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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

کمیته فنی باغبانی  
مسئول کمیته: مهندس غالمرضا ضیایی

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

آتشکار، داریوش
آقاسی، شهرزاد

آل  محمد، علیامیر
احمدپور، اندیشه
اسماعیل پور، علی

امانی، مجید
امیرشکاری، امیر

امیری، خیراله
بنی فاطمه، سیدمجید

تنوره، منصور
جعفری فشارکی، محمد

جاللی، پیمان
جلیلی مقدم، زهرا

حاجی علی محمدی، سیمین

حبشی، معصومه
حبیبی، داود

حسینی، سیده فرزانه
حکم آبادی، حسین

خلج، محمد علی
خوشکام، صغری

داودی، سید علی اکبر
دولتخواه، فلورا

رمضان زاده، شیده
زینانلو، علی اصغر
سلیمانی، محمد
شرافتی، ابراهیم
شفیعیان، افشین
عباسزاده، بهلول

فتاحی فر، الهام
فخر، علیرضا

کاکاوند، حسین
کمالی، آیدین

الیق حقیقی، معصومه
مجتهد، جواد

      مداح علی، علی اصغر
 مرادی بهجو، علی

نظامی، رضا
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سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

کمیته فنی زراعت
مسئول کمیته: مهندس ابوالفضل ریحانی

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

احمدی فر، محمد
اسروش، سعید
اطاعتی، مریم

اله قلی پور، مهرزاد
امیری، حمیدرضا
باقری، محمدرضا
بکوردی، صدیقه

پاد، بهنام
 پیشگاهی، کمال

جباری، حمید
حسینپور، ابراهیم

حسینی، فرزانه
داداشیان نیکرودی، عاطفه

رافضی، رامین
رحمانی، آیدا

رضائیان، رابعه
 ریحانی، ابوالفضل
زمانی، محمدجواد
زنگی، محمدرضا
سنجابی، سجاد

سهرابی، سهراب
 شهرستانی، سیدعلی

صفری نوده، علی اکبر
عزیزی، فرهاد

علی سعیدی، محمدرضا
فرد، سیمین

کاظمی، علی
کاکاوند، حسین

کوچکی، احمدرضا
مسعودی، بهرام

مفیدیان، سیدمحمدعلی
مهدیه، محسن

موسوی، سیدابراهیم
هاشمی، سیدمحمد

  ولیزاده، غالمرضا
یوسف آبادی، ولی ا...

یوسفی، یوسف
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

کمیته فنی دام، طیور و آبزیان
   مسئول کمیته: مهندس حسین پیری 

الف –زیر کمیته دام و طیور

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

آقاشاهی، علیرضا
احمدی،کامیار
اسد زاده، نادر

اسدی، نعمت اله
افتخاری،مهدی

اکبری طارمی، نعمت اهلل
امیرحاجلو، سعید

امینی، امید
بخشی، پرویز
برازنده، هادی

باللی، لیال سادات
پاپی، نادر

پدمرنگ، رقیه
پردل، عزیزاله

پهلوان شریفی، افشین
پهلوان، رستم
پیری، حسین

تاج آبادی، ناصر
تبرایی، هادی
تشرفی، شیما

تکمیلی، مهدی
تهرانی، فاطمه سادات

جعفری، ابراهیم
جمشیدی، ماشااله

چگینی، شعبان
حاجیحسینی، آرش

حبیب کاظمی، فریبا
حسینی، سید عبداهلل
حیدری، محمدرضا

دارابی، بابک
دنیایی مبرز، مجید

راهنورد، علی
رجاآبادی، سعید
رشادت، حسن

زبده، محمدرضا
سمواتی، مهدی

شعله پاش، محمدرضا
صفابخش، محمدرضا

عزیزی، محمدعلی
علیمحمدی، ابراهیم

علیوردی، رامین
فریور، بیژن

کارپسند، شهناز
کریمایی، محمد

کیانزاد، داوود
لطف الهیان، هوشنگ

محقق، علیرضا
مقدسی، جعفر

مویدی بنان، عباس
نصیری، حسین علی

هوشمندی، علی محمد
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سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

ادیب، مرتضی
اردالن، سیروان
اسروش، سعید
اسالنی، کامبیز

اقدسی، سحر
انصاری فر، محمد

برقعی، سیدمحمدتقی
باللی، لیالسادات

بنکدار، طاهره
بهنود، ملیحه

پرتوی، ودود
پیری، حسین

توکلی، لیال
جهان پناه، بیژن
جواهری، فرهاد

حسنی، رضا
خان احمدی، ناهید

دهقان، ستار
ذبیحی، رضا

رحیمی، احمد

ریحانی، ابوالفضل
سهرابی، سهراب

شریفی اسدی، عباس
 صفری، سعید
کاظمی، فریبا

عبداللهی، مالحت
عزیزپور، محمود

غالمی، حسام الدین
فتحی، افراسیاب
 قاسمی، رشیده

 قباخلو، رمضانعلی
مختاری جوینده، حسین

مداحی، مهری
 ملکی، عباس

میرمحمدصادقی، مهدی
ناصری، مرتضی

 نجفی، میترا
وهابزاده، مجتبی

 یزدانی، مریم
یوسفی، یوسف

الهی، محمد حسن
ایزدی، علی
باشتی، طیبه

برداران طهوری، هادی
پیری، حسین
توکلی، ترانه

تهرانی، فاطمه سادات

حبیب کاظمی، فریبا
حقیقی، عادل
خرم، سیف اهلل

رجاآبادی، سعید
  رجایی، فریبرز

رجبی، نادر
رحمانی نوش آبادی، علیرضا 

سیدی قمی، سید کاظم
 صالحی یگانه، محمدعلی

غالمرضا شیرازی، جواد
قربان زاده، آرمان

معدنی، وحید
یاری، علی محمد

ب- زیرکمیته شیالت و آبزیان

کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی
  مسئول کمیته: مهندس مسعود پیروشعبانی

اعضای کمیته:
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

کمیته فنی منابع پایه تولید
)منابع طبیعی، آبخیزداری،آب و خاک و مکانیزاسیون(

  مسئول کمیته: مهندس علی اصغر پالوج

قیصری نسب، عبدالهرجبی، پروانه احسانزاده، محسن
 کامرانی، کامبیزسعادت نژاد، داود احسن پور، عال

 کوهی بوشهری، رضا شعبانی عمران، تورج احمدیشکور، حمیدرضا
 گرجی، علی صدیقی، محمدحسین اسدی، فاطمه

 گیلوری، حمید رضا عبدی، محسن بختیاری، شهاب
لقمانپور، مجید عزیزبیگی، جبار پالوج، علی اصغر

 محرابیان، حمیدرضا غفاری، محمدنبی حداد، علی
 مصاحبی، مهران غفوری، صادق حسینیان، ابوالفضل

 مقدم، وحید قاسمی، جوادخلج، محسن
 ملکی، فرهادقاسمی، علی اصغر درویش، امیر کیوان
 قربانپور، داوودرجائی، محمد رضا
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سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

کمیته فنی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
  مسئول کمیته:  مهندس سیدمسعود سیدی نیارس

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

مزید آبادی، نداسیدی نیاسر، مسعود اسداللهی، مجید
  نجفی، پریوشفالحی، علیبوستانی، محسن
گلشنی تفتی، ابوالفضلسکوتی فر، رقیه

 

کمیته فنی محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک
  مسئول کمیته :مهندس محمد رشیفی مقدم

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

عصار، محسنریحانی، ابوالفضلپیری، حسین
فشارکی، محمدجعفرشرافتی، ابراهیمتاج آبادی، ناصر

کریمی، محمدحسینشریفی مقدم، محمدتشرفی، شیما
مهدوی، وحیدهضیایی، غالمرضارضایی،  حامد
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

صفحهعنوان
17سخن نخست

19پیام وزیر جهاد کشاورزی

20پیام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

122( ضرورت و اهداف انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی

224( فرایند شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال زراعی 1396-97

325( ساختار اجرایی ستاد انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

328-1- وظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

328-2- ترکیب کمیته های فنی- تخصصی در سطح ملی

28       3-3- وظایف کمیته های فنی-تخصصی در سطح ملی

329-4- اعضای کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان

329-5- وظایف کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان

329-6- اعضای کمیته فنی - تخصصی استان

329-7- وظایف کمیته فنی - تخصصی استان

330-8- اعضای کمیته برنامه ریزی و اجرایی در شهرستان

330-9- وظایف کمیته اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان

331-10- وظایف کارشناسان ارزیاب

331-11- اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان

331-12- وظایف کمیته شناسایی و معرفی در دهستان

432( شاخص های اصلی برای تعیین رشته های ملی بخش کشاورزی

فهرست مطالب
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سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

صفحهعنوان
533( شاخصهای انتخاب در زیربخشهای تخصصی

533-1- زراعت 

533-2-  باغبانی

534-3- دام و طیور

534-4- شیالت و آبزیان

535-5-  امورعشایر

535-6- ترویج و آموزش

536-7-  تشکلهای بخش کشاورزی

536-8- منابع طبیعی و آبخیزداری

536-9-  مکانیزاسیون

537-10-آب و خاک 

537-11- صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

539-12- محصوالت گواهی شده، سالم و ارگانیک

639( بررسی آماری نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 1396-97

639-1- وضعیت توزیع نمونه های ملی در کمیته های فنی و تخصصی 

639-1-1- کمیته فنی زراعت )25 انتخاب( 

641-1-2- کمیته فنی باغبانی )24 انتخاب( 

642-1-3- کمیته فنی اموردام و طیور، شیالت و آبزیان )34 انتخاب( 

643-1-4- کمیته فنی ترویج و تشکلهای بخش کشاورزی )30 انتخاب(

فهرست مطالب
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

صفحهعنوان
644-1-5- کمیته فنی منابع پایه تولید )30 انتخاب( 

646-1-6- کمیته فنی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی )10 انتخاب(

646-1-7- کمیته فنی محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک )3 انتخاب(

49      6-2- وضعیت عمومی

649-3-  وضعیت فرم های تحت بررسی

650-4-  تعداد پرونده های دریافتی و تعداد نمونه ملی به تفکیک و سهم هر استان

653- 5-  برگزاری جلسات کارشناسی  و تعیین نفرات نهایی 

654-6- توزیع ویژگی های فردی نمونه ها

54      6-6-1- جنس

54       6-6-2-  سطح تحصیالت 

55       6-6-3- سن 

757( کمیته فنی بخش زراعت 

758-1- سیمای بخش زراعت

761-2- معرفی نمونه های ملی بخش زراعت

889( کمیته فنی بخش باغبانی 

890-1- سیمای بخش باغبانی

893-2- معرفی نمونه های ملی بخش باغبانی

9119( کمیته فنی بخش امور دام و طیور، شیالت و آبزیان

9120-1- سیمای دامپروری

فهرست مطالب
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سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

صفحهعنوان
9130-2- سیمای شیالت ایران

9139-3- سیمای دامپزشکی کشور

9143-4- سیمای امور عشایر ایران

9147-5- معرفی نمونه های ملی بخش امور دام و طیور، شیالت و آبزیان

10183( کمیته فنی بخش ترویج و تشکل های کشاورزی 

10184-1- سیمای ترویج کشاورزی

10192-2- سیمای تشکلهای بخش کشاورزی)سازمان تعاون روستایی ایران(

10193-3- معرفی نمونه های ملی بخش ترویج و تشکل های کشاورزی 

11225( کمیته فنی بخش منابع پایه تولید )منابع طبیعی، آبخیزداری، آب و خاک و مکانیزاسیون (

11226-1-  سیمای زیربخش منابع طبیعی، جنگل و حوزه های آبخیز

11223-2- سیمای زیربخش مکانیزاسیون 

11237-3-  سیمای زیربخش آب و خاک

11239-4- معرفی نمونه های ملی بخش منابع پایه تولید

12271( کمیته فنی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

12272-1- سیمای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

12281-2- معرفی نمونه های ملی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

13293( کمیته فنی محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک

13294-1- سیمای کشاورزی ارگانیک در دنیا و ایران

13299-2- معرفی نمونه های ملی بخش محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک

فهرست مطالب
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

فهرست جداول
صفحهعنوان
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 سخن نخست

توســعه کشــاورزی، همچنــان اصلی تریــن اســتراتژی دســتیابی بــه توســعه کالن روســتایی در کشــور بــه شــمار می آیــد. 
در حالــی کــه تنــوع فعالیت هــای مبتنــی بــر فنــاوری  در طــول زنجیره هــای تولیــد ارزش، اهمیــت اشــاعه نوآوری هــای 
فناورانــه در پیشــبرد توســعه کشــاورزی را دو چنــدان نمــوده اســت، هم اکنــون بــاور کنونــی بــر آن اســت کــه نــوآوری 
ــق، در  ــت خل ــدی در جه ــه فرآین ــاوری، بلک ــال فن ــه انتق ــر پای ــاده ب ــور س ــد پژوهش ـ مح ــک فرآین ــه ی ــاورزی ن کش
ــه ای از  ــع چندگان ــی رود و از مناب ــمار م ــه ش ــل ب ــدان عم ــاوری در می ــرد فن ــر کارب ــه مهم ت ــترس گذاری و از هم دس
ــج کشــاورزی، تبــادل ســازمان  یافتــه دانــش و  ــن میــان تروی ــی نشــأت می گیــرد. در ای ــه دانــش کشــاورزان محل جمل
انتقــال ســودمند مهارت هــا اســت کــه در قالــب یــک نظــام آموزشــی غیــر رســمی فعالیــت می نمایــد. در حــال حاضــر، 
ترویــج کشــاورزی سیســتمی یکپارچــه و مرکــزی در قلــب نظام هــای نــوآوری تلقــی می گــردد کــه بــه جــای آمــوزش 
ــه  ــرای کمــک ب ــر امــوری نظیــر تســهیل تعامــالت حرفــه ای، یادگیــری و ظرفیت  ســازی محلــی ب صــرِف کشــاورزان، ب
توســعه نــوآوری متمرکــز اســت. در ایــن میــان بهره بــرداران پیشــرو و نمونه هــای بخــش کشــاورزی بــه عنــوان بهتریــن 
تســهیلگران و میانجی گــراِن محلــی، می تواننــد در بسترســازی و هم افزایــی نهــادی بــرای توســعه کشــاورزِی دانش بنیــان 
نقــش بســزایی ایفــا نماینــد. بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش بهره بــرداران پیشــرو در تســهیل فراینــد 
ــن  ــزاری آیی ــه برگ ــاله ب ــه س ــازمان، هم ــاورزی« س ــج کش ــوزش و تروی ــت آم ــاورزی، »معاون ــان کش ــعه دانش بنی توس
تجلیــل از نمونه هــای بخــش کشــاورزی اقــدام می نمایــد. ایــن فراینــد بــا تــالش همــکاران محتــرم دفتــر »ترویــج دانــش 
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ــا بخش هــای اجرایــی در تمامــی ســطوح ملــی، اســتانی و محلــی صــورت  و فنــاوری کشــاورزی« در تعامــل نزدیــک ب
ــن  ــه از مهم تری ــود ک ــوردار ب ــزی برخ ــای متمای ــور از ویژگی ه ــن مزب ــی آیی ــد اجرای ــال 1397، فراین ــرد. در س می گی
آن هــا، می تــوان بــه مشــارکت فعاالنــه و ســازنده »محققــان معیــن« در کمیته هــای فنــی اســتانی و عضویــت »پژوهشــگر 
مروجــان ارشــد« در کمیته هــای تخصصــی ملــی بــه عنــوان نماینــدگان بخش هــای تحقیقاتــی در فرایندهــای شناســایی، 
انتخــاب و معرفــی نمونه هــای بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد. از دیگــر اقدامــات مهــم صــورت گرفتــه در فراینــد انتخــاب 
ــز  ــاد کشــاورزی« و نی ــت دار وزارت »جه ــه سیاســت های اســتراتژیک و اولوی ــر در ســال 1397، توجــه ب نمونه هــای برت
ــل  ــره وری عوام ــه ســطح به ــوده اســت ک ــی« ب ــای اقتصــاد مقاومت ــورد نظــر »برنامه ه ــه سیاســت های م حساســیت ب
تولیــد و رعایــت فرایندهــای بهینــه مدیریــت مزرعــه را مــورد عنایــت جــدی قــرار داده اســت. برای مثــال، ســطح بهره وری 
مصــرف آب در واحدهــای تولیــدی، میــزان بکارگیــری شــیوه های نویــن آبیــاری، اصــالح سیســتم های آبیــارِی موجــود و 
نیــز نحــوه مدیریــت مصــرف ســایر نهاده هــای تولیــد نظیــر ســم و کــود، از جملــه اولویت هــای لحــاظ شــده در فراینــد 
انتخــاب تولیدکننــدگان برتــر بــوده اســت. بــرای امســال، 156 نمونــه کشــاورزی در قالــب 150 رشــته شــغلی متناســب 
بــا فعالیت هــای بخــش، در رقابتــی نزدیــک و تنگاتــگ و بــا توجــه بــه اولویت هــای برشــمرده شــده بــرای وزارت »جهــاد 
کشــاورزی« و سیاســت های کالن مربوطــه، انتخــاب و معرفــی گردیدنــد. امیــد اســت تــا ایــن پیشــروان موفــق و برتــر، 
الگویــی واقعــی بــرای ارتقــای هــر چــه بیشــتر ســطح بهــره وری در بخــش کشــاورزی باشــند و همچنان بــا عزمی راســخ و 
نــگاه بــه آینــده ای بــه مراتــب درخشــان تر، بــه عنــوان حامیــان و بــازوان محلــی بخش هــای اجرایــی در فراینــد توســعه 

منابــع انســانی بخــش کشــاورزی و تــالش بــرای بالندگــی هــر چــه بیشــتر ایــران عزیــز اهتمــام ورزنــد. 

علی مویدی
معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

و دبیر ستاد انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی
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 پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی
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تحقیقات، آموزش و ترویج 
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1( ضرورت و اهداف انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی

کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تولیدی کشور، متولی اصلی در حوزه تامین امنیت غذایی به شمار می رود. 
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 توانمندی های بالقوه در عرصه امنیت غذایی نگریسته می شود که باید در جهت رشد و شکوفایی 
این توانمندی ها و تبدیل آنها به قابلیت های بالفعل تالش شود. وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد زمینه ترغیب فعاالن 
عرصه تولید کشاورزی در سطح کشور، توجه مسئولین، تصمیم سازان 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:

Ó  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.

Ó .ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغالن بخش کشاورزی و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده تولیدی
Ó  معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد در بین تولیدکنندگان، روستائیان و عشایر به منظور الگوبرداری سایر

تولیدکنندگان و بهره برداران.
Ó .طرح مسائل و مشکالت روستائیان درسطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی با مسئولین مربوطه
Ó  خارج نمودن تولیدکنندگان، روستائیان و عشایر از انزوا و آشنا نمودن آنان با حقوق خود به وسیله ایجاد

تشکل های صنفی.
Ó .فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات
Ó .تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی در مناطق روستایی
Ó .فراهم نمودن زمینه مساعد به منظور برقراری ارتباط تولیدکنندگان با مسئوالن عالی رتبه کشوری

بـر همیـن اسـاس و در راسـتای الگوسـازی نمونه هـای بخـش کشـاورزی، ایـن مهـم بیـش از سـه دهه بـه عنـوان یکـی از 
فعالیت هـای خطیـر وزارت جهادکشـاورزی محسـوب می شـود. نگاه اجمالی به سـوابق بررسـی فرآیند شناسـایی و انتخاب 
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نمونه هـای ملـی کشـاورزی، بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه در طی بیش از سـه دهـه، این فرآیند نیـز همگام بـا تحوالت و 
فناوری هـای نویـن در بخـش کشـاورزی، تنـوع محصـوالت و توسـعه فناوری هـای نویـن، به نحو چشـمگیری توسـعه یافته 
اسـت. بـه طـوری کـه شـاهد تعـدد رشـته ها در هریـک از زیـر بخش هـا می باشـیم. این افزایـش، سـاماندهی منسـجم تر و 
کار کارشناسـی بیشـتری را طلـب مـی نمایـد. در ایـن راسـتا، دفتـر ترویج دانـش و فناوری کشـاورزی ضمـن بهره گیری و 
مشـارکت بخش هـای اجرایـی، موسسـات تحقیقاتـی و اسـتان ها، زمینه هـای انتخـاب اصولی و منسـجم تر را فراهـم نمود. 

نمـودار زیـر نمایانگر توسـعه حجـم کار در سـنوات اخیر می باشـد.

منودار شامره 1- مقایسه تعداد منونه های ملی بخش کشاورزی طی سال های 1390-97

واحد: نفر
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معاونت ترویج

ــاورزی در  ــش کش ــی بخ ــای مل ــی نمونه ه ــاب و معرف ــایی، انتخ ــد شناس 2( فرآین
ــی 97-  1396 ــال زراع س

درسال زراعی97-1396 فعالیت ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی 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 رشته های 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 استان ها اصالح و بصورت نرم افزاری تنظیم شد. پرونده های مذکور پس از نهایی شدن در قالب CD و همچنین 
در سایت دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی بارگذاری شد. عالوه بر آن به منظور توجیه همکاران استان ها نسبت به 
چگونگی تکمیل فرم ها که بصورت نرم افزاری تنظیم شده بودند، کارگاه های توجیهی با مشارکت تمامی کارشناسان دست اندر 
کار نمونه ها در استان های متقاضی اجرا 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 1501 

پرسشنامه در دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه ها 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، سه پرسشنامه با  بیشترین و دقیق ترین امتیازدهی )408 پرسشنامه(، انتخاب شده و 
توسط کارشناسان ارزیاب هر کمیته، مورد بررسی میدانی قرار گرفتند. پس از بازدید های 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 2300 ساعت کار کارشناسی برای فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در 

سال 1397 انجام شده است. 
    براساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری، تعداد 150 رشته برای رقابت در سال جاری مصوب، 

و بر این اساس تعداد 156 نفر از کاندیداهای بخش کشاورزی به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند.
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3( ساختار اجرایی ستاد انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

ــش  ــی بخ ــای مل ــی نمونه ه ــاب و معرف ــتاد انتخ ــاورزی، س ــش کش ــای بخ ــاب نمونه ه ــایی و انتخ ــور شناس ــه منظ ب
کشــاورزی بــا حضــور نماینــدگان کلیــه بخش هــای مرتبــط و بــا محوریــت ترویــج در ســطوح شهرســتان، اســتان و ملــی 
تشــکیل می شــود کــه افــراد واجــد شــرایط از ســطح دهســتان شناســایی و بــا کســب امتیــازات الزم بــه ســطوح باالتــر راه 

یافتــه و در نهایــت در ســطح ملــی انتخــاب و معرفــی می شــوند.
ــه فرم هــای  ــان تهی ــا از زم ــد انتخــاب نمونه ه ــری فرآین ــه پیگی ــی و تخصصــی، وظیف ــن خصــوص بخش هــای فن در ای
ارزیابــی، ارســال آن بــه اســتان ها، حســن نظــارت بــر تکمیــل فرم هــا، شــرکت در فرآینــد ارزیابــی نهایــی، کیل گیــری، 
ثبــت رکــورد و انتخــاب نهایــی در کمیتــه داوری را بــر عهــده دارنــد کــه بــرای تقویــت و تخصصی تــر نمــودن ایــن بخــش، 
کمیته هــای فنــی و تخصصــی بــا عناویــن ذیــل و مشــارکت کارشناســان ترویــج، بخــش اجرایــی مربوطــه، تحقیقــات و 

کشــاورزان خبــره تشــکیل و فعالیــت می نماینــد. 
1. کمیته فنی زراعت  
2. کمیته فنی باغبانی  

3. کمیته فنی دام، طیور، شیالت و آبزیان 
4. کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی

5. کمیته فنی منابع پایه تولید )منابع طبیعی، آبخیزداری، آب و خاک و مکانیزاسیون (
6. کمیته فنی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

7. کمیته فنی محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک
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معاونت ترویج

تشــکیالت اجرایــی و ســازمان کار فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی  نمونه هــای بخــش کشــاورزی در ســطوح ملــی 
و اســتانی در نمودارهــای 2 و 3 نشــان داده شــده اســت.

 

هاي بخش کشاورزي در سطوح ملی تشکیالت اجرایی و سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی  نمونه
 نشان داده شده است. 3و  2و استانی در نمودارهاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

(رئیس سازمان و رئیس ستاد)   

 

 

 دفتر ترویج دانش و فناوري کشاورزي 

 (رئیس دبیرخانه)

 

 کمیته برنامهریزي و سیاستگذاري

 معاون سازمان و رییس موسسه آموزش و ترویج  

ستاد) (دبیر   

 کمیته اجرایی

محصوالت کمیته 
گواهی شده 

 سالم و ارگانیک

 کمیته 
تبدیلی و صنایع

بخش  تکمیلی
 کشاورزي

 کمیته 
منابع پایه 

 تولید

 کمیته 
دام، طیور و  

 آبزیان

کمیته  
 باغبانی  

 کمیته پشتیبانی 
 کمیته مستندسازي

رسانی کمیته اطالع  

تخصصی -کمیته فنی   

کمیته 
 زراعت 

کمیته ترویج و 
هاي تشکل

 بخش
 کشاورزي
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منودار شامره 2- سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی در سطح ملی 
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  هاي بخش كشاورزي در سطح مليشناسايي، انتخاب و معرفي نمونهسازمان كار فرآيند  -2نمودار شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبيرخانه با مسئوليت رئيس 
 اداره ترويج استان

 كميته فني استان 

 كميته داوري شهرستان  دبيرخانه با مسئوليت رئيس اداره ترويج
 شهرستان

 مدير هماهنگي ترويج كشاورزي استان

)(دبير كميته

ريزي استانكميته سياستگذاري و برنامه

) (رئيس سازمان جهاد كشاورزي و رئيس كميته  

 مدير جهاد كشاورزي شهرستان

ريزي و اجرايي) (رئيس كميته برنامه  

كارشناس ارزياب 
تبديل و صنايع 
كشاورزيتكميلي   

كارشناس ارزياب 
پايه و توليدمنابع   

كارشناس ارزياب
امور دام و طيور، 
 شيالت و آبزيان

كارشناس ارزياب
ترويج و تشكل
 هاي كشاورزي

كارشناس ارزياب
و  باغباني ،زراعت

محصوالت گواهي 
 شده سالم 

منودار شامره 3- سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی در سطح استان

کارشناس ارزیاب
منابع پایه تولید
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معاونت ترویج

3-1- وظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی
پیگیری اجرای برنامه های کمیته سیاستگذاری، برنامه ریزی و اطالع رسانی از طریق تشکیل جلسه ماهانه    .1

ایجاد سیستم ارتباطی مناسب با کمیته های ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های کشاورزی  .2
انعکاس نظرات سایر کمیته های ستاد به کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی  .3

تهیه و تدوین آئین نامه شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی   .4
ثبت پرونده های ارسالی استان های کشور منطبق با سیاست های اعالم شده از سوی ستاد  .5

تشکیل بانک اطالعات نمونه های بخش کشاورزی در سطوح ملی، استان و شهرستان  .6
هماهنگی تشکیل کمیته های فنی و اجرایی مراسم معرفی نمونه های ملی   .7

تهیه اطالعات و منابع خبری جهت انعکاس اخبار مربوط به انتخاب نمونه های ملی از طریق روابط عمومی   .8
تمهیدات اجرایی الزم جهت برگزاری جلسات توجیهی برای دست اندرکاران انتخاب نمونه های ملی و استانی   .9

10.  فعال ســازی گروه هــای موضوعــی دفتــر در زمینــه برنامه ریــزی بــه منظــور مشــارکت و بهره گیــری از 
نمونه هــای بخــش کشــاورزی در برنامه هــای ترویجــی

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

نماینده تخصصی معاونت اجرایی و سازمان های ذیربط  .2
رئیس گروه و کارشناس ترویج از گروه های تخصصی ترویج  .3

نماینده موضوعی از مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی  .4

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

داوری و انتخاب نفرات اول کشوری در هر رشته  .2
بازدید از نمونه های استانی به منظور انتخاب نفر برتر  .3
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3-4- اعضای کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )رئیس کمیته(  .1

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی )دبیر کمیته(  .2
نماینده تام االختیار اتحادیه ها یا تعاونی های مرتبط )عضو کمیته(  .3

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

3-5- وظایف کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی استان
نظارت بر حسن اجرای فعالیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی بر اساس اهداف و سیاست های کالن تعیین شده  .1

2.  تعیین اهداف و سیاست های کالن ستاد براساس سیاست های ابالغی از ستاد مرکزی
3.  بررسی تخصصی بودجه و امکانات موردنیاز

4.  تایید نهایی نمونه های منتخب استان 
5.  بررسی میزان مشارکت موسسات بخش های غیردولتی در فرآیند انتخاب و تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی استان

6.  نحوه همکاری با نهادهای خارج سازمان و جذب امکانات از سوی آنان
7.  بررسی و اقدام در انعکاس اخبار انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی استان 

3-6- اعضای کمیته فنی- تخصصی استان
مدیر یا نماینده تام االختیار بخش تخصصی استان  )رئیس کمیته(  .1

2.  رئیس اداره ترویج استان )دبیر کمیته(
نمایندگان مدیریت های مرتبط تحقیقاتی، اجرایی، تخصصی و فنی )عضو کمیته(  .3

نمایندگان اتحادیه و تعاونی های مربوطه )عضو کمیته(  .4

3-7- وظایف کمیته فنی - تخصصی استان
زمان بندی به منظور روند انتخاب نمونه ها در بخش های مختلف   .1

نحوه ارتباط و میزان اختیارات و وظایف ستاد استانی و معاونت های سازمان براساس دستورالعمل-های ارسالی   .2
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معاونت ترویج

بررسی مسائل و مشکالت ایجاد شده در روند کار انتخاب نمونه های کشاورزی در بخش های مختلف و بررسی نظرات و پیشنهادات  .3
ارائه گزارش تشکیالت انتخاب نمونه های کشاورزی به معاونت و مدیریت ها توسط نمایندگان مربوطه  .4

بحث در مورد نمونه های منتخب استانی معرفی شده از سوی تشکیالت مربوطه در معاونت و مدیریت ها  .5
بررسی نحوه همکاری و دخالت اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی در انتخاب نمونه های کشاورزی  .6

بررسی مسائل و مشکالت ستادهای شهرستانی و بررسی نظرات و پیشنهادات ارسالی  .7
رفع اختالف بین بخش های اجرایی استانی و شهرستانی  .8

نحوه تشکیل کال س های توجیهی و آموزشی برای دست اندرکاران انتخاب نمونه های کشاورزی  .9
نحوه اجرای تبلیغات و انعکاس اخبار انتخاب نمونه های کشاورزی و معرفی آنان  .10

نحوه ارتباط، حمایت و استفاده از نمونه های استانی، شهرستانی و سایر فعالیت های دیگر  .11
نحوه بازرسی میدانی از نمونه های شهرستانی توسط معاونت و مدیریت های مربوطه  .12

3-8- اعضای کمیته برنامه ریزی و اجرایی در شهرستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان )رئیس کمیته(  .1

رئیس اداره ترویج شهرستان )دبیر کمیته(  .2
نمایندگان تام االختیار ادارات ذیربط )عضو کمیته(  .3

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

3-9- وظایف کمیته اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان
تعیین میزان اختیارات و وظایف اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی  .1

ارائه گزارش در مورد روند فعالیت های انجام یافته و ارسال آن به کمیته استان  .2
بررسی در مورد نحوه همکاری با همکاران مستقر در دهستان، بخش، روستا و مروجان  .3

انتخاب داوران  .4
انتخاب کارشناسان ارزیاب بخش های خصوصی  .5

هماهنگی با بخش های تخصصی برای معرفی کارشناسان ارزیاب  .6
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بخش کشاورزی

3-10- وظایف کارشناسان ارزیاب
تکمیل پرسشنامه های مربوط به نمونه های معرفی شده توسط کمیته شناسایی دهستان  .1

دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز افراد معرفی شده  .2
تهیه گزارشات فعالیت های انجام شده برای ارائه به کمیته داوری شهرستان  .3

بررسی مزارع و مدارک ارسالی از دهستان های تابعه  .4

3-11- اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
مروجان و همکاران دهستان ها، بخش ها و روستاهای منطقه  .5

ناظرین و مشاورین مزرعه  .6
مدیران عامل تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی  .7

شوراهای اسالمی روستایی  .8
نماینده بخش اجرایی )حسب موضوع(  .9

3-12- وظایف کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
اطالع رسانی مناسب به کشاورزان و فراخوان آنها برای شرکت در رویداد  .1

ثبت نام از کاندیداها  .2
نظارت بر فرآیند تولید  .3

ارتباطات مستمر با کمیته انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان  .4
ارتباط با کارشناسان ارزیاب  .5

ارائه خدمات الزم به نمونه های منتخب بر اساس حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  .6
شناسـایی و تمـاس بـا کشـاورزان نمونـه در طـول سـال براسـاس معیارهـای منـدرج در پرسشـنامه های انتخـاب   .7

تعیین شـده دسـتورالعمل های  و  کشـاورزی  نمونه هـای 
ارائه پیشنهاد کشاورزان برتر به ادارات تخصصی و کمیته انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان  .8

کمک به کارشناسان ارزیاب در تکمیل پرسشنامه های انتخاب نمونه های کشاورزی  .9
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سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

شـرکت در کالس و جلسـات توجیهـی، مشـورتی و کارشناسـی در مـورد انتخـاب نمونه های کشـاورزی در سـطح   .10
شهرستان

ــه  ــی ب ــش خصوص ــت از بخ ــد خدم ــق خری ــود را از طری ــف خ ــد وظای ــاورزی می توانن ــاد کش ــز جه ــره: مراک تبص
ــد. ــذار نماین ــی واگ ــی و مهندس ــاوره ای، فن ــات مش ــرکت های خدم ش

4( شاخص های اصلی برای تعیین رشته های ملی بخش کشاورزی

1( استراتژیک بودن محصول از نظر امنیت غذایی، صادرات و ارزآوری
2( اهمیت رشته از جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
3( جایگاه رشته در طرح های محوری وزارت جهاد کشاورزی
4( اهمیت رشته از جهت بهره وری عوامل محدودکننده تولید

5( تعداد بهره بردار در رشته و گستردگی آن در کشور
6( توجه به فراگیری مشارکت در عرصه های مختلف تولید، بهره برداری و نقش ترویجی رشته

7( ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضایعات

تبصره: رشته های فاقد شرایط مندرج در شاخص های تعیین شده،  باید در سطح استان رقابت نمایند.
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5( شاخص های انتخاب در زیربخش های تخصصی 

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

5-1-2- رعایـت اصـول بهـره وری در منابـع تولیـد بویـژه آب، خـاک، مصـرف متعادل و بهینـه کـود و مدیریت کنترل 
آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز بصـورت تلفیقی 

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

5-1-5- مدیریت پایدار خاک و استفاده از روش کشاورزی حفاظتی
5-1-6- رعایت جنبه های زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی

5-1-7- میزان عملکرد و میانگین تولید در واحد سطح
5-1-8- کیفیت محصول براساس استانداردهای رسمی کشور

5-1-9- میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی

5-2- باغبانی 
5-2-1- رعایت اصول فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت

5-2-2- اعمال مدیریت بهینه مصرف آب در فرآیند تولید محصول
5-2-3- استفاده از نهال سالم و استاندارد

5-2-4- مدیریت  تغذیه گیاهی و مصرف بهینه عناصر بر اساس نتایج آنالیز و توصیه های کارشناسی
5-2-5- رعایت اصل بهره وری منابع پایه و تولید و مصرف متعادل مواد شیمیایی

5-2-6- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علف های هرز
5-2-7- اعمال مدیریت در شرایط بحران و مخاطرات کشاورزی )سرمازدگی، خشکسالی، گرمازدگی(

5-2-8- تولید کمی و کیفی محصول سالم در واحد سطح براساس استانداردهای رسمی کشور
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معاونت ترویج

5-2-9- استفاده از پایه ها و ارقام رویشی و اصالح شده جدید
5-2-10- رعایت جنبه های زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی

5-2-11- مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید محصول
5-2-12- اخذ مجوزها و تاییدیه های تحقیقاتی، اجرایی در فعالیت تولیدی

5-2-13- تولید محصول صادراتی با بهره مندی از ارقام تجاری
5-2-14- مدیریت بهینه کف باغ و رعایت اصول بهداشتی در تولید و فرآوری محصول

5-2-15- مشارکت و همکاری در فعالیت های آموزشی، ترویجی و توسعه ای

5-3- امور دام و طیور
ــکات  ــتاندارد، ن ــزات اس ــی، تجهی ــی و فن ــول علم ــت اص ــر رعای ــدی از نظ ــد تولی ــوب واح ــت مطل 5-3-1- وضعی

ــی  ــتی و درمان بهداش
مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید

5-3-2- بهره وری در مصرف نهاده ها و عوامل تولید بویژه خوراک دام و جیره نویسی مناسب 
5-3-3- مدیریت مناسب واحد و ابتکار و خالقیت در فعالیت تولیدی 

5-3-4- میزان عملکرد و میانگین محصول و تنوع تولید 
5-3-5- کیفیت محصوالت تولیدی براساس استانداردهای رسمی کشور 

5-3-6- میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی 

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

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

5-4-4- پایین بودن میزان تلفات )در مراحل تخم، الرو، بچه ماهی و پرواری اعم از ماهی و میگو(
5-4-5- رعایت موازین فنی و استانداردهای علمی در ساخت تأسیسات و تجهیزات فنی 
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5-4-6- رعایت اصول فنی و علمی استاندارد در روند پرورش ماهیان و آبزیان 
5-4-7- استفاده از تجهیزات مناسب و استاندارد در روند پرورش یا صید آبزیان 

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

5-4-9- تجربه، سوابق کاری و رعایت نکات ایمنی در عملیات صید و صیادی
5-4-10- میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی 

5-5- امور عشایر 
5-5-1- حفظ و احیای منابع طبیعی، رعایت اصول اجرا، بذرپاشی در حین کوچ 

5-5-2- تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع 
5-5-3- مشارکت در برنامه طرح تعادل دام و مرتع 

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

5-5-6- نحوه مناسب نگهداری دام و کوچ به موقع 
5-5-7- حضور در برنامه های آموزشی ترویجی و کسب اطالعات و مشاوره های فنی

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

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

5-6-3- ارتباط مستمر با محققان برای انعکاس مسائل و مشکالت فنی 
5-6-4- حضور فعال در برنامه های آموزشی ضمن خدمت در راستای ارتقای دانش فنی 

5-6-5- ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی و مشارکتی 
5-6-6- رعایت معیار و شاخصه های شغلی 
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5-6-7- ارائه و برگزاری برنامه های اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری و برپایی مسابقات، نمایشگاه و بازدیدهای فنی 

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

5-7-2- مشارکت اعضای تعاونی در تصمیم گیری از طریق جلسات مجمع عمومی 
5-7-3- اعمال مدیریت و رعایت اصل بهره وری در استفاده از کلیه عوامل و منابع تولید 

5-7-4- رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه 
5-7-5- ارائـه اطالعـات و مشـاوره های فنـی بـه اعضـای تعاونـی از طریق برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، بازدیدهای 

آموزشـی و فنـی و دعـوت بـه همکاری مشـاوران تخصصـی و علمی 
5-7-6- جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی 

5-7-7- بازاریابی محصوالت تولیدی 
5-7-8- کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی 

5-7-9- رعایت جنبه های زیست محیطی 

5-8 - منابع طبیعی و آبخیزداری
5-8-1- رعایت اصول فنی در بهره برداری و انجام تعهدات از جمله تعادل دام و مرتع

5-8-2- سطح اجرا و کیفیت عملیات مرتع داری، جنگل داری و آبخیزداری
5-8-3- اجرای منظم برنامه های پیش بینی شده براساس مندرجات طرح ها و کتابچه راهنما
5-8-4- توانایی جلب مشارکت مردمی در فعالیت های مرتع داری، جنگل داری و آبخیزداری

5-8-5- آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، واحدهای بهره برداری، مجریان و بهره برداران
5-8-6- توانایی در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه 

5-9- مکانیزاسیون 
5-9-1- توسعه روش های پایدار
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5-9-2- حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی و بومی سازی
5-9-3- حمایت از توسعه مکانیزاسیون کم نهاده و ارزان در راستای اقتصاد مقاومتی

5-9-4- حمایت از فناوری های نوین مکانیزاسیون کشاورزی
5-9-5- حمایـت از توسـعه واحدهـای حقیقـی و حقوقـی ارائـه دهنـده خدمـات مکانیزاسـیون )تشـکل ها، رانند-گان 

حرفـه ای، شـرکت های خدمـات فنـی و مهندسـی، تعاونی هـای تولیـد و... (
5-9-6- حمایت از سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی

5-9-7- حمایت از استانداردسازی ماشین های کشاورزی
5-9-8- مدیریت منابع اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در راستای اولویت های تولیدی بخش

5-10- آب وخاک
5-10-1- اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار براساس موازین علمی و فنی

5-10-2- سرویس و نگهداری به موقع از تجهیزات
5-10-3- تجهیز، تنظیم، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

5-10-4- حفاظت از منابع آبی و سیستم های انتقال آب
5-10-5- اعمال مدیریت فنی به منظور ارتقای بهره وری انتقال و مصرف آب

5-10-6- مشورت با متخصصین  و بکارگیری دانش نوین به منظور کارایی مصرف آب

5-11- صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
5-11-1- فعال بودن واحد تولیدی در راستای ایجاد زنجیره ارزش و تولید

5-11-2- کیفیت مناسب تولیدات و تولید محصوالت سالم 
5-11-3- فعالیت های ترویجی و همکاری با نهادهای پشتیبان

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

5-11-6- میزان تحصیالت نیروهای آزمایشگاهی 
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5-11-7- دارا بودن نیروهای آموزش دیده و تخصصی
5-11-8- آموزش کارکنان و مدیران 

5-11-9- شیوه تامین مواد اولیه
5-11-10- نوآوری و ابتکارات و استفاده بهینه از ماشین آالت بر اساس تولید ساالنه 

5-11-11- تنوع تولید
5-11-12- ارزش افزوده مواد اولیه

) R&D ( 5-11-13- تحقیق و توسعه
5-11-14- میزان سرمایه گذاری شخصی

5-11-15- شفافیت مالی 
5-11-16- مدیریت کییفیت 

) GMP( 5-11-17- رعایت شرایط خوب تولید
5-11-18- رعایت مسائل زیست محیطی

5-11-19- ایجاد فرصت های شغلی و فصلی
5-11-20- رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار

5-11-21- رعایت قانون کار
5-11-22- بهره گیری از روش های اصالح مصرف انرژی

5-11-23- درآمد ارزی حاصل از صادرات
5-11-24- حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت های بازاریابی

5-11-25- مهارت فنی و تخصصی در امور صادرات
5-11-26- عضویت در تشکل های صادراتی
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5-12- محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک
5-12-1- تکمیـل دقیـق و مسـتند فـرم )یـازده صفحـه ای( ارزیابی ابعـاد مختلف مدیریـت واحد تولیـدی )از مزرعه تا 

عرصه(
5-12-2- داشـتن گواهـی معتبر برمبنای سیسـتم بازرسـی و صدور گواهـی تحت کنترل اسـتانداردهای مرجع ملی یا 

بین المللـی ایمنی غذا در کشـاورزی ازجمله ارگانیک، گپ، اسـتاندارد تشـویقی 
5-12-3- دارا بودن نتایج و مستندات آزمایشی در سه بخش اصلی از آزمایشگاه های مرجع 

5-12-4- دارا بـودن سـوابق و شناسـه مدیریـت فنـی در واحـد تولیـدی بر مبنـای پروژه هـای فنی اقـدام در محصول 
دارای اهمیـت و اولویـت از منظر سـبد غذایـی و اقتصادی

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

 
6( بررسی آماری نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 97-  1396

6-1- وضعیت توزیع نمونه های ملی در کمیته های فنی و تخصصی 
درســال جــاری، براســاس تصمیمــات »کمیتــه برنامه ریــزی و سیاســتگذاری« ســتاد انتخــاب و معرفــی نمونه هــای ملــی 

بخــش کشــاورزی 137 بهره بــردار برتــر انتخــاب و بــه شــرح رشــته های ذیــل معرفــی می شــوند:
6-1-1- کمیته فنی زراعت )26 انتخاب(

بهره بردار نمونه در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی   .1
تولیدکننده نمونه گندم آبی )اقلیم گرم و خشک(  .2
تولیدکننده نمونه گندم آبی )اقلیم سرد و معتدل(  .3

تولیدکننده نمونه گندم آبی  .4
تولیدکننده نمونه گندم دیم )اقلیم سرد(  .5

6.  تولیدکننده نمونه گندم دیم )اقلیم گرم و معتدل(

R.Ghobakhlo
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معاونت ترویج

تولیدکننده نمونه جو آبی )اقلیم معتدل(  .7
تولیدکننده نمونه جو آبی )اقلیم سرد(  .8

تولیدکننده نمونه جو دیم )اقلیم معتدل(  .9
تولیدکننده نمونه جو دیم )اقلیم گرم و مرطوب(  .10

تولیدکننده نمونه سبزی و صیفی نشائی  .11
تولیدکننده نمونه ذرت دانه ای   .12

تولیدکننده نمونه ذرت علوفه ای   .13
تولیدکننده نمونه بذر گندم  .14

تولیدکننده نمونه برنج )رقم محلی( )2 انتخاب(  .15
تولیدکننده نمونه برنج )رقم پرمحصول(  .16

تولیدکننده نمونه پنبه  .17
تولیدکننده نمونه پیاز   .18

تولیدکننده نمونه چغندرقند بهاره  .19
تولیدکننده نمونه چغندرقند پاییزه  .20

تولیدکننده نمونه حبوبات آبی   .21
تولیدکننده نمونه حبوبات دیم  .22
تولیدکننده نمونه سیب زمینی  .23

تولیدکننده نمونه کلزا اقلیم سرد   .24
تولیدکننده نمونه یونجه   .25
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6-1-2- کمیته فنی باغبانی ) 25 انتخاب(
تولیدکننده نمونه سیب درختی   .1

تولیدکننده نمونه پسته )2 انتخاب(  .2
تولیدکننده نمونه خرما   .3

تولیدکننده نمونه زیتون )2 انتخاب(  .4
تولیدکننده نمونه مرکبات   .5

تولیدکننده نمونه انار  .6
تولیدکننده نمونه گیاهان دارویی  .7

تولیدکننده نمونه زعفران  .8
تولیدکننده نمونه چای   .9

تولیدکننده نمونه انگورآبی  .10
تولیدکننده نمونه انگور دیم  .11

تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای )سبزی و صیفی(   .12
تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای )گل و گیاهان زینتی(   .13

تولیدکننده نمونه نهال باغی   .14
15.  تولیدکننده نمونه انجیر دیم

تولیدکننده نمونه گردو   .16
تولیدکننده نمونه بادام   .17

تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای ) نشاء مکانیزه(  .18
19.  تولیدکننده نمونه نهال ازطریق کشت بافت 

20.  تولیدکننده نمونه میوه های هسته دار
21.  تولیدکننده نمونه گل محمدی
22.  تولیدکننده نمونه قارچ خوراکی

23.  مدیر نمونه باغ مادری 
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6-1-3- کمیته فنی امور دام، طیور، شیالت و آبزیان )34 انتخاب(
گاودار نمونه صنعتی )شیری(  .1

پرواربند نمونه گوساله   .2
گوسفنددار نمونه   .3
پرواربند نمونه بره  .4

پرورش دهنده نمونه بز شیری  .5
پرورش دهنده نمونه شتر   .6

پرورش دهنده نمونه گاومیش   .7
مرکز نمونه جمع آوری شیر  .8

دامدار نمونه عشایر  .9
10.  کارخانه نمونه تولید خوراک دام 

11.  کارخانه نمونه تولید خوراک طیور و آبزیان
12.  مرغدار نمونه واحد گوشتی 
13.  مرغدار نمونه واحد تخمگذار

14.  پرورش دهنده نمونه مرغ مادر گوشتی
15.  واحد نمونه جوجه کشی

16.  پرورش دهنده نمونه بوقلمون گوشتی
17.  شرکت نمونه دارای زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ

18.  پرورش دهنده نمونه مولد/توام شترمرغ
19.  پرورش دهنده نمونه زنبورعسل

20.  پرورش دهنده نمونه کرم ابریشم
21.  پرورش دهنده نمونه ماهیان سردآبی )2 انتخاب(

22.  پرورش دهنده نمونه ماهیان گرم آبی
23.  پرورش دهنده نمونه میگو 
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24.  پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری در مناطق ساحلی
25.  پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری در مناطق غیر ساحلی

26.  پرورش دهنده نمونه ماهی در قفس در دریا
27.  پرورش دهنده نمونه ماهی در قفس در آب های داخلی 

28.  پرورش دهنده نمونه ماهیان زینتی
29.  واحد نمونه تکثیر میگو 

30.  صیاد نمونه ماهیان صنعتی
31.  صیاد نمونه میگو

32.  صیاد نمونه ماهیان تجاری
33.  شرکت تعاونی نمونه صیادی پره شمال

6-1-4- کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی )30 انتخاب( 
اتحادیه نمونه تعاونی تولید روستائی  .1

اتحادیه نمونه تعاونی کشاورزی  .2
بهره بردار نمونه اصالح و احیای اراضی واگذاری )اراضی شیبدار و تپه ماهور(  .3

بهره بردار نمونه مدیریت بهینه منابع آبی در اراضی واگذاری )زراعی، باغی و گلخانه(  .4
تسهیل گر نمونه زن روستایی  .5

زن کارآفرین نمونه روستائی )2 انتخاب(  .6
زن نمونه عشایری  .7

زن نمونه مشاغل خانگی در امور صنایع تبدیلی و تکمیلی  .8
سرباز سازندگی نمونه )2 انتخاب(  .9

10.  شرکت تعاونی کشاورزی نمونه
11.  شرکت تعاونی تولید نمونه روستایی 

12.  شرکت تعاونی روستائی نمونه 
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13.  شرکت تعاونی نمونه زنان روستایی
14.  شرکت تعاونی نمونه عشایری

15.  شرکت نمونه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی
16.  مجری نمونه سایت جامع الگویی با محوریت مدیریت تولید کشاورزی

17.  مجری نمونه کانون یادگیری
18.  مددکار ترویجی نمونه

19.  مدیر عامل نمونه صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی
20.  مروج مسئول پهنه نمونه

21.  مسئول نمونه مرکز جهاد کشاورزی 
22.  نظام صنفی نمونه کارهای کشاورزی 

23.  اتحادیه نمونه ملی و سراسری بخش کشاورزی
24.  شرکت تعاونی نمونه تولید و فرآوری بذر گندم

25.  بیمه گذار نمونه محصوالت کشاورزی ) 2 انتخاب(
26.  مودی نمونه )زکات دهنده نمونه( )2 انتخاب(

6-1-5-کمیته فنی منابع پایه تولید )منابع طبیعی، آبخیزداری، مکانیزاسیون وآب و خاک( )30 انتخاب(
الف( بخش منابع طبیعی و آبخیزداری )13 انتخاب(

مرتعدار نمونه )بارندگی زیر 200 میلی متر(  .1
مرتعدار نمونه )بارندگی بین200 تا400 میلی متر(  .2

مرتعدار نمونه )بارندگی باالی 400 میلی متر(  .3
آبخیزدار بیولوژیک نمونه  .4

آبخیزداری مکانیک نمونه   .5
تولید کننده نمونه صنوبر )شمال و شمال غرب(  .6

تولید کننده نمونه صنوبر )مناطق غیرشمال(  .7
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مجری نمونه پروژه مشارکت مردمی تثبیت شن و بیابانزدایی  .8
بهره بردار نمونه محصوالت فرعی جنگل و مرتع  .9

10.  مجری نمونه مدیریت منابع جنگلی و طرح صیانت از جنگل)جنگل های زاگرس(
11.  خیر و حامی نمونه منابع طبیعی و آبخیز

12.  شرکت تعاونی نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری
13.  تولیدکننده نمونه نهال جنگلی

ب ( بخش مکانیزاسیون )2 انتخاب(
شرکت نمونه خدمات مکانیزاسیون  .1

مدیر نمونه واحد تولید ماشین آالت، ادوات و تجهیزات کشاورزی  .2

ج ( بخش آب و خاک )15 انتخاب(
بهره بردار نمونه در امور بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی   .1

بهره بردار نمونه امور مشارکت در اجرا، احداث و بهسازی سازه های آبیاری و زهکشی   .2
بهره بردار نمونه در امور بهره برداری و نگهداری از طرح انتقال آب با لوله   .3

بهره بردار نمونه در امور مشارکت و اجرای طرح انتقال آب با لوله   .4
بهره بردار نمونه در امور بهره برداری و نگهداری از سازه ها و تاسیسات آبیاری   .5

بهره بردار نمونه در امور بهره برداری و نگهداری از کانال های آبیاری   .6
بهره بردار نمونه سیستم آبیاری قرقره ای و ویل موو   .7

بهره بردار نمونه سیستم آبیاری بارانی )سنترپیوت و لینیر(   .8
بهره بردار نمونه سیستم آبیاری موضعی )نوار تیپ(  .9

بهره بردار نمونه سیستم آبیاری موضعی )روسطحی(   .10
بهره بردار نمونه سیستم آبیاری موضعی )زیر سطحی(  .11

بهره بردار نمونه سیستم آبیاری کم فشار   .12
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بهره بردار نمونه سیستم آبیاری بارانی )کالسیک ثابت(  .13
بهره بردار نمونه تجهیز، نوسازی و یکپارچگی اراضی   .14

بهره بردار نمونه نگهداری و بهره برداری از قنوات   .15

6-1-6- کمیته فنی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی )10 انتخاب(
مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی )باغی(  .1

مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی )زراعی(  .2
مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی )دامی(  .3
مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی )لبنی(  .4

مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی )شیالتی(  .5
شرکت نمونه آرد کنگان  .6

صادرکننده نمونه گیاهان دارویی  .7
صادرکننده ن49مونه فرآورده های غالت    .8

سیلوی نمونه آرمان توسعه غرب  .9
مرکز خرید نمونه اتحادیه شهرستان رزن  .10

6-1-7- کمیته فنی محصول گواهی شده سالم و ارگانیک  )3 انتخاب(

تولید کننده نمونه محصوالت گواهی شده زراعی   .1
تولیدکننده نمونه محصوالت گواهی شده باغی  .2

تولیدکننده نمونه محصوالت گواهی شده دامی   .3

R.Ghobakhlo
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جدول شامره 1- تعداد منتخبین و درصد آنان به تفکیک زیر بخش های اجرائی در سال 1397

درصدمنتخبین نمونه عنوان زیر بخشردیف

2616زراعت 1

2415/4 باغبانی  2

2012/8 دام، طیور و عشایر3

149شیالت و آبزیان4

1811/5ترویج و آموزش کشاورزی5

106/4تشکل های بخش کشاورزی6

21/3امور اراضی7

138/3منابع طبیعی و آبخیزداری 8

159/6آب و خاک9

21/3مکانیزاسیون10

106/4صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور بازرگانی11

31/9محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک12

158100جمع
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منودار شامره 4 –منتخبین هر یک از زیربخش ها )درصد(

45 

 

  

  ها (درصد)منتخبين هر يك از زيربخش– 4نمودار شماره 

  

  وضعيت عمومي -6-2

  

سائي، انتخاب و با توجه به پيگيري      شنا شاورزي، فرآيند  هاي بعمل آمده در دفتر ترويج دانش و فناوري ك

از نظم بيشتري نسبت به سنوات قبل برخوردار بوده است،  1397هاي بخش كشاورزي در سال معرفي نمونه

شاخصبه نحوي كه در ابتدا تمام فرم ساير معاونتهاي ها و  سازمانانتخاب با نظرخواهي از  ستادي، ها/  هاي 

شماره  سايت دفتر بارگذاري و مراتب طي نامه  صالح در   23/3/1397مورخ  234/2105پس از بازنگري و ا

  ها ابالغ شد. به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان

  

  هاي تحت بررسيوضعيت فرم -6-3

Sales,  %16.0, 25, زراعت 

Sales,  , باغباني 24, 15.4%

Sales,  , عشايروطيور،دام
20, 12.8%

Sales,  , 14, شيالت و آبزيان
9.0%

Sales,  ترويج و آموزش
%11.5, 18, كشاورزي

Sales,  هاي بخش تشكل
%6.4, 10, كشاورزي

Sales,  %1.3, 2, امور اراضي

Sales,  طبيعي و منابع
%8.3, 13, آبخيزداري 

Sales,  %9.6, 15, آب و خاك

Sales,  %1.3, 2, مكانيزاسيون

ميلي صنايع تبديلي و تك
و امور بازرگاني

6.4%

Sales,  محصوالت گواهي شده
%1.9, 3, سالم و ارگانيك

زراعت 26

باغبانی 25
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6-2- وضعیت عمومی

     بــا توجــه بــه پیگیری هــای بعمــل آمــده در دفتــر ترویــج دانــش و فنــاوری کشــاورزی، فرآینــد شناســائی، انتخــاب و 
معرفــی نمونه هــای بخــش کشــاورزی در ســال 1397 از نظــم بیشــتری نســبت بــه ســنوات قبــل برخــوردار بــوده اســت، 
بــه نحــوی کــه در ابتــدا تمــام فرم هــا و شــاخص های انتخــاب بــا نظرخواهــی از ســایر معاونت هــا/ ســازمان های ســتادی، 
پــس از بازنگــری و اصــالح در ســایت دفتــر بارگــذاری و مراتــب طــی نامــه شــماره 2105/234 مــورخ 1397/3/23 بــه 

مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی اســتان ها ابــالغ شــد. 

6-3- وضعیت فرم های تحت بررسی
     در ســال 1397 بــرای 150 رشــته اعــالم شــده بــه اســتان ها، تعــداد 1505 مــورد فــرم از مدیریــت هماهنگــی ترویــج 
اســتان ها )32 مدیریــت( بــه دبیرخانــه ارســال شــد. از ایــن تعــداد 4 پرونــده حــذف گردیــد و در مجمــوع 1501 پرونــده 
در کمیته هــای فنــی توزیــع شــد. ایــن مقــدار از لحــاظ کمیــت نســبت بــه ســال گذشــته کــه بــرای 118 رشــته، تعــداد 
ــی رشــته ها و حــدود 12/6  ــب 12/2 در صــد در فراوان ــه ترتی ــود، از رشــد ب ــه ب ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــرم م 1336 ف

درصــد در تعــداد فرم هــای اخــذ شــده برخــوردار می باشــد. 
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جدول شامره2- توزیع فرم های تحت بررسی ستاد بر اساس کمیته های فنی در سال 1397

درصد فراوانیفرمهای دریافتیتعداد انتخابکمیتهردیف

2619212/8زراعت 1
2517811/9 باغبانی  2
3432821/9 دام، طیور و آبزیان3
3042028ترویج و تشکلهای بخش کشاورزی4
3030120منابع پایه تولید5
10604صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور بازرگانی6

3221/5محصول گواهی شده سالم و ارگانیک 7
1581501100جمع

6-4- تعداد پرونده های دریافتی و تعداد نمونه ملی به تفکیک و سهم هر استان

در ســال جــاری، بــه دلیــل تســهیل فرآینــد و اطالع رســانی انجــام شــده و مکانیــزه کــردن بخش هایــی از ایــن فرآینــد، 
همــه اســتان های کشــور در مقایســه بــا ســال گذشــته، در رقابــت بــزرگ انتخــاب نمونه هــای ملــی مشــارکت نمودنــد. 
ــده معــادل 5/9 درصــد بیشــترین میــزان مشــارکت و اســتان چهارمحــال و  ــا ارســال 89 پرون اســتان خراســان رضوی ب
بختیــاری بــا ارســال 16 پرونــده معــادل 1/1 درصــد کمتریــن میــزان مشــارکت را داشــتند. در خصــوص تعــداد نمونــه 
ملــی، اســتان های خراســان رضوی بــا 15 نمونــه رتبــه اول، اســتان خراســان جنوبی بــا 14 نمونــه رتبــه دوم و اســتانهای 

فــارس و کرمانشــاه بــا تعــداد 10 نمونــه رتبــه ســوم را کســب نمودنــد )جــدول شــماره 3(.
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مدیریت هماهنگی ترویجردیف
پرونده های دریافت شده از استانها به تفکیک کمیته های فنی

تعداد منونه 
منتخب

باغبانیزراعت
 امور دام و طیور،
شیالت و آبزیان

  ترویج و
 تشکل های
کشاورزی

 منابع پایه و
تولید

 صنایع تبدیلی و
تکمیلی کشاورزی

 محصول گواهی
شده

جمع کل

421116942482آذربایجان شرقی1

121617222322942آذربایجان غربی2

1281212940574اردبیل3

651615820523البرز4

21113201240623اصفهان5

3038500191ایالم6

451012801402بوشهر7

381717832589تهران8

111112141521666جیرفت و کهنوج )جنوب کرمان(9

2223430161چهارمحال و بختیاری10

4481917405614خراسان جنوبی11

910162622518915خراسان رضوی12

17156201141743خراسان شمالی13

40712700303خوزستان14

121111510312زنجان15

74102200253سمنان16

23109521324سیستان و بلوچستان17

جدول شامره 3- پرونده های دریافت شده و تعداد منونه ها به تفکیک استان ها در سال 1397
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مدیریت هماهنگی ترویجردیف
پرونده های دریافت شده از استانها به تفکیک کمیته های فنی

تعداد منونه 
منتخب

باغبانیزراعت
 امور دام و طیور،
شیالت و آبزیان

  ترویج و
 تشکل های
کشاورزی

 منابع پایه و
تولید

 صنایع تبدیلی و
تکمیلی کشاورزی

 محصول گواهی
شده

جمع کل

1112132113437710فارس18

76915501437قزوین19

229151320433قم20

10169211305کردستان21

34514810355کرمان22

1410161515117210کرمانشاه23

1255410181کهکیلویه و بویراحمد24

11720221501765گلستان25

2195220214گیالن26

538141111437لرستان27

43116931379مازندران28

6911161330582مرکزی29

33112101213هرمزگان30

9710171411596همدان31

1246600194یزد32

19217832842030160221501158جمع کل

ادامه جدول شامره 3- پرونده های دریافت شده و تعداد منونه ها به تفکیک استان ها در سال 1397
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6- 5-  برگزاری جلسات کارشناسی و تعیین نفرات نهایی

در ســال جــاری کمیته هــای فنــی بــا برگــزاری جلســات کارشناســی فشــرده، بــه اصــالح شــاخص های انتخــاب، اصــالح 
ــی و همچنیــن  ــه از اســتان ها و تعییــن اولویت هــای ســه گانه، بازدیدهــای میدان فرآینــد، بررســی پرسشــنامه های واصل
تعییــن نفــر برتــر، بــا مشــارکت بخش هــای اجرایــی، موسســات تحقیقاتــی و اســتان های مرتبــط پرداختنــد. بــرای ایــن 

منظــور، در مجمــوع حــدود 2490 ســاعت کار کارشناســی انجــام شــده اســت )جــدول شــماره 4(.

جدول شامره 4- ساعات کار کارشناسی انجام  شده در کمیته های فنی تخصصی مستقر در ستاد

ف
کمیتهردی

تعداد 
انتخاب

 تعداد
 پرسشنامه

)مورد(

 ساعت کار
  کارشناسی تعیین

سه اولویت

بازدید

میدانی )ساعت(

 ساعت کار
 کارشناسی تعیین

نفر برتر

261921853045 زراعت1

2517816512040باغبانی2

3432830020070دام و طیور، شیالت و آبزیان3

1060555020صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور بازرگانی4

3042038020085ترویج و تشکل های بخش کشاورزی5

3030127020050منابع پایه و تولید6

3222005محصول گواهی شده و سالم7

15815011375800315جمع کل
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6-6- توزیع ویژگی های فردی نمونه ها

6-6-1- جنس
همانطــور کــه در جــدول شــماره 5 مشــاهده می شــود، از 156 نمونــه ملــی، تعــداد 149 نفــر معــادل 95.5 درصــد بــه 

مــردان و 7 نفــر معــادل 4.5 درصــد بــه زنــان اختصــاص یافتــه اســت. 

جدول شامره 5- توزیع فراوانی پرسشنامه های دریافتی منونه های ملی بخش کشاورزی بر حسب جنسیت در سال 1397

 درصد فراوانیفراوانی نمونه هاجنسیتردیف

74.5زن1
15195.5مرد2

158100جمع کل

6-6-2- سطح تحصیالت 
بیشــترین فراوانــی در بیــن گروه هــای تعریف شــده از نظــر ســطح تحصیــالت در بیــن نمونه هــای ســال جــاری، 
بــه گــروه دیپلــم و زیــر دیپلــم بــا 49 نفــر معــادل 31/4 درصــد تعلــق دارد و کمتریــن آن بــه گــروه دکتــرا بــا 5 نفــر 

معــادل 3/2 درصــد اختصــاص دارد.

R.Ghobakhlo
Sticky Note
۱۵۸
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جدول شامره 6-  توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سطح تحصیالت در سال 1397

درصدفراوانیسطح تحصیلیردیف

3522/4ابتدایی و راهنمایی1

5031/4دیپلم و زیر دیپلم3

63/8فوق دیپلم4

3723/7کارشناسی5

2515/4کارشناسی ارشد6

53/2دکترا7

158100جمع کل

6-6-3( سن 
حداکثــر ســن در نمونه هــای ملــی 83 ســال و  حداقــل آن 21 ســال و میانگیــن ســن افــراد نمونــه حــدود 52 ســال 
اســت. بیشــترین افــراد یعنــی 32 نفــر معــادل 20 درصــد در طبقــه ســنی 61 ســال و بیشــتر قــرار دارنــد. همچنیــن 
کمتریــن تعــداد افــراد، یعنــی 7 نفــر معــادل 4/5 درصــد در طبقــه ســنی زیــر 30 ســال قــرار دارنــد )جــدول شــماره 7(.

جدول شامره 7- توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سن در سال 1397

درصدفراوانی )نفر( گروه سنیردیف

613220 و بیشتر1

256-601911.6

351-552616.8

446-501811.5

541-452314.2

636-402415.5

731-3595.8

3074.5 و کمتر8

158100 جمع کل

R.Ghobakhlo
Sticky Note
۳۷

R.Ghobakhlo
Cross-Out

R.Ghobakhlo
Sticky Note
۴۴

R.Ghobakhlo
Sticky Note
۴۰





7- کمیته فنی بخش 
زراعت

1- سیمای زیر بخش زراعت
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7-1. سیمای بخش زراعت

در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر افزایــش تولیــد داخلــی نهاده هــا و کاالهــای اساســی 
بــه ویــژه در اقــالم وارداتــی بــا هــدف کاهــش وابســتگی کشــور، طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی بــرای 8 محصــول زراعــی 
ــداف و  ــت اه ــا رعای ــه( ب ــه ای و پنب ــات، ذرت دان ــی، حبوب ــای روغن ــد، دانه ه ــج، چغندرقن ــو، برن ــدم، ج ــردی )گن راهب

ــده اســت:  ــل تهیــه گردی سیاســت های ذی

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

کاهــش ســطح زیرکشــت گنــدم آبــی از 2470 هــزار هکتــار بــه 1900 هــزار هکتــار و گنــدم دیــم از 3970 هــزار   .1
هکتاربــه 3500 هــزار هکتــار. 

افزایــش عملکــرد گنــدم آبــی از 2490 کیلوگــرم در هکتــار بــه 5200 کیلوگــرم در هکتــار و عملکــرد گنــدم دیــم   .2
ــه 1536 کیلوگــرم در هکتــار.  از 700 کیلوگــرم در هکتــار ب

کاهــش ســطح زیرکشــت شــلتوک از 600 هــزار هکتــار بــه 485 هــزار هکتــار و متمرکــز کــردن حمایــت از کشــت   .3
آن در نــوار ســاحلی شــمال کشــور )گیــالن و مازنــدران(. 

افزایش عملکرد شلتوک از 4025 کیلوگرم در هکتار به 6004 کیلوگرم در هکتار.   .4
افزایش عملکرد کلزا از 1731 کیلوگرم در هکتار به 2335 کیلوگرم در هکتار.   .5
افزایش عملکرد پنبه از 2162 کیلوگرم در هکتار به 3078 کیلوگرم در هکتار.   .6

تثبیــت ســطح زیرکشــت چغندرقنــد بهــاره در ســطح 100 هــزار هکتــار و تکیــه بــر افزایــش ســطح زیرکشــت   .7
ــار.  ــزار هکت ــا 60 ه ــزه ت ــد پایی چغندرقن

افزایــش عملکــرد چغندرقنــد بهــاره از 43 تــن بــه 55 تــن و افزایــش عملکــرد چغنــدر قندپاییــزه از 52 تــن بــه   .8
ــار. ــن در هکت 70 ت

افزایش عملکرد کل چغندرقند از 43.5 تن به 61.5 تن در هکتار.   .9
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حمایت از محصوالت و ارقام زودرس، مقاوم به خشکی با طول رشد کمتر )ذرت، گندم، جو و...(.   .10
ارتقــاء شــاخص بهــره وری آب در تولیــد محصــوالت کشــاورزی )گنــدم از 0.6 بــه 1، شــکر از 0.5 بــه 1.2 کیلوگــرم   .11

بــه ازای یــک متــر مکعــب آب(. 
گسترش کشاورزی حفاظتی به منظور افزایش ماده آلی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک.   .12
استفاده از تکنولوژی جدید نظیر توسعه کشت نشایی در تولید محصوالتی از جمله پنبه، کلزا، ذرت و....   .13

توسعه کشت کلزا، چغندرقند و پنبه برای حفظ پایداری در تولید   .14
هدایت تولید سبزی و صیفی به محیط های کنترل شده   .15

جایگزینــی و معرفــی محصــوالت جدیــد کــم آب بــر مثــل ســورگوم، ارزن، لوپــن، تــاج خــروس، چغنــدر علوفــه ای   .16
و... 

ب - تمرکــز بــر افزایــش عملکــرد بــا انتقــال تکنولــوژی نویــن، کــه در ایــن راســتا بــه عنــوان مثــال ســاالنه 
ــم دانه هــای  ــج، 12 رق ــم برن ــات، 5 رق ــم پنبــه، 6 رقــم جــو، 10 رقــم حبوب ــم، 1 رق ــی و دی تعــداد 17 رقــم گنــدم آب

ــه عرضــه می باشــد.  ــاز ب ــد نی روغنــی و 7 رقــم چغندرقنــد جدی

ج- تدویــن بســته کامــل افزایــش ضریــب خوداتکایــی تولیــد محصــوالت اساســی )گنــدم، جــو برنــج، ذرت 
دانــه ای، دانه هــای روغنــی، پنبــه، چغندرقنــد وحبوبــات( کــه در آن کلیــه نیازهــای طــرح از جملــه بیمــه، تحقیقــات، 
ــا 4 طــرح پشــتیبان شــامل  ــات، سیاســت های حمایتــی یکجــا آورده شــده اســت. ضمن ــج، حفــظ نبات آمــوزش و تروی
مکانیزاســیون، تغذیــه گیاهــی، ســاماندهی بــذر و کشــاورزی حفاظتــی نیــز از طرح هــای مذکــور اســتخراج و بــه منظــور 

پشــتیبانی فنــی تهیــه گردیــده اســت. 

د- تکیــه بــر مشــارکت بخــش خصوصــی و تشــکل های صنفــی و تعاونی هــا در عملیاتــی کــردن برنامه هــای 
فــوق بــا تاکیــد بــر حمایــت و نظــارت دولــت و کاهــش مداخلــه. 
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7-2- معرفی نمونه های 
ملی بخش زراعت
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ساسان خزاعی
بهره بردار نمونه در مدیریت 

پایدار خاک و کشاورزی 
حفاظتی 

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / تربت حیدریه

سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد              

سن: 29 سال  

   عملکرد:  اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در سطح 919 هکتار

شاخص ها:
ــش . 1 ــت پوش ــرداری تح ــم آذر 2 و س ــدم رق ــه  گن ــت مزرع مدیری

ــی ــات حفاظت عملی
رعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه . 2
اعمــال تیمارهــای مختلــف کشــاورزی حفاظتــی بــا بهــره گیــری از . 3

روش هــای بــی خــاک ورزی
کشت مستقیم و مکانیزه )بی خاک ورزی(. 4
مدیریت بهینه مصرف آب با بهره گیری از بقایای گیاهی . 5
بهره مندی اصولی از ادوات کشاورزی حفاظتی. 6
رعایــت اصــول تغذیــه گیاهــی و مصــرف عناصــر غذایــی بــر اســاس . 7

نتایــج آزمــون خــاک
ــای . 8 ــا واحده ــاط ب ــظ ارتب ــی و حف ــای آموزش ــرکت در کالس ه ش

ــاورزی ــاد کش ــط در جه ذیرب
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رضا بنی اسدی

تولیدکننده نمونه 
 گندم آبی 

)اقلیم گرم وخشک(

استان/ شهرستان:  جنوب کرمان/ رودبار جنوب

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 54

عملکرد: 9275 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه گنــدم آبــی رقــم  چمــران 2 و ســیروان در . 1
ســطح  150 هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در اقلیم گرم وخشک. 2
 رعایت اصول فنی آماده سازی زمین و کشت وبرداشت مکانیزه. 3
کشت مکانیزه و به موقع با کمبینات براساس توصیه های فنی. 4
 اعمــال مدیریــت مصــرف بهینــه آب بــا اســتفاده از سیســتم آبیــاری . 5

ــار تحت فش
مصرف بهینه عناصر شیمیایی و غذایی. 6
برداشت مکانیزه و به موقع محصول و تحویل به موقع. 7
پیشــرو در بکارگیــری توصیه هــای فنــی و انتقــال تجــارب بــه ســایر . 8

کشاورزان
ــا . 9 ــاط ب ــظ ارتب ــی و  حف ــی و ترویج ــهای آموزش ــرکت در کالس ش

ــاورزی ــاد کش ــز جه مراک
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هدایت صبوری 

تولیدکننده نمونه 
گندم آبی 

 )اقلیم سرد و معتدل(

   استان / شهرستان: خراسان رضوی / مشهد
   سطح تحصیالت: دیپلم

   سن:33  سال
   عملکرد:13490 کیلوگرم در هکتار

  شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم پیشگام در سطح 70 هکتار. 1
دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی گنــدم بــا بهــره گیــری از بــذر . 2

اصــالح شــده در اقلیــم ســرد
رعایت تناوب زراعی و کشت به موقع و مکانیزه گندم. 3
رعایــت میــزان مناســب بــذر مصرفــی و اســتفاده از بــذور تکثیــری . 4

توصیــه شــده
استفاده از سیستم آبیاری تیپ و مدیریت بهینه آب در مزرعه. 5
ــف . 6 ــر مختل ــرف عناص ــی و مص ــه گیاه ــی تغذی ــول فن ــت اص رعای

ــاک ــون خ ــاس آزم ــر اس ــی ب ــیمیایی و آل ش
مزرعه عاری از آفات، بیماری و علف هرز)حذف شود(. 7
برداشت وتحویل به موقع و مکانیزه محصول. 8
 پیشرو در بکار گیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایرین. 9

شرکت در دوره های ترویجی زراعت،آفات وبیماری های گندم. 10
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کمال پیشگاهی 

تولیدکننده و مدیر نمونه
مزرعه گندم آبی

 استان/ شهرستان:  البرز/ نظر آباد
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 58 سال  
   عملکرد:  13571 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه تولیــد بــذر گنــدم ارقــام رخشــان و طالیــی . 1
در ســطح 30 هکتــار

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول گنــدم بــذری، رقــم . 2
اصــالح شــده، ارقــام رخشــان، طالیــی

استفاده از کودهای دامی و زیستی برای حاصلخیزی خاک. 3
کشت و برداشت مکانیزه و به موقع. 4
ــای . 5 ــرای طرح ه ــرو در اج ــی و پیش ــای آموزش ــرکت در دوره ه ش

ــی  ــددکار ترویج ــه و م ــذر در منطق ــدی ب تولی
 ارتباط و تعامل موثر با واحد ها و مراکز جهاد کشاورزی. 6
ــای . 7 ــرای پروژه ه ــای ترویجی) اج ــکاری در فعالیت ه ــارکت وهم مش

آنفــارم، طرح هــای تحقیقــی ترویجــی، ســایت های الگویــی و کانــون 
یادگیــری و...(

ــان، دوروم . 8 ــدم ن ــی گن ــام در دســت معرف ــرای ارق مشــارکت در اج
ــذر ــه نهــال و ب ــا موسســه تحقیقــات اصــالح و تهی وجــو ب
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عادل رضایی

تولیدکننده نمونه
 گندم دیم 
)اقلیم سرد(

   استان/ شهرستان:  کرمانشاه / کرمانشاه
سطح تحصیالت: راهنمایی  

سن: 49
   عملکرد: 5803 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

ــم . 1 ــم رق ــدم دی ــی محصــول گن ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب دس
ــار ــطح 140  هکت ــرداری آذر 2 در س س

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیم زار. 2
حفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت. 3
ــب در . 4 ــاک ورز مرک ــری از خ ــره گی ــازی اراضــی و به ــه س  یکپارچ

دیمــزار
استفاده از کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک. 5
مزرعه عاری از هر گونه علف هرز. 6
کشت مکانیزه با عمیق کار و عدم استفاده از آبیاری تکمیلی. 7
مزرعه عاری از آفات و بیماریها. 8
 مددکار ترویجی و پیشرو در بکارگیری دانش فنی در. 9
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سید عبدالجلیل خلیلی

تولیدکننده نمونه 
 گندم دیم 

)اقلیم گرم معتدل(

 استان/ شهرستان:  گلستان / کالله
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 25 سال 
   عملکرد: 7300 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه گندم دیم رقم کوهدشت در سطح 10 هکتار . 1
رعایت اصول فنی تناوب زراعی در اراضی دیم. 2
حفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت. 3
کشت به موقع و مکانیزه و مصرف بهینه بذر. 4
مصرف بهینه  بذر و عناصر شیمیایی در واحد سطح. 5
مزرعه عاری از علفهای هرز. 6
برداشت به موقع و مکانیزه. 7
 پیشــرو در بکارگیــری توصیه هــای تحقیقاتــی و فنــی دیــم کاری در . 8

ــاورزی  فعالیت کش
تولید محصول در اقلیم مناسب و استفاده بهینه از نزوالت. 9

 شرکت در دوره های آموزشی ترویجی 1. 
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نادر عابد نمینی

تولیدکننده نمونه 
  جو آبی 

)اقلیم معتدل(

 استان/ شهرستان:  قزوین / آبیک
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 52 سال  
   عملکرد: 8710 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:
دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول جــو رقــم نانیــوس در . 1

ســطح 85 هکتــار در شــرایط اقلیــم معتــدل
ــتم . 2 ــری از سیس ــره گی ــق به ــرف آب از طری ــه مص ــت بهین مدیری

ــت ــیک ثاب ــت فشارکالس ــاری تح آبی
مدیریت بهینه تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک و آب. 3
رعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه تولیدی. 4
کشت و برداشت مکانیزه  محصول. 5
مزرعه عاری از  بیماریها و علف های هرز. 6
توسعه فعالیتهای کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه. 7
مددکار ترویجی و پیشرو در بکارگیری دانش فنی. 8
شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با محصول جو . 9

 حفظ ارتباط مستمر و موثر با واحدهای ترویجی و آموزشی. 10
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حمید عنبری

تولیدکننده نمونه 
جو آبی 

)اقلیم سرد(

 استان/ شهرستان:  همدان / همدان
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 52 سال  
   عملکرد: 11716 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:
دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول جــو رقــم بهمــن در . 1

ســطح 8  هکتــار در اقلیــم ســرد
ــتم . 2 ــری از سیس ــره گی ــق به ــرف آب از طری ــه مص ــت بهین مدیری

ــت ــیک ثاب ــت فشارکالس ــاری تح آبی
مدیریت بهینه تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک و آب. 3
رعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه . 4
کشت مکانیزه با کمبینات و برداشت مکانیزه با کمباین. 5
مزرعه عاری از علف های هرز. 6
پیشرو در بکار گیری دانش فنی محصول در منطقه. 7
ــت . 8 ــا زراع ــط ب ــی مرتب ــی و ترویج ــای آموزش ــرکت در دوره ه ش

وتغذیــه جــو و مدیریــت آفــات، بیماری هــا وعلف هــای هــرز
ارتباط مستمر و موثر با واحدهای  اجرایی، ترویجی و آموزشی. 9
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اسداله مراد قلی

تولیدکننده نمونه
 جو دیم 

)اقلیم معتدل(

 استان/ شهرستان: کرمانشاه / هرسین  
سطح تحصیالت: دیپلم     

سن: 34 سال  
   عملکرد:  6345 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه جــو رقــم مــادری نــادر در ســطح 5  هکتــار . 1
در شــرایط دیــم

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول تولیــدی بــا رعایــت . 2
مصــرف بــذر در واحــد ســطح

رعایت اصول تناوب زراعی و آیش در دیمزار. 3
ــره . 4 ــات ذخی ــرای عملی ــل و اج ــت قب ــی کش ــای گیاه ــظ بقای حف

ــت ــازی رطوب س
استفاده از گاوآهن قلمی برای عملیات حفظ رطوبت در دیمزار. 5
مصرف بهینه عناصر غذایی بر اساس توصیه های فنی. 6
استفاده از بذر اصالح شده و مادری به میزان مناسب. 7
برداشت مکانیزه و به موقع محصول. 8
 پیشرو در انتقال تجارب و دانش فنی به کشاورزان منطقه . 9
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بخش کشاورزی

سلمان اسدی جلودار

تولیدکننده نمونه 
جو دیم 

)اقلیم گرم و مرطوب(

 استان/ شهرستان:  اردبیل / بیله سوار
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 44 سال  
   عملکرد: 4970 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه جــو رقــم اصــالح شــده خــرم در ســطح 50  . 1
هکتــار در شــرایط دیــم

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در اقلیم سازگار. 2
رعایت اصول تناوب زراعی  در دیمزار. 3
حفــظ بقایــای گیاهــی کشــت قبــل و اجــرای عملیــات ذخیره ســازی . 4

بت طو ر
استفاده از زیرشکن و پنجه غازی برای عملیات حفظ رطوبت. 5
استفاده از خاک ورزی مرکب در مزارع آیش. 6
ــج آزمــون خــاک و . 7 ــر اســاس نتای ــی ب ــه عناصــر غذای مصــرف بهین

توصیه هــای فنــی
استفاده از بذر اصالح شده و مادری به میزان مناسب. 8
برداشت مکانیزه و به موقع محصول. 9

ــا شــرکت در . 10 ــایر کشــاورزان ب ــه س ــارب ب ــال تج مشــارکت در انتق
ــی ــی ترویج ــهای آموزش کالس
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روح اهلل رازقی

تولید کننده نمونه 
سبزی و صیفی نشائی

استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / زیرکوه
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 39 سال  
   عملکرد:  30000 کیلوگرم در هکتار خربزه نشائی

شاخص ها:

ــم  . 1 ــزه  رق ــول  خرب ــی محص ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب دس
ــار ــطح 16 هکت ــس در س اطل

مدیریــت بهینــه و مصــرف آب بــا اســتفاده از آبیــاری تحــت فشــار . 2
رتیپ نوا

تغذیه بهینه گیاهی با استفاده از کودهای پایه و ریز مغذی . 3
استفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده. 4
برداشت به موقع و تولید  محصول مناسب و با کیفیت. 5
پیشرو در تولید محصوالت جالیزی ازطریق نشاء در منطقه. 6
استفاده از کود دامی جهت حاصلخیزی خاک. 7
بکارگیــری توصیه هــای فنــی و بهره منــدی  از تجــارب خبــرگان . 8

کشــاورزی 
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 محمد صادق 
موحدی پاریزی

تولیدکننده نمونه 
ذرت دانه ای 

 استان/ شهرستان:  کرمان / ارزوئیه
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 52 سال  
   عملکرد:  17344  کیلوگرم در هکتار با رطوبت 14 درصد

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول ذرت دانــه ای رقــم . 1
704 در ســطح 120  هکتــار

رعایــت اصــول فنــی تنــاوب زراعــی و اســتفاده از بقایــای گیاهــی . 2
کشــت قبــل

ــاری . 3 ــتم آبی ــتفاده از سیس ــا اس ــه آب ب ــرف بهین ــت و مص مدیری
تیــپ

ــا رعایــت میــزان بــذر مصرفــی در . 4 کشــت بــه موقــع و مکانیــزه ب
واحــد ســطح بــه شــیوه خشــکه کاری

مدیریت بهینه واصولی آفات، بیماریها وعلفهای هرز. 5
برداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه. 6
شــرکت در دوره هــای آموزشــی وترویجــی مرتبــط بــا زراعــت ذرت . 7

دانــه ای 
ــال . 8 ــا وانتق ــری توصیه ه ــرو در بکارگی ــی و پیش ــددکار ترویج  م

ــاورزان ــایر کش ــه س ــارب ب تج
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امیر شبانی

تولید کننده نمونه
 ذرت علوفه ای

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / زیرکوه
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 60 سال  
   عملکرد:  107000  کیلوگرم در هکتار با رطوبت 70  درصد

شاخص ها:

ــه ای رقــم  . 1 ــد کمــی و کیفــی محصــول ذرت علوف ــه تولی دســتیابی ب
ــره خشــک30 درصــد ــاده موث ــا م ــار ب 704 در ســطح  10  هکت

رعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل. 2
مدیریت و مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری  نوار تیپ . 3
انجام آزمون خاک و آب و مصرف انواع کودهای شیمیایی براساس نتایج . 4

آزمون ها
کشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان بذر مصرفی در واحد سطح . 5
ــدی از . 6 ــا بهره من ــرز ب ــای ه ــا وعلفه ــات، بیماریه ــه آف ــت بهین مدیری

ــی ــهای تلفیق روش
برداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه. 7
شرکت در دوره های آموزش و مهارتی زراعت، تغذیه، مکانیزاسیون. 8
ــه ســایر کشــاورزان و مشــارکت در اجــرای . 9 ــه تجــارب ب پیشــرو در ارائ

طرحهــای کشــاورزی وتوســعه ای در منطقــه
تولید در چارچوب زنجیره کشاورزی. 10
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بخش کشاورزی

کاظم زارع خورمیزی

تولیدکننده 
نمونه بذرگندم

 استان/ شهرستان:  یزد / خاتم
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن:  52 سال  
   عملکرد: 10450 کیلوگرم در هکتار بذر 

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه تولیــد بــذر گنــدم رقــم ســیوند وپیشــتاز در . 1
ســطح 30 هکتــار

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول گنــدم بــذری، رقــم . 2
اصــالح شــده

مدیریت بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تیپ. 3
رعایت اصول تغذیه گیاهی براساس نتایج آزمون خاک و آب. 4
تولید بذر تحت پوشش و نظارت شرکت معتبر بذری. 5
استفاده از کودهای دامی و زیستی برای حاصلخیزی خاک. 6
کاشت و برداشت مکانیزه و به موقع. 7
ــا درصــد . 8 ــذر ب ــه ب ــر اســاس تجزی ــدی ب ــذر تولی ــوص ب درصــد خل

ــول ــل قب ــد قاب ــد در ح ــر مفی ــد و غی ــای مفی افت ه
شــرکت در دوره هــای آموزشــی و پیشــرو در اجــرای طرحهــای . 9

ــه ــذر در منطق ــدی ب تولی
 ارتباط و تعامل موثر با واحدهای و مراکز جهاد کشاورزی. 10
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سید جالل موسوی

تولیدکننده نمونه 
 برنج 

)رقم محلی(

 استان/ شهرستان:  گیالن /  رودسر

سطح تحصیالت: دیپلم               

سن: 53 سال  

   عملکرد:  5135 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریت  شالیزار رقم  محلی هاشمی در سطح 3 هکتار . 1

دستیابی به تولید کمی وکیفی محصول بازار پسند  . 2

اعمال مدیریت بهینه مصرف آب . 3

کشت  به موقع و  مکانیزه محصول. 4

مدیریت بهینه مصرف عناصر شیمیایی، آلی و زیستی . 5

رعایت اصول فنی تولید نشاء و انتقال نشاء. 6

ــش . 7 ــی ودان ــارب عمل ــن و تج ــی محققی ــای فن ــق توصیه ه تلفی
ــت ــالیزار تحــت مدیری ــی در  ش بوم

پیشرو در انتقال تجارب به شالیکاران منطقه. 8

شرکت در کالس های  ترویجی زراعت و فرآوری شالی. 9
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 استان/ شهرستان:  مازندران / محمود آباد  

سطح تحصیالت:  سیکل     

سن:  52 سال  

   عملکرد:  6476  کیلو گرم در هکتار شلتوک

شاخص ها:

مدیریـت فنـی شـالیزار در سـطح 4 هکتـار و دسـتیابی بـه تولید 1. 
کمـی و کیفـی رقـم محلـی طارم هاشـمی

مدیریـت بهینـه مصرف آب با اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری تناوبی 2. 
و کاهـش  مصرف آب

کاشت و برداشت مکانیزه و رعایت زمان مناسب انتقال نشاء3. 
استفاده از کود دامی جهت حاصلخیزی خاک4. 
مصرف انواع کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک5. 
اجـرای مدیریـت فنـی تولیـد از خزانه تا برداشـت تحـت مدیریت 6. 

تلفیقـی برنج
شرکت در دوره های آموزشی ترویجی 7. 
پیشـرو درانتقـال دانـش فنـی بـه سـایر  شـالیکاران منطقـه و 8. 

ترویجـی مـددکار 
ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی، آموزشی ترویجی9. 

سید خلیل پیغمبر زاده

تولیدکننده نمونه 

برنج محلی
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جواد خادم پیر

تولیدکننده نمونه 
برنج 

)رقم پرمحصول(

 استان/ شهرستان:  مازندران / میاندرود
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 42 سال  
   عملکرد:  12823 کیلوگرم در هکتار شلتوک

شاخص ها:

مدیریت فنی شالیزار به وسعت 6 هکتار و دستیابی به تولید کمی . 1
و کیفی رقم پر محصول شیرودی

با استفاده از سیستم آبیاری تناوبی و . 2 مدیریت بهینه مصرف آب 
کاهش  مصرف آب

کشت مکانیزه نشا ء و رعایت زمان مناسب انتقال نشاء. 3
تولید . 4 ورمی کمپوست در خزانه جهت  و  آلی  از کود  بهره گیری 

نشای سالم و قوی
مورد . 5 زمان های  در  مغذی ها  ریز  و  بیولوژیک  کودهای  از  استفاده 

نیاز گیاه
مصرف انواع کودهای شیمیایی طبق توصیه موسسه تحقیقات. 6
مدیریت . 7 تحت  برداشت  تا  خزانه  از  تولید  فنی  مدیریت  اجرای 

تلفیقی برنج
شرکت در دوره های ترویجی و آموزشی . 8
پیشرو در انتقال دانش فنی به سایر  شالیکاران منطقه. 9

ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی. 10
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اسداله کوچکی

تولیدکننده نمونه 
پنبه

 استان/ شهرستان:  فارس/ داراب
سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 56 سال  
   عملکرد:  8150 کیلوگرم در هکتار وش

شاخص ها:

1- تولیــد کمــی و کیفــی محصــول پنبــه رقــم گلســتان در ســطح 3/8 
هکتــار مزرعــه پنبــه

2- رعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیت های کشاورزی

3- بهره گیری از کود دامی جهت افزایش ماده آلی خاک

4- تسطیح لیزری و انجام خاک ورزی حفاظتی

5- مدیریت تلفیقی علف های هرز 

6- مصرف بهینه عناصر شیمیایی بر اساس آزمون خاک 

7- عضــو تعاونــی پنبــه کاران شهرســتان و پیشــرو در بکارگیــری 
فنــی توصیه هــای 

8-شرکت در کالسها و دوره های ترویجی و مهارتی
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نادر سلیمیان

تولیدکننده نمونه 
پیاز

 استان/ شهرستان:  البرز/ نظر آباد
سطح تحصیالت: دیپلم          

سن: 46 سال  
   عملکرد:  150000 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

1-مدیریت صحیح مزرعه پیاز رقم سیروس  در سطح 12  هکتار
2- دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول پیــاز در حــد مجــاز 

نیتــرات و عناصــر ســنگین
3-مدیریت بهینه مصرف آب از طریق آبیاری تحت فشار تیپ

4- مدیریت بهینه و مناسب کودهای دامی،آلی و زیستی و بیولوژیک
5- رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و مصــرف عناصــر غذایــی بــر 

اســاس آزمــون خــاک و آب
6-کشت نشایی به موقع و مکانیزه با رعایت زمان کاشت

7-مزرعه عاری از هر گونه بیماری
8-پیشرو در اجرای طرحها و سایت های الگویی و فنی ترویجی

 9-مشــارکت در اجــرای پــروژه  IPM/FFS و مدیریــت تلفیقــی 
ــه ــه در مزرع ــیوه مدرس ــا ش ــول ب ــت از محص حفاظ

10- شرکت در دوره های آموزشی، ترویجی 
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سید علی احمدی

تولیدکننده نمونه 
چغندرقند بهاره

 استان/ شهرستان:  لرستان / ازنا
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 37 سال  
   عملکرد:  173700 کیلوگرم در هکتار غده با عیار 16/17

شاخص ها:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول چغندر قند ارقام، شکوفا، . 1
آریا، فلورس در سطح 45 هکتار با عیار مناسب 

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیت های کشاورزی. 2
استفاده از زیر شکن، عملیات تسطیح  قبل از کاشت. 3
کشت مکانیزه و به موقع با رعایت تراکم مناسب . 4
مدیریت بهینه مصرف آب از طریق بکارگیری سیستم آبیاری تحت . 5

فشار 
مدیریت بهینه تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج . 6

آزمون خاک
مزرعه عاری از هر گونه بیماری. 7
مزرعه . 8 تولید  و  تنک  عملیات  اجرای  و  مناسب  زمان  در  وجین 

یکنواخت از نظر رشد اندام هوایی و ریشه
برداشت به موقع و مکانیزه. 9

شرکت در کالسهای آمادهسازی زمین، تنظیم دستگاه پنوماتیک، . 10
کودکار و وجینکار، پیشرو در بکارگیری توصیه های فنی
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سیدحسین حسینی مقدم

تولیدکننده نمونه
چغندرقند پاییزه

 استان/ شهرستان:  گلستان / رامیان
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 75 سال  
   عملکرد:  90000 کیلوگرم در هکتار با عیار15

شاخص ها:

ــه . 1 ــد ب ــدر قن ــول چغن ــی محص ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب دس
ــار ــطح 40 هکت ــو در س ــم مونتان ــزه رق ــت پایی ــورت کش ص

ــای . 2 ــب از کوده ــتفاده مناس ــی و اس ــاوب زراع ــول تن ــت اص رعای
ــی ــی وآل دام

استفاده از زیر شکن و انجام عملیات تسطیح و شیپر زنی. 3
مدیریت بهینه مصرف آب از طریق توسعه کشت پاییزه. 4
رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی . 5
کشــت مناســب و مکانیــزه بــا پنوماتیــک بــا رعایــت زمــان مناســب . 6

شت کا
برداشت مکانیزه و به موقع محصول و تحویل به کارخانه قند. 7
به کارگیری دانش فنی در فعالیت زراعی. 8
پیشــرو در انتقــال تجــارب بــه ســایر کشــاورزان در جهــت توســعه . 9

و ترویــج کشــت پاییــزه چغندرقنــد
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محمدحسین قاسمی

تولید کننده نمونه
 حبوبات آبی

 استان/ شهرستان:  مرکزی/ خمین
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 58 سال  
   عملکرد:  5220 کیلوگرم در هکتار لوبیا چیتی

شاخص ها:

ــی . 1 ــا چیت ــول لوبی ــی محص ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب دس
ــار ــطح 10 هکت ــن  در س ــی خمی ــار وچیت ــم  غف رق

 مصــرف بهینــه آب در مزرعــه از طریــق اســتفاده از سیســتم . 1
آبیــاری تحــت فشــار نــوار تیــپ

استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل و بستر سازی مناسب. 2
رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی بــر اســاس نتایــج آزمــون . 3

خــاک
کشت مستقیم بدون خاک ورزی در بقایای گیاهی محصول قبل. 4
بکار گیری دانش فنی در فعالیت های کشاورزی. 5
پیشــرو در اجــرای طرحهــای کشــاورزی در منطقــه  و انتقــال . 6

دانــش فنــی و تجــارب بــه ســایر کشــاورزان
ــت . 7 ــا زراع ــط ب شــرکت در کالســهای ترویجــی آموزشــی مرتب

ــات حبوب
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کیومرث غیاثی اصل

تولیدکننده نمونه 
حبوبات دیم

 استان/ شهرستان:  اردبیل/ بیله سوار   
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 43 سال  
   عملکرد:  2743 کیلوگرم در هکتار  عدس

شاخص ها:

1-تولیــد کمــی و کیفــی محصــول عــدس رقــم بیلــه ســوار در ســطح 
10 هکتــار دیــم کاری

2- رعایت اصول صحیح تناوب زراعی در دیمزار
3-اســتفاده از زیــر شــکن و عملیــات اجرایــی ذخیــره ســازی رطوبــت 

در ســطح مزرعــه
4-مصرف بهینه بذر و کشت  به موقع و مکانیزه

5-برداشت به موقع و رعایت میزان رطوبت محصول
6-استفاده بهینه از نزوالت در تولید محصول
7-شرکت در دوره های آموزشی زراعت عدس

8-مشارکت در فعالیت های توسعه ای کشاورزی در سطح روستا
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علیرضا توکلی فریمانی 

تولیدکننده نمونه 
سیب زمینی

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی/ فریمان
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 21 سال  
   عملکرد:  94500 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

ــا در ســطح . 1 ــام فونتان ــی  ارق ــه ســیب زمین ــه مزرع ــت بهین مدیری
25 هکتــار از طریــق اعمــال مدیریــت صحیــح وبرقــراری سیســتم 

هوشــمند
تولید محصول گواهی شده مطابق استاندارهای ملی ایران. 2
رعایت اصول فنی تناوب زراعی در زراعت. 3
استفاده از کودهای دامی در حاصلخیزی خاک. 4
ــر اســاس . 5 انجــام آزمــون خــاک و رعایــت اصــول تغذیــه گیاهــی ب

نتایــج آزمــون
مدیریت بهینه مصرف آب با بهره مندی از آبیاری تیپ. 6
کاشت و برداشت مکانیزه، با رعایت میزان بذر مصرفی. 7
ــازار پســند . 8 ــا بهــره گیــری از ســردخانه و ب ذخیــره ســازی فنــی ب

ــودن محصــول ب
شرکت در کالسهای آموزشی و پیشرو در ارائه دانش فنی. 9
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میرزا احمدیان

تولیدکننده نمونه کلزا

 استان/ شهرستان:  کرمانشاه  / اسالم آباد غرب   
سطح تحصیالت: ابتدایی       

سن:  53 سال  
   عملکرد:  7100  کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریــت صحیــح و بهینــه مزرعــه کلــزا رقــم  ناتالــی در ســطح  6  . 1
هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول. 2

ــاوب و . 3 ــزا در تن ــت کل ــی و کش ــاوب زراع ــی تن ــول فن ــت اص رعای
ــو ــدم و ج ــوالت گن ــداری محص پای

مصــرف بهینــه آب در مزرعــه بــا اســتفاده از سیســتم آبیــاری تحــت . 4
ر  فشا

برداشت یک مرحله ای و مکانیزه محصول و تحویل به موقع. 5

استفاده از کودهای ریز مغذی وکشت مکانیزه وبه موقع. 6

ــت و . 7 ــا زراع ــط ب ــی مرتب ــی و ترویج ــای آموزش ــرکت در دوره ه ش
ــایر کشــاورزان ــه س ــال تجــارب ب ــزا، پیشــرو در انتق ــه کل تغذی
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مهدی رحیمی

تولیدکننده نمونه
یونجه 

 استان/ شهرستان:  خراسان شمالی/ رازجرگالن
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 46 سال  
   عملکرد:  15000 کیلوگرم در هکتار یونجه خشک در 5 چین

شاخص ها:

1-دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول یونجه رقم همدانی  در سطح 
20 هکتار

2- مدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار بارانی
3-تغذیه بهینه گیاهی با استفاده از کودهای پایه و ریز مغذی 

4-کشت مکانیزه با  رعایت اصول خاکورزی  حفاظتی
5-استفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده

6-مزرعه عاری از بیماریهای گیاهی و آفات
7-برداشت به موقع و تولید علوفه مناسب و با کیفیت

8-شرکت در دوره های آموزشی آفات وبیماری های گیاهان علوفه ای
9- پیشرو در بکار گیری توصیه های فنی

ومروجین  وکارشناسان  کشاورزی  جهاد  مراکز  با  مستمر  10-ارتباط 
کشاورزی 





8 -کمیته فنی بخش 
باغبانی
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8-1- سیمای بخش باغبانی

پیش بینی اهداف عملیاتی برنامه ششم در راستای توسعه بخش باغبانی

1- افزایــش تولیــد محصــوالت باغــی بــا هــدف تولیــد پایــدار و افزایــش ضریــب امنیــت غذایــی از 19 میلیــون تــن در 
ســال 1395 بــه 22.6 میلیــون تــن در ســال 1400 از طریــق: 

1-1- افزایــش تولیــد در واحــد ســطح بــا اســتفاده از روش هــای اصالح،نوســازی باغــات و حــذف، جایگزینــی ارقــام 
ســنتی بــا ارقــام مرغــوب تجــاری در ســطح 586608 هکتــار 

1-2- افزایــش تولیــد از طریــق افزایــش ســطح زیــر کشــت و توســعه باغــات در اراضــی شــیبدار و مســتعد بــه 
میــزان 100 هــزار هکتــار 

1-3- افزایــش تولیــد از طریــق افزایــش ســطح زیرکشــت و توســعه باغــات در اراضــی مســتعد )نوآبــاد( بــه میــزان 
143425 هکتــار 

1-4- افزایــش تولیــد از طریــق تولیــد نهــال مرغــوب و گواهــی شــده محصــوالت باغــی بــه تعــداد 323798086 
اصلــه نهــال 

2- افزایــش تولیــد محصــوالت گلخانه ایــی بــه دلیــل محدویــت در منابــع آبــی در جهــت توســعه پایــدار از 1996000 
تــن در ســال 1395 بــه 6950000 تــن در پایــان ســال 1400 از طریــق:

2-1- افزایش تولید محصوالت گلخانه ای از طریق اصالح و نوسازی و مرمت گلخانه ها و بروزرسانی آن ها به مقدار 
2705 هکتار 

2-2- افزایش تولید محصوالت باغبانی از طریق توسعه کشت در گلخانه های مدرن به مقدار 18654 هکتار 
ــی، ایجــاد اشــتغال،  ــای داخل ــن نیازه ــدار، تامی ــدف توســعه پای ــا ه ــی ب ــان داروی ــرآوری گیاه ــد و ف ــش تولی 3- افزای

ــق:  ــال 1400 از طری ــن در س ــه 614434 ت ــال 1394 ب ــن در س ــد 530925 ت ــت از تولی ــت از محیط زیس حفاظ
3-1- افزایش تولید و فرآوری گیاهان دارویی از طریق اندام های تکثیری مختلف به تعداد 194658000 اصله 

3-2- افزایش تولید گیاهان دارویی از طریق افزایش سطح زیرکشت و پیش بینی توسعه کاشت گیاهان دارویی به 
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مقدار 105322هکتار در طول اجرای برنامه ششم توسعه  
4- افزایــش تولیــد روغــن زیتــون بــا هــدف تولیــد پایــدار و توســعه در تامیــن نیــاز روغــن خوارکــی ســالم مصرفــی از 

ــق:  ــان ســال 1400 از طری ــن در پای ــه 26000 هزارت ــن در 1394 ب 6200 ت
ــا کاشــت ارقــام مرغــوب تجــاری در ســطح  4-1-اصــالح ونوســازی باغــات، حــذف و جایگزینــی ارقــام ســنتی ب

45000 هکتــار از باغــات موجــود زیتــون
4-2- افزایش سطح زیرکشت و توسعه باغات زیتون در اراضی مستعد به میزان 15 هزار هکتار

4-3- توســعه کشــت محصــوالت ســالم و ارگانیــک باغــی در ســطح 41 هــزار هکتــار و تبدیــل 241 هــزار هکتــار 
از باغــات موجــود بــه تولیــد محصــول ســالم و ارگانیک،بــا تولیــد حــدود 2 میلیــون تــن محصــول ارگانیــک 
5- افزایــش صــادرات محصــوالت باغبانــی بــا هــدف مثبت کــردن تــراز تجــاری محصــوالت کشــاورزی بــا پیش بینــی 4.5 

میلیــون تــن در ســال 1400 و جمعــاً 16.2 میلیــون تــن محصــوالت باغبانــی بــه ارزش تقریبــی 36 میلیــارد دالر 

 وضعیت آمار باغبانی در سال 1396 

ــارور و  ــطح ب ــار س ــزان 2396521 هکت ــن می ــه از ای ــت ک ــار اس ــور 2844665 هکت ــات کش ــت باغ ــطح کل زیرکش س
448144 هکتــار ســطح غیربــارور می باشــد. در مجمــوع از کل ســطح زیرکشــت، 2500832 هکتــار بــه کشــت آبــی و 

ــاص دارد. ــی اختص ــوالت باغ ــت دیم محص ــه کش ــار ب 343833 هکت
ــرم  ــم 4381 کیلوگ ــار و دی ــرم در هکت ــی 9394 کیلوگ ــک کشــت آب ــه تفکی ــی ب ــرد محصــوالت باغبان متوســط عملک
ــزان تولیــد محصــوالت  ــن و می ــزان 19006626 ت ــه می ــار. می-باشــد. تولیــد محصــوالت باغــی در ســال 96 ب در هکت
ــزان تولیــد  ــل مقایســه عملکــرد و می ــن می باشــد. جــدول ذی ــن و در مجمــوًع 21033303 ت ــی 2026677 ت گلخانه ای

در ایــن بخــش را نشــان مــی دهــد.
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جدول شامره 8- مقایسه میزان تولید و عملکرد بخش باغبانی در سالهای 95 و 96

سال 1396سال1395عنوانردیف

ــرم در 1 ــی )کیلوگ ــرد آب ــط عملک متوس
ــار( هکت

79909394

ــرم در 2 ــم )کیلوگ ــرد دی ــط عملک متوس
ــار( هکت

33404381

19024803.819006626تولید محصوالت باغی )تن(3

21020952.921033303تولید محصوالت گلخانه ای )تن(4



93

سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی
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قاسم عاشوری

تولیدکننده نمونه 
سیب درختی

 استان/ شهرستان: زنجان / سلطانیه
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 44 سال  
   عملکرد: 165200کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

در . 1 رویشی  و  بذری  وگلدن،  رد  ارقام  سیب  باغ  مدیریت صحیح  اعمال 
سطح 12 هکتار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول مرغوب و بازار پسند و با کیفیت. 2
مدیریت بهینه مصرف آب از طریق اعمال آبیاری قطره ای. 3
انتخاب ارقام و گونه های سازگار با اقلیم و منطقه و توصیه تحقیقات. 4
رعایت اصول فنی کشت، طراحی و بستر سازی باغ. 5
مصرف . 6 وتگرگ،  سرما  ضد  سامانه  ایجاد  با  سرمازدگی  مدیریت  اعمال 

ضدیخ و کودپتاسه
رعایت اصول فنی هرس با حفظ محور مرکزی. 7
از . 8 گیری  بهره  با  وبرگ  خاک  آزمون  اساس  بر  گیاهی  تغذیه  مدیریت 

روشهای چالکود، محلول پاشی و کود آبیاری
نوین، مصرف کودهای . 9 آبیاری  از  استفاده  با  مدیریت خشکسالی  اعمال 

دامی، پتاسه وگوگردی وبقایای گیاهی
برداشت به موقع محصول مرغوب و نگهداری در سردخانه. 10
شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی وپیشرو در انتقال تجارب به سایر . 11

باغداران
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سید محمد 
حسین محمد آبادی 

تولیدکننده نمونه 
پسته

 استان/ شهرستان: قم / قم
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 59 سال  
   عملکرد:15100 کیلوگرم در هکتار محصول خشک

شاخص ها:

اعمال مدیریت بهینه باغ پسته از ارقام تجاری در سطح 180 هکتار. 1
دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول صادراتی و ارقام اکبری، احمد آقایی . 2

وکله قوچی با 60درصد باروری و با تراکم مناسب
مدیریت مصرف بهینه آب با استفاده ازآبیاری نواری و سیستم آبیاری قطره ای. 3
رعایت اصول تغذیه گیاهی با استفاده از آزمون خاک و آزمون آب. 4
کنترل تلفیقی آفات وبیماری ها وعلفهای هرز. 5
6 .HACCPتولید محصول در چار چوب دستورالعمل
ترمینال مکانیزه و فرآوری محصول در کوتاه ترین زمان . 7
انجام آزمون تست آفالتوکسین و اخذ گواهی تولید محصول سالم وبهداشتی. 8
اجرای . 9 با  محصول  وفرآوری  ضبط  وترمینال  باغ  در  بهداشتی  اصول  رعایت 

GAP

اعمال مدیریت سرمازدگی در باغ . 10
شرکت در دوره های ترویجی، سمینارهای آموزشی و انتقال تجارب به سایر . 11

باغداران
پیشرو در بکارگیری دانش فنی ازطریق بکارگیری کارشناسان فنی در مدیریت . 12

باغ پسته 
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امید ناصری نژاد

 

تولیدکننده نمونه 
پسته

 استان/ شهرستان:  کرمان/  رفسنجان   

سطح تحصیالت:  لیسانس              

سن:  46 سال  

   عملکرد:    12342کیلوگرم در هکتار محصول خشک 

شاخص ها:

اعمـال مدیریـت  بهینـه باغ پسـته از ارقـام  فندوقی، کلـه قوچی و - 1
بادامـی در سـطح 60 هکتار

دسـتیابی به تولید کمـی و کیفی محصول صادراتـی و ارقام تجاری - 2
با 90درصد بـاروری باغ

مدیریت مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم  خط انتقال لوله- 3
رعایـت اصـول تغذیـه گیاهـی بـا اسـتفاده از آزمون خـاک و آزمون - 4

آب
انجـام اصولـی انـواع هرس فـرم دهـی، باردهی و حذف شـاخه های - 5

پائینی در تمـاس باخاک
 انجام آزمون تست آفالتوکسین وتولید محصول سالم وبهداشتی- 6
 اعمال مدیریت سرمازدگی در باغ - 7
اجرای عملیات GAP در باغ- 8
رعایت اصول بهداشتی در باغ وترمینال ضبط وفرآوری محصول- 9
شـرکت در کارگاه های آموزشـی وترویجی، سـمینارهای آموزشی و - 10

پیشـرو در  انتقـال تجارب به باغـداران منطقه
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قادربخش بارک زهی

تولیدکننده نمونه 
خرما

 استان/ شهرستان: سیستان و بلوچستان / سیب و سوران
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 53 سال  
   عملکرد:33295کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریت بهینه نخلستان رقم مضافتی در سطح 5 هکتار. 1
رعایت اصول فنی کشت و مدیریت کف نخلستان. 2

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول از ارقــام تجــاری صادراتــی و . 3
ســازگار در منطقــه

ــا بهره گیــری از سیســتم آبیــاری تحــت . 4 مصــرف بهینــه آب در نخلســتان ب
فشــار قطرهــای

رعایت اصول بهداشت در نخلستان و بسته بندی اصولی. 5
انجــام آزمــون خــاک و مصــرف بهینــه کود هــای ماکــرو و میکــرو بــر اســاس . 6

ــج آزمون نتای
کنترل مکانیکی علف های هرز. 7
اجرای عملیات اصالح و احیاء نخلستان. 8
اعمال مدیریت خشکسالی با تراکم مناسب، میانه کاری و مالچ. 9

تولید محصول با کیفیت برای مصرف داخل و صادرات. 10
ــای . 11 ــرکت در دوره ه ــق ش ــی از طری ــی و ترویج ــز آموزش ــا مراک ــاط ب ارتب

ــط ــی مرتب آموزش
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علی کشاورز هدایتی

تولیدکننده نمونه 
 زیتون

 استان/ شهرستان:  قزوین / قزوین
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 51 سال  
   عملکرد: 30993کیلوگرم در هکتار میوه زیتون

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ زیتون ارقام زرد، مانزانیال،کنسروالیا،آربکین، کرونایکی و ماری . 1
در سطح 210 هکتار 

دستیابی به تولید محصول کمی و کیفی از ارقام روغنی سازگار با منطقه در قطعه . 2
باغ فوق متراکم درسطح 60هکتار در قالب زنجیره کامل تولید

مصرف بهینه آب از طریق آبیاری تحت فشار قطرهای. 3
مدیریت تلفیقی آفات وبیماری ها. 4
رعایت اصول فنی هرس فرم و باردهی و حذف پاجوش ها و سربرداری درختان و . 5

مدیریت مناسب کف باغ
مصرف بهینه کودهای ماکرو و میکرو بر اساس نتایج آزمون خاک به صورت چالکود. 6
اصول . 7 رعایت  و  آفات  کنترل  جهت  فرمونی  تله های  و  زرد  کارت های  از  استفاده 

بهداشت در باغ و فرآوری محصول
رعایت زمان مناسب برداشت محصول . 8
فرآوری محصول به صورت روزانه در داخل باغ و تولید روغن با کیفیت درجه یک. 9

انجام اصول فنی عملیات سورتینگ و تلخهزدایی. 10
 مشارکت در دوره های آموزشی، جشنواره و سمینارهای علمی و پیشرو در انتقال 11. 

دانش فنی به زیتون کاران
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مسلم رضایی

تولیدکننده نمونه 
 زیتون

 استان/ شهرستان:  زنجان / طارم  
سطح تحصیالت: ابتدایی             

سن:  66 سال  
   عملکرد:  مدیریت بهینه باغ زیتون 

شاخص ها:
مدیریت بهینه باغ زیتون رقم  زرد در سطح 1/2هکتار . 1
دستیابی به تولید محصول کمی و کیفی از  رقم روغنی سازگار با . 2

منطقه 
فشار . 3 تحت  آبیاری  سیستم  از  بهره مندی  با  آب  بهینه   مصرف 

قطره ای
مدیریت تلفیقی آفات وبیماری ها. 4
و . 5 پاجوش ها  حذف  و  باردهی  و  فرم  هرس  فنی  اصول  رعایت 

سربرداری درختان 
 رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کودهای ماکرو و 6. 

میکرو بر اساس نتایج آزمون خاک 
مدیریت سرمازدگی باغ زیتون با محلولپاشی با ضدیخ گیاهی. 7
مدیریت مناسب کف باغ . 8
شرکت در کالس های آموزشی وترویجی مرتبط با زیتون کاری. 9
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 سیدرضا ذاکری تبار
امیری

تولیدکننده نمونه 
مرکبات

 استان/ شهرستان: مازندران / میاندرود
سطح تحصیالت: ابتدائی

سن: 83 سال  
   عملکرد:114900کیلوگرم در هکتارپرتقال

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ مرکبات پرتقال، رقم تامسون ناول در سطح 5 هکتار. 1
دستیابی به محصول کمی و کیفی مرکبات صادراتی و بازارپسند. 2

مدیریت مصرف بهینه آب در واحد سطح با بهره گیری از سیستم آبیاری قطرهای. 3
انجام آزمون آب، خاک و برگ و مصرف عناصر غذایی براساس نتایج آزمون. 4
استفاده از نهال های تائید شده و سازگار با منطقه. 5
رعایت اصول فنی کاشت و مدیریت باغ الگویی در منطقه. 6
کنترل تلفیقی با آفات و بیماریها و علف های هرز. 7
مدیریت خشکسالی با انجام هرس فرم و باردهی و مدیریت آبیاری. 8
و . 9 دیرهنگام،  هرس  محلولپاشی،  مناسب،  تغذیه  طریق  از  سرمازدگی  مدیریت 

ایجاد منابع تولیدگرما در شبهای سرد
رعایت اصولی برداشت، حمل و نقل و نگهداری در سردخانه و بازاریابی مناسب. 10
با کودهای کلسیمی و آبیاری منظم . 11 مدیریت آفتاب سوختگی از طریق تغذیه 

در تابستان
پیشرو در بکار گیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایر باغداران. 12
شرکت درجشنواره ها، کالسها و دوره های ترویجی. 13
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اکبر سلیمی

تولیدکننده نمونه انار

 استان/ شهرستان: فارس/ داراب
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 63 سال  
   عملکرد: 90000 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:
مدیریت بهینه باغ انار ارقام تجاری رباب وشیرین در سطح 14 هکتار. 1
دستابی به تولید کمی و کیفی محصول بازار پسند. 2

انتخاب رقم سازگار با اقلیم براساس توصیه های فنی وکارشناسی. 3
انجام آزمون خاک و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک. 4
انجام اصولی هرس های فرم و اصالحی ومدیریت مکانیکی علفهای هرز. 5
تغذیه گیاهی براساس نتایج آنالیز خاک. 6
اعمال مدیریت سرمازدگی وآفتاب سوختگی . 7
کنترل بیولوژیکی کرم گلوگاه انار و اعمال مدیریت تلفیقی. 8
رعایت اصول برداشت، حمل و نقل و نگهداری محصول و بازاریابی. 9

شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با اصول باغبانی انار. 10
سایر . 11 به  فنی  دانش  انتقال  و  کشاورزی  طرح های  اجرای  در  پیشرو 

باغداران در قالب سایت الگویی ترویجی
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سینا سرحدی

 تولیدکننده نمونه
گیاهان داروئی 

 استان/ شهرستان: خراسان جنوبی / بیرجند
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 47 سال  
بــذر خارشــتر،3000 کیلــو علوفــه خشــک،     عملکرد:100کیلــو 
2000لیتــر عــرق خارشــتر و 10 کیلوگــرم ترنجبیــن در هکتــار در ســال

شاخص ها:
مدیریت بهینه مزرعه خارشتردر سطح 25 هکتار . 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی بذر، علوفه خشک و عرقیات خارشتر. 2
و 3.  بازدیدکارشناسان  برای  کشور  در  خارشتر  ترویجی  و  الگویی  مزرعه   

تولیدکنندگان
پیشبینی برنامه توسعه کشت. 4
مدیریت مصرف بهینه آب . 5
انجام انواع آزمون آب، خاک و گیاه و مصرف عناصر غذایی براساس نتایج . 6

آزمون 
حداقل . 7 در  شیمیایی  کود های  مصرف  و  شیمیایی  سموم  از  استفاده  عدم 

ممکن 
شرکت درسمینارها و همایش های مرتبط. 8
شرکت در دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور. 9

مشارکت در اجرای طرحهای کشاورزی در تعامل با مراکز جهاد کشاورزی. 10
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رسول بلبل تربتی

تولیدکننده نمونه
زعفران

 استان/ شهرستان: خراسان رضوی / زاوه
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 42 سال  
   عملکرد:36/2 کیلوگرم در هکتار زعفران خشک

شاخص ها:

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول زعفران در سطح 20 هکتار. 1
مدیریت مصرف بهینه آب از طریق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار. 2

استفاده مناسب پیاز زعفران با وزن استاندارد و توصیه کارشناسی . 3
بسترسازی مناسب و استفاده از انواع کود دامی و شیمیایی بر اساس . 4

نتایج آزمون خاک 
 تغذیه اصولی و فنی از طریق محلولپاشی ریزمغذی ها همزمان با آب 5. 

آبیاری
تولید محصول با کیفیت عاری از مصرف هر گونه سموم شیمیایی. 6
وجین علف های هرز در زمان مورد نیاز. 7
خشک کردن محصول با دستگاه خشک کن. 8
اشتغالزایی برای 250 نفرروز در هرهکتار. 9

سمینارهای . 10 و  ازکشور  وخارج  داخل  آموزشی  دوره های  در  شرکت 
علمی
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جالل ابراهیمی

تولیدکننده نمونه
 چای

 استان/ شهرستان: گیالن / الهیجان
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن:51 سال  
   عملکرد: 12000 کیلوگرم برگ سبز درجه یک

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ چای رقم هیبرید در سطح 3 هکتار . 1
دستیابی به تولید کیفی و کمی محصول چای با بازارپسندی باال. 2

از تجارب کارشناسان مرکز تحقیقات چای . 3 بهره مندی  با  به موقع  کشت 
کشورو اداره چای شمال 

مدیریت مصرف بهینه آب در باغ چای. 4
رعایت اصول فنی تغذیه باغ چای بر اساس توصیه های ترویجی و کارشناسی . 5

و انجام آزمون آب وبرگ 
مصرف انواع کودهای ماکرو و میکرو براساس نتایج آنالیز خاک. 6
کنترل تلفیقی و بیولوژیک آفات. 7
انجام به موقع هرس بهاره و هرس پاییزه وانجام اصولی . 8 وجین دستی و 

هرس کفبر وکمربر جهت حفظ ارتفاع مناسب بوته
فرآوری محصول برای تولید چای سیاه و سبز در بسته بندی استاندارد. 9

شرکت در همایش و جشنواره های ترویجی. 10
و . 11 باغبانی  با  مرتبط  تحقیقاتی  و  ترویجی  آموزشی،  واحد های  با  ارتباط 

فرآوری چای و اخذ دانش فنی
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علی ذوالقدری ها

تولیدکننده نمونه
 انگور آبی

 استان/ شهرستان: قزوین/ تاکستان
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 31 سال  
   عملکرد: 99600 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

سطح . 1 در  سفیدوقرمز  دانه  بی  تجاری  رقم  انگور  باغ  بهینه  مدیریت 
12هکتار 

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول انگور رقم  تجاری جهت مصرف . 2
داخل و صادرات

مدیریت و مصرف بهینه آب با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای  . 3
رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک، آب و گیاه. 4
اعمال مدیریت سرمازدگی با استفاده از کودهای پتاسه ومواد زیستی. 5
بهره گیری از سیستم پرورش فراز درتربیت درختان. 6
رعایت اصول فنی هرس، هرس سبز، تنک سبز و هرس برگ. 7
رعایت اصول فنی مدیریت کف باغ. 8
کنترل تلفیقی آفات و بیماریها و علف هرز. 9

رعایت اصول فنی برداشت، حمل و نقل و فرآوری محصول صادراتی . 10
)کشمش(

شرکت در دوره های آموزشی وترویجی وانتقال تجارب به باغداران به . 11
عنوان باغدار پیشرو 
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یونس فرشادی
تولیدکننده نمونه

انگور دیم 

 استان/ شهرستان: کردستان / مریوان
سطح تحصیالت: ابتدائی

سن: 68 سال  
   عملکرد: 30000 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه بــاغ انگــور در شــرایط دیــم رقــم رشــه در ســطح . 1
2/1هکتــار

تربیــت درختــان بــه روش خزنــده و سیســتم پاچراغــی در حاشــیه . 2
بــاغ

ــازار . 3 دســت یابــی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول مرغــوب و ب
IPM پســند در چارچــوب کــد 16 رقمــی

ــا . 4 مــکان یابــی مناســب، بســتر ســازی کشــت و اســتفاده از رقــم ب
ــا منطقــه کیفیــت و ســازگار ب

رعایت اصول فنی هرس باردهی، سبز و تنک میوه. 5
مصــرف عناصــر غذایــی بــه روش چــال کــود و براســاس توصیه هــای . 6

فنی و کارشناســی
ایجاد سامانه تجمیع آب در اوایل فروردین. 7
کنترل تلفیقی آفات وبیماری ها. 8
شرکت در دوره های آموزشی ترویجی مرتبط. 9
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سیدمسعود ناظم زاده

تولیدکننده نمونه 
محصول گلخانه ای
 )سبزی وصیفی(

 استان/ شهرستان: قم/ قم
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 32 سال  
   عملکرد:  18/6 کیلوگرم گوجه گیالسی درمترمربع

شاخص ها:

مدیریــت واحــد گلخانــه تــک واحــدی تولیــد محصــوالت ســبزی و صیفــی . 1
ــع در ســطح 10400 مترمرب

ــند . 2 ــازار پس ــی و ب ــی صادرات ــی و کم ــول کیف ــد محص ــه تولی ــتیابی ب دس
ــاری  ــد تج ــا برن ــی ب ــی صادرات ــه ای گیالس ــی خوش ــول گوجه فرنگ محص

ــوان رض
ــا بهره گیــری از سیســتم آبیــاری . 3 ــه ب  مدیریــت مصــرف بهینــه آب در گلخان

قطرهای 
انجــام انــواع آزمون هــا وتغذیــه اصولــی براســاس سیســتم تغذیــه اســپانیایی . 4

بــا تســت 25 فرمــول غذایــی
مجهز به سردخانه، سالن تولید نشاء. 5
پیش بینی برنامه توسعه گلخانه. 6
ارتفاع 7/1 متر و تجهیز گلخانه به سیستم اتوماسیون مدرن. 7
سیستم ساتراپ هوشمند کنترل اقلیم. 8
ــدی حســب . 9 ــی و بســته بن ــای دولت ــا شــرکت ها و ارگان ه ــرارداد ب ــاد ق انعق

درخواســت مشــتری
کنترل تلفیقی آفات و بیماریها و رعایت اصول IPM/FFS در گلخانه. 10
اشتغال زایی برای 12 نفر در گلخانه. 11
شــرکت در دوره هــای آموزشــی، بازدیدهــای ترویجــی و پیشــرو در اجــرای . 12

ــه داران شــاخص کشــور ــا گلخان ــاط ب ــق ارتب ــی ازطری ــای فن توصیه ه
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محمد هادی موهبتی

تولیدکننده نمونه 
 محصول گلخانه ای

 )گل وگیاهان زینتی(

 استان/ شهرستان: خراسان جنوبی / بیرجند
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 42 سال  
   عملکرد:  202 شاخه گل رز در مترمربع

شاخص ها:
مدیریــت بهینــه واحــد گلخانــه هیدروپونیــک مولتــی اســپان بــا ســازه . 1

اســپانیایی در ســطح یــک هکتــار از 15 رقــم تجــاری گل رز
 در سطح یک هکتار از 15 رقم تجاری گل رز2. 

دستیابی به تولید کمی و کیفی ارقام مختلف رز هلندی . 3
ــتم . 4 ــدی از سیس ــره من ــق به ــرف آب از طری ــه مص ــت بهین مدیری

ــره ای ــاری قط آبی
ــزی و دســتگاه . 5 ــرل مرک ــه سیســتم اتوماســیون کنت ــه ب تجهیزگلخان

ــه هوشــمند ــم و تغذی ــرل اقلی کنت
وجــود ســردخانه و سیســتم های مجهــز بســته بندی محصــوالت . 6

ــدی تولی
ــرژی، . 7 ــه ان ــرف بهین ــت مص ــه در جه ــی در گلخان ــول فن ــت اص رعای

روشــهای دوپــوش، سیســتم شــیدینگ و انــرژی ســیوینگ و کاهــش 
مخاطــرات کشــاورزی

رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس آزمون خاک و برگ . 8
رعایت اصول بهداشتی در سطح گلخانه . 9

برنامه توسعه کشت در 3 فاز تا سطح 8 هکتار. 10
ــی و . 11 ــی و اجرای ــی، ترویج ــای آموزش ــرای برنامه ه ــارکت در اج مش

ــی  ــی و داخل ــن خارج ــای متخصصی بازدیده
اشتغالزایی برای17 نفر مددجوی ناشنوا در گلخانه. 12
اخذ گواهی قرنطینه از حفظ نباتات. 13
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موسی زمانیان گوارشگی
تولیدکننده نمونه 

نهال باغی

 استان/ شهرستان: خراسان رضوی / مشهد مقدس
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 38 سال  
عملکرد: 250هزار انواع نهال باغی درسال

شاخص ها:

مدیریت بهینه نهالستان در سطح 10 هکتار از ارقام دانه دار، هسته دار، . 1
دانه ریز وخشک

دستیابی به تولید کمی و کیفی نهال های باکیفیت رویشی و بذری. 2
تولید انواع نهال شناسنامه دار با مجوز موسسه ثبت، گواهی بذر و نهال. 3
تحت . 4 آبیاری  از سیستم  بهره گیری  با  نهالستان  در  آب  بهینه  مصرف 

فشار
بهره گیری از انواع ماشین آالت و تجهیزات تخصصی در نهالستان. 5
انجام آزمون خاک و آب و مصرف انواع عناصر غذایی بر اساس نیاز گیاه . 6
رعایت اصول فنی کود آبیاری، محلول پاشی و مصرف مواد آلی و کود . 7

حیوانی
تولید انواع نهال ها مطابق با استاندارد و عرضه آن به باغداران با مجوز . 8

کلینیک  تاییدیه  اخذ  و  نهال  و  بذر  وگواهی  ثبت  تحقیقات  موسسه 
گیاهپزشکی برای سالمت نهالستان 

پیش بینی ایجاد باغ مادری. 9
صادرات نهال به کشورهای ارمنستان وتاجیکستان. 10
پیشرو در اجرای طرحهای باغبانی در منطقه و انتقال تجارب به سایر . 11

باغداران
تولید . 12 و  باغداری  با  آموزشی مرتبط  و  باغبانی  شرکت در کالسهای 

نهال
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محمدحسین جالدت

تولیدکننده نمونه
 انجیر دیم

 استان/ شهرستان: فارس / اصطهبان
سطح تحصیالت: ابتدائی

سن: 63 سال  
عملکرد: 1850کیلوگرم در هکتار محصول خشک

شاخص ها:

مدیریت بهینه انجیرستان از رقم سبز در سطح 5 هکتار. 1
دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازار پسند. 2

اعمــال مدیریــت خشکســالی بــا انجــام شــخم و بانکت بنــدی بــرای . 3
حفــظ رطوبــت درختــان

رعایت اصول تغذیه گیاهی با استفاده از آزمون خاک . 4
انجام اصولی هرس و اعمال مدیریت کف باغ. 5
رعایت زمان مناسب گرده افشانی. 6
اســتفاده از چــادر برداشــت و رعایــت اصــول بهداشــتی در داشــت . 7

و برداشــت محصــول
ــه . 8 ــارب ب ــال تج ــی و انتق ــی، آموزش ــای ترویج ــرکت در دوره ه ش

ــداران ــایر باغ س
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علی احمد خان میرزائی

تولیدکننده نمونه
 گردو 

 استان/ شهرستان: همدان / تویسرکان
سطح تحصیالت: ابتدائی

سن: 71 سال  
   عملکرد: 5250 کیلوگرم در هکتار محصول خشک

شاخص ها:

 مدیریت بهینه باغ گردو رقم محلی در سطح 10 هکتار1. 
دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازار پسند در قالب سایت الگویی . 2

ترویجی
مدیریت مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای. 3
رعایت اصول تغذیه گیاهی به روش چالکود براساس آزمون خاک و آب. 4
اعمال مدیریت خشکسالی با استفاده از مالچ و مدیریت سرمازدگی ازطریق . 5

هرس شاخه های خشک وتقویت باغ با کود دامی و میکرو
کنترل تلفیقی آفات وبیماریهای گیاهی. 6
رعایت اصول بهداشتی در باغ تحت مدیریت. 7
کالسهای . 8 در  شرکت  طریق  از  باغبانی  کارشناسان  دانش  از  بهره مندی 

ترویجی
عضو تعاونی گردوکاران و پیشرو در انتقال تجارب فنی به سایر باغداران. 9

 شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی مرتبط 01. 
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بابامراد سلیمی 
حسین آبادی

تولیدکننده نمونه
 بادام

 استان/ شهرستان: کرمانشاه / صحنه
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 53 سال  
   عملکرد: 5000 کیلوگرم در هکتار محصول خشک

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ بادام رقم شکوفه در سطح 8 هکتار. 1
دستیابی به تولید کمی و کیفی با تراکم مناسب. 2

مدیریت مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای. 3
مشارکت در فعالیتهای آبخیزداری در منطقه. 4

 استفاده از کندوی زنبورعسل برای گرده افشانی5. 
رعایت اصول فنی مدیریت کف باغ . 6
پیشرو در بکارگیری توصیه های فنی و کارشناسی. 7
اعمال مدیریت خشکسالی با استفاده از مالچ، سله شکنی، کود پتاسه . 8

و سامانه آبگیر
مدیریت سرمازدگی با کشت رقم دیرگل. 9

حفظ ارتباط مستمر با مراکز آموزشی و ترویجی و اجرایی. 10
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ابراهیم زاهدی

تولیدکننده نمونه 
محصول گلخانه ای

 )نشاء مکانیزه(

 استان/ شهرستان: بوشهر / دشتستان
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 60 سال  
   عملکرد: تولید 10 میلیون نشاء در سال

شاخص ها:

ــزه و . 1 ــار، بادمجان،خرب ــل، گوجــه فرنگی،خی ــواع فلف ــد نشــاء ان تولی
هندوانــه از ارقــام داخلــی و خارجــی در ســه دوره درســال )2دوره 
ــع در  ــد محصــول( در ســطح 7000مترمرب ــک دوره تولی نشــاء و ی

ســه واحــد گلخانــه
اخذ مجوز تولید نشاء و محصول گلخانه ای از مراجع ذیربط. 2
استفاده از بذور هیبرید داخلی وخارجی. 3
اخذ گواهی سالمت بذور. 4
کنتری تلفیقی آفات و بیماریها. 5
تجهیز گلخانه به اداوات مورد نیاز تولید نشاء. 6
ایجاد اشتغال برای 15نفر در گلخانه. 7
مدیریت مصرف بهینه آب در فرآیند تولید محصول. 8
ــاء . 9 ــی و ارتق ــی و ترویج ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــرکت در دوره ه ش

ــاء ــد نش ــی تولی ــش فن دان



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

114

شهریار حسامی

تولیدکننده نمونه نهال
 از طریق کشت بافت

 استان/ شهرستان: تهران / مالرد
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 53 سال  
   عملکرد:  120-80 هزارنهال گردو و موز کشت بافتی در سال

شاخص ها:
ــطح . 1 ــوز در س ــردو و م ــت گ ــت باف ــق کش ــال ازطری ــد نه تولی

2500مترمربــع در محصــوالت مهــم و اولویــت دار
ــرای . 2 ــط ب ــع ذیرب ــر ازمجام ــاز و معتب ــورد نی ــای م ــذ مجوزه اخ

ــدی ــت تولی ــوآوری در فعالی ــت و ن ــت باف کش
اســتفاده از تجهیــزات و تاسیســات مــدرن مطابــق بــا اســتاندارد . 3

کشــورهای پیشــرفته
ارتباطات علمی بین اللملی مستمر و موثر با شرکتهای تولید کشت . 4

بافت کشورهای پیشرفته واخذ دانش فنی مورد نیاز
تهیه ریزنمونه های مورد نیاز ازکشورهای فرانسه و بلژیک. 5

 ارتبــاط موثــر بــا انجمــن کشــت بافــت گیاهــی ایــران بــه عنــوان 6. 
عضوانجمــن، تولیدکننــده و محقــق کشــت بافــت

ــای آموزشــی و ســمینارهای علمــی داخــل و . 7 شــرکت در دوره ه
خــارج ازکشــور

ــذر و . 8 ــی ب ــت وگواه ــات ثب ــه تحقیق ــا موسس ــر ب ــات موث ارتباط
ــی ــت باغبان ــال و معاون نه

ــتان . 9 ــن نهالس ــی بزرگتری ــت بافت ــای کش ــده نهال ه ــن کنن تامی
ــردو در تویســرکان ــادری گ ــاغ م ب

مشــارکت و همــکاری بــا بخش هــای دولتــی و خصوصــی جهــت . 10
تولیــد نهــال براســاس نیــاز کشــور
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احمد مسعودسینکی

تولیدکننده نمونه 
میوه های هسته دار

 استان/ شهرستان: تهران / شمیرانات
سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 58 سال  
   عملکرد:36800 کیلوگرم در هکتار گیالس

شاخص ها:

مدیریت فنی بهینه باغ گیالس رقم تک دانه در سطح 4 هکتار. 1
به تولید محصول کمی و کیفی محصول تجاری در قالب . 2 دستیابی 

سایت الگویی ترویجی
رعایت تراکم مناسب و استفاده از رقم توصیه شده تحقیقات وسازگار . 3

با منطقه
هرس اصولی و تربیت درختان به صورت شلجمی. 4
مدیریت مناسب کف باغ. 5
مدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از سیستم های آبیاری قطرهای. 6
نتایج . 7 براساس  آبیاری  وکود  محلول پاشی  و  چالکود  اصولی  تغذیه 

آزمون های آب، خاک و برگ
مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها. 8
اعمال مدیریت سرمازدگی با استفاده از ضدیخ و آبپاشی. 9

مدیریت خشکسالی با بهسازی شبکه آبیاری و استفاده از کود حیوانی. 10
شرکت در کارگاه های IPM، جشنواره ها و دوره های آموزشی باغبانی. 11
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نادر احمدی تنگانی

تولیدکننده نمونه 
گل محمدی

 استان/ شهرستان: جنوب کرمان  / جیرفت
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 61 سال  
   عملکرد:  4000 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:
ــطح 32 . 1 ــدی در س ــتان گل محم ــی گلس ــح و فن ــت صحی مدیری

ــه ــک قطع ــار ی هکت
ــد . 2 ــک وتولی ــی محصــول ارگانی ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب دس

ــازار ــد ب ــدی بابرن ــرق واســانس و بســته بن ع
مدیریت  مصرف آب  با استفاده از آبیاری تحت فشار. 3
ــای . 4 ــواع کود ه ــری از ان ــا بهره گی ــه ب ــی تغذی ــول فن ــت اص رعای

ــاک ــون خ ــاس آزم ــر اس ــذی ب ــت و ریزمغ ــی، ورمی کمپوس دام
انجــام آنالیزهــای محصــول در ســه ســال اخیــر و تولیــد محصــول . 5

ارگانیــک
ــه . 6 ــت ب ــق مدیری ــاورزی ازطری ــرات کش ــت مخاط ــال مدیری اعم

ــتان  ــگام گلس هن
اخد پروانه بهداشتی برای واحد تولیدی. 7
ــه . 8 ــرای ارائ ــی ب ــی وخصوص ــای دولت ــا واحده ــرارداد ب ــاد ق انعق

محصــول تولیــدی
اخذ گواهی استاندارد تشویقی برای سالمت محصول تولیدی. 9
ــدی . 10 ــط وبهره من ــای آموزشــی مرتب ــمینارهاو دوره ه شــرکت در س

ازمتخصصیــن مرتبــط 
ارتبــاط مســتمر بــا مراکــز آموزشــی، ترویجــی و فنــی بــرای انجــام . 11

ــی ــای فن توصیه ه
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نامی قاسمی موحدی

تولیدکننده نمونه 
قارچ خوراکی

 استان/ شهرستان: تهران / مالرد
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 61 سال  
   عملکرد: 21 کیلوگرم در مترمربع

شاخص ها:

مدیریت بهینه واحد تولیدی قارچ خوراکی با پوشش ساالنه94000 مترمربع. 1
بازار پسند ) ساالنه 2000 . 2 دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول تولیدی 

تن( با ماندگاری باال و بسته بندی مناسب با برندهای تجاری پارس شهریار و 
قارچینو برای مصارف داخلی وصادرات

سموم . 3 از  استفاده  عدم  بیماریهاو  و  آفات  )بیولوژیک(  شیمیایی  غیر  کنترل 
شیمیایی واخذ گواهی استاندارد تشویفی برای سالمت تولید محصول

رعایت اصول بهداشت کارکنان و بهداشت ساختمان و امکانات. 4
اخذگواهی ثبت اختراع دستگاه اختالط دورانی کمپوست قارچ. 5
احداث رستوران قارچینو با سرو انواع غذاهای قارچی ایرانی وخارجی با هدف . 6

ترویج مصرف قارچ با شعار از مزرعه تا چنگال
برنامه توسعه کشت در 3 فاز. 7
کنترل عوامل اقلیمی ومحیطی ازطریق اتوماسیون کامل وپیشرفته. 8
برنامه توسعه صنایع تبدیلی تخصصی قارچ با مشارکت شرکت هلندی. 9

تولید انواع فرآورده های غذایی قارچ )اسالیس، کنسرو، ترشی، چیبس و...(. 10
وتوسعه . 11 قارچ  تولید  فرآیند  در  هلندی  مشاوران  فنی  ازدانش  بهره مندی 

واحدهای تولیدی
و . 12 دولتی  ارگانهای  معتبر،  فروشگاه های  برای  قارچی  فرآورده های  عرضه 

خصوصی
درحال احداث سازه های مربوط به تولیدکمپوست فاز3 با مشارکت شرکتهای . 13

هلندی
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رسول صدری

مدیر نمونه باغ مادری

 استان/ شهرستان: قزوین/ آبیک
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 45 سال  
   عملکرد: تولید 400هزار پیوندک و قلمه قابل استحصال در سال

شاخص ها:
مدیریت بهینه نهالستان در سطح 10هکتارو باغ مادری در سطح 3 . 1

هکتار ارقام سیب، گالبی، هلو، شلیل، آلو، گیالس و تولید 400هزار 
پیوندک و قلمه قابل استحصال با اولویت پایه های رویشی

تولید انواع نهال های  شناسه دار و رویشی . 2
به . 3 هیدروپونیک  روش  به  تکثیر  اسکرین هاوس  گلخانه  مدیریت 

مساحت 800متر مربع برای نگهداری مواد اولیه تکثیری 
رعایت اصول فنی احداث باغ مادری. 4
مدیریت بهینه مصرف آب با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای. 5
با مجوز و . 6 باز و بسته  تولید نهال شناسهدار )پیشگواهی( در فضای 

تحت نظارت موسسه تحقیقات،ثبت و گواهی بذرو نهال
رعایت اصول تغذیه با سیستم آبیاری تحت نظارت کارشناس تحقیقات. 7
اخذگواهی سالمت درختان مادری از حفظ نباتات. 8
و . 9 ترویجی  بازدیدهای  و  سمینارها  آموزشی،  دوره های  در  شرکت 

تلفیق دانش فنی مرتبط
برنامه های . 10 با واحد های ذیربط و مشارکت در اجرای  ارتباط مستمر 

آموزشی و ترویجی و بازدیدهای فنی



 9- کمیته فنی بخش 
امور دام و طیور، شیالت 

و آبزیان
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9(کمیته فنی بخش دام و طیور، شیالت و آبزیان

9-1. سیمای دامپروری

 مقدمه
در کشــور پهنــاور ایــران، وجــود گونه هــا و اکوتیپ هــای متنــوع دامــی، همچنیــن تنــوع اقلیمــی و وفــور انــواع گیاهــان 
در پهنــای وســیع جنگل هــا، مراتــع و کشــتزارها، بســتر مناســبی را بــرای پــرورش دام، طیــور، زنبورعســل و کــرم ابریشــم 

فراهــم نمــوده اســت
ــروی  ــر، وجــود نی ــد دهــه اخی ــی جانبــی و وابســته در چن ــع تبدیل ــه افزایــش واحدهــای صنعتــی و صنای ــد رو ب   رون
انســانی متخصــص و ماهــر و نفــوذ دانــش روز در الیه هــای مختلــف ایــن بخــش، توانســته اســت رشــد چشــمگیری را در 

زیربخــش دامپــروری ایجــاد نمایــد. 
   در حــال حاضــر تولیــدات اصلــی دامپــروری بیــش از 13/5 میلیــون تــن شــامل انــواع گوشــت قرمــز )گوســفند، بــز، 
گاو، گوســاله و شــتر(، شــیر، گوشــت طیــور، تخــم مــرغ و عســل می باشــد کــه ایــن میــزان از طریــق جمعیــت دامــی 
موجــود و منابــع علوفــه ای و مراتــع داخــل کشــور و همچنیــن واردات اقــالم خوراکــی ماننــد جــو، ذرت، کنجالــه ســویا 

ــردد.  ــل می گ و... حاص
   زیربخــش دامپــروری ضمــن تامیــن بخــش مهمــی از پروتئیــن غذایــی مــورد نیــاز آحــاد جامعــه، از طریــق ایجــاد ارزش 
افــزوده و تامیــن اشــتغال نیــروی کار در جوامــع روســتایی، عشــایری و شــهری و جلــب ســرمایه های بخــش خصوصــی، 
نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور ایفــا مــی نماید.لــذا در راســتای تولیــد محصــوالت باکیفیــت و ایجــاد رقابــت در بیــن 
تولیدکننــدگان ایــن زیربخــش و ایجــاد انگیــزه بــرای افزایــش کیفــی و کمــی محصــوالت، هــر ســاله انتخــاب برترین هــای 
زیربخــش دامپــروری بــا همــکاری معاونــت امــور تولیــدات دامــی و ســازمان تحقیقات،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در 
ــن  ــالم در بی ــت س ــاد رقاب ــی و ایج ــیوه های ترویج ــا و ش ــی از رویکرده ــوان یک ــه عن ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــتور کار ق دس

تولیدکننــدگان ایــن زیربخــش محســوب می شــود.
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اهداف کلی
عرضه پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه در راستای تامین امنیت غذایی  .1

تامین امنیت سرمایه گذاری و تولید  .2
استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی کشور  .3

حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام  .4

راهبردها
ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت تولید. 1
افزایش تولیدات دامی به منظور تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه. 2
شناسایی، ثبت، حفظ و حراست از منابع ژنتیکی دامی و اصالح نژاد دام. 3
بهبود فضای کسب و کار در صنعت دامپروری از طریق ایجاد وتوسعه زنجیره یکپارچه تولید محصوالت دامی. 4
اقتصادی کردن تولیدات دامی با کاهش هزینه تمام شده برای استمرار تولید. 5
حمایت از صادرات تولیدات و فرآورده های دامی و ثبات آن در بازارهای هدف. 6
توسعه و اصالح  نظام بیمه دام. 7

پروژه های شاخص در سال 1396

دام 
ایجاد ترکیب های ژنتیکی گوسفند پربازده  .1

بهبود مدیریت و اصالح نژاد بز و پرورش بز در سیستم مزرعه ای  .2
پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند وبز خالص از نژادهای بومی کشور  .3

پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند وبز خالص وارداتی   .4
پشتیبانی از ایجاد زنجیره تولید گوشت قرمز)گوسفندی(  .5

پرورش و اصالح نژاد گاوهای دومنظوره  .6
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پشتیبانی در ایجاد واحدهای گاو دومنظوره نژاد سمینتال  .7
ایجاد گله پشتیبان جهت حفظ ذخائرگاو بومی شاخص و گاومیش  .8

ارتقاء ژنتیکی گاومیش های موجود  .9
ارزیابی توان تولید شیر شترهای مولد وامکان ایجاد مراکز جمع آوری شیر شتر  .10

ارتقاء تولیدات شتر در کشور  .11
12. ژنوتایپینگ جمعیت مرجع دامی

طیور
اصالح فضای کسب و کار)زنجیره تولید(در صنعت مرغ کشور. 1
طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ. 2
ایجاد فضای رقابت برای حضور نژادهای مرغ گوشتی پربازده دنیا در ایران مانندآربورداکرز،هوبارد،کاب و راس. 3
عرضه گوشت مرغ و جوجه یکروزه گوشتی در بورس کاال. 4
افزایش سهم گله های مولد داخلی در تأمین جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی . 5
افزایش تولید گوشت حاصل از سایر ماکیان و مرغ بومی. 6

زنبورعسل 
اصالح نژاد ملکه زنبور عسل. 1
آموزش های مربوط به تولید سایر فرآورده ها و تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل. 2
تولید سایر فرآورده های زنبورعسل مانند ژله رویال،گرده گل،بره موم و غیره. 3

کرم ابریشم
تامین و توزیع بالغ بر 200 هزار اصله نهال توت اصالح شده به صورت رایگان در کشور. 1
برنامــه ریــزی ایجــاد زنجیــره ارزش در نوغانــداری و ابریشــم بــا ایجــاد ســاماندهی تشــکل ها بــا هــدف راه اندازی . 2

صنــدوق حمایــت از توســعه نوغانداری در کشــور
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تامیــن و تخصیــص بالــغ بــر 28000 میلیــون ریــال اعتبــار اعــم از تســهیالت و بالعــوض بــرای احیــاء و توســعه . 3
ــور نوغانداری کش

افزایــش قیمــت تضمینــی پیله تــر ابریشــم و خریــد تمامــی پیله هــای تولیــدی توســط بخــش غیــر دولتــی بــه . 4
نــرخ باالتــر از قیمــت تضمینــی بــه صــورت توافقی

تغذیه
استفاده از بقایای زراعی و کارخانجات صنایع غذایی. 1
ترویج استفاده از علوفه های کمتر رایج با نیاز آبی کم. 2
بهینه سازی جایگاه دام روستایی. 3
استفاده از تکنولوژی نوین فرآوری خوراک دام. 4
تجمیع دامداری های داخل محدوده شهرهای با بیش از 50هزار خانوار در قالب مجتمع های دامپروری. 5
استفاده از بیوتکنولوژی در تغذیه دام و طیور به منظور بهبود راندمان خوراک. 6
راه اندازی سامانه توزیع خوراک دام. 7

جدول شامره 9- تعداد بهره برداران زیربخش دامپروری درسال 1396

دام سبک 
)نفر(

دام سنگین 
)نفر(

توام دام سبک و سنگین 
)نفر(

طیور صنعتی* 
کرم ابریشم زنبورعسل )نفر()نفر(

جمع کل)خانوار(

7617063720852605992452281748187471519407
* به ازای هر واحد صنعتی یک بهره بردار در نظر گرفته شده است.

جدول شامره 10-جایگاه ایران در تولید محصوالت دامی دنیا در سال 2016

عسلتخم مرغشیرگوشت طیورگوشت قرمزنوع محصول

19102493رتبه ایران در دنیا
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جدول شامره 11-میزان تولید، تولید رسانه و مرصف رسانه محصوالت دامی در سال 1396

تولید سرانه          )کیلوگرم تولید )هزارتن(نوع محصول
در سال (

مصرف سرانه               
) کیلوگرم در سال (

83510/2812/11گوشت قرمز

10184125/34114/85شیر

223727/5327/01گوشت طیور
88810/9310/98تخم مرغ

88/241/091/07عسل

جدول شامره 12-عملکرد میزان تولید پروتئین حاصل از محصوالت دامی در سال 1396

                    درصدعرضه سرانه پروتئین ) گرم در روز (محصولردیف

414/51گوشت قرمز1
10/6538/65شیر2
9/4534/3گوشت طیور3

3/4512/84تخم مرغ4

27/55100جمع
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جدول شامره 13- برآورد جمعیت دام كشور در سال 1396

واحد: هزاررأس-هزارنفر           

شتر گاومیش
گاو و گوساله

بز و بزغاله گوسفند و بره
بومی دورگ اصیل

184 215 2523 4486 1143 18501 46601

جدول شامره 14- وضعیت گاوداری های صنعتی کشور در سال 1396

کل شیری پرواربندی فعال غیر فعال شرح

26061 17132 8929 18547 7514 تعداد
3619 2442 1176 2829 790 )ظرفیت )میلیون رأس

جدول شامره 15- تعداد و ظرفیت مرغداریهای صنعتی گوشتی در سال 1396

ظرفیت)هزارقطعه( تعداد واحد عنوان

6 1 الین گوشتی آرین
628 20 )فارم(D مرغ اجداد گوشتی خط

25861 703  مرغ مادر گوشتی
455655 20739  مرغ گوشتی
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جدول شامره 16- تعداد و ظرفیت مرغداریهای صنعتی تخمگذار در سال 1396

ظرفیت)هزارقطعه( تعداد واحد عنوان

20/66 2 )D مرغ اجداد تخمگذار )خط

1162 20 مرغ مادر تخمگذار

18937 258 پرورش پولت

87524 1655 مرغ تخمگذار

جدول شامره 17- عملکرد تولید گوشت طیور در سال 1396

ظرفیت)هزارقطعه( واحد عنوان

10613 هزارقطعه توزیع جوجه یکروزه مادر گوشتی

12697 هزارقطعه تولید جوجه یکروزه گوشتی

2090 هزارتن تولید گوشت مرغ حاصل از نیمچه های گوشتی

147 هزارتن تولید گوشت حاصل از سایر طیور

2237 هزارتن جمع کل تولید گوشت طیور
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جدول شامره 18- عملکرد تولید تخم مرغ در سال 1396

میزان تولید)هزارتن( عنوان
788 تولید تخم مرغ تجاری
100 تولید تخم مرغ حاصل از مرغ بومی و سایر ماکیان
888 جمع کل تولید تخم مرغ

جدول شامره  19- تولیدگوشت حاصل از سایر ماکیان و مرغ بومی در سال 1396

واحد: تن             

جمع کل  سایر ماکیان
بومی مرغ بومی بلدرچین کبک شترمرغ بوقلمون شرح

108505 26413 44458 6793 1691 3150 26000 تولید گوشت

جدول شامره 20- وضعیت پرورش کرم ابریشم در سال 1396

میزانواحدعنوان

330520اصلهتوزیع نهال توت اصالح شده
28162جعبهتوزیع تخم نوغان هیبرید

)F1(5561جعبهتوزیع تخم نوغان هیبرید ایرانی
850تنتولید پیله تر ابریشم

110واریتهپرورش واریته های کرم ابریشم در قالب بانک ژن
)p2( 38جعبهپرورش کرم ابریشم نژاد مادر اجداد

20استانتعداد استان های پرورش دهنده کرم ابریشم
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جدول شامره 21-وضعیت زنبورداری در سال 1396

عنوان
تعداد کلنی

تعداد زنبوردار
جمعمدرنبومی

0/37/37/6تعداد کلنی)میلیون کلنی(
81748 نفر

-5/3111/85میانگین تولید عسل در هر کلنی )کیلوگرم(

جدول شامره 22- آمار کارخانجات و کارگاه های خوراک دام در سال 1396

ارقام: واحد- هزارتن         

ظرفیت عملیظرفیت اسمیتعدادعنوان

650197009605خوراک دام و طیور 
DCP5425065

6026085مکمل سازی

جدول شامره 23- تعداد و ظرفیت اسمی مراکز جمع آوری شیر در سال 1396

 میزان شیرخام جمع آوری شده
 ) تن در سال(

 مراکز فعال مراکز غیر فعال

ظرفیت اسمی
 )تن در روز(

تعداد
ظرفیت اسمی

 )تن در روز(
تعداد

3150694 2611 555 9404 1471
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جدول شامره 24- میزان صادرات و واردات محصوالت و فرآورده های دامی در سال 1396

وارداتصادراتمحصوالت و فرآورده ها

94657شیر و فرآورده های شیر)هزارتن(

1/29149گوشت و احشاء خوراکی گاو و گوسفند)هزارتن(

-45/5گوشت مرغ و قطعات و احشاء)هزارتن(

812/8تخم مرغ خوراکی)هزارتن(

-1عسل  طبیعی)هزارتن(

2010/37دام زنده سبک )هزار رأس(
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9-2. سیمای شیالت ایران

مقدمه

     چهــار پنجــم کــره زمیــن را آب فراگرفتــه و تنــوع تولیــدات شــیالتی، آبزیــان و پروتئیــن حاصــل از آن، همــراه بــا 
فوائــدی همچــون عــدم تخریــب و ویرانــی زمیــن حائــز اهمیــت بســیار مــی باشــد، بــر همیــن اســاس اکثــر کشــورها و 
ســازمان های بین المللــی مرتبــط بــا آبزیــان در جهــان نــگاه ویــژه ای بــه توســعه صنعــت شــیالت دارنــد به طــوری کــه 
بســیاری از کشــورها ســهم عمــده ای از اشــتغال، درآمدزایــی و رفــاه ســاحل نشــینان، تولیــد و صــادرات پروتئیــن ســفید، 

ــد.  ــزی کرده ان ــان پی ری ــه شــیالت و آبزی ــر پای همچنیــن صنعــت خــود را ب
ــد.  ــال 2050 می باش ــان در س ــر انس ــارد نف ــش از 9 میلی ــردن بی ــیر ک ــان، س ــای جه ــن نگرانی ه ــی از بزرگتری      یک
در شــرایطی کــه تغییــرات آب و هوایــی، اثــرات ویرانگــری بــر محیــط زیســت گذاشــته، شــرایط اقتصــادی نیــز قابــل 
پیش بینــی نیســت و مهم تــر از آن رقابــت بــرای برداشــت از منابــع طبیعــی بــه اوج خــود رســیده اســت. در حالــی کــه 
جامعــه جهانــی امیــدواری خــود را بــرای اجــرای دســتور توســعه پایــدار 2030 مصــوب ســپتامبر 2015 در ســازمان ملــل 
را از دســت داده اســت. در دســتور کار 2030، ســهم ماهیگیــری و آبزی پــروری در امنیــت غذایــی در بهره گیــری از منابــع 

طبیعــی بــرای تضمیــن توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی نیــز مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. 
     هــزاران ســال پــس از چرخــش جهــان از شــکار بــرای تهیــه غــذا بــه ســوی کشــاورزی، تولیــد آبزیــان نیــز از صیــد 
ــزی پــروری و افزایــش گونه هــای پرورشــی  ــا بهره گیــری از آب ــان ب ــه ســوی تولیــد آبزی ــع طبیعــی ب و برداشــت از مناب
آبزیــان گرایــش یافتــه اســت. نقطــه عطــف ایــن گرایــش در ســال 2014 بــوده اســت کــه بــر پایــه آمارهــای موجــود 
ــد  ــار از صی ــرای نخســتین ب ــرای مصــرف مســتقیم انســانی، ب ــروری ب ــزی پ ــری از آب ــا بهره گی ــان ب ــد آبزی ــدار تولی مق
آبزیــان از منابــع طبیعــی بیشــتر شــد. بــا افزایــش تقاضــا بــرای مصــرف آبزیــان، افزایــش تولیــد آبزیــان چالشــی بــزرگ 

و الزامــی خواهــد بــود.
     از آنجــا کــه تقریبــا از دهــه 1980 میــالدی مقــدار صیــد از منابــع طبیعــی ثابــت مانــده اســت، آبــزی پــروری بــا رشــد 

مناســب، نقــش بســیار ویــژه ای بــرای تامیــن نیــاز آبزیــان بــرای مصــرف مســتقیم انســانی یافته اســت.
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     تولیــد جهانــی آبزیــان بــرای مصــرف انســانی در پنــج دهــه اخیــر از رشــد جمعیــت جهانــی پیشــی گرفتــه و میانگیــن 
رشــد آن بــرای ســال های 1961 تــا2016 بــه 4/6 درصــد رســیده اســت کــه دو برابــر نــرخ رشــد جمعیــت جهانــی اســت. 
در نتیجــه هــم آهنــگ بــا افزایــش جمعیــت و حتــی بیــش از آن، مصــرف ســرانه آبزیــان در جهــان رشــد چشــمگیرتری 

ــته است. داش
ــوار ســاحلی  ــع و حــدود 3000 کیلومتــر ن ــا وســعتی حــدود 1650000 کیلومتــر مرب       جمهــوری اســالمی ایــران ب
در جنــوب و شــمال و دارا بــودن حــدود 500 هــزار منابــع متنــوع آبــی نظیــر رودخانــه، دریاچــه، چشــمه، چــاه و قنــات 
و منابــع آب هــای طبیعــی و نیمــه طبیعــی، مجموعــه عظیمــی از قابلیت هــای گوناگــون را در تولیــد آبزیــان گرمابــی، 
ســردآبی و دریایــی در اختیــار دارد. منابــع ارزشــمند آب هــای دریــای خــزر در شــمال و خلیــج فــارس و دریــای عمــان و 
اقیانــوس هنــد در جنــوب بســتر مناســبی بــرای صیــد و صیــادی، آبزی-پــروری دریایــی، درآمدزایــی، اشــتغال و صــادرات 

در کشــور ایجــاد کــرده اســت.
ــر و  ــدار از ذخای ــرداری پای ــر بهره ب ــزی و نظــارت ب ــه ری ــت سیاســت گــذاری، برنام ــران مأموری      ســازمان شــیالت ای
منابــع آبــی کشــور را بــر عهــده داشــته و بــا حفاظــت از منابــع آبــزی و بازســازی مؤثــر ذخایــر موجــود همــراه بــا توســعه 
ــع و عوامــل  ــرداری مناب ــار ارتقــای بهره ب ــروری در کن مدیریــت و نگهــداری و احــداث زیرســاخت های صیــادی و آبزی پ
تولیــد در آب هــای تحــت حاکمیــت جمهــوری اســالمی و آب هــای دور فعالیــت مــی نمایــد. دســتاوردهای مهــم شــیالت 

ــران در ســال های اخیــر عبارتنــد از: ای
ارتقای سهم آبزیان در امنیت غذایی کشور از طریق صید و پرورش آبزیان،  .1

بهبود شاخص های بهره وری با گسترش تحقیقات کاربردی همراه با گسترش دانش فنی،  .2
توسعه آبزی مصرفی با هدف ایجاد جامعه ای سالم و پویا،  .3

بهبود مدیریت شیالتی و حفاظت و بازسازی ذخایر و بهسازی منابع دریایی،  .4
توســعه آبزی پــروری بــا توجــه بــه تنــوع اقلیــم بــه ویــژه پــرورش ماهیــان درقفــس درســواحل شــمال و جنــوب   .5

، ر کشو
توسعه، بهسازی و تجهیز ناوگان صیادی در آب های دور،  .6

توسعه زیرساخت های صید و صیادی از طریق ساخت و تجهیز بنادر ماهیگیری،  .7
کمک به صنایع تبدیلی شیالتی،  .8
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افزایــش ســرانه مصــرف آبزیــان در کشــور از طریــق ســاماندهی بــازار و تنــوع محصــوالت شــیالتی همــگام بــا   .9
ــان، ــادرات آبزی ــق ص ــدف از طری ــای ه حضــور گســترده در بازار ه

ارتقای استانداردهای تولید محصوالت شیالتی از مرحله صید تا مصرف،  .10
جلب مشارکت های غیردولتی در برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مدیریت شیالتی،  .11

اعمال مدیریت و اصالح روش های صید با توجه به منابع برداشت نشده و یا کمتر برداشت شده،  .12
گسترش فعالیت های شیالتی به منظور اشتغالزایی و رونق اقتصادی و اجتماعی،  .13

ارتقــای دانــش فنــی و مهارت هــای جوامــع صیــادی و آبزی پــروری و تشــکیل یــگان حفاظــت منابــع آبــزی بــا   .14
هــدف حفــظ ذخائــر ارزشــمند دریایــی.

    مجموعــه ایــن فعالیت هــا در پــرورش گونه هــای مختلــف ماهــی و میگــو و صیــد از دریاهــا در شــمال و جنــوب و نیــز 
منابــع آبــی موجــود در کشــور بــا هــدف تولیــد پروتئیــن ســفید بــه عنــوان غــذای ســالمتی باعــث ایجــاد اشــتغال در 
زمینــه فعالیت هــای پــرورش ماهــی، میگــو و صنایــع وابســته و اســتفاده ازمنابــع موجــود و ارتقــای ســطح درآمــد ملــی 

انجــام شــده اســت. 
     آنچــه درایــن فعالیت هــا حائــز اهمیــت می باشــد دورنمــای آینــده صنعــت پــرورش آبزیــان اســت. امــروزه امــر تکثیــر 
و پــرورش آبزیــان در دنیــا بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه و روز بــه روز بــه اهمیــت آن افــزوده می شــود. درکشــور ایــران 
ــای  ــی و دریاچه ه ــای طبیع ــا، آبگیره ــود دارد. رودخانه ه ــان وج ــرورش آبزی ــر و پ ــرای تکثی ــی ب ــل توجه ــات قاب امکان
ــا  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــبی اس ــترهای مناس ــتعد، بس ــی مس ــای طبیع ــا و دریاچه ه ــا آب بندان ه ــدها، مرداب ه ــت س پش
ــع آب شــور و اراضــی  ــه مناب ــد ب ــه دســت آورد. همچنیــن بای کمتریــن ســرمایه گذاری بیشــترین بهــره وری را ازآنهــا ب

ســواحل جنــوب کشــور نیــز اشــاره کــرد.
ــن راســتا  ــران اســت کــه در ای ــورد توجــه جمهــوری اســالمی ای      توســعه زیربخــش شــیالت یکــی از محورهــای م
شــیالت ایــران ضمــن تعییــن اهــداف توســعه آبــزی پــروری، صیــد در آب هــای دور، گســترش نــاوگان صیــد صنعتــی، 
حضــور در آب هــای ســایر کشــورها و انجــام فعالیت هــای صیــادی، تجهیــز نــاوگان صیــد ســنتی، تجهیــز و بهره بــرداری از 
بنــادر ماهیگیــری بــرای تضمیــن توســعه پایــدار تمامــی تــالش خــود را بــرای حفــظ و بازســازی ایــن ذخایــر بــکار گرفتــه 
اســت و ضمــن ممانعــت از روش مخــرب و غیراصولــی صیــد درخصــوص ایجــاد تــوازن و تعــادل بیــن بهره-بــرداری از 

ذخایــر و بازســازی طبیعــی و مصنوعــی آن کوشــش نمــوده اســت. 
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اهداف کلی  

اهداف سازمان عبارت است از:
سیاست گذاری، برنامه ریزی ونظارت برای بهره برداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی کشور  .1

2.  حفاظت از منابع آبزی و بازسازی موثر ذخایر موجود
3.  توسعه مدیریت و نگهداری زیرساخت های صیادی و آبزی پروری

ارتقاء بهره وری منابع و عوامل تولید در آب های تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران.  .4
کــه در همیــن راســتا وظایــف ســازمان در چارچــوب وظایــف حاکمیتــی قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع آبــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب 1374 و در چارچــوب اهــداف مذکــور در مــاده 4 ایــن اســاس نامه بــا پیشــنهاد وزارت 
ــه وضعیــت  ــه تاییــد ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور رســیده اســت.جداول ذیــل نگاهــی ب جهــاد کشــاورزی ب

بخــش شــیالت در ســال 1396 دارد. 

جدول شامره 25 - آمار زیر بخش شیالت در سال 1396

جمع کلآبزی پروریصید و بنادر ماهیگیریحوزه های تخصصی                    تشکلهای شیالتی

351181532تعداد تعاونیهای شیالتی

92332تعداد اتحادیه های تعاونیهای شیالتی

NGO(022( سازمانهای مردم نهاد

360206566جمع تعداد تشکل شیالتی 

14191787502229419تعداد اعضای تشکلها
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جدول شامره 26 - میزان صید وآبزیپروری و رسانه مرصف انواع آبزیان در سال 1396

میزان سرانه مصرف)کیلوگرم (میزان صید و آبزی پروری ) تن (شرح

724817صید در آبهای شمال و جنوب

11/2 477269آبزیپروری 

1202086جمع کل 

  جدول شامره 27 - ارزش و مقدار صادرات محصوالت شیالتی به تفکیک نوع محصول درسال 1396 

مقدار صادرات ) ارقام به تن (ارزش صادرات ) ارقام : هزار دالر(شرح

27901خاویار

11629924780میگو

388104112800انواع ماهی و سایر آبزیان 

507193137581جمع کل 
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     بــا شــرایطی کــه گفتــه شــد امــروز جایــگاه شــیالتی جمهــوری اســالمی ایــران در بیــن کشــورهای جهــان درحــد قابل 
قبولــی قــرار دارد. مطابــق آمــار ســال 2016 فائــو، ایــران در مجمــوع تولیــدات شــیالتی در رتبــه 24 جهــان در تولیــدات 
آبــزی پــروری در رتبــه 19 )ماهیــان گرمابــی رتبــه 5، ماهیــان ســردابی رتبــه 1 و در بخــش صیــد رتبــه 28( تــون ماهیان 
)رتبــه دوم در اقیانــوس هنــد، و رتبــه اول در غــرب اقیانــوس هنــد(، درتجــارت آبزیــان بــه لحــاظ مقــدار رتبــه 52 و ارزش 

رتبــه 53 را در جهــان احــراز نمــوده اســت.
     در ایــن راســتا شــاخص های کمــی تولیــد هدف گــذاری شــده بــرای ســازمان شــیالت ایــران حــدود 22 فاکتــور مختلف 
ــد.  ــه ششــم توســعه احصــاء گردیده ان ــی عملکــرد در طــول برنام ــای شــاخص های ارزیاب ــوان مبن ــه بعن ــی باشــند ک م
همچنیــن اجــزای شــاخص های کمــی یادشــده در تولیــدات صیــد و آبزی پــروری و همچنیــن نهاده هــای مــورد نیــاز از 
قبیــل منابــع آب، غــذا، بچــه ماهــی، تجهیــزات و مکانیزاســیون، پوشــش بیمــه ای، منابــع مالــی اعــم از ســرمایه گذاری، 
تســهیالت، منابــع درآمــدی تــا ســال 1400 پیش بینــی گردیــده و در ســند برنامــه ششــم آورده شــده اســت. بــا توجــه 
بــه برنامه هــای هدف گــذاری شــده، رویکردهــا، اهــداف کالن و اهــداف کمــی ســازمان شــیالت ایــران در طــول برنامــه 

ششــم توســعه )1400-1396( بــه شــرح ذیــل پیش بینــی شــده اســت:

الف- رویکردهای سازمان شیالت ایران در برنامه ششم توسعه )1396-1400(
افزایش تولید آبزیان با توسعه . 1
توسعه پرورش ماهی در قفس . 2
توسعه آبزی پروری در آب های شور ولب شور . 3
توسعه پرورش گونه های سریع الرشد و اقتصادی . 4
ــای . 5 ــا فعالیت ه ــروری ب ــای آبزی پ ــق فعالیت ه ــاورزی و تلفی ــتخرهای آب کش ــان در اس ــرورش آبزی ــعه پ توس

کشــاورزی
توسعه صید در آب های بین المللی و دور. 6
توسعه صید از گونه های کمتر برداشت شده و برداشت نشده . 7
افزایش بهره وری در تولید، فرآوری و مصرف آبزیان . 8
 تکمیل و تجهیز زیر ساخت ها )مجتمع های آبزی پروری،بنادر ومراکز تخلیه صید(. 9
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هماهنگی جهت صید در سواحل سایر کشورها. 10
افزایش تولید میگوی پرورشی در اراضی لم یزرع. 11
توسعه زیستگاه های طبیعی و مصنوعی آبزیان در راستای حفاظت موثر از ذخایر آبزیان. 12
گسترش پوشش بیمه در فعالیت های شیالتی. 13
افزایش تعامل با اتحادیه ها وتشکل های شیالتی. 14

2.  افزایش بهره وری ازطریق

1.  افزایش راندمان آب در فعالیت های آبزی پروری با بهره گیری از سیستم های مداربسته وآب برگشتی
2.  ارتقاء ضریب مکانیزاسیون در فعالیت های آبزی پروری

1.  افزایش تولید در واحد سطح
2.  افزایش وزن برداشت آبزیان پرورشی 

3.  کاهش ضریب تبدیل غذایی
4.  کاهش ضایعات در مراحل مختلف صید، عمل آوری و مصرف

5.  تجهیز برودتی شناورها 
6.  حذف روش های مخرب و توسعه روش های صید مناسب مانند صید با قالب

7.  توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه صید، آبزی پروری و فرآوری 
8.  فرهنگ سازی جهت افزایش مصرف آبزیان به عنوان غذای سالمتی 

9.  افرایش تنوع محصوالت و بهبود کیفیت فرآوری آبزیان و ایجاد ارزش افزوده
10.  توسعه بازارهای عرضه آبزیان

3.  توسعه صادرات آبزیان توام با بهبود کیفیت وافزایش ارز آوری
رعایت استاندارهای بین المللی در تولید وعرضه آبزیان   .1

بازاریابی و بازار رسانی مناسب محصوالت شیالتی  .2
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افزایش روش های فرآوری و ایجاد تنوع در عرضه محصوالت آبزیان بر مبنای تقاضای مشتریان  .3
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال   .4

4.توسعه فرصت های شغلی

تعریف مشاغل جدید )مشاغل خرد وخانگی (  .1
تقویت وتوسعه صنایع کوچک عمل آوری وفرآوری وبسته بندی آبزیان  .2

چند منظوره نمودن فعالیت های صیادی جهت افزایش درآمد صیادان )گردشگری(  .3
بسترسازی جهت سرمایه گذاران داخلی وخارجی   .4

افزایش امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های شیالتی  .5
6. توسعه مهارت های آموزشی شاغلین اعم از کارکنان، بهره بردارن و تولیدکنندگان

ب- اهداف کالن سازمان شیالت ایران در برنامه ششم توسعه ) 1396-1400(
ارتقاء سهم محصوالت شیالتی در تامین امنیت غذایی  .1

حفاظت و بهره برداری پایدار و مسئوالنه   .2
ارتقاء بهره وری عوامل تولید افزایش عملکرد تولید در واحد سطح  .3

بهبود تراز تجاری محصوالت شیالتی با توسعه صادرات  .4

ج.  اهداف کمی شاخص های کالن سازمان شیالت ایران )1396-1400(

افزایش تولید کل آبزیان به بیش از 1/5 میلیون تن) 811 هزارتن آبزی پروری و 700 هزارتن صید(   .1
افزایش سرانه گرم پروتئین در روز به بیش از 8 گرم در روز  .2
افزایش سرانه مصرف آبزیان به حدود 15 کیلوگرم در سال  .3

پایداری و افزایش مشاغل شیالتی تا 245000 نفر   .4
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کاهش صید دور ریز تا 10 درصد   .5
6. افزایش ضریب پوشش حفاظتی زیستگاه های آبزیان تا 60 درصد 

افزایش تکثیر و رهاسازی بچه ماهی و میگو تا 500 میلیون قطعه در سال به طریق تکثیر مصنوعی  .7
تجهیز، مرمت و نگهداری 16 مرکز بازسازی ذخایر آبزیان   .8

افزایش عملکرد تولید در واحد سطح ماهیان گرمابی به 5 تن درهکتار   .9
افزایش عملکرد تولید در واحد سطح میگوی پرورشی آب شور به4.5 تن در هکتار   .10

افزایش عملکرد تولید در واحد سطح ماهیان سردآبی به 40کیلوگرم درمتر مربع   .11
12. بهبود ضریب پوشش مکانیزاسیون مزارع پرورشی آبزیان تا 55 درصد 

افزایش پوشش بیمه ای مزارع پرورشی به 17000 هکتار   .13
14. کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهیان سردآبی 1.1 کیلوگرم  

15. کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهیان گرمابی به 2.6 کیلوگرم 
کاهش ضریب تبدیل غذایی میگوی آب شور به 1.3 کیلوگرم     .16

افزایش صادرات آبزیان تا 165000 تن   .17
افزایش تراز تجاری مثبت محصوالت شیالتی تا 530 میلیون دالر   .18

19. بهینه سازی حمل و نقل و عرضه آبزیان به 7000 دستگاه 
ایجاد، تجهیز، توسعه و بهسازی بازارهای نوین عرضه آبزیان به 69 بازار   .20

افزایش فرآورده های دارای ارزش افزوده باال به 44 فرآورده   .21
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9-3. سیمای دامپزشكی كشور

مقدمه

     ســازمان دامپزشــکی کشــور متولــی امــور کنتــرل و یــا ریشــه کنی بیماری هــای دامــی و بیماری هــای قابــل انتقــال 
ــا  ــات اســت. مبــارزه ب ــاه حیوان ــر فرآورده هــای خــام دامــی و تأمیــن رف ــات، نظــارت بهداشــتی ب میــان انســان و حیوان
بیماری هــای دامــی مهم تریــن عامــل حفــظ ســرمایه های دامــی و امنیــت شــغلی صنعــت دامــداری کشــور اســت کــه 
حفــظ و صیانــت از ایــن ســرمایه ی عظیــم و ایجــاد امنیــت خاطــر بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت بــر عهــده ی 

دامپزشــکی اســت.
 برخــی از فعالیت هــای شــاخص ســازمان دامپزشــکی کشــورکه همــه ســاله به منظــور تحقــق اهــداف و مأموریت هــای 

تعریــف شــده در ســطح کشــور صــورت می گیــرد، بــر اســاس آمــار فعالیت هــای ســال 96 عبارتنــد از:

1( پیشگیری و کنترل بیماری های مشترک
    از مجمــوع 1709 عامــل بیماریــزای انســانی، 823 عامــل از حیــوان بــه انســان منتقــل می شــود. 65 درصــد عوامــل 
عفونــی انســانی جــزو بیماری هــای مشــترک میــان انســان و حیوانــات هســتند. تقریبــاً 75 درصــد بیماری هــای عفونــی 
ــای  ــوند. بیماری ه ــوب می ش ــا محس ــن بیماری ه ــزو همی ــز ج ــور نی ــای نوظه ــان بیماری ه ــا هم ــانی ی ــد انس جدی
مشــترک میــان انســان و حیوانــات از 4 تــا 43 درصــد هزینه هــای بهداشــتی کشــورها را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
ــاک در جمعیــت انســانی نقــش بســیار  دامپزشــکی در پیشــگیری و کنتــرل بســیاری از بیماری هــای واگیــردار و خطرن
مهمــی دارد؛ ماننــد ســیاه زخــم، تــب مالــت، ســل، تب هــای خونریــزی دهنــده، آنفلوانــزای فــوق حــاد، مشمشــه   و هــاری) 

جــدول شــماره 28(.
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جدول شامره  28- خونگیری، تست و واكسیناسیون جهت تشخیص و كنرتل بیامر ی های مشرتك میان انسان و دام 

هاریمشمشهسل گاویبروسلوزنوع بیماری

تست سرمی و تست توبرکولینخونگیریعملیات
واکسیناسیونمالئیناسیون

سگ، گربه، گاو، گوسفند، بز، شتر، تک سمیگاوگوسفندگاونوع حیوان
تک سمی و وحوش

آمار عملکرد
112.13052.2211.302.75537.249454.520

2( کاهش خسارات و ضایعات ناشی از بیماری های دامی و افزایش بهره وری
انجــام عملیــات مختلــف در زمینــه ی مبــارزه بــا عوامــل بیماریــزا بــا تــالش بــی وقفــه و گســترده ی دامپزشــکی کشــور 
در هرســال شــامل بازدیــد، نمونــه بــرداری و آزمایش هــای کنتــرل کیفــی و تشــخیص بیماری ها)جــداول29 الــی 31(، 
ــگاه )جــدول شــماره 32( و واکسیناســیون)جدول شــماره 33( در هــر ســال، ســبب پیشــگیری از  سم پاشــی دام و جای
ــد  ــی مانن ــم و خطرناک ــای مه ــون بیماری ه ــی تاکن ــن اقدامات ــا چنی ــا می شــود؛  ب ــروز و شــیوع بســیاری از بیماری ه ب

طاعــون گاوی، شــاربن )ســیاه زخــم( و آبلــه ریشــه کن و یــا کنتــرل شــده  اســت. 

جدول شامره 29- عملكرد بررسی و مدیریت بیامری های طیور

آزمایشنمونه برداریبازدید از واحدهانوع عملیات

9.208328.330826.895آمارعملکرد/ مورد
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جدول شامره  30-  عملكرد بررسی و مدیریت بهداشت و بیامری های آبزیان

بازدید از مراکز تکثیر و نوع عملیات
آزمایش های باکتریایی، ویروسی، انگلی و قارچیآزمایش آب پرورش

10.6799.301129.066آمار عملکرد/مورد

جدول شامره  31-  عملكرد آزمایش های كنرتل كیفی و تشخیص بیامری ها در بخش دولتی

میکروب شناسیپاتولوژینوع آزمایش
تشخیصی

تشخیص بیماری های 
دام، طیور و آبزیان

کنترل کیفی 
واکسن

کنترل دارو و مواد 
بیولوژیک

1.9141.51346.5725.3619.488آمار عملکرد/ مورد

جدول شامره 32- عملكرد مبارزه با انگل های خارجی دام و پیشگیری از بیامری های انگلی

سم پاشی جایگاه/متر مربعسم  پاشی گوسفندو بز/ رأسسم پاشی گاو/رأسنوع عملیات

 57.239.606       12.671.730      1.130.206 آمار عملکرد

جدول شامره 33- عملكرد واكسیناسیون دام ها به منظور پیشگیری از بیامری ها

جمعشتر/ نفرتک سمی رأسگوسفند و بز/ رأسگاو/ رأسنوع دام

14.465.912219.680.17850.18212.316234.208.588میزان واکسیناسیون
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3( ایجاد زمینه ی ورود به بازارهای جهانی

تولید فرآورده های سالم و بهداشتی شرط الزم و بدون تردید مهم ترین شرط صدور محصوالت دامی است. سازمان دامپزشکی 
از سوی سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی)WHO( و سازمان بهداشت جهانی دام )OIE( به عنوان تنها 
مرجع واجد صالحیت صدور گواهی بهداشتی برای فرآوده های دامی شناخته شده است؛ همچنین بر اساس قانون، دامپزشکی 
مسئول کنترل و تضمین سالمت و بهداشت فرآورده های خام دامی در کشور است. در سال های اخیر اقدامات وسیعی در 
این زمینه صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان به توسعه ی کشتارگاه های صنعتی، ایجاد سیستم کنترل و پایش 
باقیمانده ی دارو و سموم در فرآورده های دامی و نظارت بر مراکز تولید تا عرضه ی این فرآورده ها اشاره کرد)جدول شماره  34(.

جدول شامره 34- نظارت بركشتارگاه ها، مراكز تولید، نگهداری و عرضه  فرآوردهای دامی و كنرتل و سنجش مواد غذایی و باقیامنده ها

نوع عملیات
 نظارت بر

 الشه ی طیور در
 کشتارگاه ها/

قطعه

 نظارت بر الشه ی
 انواع دام در
 کشتارگاه ها/

 مورد

نظارت بر مراکز تولید، 
توزیع، نگهداری و عرضه ی 
فرآورده های دامی/ مورد

کنترل کیفی 
مواد غذایی/ 

مورد
سنجش باقیمانده ی 
دارو و سموم/ مورد

774,535,39912,163,2932,886,3343,4848,920آمار عملکرد

4( تأمین رفاه حیوانات

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان عضو سازمان جهانی بهداشت حیوانات)OIE(، دارای رابط ملی رفاه حیوانات در سازمان 
مذکور است واز طریق برگزاری کالس های آموزشی در سطح ستاد سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان ها در خصوص 
رفاه حیوانات در کشتارگاه های دام، تدوین دستور العمل های 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، تالش می کنداقدامات و اطالع رسانی الزم در خصوص اصول رفاه واحد که 

تأمین کننده  رفاه و سالمت انسان و دام است، صورت گیرد.
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9-4. سیمای امور عشایر ایران

مقدمه
ــه از واپســین دوران  ــی اســت ک ــات اجتماع ــن اشــکال حی ــوچ )کوچندگــی( از متقدم تری ــر ک ــی ب شــیوه زیســت مبتن
ــداد  ــتقرار، تع ــوی زیســت و اس ــر الگ ــته اســت. از نظ ــتمرار داش ــون اس ــی انســان ها تاکن ــی اجتماع ــکل گیری زندگ ش
زیــادی از جمعیــت و جوامــع عشــایری، در زمــره اجتماعــات کوچنــده و متحــرک قــرار می گیرنــد. از گذشــته های بســیار 
دور تاکنــون، متاثــر از ایــن وضعیــت، اشــکال متعــدد و متنوعــی از الگــوی زیســت و معیشــت مبتنــی بــر انــواع مختلــف 
دامــداری روســتایی و عشــایری در اقصــی نقــاط ایــران برقــرار بــوده کــه بخــش زیــادی از منابــع تعلیــف و تغذیــه دام هــا از 
عرصه هــای مرتعــی تامیــن می شــود. نظــام بهره بــرداری دام و مراتــع روســتایی نســبتاً ثابــت بــوده ودر نهایــت دام هــا در 
برخــی از ماه هــای ســال در عرصــه مراتــع حریــم همــان روســتا تعلیــف می شــوند. ولــی در مقابــل، دامــداری عشــایری 
متحــرک بــوده و بــر اســاس نظــام کــوچ و جابجایــی دوره ای و فصلــی بیــن قلمرو هــای ییالقــی )بهارگــه، سردســیر یــا 

ســرحد( و قشــالقی )گرمســیر( انجــام می گیــرد.

جمعیت عشایرکشور
بررســی وضعیــت جمعیــت عشایرکشــور در چنــد دهــه گذشــته نشــان دهنده کاهــش نســبت جمعیــت عشــایر کشــور در 
مقایســه باجمعیــت کل کشــور اســت. بــر اســاس اطالعــات منابــع تاریخــی، درســال 1245 هجــری شمســی حــدود 38/6 
درصدجمعیــت کشــور، عشــایری بــوده اســت کــه ایــن نســبت در ســال 1345 بــه 9/6 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
بــر اســاس آخریــن سرشــماری رســمی عشــایر کشــور کــه توســط مرکــز آمــار ایــران انجــام شــده اســت نســبت جمعیــت 
عشــایر کشــور بــه کل جمعیــت بــه 1/68 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. جــدول شــماره 35 رونــد تحــوالت جمعیــت 
عشــایر کشــور را از 150ســال گذشــته نشــان می دهــد. نکتــه قابــل توجــه در ایــن زمینــه، تعــداد جمعیــت عشــایر کشــور 
اســت کــه از ســال 1366 تــا 1377 رونــدی رو بــه رشــد داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــر چنــد نســبت جمعیــت 
عشــایر در مقایســه بــا کل کشــور کاهــش یافتــه اســت )2/3 درصــد کل کشــور در ســال 1366 و 2/1 درصــد در ســال 
1377(؛ امــا تعــداد جمعیــت عشــایری کشــور از 1.152.000 نفــر بــه 1.304.000 نفــر در ســال 1377 افزایــش یافتــه 
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اســت کــه ایــن امــر نکتــه ای قابــل تامــل اســت. البتــه در سرشــماری ســال 1387 ایــن رونــد مجــدداً بــر عکــس شــده 
اســت و جمعیــت عشــایری بــه 1.186.398 نفــر رســیده اســت کــه بــا کاهــش جمعیــت نســبت بــه ســال 1377روبــرو 
ــه مهاجــرت و کنتــرل  ــه برنامه هــای مختلــف اســکان عشــایر و از ســوی دیگــر ب شــده اســت. ایــن امــر از یــک ســو ب
جمعیــت ایــن جامعــه مربــوط می شــود. عشــایر در کل اســتان های کشــور پراکنده انــد بــه طوری کــه بــه غیــر از اســتان 

کردســتان، ســایر اســتان ها دارای جمعیــت عشــایری هســتند.

جدول شامره 35- وضعیت جمعیت عشایرکشور و سهم آن از کل جمعیت کشور در دهه های گذشته

سال
سهم جمعیت عشایریجمعیت )هزار نفر(

عشایریکل کشور از کل کشور)درصد(
1245440017006.38
1263765419109.24
1278933221389.22
130210000200020
13181509031005.20
13422100020005.9
13452578925006.9
1353319518777.2
13664944511523.2
13776243213041.2
138770472.81186.41.68

مأخذ: سازمان امور عشایر ایران، 1384، الف وب، مرکز آمارایران1387
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 عشــایر کشــور بــا دارا بــودن بالــغ بــر 24 میلیــون واحــد دامــی )28 درصــد دام ســبک و 4 درصــد دام ســنگین کشــور ( 
و همچنیــن حــدود 38 درصــد مراتــع کشــور بــه عنــوان اصلی تریــن و مهم تریــن بهره بــرداران، بخــش بزرگــی از مراتــع 

کشــور بــه شــمار می رونــد.
 بــر اســاس آخریــن آمــار، میــزان مراتــع در اختیــار عشــایر کشــور بیــش از 32 میلیــون هکتــار) 38 درصــد از کل مراتــع( 
بــرآورد می شــود.مهمترین محصــوالت تولیــدی دام عشــایر گوشــت قرمــز بــه میــزان 184 هــزار تــن )20 درصــد گوشــت 
قرمــز کشــور( شــیر و محصــوالت لبنــی بــه میــزان 330 هــزار تن،پشــم، مــو و کــرک بــه میــزان حــدود 14 هــزار تــن 
می باشــد. یکــی از ویژگی هــای عشــایر، بــه ویــژه زنــان آنهــا، توانایــی و مهــارت در تولیــد )ســاخت و بافــت ( انــواع صنایــع 
دســتی و ســنتی مــی باشــد کــه حــدود 1.5 میلیــون متــر مربــع صنایــع دســتی کشــور را بــا همــه ارزش هــای تاریخــی و 

فرهنگــی کــه ایــن صنایــع دارنــد، تولیــد مــی نماینــد.





 9-5- معرفی 
نمونه های ملی بخش 
دام و طیور، شیالت و 

آبزیان
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محمود جعفری

 گاودار نمونه صنعتی 
)شیری(

   استان/شهرستان: قزوین/ بوئین زهرا
   سطح تحصیالت: کارشناسی

   سن:61 سال
   عملکرد: پرورش و نگهداری 1000 رأس گاو شیری اصیل   )675 رأس 

دوشان(

شاخص ها:

سرمایه گذاری مناسب برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی مولد در منطقه. 1
استفاده ازکادرمجرب و باسابقه در تمامی بخش های مدیریتی، فنی و بهداشتی . 2
استفاده از سیستم کامل  CIPبرای شستشووضدعفونی مخازن نگهداری وانتقال . 3

شیر خام 
انتقال شیر با لوله به خارج ازگاوداری برای بارگیری جهت جلوگیری از ورود . 4

وسایل حمل شیر خام به واحد گاوداری
هزاردرهرمیلی . 5 بارمیکروبی 60  متوسط  با  تولیدی  کیفیت شیرخام  بودن  باال 

لیتر
در . 6 ازآن  استفاده مجدد  برای  واحد شیردوشی  فاضالب  تصفیه  و  آوری  جمع 

چرخه تولید 
تولید و تأمین بخش عمده ای ازخوراک و علوفه موردنیاز دامداری . 7
استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن و به روز در تغذیه و خوراکدهی به دامها . 8
 بهره برداری ازکودخشک کن درواحدگاوداری 9. 

تولید بیش از 12/5 تن شیرخام با چربی 3.4 درصد در سال 1396. 10
 تلفات کمتراز2درصد در گوساله های زیر سه ماهگی11. 
 همکاری وتعامل با دستگاه های اجرایی،تحقیقاتی ودانشگاهی   21. 
ایجاد اشتغال مولد و دائمی برای 45 نفر بومی منطقه . 13
رعایت و اجرای کامل قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان فارم. 14
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مرتضی نوری 

پرواربند نمونه گوساله

استان/شهرستان: مرکزی / اراک
سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 61 سال
عملکرد: پرورش و نگهداری 320 راس گوساله پرواری

شاخص ها:

احداث و ساخت جایگاه مناسب برای اقلیم و آب و هوای منطقه . 1
 تولید  وتامین بخشی از نیازهای خوراک دام از طریق اراضی کشاورزی 2. 

تامین وخرید گوساله پرواری از واحدهای داشتی  مناسب . 3
خرید و فروش دام  مناسب از لحاظ وزن برای پروار . 4
گروه بندی دام ها بر اساس وزن و نژاد  در گروه  های مختلف. 5
تنظیم جیره خوراک دام براساس گروه های مختلف وزنی  . 6
تعاونی . 7 شرکت های  اتحادیه  ازطریق  پرواری  کنسانتره  وتامین  تهیه 

کشاورزی دامداران 
میانگین ضریب تبدیل غذایی مطلوب در دوره  های پروار . 8
سابقه، تجربه، دانش بومی و علمی دامدار از فعالیت پرواربندی گوساله . 9

مناسب بودن میانگین افزایش وزن روزانه دام ها . 10
اطالع دامدار از نحوه و میزان هزینه کرد واحد و ارزش اقتصادی هر راس . 11

دام در پایان دوره
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محمد سواری پور

گوسفنددار نمونه 

استان/ شهرستان:  لرستان /  خرم آباد    

سطح تحصیالت:  کارشناسی ارشد              

سن:  33 سال  

   عملکرد:  پرورش و نگهداری1000 راس گوسفند نژاد لری و تولید بره های

                 آمیخته

شاخص ها:
کاهش تلفات بره ها  از تولد تا یک سالگی. 1

 بهبود مدیریت و کاهش هزینه های خوراک مصرفی گله2. 
بهبودمدیریت تولید مثلی گله و کاهش مدت زمان زایش گله. 3
واکسیناسیون گله بر اساس دستورالعمل های دامپزشکی. 4
مبارزه به موقع  با انگل های داخلی و خارجی مطابق با دستورالعمل های . 5

دامپزشکی
شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی. 6
تولید بره های یک سن برای پرواربندی و مدیریت اقتصادی گله. 7
اجرای طرح های اجرایی و تحقیقاتی دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی. 8
هماهنگی مستمر با مراجع اجرایی و ذیصالح. 9

 رعایــت کامــل اصــول بهداشــتی  وفنــی در گلــه به منظــور افزایــش 01. 
ــان گله راندم
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عبدالرضا خزاعی 

پرواربند نمونه بره

استان/شهرستان: خراسان رضوی/تربت حیدریه

سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 64 سال

عملکرد: پرورش و نگهداری 3000 راس بره پرواری

شاخص ها:

دارا بودن اطالعات کافی و مناسب به لحاظ علمی و تجربی . 1
 استفاده از کارشناسان ومشاوران مجرب و کارآزموده . 2
ایجاد اشتغال و  استفاده از جوانان بومی منطقه. 3
تولید وتامین علوفه مورد نیاز گله. 4
تولید و تامین بره نر پرواری . 5
فروش و عرضه بره پروارشده در سن و وزن مناسب. 6
گروه بندی مناسب دام ها از لحاظ جثه و وزن . 7
ضریب تبدیل غذایی))F.C.R6.5در گله. 8
میانگین افزایش وزن روزانه 350تا400گرم . 9

بهبودبازدهی الشه  پروار در گله )54  درصد(. 10
ــب  ــش ضری ــرای افزای ــب ب ــزات و ادوات مناس ــتفاده از تجهی 11- اس

ــیون  مکانیزاس
12- کاهش طول دوره پروار و افزایش تعداد دوره پروار در سال 

        )سه دوره پروار درسال( 
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 حسین مال صادقی رکن
آبادی

 پرورش دهنده نمونه 
بز شیری

   استان/شهرستان: یزد/میبد
   سطح تحصیالت: دیپلم

     سن: 63 سال
     عملکرد: پرورش و نگهداری 210راس بز سانن

شاخص ها:

دارا بودن اطالعات تجربی و فنی کافی  در زمینه پرورش دام . 1
استفاده از کارشناسان خبره دامپروری به لحاظ  بهبود مدیریت علمی و . 2

فنی گله 
گروه وباکس بندی دام ها بر اساس شرایط تولیدی و تولیدی مثلی . 3
استفاده از روش های همزمانی و فالشینگ درگله )بهبود مدیریت تولید . 4

مثل(
متوسط وزن تولد  بزغاله ها 3,8 کیلوگرم . 5
میانگین تولید شیر روزانه گله 3,4 لیتر. 6
مجهــز بــودن  دامــداری بــه تاسیســات و تجهیــزات شیردوشــی و ذخیره  . 7

ســازی ونگهداری  شــیر 
استفاده از خوراک و جیره مناسب بر اساس نیاز تولیدی دام. 8

فرآوری محصوالت در راستای افزایش سودآوری گله شامل کشک، . 9
روغن،ماست و پنیر

مستند سازی وثبت کامل آمار ورکوردهای گله شامل بیماری ها، . 10
واکسیناسیون، زایش ها و......

همکاری و تعامل با دستگاه های اجرایی،تحقیقاتی و ترویج استان . 11
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سید حسین هاشمیان

 پرورش دهنده نمونه 
شتر

    استان/شهرستان:خراسان جنوبی / بشرویه

    سطح تحصیالت: کارشناسی

      سن: 38سال

      عملکرد: پرورش و نگهداری 80نفر شتر مولد و پروار 150نفر در سال  

شاخص ها:

شرکت فعال در دوره های آموزشی ترویجی پرورش دام بویژه پرورش شتر. 1
مددکار ترویجی و دامدار پیشرو در شهرستان. 2
شتر دار نمونه استان در سال 1393. 3
براساس ظرفیت . 4 دام  مجاز)شتر(  و چرای  ومرتع  دام  تعادل  رعایت 

تولیدی مراتع
عضو نظام صنفی کشاورزی شهرستان. 5
عدم تلفات و بروز بیماری در گله. 6
انجام به موقع واکسیناسیون گله. 7
انگل های داخلی وخارجی  طبق دستورالعمل های . 8 با  به موقع  مبارزه 

دامپزشکی
بازدید مرتب دوره ای برای کنترل و مراقبت از بیماری های شاربن، . 9

سندروم تنفسی،...
سمپاشی به موقع جایگاه و دام طبق دستورالعمل های دامپزشکی. 10

ثبت واحد شترداری در سامانه GIS دامپزشکی کشور. 11



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

154

سید مرتضی موسوی

 پرورش دهنده نمونه 
گاومیش

   استان/شهرستان: خوزستان/حمیدیه
   سطح تحصیالت: کارشناسی

     سن: 35سال  
     عملکرد: پرورش و نگهداری 110راس گاومیش اکوتیپ خوزستان

شاخص ها:
میـا نگیـن تولیـد شـیر 11کیلوگرم بـا درصـد چربـی 9.3و پروتئین . 1

4.5
میانگیـن افزایـش وزن روزانـه یک کیلوگـرم در روز در گوسـاله های . 2

پرواری
مستندسازی، ثبت مشخصات و رودکود گیری گله . 3
عدم تلفات دام و بیماری در گله. 4
دسـتورالعمل های . 5 مطابـق  دام هـا  واکسیناسـیون  به موقـع  انجـام  

دامپزشـکی
تحت پوشش مرکز اصالح نژاد دام کشور. 6
اسـتفاده از سیسـتم مه پـاش برای جلوگیـری از بروز تنـش گرمایی . 7

در فصل تابسـتان
شرکت فعال در دوره های آموزشی ترویجی پرورش  گاومیش. 8
گاومیش دار نمونه استان خوزستان در سال های 93 و96. 9

همـکاری بـا دسـتگاه اجرایـی و تحقیقاتی بـرای اجـرای برنامه و . 10
پروژه هـای اجرایـی و تحقیقاتی

گـروه بنـدی دام هـای گله براسـاس میـزان تولید وشـرایط تولید . 11
مثلی )خشـک و آبسـتنی ( 

تنظیم جیره غذایی براساس نیاز تولیدی  و تولید مثلی دام. 12
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مهدی میراخوری

 مرکز نمونه 
جمع آوری شیر 

   استان/شهرستان: سمنان/گرمسار
   سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

    سن:38 سال
    عملکرد: جمع آوری روزانه 50 تن شیر خام

شاخص ها:
جمع آوری شیر از 602گاوداری در منطقه . 1
تالش درجهت ارتقاء کیفیت شیرتولیدی درگاوداری های  طرف قرارداد . 2

بامرکز 
بارمیکروبی . 3 میزان  کاهش  مرکزبرای  پوشش  تحت  گاوداران  آموزش 

وسلول های سوماتیک شیر
میکروبی . 4 بار  شیردارای  تولید  برای  وجایزه  تشویقی  سیستم   برقراری 

کمتراز 300 هزار در هر میلی لیتر
استفاده از کادر مجرب در مرکز و آزمایشگاه مستقردرآن. 5
انجام تمامی آزمایشات معمول برای ارزیابی کیفیت شیرخام دریافتی . 6
تالش در جهت توسعه دامنه خدمات مرکزجمع آوری شیر ازطریق تولید . 7

ماست سنتی پاستوریزه وعرضه مستقیم محصوالت درفروشگاه  وابسته 
و . 8 استاندارد  مخازن  از  استفاده  شیربا  تن   100 ذخیره  و  آوری  جمع 

سیستم خنک کننده و پلت کولر
رعایت کامل بهداشت مخازن جمع آوری و نگهداری شیر و شستشو و . 9

ضدعفونی آنها با استفاده ازسیستم کامل CIP واقع در مرکز
همکاری مناسب با بخش ها و دستگاه های اجرایی وترویجی . 10
پرداخت به موقع مبالغ شیردریافتی به دامداران طرف قرارداد. 11
تامین بخشی از نهاده های دامی موردنیازدامداران با قیمت مناسب. 12
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 علی اکبر زنگنه

دامدار نمونه عشایر 

   استان/شهرستان:کرمانشاه / روانسر
   سطح تحصیالت: پنجم ابتدایی

     سن: 66سال
     عملکرد:  پرورش و نگهداری 150 راس گوسفند مولد سنجابی 

شاخص ها:

کاهش تلفات بره ها از تولد تا شیر گیری. 1
بهبود مدیریت تغذیه و کاهش هزینه های خوراک . 2

بهبود مدیریت تولید مثلی گله . 3
واکسیناسیون  به موقع گله بر اساس دستورالعمل های دامپزشکی. 4
مبارزه به موقع با انگل های داخلی و خارجی مطابق با دستورالعمل های دامپزشکی. 5
شرکت فعال در کالس های آموزشی و ترویجی. 6
تولید و توزیع قوچ اصیل  نژاد سنجابی در منطقه. 7
تولید و فرآوری محصوالت دامی. 8
هماهنگی مستمر با مراجع اجرایی و ذیصالح. 9

داشتن گله یکدست و متناسب با مشخصات فنوتیپی واکوتیپ منطقه)سنجابی(. 10
رعایت ضوابط وقوانین مراتع و  عدم چرای دام خارج از ظرفیت مراتع  . 11
ورود و خروج به موقع دام  مطابق با دستورالعمل های منابع طبیعی وامور عشایری. 12
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فریدون باقری

 کارخانه نمونه
 تولید خوراک دام

  استان/شهرستان: خراسان رضوی / چناران
   سطح تحصیالت: دیپلم

   سن: 44 سال
   عملکرد: تولید 200 هزار تن خوراک دام در سال

شاخص ها:

1 . ،ISO، HACCP دارا بودن انواع گواهی نامه های داخلی و بین المللی نظیر
GMP  و....

مستندسازی آیین نامه ها، شیوه نامه ها و اجرای دقیق آنها در مراحل قبل، . 2
حین و بعد از تولید 

ارایه خدمات پس از فروش شامل اطالع رسانی در خصوص نحوه صحیح . 3
مصرف و نگهداری محصوالت نهایی بر اساس بازدیدها و مراجعات حضوری 

پارتیشنبندی مواداولیه و محصوالت نهایی در انبار و سوله های ذخیره سازی. 4
اتیکتگذاری و اقدامات قرنطینه، شرایط و ویژگی های اتاق سرد . 5
استفاده از افزودنی های روز دنیا با هدف بهبود راندمان و کیفیت محصول. 6
دارای گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان. 7
بکارگیری فن آوری های نوین فرآوری خوراک . 8
نحوه عملکرد واحد R&D، سطح تحصیالت اعضاء و ویژگی های تخصصی. 9

اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با پرسنل و مشتریان در . 10
جهت حفظ و ارتقاء سطح کیفیت خوراک تولیدی

رعایت ضوابط و مقررات برچسب گذاری مطابق با استانداردهای ملی. 11
پایش محصول و بررسی عملکرد آن در مزارع پرورشی. 12
13 . IR و اخذ کد صادراتی GMP اجرای سامانه ی بین المللی بهداشتی
ارتباط با مراکز علمی- تحقیقاتی،دانشگاهی و استفاده از یافته های تحقیقاتی. 14
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 سید علی خیریه

 کارخانه نمونه 
تولید خوراک طیور و آبزیان 

   استان/شهرستان: خراسان جنوبی/ سربیشه
   سطح تحصیالت: کارشناسی

     سن: 67 سال
     عملکرد: تولید 120 هزار تن خوراک طیور درسال

شاخص ها:

پیاده سازی سامانه های HACCP  و ISO  در واحد. 1
تجهیزات و ویژگی های خط تولید، راندمان، بهره وری تولید و  کنترل هزینه هاو . 2

مصرف انرژی 
جزو شرکت زنجیره یکپارچه تولید وعرضه  گوشت مرغ کشور . 3
رعایت نظافت عمومی ) محوطه، اماکن نگهداری، ذخیره سازی مواد اولیه، محصول . 4

نهایی و برج تولید(
فراهم کردن امکانات رفاهی پرسنل )تغذیه،  ایمنی،...( . 5
کنترل اختصاصی و ویژه سرویس های بهداشتی به منظور حفظ سالمت کارکنان . 6

واحد تولیدی
بکار گیری نیروهای انسانی متخصص  وماهردر بخش های مختلف تولید خوراک. 7
ارتباط مستمر با مراکز علمی،تحقیقاتی و دانشگاهی . 8
پایش محصول برای بررسی عملکرد خوراک تولیدی. 9

داشتن آزمایشگاه  مجهز برای آنالیز مواد غذایی و کنترل کیفیت خوراک. 10
سیستم حمل و نقل اختصاصی خوراک فله با هدف کنترل بار میکروبی مطابق با . 11

اهداف GMP و کنترل نقاط پر خطر
دارا بودن پروانه های بهداشتی و دیگر مجوزهای قانونی. 12
مستند سازی آیین نامه، شیوه نامه،چک لیست و دستورالعمل های مربوط به کنترل . 13

تولید
14 . IR و اخذ کد صادراتی GMP اجرای سامانه ی بین المللی بهداشتی
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حسین گیلوری

 مرغدار نمونه 
واحد گوشتی 

    استان/شهرستان: سمنان/گرمسار
   سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

    سن:42 سال
    عملکرد: پرورش 4 دوره جوجه گوشتی در سال

شاخص ها:

تالش در جهت بهبود سیستم ها و ایجاد سالن های مدرن پرورش . 1
استفاده از سیلو های هوایی برای ذخیره مواد اولیه خوراک طیور جهت . 2

حفظ کیفیت 
انتخاب بهترین نوع گرمایش  برای پرندگان)گرما تاب و جت هیتر(. 3
تولید مستمرو ارائه به بازار مصرف با متوسط پرورش 4 دوره مرغ گوشتی . 4

در سال
تولید گوشت مرغ در دامنه وزن الشه استاندارد)1800-1200 گرم( . 5
در . 6 محیطی  عوامل  کنترل  خودکاربرای  تجهیزات  و  وسایل  از  استفاده 

سالن ها
استفاده از المپ های LED  برای روشنایی مناسب  به همراه صرفه جویی . 7

درهزینه ها
حصارکشی . 8 و  سازی  محوطه  در  کشور  دامپروری  نظام  قوانین  رعایت 

واحد مرغداری
به . 9 مربوط  بهداشتی  و  تولیدی  امور  در  مجرب  کارشناسان  از  استفاده 

مرغداری
مستند سازی، ثبت و ضبط آمار اطالعات تولیدی و بهداشتی واحد . 10
ــال . 11 ــات 4 درصــد در س ــی 1/8 و متوســط تلف ــل غذای ــب تبدی ضری

1396
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سیروس مشار

 مرغدار نمونه 
واحد تخمگذار 

    استان/شهرستان: خراسان جنوبی/گرمسار
    سطح تحصیالت: دکترا

     سن: 74سال
      عملکرد: پرورش 240هزار مرغ در قفس

شاخص ها:

استفاده از کارشناسان مجرب و باتجربه. 1
استفاده از تکنولوژی نوین در جمع آوری تخم مرغ. 2
برند سازی محصول. 3
مستند سازی و ثبت آمار و اطالعات فارم. 4
نشانه گذاری اتوماتیک تخم مرغ ها و عرضه آن به بازار. 5
استفاده از قفس و تجهیزات مناسب در فارم. 6
رعایت قوانین و مقررات نظام جامع دامپروری کشور. 7
طراحــی سیســتم اتوماتیــک تهویــه ســالن ها بــرای کاهــش هزینــه . 8

هــا
رعایت دستورالعمل های فنی و بهداشتی . 9

تولید 18کیلوگرم تخم مرغ به ازای هر قطعه تا 18 ماهگی. 10
تنظیم اتوماتیک درجه حررات سالن )گرمایشی و سرمایشی(. 11
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سعید صالحی

 پرورش دهنده نمونه 
مرغ مادر گوشتی

استان/شهرستان: خراسان رضوی/کاشمر
سطح تحصیالت: کارشناسی

 سن: 35
 عملکرد: پرورش 40هزار قطعه مرغ مادر گوشتی درهردوره

شاخص ها:

استفاده از بهترین و به روزترین سیستم ها در طراحی، ساخت و تجهیز . 1
واحد تولیدی

استفاده از کادر مجرب در مدیریت فنی و بهداشتی واحد. 2
رعایت دقیق و سختگیرانه مسائل بهداشتی و قرنطینه درورود افراد و . 3

وسایل به محوطه واحد تولیدی
ایجاد دو خط قرنطینه قبل از ورود به سالن ها . 4
برای . 5 تولیدی  درواحد  موجود  مزرعه  سه  میان  مناسب  فاصله  رعایت 

کنترل بیماری ها 
کنترل خودکار عوامل محیطی )نور،رطوبت و تهویه( . 6
استفاده از وسایل نقلیه و حمل دان اختصاصی برای هریک از سالن های . 7

پرورش
جمع آوری خودکار  تخم مرغ های تولیدی در 6 نوبت در شبانه روز . 8
ایجاد اشتغال دائم و مولد برای 54 نفردر واحدهای پرورش مرغ مادر. 9

رعایت قوانین کار و برقراری بیمه برای تمامی همکاران واحد . 10
وام های . 11 اعطای  برای  شرکت  مجموعه  در  تعاونی  صندوق  ایجاد 

ضروری و تسهیالت به کارکنان
میانگین تلفات1/7درصددردوره تولید و 2/5 درصد دردوره پرورش . 12

گله های مادرگوشتی
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عبدالرحیم طاهری

 واحد نمونه 
جوجه کشی 

   استان/شهرستان: گلستان/ گالیکش
   سطح تحصیالت: دیپلم

     سن:45
      عملکرد: تولید 68 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در سال

شاخص ها:

رعایت کامل موارد قرنطینه درورود افراد ووسایل به واحد جوجه کشی. 1
دارابودن سیستم کامل ضدعفونی بصورت کف پاش برای وسایل نقلیه. 2
استفاده از ون ژنراتور ثابت برای اتاق ضدعفونی تخم مرغ ها و ون ژنراتور . 3

ثابت جهت ضدعفونی وسایل و دستگاه ها
ضایعات . 4 و  فضوالت  بهداشتی  دفع  طریق  از  زیست  محیط  به  توجه 

تولیدی واحد جوجه کشی.
دارای واحد پخت و تبدیل ضایعات واحد جوجه کشی . 5
اتاق . 6 و  هچری  و  ستری  سالن های  برای  هواساز  تجهیزات  به  مجهز 

جوجه 
تصفیه آب واحد قبل از استفاده. 7
ایجاد امکانات رفاهی برای پرسنل شاغل در واحد جوجه کشی. 8
طرف قرار داد با 10 شرکت مرغ مادر . 9
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علیرضا تیموری راد 

 پرورش دهنده نمونه 
بوقلمون گوشتی

   استان/شهرستان: تهران/ اسالمشهر
   سطح تحصیالت: کارشناسی

    سن: 35سال
    عملکرد: پرورش 9 هزار قطعه بوقلمون گوشتی در هر دوره

شاخص ها:
رعایت کامل قوانین واصول نظام دامداری کشور در محوطه سازی و حصار . 1

کشی  واحد تولیدی
استفاده از مصالح و مواد ساختمانی مناسب درعایق بندی دیوارها و سقف . 2

بهره وری  افزایش میزان  و  انرژی  پرورش جهت کاهش مصرف  سالن های 
مصرف سوخت 

استفاده از سیستم های تمام خودکار درکنترل عوامل محیطی در سالن های . 3
پرورش از قبیل:نور، دما و رطوبت

رعایت تراکم مناسب گله جهت دستیابی به حداکثر یکنواختی گله با توجه . 4
به سن پرورش.

رعایت دقیق اصول و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه درورود افراد و . 5
وسایل به داخل مزرعه

دوره . 6 درهر  از 6 درصد  تلفات کمتر  و  غذایی2.3  تبدیل  میانگین  ضریب 
پرورش

استفاده از جیره های غذایی مناسب، متوازن و با کیفیت برای دستیابی به . 7
وزن و ضریب تبدیل غذایی قابل قبول درپرورش بوقلمون

عرضه محصول نهایی به شکل بسته بندی شده و تالش در جهت برند سازی. 8
عضویت در تشکل مرکزی صنعت بوقلمون و نیز متقاضی ایجاد زنجیره تولید . 9

گوشت بوقلمون
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غالم علی فاروغی

 شرکت نمونه
 دارای زنجیره یکپارچه 

تولید و عرضه گوشت مرغ 

   استان/شهرستان:آذربایجان غربی / ارومیه 
    سطح تحصیالت: کارشناسی

      سن: 60 سال
     عملکرد: توزیع  شبکه مویرگی محصوالت پروتئینی در نقاط مختلف 

کشور

شاخص ها:
استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار. 1
مدیریت . 2 جهت  مجموعه  زیر  واحدهای  کلیه  در  اتوماسیون  سیستم  از  استفاده 

ارتباطات پرسنل
جذب و استخدام نیروی کار،آموزش پرسنل تولیدی و ستادی و ارزیابی عملکرد . 3

پرسنل
ثبت سفارشات روزانه و دوره ای برای بازار های داخلی و بین المللی. 4
مدیریت یکپارچه حقوق و دستمزد . 5
راه اندازی سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد. 6
پروتکل محور بودن کلیه فرآیندها )تولیدی و بهداشتی( از تولید تا عرضه. 7
پشتیبانی صحیح از فرآیندها با تدوین آیین نامه های مرتبط با فرآیندها. 8
اتصال آنالین کلیه حلقه ها و مراکز تولیدی با همدیگر و نظارت آنالین بر فرآیندها. 9

مدیریت اطالعات تولیدی از طریق راه اندازی سیستم تولید مزارع و کارخانه های . 10
جوجه کشی

منابع . 11 خزانه،  انبار،  حسابداری،  شامل  حسابداری  و  مالی  اطالعات  کلیه  مدیریت 
انسانی، تولید و اموال 

راه اندازی سیستم خدمات به مشتریان برای دریافت بازخورد نظرات مشتریان و . 12
 )CRM( افزایش رضایت آنها

تدوین پروتکل های تولیدی و بهداشتی از ابتدای شروع کار در زنجیره تا ارسال . 13
محصوالت به مشتریان

توسعه و ترویج استفاده از مدلEFQMبرای بهبود و تعالی سازمان . 14
دریافت تقدیرنامه یک ستاره از سوی سازمان مدیریت صنعتی در سال 1396 . 15

پیاده سازی استانداردهای GMP  و HACCP در مراکز فرآوری . 16
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 حمید اجاقی

 پرورش دهنده نمونه 
مولد / توام شترمرغ 

استان/شهرستان: فارس / شیراز
 سطح تحصیالت: کارشناسی

 سن: 38 سال
   عملکرد: ظرفیت پرورش و نگهداری 450 قطعه مولد، 6000 قطعه پروار و 

کشتار تخصصی شترمرغ 300 قطعه پرنده در روز 

شاخص ها:
اولیــن تولیــد کننــده زنجیــره ای شــترمرغ، شــترمرغ مولــد، کارخانــه جوجــه کشــی، تولیــد . 1

خــوراک،  پــروار، کشــتار و بســته بنــدی
منتخب نمونه کشوری در خصوص کشتارگاه در سال 1396 در روز ملی دامپزشکی . 2
تولید کننده روغن های آرایشی بهداشتی دارای مجوز آزمایشگاه از علوم پزشکی . 3
پیاده سازی سامانه های HACCP  و ISO 22000  در کشتارگاه . 4
تولید و بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی با منشاء شترمرغ با برند ایلگار . 5
انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی ) ره ( جهت اشتغال روستایی . 6
انعقــاد تفاهــم نامــه بــا ســازمان بســیج ســازندگی در راســتای پیشــبرد اهــداف و فرمایشــات . 7

مقــام معظــم رهبــری در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی 
دارنده برند حالل جهت صادرات به کشورهای اسالمی . 8
کارآفرین نمونه استانی در سال 1387. 9

منتخــب دومیــن همایــش مدیریــت بهــره وری در صنایــع غذایــی، کشــاورزی و . 10
دامپــروری در ســال 96

ــن آوری بخــش کشــاورزی در . 11 ــی و ف ــه رویدادهــای کارآفرین منتخــب دومیــن مجموع
ســال97

تنها کشتارگاه صنعتی مستقل شترمرغ  ودارای کد صادراتی )IR  کد (. 12
پرورش دهنده نمونه در سال های  88،89و90 در استان. 13
اشتغال زایی برای59 نفر از جوانان و افراد بومی منطقه. 14
تحت پوشش بیمه  بودن کلیه پرنده ها. 15
پایین بودن درصد تلفات در سنین  مختلف وگله مولد. 16
باال بودن درصد نطفه و هچ در گله به ازای هر  پرنده مولد. 17
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موسی شریفی

 پرورش دهنده نمونه 
زنبور عسل 

 استان/شهرستان: کردستان/ قروه
  سطح تحصیالت: دیپلم

   سن:39 سال
    عملکرد: پرورش و نگهداری 500کلنی زنبورعسل و تولید 9تن عسل 

و10کیلوگرم ژله رویال 

شاخص ها:

مستندسازی، ثبت آمار و اطالعات منظم کلنی. 1
تولید محصوالت متفاوت زنبورعسل با رعایت موازین فنی و بهداشتی. 2
میانگین  تولید هر کندو 18 کیلوگرم در سال 1396. 3
تولید بیش از 3000 فروند ملکه در سال 1396. 4
انواع . 5 نظیر  آن  فرآورده های  و  عسل  از  محصول   30 از  بیش  تولید 

مربا،کرم آرایشی و..
تولید عصاره بره موم، سرکه عسل، ژله سرکه عسل،تخمیر گرده گل . 6

و...
طراحی و ساخت موم ذوب کن،    رس گیر عسل و آج موم خورشیدی. 7
طراحی و ساخت زهرگیر ویژه درون کندو. 8
ثبت شرکت )هنگوین گالن کردستان(و دریافت برند )تامگل کردستان(. 9

اشتغالزایی 18 نفر بطور مستقیم و 50 نفر غیر مستقیم در منطقه. 10
تعامل و همکاری مستمر با دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی. 11
حذف داروهای شیمیایی وآنتی بیوتیک ها در زنبورستان. 12
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هادی  پورموسی

 پرورش دهنده نمونه 
کرم ابریشم 

  استان/شهرستان: گیالن /  الهیجان
  سطح تحصیالت: فوق دیپلم

  سن:57 سال
  عملکرد: تولید ساالنه 262.320کیلوگرم پیله تر از6جعبه در سال 1396

شاخص ها:

میانگین تولید 43.72کیلوگرم پیله تر از هر جعبه. 1
رعایت اصول فنی و بهداشتی در توتستان ونوغانداری. 2
مدیریت صحیح در مزرعه و اعمال کنترل بیولوژیک آفات توتستان. 3
مستندسازی و ثبت آمارو اطالعات  عملکرد مزرعه. 4
شرکت فعال در دوره های آموزشی ترویجی. 5
برداشت به موقع پیله تر و عرضه آن به بازار و باالتر از قیمت تضمینی. 6
بکارگیری توصیه ها و یافته های تحقیقاتی در زمینه پرورش کرم ابریشم. 7
رعایت اصول فنی و علمی پرورش کرم ابریشم و تولید محصول سالم و . 8

عاری از بیماری
انجام عملیات ضدعفونی جایگاه پرورش کرم ابریشم  و رعایت بهداشت . 9

محیط
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امیدرضا منفرد

 پرورش دهنده نمونه 
ماهیان سردآبی 

    استان/شهرستان: لرستان/ سلسله
    سطح تحصیالت: دیپلم

     سن:50 سال
      عملکرد: تولید سالیانه 150 تن ماهی قزل آال

شاخص ها:

تولیـد 150 تـن ماهـی قزل آال  در سـال بـا ضریب تبدیـل غذایی 1/ . 1
1و متوسـط وزن زنـده 600 گرم

اسـتفاده از آب چشـمه دسـت اول با کیفیت عالی و سـختی کل پائین . 2
در پـرورش و تولید 

رعایـت مسـائل بهداشـتی در اسـتخرهای پـرورش و ضـد عفونـی و . 3
شستشـوی دوره ای آنهـا

میانگین بازماندگی 95 درصد . 4
پـرورش الیهای  و مسـتمربرای ارائـه ماهی تازه در تمامی طول سـال . 5

به بـازار مصرف
تصفیه پسآب استخرهای پرورش برای حفظ محیط زیست . 6
رعایـت مسـائل فنـی و بهداشـتی درنگهـداری خـوراک جهـت حفـظ . 7

کیفیت 
اسـتفاده در . 8 فیزیکوشـیمیایی آب مـورد  ای  آزمایشـات دوره  انجـام 

اسـتخرها 
همـکاری مناسـب بـا دانشـگاه ها ومراکـز علمـی از طریـق پذیـرش . 9

دانشـجو  کارآمـوزو 
عاری بودن مزرعه از بیماری VHS در طی سال های گذشته. . 10
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رمضانعلی محمودی

 پرورش دهنده نمونه 
ماهیان سردآبی 

    استان/شهرستان: چهارمحال و بختیاری/ لردگان
    سطح تحصیالت: ابتدایی 

     سن:67 سال
    عملکرد: تولید سالیانه 120 تن ماهی قزل آال در سال

شاخص ها:

راندمان تولید بیش از 3 برابر ظرفیت اسمی مزرعه. 1
ــی، . 2 ــره جنوب ــیه، ک ــورهای روس ــه کش ــه ب ــول مزرع ــادرات محص ص

ــراق ــارات وع ام
ــر . 3 ــر : فیلت ــه نظی ــل مکانیزاســیون در مزرع ــزات کام اســتفاده از تجهی

ــم بنــد خــودکار،  ــده ماهــی، رق ــق، دســتگاه UV، پمــپ مکن ذرات معل
پمــپ هوادهــی، جــاروی مکنــده تمیــزکاری اســتخر، پمپ هــای برگشــت 
آب، دیــزل ژنراتــور، تصفیــه آب و هوادهــی پســآب خروجــی از مزرعــه

تولید باالی 20 تن به ازای هر نفر اشتغال در مزرعه. 4
بهره گیری از نتایج تحقیقاتی و دانشگاهی  در مزرعه . 5
استفاده از دستگاه نانو حباب. 6
ــو . 7 ــتگاه نان ــی و دس ــن انعقادالکتریک ــای نوی ــری از فناوری ه ــره گی به

ــت آب ــود کیفی ــی  وبهب ــرای ضدعفون ــاب  ب حب
استفاده از دستگاه اکسیژن ساز برای ارتقای کیفی آب. 8
همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی. 9

خونگیری در هنگام صید برای افزایش ماندگاری محصول. 10
استفاده از جیره نویسی نوین در مزرعه. 11



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

170

 سعداله مشایخی

 پرورش دهنده نمونه 
ماهیان گرم آبی  

  استان/شهرستان:جنوب کرمان / جیرفت
   سطح تحصیالت: دیپلم

   سن: 
   عملکرد: تولید6.7 تن در هکتار

شاخص ها:

میانگین تولید6.7 تن در هکتار. 1
ضریب تبدیل غذایی)F.C.R( زیر 2درصد. 2
دارا بودن حوضچه های صید و قرنطینه . 3
ــرق و . 4 ــور ب ــاز)دو فقــره ترانــس مجــزا(، ژنرات ــرق ســه ف وجــود ب

دوربیــن مــدار بســته در مزرعــه
ــی . 5 ــه ماه ــرای تغذی ــترود ب ــانتره اکس ــذای کنس ــتفاده از غ اس

ــی ــور معمول کپ
اســتفاده از کودهــای آلــی )دامــی و مرغــی( و حــذف کودهــای . 6

ــی )شــیمیایی( معدن
و . 7 )بایوجــم  آب  کیفیــت  بهبوددهنــده  مــواد  از  اســتفاده 

 ) تیک هــا بیو و پر
استفاده ازکمپوست قارچ برای غنی سازی آب استخرها. 8
ــل و . 9 ــی داخ ــده ماه ــته بندی ش ــتقیم و بس ــده، مس ــه زن عرض

ــتان  ــارج اس خ
صادرات ماهی به کشورهای همسایه نظیرعراق. 10
ــور . 11 ــه منظ ــم ب ــرورش متراک ــی و پ ــرد بتون ــتخر گ ــداث اس اح

ــطح ــد س ــد  در واح ــش تولی افزای
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خالد نژاد باسعیدو

 پرورش دهنده نمونه 
میگو  

   استان/شهرستان: هرمزگان/ قشم
    سطح تحصیالت: راهنمایی

     سن:35 سال
    عملکرد: تولید 8.7تن میگو در هکتار با سیستم های هواده 

شاخص ها:

تولید 297,4 تن میگو پرورشی در سطح مفید 34,2 هکتار )دو دوره در سال(. 1
ارتقاء میانگین تولید میگو در واحد سطح  و بهره وری تولید در مقایسه با سال های . 2

قبل 
بکارگیری افراد بومی و اشتغال زایی تعداد 51 نفر در منطقه . 3
استفاده از کارشناسان فنی و بهداشتی مجرب و پشتیبان در مزرعه. 4
نوآوری و خالقیت در روند تولید میگو پرورشی)استفاد از سیفون مرکزی در استخرها، . 5

هوادهی و...(
توسعه مزارع و ارتقاء سطح زیر کشت از 6 هکتار مفید به مساحت مفید 34,2 هکتار  . 6
استفاده از خوراک آماده کارخانه لیون و عدم استفاده و پرهیز  از غذاهای دست ساز . 7
نگهداری . 8 از  خودداری  مدیریت،  تحت  مزارع  در  محیطی  بهداشت  اصول  رعایت 

حیوانات اهلی نظیر سگ،... 
تهیه و تأمین دستگاه های کنترل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در مزرعه نظیر . 9

)اکسیژن متر، شوری سنج،....( 
سنجش مستمر و به هنگام فاکتورها و ثبت و ضبط پارامترها در دفاتر اسناد مزرعه. 10
ثبت و مستندسازی مستمر اطالعات میزان غذادهی روزانه، زیست سنجی دوره ای . 11

و.....
رعایت اصول و ضوابط فنی و بهداشتی در تمام مراحل پرورش . 12
پیش بینی و تأمین ژنراتور )مولد( برق با ظرفیت باال در مزرعه برای استفاده در موارد . 13

و مواقع ضروری و هنگام قطع برق 
شرکت فعال در دوره های آموزشی و ترویجی پرورش میگو. 14
نگهداری صحیح خوراک میگو پرورشی در انبار مزارع. 15
میانگین ضریب تبدیل غذایی ) )FCR 1,4 در مزارع پرورش میگوی . 16
رعایت تراکم ذخیره سازی بچه میگو در واحد سطح و پرهیز از ذخیره سازی باال بر . 17

اساس دستورالعمل الزامات بهداشتی 
استفاده حداکثری و بهینه از اراضی واگذار شده برای تولید میگو پرورشی. 18
برداشت به موقع محصول میگو و با وزن انفرادی بیش از 18 گرم در هر قطعه و با . 19

سایز50-60
دارا بودن اطالعات کافی و تجربی مناسب در خصوص پرورش میگو. 20
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علیرضا گروجی

 پرورش دهنده نمونه 
 ماهیان خاویاری 

در مناطق ساحلی 

استان/شهرستان: مازندران/ ساری
سطح تحصیالت: دکتری

سن: 51 سال
    عملکرد: تولید وصادرات 60تن گوشت و950کیلوگرم خاویار در سال 

 1396

شاخص ها:

ــاری پرورشــی در شــمال . 1 ــان خاوی ــده ماهی ــد کنن ــن  مزرعــه تولی اولی
کشــور

ــد . 2 ــد در واح ــش تولی ــرای افزای ــزه ب ــتم های مکانی ــتفاده از سیس اس
ــواده،..( ــطح )ه س

مدیریت بهینه آب. 3
استفاده ازدرام فیلتر و ازن برای تصفیه و ضدعفونی آب استخرها. 4
کنترل پساب خروجی با حداقل ورود آلودگی به محیط زیست. 5
ایجاد واحد عمل آوری خاویار با استانداردهای جهانی. 6
کشورهای . 7 به  خاویاری  ماهیان  محصوالت  و  خاویار  مستقیم  صادرات 

اروپایی
حضور موثر و قوی در بازارهای جهانی )عرضه خاویار و گوشت با برند . 8

کالچر(
کاهش مصرف انرژی توسط اجرای سیستم گردشی آب به روش ثقلی. 9

تعیین جنسیت ماهی در مزرعه با استفاده از روش اولتراسونوگرافی. 10
مستند سازی و ثبت آمار و اطالعات مزرعه . 11
ضریب تبدیل غذایی)F.C.R(بچه ماهی 0,7،پرواری1و مولدین 2,5. 12
استفاده از غذای استاندارد  Coppiesدر کلیه مراحل مختلف رشد ماهی. 13
ــف ســنی وپرورشــی . 14 ــودن درصــد بازماندگــی در مراحــل مختل ــاال ب ب

ماهــی
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عبدالمجید حنطوش زاده

 پرورش دهنده نمونه 
 ماهیان خاویاری 

در مناطق غیرساحلی 

   استان/شهرستان: خوزستان / دزفول
   سطح تحصیالت: راهنمایی

   سن: 50سال
    عملکرد: ظرفیت تولید 150تن گوشت و یک تن خاویار

شاخص ها:

اجرای سیستم  مکانیزه فرانسوی و بومی نمودن آن با شرایط کشور . 1
استفاده بهینه از آب برای تولید ماهیان خاویاری . 2
تعامل وهمکاری مستمر بامراکز تحقیقاتی و دانشگاهی. 3

تولید و صادرات 25تن گوشت و 120کیلوگرم خاویار به کشورهای . 4
اروپایی

محصوالت . 5 تولید  در  ماهی  پرورش  استخرهای  پساب  از  استفاده 
کشاورزی و باغی

اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در فارم. 6
استفاده ازدرام فیلتر و ازن برای تصفیه و ضدعفونی آب استخرها. 7
حضور فعال در نمایشگاه ها و کارگاه های فنی و علمی داخلو خارج . 8

کشور
ضریب تبدیل غذایی )F.C.R(1.2در بچه ماهی،پرواری و مولدین. 9
درصد بازماندگی باال در فارم. 10
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احمد سمامی

 پرورش دهنده نمونه 
ماهی در قفس در دریا  

   استان/شهرستان: مازندران / عباس آباد
  سطح تحصیالت: دیپلم

   سن: 54 سال
   عملکرد: تولید 500 تن ماهی قزل آال در قفس در دریا

شاخص ها:

افزایش تراکم ذخیره سازی ماهی از 8  به 15 کیلوگرم در متر مکعب. 1
افزایش تولید هر قفس از15 به 30 تن. 2

 ضریب تبدیل غذایی )F.C.R(1.2در پرورش ماهی قزل اال در قفس در 3. 
دریا

همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای اجرای پروژه های تحقیقاتی . 4
و دانشجویی

همکاری با شیالت در بازدیدهای کارشناسی و ارائه آمار و اطالعات فنی. 5
6- همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و آزمایشی شیالت
7- بهره گیری از نتایج یافته های تحقیقاتی و نوآوری در مزرعه

8- اجرای دستورالعمل های شیالت و دامپزشکی
9- رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی
10- برداشت محصول متناسب با نیاز بازار 

11- مستند سازی و ثبت آمار و اطالعات عملیات پرورش
12- مدیریت نیروی انسانی مزرعه 

12- رها سازی 7 میلیون بچه ماهی از محل شیلگذاری شیالت
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موسی صفری اصل

پرورش دهنده 
ماهی در قفس 
در آبهای داخلی

استان/شهرستان: ایالم / بدره
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 49 سال
عملکرد: ظرفیت تولید 2000 تن ماهی 

)1000 تن گرمابی و 1000تن سردآبی( در آب پشت سد

شاخص ها:

ــر از 1.  ــرای 34 نف ــتغالزایی ب ــروم واش ــه مح ــرمایه گذاری در منطق  س
ــه ــان بومــی منطق جوان

 عدم  اخذ تسهیالت بانکی از دولت2. 
 موفقیــت در عرصــه کارآفرینــی و خلــق فرصتهــای جدیــد شــغلی در 3. 

منطقــه محــروم
4- بهره گیری از نتایج یافته های تحقیقاتی و نوآوری 

5- اجرای دستورالعملها و آئینهای شیالت و دامپزشکی
6- رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی

7- مستندسازی، ثبت آمار و اطالعات عملیات پرورش
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محمد محمدی 

پرورش دهنده نمونه 
ماهیان زینتی

   استان/شهرستان: تهران/اسالمشهر
    سطح تحصیالت: دیپلم

    سن:56سال
    عملکرد: تولید سالیانه 10 میلیون قطعه ماهی زینتی

شاخص ها:
ایجاد اشتغال دائم برای یکصد نفردرواحد تولیدی . 1
ایجاد یک مرکز تخصصی در تولید آکواریم و تجهیزات جانبی آن  . 2
ــان . 3 ــات و بســته بنــدی مناســب جهــت ارســال ماهی اســتفاده از امکان

ــازار مصــرف ــه ب زینتــی ب
توجــه بــه صــادرات ماهیــان زینتــی بــه خــارج  جهــت اســتمرار ایــن . 4

ــه و ارز آوری حرف
تــالش در جهــت شناســاندن تمــدن و مراکزباســتانی و دیدنــی کشــور . 5

بــه گردشــگران خارجــی
ــا ایجــاد فضــای . 6 تولیدهمزمــان ماهیــان زینتــی آب شــیرین و شــور ب

ــزات و  ــق ســرمایه گــذاری مناســب و اســتفاده از تجهی مناســب از طری
وســایل مــدرن    

ــتفاده . 7 ــت و اس ــط زیس ــظ محی ــت حف ــد جه ــالب واح ــه فاض تصفی
ــی ــان زینت ــرورش ماهی ــد پ ــدی در واح ــالب تولی ــب از فاض مناس

دارای سابقه بیش از سه دهه در پرورش ماهیان زینتی. 8
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محمد گرگیج جاسکی 

واحد نمونه 
تکثیر کننده میگو 

   استان/شهرستان: هرمزگان/ جاسک
    سطح تحصیالت: دکترای شیالت 

سن: 43 سال
    عملکرد: تولید 514.5 میلیون قطعه بچه میگو در سال1396 

شاخص ها:
1 .
تولید 37درصد پست الرو میگو مورد نیاز استان. 1

پژوهشــگر نمونــه در صنعــت شــیالت و بهــره بــرداری اصولــی از منابــع . 2
ــور آبزی کش

دارای لــوح تقدیــر کارآفریــن برتــر اســتان هرمــزگان در زمینــه تکثیــر . 3
و پــرورش میگــو 

مدرس دوره های تکثیر میگو دریایی. 4
ــن . 5 ــک ک ــتگاه خش ــر دس ــراع و مبتک ــت اخت ــه ثب ــی نام دارای گواه

ــپیرولینا ــک اس جلب
همکاری و مجری مشترک موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور . 6
ســخنران و ارائــه دهنــده مقــاالت متعــدد در زمینــه تکثیــر و پــرورش . 7

آبزیــان در داخــل و خــارج کشــور
تالیف،گردآوری و انتشار کتاب پالنکتون های دریایی. 8
عضو کمیسیون تخلفات آبزی پروری استان هرمزگان. 9

دارا بــودن تجربیــات و اطالعــات کافــی در خصــوص فرآینــد تولیــد . 10
ب وتکثیربچــه میگــو  

تکمیــل زنجیــره تولیــد میگــو شــامل: مرکــز تکثیــر و تولیــد میگــو، . 11
ــو پرورشــی، ســردخانه،  ــه خــوراک میگ ــو، کارخان ــرورش میگ ــزارع پ م

ــرآوری محصــول میگــو و صــادرات ــدی و ف بســته بن
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خالد نیازی 

 صیاد نمونه 
ماهیان صنعتی 

   استان/شهرستان: سیستان و بلوچستان/ کنارک
    سطح تحصیالت: راهنمایی

    سن:42 سال
    عملکرد: 200 تن صید در سال

شاخص ها:

 مروج صید و صیادی1. 
دارنده گواهینامه های متعدد دریانوردی بین المللی با درجه ناخدا یکم  . 2
دارای تخصص دریانوردی تجاری و صیادی . 3
مروج و استاد روش های صید با قالب النگ الین . 4
آشـنایی کامـل بـا روشـهای مقابلـه بـا دزدان دریایـی و تدریـس بـه جامعـه . 5

ی  د صیا
رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها، بندر و اسکله. 6
حضـور فعـال در برنامـه و دوره هـای آموزشـی، ترویجـی و مهارتـی  صیـد و . 7

ی  د صیا
همـکاری کامـل بـا فرماندهـی حفاظـت منابـع شهرسـتان بـرای برخـورد با . 8

متخلف صیـادان 
استفاده وبکارگیری مناسب از تجهیزات و ابزار ناوبری . 9

استفاده از نیروهای بومی  وماهر. 10
تجهیز شناور به سیستم های برودتی مناسب و استاندارد. 11
تعامل و ارتباط مستمر با  بندر و شیالت و ارائه آمار و اطالعات دقیق صید. 12
رهاسازی گونه کمیاب یا در معرض خطر و کمک به حفظ ذخایر آبزیان . 13
استفاده و بکارگیری از ابزار و ادوات مناسب ومجاز صید. 14
دارای گواهی نامه آموزش النگ الین. 15
عضوگروه همت و امداد ماهیگیران. 16
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علی دریا نورد

صیاد نمونه میگو 

   استان/شهرستان: بوشهر / تنگستان - بندر عامری
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 42 سال
عملکرد: 3.8 تن درسال

شاخص ها:

ناخدا کشتی. 1
کیفیت باالی میگو صید شده. 2
رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها، بندر و اسکله. 3
حضور فعال در  برنامه و دوره های آموزشی، ترویجی  و مهارتی تخصصی . 4

صید و صیادی
با . 5 برخورد  برای  شهرستان  منابع  حفاظت  فرماندهی  با  کامل  همکاری 

صیادان متخلف
رها سازی گونه کمیاب یا در معرض خطر نظیر الک پشت،..... 6
عدم صید در زمان ممنوعه صید. 7
استفاده و بکار گیری از ابزار و ادوات استاندارد صید. 8
هماهنگی کامل با بندر و شیالت در خصوص ارائه آمار و اطالعات  دقیق . 9

صید
کیفیت . 10 حفظ  برای  مناسب  برودتی  سیستم  به  شناور  بودن  مجهز 

محصوالت صید شده
استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده بومی و محلی. 11
عضو گروه همت ماهیگیری. 12
بیمه کامل نیروهای لنج و شناور صیادی. 13
مجهزبودن شناور به امکانات، تجهیزات و ادوات مناسب صید و ناوبری. 14

R.Ghobakhlo
Sticky Note
اصغر صفری
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علی کمالی کانی

 صیاد نمونه 
ماهیان تجاری 

   استان/شهرستان: هرمزگان / قشم - بندرباسعیدو
    سطح تحصیالت: پنجم ابتدایی

سن: 54 سال
    عملکرد: صید 60تن در سال

شاخص ها:
رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها، بندر و اسکله. 1
حضور فعال در دوره های آموزشی، ترویجی و مهارتی صیادی. 2
همــکاری کامــل بــا فرماندهــی حفاظــت منابــع شهرســتان بــرای . 3

برخــورد بــا صیــادان متخلــف
رهاســازی گونه هــای کمیــاب و یــا در معــرض خطــر وکمــک بــه . 4

حفــظ ذخایــر آبزیــان 
عایــق بنــدی انبارهــای شــناوربه منظور بهبــود کیفیــت محصــوالت . 5

ــده صید ش
رعایت بهداشت فردی و محیطی شناور. 6
ــه آمــار و . 7 ــا بنــدر و شــیالت در خصــوص ارائ هماهنگــی کامــل ب

اطالعــات  دقیــق صیــد
مجهزبــودن شــناور بــه امکانــات، تجهیــزات و ادوات مناســب صیــد . 8

و ناوبــری



181

سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

یزدان نجار

مدیر عامل شرکت تعاونی 
 صیادی ماهیگیران پره شمال

 )شهید خدمتگزاری(

    استان/شهرستان: مازندران / چالوس
    سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 49 سال
    عملکرد: صید 300تن  صیدماهی در سال

شاخص ها:
سرانه صید هر تور تعاونی 40 میلیون تومان  در شش ماهه صید. 1
ــی . 2 ــی و مهارت ــی، ترویج ــای آموزش ــه و دوره ه ــال در  برنام ــور فع حض

ــادی ــد و صی ــی صی تخصص
عدم صید در زمان ممنوعه صید. 3
استفاده و بکار گیری از ابزار و ادوات استاندارد صید. 4
بیمه کامل اعضای تعاونی )بیمه تکمیلی وحوادث ( . 5
توانمنــد ســازی تعاونــی از راه دو منظــوره کــردن جایــگاه صیــد )تفریحــی، . 6

ــتی و گردشگری( توریس
داشتن انبار بهداشتی ماهی در جایگاه صید. 7
حمل و نقل بهداشتی ماهی به بازار مصرف  . 8
مشارکت  در امر بازسازی ذخائر ماهیان استخوانی از راه شیلگذاری . 9

رهــا ســازی 7 میلیــون قطعــه بچــه ماهــی از محــل شــیل گــذاری . 10
بــه دریــا 

بیشترین  میزان صید نسبت به تعاونی های صیادی استان . 11
عدم اخذ وام و تسهیالت بانکی. 12
عدم بدهی معوقه اعم از حقوقی و حقیقی . 13
ــرم . 14 ــال 1396  ) 70 کیلوگ ــاری در س ــی خاوی ــی ماه ــد ضمن صی

ــاری( ــدگاه خاوی ــه صی ــل  ب ــار و تحوی خاوی





10- کمیته فنی ترویج 
و تشکل های بخش 

کشاورزی
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10. کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی 

10-1-  سیمای ترویج کشاورزی
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت و بــاال رفتــن ســطح زندگــی، افزایــش کمّیــت و کیفّیــت و ســالمت 
غــذا یــا همــان امنیــت غذایــی تــا چنــد دهــه آینــده همچنــان یکــی از مهم تریــن چالش هــای پیــش روی بشــر خواهــد 
بــود. از ســوی دیگــر انتقادهــای مربــوط بــه دغدغه هــای محیــط زیســت، فشــاری مضاعــف بــر بخــش کشــاورزی وارد 
ــن  ــد. ای ــظ کن ــز حف ــی، محیط زیســت را نی ــت غذای ــد ضمــن ایجــاد امنی ــد بتوان ــرد. بخــش کشــاورزی بای ــد ک خواه
مســأله جــز بــا رســیدن بــه بهــره وری پایــدار ممکــن نیســت. دســتیابی بــه ایــن هــدف یــا بــه عبــارت دیگــر کشــاورزی 
دانش بنیــان و در عیــن حــال پایــدار نیازمنــد دانــش و فنــاوری  اســت و بهره گیــری از دانــش و فنــاوری نیازمنــد نیــروی 
انســانی توانمنــد یعنــی دارای دانــش و مهــارت کافــی و نگــرش مناســب اســت. دهه هاســت کــه در ســطح دنیــا ترویــج 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ایــن وظیفــه خطیــر را بــر عهــده داشــته اســت. با توجــه به تحــوالت ساختارشــکنانه و ســریع 
بویــژه در زمینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و دیجیتــال، ترویــج کشــاورزی بایــد بتوانــد با پشــتیبانی علمــی و ارتباطی 
مناســب زمینــه پــرورش چنیــن نیــروی انســانی را فراهــم کنــد. بدیهــی اســت انجــام ایــن مهــم نیازمنــد به کارگیــری 
روش هــا و الگوهــای ترویجــی و آموزشــی مناســب و متنــوع اســت. در ایــن زمینــه ترویــج عــالوه بــر اســتفاده از روش هــای 
آموزشــی مرســوم ماننــد کالس هــای آموزشــی؛ بــا اســتفاده از روش هــای ترویجــی مشــارکتی ماننــد ســایت های الگویــی، 
کانون هــای یادگیــری، مدرســه در مزرعــه، مدیریــت مشــارکتی جامــع محصــول، مــزارع نمایشــی و الگویــی ســعی کــرده 
اســت جریــان آمــوزش و یادگیــری اصیــل را در بیــن بهره بــرداران زنــده نگــه دارد. همچنیــن انــواع رســانه های نوشــتاری 
ــی زمینــه  ــی و رادیوی ــواع برنامه هــای تلویزیون ــداری و شــنیداری ماننــد ان ماننــد نشــریه ها و بروشــورها، رســانه های دی
انتقــال دانــش بــه انبــوه مخاطبــان متنــوع ترویــج را فراهــم می کنــد. بهره گیــری از بســتر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــل نصــب تلفــن همــراه، برگــزاری وبینارهــای  ــردی قاب ــواع نرم افزاهــای کارب از جملــه رســانه های الکترونیکــی ماننــد ان
آموزشــی تالش هایــی نــو بــرای پوشــش بیشــتر جامعــه روســتایی و کشــاورزی بــوده اســت. در ایــن زمینــه تــاالر ترویــج 
کشــاورزی محلــی اســت کــه آخریــن تولیــدات ترویــج را بــه صــورت رایــگان و بــه ســرعت در اختیــار عالقمنــدان بــه 
دانــش کشــاورزی قــرار می دهــد. بــرای تســهیل هرچــه بیشــتر فرآینــد مدیریــت دانــش بــا بهره گیــری از بســتر فنــاوری 
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اطالعــات و ارتباطــات ابزارهایــی ماننــد شــبکه های اجتماعــی، پیام رســان ســازمانی و مرکــز پاســخگویی تلفنــی نیــز در 
دســت بررســی اســت. امــروزه بــا وجــود انــواع کاســتی ها و چالش هــای پیــش روی ترویــج کشــاورزی، ترویــج توانســته 
اســت بــا اجــرای نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی، بیــش از پیــش انــواع بهره بــرداران کشــاورزی و منابــع طبیعــی را تحــت 
پوشــش حمایــت اطالعاتــی و ارتباطــی خــود درآورد. هــم اکنــون وجــود 1344 مرکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان و حضور 
بیــش از 7500 مــروج مســئول پهنــه شــاغل در عرصــه ترویــج کشــور نمونــه ای از تــوان نهــاد ترویــج و پیونــد عمیــق آن با 
روســتاییان و دیگــر شــاغالن بخــش کشــاورزی اســت. شــبکه ملــی ترویــج کشــاورزی توانســته  اســت بــا اســتقرار 2023 
ســایت جامــع الگویــی، 319 کانــون یادگیــری، 547 واحــد نمایشــی و همــکاری بــا بیــش از 27 هــزار مــددکار ترویجــی 
داوطلــب و 1580 شــرکت خدمــات مشــاوره فنــی و مهندســی بــه عنــوان بخــش خصوصــی در راســتای انتقــال دانــش 
ــج  ــات تروی ــردارد. انتخــاب نمونه هــای بخــش کشــاورزی یکــی از اقدام ــه روســتاییان گام ب و مهارت هــای کشــاورزی ب
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســت کــه ضمــن ارج نهــادن بــر تالش هــای خالصانــه فّعــاالن بخــش کشــاورزی، فرصتــی 
بــرای الگوســازی و بهره منــدی دیگــر کشــاورزان از دانــش و تجربــه هم قطــاران پیشــرو و نــوآور خــود فراهــم می کنــد. 
در پــی ابــالغ طــرح نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی در شــهریور مــاه ســال 1395 توســط وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی، 
ــای  ــا و کارکرده ــرد. مولفه ه ــری ک ــر پیگی ــای زی ــاس مولفه ه ــر اس ــود را ب ــای خ ــاورزی فعالّیت ه ــج کش ــام تروی نظ
اصلــی ایــن نظــام عبارتنــد از: ســاماندهی و تجهیــز مراکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان؛ پهنه بنــدی عرصه هــای تولیــدی؛ 
توانمندســازی مروجــان مســئول پهنــه؛ مدیریــت دانــش و بهره گیــری از کلیــه ظرفیت هــای بخــش اجرایــی، تحقیقاتــی 

ــه گزیــده ای از فعالیت هــای انجــام شــده در ســال 1396 اشــاره می شــود. و غیردولتــی. در ادامــه ب

1( ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان

تجهیــز مراکــز: در ایــن خصــوص به منظــور تســهیل فعالیــت مرّوجــان و ارائــه خدمــات ترویجــی بــه بهره بــرداران ایجــاد 
فضــای اداری و آموزشــی مناســب در مراکــز جهــاد کشــاورزی و همچنیــن تجهیــز ایــن مراکــز بــه امکاناتــی ماننــد وســیله 
نقلیــه مناســب، جی پــی اس، تب لــت، رایانــه و... مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه برخــی از مهم تریــن اقدامــات انجــام 

شــده در زمینــه تجهیــز مراکــز جهــاد کشــاورزی در جــدول شــماره 36 اشــاره شــده اســت. 
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جدول شامره 36- وضعیت تجهیز مراکز کل کشور پس از اجرای طرح نظام نوین ترویج

مراکز جهاد کشاورزی
تعداد 
خودرو 
دولتی

تعداد خودرو 
خریداری شده از 

اعتبارات ملی
رایانه

رایانه های 
خریداری شده از 

اعتبارات ملی
 دوربینGPSلپ تاپ

دیجیتالی
وید یو 

پروژکتور
تابلو اطالع 

رسانی جمع غیرمصوب مصوب 

11
29

 

21
5 

13
44

97
9

13
2

30
22

29
53

33
6

11
74

96
2

63
6

87
5

منابـع انسـانی: عـالوه بـر تجهیـز مراکز، بـا توجه بـه اهمیت منابـع انسـانی و بویـژه حضـور نیروهـای متخصص در 
عرصه  هـای کشـاورزی، به منظـور افزایـش ضریـب خدمـت رسـانی بـه بهره بـرداران در طـرح نظام نویـن ترویج کشـاورزی، 
نسـبت مـروج بـه بهره  بـردار از یـک بـه 3131 به یک بـه 512 رسـیده اسـت. در همین زمینه بـرای بهره گیـری از ظرفیت 
سـربازان دانش آموخته رشـته های کشـاورزی، در سـال 96، جذب 433 نفر به صورت سـرباز سـازندگی انجام شده اسـت و 

در ایـن سـال سـربازان مشـغول بـه فعالیت در مراکـز جهاد کشـاورزی بیـش از 1،400 نفـر بوده اند. 

2( پهنه بندی عرصه های تولیدی 
در طــرح نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی هــر دهســتان بــه تعــدادی محــدوده جغرافیایی تقســیم شــده اســت کــه پهنه 
ــدی عرصه هــای  ــه اســت. پهنه بن ــر پهن ــدی ه ــور تولی ــه همــه ام ــروج، مســئول رســیدگی ب ــر م ــده می شــود و ه نامی
تولیــدی، باعــث شــده اســت امــکان اســتفاده بیــش از 7500 تــن از دانش آموختــگان جــذب شــده کشــاورزی بــه نحــو 
بهتــری انجــام شــود. هم اکنــون هدایــت و نظــارت بــر فعالیت هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی در عرصه هــا و همچنیــن 
مروجــان مســئول پهنــه فراهــم شــده اســت و همچنیــن از تداخــل غیرضــروری و نامناســب حــوزه  کاری کارشناســان 
جلوگیــری شــده اســت. جمــع آوری اطالعــات و داده هــای کشــاورزی توســط مــروج هــر پهنــه و بــه روز نگهداشــتن آنهــا 

یکــی از دســتاوردهای پهنه بنــدی بــوده اســت.
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3- توانمندسازی مرجان مسئول پهنه 
مروجــان مســئول پهنــه یکــی از کلیدی تریــن کنشــگران نظــام نویــن ترویــج هســتند. بــه همین دلیــل توانمندســازی 
ــروج  ــت م ــی تربی ــای مل ــزاری دوره ه ــق برگ ــه، ازطری ــن زمین ــی دارد. در ای ــت فراوان ــوزش از اهمی ــق آم ــان از طری آن
متخصــص بــا موضوعــات مختلــف نســبت بــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت ایــن مروجــان اقــدام شــده اســت. همچنین، 
بــه  منظــور هم افزایــی بیشــتر، عــالوه بــر دوره هــای ملــی، مروجــان مســئول پهنه هــای تولیــدی در دوره هــای مهارتــی 

منطقــه ای واســتانی نیــز حضورپیــدا می کننــد. 
در ســال 96 تعــداد دوره هــای برگزارشــده بــرای توانمندســازی و ارتقــای دانــش مروجــان مســئول پهنه هــای تولیــدی 

بــه شــرح ذیــل اســت:
اجرای دوره های آموزشی ملی تربیت مروج متخصص )به تعداد 1،550 نفرروز( در زمینه های مختلف تخصصی؛   .1

اجرای دوره های آموزش مهارتی با همکاری دفتر آموزش کارکنان شامل: 26،040 نفرروز؛  .2

4( مدیریت دانش
ــتراک گذاری  ــه اش ــی، ب ــداری، ارزیاب ــد، نگه ــا تولی ــب ی ــاده فرآیندکس ــور س ــه ط ــاورزی ب ــش کش ــت دان مدیری
وبه کارگیــری دانــش اســت بــه  طــوری کــه بــه ســهولت در زمــان مناســب در دســترس فــرد مناســب قــرار گیــرد. ایــن 
مــوارد از طریــق ایجــاد پیونــد بیــن منابــع انســانی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ایجــاد ســاختاری مناســب بــرای 
ــد زمینــه اســتفاده  ــه اهــداف بخــش کشــاورزی انجــام می گیــرد. اســتقرار شــبکه مدیریــت دانــش می توان دســتیابی ب
از انبــوه دانــش تولیــد شــده در موسســات و مراکــز تحقیقاتــی وزارت جهــاد کشــاورزی و همچنیــن کشــور و جهــان را 
فراهــم کنــد. نظــام مدیریــت دانــش و اطالعــات در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی به منظــور دسترســی ذینفعــان بــه 
دانــش فنــی و یافته هــای تحقیقاتــی یکــی از مباحــث اصلــی نظــام نویــن ترویــج اســت. بــا اســتقرار ایــن نظــام تمامــی 

ــه دانــش مــورد نیــاز خــود دسترســی پیــدا کننــد.  کارشناســان، محققــان و حتــی کشــاورزان می تواننــد ب
نظارت  و  برنامه ریزی  سیاستگذاری،  درراستای  نوین،  نظام  طرح  اجرای  از  پس  تلویزیونی:  و  رادیویی  برنامه های 
محتوایی و فنی تولید و پخش برنامه های تلویزیونی شبکه های ملی و استانی و استفاده حداکثری از رسانه ملی، از ابتدای 
سال 1396 تاکنون درمجموع حدود 418 عنوان برنامه در شبکه های یک و آموزش سیما تولید و پخش شده است. همچنین 
در شبکه های استانی نیز بالغ بر 130هزار دقیقه برنامه رادیویی و 25 هزار دقیقه برنامه تلویزیونی تولید و پخش شده است.
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 رسـانه های نوشـتاری: بیش از 124 عنوان رسانه نوشـتاری باهمکاری مؤسسات تحقیقاتی سـتادی، مراکز تحقیقات 
اسـتانی و مدیریت هـای هماهنگـی ترویـج اسـتانی تولید شـده اسـت. بر این اسـاس 105،524 نسـخه نشـریه، دسـتنامه و 
بروشـور بـه مراکـز جهاد کشـاورزی ارسـال شـده اسـت. همچنیـن این تولیـدات به میـزان 4،072 نسـخه بـه معاونت های 

تخصصی، مؤسسـات تحقیقات سـتادی و مراکز اسـتانی وزارت جهاد کشـاورزی ارسـال شـده اسـت. 
ــال  ــش در انتق ــان دان ــه  منظــور تســریع و تســهیل جری ــه ســامانه های دانشــی، ب ــی: در زمین ــامانه های دانش س
یافته هــای تحقیقاتــی بــه بهره بــرداران بخــش کشــاورزی و کارشناســان و مروجــان مســئول پهنــه نیــز، نزدیــک بــه 20 

دوره آموزشــی تحــت وب )وبینــار( برگزارشــده اســت. 
تولیدو انتشار 1،440 بسته پیامک ترویجی )هر بسته 2،000 پیام(از عملکردهای سال 96 در بخش سامانه های دانشی است. 

5( جایگاه و کارکردهای بخش  غیردولتی 

بــا توجــه بــه گســتردگی عرصه هــای تولیــدی در کشــور و همچنیــن محــدود بــودن امکانــات بخــش دولتــی ضــروری 
اســت کــه از امکانــات بخــش غیردولتــی بــرای ارائــه خدمــات ترویجــی گســترده تر اســتفاده شــود. رویکــرد طــرح نظــام 
نویــن ترویــج، عــالوه بــر تعامــل و مشــارکت بــا زیربخش هــای اجرایــی، بهره گیــری از جمیــع عوامــل غیردولتــی بــرای 
ــی و  ــاوره فن ــات مش ــرکت خدم ــدود 1580 ش ــه ح ــن زمین ــت. در ای ــرداران اس ــه بهره ب ــر ب ــات مطلوب ت ــه خدم ارائ
ــه کشــاورزان مشــغول هســتند. تعــداد  ــه خدمــات ب ــه ارائ ــه عنــوان بخــش خصوصــی در ســطح کشــور ب مهندســی ب
مــددکاران ترویجــی کــه درســال 1396 بــا مراکــز جهــاد کشــاورزی همــکاری می کرده انــد؛ بالــغ بــر 27000 نفــر بــوده 
اســت. همچنیــن درســال 1396 طبــق گــزارش اســتان ها32000 نفــرروز آمــوزش مــددکاران صــورت گرفتــه اســت و  در 
ــرای25000 نفــر از مــددکاران ترویجــی در 29 اســتان کارت  ــه مــددکاران ترویجــی تاکنــون ب راســتای هویت بخشــی ب
شناســایی صــادر شــده اســت کــه 9500 نفــرآن مربــوط بــه ســال 96 بــوده اســت. همچنیــن بــا همــکاری بســیج بــه 

عنــوان یــک تشــّکل مردمــی اقدامــات زیــر انجــام شــده اســت:
3. جذب و به کارگیری نیروهای بسیج سازندگی به تعداد 17،855 نفرروز در قالب طرح های عادی بسیج سازندگی.

4. اجرای 1،564 طرح اقتصاد مقاومتی با اشتغال زایی بیش از 4000 نفر در قالب این طرح ها.
5. آموزش بیش از 3000 نفر از مجریان طرح ها در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی.
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 6( همکاری با تحقیقات 

یکی از محورهای اصلی در طرح نظام نوین ترویج، بهره گیری از ظرفیت بخش تحقیقات به عنوان یکی از مولفه های توسعه 
کشاورزی است. در این خصوص معرفی و بهر گیری از »محققان معین« برای مشارکت در فرایند مسئله یابی و حل مشکالت 
در پهنه  های تولید و پشتیبانی علمی از مروجان مسئول پهنه و کارشناسان انجام گرفته است. بهره گیری از »پژوهشگرمرّوجان 
ارشد« به منظور انتقال اثربخش یافته های تحقیقاتی به عرصه های تولیدی، و بهره گیری از تجارب علمی و عملی این محققان 
مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگرمروج ارشد از میان اعضای هیئت علمی دارای بیش از 20 سال پژوهش و عالقه مند به 

فعالیت های ترویجی انتخاب می شوند. 
در این زمینه تاکنون 965 نفر محقق معین از 34 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با مراکز جهاد کشاورزی 
دهستان در سراسر کشور مشغول به همکاری شده اند. از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش ستادی و پشتیبانی این بخش 
نیز می توان به 1-سامان دهی و ساختارسازی برای محققان معین؛ 2- برگزاری گردهمایی مناطق پنج گانه تحقیقات، آموزش 
و ترویج: 3- فراخوان و تدوین کارنامه فعالیت های ترویجی محققان معین استان ها در سال 1396؛ 4- تدوین کتاب پژوهشگر 
مروجان ارشد و محققان معین درپهنه های تولیدی بخش کشاورزی و 5- مستندسازی فعالیت های محققان معین و پژوهشگر 
مروجان ارشد به منظور شفاف سازی اثربخشی مدیریت و انتقال دانش به عرصه های تولیدی بخش کشاورزی اشاره نمود. در 
حال حاضر تعداد 59 نفر پژوهشگر مروج ارشد در چهار کارگروه زراعت، باغبانی، آب و سامانه های آبیاری و دام، طیور و آبزیان 

از شهریورماه 1396 به طور رسمی شروع به فعالیت و همکاری با معاونت ترویج کرده اند. 
بــرای بهره منــدی هــر چــه بیشــتر از تــوان مراکــز تحقیقاتــی تعــداد 71 طــرح تحقیقی-ترویجــی ملــی و 139 مــورد 

طــرح تحقیقی-ترویجــی اســتانی اجــرا در ســال 1396 اجــرا شــده اســت. 

7( توانمندسازی بهره برداران
توانمندســازی و آمــوزش بهره بــرداران نقــش مؤثــری در افزایــش بهــره وری و رســیدن بــه کشــاورزی دانــش بنیــان و 
پایــدار دارد. در ســال 1396 وضعیــت دوره هــای آموزشــی توانمندســازی بهره بــرداران بــه شــرح جــدول شــماره 37 بــوده 

. ست ا
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جدول شامره 37- فعالیت های انجام شده دوره های آموزشی توامنندسازی بهره برداران در سال 1396

نفرروزنفرعنوان فعالیتردیف

دوره های بیش از یک روز1
2492161031298)همراه با صدور گواهینامه(

2039936809498آموزش انفرادی2

463504308991دوره های گروهی )بدون گواهینامه(3

233934185938کارگاه های آموزشی4

220212163435بازدیدهای ترویجی5

32068022499160جمع کل

همچینیــن به منظــور ایجــاد انگیــزه در بیــن فعــاالن بخــش کشــاورزی؛ ترویــج روش هــای نــو و آخریــن دســتاوردهای 
علمــی و فنــی در حــوزه یــک محصــول یــا موضــوع خــاص؛ تشــویق تولیدکننــدگان فعــال و نمونــه و معرفــی محصــوالت 
تولیــدی آنهــا؛ افزایــش تعامــل و تبادل نظــر بیــن کشــاورزان، کارشناســان، محققــان، ارائه دهنــدگان خدمــات در بخــش 
خصوصــی و آشــنایی مســئوالن دولتــی بــا مشــکالت کشــاورزان؛ برگــزاری جشــنواره و نمایشــگاه های موضوعــی محصولی 
مــورد توجــه بــوده اســت. بــر ایــن اســاس در ســال 1396، در مجمــوع 133 جشــنواره ترویجــی اســتانی و 236 نمایشــگاه 

ترویجــی در ســطح کشــور برگــزار شــد.
از ســوی دیگــر به منظــور افزایــش مشــارکت عوامــل مؤثــر در نظــام مدیریــت دانــش در فرآینــد توانمندســازی بهــره-

ــج بادســتگاه ها و ارگان هــای مختلــف ماننــد مؤسســه تحقیقــات شــیالت  ــت تروی ــی بیــن معاون ــرداران، تفاهم نامه های ب
کشــور، مؤسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور، مؤسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع کشــور، ســتاد زیســت فنــاوری و 

ســازمان اموراراضــی منعقــد شــده اســت.
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زنان روستایی و عشایری 
 

    یکی از مهم ترین مخاطبان فعالیت ترویجی هستند. فعالیت های مرتبط با آموزش و توانمندسازی زنان روستایی با ظرفیت سازی 
و توسعه اجتماعی شروع می شود با نهادسازی و ساماندهی تولیدکنندگان خرد ادامه می یابد و به ترویج کارآفرینی و بهبود کسب 

و کار ختم می شود. بر این اساس آموزش های مختلفی به کارشناسان و دست اندرکاران و زنان روستایی ارائه می شود. 
در زمینه آموزش و حمایت از زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری، آموزش ها در دو سطح انجام شده است:

آموزش کارشناسان دولتی در استان، شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی )680 نفر و 2،040 نفرروز( . 1
آموزش جامعه محلی )تسهیلگران( )2،300 نفر و 6،900 نفرروز(.. 2

در سال 96 ایجاد800 صندوق خرد زنان روستایی هدف گذاری شده بود که به صورت کامل تحقق یافته است. در این زمینه 
آموزش ها در دو سطح انجام شده است: 

سطح دولتی: آموزش کارشناسان استان، شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی )1،360 نفرروز و 680 نفر( . 1
سطح محلی: آموزش ارکان صندوق )اعضای هیئت مدیره صندوق، 7،200 نفرروز(.. 2

در برنامه نظام مند توسعه کسب  وکارپایدار که در آن به تربیت مربی کسب و کار و آموزش زنان روستایی عالقمند پرداخته 
می شود. در سال 96 اقدامات زیر در شش استان انجام شده است: 

تربیت 219 مربی کسب وکار. 1
آموزش مهارت های زندگی شغلی به 4،380 نفر از زنان روستایی. 2
بیش از 90 کسب  وکار متناسب با فعالیت زنان روستایی . 3

برگزاری دوره های مرتبط با ارتقای مهارت های حرفه ای زنان:
توانمندسازی زنان روستایی و عشایری از محل اعتبارات اشتغال خانگی و همکاری با سایر دستگاه ها )223،654 . 1

نفرروز در سال 1396(؛
توانمندسازی زنان روستایی و عشایری از محل طرح آموزش زنان روستایی )194،188 نفرروزدر سال 1396(.. 2

ارگان های مختلف مانند مؤسسه تحقیقات شیالت کشور، مؤسسه  بادستگاه ها و  عقد تفاهم نامه هایی بین معاونت ترویج 
تحقیقات علوم دامی کشور، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، ستاد زیست فناوری و سازمان امور اراضی از دیگر 

اقدامات انجام گرفته در این زمینه است. 
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10-2- سیمای تشکل های بخش کشاورزی)سازمان تعاون روستایی ایران(

   ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی کــه بــا هــدف نوســازی کشــاورزی ایــران از حدودپنــج دهــه اخیــر کار خــود را آغــاز 
ــی ایجــاد، تثبیــت و توســعه تعاونی هــا و تشــکل های بخــش کشــاورزی توانســته  ــی قانون ــه عنــوان متول کــرده اســت ب
اســت یــک الگــوی کاملــی از کشــاورزی پیشــرفته شــامل برنامــه ریــزی و مدیریــت هماهنــگ حلقه  هــای زنجیــره تولیــد 

محصــوالت کشــاورزی ارائــه دهــد.
از طرفــی در دهــه چهــارم انقــالب کــه بــه عنــوان دهــه پیشــرفت و عدالــت نامیــده شــده اســت بــرای توجــه بــه روســتا 
کــه از یــک طــرف بــه عنــوان کانــون اصلــی تولیــد بــرای پیشــرفت و توســعه و از طــرف دیگــر بــه عنــوان کانــون جمعیتی 
بــرای گســترش عدالــت اجتماعــی اســت، شــرکت های تعاونــی روســتایی و کشــاورزی می تواننــد بــا ســازماندهی اقشــار 
ــم و مشــارکت  ــی را ک ــزوای اجتماع ــد ان ــس، فراین ــی و تجان ــی، همگرای ــردم وایجــاد یکپارچگ ــف م ــای مختل و گروه ه
ــه معنــی  ــوع تعاونی هــا می تواننــد اقتصــاد کشــاورزی را ب اجتماعــی را گســترش دهنــد. در بعــد اقتصــادی نیــز ایــن ن
ــی بدســت آوردن( و کارکــرد )دســتاورد( تعــادل  ــع بیــن قابلیــت )توانای ــل و در واق ــه اقتصــاد روســتایی تبدی واقعــی ب
ایجــاد کننــد. همچنیــن از طریــق خوداتکایــی و تکمیــل زنجیــره تولیــد، ارزش، عرضــه و بــازار رســانی محصــوالت، حــذف 

واســطه ها و تربیــت نیــروی کارآمــد، خدمــات اجتمایــی و اقتصــادی شــایان توجهــی را گســترش دهنــد.
قابــل ذکــر اســت در حــال حاضــر ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــا دارا بــودن ســاختار و ظرفیــت گســترده تشــکل ها 
ــی روســتایی، 1877 شــرکت و 112  ــه شــرکت های تعاون ــه شهرســتانی، 31 اتحادی شــامل 2775 شــرکت،307 اتحادی
ــد  ــای تولی ــه تعاونی ه ــان، 1373 شــرکت و60 اتحادی ــتایی زن ــی روس ــی کشــاورزی، 307 شــرکت تعاون ــه تعاون اتحادی
ــا و  ــا و کانون ه ــتانی، انجمن ه ــاورزی اس ــای کش ــی کاره ــام صنف ــتانی و 32 نظ ــی شهرس ــام صنف ــتایی، 400 نظ روس
همچنیــن مجامــع کشــاورزان خبــره و ســازمان های غیــر دولتــی در همــه شهرســتان ها، اســتانها و ســطح ملــی، توانســته 

اســت برنامه هــای مفیــدی را بــرای تحقــق اهــداف توســعه ای بخــش کشــاورزی در دســتور کار خــود قــرار دهــد.



10-3- معرفی نمونه های 
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تشکل های کشاورزی
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محمدرضا اسالملو  
)مدیرعامل(

 اتحادیه نمونه
تعاونی تولید روستایی

 استان/ شهرستان:  کرمان/سیرجان
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 43
شــاخص اصلــی: اجــرای طــرح ترویجــی تحقیقاتــی “ســیماب”، تســهیلگری 

احیــای باغــات پســته

شاخص های موفقیت:
1(  اجرای برنامه محوری پنجساله نگهداری و احیای باغات پسته شهرستان براساس طرح 
با حضور محققین،  ابعاد 1000 هکتار  بهره وری »سیماب« در  و  سیستم مدیریت آموزش 

مروجین، کارشناسان گیاهپزشکی و صاحبنظران  
و  مستقیم  طور  به  کشاورزی  کارشناس  نفر  پنجاه  برای  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد    )2

غیرمستقیم به منظور عملیات محوری » سیماب« در ابعاد 60 هزار از باغات پسته 
3( مجهز به کلینیک گیاهپزشکی و آزمایشگاه خاک به منظور تسهیل عملیات قبل از تولید 

باغداران اتحادیه
ارتقای سطح  منظور  به  پسته سطح شهرستان  باغات  یکپارچه سازی  اجرای عملیات    )4

تولید و بهره وری آب 
5(   توجه ویژه به ایجاد سیستمهای نوین آبیاری و نیمه هوشمند در ابعاد 30 درصد باغات 
سطح شهرستان به منظور پایداری تولید محصول پسته توسط اتحادیه و حذف بوروکراسی  
تامین  منظور  به  دام  خوراک  تولید  کارخانه  و  متری   3000 ابعاد  در  گلخانه  ایجاد     )6

نهاده های سهام داران
به  برنامه های مربوط  ارائه دوره و  اتحادیه به منظور  ایجاد واحد آموزش و ترویج در     )7
 400 ظرفیت  با  تغذیه  و  کشاورزی  نهاده های  آب،  بهره وری  نوین،  آبیاری  مکانیزاسیون، 

نفر- روز در هر دوره 
8(  ایجاد یک سیستم واحد نظارتی بر کلیه عملکرد 22 تعاونی تحت پوشش اتحادیه 

منظور  به  اتحادیه  توسط  زیستی  و  آلی  کودهای  تولید  کارخانه  از  درصد   51 خرید    )9
و  ماشین آالت  ادوات،  دائمی  نمایشگاه  یک  دارای  و  وابستگی  عدم  و  بهینه  خدماترسانی 

مکانیزاسیون کشاورزی 
10( همکاری با ادارات دولتی درخصوص نصب کنتورهای هوشمند به منظور ذخیرهسازی 
منابع آب زیرزمینی و پایداری تولیدات و تفاهم با اداره استاندارد و اداره سالمت وزارت جهاد 

کشاورزی به منظور اخذ گواهینامه 
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بخش کشاورزی

سیدعدنان نقشبندی
)مدیرعامل(

اتحادیه نمونه تعاونی کشاورزی

 استان/ شهرستان:  کردستان/سنندج
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 40 سال  
ــره گوشــت دام،  ــر ایجــاد زنجی ــد ب ــک، تاکی ــی: اصــالح ژنتی ــاخص اصل ش

ــر صــادرات آالیشــات دامــی ــد ب تاکی

شاخص های موفقیت:
1(  ظرفیت سازی و توانمندسازی تعاونی های کشاورزی دامداران استان با تاکید بر ایجاد زنجیره 

تولید گوشت قرمز
2(  تاکید و توجه به بهبود مستمر افزایش تولید دام استان در شبکه تعاونیهای دامداران استان 

و صادرات اسپرم به کردستان عراق و دارای آزمایشگاه مرجع معاونت دام استان 
3(  اخذ 30 درصد از سهام کشتارگاه صنعتی استان به منظور مشارکت در زنجیره پس از تولید 
گوشت دام استان و ایجاد غرفه های عرضه مستقیم گوشت با همکاری سازمان تعاون روستایی 

استان  
4(  توجه ویژه به کنترل و پاکسازی دامداری های استان از آلودگی و بیماری به منظور کاهش 

هزینه تولید دام
تلقیح  با شرکت جاهد به عنوان مباشر سطح استان درخصوص  انعقاد قرارداد مشارکتی    )5

مصنوعی، تامین ازت مایع و اسپرم دام سنگین و ثبت برند مواد گوشتی زاگرس پروتیئن
6(  برنامه زمانبندی درخصوص تکمیل زنجیره ارزش درخصوص دام در حوزه فرآوری گوشت 
و همبرگرسازی، چربی سوزی برای خوراک دام و طیور استان، ایجاد سیلو و صادرات مستمر 

گوشت قرمز
از  اسپرم  توزیع 35000 دوز  استان،  نژاد سیمینتال در  دام  اطالعات  و  آمار  نماینده  تنها   )7
"مامورین تلقیح و ناظرین کیفی" و ارائه خدمات تامینی و پشتیبانی به واحدهای دامداری بدون 

مجوز 
8( واردات اسپرم برای اصالح ژنتیک به منظور جایگزینی نژاد هلشتاین با توجه به همخوانی 

با منطقه کردستان
9(برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی ویژه دامداران  با بهره گیری از اساتید و کارشناسان 

علوم دامی و برگزاری جشنواره و نمایشگاه ترویجی "دام سیمینتال"
10( مجری جمع آوری و دریافت بانک اطالعات دام استان و همکاری مستقیم با استقرار نظام 

نوین ترویج کشاورزی
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سید جعفر موسوی  

بهره  بردار نمونه 

اصالح و احیای اراضی واگذاری 
)اراضی شیبدار و تپه ماهور(

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / فردوس
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 52 سال  

شاخص ها:

تسطیح، اصالح و احیای اراضی تپه ماهور در سطح 105 هکتار و اقدام به . 1
کشاورزی

آبیاری سیستمی، ذخیره . 2 از  با استفاده  اعمال مدیریت بهینه مصرف آب 
روان آبهای سطحی و استفاده از آن در فصول کشاورزی

انجام شخم حفاظتی به منظور ذخیره سازی آب. 3
کشت  به موقع و  مکانیزه محصول. 4
مدیریت بهینه مصرف عناصر شیمیایی، آلی وزیستی براساس نتایج آزمون . 5

خاک و توصیه کارشناسان
رعایت اصول فنی تولید بر اساس توصیه کارشناسی. 6
تلفیق توصیه های فنی محققین  و تجارب عملی ودانش بومی در  اراضی . 7

تحت مدیریت
کشاورزان . 8 به  تجارب  انتقال  در  پیشرو  و  ترویجی  کالس های  در  شرکت 

منطقه
اجرای کامل مفاد طرح واگذاری زمین. 9

برنامه ریزی، اجرا و مدیریت جامع در کل اراضی واگذار شده. 10
حفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده. 11
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محمد علی بهروز 

بهره  بردار نمونه  

مدیریت بهینه منابع آبی 

در اراضی واگذاری

)زراعی، باغی و گلخانه(

 استان/ شهرستان:  جنوب کرمان) منطقه جیرفت( / عنبر آباد
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 50 سال  

شاخص ها:

مدیریت باغ مرکبات  در سطح 200 هکتار. 1
تولید محصول باالی استاندارد منطقه. 2

استفاده از نهال های تایید شده و شناسنامه دار. 3
ارتباط قوی با بخش های تحقیقات، اجرا و ترویج. 4
مشــارکت فعــال در برنامه هــای ترویجــی و آموزشــی و پیشــرو در . 5

انتقــال تجــارب بــه باغــداران منطقــه
ــون خــاک و . 6 ــج آزم ــر اســاس نتای ــه ب ــی تغذی ــت اصــول فن رعای

ــان ــه کارشناس توصی
ــش . 7 ــی و دان ــارب عمل ــن  و تج ــی محققی ــای فن ــق توصیه ه تلفی

ــت بومــی  در  باغــات تحــت مدیری
مدیریت بهینه آب در آبیاری و ذخیره سازی آب. 8
مبارزه تلفیقی و مکانیکی با آفات و علف های هرز. 9

اجرای کامل مفاد طرح واگذاری زمین. 10
برنامه ریزی، اجرا و مدیریت جامع در کل اراضی واگذار شده. 11
حفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده. 12
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مریم مافی زاده

تسهیلگر نمونه 
زن روستایی

 استان/ شهرستان:  قزوین/ البرز
سطح تحصیالت: دیپلم     

سن: 37 سال  
ــتایی،  ــان روس ــا زن ــر ب ــل موث ــاط و تعام ــراری ارتب ــی: برق ــاخص اصل ش
ــی در  ــارکتهای مردم ــب مش ــز جل ــی و نی ــازمانهای دولت ــی و س ــع محل جوام

ــه ای ــای حرف ــعه فعالیته ــتای توس راس

شاخصهای موفقیت:

توانایــی در برقــراری ارتبــاط و تعامــل موثــر بــا زنــان روســتایی، جوامــع . 1
محلــی و ســازمانهای دولتی

توانمنــدی در مشــارکت و حضور فعــال در تشــکل های تخصصی)رئیس . 2
انجمن خبرگان کشــاورزی شهرســتان(

توسعه و جلب مشارکتهای فرهنگی و اجتماعی در روستاها. 3
هماهنگــی و همــکاری بــا جهــاد کشــاورزی جهــت برگــزاری دوره های . 4

آموزشــی ویــژه زنان روســتایی 
اقدام به احداث مزارع نمایشی . 5
زمینــه ســازی جهــت اجــرای پروژه هــای اشــتغال زا و فراهــم کــردن . 6

بســتر توســعه کســب و کار بــرای زنــان روســتایی
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زهرا سیفی

زن کارآفرین نمونه روستایی

 استان/ شهرستان:  البرز /  نظر آباد
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 47 سال 
شــاخص اصلــی: پیشــرو در کارآفرینــی و تولیــدات متنــوع کشــاورزی و دامــی 
ــزا، 800راس  ــن بذرکل ــدم، 4/5-4 ت ــن بذرگن ــو، 12 ت ــن بذرج ــامل9/5-9 ت ش

ــل  ــور عس ــدوی زنب ــفند، 60 راس گاو و80 کن گوس

شاخصهای موفقیت:
شروع فعالیت از صفر در زمینه کشاورزی و داشتن 20 هکتار کشت گندم، 8 هکتار کشت جو ) بذر . 1

مادری (، 19 هکتار کشت کلزا، سبزی و صیفی 
شروع فعالیت دامداری از صفر و داشتن 800 راس گوسفند داشتی و60 راس گاو . 2
ورود به فعالیت زنبورداری و داشتن 80 کندو . 3
دارای کارآفرینی در زمینه های مختلف از جمله درمان و پیشگیری گیجی گوسفند  و ثبت آن به نام . 4

خود، تلقیح مصنوعی ملکه برای اولین بار 
 دارای گواهینامه محصول سالم در تولید گوجه فرنگی 5. 
ایجاد اشتغال برای 70 نفر از زنان و مردان منطقه به صورت ثابت و متحرک . 6
تولید بذرهای مادری گندم و جو وکلزا جهت کشت در مزارع. 7
مدیریت تولید بسیار دقیق در واحدهای تولیدی و دامداری . 8
تولید علوفه دام با ترکیب موجود در بازار با استفاده از اطالعات دریافتی از افراد مطلع  و خرید . 9

دستگاه کمپرس علوفه جهت تولید 
استفاده نکردن از هیچ گونه تسهیالت برای اجرای فعالیت ها . 10
رعایت مالحظات زیست محیطی و همچنین در نظر گرفتن بهداشت در مجموعه تولیدی خود . 11
اجرای فعالیت های عام المنفعه در منطقه از جمله پرداخت هزینه طراحی کوچه در محله، پرداخت . 12

پول آب و برق مسجد محله، تقبل هزینه نصب دوربین مدار بسته مدارس و...
دارای ارزش افزوده بین 80 تا 90 درصد در واحدهای تولیدی . 13
گذراندن آموزش های مستمر مرتبط با فعالیتهای مرتبط و اشراف به تمامی فعالیتها از جمله انجام . 14

عمل واکسیناسیون، تولید علوفه دام، درمان بیماریهای دامی و....
در نظر گرفتن زنجیره تولید از ابتدا تا انتها و پیش بینی بازار محصول. 15
توجه به مشکالت زنان منطقه به طوری که چندین خانوار با توجه به آموزش های ایشان توانستند . 16

شغل ایجاد کنند و کسب و کار راه اندازی نمایند. 
برگزاری کانون یادگیری سبزی و صیفی، ویژه توانمند سازی زنان روستایی. 17
برگزاری سایت الگویی محصول استاندارد، ویژه توانمندسازی زنان روستایی. 18
برگزاری کانون یادگیری پروار بندی گوساله در گاوداری خانم صیفی . 19

دارای مجوز اشتغال خانگی از جهاد کشاورزی استان. 20
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سیده زینب سیدین

  زن کارآفرین نمونه روستایی

 استان/ شهرستان:  مازندران / چالوس
 سطح سطح تحصیالت: زیردیپلم

 سن: 44 سال  
ــی در  ــبزی و صیف ــن س ــش از  8  ت ــرآوری بی ــی:  ف ــاخص اصل     ش

هفتــه 

شاخصهای موفقیت:

شروع فعالیت از صفر و هم اکنون فرآوری در حدود 8 تن سبزی صیفی . 1
ایجاد اشتغال برای 20 نفراز زنان روستایی به طور مستقیم و 10 نفر به طور غیر مستقیم . 2
دارای مجوز های اشتغاالت خانگی، سیب سالمت و مجوز بهداشت برای محصوالت فرآوری شده . 3
تولید کننده سبزی و کشت در  بیش از 3000 متر مربع زمین به صورت سالم . 4
قرارداد با آزمایشگاه آمل و تعیین سالمت مواد اولیه ) سبزیجات و صیفیجات ( . 5
احداث آزمایشگاه در کارگاه و اقدام جهت تجهیز و آماده سازی آن . 6
گرفتن برند و ارائه محصوالت به بازار فروش تحت این برند تجاری . 7
کسب مقام شهروند نمونه و کارآفرین برتر در استان . 8
استفاده از پسماند سبزیجات در تولید کود آلی و استفاده از آن در مزرعه کشت سبزی . 9

دارای دو عدد سردخانه باالی صفر) 3 درجه ( و یک عدد سرد خانه زیر صفر ) منهای 19 درجه (. 10
انجام فعالیت هایی در راستای بوم گردی برای مسافران . 11
در حال احداث رستوران بزرگ در همان مجموعه و سرو غذاهای سنتی در آن به زودی. 12
برنامه ریزی برای انتقال به شهرک صنعتی به منظور توسعه کار به علت سطح باالی تقاضای مشتریان بازار . 13

و اختصاص این کارگاه به سبزیجات خشک 
استفاده نکردن از هیچ گونه تسهیالت برای اجرای فعالیتها، استفاده از خالقیت در ارسال سبزیهای منجمد . 14

به سایر استانها در بسته های مخصوص به طوری که تا 14- 13 ساعت منجمد باقی بماند.
استفاده از خالقیت در بسته بندیها و اضافه شدن ارزشی به محصول به منظور فروش باالتر ) مثال در کنار . 15

بسته باقالی قاتق، شوید تمیز شده هم عرضه می شد.(
دارای ارزش افزوده باالی 80 درصد در فروش محصوالت . 16
دارای دوربین مداربسته در سالن کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای کار. 17
 استفاده ار آبهای دورریز برای شستشوی سبزی در زمینهای کشاورزی اطراف . 18
تهیه فرمول جدید برای کاهگل و کاهگل کردن اتاق های سنتی . 19
رعایت موارد بهداشتی و مسایل زیست محیطی در سطح بسیار عالی . 20
 شرکت در دوره های آموزشی به منظور به روز رسانی خود در زمینه های مختلف حتی تا مسافت های دور . 21

تا تهران 
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طیبه اتابک

زن نمونه عشایری

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / سرایان
سطح تحصیالت: زیر دیپلم

سن: 40 سال  
ــال  ــی در انتق ــر ترویج ــای موث ــتن ویژگیه ــی: داش ــاخص اصل ش
تجــارب حرفهــای همچنیــن داشــتن روحیــه مشــارکتی در فعالیتهــای 

ــایری ــوع عش متن

شاخص های موفقیت:
شرکت درفعالیت های آموزشی و ترویجی.. 1

به کارگیری توصیه های فنی و کارشناسی در تولیدمحصوالت.. 2
همکاریهای مستمر بااداره عشایری.. 3
دارای مهارتهای الزم در فعالیتهای عشایری.. 4
شرکت در دوره های آموزشی- ترویجی و مهارتی- فنی مورد نیاز . 5

زندگی روستایی و عشایری.
دارای پروانه کسب تولید فرش گبه.. 6
حفظ و نگهداری منابعطبیعی، خاصه مراتع و جلوگیری از تخریب . 7

آنها 
و . 8 روستایی  گوناگون  حرف  در  فنی  مهارتهای  و  تجربیات  انتقال 

عشایری به دیگر زنان عشایری.
مشارکت و معاضدت در فعالیت های مرتبط با دیگر زنان عشایری.. 9

10-طراحی و اجرای فرش دستباف با اصول و مبانی فنی آن.
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بهناز ناصری

زن نمونه 
مشاغل خانگی در امور صنایع 

تبدیلی و تکمیلی

 استان/ شهرستان:  همدان / بخش مرکزی
سطح تحصیالت: کارشناسی 

سن: 28 سال 
 شـاخص اصلی: تنـوع در تولید محصوالت در شـش طبقه مجـزا و تولید 

بیـش از 50 نـوع فرآورده و نیز برندسـازی و تجاری سـازی محصول

شاخصهای موفقیت:

فرآوری و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی . 1
ایجاد اشتغال به تعداد 8 نفر به طور مستقیم و 20 نفر به طور غیر . 2

و  حقوق  پرداخت  خصوص  در  کار  وزارت  قوانین  رعایت  و  مستقیم 
دستمزد کارگران 

 استفاده از زنان روستایی فعال در بخش کشاورزی برای تهیه و تامین 3. 
مواد اولیه مورد نیاز 

عضویت در انجمن صنفی بخش کشاورزی . 4
استفاده بهینه از منابع مالی و امکانات . 5
مجوز . 6 بهداشتی،  )پروانه  فعالیت  انجام  برای  الزم  مجوزهای  داشتن 

مشاغل خانگی، پروانه کسب، مجوزهای بهداشتی، ثبت برند و... (
استفاده از حداکثر ظرفیت کارگاه . 7

 استقرار مناسب کارگاه و فروشگاه 8. 
توجه به دسترسی به تامین و تهیه مواد اولیه . 9

داشتن راهبرد مناسب بازاریابی و  فروش برای محصوالت تولیدی . 10
تنوع در تولید محصوالت در 6 طبقه و بیش از 50 نوع محصول . 11

برند سازی و تجاری سازی محصول. 12
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هژیر دینوری

سرباز سازندگی نمونه

 استان/ شهرستان:  کرمانشاه/ صحنه
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 29 سال  
   شــاخص اصلــی: اثربخشــی چشــمگیر در حــوزه مکانیزاســیون و نیــز 

تعامــل موثــر بــا شــبکه ترویــج

شاخص های موفقیت:
نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و تشکیل دوره های آموزشی و تدریس در . 1

دوره های آموزشی برای بهره برداران روستایی
ارائه مشاوره فنی و تخصصی )انفرادی و گروهی( به بهره برداران و کشاورزان . 2
همکاری و آموزش برای بیمه محصوالت کشاورزی در سطح منطقه. 3
آموزش و تنظیم بذر کارها به منظور رعایت عمق کاشت و جلوگیری از هدر . 4

رفت بذور
آموزش و تنظیم سمپاشها و صرفه جویی و جلوگیری از پاشش اضافه سموم . 5

در سطح مزارع
تنظیم کمباین ها و جلوگیری از ریزش محصوالت زراعی در هنگام برداشت. 6
جهاد . 7 مرکز  پوشش  تحت  منطقه  سطح  در  کلزا  کشت  ترویج  و  آموزش 

کشاورزی دهستان
ترویج و آموزش احداث باغات در اراضی شیبدار . 8
و . 9 تصویر  پردازش  وسیله  به  گندم  سن  تشخیص  دستگاه  ساخت  و  اختراع 

پیگیری ثبت اختراع
پهنه های . 10 مسئول  مروجان  ترویج،  مرکز  کارشناسان  با  تعامل  و  همکاری 

تولیدی کشاورزی، مددکاران ترویجی، شرکتهای فنی و مهندسی و......
تهیه، تدوین و توزیع بروشورهای  آموزشی– ترویجی و تخصصی. 11
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عباس میخ چی
 

سرباز سازندگی نمونه 

 استان/ شهرستان: خراسان رضوی/ قوچان   
سطح تحصیالت: دکتری

سن:  31 سال  
   عملکــرد: اثربخشــی قابــل مالحظــه در راســتای ارتقــای شــاخصهای حرفــه 
ــگاه دام،  ــالح جای ــیر، اص ــد ش ــش تولی ــه افزای ــه از جمل ــداران منطق ای دام

ــی شــیر و بهداشــت دام ــار میکروب کاهــش ب

شاخص ها:
نیازســنجی آموزشــی، برنامــه ریــزی و تشــکیل دوره هــای آموزشــی و تدریــس در . 1

دوره هــای آموزشــی بــرای دامــداران روســتایی 
ارائه مشاوره فنی و تخصصی )انفرادی و گروهی ( به دامداران  . 2
آموزش بهداشت و جایگاه دام سنگین. 3
جمع آوری و ثبت اطالعات واحد های دامی منطقه . 4
آموزش مهارتی دامداران و افزایش متوسط تولید شیر به میزان 40 – 30 درصد. 5
آمــوزش دامــداران در اســتفاده از نژادهــای مناســب دام هــای شــیری و گوشــتی، . 6

مراقبــت از دامهــا در زمــان آبســتنی و کاهــش تلفــات گوســاله هــا
ــرای . 7 ــب ب ــی مناس ــره نویس ــه و جی ــه تغذی ــوع در زمین ــهای متن ــه آموزش ارائ

واحدهــای دامــی همچنیــن جمــع آوری و بهداشــت شــیر کــه نتیجــه آن کاهــش 
ــوده اســت. ــی شــیر ب ــار میکروب ب

مشاوره و راهنمایی درخصوص آبستنی دامها . 8
9- ایجاد کانون یادگیری دام سنگین جهت آموزش و تبادل اطالعات دامداران

ــای  ــئول پهنه ه ــان مس ــج، مروج ــز تروی ــان مرک ــا کارشناس ــل ب ــکاری و تعام 10- هم
ــره ــی  و غی ــی و مهندس ــرکت های فن ــی، ش ــددکاران ترویج ــدی، م تولی

11- تهیه، تدوین و توزیع بروشورهای  آموزشی – ترویجی و تخصصی
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محمدعلی انصاری
)مدیرعامل(

شرکت تعاونی کشاورزی نمونه

 استان/ شهرستان:  فارس/داراب
سطح تحصیالت:  دیپلم

سن: 66 سال  
ــارت  ــه و نظ ــی پنب ــی ترویج ــایت تحقیقات ــرای س ــی: اج ــاخص اصل ش

ــه ــت پنب ــزارع کش ــر م ــی ب ترویج

شاخصهای موفقیت:

1( راه اندازی، تکمیل و توسعه ماشین آالت و ناوگان از ابتدای شروع کشت تا پایان دوره 
برداشت محصول پنبه

2( صادرات پنبه محلوج به کشورهای انگلستان و فرانسه به منظور دریافت گواهی و تاییدیه 
الیاف محصول پنبه

3(  خرید تضمینی و توافقی تولیدات پنبه کلیه بهره برداران شهرستان داراب و فسا با نظارت 
کارشناسان تخصصی

4(  مجهز به کارخانه های پنبه پاک کنی و کرک گیری در شهرستان فسا و داراب و تامین 
نهاده ضروری اعضای تعاونی به صورت سلفی، اعتباری و مساعده

5( توجه ویژه به ایجاد سیستمهای آبیاری و نیمه هوشمند به صورت نوار تیپ در مقیاس 
4000 هکتار

6(  ترویج کشت مستقیم محصول پنبه توسط تعاونی با مکانیزاسیون بذرکار و کشاورزی 
حفاظتی

7(  آموزش و ترویج آبیاری زیرسطحی به عنوان جایگزین کشت نشائی به منظور کاهش 
دوره رشد 

8(  جایگزینی بذر پنبه بختگان با بذر داخلی ساجدی و رقابت با بذر خارجی به منظور کاهش 
دوره تولید پنبه

9(  برگزاری مستمر کالسهای آموزشی ترویجی با حضور اساتید متخصص داخلی و خارجی 
برای بهره برداران و تولیدکنندگان عضو تعاونی
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کمال کمالی فرد

شرکت تعاونی روستایی نمونه

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی/ نیشابور
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 37 سال  
شــاخص اصلــی: مشــارکت و ثبــات عملکــرد، کشــت ارقــام مقــاوم بــه 

کــم آبــی و ثبــت رقــم جــو و پنبــه

شاخصهای موفقیت:

رقم  با  پنبه  کشت  به  میانجلگه  منطقه  و  تعاونی  عضو  بهره برداران  آموزش  و  ترویج    )1
“شایان” به منظور مدیریت و بهره وری آب و کاهش دوره آبیاری با توجه به حفظ پایداری 

تولید 
2(  ایجاد واحد بوجاری بذر جو با ظرفیت 5000 تن در سطح استان و ثبت رقم “جلگه” به 

نام تعاونی توسط موسسه تحقیقات نهال و بذر 
3(  ایجاد واحدهای ذخیرهسازی به منظور انبار محصوالت تولیدی اعضای تعاونی با ظرفیت 

12000 تن
4(  ترویج کشت محصول پنبه با رقم زودرس و ثبت مالکیت رقم »شایان« به عنوان اولین 
تعاونی با شاخصه کاهش دوره آبدهی، مقاوم به شوری و کمآبی در منطقه و اجرای کشت 

PVSآزمایشی
5(   تاکید و توجه ویژه ارکان تعاونی به اجرای سیستمهای آبیاری هوشمند در اراضی تحت 

پوشش 
6(   خرید توافقی و تضمینی تولیدات محصول پنبه بهره برداران شهرستان به صورت کامال 

تجاری و توجه به مقایسه عملکردی تولیدکنندگان براساس سنوات کشت و عرضه
7(   برگزاری کالس آموزشی و ترویجی بذور گواهیشده پنبه، نگهداری ادوات کشاورزی، 
با  آن  برداشت  تا  پنبه  عملیات کشت  کلیه  و  گیاهپزشکی  و  تغذیه  گیاهی،  آفات  با  مبارزه 

کارشناسان و مروجین دولتی
8(  انتقال توصیه های فنی و علمی درخصوص پنبه و جو دیم به کشاورزان منطقه و اعضای 

تعاونی از طریق کانالهای ارتباطی و اعالم هشدار و اخبار مربوط به کشاورزی
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فاطمه دالوند
)مدیرعامل(

شرکت تعاونی نمونه
 زنان روستایی

 استان/ شهرستان:  لرستان /  بروجرد
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 37 سال  
شــاخص اصلــی: نقــش آفرینــی موثــر جهــت تقویــت توانمندیهــای 
زنــان روســتایی و طراحــی و تــدارک فعالیتهــای متنــوع بــرای اشــتغال 

و بهبــود شــرایط اقتصــادی خانــواده  

شاخصهای موفقیت:

1- راه اندازی واحد اعتباری برای تقویت بنیه مالی اعضا
2- ایجاد کارگزاری بیمه تکمیلی برای اعضای تعاونی

3- افزایش عملکرد تولید سبزی و صیفی و نیز تولید فرآورده های لبنی 
و صنایع تبدیلی روستایی نسبت به سه سال قبل به میزان صد در صد

4- تهیه کاالهای متنوع تولیدی برای تعاونی شامل آرد پخت خانگی نان،  
برنج، حبوبات، میوه شب عید و.....

  5- تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 
  6- ایجاد کارگاه تولید فراورده های لبنی

  7- توسعه فعالیت فروشگاه مصرف
  8- تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی

  9- همکاری در زمینه احداث کتابخانه عمومی در روستاهای تحت پوشش 
 10- تولید و عرضه مستقیم سبزی و صیفی و فراورده های لبنی

  11-توانمندسازی اعضا در حوزه های فرهنگی )حضور اعضای تعاونی  در 
جلسات آموزش روخوانی، روانخوانی و تفسیر قران کریم(
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علی اکبر بهادری
)مدیرعامل(

شرکت تعاونی نمونه عشایری

 استان/ شهرستان:  سیستان و بلوچستان/ زاهدان
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 47 سال  
شــاخص اصلــی: افزایــش حجــم ســرمایه تعاونــی، توجــه بــه زنجیــره ارزش 

تولیــد دام ســبک، نظــام کشــت عشــایری

شاخصهای موفقیت:

ــی  ــاورزی در اراض ــد کش ــرداری دام و تولی ــای بهره ب ــعهای نظامه ــای توس ــاد ظرفیته 1(  ایج
ــی در نقطــه صفــر مــرزی تعاون

ــداری و  ــت، دام ــق زراع ــه از طری ــایر منطق ــرای عش ــتمر ب ــی مس ــتغالزایی و کارآفرین 2(  اش
ــتقیم   ــر مس ــتقیم و غی ــورت مس ــه ص ــاورزی ب ــدات کش تولی

3(  (  تامیــن و توزیــع نهاده هــای ضــروری مشــاغل عشــایر بــه ویــژه آمــوزش و ترویــج مصــرف 
کنســانتره در بیــن عشــایر منطقــه زاهــدان و میرجــاوه و دارای یــک مرکــز عرضــه مســتقیم دام 
و عرضــه گوشــت گــرم بــه ســفارش بــرای ادارات و ســازمانهای طــرف قــرارداد از قبیــل آمــوزش 

و پــرورش، گردشــگری و کمیتــه امــداد
4(  تنظیــم بــازار گوشــت دام ســبک بــه صــورت ســاالنه، خریــد تضمینــی دام پــرواری عشــایر 
ــواده  ــع دســتی خان ــدات جانبــی از قبیــل پشــم، عســل و صنای ــه صــورت نقــدی و ســایر تولی ب

40000 نفــری عشــایر منطقــه
ــه  ــت( ب ــاالنه دو کش ــی )س ــرداری زراع ــام بهره ب ــاورزی و نظ ــرح کش ــتقیم ط ــرای مس 5(  اج
صــورت مکانیــزه در 63 هکتــار از اراضــی اختصاصــی تعاونــی و تولیــد محصــول غــالت، یونجــه 

و گلرنــگ
6(  صــادرات محصــول دانــه گلرنــگ تولیــدی تعاونــی بــه اســتان فــارس و حضــور در 

نمایشــگاه های ترویجــی صنایــع دســتی عشــایر اســتان
ــای و  ــزه و کارنده ه ــت مکانی ــوص کش ــاورزی درخص ــج کش ــا تروی ــتمر ب ــاط مس    7(  ارتب

ــی  ــهای ترویج ــزاری کالس برگ
 8( مشــارکت در برنامه هــای رســانهای کشــاورزی در رادیــو و صــدا و ســیمای اســتان بــه منظــور 

ارتقــای ســطح دانــش فنــی عشــایر منطقــه 
9( عضویــت در کارگروه هــای تصمیم گیــری و تصمیم ســازی بحــران اســتان، شــورای عشــایر، 

ــتان ــای اس ــور تعانیه ــه دام و ام ــان، بیم ــزی، آرد و ن ــی و برنامه ری هماهنگ
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مهدی میرزایی
 

شرکت نمونه خدمات 
مشاوره ای، فنی و مهندسی 

استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی/ بیرجند    
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن:  36 سال  
ــت اصــول  ــی وســیع، رعای ــوع و گســتره فعالیت ــی: تن ــاخص اصل    ش
ــتغال،  ــه اش ــاد زمین ــی و ایج ــای فعالیت ــعه زمینه ه ــرکت داری، توس ش
حــس همدلــی و رضایــت و فعالیــت تعــداد زیــادی از دانــش آموختــگان 

ــی  ــای بوم و نیروه
   

  شاخصهای موفقیت:
دهنده . 1 ارائه  و  موضوعی(  جغرافیایی،  حیطه  )مخاطبین،  وسیع  فعالیتی  گستره  و  تنوع 

خدمات ترویجی، آموزشی، مشاورهای، نظارتی، فنی و مهندسی کشاورزی در استان 
مشاغل . 2 بیمه ای،  حرفه ای،  و  فنی  روستایی،  اشتغال  کشاورزی،  مختلف  مجری طرحهای 

خانگی، مطالعاتی و تامین کننده نهاده ها، ادوات و ماشین آالت مدرن کشاورزی 
از . 3 برخورداری  کارآفرینان کشور،  کانون  و  توسعه سرمایه گذاری  از  عضو صندوق حمایت 

مهارت های فنی و ترویجی و دارا بودن رتبه ها و مجوزهای فعالیتی متنوع 
تامین فضای اداری و کاری و تجهیز مناسب شرکت به امکانات، ماشین آالت، ادوات و دنباله . 4

بندها و خودروی مورد نیاز 
ایجاد حس اعتماد و تعامل مناسب با مخاطبان و کشاورزان، توسعه فعالیتهای خصوصی و . 5

تاثیر 20 درصدی در افزایش عملکرد پنج محصول کشاورزی طرف قرارداد
رعایت اصول شرکت داری، توسعه زمینه های فعالیتی و ایجاد زمینه اشتغال، حس همدلی . 6

و رضایت و فعالیت تعداد زیادی از دانش آموختگان و نیروهای بومی 
رعایت مسائل زیست محیطی و ترویج تولید محصول کم آب بر و سالم، پیش آگاهی و . 7

اطالع رسانی مخاطرات بخش کشاورزی به مخاطبان و بهره برداران کشاورزی
استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی، دانش نوین کشاورزی، تجربیات محققان و . 8

کارشناسان تخصصی شهرستانها و مراکز جهاد کشاورزی 
مهندسی . 9 نظام  سازمان  تابعه،  واحدهای  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  با  مطلوب  همکاری 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی، تحقیقاتی، آموزشی، 
شهرداری ها، بانک کشاورزی، سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و...

و . 10 مستندسازی  عملیاتی،  برنامه های  تدوین  نیازسنجی،  مطالعه،  بررسی،  در  توانمندی 
تهیه گزارشهای کارکردی حوزه های کشاورزی تحت پوشش 

خالقیت و نوآوری در طراحی و ساخت دو دستگاه ادوات مقابله با علف هرز باغی و یک . 11
دستگاه دانه جداکن زرشک تازه
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نعمت اهلل خّیر  

مجری نمونه 
سایت جامع الگویی با محوریت 

مدیریت تولید کشاورزی

 استان/ شهرستان:  خراسان شمالی / مانه و سملقان
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 55 سال  

شاخص ها:

مدیریت  سایت جامع الگویی در سطح 3 هکتار . 1
دستیابی به تولید کمی وکیفی محصول. 2

ــاری . 3 ــتفاده از آبی ــا اس ــرف آب ب ــه مص ــت بهین ــال مدیری اعم
تناوبــی در شــالیزار

کشت  به موقع و  مکانیزه محصول. 4
ــتی . 5 ــی وزیس ــیمیایی، آل ــر ش ــه عناص ــرف بهین ــت مص مدیری

براســاس نتایــج آزمــون خــاک و آب
رعایــت اصــول فنــی مدیریــت مزرعه)کاشــت، داشــت و برداشــت . 6

) پنبه
ــش . 7 ــی ودان ــارب عمل ــن و تج ــی محققی ــای فن ــق  توصیه ه تلفی

ــی ــای تابع ــت و واحد ه ــت مدیری ــزارع تح ــی در  م بوم
شــرکت در کالس هــای ترویجــی و پیشــرو در انتقــال تجــارب بــه . 8

ــاورزان منطقه کش
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محمود دولتی

مجری نمونه کانون یادگیری

استان/ شهرستان:  همدان/ فامنین
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن:  53 سال
شــاخص اصلــی: پیشــرو در اســتفاده از فناوریهــای نویــن تاییدشــده و 
تقویــت باورپذیــری واحدهــای تابعــی در اقــدام و اســتمرار بکارگیــری آنان 
در راســتای افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد همچنیــن تولیــد عســل کیفــی 

بــه میــزان ســه تــن درســال در واحــد اصلــی

شاخصهای موفقیت:
مدیریت جامع واحدهای تابعی درحرفه زنبورداری با رعایت کامل . 1

و اصولی استاندارد های کانون یادگیری. 
مبدع روشی نوین در زمان زمستان گذرانی زنبورها برمبنای حفظ . 2

سالمتی کامل زنبورها با درنظرگرفتن کمترین تلفات ممکن.  
انتقال دانش و مهارت های زنبورداری به کلیه واحدهای تابعی.. 3
افزایش . 4 جهت  در  تالش  و  یادگیری  کانون  پیشرفت  و  توسعه 

واحدهای تابعی و نیز برگزاری مستمرکارگاه های آموزشی
نوین . 5 دستاوردهای  بکارگیری  و  تحقیق  بخش  با  مستمر  ارتباط 

این  انتقال  و  زنبورداری  و  عسل  تولید  روش  در  تحقیقاتی 
دستاوردهای پژوهشی به واحدهای تابعی تحت نظر.

ارتباط مستمر با کارشناسان اجرایی و ترویج.. 6
پیشرو در استفاده از فناوریهای نوین تاییدشده و تقویت باورپذیری . 7

راستای  در  آنان  بکارگیری  استمرار  و  اقدام  در  تابعی  واحدهای 
افزایش کمی و کیفی تولید.

استفاده از روش های بیولوژیکی برای مبارزه غیرشیمیایی با برخی . 8
از بیماری های رایج کندو.

نظارت دقیق در تولید محصول سالم منطبق با معیارهای ملی
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اکبر میرزایی فرد

مددکار ترویجی نمونه

 استان/ شهرستان:  لرستان/ کوهدشت
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 56 سال  
   شــاخص اصلــی: تــالش مضاعــف در رفــع مشــکالت مــردم و توســعه 
ــون  ــی چ ــری از ویژگیهای ــا بهره گی ــتان، ب ــه اس ــه بلک ــاورزی منطق کش
مشــارکت جویــی، ســخت کوشــی، خالقیــت، نــوآوری، بهــره وری و تعامــل 

مناســب بــا کلیــه مراجــع ذیربــط

شاخص های موفقیت:

در  ذینفع  افراد  و  بهره برداران  محلی،  نهادهای  و  ترویج  بین  موثر  ارتباط  1-برقراری 
امورکشاورزی

2-ارتباط قوی با نهادهای دولتی، ادارات و مراکز آموزشی خارج از سازمان و نهادهای محلی(
شوراها و دهیاریها( و...

3-ارتباط مستمر و همکاری الزم با اعضا و عناصر شبکه ترویج و به ویژه تحقیقات و بهره گیری 
از فنون مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیمارها

4-تسلط کامل بر منطقه و شناخت مسایل و مشکالت حوزه فعالیت و تالش در جهت رفع آن
5- استفاده بهینه از منابع محدود آب در منطقه با تغییر مناسب الگوی کشت 

6- طراحی و ساخت ادوات کشاورزی جهت تسریع در کار با توجه به نوع کشت و زمین زراعی 
)تغییر در هد برداشت نخود جهت ریزش کمتر و ساخت فنر برای مبارزه با علفهای هرز( و 

ترویج و آموزش آن به سایر بهره برداران
7- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و تحقیقی- ترویجی

8- همکاری با کارشناسان پهنه های تولیدی در قالب اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 
و برگزاری برنامه انتقال یافته ها و بازدید کشاورزان استان
9- مجری سایتهای جامع الگویی و ایجاد کانون یادگیری

10- همکاری در تولید محصوالت سالم و مدیریت قوی در حفظ منابع آبی و خاکی منطقه 
در راستای کشاورزی پایدار

11- داشتن ابتکار و نوآوری در انجام فعالیتهای آموزشی و ترویجی
و  فنی  توصیه های  ارایه  و  بکارگیری  و  منطقه  تولیدی  واحدهای  بر  مستمر  نظارت   -12

کارشناسی به بهره برداران
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نقلی رحمانی

مدیرعامل نمونه
 صندوق اعتبارات خرد

 ویژه زنان روستایی

 استان/ شهرستان:  کردستان/ مریوان
سطح تحصیالت: ششم ابتدایی

سن: 53 سال 
شــاخص اصلــی: تشــکیل صنــدوق خیریــه حمایــت از فقــرای روســتا در 
ــودن  ــن نم ــه ک ــز ریش ــتایی و نی ــان روس ــرد زن ــارات خ ــدوق اعتب ــار صن کن

ــتا ــری در روس معضــل کولب

شاخصهای موفقیت:
1- ارتباط مستمر با ارگانها، ترویج و سازمان های مستقر در روستا 

2- شناسایی نیازهای آموزشی اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی
3- عالقمندی به تغییر وضعیت و بهبودی شرایط اعضا 

4- سعی و تالش در زمینه شناسایی دانش بومی و ترویج آن در بین روستاییان و 
اعضای صندوق 

5- توانایی شناخت مزیت نسبی منطقه 
6- سعی و تالش باال در خصوص زمینه سازی تشکیل گروه های تخصصی اعضای 

صندوق
7- اهمیت دادن بسیار زیاد به مباحث اجتماعی صندوق در کنار ابعاد اقتصادی آن 

8- ارتباط دو سویه با نهاد ها و ارگانهای دولتی 
9- ارایه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه های حسابداری، کارآفرینی، بازاریابی و 

آموزشهای تخصصی بخش کشاورزی
10- مستند سازی کامل از اسناد و مدارک صندوق ) محاسبات دقیق (

11-تالش و موفقیت در زمینه ریشه کنی بیکاری در روستا و تبدیل روستا به روستای 
بدون بیکار

12-ریشه کن نمودن معضل کولبری در روستا
13-تشکیل صندوق خیریه حمایت از فقرای روستا در کنار صندوق اعتبارات خرد 

زنان روستایی
14-ارسال کمکهای غیرنقدی توسط صندوق به موسسه خیریه الوین جهت حمایت 

از زلزله زدگان استان کرمانشاه
15- شرکت در نمایشگاه های شهرستانی و استانی

16-معرفی تولیدات اعضا از طریق شبکه های اجتماعی وگزارش تلویزیونی استان
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رضا خداوردی
 

بیمه گذار

استان/ شهرستان:  سمنان / شاهرود    
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن:  40 سال  
   شـاخص اصلـی: مدیریـت پهنـه تولیـدی بـا تعامـل و بهره گیـری مناسـب و بـه 
موقـع از ظرفیتهـای موجـود در پهنـه، همچنیـن آمـوزش و توجیـه مناسـب بهره برداران 
کشـاورزی، عوامـل و ظرفیت هـای مردمـی و غیردولتـی شـبکه ترویـج کشـاورزی در 

موضوعـات مختلـف تخصصـی بـا بکارگیـری شـیوه های مختلـف آموزشـی

  شاخص های موفقیت:
مدیریت پهنه تولیدی با تعامل و بهره گیری مناسب و به موقع از ظرفیتهای موجود در پهنه . 1
ارتباطات کارکردی مناسب و تعامل با مراکز آموزشی و دانشگاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع . 2

طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیه دامداران استان سمنان 
آموزش و توجیه مناسب بهره برداران کشاورزی، عوامل و ظرفیت های مردمی و غیردولتی شبکه ترویج . 3

کشاورزی فعال در پهنه تولیدی تحت پوشش در موضوعات مختلف تخصصی با بکارگیری شیوه های 
مختلف آموزشی

تالیف و ارائه مقاالت تخصصی، انتقال تجارب و تدریس در موضوعات پرواربندی گاو و گاومیش در مراکز . 4
آموزش کشاورزی استان 

دقت نظر، مدیریت و برنامه ریزی حضور مستمر در پهنه تولیدی با وجود سطح وسیع عرصه زراعی، . 5
باغی، دامی و غیره

بررسی، مطالعه، انجام نیاز سنجی سالیانه، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پهنه تولیدی تحت پوشش در . 6
قالب سند برنامه چهار ساله 

اطالعاتی، . 7 و  ارتباطی  نوین  فناوری های  کشاورزی،  نوین  دانش  از  مناسب  و  مطلوب  بسیار  استفاده 
و  ماموریت ها  انجام  برای  الزم  توانمندی های  کسب  و  موضوعی  کارشناسان  و  محققان  تجربیات 

حمایت های علمی و فنی کشاورزان 
»استانداردسازی . 8 دام«،  تغذیه  در  فرعی  »محصوالت  ترویجی  تحقیقی  طرحهای  اجرای  در  مشارکت 

کارخانجات خوراک دام« و »بررسی مقایسه ای کیفیت شیر تولیدی در دو فصل تولیدی« 
انجام فعالیت های ویژه، ابتکارات و طراحی »بانک اطالعات تحت وب ویژه بهره برداران امور دام منطقه . 9

موجن« و ارائه »طرح پایلوت دسترسی محدود بهره برداران کشاورزی جهت تکمیل و به روز رسانی 
سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی«

پیش آگاهی و اطالع رسانی پیشگیری از بروز مخاطرات بخش کشاورزی از طریق تماس های تلفنی و . 10
پیامک، نصب بنر، تراکت و... در پهنه تحت پوشش 

تهیه نقشه های جغرافیایی، شناسنامه و بانک اطالعات بهره برداران کشاورزی پهنه تحت پوشش. 11
ثبت و تکمیل بارگذاری و به روز رسانی اطالعات عمومی و تخصصی پهنه تولیدی در سامانه جامع . 12

پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی 
توانمندی در مستندسازی، تهیه و تدوین گزارشات کارکردی . 13
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بخش کشاورزی

اکبر محمودی

رئیس مرکز
 جهاد کشاورزی نمونه

 استان/ شهرستان:  فارس/ مرودشت
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 41 سال  
ــون  ــات گوناگ ــا و اقدام ــردن نوآوریه ــی ک ــی: عملیات ــاخص اصل     ش
بــه منظــور ســازگاری فّعــال کشــاورزان منطقــه بــا خشکســالی و تغییــر 

ــد و مهاجــرت. ــد کاهــش درآم ــی آن مانن ــای منف ــم و پیامده اقلی

شاخصهای موفقیت:
1-برنامه ریزی و اقدام همه جانبه از جمله جهت دهی فعالیت های ترویجی برای تغییر الگوی کشت برای 
مقابله با کمبود آب، حفظ یا افزایش درآمد کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت از طریق ترویج کشت 
گیاهان با نیاز آبی کمتر مانند زعفران، خاکشیر، گلرنگ، آفتابگردان، پسته و کشت مختلط زعفران در 

باغات پسته. 
2- برنامه ریزی و اقدام برای ترویج فّعالیت های نوآورانه کشاورزی برای سازگاری با کاهش کیفیت آب زراعی 
در منطقه مانند پرورش میگو با آب چاه های با ای.سی. )EC( باال وکاشت کلزا به صورت کف کاری در 

زمینهای با آب شور.
3- اقدام برای سازگاری فّعال با تغییر اقلیم از جمله تغییر برنامه تغذیه گندم به علت گرمتر شدن هوا در 

زمستان ها برای حفظ عملکرد و کاهش دوره طول دوره کشت.
4- اقدام برای کاهش مصرف آب یا مدیریت آب از جمله کشت چغندرقند به صورت نشایی و ارائه طرح 

نوآورانه نوبت دهی آب سد در منطقه.
5- توجه به پژوهش کاربردی از جمله آزمایش بذرهای کلزا برای بررسی قوه نامیه و انتخاب بذرهای با 
جوانه زنی سریع برای غلبه بر محدودیت زمانی در کشت کلزا که منجر به کاهش یک دور آبیاری نیز 

شده است. 
6- فّعالیت چشمگیر در تأسیس صندقهای خرد زنان روستایی و نمونه شدن یکی از صندق ها در سطح ملی.

7- توجه به کل زنجیره تولید از جمله بسته بندی و فروش زعفران.
8- بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان پشتیبان مالی دوره های ترویج و آموزشی مرکز و تعامل 

مؤثر با نظام صنفی و تشّکل های بخش کشاورزی.
9- همکاری و تعامل مؤثر با بخشهای دولتی مانند کمیته امداد، بسیج وسپاه پاسداران و استفاده از ظرفیت 

این ارگانها برای افزایش فعالیت های ترویجی و آموزشی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی.
10- توجه به اصول مدیریت ازجمله:

- مدیریت منابع انسانی از جمه انگیزش کارکنان و ایجاد حس همدلی و تعامل در آنان؛
- توجه به تفویض مناسب اختیار و  

- توجه به ارزشیابی برنامه های عملیاتی شده بر اساس تجزیه و تحلیل در پایان هر سال.
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عباس رضایی
)دبیر اجرایی(

نظام صنفی نمونه کارهای 
کشاورزی

 استان/ شهرستان:  فارس/ فیروزآباد
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 54 سال  
ــی و کشــت  ــی در توســعه کشــاورزی حفاظت ــی: نقش آفرین شــاخص اصل

نشــائی، تثبیــت درصــد افــت رطوبــت ذرت دانــه ای

شاخصهای موفقیت:

1( مشارکت همه جانبه در پهنه بندی نظام نوین ترویج کشاورزی در سطح شهرستان فیروز آباد
2( مشارکت در حوزه کنترل مصرف آب کشاورزی از طریق نصب کنتورهای هوشمند و همکاری در صدور 

اخذ پروانه چاه های غیرمجاز 
3(  جلوگیری از تخریب و صیانت از محیطزیست سطح شهرستان با عملیات اصالح نژاد بز سانن در 

سطح منطقه 
4( مشارکت در ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی شهرستان به منظور دریافت آمار و اطالع رسانی از وضعیت 
هوا و هشدارهای سرمازدگی به کشاورزان و باغداران به صورت ثبت هفتگی و اعالن به بهره برداران 

تحت پوشش
5(دریافت حق السهم عادالنه سرمازدگی محصول انگور باغداران شهرستان از طریق صندوق سرمایه گذاری 

و بیمه و نقش آفرینی کامل در توسعه کشاورزی حفاظتی و کشت نشائی  
6( عضویت نظام صنفی در کارگروه و شوراهای تصمیم ساز و تصمیم گیر حفاظت و بهره وری آب شهرستان
ایرانی و  7(برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در نظام صنفی و به کارگیری اساتید و کارشناسان 

خارجی
با  8( ساماندهی ورود و خروج ماشین آالت کشاورزی به ویژه کمباین به دلیل همزمانی دوره برداشت 
استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از طریق تعرفه های جذاب و ممانعت از خروج کمباین تا 

پایان زمان برداشت شهرستان و تثبیت قیمت رطوبت ذرت دانه ای
9( تفکیک زیربخشهای تخصصی صنوف کشاورزی به صورت کاماًل مجزا و انجام کلیه امور مربوط به 

هر صنف در زیربخش تخصصی
10(تشکیل هیئت بدوی حل اختالفات بهره برداران و کشاورزان شهرستان و دارای برنامه کاربردی برای 

شناسایی و تعیین تخلف و جرم در بخش کشاورزی با کمک قوه قضائیه
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محمدرضا رزاقی

اتحادیه نمونه

 ملی و سراسری

بخش کشاورزی

 استان/ شهرستان:  تهران / تهران
سطح تحصیالت: دکترا

سن: 46 سال  
ــازوکار  ــازی شــبکه، ایجــاد س ــن، توانمندس ــازی نوی ــی: ساختارس ــاخص اصل ش

ــدات شــبکهای ــود مســتمر تولی بهب

شاخصهای موفقیت:
1(  ظرفیت سازی و توانمندسازی تعاونیهای تولید از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع اطالعات، فناوری، ارتباطات، 

توسعه فنی اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی
2(  ایجاد مکانیسم های بهبود مستمر افزایش تولیدات کشاورزی در ساختار شبکه ای تعاونیهای تولید روستایی 

3(  اصالح ساختار و مسیر حرکتی اتحادیه از بازرگانی به تطابق با وظایف قانونی و اساسنامه ای )اصالح امور مجامع و ارکان، 
نشستهای منطقه ای، کمیسیونهای تخصصی، برنامه ریزی بودجه و سیستم یکپارچه هرم اتحادیه(

4(  ایجاد چارت سازمانی منسجم و قابل نظارت برای تشکیل و توانمندسازی  نظام بهره برداری در طرح خوزستان و ایالم
5( زمینه سازی انعقاد قرارداد مشارکتی واگذاری مدیریت آبهای زیرسطحی از پمپاژ تا مزرعه در چهار استان با وزارت نیرو 
6(  برنامه زمانبندی پنجساله با سازمان گیاه پزشکی با عنوان »هر تعاونی، یک کلینیک« به منظور مدیریت آفات، 

نسخه نویسی، تغذیه، گیاه پزشکی و نهاده های پایه در تولیدات کشاورزی
7( تهیه طرح کشت و صنعت بذر گندم و جو و برنامه ریزی اجرای طرح با مشارکت شبکه استانی اتحادیه

8( تاکید بر ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کشاورزی قراردادی و ورود اتحادیه در این زمینه در استان خوزستان، 
جیرفت و بوشهر با لوگوی اتحادیه و زمینه سازی تولیدات برای صادرات

9( طرح زنجیره تولید بذر سوپر الیت سیب زمینی در استانهای مرکزی و اصفهان و جذب اعتبارات آن از طریق اعضای 
استانی اتحادیه و تسهیالت با کارمزد کم

10( خرید بخشی از سهام شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی توسط اتحادیه 
11( انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی به منظور بهره وری امور مربوط به ترویج کشاورزی درخصوص ایجاد مراکز 

خدمات کشاورزی خصوصی، گواهی محصول سالم و ایران گپ 
12( ایجاد یک کانال مجازی با موضوعات اورژانس کشاورزی و فروشگاه محصوالت و انجام برنامه های آموزشی 

ترویجی از طریق ویئو کنفرانس با ظرفیت 600 نفر
13( ثبت برند TT1)تعاونی تولید، اول است( و OK MY)ما اوکی هستیم( با کد بورسی به منظور خرید و فروش 

)I.C.A( محصوالت شبکه اتحادیه و عضویت کامل در اتحادیه بینالمللی تعاون
14( تهیه نشریات اتحادیه به صورت دوزبانه، سربرگ مشترک در سطح شبکه استانی و شهرستانی و فصلنامه پیام آوران تولید

15( تفاهمنامه با بخش دهیاریهای وزارت کشور به منظور جذب اعتبارات و ارائه طرح از اتحادیه و اجرا با دهیاریها
16( صادرات محصوالت زعفران )30 کیلو(، کیوی )200 تن(، کشمش)250 تن(، خرما)275 تن( و کاهو)150 تن(  به 

کشورهای روسیه، اوکراین و امارات
17( عضویت در تاالر بورس ایران و عراق و برنامه ریزی برای ایجاد دفتر دائمی در سایر کشورها

18( برنامه ریزی برای توسعه پنلهای خورشیدی به منظور جبران نیروی برق و جلوگیری از مهاجرت روستاییان
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صمد شاهی
)مدیرعامل(

شرکت تعاونی نمونه تولید و 
فرآوری بذر گندم

 استان/ شهرستان:  اردبیل/پارس آباد
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 53 سال  
شــاخص اصلــی: توســعه کشــت آفتابگــردان، ایجــاد ســایتهای تولیــد بــذر 

گنــدم، حبوبــات و پنبــه  

شاخصهای موفقیت:
1(  توســعه ظرفیتهــای تولیــد بذرهــای گنــدم، حبوبــات، پنبــه در منطقــه و اجــرای PVS آن بــا 

نظــارت مســتقیم ادارات و موسســه تحقیقاتــی ثبــت نهــال و بــذر 

ــر مســتقیم از  ــه طــور مســتقیم و غی ــر ب ــرای و 80 نف ــتغالزایی ب ــی و اش ــر کارآفرین ــد ب 2(  تاکی
طریــق ایجــاد ســایتهای تولیــد بذرهــای مختلــف خارجــی و داخلــی در منطقــه پــارس آبــاد و بیلــه 

ســوار

ــوس" و "ســائین" از  ــوان "قاب ــا عن ــم ب ــدم دی ــم گن ــت اختصاصــی و انحصــاری رق ــت ثب 3( دریاف
موسســه تحقیقــات در کلیــه طبقــات مــادری و پرورشــی و تولیــد ارقــام چمــران، شــیرودی، گنبــد 

و مرواریــد و ارقــام جــو )صحــرا و خــرم( 

4( دریافت دعوتنامه تولید بذر و راه اندازی سایت تولید بذر از کشورهای آلمان و آذربایجان 

5(  دارای برنامه هــای توســعهای درخصــوص تولیــد بذرهــای بــادام زمینــی، ســویا، کنجــد و پنبــه 
بــا انطبــاق شــرایط خشکســالی و کاهــش دوره آبیــاری و مصــرف آن در دوره کشــت و همــکاری 

در حــوزه تحقیقــات 

6(  بنیانگــذار ایجــاد واحدهــای ذرت خشــککنی بخــش خصوصــی در دشــت مغــان و تــالش بــرای 
ــه  ــری و پنب ــرک گی ــدرن ک ــای م ــعه کارخانه ه ــازی و توس ــوزه نوس ــرمایه گذاری در ح ــذب س ج

پاککنــی

   7(  ارتبــاط مســتمر بــا ترویــج کشــاورزی و بهره گیــری از اســاتید و مروجیــن درخصــوص برپایــی 
و اجــرای طرحهــای ترویجــی، تحقیقاتــی و آموزشــی

   8( دارای هــدف نهایــی برابــری افزایــش تولیــد و تکنولــوژی بــذر بــا کشــور ترکیــه در چهــار رقــم 
بــا انطبــاق بــا شــرایط کشــور و حفــظ فــن آوری ژنتیــک 
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محمدحسن احمدی
 

بیمه گذار نمونه زراعت 

 استان/ شهرستان:  کرمان/ ارزویه    
سطح تحصیالت: دیپلم

سن:  43 سال  
 شــاخص اصلــی: پذیــرش بنیادیــن فرهنــگ بیمــه و اجــرای عملــی آن 

و نیــز همــکاری بــا بیمــه کشــاورزی  در خصــوص ترویــج بیمــه

شاخص ها:

سابقه متوالی بیمه کشاورزی. بیش از 6 سال. 1
میزان بیمه شده یا سطح بیمه شده. . 2
استفاده از پوشش بیمه برای همه محصوالت تولیدی. )چهارمحصول(. 3
تراز بیمه تفاضل غرامت پرداختی به حق بیمه سهم بیمه گذار. . 4
نسبت خسارت غرامت پرداختی به حق بیمه در یافتی. . 5
همکاری با بیمه کشاورزی  در خصوص ترویج بیمه. . 6
ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک به کشاورزان. . 7
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هادی اعظمی
 

شرکت تعاونی

تولید نمونه روستایی

 استان/ شهرستان:  تهران/اسالمشهر
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد       

سن: 40سال  
شــاخص اصلــی: جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی، مدیریــت 

بهینــه منابــع آب  

شاخصهای موفقیت:

1(  ارائــه راهکارهــای اجرایــی توســعه کشــاورزی بــه اعضــای تعاونــی بــه منظــور تبییــن کشــاورزی 
علمــی و مــدرن و افزایــش تولیــد کشــاورزی

2(  ترویــج بکارگیــری کودهــای آلــی در راســتای کاهــش مصــرف کودهــای شــیمیایی و جلوگیــری از 
فرســایش خــاک و اصــالح خــواص فیزیکــی و زیســتی اراضــی تعاونــی

3( مجهز به کلینیک گیاهپزشکی و آزمایشگاه خاک به منظور تسهیل عملیات قبل از کاشت
ــازی و یکجــا کشــتی محصــوالت کشــاورزی در  ســطح اراضــی  ــه س ــات یکپارچ ــرای عملی 4(  اج
ــات مکانیزاســیون  ــه خدم ــد، بهــره وری آب و کاهــش هزین ــای ســطح تولی ــه منظــور ارتق ــی ب تعاون

ــاورزی  کش
5(   توجــه ویــژه بــه ایجــاد سیســتمهای نویــن آبیــاری و هوشــمند در اراضــی تحــت پوشــش تعاونــی 

و ترویــج آن  
6(   ایجــاد گلخانــه هیدروپونیــک در مقیــاس 3000 متــر بــه منظــور بکارگیــری فــارغ التحصیــالن 
کشــاورزی اعضــای تعاونــی و اشــتغالزایی آنــان و ایجــاد واحــد فــرآوری بــذر جــو مــادری و گواهیشــده 

بــه میــزان تولیــد 300 تــن در ســال  
7(   ایجــاد واحــد آمــوزش و ترویــج بــرای برگــزاری کالس و برنامه هــای مربــوط بــه بــذور گواهــی 
شــده، نگهــداری ادوات کشــاورزی، مبــارزه بــا بیمــاری و آفــات گیاهــی، تغذیــه، گیاهپزشــکی و کلیــه 

عملیــات کشــاورزی قبــل از کشــت تــا برداشــت بــرای اعضــای تعاونــی
ــزارع  ــت از م ــبکه مراقب ــای ش ــتان در حوزه ه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــا س ــرارداد ب ــاد ق 8(  انعق

ــار ــاس 700 هکت ــدگان در مقی ــا جون ــارزه ب ــرداری و مب غــالت و پروپب
ــی کشــورهای عضــو ســازمان بهــره وری آســیایی  ــه بازدیدهــای میدان     9(  بسترســازی و ایجــاد زمین
ــز دانشــگاهی و  ــا مراک ــاط مســتمر ب ــی و ارتب )APO( و دانشــجویان رشــته کشــاورزی از اراضــی تعاون

ــی  ــی و علم ــاوره های فن ــت مش ــی و دریاف تحقیقات
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سعید خلیلی

بیمهگذار نمونه 
 دام و طیور

 استان/ شهرستان:  اصفهان/ شهرضا
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 75 سال  
شاخص اصلی: ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک به کشاورزان 

                       و نیز سطح چشمگیر بیمه شده

شاخص ها:

سابقه متوالی بیمه کشاورزی. بیش از 6 سال. 1
میزان بیمه شده یا سطح بیمه شده.  . 2
ــدی.)3 . 3 ــرای همــه محصــوالت تولی اســتفاده از پوشــش بیمــه ب

محصــول(
تــراز بیمــه تفاضــل غرامــت پرداختــی بــه حــق بیمــه ســهم . 4

بیمــه گــذار. 
نسبت خسارت غرامت پرداختی به حق بیمه در یافتی. . 5
همکاری با بیمه کشاورزی در خصوص ترویج بیمه. . 6
ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک به کشاورزان . 7
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سعید شیرآلی

موءدی نمونه

  استان/ شهرستان:  خوزستان/ دزفول
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 46 سال  
شاخص اصلی: پیشرو در امور خیریه و عام المنفعه

شاخص های موفقیت:

 1- داشتن ارتباط قوی با کارشناسان جهاد کشاورزی

2- داشتن حسن شهرت در منطقه و مورد اعتماد سایر روستاییان

3- پیشــرو در امــور خیریــه و عــام المنفعــه )محرومیت زدایــی و عمــران 
و آبــادی منطقــه(

4- در زمینه کشاورزی و دامداری فعایت موفقیت آمیزی داشته اند

ــروری،  ــاورزی) دامپ ــای کش ــایر زمینه ه ــی در س ــول فن ــت اص 5- رعای
ــاک( ــی، آب و خ ــع طبیع ــرداری از مناب ــره ب ــت و به مدیری

6- پرداخت هر ساله زکات

ــش  ــرداران بخ ــره ب ــدگان و به ــایر تولیدکنن ــب س ــویق و ترغی 7- تش
کشــاورزی نســبت بــه اهمیــت پرداخــت زکات و اثــرات آن در زندگــی و 

ــاورزی ــت کش فعای
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محمدباقر طباطبایی

موءدی نمونه

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / نیشابور
سطح تحصیالت: دیپلم               

سن: 48 سال  
شاخص اصلی: پیشرو در پرداخت زکات، امور خیریه و عام المنفعه

شاخص های موفقیت:

سابقه متوالی بیمه کشاورزی. بیش از 6 سال. 1
میزان بیمه شده یا سطح بیمه شده. . 2
ــدی. . 3 ــوالت تولی ــه محص ــرای هم ــه ب ــش بیم ــتفاده از پوش اس

)چهارمحصــول(
تــراز بیمــه تفاضــل غرامــت پرداختــی بــه حــق بیمــه ســهم . 4

بیمــه گــذار. 
نسبت خسارت غرامت پرداختی به حق بیمه در یافتی. . 5
همکاری با بیمه کشاورزی  در خصوص ترویج بیمه. . 6
ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک به کشاورزان. . 7





11- کمیته فنی بخش 
منابع پایه تولید

)منابع طبیعی، آبخیزداری،آب 
و خاک و مکانیزاسیون (
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11. کمیته فنی منابع پایه تولید )منابع طبیعی، آبخیزداری،آب و خاک و مکانیزاسیون (

11-1-  سیمای زیربخش منابع طبیعی، جنگل و حوزه های آبخیز

     منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده بــه ســبب اثــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم خــود مهمتریــن عامــل در امــر توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی اســت. 

    162/2 میلیون هکتار عرصه کشور را می توان در یک نگاه به صورت جدول شماره 38 طبقه بندی نمود. 

جدول شامره 38 – طبقه بندی عرصه های کشور 

سطح )میلیون هکتار(عرصه های کشورردیف

14/3جنگلها1

2/67بیشه زارها و درختچه زار2

84/8مراتع3

32/6اراضی بیابانی  4

27/85سایر اراضی )کشاورزی، مناطق مسکونی و...(5

   اگرچــه منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده کشــور شــامل کل طبیعــت و محیــط زیســت می گــردد، ولــی بــه لحــاظ 
نــوع اکوسیســتم و نحــوه مدیریــت متفــاوت هــر کــدام بــه طــور مجــزا در ســه بخــش جنــگل، مرتــع و پدیده هــای بیابانــی 

ــوند. ــدی می ش طبقه بن
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جنگل  
  

   بـر اسـاس بـرآورد جدیـد، از کل عرصـه  منابع طبیعی ایران به میـزان 134/4 میلیون هکتار، سـطح واقعی جنگل ها 14/3 
میلیـون هکتـار می باشـد کـه در حـدود 8/83% از سـطح کل کشـور را می پوشـاند که با توجـه به جمعیت کشـور، در حال 
حاضـر سـرانه جنـگل هـر ایرانـی 0/17 هکتـار می باشـد. بدیهی اسـت این رقم بـا توجه به سـرانه جهانی جنـگل که حدود 
0/8 هکتـار اسـت بیانگـر اختـالف شـدید در قیاس بـا معیارهای جهانی می-باشـد. الزم به یادآوری اسـت که ایـران در بین 
56 کشـور دارای جنـگل در جهـان، مقـام چهـل و پنجـم را داراسـت. جنگل هـای ایـران شـامل جنگل هـای انبوه بـا تولید 
چـوب جنگل هـای شـمال به میـزان 1/967 میلیون هکتـار و جنگل های خارج از شـمال 12/352 میلیون هکتار می باشـد. 

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. )1/967 میلیون هکتار( 

ب - ناحیـه رویشـی ایـران و تورانـی کـه بـه طـور عمـده در شـرق و جنـوب شـرق و مرکـز ایـران پراکنده شـده اند. 
)4/033 میلیـون هکتـار( 

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( 

هــ - ناحیه رویشـی ارسـبارانی که متشـکل از گونه های نـادر و منحصر به فرد در شـمال غـرب ایران می باشـد. )0/2 
هکتار(  میلیون 

     پراکنـش جنگل هـای خـارج از شـمال بـر اسـاس درصد تاج پوشـش شـامل جنگل های انبـوه درصد تاج پوشـش )بیش 
از 50%( 6/1%، جنگل هـای نیمـه انبـوه بـا درصـد تـاج پوشـش )50%-25%( 22/7%، جنـگل تنـک با درصد تاج پوشـش 

)25%-5%( 63/5%، جنـگل مانگرو 0/2% و جنگل دسـت کاشـت 7/4% می باشـد. 
     پراکنــش جنگل هــای شــمال شــامل جنــگل انبــوه )تــاج پوشــش بیــش از 70%( 52/1%، جنــگل نیمــه انبــوه )تــاج 
پوشــش 70%-40% ( 33/6%، جنــگل تنــک )تــاج پوشــش 40%-10%(، 13/1% و جنــگل دســت کاشــت 1/3% می باشــد. 



228

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

منودارشامره 5- سهم جنگل در هر یک از ادارات کل منابع طبیعی شامل کشور

مراتع : 
 

    از ســطح 162/2 میلیــون هکتــار وســعت کشــور 84/8 میلیــون هکتــار یــا بــه عبارتــی 52/3 درصــد مســاحت کشــور 
مرتــع می باشــد. از ایــن میــزان، ســطح مراتــع شــمال حــدودا 1/7 میلیــون هکتــار و ســطح مراتــع خــارج از شــمال 83/1 

میلیــون هکتــار می باشــد. 

مراتع کشور شامل: 
1- مراتــع متراکــم )خــوب( 7/2 میلیــون هکتــار بــا تراکــم تــاج پوشــش بیــش از 50 درصــد )گیاهــان یــک و چندســاله(، 
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منودار شامره 6 – سهم مراتع کشور از نظر نوع آن

8/5 درصــد مراتــع کشــور 
2- مراتــع نیمــه متراکــم )متوســط( بــا ســطح 21/4 میلیــون هکتــار بــا تــاج پوشــش 50-25 درصــد )گیاهــان یــک و 

چندســاله(، 25/3 درصــد مراتــع کشــور. 
ــاج پوشــش 25-5 درصــد )گیاهــان یــک و چنــد  ــا ت ــا ســطح 56/2 میلیــون هکتــار ب 3- مراتــع کــم تراکــم )فقیــر( ب

ــع کشــور  ســاله(، 66/3 درصــد مرات
تولیــد فعلــی مراتــع کشــور بالــغ بــر 21/4 میلیــون تــن علوفــه خشــک در ســال می باشــد. میــزان برداشــت مجــاز علوفــه 

در مراتــع کشــور حــدود 10/7 میلیــون تــن می باشــد. 
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   پدیده های بیابانی 

از ســطح 162/2 میلیــون هکتــار وســعت کشــور 32/58 میلیــون هکتــار )معــادل 20/1%( آن را مناطــق کویــری و بیابانــی 
تشــکیل می دهــد کــه در ایــن مناطــق تفکیــک پدیده هــای بیابانــی مشــتمل اســت بــر: 

ــا ســطح 5/84 میلیــون  ــاد ب ــا دارای امــالح بســیار زی ــدون پوشــش گیاهــی و عموم ــر: اراضــی پســت ب 1- کوی
ــان.  هکتــار 18 درصــد ســطح بیاب

2- تپه هــای ماســه ای: تپه هــای متشــکل از ماســه های روان، ســطحی حــدود 1/76 میلیــون هکتــار )5/4 درصــد 
ــطح بیابان(  س

3- پهنه های ماسه ای: اراضی ماسه ای مسطح، با سطح 0/615 میلیون هکتار )1/9 درصد بیابان( 
ــا ســطح 0/436 میلیــون هکتــار )1/3  ــر، ب 4- دق هــای رســی: ســطوح صــاف و صیقلــی رســی در حاشــیه کوی

درصــد بیابــان( 
5- اراضــی شــور و نمکــزار: اراضــی بــا ســطوح نمکــی )حــاوی قشــری از نمــک در ســطح خــاک(، بــا ســطح 6/56 

میلیــون هکتــار )20/1 درصــد پدیده هــای بیابانــی(. 
6- اراضــی بــدون پوشــش و بیرون زدگــی ســنگی: اراضــی بــا تراکــم تــاج پوشــش گیاهــان مرتعــی کمتــر از %5 

ــی(.  ــای بیابان ــار )53/3 درصــد پدیده ه ــون هکت ــادل 17/37 میلی و بیرون زدگی هــای ســنگی، ســطحی مع

     بیابان زائــی و گســترش مناطــق کویــری یکــی از مشــکالت اساســی اســت کــه جهــان امــروز بــا آن دســت بــه گریبــان 
اســت. احیــای پوشــش گیاهــی و بازآفرینــی شــرایط اکولوژیکــی در مناطــق بیابانــی تنهــا راه مبــارزه موثــر بــا بیابان زایــی 

 . ست ا
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منودار شامره 7 – سهم هر یک از پدیده های بیابانی کشور

   آبخیزداری 

آبخیــز پهنــه ای اســت کــه تمــام روانــاب ناشــی از بــارش بــر آن وارد شــده در داخــل یــک رودخانــه، آبــرو، دریاچــه و یــا 
یــک آب انباشــت دریافــت می شــود. 

منابع آب و خاک )حفاظت از آبخیزها( 
     در شــرایط فعلــی محیــط طبیعــی کشــور در صــورت کوچک تریــن تنــش طبیعــی نظیــر خشک ســالی، ســیل، رانــش 
زمیــن و ســایر دخالت هــای غیراصولــی، کــه عمدتــا دچــار خســارات مــادی و معنــوی و در برخــی مــوارد همــراه بــا تلفــات 
انســانی می باشــد. مدیریــت حوزه هــای آبخیــز کــه ســبب تعــادل منابــع آب، خــاک و گیــاه می گــردد ضمــن توجــه بــه 
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مســائل اقتصــادی و اجتماعــی، بــه حفاظــت از منابــع طبیعــی کمــک می نمایــد. برنامه هــای مدیریــت آبخیــز، جامــع و در 
راســتای تحقــق توســعه پایــدار بــه منظــور حفــظ وضــع موجــود منابــع طبیعــی و برقــراری تعــادل بیــن نیازهــای انســان 

و منابــع پایــه ای و خــاک می باشــد. 
     ایـران از نظـر طبیعـی بـر اسـاس مطالعـات جاماب بـه 6 کالن حـوزه، 30 حوزه اصلی )سـفیدرود، کرخـه، کارون، اترک 
و...( و 1081 حـوزه فرعـی طبقه بنـدی شـده اسـت. حـدود 91 میلیـون هکتـار از عرصه هـای حوزه هـای آبخیـز )%55/5 
سـطح کشـور( سـیل خیز می باشـد. بـه طوری کـه این عرصه ها سـاالنه بیـش از 22 میلیـون مترمکعب هرز آب مسـتقیم و 
سـریع تولیـد می نماینـد که در تشـدید فرسـایش و ایجاد سـیالب های مخرب موثر اسـت. به طور کلـی در وضعیت موجود 
حـدود 255 شـهر، 8650 پارچه آبـادی، یـک میلیـون هکتـار از اراضـی زراعی و 20000 رشـته قنات و بخـش قابل توجهی 
از جاده هـا و راه هـای ارتباطـی در معـرض خطـر سـیل گیری اسـت. بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده از ایسـتگاه های 
هیدرومتـری سـدهای بـزرگ و مهـم، میزان رسـوب حوزه های آبخیز سـدهای موجود و در دسـت سـاختمان معـادل 236 
میلیـون مترمکعـب در سـال برآورد شـده اسـت که به معنای آن اسـت که سـاالنه 5 سـد بـا ذخیره 50 میلیـون مترمکعب 
از حیـز انتفـاع خـارج می شـود. بـر اسـاس آمار پژوهشـکده حفاظت خـاک، میـزان میانگین فرسـایش خاک سـاالنه حدود 
16/7 تن در هکتار و میزان متوسـط سـالیانه رسـوب معادل 6 تن در هکتار برآورد شـده اسـت. فعالیت های آبخیزداری در 
کشـور بـا اجـرای بیـش از 15000 پـروژه در محـدوده 86500 آبادی نتایج فراوانی به دنبال داشـته اسـت که آثار مسـتقیم 
آن اسـتحصال و تغذیه حدود 1 /2 میلیارد مترمکعب آب در سـال، کنترل حدود 20 میلیون تن رسـوب، کنترل فرسـایش 

بـه میـزان 26 میلیون تن اسـت. 
فرســایش خــاک در ســطح 134 میلیــون هکتــار از حوزه هــای آبخیــز کشــور بــه طــور متوســط ســاالنه حــدود 16/7 تــن 

در هکتــار و متوســط ســالیانه رســوب معــادل 6 تــن در هکتــار می باشــد. 
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منودارشامره 8 – درصد سطوح حوزه های آبخیز کشور

11-2-  سیمای زیر بخش مکانیزاسیون 

     نقــش و جایــگاه مکانیزاســیون کشــاورزی در چرخــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی امــری اســت کــه همــگان بــه آن 
وقــوف کامــل دارنــد، از ایــن رو همــواره در برنامه هــای کالن بخــش کشــاورزی مدنظــر برنامه ریــزان قــرار داشــته و حتــی 

بخش هــای صنعــت و خدمــات نیــز در برنامه هــای کالن خــود بــه ایــن مهــم توجــه ویــژه ای نموده انــد.
     گســتره وســیع حضــور مکانیزاســیون کشــاورزی در چرخــه تولیــد محصــوالت زراعــی، باغــی، دام، طیــور و آبزی پــروری 
و همچنیــن حضــور در عرصه هــای جنــگل و مرتــع بــه منظــور حفاظــت، احیــاء، توســعه و بهره بــرداری مناســب و نیــز 
وظایفــی کــه در عرصــه بیابانهــا و در راســتای بیابان زدایــی بــه عهــده دارد، همــه و همــه بیانگــر وســعت و گســتردگی 
مکانیزاســیون کشــاورزی اســت کــه عمــاًل بــدون حضــور آن دســتیابی بــه اهــداف هــر یــک از بخشــهای فــوق ناممکــن 
ــد بدانیــم،  ــه مکانیزاســیون نگریســت و بواقــع بای ــد ب ــر از یــک نهــاده بای ــر و باالت ــا دیــدی وســیع و فرات ــذا ب اســت، ل
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مکانیزاســیون پدیــده ای اســت کــه ســایر نهاده هــا را در اختیــار می گیــرد و موجبــات پایــداری تولیــد در بخــش کشــاورزی 
را فراهــم می نمایــد، بــه عبــارت دیگــر مکانیزاســیون یکــی از راه هــای گــذر از کشــاورزی ســنتی و خــود معیشــتی بــه 
ــد و  ــل تولی ــا و عوام ــع، نهاده ه ــت در مناب ــان و محدودی ــا گذشــت زم ــلماً ب ــدار اســت و مس ــی و پای کشــاورزی صنعت

افزایــش روزافــزون جمعیــت، نقــش و جایــگاه مکانیزاســیون از نمــود بیشــتری برخــوردار می گــردد. 
 ســتاد مکانیزاســیون کشــاورزی کشــور تشــکیل تــا بــا مشــارکت کلیــه معاونیــن محتــرم وزیــر، مدیــران ارشــد وزارت 
متبــوع از کلیــه حوزه هــای تخصصــی، بخــش خصوصــی دســت اندرکار تولیــد و تأمیــن ماشــینهای کشــاورزی، مراکــز 
تحقیقاتــی و پژوهشــی، سیســتم بانکــی و کشــاورزان خبــره، ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت و ضــرورت توســعه مکانیزاســیون 
کشــاورزی بــه عنــوان یــک رویکــرد اثرگــذار و فرابخشــی در تولیــد، الزامــات و ابــزار توســعه آن و مشــکالت و محدودیتهای 
مبتالبــه، شناســایی گردیــد و ضمــن تبییــن منابــع و اعتبــارات مــورد نیــاز، توســعه ایــن مهــم در دســتورکار قــرار گرفــت.

    در ایــن راســتا راه انــدازی خــط اعتبــاری توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی در نیمــه دوم ســال 1392، بــا اعتبــاری بــه 
مبلــغ 7500 میلیــارد ریــال را بایســتی مهمتریــن دســتاورد هــم اندیشــی مســئولین و متولیــان امــور کشــاورزی دانســت 
و از آن بــه عنــوان یــک حماســه اقتصــادی نــام بــرد کــه بــا جــذب آن تحولــی شــگرف در زمینــه توســعه مکانیزاســیون 
کشــاورزی در عرصه هــای مختلــف تولیــد ایجــاد گردیــد و رکــود از صنعــت ماشــینهای کشــاورزی رخــت بربســت و بایــد 
اذعــان کــرد کــه ایــن چنیــن حمایتــی از ایــن بخــش در طــول دوران گذشــته بی-ســابقه بــوده اســت، عــالوه بــر آن بــا 
حمایــت وزیــر محتــرم، خــط اعتبــاری دوم درابتــدای ســال 1393 نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر 8000 میلیــارد ریــال و خــط 

اعتبــاری ســوم 1200 و چهــارم بــه مبلــغ 1500 میلیــارد تــداوم یافــت. 
یکــی از مهمتریــن رویکردهــا جهــت بــاال بــردن بهــره وری تولیــد محصــوالت زراعــی، باغــی، جنــگل، مرتــع، دام، طیــور و 

شــیالت پایــداری تولیــد، اســتفاده از مکانیزاســیون مناســب کشــاورزی و بهبــود و توســعه آن مــی باشــد.
رویکردهای اصلی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور عبارتند از:

توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی مبتنــی بــر توســعه پایــدار بخــش و در جهــت پایــداری تولیــد و حفــظ منابــع   .1
پایــه آب و خــاک

توسعه مکانیزاسیون مناسب و متناسب باشرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره برداران  .2
توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی متناســب بــا وضعیــت اقلیمــی کشــور در جهــت کاهــش اثــرات خشکســالی،   .3

ســرمازدگی و...
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ــرروی  ــت ب ــی، کش ــاورزی حفاظت ــر کش ــن نظی ــهای نوی ــر روش ــی ب ــاورزی مبتن ــیون کش ــعه مکانیزاس توس  .4
ــذار ــن و اثرگ ــهای نوی ــات و روش ــم، عملی ــود، س ــذر، ک ــرف ب ــش مص ــهای کاه ــعه روش ــی، توس ــته های دائم پش

برخی مصادیق در این خصوص به شرح ذیل می باشد:
ــت آب: توســعه روشــهای کشــاورزی حفاظتــی، تســطیح، کاشــت روی پشــته های دائمــی و آبیــاری . 1 مدیری

تحــت فشــار و ارتقــاء بهــروری از آب 
مدیریت خاک: تغییر روشهای مرسوم به خاک ورزی حفاظتی. 2
مدیریــت مصــرف ســم: توســعه روشــهای مناســب سمپاشــی در راســتای کاهــش مصــرف ســموم نظیــر . 3

ــردار ــوم دار  پشــت تراکتــوری، الکترواســتاتیک، l.vu.l.v، توربینی)زراعــی و باغــی(، میکرون سمپاشــهای ب
مدیریت مصرف بذر: تغییر بذرپاشی و شیوه های مرسوم بذرکاری به بذرکاری دقیق. 4
مدیریت مصرف کود: جایگزینی کودپاشی با کاشت کود و مصرف مبتنی بر نیاز کودی. 5

مدیریت هزینه های تولید: 
مدیریت زمان و انجام به موقع عملیات و مدیریت هزینه های کارگری. 1
مدیریــت مصــرف نهاده هــا و کاهــش هزینه هــای اضافــه مصــرف و مدیریــت عملیــات فرآینــد تولیــد، کاهــش . 2

و حــذف عملیــات کــم اثــر توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی بــا توجــه بــه رویکردهــای ذکــر شــده شــامل دو 
بخــش اساســی مــی باشــد:

1- توسعه کمی: 
ارتقاء شاخصهای مکانیزاسیون کشاورزی )درجه و ضریب(   .1

تناسب ارتقاء ضریب )تراکتور و سایر نیرو محرکه( و درجه)ادوات و دنباله بندها(   .2
3.  توســعه مکانیزاســیون بخشــهای کمتر توســعه یافتــه )محصولــی و عملیاتی(از جملــه  مکانیزاســیون محصوالت 

برنــج،  باغبانــی و عملیاتــی نظیــر برداشــت پنبــه و...
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2- توسعه کیفی:
ارتقــاء فناوریهــای نویــن )نظیرجایگزینــی بذرکارهــای پنوماتیــک بــه جــای مکانیکــی و مجهــز بــه کــودکار جهت   .1

کاشــت کــود زیــر بــذر، سمپاشــهای بــوم دار بــه جــای النــس دار و...(
جایگزینی ماشینهای فرسوده و کاهش سهم آن در فرآیند تولید )اعم از نیرو محرکه و ادوات(  .2

ارتقاء استانداردسازی ماشینهای کشاورزی  .3
اصالح ترکیب تراکتورها و دنباله بندها به صورت جامع  .4

yield ــه ــز ب ــر و مجه ــان متغیی ــین های جری ــون ماش ــق همچ ــتم های کشــاورزی دقی ــتفاده از سیس اس  .5
monitoring

جهت گیــری مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی جهــت دســتیابی بــه توســعه کمــی و کیفــی در راســتای مــوارد ذیــل 
ــد: می باش

توسعه روشهای پایدار  .1
حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی و بومی سازی  .2

حمایت از توسعه مکانیزاسیون کم نهاده و ارزان در راستای اقتصاد مقاومتی  .3
حمایت از فناوریهای نوین مکانیزاسیون کشاورزی  .4

ــد گان  ــیون )تشــکلها، رانن ــات مکانیزاس ــده خدم ــه دهن ــی ارائ ــی و حقوق ــای حقیق ــعه واحده ــت از توس حمای  .5
حرفــه ای، شــرکت های خدمــات فنــی و مهندســی، تعاونی هــای تولیــد و... (

حمایت از سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی  .6
حمایت از استاندارد سازی ماشینهای کشاورزی  .7

مدیریت منابع اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در راستای اولویت های تولیدی بخش  .8
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11-3- سیمای زیربخش آب و خاک 

اســتقالل و عــدم وابســتگی کشــوردر عرصــه مهــم اقتصــادی از جملــه اهــداف محــوری انقالب اســالمی اســت و دســتیابی 
بــه ایــن مهــم بــدون توجــه بــه امنیــت غذایــی پایــدار و نیــز تامیــن مایحتــاج ضــروری مــردم غیرممکــن می باشــد. منابــع 
آب وخــاک به عنــوان مهم تریــن عوامــل تولیــد در بخــش کشــاورزی محســوب می شــوند و در کشــوری ماننــد ایــران کــه 
بــا کمبــود منابــع آب مواجــه اســت، حفــظ واحیــای منابــع آب و خــاک وتقویــت زیرســاخت های بخــش کشــاورزی یکــی 
ــاک  ــای آب وخ ــی، فعالیت ه ــود. به طورکل ــوب می ش ــاورزی محس ــش کش ــای بخ ــن اولویت ه ــن ومهم تری از حیاتی تری
ــرح  ــی مط ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــون فن ــی چ ــای مختلف ــاالی آن درحوزه ه ــت ب ــل اهمی به دلی

می باشــد. بــر ایــن اســاس، مهمتریــن اهــداف و فعالیت هــای معاونــت آب وخــاک عبارتنــد از:
افزایش راندمان آبیاری  .1

2.  حفاظت کمی و کیفی منابع آب وخاک
3.  افزایش بهره وری آب کشاورزی 

تقویت امنیت غذایی در چارچوب تولید و توسعه پایدار.  .4

مهمترین فعالیت های آب وخاک در پروژه های زیر خالصه می شوند:
اجرای سامانه های نوین آبیاری با رویکرد آبیاری میکرو  .1

احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی  .2
طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث جاده های دسترسی بین مزارع  .3

طرح اجرای عملیات آب وخاک در عرصه تشکل های کشاورزی  .4
انتقال آب بهینه کشاورزی)طرح انتقال آب با لوله(  .5

طرح مرمت و احیای قنوات و طرح های کوچک زود بازده تامین آب  .6
احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی  .7

طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری  .8





11-4- معرفی 
نمونه های ملی بخش 

منابع پایه تولید



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

240

اکبرحسینی

مرتعدار نمونه
 )بارندگی زیر 200 میلی متر(

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / خواف
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 42 سال  

شــاخص اصلــی: اجــرای کلیــه مــوارد در طــرح ازجملــه احیــاء، حفاظت، 
کاهــش دام و ایجاد اشــتغال

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 22000 هکتار. 1

رعایــت کامــل زمــان ورود و خــروج دام و رعایــت تعــداد دام بــر . 2
اســاس دام مجــاز در طــرح

قرق در سطح 22000 هکتار. 3

رعایــت اصــول پراکنــش دام و بهره بــرداران در عرصــه بــه . 4
منظــور جلوگیــری از تراکــم دام و تخریــب عرصــه بــا توجــه بــه 

ــه ــالی منطق خشکس

اجرای عملیات بوته کاری، بذر پاشی و نهالکاری. 5

ــی و . 6 ــان داروی ــع مانندگیاه ــای مرت ــایر ظرفیته ــتفاده از س اس
ــدار ــتغال پای ــد و اش ــش درآم ــت افزای ــورداری جه زنب
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علی چراغی

مرتعدار نمونه
)بارندگی 200 تا400 میلیمتر(

 استان/ شهرستان:  کرمانشاه / گیالنغرب
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 49 سال  

ــت،  ــه حفاظ ــرح از جمل ــوارد در ط ــه م ــرای کلی ــی:  اج ــاخص اصل ش
ــدار ــتغال پای ــاد اش ــش دام و ایج ــا، کاه احی

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 450 هکتار. 1
بیمه نمودن مرتع. 2

ــداد . 3 ــت تع ــه و رعای ــه عرص ــروج دام ب ــان ورود وخ ــل زم ــت کام رعای
ــرح ــاس ط ــاز براس مج

ــه صــورت پراکنــده جهــت . 4 ــا تعــداد دام ب ایجــاد آبشــخور متناســب ب
ــب عرصــه ــع دام و تخری ــری از تجم جلوگی

قرق در سطح 150 هکتار . 5
ــپرس،یونجه در ســطح 120 . 6 ــای اس ــا گونه ه ــه کاری ب بذرپاشــی و کپ

هکتــار
استفاده از کود حیوانی جهت غنی سازی مرتع. 7
ــا . 8 ــکاری مســتمر ب ــای آموزشــی –ترویجــی و هم شــرکت در کالس ه

ــتان ــی شهرس ــع طبیع اداره مناب
کاشت درخت در مناطق حساس به فرسایش عرصه . 9
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مجید تنکابنی بند پی

مرتعدار نمونه
)بارندگی باالی 400 میلیمتر(

 استان/ شهرستان:  مازندران / بابل
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 59 سال  

شاخص اصلی:
اجــرای کلیــه مــوارد در طــرح از جملــه حفاظت،احیا،کاهــش دام وایجــاد 

اشــتغال پایــدار

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 1000 هکتار. 1
رعایت کامل زمان ورود وخروج دام به عرصه و رعایت تعداد مجاز . 2

براساس طرح
ایجاد اشتغال پایدار وپراکنش مناسب آبشخور درسطح طرح. 3

قرق در سطح 700 هکتار و کنترل کامل آتش سوزی در سطح . 4
طرح

شرکت در کالسهای آموزشی-ترویجی و ارتباط موثر و مستمر با . 5
اداره منابع طبیعی

استخدام قرقبان و حضور مستمر در عرصه. 6
از سایر ظرفیت های مرتع مانند کشت گیاهان داروئی و . 7 استفاده 

زنبورداری
تشکیل تیم اطفاء حریق در منطقه. 8
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زهرا سطان پناه

آبخیزدار بیولوژیک نمونه

 استان/ شهرستان:  یزد / بهاباد
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 35 سال  

شاخص اصلی:  
اجرای طرح آبخیزداری به منظور جلوگیری از مهاجرت. 1
ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه. 2
کنتــرل ســیالب و افزایــش میــزان ذخایــر آب هــای زیــر زمینــی . 3

منطقــه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 500 هکتار. 1
همکاری مفید و مستمر با مدیریت آبخیزداری. 2
اجــرای کپــه کاری در ســطح 120 هکتــار، بــذر پاشــی در ســطح . 3

250 هکتــار و 200 هکتــار چالــه فلســی و هاللــی
ایجاد سد خشکه چین و سنگ مالتی و غیره. 4
ــای . 5 ــرای طرحه ــرای اج ــه ب ــوان منطق ــری بان ــویق و بکارگی تش

ــزداری آبخی
آموزش بانوان منطقه جهت اجرای طرح های منابع طبیعی. 6
کاشت گیاهان داروئی جهت افزایش درآمدو اشتغال پایدار. 7
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علی اکبر دباغ یزدی

آبخیزداری مکانیک نمونه

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی/ کاشمر
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 41 سال  

شاخص اصلی:  
1-اجرای طرح آبخیزداری به منظور جلوگیری از مهاجرت

2-ایجاد اشتغال پایداربرای بومیان منطقه
3-کنترل سیالب و افزایش میزان ذخایر آبی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 1000 هکتار. 1

همکاری موثر و مفید با مدیریت آبخیزداری. 2

شرکت در کالس های آموزشی-ترویجی به صورت مستمر. 3

تشویق سایرین به منظور اجرای طرح های آبخیزداری. 4

احــداث بنــد خشــکه چیــن، بنــد بتونــی، بانکــت، اســتخر ذخیــره . 5
اســکله ریزی و 

ــیالب در . 6 ــرل س ــا کنت ــرت ب ــری از مهاج ــتغال و جلوگی ــاد اش ایج
ــه منطق

کاشت درختان مثمره در منطقه طرح. 7
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سید احمد موالئی

صنوبر کار نمونه
)شمال و شمالغرب(

 استان/ شهرستان:  گیالن / صعومه سرا
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 47 سال  

شاخص اصلی:  
ــای . 1 ــاس توصیه ه ــر اس ــه ب ــا منطق ــب ب ــای متناس ــت گونه ه کاش

ــی  تحقیقات
رعایت اصول پرورشی و مراقبتی. 2

شاخص ها:

استفاده از گونه های توصیه شده توسط بخش تحقیقات و اجرا. 1
از . 2 نوع گونه و هدف  بر اساس  رعایت اصول پرورشی وفاصله کشت 

کاشت 
شرکت در کالس های آموزشی-ترویجی به صورت مستمر و تشویق . 3

سایرین برای تولید چوب از طریق کاشت صنوبر
شرکت در نمایش گاه های بین المللی ترکیه و چین . 4
همکاری مستمر با بخش تحقیقات و اداره منابع طبیعی. 5
در اختیار قرار دادن 2 هکتار از مزرعه به موسسه تحقیقات جنگلها و . 6

مراتع جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی
اجرای طرح در سطح 68 هکتار و ایجاد 15 نفر اشتغال دائم. 7
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همت علی بیژنوند

صنوبر کار نمونه
)مناطق غیر شمال(

 استان/ شهرستان:  لرستان / چگنی
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 55 سال  

شاخص اصلی
ــای . 1 ــاس توصیه ه ــر اس ــه ب ــا منطق ــب ب ــای متناس ــت گونه ه کاش

ــی  تحقیقات
رعایت اصول پرورشی و مراقبتی. 2

شاخص ها:

کاشت گونه های توصیه شده توسط بخش تحقیقات و اجراء. 1

رعایت فاصله کشت متناسب با گونه و هدف از کشت. 2

اطالعات کافی در ارتباط با مراحل رویشی درخت صنوبر. 3

اســتفاده مناســب و بــه موقــع از کودهــای شــیمیایی و حیوانــی در . 4
مراحــل مختلــف رشــد درخــت

فروش محصول به خارج از استان به جهت کیفیت باال. 5

همکاری موثر ومستمر با اداره کل منابع طبیعی . 6

رعایت اصول پرورشی و مراقبتی و عدم وجود آفت و بیماری. 7
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علی رازقی

مجری نمونه 
پروژه مشارکت مردمی

 تثبیت شن و بیابانزدایی

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / زیرکوه قاین
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 49 سال  

شاخص اصلی:  
جلوگیری از حرکت شن های روان. 1
کنترل سیالب از طریق افزایش سطح پوشش گیاهی. 2

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 350 هکتاردر کانون بحران. 1

آمــوزش روســتادیان حاشــیه نشــین و تشــویق بــه همــکاری جهــت . 2
بیابانزدائی

اجرای طرح با کاشت گونه هایی مانند تاغ،آتریپلکس. 3

ــرکت . 4 ــتان و ش ــی شهرس ــع طبیع ــا اداره مناب ــتمر ب ــکاری مس هم
ــی ــی- ترویج ــهای آموزش ــتمر در کالس مس

کنترل ورود و خروج دام بر اساس موازین طرح. 5

ابیــاری در شــب بــه جهــت کنتــرل تبخیروافزایــش آبگیــری . 6
شــده کشــت  گونه هــای 
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فریدون عباسی

بهره بردار نمونه
 محصوالت فرعی جنگل 

ومرتع

 استان/ شهرستان:  اصفهان / فریدن
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 37 سال  

شاخص اصلی
1-رعایت کامل قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه

2-اجرای صحیح اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه
3-رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری محصول

شاخص ها:

اجرای صحیح واصول عملیات اصالحی و احیای عرصه. 1
رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری محصول. 2

اجرای طرح در سطح 400 هکتار. 3
ایجاد اشتغال دائم در منطقه. 4
رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی. 5
ــغ زدن . 6 ــوه تی ــا نح ــان ب ــی کارشناس ــای فن ــتفاده از توصیه ه اس

ــوب ــرای مرغ ــد کتی ــت تولی ــاه جه گی
شرکت مستمر در کالسهای آمزشی- ترویجی. 7
شــرکت در کالس هــای آموزشــی –ترویجــی و همــکاری مســتمر بــا . 8

اداره منابــع طبیعــی شهرســتان
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مراد فرهادی نسب

مجری نمونه 
مدیریت منابع جنگلی 

و طرح صیانت از جنگل 
)جنگلهای زاگرس(

 استان/ شهرستان:  کرمانشاه /  اسالم آباد
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 46 سال  

شاخص اصلی:  
حفاظت و احیا عرصه. 1
کاشت گونه های دو منظوره . 2
حفظ ذخایرگیاهی موجود در منطقه. 3

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 2000 هکتار. 1
ایجاد کمربند حفاظتی به طول 85 کیلومتر. 2
نهال کاری با گونه های بادام،گالبی وحشی،بنه در سطح 200 هکتار. 3
خروج کامل دام و قرق کل سطح اجرای طرح. 4
کاشت گیاهان داروئی باریجه در سطح 6 هکتار. 5
شرکت در کالس های آموزشی-ترویجی و همکاری مستمر با اداره . 6

منابع طبیعی
ایجاد 2 تیم 10 نفره اطفا حریق در منطقه. 7
کاشت درختان درختان مثمره به منظور افزایش درآمد افراد. 8
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محمد حیدری دلفارد

خیر و حامی 
نمونه منابع طبیعی و آبخیز

 استان/ شهرستان:  منطقه جنوب کرمان / جیرفت
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 64 سال  

شــاخص اصلــی: اجــرای کلیــه مــوارد در طــرح از جملــه حفاظت،احیــا، 
وایجــاد اشــتغال پایــدار

شاخص ها:

همکاری موثر با اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان. 1
کاشت نهال از گونه های کنار،کهور،اکالیپتوس در سطح 400 هکتار. 2
تشکیل تیم حفاظتی و اطفاء حریق و کاهش 100% آتش سوزی در . 3

منطقه
حفاظت و احیاء و بهره برداری اصولی از درخت بنه . 4
حصارکشی به میزان 50 هکتار از ذخیرگاه منطقه . 5
ایجاد آبشخور برای حیوانات منطقه بخصوص در ماه های گرم سال. 6
کنترل ورود و خروج دام و تشکیل تیم 20 نفری قرقبان . 7
اجرای طرح های آبخیزداری به منظور افزایش ذخایر آبی منطقه . 8
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حسن شیر محمدیان

شرکت تعاونی نمونه
 منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان/ شهرستان:  خراسان شمالی / اسفراین
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 39 سال  

شاخص اصلی : جلوگیری از مهاجرت، افزایش درآمد، اشتغال پایدار

شاخص ها:

اجرای پروژه نهالکاری به مساحت 500 هکتار. 1
اجرای پروژه مراقبت و نگهداری به مساحت 360 هکتار. 2
اجرای پروژه مدیریت روان آب به مساحت 30 هکتار. 3
بومی در . 4 پرورش مرغ  واحد  و 1  پرورش شتر مرغ  واحد  اندازی 3  راه 

راستای حفاظت از عرصه منابع طبیعی
راه اندازی کارگاه تولیدی پیراهن با ظرفیت 30 نفر به صورت مستقیم. 5
جهت . 6 تنورگازی  و  خورشیدی  آبگرمکن  دستگاه  وتحویل  خریداری 

جلوگیری از قطع درختان و بوته ها
راه اندازی واحد پرورش قارچ و استخر پرورش ماهی. 7
همکاری مستمر با اداره منابع طبیعی شهرستان. 8
بازسازی قنوات منطقه و ساخت آبشخور در مناطق مختلف عرصه. 9
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فریدون گلی جودکی

تولید کننده نمونه 
نهال جنگلی

 استان/ شهرستان:  لرستان/ چگنی
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 43 سال  
شاخص اصلی: تولید با کیفیت،رعایت اصول صحیح پرورش 

شاخص ها:

مشارکت مستمر در همایش ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با . 1
تولید نهال جنگلی 

کنترل آفات و بیماری در سطح نهالستان. 2

اصله . 3 نهال سوزنی برگ و 200 هزار  اصله  نهال 150 هزار  تولید 
نهال پهن برگ

نصب تابلو نهالستان و تفکیک گونه. 4

مشاور کارشناسی به خریداران نهالها و رصد نتیجه کاشت نهال های . 5
تولید شده

نامه های . 6 پایان  با  ارتباط  در  کارشناسان  و  دانشگاه  با  همکاری 
دانشجویی

استفاده از آبیاری تحت فشار به منظور کاهش مصرف آب و کنترل . 7
علف های هرز
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سجاد حیدری 

شرکت نمونه 
خدمات مکانیزاسیون 

 استان/ شهرستان: خراسان جنوبی / سربیشه
سطح تحصیالت: کارشناسی کشاورزی

سن: 26 سال  
تحت  و  روز  به  کشاورزی  ادوات  و  ماشین آالت  انواع  دارنده  عملکرد:     

پوشش قراردادن بالغ بر1800 بهره برداردر نقطه صفر مرزی 

شاخص ها:

مدیریت مناسب واحد جهت خدمات رسانی مطلوب به بهره برداران. 1

به . 2 خدمات  ارائه  جهت  حفاظتی  و  نوین  ماشین آالت  بودن  دارا 
بهره برداران 

تحت پوشش قرار دادن 1800 بهره بردار در نقطه صفر مرزی . 3

انجام خدمات مکانیزاسیون بصورت حرفه ای و پیشرفته در سطح . 4
1500 هکتار زراعی، 400 هکتار باغی و 3500 هکتار آیش

شرکت، . 5 تراکتورداران  و  رانندگان  برای  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
بخش و شهرستان با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی

مجهز به آزمایشگاه افتزنی، تعیین رطوبت و کیل گیری . 6
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علیرضا نوروزی

مدیر نمونه واحد تولید
 ماشین آالت، ادوات 

و تجهیزات کشاورزی  

 استان/ شهرستان:  تهران / اسالم شهر 
سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 65 سال  
   عملکرد:  تولید و تامین ماشینهای کشاورزی و رضایتمندی خریداران، 
با  ادوات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تولید  طراحی و ساخت دستگاه ها، 

کیفیت باال  

شاخص ها:

عضویت در انجمن جهانی ماشینهای کشاورزی . 1
دارا بودن گواهی تایید مرکز آزمون مکانیزاسیون کشاورزی برای ادوات . 2

تولیدی
دارا بودن شبکه خدمات پس از فروش علمی و کار آمد به تمامی نقاط . 3

کشور 
دارای سایت رسمی و رصد نظرات و پیشنهادات مشتریان و نیز فروش . 4

اینترنتی 
ریگ . 5 مور،  دوار  دروگر  دستگاه   700 بر  بالغ  ساالنه  تولید  ظرفیت 

خورشیدی، مور علفچین، چیزل پیله غلطکی و.....
بهره گیری صحیح و کار آمد از روشهای بهینه سازی مصرف انرژی. 6
مداوم . 7 پایش  و  محصوالت  کیفیت  و حفظ  کیفی  تولید  به  ویژه  توجه 

محصوالت 
توجه به نیازهای کشور با رویکرد تحلیل نیازهای مناطق مختلف کشور . 8
ارتباط مستمر و موثر با کارشناسان ترویج و بخشهای اجرائی . 9
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هوشنگ رنجبر

بهره بردار نمونه
در امور بهره برداری و 

نگهداری از شبکه آبیاری و 
زهکشی

استان/ شهرستان:فارس/خرمبید
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 64 سال  
    عملکرد: 

ایفای نقش رهبری فنی و معتمد محلی . 1

اعمال مدیریت صحیح بهره برداری ونگهداری از شبکه. 2

شاخص ها:

شـرکت در دوره هـای آموزشـی و ترویجـی و به کارگیـری توصیه هـای . 1
فنـی و ترویجـی

حـل و فصـل نمـودن اختالفـات احتمالـی بیـن بهره بـرداران به صـورت . 2
تعاملـی و مشـارکتی

سرکشی مستمر از شبکه و ممانعت از تخریبهای احتمالی. 3
سرویس و نگهداری صحیح و مستمر تجهیزات و تاسیسات شبکه. 4
برگـزاری جلسـات مسـتمر با بهره بـرداران در خصوص مرمت و بازسـازی . 5

احتمالی و امورات شـبکه
صرفه جوبی قابل توجه درمصرف آب . 6
توسـط . 7 شـبکه  از  اسـتفاده  نوبت بنـدی  و  زمانبنـدی  برنامـه  رعایـت 

بهره بـرداران
اجرای مدیریت مناسب کشت و افزایش عملکرد تولید. 8
تغییر الگوی کشت از محصوالت پر مصرف به محصوالت کم آب بر. 9
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محمدرضا 
پورعباس جاغرق

بهره بردار نمونه
امور مشارکت در اجرا، 

احداث و بهسازی سازه های 
آبیاری و زهکشی

استان/ شهرستان:خراسان رضوی/  طرقبه
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 52 سال  
     عملکرد: 

مشارکت در هزینه های مالی طرح. 1
صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب . 2
ــت . 3 ــتمر در جه ــری مس ــق و پیگی ــه و تحقی ــگامی، مطالع پیش

ــرح ــرای ط اج

شاخص ها:

آبیاری کامل سطح موجود وافزایش عملکرد محصول. 1

ارتباط مستمر با کارشناسان جهاد کشاورزی. 2

شــرکت در دوره هــای آموزشــی و ترویجــی در زمینــه مدیریــت آب . 3
و باغــداری

اجرای مدیریت مناسب جامع باغی. 4

افزایش قابل توجه راندمان آبیاری. 5

توجه به مسائل و موازین زیست محیطی و توسعه پایدار.. 6
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سید منصور یعقوبی کریک

بهره بردار نمونه
در امور بهره برداری و 

نگهداری از طرح انتقال آب 
با لوله

استان/ شهرستان:کهگیلویه و بویراحمد /  دنا
سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 49 سال  
   عملکرد: 

ــارکتی . 1 ــور مش ــگامی در ام ــی و پیش ــد محل ــی، معتم ــر فن رهب
ــتا روس

شرکت در دوره های آموزشی و فعالیتهای ترویجی مشارکتی. 2

شاخص ها:
آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول. 1
رعایت شرایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار. 2
ارتبــاط مســتمر بــا کارشناســان آب و خــاک و ترویــج و به کارگیــری . 3

توصیه هــای فنــی
ــت . 4 ــش برداش ــتای کاه ــده در راس ــی ش ــی آب صرفه جوی جهت ده

از حوضــه
پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن. 5
مدیریت صحیح آبیاری بر طبق توصیه های کارشناسی. 6
مشارکت فعال در نگهداری از خط لوله. 7
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محمد ایمانی بالسی

بهره بردار نمونه
در امور مشارکت و اجرای 

طرح انتقال آب با لوله

استان/ شهرستان:  آذربایجان شرقی /  سراب
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 37 سال  
عملکرد: 

ــقدم . 1 ــرح و پیش ــرای ط ــت اج ــال در جه ــدی و فع ــری ج پیگی
ــدن ش

کاهش برداشت آب از حوضه . 2
کاهش مصرف آب در اراضی تحت پوشش طرح. 3

شاخص ها:
افزایش بهره وری و استفاده بهینه از آب. 1
افزایش میزان کمی و کیفی محصوالت تولیدی از طریق مدیریت صحیح آبیاری . 2

در مزرعه
توجه به موازین زیست محیطی، استفاده از کودهای حیوانی و ریزمغذیها. 3
اصالح الگوی کشت در جهت کشت محصوالت کمآببر. 4
مدیریت صحیح آبیاری بر طبق توصیه های کارشناسی. 5

تسهیلگری در اجرای برنامه های آب و خاک در روستای محل سکونت. 6
اجرای روشهای کشاورزی حفاظتی در اراضی تحت پوشش طرح . 7
برنامه های . 8 اجرای  و  مهارتی  و  ترویجی  آموزشی  دوره های  در  فعال  مشارکت 

تحقیقی و ترویجی 
مشارکت فعال در تشکل آببران . 9
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محمدرضا گلی مقدم

بهره بردار نمونه
در امور بهره برداری و 
نگهداری از سازه ها و 

تاسیسات آبیاری

استان/ شهرستان:  گلستان /  گرگان
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 52 سال  
    عملکرد: 

بهره وری بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد. 1
ــقدم . 2 ــرح و پیش ــرای ط ــت اج ــال در جه ــدی و فع ــری ج پیگی

ــدن ش

شاخص ها:
پیشرو در پذیرش یافته های نوین. 1
انتقــال تجــارب شــخصی و یافته هــای به کارگرفتــه شــده بــه ســایر . 2

بهره بــرداران 
آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول. 3
توجه به موازین زیست محیطی و کشاورزی پایدار. 4

بهره گیری از توصیه های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی. 5
شرکت در دوره های آموزشی ترویجی ومهارتی. 6
افزایش قابل توجه راندمان انتقال و مصرف آب. 7
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محمد امین اوطمیشی 
بوکانی

بهره بردار نمونه
در امور بهره برداری و 

نگهداری از کانال های آبیاری

استان/ شهرستان:  آذربایجان غربی /  مهاباد
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 75 سال  
    عملکرد: 

مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه های فنی. 1
سرمایه گذاری شخصی در اجرای طرح. 2

شاخص ها:

مدیریت بهینه مصرف ّآب. 1

صرفجویی قابل توجه در مصرف آب. 2

توجه به موازین زیست محیطی و کشاورزی پایدار. 3

 ایفــای نقــش رهبــر فنــی و تســهیلگری در منطقــه و ترغیب دیگر . 4
بهره برداران

پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح. 5

به کارگیری توصیه های فنی و ارتباط با کارشناسان. 6
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عزت اله بیات

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری قرقرهای و 

ویل موو

استان/ شهرستان:  همدان /  قهاوند
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 82 سال  
    عملکرد: 

مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه های فنی. 1
مشــارکت در فعالیتهــای آموزشــی و ترویجــی و همــکاری نزدیک . 2

ــا کارشناســان بخش ب

شاخص ها:

بهره برداری و مدیریت مناسب سیستم آبیاری اجرا شده. 1

صرفجویی قابل توجه در مصرف آب. 2

پیشگام بودن در اجرای سیستم و پیگیری در این خصوص. 3

توجه به نیاز آبی گیاه و اجرای صحیح دورو ساعت آبیاری. 4

سرویس و نگهداری صحیح سیستم آبیاری. 5

ایفای نقش رهبری فنی در منطقه. 6

آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول. 7
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سجاد ایمانی

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری بارانی 
)سنترپیوت و لینیر(

استان/ شهرستان:  گلستان /  علی آباد کتول
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 34 سال  
    عملکرد: 

افزایش قابل توجه راندمان آبیاری. 1

مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه های فنی. 2

توجه به مدیریت جامع مزرعه. 3

شاخص ها:

مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و ترویجی. 1
مشارکت مالی در اجرای طرح. 2
صرفجویی قابل توجه در مصرف آب. 3
دارا بودن تحصیالت کشاورزی و به کارگیری از آن در امر مدیریت . 4

مزرعه
آشنایی با سیستم و بهره برداری و نگهداری مناسب از آن. 5
پیشگام بودن در اجرای سیستم و پیگیری در این خصوص. 6
توجه به مدیریت مناسب تغذیه گیاهی. 7
بهره گیری از نظرات کارشناسان در امر انتخاب، اجرا و مدیریت و . 8

بهره برداری از سیستم
توجه به نیاز آبی گیاه و اجرای صحیح دورو ساعت آبیاری. 9
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نادر نجفی کهنوج

بهره بردار نمونه
 سیستم آبیاری موضعی 

)نوار تیپ(

استان/ شهرستان:  جنوب کرمان /  فاریاب
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 40 سال  
    عملکرد: 

افزایش قابل توجه راندمان آبیاری. 1

مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه های فنی. 2

شاخص ها:

مشارکت مالی در اجرای طرح. 1

ــری . 2 ــی و به کارگی ــی و ترویج ــای آموزش ــال در برنامه ه ــارکت فع مش
ــی ــای تحقیقات توصیه ه

برخورداری از مقبولیت اجتماعی. 3

شناخت مناسب از سیستم آبیاری . 4

سرویس و نگهداری مناسب و به موقع سیستم آبیاری.. 5

رعایت قطعه بندی صحیح آبیاری. 6

پیگیری جدی و پیشقدم بودن در اجرای طرح. 7

اعمــال مدیریــت صحیــح تغذیــه گیاهــی از طریــق مشــاوره بــا . 8
کارشناســان.
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حبیباله حبیبی

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری موضعی 

)روسطحی(

استان/ شهرستان:  قزوین /  قزوین
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 37 سال  
   عملکرد: 

کاهش برداشت از منابع آب پس از اجرای سیستم. 1
استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت صحیح آبیاری. 2

شاخص ها:

شناخت کافی از سیستم آبیاری و بهره برداری و نگهداری مناسب آن. 1
افزایش قابل توجه راندمان آبیاری. 2
دارابودن تحصیالت کشاورزی و بکارگیری از آن در مدیریت مزرعه. 3
با . 4 ارتباط تنگاتنگ  بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان طراحی و 

کارشناسان جهاد کشاورزی
توجه به دور صحیح آبیاری و نیاز آبی گیاه. 5
آلی . 6 کودهای  مصرف  طریق  از  محیطی  زیست  مقوله های  به  توجه 

بهینه سموم  با علفهای هرز، مصرف  و حیوانی،  مبارزه غیرشیمایی 
کشاورزی و استفاده از مبارزه تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی

رهبرفنی، پیشگامی و مشارکت فعال در برنامه های ترویجی. 7
اعمال مدیریت صحیح تغذیه گیاهی. 8
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سهیل شریف

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری موضعی 

)زیرسطحی(

استان/ شهرستان:  کرمان /  سیرجان
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 47 سال  
   عملکرد: 

افزایش راندمان آبیاری. 1
توجه به مدیریت جامع باغ. 2
شناخت کافی از سیستم آبیاری، نظارت مستقیم و مستمرو سرویس . 3

و نگهداری صحیح آن

شاخص ها:
استفاده از ابزارهای هوشمند کنترل فرآیند آبیاری. 1
انتقال . 2 فعالیتهای  در  مشارکتپذیری  اجتماعی،  مقبولیت  از  برخورداری 

یافته ها و برنامه های ترویجی
توجه به مقوله تحقیق و توسعه و بکارگیری نیروی کارشناسی متخصص. 3
همکاری با انجمنهای تخصصی در زمینه سیستمهای آبیاری و فرآیندهای . 4

تولیدی
افزایش قابل توجه راندمان آبیاری . 5
بهره برداری و نگهداری مناسب از سیستم آبیاری. 6
سهیم بودن در سرمایه گذاری طرح. 4

توجه به مدیریت جامع باغ از جمله رعایت صحیح اصول آبیاری و تغذیه . 7
گیاه و در نتیجه افزایش سطح کمی و کیفی محصول تولیدی

توجه به مقوله های زیست محیطی و توسعه پایدار. 8
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علی جانی میرزاقلی

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری کم فشار

استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی /  فردوس
سطح تحصیالت: ابتدایی

سن: 39 سال  
  عملکرد: 

افزایش راندمان آبیاری. 1

ــری . 2 ــای آموزشــی و ترویجــی و بکارگی ــال در دوره ه شــرکت فع
ــی  ــای فن توصیه ه

شاخص ها:

پیشــگامی در اجــرای طــرح در منطقــه و ایفــای نقــش الگویــی . 1
در منطقــه

مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه های فنی و کارشناسی. 2

آبیاری کامل سطح و بهبود عملکرد تولید. 3

بهره برداری مناسب از سیستم آبیاری. 4

انتقال توصیه های فنی به سایر کشاورزان. 5

پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح. 6
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خدابخش القاسی

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری بارانی 

)کالسیک ثابت(

استان/ شهرستان:  کرمانشاه /  کرمانشاه
سطح تحصیالت: فوق دیپلم

سن: 63 سال  
   عملکرد: 

بهره وری بیشتر و بهینه از آب از نظر تولید و عملکرد. 1

کاهش برداشت از حوضه آبی پس از اجرای سیستم. 2

شاخص ها:

افزایش راندمان آبیاری. 1
مشارکت فعال در برنامه های آموزشی ترویجی. 2
با . 3 باال به کشـت هایی  نیاز آبی  با  از کشتهای  الگوی کشت  تغییر 

نیاز آبی کمتر
مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه های فنی کارشناسان. 4
پیشگامی و پیگیری جدی در اجرای طرح. 5
رعایت موازین زیست محیطی و پایداری . 6
ایفای نقش مشارکتی و تسهیلگری در ساماندهی مدیریت منابع . 7

آبی در منطقه
شناخت مناسب سیستم آبیاری و سرویس و نگهداری به موقع آن.. 8
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محمدرضا عبدالحی

بهره بردار نمونه
تجهیز، نوسازی و 
یکپارچگی اراضی

 استان/ شهرستان:  قم /  قم
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن:  41 سال  
   عملکرد: 

انجام فعالیت مشارکتی و تعامل و هماهنگی کامل با بهره برداران. 1
کاهش چشمگیر تعداد قطعات پس از انجام عملیات یکپارچهسازی . 2

اراضی با وجود اراضی خردهمالکی و تعداد باالی بهره برداران قبل از 
اجرای طرح

شاخص ها:

افزایش راندمان انتقال، توزیع و مصرف آب. 1
جابجایی مناسب قطعات. 2
ــازی . 3 ــات یکپارچه س ــام عملی ــس از انج ــرداران پ ــت بهره ب رضای

اراضــی
تغییر الگوی کشت پس از اجرای طرح. 4
اصالح و احداث کانالها در اراضی و احداث جاده بین مزارع. 5
آگاهی از موقعیت اراضی کلیه بهره برداران. 6
پیگیری مستمر و جدیت در اجرای طرح. 7
ارتبــاط بــا کارشناســان کشــاورزی و شــرکت در دوره هــای . 8

آموزشــی - ترویجــی
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کاظم غالمزاده مهرآبادی

بهره بردار نمونه
نگهداری و بهره برداری از 

قنوات

 استان/ شهرستان:  یزد / ابرکوه
سطح تحصیالت: راهنمایی

سن: 41 سال  
   عملکرد: 

فعالیت اجتماعی به عنوان مسئول گروه و مقولیت عمومی. 1

تقبــل و پرداخــت شــخصی بخــش عمدهــای از هزینه هــای . 2
ــات ــودن قن ــی ب ــود عموم ــا وج ــازی ب ــازی و نوس بازس

شاخص ها:

افزایش آبدهی قنات پس از اقدامات انجام شده . 1
جلــب مشــارکت مالــی و فیزیکــی بهره بــرداران و گــردآوری . 2

ــاری ــغ خودی ــش از مبل ــی بی مبالغ
ممانعت از ورود فاضالب شهری به قنات. 3
حفظ حریم قنات از طریق احداث دایک حفاظتی. 4
صرفه جویــی در مصــرف آب پــس از بازســازی و نوســازی قنــات . 5

و اجــرای سیســتم آبیــاری کمفشــار در پاییــن دســت
استفاده از روشهای خالقانه در امر مرمت و بازسازی قنات. 6
پیگیری مستمر و جدی و پیشقدم شدن در اجرای طرح . 7
به کارگیری توصیه های فنی کارشناسان کشاورزی. 8





12- کمیته فنی 
 صنایع تبدیلی و تکمیلی 

بخش کشاورزی
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12. کمیته فنی بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

12-1. سیمای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

     امنیــت غذایــی بــه معنــی اطمینــان از دسترســی همــه مــردم بــه غــذای کافــی، ســالم و مغــذی در تمــام اوقــات بــه 
منظــور داشــتن زندگــی ســالم و فعــال و براســاس ترجیحــات غذایــی یعنــی تحقــق چهــار اصــل ذیــل میســر مــی باشــد:

 )Availability( )1- فراهم بودن یا تامین غذای کافی)کمی و کیفی
)Stability( 2- ثبات غذا و دسترسی به آن در هر زمان

 )Accesstofood( 3- قابل دسترس بودن از نظر اقتصادی و فیزیکی
)Foodutilization(4- مفید و کارابودن غذا

تحقــق چهــار اصــل مذکــور درگــرو تولیــد مناســب، کافــی و فــرآوری مــواد خــام کشــاورزی از طریــق صنایــع تبدیلــی و 
تکمیلــی کشــاورزی امکان پذیــر اســت. 

صنایــع کشــاورزی بــه لحــاظ نقــش و اهمیتــی کــه در توســعه بخــش کشــاورزی اســت دارای جایــگاه ویــژه مــی باشــد. 
ــاد  ــت و وزارت جه ــات دول ــدگاه کمیســیون اقتصــاد هی ــی از دی ــع کشــاورزی Agroindustry(( تعاریف ــرای صنای ب

کشــاورزی ارایــه شــده اســت:

1. تعریف ارائه شده از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت :
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــه صنایعــی اطــالق می گــردد کــه بــه فــرآوری و عمــل آوری مــواد نباتــی و حیوانــی )زراعــی، 
باغــی، شــیالتی، دام و طیــور، جنــگل و مرتــع( می پــردازد فــرآوری دربرگیرنــده تغییــرات فیزیکــی، شــیمیایی، نگهــداری، 

بســته بندی و توزیــع اســت. 
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2. تعریف صنایع تبدیلی و تکمیلی از دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی :
بــه فــرآوری محصــوالت کشــاورزی، دامــی، شــیالتی، منابــع طبیعــی و... اطــالق می گــردد. ایــن فرآوری)اولیــه، ثانویــه و 
نهایــی( شــامل حفــظ و نگهــداری از طریــق شــیمیایی، فیزیکــی، نگهــداری در ســردخانه و انبــار، بســته بندی و توزیــع 

می باشــد. 
ــن  ــود. همچنی ــامل می ش ــور را ش ــع کش ــد از کل صنای ــی 4/16 درص ــع غذای ــای صنای ــداد واحده ــر تع ــال حاض در ح
ایــن بخــش 15% ازســهم اشــتغال شــاغالن، 17% از ســهم ســرمایه گذاری و 3/9% ارزش افــزوده کل کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 

ضرورت توسعه صنایع کشاورزی در دستیابی به اهداف توسعه 
بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص محصــوالت کشــاورزی از جملــه فســاد پذیــری بــاالی آنهــا، فصلــی بــودن تولیــد و غیــر 
ــرای تمامــی  ــی ب ــواد غذای ــی و نگهــداری م ــع تبدیل ــرآوری، گســترش صنای ــدون ف ــان ب ــر آن ــودن اکث ــل مصــرف ب قاب

ــد.  ــی باش ــتراتژیک م ــا دارای ارزش اس ملت ه
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اهمیت صنایع کشاورزی:

نمودار شماره 9 به صورت خالصه اهمیت صنایع کشاورزی را نمایان می کند. 

منودار شامره 9- نقش و اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

303 

 

كشاورزي

بخش

عصنای

شود. همچنين اين درصد از كل صنايع كشور را شامل مي 16/4 در حال حاضر تعداد واحدهاي صنايع غذايي

ارزش افزوده كل كشور را به خود  %9/3و  گذاريسرمايه از سهم %17شتغال شاغالن، ازسهم ا %15بخش 

  اختصاص داده است.
 

در دستيابي به اهداف توسعه ضرورت توسعه صنايع كشاورزي   
ير قابل فصلي بودن توليد و غ ،به دليل ويژگي هاي خاص محصوالت كشاورزي از جمله فساد پذيري باالي آنها

ها داراي  ر آنان بدون فرآوري، گسترش صنايع تبديلي و نگهداري مواد غذايي براي تمامي ملتمصرف بودن اكث

  ارزش استراتژيك مي باشد.
 

:هميت صنايع كشاورزيا  
به صورت خالصه اهميت صنايع كشاورزي را نمايان مي كند.  9نمودار شماره   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نقش و 
 اهميت

 ايجاد اشتغال مولد پايدار و افزايش اشتغال در بخش كشاورزي 

 تسهيل در دسترسي به توسعه پايدار روستاها و كاهش مهاجرت از روستاها به شهرها

بهره وريكمك به توسعه پايدار بخش كشاورزي و افزايش   

 كمك به افزايش صادرات غير نفتي و توليد ناخالص ملي

 كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي و كمك به امنيت غذايي

 بهينه ازمنابع كمك به افزايش ارزش افزوده محصوالت خام كشاورزي و استفاده

 تازه خوري

 توليد محصوالت كشاورزي نياز به فرآوري
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قابلیت جذب محصوالت کشاورزی در واحدهای صنایع تبدیلی :

یکــی از نــکات حایــز اهمیــت در صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی، فراهــم بــودن زمینــه جــذب محصــوالت 
کشــاورزی و انجــام عملیــات فــراوری بــر روی آن هــا اســت. جــدول ذیــل بیانگــر ظرفیــت جــذب محصــوالت کشــاورزی 

در کشــور اســت

جدول شامره 39- ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی در واحدهای صنایع غذایی کشور

 ماده خامنام محصولردیف
 )میلیون تن(

پروانه بهره برداری

ظرفیت )میلیون تن(

68.0762محصوالت زراعی1

15.9610.8محصوالت باغی2

11.9615.4محصوالت دامی3

0.841.2محصوالت شیالت4

96.8389.4جمع کل
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نقاط قوت و فرصت ها )صنایع کشاورزی( :

ایجاد ارزش افزوده باال در محصوالت  .1
سابقه طوالنی صنایع غذایی در کشور  .2

اجباری بودن استاندارد محصوالت غذایی  .3
مالکیت غیردولتی در بخش )97درصد(  .4

مجاورت با بازارهای منطقه ای و امکان صادرات  .5
حمایت تعرفه ای بیشتر نسبت به کاالهای صنعتی  .6

وجود نماد حالل و اهمیت آن در کشورهای مسلمان  .7
وجود مواد اولیه متنوع و مقام اول تولید برخی محصوالت  .8

امکان تولید برخی ماشین آالت مورد نیاز در داخل  .9
وجود نیروهای با سابقه و متخصص در بخش  .10

برنامه ها، سیاستهای راهبردی و اولویتها :
تکمیل طرح های نیمه تمام و بازسازی و نوسازی صنایع کشاورزی قدیمی. 1
هم افزایی بین بنگاه ها از طریق تشکیل خوشه ها، و انجام فعالیت های برون سپاری. . 2
تسری پوشش بیمه های جبران خسارت به زنجیره صنایع غذایی و تبدیلی . 3
بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و تجهیز آنها به فناوری های نوین.. 4
توسعه عملیات پس از برداشت و گسترش ظرفیت انبار های فنی و سردخانه ها. 5
تالش برای اعمال نرخ ترجیحی سود تسهیالت های صنایع تبدیلی . 6
هماهنگی با سایر زیربخش ها برای تکمیل زنجیره فرایند تولید تا مصرف. 7
توجه ویژه به فرآوری محصوالت مهم و اساسی و همچنین حمایت از برندسازی . 8
ایجاد توازن بین ظرفیت های تولید و فراوری محصوالت با توجه به موقعیت مکانی. 9
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جایگاه صنایع غذایی در اسناد فرا دستی کشور 

قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی

ماده 8 قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی ) مصوب 6/10/1379 مجلس شورای اسالمی(:
توســعه و حمایــت از صنایــع کوچــک تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی و صنایــع روســتایی در چارچوب سیاســت های 

صنعتــی کشــور بــه عهــده وزارت جهاد کشــاورزی اســت 

1. برنامه پنجم : 
بند ب ماده 145: ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی و تکمیلی با مجوز وزارت جهادکشاورزی

مــاده 144 : حمایــت هدفمنــد از اســتقرار و گســترش صنایــع تبدیلــی، تکمیلــی و نگهداری محصوالت اساســی کشــاورزی 
توســط بخــش غیردولتــی در قطب هــای تولیــدی 

تبصره 2 بند  ب ماده 145: تعیین تعرفه و شرایط واردات فراورده های غذایی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی

2. قانون افزایش بهره وری :
مــاده 6 : تکلیــف دولــت در خصــوص واگــذاری وظایــف تصدی گــری در راســتای حمایــت از صنایــع تبدیلــی وتکمیلــی 

کشــاورزی
ماده 19 : به منظور افزایش تولید وایجاد اشتغال ، ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی 

مــاده 20: بــه دولــت اجــازه داده شــده اســت بــرای تامیــن منابــع مالــی طرحهــای صنایــع تبدیلــی، تکمیلــی ونگهــداری 
کشــاورزی میــزان اعتبــارات بانــک کشــاورزی را افزایــش دهــد 
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دالیل تمركز صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی:

1. تامیــن امنیــت غذایــی بــه عنــوان یکــی از وظایــف اصلــی در قانــون وزارت جهــاد کشــاورزی گنجانــده شــده 
اســت قطعــا برنامــه ریــزی جهــت تحقــق ایــن امــر مهــم فقــط بــا نگــرش جدیــد از کشــاورزی مــدرن کــه 
توســط فائــو تعریــف شــده و شــامل تولیــد؛ فــرآوری، نگهــداری و توزیــع محصــوالت کشــاورزی یعنــی از 

ــد.  ــر می باش ــردد امکان پذی ــفر می گ ــا س ــه ت مزرع

2. صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی ماهیتــاٌ نوعــی فعالیــت کشــاورزی بــه عبــارت دیگــر اغلــب صنایــع تبدیلــی بــا 
توجــه بــه تنــاوب تولیــد محصــوالت کشــاورزی در زمانبندی هــای فصلــی ســال فعالیــت خــود را بیشــتر 
یــا کمتــر می کننــد لــذا در مقطعــی از ســال و فصــول مشــخص ایــن صنایــع نیازمنــد توجــه ویــژه هســتند 
از جملــه مرحلــه خریــد مــواد اولیــه در مرحلــه برداشــت محصــول، پــس طبیعــی اســت کــه وزارت متبــوع 
)بخــش کشــاورزی( در ایــن موضــوع آگاهــی بیشــتری داشــته می توانــد بــه تخصیــص منابــع اعتبــاری در 

موقــع لــزوم اقــدام نمــوده صنعــت مربوطــه را حمایــت کنــد 

3. صنایــع تبدیلــی کشــاورزی تکمیــل شــده زنجیــر تولیــد و ارتباط دهنــده و کامل کننــده پیوندهــای پســین 
و پیشــین فعالیت هــای کشــاورزی، صنعتــی و خدماتــی اســت قــرار گرفتــن ایــن صنعــت در جایــگاه واقعــی 

خــود می توانــد بــه شــکوفایی بخــش کشــاورزی ســایر بخش هــا بیانجامــد. 

ــش بخــش کشــاورزی  ــاٌ نق ــی قطع ــارت جهان ــازمان تج ــا س ــتن ب ــی و پیوس ــای جهان ــه بازاره 4. در ورود ب
اجتناب ناپذیــر اســت و وجــود صنایــع غذایــی در ایــن بخــش می توانــد نقــش آنــرا بیشــتر تقویــت نمایــد. 
ــع  ــرآوری شــده )صنای ــه محصــوالت ف ــی کلی ــر اســت کــه در اســناد ســازمان تجــارت جهان ــه ذک الزم ب

ــده اســت(.  ــی در بخــش کشــاورزی لحــاظ گردی غذای
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5. تجــارب کشــورهایی کــه توســعه و حمایــت از صنایع غذایــی در وزارت کشــاورزی آنهــا اســت مبیــن ضــرورت 
پیوســته بــودن ایــن دو در کنــار هــم اســت برخــی از ایــن کشــورها عبارتنــد از: مالــزی، آمریــکا، انگلســتان، 
اندونــزی، فیلیپیــن، کــره جنوبــی، ژاپــن، ســری النــکا، اســترالیا، ارمنســتان، دانمــارک، پاکســتان، ســوئد، 

کامبــوج، روســیه، ایرلنــد، فرانســه، آلمــان، برزیــل، نیوزلنــد، ترکیــه

6. وجــود دفتــر تخصصــی صنایــع غذایــی در ســتاد وزارت و نیــز وجــود تشــکیالت مناســب بــرای ایــن امــر 
در ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ها و حتــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها و وجــود مراکــز 
تحقیقاتــی بخــش کشــاورزی متناســب بــا نیــاز فــرآوری و صنایــع مرتبــط بــا ایــن محصــوالت داشــته باشــد 

ــد.  ــی می باش ــری صنایع غذای ــرای تولی گی ــن بخــش ب ــازات ای از امتی

ــه  ــواد اولی ــی در م ــع تبدیل ــرآوری شــده در کارخانجــات صنای ــام شــده محصــوالت ف 7. درصــد قیمــت تم
کشــاورزی کــه لزومــاٌ می بایســت دارای واریتــه مناســب باشــد تشــکیل می دهــد ایــن موضــوع، برنامه ریــزی 
و سیاســت گذاری متمرکــز را در یــک وزارتخانــه بــه هــدف تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه قیمــت تمــام 
شــده واریتــه مناســب بــرای فــرآوری، اســتقرار صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی در قطب هــای عمــده محصــوالت 
ــا توجــه بــه فســاد پذیری ســریع آنهــا و  کشــاورزی بــه منظــور جلوگیــری از حمــل و نقــل مــواد اولیــه ب

گســترش کشــت و صنعت هــا در مناطــق مســتعد بیــش از پیــش ضــروری می نمایــد.





12-2-معرفی 
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محسن احتشام
)تروند زعفران(

مدیر نمونه واحد 
صنایع تبدیلی و تکمیلی 

)باغی(

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / قاین
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 58 سال  
برند سازی  و  استاندارد سازی، درجه بندی،  بسته بندی،     عملکرد:  
صادرات  زعفران، زرشک و سایر فرآورده های گیاهی مفید – تولید نوشیدنی 

انار و زرشک  

شاخص ها:

تولید محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی. 1
امریکای . 2 و  اروپایی  از جمله  مختلف  به کشورهای  صادرات محصوالت 

شمالی
بردارن . 3 بهره  با  علمی  و  مناسب  ارتباط  طریق  از  ارزش  زنجیره  ایجاد 

منطقه و ادامه فرآیند تا شبکه داخل کشور و صادرات.
دارابودن کادر فنی مجرب و متخصص برای تولید محصوالت صادراتی. 4
مشارکت در تولید در منطقه و بهینه سازی فرایند تولید . 5
و . 6 تولید  فرآیند  بهبود  جهت  در  برداران  بهره  آموزش  به  ویژه  اهتمام 

برداشت محصوالت به صورت بهداشتی و در جهت تولید کیفی
برندسازی و صادرات محصوالت و جایگزینی با خامفروشی خصوصا در . 7

بخش صادرات 
دارا بودن آزمایشگاه آکرودیته فعال. 8
دارا بودن بخش بازرگانی قوی و فعال. 9

توجه ویژه به تحقیق و توسعه و برنامه های مناسب با شرایط بازار. 10
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ناصر ارشدی
)دشت ارم فارس(

مدیر نمونه واحد 
واحد صنایع تبدیلی و 

تکمیلی )زراعی(

 استان/ شهرستان:  فارس / سپیدان
سطح تحصیالت: کارشناسی ارشد

سن: 69 سال  
   عملکرد:  تولید کنسرو و کنسانتره گوجه فرنگی با کیفیت صادراتی

شاخص ها:

به کارگیری تیم کارشناسی متخصص در راستای تولید کیفی. 1
طراحی مناسب فرآیند تولید و استفاده مناسب از اتوماسیون در . 2

خط تولید 
دارا بودن کیفیت تولید باال با قابلیت صادرات به کشورهای اروپایی. 3
توجه به تحقیق و توسعه و بهینه سازی فرآیند ها در تولید. 4
5 .)GMP ( دارا بودن شرایط خوب تولید
توجه کافی به مدیریت کیفیت و دارا بودن استانداردهای ملی و . 6

بین المللی 
بهینه سازی مناسب مصرف انرژی در کلیه فرآیندهای تولید. 7
ایجاد فرصتهای شغلی دائم و فصلی در منطقه. 8
رعایت کامل مسائل بهداشت و ایمنی در واحد تولیدی.. 9

دارا بودن واحد تحقیق و توسعه فعال. 10
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قدرت حاج نوری
)شرکت ناب پروتئین مهر(

مدیر نمونه واحد 
واحد صنایع تبدیلی و 

تکمیلی )دامی(

 استان/ شهرستان:  اردبیل / اردبیل
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 53 سال  
   عملکرد:  دارا بودن زنجیره تولید و تبدیل گوشت مرغ 

شاخص ها:

توجه کامل به اصول علمی و بهداشتی تولید. 1
مطابق . 2 تولید  خط  در  اتوماسیون  و  آالت  ماشین  از  مناسب  استفاده 

استانداردهای روز دنیا
دارابودن زنجیره تولید و توجه به کیفیت مناسب محصول نهایی. 3
بازار . 4 نیاز  به  توجه  نیز  و  محصول  صادرات  برای  مناسب  ریزی  برنامه 

داخل کشور
آموزش و باز آموزی مستمر پرسنل جهت حفظ کیفیت محصول تولیدی. 5
به کارگیری و دارا بودن تیم کارشناسی قوی در تمامی فرآیندهای تولید . 6
توجه به پتانسیل های استانی و نیازهای ملی و منطقه ای . 7
8 .) GMP ( دارا بودن شرایط خوب تولید
رعایت مناسب مسائل زیست محیطی در فرآیند تولید. 9

دارا بودن شبکه پخش مویرگی و فروشگاه های زنجیره ای. 10
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محمدرضا فیاض
)بهار رز  چناران- عالیس(

مدیر نمونه واحد 
واحد صنایع تبدیلی و 

تکمیلی )لبنی(

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / مشهد
سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 56 سال  
   عملکــرد:  تولیــد فرآورده هــای لبنــی بالــغ بــر 130000 تــن – تنــوع 

تولیــدات و بســته بنــدی

شاخص ها:
تولید محصوالت کیفی و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی. 1
2 .)R&D(دارا بودن بخش تحقیق و توسعه قوی و کارآمد
هدف گذاری تولید و عرضه محصوالت کیفی مطابق با نیازهای داخلی و . 3

صادراتی
4 .GMP رعایت شرایط خوب تولید از طریق رعایت کلیه فاکتورهای
آموزش و بازآموزی مستمر و به روز کلیه پرسنل از طریق بخش آموزشی . 5

قوی در مجموعه
دارا بودن صادرات و حفظ و توسعه بازارهای صادراتی. 6
تمامی . 7 رعایت  و  تولید  فرآیندهای  کلیه  در  کیفیت  مدیریت  به  توجه 

HACCP پروتکل های
در . 8 مشارکت  ایزوها،  اخذ  با  مدیریت  المللی  بین  استانداردهای  رعایت 

تدوین استانداردهای ملی
ــی و . 9 ــای داخل ــاز بازاره ــه نی ــه ب ــوالت و توج ــد محص ــوع در تولی  تن

منطقه ای
ایجاد اشتغال پایدار در منطقه تولید.. 10
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هوشنگ بهرامی
)فرآورده های غذایی ماهور(

مدیر نمونه واحد 
واحد صنایع تبدیلی و 

تکمیلی )شیالتی(

 استان/ شهرستان:  اصفهان / اصفهان
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن: 56 سال  
   عملکرد:  تولید غذاهای آماده و نیمه آماده و منجمد

شاخص ها:

تــالش در جهــت تولیــدات بــا کیفیــت مناســب و متناســب بــا نیــاز . 1
ر ا ز با

دارا بودن بخش کنترل کیفی و آزمایشگاه فعال. 2
به کارگیری نیروهای متخصص کارشناسی در فرآیند تولید. 3
توجه کافی به آموزش و بازآموزی پرسنل فنی مجموعه. 4
تنوع تولید با توجه به نیازهای بازار . 5
تحقیق و توسعه در راستای نیاز بازار. 6
ــی و لحــاظ . 7 ــده نهای ــا مصــرف کنن ــی ت ــودن سیســتم ردیاب دارا ب

ــوالت  ــت محص ــاع کیفی ــت ارتق ــدگان جه ــرف کنن ــرات مص نظ
ــدی. تولی

برند سازی از طریق کیفی سازی محصوالت . 8
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محمد خدابخشی         

شرکت تولید آرد کنگان

  استان/ شهرستان: سیستان و بلوچستان / زاهدان
  سطح تحصیالت: کارشناس

  سن:  67 سال  
   عملکرد:    توسعه فضای کسب وکار در استان سیستان و بلوچستان 

شاخص ها:

استفاده از تکنولوژی مدرن . 1
کیفیت آرد تولیدی . 2
همکاری گسترده با تشکل های صنفی آسیابانی ونانوایی . 3
تنوع در تولید انواع آرد. 4
ــه حــد اقــل رســاندن ضایعــات . 5 ــا کیفیــت و در نتیجــه ب ــه آرد ب ارائ

نــان.
ایجاد اشتغال.. 6
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گل محمد بامری         

صادرکننده نمونه
 گیاهان دارویی 

)شیرین دارو(

 استان/ شهرستان: فارس / شیراز
سطح تحصیالت: کارشناسی

سن:  56 سال  
   عملکرد:    تولید و صادرات فرآورده های شیرین بیان 

شاخص ها:

در حوزه تولید : تولید قریب به 2.000  تن عصاره )پودر و جامد (  . 1
شیرین بیان در سال   )دو هزار تن ( 

در حوزه مصرف مواد اولیه :  مصرف بالغ بر    14.000  تن ریشه . 2
طبیعی و مرطوب گیاه شیرین بیان در سال   )چهارده هزار تن ( 

در حوزه فروش و صادرات محصول :  قریب به 1.500 تن صادرات  . 3
در سال    )هزارو پانصد تن ( 

ارز آوری از محل صادرات :   قریب به 7 میلیون دالر در سال  ) . 4
هفت میلیون دالر ( 

مقاصد صادراتی :   کشورهای اروپائی علی الخصوص آلمان. 5
- امارات متحده عربی 
- آسیای جنوب شرقی
و دیگر کشورها.......   
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جواد فشنگچی بناب

صادرکننده نمونه 
فرآورده های غالت 

 استان/ شهرستان: آذربایجان شرقی / بناب
سطح تحصیالت: دیپلم

سن:  56 سال  
   عملکرد:    تولید 600 تن آرد در روز با کیفیت باال و تنوع محصول 

                   کسب مقام اول صادرات آرد گندم در سال 1396 در کشور 

شاخص ها:

احداث و راه اندازی کارخانه مدرن جدید آرد با ظرفیت 600 تن . 1
در روز 

راه اندازی کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت 750 تن در روز. 2

راه اندازی واحد گونی بافی جهت تکمیل زنجیره به ظرفیت 100 . 3
هزار تخته در روز

راه اندازی واحدهای تولید نان سنتی زنجیرهای در استان از آرد . 4
کامل گندم و ارائه نان با کیفیت 

به . 5  1396 سال  در  تن  هزار   32 میزان  به  آرد  صادرات 
ارزش8/800/000 تقریبی 8 میلیون و هشتصد هزار دالر 

ایجاد اشتغال برای 350 نفر به صورت مستقیم . 6

 کسب مقام اول صادرات آرد در کشور در سال 1396 از محل ورود 7. 
موقت گندم
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یونس زارعی       

سیلوی نمونه 
آرمان توسعه غرب 

 استان/ شهرستان: کردستان / قروه  
سطح تحصیالت: کارشناسی             

سن:  56 سال  
   عملکرد:  استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا از )کشور کانادا( 

                  تخلیه روزانه حدود 400 کامیون در نتیجه رضایت مندی کشاورزان 

شاخص ها:
استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا از )کشور کانادا(. 1
تخلیه روزانه حدود 400 کامیون نتیجه رضایت مندی کشاورزان. 2
سیستم یکپارچه توزین و صدور سند خرید گندم همزمان و بالفاصله پس از تخلیه. 3
جلوگیری از ورود گندم های غیراستاندارد، وارداتی و دارای رطوبت غیر استاندارد که . 4

منشاء آفت و آلودگی است
نظارت دقیق و مستمرتوسط دو تیم مجرب قبل از ورود کامیون حامل گندم به داخل . 5

سیلو، در هنگام تخلیه بر روی حفره تخلیه پس از تجزیه آزمایشگاهی، تجزیه دقیق 
در آزمایشگاه توسط مسئول فنی و یک نفر کارشناس دستیار مسئول فنی به طوری 
که پس از ده سال فعالیت تا کنون مغایرت افتی و کیفی با سایر مراکزی که گندم ها را 

حمل و انتقال شده اندنداشته اند.
استقرار سیستم توزین یکپارچه و دیجیتال بدون دخالت دست . 6
دست یافتن به روش مطلوب نگه داری گندم در سیلو به طوری که تاکنون هیچگونه . 7

آلودگی و آفتی در گندم ها مالحظه نشده است.
به علت دقت در عملیات خرید )عدم خرید گندم سنوات گذشته ـ خارجی و دارای . 8

نگهداری  قابل  طوالنی  مدت  برای  گندم ها  ای  دغدغه  کمترین  بدون  باال(  رطوبت 
می باشند به طوری که پس از تخلیه سیلو، نیازی به ضد عفونی نیز نمی باشد و از 
هیچگونه سمی چه قبل از خرید در زمان خالی بودن سیلوو چه پس از پر  شدن آن ها 

استفاده نمی شود.
آسفالت و بتون ریزی تمامی فضاهای بین سیلوها و محیط اطراف آنها برای جلوگیری . 9

از هرگونه آلودگی گندمها 
تجهیز مرکز  به سیستم روشنایی کامل داخل محوطه و دوربین های مدار بسته. 10
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مرتضی باقری  

مرکز خرید نمونه
 اتحادیه شهرستان رزن  

 استان/ شهرستان: همدان / رزن  
سطح تحصیالت: کارشناسی             

سن:  43 سال  
   عملکرد:  

1- احداث 2 باب انبار تمام مکانیزه به ظرفیت 60 هزار تن در سطح شهرستان رزن 
2-  خرید مقدار 11 هزار تن گندم با رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل خرید 

3-  عدم کسری گندم در سنوات اخیر 

شاخص ها:

1-کنترل کمی و کیفی خرید و تحویل گندم 
2- تجهیز مرکز خرید 
3- عدم کسری گندم 





13- کمیته فنی بخش
محصوالت گواهی شده 

سالم و ارگانیک
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13. کمیته فنی محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک

13-1- سیمای کشاورزی ارگانیک در دنیا و ایران

 اخرین آمارهای رسمی درخصوص وضعیت کشاورزی ارگانیک )انتشار یافته در سال 2016 میالدی(، نشان می دهد که 
172کشور در این زمینه در حال فعالیت هستند. در این بین قاره امریکای شمالی دارای 3.1، اروپا 11.6، امریکای التین 6.8، 
آفریقا 1.3 و اقیانوسیه 17.3میلیون هکتار اراضی کشاورزی ارگانیک می باشند. در سال 2016، سهم تجارت ارگانیک معادل 
80 بیلیون دالر و تعداد کشورهای دارای مقررات ارگانیک 87 کشور بوده است. سطح کل اراضی تحت پوشش ارگانیک دنیا 
معادل 43/7میلیون هکتار و معادل 0.99درصد کل اراضی کشاورزی جهان است. جدول شماره 40، ده کشور اول دنیا را در 

خصوص سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک نشان می دهد. 

جدول شامره 40- کشور های برتر دنیا به لحاظ  سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در سال 2016

سطح زیر کشتنام کشورردیف
)میلیون هکتار(

17.2استرالیا1

3.1آرژانتین2

2.2امریکا3

1.9چین4

1.7اسپانیا5

سطح زیر کشتنام کشورردیف
)میلیون هکتار(

1.4ایتالیا6

1.3اروگوئه7

1.1فرانسه8

1آلمان9

0.9کانادا10
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ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــعه و س ــر توس ــور ها،به ام ــد از کش ــادل 79 درص ــیایی مع ــور آس ــر 37 کش ــال های اخی در س
ارگانیــک توجــه نموده انــد. کشــور چیــن بــا 1.9 بزرگتریــن کشــور تولیــد کنننــده در آســیا و درردیــف چهــارم جهانــی 
ــد  ــعه رش ــد توس ــترین درص ــیه بیش ــد و روس ــد هن ــه مانن ــورهای منطق ــی از کش ــر در برخ ــال های اخی ــت  در س اس
ــزان 300 درصــد  ــه می ــد ب ــن رش ــه ای ــه طوری ک ــود، ب ــان مشــاهده می ش ــال 2011 کل جه ــه س ــک نســبت ب ارگانی
نســبت بــه ســال 2011 را شــامل مــی شــود. جــدول شــماره 41 آمــار نظــام ارگانیــک جهــان را در بخــش کشــاورزی و 

ــد. ــان می ده ــا نش ــایر بخش ه ــن س همچنی

جدول شامره 41- نظام ارگانیک جهان

واحد نام بخشردیف

37.44 میلیون هکتاراراضی طبیعی و بکر1

43222 هکتارآبزی پروری2

62589 هکتارجنگل3

8112 هکتاراراضی قرق غیرکشاورزی4

1507 هکتارسایر فرایندها5

43.60 میلیون هکتاراراضی کشاورزی6

81220172 هکتارجمع کل
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   براســاس آمــار و اطالعــات ســند ملــی توســعه کشــاورزی ارگانیــک ایــران، کشــور ایــران از منظــر پتانســیل تبدیــل 
اراضــی کشــاورزی بــه ارگانیــک، بــه دلیــل ویژگی هــا و مزایــای ناشــی از نظــام کشــاورزی مبتنــی بــر تولیــدات روســتایی، 
ــای  ــد فعالیت ه ــی توان ــی و... م ــی، باغ ــان، زراع ــی، آبزی ــی دام ــوع اقلیمــی و محصول ــن تن ــم چنی ــم، عشــایری و ه دی
ــران  ــاس ای ــن اس ــد. برای ــته باش ــان داش ــک در جه ــد محصــوالت ارگانی ــروع و حضــور در تولی ــرای ش گســترده ای را ب
می تواندجــز 12 کشــوربرتر دنیــا قــرار گیــرد. ایــن پتانســیل در بیشــتر اســتان های کشــور از جملــه کرمــان، خراســان، 
لرســتان، فــارس، خوزســتان، کهگیلویــه وبویــر احمــد، چهــار محــال بختیــاری، قزویــن و... در طیــف وســیعی از محصوالت 
بــه چشــم می خــورد بــه طــوری کــه بــا برنامه ریــزی و حمایــت مناســب، بخــش کشــاورزی می-تــوان ســهمی بزرگــی 
از محصــوالت صادراتــی از قبیــل خشــکبار )بــادام، گــردو، پســته و..( میــوه )انــار، زیتــون، خرما،ســیب درختــی، هندوانــه، 
مرکبــات و..( محصــوالت دریایــی )خاویــار، میگــو( محصــوالت دامــی )عســل، لبنیــات، گوشــت، پوســت، روده، پشــم( زیره 

و زعفــران را بــه صــورت ارگانیــک بــه جهــان عرضــه نمایــد. 
بــرای تحقــق ایــن چشــم انــداز و بــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت توســعه کشــاورزی ارگانیــک در ایــران، در ســال 1388 
اولیــن ســند راهبــردی توســعه کشــاورزی ارگانیــک کشــور در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی تدویــن و 
ابــالغ شــد. بــه تبــع آن تالش هــای مســتمری و البتــه ناکافــی بــرای توســعه کشــاورزی ارگانیــک و تکمیــل زنجیره هــای 
ارزش ایــن صنعــت در قالــب برنامه هــای تحقیقاتــی، ترویجــی و آموزشــی و نیــز اجرایــی بــرای محصــوالت مختلــف از 
جملــه انــار، پســته، زعفران،عســل، ریتــون، ســیب درختــی، گیاهــان دارویی،کشــمش، خرمــا و.. در مناطــق مختلف کشــور 

شــروع شــد.
 ایــن فعالیت هــا در قالــب برنامه هــای محــوری و کلیــدی از جملــه برنامــه محــوری ترویــج و توســعه کشــاورز ی ارگانیــک 
ــگ در  ــای توســعه کشــاورزی ارگانی ــد وپروژه ه ــای تولی ــرد تخصصــی IPM.FFS، برنامه ه ــا راهب ــج ب ــت تروی در معاون
ــاد  ــازمان-های جه ــی و س ــی و تحقیقات ــی، ترویج ــات آموزش ــایر موسس ــی و س ــه باغبان ــی از جمل ــای اجرای معاونت ه
کشــاورزی اســتان های کشــوربا مشــارکت بخش  هــای مختلــف غیردولتــی، انجمن هــا و نهادهــای دانشــگاهی و مردمــی 
ــایر  ــی نیزدرس ــای مکمل ــات، فعالیت ه ــن اقدام ــا ای ــان ب ــت. همزم ــدت یاف ــره ش ــب و خب ــاورزان داوطل ــه کش از جمل
نهادهــا وســازمان های مرتبــط شــکل گرفــت، از جملــه اســتقرار زنجیره هــای نظــام گواهــی شــامل تصویــب اســتاندارد 
ملــی ارگانیــک بــه شــماره 11000، ایجــاد موسســات بازرســی ارگانیــک مبتنــی براســتاندارد ملــی درســازمان اســتاندارد 
17020، طراحــی و همزمــان اجــرای برنامه  هــای ویــژه ترویجــی، آموزشــی، اطــالع رســانی و فرهنــگ ســازی در قالــب 
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برنامه هــای مختلــف رســانه ای و جشــنواره های منظــم ســالیانه درتهــران و اســتان-ها توســط معاونــت ترویــج کشــاورزی، 
ــود کــه منجــر  ــد ب ــن فراین ــی در ای ــه اقدامــات تحول ســازمان تعــاون روســتایی، شــهرداری و بخــش خصوصــی ازجمل
بــه ایجــاد مــوج بــرای توســعه کشــاورزی ارگانیــک در کشــور شــده و باعــث شــد کــه ســطح ارگانیــک کشــور از ســطح 
ــار در ســال 2011 برســد و در ســال 2016  ــدد 43332 هکت ــه ع ــالدی ب ــت شــده در ســال 2007می ــاری ثب 15 هکت
بــا محاســبه 22850 اراضــی ارگانیــک حاصــل از تبدیــل اراضــی طبیعــی )وحشــی( و 11601هکتــار اراضــی کشــاورزی 
ارگانیــک درمجمــوع دارای 34451 هکتــار اراضــی ارگانیــک بــوده و در ســال های اخیــر تــا مــرز 100.000هکتــار توســعه 

یابــد کــه منجــر شــده اســت رتبــه ایــران در رده هــای میانــی جهــان قــرار گیــرد.
ــه تاکیــدات مصــرح  ــا توجــه ب   عــالوه برفعالیت هــای انجــام شــده درزمینــه توســعه کشــاورزی ارگانیــک در کشــور، ب
قانونــی در خصــوص تضمیــن کیفیــت محصــوالت کشــاورزی براســاس اســتانداردها و ضوابــط حــد مجــاز آالینده هــای 
)تولیــد محصــوالت گواهــی شــده ســالم( در برنامه هــای پنــج ســاله پنجــم و ششــم و بــه خصــوص ابــالغ طــرح ملــی 
ــی  ــورای عال ــه ش ــن جلس ــه پانزدهمی ــاورزی )مصوب ــول کش ــت محص ــا در هش ــش آالینده ه ــالمت و کاه ــن س تامی
ســالمت وامنیــت غذایــی کشــوردر1396(، برنامــه راهبــردی ویــژه ای بــرای ارتقــای ســالمت وکاهــش میــزان آالینده هــا 
ــا چشــم انداز دو میلیــون هکتــار در محصــوالت و مناطــق  ــده ســموم وآفت کش هــا در محصــوالت مختلــف و ب وباقی مان
ــه اجــرای برنامه هــای دفتــر محیــط زیســت وســالمت غــذای  مختلــف پیگیــری مــی شــود کــه از جملــه مــی تــوان ب
ــوالت  ــد محص ــعه تولی ــج و توس ــوری تروی ــه مح ــات، برنام ــظ نبات ــازمان حف ــه IPM س ــاورزی، برنام ــاد کش وزارت جه
گواهــی شــده بــا راهبــرد IPM.FFS درســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج، برنامــه راهبــردی موسســات تحقیقاتــی از 
جملــه گیاهپزشــکی، خــاک و آب کشــور و ســایر پروژه هــای موضوعــی و محــوری در زمینــه تامیــن ســالمت محصــوالت 
ــن برنامه هــا  ــت ای ــر ماموری ــف ســتادی و اســتانی جهــاد کشــاورزی اشــاره کــرد. در دو ســال اخی در بخش هــای مختل
بــرروی 15 محصــول دارای ریســک ســازماندهی شــده و درحــال اجــرا است.شناســنامه دارنمودن کلیــه کشــاورزان تولیــد 
کننــده محصــوالت، تامیــن ســالمت محصــوالت کشــاورزی محصــوالت منتخــب از شــروع تولیــد تازمــان عرضــه براســاس 
ســازوکار همــکاری بیــن بخشــی دروزارت جهــاد کشــاورزی، توانمندســازی بهــره بــرداران تحــت پوشــش ســطح اجــرای 
طــرح وبســته بنــدی، لیبــل گــذاری وعرضــه محصــوالت کشــاورزی گواهــی شــده براســاس ســازوکار همــکاری بیــن 

بخشــی از مهمتریــن ماموریت هــای تعییــن شــده در ایــن طــرح هســتند. 
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معاونت ترویج

300

مهدی جاللی اطربی 

تولیدکننده نمونه 
 محصول گواهی شده زراعی 

 استان/ شهرستان: مازندران / نکا   
سطح تحصیالت:

سن: 42 سال  
   عملکرد: 4760 کیلوگرم 

شاخص ها:
1( کسب مهارت، دانش و اقدام عملی در استقرار ضوابط و دستورالعملهای فرایندی و ضوابط 
محصولی تولید محصول گواهی شده بر اساس استاندارد ملی 11000 ارگانیک در تولید 
محصوالت کشاورزی در سطح دو هکتار شالیزار در محصول برنج به عنوان محصول کلیدی، 

اقتصادی و مهم سبد غذایی کشور 
2- رعایت شاخصها و مالکهای اصلی ارگانیک ملی در خصوص حدود مرزی مزرعه، حفظ 
تنوع زیستی،مدیریت صحیح منابع طبیعی در کشاورزی، نهاده های ورودی،تولیدات موازی و..
3- رعایت شاخصها و مالکهای استاندارد ملی ارگانیک در بخش مدیریت تغذیه و حاصلخیزی.

4- انجام اقدامات محلی و کاربرد دانش بومیدر بخش مدیریت تغذیه و حاصلخیزی براساس 
ضوابط تولید ارگانیک.

5- رعایت شاخص و مالکهای اصلی مدیریت حفاظت از محصول براساس ضوابط تولید 
ارگانیک در بخش مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز 

6- انجام اقدامات محلی و کاربرد دانش بومی در بخش مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز.
7- رعایت شاخص و اقدامات الزامی در مدیریت بعد از مزرعه شامل بسته بندی، جابه جایی، 

انبارداری و... محصول براساس ضوابط استاندارد ملی ارگانیک.
8- دارا بودن مستندات حقوقی ازجمله گزارشهای بازرسی دورهای ارگانیک براساس استاندارد 
11000، استاندارد ملی برنج، مستندات وشناسنامه فنی مزرعه از جمله نتایج آزمایشگاهی 
در مورد باقی مانده سموم شیمیایی، نیترات،عناصر سنگین، پایش اب و خاک و گیاه، ثبت 

تغییرات مزرعه، مدیریت تولید و...
9-شرکت مستمر در برنامه ترویجی IPM/FFS، ارتباط مستمر با مراکز آموزشی، تحقیقاتی.
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سی و سومین دوره انتخاب
و معرفی منونه های ملی

بخش کشاورزی

علی جوشقانی

تولیدکننده نمونه 
 محصول گواهی شده باغی

 استان/ شهرستان: تهران  / دماوند   

سطح تحصیالت:  زیر دیپلم               

سن:  58 سال  

  عملکرد: 11200 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:
1( شرکت در دوره ها، کسب مهارت، دانش و اقدام عملی دراستقرار ضوابط و دستورالعملهای 
فرایندی و ضوابط محصولی تولید محصول گواهی شده به صورت مستمر از سال 1386 تاکنون 

.)IPM/FFS (در برنامه ترویج تولید محصول سالم وارگانیک کشور
استاندارد  با  فرایند  و  محصول  انطباق  تایید  گواهی  اخذ  ملی،  شناسه  کد  دارابودن   )2
14881عملیات صحیح کشاورزی )GAP(و استاندارد تشویقی در محصول سیب در سطح 5 

هکتار به عنوان محصول کلیدی، اقتصادی و مهم سبد غذایی کشور.
تولید  جامع  مدیریت  درخصوص  گپ  ملی  استاندارد  کلیدی  والزامات  شاخصها  رعایت   )3

محصوالت باغی.
4( رعایت شاخصها و الزامات استانداردملی دربخش مدیریت خاک، تغذیه، حاصلخیزی، مدیریت 

آب و آبیاری.
5( رعایت شاخص و الزامات اصلی مدیریت حفاظت از محصول براساس ضوابط IPM به ویزه 
اقدام برمبنای مونتیورینگ و پیش اگاهی و کنترل بیولوژیک در بخش مدیریت آفات بیماری ها 

و علف های هرز.
کاربرد صحیح  و  نگهداری  انبار،  درانتخاب،  ملی  استادارد  اصلی  الزامات  و  رعایت شاخص   )6

نهاده ها در واحد تولیدی. 
7( رعایت شاخص و الزامات اصلی استاندارد در رعایت بهداشت حرفه ای کشاورزی و شغلی و  

بهداشت محیطی در باغ.  
8( دارا بودن مستندات حقوقی از جمله گزارشهای بازرسی براساس استاندارد ملی، شناسنامه 
عناصر  نیترات،  مانده سموم شیمیایی،  باقی  مورد  آزمایشگاهی در  نتایج  از جمله  مزرعه  فنی 

سنگین، پایش آب و خاک و گیاه،شناسنامه ثبت تغییرات مزرعه، مدیریت تولید و..
مختلف  بخشهای  بازرسی  شرکت  توسط  ملی  استاندارد  با  تولید  فرایند  انطباق  تایید   -9

تحقیقاتی،فنی و ترویجی و حقوقی در محدوده فعالیت 0



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

302

حیدر کریمی

تولیدکننده نمونه 
محصوالت گواهی شده دامی

 استان/ شهرستان: کرمانشاه / جوانرود 
سطح تحصیالت: راهنمایی 

سن: 48 سال  
   عملکرد: 1000کیلوگرم در سال 

شاخص ها:

در  کشاورزی  ترویج  دوره های  در  عملی  اقدام  و  دانش  مهارت،  1-کسب 
موضوع استقرار استانداردها و ضوابط تولید محصول گواهی شده ارگانیک.

2- رعایت شاخصها و الزامات اصلی تولیدعسل برمبنای ضوابط و مقررات 
استاندارد ملی 11000 ارگانیک ایران .

3- رعایت الزامات اصلی استاندارد م لی ارگانیک درپرورش زنبور عسل. 
4- رعایت شاخصها و الزامات اصلی ارگانیک ایران در بخش منابع و منشا 

دام.
5- رعایت شاخصها و الزامات اصلی استاندارد ملی ارگانیک در تغذیه زنبور.

6- رعایت شاخصها و الزامات اصلی استاندارد ملی ارگانیک در بخش درمان 
و دامپزشکی

7-رعایت شاخصها و الزامات اصلی استاندارد ملی ارگانیک در بخش حمل 
و نقل، بسته بندی، نگهداری، عرضه محصول 

8- دارابودن مستندات حقوقی ازجمله گزارشهای بازرسی دورهای ارگانیک 
براساس استاندارد 11000، استاندارد ملی عسل، مستندات وشناسنامه فنی 
محصول از جمله نتایج آزمایشگاهی در مورد باقیمانده آالینده، بار میکروبی
مراکز  با  مستمر  ارتباط   ،IPM/FFS ترویجی  برنامه  در  مستمر  9-شرکت 

آموزشی، تحقیقاتی.








