منابع انسانی در بخش کشاورزی و بسیاری منافع
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دیگر در جوامع روستایی ایفای نقش نمایند که در نهایت ،مجموعه این عوامل می تواند منجر به

توانمندسازی و پایداری جوامع روستایی و بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور گردد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی که با هدف ایجاد ،سازماندهی ،ساماندهی ،کارآمدسازی و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و

تشکل های روستایی و کشاورزی و سایر تشکل های مربوط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور از حدود پنج دهه قبل شکل

گرفت ،هم اکنون به عنوان متولی قانونی ایجاد ،تثبیت و توسعه تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی ،ظرفیت گسترده ای در

حوزه تعاونی ها و تشکل ها دارد که از جمله این توانمندی ها می توان به مواردی چون 2775 :شرکت تعاونی روستایی در قالب
 311اتحادیه شهرستانی 31 ،اتحادیه استانی و  4280019نفر عضو در  46300پهنه روستایی؛  1957شرکت تعاونی کشاورزی،

 115اتحادیه تعاونی کشاورزی و  1051389نفر عضو؛  307شرکت تعاونی روستایی زنان در  1845روستا با حدود  60هزار نفر
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عضو؛  1415شرکت تعاونی تولید روستایی با  30اتحادیه استانی و  37اتحادیه شهرستانی با  415878نفر عضو در  6363نقطه
روستایی؛ نهادسازی حقوق صنفی کشاورزان در قالب  1255تشکل و نظام صنفی با  1114703عضو در سراسر کشور بهعنوان
سرمایه اجتماعی بخش کشاورزی و  13اتحادیه سراسری و ملی جهت هدایت و نظارت بر این شبکه وسیع اشاره کرد.

از طرفی ،در دهه چهارم انقالب که به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است ،برای توجه به روستا که از یک طرف

بهعنوان کانون اصلی تولید برای پیشرفت و توسعه و از طرف دیگر به عنوان کانون جمعیتی برای گسترش عدالت اجتماعی است،
شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی می توانند با سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردم و ایجاد یکپارچگی ،همگرایی و
تجانس ،فرآیند انزوای اجتماعی را کم و مشارکت اجتماعی را گسترش دهند .در بعد اقتصادی نیز این نوع تعاونی ها می توانند،
اقتصاد کشاورزی را به معنی واقعی به اقتصاد روستایی تبدیل و در واقع ،بین قابلیت (توانایی به دست آوردن) و کارکرد (دستاورد)
تعادل ایجاد کنند .شبکه تحت پوشش این سازمان قادر است از طریق خوداتکایی و تکمیل زنجیره تأمین ،تولید ،ارزش ،عرضه

و بازاررسانی محصوالت ،حذف واسطه ها و تربیت نیروی کارآمد ،خدمات اجتماعی و اقتصادی شایان توجهی ارائه نماید و یک
الگوی کامل از کشاورزی پیشرفته شامل برنامه ریزی و مدیریت هماهنگ حلقه های زنجیره تولید محصوالت کشاورزی ارائه دهد.

شبکه تعاونیهای عشایری

شبکه تعاونیهای عشایری در سال  1361با هدف تامین نیازمندیهای جامعه عشایری در امور مرتبط با تامین نهادههای

دامی و تولیدی ،کاالهای اساسی ،خرید و فروش محصوالت تولیدی و ارائه خدمات تخصصی و مشارکتی در ساماندهی به صنایع

و تولیدات جانبی عشایر با مشارکت اعضا تشکیل شد .با توجه به پوشش کامل مناطق عشایری توسط تشکلهای مذکور و وجود

 215شرکت تعاونی 21 ،اتحادیه استانی و یک اتحادیه مرکزی در کشور با  762نفر پرسنل با ظرفیت کارشناسی مناسب در امور
دام و تولیدات دامی و امکانات زیربنایی ،مشارکتپذیری خوب جامعه عشایری و اعتماد آنها به این شبکه تاکنون خدمات قابل
توجهی ارائه نموده است .با توجه به وظایف اساسنامهای این تشکلها در بهسازی امور تولیدی آنها در جهت افزایش بهرهوری و
ارتقاء سطح درآمد و معیشت این جامعه و ظرفیتهای بالقوه موجود شامل  28درصد دام سبک 20 ،درصد گوشت قرمز کشور،

 35درصد صنایع دستی و عضویت بیش از  350هزار بهرهبردار در تشکلهای عشایری و حمایت مالی و تسهیالتی صندوق توسعه
بخش عشایری بهدلیل عضویت تشکلهای عشایری در صندوق مذکور و نقش موثر این صندوق در تامین منابع مالی و فراهم بودن
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زمینه تنوعبخشی به تولیدات در مناطق عشایری بهدلیل تخصیص  5درصد از محصوالت کشاورزی کشور ،از طرفی وجود

ناوگان حمل و نقل ،دهها دستگاه ماشینآالت سبک و سنگین ،بازاریابی و بازاررسانی تولیدات و وجود نیروهای متخصص در زمینه
دام و تولیدات سالم ،نقش موثری را در تامین امنیت غذایی کشور ایفا مینماید.

تعاونیهای منابع طبیعی و آبخیزداری
ی تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف کمک به حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست ،افزایش
شرکتها 

مشارکتهای مردمی در اجرای طرحها و پروژههای منابع طبیعی ،کاهش تصدیگری دولتی در بخشهای اقتصادی  -اجتماعی،
ایجاد اشتغال و بهبود معیشت و شرایط اقتصادی اعضا ،پایداری جمعیت و کاهش مهاجرت ،ارتقاء سطح کیفی تولیدات و بهبود

روشهای تبدیل و بستهبندی محصوالت تولیدی ،آموزش و توانمندسازی بهرهبرداران ،بسیج سرمایههای فکری و مادی اعضا و
ارتقاء دانش و مهارت آنها در زمینه ایجاد مشاغل جایگزین دامداری و کاهش فشار بر عرصههای منابع طبیعی در کشور ایجاد

ت تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری با بیش از  91هزار عضو
و در حال فعالیت میباشند .در حال حاضر ،در حدود  1366شرک 

در کشور وجود دارد که از این تعداد 1042 ،شرکت با قوانین و مقررات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و  324مورد با قوانین
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاسیس شدهاند که در زمینههای مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری ،مرتعداری ،بهرهبرداری

از جنگل ،جنگلداری و جنگلکاری ،بهرهبرداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع ،گیاهان دارویی ،زراعت چوب ،تولید نهال و

غیره در حال فعالیت هستند.
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معرفی اجمالی:

«شرکت کشت و صنعت جیرفت» در سال  1352با هدف انجام عملیات کشاورزی و دامداری نوین و نیز
راه  اندازی صنایع جنبی و تکمیلی ،جهت تولید فرآورده  های کشاورزی و دامی در قالب یک نظام بهره  برداری
پیشرفته ایجاد گردید .عمده فعالیت شرکت از سال  1356با تولید محصوالت باغی ،زراعی و دامی آغاز و بعد از
انقالب شکوهمند اسالمی نیز این فعالیت ها با تمرکز بیشتر بر توسعه باغ های مرکبات و نخیالت ادامه یافته است.
در چند ساله اخیر با بهره گیری از سیستم  های نوین آبیاری ،فعالیت های زراعی شرکت در ابعاد گسترده تری
از منظر فنی و سطح زیر کشت ادامه یافته است ،اعم فعالیتهای شرکت در حال حاضر ،تولید محصوالت باغی
گرمسیری مانند مرکبات (پرتقال ،نارنگی و گریپفروت) ،خرما و محصوالت جالیزی (سیبزمینی و پیاز) است.
شرکت کشت و صنعت جیرفت
(سید عبدالرضا نجفی موسوی)

شرکت کشت و صنعت
نمونه کشاورزی

استان  /شهرستان:
جنوب استان کرمان /
جیرفت
سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 61 :سال
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شاخصها:

Ë Ëبزرگترین واحد تولیدکننده مرکبات کشور با برخورداری از  1400هکتار باغ مرکبات شامل پرتقال،
نارنگی ،گریپ فروت و لیمو با ظرفیت تولید  25هزار تن در سال
Ë Ëبرخورداری از  190هکتار باغ خرما مجهز به سامانه آبیاری قطره ای
Ë Ëپیشگام و بزرگترین واحد یکپارچه سامانه آبیاری تحتفشار که پس از انتقال آب به سطح زمین،
به صورت شبکه به یکدیگر متصل میگردند
Ë Ëکشت محصوالت زراعی از جمله سیب زمینی و پیاز در سطح  800هکتار اراضی تسطیح شده و
مجهز به سامانه های آبیاری تحتفشار و به ویژه با تولید محصوالت یادشده خارج از فصل ،نقش
مهمی در تنظیم بازار ایفا کرده است
Ë Ëانجام عملیات تولید با استفاده دانش و فناوری روز و بهره گیری از ظرفیتهای علمی و کارشناسی
Ë Ëدارا بودن واحد فرآوری و بسته بندی خرما ،سردخانه با ظرفیت  1200تن ،واحد سورتینگ مرکبات
با ظرفیت  8تن در ساعت ،واحد سورتینگ سیبزمینی و واحد تولید سبد میوه در سایزهای مختلف
Ë Ëجایگزینی و اصالح و بهسازی باغات مرکبات
Ë Ëاجرای طرح های توسعه باغات جدید از جمله انگور و انبه
Ë Ëارتباط تنگاتنگ با واحدهای ترویج و تحقیقات کشاورزی
Ë Ëداشتن برنامه های توسعه ای در زمینه توسعه ماشین آالت ،توسعه ظرفیت دامپروری ،راه اندازی
صنایع تکمیلی و احداث گلخانه در آینده
Ë Ëاشتغال زایی پایدار در منطقه

فصل 15

کمیته تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی اجمالی:

در راستای اجرای قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی« ،شرکت سهامی زراعی گلپایگان» در سال 1347
تأسیس شد و هماکنون  3200هکتار اراضی کشاورزی در اختیار دارد و در زمینههای مختلف زراعی ،باغی و دام
سنگین و سبک و خوراک دام در حال فعالیت میباشد .از سال تأسیس تاکنون ،اساس کار این شرکت کشاورزی بوده
و تکمیل زنجیره تولید ،باال بردن میزان تولید ،کاهش هزینه های تولید ،مدیریت علمی کشاورزی ،استفاده بهینه از
منابع تولیدی و افزایش درآمد سهامداران از برنامههای ثابت این شرکت بوده است.

شاخصها:
شرکت سهامی زراعی گلپایگان
(بهرام کریمی علویجه)

شرکت سهامی زراعی نمونه

استان  /شهرستان:
اصفهان  /گلپایگان
سطحتحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 48 :سال

Ë Ëبرخورداری از کادر مدیریتی و اجرایی با تخصص و تجربه باال
Ë Ëبهرهبرداری بهینه از منابع آبوخاک و تحت پوشش قرار داشتن بخش عمده ای از اراضی شرکت بهوسیله
سامانههای آبیاری تحتفشار
Ë Ëتولید محصوالت زراعی با عملکرد باالتر از میانگین منطقه با استفاده از روش های نوین تولید و رعایت
اصول پایداری
Ë Ëبرخورداری از گاوداری  1600رأسی در دو گله  1200رأس هلشتاین و  400رأسی براون سوئیس (بزرگترین
گله نژاد براون سوئیس در کشور) با تولید شیر  8500تن در سال
Ë Ëدارا بودن گله گوسفند  3500رأسی قزل و اصالح نژاد گله
Ë Ëدارا بودن کارخانه خوراک دام با هدف تأمین کلیه خوراک مورد نیاز واحدهای دامداری شرکت و فروش مازاد آن
Ë Ëپیشگام در عرصه استفاده بهینه از فضوالت دامی با اجرای طرح سپتینگ کود دامی در فرایند تولید بیوگاز ،کود
مایع ،آب تصفیهشده سالم و کود کمپوست برای اولین بار در کشور در حیطه شرکتهای سهامی زراعی
Ë Ëایجاد اشتغال پایدار و اثرگذاری اجتماعی  -اقتصادی در توسعه منطقه
Ë Ëمشارکت فعال در اجرای طرحهای آموزشی  -ترویجی و ایجاد نقش الگویی در بهرهبرداران منطقه
Ë Ëتوسعه فعالیت های جدید در زمینه ایجاد گلخانه و توسعه کشت محصوالت جدید
Ë Ëتغییر الگوی کشت به سمت محصوالت کمآببر و سازگار با تغییر اقلیم
Ë Ëاصالح ،مرمت و توسعه زیرساختها ،امکانات و تجهیزات شرکت از قبیل بهروزرسانی سیستم شیردوشی و
تجهیز کارخانه خوراک دام
Ë Ëاجرای مصوبه مجمع در خصوص توزیع سود سهام بالفاصله بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه و
تسویه آن
Ë Ëداشتن برنامه های توسعه ای شامل لوله گذاری بین استخرهای ذخیره آب شرکت ،پیگیری اصالح الگوی
کشت و اصالح تأسیسات و تجهیزات فرسوده
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معرفی اجمالی:

« شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله» در سال  1379توسط تعدادي از كشاورزان پيشرو شهرستان اراك
تأسیس شد .این شرکت با تحت پوشش قرار دادن حدود  10هزار هکتار اراضی کشاورزی ،فعالیتهای متنوعی
در زمینه تولید بذر اصالح شده گندم ،گیاهان دارویی ،ارائه خدمات فنی و بازرگانی در زمینه تولید محصوالت
کشاورزی و نهادههای تولیدی ،نظارت مستمر فنی بر مزارع و بازاریابی محصوالت تولیدی انجام میدهد و خدمات
متعددی به اعضا و دیگر بهرهبرداران ارائه میدهد.

شاخصها:
شرکت تعاونی تولید روستایی
هفتاد قله
(حمید نادری)

شرکت تعاونی تولید نمونه
روستایی

استان  /شهرستان:
مرکزی  /اراک

سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن 43 :سال
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Ë Ëفعالیت گسترده در سطح شهرستان اراک و استان
Ë Ëبرخورداری از تیم مدیریتی و کارشناسی با تجربه و ساختار اداری و تشکیالتی مناسب و ثبات مدیریتی
Ë Ëبهرهبرداری بهینه از منابع آبوخاک با تحت پوشش قرار داشتن بخش عمدهای از اراضی شرکت بهوسیله
سامانههای آبیاری تحتفشار
Ë Ëپیشرو بودن اعضای شرکت و مکانیزه کامل بودن مزارع تحت پوشش
Ë Ëارائه آموزشهای نوین و تخصصی به اعضا و نظارت مستمر بر مزارع تحت پوشش
Ë Ëافزایش کمی و کیفی محصوالت تولیدی اعضای شرکت نسبت به سایر کشاورزان منطقه
Ë Ëارائه الگوی کشت به کشاورزان عضو و تغییر الگوی کشت متناسب با تغییر اقلیم (توسعه گیاهان دارویی و
جایگزین کشتهای مرسوم)
Ë Ëتولید و فرآوری تخصصی بذر گندم و جو در طبقات مختلف با استاندارد و کیفیت باال
Ë Ëاجرای کشاورزی قراردادی با کارخانجات قند و صنایع غذایی
ËËبرخورداری از کلینیک گیا ه پزشکی ،آزمایشگاه بذر ،فروشگاه نهاد ه های کشاورزی ،کارگزاری بیمه
محصوالت کشاورزی
Ë Ëارائه خدمات مشاورهای حقوقی مورد نیاز اعضا توسط وکیل شرکت
Ë Ëارائه خدمات مشاورهای مالی و مالیاتی به اعضا توسط امور مالی شرکت
Ë Ëبازاررسانی محصوالت تولیدی اعضا
Ë Ëتأمین نهادههای کشاورزی مورد نیاز اعضا و برخورداری از جایگاه برند مطلوب در بین اعضا و دیگر بهرهبرداران
Ë Ëاحداث مزارع الگویی با مشارکت با بخشهای تحقیقات و ترویج کشاورزی
Ë Ëاجرای طرحها و برنامههای توسعهای از جمله احداث  850مترمربع ساختمان اداری و تجاری در  5طبقه (در
دست ساخت)
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معرفی اجمالی:

« شرکت تعاونی کشاورزی نلک طرقبه شاندیز» با هدف ارائه خدمات به کشاورزان شهرستان طرقبه شاندیز در
سال  ۸۴تاسیس شد .این شرکت در حال حاضر بیش از  1200نفر عضو دارد که با انجام فعالیتهای متعدی در
زمینه بازرگانی خوراک دام و طیور ،ارائه خدمات فنی دام و طیور ،بازرگانی خشکبار ،توزیع نهادههای کشاورزی ،خرید
محصوالت تولیدی کشاورزی ،فرآوری و بستهبندی لبنیات به اعضای خود ارائه خدمات مینماید و سبب ایجاد اشتغال
برای جوانان بومی و متخصص شهرستان در حوزه های کاری شرکت شده است.

شاخصها:
شرکت تعاونی کشاورزی نلک
طرقبه شاندیز
(سید حسین موسوینژاد طرقبه)

شرکت تعاونی کشاورزی نمونه

استان  /شهرستان:
خراسان رضوی  /طرقبه
شاندیز

سطحتحصیالت:
کارشناسی
سن 38 :سال

Ë Ëبکارگیری كارشناسان مرتبط با نوع فعاليت شركت از قبيل دامپروري ،پرورش طيور،
گياه پزشكی ،دامپزشكی ،زراعت ،مديريت بازرگاني و حسابداري جهت ارائه مشاورههای فنی
و تخصصی الزم به اعضا
Ë Ëراهاندازي مركز فروش نهالهاي مثمر و غيرمثمر توليدي اعضاي شركت و توزيع بين ساير
اعضا و دیگر مشتريان
Ë Ëراهاندازي كارگاه توليد لبنيات سنتي و خريد شير توليدي اعضا و فرآوری و تولید
محصوالت لبنی
Ë Ëدارا بودن واحد ميوه خشككنی با ظرفيت ورودي يك تن ميوه روزانه در جهت افزايش
بهرهوري و جلوگيري از هدر رفت محصوالت ترهبار توليدي اعضا و سایر بهرهبرداران
Ë Ëتأمین و توزیع نهادههای کشاورزی مورد نیاز اعضا
Ë Ëراهاندازی واحد کلینیک گیاهپزشکی و فروشگاه سم ،کود و بذر
Ë Ëراهاندازی واحد خرید توافقی خشکبار تولیدی اعضا و دیگر بهرهبرداران.
Ë Ëراه اندازی انبار توزیع خوراک دام و طیور و کارگاه تولید دان مرغ و آسیاب غالت
Ë Ëراهاندازی واحد تولید لبنیات با استفاده از ظرفیت خالی سایر کارخانهها و ارائه محصوالت
تولیدی با برند شرکت (نلک)
Ë Ëراه اندازی سه فروشگاه لبنی در سطح شهر طرقبه با هدف عرضه و فروش محصوالت
بسته بندی شده در کارخانه و همچنین ،محصوالت سنتی و تولیدی کارگاه نلک
279

سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:
«شرکت تعاونی روستایی وزیر» در سال  1344در استان کردستان ،شهرستان دیواندره و روستای
وزیر تأسیس شده است .این شرکت  15روستا را تحت پوشش دارد .تنوع ف ّعالیتهای سودآور و خدمات
و سرمایهگذاری حساب شده از جمله دستاوردهای این شرکت تعاونی روستایی است .تالشهای مستمر
و شبانهروزی آقای احمدی عالوه بر موفقیت شرکت ،او را به یک رهبر و معتمد محلی تبدیل کرده
است .بهرهگیری مؤثر از تسهیالت و احداث سیلوی  20هزار تنی از جمله مهمترین موفقیتهای این
شرکت تعاونی روستایی است.
شرکت تعاونی روستایی وزیر
(اسعد احمدی)

شرکت تعاونی روستایی
نمونه

استان  /شهرستان:
کردستان /دیواندره
دهستان /روستا:
وزیر
سطح تحصیالت:
کاردانی
سن 43 :سال

280

شاخصها:

Ë Ëتولید و فرآوری بیش از  2000تن بذر گندم و توزیع آن در میان کشاورزان منطقه و اعضا
Ë Ëدارا بودن مرکز جمعآوری شیر و خرید بیش از  2000تن شیر از کشاورزان منطقه در سال  1397و
تبدیل آن به پنیر و کره و اشتغالزایی برای  3نفر
Ë Ëتوزیع سوخت به میزان بیش از  2میلیون لیتر نفت خام 15 ،هزار لیتر گازوئیل و بیش از  2هزار
عدد کپسول گاز در  15روستای حوزه عمل
Ë Ëاخذ کارگزاری بیمه اجتماعی عشایری و روستایی توسط شرکت و عضویت  1200نفر از کشاورزان
 17روستای همجوار
Ë Ëاجرای کشت مشارکتی و قراردادی و تولید  58هزار تن چغندرقند و بذر گندم
Ë Ëاخذ مجوز تولید و فرآوری بذر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و توزیع  220تن بذر
مادری در سال 97
Ë Ëاحداث سیلوی  20هزار تنی برای اعضا و کشاورزان منطقه
Ë Ëدارا بودن کارگاه بلوکزنی برای ایجاد درآمد و رفع نیاز منطقه
Ë Ëحمایت از اعضای فقیر در قالب تسهیالت صندوق اعتباری و توجه ویژه به زنان روستایی در
زمینه تسهیالت
Ë Ëهمکاری و تعامل مؤثر با جهاد کشاورزی از جمله در تعیین نیازهای آموزشی  -ترویجی روستاهای
ح ایکاردا ،کشت محصوالت و ارقام جدید و غیره
تحت پوشش ،اجرای کشاورزی حفاظتی در طر 
Ë Ëاقدام در جهت تکمیل زنجیره تولید در طرحهای تولید پنیر سنتی و تولید و فرآوری بذر گندم
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معرفی اجمالی:

«شرکت تعاونی روستایی قپان علیا» در استان گلستان ،شهرستان کالله مستقر و دارای  1100عضو و  12گروه
تعاونی است .این شرکت توانسته است با همدلی و از خودگذشتگی هیأت مدیره و بهرهگیری از تالش شبانهروزی
مدیرعامل جوان تحصیل کرده خود علیرغم دورافتادگی منطقه تحت پوشش ،خدمات بسیار مؤثری به اعضا و جامعه
کشاورزی اطراف خود ارائه دهد .تنوع فعالیتها و خدمات ،سرمایهگذاری حساب شده و بهرهگیری مؤثر از تسهیالت از
جمله ویژگیهای شاخص شرکت تعاونی روستایی قپان علیا است .آقای مهندس صفری مدیرعامل این شرکت معتقد
است امروزه« :با سواد کسی است که بتواند تغییر ایجاد کند».
شرکت تعاونی روستایی قپان
علیا
(محمدحامد صفری)

شرکت تعاونی روستایی نمونه

استان  /شهرستان:
گلستان /کالله
دهستان /روستا:
قپان علیا
سطحتحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 34 :سال

شاخصها:

Ë Ëاحداث انبار چند منظوره مکانیزه  5000تنی
Ë Ëخرید و فروش محصوالت کشاورزی و تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی از محل اعتبارات منابع داخلی و
درآمد شرکت تعاونی
Ë Ëآموزش و ترویج اعضا و بهرهبرداران عضو تعاونی درخصوص تغییر الگوی کشت و توسعه کشت دانه روغنی کلزا
Ë Ëخرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی به میزان  5هزار تن گندم و  13هزار تن کلزا در یک فصل زراعی
Ë Ëتأمین و توزیع نهادههای کشاورزی از جمله انواع بذور گندم ،کلزا و جو ،انواع کود و سموم با همکاری جهاد
کشاورزی شهرستان
Ë Ëتأمین و توزیع نهادههای دامی از جمله جو و سبوس برای روستاهای حوزه عمل شرکت به میزان  1000تن
در مناطق دور از مرکز شهرستان با هدف حذف واسطههای غیرضرور و با اخذ عاملیت از اتحادیه دامداران استان
Ë Ëتوجه به آموزش و ترویج با همکاری مؤثر با جهاد کشاورزی در ارائه آموزشهای مورد نیاز کشاورزان؛
Ë Ëافزایش سرمایه شرکت تعاونی نزد صندوق توسعه بخش کشاورزی به میزان  10برابر نسبت به گذشته
Ë Ëبیمه محصوالت کشاورزی و انجام خدمات بیمهای به شکل گسترده در روستاهای حوزه عمل
Ë Ëتأمین سوخت ماشینآالت کشاورزی و منازل روستاهای حوزه عمل از قبیل نفت سفید و سیلندر گاز
مایع و نفت گاز
Ë Ëمشارکت در طرحهای درآمدزا با تعاونیها و اتحادیههای دیگر از قبیل ایستگاه سیلندر پرکنی گاز مایع ،بوجاری
بذرگندم ،و تاالر و رستوران
Ë Ëجلب اعتماد اعضا از طریق توزیع سود سهام در بین آنها
Ë Ëاداره شرکت با استفاده بهینه از نیروی انسانی
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معرفی اجمالی:



«شرکت تعاونی روستایی زنان آفتابگردان کویر شهرستان اصفهان» در سال  1387در روستای مالواجرد بخش جرقویه
علیا تأسیس شد .این شرکت با جلب مشارکت فعال اعضا و انجام فعالیتهای متعدد تولیدی و خدماتی در زمینه جمعآوری
و فرآوری شیر ،تولید نان محلی ،مرمت خانههای تاریخی و بومگردی ،فروشگاه مصرف ،گسترش مشاغل روستایی و خانگی،
برنامههای آموزشی و فرهنگی و غیره ،نقش بسیاری مهمی در زمینه درآمدزایی ،اشتغالزایی ،توانمندسازی اعضا ،کارآفرینی
و پایداری جمعیت و ممانعت از مهاجرت جمعیت روستا با توجه به شرایط اقلیمی و فاصله نسبتاً زیاد تا مرکز شهرستان
داشته است.

شرکت تعاونی روستایی زنان
آفتابگردان کویر شهرستان اصفهان
(زهرا صادقی)

شرکت تعاونی روستایی زنان

استان  /شهرستان:
اصفهان  /اصفهان
دهستان /روستا:
جرقویه علیاء  /مالواجرد
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن 45 :سال
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شاخصها:

Ë Ëبهرهگیری حداکثری از مشارکت اعضا در فعالیتهای اجرایی شرکت در زمینههای متنوع صنایعدستی،
بومگردی ،خدماتی و غیره
Ë Ëاستفاده بهینه از امکانات و شرایط محیطی موجود در حوزه عمل شرکت در راستای اشتغالزایی اعضا و زنان
روستایی و توسعه اقتصادی شرکت
Ë Ëخرید سه باب خانه قدیمی و اقدام به مرمت و بازسازی آنها به منظور توسعه گردشگری روستایی
Ë Ëانجام فعالیت های فرهنگی و برنامههای آموزشی مهارتی با هدف توانمندسازی اعضا و زنان روستایی و در
راستای کارآفرینی
Ë Ëگسترش مشاغل روستایی و خانگی از قبیل قالی بافی ،تولید صنایعدستی ،تولید سبزی آماده و خشک و
پرورش مرغ محلی در جامعه هدف
Ë Ëایجاد واحد نانوایی محلی و پخت نان و توزیع در داخل و خارج از روستا
Ë Ëارائه فعالیتهای خدماتی نظیر فروشگاه مصرف و استقبال از آن از طرف اهالی روستا و مناطق اطراف.
Ë Ëدارا بودن کارگاه و فروشگاه لبنیات به منظور جمع آوری و فرآوری شیر تولیدی اعضا و روستاییان و تولید و
فروش محصوالت لبنی
Ë Ëدارا بودن صندوق اعتبارات خرد در راستای رفع نیازهای مالی اعضا
Ë Ëتأمین و توزیع اقالم دولتی همچون میوه شب عید و غیره.
Ë Ëایفای نقش مؤثر در حفظ پایداری جمعیت و ممانعت از مهاجرت جمعیت از روستا از طریق اشتغال زایی،
بهبود معیشت خانوارهای روستایی و توانمندسازی آنها
Ë Ëبرنامهریزی جهت توسعه و تقویت فعالیتها و پروژههای قابل اجرا در شرکت در سنوات آتی نظیر گسترش
بومگردی ،اجرای طرح ایستگاه جمعآوری شیر ،تکمیل ساختمان اداری و کارگاهی و غیره

فصل 15

کمیته تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی اجمالی:
«اتحادیه تعاونی روستایی استان کرمان» با برخورداری از امکانات و تجهیزات زیربنایی مطلوب و
نیروی انسانی متخصص ،اقدام به فعالیتهای مختلفی در زمینه تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی،
خرید تضمینی محصوالت تولیدی ،تولید و فرآوری بذر گندم و ذرت ،آموزش و توانمندسازی اعضا،
توسعهمجتمع انباری و اجرای طرح زنجیره ارزش خرما در مناطق محروم استان نمود ه است و از این
طریق ارائه دهنده خدمات مختلفی به اعضای اتحادیه و دیگر متقاضیان می باشد.
اتحادیه تعاونی روستایی استان
کرمان
(علیاکبر حسینزاده)

اتحادیه نمونه تعاونی روستایی

استان  /شهرستان:
کرمان  /کرمان

سطحتحصیالت:
کارشناسی
سن 47 :سال

شاخصها:

Ë Ëدارا بودن بزرگترین مرکز توزیع نهادههای کشاورزی (بذر ،کود ،سم ،ماشینآالت و غیره) واقع در
شهرستان ارزوئیه که در سال  97با مدیریت بحران از کمبود کود اوره در منطقه جلوگیری نمود

Ë Ëدارای دو خط بوجاری گندم مجهز به دستگاه گراویتی در شهرستان ارزوئیه

Ë Ëبزرگترین تولیدکننده بذر گندم در استان در کلیه طبقات بذری با ظرفیت  7هزار تن

Ë Ëدارا بودن بزرگترین ایستگاه ذرت خشککنی با توان خرید  15هزار تن ذرت دانهای در جنوب
شرق کشور

Ë Ëدارای مجتمع انباری با ظرفیت  25هزار تنی

Ë Ëانجام خرید محصوالت زراعی بهصورت تضمینی و توافقی در سطح گسترده (ذرت ،گندم و کلزا)

Ë Ëطرح زنجیره ارزش خرما با اهداف ایجاد سردخانه دو هزار تنی و ایجاد سالنهای سورت و بستهبندی و

همچنین عرضه و فروش مستقیم خرمای تولیدی کشاورزان از طریق تاالر معامالت محصوالت

کشاورزی بورس کاالی ایران

Ë Ëایجاد واحدهای آموزشی و ترویجی و مجری آموزش در استان جهت توانمندسازی نیروی انسانی فعال
در شبکه تعاون روستایی با مشارکت اساتید مجرب

Ë Ëبرندسازی جهت صادرات محصوالت کشاورزی توسط اتحادیه (برند کلوتا)

Ë Ëشرکت در نمایشگاه  های استانی و کشوری جهت ارائه توانمندی های شبکه تعاون روستایی استان
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:
«اتحادیه شرکت تعاونی دامداران استان یزد» در سال  1375تأسیس شده است و  8شرکت تعاونی
عضو این اتحادیه هستند .توسعه کارخانه تولید خوراک دام و تهیه و تدوین طرح پرورش  4000رأس
بز شیری مولد نژاد مورسیا با چشمانداز تولید ساالنه  1500رأس دام سبک اصالح شده و  ۷۲۰تن شیر
بهمنظور برآوردن نیاز دامداران منطقه به ویژه پایدارسازی معیشت خانوارهای روستایی با پرورش بز
شیری و تنوع بخشی به فعالیتهای دامپروری با توجه به اقلیم استان از طریق تأمین دام با بهرهوری باال
از جمل ه شاخصترین فعالیتهای این اتحادیه بوده است.
اتحادیه شرکت تعاونی دامداران
استان یزد
(امیر ثقفی)

اتحادیه نمونه تعاونی کشاورزی

شاخصها:

Ë Ëدرآمد ویژه مناسب با توجه به سرمایه اتحادیه؛

Ë Ëداشتن کارخانه تولید خوراک دام با ظرفیت تولید روزانه  200تن انواع خوراک دام؛
Ë Ëانتشار کتابهای کاربردی در زمینه دامپروری و دامپزشکی؛
Ë Ëاداره اتحادیه با تعداد بهینه نیروی کار؛

استان  /شهرستان:
یزد
سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 65 :سال

Ë Ëارائه خدمات مورد نیاز دامداران و حضور مؤثر در بازار نهاده های دامی مانند خوراک ،تجهیزات و
ادوات و انواع لوازم مصرفی؛

Ë Ëواردات بدون واسطه نهادههای دامی؛

Ë Ëانجام ثبت مشخصات و رکوردگیری دام شرکتهای تحت پوشش؛

Ë Ëتهیه و تدوین طرح پرورش  4000رأس بز شیری مولد نژاد مورسیا با چشمانداز تولید ساالنه 1500

رأس دام سبک اصالح شده و  ۷۲۰تن شیر بهمنظور برآوردن نیاز دامدارن منطقه به ویژه پایدارسازی
معیشت خانوارهای روستایی با پرورش بز شیری و تنوع بخشی به ف ّعالیتهای دامپروری با توجه به
اقلیم استان از طریق تأمین دام با بهرهوری باال از نظر دوقلوزایی و چند قلوزایی و تولید شیر ،به

ارزش  237میلیارد ریال؛

Ë Ëواردات  1200رأس بز م ّولد شیری مورسیا در فاز ا ّول و پرورش موفق آن با تلفات بسیار جزئی و
برنامهریزی برای تکثیر این نژاد برای تأمین دام سبک منطقه و فرآوری شیر آن.
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فصل 15

کمیته تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی اجمالی:

اتحاديه مركزي تعاونيهاي
روستایی و كشاورزي ايران
(یداهلل کشاورز)

اتحادیه نمونه ملی و سراسری
تحت پوشش سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران

سطح تحصیالت:
دکتری تخصصی
سن 45 :سال

اتحاديه مركزي تعاوني هاي روستایی و كشاورزي ايران در سال  1356تأسیس شده است .این
اتحادیه  ۳۱اتحاديه استاني ۳۰۱ ،اتحاديه شهرستاني ۲۸۴۶ ،شركت تعاوني روستایی ،حدود ۱۰
هزار فروشگاه مصرف ۱۱ ،هزار جايگاه عرضه سوخت و  5/4ميليون نفر عضو توليدكننده تحت
پوشش دارد .اصلي ترين وظيفه اتحاديه مركزي خريد و فروش محصوالت توليدي اعضاء با هدف
تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و جلوگيري از ورود سلفخران و دالالن به عرصه تجارت اين
محصوالت است .استمرار برنامهریزی عملیاتی ،تمرکز بر برنامهریزی برای صادرات محصوالت،
استفاده از انرژی پاک ،ایجاد بستر قانونی با نگاه به تعاونیها و برنامه جهت کشاورزی پایدار از
جمله مهمترین اقدامات این اتحادیه بوده است.
شاخصها:

Ë Ëایجاد بستر قانونی با نگاه به نقش تعاونیهای سایر کشورها در اقتصاد کالن و تخصصی
Ë Ëتدوین برنام ه پنج ساله و استقرار نظام برنامهریزی عملیاتی در شبکه
Ë Ëتشکیل و راهاندازی اتاق فکر و استفاده از مشاوران خبره مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
Ë Ëاصالح ساختار نیروی انسانی و گسترش پژوهشهای نوین
Ë Ëحضور در صندوقهای مرتبط با کشاورزی از جمله صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
Ë Ëتمرکز برنامهریزی جهت در اولویت قرار گرفتن اتحادیه در واگذاری بنگاههای دولتی
Ë Ëتصمیمات و ورود بههنگام در جهت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی
Ë Ëشرکت در اتحادیههای بینالمللی  ICAو معرفی اتحادیههای کشور
Ë Ëصادرات محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز کشور
Ë Ëخرید بخشی از سهام خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی
Ë Ëمشارکت در ساخت گلخانههای تولید محصوالت با شرکتهای معتبر بینالمللی
Ë Ëساماندهی کشت و صنعتهای کشاورزی و دامپروری تحت مالکیت اتحادیه در بعد ساختار و منابع انسانی
Ë Ëاستفاده از انرژی پاک در تولیدات گلخانهای
Ë Ëایجاد و بهروزرسانی منظم وبگاه و انتشار فصلنامه اتحادیه
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سی و چهارمین دوره انتخاب و
معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی -دی ماه 1398

معرفی اجمالی:
نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان مرودشت فعالیتشاخصی در زمینه ایجاد طرح نوبتبندی
بهرهبرداری از منابع آبی سد درودزن در سطح  35هزار هکتار از اراضی این شهرستان انجام داده است.
عالوه بر این با برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،ایجاد شورای مشورتی ،اعطای مجوزها و حضور
مستقیم در حوزه تعرفه و نرخگذاری ،خدمات مفیدی برای اعضای خود فراهم نموده است.
شاخصها:
نظام صنفي کارهای کشاورزی
شهرستان مرودشت
(سید جعفر حسینی)

نظام صنفی نمونه کارهای کشاورزی

Ë Ëاجرای طرح نوبتبندی بهرهبرداری از منابع آبی سد درودزن قبل از فصل کشت در سطح  35هزار

هکتار از اراضی شهرستان

Ë Ëحضور مستقیم و مؤثر در حوزه تعرفه و نرخگذاری خدمات ادوات و ماشینآالت حوزه شهرستان و
تعیین افت مفید و غیرمفید محصوالت کشاورزی از طریق بازدیدهای کارشناسی از مراکز خرید گندم

قبل از ذخیرهسازی و آزادسازی کد سامانه توسط نظام صنفی کشاورزی

استان  /شهرستان:
فارس  /مرودشت

Ë Ëاعطای مجوزهای مربوط به گلخانه و دامداری با همکاری نظام مهندسی بهمنظور تعیین اصالت
شخصیت حقیقی و حقوقی (بومی) بهرهبرداران و پیگیری سوخت و حاملهای انرژی واحدهای تولیدی

Ë Ëتهیه و تنظیم قرارداد مشترک با کارخانه قند و فرآوری گوجهفرنگی بهمنظور جلوگیری از تضییع

حقوق کشاورزان شهرستان بهویژه در بخش آنالیز و درصد غلظت و افت محصوالت تولیدی

سطحتحصیالت:
کارشناسی ارشد

Ë Ëایجاد یک شورای مشورتی با حضور اعضای دولتی و غیردولتی با محوریت نظام صنفی کشاورزی

سن 47 :سال

Ë Ëبرگزاری کالسها ،کارگاهها و دورههای مهارتی به میزان  26هزار نفر روز و انجام نیازسنجی آن با

بهمنظور تسهیل کلیه فعالیتهای مربوط به تولید محصوالت کشاورزی
محوریت نظام صنفی کشاورزی

Ë Ëتهیه و نصب تابلوی جداول مربوط به مشاغل و زیرمجموعههای آن و تعیین روند اخذ پروانه تا
تمدید آن

Ë Ëتمدید پروانه فعالیت بیش از  90درصد اعضای نظام صنفی
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فصل 15

کمیته تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی اجمالی:

«شرکت تعاونی تولید روستایی ولیعصر» ،در منطقه دشت عباس در جنوب استان ایالم واقع شده است که با

بهرهگیری از کارشناسان مجرب و امکانات ،تجهیزات ،زیرساختها و فناوری نوین ،ضمن فعالیت در زمینههای
مختلف کشاورزی ،اقدام به تولید بذر گندم با کیفیت و استانداردهای الزم جهت تأمین نیاز استان و دیگر

استان های کشور مینماید .این شرکت در منطقه ای محروم واقع شده است که اقدامات و فعالیت های آن سبب

اشتغالزایی ،درآمدزایی و تأثیرگذاری اقتصادی  -اجتماعی و توسعه قابلتوجهی در منطقه شده است.
شرکت تعاونی تولید روستایی
ولیعصر
(محسن رویشدی)

شرکت تعاونی نمونه تولید و
فرآوری بذر گندم (آبی)

استان  /شهرستان:
ایالم  /دهلران
دهستان /روستا:
ولیعصر
سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن 48 :سال

شاخصها:

Ë Ëاستفاده از تیم مدیریتی و کارشناسی تخصصی و مجرب
Ë Ëدارا بودن دو خط کامل بوجاری و فرآوری بذر گندم
Ë Ëتولید بذر گندم با کیفیت و استاندار باال
Ë Ëدارا بودن  9400مترمربع فضای انباری استاندارد جهت ذخیره و نگهداری گندم
Ë Ëدریافت امتیاز دانش فنی تولید گندم رقم مهرگان از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
Ë Ëاستفاده از ظرفیت کشاورزان پیشرو منطقه در امر تولید و تکثیر بذر گندم
Ë Ëدارا بودن آزمایشگاه مجهز تجزیه بذر
Ë Ëدرصد تحقق برنامه بذر مناسب
Ë Ëاشتغالزایی پایدار مستقیم و غیرمستقیم در منطقه
Ë Ëرعایت اصول پایداری و حفاظت از منابع آبوخاک در فرآیند تولید محصول
Ë Ëتعامل مستمر با بخشهای ترویج و تحقیقات کشاورزی و مشارکت در اجرای طرحها و برنامههای
تحقیقی ،ترویجی و آموزشی
Ë Ëدارا بودن واحدهای گیاهپزشکی ،خاکشناسی و مکانیزاسیون با امکانات نوین
Ë Ëدارای بودن مجوز تولید و فرآوری بذر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
Ë Ëعضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالحشده
Ë Ëرضایت مطلوب دست اندرکاران تولید بذر در استان و کشور از شرکت
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معرفی اجمالی:

«شرکت تولید و اصالح بذر باالدربند» ،واقع در دهستان سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه ،فعالیت رسمی خود
را از سال  1384آغاز نموده است .این شرکت ،با دارا بودن  150هکتار اراضی کشاورزی ،ضمن کشت محصول
گندم در طبقات مادری و پرورشی ،با بهرهگیری از امکانات ،ماشین آالت و زیرساخت های مناسب و نیروی
مدیریتی با تجربه و خالق ،همچنین ،کارشناسان مجرب ،اقدام به تولید بذر گندم با کیفیت و استانداردهای الزم
مینماید که عالوه بر استان ،نیاز برخی دیگر استانهای کشور را نیز تأمین مینماید.

شرکت تولید و اصالح بذر
باالدربند
(مصطفی لرستانی)

شرکت نمونه تولید و فرآوری بذر
گندم (دیم)

استان  /شهرستان:
کرمانشاه  /کرمانشاه
دهستان /روستا:
سراب نیلوفر  /گراوند
سطحتحصیالت:
ابتدایی
سن 63 :سال

شاخصها:

Ë Ëتولید بذر گندم با کیفیت و استاندار باال
Ë Ëبرخورداری از مدیر با تجربه ،عالقه مند و خالق
Ë Ëبرخورداری از کارشناسان فنی با تجربه و متخصص
Ë Ëدارا بودن امکانات ،ماشین آالت و تجهیزات مناسب و بهروز
Ë Ëدارا بودن یک خط کامل بوجاری و فرآوری بذر گندم
Ë Ëدارا بودن  5100مترمربع فضای انباری استاندارد جهت ذخیره و نگهداری گندم
Ë Ëدارا بودن سیلوی فلزی استاندارد ذخیره گندم با ظرفیت حدود  1900تن.
Ë Ëدریافت امتیاز دانش فنی تولید گندم دیم رقم ویژاو از مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
Ë Ëدارا بودن آزمایشگاه مجهز تجزیه بذر
Ë Ëدرصد تحقق برنامه بذر مناسب
Ë Ëرعایت اصول پایداری و حفاظت از منابع آبوخاک در فرآیند تولید محصول گندم
Ë Ëهمکاری و تعامل مستمر با بخشهای ترویج و تحقیقات کشاورزی و مشارکت در اجرای برنامههای ترویجی و آموزشی
Ë Ëاستفاده از ظرفیت کشاورزان پیشرو منطقه در امر تولید و تکثیر بذر گندم
Ë Ëایفای نقش الگویی و تأثیرگذاری فنی بر دیگر بهره برداران منطقه
Ë Ëاشتغال زایی برای جوانان و کشاورزان منطقه
Ë Ëدارای بودن مجوز تولید و فرآوری بذر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
Ë Ëعضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده
Ë Ëرضایت مطلوب دست اندرکاران تولید بذر در استان و کشور از شرکت
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فصل 15

کمیته تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی اجمالی:
«شرکت تعاونی عشایری ذخایر زیرکوه» با بیش از  2100نفر عضو و با بهرهگیری از نیروی انسانی
تحصیلکرده و با اصالح ساختار مدیریتی ،فعالیتهای متنوعی در زمینه تأمین نهادههای دامی مورد نیاز
اعضا ،اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده ،راهاندازی کارگاه خوراک دام ،احیای صنایعدستی با طراحی
نوین و آموزش اعضا ،نقش مؤثری در بهبود معیشت و پایداری جمعیت عشایر محدوده تحت پوشش
خود داشته است.
شرکت تعاونی عشایری ذخایر
زیرکوه
(جواد کامکار دالکه)

شرکت تعاونی نمونه عشایری

شاخصها:

Ë Ëتهیه و تنظیم یک آییننامه عرفی به منظور احصاء و تعیین وابستگی هر یک از اعضای

تعاونی به ایل خود به منظور تسهیل در شناسایی ،با همکاری شورای کانون اسکان
Ë Ëتأسیس و راهاندازی کارگاه خوراک دام
Ë Ëایجاد کمپ صحرانوردی و بومگردی

استان  /شهرستان:
خراسان جنوبی /زیرکوه
سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن 32 :سال

Ë Ëایجاد واحد پرواربندی دام سبک

Ë Ëبرنامهریزی برای واردات دام سبک مولد و شتر در راستای تکمیل زنجیره گوشت قرمز

Ë Ëاجرای طرح دوقلوزایی برای گوسفند بلوچی و دورگ بوری در راستای ارتقای تولید و درآمد
خانوارهای عشایری

Ë Ëبهرهگیری از نیروی انسانی با تحصیالت دانشگاهی و آشنا به مسائل در راستای ابالغیه
سازمان امور عشایر و مبتنی بر اصالح ساختار مدیریتی

Ë Ëراهاندازی کارگاه عرقگیری با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی منطقه زیرکوه در خصوص

گیاهان دارویی اختصاصی منطقه

Ë Ëایجاد و راهاندازی کارگاه قالیبافی و صنایعدستی برای عشایر منطقه در راستای کارآفرینی با
همکاری میراث فرهنگی و گردشگری و احیای دستمال طرحدار و حوله با طراحی هنر پتینه و

توجه به بازارپسندی آن
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معرفی اجمالی:
« شرکت تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری آشیانه زر رابر» واقع در روستای گنجان میباشد.
این تعاونی  77خانوار عضو دارد که در زمینه احیاء و بهرهبرداری اصولی از گونههای مختلف گیاهان
مرتعی و دارویی ،جلب مشارکت مستمر اعضا و بهرهبرداران ،آموزش و توانمندسازی اعضا ،بازاریابی و
فروش محصوالت مختلف و اشتغالزایی و تأمین نهادههای تولیدی مورد نیاز روستائیان و عشایر نقش
مهمی داشته است.
شرکت تعاونی منابع طبیعی و
آبخیزداری آشیانه زر رابر
(یوسف شمسالدینی فرد)

شرکت تعاونی نمونه منابع طبیعی
و آبخیزداری

استان  /شهرستان:
کرمان  /رابر
دهستان /روستا:
سیه بنوئیه  /گنجان
سطحتحصیالت:
کارشناسی
سن 36 :سال

شاخصها:

Ë Ëجلب مشارکتهای مردمی در اجرای فعالیتهای عرصهای در زمینه احیاء ،بهرهبرداری
اصولی و نگهداری از عرصههای جنگلی و مرتعی

Ë Ëاحیاء گونه در حال انقراض کرفس کوهی با مشارکت اعضا به مساحت  350هکتار
Ë Ëآموزش و توانمندسازی اعضا و بهرهبرداران در مباحث حفظ و احیاء منابع طبیعی
Ë Ëخوداتکایی ،تداوم ،استمرار و توسعه فعالیتهای شرکت در سنوات مختلف
Ë Ëدرآمدزایی بههمراه ایجاد اشتغال برای اعضای شرکت و دیگر بهرهبرداران
Ë Ëارتباط مستمر با بخشهای ترویج و تحقیقات

Ë Ëخریداری و بازاریابی محصوالت تولیدی روستاییان و عشایر و گیاهان دارویی جمعآوری
شده توسط آنان

Ë Ëتأمین نهادههای تولیدی برای اعضاء و بهرهبرداران عرصه با هدف کاهش فشار دام بر مراتع

و جنگل ها

Ë Ëشرکت مداوم مدیرعامل و اعضا در دورههای آموزشی تخصصی

Ë Ëتوسعه فعالیتهای جانبی مانند پرورش زنبورعسل در بین اعضا با هدف کاهش تعداد دام در
مرتع و کاهش فشار بر عرصههای منابع طبیعی
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