


وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ویژه نامه سی  و دومین دوره انتخاب، معرفی و تجلیل از 
منونه های ملی بخش کشاورزی 1396

رییس ستاد: اسکندر زند، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دبیر ستاد: کاظم خاوازی، معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دبیرخانـــه منونه هـــای ملـــی بخـــش کشـــاورزی: بهمـــن امیـــری الریجانـــی، مدیـــرکل دفـــر ترویـــج 
دانـــش و فنـــاوری کشـــاورزی

تهیه و تنظیم: دفرت ترویج دانش و فناوری کشـاورزی حسـین پیری، مسـعود پیروشـعبانی، رمضانعلی 
قبالـو، غالمرضـا ضیایـی، سـعید رجاآبـادی، علی اصغـر پالـوج، مسـعود سـیدی نیارس، مریـم خرسوبیگی، 
حمید رضـا گیلـوری، مهـدی تاجیـک، محمد رضا صفابخـش، ابوالفضل ریحانـی، صدیقه بکـوردی، فرزانه 

حسـینی، فرهـاد جواهـری، فریبـا کاظمی ، کامبیز اسـالنی و محمـد رشیفی مقدم.
با همکاری دفرت شـبکه دانش و رسـانه های ترویجی در چاپ و نرش: شـیوا پارسـا نیک، وجیهه سـادات 

فاطمـی، نرگس بهـادر، مرجان کبیری
نظارت و ویراستاری فنی: بهمن امیری الریجانی، مسعود پیروشعبانی

طراح و گرافیست: حمیدرضا منتظری

نارش: نرش آموزش کشاورزی 
شامرگان: 1500 نسخه

سال انتشار: دی ماه سال 1396
 نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، جنب کالنری 108 ، ساختامن وزارت جهاد کشاورزی

)دکر حسابی(، طبقه 11، دبیرخانه ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های ملی بخش کشاورزی کشور



سـی ودومین دوره
انتخـاب و معرفی
ملـی نمونه های 
کشاورزی بخش 

1396
برگزارکننده:

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

با همکاری:
سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

4

کمیته هــای فنــی نمونه هــای بخش کشــاورزی

کمیته فنی زیربخش زراعت و باغبانی  

مسئول کمیته: مهندس غالمرضا ضیایی
اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

آقاسی، شهرزاد
آل محمد، علی امیر

احمدپور، اندیشه
ادیبی، شایگان
اصغری، حبیبه
اطاعتی، مریم

امامی آل آقا، الهه
امامی، محمود

امیری اوغان، حسن
امیری، حمیدرضا

ایامنی، علی
باقری، محمدرضا
بکوردی، صدیقه

بنی فاطمه، سیدمجید
پاد، بهنام

تراهی، عزیز
جعفری، ابراهیم

جاللی، پیامن

جلیلی مقدم، زهرا
حبشی، معصومه

حبیبی، داود
حسین نیا، محمود

حسینی، فرزانه
خرسوبیگی، مریم
خوشکام، صغری
داداشیان، عاطفه

دارابی نژاد، نرسین
داودی، سیدعلی اکرب

دولتخواه، فلورا
رحمتی، میرا
رضایان، رابعه

رمائی، محمدعلی
رمضان زاده، شیده
ریحانی، ابوالفضل
زینانلو، علی اصغر

سادات رسول، سیدعزیزاله

سبزواری، سعید
سلیامنی، محمد
رشافتی، ابراهیم

شهرستانی، سیدعلی
صفری نوده، علی اکرب

ضیایی، غالمرضا
طاهری طریق، صادق
عرب سلامنی، مرتضی

عزیزکریمی، فرامک
عزیزی، اصغر

عزیزی، فرهاد 
علی سعیدی، محمدرضا 

علی محمدی، سیمین 
علی نیا، فرامرز 
فتاحی فر، الهه 
فرجی، مهدی 

فرد، سیمین 
قاسمی، مالک 

کاکاوند، حسین 
کوچکی، احمدرضا 

مجتهد، جواد 
مجدزاده طباطبایی، میرا 

محمدی، علی 
محمدیان، رحیم 
محمودی، مریم 

مداح علی، علی اصغر
مرادی بهجو، علی 
مفیدیان، سیدعلی 

مهدیه، محسن 
واحدی، عادل 

ولی زاده، غالمرضا 
یوسفی، یوسف 
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کمیته فنی زیربخش دام، طیور و آبزیان

مسئول کمیته: مهندس سعید رجاآبادی
اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

آزادی، غضنفر
احسن طهامسبی، علی

احمدی،کامیار
اکربی طارمی، نعمت الله

امیرحاجلو، سعید
انوشیروانی، مریم

ایزدی، علی
بخشی، پرویز

برادران طهوری، هادی
باللی، لیال سادات

پدمرنگ، رقیه
پردل، عزیزاله

پهلوان رشیفی، افشین
پیری ، حسین

تهرانی، فاطمه سادات
مثری، اکرب

حقیقی ،عادل
حیدری، محمدرضا

خرم، سیف الله
دنیایی مربز، مجید

راهنورد، علی
رجاآبادی، سعید
رجایی، فریربز  

رجبی، نادر
رشادت ، حسن
سمواتی، مهدی

صالح زاده، فرهمند
صفابخش، محمدرضا

عبداللهی، داراب
غالمرضا شیرازی، جواد

کارپسند، شهناز
محقق، علیرضا

مقدسی، جعفر
مویدی بنان،عباس

هوشمندی، علی محمد
یاری، علی محمد

اعضای زیر کمیته  تولید کننده 
محصوالت گواهی شده سامل و 

ارگانیک

اصغری، حبیبه
بصیرت، مجید 

بیک وردی، صدیقه 
حیدری، احمد 

خان محمدی، علی 
ریحانی، ابوالفضل 

رشافتی، ابراهیم 
رشیفی مقدم، محمد 

صفری نوده، علی اکرب  
ضیایی، غالمرضا 

عصار، محسن 
کریمی، محمدحسین 
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کمیته فنی زیربخش آب، خاک و صنایع

مسئول کمیته: مهندس سیدمسعود سیدی نیارس
اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

احسان زاده، محسن 

اسداللهی، مجید 

بوستانی ، محسن

بینا، الدن 

تاجیک، مهدی 

توکلی، علیرضا 

حسینیان ، ابوالفضل

خلج، محسن 

دارابی نژاد، نرسین 

رجایی، محمد رضا 

زاده مبارک، علی رضا

سعادت نژاد ، داود 

سکوتی فر، رقیه 

سیدی نیارس، مسعود 

عبدی ، محسن

فالحی، علی 

گرجی، علی

گلشنی تفتی، ابوالفضل 

مستوفی ، محمد رضا

مصاحبی، مهران

مقدم، وحید 

مهرابیان ، حمید رضا

مهرورزان، رزیتا 

نجفی، پریوش

کمیته فنی زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری

مسئول کمیته: مهندس علی اصغر پالوج
اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

احسن پور، عال 

بختیاری، شهاب 

پالوج، علی اصغر 

درویش، امیر کیوان 

رجبی، پروانه

شعبانی عمران، تورج 

قاسمی، علی اصغر
قربانپور، داوود 

کامرانی، کامبیز 
گیلوری، حمید رضا 

لقمانپور، مجید
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 کمیته فنی زیربخش ترویج و تشکل ها

مسئول کمیته: مهندس مسعود پیروشعبانی
اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

ابراهیم نژاد، مهدی

ادیب، مرتضی

اسالنی، کامبیز

اقدسی، سحر

بخشی، اکرب

برقعی، سیدمحمدتقی

بزلی، بهروز

باللی، لیالسادات

بنکدار، طاهره

پرتویی، ودود

پیرو شعبانی، مسعود

پیری حسین

توکلی، لیال

جواهری، فرهاد

جهان پناه، بیژن

حسنی رضا

خان احمدی ناهید

خامنحمدی، علی

دالوند، مهرداد

دهقان، ستار

ذبیحی، رضا

رحیمی، احمد

سهرابی، سهراب

رشیفی اسدی، عباس

ضیایی، غالمرضا

طلوعی، منوچهر

عبداللهی، مالحت

عزیزپور، محمود

فتحی، افراسیاب

قاسمی، رشیده 

قباخلو، رمضانعلی 

ملکی، عباس 

میرمحمدصادقی، مهدی

نارصی، مرتضی

نجفی، میرا 

یزدانی، مریم 

یوسفی، یوسف
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فهرست مطالب
صفحهعنوان

13سخن نخست

14پیام وزیر جهاد کشاورزی

16پیام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

118( رضورت و اهداف انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی

218( فرایند شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های ملی بخش کشاورزی در سال زراعی 1395-96

319( ساختار اجرایی ستاد انتخاب  معرفی منونه های ملی بخش کشاورزی

323-1. وظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی منونه های ملی بخش کشاورزی

323-2. ترکیب کمیته های فنی- تخصصی در سطح ملی

323-2. وظایف کمیته های فنی-تخصصی در سطح ملی

324-3. اعضای کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان

324-4. وظایف کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان

324-5. اعضای کمیته فنی و تخصصی استان

324-6. وظایف کمیته فنی و تخصصی استان

325-7. اعضای کمیته برنامه ریزی و اجرایی در شهرستان

325-8. وظایف کمیته اجرایی انتخاب منونه های کشاورزی در شهرستان

326-9. وظایف کارشناسان ارزیاب

326-10. اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان

326-11. وظایف کمیته شناسایی و معرفی در دهستان

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

527( شاخص های انتخاب در زیربخش های تخصصی

527-1. زراعت و باغبانی

527-2. دام و طیور
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صفحهعنوان
527-3. شیالت و آبزیان

528-4.  امورعشایر

528-5.  منابع طبیعی و آبخیزداری

528-6 . آب، خاک و صنایع کشاورزی

529-7 .  تشکل های بخش کشاورزی

529-8.  ترویج و آموزش

629( بررسی آماری منونه های ملی بخش کشاورزی در سال 1395-96

629-1. وضعیت توزیع کمیته های فنی و تخصصی منونه های ملی

630-1-1. کمیته فنی زراعت و باغبانی )43 رشته( 

631-1-2. کمیته فنی امور دام و طیور و آبزیان )23 رشته(

631-1-3. کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی ) 23 رشته( 

632-1-4. کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری ) 15 رشته(

632-1-5. کمیته فنی آب، خاک و صنایع کشاورزی ) 20  رشته(

634-2.  بررسی روند فرآیند شناسایی و انتخاب منونه های ملی کشاورزی در مقایسه با سال 1395

636-3.  وضعیت پرسشنامه های تحت بررسی

637-4.  تعداد پرونده های دریافتی و تعداد منونه ملی به تفکیک و سهم هر استان

638- 5.  برگزاری جلسات کارشناسی  و تعیین نفرات نهایی 

639-6. توزیع ویژگی های فردی منونه ها

639-6-1. جنس

39 6-6-2.  سطح تحصیالت 

42 6-6-3. سن 

744( کمیته فنی زیربخش زراعت و باغبانی

744-1. سیامی زیر بخش زراعت
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صفحهعنوان
747-2. منونه های ملی زیربخش زراعت

780-3. سیامی زیر بخش باغبانی

784-4. منونه های ملی زیربخش باغبانی

8112( کمیته فنی زیربخش امور دام، طیور و آبزیان

8112-1. سیامی دامپروری

8121-2. سیامی شیالت ایران

8124-3. سیامی دامپزشكی كشور

8128-4. سیامی امور عشایر ایران

8131-5. منونه های زیربخش امور دام، طیور و آبزیان

9160( کمیته فنی زیربخش  ترویج و تشکل ها

9167-1. سیامی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی

9167-2. منونه های زیربخش ترویج و تشکل ها

10196( کمیته فنی زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری

10196-1. سیامی منابع طبیعی و آبخیزداری

10203-2. منونه های زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری

11220( کمیته فنی زیربخش آب، خاک و صنایع

11220-1. سیامی آب، خاک و صنایع

11225-2. منونه های زیربخش آب، خاک و صنایع
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فهرست جداول
صفحهعنوان

33جدول 1( تعداد رشته ها و سهم هر زیر بخش  اجرایی در سال 1396

35جدول2( بررسی شاخص های فرآیند شناسایی و انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی در مقایسه با سال 1395

36جدول 3( توزیع پرسشنامه های تحت بررسی ستاد بر اساس کمیته های فنی و تخصصی در سال 1396

37جدول 4( توزیع پرسشنامه های دریافتی و منونه ملی به تفکیک استان ها و سهم آن ها در سال 1396

40جدول 5( ساعات کار کارشناسی انجام یافته در کمیته های فنی تخصصی مستقر در ستاد 

41جدول 6( توزیع فراوانی پرسشنامه های دریافتی منونه های ملی بخش کشاورزی بر حسب جنسیت در سال 1396

41جدول 7( توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سطح تحصیالت در سال 1396

42جدول 8( توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سن در سال 1396

115جدول 9( میزان تولید، تولید رسانه و مرصف رسانه محصوالت دامی در سال 1395

116جدول 10( عملکرد میزان تولید پروتئین حاصل از محصوالت دامی در سال 1395

116جدول 11( برآورد جمعیت دام كشور در سال 1395

116جدول 12( وضعیت گاوداریهای صنعتی کشور در سال 1395

117جدول 13( تعداد و ظرفیت مرغداریهای صنعتی گوشتی در سال 1395

117جدول 14( تعداد و ظرفیت مرغداریهای صنعتی تخمگذار در سال 1395

117جدول 15( عملکرد تولید گوشت طیور در سال 1395

118جدول 16( عملکرد تولید تخم مرغ در سال 1395

118جدول 17( تولیدگوشت حاصل از سایر ماکیان و مرغ بومی در سال 1395

118جدول 18( وضعیت پرورش کرم ابریشم در سال  1395

119جدول 19( وضعیت زنبورداری در سال 1395

119جدول 20( آمار کارخانجات و کارگاههای خوراک دام در سال 1395

119جدول 21( تعداد و ظرفیت اسمی مراکز جمع آوری شیردر سال 1395

120جدول 22( میزان صادرات محصوالت و فرآورده های دامی در سالهای 1395و1392
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فهرست نمودار ها
صفحهعنوان

196منودار1( تقسیم بندی منابع اراضی کشور

197منودار2( تقسیم بندی درصد نواحی جنگلی کشور

198منودار3( تفکیک میزان جنگل در ادارات کل منابع طبیعی شامل کشور

198منودار4( تفکیک نوع جنگل در شامل کشور

199منودار5( طبقه بندی مراتع کشور

200منودار6( طبقه بندی پدیده های بیابانی کشور

202منودار7( سطوح حوزه های آبخیز کشور

صفحهعنوان
124جدول 23( تست و خونگیری از دام ها به منظور تشخیص و كنرل بیامر ی های مشرك میان انسان و دام

125جدول 24( عملكرد بررسی و مدیریت بیامری های طیور

125جدول 25( عملكرد بررسی و مدیریت بهداشت و بیامری های آبزیان

125جدول 26( عملكرد آزمایش های كنرل كیفی و تشخیص بیامری ها در بخش دولتی

126جدول 27( عملكرد مبارزه با انگل های خارجی دام و پیشگیری از بیامری های انگلی

126جدول 28( عملكرد واكسیناسیون دام ها به منظور پیشگیری از بیامری ها

127جدول 29( نظارت بركشتارگاه ها، مراكز تولید، نگهداری و عرضه ی فرآوردهای دامی و كنرل و سنجش مواد غذایی و باقیامنده ها

221جدول  30(  گزارش عملکرد طرحهای عمرانی آب و خاک منتهی به سال  1395
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توسعه منابع انسانی رسفصلی موفق و رسمایه ای گرانقدر در تحقق اهداف 

بخش کشاورزی است. از گام های نخست در توسعه منابع انسانی افزایش 

توامنندی بازیگران اصلی عرصه تولید یعنی بالغ بر چهار میلیون بهره بردار 

است. ظهور نیروهای توامنند در این بخش که هر ساله در قالب منونه های 

بخش کشاورزی معرفی می شوند نویدبخش وجود توان بالقوه و بالفعل 

ارزشمندی است. این نکته گویای این است که با پشتیبانی و توجه ویژه به 

این بهره برداران، رسیدن به اهداف کالن وزارت جهاد کشاورزی در عرصه 

تولید و تحقق کشاورزی پایدار، چندان دور از واقعیت و دست نیافتنی 

نیست. توجهی هر چند مخترص و نه در حدی که شایسته تالش این 

بهره برداران عزیز است در قالب طرح نظام نوین ترویج نتایج ارزشمندی 

طی دو سال اجرای این طرح فراهم ساخته است.

ارشد در  پژوهشگران مروج  و  پررنگ مروجان، محققان معین  حضور 

کنار بهره برداران، بهره گیری از دانش و فناوری های روز در جهت تقویت 

توامنندی بهره برداران عزیز راه را برای توسعه منابع انسانی کارآمد بیش از 

گذشته فراهم ساخته است و امید است که با تداوم این امر و پشتیبانی 

قابل تقدیر مسئوالن محرم وزارت جهاد کشاورزی شاهد پیرشفت های 

زیادی در این عرصه باشیم. پرواضح است که با تکیه بر اصول سه گانه طرح 

نظام نوین ترویج هر ساله با افزایش چشمگیر منونه های ملی کشاورزی 

مواجه خواهیم بود.

کاظم خاوازی

معاون ترویج  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 

و دبیر ستاد انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی

سخن نخست
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بررسـی رونـد تحـول اقتصادی در جوامـع، گویای نقـش و اهمیت 

ویـژه بخش کشـاورزی در توسـعه پایدار آنها اسـت؛ چـرا که تولید 

بیشـر در بخش کشـاورزی، توسـعه سـایر زیر بخشـهای اقتصادی 

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

فرمایشـات بنیانگذار جمهوری اسـالمی ایران، محور توسـعه است. 

تنـوع بسـیار گسـرده، رشایـط رسزمیـن و منابع در دسـرس، همه 

و همـه بـر ظرفیتهـا و امکانات بالقـوه و بالفعل بخش کشـاورزی 

در سـطحی وسـیع، داللـت دارد؛ بـه طـوری کـه هـم اکنـون با هم 

افزایـی توامنندی هـای داخلـی بـه لطـف خـدای متعـال، ایـران در 

زمینـه کشـاورزی و باغـداری، در برخـی محصـوالت کشـاورزی، 

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

بـه رشایـط سیاسـی و اقتصـادی نظـام بیـن امللـل و نـوع تعامالت 

اقتصـادی ایـران بـا کشـورهای دیگـر، یگانـه راه اسـتقرار ثبـات و 

امنیـت ملـی، تکیـه بـر اقتصـاد مقاومتـی و دسـتیابی بـه امنیـت 

غذایی اسـت.

بخـش کشـاورزی بـه عنـوان رکن اقتصـاد ایـران، بدون تردیـد باید 

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

کـه تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی، در بخـش کشـاورزی و بـا 

افزایـش کمـی و کیفـی تولیـد بـا نـگاه ویژه بـه کشـاورزان نخبه و 

نقش الگویی و آموزشـی آنان محقق خواهد شـد. در همین راسـتا 

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

ظهـور رسـاند وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت. ایـران در حال حارض 

بـه عنـوان یکـی از قدرت هـای برتر تولیـد گندم در جهان شـناخته 

شـده اسـت کـه ایـن موفقیت نشـأت گرفتـه از تالش کشـاورزان و 

پشـتیبانی هـای فنـی و علمـی از آنـان اسـت. در ایـن بیـن، نقـش 

نیـروی انسـانی نخبـه و نهـاد ترویـج کشـاورزی، نقشـی بـی بدیل 

اسـت. بـا توجـه به شـکاف و فاصله زیـاد میانگین تولیـد با منونه-

های ملی کشـوری، وزارت جهاد کشـاورزی با "طراحی و نوسـازی 

نظـام ترویـج کشـاورزی کشـور" و اسـتقرار آن در کل کشـور در 

قالـب "نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی"  از طریـق حضـور مسـتمر 

پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی
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مروجیـن مسـئول پهنـه هـا در عرصـه هـای تولیـدی و ارتبـاط 

مسـتمر بـا کشـاورزان و انتقـال یافتـه هـای نویـن، اقـدام اساسـی 

در خصـوص پـر منـودن ایـن شـکاف و در نتیجـه تحقـق اقتصـاد 

مقاومتـی انجـام داده اسـت. مـرصف بهینـه نهـاده هـا، افزایـش 

راندمـان آبیـاری و کاهـش ضایعـات تولید در محصـوالت زراعی و 

باغـی، کاهـش بار میکروبی و بیامری هـا در دام و طیور و افزایش 

رضیـب بهداشـتی واحدهـای تولیدی و افزایش مشـارکت مردم در 

پـروژه هـای منابـع طبیعی و آبخیـزداری مرهون حضور مسـتمر و 

فعـال عامـالن ترویج بـه ویژه مروجان از یک سـو و نخبگان بخش 

کشـاورزی از سـوی دیگـر اسـت. بـا نـگاه بـه برخـی از مهمریـن 

شـاخص های انتخـاب تولیدکننـدگان منونه بخش کشـاورزی شـامل 

تولیـد محصـول سـامل، افزایـش بهـره وری آب و خـاک، اسـتفاده از 

روشـهای مدیریت تغذیه، حفاظت از خاک، اجرای روشـهای نوین 

آبیـاری و اسـتفاده از بـذر و نهال اصالح شـده تولیـد داخل، متوجه 

می شـویم کـه توفیـق کـم نظیر نخبـگان، حاصـل انطبـاق عملکرد 

آنهـا بـا شـاخص های تعریـف شـده و اسـتاندارد در زیربخش های 

مختلـف کشـاورزی اسـت. هـر کشـاورزان منونـه این اسـت که با 

خالقیـت، تفکـر و عزمـی کامـل، ایـده هـای نـو را بـه کار گرفته و 

منطق کارشناسـی را در تولید، بر اسـاس شـاخص ها و سیاست های 

وزارت جهـاد کشـاورزی، نهادینـه منـوده اند. 

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

وزارت جهـاد کشـاورزی رسـالت خـود می داند کـه از این قهرمانان 

عرصـه تولیـد به نحو شایسـته ای تجلیل به عمـل آورد و به جامعه 

کشـاورزی و در نگاهـی وسـیع تر، بـه مـردم عزیـز ایـران معرفـی 

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

ایـران، سـی و دومیـن دوره تجلیـل از نخبـگان و برگزیـدگان بخش 

کشـاورزی را بـا عزمـی افـزون و محتوایـی غنی تر برگـزار می کنیم.

معرفـی  هـدف  بـا  کشـاورزی  بخـش  هـای  منونـه  انتخـاب 

تولیدکننـدگان و سـایر فعـاالن بخش و تشـویق و حامیـت از آنان، 

در واقـع سـعی در ایجـاد یـک رقابـت سـامل و نیـز ایجـاد انگیـزه 

بـرای مشـارکت در برنامه هـای ترویجی و در نهایـت افزایش تولید 

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

از تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی و جدیت بیشـر کشـاورزان در 

اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های موجود رضورتی انکارناپذیر اسـت؛ 

چـرا کـه ارائـه بـه موقـع خدمـات مـورد نیـاز کشـاورزان بـه ویـژه 

تأمیـن مبوقـع نهاده های تولید، قیمت گذاری مناسـب محصوالت و 

نیـز خدمـات ترویـج کشـاورزی از طریـق تخصیص منابـع اعتباری 

الزم بـرای اسـتقرار کامـل "نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی"، زمینـه 

ترغیـب کشـاورزان بـرای افزایـش کمـی و کیفـی تولیـدات را در 

بخـش کشـاورزی بـه دنبـال خواهد داشـت.

محمود حجتی    
وزیر جهاد کشاورزی    
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بـــه مناســـبت برگـــزاری ســـی و دومیـــن دوره انتخـــاب 

و معرفـــی منونـــه هـــای ملـــی بخـــش کشـــاورزی، بـــر خـــود 

الزم می دانـــم بـــه منایندگـــی از مجموعـــه بـــزرگ تحقیقـــات، 

ـــگران  ـــام تالش ـــه ش ـــور، از هم ـــاورزی کش ـــج کش ـــوزش و تروی آم

عرصـــه اقتصـــاد و حامسه ســـازان ملـــی تولیـــد، صمیامنـــه 

قدردانـــی و ســـپاس گزاری منایـــم. قـــدر مســـلم ســـفره های 

مجاهدت هـــای  مدیـــون  ایرانـــی،  خانواده هـــای  رنگیـــن 

ــه ورزی  ــت، اندیشـ ــون درایـ ــرداران و مرهـ ــبانه روزی بهره بـ شـ

و تالشـــهای مســـتمر و حرفـــه ای همـــه شـــام عزیـــزان اســـت. 

ـــد  ـــی، تولی ـــام امیدبخـــش" اقتصـــاد مقاومت ـــه برکـــت پی امســـال ب

ـــژه  ـــه وی ـــان ب ـــرای ایرانی ـــور ب ـــش روی کش ـــق پی ـــتغال" اف و اش

ــد، نویدبخـــش آینـــده ای  ــای تولیـ ــه هـ شـــام تالشـــگران عرصـ

روشـــن و غرورانگیـــز اســـت. بـــدون تردیـــد نیـــروی انســـانی 

ماهـــر، پیـــرشو و توامننـــد و در یـــک کالم "انســـان توســـعه یافتـــه" 

در راس هـــرم مؤثـــر در تحقـــق ایـــن شـــعار راهـــربدی قـــرار دارد. 

ـــعه  ـــور توس ـــوان مح ـــه عن ـــاورزی ب ـــش کش ـــانی بخ ـــع انس مناب

ـــی در  ـــل توجه ـــش قاب ـــج، نق ـــوزش و تروی ـــب آم ـــایه مکت در س

ـــد. ـــی منای ـــا م ـــی کشـــور ایف ـــت غذای ـــی و امنی ـــق خوداتکای تحق

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

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

نفــوذ و رضیــب پوشــش یافتــه هــای تحقیقاتــی بــه عرصــه هــای 

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

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

کشــاورزی و منابــع طبیعی اســت. اســتفاده از کشــاورزان پیرشو 

و منونــه در فعالیت هــای ترویجــی بــا اهدافــی چــون الگوســازی 

بــرای ســایر کشــاورزان و بهره بــرداران و اســتفاده از تــوان علمــی 

و تجربــی آنــان بــه منظــور اشــاعه نوآوریهــای ســودمند و نیــز 

اطالع رســانی ترویجــی، از جملــه رهیافت هــای رایــج در راســتای 

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

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

پیام معاون وزیر و رئیس 
سازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج کشاورزی
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ــا،  ــج در کشــور م ــاد تروی راســتا یکــی از فعالیت هــای مهــم نه

ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  معرفــی  انتخــاب،  شناســایی، 

ــه  ــان ب ــه از آن ــت ک ــاورزی اس ــش کش ــای بخ ــر منونه ه بی نظی

عنــوان قهرمانــان تولیــد یــاد مــی شــود. بنابــر همیــن مالحظــات 

از حــدود ســه ســال گذشــته طــرح کانون هــای یادگیــری از ســوی 

ایــن ســازمان، بــه متــام اســتانها ابــالغ شــد و واحدهــای تولیــدی 

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

تحقیقاتــی، دانــش و فن آوری هــای نویــن قــرار گرفــت کــه 

خوشــبختانه بــا توفیقــات قابــل مالحظــه ای همــراه بــوده اســت. 

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

ــج  خاصــه کانون هــای خــربگان کشــاورزی و مدیریت هــای تروی

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

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

ــگان کشــاورزی طراحــی  ترویجــی از ظرفیت هــای جوشــان نخب

شــده اقــدام مناینــد و در اولویــت فعالیت هــای حرفــه ای خــود 

قــرار دهنــد. 

خوشـــبختانه بـــا پهنـــه بنـــدی عرصـــه هـــای تولیـــدی 

ــاماندهی بیـــش از  ــاورزی و  سـ ــج کشـ ــن ترویـ ــام نویـ در نظـ

8000 مـــروج مســـئول پهنـــه در رسارس کشـــور و تعییـــن 934 

ـــاورزی  ـــاد کش ـــز جه ـــش از 1300 مراک ـــرای بی ـــن ب ـــق معی محق

ـــی  ـــای تحقیقات ـــه ه ـــال یافت ـــگرفی در انتق ـــول ش ـــتان، تح دهس

بوجـــود آمـــده اســـت. 

ـــدف  ـــا ه ـــته، ب ـــنوات گذش ـــق س ـــز مطاب ـــاری نی ـــال ج در س

ـــان و  ـــدگان، کارشناس ـــر تولیدکنن ـــل بیش ـــاط و تعام ـــت ارتب تقوی

پژوهشـــگران عرصـــه کشـــاورزی، و ایجـــاد انگیـــزه در ذینفعـــان و 

ـــه مســـائل و مشـــکالت  ـــرای توجـــه بیشـــر ب ـــدرکاران ب دســـت ان

بخـــش کشـــاورزی، ســـی و دومیـــن دوره معرفـــی منونـــه هـــای 

ـــود.  ـــی ش ـــزار م ـــاورزی برگ ـــش کش ـــی بخ مل

ـــدد  ـــکر مج ـــه و تش ـــرض ارادت صمیامن ـــن ع ـــان ضم در پای

ــاورزی و  ــر بخـــش کشـ ــدگان برتـ ــاالن و تولیدکننـ ــام فعـ از شـ

ـــاد  ـــن اقتص ـــان، رک ـــش بنی ـــد دان ـــعار »تولی ـــه ش ـــد اینک ـــه امی ب

ــش  ــت در بخـ ــای کار و فعالیـ ــه عرصه هـ ــی« در همـ مقاومتـ

کشـــاورزی هـــر چـــه زودتـــر محقـــق شـــود، شـــام را بـــه خدوانـــد 

ـــپارم. ـــزرگ می س ب

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

و رییس ستاد انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی
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ــی  ــای مل ــاب منونه ه ــداف انتخ 1( رضورت و اه
ــاورزی ــش کش بخ

ــدی  ــای تولی ــن بخش ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــاورزی ب کش

کشــور، متولــی اصلــی در حــوزه تأمیــن امنیــت غذایــی به شــامر 

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

در توســعه پایــدار بخــش کشــاورزی اســت و به متامــی کارگزاران 

ایــن بخــش و تولیدکننــدگان آن، بــه عنــوان توامنندی هــای 

بالقــوه در عرصــه امنیــت غذایــی نگریســته می شــود کــه بایــد 

در جهــت رشــد و شــکوفایی ایــن توامنندی هــا و تبدیــل آنهــا بــه 

ــه  قابلیت هــای بالفعــل تــالش شــود. وزارت جهــاد کشــاورزی ب

منظــور ایجــاد زمینــه ترغیــب فعــاالن عرصــه تولید کشــاورزی در 

ســطح کشــور، توجــه مســئولین، تصمیم ســازان و تصمیم گیــران 

کشــور بــه وضعیــت کشــاورزان، ایجــاد زمینــه بــرای ارائــه 

ــر  ــدگان برت کمبودهــا و مشــکالت کشــاورزان، معرفــی تولیدکنن

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

بهره بــرداران، همــه ســاله نســبت بــه شناســایی، انتخــاب و 

ــد. ــر اقــدام می منای ــدگان برت معرفــی تولیدکنن

ــتیابی و  ــتای دس ــم در راس ــر مه ــن ام ــام ای ــک، انج ــدون ش  ب

تحقــق اهدافــی اســت کــه اهــم آن هــا را می تــوان بــه رشح ذیــل 

بیــان منــود:

ـ ارج نهــادن بــه زحــامت و تــالش روســتاییان، تولیدکننــدگان و 

ــگاه و  ــرداران بخــش کشــاورزی و ارتقــای شــأن و جای بهره ب

اهمیــت حرفــه و شــغل کشــاورزی در جامعــه.

ـ ایجــاد انگیــزه و رقابــت ســامل میــان شــاغالن بخــش کشــاورزی 

و تشــویق آنــان بــه ادامــه فعالیــت ســازنده تولیــدی.

ـ معرفــی الگــوی عملــی و قابــل اعتــامد در بیــن تولیدکننــدگان، 

ســایر  الگوبــرداری  منظــور  بــه  عشــایر  و  روســتاییان 

بهره بــرداران. و  تولیدکننــدگان 

ـ طرح مســائل و مشــکالت روســتاییان درســطوح ملی، اســتانی، 

شهرســتانی و محلــی بــا مســئولین مربوطه.

ــزوا  ــایر از ان ــتاییان و عش ــدگان، روس ــودن تولیدکنن ــارج من ـ خ

ــه وســیله ایجــاد تشــکل های  ــوق خــود ب ــا حق و آشــنایی ب

ــی. صنف

ـ فراهم منودن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات.

ـ تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی در مناطق روستایی.

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

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

2( فراینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی منونه های 
ملــی بخش کشــاورزی در ســال زراعــی 96-  1395

 درســال زراعــی 95-1394 فعالیــت ســتاد شناســایی، انتخــاب و 

معرفــی  منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی  براســاس روال همــه 

ســاله از رشوع فصــل زراعــی آغــاز شــد و ســتادهای شهرســتانی، 

اســتانی و ملــی بــر حســب وظیفه منــدی خــاص خــود بــه 

شناســایی و ثبت نــام از داوطلبــان و کاندیداهای برتر در ســطوح 

ــه منظــور ســاماندهی،  ــد. ب ــدام منودن ــف اق و رشــته های مختل

مکانیــزه کــردن و در نهایــت تســهیل فرآینــد شناســایی و انتخاب 

منونــه هــا، متــام پرسشــنامه هــا و شــاخص های انتخــاب بــا 

همــکاری بخــش هــای اجرایــی، مؤسســات تحقیقاتــی و اســتان 
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هــا اصــالح و بــرای اولیــن بــار بصــورت نرم افــزاری تنظیــم شــد. 

ــب CD و  ــدن در قال ــی ش ــس از نهای ــور پ ــای مذک ــده ه پرون

همچنیــن در ســایت دفــر ترویــج دانــش و فنــاوری کشــاورزی 

ــکاران  ــه هم ــور توجی ــه منظ ــر آن ب ــالوه ب ــد. ع ــذاری ش بارگ

اســتان هــا نســبت بــه چگونگــی تکمیــل فــرم هــا کــه بصــورت 

نــرم افــزاری تنظیــم شــده بودنــد اقــدام بــه برگــذاری کارگاه یــک 

روزه بــا مشــارکت متامــی کارشناســان دســت انــدر کار منونــه هــا 

ــرو  ــد. از ای ــاری گردی ــال ج ــاه س ــت م ــتان  در اردیبهش در اس

فعالیــت شناســایی در اســتان های گرمســیری از فروردیــن مــاه و 

در ســایر اســتان ها به طور رســمی از تیرماه آغاز شــد. اســتانهای 

کشــور، براســاس تقویــم زمانــی در چهــار مرحلــه اصلــی و یــک 

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

شناســایی، انتخــاب و معرفــی نفــرات برتــر را عملیاتــی منودنــد 

و در مجمــوع، تعــداد 1336 پرسشــنامه در دبیرخانــه ســتاد 

انتخــاب منونــه هــا ثبــت گردیــد. 

از  پــس  کشــور،  اســتان های  از  دریافتــی  پرسشــنامه های   

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

ــدند.  ــاع داده ش ــی داوری ارج ــی و تخصص ــای فن ــه کمیته ه ب

در ایــن کمیته هــا، مراتــب بررســی فنــی و ارائــه امتیــاز بــه هــر 

پرسشــنامه انجــام شــده و در نهایــت از بیــن پرسشــنامه های هــر 

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

)408 پرسشــنامه(، انتخــاب شــده و توســط کارشناســان ارزیــاب 

هــر کمیتــه، مــورد بررســی میدانــی قــرار گرفتنــد. پــس از 

بازدید هــای میدانــی و ارزیابــی نزدیــک و تعییــن حــدود صحــت 

پرسشــنامه های دریافتــی و طــی جلســات متعــدد داوری، منونــه 

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

مجمــوع حــدود 2300 ســاعت کار کارشناســی بــرای فرآینــد 

شناســایی، انتخــاب و معرفــی منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــال 1396 انج در س

 براســاس تصمیــامت اتخــاذ شــده در کمیتــه برنامه ریــزی و 

سیاســتگذاری، تعــداد 153 رشــته بــرای رقابــت در ســال جــاری 

ــای  ــر از کاندیداه ــداد 153 نف ــاس تع ــن اس ــر ای ــوب، و ب مص

ــدند. ــاب ش ــی انتخ ــه مل ــوان منون ــه عن ــاورزی ب ــش کش بخ

 

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

بخــش  ملــی  منونه هــای  انتخــاب  و  شناســایی  منظــور  بــه 

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

کشــاورزی بــا حضــور مناینــدگان کلیــه بخش هــای مرتبــط و بــا 

محوریــت ترویــج در ســطوح شهرســتان، اســتان و ملــی تشــکیل 

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

بــا کســب امتیــازات الزم بــه ســطوح باالتــر راه مــی یابنــد و در 

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

بخش هــای فنــی و تخصصــی، وظیفــه پیگیــری فراینــد انتخــاب 

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

اســتان ها، حســن نظــارت بــر تکمیــل پرسشــنامه ها، رشکــت در 

ــاب  ــورد و انتخ ــت رک ــری، ثب ــل گی ــی، کی ــی نهای ــد ارزیاب فرآین

نهایــی در کمیتــه داوری را بــر عهــده دارد. بــرای تقویــت و 
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ــای   ــش ه ــج،  بخ ــان تروی ــارکت کارشناس ــل و مش ــن ذی ــا عناوی ــی ب ــی و تخصص ــای فن ــش، کمیته ه ــن بخ ــودن ای ــر من تخصصی ت

ــد. ــت می مناین ــکیل و فعالی ــربه تش ــاورزان خ ــات و کش ــی، تحقیق اجرای

کمیته فنی  زراعت و باغبانی  -

کمیته فنی دام، طیور و آبزیان  -

کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی  -

کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری  -

کمیته فنی آب، خاک و صنایع کشاورزی  -

 تشــکیالت اجرایــی و ســازمان کار فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی  منونه هــای بخــش کشــاورزی در ســطوح ملــی و اســتانی در 

منــودار 1 و 2 نشــان داده شــده اســت. 
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منودار 1( سازمان کار فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی منونه های بخش کشاورزی در سطح ملی

کمیته فنی 
زراعت و 
باغبانی

کمیته فنی 
ترویج و 

تشکلهای 
کشاورزی

کمیته فنی دام، 
طیور و آبزیان

کمیته فنی 
منابع طبیعی و 

آبخیزداری

کمیته فنی آب، 
خاک و صنایع 

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

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

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

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

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

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

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

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

ــتانی   ــی و اس ــای مل ــاب منونه ه ــت اندرکاران انتخ ــرای دس ــی ب ــات توجیه ــزاری جلس ــت برگ ــی الزم جه ــدات اجرای متهی  )9

فعال ســازی گروه هــای موضوعــی دفــر در زمینــه برنامه ریــزی بــه منظــور مشــارکت و بهره گیــری از منونه هــای بخــش کشــاورزی 

در برنامه هــای ترویجــی

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

مناینده تخصصی معاونت اجرایی و سازمان های ذیربط  )2

رئیس گروه و کارشناس ترویج از گروه های تخصصی ترویج  )3

مناینده موضوعی از مجمع ملی خربگان بخش کشاورزی  )4

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

داوری و انتخاب نفرات اول کشوری در هر رشته  )2

بازدید از منونه های استانی به منظور انتخاب نفر برتر  )3
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3-3. اعضای کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )رئیس کمیته(  )1

مدیر هامهنگی ترویج کشاورزی )دبیر کمیته(  )2

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

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

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

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

3(   بررسی تخصصی بودجه و امکانات موردنیاز

4(   تأیید نهایی منونه های منتخب استان 

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

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

2(  رئیس اداره ترویج استان )دبیر کمیته(

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

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

3-6. وظایف کمیته فنی – تخصصی استان
زمان بندی به منظور روند انتخاب منونه ها در بخش های مختلف   )1

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

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



سی و دومین دوره انتخاب و معرفی
منونه های ملی بخش کشاورزی

25

ــنهادات ــرات و پیش نظ

ارائه گزارش تشکیالت انتخاب منونه های کشاورزی به معاونت و مدیریت ها توسط منایندگان مربوطه  )4

بحث در مورد منونه های منتخب استانی معرفی شده از سوی تشکیالت مربوطه در معاونت و مدیریت ها  )5

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

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

رفع اختالف بین بخش های اجرایی استانی و شهرستانی  )8

نحوه تشکیل کال س های توجیهی و آموزشی برای دست اندرکاران انتخاب منونه های کشاورزی  )9

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

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

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

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

رئیس اداره ترویج شهرستان )دبیر کمیته(  )2

منایندگان تام االختیار ادارات ذیربط )عضو کمیته(  )3

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

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

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

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

انتخاب داوران  )4

انتخاب کارشناسان ارزیاب بخش های خصوصی  )5

هامهنگی با بخش های تخصصی برای معرفی کارشناسان ارزیاب  )6
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3-9. وظایف کارشناسان ارزیاب
تکمیــل پرسشــنامه های مربــوط بــه منونه هــای معرفــی   )1

ــه شناســایی دهســتان شــده توســط کمیت

دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز افراد معرفی شده  )2

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

بــه کمیتــه داوری شهرســتان

بررســی مــزارع و مــدارک ارســالی از دهســتان های   )4

تابعــه

3-10. اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان
مروجان و همکاران دهسـتان ها، بخش ها و روستاهای   )1

منطقه

ناظرین و مشاورین مزرعه  )2

مدیران عامل تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی  )3

شوراهای اسالمی روستایی  )4

مناینده بخش اجرایی )حسب موضوع(  )5

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

فراخوان رشکت در املپیاد و جشنواره  )2

ثبت نام از کاندیداها  )3

نظارت بر فرآیند تولید  )4

ارتباطــات مســتمر بــا کمیتــه انتخــاب منونه هــای   )5

شهرســتان در  کشــاورزی 

ارتباط با کارشناسان ارزیاب  )6

ارائــه خدمــات الزم بــه منونه هــای منتخــب بــر اســاس   )7

ــتان ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــت مدیری حامی

شناســایی و متــاس بــا کشــاورزان منونــه در طــول ســال   )8

براســاس معیارهــای منــدرج در پرسشــنامه های انتخــاب 

منونه هــای کشــاورزی و دســتورالعمل های تعیین شــده

ارائـه پیشـنهاد کشـاورزان برتـر بـه ادارات تخصصـی و   )9

در شهرسـتان کشـاورزی  منونه هـای  انتخـاب  کمیتـه 

کمک به کارشناسـان ارزیاب در تکمیل پرسشـنامه های   )10

انتخاب منونه های کشـاورزی

و  مشـورتی  توجیهـی،  جلسـات  و  کالس  در  رشکـت   )11

کارشناسـی در مورد انتخاب منونه های کشـاورزی در سـطح 

شهرسـتان

تبــره: مراکــز  جهــاد کشــاورزی می تواننــد وظایــف 

خــود را از طریــق خریــد خدمــت از بخــش خصوصــی بــه 

رشکت هــای خدمــات مشــاوره ای، فنــی و مهندســی واگــذار 

ــد. مناین

4( شــاخص های اصلــی بــرای تعیین رشــته های 
ملی بخش کشــاورزی

1( اســراتژیک بــودن محصــول از نظــر امنیــت غذایــی، 

ارزآوری و  صــادرات 

ــظ  ــدار و حفـ ــعه پایـ ــت توسـ ــته از جهـ ــت رشـ 2( اهمیـ

ــط زیســـت محیـ

3( جایگاه رشته در طرح های محوری وزارت جهاد کشاورزی
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محدودکننده  عوامل  بهره وری  جهت  از  رشته  اهمیت   )4

تولید

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

ــف  ــری مشــارکت در عرصه هــای مختل ــه فراگی 6( توجــه ب

ــش ترویجــی رشــته ــرداری و نق ــد و بهره ب تولی

و  کشــاورزی  محصــوالت  در  افــزوده  ارزش  ایجــاد   )7

ضایعــات از  جلوگیــری 

ــدرج در شــاخص های  ــط من ــد رشای ــته های فاق ــره: رش تب

تعییــن شــده،  بایــد در ســطح اســتان رقابــت مناینــد.

5( شــاخص های انتخــاب در زیربخش هــای 
ــی تخصص

 5-1. زراعت و باغبانی
رعایــت اصولــی فنــی و علمــی در مراحــل قبــل از کاشــت،   -

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

رعایــت اصــل بهــره وری در به کارگیــری منابــع تولیــد بویــژه   -

آب و خــاک، مــرصف متعــادل و بهینــه کــود و ســموم 

ــیمیایی ش

رعایت مرصف بهینه انرژی در فرایند تولید  -

رعایــت جنبه هــای زیســت محیطــی و توســعه پایــدار   -

کشــاورزی

میزان عملکرد و میانگین تولید در واحد سطح  -

کیفیت محصول براساس استانداردهای رسمی کشور  -

میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی  -

5-2. دام و طیور
وضعیــت مطلــوب واحــد تولیــدی از لحــاظ اصــول علمــی ،   -

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

مرصف بهینه انرژی در فرآیند تولید  -

پاییــن بــودن تلفــات و مطلــوب بــودن رضیــب تبدیــل   -

غذایــی در گلــه.

بهــره وری در مــرصف نهاده هــا و عوامــل تولیــد بویــژه   -

وطیــور  دام  خــوراک 

ابتــکار و  تولیدی،کارآفرینــی،  مدیریــت مناســب واحــد   -

تولیــدی  فعالیــت  در  خالقیــت 

-  تــالش در جهــت بهبــود میــزان عملکــرد و میانگیــن تولیــد 

ــا اســتان و کشــور  محصــول در مقایســه ب

بـــودن کیفیـــت محصـــوالت تولیـــدی براســـاس  بـــاال   -

کشـــور  رســـمی  اســـتانداردهای 

میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی   -

ــاد  ــق ایج ــدار از طری ــتغال پای ــاد اش ــت ایج ــالش در جه ت  -

فرصت هــای شــغلی مناســب و تولیــدی بــا اســتفاده از 

بکارگیــری نیــروی کار بومــی و محلــی

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

-  بهره وری در مرصف نهاده ها و عوامل تولید 

رعایت مرصف بهینه انرژی در فرآیند تولید  -

ــکار و  ــی ،ابت ــدی ،کارآفرین ــد تولی ــب واح ــت مناس مدیری  -

خالقیــت در فعالیــت تولیــدی 
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پاییــن بــودن میــزان تلفــات و درصــد بــاالی بازماندگــی در   -

ــروری ــزی پ ــای آب واحده

رعایــت موازیــن فنــی و اســتانداردهای علمــی در ســاخت   -

ــدی  ــای تولی ــی واحده ــزات فن ــات و تجهی تأسیس

وضعیــت مطلــوب واحــد تولیــدی از لحــاظ اصــول علمــی ،   -

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

بکارگیــری و اســتفاده از تجهیــزات مناســب و اســتاندارد در   -

صیــد آبزیــان  وماهیــان صنعتــی 

ــت  ــیالت و رعای ــازمان ش ــا س ــکاری ب ــاط و هم ــزان ارتب می  -

ــظ  ــور حف ــه منظ ــد ب ــی صی ــی و مکان ــای زمان محدوده ه

ــان  ــر آبزی ــت و ذخای ــط زیس محی

ــاد  ــق ایج ــدار از طری ــتغال پای ــاد اش ــت ایج ــالش در جه ت  -

فرصت هــای شــغلی مناســب و تولیــدی بــا اســتفاده از 

بکارگیــری نیــروی کار بومــی و محلــی

تجربــه، ســوابق کاری و رعایــت نــکات ایمنــی در عملیــات   -

ــادی ــد و صی صی

-  میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی 

 5-4.  امورعشایر
-  داشنت پروانه چرای دام 

-  رعایت زمان ورود و خروج دام به مراتع

-  رعایت تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع

-  داشنت برنامه واکسیناسیون برای گله

-  حفــظ و احیــای منابــع طبیعــی، رعایــت اصــول چــرا، 

کــوچ حیــن  در  بذرپاشــی 

-  مشارکت در برنامه طرح تعادل دام و مرتع

برقــراری ارتبــاط و هامهنگــی مناســب بــا مراجــع ذیصــالح   -

ــی اجرای

رعایت اصول فنی در پرورش دام  -

5-5.  منابع طبیعی و آبخیزداری
ــرداری و انجــام تعهــدات از  ــی در بهره ب ــت اصــول فن رعای  -

ــع ــادل دام و مرت ــه تع جمل

ســطح اجــرا و کیفیــت عملیــات مرتــع داری، جنــگل داری و   -

ــزداری آبخی

براســاس  شــده  پیش بینــی  برنامه هــای  منظــم  اجــرای   -

راهنــام کتابچــه  و  طرح هــا  مندرجــات 

فعالیت هــای  در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  توانایــی   -

آبخیــزداری و  جنــگل داری  مرتــع داری، 

واحدهــای  انســانی،  نیــروی  توامنندســازی  و  آمــوزش   -

بهره بــرداران و  مجریــان  بهره بــرداری، 

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

کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی  -

استفاده از ماشین آالت مدرن با فن آوری مناسب  -

به کارگیری نیروهای متخصص و فنی  -

ــدات  ــایر تولی ــا س ــدی ب ــوالت تولی ــت محص ــت رقاب قابلی  -

مشــابه

خالقیت، ابتکار و نوآوری در کلیه روند تولید  -
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استاندارد بودن محصوالت  -

رعایت موازین ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی  -

اجــرای سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار براســاس موازیــن   -

ــی علمــی و فن

رسویس و نگهداری به موقع از تجهیزات  -

تجهیز، تنظیم، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی  -

حفاظت از منابع آبی و سیستم های انتقال آب  -

اعــامل مدیریــت فنــی بــه منظــور ارتقــای بهــره وری انتقــال   -

ــرصف آب و م

5-7 .  تشکل های بخش کشاورزی
میزان توامنندی، خودکفایی و خودگردانی  -

از طریــق  مشــارکت اعضــای تعاونــی در تصمیم گیــری   -

عمومــی مجمــع  جلســات 

اعــامل مدیریــت و رعایــت اصــل بهــره وری در اســتفاده از   -

ــد ــع تولی ــه عوامــل و مناب کلی

رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه  -

ارائــه اطالعــات و مشــاوره های فنــی بــه اعضــای تعاونــی از   -

طریــق برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، بازدیدهــای آموزشــی 

و فنــی و دعــوت بــه همــکاری مشــاوران تخصصــی و علمــی

جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی  -

بازاریابی محصوالت تولیدی  -

کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی  -

رعایت جنبه های زیست محیطی  -

5-8.  ترویج و آموزش
همــکاری و ارتبــاط بــا مروجــان و کارشناســان ترویــج   -

کشــاورزی

ارتبــاط مســتمر بــا روســتاییان و تشــکلهای تخصصــی بخــش   -

ــرای  ــان در اج ــارکت آن ــب مش ــور جل ــه منظ ــاورزی ب کش

برنامه هــای  ترویجــی

ارتبــاط مســتمر بــا محققــان بــرای انعــکاس مســائل و   -

فنــی مشــکالت 

حضــور فعــال در برنامه هــای آموزشــی ضمــن خدمــت در   -

ــی ــش فن ــای دان ــتای ارتق راس

ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی و مشارکتی  -

رعایت معیار و شاخصه های شغلی  -

ارائــه و برگــزاری برنامه هــای اجتامعــی و فرهنگــی از طریق   -

برگــزاری و برپایــی مســابقات، منایشــگاه و بازدیدهــای فنــی

6( بررســی آمــاری منونه هــای ملــی بخــش 
کشــاورزی در ســال 96-  1395

6-1. وضعیــت توزیــع کمیته هــای فنــی و تخصصــی 
ــی  ــای مل منونه ه

بــر اســاس تصمیــامت اتخــاذ شــده در »کمیتــه برنامه ریــزی 

و سیاســتگذاری«، منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی در 

121 رشــته و بــه تعــداد 153 نفــر انتخــاب و بــه رشح ذیــل 

ــی می شــوند.  در ســال جــاری، معرف
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6-1-1- کمیته فنی  زراعت و باغبانی  )43رشته(
الف( زیربخش زراعت  )21رشته و 30 انتخاب (

بهــره بــردار منونــه در مدیریــت پایــدار خــاک و کشــاورزی   -1

ــاب( ــی )2 انتخ حفاظت

2-  تولیدکننده منونه سبزی و صیفی  نشائی

تولیدکننده منونه محصول گواهی شده) سامل زراعی(  -3

4-  تولیدکننده منونه بذر گندم

تولیدکننده منونه برنج )2 انتخاب(  -5

تولیدکننده  منونه  پنبه  -6

تولیدکننده منونه پیاز   -7

تولید کننده منونه  جو آبی )2 انتخاب(  -8

تولیدکننده  منونه  جو دیم ) 2 انتخاب(  -9

تولید کننده منونه  چغندر قند بهاره  -10

تولیدکننده  منونه  چغندر قند پاییزه  -11

تولید کننده منونه  حبوبات آبی )2انتخاب(  -12

تولیدکننده  منونه  حبوبات دیم  -13

تولیدکننده منونه  ذرت دانه ای ) 2انتخاب(  -14

تولیدکننده منونه  ذرت علوفه ای   -15

تولیدکننده منونه  سویا   -16

تولیدکننده  منونه سیب زمینی  -17

تولیدکننده  منونه  کلزا اقلیم رسد   -18

تولیدکننده  منونه گندم آبی )2 انتخاب(  -19

تولیدکننده منونه گندم دیم ) 2 انتخاب(  -20

تولیدکننده  منونه  یونجه ) 2 انتخاب(   -21

ب(زیربخش باغبانی )22 رشته و 27 انتخاب (

تولیدکننده  منونه  سیب درختی   -1

تولیدکننده  منونه  پسته   -2

تولیدکننده  منونه  خرما   -3

تولیدکننده منونه  زیتون  )2 انتخاب(  -4

تولیدکننده  منونه  مرکبات  )2 انتخاب(  -5

تولیدکننده  منونه  انار ) 2 انتخاب(  -6

تولیدکننده منونه گیاهان دارویی  -7

تولیدکننده  منونه  زعفران  -8

تولیدکننده  منونه  چای   -9

تولیدکننده منونه  انگورآبی  -10

تولیدکننده منونه  انگور دیم  -11

تولید کننده منونه محصول گلخانه ای)سبزی و صیفی(   -12

ــان  ــه ای)گل و گیاه ــول گلخان ــه محص ــده منون ــد کنن تولی  -13

زینتــی( )2 انتخــاب(

تولید کننده منونه نهال باغی   -14

مدیرمنونه باغ مادری   -15

تولیدکننده منونه محصول گواهی شده )سامل باغی(  -16

17-  تولیدکننده منونه  انجیر دیم

تولیدکننده منونه  گردو   -18

تولیدکننده منونه بادام   -19

تولیدکننده  منونه  میوه های هسته دار  -20

تولیدکننده منونه گل محمدی )2 انتخاب(  -21

تولیدکننده منونه  قارچ خوراکی  -22
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6-1-2-  کمیتــــه فنــــی امــــور دام ، طیــــور و آبزیــان 
ــته و 27 انتخــاب( )23 رش

گاودار منونه صنعتی )شیری( 2 انتخاب   -1

پرواربند منونه گوساله   -2

گوسفنددار منونه   -3

پرواربند منونه بره  -4

مرکز منونه جمع آوری شیر  -5

کارخانه منونه تولید خوراک دام و طیور  -6

مرغدار منونه واحد گوشتی    -7

مرغدار منونه واحد تخمگذار  -8

پرورش دهنده منونه مرغ مادر گوشتی )2 انتخاب(  -9

10-  واحد منونه جوجه کشی

11-  پرورش دهنده منونه بوقلمون )2 انتخاب( 

12-  رشکت منونه دارای زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ

13-  زنبوردار منونه

14-  پرورش دهنده منونه کرم ابریشم

15-  دامدار منونه عشایر

پرورش دهنده منونه ماهیان رسدآبی  -16

17-  پرورش دهنده منونه ماهیان گرم آبی

18-  پرورش دهنده منونه میگو 

19-  پرورش دهنده منونه ماهیان خاویاری  )2 انتخاب(

20-  پرورش  دهنده ماهی در قفس

21-  صیاد منونه ماهیان صنعتی

22-  صیاد منونه میگو

صیاد منونه ماهیان تجاری  -23

بخــش  تشــکل های  و  ترویــج  فنــی  کمیتــه   -3-1-6
انتخــاب(   26 و  رشــته   23( کشــاورزی 

تسهیلگر منونه زن روستایی  -1

مددکار منونه ترویجی) مرد (  -2

رشکت خدمات منونه مشاور ه ای، فنی و مهندسی کشاورزی  -3

رشکت تعاونی کشاورزی  منونه  -4

رشکت تعاونی تولید روستایی منونه )2 انتخاب(  -5

رشکت تعاونی زنان روستایی منونه  -6

رشکت تعاونی روستایی منونه  -7

رشکت سهامی زراعی منونه  -8

بهره بردار منونه اراضی واگذار شده باغی  -9

زن منونه عشایری  -10

زن منونه کار آفرین  -11

صندوق منونه اعتبار خرد ویژه زنان روستایی  -12

کانون یادگیری منونه )2 انتخاب(  -13

مشاغل خانگی )نوغان دار(  -14

نظام صنفی کشاورزی منونه  -15

اتحادیه تعاونی روستایی منونه  -16

سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی منونه  -17

رئیس مرکز جهاد کشاورزی منونه   -18

مروج مسئول پهنه منونه )2 انتخاب(  -19

اتحادیه منونه تعاونی کشاورزی  -20

رشکت تعاونی منونه عشایر  -21

22-  مودی برتر

بیمه گذار منونه  -23
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6-1-4- کمیتــه فنــی منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ) 12 
رشــته و 15 انتخــاب(

مرتعدار منونه مناطق با باالی 400 میلیمر  بارندگی  -1

مرتعدار منونه مناطق با  زیر 400 میلیمر بارندگی  -2

مرتعدار منونه مناطق با بین 200- 400  میلیمر بارندگی  -3

آبخیزدار بیولوژیک منونه  -4

آبخیزداری مکانیک منونه )2 انتخاب (  -5

منونه آبخیزداری بیومکانیک  -6

تولید کننده منونه صنوبر ) 3 انتخاب (  -7

و  شـن  تثبیـت  مردمـی  مشـارکت  پـروژه  منونـه  مجـری   -8

یـی نزدا با بیا

بهره بردار منونه محصوالت فرعی جنگل و مرتع  -9

مجری منونه مدیریت منابع جنگلی   -10

مجری منونه حفاظت مشارکتی جنگل و مرتع   -11

مدیـر منونـه بهـره بـردار ی از محصـوالت فرعـی جنـگل و   -12

تع  مر

ــاورزی  ــع کش ــاک و صنای ــی آب، خ ــه فن 6-1-5- کمیت
) 20  رشــته و 28 انتخــاب (

آب و خـاک ) تجهیـز ، نوسـازی و یکپارچگـی اراضـی( )2   -1

انتخـاب( 

آب و خاک ) نگهداری و بهره برداری از قنوات(  -2

آبیاری تحت فشار ) بارانی - سنر پیوت و لینیر (  -3

آبیاری تحت فشار ) بارانی -ویلموو (  -4

آبیاری تحت فشار ) بارانی – قرقره ای (  -5

آبیاری تحت فشار ) بارانی –کالسیک ثابت (  -6

آبیاری تحت فشار ) موضعی –زیر سطحی(  -7

آبیاری تحت فشار ) موضعی – روسطحی(  -8

)Tape( آبیاری تحت فشار ) موضعی نواری  -9

آبیاری کم فشار  -10

مشـارکت در اجرا، احداث و بهسـازی سـازه ها و تأسیسـات   -11

آبیـاری و زهکشـی )2 انتخـاب( 

بهــره بــرداری ، نگهــداری و مشــارکت در طــرح انتقــال آب   -12

بــا لولــه )2 انتخــاب( 

از سـازه هـای و  بـرداری ، نگهـداری  بهـره  کشـاورز منونـه   -13

انتخـاب(  3( زهکشـی  و  آبیـاری  تأسیسـات 

ــزات و  ادوات  ــین ها ، تجهی ــده ماش ــه تولیدکنن ــد منون واح  -14

ــاب(  ــاورزی )2 انتخ کش

رشکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی  -15

16-  واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی

17-  واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی )2 انتخاب( 

18-  واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی

19-  واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی )2 انتخاب( 

20-  واحد منونه صنایع تبدیلی و تکمیلی  لبنی
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 توزیــع تعــداد رشــته هــا و ســهم هــر زیــر بخــش در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. بــر ایــن اســاس، بیشــرین تعــداد منونــه 

مربــوط بــه زیربخــش زراعــت بــا تعــداد 30 انتخــاب )19.6 درصــد( و کمریــن تعــداد منونــه مربــوط بــه زیربخــش امــور اراضــی بــا 

1 رشــته )0.7 درصــد( مــی باشــد.

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

سهم زیربخش ) درصد(تعداد انتخابزیر بخش ردیف

3020زراعت1

2718باغبانی2

1812امور تولیدات دامی و عشایری3

95شیالت و آبزیان4

138ترویج و آموزش کشاورزی5

2818آب، خاک و صنایع کشاورزی6

107تشکل های بخش کشاورزی7

1510منابع طبیعی و آبخیزداری8

11امور اراضی9

21متفرقه10

153100جمع
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6-2.  بررسی فرآیند شناسایی و انتخاب منونه های ملی کشاورزی در مقایسه با سال 1395

 در ســال جــاری، حجــم پرونــده هــای ارســالی بــه دبیرخانــه ســتاد بــا  35 درصــد رشــد نســبت بــه ســال گذشــته بــه  1336  فقــره 

بــا رشکــت همــه اســتان هــا و تعــداد رشــته هــای انتخابــی بــر اســاس تصمیــم کمیتــه سیاســت گــذاری بــا حــدود50 درصــد رشــد 

بــه 153رشــته افزایــش یافتــه اســت. ایــن حجــم بــاالی ورودی پرونــده هــا و تعــداد انتخــاب هــا مســتلزم یــک مدیریــت صحیــح ، 

اصــالح و تســهیل فرآینــد انتخــاب بــود. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه پیگیری هــای بــه عمــل آمــده در دفــر ترویــج دانــش و فنــاوری 

ــی و  ــات تحقیقات ــی، مؤسس ــای اجرای ــی از بخش ه ــا نظرخواه ــاب ب ــاخص های انتخ ــنامه ها و ش ــام پرسش ــدا مت ــاورزی، در ابت کش

اســتان ها، اصــالح بصــورت نــرم افــزاری و دیجیتــال انجــام و فراینــد بررســی کاغــذی حــذف شــد.  بــا توجــه بــه بارگــذاری متامــی 

پرسشــنامه ها در ســاب پورتــال دفــر ترویــج دانــش و فنــاوری کشــاورزی ، فراینــد اطــالع رســانی بــه اســتان ها تســهیل شــده و متامــی 

اســتان ها در جریــان کلیــه اقدامــات و فرایندهــای الزم قــرار گرفتنــد. بــه طــوری کــه ایــن امــر موجــب تســهیل دسرســی همــکاران 

ــایی،  ــد شناس ــا فرآین ــد  ت ــور ســبب ش ــای اصالحــی مذک ــه فرآینده ــد. مجموع ــن پرسشــنامه ها گردی ــه ای ــتانی ب ــتانی و شهرس اس

ــردد و  ــل برخــوردار گ ــه ســال های قب ــژه ای نســبت ب ــی منونه هــای بخــش کشــاورزی در ســال 1396 از نظــم وی انتخــاب و معرف

ــد.  ــزان رضایــت داوران در کمیته هــای فنــی و عوامــل اجرایــی را در اســتان ها فراهــم منای ــات افزایــش می موجب
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سال 1395 سال 1394 شاخص ردیف

1336 986 تعداد پرسشنامه های دریافت شده از استان ها 1

153 102 تعداد منونه / رشته 2

32 استان 32استان
ــی را  ــای ارزیاب ــنامه ه ــه پرسش ــی ک ــتان های ــداد اس تع

ــد ــال منودن ارس
3

1350 ساعت 900ساعت
میــزان ســاعت کار کارشناســی بــرای اصــالح شــاخص هــا، 

بررســی و امتیــاز دهــی
4

جلسات توجیهی استانی+ ملی وجود نداشت برگزاری کارگاه توجیهی 5

رایانه ای کاغذی و رایانه ای
نـــوع و محتـــوای پرسشـــنامه هـــای ارزیابـــی عملکـــرد 

رشـــته ها
6

زیاد متوسط به باال
ــل  ــت اســتان از نحــوه اطــالع رســانی، تکمی ــزان رضای می

ــا پرونده ه
7

خیلی زیاد

به دلیل جلوگیری از وجود 

پرسشنامه های متعدد در یک 

رشته و رایانه ای بودن آن و 

رسعت پیرشفت کار

زیاد
ــم ــوای پرسشــنامه و ضامی  امــکان داوری در بررســی محت

و میــزان رضایــت داوران )کارشناســان کمیتــه هــای فنــی(
8

جدول2( بررسی شاخص های فرآیند شناسایی و انتخاب منونه های ملی بخش کشاورزی در مقایسه با سال 1395
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6-3.  وضعیت پرسشنامه های تحت بررسی
در ســال جــاری، تعــداد 1336 پرسشــنامه از اســتان های مختلــف ) 32 اســتان و جنــوب کرمــان( بــه دبیرخانــه ارســال و در دســتور کار 

ســتاد انتخــاب منونه هــای ملــی بخــش کشــاورزی قــرار گرفــت. پرسشــنامه های دریافتــی از لحــاظ کمیــت نســبت بــه ســال گذشــته، 

ــج و تشــکل هــای بخــش کشــاورزی  ــه تروی ــه کمیت ــوط ب 35 درصــد رشــد داشــته اســت. بیشــرین پرسشــنامه هــای ارســالی مرب

ــا 100  ــزداری ب ــع طبیعــی و آبخی ــه رشــته مناب ــن پرسشــنامه های ارســالی مربــوط ب ــا 361پرسشــنامه معــادل 27 درصــد و کمری ب

پرسشــنامه معــادل 7 درصــد بــوده اســت. وضعیــت توزیــع پرسشــنامه های ارســالی از اســتان ها بــه تفکیــک کمیته هــای مختلــف 

در جــدول شــامره 3  نشــان داده شــده اســت.

جدول 3( توزیع پرسشنامه های تحت بررسی ستاد بر اساس کمیته های فنی و تخصصی در سال 1396

کمیتهردیف
 تعداد )فراوانی(

پرسشنامه های ارسالی
سهم هر بخش )درصد(

33825 زراعت و باغبانی1

25019دام، طیور و آبزیان2

36127ترویج و تشکل های بخش کشاورزی3

26620آب، خاک و صنایع کشاورزی4

1007منابع طبیعی و آبخیزداری5

191زیر کمیته محصول سامل6

20متفرقه7

1336100جمع کل
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6-4.  تعداد پرونده های دریافتی و تعداد منونه ملی به تفکیک و سهم هر استان
در سـال جـاری، بدلیـل تسـهیل فرآینـد و اطـالع رسـانی انجـام شـده و مکانیـزه کـردن بخـش هایـی از ایـن فرآینـد، همه اسـتان های 

کشـور در مقایسـه بـا سـال گذشـته، در رقابـت بـزرگ انتخـاب منونـه هـای ملـی مشـارکت منودنـد. اسـتان خراسـان رضـوی با ارسـال 

82 پرونـده معـادل 6.1 درصـد بیشـرین میـزان مشـارکت و اسـتان هرمـزگان بـا ارسـال 5 پرونـده معـادل 0/4 درصـد کمریـن میـزان 

مشـارکت را داشـتند. در خصوص تعداد منونه ملی، اسـتان های خراسـان رضوی با 17 منونه، رتبه اول و اسـتان های خراسـان جنوبی 

و مازنـدران بـا 10 منونـه، رتبـه دوم و اسـتان کردسـتان بـا 9 منونـه، رتبـه سـوم راکسـب منودند )جـدول 4(.

جدول 4( توزیع پرسشنامه های دریافتی و منونه ملی به تفکیک استان ها و سهم آن ها در سال 1396

ف
 واستانردی
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ی 
های
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1112118882603آذربایجان رشقی1

17195185120766آذربایجان غربی2

885111071505اردبیل3

1010511570485الربز4

895145110523اصفهان5

2655000182ایالم6

615911232بوشهر7

1015510471529تهران8
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9
 جیرفت و کهنوج 

)جنوب کرمان(
9135151392663

10
چهارمحال و 

بختیاری
87516950503

565153203610خراسان جنوبی11

122851881108217خراسان رضوی12

1035137100483خراسان شاملی13

46515641412خوزستان14

7457120262زنجان15

410250120سمنان16

17
سیستان و 

بلوچستان
714610121415

867138132577فارس18

96291070434قزوین19

515112220372قم20

8821191399کردستان21
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313110341358کرمان22

1045101210424کرمانشاه23

24
کهکیلویه و  بویر 

احمد
673711101453

137118411453گلستان25

97512351426گیالن26

671220274لرستان27

119494514310مازندران28

1293148101572مرکزی29

320000052هرمزگان30

86213771447همدان31

260420142یزد32

جمع 

کل
250266120361173165191336153
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6- 5.  برگزاری جلسات کارشناسی  و تعیین نفرات نهایی  
ــد،  ــه اصــالح شــاخص هــای انتخــاب، اصــالح فرآین ــا برگــزاری جلســات کارشناســی فــرشده، ب ــه هــای فنــی ب در ســال جــاری کمیت

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

بخش هــای اجرایــی، مؤسســات تحقیقاتــی و اســتان های مرتبــط پرداختنــد. بــرای ایــن منظــور، در مجمــوع حــدود 2300 ســاعت 

کار کارشناســی انجــام شــده اســت )جــدول 5(.

جدول 5( ساعات کار کارشناسی انجام یافته در کمیته های فنی تخصصی مستقر در ستاد

کمیتهردیف
تعداد رشته

)مورد(

تعداد پرسشنامه 

)مورد(

ساعت کار 

کارشناسی 

تعیین سه 

اولویت 

بازدید

میدانی 

)ساعت(

ساعت کار 

کارشناسی 

تعیین نفر برتر

5735733512075زراعت و باغبانی1

2725123018060دام، طیور و آبزیان2

2826721521055آب، خاک و صنایع کشاورزی3

2636133015065ترویج و تشکل ها4

151009014045منابع طبیعی و آبخیزداری5

15313361200800300جمع کل

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

ــود. انجام می ش
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6-6. توزیع ویژگی های فردی منونه ها
6-6-1( جنس

هــامن طــور کــه در جــدول شــامره 6 مشــاهده می شــود، تعــداد  1170 فقــره از پرسشــنامه هــای دریافتــی معــادل 87.6 درصــد 

مربــوط بــه مــردان و مابقــی بــه تعــداد 166 پرسشــنامه معــادل 12.4 درصــد مربــوط بــه زنــان بودنــد. در بیــن منونــه هــای ملــی 

انتخــاب شــده در ســال جــاری 10 نفــر زن و 143 نفــر مــرد بودنــد.

جدول شامره 6( توزیع فراوانی پرسشنامه های دریافتی منونه های ملی بخش کشاورزی بر حسب جنسیت در سال 1396

تعداددرصد فراوانی پرسشنامه هافراوانی پرسشنامه های دریافت شدهجنسیتردیف

16612.410زن1

117087.6143مرد2

1336100153جمع کل

6-6-2(  سطح تحصیالت 

بیشــرین فراوانــی در بیــن گروه هــای تعریف شــده از نظــر ســطح تحصیــالت در بیــن منونــه هــای ســال جــاری، بــه گــروه کارشــناس 

بــا 411 نفــر معــادل 26.8درصــد تعلــق دارد و کمریــن فراوانــی بــه گــروه دکــرا بــا 9 نفــر معــادل 5.6 درصــد اختصــاص دارد. توزیــع 

فراوانــی ســطح تحصیــالت منونــه هــای ملــی در ســال 1396 در جــدول 7 نشــان داده شــده اســت.

جدول 7( توزیع فراوانی منونه های ملی بخش کشاورزی بر اساس سطح تحصیالت در سال 1396

درصدفراوانیسطح تحصیلی ردیف 

1711.1ابتدایی1

2516.3راهنامیی2

3824.8دیپلم 3

106.5کاردان4

4126.8کارشناس5
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درصدفراوانیسطح تحصیلی ردیف 

138.5کارشناس ارشد6

95.9دکرا7

153100جمع کل

6-6-3( سن 

حداکـر سـن در منونه هـای ملـی، 86 سـال و  حداقـل آن 30سـال و میانگیـن سـن افـراد منونه حدود 58 سـال اسـت. بیشـرتین افراد 

یعنـی 30 نفـر معـادل 19.6 درصـد در طبقـه سـنی 61 سـال و بیشـرت قـرار دارنـد. همچنیـن کمرتیـن تعـداد افـراد، یعنـی یـک نفر 

معـادل 0.7 درصـد در طبقـه سـنی زیـر 30 سـال قـرار دارند )جـدول 8(.

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

درصدفراوانی )نفر(گروه سنی ردیف

613019.6 و بیشر1

256-601811.8

351-552415.7

446-502315.0

541-452113.7

636-401711.1

731-351912.4

3010.7 و کمر8

153100جمع کل 



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

 7-1. سیامی زیر بخش زراعت
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 راهــربدی )گنــدم، جــو، 

برنــج، چغندرقنــد، دانه هــای روغنــی، حبوبــات، ذرت دانــه ای و پنبــه( بــا رعایــت اهــداف و سیاســت های ذیــل تهیــه گردیــده اســت: 

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

کاهــش ســطح زیرکشــت گنــدم آبــی از 2500 هــزار هکتــار بــه 1900 هــزار هکتــار و گنــدم دیــم از 4000 هــزار هکتاربــه   •

ــار.  3500 هــزار هکت

ــم از 698  ــدم دی ــرد گن ــار و عملک ــرم در هکت ــه 4921 کیلوگ ــار ب ــرم در هکت ــی از 2494 کیلوگ ــدم آب ــرد گن ــش عملک افزای  •

ــار.  ــرم در هکت ــه 1451 کیلوگ ــار ب ــرم در هکت کیلوگ

کاهــش ســطح زیرکشــت شــلتوک از 600 هــزار هکتــار بــه 485 هــزار هکتــار و متمرکــز کــردن حامیــت از کشــت آن در نــوار   •

ســاحلی شــامل کشــور )گیــالن و مازنــدران(. 

افزایش عملکرد شلتوک از 4025 کیلوگرم در هکتار به 6004 کیلوگرم در هکتار.   •

افزایش عملکرد کلزا از 1731 کیلوگرم در هکتار به 2335 کیلوگرم در هکتار.   •

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

تثبیــت ســطح زیرکشــت بهــاره چغندرقنــد در ســطح 100 هــزار هکتــار و تکیــه بــر افزایــش ســطح زیرکشــت پاییــزه تــا 60   •

هــزار هکتــار. 

افزایش عملکرد چغندرقند بهاره از 43 تن به 55 تن و افزایش عملکرد چغندر پاییزه از 52 تن به 70 تن در هکتار.  •

افزایش عملکرد کل چغندرقند از 43.5 تن به 61.5 تن در هکتار.   •

حامیت از محصوالت و ارقام زودرس، مقاوم به خشکی با طول رشد کمر )ذرت، گندم، جو و ...(.   •

ارتقــاء شــاخص بهــره وری آب در تولیــد محصــوالت کشــاورزی )گنــدم از 0.6 بــه 1، شــکر از 0.5 بــه 1.2 کیلوگــرم بــه ازای   •

یــک مــر مکعــب آب(. 
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گسرش کشاورزی حفاظتی به منظور افزایش ماده آلی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک.   •

استفاده از تکنولوژی جدید نظیر توسعه کشت نشایی در تولید محصوالتی از جمله پنبه، کلزا، ذرت و ... .   •

توسعه کشت کلزا، چغندرقند و پنبه برای حفظ پایداری در تولید   •

هدایت تولید سبزی و صیفی به محیط های کنرل شده   •

جایگزینی و معرفی محصوالت جدید کم آب بر مثل سورگوم، ارزن، لوپن، تاج خروس، چغندر علوفه ای و ...   •

ب - تمرکــز بــر افزایــش عملکــرد بــا انتقــال تکنولــوژی نویــن، کــه در ایــن راســتا به عنــوان مثــال ســاالنه تعــداد 17 رقم 
گنــدم آبــی و دیــم، 1 رقــم پنبــه، 6 رقــم جــو، 10 رقــم حبوبــات ، 5 رقــم برنــج، 12 رقــم دانه هــای روغنــی و 7 رقــم چغندرقنــد جدیــد 

نیــاز بــه عرضــه می باشــد. 

ج- تدویــن بســته کامــل افزایــش ضریــب خوداتکایــی تولیــد محصــوالت اساســی )گندم، جــو برنــج، ذرت دانــه ای، 
دانه-هــای روغنــی، پنبــه، چغندرقنــد، حبوبــات( کــه در آن کلیــه نیازهــای طــرح از جملــه بیمــه، تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج، حفــظ 

نباتــات، سیاســت های حامیتــی یکجــا آورده شــده اســت. ضمنــا 4 طــرح پشــتیبان شــامل مکانیزاســیون، تغذیــه گیاهــی، ســاماندهی بذر 

و کشــاورزی حفاظتــی نیــز از طــرح 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. 





معرفی نمونه های ملی
 زیربخش زراعت



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

48

استان / شهرستان: همدان / همدان

سطح تحصیالت: سیکل 

سن: 34  سال

عملکرد:13019 کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم  پیشگام  در سطح  25 هکتار  -1

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

ــم رسد در اقلی

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

رعایت میزان مناسب بذر مرفی و استفاده از بذور تکثیری توصیه شده  -4

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

رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و مــرف عنــارص مختلــف شــیمیایی و آلــی   -6

بــر اســاس آزمــون خــاک

مزرعه عاری از آفات، بیامری و علف هرز  -7

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

9-  پیرشو در بکار گیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایرین

رشکت در دوره های ترویجی  زراعت، تغذیه و مکانیزاسیون گندم  -10

محمد زارعی 

تولیدکننده منونه 
گندم آبی در اقلیم رسد ومعتدل
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نادر نجفی کهنوج

تولیدکننده منونه 
گندم آبی در اقلیم گرم وخشک

استان/ شهرستان:  جنوب کرمان/ فاریاب

سطح تحصیالت: دکرتی 

سن: 39 

عملکرد: 12000 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم  چمران 2  در سطح  100 هکتار  -1

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

5-  اعامل مدیریت مرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار

مرف بهینه عنارص شیمیایی و غذایی بر اساس آزمون خاک  -6

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

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

ــاد  ــز جه ــا مراک ــاط ب رشکــت در کالس هــای آموزشــی و ترویجــی و  حفــظ ارتب  -9

ــاورزی کش
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استان/ شهرستان:  کردستان / بیجار

سطح تحصیالت: سیکل  

سن: 47 

عملکرد: 3732 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول گنــدم دیــم رقــم  رسداری در ســطح   -1

250  هکتــار

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیم زار  -2

حفظ بقایای گیاهی و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت  -3

4-  یکپارچه سازی اراضی و بهره گیری از خاک ورز مرکب در دیمزار

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 بیامریها  -8

 IPM 9-  تولید محصول در چهارچوب

مــددکار ترویجــی و پیــرشو در بکارگیــری دانــش فنــی در فعالیت هــای   -10

کشــاورزی

سیدحسین رحیمی 

تولیدکننده منونه
گندم دیم در اقلیم رسد
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 استان/ شهرستان:  خراسان شاملی / مانه وسملقان 

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن: 35 سال 

عملکرد: 6873 کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

ــار - 1 ــم کوهدشــت در ســطح 45 هکت ــم رق ــدم دی ــه گن ــه مزرع ــت بهین مدیری

ــم کاری دی

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 مرصف بهینه بذر- 4

مرصف بهینه  بذر و عنارص شیمیایی در واحد سطح- 5

مزرعه عاری از علفهای هرز- 6

برداشت به موقع و مکانیزه- 7

 پیــرشو در بکارگیــری توصیه هــای تحقیقاتــی و فنــی دیــم کاری در فعالیــت - 8

کشــاورزی 

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

 رشکت در دوره های آموزشی – ترویجی مرتبط با دیم کاری- 10

قمرالدین آرین 

تولیدکننده منونه 
گندم دیم در اقلیم گرم معتدل
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 استان/ شهرستان:  کرمانشاه / کرمانشاه

سطح تحصیالت:  سیکل

سن:  52 سال  

عملکرد: 10665 کیلو گرم در هکتار بذر با کیفیت مطلوب

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه تولیــد بــذر گنــدم رقــم ســیروان مــادری در ســطح 18 - 1

هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول گندم بذری ، رقم اصالح شده- 2

مدیریت بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری بارانی- 3

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

تولید بذر تحت پوشش و نظارت رشکت معترب بذری- 5

استفاده از کودهای دامی و زیستی برای حاصلخیزی خاک- 6

کشت و برداشت مکانیزه و به  موقع- 7

درصــد خلــوص بــذر تولیــدی بــر اســاس تجزیــه بــذر بــا درصــد آفت هــای مفیــد - 8

و غیــر مفیــد در حــد قابــل قبــول

رشکــت در دوره هــای آموزشــی و پیــرشو در اجــرای طرح  هــای تولیــدی بــذر در - 9

منطقه

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

عبدالقاسم
زارع سورکالی

تولیدکننده منونه بذرگندم 



سی و دومین دوره انتخاب و معرفی
منونه های ملی بخش کشاورزی

53

استان/ شهرستان:  کردستان / قروه

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن:  43 سال  

عملکرد: 11142 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

ــم بهمــن در ســطح 25  - 1 ــی محصــول جــو رق ــد کمــی و کیف ــه تولی دســتیابی ب

ــم رسد ــی در اقلی ــه جوآب ــار مزرع هکت

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

فشــار

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

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه - 4

کشت مکانیزه با کمبینات و برداشت مکانیزه با کمباین- 5

مزرعه عاری از علف های هرز- 6

7 - IPM تولید محصول در چهارچوب

 پیرشو در بکار گیری دانش فنی محصول در منطقه- 8

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

مکانیزاســیون

ارتباط مستمر و مؤثر با واحدهای  اجرایی، ترویجی و آموزشی- 10

زاهد شیرزاد

تولیدکننده منونه 
جو آبی در اقلیم رسد
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استان/ شهرستان:  مرکزی / خنداب 

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن:  38 سال  

عملکرد: 12100 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول جــو رقــم بهمــن در ســطح 11 - 1

هکتــار در رشایــط اقلیــم معتــدل

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

فشــار

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

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه تولیدی- 4

کشت و برداشت مکانیزه  محصول- 5

مزرعه عاری از  بیامریها و علف های هرز- 6

توسعه فعالیت های کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه- 7

مددکار ترویجی و پیرشو در بکار گیری دانش فنی- 8

رشکت در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با محصول جو - 9

 حفظ ارتباط مسمتر و مؤثر با واحدهای ترویجی و آموزشی- 10

علیرضا روستایی

تولیدکننده منونه 
 جوآبی در اقلیم معتدل
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ابوبکر نورافشان

تولیدکننده منونه 
جو دیم در اقلیم رسد

استان/ شهرستان:  آذربایجان غربی / مهاباد  

سطح تحصیالت:  ابتدایی  

سن:  67 سال  

عملکرد:  5056 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه مزرعــه جــو رقــم اصــالح شــده ســهنددر ســطح 36  هکتــار در - 1

رشایــط دیــم

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

رعایت اصول تناوب زراعی  در دیمزار- 3

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

استفاده از زیر شکن و پنجه غازی برای عملیات حفظ رطوبت- 5

استفاده از خاک ورزی مرکب در مزارع آیش- 6

ــج آزمــون خــاک و توصیه هــای - 7 ــر اســاس نتای ــی ب ــارص غذای ــه عن مــرصف بهین

فنــی

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

برداشت مکانیزه و به موقع محصول- 9

مشــارکت درانتقــال تجــارب بــه ســایر کشــاورزان بــا رشکــت در کالســهای - 10

آموزشــی ترویجــی
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کمال  الدین 
صادقی

تولیدکننده منونه
 جو دیم در

اقلیم معتدل

استان/ شهرستان:  کرمانشاه / هرسین  

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن:  72 سال  

عملکرد:  6450 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزرعه جو رقم رسارود در سطح 10  هکتار در رشایط دیم- 1

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول تولیــدی بــا رعایــت مــرصف بــذر - 2

در واحــد ســطح

رعایت اصول تناوب زراعی و آیش در دیمزار- 3

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

استفاده از زیر شکن برای عملیات حفظ رطوبت در دیمزار- 5

استفاده از خاک ورز مرکب در مزارع آیش- 6

ــج آزمــون خــاک و توصیه هــای - 7 ــر اســاس نتای ــی ب ــارص غذای ــه عن مــرصف بهین

فنــی

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

برداشت مکانیزه و به موقع محصول- 9

 پیرشو در انتقال تجارب و دانش فنی به کشاورزان منطقه - 10
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علی  اصغر  علی  نیا

تولیدکننده منونه 
برنج پرمحصول

استان/ شهرستان:  مازندران / بهشهر  

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن:  44 سال  

عملکرد:  10977  کیلو گرم در هکتار شلتوک

شاخص ها:

ــد کمــی و - 1 ــه تولی ــار و دســتیابی ب ــه وســعت 7 هکت مدیریــت فنــی شــالیزار ب

ــر محصــول شــیرودی کیفــی رقــم پ

مدیریــت بهینــه مــرصف آب بــا اســتفاده از سیســتم آبیــاری تناوبــی و کاهــش  - 2

مــرصف آب

کشت مکانیزه نشا و رعایت زمان مناسب انتقال نشا- 3

ــد نشــای - 4 ــه جهــت تولی ــی و ورمــی کمپوســت در خزان ــری از کــود آل بهــره گی

ســامل و قــوی

ــاز - 5 ــورد نی ــای م ــا در زمان ه ــز مغذی ه ــک و ری ــای بیولوژی ــتفاده از کوده اس

گیــاه

مرصف انواع کودهای شیمیایی طبق آزمون خاک انجام شده- 6

اجــرای مدیریــت فنــی تولیــد از خزانــه تــا برداشــت تحــت مدیریــت تلفیقــی - 7

برنــج

رشکت در دوره های ترویجی و آموزشی - 8

پیرشو در انتقال دانش فنی به سایر  شالیکاران منطقه- 9

ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی- 10
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حمید کاظمی

تولیدکننده منونه 
 برنج محلی

 استان/ شهرستان:  گیالن /  لنگرود 

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:  46 سال  

عملکرد: 4935کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریت  شالیزار رقم  محلی هاشمی در سطح 2 هکتار - 1

دستیابی به تولید کمی وکیفی محصول بازار پسند  - 2

اعامل مدیریت بهینه مرصف آب با استفاده از آبیاری تناوبی در شالیزار- 3

کشت  به موقع و  مکانیزه محصول- 4

ــج - 5 ــی وزیســتی براســاس نتای ــارص شــیمیایی، آل ــه مــرصف  عن ــت بهین مدیری

ــون خــاک و آب آزم

رعایت اصول فنی تولید نشا و انتقال نشا- 6

ــی  در  - 7 ــش بوم ــی ودان ــارب عمل ــن  و تج ــی محققی ــای فن ــق  توصیه ه تلفی

ــت ــت مدیری ــالیزار تح ش

پیرشو در انتقال تجارب به شالیکاران منطقه- 8

رشکت در کالس های  ترویجی زراعت و فرآوری شالی- 9
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حسین جوکار

تولیدکننده منونه
 ذرت دانه ای در اقلیم گرم

 استان/ شهرستان:  منطقه جنوب کرمان / فاریاب

سطح تحصیالت:  سیکل

سن:  64 سال  

عملکرد:  17860  کیلو گرم در هکتار با رطوبت 14 درصد

شاخص ها:

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

100 هکتــار

رعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل- 2

مدیریت و مرصف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری بارانی و تیپ- 3

انجــام آزمــون خــاک و آب و مــرصف انــواع کودهــای شــیمیایی براســاس نتایــج - 4

آزمون هــا

کشــت بــه موقــع و مکانیــزه بــا رعایــت  اصــول مــرصف بهینــه  بــذر مرصفــی در - 5

واحــد ســطح بــه شــیوه هیــرم کاری

مبارزه بیولوژیک با کرم بالل ذرت با استفاده از زنبور براکون- 6

برداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه- 7

رشکــت در دوره هــای آمــوزش و مهارتــی زراعــت و تغذیــه ذرت، بســر ســازی - 8

ــات و بیامریهــای ذرت کشــت، ادوات کشــاورزی، آف

پیــرشو در ارائــه تجــارب بــه ســایر کشــاورزان و مشــارکت در اجــرای طرحهــای - 9

کشــاورزی
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اسعد حسن  پور 

تولید کننده منونه 
ذرت دانه ای در اقلیم رسد

 استان/ شهرستان:  آذربایجان غربی / بوکان

سطح تحصیالت:  سیکل

سن:  41 سال  

عملکرد:  17856  کیلو گرم در هکتار با رطوبت 14 درصد

شاخص ها:

ــه ای رقــم ســیمون در - 1 ــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول ذرت دان دســتیابی ب

ســطح 5  هکتــار

رعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل- 2

مدیریت و مرصف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار  - 3

انجــام آزمــون خــاک و آب و مــرصف انــواع کودهــای شــیمیایی براســاس نتایــج - 4

آزمون هــا

کشــت بــه موقــع و مکانیــزه بــا رعایــت میــزان بــذر مرصفــی در واحــد ســطح - 5

بــه شــیوه  خشــکه کاری

مدیریت بهینه واصولی آفات، بیامریها وعلفهای هرز- 6

برداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه- 7

رشکت در دوره های آموزشی وترویجی مرتبط با زراعت ذرت دانه ای - 8

 مــددکار ترویجــی و پیــرشو در  بکارگیــری توصیــه هــا وانتقــال تجارب به ســایر - 9

کشاورزان
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شهریار صفاری

تولید کننده منونه
 ذرت علوفه ای

 استان/ شهرستان:  تهران / پیشوا 

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن:  41 سال  

عملکرد:  85000  کیلو گرم در هکتار با رطوبت  70  درصد

شاخص ها:

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول ذرت علوفــه ای رقــم  متوســط رس - 1

ماکســیام در ســطح200  هکتــار بــا مــاده مؤثــره خشــک30 درصــد

رعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل- 2

ــپ و - 3 ــوار تی ــاری  ن ــا اســتفاده از سیســتم آبی ــه آب ب ــت و مــرصف بهین مدیری

ــرصف آب  ــدی در م ــش 40درص ــا وکاه ــش نواره ــر آرای تغیی

انجــام آزمــون خــاک و آب و مــرصف انــواع کودهــای شــیمیایی براســاس نتایــج - 4

آزمون هــا

کشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان بذر مرصفی در واحد سطح - 5

ــهای - 6 ــدی از روش ــا بهره  من ــرز ب ــای ه ــا وعلفه ــات، بیامریه ــه آف ــت بهین مدیری

تلفیقــی

برداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه- 7

رشکت در دوره های آموزش و مهارتی زراعت، تغذیه ، مکانیزاسیون- 8

پیــرشو در ارائــه تجــارب بــه ســایر کشــاورزان و مشــارکت در اجــرای طرحهــای - 9

کشــاورزی وتوســعه ای در منطقــه

تولید در چهارچوب زنجیره کشاورزی- 10
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محمدرضا خالدی

تولیدکننده منونه 
کلزا در اقلیم رسد

 استان/ شهرستان:  کردستان / قروه  

سطح تحصیالت:  سیکل 

سن:  55 سال  

عملکرد:  6342کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

ــی  در ســطح  7  - 1 ــون و ناتال ــم  نپت ــزا رق ــه مزرعــه کل ــح و بهین مدیریــت صحی

هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول- 2

رعایــت اصــول فنــی تنــاوب زراعــی و کشــت کلــزا در تنــاوب و پایــداری - 3

محصــوالت گنــدم و جــو

مرصف بهینه آب در مزرعه با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار - 4

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

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

کشت مکانیزه و به موقع- 7

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

آنالیــز

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

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

پیــرشو در انتقــال تجــارب بــه ســایر کشــاورزان
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رشید عرب  روشن

تولیدکننده منونه سویا

استان/ شهرستان:  مازندران/ میاندرود

سطح تحصیالت:  فوق  لیسانس 

سن:  70 سال  

عملکرد:  5200  کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت صحیح و بهینه مزرعه سویا رقم GK  مادری  در سطح 40 هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول سویا - 2

رعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت  سویا در تناوب و پایداری  غالت - 3

مرصف بهینه آب در مزرعه با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار - 4

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

6 -IPM/FFS مشارکت در پروژه

کشت مکانیزه و به موقع محصول- 7

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

آنالیــز

 مشارکت در سایت الگویی تولید بذر سویا - 9

 مــددکار ترویجــی و  بکارگیــری توصیــه هــای فنــی از طریــق رشکــت در - 10

دوره هــای آموزشــی و ترویجــی 
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مجید صبوری

تولیدکننده منونه 
چغندرقند بهاره

 استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / چناران 

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن:  44 سال  

عملکرد:  162000 کیلو گرم در هکتار غده با عیار 18

شاخص ها:

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

25 هکتــار بــا عیــار مناســب 

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

مدیریــت بهینــه مــرصف آب از طریــق بکارگیــری سیســتم آبیــاری تحــت فشــار - 5

نــوار تیــپ

ــج - 6 ــر اســاس نتای ــی ب ــارص غذای ــه گیاهــی و مــرصف عن ــه تغذی ــت بهین مدیری

آزمــون خــاک

مزرعه عاری از هر گونه بیامری- 7

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

نظــر رشــد انــدام هوایــی و ریشــه

برداشت به موقع و مکانیزه- 9

رشکــت در کالســهای آماده  ســازی زمیــن، تنظیــم دســتگاه پنوماتیــک، کــودکار و - 10

وجین ــکار، پیــرشو در بکارگیــری توصیه هــای فنــی
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منوچهر زارع کریمی

تولیدکننده منونه
چغندرقند پاییزه

 استان/ شهرستان:  خوزستان / دزفول  

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس  

سن:  51 سال  

عملکرد:  146500 کیلو گرم در هکتار با عیار14

شاخص ها:

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

پاییــزه رقــم لوانتــه در ســطح 15 هکتــار

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

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

مدیریت بهینه مرصف آب از طریق توسعه کشت پاییزه- 4

رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و مــرصف عنــارص غذایــی بــر اســاس نتایــج - 5

آزمــون خــاک

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

مزرعه عاری از هر گونه آفات و بیامریها- 7

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

به کارگیری دانش فنی در فعالیت زراعی- 9

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

ــد ــدر قن ــزه چغن کشــت پایی
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علی 
صفری حاجی

تولیدکننده منونه پنبه

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی/ برشویه

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن:  56 سال  

ملکرد:  10500 کیلو گرم در هکتار وش

شاخص ها:

1- تولیــد کمــی و کیفــی محصــول پنبــه رقــم ورامیــن در ســطح 4 هکتــار مزرعــه 

پنبــه

2- رعایت اصول فنی تناوب زراعی در فعالیت های کشاورزی

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

4- تسطیح لیزری و انجام خاک ورزی حفاظتی

5- مدیریت تلفیقی آفات وبیامریهای گیاهی

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

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

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

9-رشکت در کالسها و دوره های ترویجی و مهارتی در موضوع زراعت پنبه

 مشارکت در اجرای سایت الگویی پنبه
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رضا خوشنواز 

تولیدکننده منونه 
سیب زمینی

 استان/ شهرستان:  همدان/ اسدآباد 

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن:  37 سال  

عملکرد:  106500 کیلو گرم در هکتار 

شاخص ها:

ــا و اســپریت در ســطح 17 - 1 ــه مزرعــه ســیب زمینــی  ارقــام بامب مدیریــت بهین

هکتــار

تولید کمی و کیفی محصول  در حد میزان  مجاز نیرات- 2

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در زراعت- 3

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

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

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

کاشت و برداشت مکانیزه، با رعایت میزان بذر مرصفی- 7

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

رشکت در کالسهای آموزشی و پیرشو در ارائه دانش فنی- 9
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مسلم مکاری

تولیدکننده منونه پیاز 

استان/ شهرستان:  خراسان رضوی/ چناران  

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن:  49 سال  

عملکرد:  174000 کیلو گرم در هکتار 

شاخص ها:

1-مدیریت صحیح مزرعه پیاز رقم زرگان  در سطح 21  هکتار

ــرات و  ــاز نی ــد مج ــاز در ح ــول پی ــی محص ــی و کیف ــد کم ــه تولی ــتیابی ب 2- دس

ــنگین ــارص س عن

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

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

5- رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و مــرصف عنــارص غذایــی بــر اســاس آزمــون 

خــاک و آب

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

7-مزرعه عاری از آفات و بیامریها

8-پیرشو در اجرای طرحها و سایت های الگویی و فنی ترویجی

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

ــه ــه در مزرع ــیوه مدرس ــا ش ــول ب محص

10- رشکــت در دوره هــای آموزشــی، ترویجــی مرتبــط بــا اصــول فنــی زراعــت پیــاز 

ــوالت جالیزی ومحص
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علی امین جعفری

تولید کننده منونه حبوبات آبی

 استان/ شهرستان:  اصفهان/ دهاقان

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن:  50 سال  

عملکرد:  3750 کیلو گرم در هکتار لوبیا

شاخص ها:

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

6/5 هکتــار

2- مــرصف بهینــه آب در مزرعــه از طریــق اســتفاده از سیســتم آبیــاری تحــت فشــار 

نــوار تیــپ

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

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

5-کشت مکانیزه با ردیفکار و رعایت زمان مناسب کشت

6-مزرعه عاری از هر گونه آفات و بیامریها

7-مدیریت تلفیقی علفهای هرز

8-بکار گیری دانش فنی در فعالیت های کشاورزی

9-پیــرشو در اجــرای طرحهــای کشــاورزی در منطقــه  و انتقــال دانــش فنــی و تجارب 

به ســایر کشــاورزان

10-رشکت در کالسهای ترویجی آموزشی مرتبط با زراعت حبوبات
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جالل رحمانی

تولیدکننده منونه 
حبوبات دیم

 استان/ شهرستان:  اردبیل/ بیله سوار

سطح تحصیالت:  لیسانس  

سن:  31 سال  

عملکرد:  2277 کیلوگرم در هکتار  عدس

شاخص ها:

ــار  ــه ســوار در ســطح 8 هکت ــم بیل ــی محصــول عــدس  رق ــد کمــی و کیف 1-تولی

ــم کاری دی

2- رعایت اصول صحیح تناوب زراعی در دیمزار

ــره ســازی رطوبــت در ســطح  ــی ذخی ــات اجرای ــر شــکن و عملی 3-اســتفاده از زی

مزرعــه

4-مرصف بهینه بذر و کشت  به موقع و مکانیزه

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

6-برداشت به موقع و رعایت میزان رطوبت محصول

7-استفاده بهینه از نزوالت در تولید محصول

8-رشکت در دوره های آموزشی اصول دیم کاری و مکانیزاسیون 

9-مشارکت در فعالیت های توسعه ای کشاورزی در سطح روستا
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بهرام مافی

تولیدکننده منونه
 یونجه در اقلیم رسد

استان/ شهرستان:  قزوین/ بوئین زهرا 

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن:  63 سال  

عملکرد:  25600 کیلو گرم در هکتار یونجه خشک در چهار چین

شاخص ها:

ــی  در ســطح  ــم همدان ــد کمــی و کیفــی محصــول یونجــه رق ــه تولی 1-دســتیابی ب

ــار 80هکت

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

ــر اســاس  ــذی ب ــز مغ ــه و ری ــا اســتفاده از کودهــای پای ــه گیاهــی ب ــه بهین 3-تغذی

ــون خــاک آزم

4-کشت مکانیزه با  رعایت اصول خاکورزی  حفاظتی

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

6-مزرعه عاری از بیامریهای گیاهی و آفات

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

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

ــار ــت فش ــاری تح ــه ای و آبی علوف

9- پیرشو در بکار گیری توصیه های فنی

10-ارتباط مستمر با مراکز جهاد کشاورزی وکارشناسان ومروجین کشاورزی 
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قاسم ناروئی

تولیدکننده منونه 
یونجه در اقلیم گرم

استان/ شهرستان:  سیستان و بلوچستان / ایرانشهر  

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:  34 سال  

عملکرد:  50000 کیلو گرم در هکتار یونجه خشک در 18چین

شاخص ها:

1-دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول یونجــه رقــم  نیــک شــهری  در ســطح 

هکتار  20

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

ــر اســاس  ــز مغــذی ب ــه و ری ــا اســتفاده از کودهــای پای ــه گیاهــی ب ــه بهین 3-تغذی

آزمــون خــاک

4-کشت  به موقع ومکانیزه محصول

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

6-مزرعه عاری از بیامریهای گیاهی و آفات

7-رعایت اصول کشاورزی حفاظتی

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

ــان  ــت گیاه ــی، زراع ــازی اراض ــطیح و نوس ــی تس ــای آموزش ــت در دوره ه 9-رشک

ــار ــت فش ــاری تح ــه ای و آبی علوف

10-  حفــظ ارتبــاط مســتمر بــا مراکــز کشــاورزی و پیــرشو در بکار گیــری توصیه های 

فنی
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قدرت محمدی

تولید کننده منونه محصوالت 
سبزی و صیفی نشائی

 استان/ شهرستان:  اردبیل / کوثر

سطح تحصیالت:  سیکل 

سن:  46 سال  

عملکرد:  80000 کیلوگرم در هکتار گوجه فرنگی نشائی

شاخص ها:

1-دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول  گوجــه فرنگــی  رقــم  F1 هیربیــد در 

ســطح 2 هکتــار

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

ــر اســاس  ــذی ب ــز مغ ــه و ری ــا اســتفاده از کودهــای پای ــه گیاهــی ب ــه بهین 3-تغذی

ــون خــاک آزم

4-کشت مکانیزه  به روش نشائی

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

6-مزرعه عاری از بیامریهای گیاهی و آفات

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

8-پیرشو در تولید محصوالت جالیزی ازطریق نشا در منطقه

9-  بکارگیری توصیه های فنی و بهره  مندی از تجارب خربگان کشاورزی 
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محمد تورانی

بهره  بردار منونه در مدیریت 
پایدار خاک و کشاورزی 

حفاظتی

 استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / برشویه 

سطح تحصیالت:  لیسانس  

سن:  59 سال  

عملکرد:  اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در سطح 20 هکتار

شاخص ها:

ــات - 1 ــه رقــم اصــالح شــده  خــرداد  تحــت پوشــش عملی مدیریــت مزرعــه  پنب

حفاظتــی

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در مزرعه بدون آیش- 2

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

بــی خــاک ورزی

کشت مستقیم و مکانیزه محصول با بذرکار- 4

مدیریت بهینه مرصف آب با بهره گیری از بقایای گیاهی - 5

بهره مندی  اصولی از ادوات کشاورزی حفاظتی- 6

مددکار واحد اصلی سایت ملی الگویی پنبه - 7

اســتفاده از گیاهــان پوششــی،کود ســبز، حفــظ بقایــای گیاهــی در ســطح خــاک - 8

بــه منظــور حاصلخیــزی خــاک

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

ــج - 10 ــاس نتای ــر اس ــی ب ــارص غذای ــرصف عن ــی و م ــه گیاه ــول تغذی ــت اص رعای

ــاک ــون خ آزم

رشکــت در کالس هــای آموزشــی و حفــظ ارتبــاط بــا واحدهــای ذیربــط در جهــاد - 11

کشاورزی
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فرزاد سروش

بهره بردار منونه در مدیریت 
پایدار خاک و کشاورزی 

حفاظتی 

 استان/ شهرستان:  کردستان / دیواندره 

سطح تحصیالت:  ابتدایی  

سن:  43 سال  

عملکرد:  اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در سطح 52 هکتار

شاخص ها:

مدیریــت مزرعــه  گنــدم دیــم رقــم اصــالح شــده هــام و رسداری تحــت پوشــش - 1

ــات حفاظتی عملی

رعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیمزار بدون آیش - 2

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

مرکب

کشت مستقیم و مکانیزه محصول با بذرکار- 4

مدیریت بهینه مرصف آب با  اجرای عملیات حفظ رطوبت خاک- 5

بهره مندی از ادوات کشاورزی حفاظتی- 6

مــددکار ترویجــی واحــد اصلــی ســایت الگویــی گنــدم دیــم پــروژه مشــرک بــا - 7

ایــکاردا

ــای گیاهــی در - 8 ــظ بقای ــبز، حف ــود س ــوان ک ــه عن ــه ای ب ــان علوف کشــت گیاه

ــزی خــاک ــه منظــور حاصلخی ســطح خــاک ب

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

رعایت اصول تغذیه گیاهی و مرصف عنارص غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک- 10

پیرشو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان- 11
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مختار وفااصل

تولیدکننده منونه حبوبات آبی

 استان/ شهرستان:  کهکیلویه وبویر احمد/ بویراحمد

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن:  40 سال  

عملکرد:  مدیریت بهینه مزرعه حبوبات آبی

شاخص ها:

مدیریــت مزرعــه  لوبیــا ی چیتــی از ارقــام اصــالح شــده غفــار وخمیــن درســطح - 1

400 هکتــار کشــت یکپارچه

رعایت اصول فنی تناوب زراعی - 2

دستیابی به تولید کمی وکیفی محصول- 3

کشــت  بــه موقــع و  مکانیــزه محصــول بــا بــذرکار بــا رعایــت مــرصف بهینــه - 4

بــذر در واحــد ســطح

مدیریــت بهینــه مــرصف آب بــا بهــره گیــری از سیســتم آبیــاری تحــت فشــار - 5

کالســیک ثابــت

بهره مندی از ادوات  وماشین آالت کشاورزی در زراعت حبوبات- 6

ایجاد اشتغال مؤثر در روستا وکار آفرینی در منطقه- 7

تلفیق دانش وتخصص فنی ودانش بومی کشاورزان منطقه - 8

مشارکت در جهت پایداری تولید در قالب طرح گندم - 9

ــج - 10 ــاس نتای ــر اس ــی ب ــارص غذای ــرصف عن ــی و م ــه گیاه ــول تغذی ــت اص رعای

ــاک ــون خ آزم

رشکــت در کالس هــای آموزشــی و حفــظ ارتبــاط بــا واحدهــای ذیربــط در جهــاد - 11

کشاورزی
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احمد حبیب زاده 

تولید کننده منونه محصول سامل 
و گواهی شده زراعی 

استان / شهرستان: اردبیل / اردبیل

سطح تحصیالت: ابتدایی 

سن: 53 سال

عملکرد: تولید 30 تن در هکتار سیب زمینی گواهی شده در سطح 5  هکتار

شاخص ها:
1- کسب مهارت، دانش و اقدام عملی در استقرار ضوابط و دستورالعمل های فرایندی و ضوابط محصولی تولید 

IPM/ ( محصول گواهی شده در چارچوب برنامه تحولی ترویج و توسع تولید محصول سامل و ارگانیک کشور

FFS ( و اخذ گواهی حقوقی بر اساس استاندارد ملی 11000 ارگانیک در تولید محصوالت کشاورزی  در 

سطح 5 هکتار از اراضی در تولید سیب زمینی به عنوان محصول کلیدی ، اقتصادی و  مهم سبد غذایی کشور 

2- رعایت شاخص ها و مالک های  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 شاخص ها و مالک های استاندارد ملی  ارگانیک در بخش مدیریت تغذیه و حاصلخیزی 

4- انجام اقدامات محلی و کاربرد دانش بومی در بخش مدیریت تغذیه و حاصلخیزی براساس ضوابط تولید 

ارگانیک

5- رعایت شاخص و مالک های اصلی مدیریت حفاظت از محصول براساس ضوابط تولید ارگانیک در بخش  

مدیریت آفات، بیامری ها و علف های هرز .

6- انجام اقدامات محلی و کاربرد دانش بومی در بخش مدیریت آفات - بیامریها و علف های 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 از جمله گزارش های بازرسی دوره ای درحال گذار ارگانیک  براساس استاندارد ملی  

و شناسنامه فنی مزرعه از جمله نتایج آزمایشگاهی در مورد باقی مانده سموم شیمیایی ، نیرات ، عنارص 

سنگین، پایش آب و خاک و گیاه ، شناسنامه  ثبت تغییرات مزرعه ، مدیریت تولید و ..

9-  تأیید فرایند تولید نامربده توسط بخش های مختلف  تحقیقاتی ،فنی و ترویجی و حقوقی  در محدوده 

فعالیت 

10-رشکت مستمر در برنامه ترویجی IPM/FFS ، ارتباط مستمر با مراکز آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی . 
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کمیته فنی زیر بخش 
زراعت و باغبانی

7-3- سیمای زیر بخش باغبانی
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 7-2. سیامی زیر بخش باغبانی

اهداف عملیاتی باغبانی  برنامه ششم توسعه زیر بخش باغبانی : 

افزایــش تولیــد محصــوالت باغــی بــا هــدف تولیــد پایــدار و افزایــش رضیــب امنیــت غذایــی از 19 میلیــون تــن در ســال 1395   .1

بــه 22.6 میلیــون تــن در ســال 1400 .

1-1. افزایــش تولیــد در واحــد ســطح بــا اســتفاده از روشــهای اصــالح، نوســازی باغــات ، حــذف و جایگزینــی ارقــام ســنتی بــا 

ارقــام مرغــوب تجــاری در ســطح 563167 هکتــار در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

2-1. افزایــش تولیــد از طریــق افزایــش ســطح زیرکشــت و توســعه باغــات در اراضــی شــیبدار و مســتعد بــه میــزان 100000 

هکتــار در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

3-1. افزایــش تولیــد از طریــق افزایــش ســطح زیــر کشــت و توســعه باغــات در اراضــی مســتعد )نوآبــاد( بــه میــزان 143000 

هکتــار در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه.

4-1. افزایــش تولیــد از طریــق تولیــد نهــال مرغــوب و گواهــی شــده محصــوالت باغــی بــه تعــداد 174000000 اصلــه نهــال 

در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

افزایــش تولیــد محصــوالت گلخانه ایــی بــه دلیــل محدودیــت در منابــع آبــی در جهــت توســعه پایــدار از 1996 هزارتــن در ســال   .2

1395 بــه 6950 هــزار تــن در پایــان ســال 1400. 

1-2- افزایــش تولیــد محصــوالت گلخانــه ای از طریــق اصــالح و نوســازی و مرمــت گلخانه هــا و بــه روز رســانی آنهــا بــه مقــدار 

2705 هکتــار در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

2-2- افزایــش تولیــد محصــوالت باغبانــی از طریــق توســعه کشــت در گلخانه هــای مــدرن بــه مقــدار 18654 هکتــار در طــول 

اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

افزایــش تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی بــا هــدف توســعه پایــدار، تأمیــن نیازهــای داخلــی، ایجــاد اشــتغال و حفاظــت از   .3

ــن در ســال 1400.  ــه 614434 ت ــن در ســال 1394 ب ــد 530925 ت ــط زیســت از تولی محی

1-3- افزایــش تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی از طریــق تأمیــن نهــال، بــذر و نشــا مــورد نیــاز گیاهــان دارویــی بــه تعــداد 
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194658000 اصلــه در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

2-3- افزایــش تولیــد گیاهــان دارویــی از طریــق افزایــش ســطح زیرکشــت و پیش بینــی توســعه کاشــت گیاهــان دارویــی بــه 

مقــدار 105000 هکتــار در طــول اجــرای برنامــه ششــم توســعه. 

افزایــش تولیــد روغــن زیتــون بــا هــدف تولیــد پایــدار و توســعه در تأمیــن نیــاز روغــن خوراکــی ســامل مرصفــی از 6200 تــن در   .4

ســال1394 بــه 26000  تــن در پایــان ســال 1400 

 1-4- اصــالح و نوســازی باغــات و حــذف و جایگزینــی ارقــام ســنتی بــا کاشــت ارقــام مرغــوب تجــاری در ســطح 45000 هکتــار 

از باغــات موجــود زیتون 

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

3-4- توســعه کشــت محصــوالت ســامل و ارگانیــک باغــی در ســطح 41000 هکتــار و تبدیــل 241000 هکتــار از باغــات موجــود 

بــه تولیــد محصــول ســامل و ارگانیــک باغــی طــی ســالهای برنامــه ششــم بــا تولیــد حــدود 2 میلیــون تــن محصــول ارگانیــک 

افزایــش صــادرات محصــوالت باغبانــی بــا هــدف مثبت کــردن تــراز تجــاری محصــوالت کشــاورزی بــا پیش بینــی 16.2 میلیــون   .5

ــارد دالر طــی ســالهای برنامــه 1396–1400.  ــه ارزش تقریبــی 36 میلی تــن محصــوالت باغبانــی ب

وضعیت آمار باغبانی در سال 1395: 
ســطح کل زیــر کشــت 2864166.8 هکتــار از ایــن مقــدار 2401043 هکتــار ســطح بــارور و 463123.8 هکتــار ســطح غیربــارور 

می باشــد.

از کل سطح زیر کشت 2462633 هکتار کشت آبی و 401533.9 هکتار کشت دیم  می باشد. 

متوســط عملکــرد محصــوالت باغبانــی بــه تفکیــک کشــت آبــی 7.99 تــن در هکتــار و متوســط عملکــرد محصــوالت باغبانــی بــه 

تفکیــک دیــم 3.34 تــن در هکتــار. 

تولیــد محصــوالت باغــی در ســال 1395 بــه میــزان 19024803.8 تــن و میــزان تولیــد محصــوالت گلخانه ایــی 1996149.1 تــن 

کــه جمعــاً  21020952.9 تــن مــی باشــد. 
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سعید
یوسف زاده موالئی

تولیدکننده منونه 
سیب درختی

استان/ شهرستان:  تهران / دماوند 

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم 

سن:  61 سال  

عملکرد:  168000کیلوگرم در هکتار

شاخص ها:

ــدن رویشــی در ســطح122 - 1 ــام رد وگل ــاغ ســیب ارق ــح ب اعــامل مدیریــت صحی

هکتــار

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول مرغــوب و بــازار پســند با اســتفاده - 2

از پایــه هــای رویشــی

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

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

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

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

کسب عالمت کاربرد استاندارد تشویقی در تولید محصول سیب درختی- 7

مدیریــت تغذیــه گیاهــی بــر اســاس آزمــون خــاک بــا بهــره گیــری از روشــهای - 8

چالکــود، محلــول پاشــی و کــود آبیــاری

 مشارکت در اجرای پروژه IPM/FFS و انتقال دانش فنی به سایر باغداران- 9

برداشت به موقع محصول مرغوب و نگهداری در رسدخانه- 10

رشکــت در دوره هــای آموزشــی و ترویجــی وپیــرشو در انتقــال تجــارب بــه ســایر - 11

باغداران
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جمشید قائدی

تولیدکننده منونه انار 

استان/ شهرستان:  فارس / شیراز

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن:  55 سال  

عملکرد:  95000 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ انار رقم  بریت ومیخوش  در سطح 5 هکتار- 1

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

انتخاب  رقم  سازگار با اقلیم براساس توصیه های فنی وکارشناسی- 3

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

انجــام اصولــی هرس هــای فــرم ،اصــالح و باردهــی و حــذف پاجوش هــا و - 5

نرک هــا

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

کنرل بیولوژیکی کرم گلوگاه انار و اعامل مدیریت تلفیقی- 7

رعایت اصول برداشت، حمل و نقل و نگهداری محصول و بازار یابی- 8

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

ــایر - 10 ــه س ــی ب ــش فن ــال دان ــاورزی  و انتق ــای کش ــرح ه ــرای  ط ــرشو در اج پی

ــداران  باغ
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محمد غفاری 

تولیدکننده منونه انگور آبی

استان/ شهرستان:  همدان / مالیر 

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن:  58 سال  

عملکرد:  117800 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ انگور رقم بی دانه سفید در سطح 4هکتار تاکستان- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول انگور رقم  تجاری- 2

مدیریت و مرصف 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

استفاده از رقم تجاری و سازگار با منطقه با بازار پسندی باال - 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

مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها و علف هرز- 9

ــی - 10 ــول صادرات ــرآوری محص ــل و ف ــل و نق ــت، حم ــی برداش ــول فن ــت اص رعای

ــمش( )کش

 پیرشو در همکاری با مراکز تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی - 11
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سپهدار هوشمند

تولیدکننده منونه
 انگور دیم

استان/ شهرستان:  فارس / سپیدان  

سطح تحصیالت:  سیکل

سن:  63 سال  

عملکرد:  19750 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ انگور در رشایط دیم رقم عسگری  در سطح  3 هکتار- 1

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

ــت و - 3 ــا کیفی ــم ب ــتفاده از رق ــت و اس ــازی کش ــر س ــب، بس ــی مناس ــکان یاب م

ــا منطقــه ســازگار ب

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

ــی و - 5 ــای فن ــاس توصیه ه ــود و براس ــال ک ــه روش چ ــی ب ــارص غذای ــرصف عن م

ــی کارشناس

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

آســامنی

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

انجام شخم و سله شکنی در فصل تابستان- 8

مشارکت در دوره های آموزشی ترویجی مرتبط با باغات دیم- 9
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رضا 
فالح نجم  آبادی 

تولیدکننده منونه پسته

استان/ شهرستان:  کرمان / رفسنجان

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن:  42 سال  

عملکرد:  14295 کیلوگرم در هکتار پسته خشک

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ پسته از ارقام تجاری در سطح 200 هکتار- 1

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

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

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

انجــام اصولــی انــواع هــرس فــرم دهــی، باردهــی و حــذف شــاخه های پائینــی - 5

در متــاس باخــاک

6 -HACCPتولید محصول در چار چوب دستورالعمل

ترمینال مکانیزه و فرآوری محصول در کوتاه ترین زمان و صادرات محصول- 7

بکارگیری سیستم کنری عوامل محیطی در باغ- 8

رعایت اصول بهداشتی در باغ وترمینال ضبط وفرآوری محصول- 9

رشکــت در دوره هــای ترویجــی، ســمینارهای آموزشــی و انتقــال تجــارب به ســایر - 10

باغداران

ــی در - 11 ــان فن ــری کارشناس ــق  بکارگی ــی ازطری ــش فن ــری دان ــرشو در بکارگی پی

ــته  ــاغ پس ــت ب مدیری
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افشین نجفی 
یاریجانسفلی

تولیدکننده منونه گردو

استان/ شهرستان:  آذربایجان غربی / نقده

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن:  31 سال  

عملکرد:  4200کیلوگرم درهکتار گردو باپوست خشک

شاخص ها:

ــام  خوشــه ای وتخــم مرغــی در ســطح 3/5 - 1 ــاغ گــردو از ارق ــه ب مدیریــت بهین

هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول  بازار پسند- 2

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

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

انجام اصولی انواع هرس فرم دهی، و باردهی - 5

اعامل مدیریت به هنگام در مخاطرات کشاورزی )رسمازدگی(- 6

رعایت اصول بهداشتی در باغ تحت مدیریت- 7

بهــره منــدی ازدانــش کارشناســان باغبانــی ازطریــق رشکــت در کالس هــای - 8

ــی ترویج

 انتقال تجارب فنی وشخصی  به سایر باغداران- 9

پیرشو در بکارگیری ایده های نوین باغداری- 10
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رضا عباسیان

تولیدکننده منونه بادام

 استان/ شهرستان:  آذربایجان رشقی / عجب شیر 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن:  41 سال  

عملکرد:  6000 کیلوگرم درهکتار بادام با پوست  خشک

شاخص ها:

ــان  در ســطح 11/5 - 1 ــام  آذر وســفید اصفه ــادام  از ارق ــاغ  ب ــه ب ــت بهین مدیری

هکتــار

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول  تجاری وبازار پسند- 2

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

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

انجــام اصولــی انــواع هــرس فــرم دهــی، باردهــی و حــذف شــاخک ونــرک هــای - 5

فی اضا

رعایت اصول فنی مدیریت کف باغ - 6

پیرشو در  بکارگیری توصیه های فنی وکارشناسی- 7

مشارکت در اجرای طرحهای باغداری الگویی در منطقه- 8

حفظ ارتباط مستمر با مراکز آموزشی وترویجی- 9
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حجت خوشرنگ 
اصطهباناتی

تولیدکننده منونه انجیر دیم

 استان/ شهرستان:  فارس / استهبان  

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن:  39 سال  

عملکرد:  1600 کیلوگرم درهکتار انجیرخشک

شاخص ها:

مدیریت بهینه  انجیرستان  از رقم سبز )ازمیر( در سطح 3/5 هکتار- 1

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

بانکت بندی باغات جهت ذخیره نزوالت آسامنی- 3

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

انجام اصولی انواع هرس  و مدیریت کف باغ- 5

مبارزه با شپشک انجیر به صورت روغن پاشی زمستانه- 6

رعایت اصول بهداشتی در داشت و برداشت محصول- 7

 بهره مندی از  بارگاه خشک کن بهداشتی- 8

رشکت در دوره های ترویجی،  آموزشی و انتقال تجارب به سایر باغداران- 9
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مهدی چگینی

تولیدکننده منونه زیتون

استان/ شهرستان:  قزوین / طارم سفلی

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن:  34 سال  

عملکرد:  17400 کیلو گرم در هکتار میوه زیتون

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه بــاغ زیتــون رقــم زرد و مــاری  در ســطح 20  هکتــار در یــک - 1

قطعــه 

دستیابی به تولید محصول کمی و کیفی از ارقام روغنی سازگار با منطقه- 2

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

رعایــت اصــول فنــی کاشــت و اســتفاده از نهال هــای اســتاندار و گواهــی شــده - 4

مجــوز دار

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

درختــان

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

صــورت چالکــود

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

رعایت زمان مناسب برداشت محصول - 8

استحصال کیفی روغن زیتون - 9

مدیریت تلفیقی آفات و بیامریهای گیاهی- 10

رعایت اصول بهداشت در باغ و فرآوری محصول- 11
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حسین احسان

تولیدکننده منونه خرما 

 استان/ شهرستان:  کرمان / بم 

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن:  58 سال  

عملکرد:  34850 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت بهینه نخلستان رقم مضافتی  در سطح 7 هکتار- 1

رعایت اصول فنی کشت و تراکم اصله در هکتار- 2

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول از ارقــام تجــاری صادراتی و ســازگار - 3

منطقه در 

مــرصف بهینــه آب در نخلســتان بــا بهــره گیــری از سیســتم آبیــاری تحــت فشــار  - 4

قطره  ای

انجام عملیات هرس و تکریب در سطح 7 هکتار- 5

ــاس - 6 ــر اس ــرو ب ــرو و میک ــای ماک ــه کود ه ــرصف بهین ــاک و م ــون خ ــام آزم انج

ــج آزمــون نتای

کنرل مکانیکی علف های هرز- 7

اجرای عملیات اصالح و احیاء نخلستان- 8

رعایت کلیه اصول HACCP در نخلستان- 9

تولید محصول با کیفیت برای مرصف داخل و صادرات- 10

رشکت در دوره های آموزشی و پیرشو در اجرای سایت های ترویجی- 11
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احمد خرقانی

تولیدکننده منونه
 میوه های هسته دار

استان/ شهرستان:  تهران /  شهریار 

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:  44 سال  

عملکرد:  115000 کیلو گرم در هکتار هلو و شلیل

شاخص ها:

مدیریت فنی بهینه  باغ هسته داران هلوانجیری و شلیل در سطح 10 هکتار- 1

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

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

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

استفاده از پایه های بذری و رویشی توصیه شده و سازگار با اقلیم منطقه- 5

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

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

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

رشکت در دوره های IPM/FFS و کالسهای ترویجی - 9

پیرشو در اجرای روش های نوین باغداری- 10
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بصیراله
آزاد نوذری

تولیدکننده منونه مرکبات

استان/ شهرستان:  مازندران /  نکا 

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:  33 سال  

عملکرد:  98500 کیلو گرم در هکتار پرتقال

شاخص ها:

مدیریــت بهینــه بــاغ مرکبــات ارقــام پرتقــال  تامســون ونارنگــی  در ســطح 10 - 1

هکتــار

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

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

قطــره ای

انجام آزمون آب ،خاک و برگ و مرصف عنارص غذایی براساس نتایج آزمون- 4

استفاده از نهال های تأیید شده  وسازگار با منطقه- 5

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

کنرل تلفیقی با آفات و بیامریها و علف های هرز- 7

ایجاد منابع تولیدگرما در شب های رسد- 8

رعایت اصول فنی هرس درختان)هرس فرم، باردهی( وهرس دیرهنگام- 9

رعایــت اصولــی برداشــت ،حمــل و نقــل و نگهــداری در رسد خانــه و بازاریابــی - 10

سب منا

پیرشو در بکار گیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایر باغداران- 11

رشکت در کالسها و دوره های ترویجی- 12



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

96

عزیزاله فتحی

تولید کننده منونه محصوالت 
گلخانه ای )گل وگیاهان زینتی(  

 استان/ شهرستان:  کهکیلویه و بویراحمد /  یاسوج  

سطح تحصیالت:  دکری 

سن:  51 سال  

عملکرد:  تولید120شاخه گل رز در مرمربع

شاخص ها:
مدیریــت بهینــه واحــد گلخانــه هیــدرو پونیــک  مولتــی اســپان در ســطح 3 هکتــار - 1

ازانــواع ارقــام رز
دستیابی به تولید کمی و کیفی ارقام  مختلف رز هلندی- 2
مدیریت بهینه مرصف آب از طریق بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای- 3
ــی، - 4 ــل اقلیم ــش عوام ــزی وپای ــرل مرک ــیون کن ــتم اتوماس ــه سیس ــه ب ــز گلخان تجهی

رسدخانــه و اســتخر ذخیــره آب
وجود رسد خانه و سیستم های مجهز بسته بندی محصوالت تولیدی- 5
رعایــت اصــول فنــی در گلخانــه در جهــت مــرصف بهینــه انــرژی، روشــهای دوپــوش، - 6

سیســتم شــیدینگ وانــرژی ســیوینگ و  پیشــگیری از رسمــا زدگی و  کاهــش مخاطرات 
کشاورزی

ــر - 7 ــر نظ ــرگ زی ــاک و ب ــون خ ــاس آزم ــر اس ــی ب ــه گیاه ــی تغذی ــول فن ــت اص رعای
ــرب ــگاه معت آزمایش

رعایت اصول بهداشتی در سطح گلخانه - 8
9 -IPM/FFS مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها به شیوه
 رشکــت در مجامــع بیــن املللــی، منایشــگاههای خارجــی و عرضــه محصــول و کســب - 10

عناویــن برتــر
اشتغال زایی 120  نفر در سطح گلخانه- 11
بهــره منــدی از متخصصیــن خارجــی و داخلــی در مدیریــت گلخانــه و مشــارکت در - 12

طرحهــای کار آفرینــی در منطقــه
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تراب ابراهیمی 

تولید کننده منونه محصوالت 
گلخانه  ای )سبزی و صیفی(

 استان/ شهرستان:  آذربایجان رشقی / جلفا

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن:  55 سال  

عملکرد:  40 کیلوگرم درمرمربع گوجه فرنگی

شاخص ها:
مدیریــت واحــد گلخانــه تولیــد محصــوالت ســبزی و صیفــی در ســطح 12 هکتــار )فــاز اول( - 1

بــا ســازه هــای هلنــدی بــا پوشــش بیمــه
ــد - 2 ــا برن ــازار پســند خارجــی ب ــی و ب ــی و کمــی صادرات ــد محصــول کیف ــه تولی دســتیابی ب

ــن ــارال امی ــت ارس ت ــا و رشک ــاری آتاویت تج
ــار ی قطــره ای و - 3 ــری از سیســتم آبی ــره گی ــا به ــه ب ــه آب در گلخان ــت مــرصف بهین مدیری

ــته ــتم بس ــتی در سیس ــتفاده از آب برگش اس
استفاده از ارقام تجاری و بازار پسند جهت تولید و عرصه محصول به  خارج ازکشور- 4
ــار، بادمجــان - 5 ــار وتوســعه کشــت خی ــاز هــای 2 و3 تاســطح 20هکت ــه در ف توســعه گلخان

وفلفــل رنگــی 
رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی بــر اســاس انجــام آزمــون خــاک، آب و بــرگ بــا سیســتم - 6

)Drain water فرموالســیون کــود متــام مکانیــزه )آنالیــز
استفاده از انواع کود های بیولوژیک ،کمپوست و آلی- 7
8 -privasystems سیستم کنرل هوشمند اتوماسیون
مجهــز بــه سیســتم تولیــد کارتــن مخصــوص بســته بنــدی و بهــره منــدی از خــط ریــل ربــاط - 9

بــرای حمــل و ســورتینگ و بســته بنــدی متــام اتوماتیــک
کنرل تلفیقی آفات و بیامریها و رعایت اصول IPM/FFS در گلخانه- 10
اشتغال زایی برای  300نفر در گلخانه- 11
ارائه توصیه های فنی توسط کارشناسان متخصص درقالب مدیریت فنی گلخانه- 12
صادرکننده منونه درامرصادرات میوه و صیفی جات- 13
رشکت در دوره های آموزشی ، بازدیدهای خارجی و پیرشو در اجرای توصیه های فنی- 14
ارتبــاط مســتمر بــا واحد هــای آموزشــی، ترویجــی  و باغبانــی و مشــارکت در اجــرای - 15

مربوطــه ســایت های 
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سیدرضا حسینی

تولیدکننده منونه
نهال باغی 

 استان/ شهرستان:  الربز / نظر آباد 

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم  

سن:  48 سال  

عملکرد:  800 هزار  اصله انواع نهال باغی در سال

شاخص ها:

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

شــلیل و گیــالس وبــه و..

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

تولید انواع نهال شناسنامه دار با مجوز مؤسسه ثبت، گواهی بذر و نهال- 3

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

بارانــی

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

انجام آزمون خاک و آب و مرصف انواع عنارص غذایی بر اساس نیاز گیاه - 6

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

حیوانــی وکمپوســت قــارچ در جهــت حاصلخیــزی خــاک

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

مؤسســه تحقیقــات ثبــت وگواهــی بــذر ونهــال 

دارای 5000 مرمربــع بــاغ مــادری بــا تعــداد پیونــدک وقلمــه قابــل اســتحضار - 9

400هــزار در ســال

ــه ســایر - 10 ــال تجــارب ب ــه و انتق ــی در منطق ــای باغبان ــرشو در اجــرای طرحه پی

ــداران باغ

رشکت در کالسهای باغبانی و آموزشی مرتبط با باغداری و تولید نهال- 11
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غالمحسین 
داوری نژاد

مدیر منونه باغ مادری 

استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / مشهد 

سطح تحصیالت:  دکری

سن:  64 سال  

عملکرد:  ایجاد باغ مادری و نهالستان

شاخص ها:

مدیریت بهینه نهالستان در سطح 5 هکتار،  باغ مادری در سطح 3 هکتار ارقام - 1

سیب، گالبی، هلو ، شلیل، بادام، گیالس و آلو و تولید یک ملیون پیوندک و قلمه 

قابل استحصال با اولویت پایه های رویشی

تولید انواع نهال های  شاسه دار و رویشی - 2

مدیریت گلخانه اسکرین هاوس تکثیر به روش هیدرو پونیک به مساحت  7000مر - 3

مربع برای نگه داری مواد اولیه تکثیری 

باغ مادری محصور، دارای تابلو ثبت مشخصات وگواهی سالمت درختان مادری - 4

براساس ضوابط سازمان حفظ نباتات

مدیریت بهینه مرصف آب با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای- 5

تولید نهال شناسه دار ) پیش گواهی( در فضای باز و بسته با مجوز وتحت نظارت  - 6

مؤسسه تحقیقات ،ثبت و گواهی بذرو نهال

رعایت اصول تغذیه با سیستم آبیاری تحت نظارت کارشناس تحقیقات- 7

رعایت اصول بهداشتی  وفنی در نهالستان و گلخانه- 8

رشکت در دوره های آموزشی،سمینارها و بازدیدها و  تلفیق دانش فنی مرتبط- 9

ارتباط مستمر با واحد های زیربط در جهاد کشاورزی و رعایت توصیه های فنی- 10
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تراب رضائی

تولیدکننده منونه چای 

استان/ شهرستان:  گیالن / فومن 

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن:  64 سال  

عملکرد:  15000کیلو گرم در هکتار برگ سبز

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ چای رقم هیربید در سطح 11 هکتار چای کاری- 1

دستیابی به تولید کیفی و کمی محصول چای با بازار پسندی باال- 2

کشت به موقع با هامهنگی اداره چای شامل و مرکز تحقیقات چای- 3

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

ــی و - 5 ــای ترویج ــاس توصیه ه ــر اس ــای ب ــاغ چ ــه ب ــی تغذی ــول فن ــت اص  رعای

ــای  ــکده چ ــرگ در پژوهش ــون آب وب ــام آزم ــی وانج کارشناس

مرصف انواع کودهای ماکرو و میکرو  براساس نتایج آنالیز خاک- 6

مبارزه بیولوژیک با شپشک آرد آلود با استفاده از سوسک کریپ تاالموس- 7

وجیــن دســتی و انجــام بــه موقــع هــرس بهــاره و هــرس پاییــزه وانجــام اصولــی - 8

هــرس کــف بــر ورسهــرس

ایجاد اشتغال در واحد تولیدی- 9

رشکــت در دوره آموزشــی مهارتــی مرتبــط بــا  چایــکاری در ایســتگاه تحقیقــات - 10

چــای

ارتبــاط بــا واحد هــای آموزشــی،ترویجی و تحقیقاتــی مرتبــط بــا باغبانــی - 11

وفــرآوری چــای
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محمدحسین 
بخشی

تولید کننده منونه زعفران

استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / قائن 

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن:  53 سال  

عملکرد:  44 کیلو گرم در هکتار زعفران خشک

شاخص ها:

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

ــه - 2 ــال آب ب ــره آب و انتق ــتخر ذخی ــق اس ــه آب از طری ــرصف بهین ــت م مدیری

ــه وســیله لول

استفاده مناسب پیاز زعفران با وزن استاندارد و توصیه کارشناسی - 3

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

آزمــون خــاک 

ــا - 5 ــز مغذی هــا همزمــان ب ــول پاشــی ری ــی از طریــق محل ــی و فن ــه اصول  تغذی

ــاری آب آبی

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

وجین علف های هرز در زمان مورد نیاز- 7

خشک کردن محصول با دستگاه خشک کن- 8

اشتغال زایی برای 15 نفر در واحد تولیدی- 9

رشکت در کالسهای آموزشی زراعت زعفران ، تغذیه زعفران و آبیاری- 10
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بهروز نیک پور

 تولید کننده منونه 
گیاهان دارویی

 استان/ شهرستان:  مازندران / بهشهر  

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس

سن:  49 سال  

عملکرد:  آویشن 2500، بادرنجبویه 4000، گل گاوزبان500،

  نعناء فلفلی2700 و... کیلوگرم در هکتار 

شاخص ها:

مدیریت بهینه مزارع تولید انواع گیاهان دارویی در سطح 60 هکتار ) 10 گونه گیاهی(- 1

دســـتیابی بـــه تولیـــد کمـــی و کیفـــی محصـــول بـــا مـــاده مؤثـــر مناســـب جهـــت تولیـــد - 2

فرآورده هـــای دارویـــی

توسعه  کشت  ارقام و گونه های تجاری سازگار با منطقه به روش علمی و فنی - 3

تولید صنعتی با درنظر گرفنت زنجیره ارزشی - 4

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

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

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

دارای گلخانه تولید نشا و فروشگاه خرید و فروش گیاهان دارویی در واحد تولیدی- 8

ـــد - 9 ـــاورزی  در واح ـــتان کش ـــوزان هرس ـــش آم ـــگاهی و دان ـــگان دانش ـــش آموخت ـــوزش دان آم

ـــدی تولی

مشــارکت در اجــرای طرحهــای کشــاورزی در زمینــه گیاهــان دارویــی در تعامــل بــا مراکــز - 10

تحقیقاتــی و برنامــه روزمزرعــه و بازدید هــای ترویجــی

رشکت در دوره های آموزشی و حفظ ارتباط مستمر با واحد های کشاورزی و دارویی- 11
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علی مصطفوی  

 تولید کننده منونه 
گل محمدی

 استان/ شهرستان:  کرمان / بردسیر

سطح تحصیالت:  دکری 

سن:  31 سال  

عملکرد:  3900 کیلو گرم در هکتار

شاخص ها:

مدیریت صحیح و فنی گلستان گل محمدی در سطح 30 هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ارگانیک  در قالب زنجیره تولید- 2

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

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

کمپوســت و ریــز مغــذی بــر اســاس آزمــون خــاک

کنرل مکانیکی علف های هرز- 5

ــد - 6 ــع  فــرآوری )عــرق گیری،اســانس گیــری و بســته بنــدی( و تولی داشــنت صنای

ــازار داخــل و خــارج ــرای ب ــد گالب زهراءب گالب بابرن

پیش بینی برنامه توسعه کشت گل محمدی- 7

اشتغال زایی 106 نفر مستقیم و 1200نفر غیر مستقیم در سال- 8

مــددکار ترویجــی و پیــرشو در انتقــال  دانــش فنــی وتجــارب بــه ســایر - 9

تولید کننــدگان

رشکت در کالسها و دوره های آموزشی مرتبط - 10

ارتبــاط مســتمر بــا مراکــز آموزشــی، ترویجــی و فنــی بــرای انجــام توصیه هــای - 11

فنــی
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حمید
درخشانی موحدی 

 تولید کننده منونه 
قارچ خوراکی

 استان/ شهرستان:  تهران / مالرد 

سطح تحصیالت:  دکری 

سن:  60 سال  

عملکرد:  23 کیلو گرم در مرمربع

شاخص ها:

مدیریت بهینه واحد تولیدی قارچ خوراکی در سطح34000 مرمربع- 1

دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول تولیــدی بــازار پســند ) ســاالنه 6000 تــن( - 2

بــا مانــدگاری بــاال و بســته بنــدی  مناســب

کنرل غیر شیمیایی )بیولوژیک(آفات و بیامریهاوعدم استفاده از سموم شیمیایی- 3

رعایت اصول بهداشت کارکنان و بهداشت ساختامن و امکانات- 4

نگهــداری خــاک پوششــی در محــل مناســب و خشــک رس پوشــیده و دور از آلودگــی - 5

وتولیــد 60هزارتــن کمپوســت در ســال 

ــالن - 6 ــارغ التحصی ــرای ف ــی ب ــتغال زای ــر و اش ــش از600 نف ــرای بی ــتغال ب ــاد اش ایج

کشــاورزی

ــر دوره - 7 ــای ه ــد در انته ــالن های تولی ــیون س ــام پاستوریزاس ــی و انج ــت اصول برداش

تولیــد

 کنرل عوامل اقلیمی ومحیطی ازطریق اتوماسیون کامل وپیرشفته- 8

ــی از مراجــع ذیصــالح - 9 ــاق محصــول صادرات ــت و انطب ــرل کیفی دارای گواهینامــه کن

ــی و خارجــی داخل

و مشــارکت  - 10 واحــد  کارکنــان  آمــوزش   ، در منایشــگاه ها و جشــنواره ها  حضــور 

وهمــکاری بــا مراکــز تحقیقاتــی دولتــی وخصوصــی در اجــرای طرحهــا

ارتقاء سطح علمی وتوامنند سازی کارکنان واحدپرورش با اساتید خارجی- 11
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سیف اله خیرپور 

تولیدکننده منونه انار

 استان/ شهرستان:  یزد / ابرکوه  

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن:  63 سال  

عملکرد:  مدیریت بهینه باغ انار

شاخص ها:

1- مدیریت بهینه باغ انار رقم ملس یزدی  در سطح 4 هکتار

2- دســتیابی بــه تولیــد کمــی و کیفــی محصــول بــازار پســند و صادراتــی رقــم ســازگار 

ــا منطقه ب

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

و خــاک

4-مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها

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

6-مدیریت بهینه مرصف آب آبیاری

7-مدیریت بهینه و فنی کف باغ 

8-پیرشو در انتقال دانش و تجارب به سایر باغداران

9-رشکت در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با باغداران
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صفر حیدری

تولیدکننده منونه زیتون

 استان/ شهرستان:  زنجان / طارم  

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:  50 سال  

عملکرد:  مدیریت بهینه باغ زیتون

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ زیتون ارقام زرد و ماری در سطح 6  هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول کنرسوی با بازار پسندی مطلوب- 2

رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و مــرصف عنــارص غذایــی بــر اســاس نیــاز - 3

گیــاه

مدیریت بهینه و صحیح هرس فرم دهی و باردهی- 4

رعایت اصول بهداشت باغ- 5

مرصف بهینه آب با استفاده از  سیستم آبیاری تحت فشار- 6

مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها- 7

پایین بودن درصد ضایعات محصول تولیدی- 8

رشکت در دوره های آموزشی و پیرشو در انتقال تجارب به سایر باغداران- 9
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محمدرضا مهرنیا 

تولیدکننده منونه مرکبات 

 استان/ شهرستان:  فارس/ قیروکارزین

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:  34 سال  

عملکرد:  مدیریت بهینه باغ مرکبات  

شاخص ها:

مدیریت بهینه باغ لیموترش درسطح 25 هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول بازار پسند - 2

رعایــت اصــول فنــی تغذیــه گیاهــی و مــرصف عنــارص غذایــی بــر اســاس نیــاز - 3

گیــاه

مدیریت بهینه و صحیح هرس فرم دهی و باردهی- 4

رعایت اصول بهداشت باغ- 5

مرصف بهینه آب با روش آبیاری قطره ای- 6

مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها- 7

پایین بودن درصد ضایعات محصول تولیدی- 8

رشکت در دوره های آموزشی و پیرشو در انتقال تجارب به سایر باغداران- 9
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احمد حیدری

تولیدکننده منونه گل محمدی

استان/ شهرستان:  فارس/ داراب 

سطح تحصیالت:  سیکل 

سن:  46 سال  

عملکرد:  مدیریت بهینه باغ گل محمدی

شاخص ها:

مدیریت بهینه گلستان گل محمدی درسطح 5هکتار - 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول- 2

غذایـــی- 3 عنـــارص  مـــرصف  و  گیاهـــی  تغذیـــه  فنـــی  اصـــول   رعایـــت 

)کود حیوانی و کمپوست( 

مدیریت بهینه و صحیح هرس بوته ها- 4

رعایت اصول بهداشت  درسطح گلستان- 5

برداشت سنتی وگالب گیری برای بازار داخل- 6

مرصف بهینه آب از طریق آبیاری قطره ای- 7

مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها- 8

پایین بودن درصد ضایعات محصول تولیدی- 9

 رشکت در دوره های آموزشی و پیرشو در انتقال تجارب به سایر باغداران- 10
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مهدی غالمی 
جامی سمنگانی

تولیدکننده منونه گل )گلخانه(

استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / مشهد

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن:  38 سال  

عملکرد:  مدیریت بهینه گلخانه گل رز 

شاخص ها:

مدیریت بهینه واحد گلخانه هیدرو پونیک رز در سطح  یک  هکتار- 1

دستیابی به تولید کمی و کیفی ارقام  تجاری رز با نشان تجاری - 2

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

تجهیــز گلخانــه بــه سیســتم اتوماســیون کنــرل مرکــزی عوامــل اقلیمــی، سیســتم - 4

ایمــن گرمایشــی تابشــی، ســالن ســورتینگ وبســته بنــدی 

وجود رسد خانه و سیستم های مجهز بسته بندی و صادرات محصوالت تولیدی- 5

رعایــت اصــول فنــی در گلخانــه در جهــت مــرصف بهینــه انــرژی، پیشــگیری از - 6

رسمــا زدگــی و مخاطــرات کشــاورزی

رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس آزمون خاک و برگ - 7

8 -IPM/FFS مدیریت تلفیقی آفات و بیامریها به شیوه

 رشکــت در مجامــع بیــن املللــی، منایشــگاههای خارجــی و عرضــه محصــول و - 9

کســب عناویــن برتــر

اشتغال زایی  20  نفر در سطح گلخانه- 10

بهــره منــدی از متخصصیــن خارجــی و داخلــی در مدیریــت گلخانــه ومشــارکت - 11

در برگــزاری دوره هــای عملــی ناظریــن گلخانــه 
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رحیم رزبان 

تولید کننده منونه 
محصول سامل و گواهی شده باغی

 استان / شهرستان: کرمان / کرمان 

سطح تحصیالت: دیپلم

 سن: 53 

عملکــرد:  تولیــد 1200کیلوگــرم  پســته ارگانیــک در هــر هکتــار در ســطح 23 هکتــار  

ــاغ ارگانیک ب

شاخص ها:

استقرار  در  عملی  اقدام  و  دانش  مهارت،  کسب   -1

ضوابط  و  فرایندی  های  دستورالعمل  و  ضوابط 

محصولی تولید محصول گواهی شده در چارچوب 

محصول  تولید  توسعه   و  ترویج  تحولی  برنامه 

سامل و ارگانیک کشور )IPM/FFS( و اخذ گواهی 

حقوقی بر اساس استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا 

در تولید محصوالت کشاورزی  در سطح 23 هکتار 

از اراضی در تولید پسته به عنوان محصول کلیدی ، 

اقتصادی و  اسراتژیک کشور 

ارگانیک  2- رعایت شاخص ها و مالک های  اصلی 

در خصوص حدود مرزی باغ ، حفظ تنوع زیستی، 

مدیریت صحیح منابع طبیعی در کشاورزی ، نهاده 

های ورودی، تولیدات موازی و ..

3- رعایت شاخص ها و مالک های استاندارد ارگانیک 

در بخش مدیریت تغذیه و حاصلخیزی تولید پسته

4- انجام اقدامات محلی و کاربرد دانش  بومی  در 

براساس  حاصلخیزی  و  تغذیه  مدیریت  بخش 

ضوابط تولید ارگانیک

مدیریت  اصلی   های  مالک  و  شاخص  رعایت   -5

حفاظت از محصول براساس ضوابط تولید ارگانیک 

در بخش  مدیریت آفات – بیامری ها و علف های 

هرز .

6- انجام اقدامات محلی و کاربرد دانش  بومی  در 

بخش مدیریت آفات - بیامری ها و علفهای هرز 

7- رعایت شاخص و اقدامات الزامی  در مدیریت  بعد 

از تولید شامل شناسه گزاری، فرآوری، بسته بندی ، 

جابه جایی ، انبارداری و ... محصول  براساس ضوابط 

استاندارد اتحادیه اروپا  ارگانیک

8- دارا بودن مستندات حقوقی از جمله گزارش های 

اروپا  اتحادیه  ارگانیک  حقوقی  گواهی  و  بازرسی 

و هم چنین  شناسنامه فنی مزرعه از جمله نتایج 

آزمایشگاهی در مورد باقی مانده سموم شیمیایی، 

نیرات، عنارص سنگین، پایش آب و خاک و گیاه ، 

شناسنامه  ثبت تغییرات مزرعه ، مدیریت تولید و ...

ــربده توســط بخش هــای  ــد نام ــد تولی ــد فراین 9-  تأیی

مختلــف  تحقیقاتــی ، فنــی و ترویجــی و حقوقــی  

ــت  ــدوده فعالی در مح

10-رشکت مستمر در برنامه ترویجی IPM/FFS ، ارتباط 

مستمر با مراکز آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی .



8-کمیته فنی زیربخش
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8(کمیته فنی زیربخش  دام ، طیور و آبزیان

8-1. سیامی دامپروری

8-1-1. مقدمه

در کشـور پهنـاور ایـران، وجـود گونـه هـا و اکوتیـپ های متنـوع دامی و همچنین تنـوع اقلیمی و وفـور انواع گیاهـان در پهنای 

وسـیع جنگل ها، مراتع و کشـتزارها، بسـر مناسـبی را برای پرورش دام، طیور ، زنبورعسـل و کرم ابریشـم فراهم منوده اسـت

 رونـد رو بـه افزایـش واحدهـای صنعتـی و صنایـع تبدیلـی جانبـی و وابسـته در چند دهه اخیـر، وجود نیروی انسـانی متخصص 

و ماهـر و نفـوذ دانـش روز در الیـه هـای مختلف این بخش، توانسـته اسـت رشـد چشـمگیری را در زیربخش دامپـروری ایجاد مناید. 

در حـال حـارض تولیـدات اصلـی دامپـروری بیـش از 13/5 میلیون تن شـامل انواع گوشـت قرمز )گوسـفند و بز و گاو و گوسـاله و 

شـر( شـیر، گوشـت طیـور، تخـم مرغ و عسـل می باشـد کـه این میـزان از طریق جمعیـت دامی موجـود و منابع علوفـه ای و مراتع 

داخـل کشـور و واردات اقـالم خوراکـی ماننـد جو، ذرت و کنجاله سـویا و... حاصـل می گردد. 

زیربخـش دامپـروری ضمـن تأمیـن بخـش مهمـی از پروتئیـن غذایـی مـورد نیـاز آحـاد جامعـه، از طریـق ایجـاد ارزش افـزوده و 

تأمیـن اشـتغال نیـروی کار در جوامـع روسـتایی، عشـایری و شـهری و جلـب رسمایـه هـای بخـش خصوصـی، نقش مهمـی در اقتصاد 

کشـور ایفـا مـی مناید.

لـذا در راسـتای تولیـد محصـوالت باکیفیـت و ایجـاد رقابـت در بیـن تولیدکننـدگان زیربخـش دامپـروری و ایجـاد انگیـزه بـرای 

افزایـش کیفـی و کمـی محصـوالت ، هـر سـاله انتخاب برتریـن های زیربخش دامپـروری با همـکاری معاونت امور تولیـدات دامی و 

سـازمان تحقیقات،آمـوزش و  ترویـج کشـاورزی در دسـتور کار قـرار گرفتـه که ایـن یکی از رویکردها و شـیوه هـای ترویجی و ایجاد 

رقابـت سـامل در بیـن تولیدکننـدگان زیربخـش دامپروری می باشـد.

اهداف کلی

عرضه پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه در راستای تأمین امنیت غذایی  •

تأمین امنیت رسمایه گذاری و تولید  •

استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی کشور  •

حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام  •
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راهربدها

ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت تولید  •

افزایش تولیدات دامی به منظور تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه  •

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

بهبود فضای کسب و کار در صنعت دامپروری از طریق ایجاد وتوسعه زنجیره یکپارچه تولید محصوالت دامی  •

اقتصادی کردن تولیدات دامی با کاهش هزینه متام شده برای استمرار تولید  •

حامیت از صادرات تولیدات و فرآورده های دامی و ثبات آن در بازارهای هدف  •

توسعه و اصالح  نظام بیمه دام  •

پروژه های شاخص در سال 1395
دام 

ایجاد ترکیب های ژنتیکی گوسفند پربازده  
بهبود مدیریت و اصالح نژاد بز و پرورش بز در سیستم مزرعه ای  

پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند وبز خالص از نژادهای بومی کشور  
پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند وبز خالص وارداتی  

پشتیبانی از ایجاد زنجیره تولید گوشت قرمز)گوسفندی(  
پرورش و اصالح نژاد گاوهای دومنظوره  

پشتیبانی در ایجاد واحدهای گاو دومنظوره نژاد سمینتال  
ایجاد گله پشتیبان جهت حفظ ذخائرگاو بومی شاخص و گاومیش  

ارتقاء ژنتیکی گاومیش های موجود  
ارزیابی توان تولید شیر شرهای مولد وامکان ایجاد مراکز جمع آوری شیر شر  

ارتقاء تولیدات شر در کشور  
ژنوتایپینگ جمعیت مرجع دامی  



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

114

طیور

اصالح فضای کسب و کار)زنجیره تولید(در صنعت مرغ کشور  
طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ  

ایجاد فضای رقابت برای حضور نژادهای مرغ گوشتی پربازده دنیا در ایران مانندآربورداکرز،هوبارد،کاب و راس  
عرضه گوشت مرغ و جوجه یکروزه گوشتی در بورس کاال  

افزایش سهم گله های مولد داخلی در تأمین جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی   
افزایش تولید گوشت حاصل از سایر ماکیان و مرغ بومی  

زنبورعسل 

اصالح نژاد ملکه زنبور عسل  
آموزش های مربوط به تولید سایر فرآورده ها و تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل  

تولید سایر فرآورده های زنبورعسل مانند ژله رویال، گرده گل،بره موم و غیره  

کرم ابریشم

تأمین و توزیع بالغ بر 200 هزار اصله نهال توت اصالح شده به صورت رایگان در کشور  
ــدازی  ــدف راه ان ــا ه ــکل ها ب ــاماندهی تش ــاد س ــا ایج ــم ب ــداری و ابریش ــره ارزش در نوغان ــاد زنجی ــزی ایج ــه ری   برنام

صنــدوق حامیــت از توســعه نوغانــداری در کشــور

  تأمین و تخصیص بالغ بر 28000 میلیون ریال اعتبار اعم از تسهیالت و بالعوض برای احیاء و توسعه نوغانداری کشور
  افزایــش قیمــت تضمینــی پیلــه تــر ابریشــم و خریــد متامــی پیله هــای تولیــدی توســط بخــش غیــر دولتــی بــه نــرخ باالتــر 

از قیمــت تضمینــی بــه صــورت توافقــی
تغذیه

استفاده از بقایای زراعی و کارخانجات صنایع غذایی  
ترویج استفاده از علوفه های کمر رایج با نیاز آبی کم  

بهینه سازی جایگاه دام روستایی  
استفاده از تکنولوژی نوین فرآوری خوراک دام  
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تجمیع دامداریهای داخل محدوده شهرهای با بیش از 50هزار خانوار در قالب مجتمع های دامپروری  
استفاده از بیوتکنولوژی در تغذیه دام و طیور مبنظور بهبود راندمان خوراک  

راه اندازی سامانه توزیع خوراک دام  

 تعداد بهره برداران  زیربخش دامپروری درسال 1395 
1 میلیون و 587 هزار نفر بهره بردارشامل:

803352 بهره بردار دام سبک

374782 بهره بردار دام سنگین

289440 بهره بردار دام سبک و سنگین 

23187 بهره بردار طیور صنعتی

78258 بهره بردار زنبور عسل

18475 بهره بردار کرم ابریشم 

جدول 9- میزان تولید، تولید رسانه و مرف رسانه محصوالت دامی در سال 1395

تولید )هزارتن(نوع محصول
تولید رسانه

 )کیلوگرم در سال(

مرف رسانه 
)کیلوگرم در سال(

82310/3011/47گوشت قرمز

9653120/77111/24شیر

206925/8925/11گوشت طیور

94011/7611/24تخم مرغ

81/51/021عسل
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جدول 10- عملکرد میزان تولید پروتئین حاصل از محصوالت دامی در سال 1395

عرضه سرانه پروتئینمحصول
درصد ) گرم در روز(

3/6914گوشت قرمز

10/3239شیر

8/8433/4گوشت طیور

3/6213/6تخم مرغ

26/48100جمع

جدول 11- برآورد جمعیت دام كشور در سال 1395

گوسفند و 
بره بز و بزغاله

گاو و گوساله گاومیش 
و بچه 
گاومیش

شتر و بچه 
شتر

اصیل دورگ بومی

178 211 2677 4390 1084 18719 47638
واحد: هزاررأس-هزارنفر

جدول 12- وضعیت گاوداریهای صنعتی کشور در سال 1395

کل شیری پرواربندی فعال غیر فعال شرح

26061 17132 8929 18547 7514 تعداد

3619 2442 1176 2829 790 ظرفیت  )میلیون رأس(
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جدول 13- تعداد و ظرفیت مرغداریهای صنعتی گوشتی در سال 1395

ظرفیت)هزارقطعه( تعداد واحد عنوان
60 1 الین گوشتی آرین

682 27 مرغ اجداد گوشتی خط D)فارم(

25213 678 مرغ مادر گوشتی 

393254 20886 مرغ گوشتی 

جدول 14- تعداد و ظرفیت مرغداریهای صنعتی تخمگذار در سال 1395

ظرفیت)هزارقطعه( تعداد واحد عنوان
21 2 )D مرغ اجداد تخمگذار )خط

1163 20 مرغ مادر تخمگذار

20491 251 پرورش پولت

81028 1603 مرغ تخمگذار

جدول 15- عملکرد تولید گوشت طیور در سال 1395

ظرفیت)هزارقطعه( تعداد واحد عنوان
10339 هزارقطعه توزیع جوجه یکروزه مادر گوشتی

1161065 هزارقطعه تولید جوجه یکروزه گوشتی

1910 هزارتن تولید گوشت مرغ حاصل از نیمچه های گوشتی

159 هزارتن تولید گوشت حاصل از سایر طیور

2069 هزارتن جمع کل تولید گوشت طیور
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جدول 16- عملکرد تولید تخم مرغ در سال 1395

میزان تولید)هزارتن( عنوان
841 تولید تخم مرغ تجاری

99 تولید تخم مرغ حاصل از مرغ بومی و سایر ماکیان

940 جمع کل تولید تخم مرغ

جدول 17- تولیدگوشت حاصل از سایر ماکیان و مرغ بومی در سال 1395

سایر ماکیان بومی مرغ بومی بلدرچین کبک شترمرغ بوقلمون شرح

26282 44017 6391 1637 2975 21417 تولید گوشت) تن (

جدول 18- وضعیت پرورش کرم ابریشم در سال  1395

میزانواحدعنوان
201200اصلهتوزیع نهال توت اصالح شده

28024جعبهتوزیع تخم نوغان هیربید

)F1(15696جعبهتوزیع تخم نوغان هیربید ایرانی

923تنتولید پیله تر ابریشم

110واریتهپرورش واریته های کرم ابریشم در قالب بانک ژن

)  2p( 44جعبهپرورش کرم ابریشم نژاد مادر اجداد

20استانتعداد استان های پرورش دهنده کرم ابریشم
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جدول 19- وضعیت زنبورداری در سال 1395

عنوان
تعداد کلنی

تعداد زنبوردار جمعمدرنبومی

0/317/157/46تعداد کلنی)میلیون کلنی(
78258 نفر

-4/9311/18میانگین تولید عسل در هر کلنی)کیلوگرم(

جدول 20- آمار کارخانجات و کارگاههای خوراک دام در سال 1395

ظرفیت عملیظرفیت اسمیتعدادعنوان

650190008648خوراک دام 

DCP5825061

6428079مکمل سازی

ارقام: واحد- هزارتن

جدول 21- تعداد و ظرفیت اسمی مراکز جمع آوری شیردر سال 1395

 میزان شیرخام 

جمع آوری شده 

)تن در سال( 

مراکز غیر فعال  مراکز فعال 

ظرفیت اسمی

)تن در روز( 
تعداد

ظرفیت اسمی

)تن در روز( 
تعداد

3095873 2101 495 9133 1592
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جدول 22- میزان صادرات محصوالت و فرآورده های دامی در سال های 1395و1392

درصد رشدسال92سال95محصوالت و فرآورده ها

86055754شیر و فرآورده های شیر

2/31130احشاء خوراکی گاو و گوسفند

6646/841گوشت مرغ و قطعات و احشاء *

420/0852400تخم مرغ خوراکی

59-1/53/7عسل  طبیعی

-11480دام زنده سبک )هزار رأس(

در سال 92 صادرات گوشت مرغ و احشاء برتیب 15/8 و 31 هزارتن بوده کهدر سال 95 صادرات گوشت مرغ به 62 هزارتن و صادرات احشاء به 4 هزارتن رسیده است.	 
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8-2. سیامی شیالت ایران

8-2-1. مقدمه

 کشــور ایــران بــا حــدود 5800 کیلومــر خطــوط ســاحلی و جزایــر در خلیــج فــارس، دریــای عــامن و بزرگریــن دریاچــه جهــان یعنی خزر 

در یکــی از مهــم تریــن مناطــق تجــاری و اقتصــادی جهــان از نظــر ظرفیــت دریایــی و تجــاری واقــع شــده و بــا کســب رتبــه نخســت در 

میــان کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و دریــای عــامن دارای قابلیت هــای فــراوان بــرای رشــد و توســعه صنعــت دریایــی و شــیالت و 

آبزیــان اســت. ســازمان شــیالت ایــران ماموریــت سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و نظــارت بــر بهــره بــرداری پایــدار از ذخایــر و منابــع 

آبــی کشــور را بــر عهــده داشــته و بــا حفاظــت از منابــع آبــزی و بازســازی مؤثــر ذخایــر موجــود همــراه بــا توســعه مدیریــت و نگهداری 

و احــداث زیرســاخت های صیــادی و آبــزی پــروری در کنــار ارتقــای بهــره بــرداری منابــع و عوامــل تولیــد در آب هــای تحــت حاکمیــت 

جمهــوری اســالمی ایــران و آب هــای دور فعالیــت مــی منایــد.

 دســتاوردهای مهــم ســازمان شــیالت ایــران در ســال های اخیــر بــه طــور خالصــه عبارتنــد از: ارتقــای ســهم آبزیــان در امنیــت غذایــی 

کشــور از طریــق فعالیت هــای صیــد، صیــادی و پــرورش انــواع آبزیــان، بهبــود شــاخصه های بهــره وری بــا گســرش تحقیقــات کاربــردی 

ــا، بهبــود مدیریــت شــیالتی و حفاظــت و  ــا هــدف جامعهــای ســامل و پوی ــا گســرش دانــش فنــی، توســعه آبــزی مرصفــی ب همــراه ب

بازســازی ذخایــر و بهســازی مناطــق دریایــی، توســعه آبــزی پــروری بــا توجــه بــه تنــوع اقلیــم بــه ویــژه پــرورش ماهیــان در قفــس در 

ســواحل شــامل و جنــوب کشــور، توســعه، بهســازی و تجهیــز نــاوگان صیــادی در آب هــای دور، توســعه زیرســاخت های صیــد و صیــادی 

از طریــق ســاخت و تجهیــز بنــادر ماهیگیــری، کمــک بــه صنایــع تبدیلــی شــیالتی، افزایــش متوســط رسانــه مــرصف آبزیــان در کشــور 

از طریــق ســاماندهی بــازار و تنــوع محصــوالت شــیالتی همــگام بــا حضــور گســرده در بازارهــای هــدف از طریــق صــادرات آبزیــان، 

ارتقــای اســتانداردهای تولیــد محصــوالت شــیالتی از مرحلــه صیــد تــا مــرصف، جلــب مشــارکت های غیردولتــی در برنامــه ریــزی و اجرای 

فرآیندهــای مدیریــت شــیالتی، اعــامل مدیریــت و اصــالح روش هــای صیــد بــا توجــه بــه منابــع برداشــت شــده و یــا کمــر برداشــت 

شــده، گســرش فعالیت هــای شــیالتی بــه منظــور اشــتغال زایــی و رونــق اقتصــادی و اجتامعــی، ارتقــای دانــش فنــی و مهــارت جوامــع 

صیــادی و آبــزی پــروری و تشــکیل یــگان حفاظــت از منابــع آبــزی بــا هــدف و حفــظ ذخایــر ارزشــمند دریایــی در حــوزه آبــزی پــروری، 

پــرورش میگــو بــا  داشــنت ظرفیت هــای بالقــوه بهــره بــرداری از 180 هــزار هکتــار و قابلیت هــای بالفعــل فــراوان در اراضــی غیرقابــل 

کشــت ســواحل جنــوب منطقــه گمیشــان در شــامل کشــور، تولیــد ماهــی در قفس هــای دریایــی، پــرورش ماهیــان گــرم آبــی و رسدآبــی 

در اســتان های غیرســاحلی کشــور و ســایر فعالیت هــای متنــوع آبــزی پــروری مــی توانــد ســهم بســزایی در تولیــد پروتئیــن دریایــی، 

اشــتغال زایــی و ارزآوری در اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد.
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  توســعه رسمایــه گذاری هــای زیربنایــی در امــر صیــادی، توســعه آبــزی پــروری، بــازار و ســایر فعالیت هــای شــیالتی، ارتقــای بهــره وری 

منابــع و عوامــل تولیــد، بهبــود ســهم محصــوالت شــیالت در تأمیــن امنیــت غذایــی، حفاظــت، بازســازی و بهســازی منابــع دریایــی، بهــره 

گیــری از ظرفیت هــای بیــن املللــی در تولیــد و بهــره بــرداری از احــداث بنــادر صیــادی مجهــز و مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی روز 

دنیــا افــزون بــر اعــامل بهینــه مدیریــت ماهیگیــری و تســهیل فعالیت هــای صیــد و صیــادی، ســبب شــکل گیــری فعالیت هــای اقتصــادی 

متعــددی در مناطــق ســاحلی شــده کــه رونــق اقتصــادی و اجتامعــی ایــن مناطــق را در پــی داشــته اســت. ســازمان شــیالت ایــران بــر 

آن اســت تــا بــا تالشــی مضاعــف و همســو بــا دیگــر بخش هــای دولتــی و غیردولتــی در راســتای برنامه هــای توســعه بــا اهــداف زیــر 

گام برداشــته و از منابــع آبزیــان، توجــه بــه بازســازی ذخایــر و احیــای و ترمیــم زیســتگاه های طبیعــی آبزیــان، توســعه زیســتگاه های 

مصنوعــی در کنــار بهبــود کیفیــت در تولیــد و عرضــه آبزیــان، توجــه بــه شــیوه های نویــن آبــزی پــروری بــه ویــژه پــرورش ماهیــان 

دریایــی در قفــس و ســاحل، کاهــش ضایعــات و ایجــاد ارزش افــزوده در زنجیــره صیــد تــا ســفره، نوســازی و تجهیــز شــناورهای صیــادی، 

اجــرای ماهیگیــری مســئوالنه و مبــارزه جــدی بــا صیــد غیرمجــاز و غیرقانونــی )IUU (، توســعه همکاری هــای منطقــه ای در دریــای 

خــزر، خلیــج فــارس، دریــای عــامن و اقیانــوس هنــد بــا عضویــت در کمیســیون منابــع زنــده دریــای خــزر، کمیســیون تــون ماهیــان 

اقیانــوس هنــد، کمیتــه منطقــه ای شــیالتی، شــبکه مراکــز آبــزی پــروری در آســیا و اقیانوســیه و ســازمان بیــن املللــی اطــالع رســانی و 

خدمــات مشــاوره از ذخایــر آبــزی، ممنوعیــت افزایــش شــناورهای صیــادی، مدیریــت بــر ابــزار صیــد، اعــامل فصــول ممنوعیــت صیــد 

بــرای گونه هــای آبــزی در معــرض خطــر، کنــرل و نظــارت بــر صیــد  ُخــرد و پایــش مســتمر پارامرهــای وضعیــت ذخیــره در صیــد ُخــرد 

صیانــت منایــد.

جمهــوری اســالمی ایــران بــا داشــنت مجموعــه ای عظیــم از قابلیــت هــای تولیــد آبزیــان و حــدود 800 هــزار منابــع آبــی خــرد و کالن، 

نظیــر رودخانــه هــا، 5800 کیلومــر نــوار ســاحلی در شــامل و جنــوب کشــور بــا رونــد رشــد و توســعه تولیــد آبزیــان بــه عنــوان غــذای 

ســالمتی نقــش بــه ســزایی در توســعه پایــدار ، ایجــاد اشــتغال، امنیــت غذایــی، ارزآوری، افزایــش درآمــد ناشــی از تولیــد گونــه هــای 

ارزشــمند آبزیــان، محرومیــت زدایــی و جلوگیــری از مهاجــرت را ایفــاء منــوده اســت. قابلیــت هــای صیــد و صیــادی و منابــع عظیــم 

دریایــی ، تکثیــر و پــرورش آبزیــان بــه ویــژه در آب هــای داخلــی و صنایــع وابســته شــیالتی از جنبــه اقتصــادی بــرای کشــور بســیار 

حائــز اهمیــت اســت.
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شاخص های اصلی فعالیت های سازمان شیالت ایران تا پایان 1395

حدود یک میلیون تن  میزان کل تولید     

حدود 600/000 تن  صید و صیادی    

400/00 تن  آبزی پروری    

10 کیلوگرم  مرصف رسانه آبزیان    

350 میلیون دالر ارزش صادرات انواع آبزیان   

54 میلیون دالر  ارزش صادرات میگو    

291 میلیون دالر  ارزش صادرات انواع ماهی و سایر آبزیان  
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8-3. سیامی دامپزشكی كشور

8-3-1. مقدمه

  ســازمان دامپزشــكی كشــور مســئول كنــرل و یــا ریشــه كنــی بیامری هــای دامــی و بیامری هــای قابــل انتقــال میــان انســان و حیوانــات، 

ــش و  ــن چال ــات اســت. بیامری هــای دامــی مهم تری ــاه و حقــوق حیوان ــن رف ــر فرآورده هــای خــام دامــی و تأمی نظــارت بهداشــتی ب

خطــری اســت كــه رسمایه هــای دامــی و امنیــت شــغلی صنعــت دامــداری كشــور را تهدیــد می كنــد؛ حفــظ و صیانــت از ایــن رسمایــه ی 

عظیــم و ایجــاد امنیــت خاطــر بــرای رسمایــه گــذاری در ایــن صنعــت بــر عهــده ی دامپزشــكی اســت.

در این جــا بــه اختصــار بــه برخــی از فعالیت هــای ســازمان دامپزشــكی كــه همــه ســاله در جهــت تحقــق اهــداف و مأموریت هــای 

تعریــف شــده در ســطح كشــور صــورت می گیــرد اشــاره خواهــد شــد.

ــه انســان منتقــل 1(  ــوان ب ــزای انســانی، 823 عامــل از حی پیشــگیری و كنــرل بیامری هــای مشــرك: از مجمــوع 1709 عامــل بیامری

ــاً 75 درصــد  ــات هســتند. تقریب ــان انســان و حیوان ــی انســانی جــزو بیامری هــای مشــرك می ــل عفون می شــود. 65 درصــد عوام

بیامری هــای عفونــی جدیــد انســانی یــا هــامن بیامری هــای نوظهــور نیــز جــزو همیــن بیامری هــا محســوب می شــوند. بیامری هــای 

مشــرك میــان انســان و حیوانــات از 4 تــا 43 درصــد هزینه هــای بهداشــتی كشــورها را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. دامپزشــكی 

در پیشــگیری و كنــرل بســیاری از بیامری هــای واگیــردار و خطرنــاك در جمعیــت انســانی نقــش بســیار مهمــی دارد؛ ماننــد ســیاه 

زخــم، تــب مالــت، ســل، تب هــای خونریــزی دهنــده، آنفلوانــزای فــوق حــاد، مشمشــه   و هــاری )جــدول 23(.

جدول 23-  تست و خونگیری از دام ها به منظور تشخیص و كنرل بیامر ی های مشرك میان انسان و دام

هاریمشمشهسل گاویبروسلوز نوع بیامری

خونگیریعملیات
تست 

توبركولین

تست رسمی و 

مالئیناسیون
واكسیناسیون

تك سمیگاوگوسفندگاونوع حیوان
سگ، گربه، گاو، گوسفند، بز، 

شر، تك سمی، وحوش

953,41356,3301,321,16532,247412,438آمار عملكرد
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كاهــش خســارات و ضایعــات ناشــی از بیامری هــای دامــی و افزایــش بهــره وری: بــا تــالش بــی وقفــه و گســرده ی دامپزشــكی كشــور 2( 

و انجــام عملیــات مختلــف در زمینــه ی مبــارزه بــا عوامــل بیامریــزا ماننــد بازدیــد، منونــه بــرداری و آزمایش هــای كنــرل كیفــی و 

ــگاه )جــدول 27( و واكسیناســیون )جــدول 28( در هــر ســال، از  تشــخیص بیامری ها)جــداول 24، 25 و 26(، سم پاشــی دام و جای

بــروز و شــیوع بســیاری از بیامری هــا پیشــگیری می شــود. تاكنــون بیامری هــای مهــم و خطرناكــی ماننــد طاعــون گاوی، شــاربن 

)ســیاه زخــم( و آبلــه ریشــه كــن و یــا كنــرل شــده اند. 

جدول 24- عملكرد بررسی و مدیریت بیامری های طیور

آزمایشمنونه برداریبازدید از واحدهانوع عملیات

11,856369,537915,215آمارعملكرد/ مورد

جدول 25- عملكرد بررسی و مدیریت بهداشت و بیامری های آبزیان

نوع عملیات
بازدید از مراكز تكثیر 

و پرورش

آزمایش آب 

مورد

آزمایش های باكریایی، ویروسی، انگلی و قارچی/ 

مورد

10,4337,86775,638آمار عملكرد

جدول شامره  26- عملكرد آزمایش های كنرتل كیفی و تشخیص بیامری ها در بخش دولتی

پاتولوژینوع آزمایش

میكروب 

شناسی

تشخیصی

تشخیص 

بیامری های دام، 

طیور و آبزیان

كنرل كیفی 

واكسن

كنرل دارو و مواد 

بیولوژیك

3,3633,17755,70713,84313,809آمار عملكرد
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جدول 27- عملكرد مبارزه با انگل های خارجی دام و پیشگیری از بیامری های انگلی

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

 43,807,588 9,912,901 744,770 آمار عملكرد

جدول 28- عملكرد واكسیناسیون دام ها به منظور پیشگیری از بیامری ها

جمعشر/ نفرتك سمی رأسگوسفند و بز/ رأسگاو/ رأسنوع دام

میزان 

واكسیناسیون
15,425,139246,090,04243,42310,716261,569,320

ایجاد زمینه ی ورود به بازارهای جهانی: تولید فرآورده های سامل و بهداشتی رشط الزم و بدون تردید مهم ترین رشط صدور محصوالت 3( 

دامی است. سازمان دامپزشكی از سوی سازمان های بین املللی 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، دامپزشكی مسئول كنرل و تضمین سالمت و بهداشت فرآورده های خام دامی در كشور است. در سال های اخیر اقدامات 

وسیعی در این زمینه صورت گرفته است كه به عنوان مثال می توان به توسعه ی كشتارگاه های صنعتی، ایجاد سیستم كنرل و پایش 

باقیامنده ی دارو و سموم در فرآورده های دامی و نظارت بر مراكز تولید تا عرضه ی این فرآورده ها اشاره كرد)جدول 29(.
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جدول29 - نظارت بركشتارگاه ها، مراكز تولید، نگهداری و عرضه ی فرآوردهای دامی و كنرتل و سنجش

 مواد غذایی و باقیامنده ها

نوع عملیات

 نظارت بر

 الشه ی طیور در

كشتارگاه ها قطعه

 نظارت بر الشه ی

 انواع دام در

 كشتارگاه ها/ مورد

نظارت بر مراكز تولید، 

توزیع، نگهداری و 

عرضه ی فرآورده های 

دامی/ مورد

كنرتل كیفی مواد 

غذایی/ مورد

سنجش 

باقیامنده ی دارو و 

سموم/ مورد

757,858,213آمار عملكرد
13,849,061 

3,009,1393,14613,881

تأمیــن رفــاه و حقــوق حیوانــات: در ایــن زمینــه ســازمان دامپزشــكی بــا برگــزاری كالس هــای آموزشــی در ســطح ســتاد ســازمان و 4( 

ادارات كل دامپزشــكی اســتان ها، اطــالع رســانی و ترویــج اصــول و راهكارهــای الزم جهــت تأمیــن رفــاه و حقــوق حیوانــات، تعریــف 

واحــد درســی در دانشــكده های دامپزشــكی و پیگیــری تصویــب قانــون حامیــت از حیوانــات در مجلــس شــورای اســالمی، تــالش 

كــرده اســت ایــن مهــم را بیــش از پیــش در ســطح جامعــه نهادینــه كنــد.
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 8-4. سیامی امور عشایر ایران

8-4-1. مقدمه

  شــیوه زیســت مبتنــی بــر كــوچ )كوچندگــی( از متقــدم تریــن اشــكال حیــات اجتامعــی اســت كــه از واپســین دوران شــكل گیــری 

زندگــی اجتامعــی انســان ها تاكنــون اســتمرار داشــته اســت. از نظــر الگــوی زیســت و اســتقرار، تعــداد زیــادی از جمعیــت و جوامــع 

عشــایری، در زمــره اجتامعــات كوچنــده و متحــرك قــرار مــی گیرنــد. از گذشــته های بســیار دور تاكنــون، متاثــر از ایــن وضعیــت، اشــكال 

متعــدد و متنوعــی از الگــوی زیســت و معیشــت مبتنــی بــر انــواع مختلــف دامداری روســتایی و عشــایری در اقصــی نقاط ایــران برقرار 

بــوده كــه بخــش زیــادی از منابــع تعلیــف و تغذیــه دام هــا از عرصه هــای مرتعــی تأمیــن مــی شــود. نظــام بهــره بــرداری دام و مراتــع 

روســتایی نســبتاً ثابــت بــوده ودر نهایــت دام هــا در برخــی از ماه هــای ســال در عرصــه مراتــع حریــم هــامن روســتا تعلیــف مــی شــوند. 

ولــی در مقابــل، دامــداری عشــایری متحــرك بــوده و بــر اســاس نظــام كــوچ و جابجایــی دورهــای و فصلــی بیــن قلمرو هــای ییالقــی 

)بهارگــه، رسدســیر یــا رسحــد( و قشــالقی )گرمســیر( انجــام مــی گیــرد.

 جمعیت عشایر کشور 

بررسـی وضعیـت جمعیـت عشایرکشـور در چنـد دهـه گذشـته نشـان دهنده کاهـش نسـبت جمعیـت عشـایر کشـور در مقایسـه بـا 

جمعیـت کل کشـور اسـت. بـر اسـاس اطالعـات منابع تاریخـی، درسـال 1245 ه. ش. حدود 38/6 درصد جمعیت کشـور، عشـایری بوده 

اسـت که این نسـبت در سـال 1345 به 9/6 درصد کاهش پیدا کرده اسـت. بر اسـاس آخرین رسشـامری رسـمی عشـایر کشـور که توسط 

مرکـز آمـار ایـران صـورت گرفتـه اسـت نسـبت جمعیت عشـایر کشـور به کل جمعیـت بـه 1/68 درصد کاهش پیـدا کرده اسـت که این 

امر نشـان دهنده کاهش نسـبت جمعیت عشـایر کشـور اسـت. جدول 15 روند تحوالت جمعیت عشـایر کشـور را از 150سـال گذشـته 

نشـان مـی دهـد. نکتـه قابـل توجـه در ایـن زمینـه، تعداد جمعیت عشـایر کشـور اسـت کـه از سـال 1366 تـا 1377 روندی رو به رشـد 

داشـته اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـر چند نسـبت جمعیت عشـایر در مقایسـه با کل کشـور کاهـش یافته اسـت )2/3 درصد کل کشـور 

در سـال 1366 و 2/1 درصـد در سـال 1377(؛ امـا تعـداد جمعیـت عشـایری کشـور از 1,152,000 نفـر به 1,304,000 نفر در سـال 1377 

افزایـش یافتـه اسـت کـه ایـن امـر نکتـه ای قابـل تامـل اسـت.  البته در رسشـامری سـال 1387 ایـن روند مجدداً بر عکس شـده اسـت و 

جمعیـت عشـایری بـه 1,186,398 نفـر رسـیده اسـت کـه بـا کاهـش جمعیت نسـبت به سـال 1377 روبرو شـده اسـت. این امـر از یک 

سـو بـه برنامه هـای مختلـف اسـکان عشـایر و از سـوی دیگر بـه مهاجرت و کنرل جمعیـت این جامعه مربوط می شـود. عشـایر در کل 

کشـور اسـتان پراکنده اند و به غیر از اسـتان کردسـتان، سـایر اسـتان ها دارای جمعیت عشـایری هسـتند.
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وضعیت جمعیت عشایرکشور و سهم آن از کل جمعیت کشور در دهه های گذشته 

سال
سهم جمعیت عشایری از جمعیت)هزار نفر(

کل کشور)درصد( عشایریکل کشور

1245440017006.38

1263765419109.24

1278933221389.22

130210000200020

13181509031005.20

13422100020005.9

13452578925006.9

1353319518777.2

13664944511523.2

13776243213041.2

138770472.81186.41.68

       مأخذ: سازمان امور عشایر ایران، 1384، الف وب، مرکز آمار ایران 1387
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ـــور ( و  ـــنگین کش ـــد دام س ـــبک و 4 درص ـــد دام س ـــی )28 درص ـــد دام ـــون واح ـــر 24 میلی ـــغ ب ـــودن بال ـــا دارا ب ـــور ب ـــایر کش عش

ـــع کشـــور  ـــی از مرات ـــرداران، بخـــش بزرگ ـــره ب ـــن به ـــم تری ـــن و مه ـــی تری ـــوان اصل ـــه عن ـــع کشـــور ب ـــن حـــدود 38 درصـــد مرات همچنی

ـــد. ـــار دارن را در اختی

ـــد  ـــود )38 درص ـــرآورد می ش ـــار ب ـــون هکت ـــش از 32 میلی ـــور بی ـــایر کش ـــار عش ـــع در اختی ـــزان مرات ـــار، می ـــن آم ـــاس آخری ـــر اس ب

ـــن )20 درصـــد  ـــزان 184 هـــزار ت ـــه می ـــد(. مهمریـــن محصـــوالت تولیـــدی دام عشـــایر گوشـــت قرمـــز ب ـــار دارن ـــع کشـــور را در اختی مرات

ـــن  ـــزار ت ـــزان حـــدود 14 ه ـــه می ـــرک ب ـــو و ک ـــن ،پشـــم و م ـــزار ت ـــزان 330 ه ـــه می ـــی ب ـــیر و محصـــوالت لبن ـــز کشـــور( ش گوشـــت قرم

ـــع  ـــواع صنای ـــت ( ان ـــاخت و باف ـــد )س ـــارت در تولی ـــی و مه ـــا، توانای ـــان آنه ـــژه زن ـــه وی ـــایر، ب ـــای عش ـــی از ویژگی ه ـــد. یک ـــی باش م

ـــا همـــه ارزش هـــای تاریخـــی و فرهنگـــی  ـــع دســـتی کشـــور را ب ـــع صنای ـــون مـــر مرب ـــه حـــدود 1.5 میلی دســـتی و ســـنتی مـــی باشـــد ک

ـــد. ـــی مناین ـــد م ـــد، تولی ـــع دارن ـــن صنای ـــه ای ک
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مهدی ناعمی

پرواربند منونه بره

استان/ شهرستان: خراسان رضوی/ فریامن

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 35 

عملکرد:  پرورش و نگهداری 400 رأس بره پرواری

شاخص ها:

دارای جایگاه مسقف و بهار بند مناسب جهت پروار بره- 1

انجام عملیات ثبت مشخصات و رکورد گیری در گله- 2

تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد توسط خودش- 3

ثبت بیامریها و واکسیناسیون در دفاتر مربوطه- 4

رشکت در کالس های آموزشی و ترویجی - 5

مشارکت در اجرای سایت های الگویی – ترویجی- 6

پروار بند منونه استانی در سنوات گذشته - 7

استفاده از کارشناس جهت متوازن منودن جیره در واحد پرواربندی- 8

انتخاب مناسب وزن دام در ابتدا و انتهای دوره پرواربندی- 9

رویــت - 10 واحــد جهــت  ورودی  در  مناســب  ترویجــی  برهــای  از  اســتفاده 

بــرداران بهــره  و  بازدیدکننــدگان 

استفاده از توده نژادی متناسب با رشایط اقلیمی منطقه- 11
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سپیده عیوضی

پرواربند منونه گوساله

استان/ شهرستان: الربز/ساوجبالغ

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 44 

عملکرد:  340 راس

شاخص ها:

1- گروه بندی مناسب گوساله های پرواری با توجه به سن و وزن

2- دارای جایــگاه هــای مســقف و بهــار بنــد هــای مناســب و خشــک و نــور گیــری 

خــوب

3- ثبت مشخصات ،بیامری ها ،وزن کشی و... در واحد

4- استفاده از جیره های متوازن و متناسب با وزن وسن گوساله های پروار

5- انتخاب مناسب وزن دام در ابتدا و انتهای دوره پروار

6- اســتفاده مناســب از ضایعــات و پــس مانــد هــای خوراکــی در جیــره بــرای کاهــش 

هزینــه های خــوراک

7- استفاده از کارشناسان و دامپزشکان مجرب در واحد مربوطه

8- دارا بودن اطالعات بسیار باال به لحاظ علمی و تجربی 

9- تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دامداری توسط خودش

10- استفاده از مه پاش جهت کاهش اسرس گرمایی در دامداری

11- نصب دوربین مدار بسته و مانیتورینگ واحد

12- کسب میانگین افزایش وزن روزانه باالی 1.4 کیلو گرم در طول دوره پروار
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محمد صفاری

مدیرمنونه گاوداری صنعتی

استان/ شهرستان: تهران/پیشوا

سطح تحصیالت: دیپلم

سن: 75 

عملکرد:  تولید پرورش و نگهداری 1800 رأس گاو شیری مولد اصیل

شاخص ها:
ــه - 1 ــزان تولیــد شــیر ب ــای وزن ، ســن و می ــر مبن گــروه بنــدی دام هــای موجــود در واحــد ب

ــرای هــر یــک از گــروه هــا  ــه ای اختصاصــی ب منظــور اعــامل برنامــه هــای مدیریتــی و تغذی

ــود - 2 ــرای بهب ــدر ب ــراش و فی ــد : ســیلو ت ــزات مناســب مانن اســتفاده از ماشــین آالت و تجهی

ــه و کاهــش ضایعــات مــواد خوراکــی . مدیریــت تغذی

اســتفاده از کارشناســان و نیــرو هــای متخصــص و ماهــر بــه عنــوان کادر ثابــت یــا مشــاوردر - 3

امــور تغذیــه ، اصــالح نــژاد و بهداشــت و کنــرل بیامریهــا.

تولیــد متوســط شــیر روزانــه 42 کیلوگــرم بــه ازای هــر رأس دام دوشــان بــا بــار میکروبــی - 4

کمــراز50 هــزار و ســلول هــای ســوماتیک 259 هــزار در هــر میلــی لیرشــیر.

ــوارض و - 5 ــش ع ــور کاه ــه منظ ــا ب ــاله ه ــه گوس ــرای تغذی ــتوریزه ب ــوز پاس ــتفاده از آغ اس

ــیرخوار. ــده و ش ــد ش ــازه متول ــای ت ــاله ه ــا در گوس بیامریه

ایجــاد و راه انــدازی آزمایشــگاه انتقــال جنیــن  بــه منظــور انجــام فعالیــت هــای مطالعاتــی - 6

و تحقیقاتــی.

ــا - 7 ــای واحــد ب ــه دامه ــاز جهــت تغذی ــورد نی ــی م ــواد خوراک ــه و م ــن بخشــی از علوف تأمی

ــیمیایی . ــود ش ــتفاده از ک ــدون اس ــه ب ــی منطق ــاراز اراض ــش از 270 هکت ــردن بی ــت  ب زیرکش

انجــام عملیــات ثبــت مشــخصات ، رکوردگیــری منظــم ، مســتند ســازی و نگهــداری اطالعات - 8

مربوطه.

ایجــاد تصفیــه خانــه مــدرن بــرای دفــع بهداشــتی ضایعــات و فاضــالب واحــد گاوداری مــورد - 9

تأییــد ســازمان محیط زیســت.
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احمد
 نیلفروش زاده

گاودار منونه صنعتی

استان/ شهرستان: اصفهان/فالورجان 

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 43 

عملکرد:  تولید پرورش و نگهداری 1000 رأس گاو شیری مولد اصیل

شاخص ها:

گــروه بنــدی دام هــای موجــود در واحــد بــر مبنــای وزن ، ســن و میــزان شــیر - 1

تولیــدی

استفاده از دستگاه ها و تجهیزات مناسب مانند فیدر و سیلو تراش برای ترکیب - 2

خوراک و توزیع یکنواخت آنها در میان گروه های مختلف دام های گله.

همــکاری بــا دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عالــی بــرای اجــرای پایان نامه ها - 3

و پروژه هــای دانشــجویی در مقاطــع فــوق لیســانس و دکــری.

تولیــد متوســط شــیر روزانــه 38 کیلوگــرم بــه ازای هــر رأس دام دوشــان بــا بــار - 4

میکروبــی کمــراز 100 هــزار در هــر میلــی لیــر شــیر.

ــه و - 5 ــت، تغذی ــی و متخصــص در بخــش هــای مدیری اســتفاده از نیروهــای فن

ــه. امــور بهداشــتی گل

انجــام عملیــات ثبــت مشــخصات، رکوردگیری منظم ، مســتند ســازی و نگهداری - 6

اطالعــات مربوطه.

ایجــاد تصفیــه خانــه مــدرن بــرای دفــع بهداشــتی ضایعــات و فاضــالب واحــد - 7

گاوداری.

رعایت قوانین کار و حقوق کارگران و همکاران شاغل در واحد گاوداری.- 8
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غالمعلی بسکی

گوسفنددار منونه 

استان/ شهرستان: گلستان/مینودشت

سطح تحصیالت: دکری

سن: 86 

عملکرد:  2000 راس

شاخص ها:
دارا بودن ساختامن ها و تأسیسات مناسب و فنی جهت پرورش دام- 1

انجــام عملیــات ثبــت مشــخصات و رکــورد گیــری در گلــه بصــورت نــرم افــزاری در واحــد و همچنین - 2

ثبــت در ســامانه جامــع هویــت و اصــالح نژاد دام کشــور

تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد  با زیر کشت بردن زمین های زراعی تحت پوشش - 3

همزمــان ســازی فحلــی و اســتفاده از تکنیــک تلقیــح مصنوعــی بــه منظــور مدیریــت یکپارچــه بــر - 4

گله

فراهم آوردن زایش غیر فصلی وامکان سه زایش در دو سال- 5

اســتفاده از نــژاد رومانــف و اســپرم آن در تالقــی بــا گوســفند داالق بــه منظــور ایجــاد ترکیــب هــای - 6

ژنتیکــی جدیــد کــه قابلیــت دو قلوزایــی و چنــد قلوزایــی داشــته و هم  در راســتای سیاســتهای مرکز 

اصــالح نــژاد دام کشــور مــی باشــند.

ــه - 7 ــی نســبت ب ــره دهــی و دوقلوزای ــش، ب ــاروری، زای ــامل ب ــه ش ــی گل ــد مثل ــب تولی ــود رضای بهب

ــوری ــن کش میانگی

ارتبــاط بــا مراکــز علمــی ، دانشــگاهی و تحقیقاتــی و انجــام فعالیــت هــای مطالعاتــی ،علمــی و - 8

پایــان نامــه هــای دانشــجویی در ایــن واحــد

استفاده از کارشناسان و دامپزشکان مجرب در واحد- 9

مشارکت در اجرای سایت های الگویی – ترویجی- 10

رشکت در سمینار ها و جشنواره های مختلف- 11

کسب رضایب تولید مثلی مناسب در گله- 12

ــه لحــاظ - 13 ــزه در واحــد ب ــزات مکانی ــودن فــن آوری واحــد و اســتفاده از وســایل و تجهی مناســب ب

افزایــش رضیــب مکانیزاســیون

رعایت کامل اصول بهداشتی در گله در جهت پیشگیری از بروز و شیوع بیامریها- 14
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محمد 
محنایی مور دراز

دامدار منونه عشایر

استان/ شهرستان: کهگیلویه و بویراحمد / بویراحمد 

سطح تحصیالت: راهنامیی  

سن: 63 

و  5درصـــد(  )زیـــر  گلـــه  و  بـــره  در  تلفـــات  بـــودن  پائیـــن   عملکـــرد:  

تعداد 440راس  گوسفند وبز

شاخص ها:

ــپ - 1 ــی اکوتی ــخصات فنوتیپ ــا مش ــق ب ــامل منطب ــت و س ــه یکدس ــودن گل دارا ب

ــقایی( ــک قش ــژاد ل ــه )ن منطق

مناســب بــودن صفــات تولیــدی و تولیــدی مثلــی گلــه نظیــر باروری،زایش،بــره - 2

دهــی، بــره گیــری

رشکت فعال در  برنامه و کالس های آموزشی ترویجی - 3

مناســب بــودن تجربــه ،اطالعــات و دانــش دامــدار در زمینــه نگهــداری و پرورش - 4

گوســفند و بز

رعایت قوانین و مقررات منابع طبیعی و آبخیزداری - 5

ورود و خــروج مبوقــع دام در مراتع)قشــالق و ییــالق(  و رعایــت تراکــم دام در - 6

مرتــع مطابــق مجــوز 

تعامل مناسب با دستگاه های دولتی ومرتبط  - 7

کشت 103هکتار گیاهان دارویی نظیر آنغوزه- 8

عضو تعاونی عشایری و انجمن صنفی مراتع استان- 9
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سعید مداحی

مدیر منونه مرکز جمع آوری شیر 

استان/ شهرستان: خراسان رضوی/تربت جام

سطح تحصیالت: دیپلم 

سن: 37 

عملکرد: جمع آوری روزانه50 تن شیرخام با بار میکروبی کمر از  50000

شاخص ها:

دریافــت و جمــع آوری روزانــه 50  تــن شــیر خــام بــا میانگیــن بــار میکروبــی - 1

ــت. کمــراز50000 دردونوب

دارای سیســتم ثبــت، ضبــط و بایگانــی ثبــت اطالعــات مربوطــه بــه واحــد بــه - 2

ــه  ــه اطالعــات و ســوابق رشکــت را ب ــه ای کــه امــکان دسرســی ب صــورت رایان

راحتــی میــرس مــی ســازد.

همــکاری و مشــارکت در برگــزاری کالس هــای آموزشــی – ترویجــی در جهــت - 3

کاهــش بــار میکروبــی شــیر و بهبــود کیفیــت شــیر تولیــدی توســط دامــداران 

منطقــه و بــه خصــوص در مــورد دامــدارن ســنتی طــرف قــرارداد مرکــز. 

دارا بــودن آزمایشــگاه مناســب و انجــام کلیــه آزمایشــات مربوطــه جهــت تعیین - 4

ــیر . کیفیت ش

ــق عــدم دریافــت و - 5 ــی از طری ــده محصــوالت لبن ــات حقــوق مــرصف کنن رعی

ــا کیفیــت پاییــن و محتــوی آنتــی بیوتیــک. تحویــل شــیری هــای ب

دارای  بیــش از 12 ســال ســابقه کار در جمــع آوری شــیر از دامــداران و تولیــد - 6

کننــدگان منطقــه.

ــتفاده از - 7 ــیر و اس ــل ش ــل و نق ــع آوری و حم ــت در جم ــل بهداش ــت کام رعای

ــداری و  ــع آوری ، نگه ــازن جم ــی مخ ــد عفون ــو و ض ــتم CIP در شستش سیس

ذخیــره شــیر خــام
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سیدحسین خیریه

مدیر منونه واحد پرورش مرغ 
مادر گوشتی 

استان/ شهرستان: خراسان جنوبی/بیرجند

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 67 

عملکرد:  نگهداری و پرورش 226000 قطعه مرغ مادر در هر دوره )64هفته(

شاخص ها:

ــد - 1 ــای تولی ــه ه ــور در زمین ــداری کش ــت مرغ ــال در صنع ــه 40 س ــک ب ــابقه نزدی دارای س

ــروزه. ــه یک ــرغ و جوج ــت م گوش

همــکاری مســتمر و عالــی بــا معاونــت هــا و ســازمان هــای تخصصــی وزرات جهــاد - 2

کشــاورزی درراســتای اجــرای سیاســت هــا و برنامــه هــای وزارتخانــه.

رعایــت کامــل اصــول قرنطینــه و بهداشــت در ورود و خــروج کارکنــان واحــد و ســایر افــراد - 3

و وســایل و تجهیــزات بــه واحــد تولیــدی مربوطــه.

دفــع بهداشــتی فاضــالب مزرعــه مــرغ مــادر و جمــع آوری و تصفیــه فاضــالب تولیــدی بــرای - 4

اســتفاده مجــدد در فعالیــت هــای کشــاورزی و احــداث فضــای ســبز و بــاغ در منطقــه .

ــد - 5 ــرورش و تولی ــرل عوامــل محیطــی در ســالن هــای پ ــن در کن اســتفاده از فــن آوری نوی

واحــد مــرغ مــادر و اســتفاده بهینــه از ســوخت بــا عایــق بنــدی ســقف و دیــوار هــای ســالن 

هــای پــرورش و تولیــد.

دارا بــودن آمــار هــای تولیــدی  باالتــر مربــوط بــه درصــد جوجــه درآوری ، تعــداد تخــم مــرغ - 6

هــای قابــل جوجــه کشــی و  حداقــل تلفــات نســبت بــه اســتاندارد نــژاد پرورشــی مربوطه.

ثبــت و ضبــط دقیــق اطالعــات مربوطــه بــا اســتفاده از ایجــاد بانــک اطالعاتــی و بــه روز - 7

رســانی مــداوم آن.

اســتفاده از جیــره هــای غذایــی عالــی و بــا کیفیــت کــه در واحــد کارخانــه خــوراک طیــور - 8

وابســته بــه رشکــت تولیــد و عرضــه مــی گــردد.
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احسان والیخانی 

پرورش دهنده منونه مرغ 
گوشتی

استان/ شهرستان: لرستان/خرم آباد  

سطح تحصیالت: لیسانس

سن: 43 

عملکرد: پرورش و نگهداری 50000 قطعه جوجه گوشتی 

 در هر دوره و چهار دوره در سال

شاخص ها:

رعایــت ســن کشــتار بــر اســاس سیاســت هــای ابالغــی معاونــت تولیــدات دامــی - 1

ر کشو

پــرورش حداقــل چهــاردوره مــرغ گوشــتی در ســال بــا رعایت وزن و ســن کشــتار - 2

مناسب.

رصــد مــداوم گلــه در حیــن دوره پــرورش بــه منظــور هامهنگــی بــا اســتاندارد - 3

نــژاد راس و حتــی برتــری برخــی شــاخص هــای تولیــدی نســبت بــه اســتاندارد 

نــژاد راس.

دارای  میانگین شاخص تولید 320 در چهار دوره پرورش در سال 1395.- 4

دستیابی به رضیب تبدیل کمر از1/8 در چهاردوره پرورش در سال 1395.- 5

همــکاری بــا مؤسســات تحقیقاتــی و آموزشــی و دانشــگاه لرســتان جهــت اجرای - 6

طــرح هــا، پایــان نامــه ها و پــروژه هــای دانشــجویی.

پذیــرش دانشــجویان عالقهمنــد و مســتعد بــه عنــوان کارآمــوز بــه منظــور ارتقاء - 7

کارایــی عملــی فــارغ التحصیالن دانشــگاهی.

همکاری در اجرای دوره های آموزشی و بازآموزی برای مرغداران استان.- 8
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حمید طاهری پور

واحد منونه جوجه کشی

استان/شهرستان: مازندران/محمود آباد

تحصیالت: دکری تخصصی

سن:50

عملکرد: تولید 70 میلیون قطعه جوجه یکروزه  گوشتی در سال

شاخص ها:
رعایت کامل موارد قرنطینه در ورود افراد و وسایل نقلیه به واحد جوجه کشی .- 1

دارا بــودن سیســتم کامــل ضدعفونــی وســایل، دســتگاه هــای جوجــه کشــی و تخم مرغها - 2

بــرای تولیــد جوجــه درجــه یــک وبــا کیفیت.

توجــه بــه حفــظ محیــط زیســت از طریــق دفــع بهداشــتی فضــوالت و ضایعــات تولیدی - 3

واحــد جوجه کشــی.

دارا بودن تجهیزات هواساز ، تصفیه آب مرصفی و سیستم اطفاء حریق.- 4

فراهــم کــردن امکانــات رفاهــی بــرای کارکنــان واحــد و رعایــت قوانیــن کار و  برقــراری - 5

بیمــه پایــه و تکمیلــی بــرای پرســنل شــاغل در واحــد جوجــه کشــی.

طــرف قــرارداد بــا10 واحــد پــرورش مــرغ مــادر گوشــتی بــرای تولیــد جوجــه یکــروزه بــا - 6

میانگیــن جوجــه درآوری یــا هــچ 93 درصــد.

اعزام گروه کارشناسی و فنی  به گله های مادر طرف قرارداد برای ارائه مشاوره های الزم.- 7

انجام آزمایشات ادواری منظم و منونه گیری از کارکنان شاغل در واحد و وسایل و تجهیزات - 8

برای پیشگیری از بروز بیامریها و همه گیری آلودگی های احتاملی.

برقـراری سیسـتم تشـویقی بـرای کارکنـان واحـد از قبیل: پرداخـت پاداش و یا سـفر های - 9

زیارتـی بـا اعامل مرخصی تشـویقی.

ارائـه خدمـات پـس از فـروش و رسـیدگی به شـکایات احتاملی مرغـداران طرف قـرار داد - 10

. واحد 
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علی لمتر محمدی

 پرورش دهنده منونه مرغ 
مادرگوشتی 

استان/ شهرستان: مازندران/تنکابن

سطح تحصیالت: فوق لیسانس

 سن: 43 

عملکرد: نگهداری و پرورش 75000 قطعه مرغ مادر گوشتی در هر دوره 

 )64هفته(

شاخص ها:

همــکاری بــا دانشــگا ه هــا و مؤسســات آمــوزش عالــی بــرای کمــک بــه اجــرای - 1

طــرح هــای تحقیقاتــی و پایان نامه هــای دانشــجویی.

ایجاد سالن تحقیقاتی مجهز برای انجام آزمایشات و تحقیقات میدانی.- 2

ــازمان هــای تخصصــی وزرات - 3 ــا و س ــا معاونت ه ــی ب ــکاری مســتمر و عال هم

ــه. ــه هــای وزارتخان ــاد کشــاورزی درراســتای اجــرای سیاســت هــا و برنام جه

رعایــت کامــل اصــول قرنطینــه و بهداشــت در ورود و خــروج کارکنــان واحــد و - 4

ســایر افــراد و وســایل و تجهیــزات بــه واحــد تولیــدی مربوطــه.

دفــع بهداشــتی فاضــالب مزرعــه مــرغ مــادر و احــداث فضــای ســبز مناســب در - 5

ــداری. محیط مرغ

اســتفاده از فــن آوری نویــن در کنــرل عوامــل محیطــی در ســالن هــای پــرورش - 6

و تولیــد واحــد مــرغ مــادر و اســتفاده بهینــه از ســوخت بــا عایــق بنــدی ســقف 

و دیــوار هــای ســالن هــای پــرورش و تولیــد.

رعایــت قوانیــن کاردر جهــت تأمیــن حقــوق کارکنــان و ایجــاد امنیــت شــغلی - 7

بــرای کارکنــان شــاغل در واحــد هــای تحــت پوشــش.
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حسین پارسی پور

پرورش دهنده منونه 

مرغ تخمگذار  

استان/ شهرستان: یزد/ یزد

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم 

سن: 73 سال 

عملکرد: پرورش و نگهداری 150000 قطعه مرغ تخمگذار در هر دوره 

شاخص ها:

رعایت سیاست های ابالغی معاونت تولیدات دامی کشور- 1

دارای پیک تولید باالی 94 درصد- 2

رعایت اصول قرنطینه و نکات بهداشتی در دفع تلفات و فضوالت واحد مرغداری- 3

همـکاری بـا معاونـت تولیـدات دامی و سـازمان دامپزشـکی و شـناخته شـده به - 4

عنـوان مـروج و رهـرب محلی.

رعایـت قوانیـن نظـام دامپروری از جمله حصار کشـی و محوطه سـازی در واحد - 5

مرغـداری و نیـز ایجاد فضای سـبز مناسـب در اطراف واحـد تولیدی.

انجـام یـک فعالیـت اقتصـادی مولـد در منطقـه که از جهـت رشایـط و امکانات - 6

الزم ضعیـف می باشـد.
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برهان مندمی

  کارخانه منونه 
 تولید خوراک طیور  

استان/ شهرستان: کردستان/سنندج

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن: 48 

عملکرد: 40 هزار تن 

شاخص ها:
رعایت اصول مقررات و ضوابط بر چسب ،مطابق با استاندارد های ملی و دیگر استاندارد - 1

های فنی ابالغی

دارا بودن انواع گواهی نامه های داخلی و خارجی نظیر GMP ، ISO، HACCPو  ....- 2

دارای آزمایشگاه آنالیز مواد مغذی برای انجام عملیات کنرل کیفیت خوراک- 3

جدا سازی مواد اولیه و محصول نهایی و اجرای ضوابط اتیکت گذاری ، رشایط و ویژگی های  - 4

اتاق رسد

سیستم حمل ونقل اختصاصی جهت  حمل خوراک فله با هدف کنرل بار میکروبی خوراک - 5

مطابق با اهداف GMP  و کنرل نقاط پرخطر .

شناسایی نقاط بحرانی و اقدامات اصالحی مربوطه از مرحله ورود مواد اولیه ، تولید محصول - 6

نهایی ،ذخیره سازی ،...

بکار گیری نیروهای انسانی متخصص در بخش های مختلف تولید خوراک- 7

مستند سازی آیین نامه ،شیوه نامه ، چک لیست و دستورالعمل های مربوط به کنرل تولید- 8

استفاده از دستگاه BOA COMPACTOR جهت تولید خوراک با کیفیت بسیار باال- 9

جزو زنجیره یکپارچه طیور کشور و اولین زنجیره یکپارچه طیوردر استان- 10

دارای کارخانه مکمل غذایی و دارویی- 11

ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه ها جهت اجرای فعالیت های مطالعاتی ،تحقیقاتی و علمی- 12

پایش محصول جهت بررسی عملکرد خوراک  تولیدی در مزارع پرورشی و ابالغ توصیههای - 13

کارشناسی
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جهاندار احمدی

 پرورش دهنده منونه 
بوقلمون گوشتی

استان/ شهرستان: تهران/ورامین

سطح تحصیالت:  دیپلم

 سن: 68 

عملکرد: پرورش 27000  قطعه بوقلمون در هر دوره با تولید 400 تن 

وزن زنده

شاخص ها:

ایجـاد سـالن هـای مـدرن  بـا امکان کنـرل عوامل محیطـی به طـور خودکاربرای - 1

افزایـش راندمـان و کاهـش هزینه هـای تولید.

ثبـت برنـد تجـاری بـا عنوان بوقلمـون پارس و عرضـه محصوالت در قالب بسـته - 2

بنـدی هـای مختلف بـا نام تجـاری مذکور.

توجـه و تالش به شناسـایی گوشـت بوقلمون به مرصف کننـدگان از طریق ایجاد - 3

سـایت تخصصـی و معرفـی غذاهای متفاوت قابل طبخ با گوشـت بوقلمون.

اجـرای طـرح ابتـکاری نـوک چینـی لیـزری و نیـز مایـه کوبـی )واکسیناسـیون( - 4

جوجـه هـای یکـروزه از کشـور مبـداء.

توجـه بـه آموزش کارکنان واحد و اعزام کارشناسـان به سایرکشـورها بـرای بازدید - 5

از مـزارع پرورش بوقلمون و کسـب تجربیات الزم.

رشکت مسـتمر در سـمینارهای تخصصی و منایشـگاه های بین املللی در خصوص - 6

پرورش بوقلمون.

تالش در جهت ایجاد زنجیره تولید گوشت بوقلمون در کشور.- 7

بیمـه - 8 در صنـدوق  کشـاورزی وعضویـت  بیمـه محصـوالت  بـه  خـاص  توجـه 

. کشـاورزی 
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رضا نظام دوست 

 پرورش دهنده منونه 
بوقلمون گوشتی 

استان/ شهرستان: خراسان رضوی / فریامن 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

 سن: 33 

عملکرد: پرورش 2450  قطعه بوقلمون در هر دوره 

 با تولید 36 تن وزن زنده

شاخص ها:

توجه و تالش به شناسایی گوشت بوقلمون به مرصف کنندگان در منطقه.- 1

تالش در جهت کاهش مرصف دارو های شیمیایی در طول دوره پرورش.- 2

رسمایــه گــذاری مناســب در واحــد تولیــدی و تــالش در جهــت نیــل بــه پــرورش - 3

و نگهــداری بوقلمــون بــه صــورت صنعتــی بــا تراکــم بــاال.

ــا دســتگاه - 4 ــل ب ــز مشــاوره و تعام ــی در واحــد و نی اســتفاده از کارشناســان فن

ــا موضــوع. هــای دولتــی مرتبــط ب

ــور در - 5 ــکی کش ــازمان دامپزش ــتی س ــای بهداش ــتورالعمل ه ــق دس ــت دقی رعای

ــرورش. ــول دوره پ ــه در ط ــه گل ــتی و قرنطین ــت بهداش مدیری

ــت - 6 ــوص مدیری ــی در خص ــی و تخصص ــای آموزش ــتمر در دوره ه ــت مس رشک

ــون. ــرورش بوقلم پ

اســتفاده از جیــره هــای غذایــی متــوازن و بــا کیفیــت در پــرورش و نگهــداری - 7

بوقلمــون بــه منظورکســب وزن زنــده مناســب بــا رضیــب تبدیــل قابــل قبــول.
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عزیز حسینی

رشکت منونه زنجیره 
یکپارچه تولید و عرضه 

گوشت مرغ

استان/ شهرستان: آذربایجان غربی/میاندوآب

سطح تحصیالت:  لیسانس

 سن: 51 

عملکرد: دارای 5 حلقه )مرغ مادر گوشتی ،جوجه گوشتی،

کارخانه خوراک طیور،جوجه کشی  و کشتارگاه صنعتی طیور(

شاخص ها:

ایجاد رسمایه گذاری مناسب برای توسعه صنعت طیور و تکمیل حلقه تولید و عرضه گوشت مرغ.- 1

تولید سالیانه 15500تن گوشت مرغ، 12 میلیون قطعه جوجه گوشتی، پرورش و نگهداری135000 - 2

قطعه مرغ مادر گوشتی، ظرفیت کشتار 6000 قطعه مرغ در ساعت در کشتارگاه مربوطه و تولید40 

هزارتن خوراک طیور در سال در مجموعه حلقه های متعلق به رشکت.

احداث واحد تحقیق و توسعه و نیز ایجاد سالن تحقیقاتی مجهز برای انجام تحقیقات در خصوص - 3

پرورش و نگهداری جوجه های گوشتی.

همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در جهت اجرای پایان نامه های دانشجویی.- 4

ایجاد 450 فرصت شغلی در مجموعه واحد های مالکیتی رشکت.- 5

کمک به تأمین نهاد ه های تولیدی برای مرغداران طرف قرارداد با رشکت به صورت قرارد داد های - 6

مشارکتی  در جهت ادامه فعالیت تولیدی آنها.

توجه به قوانین کار و رعایت حقوق کارکنان در واحد های تابعه رشکت .- 7

دارای کشتارگاه مجهز و عرضه گوشت مرغ به صورت بسته بندی با برند مرغ دهکده - 8

توجه به محیط زیست و  پرهیز از ایجاد آلودگی  با ایجاد تصفیه خانه مجهز در کشتارگاه  به منظور - 9

تصفیه پساب و فاضالب کشتارگاه

استفاده از کادر متخصص در حوزه های بهداشتی و مدیریتی در متامی حلقه های متعلق به رشکت- 10
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اسدا... عالیخانی
 

زنبوردار منونه

استان/ شهرستان: لرستان/خرم آباد

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم

سن: 55 

عملکرد:  600 کلنی 

شاخص ها:

وضعیت مطلوب استقرار و بهداشت محیط داخلی و خارجی کلنی- 1

تولید کلیه فرآورده های زنبور عسل نظیر گرده ،ژله رویال ،بره موم و زهر- 2

باال بودن میزان تولید عسل در مقایسه میانگین تولید عسل استان مربوطه- 3

انجام عملیات ثبت مشخصات و رکورد گیری تولید زنبورستان- 4

رعایت کامل اصول فنی و بهداشتی در کلیه مراحل پرورش- 5

کوچ به موقع و استقرار زنبورستان در مکانهای مناسب- 6

استفاده از عوامل اصالح نژادی در افزایش راندمان- 7

دارای مجوز کارگاه کندو سازی و همچنین تولید و بسته بندی عسل- 8

دارای گواهی نامه ثبت عالمت و برند جهت تولید عسل- 9

 مجهز به سیستم دوربین مدار بسته و مانیتورینگ کلیه خطوط تولید- 10

انجام فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی ،علمی و دانشگاه ها- 11

 عقد تفاهم نامه با رشکت کره ای جهت تولید زهر و فرآورده های دارویی- 12

کار آفرین منونه از مرکز تحقیقات دارویی گیاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان- 13

 اخذ لوح تقدیر از سازمان غذا و دارو- 14

 رشکت در سمینارها و جشنواره های داخلی و خارجی- 15

 مشارکت در اجرای سایت های الگویی – ترویجی- 16
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مهناز پایندان

  پرورش دهنده منونه 
کرم ابریشم 

استان/ شهرستان: گلستان/گالیکش

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 30 

عملکرد:  53 کیلوگرم  

شاخص ها:

میانگین تولید 53 کیلو گرم پیله تر ابریشم به ازای هر جعبه تخم نوغان- 1

دارا بــودن جایــگاه مطلــوب و مناســب واســتفاده از دماســنج و رطوبــت ســنج - 2

در مراحــل مختلــف تولیــد

رشکــت در کالس هــای آموزشــی و ترویجــی، ســمینارها وجشــنواره هــای مختلف - 3

و عضویــت در تشــکلهای مردم نهادکشــاورزی

دارای توتستان اختصاصی با درختان توت اصالح شده- 4

مستند سازی عملکرد مربوط به فعالیت نوغانداری در فرآیند تولید- 5

دارای مجوز فعالیت مشاغل خانگی و دفرچه نوغانداری- 6

تدریس مباحث نوغانداری به بهره برداران شهرستان- 7

انجام عملیات زراعی توتستان- 8

مبارزه بیولوژیک با آفات و امراض درختان توت- 9

ــار و جایــگاه پــرورش ورعایــت اصــول بهداشــتی در - 10   انجــام ضــد عفونــی تلمب

محیط کار
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محمد علی 
صالحی یگانه

  پرورش دهنده 
منونه ماهیان رسدآبی  

استان/ شهرستان: الربز / کرج 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 62 

عملکرد:  تولید 80تن ماهی قزل آال در سال

شاخص ها:
راه انــدازی مجــدد مزرعــه )ورشکســته(بدون دریافــت تســهیالت بانکــی و رســاندن تولیــد به - 1

80تــن و برنامــه ریــزی بــرای تولیــد 350تن

استفاده از آب دست اول برای تولید )آب رودخانه ، آب زهکش و شش حلقه چاه آب(- 2

استفاده از غذا وخوراک استاندارد و فرموله ایرانی و دامنارکی- 3

4 - UV استفاده ازسیستم های بهینه سازی آب نظیر دستگاه اکسیژن ساز، ازن ساز و

طراحی و ساخت درام فیلر های مورد نیاز مزرعه باتأیید رشکت معترب ایرانی- 5

استفاده از نظرات کارشناسی و مشاوره کارشناسان ایرانی، دامنارکی و نروژی- 6

طراحی افق مرزعه برای بازدید عالقه مندان وایجاد فضای گردشگری و تفریحی - 7

ثبت ماهانه فاکتور های فیزیکوشیمیایی آب و ساخت آزمایشگاه مجهز وارتباط علمی - 8

ایجاد اشتغال 30نفر )4نفر کارشناس شیالت،1نفر دامپزشک(- 9

داشــنت ظرفیــت تولیــد و تکثیــر 15میلیــون بچــه ماهی)10میلیون تخــم چشــم زده، 5میلیون - 10

ــه ماهی( بچ

فراهم کردن بسر و امکانات کل مرزعه برای سیستم مکانیزه و کنرل از راه دور- 11

ایجاد سیستم ایزوله )بدون متاس( برای بازدید از واحد تکثیر بچه ماهی- 12

همــکاری بــا دهکــده دانــش بنیــان بــرای اجــرای پــروژه هــای تغییــر ژنتیکــی ماهــی قــزل - 13

آال رنگیــن کــامن

14 -HCCCPدریافت مجوز
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ولی منفرد

  پرورش دهنده 
منونه ماهیان گرمآبی

استان/ شهرستان: گیالن / صومعه رسا  

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 64 

عملکرد:  تولید 10.2تن ماهی گرمابی در هکتار

شاخص ها:

طراحی و ساخت دستگاه هواده و شامرشگر بچه ماهی- 1

ساخت و استفاده دستگاه غذا ده پرتابی با استفاده از الگوی خارجی- 2

یکنواختــی وزن ماهــی بــه جهــت اســتفاده از دســتگاه غــذاده پرتابــی و توزیــع  - 3

متعــادل غــذا در اســتخر

درصد بازماندگی ماهی باالی 95درصد- 4

استفاده از کودهای حیوانی)دام وطیور(و حذف کودهای شیمیایی- 5

استفاده از غذای کنسانره اکسرود وفرموله شده- 6

داشنت رضیب تبدیل 1.5- 7

رشکت در دوره های آموزشی ترویجی شیالت- 8

الگوسازی در واحد های مجاور- 9
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اسحق اسالمی 
سمندکی

  پرورش دهنده منونه
 ماهیان خاویاری  

استان/ شهرستان: مازندران / ساری 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 61 

عملکرد:  ظرفیت تولید 2200تن گوشت و 33تن خاویاردر سال 

شاخص ها:

بزرگرین مجموعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران وجهان- 1

اســتفاده از آب لــب شــور دریــا )غیــر اســتفاده مــرصف انســانی و کشــاورزی( - 2

بــرای پــرورش و تولیــد ماهیــان خاویــاری

تأمین بچه ماهی خاویاری  مورد نیاز مزارع خصوصی کشور- 3

ارتباط فعال با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی- 4

تولید ساالنه 1.5میلیون بچه ماهی خاویاری - 5

تولید ساالنه 11هزار تن غذای متخص ماهیان خاویاری- 6

ایجاد پایانه صادرات خاویار ایران به جهان- 7

پــرواری - 8 پــرورش 25-20کیلــو گــرم ماهــی در مــر مربــع بخــش   تراکــم 

و 15-12کیلوگرم در مرمربع بخش مولد سازی
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محمدرضا زارع 

  پرورش دهنده 
 منونه ماهیان خاویاری 

در مناطق غیرساحلی

استان/ شهرستان: مرکزی / ساوه  

سطح تحصیالت:  دکری حقوق  

سن: 54 

عملکــرد:  تولیــد ظرفیــت تولیــد 14.5تــن گوشــت خاویــار و 1تــن خاویــار در ســال 

)در اســتان غیــر ســاحلی(

 

شاخص ها:

استفاده از آب سد ساوه برای پرورش و تولید ماهیان خاویاری- 1

درصد بازماندگی در پروار و مولدین باالی 90درصد- 2

استفاده از غذای فرموله شده استاندارد ایرانی و خارجی- 3

رضیب تبدیل در بچه ماهی 0.6و مولدین 1- 4

نگهــداری گونه هــای متنوع ماهیــان خاویاری)فیل ماهی،قره برون،ســیربی،اوزن - 5

برون،اسرلیاد،..(

اجــرای سیســتم مناســب قرنطینــه در فــارم و جلوگیــری از ورود وســایل و افــراد - 6

متفرقه 

عدم استفاده از ضدعفونی کننده و داروهای شیمیایی - 7

افزایش راندمان تولید با استفاده از دستگاه های هواده و اکسیژن ساز- 8

توانایی تولید 150تن گوشت خاویاری در سال- 9

تعامل و ارتباط مناسب با دستگاه های دولتی نظیر شیالت- 10
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حبیب آرزو 

  پرورش دهنده 
منونه میگو 

استان/ شهرستان: سیستان و بلوچستان/ چابهار)گواتر(

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 38 

ــدون  ــار ب ــن در هکت ــواده و 3ت ــا ه ــار ب ــو در هکت ــن میگ ــد 5.5 ت ــرد:  تولی عملک

ــواده  ــتم ه سیس

شاخص ها:

ــار در نقطــه صفــر - 1 ــد 30.8هکت تولیــد90 تــن میگــوی پرورشــی در ســطح مفی

مــرزی

بکارگیری واشتغال نیروهای بومی منطقه- 2

تولید 90تن میگوی پرورشی و برنامه ریزی برای 150تن- 3

استفاده از غذای کنسانره و فرموله شده- 4

کاهش دوره پرورش از 135روز به 90 روز- 5

داشنت رضیب تبدیل 1.33- 6

برداشت به موقع محصول میگو و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی- 7

رشکت فعال در برنامه ها ودوره های آموزشی ترویجی میگو- 8

رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی در مزارع - 9

ــات - 10 ــات و مالحظ ــت الزام ــه رعای ــه ب ــا توج ــی ب ــوی پرورش ــدار میگ ــد پای تولی

ــتی ــی و بهداش ــت محیط زیس

استفاده حداکرثی و بهینه از اراضی واگذارشده برای تولید میگو- 11
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حسین یوسفی 

  پرورش دهنده 
منونه ماهی در قفس  

استان/ شهرستان: هرمزگان/ بندرپارسیان 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس 

 سن: 61 

عملکرد:  تولید 3هزار تن ماهی در سال

شاخص ها:

ــی در غـــرب آســـیا بـــا اســـتفاده از - 1 بزرگریـــن تولیدکننـــده آبزیـــان دریایـ

تکنولـــوژی روز دنیـــا

مجهــز بــودن بــه سیســتم متــام اتوماتیــک بــارج غذادهی)بزرگریــن و پیرشفتــه - 2

تریــن بــارج دریایــی غذادهــی در غــرب آســیا(

دارا بودن ظرفیت تولید 5هزارتن ماهی در سال- 3

استفاده از مشاوران ایرانی و نروژی در برنامه های تولیدی- 4

مجهز بودن فارم به سیستم کنرل آنالین پارامرهای دما آب، شوری،جریان آب- 5

مجهز بودن فارم به 24استخر به ظرفیت تولید 125تن هر استخر- 6

مکانیزه بودن فارم به سیستم کاتامرال،بارج ،دوربین های کنرل زیر آب- 7

اشــتغال 50نفــر نیــروی آمــوزش دیــده و ماهــر بومی)آمــوزش مســتمر پرســنل - 8

مســتقر در ســایت(

فروش و صادرات ماهی به بازارهای داخلی و خارجی- 9

استفاده از مواد اولیه باکیفیت در تولید - 10
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محمد آبخو
 

صیاد منونه ماهیان تجاری

استان/ شهرستان: بوشهر/ بوشهر 

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم  

 سن: 43 

عملکرد:  صید150تن ماهی تجاری در سال 

شاخص ها:

رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها،بندر و اسکله- 1

حضور فعال در دوره های آموزشی ،ترویجی ومهارتی صیادی- 2

ــا - 3 ــرای برخــورد ب ــع شهرســتان ب ــا فرماندهــی حفاظــت مناب ــل ب همــکاری کام

ــف ــادان متخل صی

ایجاد فروشگاه عرضه مستقیم محصوالت شیالتی در بندر- 4

مجهز منودن  رسدخانه شناور به سیستم برودتی مناسب- 5

رها سازی گونه های کمیاب و یا در معرض خطر وکمک به حفظ ذخایر آبزیان - 6

عایق بندی انبارهای شناور به منظور بهبود کیفیت محصوالت صید شده- 7

رعایت بهداشت فردی و محیطی شناور- 8

آموزش صیادان به روش های جدید صید نظیر النگ الین،......- 9

هامهنگی کامل با بندر و شیالت در خصوص ارائه آمار و اطالعات  دقیق صید- 10

مجهزبودن شناور به امکانات ، تجهیزات و ادوات مناسب صید و ناوبری- 11
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عبدالغنی بلوچ
 

صیاد منونه ماهیان صنعتی

استان/ شهرستان: سیستان و بلوچستان / چابهار  

سطح تحصیالت:  

سن: 44 

عملکرد:  صید 200 تن ماهی در سال  

شاخص ها:

رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها،بندر و اسکله- 1

حضور فعال در برنامه هاو دوره های آموزشی ،ترویجی  ومهارتی صیادی- 2

ــا - 3 ــرای برخــورد ب ــع شهرســتان ب ــا فرماندهــی حفاظــت مناب ــل ب همــکاری کام

ــف ــادان متخل صی

استفاده وبکارگیری مناسب از تجهیزات و ابزار ناوبری شامل اکوساندر،بی سیم،....- 4

استفاده از نیروهای بومی  وماهر- 5

مدیریت مطلوب در شناور برای حفظ کیفیت محصوالت صید شده- 6

تعامل و ارتباط مستمر با  بندر و شیالت و ارائه آمار و اطالعات دقیق صید- 7

رهــا ســازی گونــه  هــای کمیــاب یــا در معــرض خطــر و کمــک بــه حفــظ ذخایــر - 8

آبزیــان نظیر الک پشــت ،....

استفاده و بکارگیری از ابزار و ادوات مناسب ومجاز صید- 9
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علی دریا نورد

 صیاد منونه میگو 

استان/ شهرستان: هرمزگان / قشم 

سطح تحصیالت:  راهنامیی

سن: 46 

عملکرد:  صید 26 تن میگو در سال  

شاخص ها:

رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه ها، بندر و اسکله- 1

حضـــور فعـــال در  برنامـــه هـــا ودوره هـــای آموزشـــی، ترویجـــی  ومهارتـــی - 2

تخصصـــی صیـــادی

ــا - 3 ــرای برخــورد ب ــع شهرســتان ب ــا فرماندهــی حفاظــت مناب ــل ب همــکاری کام

ــف ــادان متخل صی

رها سازی گونه های کمیاب یا در معرض خطر نظیر الک پشت،....- 4

عدم صید در زمان ممنوعه صید- 5

استفاده و بکار گیری از ابزار و ادوات استاندارد صید- 6

هامهنگی کامل با بندر و شیالت در خصوص ارائه آمار و اطالعات  دقیق صید- 7

مجهــز بــودن شــناور بــه سیســتم برودتــی مناســب بــرای حفــظ کیفیــت - 8

محصــوالت صیــد شــده

ــی - 9 ــی پ ــر ج ــری نظی ــب ناوب ــزات و ابزارمناس ــری از تجهی ــتفاده و بکارگی  اس

اس،بــی سیم،اکوســاندر،...

 استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده بومی و محلی- 10

عضو گروه همت ماهیگیری- 11



9-کمیته فنی - تخصصی 
زیربخش ترویج و تشکل ها
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 9. کمیته فنی – تخصصی زیربخش  ترویج و تشکل ها

 9-1. سیامی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
 

کشورهای توسعه یافته، یکی از عوامل توفیق در تولید محصوالت کشاورزی و توسعه پایدار در این بخش را توجه خاص و ویژه به 

حوزه ترویج معرفی می کنند. در واقع دستیابی به کشاورزی پایدار و حفاظت و حراست از منابع پایه موجود، دستیابی به خوداتکایی در 

تولید محصوالت اساسی و حرکت به سمت کشاورزی دانش-بنیان، نیازمند توجه خاص به مولفه توسعه منابع انسانی یعنی ترویج است؛ 

تا بتوان با رسعت الزم و مطلوب، دانش فنی تولید شده را به روش های مناسب و بر اساس رشایط کشاورزان به آنان منتقل منود. این امر 

باعث افزایش توامنندی آنان در مدیریت واحدهای تولیدی و مرصف بهینه منابع پایه خواهد شد. در راستای دستیابی به اهداف فوق، 

ترویج بر اساس دانش تخصصی خود از الگوها و روش های متنوعی همچون سایت های الگویی، کانون های یادگیری، مدیریت مشارکتی 

جامع محصول، مدرسه در مزرعه، روش های انتقال یافته ها، مزارع منایشی و الگویی، رسانه های ترسیمی، نوشتاری و الکرونیکی و غیره 

بهره گیری می کند تا بتواند متامی جامعه بهره برداران را تحت پوشش حداقل یک روش ترویجی قرار دهد. امروزه با وجود کمبودها و 

کاستی های غیر قابل انکار، ترویج کشاورزی از ظرفیت های قابل توجهی برای ارتقای بخش برخوردار است؛ استقرار بیش از 1700 سایت 

جامع الگویی، حدود 150 کانون یادگیری، 600 واحد منایشی و حضور بیش از 25 هزار مددکار ترویجی، بالغ بر دو هزار رشکت خدمات 

مشاوره ای فنی و مهندسی و بیش از 7500 مروج مسئول پهنه شاغل در 1344 مرکز جهاد کشاورزی دهستان در عرصه ترویج کشور، 

جملگی داللت بر  توان بالقوه این نهاد مردمی در خدمت به بخش کشاورزی دارد. 

نهـاد ترویـج در طـول سـالیان حیـات خـود در کشـور، بـا فـراز و فرود هایی همـراه بوده اسـت، اما در چند سـال اخیر و بـه ویژه در 

سـال جـاری کـه به شـعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشـتغال مزین شـده اسـت، در نظـر دارد تا بـا تزریق خونی تـازه در رشیان های خود 

و بهره گیـری بهـر و بیشـر از ظرفیت هـای موجـود، گامـی مؤثـر در مسـیر توسـعه بـردارد. بـر ایـن اسـاس طرحی بـا عنوان "نظـام نوین 

ترویج کشـاورزی و منابع طبیعی" از سـوی معاونت ترویج سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی تهیه و تدوین شـد که پس از 

طـی مراحـل پایلـوت، بـا نظـر مسـاعد مقـام عالـی وزارت  به کلیه اسـتان ها ترسی یافتـه و می توان بـه نتایـج آن امیدوار بـود. این طرح 

در اصـل بـه منظـور مداخله گـری فعـال ترویـج در بخـش تولیـد کشـاورزی و منابـع طبیعـی، افزایش دانش فنـی و تخصصـی و کاربردی 

کارشناسـان و افزایـش رضیـب پوشـش بهـره بـرداران تدوین گردیده اسـت. در این طرح بهره گیـری از رویکردهای ترویجـی مطلوب برای 

ارتقـای مهارت هـای فنـی و مدیریتـی بهره بـرداران شـاغل بـه فعالیـت کشـاورزی و منابـع طبیعـی نیز مدنظر اسـت. همچنین اسـتفاده 

بهینـه بهره بـرداران از منابـع پایـه تولیـد و نهاده هـای کشـاورزی و حامیـت آنـان در بهره گیری کارآمـد از فناوری های توصیه  شـده، مورد 
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تأکیـد اسـت. در ایـن راسـتا بسرسـازی جهـت انجـام فعالیـت مشـارکتی، توسـعه و تقویـت تشـکل ها و در کل تقویـت مدیریـت پایدار 

فنـی و اجتامعـی بـا بهره گیـری از آخریـن توصیه هـای فنـی و کاربـردی در پهنه هـای تولیـدی نیـز اهمیـت ویـژه ای دارد. در پی دسـتور 

وزیـر محـرم، کارگـروه تصمیم سـازی و تدویـن نظام نوین ترویج کشـاورزی در سـطح وزارت تشـکیل شـد و جلسـات متعـددی با هدف 

دسـتیابی بـه اجـامع در خصـوص مولفه هـای نظـام نوین ترویـج برگزار گردید. کارگـروه تصمیم سـازی و تدوین نظام نویـن ترویج پس از 

نشسـت های متعـدد تصمیـم گرفتنـد که طرح را از سـطح دهسـتان در اسـتان های پایلـوت رشوع منایند. 

  عـالوه بـر برگـزاری جلسـات منظـم در سـطح سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی و نیز تشـکیل »سـتاد ملـی نظام نوین 

ترویـج کشـاورزی« در سـطح معاونـت ترویـج، »کمیته اسـتانی و شهرسـتانی نظام نوین ترویج کشـاورزی« در سـطح اسـتان ها با هدف 

برنامه ریـزی دقیـق و ارائـه گـزارش منظـم از رونـد پیرشفـت طـرح و حل مسـأله احتاملی در رونـد اجرای طرح شـکل گرفت. 

مولفـه هـا و کارکردهـای نظـام نویـن ترویـج عبارتند از: سـاماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشـاورزی، پهنه بندی عرصـه های تولیدی، 

مدیریـت دانـش، تعامـل بـا تحقیقـات، تعامـل بـا بخـش دولتـی، ارتباط با بخـش غیر دولتـی، توامنندسـازی مروجـان مسـئول پهنه های 

تولیـدی و توامنندسـازی بهـره بـرداران که بـه رشح آنها مـی پردازیم:

ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی
مراکـز جهـاد کشـاورزی را می تـوان بـه عنـوان کانـون هدایـت میدانی فرآیندهـای توسـعه کشـاورزی و اصلی ترین عنرص سـاختاری 

شـبکه ترویـج کشـاورزی قلمـداد منـود. مراکـز جهـاد کشـاورزی بـا قـرار گرفـنت در مناطـق روسـتایی و دهسـتان های کشـور در ارتبـاط 

مسـتقیم بـا  بهره بـرداران  هسـتند و بـا  ارائـه خدمات حامیتی توسـعه کشـاورزی موجبات ارتقـای توان اجرایـی بهره برداران کشـاورزی 

را بـه لحـاظ پیـاده سـازی سیاسـت های کالن وزارت متبـوع فراهـم می کننـد. همچنیـن بـا ارائـه خدمـات ترویجی و آموزشـی بـه عنوان 

محوری تریـن فعالیـت مـورد انتظـار از آنهـا، زمینـه توامننـدی بهره بـرداران کشـاورزی را با  ارتقای سـطح دانـش، بینش و مهـارت آنان در 

جهـت افزایـش بهـره وری فراهـم می سـازند. لذا در راسـتای پیاده سـازی طرح نظام نوین ترویج کشـاورزی سـاماندهی، تجهیز و نوسـازی 

مراکـز جهادکشـاورزی از اولویـت خاصـی برخوردار اسـت. 

پهنه بندی عرصه های تولیدی
بـا ابـالغ نظـام نویـن ترویـج، موضـوع پهنه بندی به عنوان یکـی از ارکان نظـام، باعث تحرک جدی در اسـتان ها به منظـور بهره گیری 

مطلوب از کارشناسـان جدیداالسـتخدام شـد. پهنه بندی عرصه های تولیدی، با رویکرد هدایت، کنرل و نظارت بر فعالیت های کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی در عرصه هـا و بـه منظـور جلوگیری از تداخل غیررضوری و نامناسـب حوزه کاری کارشناسـان در راسـتای ارتقای کیفیت 
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و کارایـی فعالیت هـا صـورت می گیـرد. بـر مبنـای اصـول و دسـتورالعمل پهنه بنـدی، نقشـه های تفصیلـی، موضوعـی و نیـروی انسـانی 

پهنـه، مـالک عمـل تدویـن برنامه عملیاتـی، ارائه خدمات و حامیت های الزم، پاسـخگویی بـه تولیدکنندگان و هرگونـه تقاضای مرتبط با 

فعالیت هـای کشـاورزی و منابع طبیعـی خواهد بود.

مدیریت دانش
  امـروزه، مدیریـت دانـش یکـی از جدیدتریـن و کلیدی تریـن مباحـث مدیریتـی تلقی می شـود. مدیریت دانش واکنشـی نسـبت به 

تغییـرات فزاینـده محیط فعالیت مؤسسـات کنونی اسـت. تغییـر در عملکردهای مدیریت، امـری رضوری و اجتناب ناپذیر اسـت. متامی 

مؤسسـات، به  منظور ایجاد ثبات، توسـعه برنامه ها و سیاسـت ها و انطباق با تغییرات محیط رقابتی، نیازمند اجرای اثربخش اسـراتژی 

مدیریـت دانـش هسـتند. در حـوزه مدیریـت دانش، نظام نوین ترویج کشـاورزی بر آن اسـت تـا با تکیه بر عنارصکلیـدی نظام مدیریت 

دانـش یعنـی نیـروی انسـانی، سـازمان و فناوری هـای هوشـمند و تعامل آنهـا از مجرای دانـش، بسـرهای نظام مند دانش محـوری را در 

بخـش کشـاورزی و منابع طبیعی فراهم سـازد.

تولیـد نرشیـات ترویجـی ویـژه مروجـان مسـئول پهنـه، بروشـور و پوسـر کـه تحت عنـوان نهضـت تولید محتـوا در معاونـت ترویج 

پیگیـری می شـود و بـرآورد تولیـد حـدود 100 اپلیکیشـن کشـاورزی از جملـه اقدامـات مهـم در این حوزه اسـت.

تعامل با تحقیقات
حصـول توأمـان پایـداری، سـودآوری و بهـره وری در بخـش كشـاورزی، مثـره تلفیـق و كاربسـت معقوالنـه علـم، فـن و تجربه اسـت. 

پرواضـح اسـت كـه فناوری های مناسـب، سـهم مهمی در فرآیند تحقـق چنین اهدافی دارنـد. در این بین، تحقیقات كشـاورزی به لحاظ 

توسـعه دانـش و فناوری هـای مناسـب از جایـگاه قابـل مالحظـه ای برخوردار اسـت. اما به رغـم تجـارب و تالش های وافر، هنـوز نیازمند 

ظرفیت سـازی بیشـری و تعهـد الزم بـرای ارائـه دانـش و نتایج یافته های تحقیقاتی به ترویج و به تبع آن کشـاورزان می باشـیم. در نظام 

نویـن ترویـج تـالش می شـود تـا عالوه بر نهادمندی و نظام منـدی جریان های پویای پژوهش، فناوری، نوآوری و انتشـار و بهـره برداری از 

آنهـا، برنامه هـای تحقیقاتـی، جهت گیـری تقاضـا محور پیدا کند و محققان در توامنندسـازی عنارص شـبکه ترویج و کشـاورزان مشـارکت 

کنند. محققان با حضور در عرصه های تولیدی به عنوان محقق معین در تیم مسـاله یابی مشـارکت کرده تا مسـایل و مشـکالت مبتالبه 

تولیدکننـدگان را از نزدیـک مشـاهده کننـد و در آینـده عناویـن تحقیقاتـی خـود را از ایـن بیـن انتخـاب مناینـد. در نظـام نویـن ترویـج، 

تحقیقـات بـه عنـوان بخـش تولیدکننـده دانـش و ارائه کننـده یافته هـای تحقیقاتـی یکـی از مولفه های اصلی اسـت. محققان بـه عنوان 

محقـق معیـن و در رشایطـی بـه عنـوان محقق مدعو با نظام همکاری می کنند. در جلسـات مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان مشـارکت 
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می کننـد و در جهـت حـل مسـایل پهنه های تولیدی بـا مروجان همـکاری می منایند. 

تاکیـد بسـیار بـر رضورت ورود مراکـز تحقیقاتـی بـه عرصـه هـای تولیـدی و تعریـف نقـش و جایـگاه محققـان معیـن و پژوهشـگر 

مروجـان ارشـد در نظـام نویـن از اهـم مـواردی بـود که در این نظام تصمیم گیری شـد و بر این اسـاس در حال حـارض 939 محقق معین 

و 59 پژوهشـگر مـروج ارشـد در رسارس کشـور در حـال انجام وظیفه می باشـند. 

تغییـر آییـن نامـه ارتقای محققـان مراکز تحقیقاتی و اختصاص امتیاز خـاص به فعالیت های ترویجی، همراز فعالیت های پژوهشـی 

در آییـن نامـه ارتقـا، از دیگـر اقدامات انجام گرفته در ایـن حوزه بود. 

تغییر عنوان و رشح وظایف معاون پژوهش و فناوری مراکز تحقیقات به معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته،  از دیگر اقدامات به 

منظور تببین اهمیت نقش تحقیقات در نرش دستاوردهای علمی با همیاری و کمک ترویج در بین بهره برداران بوده است.

تعامل با بخش دولتی
  نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی بـر تعامل و مشـارکت با زیربخش هـای اجرایی بـرای ارائه خدمـات مطلوب تر به بهره بـرداران تأکید 

دارد. حـوزه ترویـج بـا مطالعـه، طراحـی و بهینه سـازی الگوهـا و روش هـای مطلـوب جلب همـکاری و مشـارکت بهره بـرداران به عنوان 

عنـارص اصلـی تولیـد فعالیـت می منایـد. ترویج بـا طراحی سـازه های اجتامعی و با توجـه به ویژگی هـای اجتامعی، فرهنگـی و اقتصادی 

بهره بـرداران رشایطـی را فراهـم می منایـد، تـا رضایت آنها را در عملیاتی منودن سیاسـت های وزارت جلب مناید. بخـش اجرا نیز با حامیت 

فنـی و اعتبـاری می توانـد ایـن تعامـل را تکمیـل منـوده و بـه منونـه بـارزی از تعامـل و مشـارکت سـازمانی تبدیـل منایـد. در ایـن مسـیر 

از رویکردهـای متنوعـی همچـون توامنندسـازی، انتقـال یافتـه و رویکردهای تلفیقی و مشـارکتی اسـتفاده می شـود. برنامـه عملیاتی در 

پهنه هـای تولیـدی کـه تلفیقـی از سیاسـت های کالن وزارت متبـوع در بخش های مختلف می باشـد با در نظر گرفنت مسـایل و مشـکالت 

پهنه هـای تولیـدی و روش هـا و رویکردهـای ترویجی طراحی می شـود.

 ارتباط با بخش غیر دولتی
بـا توجـه بـه گسـردگی عرصه های تولیدی در کشـور و همچنین محدود بودن امکانـات بخش دولتی از نظر نیروی انسـانی، رضوری 

اسـت کـه از بخـش غیردولتی برای ارائه خدمـات ترویجی گسـرده تر، بهره گیری منود. 

در نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی بهره گیـری از ظرفیـت بخش هـای غیردولتـی بـرای افزایش رضیب پوشـش فعالیت هـای ترویجی و 

همچنیـن حرکـت در راسـتای اصـل 44 قانـون اساسـی و ترویـج تکرثگرا پیش بینی شـده اسـت. در این خصوص توجه بـه تنوع بخش های 

غیردولتـی و رضورت انسـجام و هامهنگـی در اجـرای فعالیت ها بسـیار حائز اهمیت اسـت. 
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توامنندسازی مروجان مسئول پهنه های تولیدی
یکـی از محورهـای اصلـی در طـرح نظـام نویـن ترویـج، بهره گیـری از ظرفیـت بخـش تحقیقاتـی و اجرایـی بـه منظور توامنندسـازی 

مروجـان پهنه هـای تولیـدی اسـت. پـس از ابـالغ نظـام نویـن و تأکیـد بـر پهنه بنـدی عرصه هـای تولیـدی و اختصـاص هـر پهنـه بـه یک 

کارشـناس به عنـوان مـروج مسـئول پهنـه، توامنندسـازی مروجان مسـئول پهنه از اهمیت خاصی برخوردار شـد. در این راسـتا اسـتفاده از 

ظرفیت بخش های تحقیقاتی و اجرایی به منظور توامنندسـازی مروجان مسـئول پهنه، برای پاسـخگویی به مسـائل و مشـکالت پهنه در 

دسـتور کار اسـتان ها قـرار گرفت. 

توامنندسازی بهره برداران
توسـعه کشـاورزی در ارتبـاط مسـتقیم بـا تولیـد و بکارگیـری فنـاوری مناسـب و یافته هـای تحقیقاتـی سـازگار با عرصـه و همچنین 

بهره گیـری از دانـش بومـی و تجـارب برتـر در واحدهای تولیدی اسـت. در فرایند انتقال دانش فنی، رسعت و سـهولت انتقال، گسـردگی 

سـطوح و تعداد بهره برداران تحت پوشـش، تثبیت نتایج و اثربخشـی آنها و همچنین رعایت اصول توسـعه پایدار کشـاورزی، از عوامل 

مهـم موفقیـت طرح هـا و برنامه هـای ترویجـی در راسـتای افزایش بهره وری و توسـعه کشـاورزی اسـت. از این رو در نظـام نوین ترویج 

یکـی دیگـر از شـاخص های مهـم، توامنندسـازی بهره بـرداران و تولیـد کننـدگان اسـت. بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف مذکـور، اجـرای 

دوره هـای آموزشـی   ترویجـی، برنامه هـای انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی، طرح هـای تحقیقـی ترویجی و غیـره از طریق مروجان مسـئول 

پهنه هـای تولیـدی و بـا همـکاری محققـان و کارشناسـان معین و  کارشناسـان موضوعی محقق شـده اسـت.

 9-2. سیامی سازمان تعاون روستایی کشور 
سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران در سـال 1342 بـا ماهیـت رشکـت سـهامی دولتـی )77/2 درصـد سـهم دولـت و 22/8 درصد 

سـهم تعاونی های روسـتایی و کشـاورزی( و به صورت نامحدود تأسـیس شـد و اساسـنامه آن در سـال 1348 به تصویب کمیسـیون های 

مجلسـین سـابق رسـید و شـکل قانونـی بـه خـود گرفت و هیـات دولت مامـور اجـرای آن گردید. 

با توجه به مفاد و مواد اساسـنامه قانونی این سـازمان، وظیفه توسـعه روسـتایی در بخش کشـاورزی از طریق تعاونی ها و تشـکل ها 

بـر عهـده ایـن سـازمان قـرار گرفته اسـت. شـبکه تعاونی های روسـتایی و کشـاورزی در حال حـارض با تعـداد 9 اتحادیـه رسارسی و ملی 

تحـت پوشـش سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایـران و حـدود 7000 واحد تعاونی فعـال در رشـته های مختلف تولیـدی، بازرگانی، فنی 

و اعتبـاری و غیـره در سـطح 58000 روسـتای کشـور و در پهنـه جغرافیایـی جامعه روسـتایی ایران بـا بیش از نیم قرن خدمـت، اقدامات 

و فعالیت هـای مهـم و مثمرمثـری را انجـام داده انـد. بـا توجه به جایـگاه و نقش آگاهی بخشـی از فعالیت ها و اقدامات سـازمان مرکزی 
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تعـاون روسـتایی ایـران در جهـت ارائـه خدمـات ارزنـده بـه بیـش از 5 میلیـون نفـر عضـو شـبکه تعاونی هـا و تشـکل های روسـتایی و 

کشـاورزی، توجـه بـه ایـن بخش، یکـی از رضورت های مهم بخش کشـاورزی در کشـور می باشـد. 

مهمرتین اهداف سازمان عبارتند از : 
تأمین موجبات پیرشفت، گسـرش و تقویت تعاون و توسـعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روسـتاها  

و بـرای رسـیدن بـه این مقاصـد، راهربدهایی به رشح زیـر در حد و امکانات مربوطه، اتخاذ منوده اسـت: 

    ذخیره سازی محصوالت راهربدی، همچین تقویت و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصوالت 
    حامیت از تولید محصوالت کشاورزی 

    افزایش رضیب خوداتکایی در محصوالت کشاورزی 
    حامیت از توسعه محصوالت سامل، طبیعی و ارگانیک 

    افزایش فرآوری محصوالت کشاورزی 
    تنظیـــم بـــازار محصـــوالت کشـــاورزی و فرآورده هـــای آن بـــا محوریـــت صنـــوف ذیربـــط و اصـــالح نظـــام جامـــع بـــازار محصـــوالت 

کشـــاورزی 

    حامیت و پشتیبانی از زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی در فرآیند تولید، عرضه و بازار محصوالت
    ارتقای مدیریت آب بخش کشاورزی 

    فعالیت های حامیتی، هدایتی و نظارتی 
    تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی 

    تأمین داخلی نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی 
    توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی 

در پایـان بـا عنایـت بـه اهمیت سـاماندهی فرآینـد پس از تولید محصوالت کشـاورزی که می توانـد موجبات افزایش رقابـت در بازار 

و بـه تبـع آن بهینه سـازی قیمت هـا، افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصوالت، اشـتغالزایی و تامین منابع تولیدکننـدگان و مرصف کنندگان 

)کـه از وظایـف ذاتـی و محـوری تعاونی هـای ایـن بخش اسـت( را فراهم آورد متاسـفانه در سـطح کالن وزارتخانه سـاختار و برنامه های 

متمرکز و منسـجم وجـود ندارد. 
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سیداحمد بلندنظر 

مجری منونه کانون یادگیری 

استان/ شهرستان: قم / قم 

سطح تحصیالت:  لیسانس  

سن: 70 سال  

شاخص اصلی:  

1- دانــش، مهــارت و بینــش حرفــه ای کــم نظیــردر حــوزه هــای مختلــف کشــاورزی 

بــه ویــژه محصــول زیتــون

2- بکارگیری بیش از 70 درصد فنون و یافته های ارایه شده در واحد های تابعی 

شاخص ها:
حضـور متعـدد در عرصـه هـای مختلـف علمـی داخلـی و خارجـی  و ارائـه مقـاالت تخصصـی در - 1

بسـیاری از هامیشـهای زیتـون

ثبت اخراع و بکارگیری آن در خصوص تغذیه بهینه درخت زیتون - 2

بهره گیری از طیف وسیعی از روشهای آموزشی ترویجی برای یادگیری سایر همقطاران- 3

غنی سازی تجارب فردی با حضور در باغات زیتون کشورهای صاحب مقام در زمینه زیتون- 4

آمـوزش طیـف وسـیعی از مخاطبـان رسارس کشـور اعـم از دانشـجو، کارشـناس، محقـق، مدیـر و - 5

عالقمنـدان در حـوزه زیتـون

تلفیـق ماهرانـه تحقیقـات، آمـوزش، ترویج و خدمات کشـاورزی در راسـتای ارائه نقـش ترویجی در - 6

کانـون و بهـره وری تولید

بهره گیری از رویکرد تولید محصول سامل و ارگانیک در واحد تولیدی- 7

مدیریت علمی واحد تولیدی بر اساس حفظ منابع پایه و رعایت مالحظات زیست محیطی- 8

ارائه ابتکار و خالقیت در موارد متعدد در راستای مقابله با رسمازدگی و تغذیه گیاهی و غیره- 9

 ارتباط مستمر و تعامل با بخشهای دولتی و غیر دولتی، مراکز ترویجی، اساتید دانشگاه و بهره برداران - 10
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تهمینه صفری
 

تسهیلگر منونه زن روستایی  

استان/ شهرستان: ایالم / بدره

سطح تحصیالت:  دیپلم 

 سن: 38 

ــا  ــوی ب ــاط ق ــتایی ، ارتب ــه روس ــت در جامع ــت و محبوبی ــی:  مقبولی ــاخص اصل ش

ــی  ــای مردم ــکل ه ــاد تش ــهیل در ایج ــی ، تس ــی و محل ــای دولت ــا و ارگانه نهاد ه

شاخص ها:
1- اعتقاد عمیق به نقش مردم در توسعه روستایی

2- مقبولیت و محبوبیت زیاد در جامعه روستایی 

3- ارتبــاط قــوی بــا نهاد هــای محلــی ) مرکــز خدمــات کشــاورزی ، شــورا ، دهیــاری، مرکــز 

بهداشــت و غیــره(

4- ارتبــاط قــوی بــا نهادهــای دولتــی ) بهزیســتی، کمیتــه امــداد ، بســیج  و ســپاه، هــالل 

احمــر و نهادهــای دیگــر(

5- زمینــه ســازی و تســهیل جهــت بهبــود وضعیت معیشــت و درآمــد زنان روســتایی )ایجاد 

صنــدوق اعتبــارات خــرد، ایجــاد رشکــت تعاونــی تولیــد زنــان روســتایی ، اقدام برای تشــکیل 

تعاونی حبوبــات کاران و...(

6- نیازســنجی آموزشــی اعضــای صنــدوق اعتبــارات خــرد و جامعــه محلــی و اعــالم آنهــا بــه  

مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان

7- کســب آموزشــهای ترویجــی و مهارتــی در زمینه هــای کشــاورزی، تولیــد محصــول ســامل 

و ارگانیــک ، هــالل احمــر ، صنایــع دســتی ، کار افرینــی و ...

9- آموزش به زنان روستایی منطقه در زمینه فعالیت های های کشاورزی ، تب مالت و ..... 

10- اشاعه توصیه های کارشناسان تخصصی به کشاورزان و روستاییان 

11- احیا  و راه اندازی کارگاه های  فرش بافی ) فرش بر( فراموش شده منطقه
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گلنار 
پیرزادی سیبكی

 
 منونه زن عشایر

استان/ شهرستان: چهارمحال و بختیاری / بروجن

سطح تحصیالت:  ابتدایی 

سن: 51 

شــاخص اصلــی:  ارتبــاط بــا ســایر ادارات مرتبــط بــا امــور عشــایری، اشــتغالزایی و 

کار آفرینــی در قالــب مشــاغل خانگــی از جملــه  دامــداری )پرواربنــدی دام ســبک( 

ــار و گوجــه(،  ــردو( صیفــی )خی ــوت فرنگــی و گ ــو ، ت باغــداری )انگــور ، ســیب، هل

پــرورش مــرغ بومی)مــرغ و بوقلمــون (

شاخص ها:
1( ارتبــاط بــا ســایر ادارات مرتبــط بــا امــور عشــایری )مدیریــت امــور عشــایر ،بخشــداری ، 

مدیریــت جهــاد کشــاورزی و....(

2( فراگیــری ،آمــوزش فــرآوری محصــوالت ، بســته بندی تولیــدات وتولیــد ورمی کمپوســت به 

زنــان عشــایری منطقه 

3( معتمد محلی در زمینه های اجتامعی ، اقتصادی و فرهنگی 

4( فعالیــت در زمینــه هــای مختلــف از جمله ریســک پذیری ، پشــتکار ، داشــنت معلومات در 

زمینه هــای فعالیــت و بــه روز کــردن اطالعــات ، کنجــکاوی و تنــوع در زمینه هــای فعالیــت 

و روابــط عمومــی بــاال.

5(کشت، جمع اوری و بسته بندی گیاهان دارویی 

6( آمــوزش و ترویــج کشــت گیاهــان دارویــی بــرای زنــان عشــایر منطقــه و ترویــج کشــت 

مزبــور در مدرســه روســتا

7( بـازار یابـی و بازار رسـانی محصوالت تولیدی زنان عشـایر منطقـه از طریق برنامه ریزی و 

رشکت در جشـنواره و منایشـگاه های شهرستانی –اسـتانی – فرا استانی و بین املللی 

8( آموزش و ترویج محصوالت سامل در منطقه عشایری 



سی و دومین دوره انتخاب و معرفی
منونه های ملی بخش کشاورزی

171

محسن اسماعیلی 
 

 رشکت منونه 
خدمات مشاوره ای، فنی و 

مهندسی کشاورزی

استان/ شهرستان: بوشهر / دشتی

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس  

سن: 32 

شــاخص اصلــی:  تنــوع و گســردگی فعالیتهــا - تــوان کارشناســی بــاال و مدیریــت اجــرای طرحها 
- اشــتغالزایی و بکارگیــری نیروهــای متخصــص و تحصیلکــرده - اقدام در راســتای حفــظ و پایداری 

ــه  ــای تابع ــا واحده ــوب ب ــکاری مطل ــامل - هم ــول س ــد محص ــج تولی ــاک و تروی ــع آب و خ مناب

ســازمان جهــاد کشــاورزی و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 

شاخص ها:
تنــوع و گســردگی فعالیتهــا )در زمینــه خدمــات ترویجــی، آموزشــی، مشــاورهای، فنــی و مهندســی، - 1

مطالعاتــی، محصــوالت زراعــی، باغی،گلخانــه ای، امــور دام، طیــور، جنــگل و مرتــع( در اســتان بوشــهر 
تـوان کارشناسـی بـاال و تهیـه، تدویـن و اجـرای طرحهای مختلف اجرایـی، مطالعاتی و امکان سـنجی - 2

در زمینه هـای محصـوالت مختلـف )زراعـی، باغـی، گلخانـه ای، امور دام، طیـور، مراتع و جنگلهـا و ... (
ترویــج تولیــد محصــول ســامل از طریــق اســتفاده از وســایل کنــرل غیرشــیمیایی، ســموم ارگانیــک، - 3

ــای  ــزارع و گلخانه ه ــور در م ــایل مذک ــتفاده از وس ــوت، اس ــرح پایل ــرای ط ــی و اج ــارزه تلفیق مب
شهرســتان دشــتی 

اشــتغالزایی و بکارگیــری جمــع کثیــری از نیروهــای متخصــص و تحصیلکــرده در رشــته های مختلــف - 4
کشــاورزی و منابــع طبیعــی در ســطح اســتان 

جلــب اعتــامد مخاطبیــن و توســعه فعالیت هــای فنــی و اجرایــی خصوصــی به منظــور ارائه مشــاوره - 5
در امــور باغــی، زراعــی، گلخانهــای، امــور دام و مشــارکت در تولیــد محصوالت ســبزی و صیفی 

ــی و - 6 ــع طبیع ــاورزی و اداره کل مناب ــاد کش ــازمان جه ــه س ــای تابع ــا واحده ــوب ب ــکاری مطل هم
ــه  ــی و مهندســی در زمین ــات ترویجــی، مشــاورهای، فن ــه خدم ــزداری اســتان بوشــهر در ارائ آبخی

ــزداری  ــع و آبخی ــگل، مرت ــور دام، جن ــه ای، ام ــی، گلخان ــی، باغ ــای زراع فعالیت ه
توســعه فعالیت هــای بــرون بخشــی از طریــق ارتبــاط بــا شــهرداری، بخشــداری، دهیــاری، ســازمان - 7

بســیج مهندســین کشــاورزی و منابــع طبیعــی و غیــره
مجــری کارگاه هــا و کالســهای آموزشــی - ترویجــی بــرای ارتقــای مهــارت و توامنندســازی بهره بــرداران - 8

در زمینــه محصــوالت کشــاورزی )زراعــی، باغــی، محصــوالت گلخانهایــی، امــودام، طیــور و...( 
مجــری برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی تخصصــی و ویــژه کارشناســان بخــش کشــاورزی و - 9

منابــع طبیعــی )GPS ، GIS و...(
مجــری طرحهــای ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســازمان بســیج مهندســین کشــاورزی و منابــع طبیعــی، - 10

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری، ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
شهر بو
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طاهره درمیانی 
 

 مدیر عامل منونه 
 صندوق اعتبارات خرد 

ویژه زنان روستایی

استان/ شهرستان: خراسان جنوبی /درمیان

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم  

سن: 62 

شـاخص اصلـی:  ارتبـاط مسـتمر بـا ارگانهـا، ترویـج وسـازمان های مسـتقر در روسـتا، 

شناسـایی نیازهـای آموزشـی اعضـاء و زنـان روسـتایی،  ارتبـاط دو سـویه بـا نهاد ها و 

ارگانهـای دولتـی، بازاریابـی محصـوالت تولیـد شـده توسـط اعضـای صندوق 

شاخص ها:
1- ارتباط مستمر با ارگانها ، ترویج و سازمان ها ی مستقر در روستا 

2- شناسایی نیازهای آموزشی اعضای صندوق اعتبارات خرد  زنان روستایی

3- عالقمندی به تغییر وضعیت و بهبودی رشایط اعضا 

4- 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 مورد زمینه سازی تشکیل گروه های تخصصی اعضای  صندوق

7- اهمیت دادن بسیار زیاد به مباحث اجتامعی صندوق در کنار ابعاد اقتصادی آن 

8- ارتباط دو سویه با نهاد ها و ارگانهای دولتی 

ــی و آموزشــهای  ــی، بازاریاب ــه برنامه هــای آموزشــی مناســب در زمینه هــای حســابداری، کارآفرین 9- ارای

تخصصــی بخــش کشــاورزی 

10-  مستند سازی کامل از اسناد و مدارک صندوق ) محاسبات دقیق (

11- همکاری فعال و مستمر در زمینه بازاریابی وفروش محصوالت 

12- ایجاد تغییر و تحوالت مثبت اقتصادی و اجتامعی در منطقه

13- پیشنهاد و عملیاتی منودن نرم افزار حسابداری صندوق های اعتبارات خرد محلی

14- پیشنهاد فروشگاه اینرنتی محصوالت کشاورزی 
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پرویز شیخی
  

مددکار ترویجی منونه 

استان/ شهرستان: مازندران / کیارس

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن: 49 

شــاخص اصلــی:  برقــراری ارتبــاط بیــن ترویــج و نهاد هــای محلــی، بهــره بــرداران و 

افــراد ذینفــع در امــور کشــاورزی ، تغییــر الگــوی کشــت منطقــه و تبدیــل منطقــه از 

زراعــی معیشــتی بــه باغــی نیمــه تجــاری، همــکاری در اجــرای طرحهــای تحقیقاتــی 

و تحقیقــی و ترویجــی

شاخص ها:
1- برقراری ارتباط بین ترویج و نهاد های محلی، بهره برداران و افراد ذینفع در امور کشاورزی 

ــی  ــز آموزشــی خــارج از ســازمان و نهاد هــای محل ــی، ادارات و مراک ــا نهاد هــای دولت ــوی ب ــاط ق 2- ارتب
)شــورا ها و دهیاریهــا و ....(

3- ارتبــاط مســتمر و همــکاری الزم بــا اعضــا و عنــارص شــبکه ترویــج و بویــژه تحقیقــات و بهــره گیــری از 
فنــون مبــارزه بیولوژیکــی بــا آفــات و بیامرهــا

4- تسلط کامل بر منطقه و شناخت مسایل و مشکالت حوزه فعالیت و تالش در جهت رفع آن
5- تغییــر الگــوی کشــت منطقــه و ترویــج کاشــت درخــت ســیب بیــن بهــره بــرداران کــه باعــث ایجــاد 

اشــتغال و درآمــد زایــی و تبدیــل منطقــه از زراعــی معیشــتی بــه باغــی نیمــه تجــاری گردیــد.
6- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و تحقیقی و ترویجی

7- همــکاری بــا کارشناســان پهنه هــای تولیــدی در غالــب اجــرای طــرح نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی و 
برگــزاری برنامــه انتقــال یافتــه هــا و بازدیــد باغــداران اســتان

8- مجری سایت های جامع الگویی و ایجاد کانون یادگیری 
ــه در  ــی و خاکــی منطق ــع آب ــوی در حفــظ مناب ــت ق ــد محصــوالت ســامل و مدیری 9- همــکاری در تولی

ــدار راســتای کشــاورزی پای
10- همــکاری در برگــزاری فروشــگاه عرضــه مســتقیم محصــوالت کشــاورزی از تولیــد بــه مــرصف و مهیــا 

ســاخنت رسدخانــه بــه منظــور ذخیــره ســازی میــوه و کنــرل بــازار توســط خــود و ســایر باغــداران.
11- داشنت ابتکار و نو آوری در انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی 

12-نظــارت مســتمر بــر واحدهــای تولیــدی منطقــه و بکارگیــری و ارایــه توصیه هــای فنــی و کارشناســی 
بــه بهــره بــرداران 

13- دارای مجوز تولید نهال از مؤسسه تحقیقات تهیه و تولید بذر و نهال
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بی بی تاج 
جاویدی 

زن منونه مشاغل خانگی در 
امور نوغانداری

استان/ شهرستان: خراسان شاملی  / راز جرگالن

سطح تحصیالت:  کم سواد

سن: 51 سال  

شــاخص اصلــی:  ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده از مرحلــه پــرورش کــرم ابریشــم، تولیــد 

پیلــه، تبدیــل پیلــه بــه نــخ و تولیــد منســوجات ابریشــمی بســیار نفیس 

شاخص ها:

1- ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده از مرحلــه پــرورش کــرم ابریشــم ، تولیــد پیلــه ، تبدیل 

پیلــه بــه نخ و منســوجات ابریشــم

2- متوسط تولید پیله تر به ازاء هرجعبه نوغان بیش از 45کیلو گرم 

3- پرورش کرم ابریشم در تلنبارهای طبقاتی 

4- انجام تفریخ تخم نوغان  و  تبدیل پیله به نخ

5- کاشت درختان توت اصالح شده  

6- رشکت در دوره های آموزشی نوغانداری جهت به روز کردن اطالعات

7- خالقیت و نو آوری در تولید منسوجات ابریشمی 

8- ترویــج ایــن حرفــه از طریــق آمــوزش بــه ســایر زنــان روســتایی و جلــب همــکاری 

آنــان در انجــام ایــن شــغل
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زهره جهانی 
حسین آبادی

مروج منونه مسئول پهنه 

استان/ شهرستان: خراسان شاملی/ جاجرم 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس 

سن: 37 سال  

شــاخص اصلــی:  ایجــاد، نظــارت و راهــربی چندیــن ســایت الگویــی و کانــون یادگیری 

در ســطح شهرســتان کــه برخــی از آنهــا بــرای اولین بار در ســطح اســتان یا شهرســتان، 

توســط ایشــان انجام شــده اســت.

شاخص ها:

1- ایجــاد کانــون یادگیــری در محصــوالت گنــدم، جــو، چغنــدر و کلــزا بــرای اولیــن 

بــار در ســطح اســتان

2- ایجــاد چهــار صنــدوق خــرد زنــان روســتایی و اشــتغالزایی بیــش از 40 نفــر بــرای 

اولیــن بــار در شهرســتان و اســتان

3- ایجــاد ســایت جامــع الگویــی ارقــام لوبیــا بــا آبیــاری نــوار تیــپ بــرای اولیــن بــار 

در اســتان

4- تدریس در دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی و آموزش و پرورش

5- اســتفاده از ســوابق و تجربیــات کارشناســان بخــش تحقیقــات، دانشــگاه و پــارک 

علــم و فــن آوری

6- ایجاد سایت الگویی و منایشی کلزا برای اولین بار در صادق آباد

7-  تعامــل مســتمر بــا مراکــز و کارشناســان تحقیقاتــی و تقویــت جنبــه هــای علمــی 

و حرفــه ای بــرای حضــور مؤثــر در پهنــه
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آزاده کریمی افشار

مروج  مسئول پهنه 
منونه

استان/ شهرستان: کرمان / بردسیر  
سطح تحصیالت:  دکری  

سن: 34 سال  
شاخص اصلی:  حضور مستمر و برنامه ریزی شده در پهنه تولیدی تحت پوشش - انجام بهینه نیازسنجی 
ساالنه و تعیین اولویتها و برنامه عملیاتی پهنه تحت پوشش - برقراری ارتباط مؤثر با بهره برداران کشاورزی 
و مدیریت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در پهنه تولیدی - جلب مشارکت عوامل و ظرفیتهای غیر دولتی 
فعال در پهنه - بهرهگیری مناسب  از ظرفیت محقق معین و کارشناسان متخصص موضوعی در پهنه تولیدی 

– ساماندهی اطالعات و تهیه و تنظیم شناسنامه بهره برداران پهنه تولیدی

شاخص ها:

بهره گیری مناسـب و مدیریت ظرفیتهای موجود - 1
)مـددکاران  پوشـش  تحـت  تولیـدی  پهنـه  در 
ترویجـی، زنـان تسـهیلگران روسـتایی، رشکـت 
خدمات مشـاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی، 
تعاونـی تولیـد، رشکـت مکانیزاسـیون، کلینیـک 
دامپزشـکی، کشـاورزان پیرشو، مناینـدگان موتور 

پمپ هـا(  
پهنه - 2 در  شده  برنامه ریزی  و  مستمر  حضور 

عملیاتی، ترویج دانش نوین کشاورزی و برقراری 
ارتباط مؤثر با بهره برداران

تهیه و تدوین نقشه جغرافیایی پهنه، شناسنامه - 3
پهنه  کشاورزی  بهره برداران  اطالعات  بانک  و 

تولیدی تحت پوشش 
اطالعـات - 4 و  دانـش  شـبکه  از  بهینـه  اسـتفاده 

کشـاورزی در راسـتای رفـع مشـکالت علمـی و 
فنـی کشـاورزان و معرفـی آن بـه بهره بـرداران 

تحـت پوشـش
برقراری ارتباط و بهرهگیری مناسب از ظرفیت - 5

محقق معین و کارشناسان متخصص موضوعی 
شهرستان در پهنه تولیدی 

نظارت مستمر بر قراردادهای مبتنی بر عملکرد - 6
و افزایش تولید بین کشاورزان و ارائه دهندگان 

خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای  
غیـر - 7 ظرفیتهـای  و  عوامـل  توجیـه  و  آمـوزش 

دولتـی فعـال در پهنـه و تـالش در جهـت جلب 
اجـرای  و  تدویـن  تهیـه،  در  آنهـا  مشـارکت 

پهنـه   عملیاتـی  برنامه هـای 
انجـام نیازسـنجی سـاالنه آموزشـی - ترویجی و - 8

احصـاء نیازهای حامیتی )نهاده ها، ماشـین آالت 
و ادوات کشـاورزی و...( بهره بـرداران و اولویت 

بندی آنها ) افزایش رضیب مکانیزاسـیون، سـطح 
زیـر کشـت مـزارع بذری گنـدم و تعداد سـایت 

  ) الگویی 
تهیه و تدوین و اجرای مطلوب برنامه عملیاتی - 9

ساالنه با در نظر گرفنت اولویتها، نیازهای تعیین 
شده و مسائل و مشکالت فراروی بهره برداران 

انسـجام - 10 ایجـاد  راسـتای  پیگیـری در  و  تـالش   
بیـن بخشـهای دولتـی، تشـکلها و بهـره بـرداران 

کشـاورزی  
 تالش و کوشش مستمر در کسب توامنندی های - 11

الزم آموزشی- ترویجی، ارتباطی، فنی و مهندسی 
جهت انجام مطلوب برنامه ها 

 پیشآگاهی و اطالعرسانی در خصوص مخاطرات - 12
و  تلفنی  متاسهای  طریق  از  کشاورزی  بخش 
پیامک، نصب بر، تراکت و بارگذاری اطالعیه ها 

در سایت سازمان جهاد کشاورزی 
ــتفاده - 13 ــلط در اس ــاال و تس ــی ب ــوان کارشناس  ت

 IT از روشــهای مختلــف ترویجــی و آموزشــی و
ــه  ــی پهن ــه عملیات ــن برنام ــه و تدوی ــرای تهی ب

ــرای آن  ــدی و اج تولی
 بکارگیـری فناوری هـای نویـن در فعالیت هـای - 14

ترویجـی و آموزشـی بـه منظـور  توامنندسـازی 
بهره بـرداران کشـاورزی 

 توامنندی در استفاده از نرم افزارها و برنامه های - 15
رایانه ای جهت جمع آوری، ذخیره و آماده سازی، 
و  آمار  اطالعات  رسانی  روز  به  و  بارگذاری 
پهنه  جامع  سامانه  در  تولیدی  پهنه  اطالعات 

بندی و مدیریت داده های کشاورزی
 توامنندی در تهیه و تدوین گزارشات کارکردی - 16

موردی و برنامه ای 
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فرامرز مرادی

 مسئول منونه مرکز 
جهاد کشاورزی  

استان/ شهرستان: کردستان/ کامیاران  

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 36 سال  

شاخص اصلی:  

1-  برنامه ریــزی منســجم و همــکاری و هامهنگــی بــا معاونتهای تخصصــی در اجرای 

بهینــه طرح هــا در راســتای تحقــق اهــداف و برنامه هــای ملی و اســتانی و شهرســتانی 

وبخــش موچــش )طرح هــای محــوری توســعه کشــت گنــدم ومــزارع ایکاردا و توســعه 

پــرورش گاو نــژاد ســیمنتال و پایــاب ســد امیر آباد و رمشــت(

ــه و  ــوع و داوطلبان ــای متن ــرای برنامه ه ــجام در اج ــه و انس ــدت روی ــاذ وح 2- اتخ

اســتفاده از پتانســیل نیــروی انســانی مرکــز در راســتای اجــرای نظــام نویــن ترویــج  و 

ترغیــب و هدایــت رسمایه گــذاران بخــش خصوصــی در حــوزه عمــل مرکــز 

شاخص ها:
1- حضــور مؤثــر کارکنــان مرکــز در راســتای رفــع مســائل و مشــکالت  فنــی و نیازهــای بهــره بــرداران 

بخــش کشــاورزی و مــردم منطقــه 
ــی و  ــی و مل ــق رشکــت در مراســم و مناســبات  مذهب ــردم از طری ــا م ــر ب ــاط  مؤث ــراری ارتب 2- برق
آئینــی دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا و جانبــازان و امداد رســانی در مواقــع بــروز حــوادث و 

بحرانهــای طبیعــی 
3- رشکــت مؤثــر در جلســات هامهنگــی و برنامه ریــزی شــورا و دهیاریهــای روســتاها و ادارات بخــش 

موچــش و شهرســتان کامیاران
4- همکاری و اســتفاده از پتانســیل و ظرفیت کارشناســی محققان ســازمانها و معاونت های بخشــهای 

تخصصــی در راســتای اجــرای نظــام نویــن ترویج
ــای  ــن برنامه ه ــه و تدوی ــات مربوط ــه گزارش ــات و تهی ــا و اقدام ــه فعالیته ــازی از کلی 5- مستند س

ــش  ــرداران بخ ــائل بهره ب ــکالت و مس ــری مش ــکاس و پیگی ــالیانه و انع ــی س عملیات
6- برگزاری و اجرای  متنوع برنامه های آموزشی و ترویجی مورد نیاز بهره برداران 
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مهدی
 قاسمی طاهر

مجری منونه سایتهای جامع 
الگویی 

استان/ شهرستان: همدان/ بهار  

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن: 44 سال  

شاخص اصلی:  

مدیریــت بهینــه و مطلــوب در مراحل کاشــت، داشــت و برداشــت مزارع ســیب زمینی 

بــا تاکیــد بر سیاســت هــای محــوری وزارت جهاد کشــاورزی

شاخص ها:
ارتقای دانش، بینش، مهارت و توامنندسازی تولید کنندگان در واحدهای تابعی )22 نفر( - 1

ارتقای عملکرد مزارع تحت پوشش برنامه به میزان حداقل 10-9 درصد در هکتار  - 2

کاهش مرصف آب به میزان حداقل 20 درصد میانگین موجود در سایت- 3

کاهــش مــرصف آالینده هــای شــیمیایی )کــود( بــه میــزان 15 درصــد میانگیــن موجــود - 4

در ســایت

ــن - 5 ــد میانگی ــزان 40 درص ــه می ــموم( ب ــیمیایی )س ــای ش ــرصف آالینده ه ــش م کاه

ــایت ــود در س موج

کاهش هزینه های تولید)مراحل کاشت، داشت و برداشت( در هکتاراز طریق: کاهش - 6

با  آب  بهینه  و مرصف  تن  به 12-15  هکتار  در  تن  از 25  مرغی  های  کود  مرصف 

سیستم های آبیاری نوین، کاهش مرصف کودهای شیمیایی )npk( به میزان حداقل 

300 کیلوگرم در هکتار 

آشنایی با راهکارهای کاهش تجمع نیرات در غده سیب زمینی- 7

تعیین میزان تجمع نیرات مزارع به منظور برنامه ریزی برای سال های آینده- 8

رعایت کامل شیوه نامه مربوطه ) تکمیل دقیق شناسنامه، صدور احکام، حضور منظم - 9

محقق معین و کارشناسان بخش اجرا در سایت و ...(
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علیرضا 
محمد ظاهری

مجری منونه کانون یادگیری 

استان/ شهرستان: همدان/ تویرسکان

سطح تحصیالت:  لیسانس  

سن: 64 سال  

شاخص اصلی:  

1- پیشگام بودن دراجرای الگوهای ترویجی.

2- بــاغ ســیب ایشــان بــه عنــوان کانــون انتقــال تجــارب و محل تشــکیل کالس های 

ترویجــی اســت و کشــاورزان منطقــه آموزش هــای الزم را می بینند.

شاخص ها:

زمینه  سازی و همکاری درانجام فعالیت های آموزشی – ترویجی در شهرستان و دهستان.- 1

همکاری در شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی و مشارکتی بهره برداران.- 2

ــه مــرصف - 3 ــورداری – مدیریــت بهین ــوان مــدرس دوره هــای آمــوزش زنب ــه عن ب

آب – کشــاورزی حفاظتــی – تولیدمحصــول ســامل بــا اداره ترویــج و رشکت هــای 

خدمــات مشــاوره ای فنــی مهندســی همــکاری فعــال و مســتمر داشــته اند.

رشکت درجلسات مربوط به آموزش و ترویج مدیریت شهرستان مراکز دهستان.- 4

همکاری  در برقراری ارتباط مستمر بین عاملین ترویج و نهادهای محلی.- 5

رئیس هیئت مدیره خربگان کشاورزی تویرسکان.- 6

عضو هیئت مدیره خربگان کشاورزی استان.- 7

ارائه همزمان نقشهای سه گانه مروج، محقق و تولیدکننده- 8

تلفیق ماهرانه دانش بومی و دانش جدید در کانون های یادگیری- 9

ارتباط مستمر با واحدهای تحت پوشش کانون- 10
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منصور پرهون

 بهره بردار منونه اراضی واگذاری 

استان/ شهرستان: کردستان /  سنندج

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن: 57 

شــاخص اصلــی:   مدیریــت در اراضــی و توجــه بــه عــدم تغییــر کاربــری در اراضــی 

 واگــذار شــده - اســتفاده از سیســتم های آبیــاری نویــن – توجــه بــه تغذیــه خــاک بــا 

بهــره گیــری از آزمــون خــاک و اســتفاده از کودهــای آلــی و ریــز مغــذی هــا- مبــارزه 

ــد 16  ــد محصــول ســامل و اخــذ ک ــا در راســتای تولی ــات و بیامریه ــا آف ــک ب بیولوژی

رقمــی

شاخص ها:
1(  مدیریت در اراضی و توجه به عدم تغییر کاربری در اراضی واگذار شده

2( رعایت قوانین وحفظ کاربری و حفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده

3(  استفاده از سیستم های آبیاری نوین )تحت فشار(

4(  تولید محصول سامل باغی با رعایت مدیریت اصولی و علمی باغ

5(  ارتبـــاط مســـتمر و مؤثـــر بـــا بخش هـــای تحقیقـــات، اجـــرا و ترویـــج و توجـــه بـــه 

توصیه هـــای کارشناســـی

6(  رعایت الگوی کشت و استفاده از ارقام برتر با توجه به توصیه های مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی استان

7(  اشتغال زایی برای بیش از یکصدو پنجاه نفر

8(  تولید محصول بیش از میانگین منطقه

9(   بهره گیری از مکانیزاسیون و ماشین آالت کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت 

10(  پرداخنت به تغذیه گیاهان براساس آزمون خاک و توصیه های کارشناسی 

11( ایجاد حفره در خاک کنار ریشه و پرکردن آن با شن و ماسه و سایر علوفه های جمع آوری 

شده به منظور افزایش هوموس خاک و ذخیره رطوبت برای مدت طوالنی تر
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عبدالرحیم صالحی

مودی برتر

استان/ شهرستان: قزوین / آبیک  

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن: 66 سال  

شاخص اصلی:  - پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال در سال جاری به عنوان زکات

    - جزو خیرین و مدرسه سازان استان به شامر می رود.

  شاخص ها:

1(  ارتباط قوی با کارشناسان جهاد کشاورزی

ــراد  ــتائیان از اف ــایر روس ــامد س ــورد اعت ــه و م ــهرت در منطق ــن ش ــنت حس 2(داش

ــات و  ــن در ســاخت عتب ــی رود ، همچنی ــاز به شــامر م ــر و مدرســه س ــروف خی مع

ــد. ــی دارن ــارکت فعال ــم مش ــل ه ــجد مح مس

3( فعال در زمینه کشاورزی و دامداری می باشند.

4( عضو فعال در کمک به محرومیت زدایی ، عمران و آبادانی منطقه

5( پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال به عنوان زکات
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احمد اصل روستا 

 بیمه گذار منونه
 بخش کشاورزی  

استان/ شهرستان: الربز/ نظر آباد 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 60 سال  

شاخص اصلی:  مدیریت بهینه و مطلوب در کنرل عوامل خسارت زا

شاخص ها:

کنرل عوامل خسارت زا با استفاده از تکنیک های مدیریتی .- 1

توجــه بــه اصــل و ماهیــت بیمــه و بیمــه کــردن محصــوالت خــود در ســنوات - 2

متامدی) پانــزده ســال اخیــر( و ترغیــب ســایر کشــاورزان نســبت بــه بیمــه کردن 

واحــد هــای تولیــدی خــود.

ــل - 3 ــت و قاب ــل مدیری ــای قاب ــه ریســک ه ــای ریســک ب ــه ه ــدی الی ــه بن طبق

ــرل آن.  ــت و کن ــت مدیری ــالش در جه ــال و ت انتق

استفاده محدود از حق بیمه و فقط در موارد خاص)عوامل خسارت زای شدید(- 4

ــه در - 5 ــه ای ک ــه گون ــش ب ــت پوش ــزارع تح ــی در م ــوب و علم ــت مطل مدیری

ــارت  ــروز خس ــی در ب ــور مدیریت ــر قص ــی نظی ــارت، عوامل ــروز خس ــورت ب ص

ــت ــده اس ــاهده نش مش

ایفا کردن نقش مدیر فنی و الگو قرار گرفنت نزد سایز کشاورزان استان- 6
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هوشنگ افسردیر

اتحادیه منونه تعاونی روستایی

استان/ شهرستان: خوزستان /  اهواز 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس  

سن: 48 

شاخص اصلی:  

1 - تکمیل زنجیره تولید تا بازار

2- ایجاد بازارچه های مرزی و درون شهری

شاخص ها:
اصـالح سـاختاری و تشـکیالتی در حـوزه شـبکه تعاونیهـای روسـتایی اسـتان بویـژه در - 1

حـوزه خریـد ذرت و تحویـل بـه بورس
همکاری مستمر با کارخانه های فرآوری و کشت و صنعتهای کشاورزی بویژه هفت - 2

تپه نیشکر
توزیع نهاده های کشاورزی به میزان 120 هزار تن در شبکه تعاونیهای استان- 3
ـــای - 4 ـــرای فعالیت ه ـــور اج ـــه منظ ـــات ب ـــز تحقیق ـــج و مراک ـــا تروی ـــتقیم ب ـــاط مس ارتب

ـــی ـــی و ترویج اموزش
راه انـدازی 63 مرکز خرید تضمینی محصوالت کشـاورزی بویـژه غالت، ذرت و 3 واحد - 5

شالیکوبی و دانه های روغنی
حضور در منایشگاه بین املللی کشاورزی روسیه در سال 1394- 6
اجـــرای فعالیت هـــای تحقیقاتـــی درخصـــوص کلـــزا، روغن کشـــی کنجـــد، رسمایه گـــذاری - 7

و تولیـــد بـــذر
دارای 4 رشکـــت حمـــل و نقـــل محصـــوالت کشـــاورزی و عضـــو مؤسســـه مـــادری - 8

تحقیقـــات خرمـــا
ایجاد بازارچه های مرزی چزابه و شلمچه - 9

تکمیل زنجیره بازار باتوجه به محدودیت قوانین و اساسنامه تعاونی روستایی- 10
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محمود معروفی

اتحادیه منونه تعاونی کشاورزی

استان/ شهرستان: آذربایجان غربی / ارومیه 

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم  

 سن: 70 

شاخص اصلی:  

 تنظیم بازار خوراک دام استان

اصالح نژاد ژنتیکی دام

شاخص ها:

راه انــدازی کارخانــه خــوراک دام بــا رسمایــه مســتقیم اتحادیــه به منظــور کاهش - 1

وابســتگی دامــداران عضــو بــه نوســان بازار

دریافــت مجــوز مراحــل ثبــت و رکوردگیــری از مراکــز ذیصــالح و توزیــع 400 - 2

هــزار دوز واکســن تــب برفکــی بــا همــکاری دامپزشــکی

ــور - 3 ــه منظ ــان ب ــور آمل ــیمنتال از کش ــژاد س ــه واردات 500 راس دام ن ــدام ب اق

ــور ــروری کش ــدوق دامپ ــق صن ــتان از طری ــای اس ــک دامه ــالح ژنتی اص

ــد - 4 ــور خری ــه منظ ــی ب ــد بورس ــق ک ــتان از طری ــوراک دام اس ــازار خ ــم ب تنظی

ــه ــای اتحادی ــرای اعض ــی ب ــای دام نهادهه

اشــتغالزایی و کارآفرینــی بــرای 17 نفــر کارمنــد و کارشــناس تغذیــه بــا افزایــش - 5

ظرفیــت تولیــد کارخانــه تولیــد خــوراک دام بــه 10 تــن در ســاعت

ــان و - 6 ــتقیم کارشناس ــارت مس ــا نظ ــی ب ــی و ترویج ــهای آموزش ــزاری کالس برگ

ــی ــوم دام ــان عل ــان و محقق مروج
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حسین نصرآبادی

رشکت تعاونی کشاورزی منونه

استان/ شهرستان: خراسان رضوی / نیشابور  

سطح تحصیالت:  لیسانس 

 سن: 51 

شاخص اصلی:  

اشتغالزایی برای فرزندان عضو

تکمیل زنجیره تولید تا فروش

شاخص ها:

تجهیز تعاونی به آزمایشگاه آنالیز خوراک دام به عنوان آزمایشگاه مرجع استان- 1

تکمیل چرخه تولید تا فروش شیر تولیدی دامداران منطقه- 2

همــکاری بــا آســتان قــدس رضــوی بــه منظــور ایجــاد 100 واحــد صنعتــی بــه - 3

منظــور اشــتغالزایی فرزنــداران عضــو تعاونــی

ــه - 4 ــز ب ــز جمــع آوری شــیر در ســطح شهرســتان و مجه ــدازی 7 واحــد مرک راه ان

ــز ــر و آزمایشــگاه آنالی پلیــت کول

همــکاری مســتقیم و مســتمر بــا مرکــز تحقیقــات و ترویــج کشــاورزی در حــوزه - 5

ــوم دامی عل

اجــرای طرحهــای توســعهای در قالــب کارخانــه خــوراک دام و تولیــد لبنیــات بــه - 6

منظــور تکمیــل زنجیــره تولیــدات دامــی تعاونــی

اجــرای کالســهای آموزشــی و ترویجــی بــرای دامــداران عضــو تعاونــی  و - 7

بهره گیــری مشــاوره های فنــی مروجــان



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

186

میالد حیدری 

رشکت تعاونی تولید منونه 
روستایی

استان/ شهرستان: فارس / فیروزآباد 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 30 

شاخص اصلی:  

تغییر الگوی کشت و یکپارچه سازی

بهره گیری از کارشناسان خارجی بذر ذرت 

شاخص ها:

توجـه و تاکیـد بـر تغییـر الگـوی کشـت از طریـق دسـتورالعملهای فنـی مراکـز - 1

ترویـج کشـاورزی و آیـش 40 درصـد اراضـی به منظـور مدیریـت منابـع آبـی

ایجاد سایت کلکسیون گونه های اصلی گیاهان دارویی و واحد پرورش شر مرغ- 2

دریافـت مجـوز بیمـه محصـوالت کشـاورزی گنـدم و کلـزا بـه تعاونـی و خریـد - 3

تضمینـی غـالت اعضـای تعاونـی

ایجاد 45 کیلومر جاده بین مزارع تحت پوشش تعاونی و کلینیک گیاه پزشکی - 4

افزایـش - 5 به منظـور  یکپارچه سـازی و تسـطیح در حـد قطعـات 200 هکتـاری 

بهـره وری کار و مدیریـت منابـع آبـی

ایجاد کانالهای سیامنی انتقال آب و تسطیح لیزری 520 هکتار از اراضی تعاونی- 6

بهکارگیـری کارشناسـان خارجـی فرانسـه و ترکیـه در زمینـه آموزش بـذر ذرت به - 7

صـورت فصلی

اجـرای طرحهـای پایلـوت مرکز تحقیقات اسـتان به صـورت ON-FARM  بویژه - 8

در زمینـه بـذر ذرت، گنـدم و جو
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مهدی خدایی

رشکت تعاونی تولید منونه 
روستایی

استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / برشویه 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

 سن: 44 

شاخص اصلی:  

ترویج و پرورش رقم مقاوم پنبه

بهره وری آبهای زیرزمینی قنات و چشمه

 

شاخص ها:
تکثیر و پرورش رقم پنبه خرداد با توصیه مرکز تحقیقات به منظور مدیریت منابع آبی در - 1

2000 هکتار کشت مستقیم
راه اندازی اولین دستگاههای غوزه چین در سطح کشور با آموزش اپراتور و تکنسینهای - 2

موردنیاز
نیازسنجی و مطالعات مشاورهای منطقه ای درخصوص کشاورزی پایدار با تغییر الگوی - 3

کشت پنبه به پسته 
توجه و تاکید بر بهره وری آبهای زیرزمینی قنات و چشمه با کشت جایگزین و بهره گیری - 4

از نهال های اصالح شده 
بهره گیری از ارقام متفاوت از طریق تداخل ارقام به منظور ایجاد رقم مقاوم باتوجه به - 5

نوسان دمای هوای منطقه
برگزاری کالسهای ترویجی و آموزشی با موضوع کشاورزی حفاظتی، یکدست سازی باغات - 6

پسته و غوزه چینی
دارای کلینیک گیاه پزشکی، بسرسازی لیزری و بذرکار اتوماتیک به منظور کاهش مرصف - 7

بذر در سطح هکتار
ـــاد - 8 ـــته و ایج ـــه و پس ـــادری پنب ـــذر م ـــد ب ـــزارع تولی ـــتمر در م ـــتقیم و مس ـــارت مس نظ

ـــی ـــی و منایش ـــزارع الگوی م
خرید تضمینی و توافقی وش تولیدی و دستیابی به بازارهای منطقه ای آسیای میانه- 9
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مسعود
ملک خانی

 رشکت سهامی 
زراعی منونه

استان/ شهرستان:  خراسان رضوی / تربت جام  

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 55 

شاخص اصلی:  

1- خوداتکایی در تأمین بذر مرصفی

2- طرح تجمیع منابع آبی در مقیاس 500 هکتار

شاخص ها:

تاکید بر کاهش آب مرصفی در تولید غالت، چغندرقند، کلزا و صیفی جات در 12000 - 1

هکتار اراضی تحت پوشش

فعالسازی واحد دامپروری با افزودن 1200 راس گوسفند بلوچی به عنوان خالص ترین - 2

گله اصیل دام سبک

ایجاد و راه اندازی آبیاری تحت فشار در 8 ایستگاه و اجرای طرح تجمیع منابع آبی در - 3

500 هکتار به عنوان الگو

طرح توپوگرافی و نقشه برداری در 12 ایستگاه به منظور آبیاری مدرن براساس رصد - 4

مشاهده ای و خاکورزی حفاظتی

بوجاری، فرآوری و تولید بذر گندم در راستای خوداتکایی نسبت به خرید بذور مرصفی- 5

مشارکت اعضای رشکت در فعالیت های زراعی و دامپروری با عنوان " حق بیل "- 6

تکمیل زنجیره اعتباری، مالی و اقتصادی در حوزه رشکت- 7

همــکاری و هامهنگــی بــا مرکــز تحقیقــات و دانشــگاه درخصــوص طرحهــای - 8

پایان نامــه تحقیقاتــی و 

مکانیکی - 9 بهره وری  و  رضیب  ارتقای  برای  تالش  و  مکانیزاسیون  توسعه  و  تکمیل 

ماشین آالت
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فاطمه ذاکریان

رشکت تعاونی منونه روستایی زنان

استان/ شهرستان:  خراسان جنوبی / بیرجند 

سطح تحصیالت:  دیپلم 

سن: 55 

شاخص اصلی:  

کارآفرینی زنان روستایی

ثبت برند جهانی و منطقه ای صنایع دستی زنان

شاخص ها:

ایجـاد خانه هـای بوم گـردی در مناطـق روسـتایی تحـت پوشـش بـا همـکاری - 1

سـازمان میـراث فرهنگـی

ثبـت برنـد جهانی و منطقه ای صنایع دسـتی زنان روسـتایی تحت پوشـش بویژه - 2

پارچه بافی

برنامه ریـزی بـرای ایجـاد مجتمـع رفاهی، آموزشـی و تربیتـی برای خانـواده زنان - 3

روستایی

عضویـت در سـتاد توامنندسـازی امـور زنـان روسـتایی و عشـایری بـرای طـرح و - 4

انتقـال مسـائل زنـان به مسـئولین

خرید مستقیم تولیدات و دست سازه های زنان عضو تعاونی به صورت تضمینی- 5

ایجـاد اولیـن روسـتایی بافندگـی صنایـع دسـتی پارچـه بافـی، حولـه، دسـتامل و - 6

منسـوجات در سـطح کشـور

مشـارکت جمعـی اعضـای تعاونـی در فعالیت های ویـژه زنان )عرقیـات، گیاهان - 7

دارویـی، حبوبـات و انواع صنایع دسـتی(

برگـزاری مسـتمر و منظـم کالسـهای ترویجـی و آموزشـی بـا همـکاری مروجـان - 8

جهـاد کشـاورزی، محصـول ارگانیـک، کشـت زعفـران، پارچه بافـی و غیـره
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خلیل 
رستمی طوله الت 

رشکت تعاونی روستایی منونه

استان/ شهرستان:  گیالن / رودرس

سطح تحصیالت:  دیپلم 

 سن: 47 

شاخص اصلی:  

خرید تضمینی برگ سبز چای

ثبت برند و ترویج مرصف چای داخلی

شاخص ها:

خریــد تضمینــی بــرگ ســبز تولیــد اعضــای تحــت پوشــش تعاونــی بــا حامیــت و - 1

اعتبــارات دولــت

ــا - 2 ــه چــای ب ــه در کارخان ــدی کشــاورزان منطق ــرآوری و بســته بندی چــای تولی ف

نظــارت مســتقیم ســازمان چــای کشــور

ترویــج مــرصف چــای تولیــد داخلــی و رقابــت بــا منونه هــای خارجــی وارداتــی از - 3

نظــر کیفیــت تولیــد، بســته بندی و مشــارکت اعضــای تعاونــی در آن

تأمین نهاده های اولیه کشاورزان به صورت اعتبارات قبل از زمان کشت چای- 4

ثبت برند چای صددرصد تولید داخلی با عنوان " چای عدالت "- 5

توجــه و تاکیــد بــر ارتقــای کیفیــت چــای تولیــد از مرحلــه کاشــت تــا بــازار بــه - 6

منظــور رقابــت بــا چــای وارداتــی از طــرق کالســهای آموزشــی و ترویجــی

ــه - 7 ــک برنام ــوان ی ــه عن ــی ب ــه یکسان ســازی ســهام اعضــای تعاون ــژه ب توجــه وی

ــی ــربدی تعاون راه
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رضا
هداوند میرزایی 

نظام صنفی منونه کارهای 
کشاورزی

استان/ شهرستان:  تهران / پاکدشت 

سطح تحصیالت:  لیسانس  

 سن: 44 

شاخص اصلی:  

تغییر تعرفه حاملهای انرژی بخش کشاورزی

معافیت مالیاتی گلخانه داران

شاخص ها:

ــور - 1 ــه منظ ــتایی ب ــوراهای روس ــاری و ش ــا دهی ــتمر ب ــاری مس ــکاری و همی هم

ــاورزی ــتایی و کش ــرداران روس ــه بهره ب ــی ب ــی و آموزش ــای ترویج فعالیت ه

پوشــش نظــام صنفــی بــه میــزان 60 درصــد از کلیــه بهره بــرداران شهرســتان در - 2

کلیــه مشــاغل بخــش کشــاورزی

تسهیل دریافت مجوز بهره برداری از چاه های آب با پروانه نظام صنفی- 3

پیگیــری بــا مســئولین شهرســتان درخصــوص تجمیــع کلیــه ســازمان و انجمنهــای - 4

غیردولتــی تابعــه و فعــال در بخــش کشــاورزی بــه صــورت مجمتــع

تفاهم نامــه بــا ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــرای اجــرای اقتصــاد مقاومتی در - 5

ســطح شهرســتان در ابعــاد مختلــف طرح

عضویــت در کلیــه شــورا و کمیســیونهای اصلــی شهرســتان و اســتان بــه منظــور - 6

انتقــال مســائل و مشــکالت کشــاورزان

تغییــر تعرفه هــای مربــوط بــه حاملهــای انــرژی از صنعتــی بــه کشــاورزی بــا ارائه - 7

پروانه هــای نظــام صنفــی شهرســتان و مرتفع ســازی تبــرصه 4 نظــام مهندســی بــا 

مقیــاس 3000 مــر مربــع بــرای گلخانــه داران منطقــه
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زهره
مشهد علی نیا  

زن کارآفرین 
منونه روستایی 

استان / شهرستان:  گیالن / صومعه رسا  

سطح تحصیالت:  دیپلم    

سن:   31 سال 

شاخص اصلی:   
ایجـاد اشـتغال و طـی کـردن چرخـه تولیـد تـا انتهـا ، ریسـک پذیـری ، پشـتکار ، داشـنت دانـش و 
معلومـات در زمینـه  فعالیـت  مـورد نظـر و بـه روز کـردن دانش، حس مسـئولیت در قبـال جامعه 

بویـژه زنـان روسـتایی و اهتـامم در انتقـال تجربیـات بـه سـایر زنـان روسـتایی  

شاخص ها:
1- رشوع فعالیت از صفر ، رشوع  از یک مرغ  تا رسیدن 

به وضعیت کنونی 
2- پرورش مرغ بومی در سطح وسیع برای اولین بار در 
کشور با تولید روزانه 500 قطعه مرغ برای کشتارگاه و 
روزانه 6000 قطعه تخم مرغ و عرضه به داخل استان و 

خارج استان ) آذربایجانغربی( 
3- پرورش مرغ بومی با استفاده از روش های ارگانیک و 

مقابله با بیامریها و استفاده از داروهای گیاهی
4- در نظر گرفنت زنجیره تولید از ابتدا تا انتها و پیش بینی 
بازار محصول و همچنین در حال طراحی کارگاه دان 
مرغ در هامن محل و داشنت تقاضای محصول بیشر 

از میزان  تولید
5- ایجاد اشتغال در هامن مرغداری برای بیش از 17 نفر 

به طور مستقیم
6- پشتیبان در شهرستانهای رودبار – لوشان – رودرس- 
رشت و فومن و ترویج پرورش مرغ بومی در بین زنان 
روستایی و متعاقب آن راه اندازی این شغل در این 

شهرستانها و اشتغالزایی 
7- رشکت در دوره های آموزشی متعدد جهت باال بردن 
سطح اطالعات و تدریس آنها به زنان روستایی بعنوان 

کارآفرین برتر منطقه 
8- توجه به مشکالت زنان منطقه و جلوگیری از  مهاجرت 
چندین خانوار به شهر با توجیه ایشان و تشویق آنها به 

حصیر بافی .
9- برگزاری جشنواره ترویجی با فکر ، هدف و بودجه 

خودش بدون هیچ کمک فکری یا اعتباری از بخش های 
دولتی و دعوت از مسئولین مرتبط و جوانان جویای 

کار جهت ایجاد انگیزه 
10- ایجاد یک آشپزخانه کوچک با مواد اولیه هامن مرغ 
بومی و رسو غذاهای محلی به صورت پایلوت به عنوان 

زمینه ساز ایجاد رستوران
11- ساخت رستورانی بسیار مجلل و بزرگ با هدف رسو 
غذاهای محلی منطقه و مواد اولیه آن از مرغداری 
خودش و کنار آن رستوران، شهر بازی کوچک جهت 

بازی کودکان 
مثال  به طور  توسعه ای،  فکر های  و  برنامه  داشنت   -12
یکی از برنامه ها برای آینده ، احداث سوییت اقامتی 
و حوضچه پرورش ماهی و ماهیگیری در کنار رستوران 
که مساحت زمینش بیش از 4000 مر بود برای افراد 

بازدید کننده می  باشد. 
13-  داشنت هدف مهم غیر شخصی، اشتغال جوانان 

بیکارمنطقه  .
در  محصول  عرضه  جهت  پرسته  برند  دریافت   -14

فروشگاههای شهروند تهران .
15- میزان درآمد و سود خالص ایشان در ماه بین 8 تا 

20 میلیون .
16- مدیریت بسیار دقیق و حساب شده و عمل کردن به 
متام دستورات دامپزشک مرغداری که  باعث  کمر و به 
حداقل رسیدن خسارت های وارده به مرغ ها نسبت 

به سایر مرغداریها است. 
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محمد 
خواجویی مقدم 

رشکت تعاونی منونه عشایری 

استان/ شهرستان:  کرمان / سیرجان 

سطح تحصیالت:  لیسانس  

 سن: 47 

شاخص اصلی:  

تبدیل محصوالت ذرت و جو به صورت آرد و نیم دانه- 1

تنظیم بازار گوشت قرمز و تسهیل فرآیند بازاررسانی- 2

شاخص ها:

تهیــه، تأمیــن و توزیــع نهاده هــای دامــی، کاالهــای اساســی و رضوری  بــه عشــایر - 3

تحــت پوشــش در بخــش ییــالق  

خدمات کارگزاری بیمه دام و روستایی و عشایری برای عشایر تحت پوشش- 4

دارای مجتمــع کشــاورزی و کشــت غــالت بــه منظــور تأمیــن بخشــی از نهاده های - 5

مــورد نیــاز دامــی اعضــای تعاونی

ـــات مجمـــع - 6 ـــره و انجـــام مصوب ـــت مدی برگـــزاری منظـــم و مســـتمر جلســـات هیئ

ـــی ـــا مشـــارکت اعضـــای تعاون عمومـــی ب

اخذ تسهیالت از صندوق توسعه ملی و اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز- 7

تحویل نهاده های دامی موردنیاز به اعضای تعاونی به صورت اعتباری- 8

هامهنگــی و تســهیل فــروش دام زنــده اعضــای تعاونــی و تنظیــم بــازار گوشــت - 9

بــا همــکاری ادارات ذیربــط

برگــزاری کالســهای آموزشــی و ترو.یجــی ویــژه پــرورش و نگهــداری دام و بــره بــا - 10

همــکاری ســازمان عشــایر و ترویــج کشــاورزی
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10. کمیته فنی زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری

10-1. سیامی منابع طبیعی، جنگل و حوزه های آبخیز 

منابع طبیعی تجدید شونده به سبب اثرات مستقیم و غیر مستقیم خود مهمرین عامل در امر توسعه اقتصادی، اجتامعی است. 

 162/2 میلیــون هکتــار عرصــه کشــور را می تــوان در یــک نــگاه بــه صــورت زیــر طبقــه بنــدی منــود: منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده 

82/8% از کل خــاک کشــور شــامل : 

14/3 میلیون هکتار  1- جنگل ها      

2/67 میلیون هکتار  2- بیشه زارها و درختچه زار   

84/8 میلیون هکتار  3- مراتع       

32/6 میلیون هکتار  4- اراضی بیابانی      

27/85 میلیون هکتار  5- سایر اراضی )کشاورزی، مناطق مسکونی و ...(  

 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 و مرتــع و پدیده هــای بیابانــی طبقه بنــدی می گردنــد. 

ــع، 32/6 اراضــی  ــگل، 84/8 مرت ــار 14/3 جن ــون هکت ــا مســاحت 162/2 میلی ــران ب ــوری اســالمی ای از کل عرصــه کشــور جمه

ــار ســایر ســطوح مــی باشــد.  ــون هکت ــی و 27/85 میلی بیابان

منودار1- تقسیم بندی منابع اراضی کشور

ارقام به هکتار 
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 جنگل : 
از کل عرصــه هــای منابــع طبیعــی ایــران بــه میــزان 134/4 میلیــون هکتــار، بــر اســاس بــرآورد جدیــد ســطح واقعــی جنگل هــا 14/3 

میلیــون هکتــار می باشــد کــه در حــدود 8/83% از ســطح کل کشــور را می پوشــاند کــه بــا توجــه بــه جمعیــت کشــور، در حــال حــارض 

رسانــه جنــگل هــر ایرانــی 0/17 هکتــار می باشــد. بدیهــی اســت ایــن رقــم بــا توجــه بــه رسانــه جهانــی جنــگل کــه حــدود 0/8 هکتــار 

اســت بیانگــر اختــالف شــدید در قیــاس بــا معیارهــای جهانــی می باشــد. الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــران در بیــن 56 کشــور دارای 

جنــگل در جهــان، مقــام چهــل و پنجــم را داراســت. جنگل هــای ایــران شــامل جنگل هــای انبــوه بــا تولیــد چــوب جنگل هــای شــامل بــه 

میــزان 1/967 میلیــون هکتــار و جنگل هــای خــارج از شــامل 12/352 میلیــون هکتــار می باشــد. 

جنگل های ایران را می توان به پنج ناحیه ی رویشی به رشح زیر تقسیم بندی منود: 

الف – ناحیه رویشی هیرکانی )شامل( که نوار سبز شامل کشور را تشکیل می دهد. )1/967 میلیون هکتار( 

ب – ناحیه رویشی ایران و تورانی که به طور عمده در رشق و جنوب رشق و مرکز ایران پراکنده شده اند. )4/033 میلیون هکتار( 

ج - ناحیه رویشی زاگرس که عمدتا جنگل های بلوط غرب کشور را تشکیل می دهند. )6 میلیون هکتار( 

د - ناحیه رویشی خلیج فارس و جنوب که در نوار ساحلی جنوب پراکنده می باشند. )2/119 میلیون هکتار( 

هـ – ناحیه رویشی ارسبارانی که متشکل از گونه های نادر و منحرص به فرد در شامل غرب ایران می باشد. )0/2 میلیون هکتار( 

پراکنش جنگل های خارج از شامل بر اساس درصد تاج پوشش شامل جنگل های انبوه درصد تاج پوشش )بیش از %50( %6/1، 

جنگل های نیمه انبوه با درصد تاج پوشش )50%-25%( 22/7%، جنگل تنک با درصد تاج پوشش )25%-5%( 63/5%، جنگل مانگرو 0/2% و 

منودار2- تقسیم بندی درصد نواحی جنگلی کشور

ارقام به هکتار 
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منودار3- تفکیک میزان جنگل در ادارات کل منابع طبیعی شامل کشور

منودار4- تفکیک نوع جنگل در شامل کشور

ارقام به هکتار 

ارقام به هکتار 

جنگل دست کاشت 7/4% می باشد. 

پراکنش جنگل های شامل شامل جنگل انبوه )تاج پوشش بیش از 70%( 52/1%، جنگل نیمه انبوه )تاج پوشش %70-%40( %33/6، 

جنگل تنک )تاج پوشش 40%-10%(، 13/1% و جنگل دست کاشت 1/3% می باشد. 
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منودار5- طبقه بندی مراتع کشور

 مراتع : 
  از سطح 162/2 میلیون هکتار وسعت کشور 84/8 میلیون هکتار یا 52/3 درصد مساحت کشور مرتع می باشد. از این میزان، سطح 

مراتع شامل حدودا 1/7 میلیون هکتار و سطح مراتع خارج از شامل 83/1 میلیون هکتار می باشد. 

مراتع کشور شامل: 

1- مراتع مراکم )خوب( 7/2 میلیون هکتار با تراکم تاج پوشش بیش از 50 درصد )گیاهان یک و چندساله(، 8/5 درصد مراتع کشور 

2- مراتــع نیمــه مراکــم )متوســط( بــا ســطح 21/4 میلیــون هکتــار بــا تــاج پوشــش 50-25 درصــد )گیاهــان یــک و چندســاله(، 25/3 

درصــد مراتــع کشــور. 

3- مراتع کم تراکم )فقیر( با سطح 56/2 میلیون هکتار با تاج پوشش 25-5 درصد )گیاهان یک و چند ساله(، 66/3 درصد مراتع کشور 

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. 

ارقام به هکتار 
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پدیده های بیابانی 
از سطح 162/2 میلیون هکتار وسعت کشور 32/58 میلیون هکتار )معادل 20/1%( آن را مناطق کویری و بیابانی تشکیل می دهد 

که در این مناطق تفکیک پدیده های بیابانی مشتمل است بر: 

1- کویر: اراضی پست بدون پوشش گیاهی و عموما دارای امالح بسیار زیاد با سطح 5/84 میلیون هکتار 18 درصد سطح بیابان. 

2- تپه های ماسه ای: تپه های متشکل از ماسه های روان، سطحی حدود 1/76 میلیون هکتار )5/4 درصد سطح بیابان( 

3- پهنه های ماسه ای: اراضی ماسه ای مسطح، با سطح 0/615 میلیون هکتار )1/9 درصد بیابان( 

4- دق های رسی: سطوح صاف و صیقلی رسی در حاشیه کویر، با سطح 0/436 میلیون هکتار )1/3 درصد بیابان( 

5- اراضی شور و منکزار: اراضی با سطوح منکی )حاوی قرشی از منک در سطح خاک(، با سطح 6/56 میلیون هکتار )20/1 درصد 

پدیده های بیابانی(. 

6- اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی: اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهان مرتعی کمر از 5% و بیرون زدگی های سنگی، 

سطحی معادل 17/37 میلیون هکتار )53/3 درصد پدیده های بیابانی(. 

بیابان زائی و گسرش مناطق کویری یکی از مشکالت اساسی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است. 

احیای پوشش گیاهی و بازآفرینی رشایط اکولوژیکی در مناطق بیابانی تنها راه مبارزه مؤثر با بیابان زایی است. 

منودار6- طبقه بندی پدیده های بیابانی کشور

ارقام به هکتار 
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آبخیزداری 
آبخیــز پهنــه ای اســت کــه متــام 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( 

ـــن و  ـــش زمی ـــیل، ران ـــالی، س ـــر خشک س ـــی نظی ـــش طبیع ـــن تن ـــورت کوچک تری ـــور در ص ـــی کش ـــط طبیع ـــی محی ـــط فعل در رشای

ســـایر دخالت هـــای غیراصولـــی، کـــه عمدتـــا دچـــار خســـارات مـــادی و معنـــوی و گاهـــا همـــراه بـــا تلفـــات انســـانی می-باشـــد. مدیریـــت 

ـــه  ـــی، ب ـــادی و اجتامع ـــائل اقتص ـــه مس ـــه ب ـــن توج ـــردد ضم ـــاه می گ ـــاک و گی ـــع آب و خ ـــادل مناب ـــبب تع ـــه س ـــز ک ـــای آبخی حوزه ه

ـــه منظـــور  ـــدار ب ـــز، جامـــع و در راســـتای تحقـــق توســـعه پای ـــد. برنامه هـــای مدیریـــت آبخی ـــع طبیعـــی کمـــک می منای حفاظـــت از مناب

ـــردد.  ـــه ای و خـــاک می گ ـــع پای ـــای انســـان و مناب ـــن نیازه ـــادل بی ـــراری تع ـــی و برق ـــع طبیع ـــظ وضـــع موجـــود مناب حف

آثـــار مثبـــت اجـــرای عملیـــات آبخیـــزداری در طـــول زمـــان ثابـــت کـــرده اســـت کـــه بـــه اشـــکال مختلـــف و مناســـب می توانـــد مـــورد 

ـــا بســـیاری از معضـــالت اقتصـــادی  ـــی را دارد ت ـــن توانای ـــزداری ای ـــرد. مدیریـــت جامـــع آبخی ـــرار بگی ـــران ق توجـــه مســـئوالن و تصمیم گی

ـــای  ـــه در آبخیزه ـــاس چ ـــکننده و حس ـــوم ش ـــت ب ـــا زیس ـــای ب ـــوص در رسزمین ه ـــورها را بخص ـــی کش ـــت محیط ـــی و زیس و اجتامع

کوهســـتانی و چـــه در حوزه هـــای آبخیـــز بیابانـــی را مهـــار کنـــد. اگـــر بخواهیـــم رسمایه گذاری-هـــای هنگفـــت دولـــت در ایـــن زمینه هـــا 

ـــات و  ـــای اقدام ـــوان زیربن ـــه عن ـــزداری را ب ـــه برنامه هـــای آبخی ـــد ک ـــد، بای ـــدار اقتصـــادی بیانجام ـــدت مســـتمر و پای ـــه توســـعه درازم ب

ـــدار گســـرش داد.  در جهـــت توســـعه پای

ایــران از نظــر طبیعــی بــر اســاس مطالعــات جامــاب بــه 6 کالن حــوزه، 30 حــوزه اصلــی )ســفیدرود، کرخــه، کارون، اتــرک و ...( 

ــز )55/5% ســطح کشــور(  ــار از عرصه هــای حوزه هــای آبخی ــون هکت ــدی شــده اســت. حــدود 91 میلی و 1081 حــوزه فرعــی طبقه بن

ســیل خیز می باشــد. بــه طــوری کــه ایــن عرصه هــا ســاالنه بیــش از 22 میلیــون مرمکعــب هــرز آب مســتقیم و رسیــع تولیــد می مناینــد 

ــی در وضعیــت موجــود حــدود 255 شــهر، 8650  ــه طــور کل ــر اســت. ب کــه در تشــدید فرســایش و ایجــاد ســیالب های مخــرب مؤث

پارچه آبــادی، یــک میلیــون هکتــار از اراضــی زراعــی و 20000 رشــته قنــات و بخــش قابــل توجهــی از جاده هــا و راههــای ارتباطــی در 

معــرض خطــر ســیل گیری اســت. بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از ایســتگاه های هیدرومــری ســدهای بــزرگ و مهــم، میــزان 

رســوب حوزه هــای آبخیــز ســدهای موجــود و در دســت ســاختامن معــادل 236 میلیــون مرمکعــب در ســال بــرآورد شــده اســت کــه 

بــه معنــای آن اســت کــه ســاالنه 5 ســد بــا ذخیــره 50 میلیــون مرمکعــب از حیــز انتفــاع خــارج می شــود. بــر اســاس آمــار پژوهشــکده 

حفاظــت خــاک، میــزان میانگیــن فرســایش خــاک ســاالنه حــدود 16/7 تــن در هکتــار و میــزان متوســط ســالیانه رســوب معــادل 6 تــن 
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در هکتــار بــرآورد شــده اســت. فعالیت هــای آبخیــزداری در کشــور بــا اجــرای بیــش از 15000 پــروژه در محــدوده 86500 آبــادی نتایــج 

فراوانــی بــه دنبــال داشــته اســت کــه آثــار مســتقیم آن اســتحصال و تغذیــه حــدود 1 /2 میلیــارد مرمکعــب آب در ســال، کنــرل حــدود 

20 میلیــون تــن رســوب، کنــرل فرســایش بــه میــزان 26 میلیــون تــن اســت. 

ـــن در  ـــدود 16/7 ت ـــاالنه ح ـــط س ـــور متوس ـــه ط ـــور ب ـــز کش ـــای آبخی ـــار از حوزه ه ـــون هکت ـــطح 134 میلی ـــاک در س ـــایش خ فرس

ـــد.  ـــار می باش ـــن در هکت ـــادل 6 ت ـــوب مع ـــالیانه رس ـــط س ـــار و متوس هکت

منودار7- سطوح حوزه های آبخیز کشور 

ارقام به هکتار 



نمونه های ملی زیربخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری
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جالل عزیزی 

آبخیزدار بیو مکانیک منونه

استان/ شهرستان: کرمانشاه/ هرسین

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم  

 سن: 52 

شاخص اصلی:  

1- اجرای طرح آبخیزداری به منظورجلوگیری ازمهاجرت

 2- ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه

 3- کنرل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 20 هکتار - 1

همــکاری مؤثــر و مفیــد بــا مدیریــت آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان - 2

و اداره منابــع طبیعــی 

رشکــت مؤثــر در کالس هــای آموزشــی- ترویجــی و همکاری مســتمر با کارشناســان - 3

منابــع طبیعی شهرســتان 

ــاه داروئــی - 4 ــادام و گی ــان گردو،مو،ســیب درختی،انار،هلو،شــلیل، ،ب کاشــت درخت

آویشــن و گل محمــدی

ایجاد بند خاکی،گابیونی، مالتی ،بتونی ، خشکه چین و....- 5

احــداث اســتخر ذخیــره آب بــا توجــه بــه رشایــط خشکســالی منطقــه و اســتفاده - 6

در رشایــط کــم آبــی

تشویق سایرین به منظور اجرای طرح های آبخیزداری - 7

کنرل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی- 8
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هوشنگ کالنتری 

 مجری منونه 
مدیریت منابع جنگلی

استان/ شهرستان: لرستان/ پلدخر

سطح تحصیالت:  دیپلم  

 سن: 34 

شاخص اصلی:  

1- حفاظت و احیای عرصه

2- کاشت سایر گونه های دو منظوره و گیاهان دارویی برای افزایش درآمد

3- حفظ ذخایر موجود در منطقه

شاخص ها:
1( اجرای طرح در 550 هکتار

2( ایجاد کمربند حفاظتی، حصار کشی، ایجاد آتش بر و استخدام قرقبان
3( نهال کاری در سطح 200 هکتار با گونه های بلوط،زالزالک،بادامک،بنه

4( خروج کامل دام و قرق کل طرح
5( رشکــت در کالس هــای آموزشــی- ترویجــی و ارتبــاط مســتمر بــا اداره منابــع طبیعــی شهرســتان 

و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
6( کاشت گیاهان دارویی در سطح 30 هکتار با گونه آویشن

7( آمــوزش ســایر افــراد بــه منظــور حفــظ و صیانــت از عرصه هــای منابــع طبیعــی بــا توجــه بــه 
توریســتی بــودن منطقــه

8( بذرکاری در سطح 100 هکتار با گونه های آتریپلکس )اسفناج وحشی( و...... 
9( حضــور مســتمر در عرصــه و کاهــش 100 درصــد آتــش ســوزی در حــوزه فعالیــت بــا تشــکیل 

تیــم هــای اطفــاء حریــق
10( توزیع 117 تنور گازی با سیلندرو بخاری در بین روستائیان حاشیه نشین بصورت مجانی

11( ایجاد دو جایگاه سوخت رسانی گاز و نفت در منطقه
ــه منظــور  ــی ب ــدو و کاشــت گیاهــان داروئ ــا 400 کن ــور داری ب ــار، زنب ــاغ 50 هکت 12( احــداث ب

ــش معیشــت و کاهــش دام افزای
13( ایجاد نهالستان در منطقه
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فرخ خداپرست 
کلید بری 

 تولید کننده منونه صنوبر

استان/ شهرستان: گیالن/ صعومه رسا

سطح تحصیالت:  دیپلم  

 سن: 51 

شاخص اصلی:  

1- کاشت گونه های متناسب با منطقه بر اساس توصیه های تحقیقاتی

2- رعایت اصول پرورشی و مراقبتی

شاخص ها:

1( استفاده از گونه توصیه شده توسط بخش تحقیقات و اجرا

2( رعایت فاصله کشت متناسب با گونه و هدف از تولید

3( ایجاد اشتغال برای 7 نفر دائم و 15 نفر موقت

ــه کارشناســان بخــش  ــی و شــیمیایی براســاس توصی 4( اســتفاده از کودهــای حیوان

تحقیقــات و اجــرا

6( رشکت در کالسهای آموزشی- ترویجی قبل از رشوع فعالیت و درحال تولید

7( ترغیب سایر افراد منطقه به تولید چوب از طریق کاشت صنوبر

8( همــکاری مؤثــر و مســتمر بــا اداره منابــع طبیعــی  شهرســتان و اداره کل منابــع 

طبیعــی شهرســتان 

9( رعایت اصول فنی، مراقبتی وپرورشی وعدم وجود آفات وبیامری در مزرعه

10( رشکــت در منایشــگاه هــای بیــن املللــی در راســتای صنایــع چــوب و جنــگل از 

جملــه منایشــگاه در کشــور روســیه و فرانســه
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حمید حاجی وند

 تولید کننده منونه صنوبر 

استان/ شهرستان: لرستان/ ازنا

سطح تحصیالت:  خواندن و نوشنت

 سن: 74 

شاخص اصلی:  

1- کاشت گونه های متناسب با منطقه بر اساس توصیه های تحقیقاتی

2- رعایت اصول پرورشی و مراقبتی

شاخص ها:

1( استفاده از گونه توصیه شده توسط بخش تحقیقات واجرا

2( رعایت فاصله کشت متناسب با گونه و هدف از تولید

3( ایجاد اشتغال برای سه نفر دائم 

4( اســتفاده از کودهــای حیوانــی و شــیمیایی بــر اســاس توصیــه کارشناســان بخــش 

تحقیقــات و اجــرا

5( رشکت در کالس های آموزشی- ترویجی قبل از رشوع فعالیت و درحال تولید

6( همــکاری مؤثــر و مســتمر بــا اداره منابــع طبیعــی  شهرســتان و اداره کل منابــع 

طبیعــی 

7( رعایت اصول فنی، مراقبتی و پرورشی و نبود آفات و بیامری در مزرعه

8( اطالعات کامل در ارتباط با مراحل رویشی درخت صنوبر
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جمعه گرگیج 

مجری منونه
 حفاظت مشارکتی

 جنگل و مرتع

استان/ شهرستان: سیستان وبلوچستان-  خاش

سطح تحصیالت:  خواندن و نوشنت

 سن: 

شاخص اصلی:  

1- شناخت کامل منطقه

2- آشنایی با قوانین 

3- توان باال در بسیج و مشارکت مردم در زمان بحران بخصوص آتش سوزی

شاخص ها:

1( همکاری مستمر با اداره منابع طبیعی

2( رشکت در کالس های آموزشی-ترویجی

3( شــناخت کامــل وکافــی نســبت بــه منطقــه و ارائــه اطــالع به موقــع بــه مامــوران 

در رشایــط الزم

4( همکاری در بسیج نیروهای مردمی در رشایط بحرانی و الزم

5( حضور مستمردر منطقه 

6( آموزش سایر افراد روستا به منظور حفظ و صیانت از عرصه های منطقه

ــش  ــه ایجــاد بادشــکن وافزای ــع مشــکالت از جمل ــردم در رف ــب مشــارکت م 7( جل

ــه ســبب  ــن بادشــکن هــا ک ــه هــای بامیه،پیاز،ســیرو... در بی ــت وکشــت گون رطوب

ــه شــده اســت. مهاجــرت معکــوس در منطق

8( آشنایی با قوانین ومقررات منابع طبیعی 
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قربانعلی صادق 

 مرتعدار منونه 
 مناطق باالی

 400 میلی مر بارندگی

استان/ شهرستان: اردبیل/ سوار

سطح تحصیالت:  سیکل 

سن: 74

شــاخص اصلــی:  اجــرای کلیــه مــوارد در طــرح از جملــه حفاظــت، احیا،کاهــش دام، 

ایجــاد اشــتغال پایــدار و کاشــت گونه هــای دارویــی بــرای افزایــش درآمــد

 

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 1000 هکتار- 1

رعایت کامل زمان ورود و خروج دام به عرصه و رعایت تعداد دام مجاز در طرح- 2

استخدام قرقبان و حضور مستمردر عرصه- 3

قرق در سطح 500 هکتار از عرصه و کنرل کامل آتش سوزی در سطح  طرح- 4

ــا - 5 ــکاری مســتمر ب ــاط و هم ــی و ارتب ــی- ترویج ــای آموزش ــت در کالس ه رشک

کارشناســان اداره منابــع طبیعــی شهرســتان واداره کل منابــع طبیعــی اســتان

کاشــت گیاهــان دارویــی کاپاریــس بــرای افزایــش درآمدهــای جانبــی بــه منظــور - 6

کاهــش تعــداد دام

ایجاد اشتغال پایدار و پراکنش مناسب آبشخور ها در سطح طرح- 7

 بیمه منودن مرتع- 8
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عظیم بردی 
حسن قاسمی

مرتعدار منونه مناطق 
با بارندگی 400- 200 میلی مر

استان/ شهرستان: گلستان / آق قال

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 40

شاخص اصلی:  اجرای کلیه موارد در طرح از جمله حفاظت، احیا، 

کاهش دام و ایجاد اشتغال پایدار 

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 1000هکتار- 1

رعایت کامل زمان  ورود و خروج دام به عرصه و رعایت تعداد دام مجاز در طرح- 2

مدیریت بهره برداری در عرصه ،عضو تعاونی،رهرب محلی- 3

بوته کاری،بذر پاشی،به منظور غنی سازی مرتع- 4

رعایــت پراکنــش مناســب دام هــای بهــره بــرداران درعرصــه بــه منظــور جلوگیــری - 5

از تراکــم دام و تخریــب عرصــه بــا توجــه بــه رشایــط منطقــه

قرق در سطح 500 هکتار از عرصه - 6

ــا - 7 ــکاری مســتمر ب ــاط و هم ــی و ارتب ــی- ترویج ــای آموزش ــت در کالس ه رشک

کارشناســان اداره منابــع طبیعــی شهرســتان و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان

بیمه منودن مرتع- 8

نصب پانل خورشیدی به منظور کاهش تخریب عرصه - 9
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محمد رمضانی 

مرتعدار منونه در مناطق 
با بارندگی کمر از 200 میلی 

مر 

استان/ شهرستان: خراسان جنوبی / طبس

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 59

شاخص اصلی:  اجرای کلیه موارد در طرح از جمله حفاظت،

احیا، کاهش دام و ایجاد اشتغال پایدار 

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 7900هکتار- 1

رعایت کامل زمان  ورود و خروج دام به عرصه و رعایت تعداد دام مجاز در طرح- 2

مدیریت بهره برداری در عرصه ،عضو تعاونی،رهرب محلی- 3

رعایــت پراکنــش مناســب دام هــای بهــره بــرداران درعرصــه بــه منظــور جلوگیــری - 4

از تراکــم دام و تخریــب عرصــه بــا توجــه بــه رشایــط منطقــه

قرق در سطح 7900 هکتار از عرصه - 5

ــا - 6 ــکاری مســتمر ب ــاط و هم ــی و ارتب ــی- ترویج ــای آموزش ــت در کالس ه رشک

کارشناســان اداره منابــع طبیعــی شهرســتان و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان

بیمه منودن مرتع- 7

 انجام تعهدات احیایی بیشر از طرح و بذر پاشی در سطح 2000 هکتار- 8
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میثم امیر حیدری 

بهره بردار منونه
 محصوالت  فرعی

 جنگل و مرتع 

استان/ شهرستان: جنوب کرمان / جیرفت 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس 

سن: 32

شاخص اصلی:  

1- رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه

2- اجرای صحیح اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه

3- رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری محصول

شاخص ها:

رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه- 1

اجرای صحیح و اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه- 2

رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری ازمحصول- 3

ایجاد اشتغال دائم و پایدار- 4

رشکــت در کالس آموزشــی – ترویجــی و همــکاری مــداوم بــا اداره منابــع طبیعــی - 5

شهرســتان و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان

اســتفاده از توصیه هــای کارشناســان در ارتبــاط بــا نحــوه تیــغ زدن گیــاه آنغــوزه و - 6

توجــه بــه حفــظ پایه هــای مناســب 

تشکیل رشکت تعاونی و قرارداد جهت صادرات- 7
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سیدمحمد 
حسینی نژاد

 مجری منونه پروژه 
 مشارکت مردمی 

تثبیت شن و بیابان زدایی

استان/ شهرستان: خراسان رضوی/بردسکن

سطح تحصیالت:  سیکل  

سن: 57

شاخص اصلی:  

 1- جلوگیری از حرکت شن های روان

 2- کنرل سیالب از طریق افزایش سطح پوشش گیاهی 

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 850 هکتاردر منطقه کانون بحران- 1

تجهیز ونوسازی اراضی - 2

آموزش روستائیان حاشیه نشین و تشویق به همکاری جهت امر بیابانزدایی- 3

اجرای بادشکن با گونه های تاغ، آتریپلکس، گز- 4

اشتغال 7  نفر دائم و 3000 نفر روز موقت - 5

ــت - 6 ــور مدیری ــه منظ ــه ب ــر قطع ــذاری ه ــاده و نام گ ــاد ج ــدی و ایج ــه بن قطع

آســان تر وکنــرل رشایــط

همکاری مستمر با اداره منابع طبیعی شهرستان و رشکت در کالس های آموزشی- 7
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حبیب اهلل برنا 

آبخیزدار مکانیک منونه

استان/ شهرستان: خراسان رضوی/بردسکن

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن: 65

شاخص اصلی:  

1- اجرای طرح آبخیزداری به منظورجلوگیری ازمهاجرت

 2- ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه

 3- کنرل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 20 هکتار - 1

همکاری مؤثر و مفید با مدیریت آبخیزداری- 2

رشکــت مؤثــر در کالس هــای آموزشــی- ترویجــی و همکاری مســتمر با کارشناســان - 3

منابــع طبیعی شهرســتان و اســتان

کاشت وحفاظت از گونه هایی داروئی آویشن،کلپوره،اسپند،کنگر،ریواس- 4

ایجاد بند خاکی،گابیونی، مالتی ،بتونی ، خشکه چین و....- 5

احــداث اســتخر ذخیــره آب بــا توجــه بــه رشایــط خشکســالی منطقــه و اســتفاده - 6

در رشایــط کــم آبــی

تشویق سایرین به منظور اجرای طرح های آبخیزداری - 7

کاشت زعفران در سطح 2.5 هکتار- 8

جلوگیــری ازمهاجــرت و ایجــاد اشــتغال بــرای بومیــان منطقــه و کنــرل ســیالب و - 9

افزایــش میــزان ذخایــر آب هــای زیر زمینــی 
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علی ملکوتی نژاد

آبخیزدار بیولوژیک منونه

استان/ شهرستان: خراسان رضوی / قوچان

سطح تحصیالت:  فوق دیپلم

سن: 54

شاخص اصلی:  

1- اجرای طرح آبخیزداری به منظور جلوگیری ازمهاجرت 

2- ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه 

3- کنرل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 10هکتار اراضی شخصی- 1

همکاری مؤثر و مفید با مدیریت آبخیزداری- 2

رشکــت مؤثــر در کالس هــای آموزشــی- ترویجــی و همکاری مســتمر با کارشناســان - 3

منابــع طبیعی شهرســتان و اســتان

کاشت گونه های مثمر مانند گردو،انگور،بادام و زرشک- 4

ایجاد بند خاکی،گابیونی، مالتی، بتونی و غیره- 5

احــداث اســتخر ذخیــره آب بــا توجــه بــه رشایــط خشکســالی منطقــه و اســتفاده - 6

در رشایــط کــم آبــی

تشویق سایران به اجرای طرح های آبخیزداری - 7

رهرب فنی و معتمد منطقه- 8

تشــکیل جلســه بــا دامــداران منطقــه وکاشــت گیاهــان داروئــی به منظــور کاهش - 9

دام در عرصــه
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غالم محمد 
ریگی کوته  

مدیر منونه 
بهره برداری از محصوالت 

فرعی جنگل و مرتع

استان/ شهرستان: سیستان وبلوچستان/ خاش

سطح تحصیالت:  بی سواد 

سن: 58

شاخص اصلی:  

1- رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه

2- اجرای صحیح اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه

3- رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری محصول

شاخص ها:

رعایت عملیات قرق و حفظ پوشش گیاهی منطقه- 1

اجرای صحیح و اصول عملیات اصالحی و احیای عرصه- 2

رعایت کامل اصول بهره برداری و جمع آوری ازمحصول- 3

ایجاد اشتغال دائم و پایدار- 4

رشکــت در کالس آموزشــی – ترویجــی و همــکاری مــداوم بــا اداره منابــع طبیعــی - 5

شهرســتان و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان

اســتفاده از توصیه هــای کارشناســان در ارتبــاط بــا نحــوه تیــغ زدن گیــاه آنغــوزه و - 6

توجــه بــه حفــظ پایه هــای مناســب 
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وحید غیاث

تولید کننده منونه صنوبر 

استان/ شهرستان: زنجان / زنجان 

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن: 41

شاخص اصلی:  

1- کاشت گونه های متناسب با منطقه بر اساس توصیه های تحقیقاتی

2- رعایت اصول پرورشی و مراقبتی

شاخص ها:

1( استفاده از گونه توصیه شده توسط بخش تحقیقات واجرا

2( رعایت فاصله کشت متناسب با گونه و هدف از تولید

3( اســتفاده از کودهــای حیوانــی و شــیمیایی بــر اســاس توصیــه کارشناســان بخــش 

تحقیقــات و اجــرا

6( رشکت در کالس های آموزشی- ترویجی قبل از رشوع فعالیت و درحال تولید

7( همکاری مؤثر و مستمر با اداره منابع طبیعی  شهرستان و اداره کل منابع طبیعی 

8( رعایت اصول فنی، مراقبتی و پرورشی و نبود آفات و بیامری در مزرعه

9( اطالعات کامل در ارتباط با مراحل رویشی درخت صنوبر

10(تشویق سایر افراد در منطقه به منظور تولید چوب 
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علی
ظاهری عبدوند

آبخیزدار مکانیک منونه

استان/ شهرستان: چهار محال وبختیاری/ کوهرنگ

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن: 43

شاخص اصلی:  

 1- اجرای طرح آبخیزداری به منظورجلوگیری ازمهاجرت

 2- ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه

 3- کنرل سیالب و افزایش میزان ذخایر آب های زیر زمینی منطقه

شاخص ها:

اجرای طرح در سطح 2000هکتار - 1

همکاری مؤثر و مفید با مدیریت آبخیزداری- 2

رشکــت مؤثــر در کالس هــای آموزشــی- ترویجــی و همکاری مســتمر با کارشناســان - 3

منابــع طبیعی شهرســتان و اســتان

ایجاد بند خاکی، گابیونی، مالتی، بتونی، خشکه چین و....- 4

تشویق سایرین به منظور اجرای طرح های آبخیزداری - 5

احداث استخر ذخیره آب- 6

کاشت گونه های جنگلی از قبیل زالزالک،گالبی وحشی، انجیر و سامق - 7

جلوگیــری از مهاجــرت و ایجــاد اشــتغال بــرای بومیــان منطقــه و کنــرل ســیالب و - 8

افزایــش میــزان ذخایــر آب هــای زیر زمینــی 
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11. کمیته فنی زیربخش آب و خاک و صنایع

11-1. سیامی آب و خاک و صنایع کشاورزی

اســتقالل کشــور از اهــداف محــوری انقــالب اســالمی اســت و دســتیابی بــه ایــن مهــم بــدون توجــه بــه تأمیــن مــواد غذایــی غیــر 

ممکــن مــی باشــد. منابــع آب و خــاک بــه عنــوان مهــم تریــن عوامــل تولیــد در بخــش کشــاورزی محســوب می شــوند و در کشــوری 

مثــل ایــران کــه بــا کمبــود منابــع آب مواجــه اســت، امــور زیربنایــی و حفــظ منابــع آب و خــاک و گســرتش صنایــع کشــاورزی یکــی 

از زیربخش هــای حیاتــی ایــن بخــش محســوب  مــی شــوند. بطــور کلــی فعالیت هــای آب و خــاک زیــر ســاخت های الزم را جهــت 

تولیــد و ارتقــاء بهــره وری آب و خــاک فراهــم مــی کنــد. فعالیت هــای معاونــت آب و خــاک و نیــز بخــش صنایــع کشــاورزی در 

ــی در  ــی باشــد. فعالیت هــای اصل ــی، اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی مطــرح م ــی چــون حــوزه فن حوزه هــای مختلف

زیربخــش شــامل دو فعالیــت آب و خــاک و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی مــی باشــد.

مهمرتیــن اهــداف فعالیت هــای معاونــت آب و خــاک عبارتنــد از: افزایــش راندمــان آبیــاری، حفاظــت کمــی و کیفــی منابــع آب و 

خــاک، افزایــش بهــره وری آب کشــاورزی و تقویــت امنیــت غذایــی در چارچــوب تولیــد و توســعه پایــدار 

مهم ترین فعالیت های آب و خاک در پروژه های زیر خالصه می شوند:

اجرای سامانه های نوین آبیاری با رویکرد آبیاری میکرو   )1

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی   )2

طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث جاده های دسرتسی بین مزارع  )3

طرح اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی  )4

انتقال آب بهینه کشاورزی )طرح انتقال آب با لوله(   )5

طرح مرمت و احیا قنوات و طرح های کوچک و زود بازده تأمین آب  )6

احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی   )7

طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری   )8
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جدول  30-  گزارش عملکرد طرحهای عمرانی آب و خاک منتهی به سال  1395

عملکرد کل طرح تا 
مقطع گزارش دهي ویژگی طرح عنوان طرح عنوان دفتر ف

ردی

601640 طرح های ملی احداث شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی-هكتار ساختامن 

شبکه های 

فرعی آبیاری و 

زهکشی

1

31319 ستاد احیاءدریاچه ارومیه استانی انتقال آب با لوله- كیلومر 2

807452 طرح های استانی پوشش انهار سنتی- هكتار 3

1043138 طرح های ملی احداث و بهسازی كانال های آبیاری عمومی- هكتار 4

633737 طرح های ملی تجهیز - تسطیح- یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی 

اراضی مدرن- هکتار

آب و خاک

5

183943 طرح های ملی زهکشی زیرزمینی 6

106146 طرح های ملی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزار-هكتار 7

653869 طرح های استانی تجهیز و نوسازی اراضی سنتی -هكتار 8

215253 طرح های ملی اجرای آب و خاك در عرصه  تشكلها 9

14494 طرح های استانی احداث جاده دسرسی- كیلومر 10

8727 طرح های استانی
طرحهای كوچك و زود بازده تامین آب )حجم آب تامین شده 

( - میلیون مر مكعب
11

27015 طرحهای ملی و استانی طرح احیا و مرمت قنوات ) كیلومر ( 12

118416 طرح رودخانه های مرزی )طرح های ملی ( 

احداث شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی-هكتار

ساختامن 

شبکه های 

فرعی آبیاری و 

زهکشی

13

24715 طرح انتقال آب به سیستان )طرح های ملی ( 14

295463
طرح شبکه های آبیاری جهاد نرص

)طرح های ملی(
15

207132
تجهیز و نوسازی اراضی مدرن جهاد نرص  

)طرح های ملی(
تجهیز و نوسازی اراضی مدرن- هکتار  

آب و خاک
16

197553 زهکشی زیرزمینی جهاد نرص  )طرح های ملی( زهکشی زیرزمینی 17

1700694 طرح های ملی اجرا ی سیستم های آ بیاری تحت فشار _ هكتار
توسعه سامانه 

های نوین آبیاری
18
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11-2. صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

 ارزش افزایــی فعالیت هــای بخــش کشــاورزی بــا ایجــاد 

ــن  ــردد. ای ــق می گ ــی محق ــی و تکمیل ــع تبدیل ــرش صنای و گس

ــره وری و  ــای به ــره ارزش و ارتق ــل زنجی ــات تکمی ــع موجب صنای

ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی را فراهــم می ســازند و توســعه 

صــادرات، افزایــش اشــتغال و کاهــش ضایعــات بخــش کشــاورزی 

بــا گســرش ایــن صنایــع بهبــود می یابــد. توســعه چنیــن صنایعــی 

در اقصــی نقــاط کشــور از جملــه در مناطــق روســتایی، در 

گســرش عدالــت اجتامعی،کاهــش مهاجــرت روســتایی و ایجــاد 

ــر واقــع مــی شــوند.  ــز مؤث ــدار روســتایی نی ــه توســعه پای زمین

رضورت ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلــی در توســعه پایــدار 

بخــش کشــاورزی عبارتنــد از:

خــام  افــزوده محصــوالت  ارزش  افزایــش  بــه  کمــک    )1

کشــاورزی بخــش  در  بهــره وری  بــردن  بــاال  و  کشــاورزی 

2(  دســتیابی بــه امنیــت غذایــی و کمــک بــه توســعه پایــدار 

بخــش کشــاورزی

3(  اســتفاده مناســب از منابــع، پتانســیل و امکانــات موجــود 

در بخــش کشــاورزی

4(  تأثیــر مثبــت در کاهــش ضایعــات محصــوالت خــام 

کشــاورزی

ــدار و تثبیــت اشــتغال موجــود  ــد پای 5(  ایجــاد اشــتغال مول

در بخــش کشــاورزی

6(  کمک به افزایش صادرات غیرنفتی

7(  تســهیل در دسرســی بــه توســعه پایــدار روســتاها و 

کمــک بــه رونــد کاهــش مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها

سیامی مکانیزاسیون 
امــروزه نقــش و جایــگاه مکانیزاســیون کشــاورزی در چرخــه 

ــه آن  ــد محصــوالت کشــاورزی امــری اســت کــه همــگان ب تولی

ــای کالن  ــواره در برنامه ه ــن رو هم ــد، از ای ــل دارن ــوف کام وق

ــی  ــته و حت ــرار داش ــزان ق ــر برنامه ری ــاورزی مدنظ ــش کش بخ

بخــش هــای صنعــت و خدمــات نیــز در برنامه هــای کالن خــود 

بــه ایــن مهــم توجــه ویــژه ای منوده انــد.

  گســره وســیع حضــور مکانیزاســیون کشــاورزی در چرخــه 

ــروری و  ــور و آبزی پ ــی، دام، طی ــی، باغ ــوالت زراع ــد محص تولی

ــور  ــه منظ ــع ب ــگل و مرت ــای جن ــور در عرصه ه ــن حض همچنی

حفاظــت، احیــاء، توســعه و بهره بــرداری مناســب و نیــز وظایفــی 

ــده  ــه عه ــی ب ــتای بیابان زدای ــا و در راس ــه بیابانه ــه در عرص ک

دارد، همــه و همــه بیانگــر وســعت و گســردگی مکانیزاســیون 

ــه  ــتیابی ب ــور آن دس ــدون حض ــالً ب ــه عم ــت ک ــاورزی اس کش

اهــداف هــر یــک از بخشــهای فــوق ناممکن اســت، لذا بــا دیدی 

ــه مکانیزاســیون  ــد ب ــاده بای ــر از یــک نه ــر و باالت وســیع و فرات

نگریســت و بواقــع بایــد بدانیــم، مکانیزاســیون پدیــده ای اســت 

کــه ســایر نهاده هــا را در اختیــار می گیــرد و موجبــات پایــداری 

تولیــد در بخــش کشــاورزی را فراهــم می منایــد، بعبــارت دیگــر 

مکانیزاســیون یکــی از راه هــای گــذر از کشــاورزی ســنتی و خــود 

ــا  ــدار اســت و مســلامً ب ــه کشــاورزی صنعتــی و پای معیشــتی ب

گذشــت زمــان و محدودیــت در منابــع، نهاده هــا و عوامــل تولید 

و افزایــش روزافــزون جمعیــت، نقــش و جایــگاه مکانیزاســیون از 

منــود بیشــری برخــوردار می گــردد. 

خوشــبختانه پــس از تشــکیل دولــت تدبیــر و امیــد و حضــور 
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ــی، در مســند  ــدس حجت ــای مهن ــاب آق ــرای آن جن ــر عمل گ وزی

وزارت جهــاد کشــاورزی، فضــای تعامــل و حضــور فعــال خــربگان 

ــری در  ــازی وتصمیم گی ــای تصمیم س و متخصصیــن در عرصه ه

ــا  ــه ب ــوی ک ــد بنح ــم آم ــاورزی فراه ــیون کش ــوزه مکانیزاس ح

اتــکاء بــه شایسته ســاالری و مبنظــور بهره گیــری از نقطــه نظــرات 

صاحبنظــران در فرآینــد سیاســت گذاری و برنامه ریــزی مبتنــی بر 

اســتفاده از خردجمعــی، ســتاد مکانیزاســیون کشــاورزی کشــور 

تشــکیل تــا بــا مشــارکت کلیــه معاونیــن محــرم وزیــر، مدیــران 

ارشــد وزارت متبــوع از کلیــه حوزه هــای تخصصــی، بخــش 

خصوصــی دســت اندرکار تولیــد و تأمیــن ماشــینهای کشــاورزی، 

ــاورزان  ــی و کش ــتم بانک ــی، سیس ــی و پژوهش ــز تحقیقات مراک

خــربه، ضمــن تاکیــد بر اهمیــت و رضورت توســعه مکانیزاســیون 

ــی در  ــذار و فرابخش ــرد اثرگ ــک رویک ــوان ی ــه عن ــاورزی ب کش

تولیــد، الزامــات و ابــزار توســعه آن و مشــکالت و محدودیتهــای 

ــارات  ــع و اعتب ــن مناب ــن تبیی ــد و ضم ــایی گردی ــه، شناس مبتالب

مــورد نیــاز، توســعه ایــن مهــم در دســتورکار قــرار گرفــت.

توســعه  اعتبــاری  خــط  راه انــدازی  راســتا  ایــن  در 

مکانیزاســیون کشــاورزی در نیمــه دوم ســال 1392، بــا اعتبــاری 

ــتاورد  ــن دس ــتی مهمری ــال را بایس ــارد ری ــغ 7500 میلی ــه مبل ب

هــم اندیشــی مســئولین و متولیــان امــور کشــاورزی دانســت و 

از آن بــه عنــوان یــک حامســه اقتصــادی نــام بــرد کــه بــا جــذب 

ــه توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی  ــی شــگرف در زمین آن تحول

در عرصه هــای مختلــف تولیــد ایجــاد گردیــد و رکــود از صنعــت 

ماشــینهای کشــاورزی رخــت بربســت و بایــد اذعــان کــرد 

ــته  ــول دوران گذش ــش در ط ــن بخ ــی از ای ــن حامیت ــه اینچنی ک

بی ســابقه بــوده اســت، عــالوه بــر آن بــا حامیــت وزیــر محــرم، 

خــط اعتبــاری دوم درابتــدای ســال 1393 نیــز بــا اعتبــاری بالــغ 

بــر 8000 میلیــارد ریــال و خــط اعتبــاری ســوم 1200 و چهــارم 

ــت .  ــداوم یاف ــارد ت ــغ 1500 میلی ــه مبل ب

ــره وری  ــردن به ــاال ب ــت ب ــا جه ــن رویکرده ــی از مهمری یک

ــور  ــع، دام، طی ــگل، مرت ــی، جن ــی، باغ ــوالت زراع ــد محص تولی

ــب  ــیون مناس ــتفاده از مکانیزاس ــد، اس ــداری تولی ــیالت پای و ش

ــد. ــی باش ــعه آن م ــود و توس ــاورزی و بهب کش

رویکردهــای اصلــی توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی کشــور 

عبارتنــد از:

توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی مبتنــی بــر توســعه پایــدار   
بخــش و در جهــت پایــداری تولیــد و حفــظ منابــع پایــه آب 

و خــاک

توسـعه مکانیزاسـیون مناسـب و متناسـب بارشایط اقتصادی،   
اجتامعـی و فرهنگـی بهـره برداران

توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی متناســب بــا وضعیــت   
اثــرات خشکســالی،  کاهــش  اقلیمــی کشــور در جهــت 

... و  رسمازدگــی 

توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی مبتنــی بــر روشــهای نویــن   
نظیــر کشــاورزی حفاظتــی، کشــت بــرروی پشــته هــای 

دامئــی، توســعه روشــهای کاهــش مــرصف بــذر، کــود، ســم، 

ــذار ــن و اثرگ ــهای نوی ــات و روش عملی

برخی مصادیق در این خصوص به رشح ذیل می باشد:

 مدیریــت آب: توســعه روشــهای کشــاورزی حفاظتــی، 
ــاری تحــت  تســطیح، کاشــت روی پشــته هــای دامئــی و آبی
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ــروری از آب  ــاء به ــار و ارتق فش

 مدیریت خاک: تغییر روشهای مرسوم به خاک ورزی حفاظتی
 مدیریت مرصف سـم: توسـعه روشـهای مناسـب سمپاشـی 
در راسـتای کاهـش مـرصف سـموم نظیر سمپاشـهای بـوم دار  

پشـت تراکتـوری، الکرواسـتاتیک، l.v u.l.v، توربینـی )زراعی 

و باغـی(، میکرونردار

ــر بذرپاشــی و شــیوه هــای  ــذر: تغیی  مدیریــت مــرصف ب
مرســوم بــذرکاری بــه بــذرکاری دقیــق

 مدیریــت مــرصف کــود: جایگزینــی کودپاشــی بــا کاشــت 
کــود و مــرصف مبتنــی بــر نیــاز کــودی

 مدیریت هزینه های تولید: 
 مدیریــت زمــان و انجــام مبوقــع عملیــات و مدیریــت 

ــری ــای کارگ ــه ه هزین

 مدیریــت مــرصف نهاده هــا و کاهــش هزینه هــای اضافــه 
مــرصف و مدیریــت عملیــات فرآینــد تولیــد، کاهــش 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 رضیب( 
 تناســب ارتقــاء رضیــب )تراکتــور و ســایر نیــرو محرکــه( و 

درجــه )ادوات و دنبالــه بندهــا( 

  توســعه مکانیزاســیون بخشــهای کمــر توســعه یافتــه 
)محصولــی و عملیاتــی( از جملــه  مکانیزاســیون محصــوالت 

ــه و... ــر برداشــت پنب ــی نظی ــی و عملیات ــج،  باغبان برن

2- توسعه کیفی: 

 ارتقاء فناوریهای نوین )نظیر جایگزینی بذرکارهای پنوماتیک 
به جای مکانیکی و مجهز به کودکار جهت کاشت کود زیر 

بذر، سمپاشهای بوم دار به جای النس دار و...(

فرآیند  در  آن  سهم  کاهش  و  فرسوده  ماشینهای  جایگزینی   
تولید )اعم از نیرو محرکه و ادوات(

 ارتقاء استانداردسازی ماشینهای کشاورزی
 اصالح ترکیب تراکتورها و دنباله بندها به صورت جامع 

 استفاده از سیستمهای کشاورزی دقیق همچون ماشینهای 
yield monitoring جریان متغییر و مجهز به

جهت  کشاورزی  مکانیزاسیون  توسعه  مرکز  جهت گیری 

دستیابی به توسعه کمی و کیفی در راستای موارد ذیل می باشد:

 توسعه روشهای پایدار
 حامیت از تولید داخلی، کار و رسمایه ایرانی و بومی سازی

در  ارزان  و  نهاده  کم  مکانیزاسیون  توسعه  از  حامیت   
راستای اقتصاد مقاومتی

 حامیت از فناوریهای نوین مکانیزاسیون کشاورزی
 حامیت از توسعه واحدهای حقیقی و حقوقی ارائه دهنده 
خدمات مکانیزاسیون )تشکلها، راننده گان حرفه ای، رشکتهای 

خدمات فنی و مهندسی، تعاونیهای تولید و ... (

 حامیت از رسمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
 حامیت از استاندارد سازی ماشینهای کشاورزی

 مدیریت منابع اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در راستای 
اولویت های تولیدی بخش 



نمونه های ملی زیربخش آب، 
خاک و صنایع کشاورزی
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حسن آزرده 

بهره بردار منونه 
 مشارکت کننده در اجرا، 

احداث و بهسازی سازه های 
آبیاری و زه کشی

استان / شهرستان:  آذربایجان غربی / مهاباد 

سطح تحصیالت: سیکل 

سن: 34 سال

عملکرد:

کاهش برداشت از حوزه آبی- 1

کاهش مرصف آب در اراضی تحت کشت - 2

شاخص ها:

1- رسمایه گذاری 150 میلیون ریال توسط خود کشاورز

2- رهرب فنی و معتمد محلی و مشارکت فعال در برنامه های ترویجی مشارکتی

3- ارتباط مستقیم با کارشناسان فنی و ترویجی

4- انتقال توصیه ها به سایر کشاورزان و پیرشو بودن

5- کاهش برداشت از حوزه آبی

6- آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول

7- هامهنگ کردن سایر کشاورزان جهت رسعت بخشیدن به عملیات اجرایی
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نوید ارجمند 

بهره بردار منونه
روش آبیاری موضعی

)زیر سطحی(

استان / شهرستان:  کرمان / زرند 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس  

سن: 51 سال

عملکرد:

1-افزایــش راندمــان آبیــاری و کارایــی مــرصف آب از طریــق مدیریــت صحیــح و 

اصولــی سیســتم آبیــاری 

2- شناخت و نگهداری صحیح سیستم آبیاری مورد استفاده

شاخص ها:

1-ارتبـاط مسـتمر بـا کارشناسـان بخـش هـای ترویـج و اجـرا در خصـوص مدیریـت 

صحیـح ) آبیـاری(.

2- توجه به مدیریت جامع باغ از جمله رعایت صحیح اصول آبیاری و تغذیه گیاه.

3- اجرای دور و ساعت آبیاری مطابق دفر چه  طراحی سیستم.  

4- مشـاوره بـا  کارشناسـان آبیـاری و رعایـت  نـکات مربـوط به نگهـداری و حفاظت 

ازسیسـتم تحت فشار.

5-  رعایت قطعه بندی آبیاری و کنرل و پایش قطره چکان ها به طور مستمر .

ـــه هـــای اجـــرای سیســـتم مشـــارکت  ـــه 50 درصـــد در هزین ـــب ب ـــردار قری ـــره ب 6- به

ـــرده اســـت. ک

7-پس از اجرای سیستم از برداشت آب از حوزه کاسته شده است.
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محمد
 حاجی محمدی

بهره بردار منونه
سیستم آبیاری کم فشار

استان / شهرستان:  خراسان رضوی

سطح تحصیالت:  سیکل

سن: 38 سال 

عملکرد:

1- افزایش قابل توجه راندمان آبیاری

2- مدیریــت صحیــح آبیــاری طبــق توصیه هــای فنــی کارشناســان طراحی، کارشناســان 

مدیریــت آب و خــاک و ترویج

شاخص ها:

1- رعایت رشایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار

2- کاهش برداشت آب از منابع آبی

3- سهیم بودن در رسمایه گذاری طرح

4-ایفای نقش مشارکتی و تسهیلگری در ساماندهی مدیریت منابع آبی منطقه خود 

5-رشکت در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با فعالیت های کشت 

6-توجه به دور صحیح آبیاری و نیاز آبی گیاه

7-اعامل مدیریت صحیح تغذیه گیاهی از طریق مشاوره  با کارشناسان 



سی و دومین دوره انتخاب و معرفی
منونه های ملی بخش کشاورزی

229

حمیدرضا خزاعی

بهره بردار منونه سیستم آبیاری 
ویل موو و قرقره ای

استان / شهرستان:  خراسان رضوی / تربت حیدریه

سطح تحصیالت:  دکری 

سن: 55 سال 

عملکرد:

1- بهره وری بیشر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد

ــرات  ــی تعمی ــار و توانای ــت فش ــاری تح ــامانه های آبی ــتگاهها و س ــناخت دس 2- ش

اولیــه آنهــا

شاخص ها:

 1- مدیریــت صحیــح آبیــاری طبــق توصیه هــای فنی کارشناســان طراحی، کارشناســان 

مدیریــت آب و خــاک و ترویج

2- رعایت رشایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار

3- افزایش قابل توجه راندمان آبیاری

4- کاهش برداشت آب از منابع آبی

5- پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن

6- سهیم بودن در رسمایه گذاری طرح

7- استفاده از تکنولوژی های نوین در مدیریت آبیاری
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محمود رهداری

 بهره بردار منونه از 
سیستم آبیاری موضعی نواری 

)نوار تیپ(

استان / شهرستان:  ایالم / چرداول

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن: 38 سال 

عملکرد:

1- مشارکت مناسب کشاورز در اجرای سیستم آبیاری 

2- مشــارکت در فعالیــت هــای آموزشــی و ترویجــی و ارتبــاط مســتمر بــا بخش های 

تحقیقــات ، اجــرا و ترویج

شاخص ها:

رعایت قطعه بندی آبیاری مطابق با طراحی انجام شده - 1

اصالح الگوی کشت جهت استفاده از محصوالت با نیاز آبی کمر - 2

بهره برداری و نگهداری مناسب از سیستم آبیاری - 3

کودآبیاری مناسب در سیستم آبیاری- 4

مدیریــت صحیــح آبیــاری طبــق توصیه هــای فنی کارشناســان طراحی، کارشناســان - 5

مدیریــت آب و خــاک و ترویــج )آبیــاری مبوقــع و بــه اندازه(

کاهش برداشت آب از منابع آبی- 6
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عرب علی رودباری 

بهره بردار منونه روش آبیاری 
موضعی )روسطحی(

استان / شهرستان:  قزوین /  قزوین

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن: 78 سال 

عملکرد:

 استفاده بهینه و مدیریت صحیح سیستم آبیاری تحت فشار- 1

ــت آب و - 2 ــا مدیری ــول ب ــت محص ــود کیفی ــرصف آب و بهب ــی م ــش کارای افزای

ــاه ــه گی تغذی

شاخص ها:

کاهش برداشت از حوزه آبی پس از اجرای سیستم آبیاری- 3

رعایت دور و ساعت آبیاری مطابق با طراحی مشاور- 4

رعایت قطعه بندی صحیح آبیاری - 5

رسویس و نگهداری صحیح سیستم آبیاری از جمله فیلرها  - 6

پی گیری فعال در اجرای سیستم و پیش قدم بودن در آن- 7

ــق کوددهــی و برخــی - 8 ــق انجــام دقی ــی زیســت محیطــی از طری کاهــش آلودگ

ــق سیســتم   ســموم از طری

افزایش راندمان آبیاری بعد از اجرای سیستم تحت فشار- 9
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ابوالقاسم سلطانی 

بهره بردار منونه
نگهداری و بهره برداری از قنوات

استان / شهرستان:  خراسان جنوبی 

سطح تحصیالت:  دیپلم  

سن: 42 سال 

عملکرد:

1- دارای فعالیت اجتامعی بعنوان مسئول گروه و معتمد محلی

2- مشارکت در فعالیت های ترویجی

شاخص ها:

1- بکار گیری توصیه های فنی کارشناسان کشاورزی

2- انجام عملیات مرمت و بازسازی قنات به صورت شخصی

3- استفاده از روشهای نوین و مصالح جدید در امر مرمت و قنوات

 4- مشارکت به صورت مالی و فیزیکی در مرمت و نگهداری و بهره برداری

5- حفاظت و بهره برداری و نگهداری مطلوب از سازه قنوات

6- دارای تشکل بهره برداری ثبت شده

7- ایجاد ارتباط الزم با مراکز خدمات و مدیریت های جهاد کشاورزی
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ابوالقاسم قاسمی

بهره بردار منونه در بهره برداری 
و نگهداری در طرح انتقال آب 

با لوله

استان / شهرستان:  خراسان رضوی / خلیل آباد

سطح تحصیالت:  ابتدایی  

سن:60 سال 

عملکرد:

1-کاهش برداشت از حوزه آبی

2-مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و ترویجی و تسهیلگری روستایی 

شاخص ها:

1- آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول

2- رهرب فنی و معتمد محلی

3- انتقال توصیه های فنی به سایر کشاورزان

4- رشکت در کالسهای آب و خاک

5- بکارگیری توصیه های فنی و مددکار ترویجی بودن

6- ترمیم و نگهداری خط لوله

7- توجه به تغذیه تلفیقی گیاه از جمله کاربرد صحیح کودهای حیوانی
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رضا علی عزیزی 
کمندانی

بهره بردار منونه
در بهره برداری و نگهداری از 
سازه ها و تأسیسات آبیاری و 

زهکشی

استان / شهرستان:  اصفهان / اصفهان  

سطح تحصیالت:  بی سواد

سن:67 سال 

عملکرد:

1- مشارکت فعال در فعالیت های روستا و همکاری نزدیک با کارشناسان بخش

2-کاهش برداشت از حوزه آبی پس از اجرای طرح

شاخص ها:

1- مشارکت فعال در برنامه های ترویجی و آموزشی مشارکتی

2- مدیریت صحیح آبیاری بر طبق توصیه های کارشناسی

3- پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن

4- رشکت فعال در کالسهای آموزش روشهای صحیح آبیاری

5- افزایش کارایی مرصف آب در مزرعه تحت رسپرستی طی سنوات گذشته

6- توجه به مشارکت فعال در نگهداری از سازه های ابیاری 

7- ایفای نقش تسهیلگر در فعالیت های مشارکتی روستا
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مرتضی لرستانی 

بهره بردار منونه 
مدیریت آبیاری بارانی کالسیک 

ثابت

استان / شهرستان:  کرمانشاه / کرمانشاه 

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:66 سال 

عملکرد:

1- بهره وری بیشر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد

ــه هــای  ــه توصی 2-مشــارکت فعــال در برنامــه هــای آموزشــی ترویجــی و توجــه ب

کارشناســی

شاخص ها:

1- شناخت دستگاه ها و سامانه های آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه آنها

2- مدیریــت صحیــح آبیــاری طبــق توصیه هــای فنــی کارشناســان طراحی، کارشناســان 

مدیریــت آب و خــاک و ترویج

3- افزایش قابل توجه راندمان آبیاری

4-کاهش برداشت از حوزه آبی پس از اجرای سیستم 

5- پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح

6-انجام قریب به نیمی از رسمایه گذاری اجرای طرح توسط بهره بردار

7-توجه به مدیریت جامع در بهره برداری از منابع آب و خاک و تغذیه گیاه
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حمید مبارکی

بهره بردار منونه سیستم آبیاری  
بارانی )سنر و لینیر(

استان / شهرستان:  کردستان / دهگالن  

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن:33 سال 

عملکرد:

1-افزایش راندمان آبیاری به 80 درصد و کاهش برداشت آب از حوزه

2- مشارکت فعال در برنامه های ترویجی و به کارگیری توصیه های کارشناسی

شاخص ها:

1-اجرای دور و زمان آبیاری مطابق دفرچه طراحی سیستم 

2-مدیریت و نگهداری سیستم طبق استانداردهای طراحی اعالم شده

3-توجه به نیاز آبی گیاه و توصیه و مطالعات انجام شده  

4-کاهــش برداشــت از حــوزه و رصفــه جویــی بیــش از 4000 مــر مکعــب در هکتــار 

پــس از اجــرای سیســتم 

5- دارا بودن تحصیالت آبیاری و کاربرد آن در مدیریت مزرعه  

6- پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن
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بیالل مهربانی

بهره بردار منونه
تجهیز، نوسازی و

یکپارچه سازی اراضی

استان / شهرستان:  همدان 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس 

سن:34 سال 

عملکرد:

1- فعالیت های مشارکتی و تسهیلگری ترویجی

2- رهرب فنی عملیات یکپارچه سازی اراضی 

شاخص ها:

1- استفاده از سیستم های نوین آبیاری

2- کاهش میزان آب مرصفی

3- افزایش کارایی مرصف آب

 4- مدیریت بهینه اراضی تحت رسپرستی
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حسن 
اصفهانی نژاد 

مدیر منونه
تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی 

اراضی

استان / شهرستان:  قم / قم 

سطح تحصیالت:  سیکل

سن: 59 سال

عملکرد:

1-اجرای  عملیات یکپارچه سازی در اراضی تحت مالکیت 

ــر مکعــب  ــرم در م ــه 1/6 کیلوگ ــدم از 5/. ب ــی مــرصف آب را در گن 2- کارای

ــش داده اســت. افزای

شاخص ها:

ــب در  ــه 5000 مرمکع ــار ب ــب در هکت ــدم را از 7000 مرمکع ــی گن 1- آب مرصف

ــت. ــش داده اس ــار کاه هکت

2- عملکــرد محصــول گنــدم در اراضــی خــود را از 3/5 تــن در هکتــار بــه 8 تــن در 

هکتــار افزایــش داده اســت.

3- رشکت مؤثر در فعالیت های آموزشی و ترویجی

4- ارتباط مستمر و مؤثر با کارشناسان ترویج بخشهای اجرایی
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اختیار مردانه

بهره بردار منونه سیستم آبیاری 
ویل موو و قرقره ای 

استان / شهرستان:  اردبیل / بیله سوار 

سطح تحصیالت:  لیسانس  

سن: 56 سال

عملکرد:

1- بهره وری بیشر و بهینه از آب از نقطه نظر تولید و عملکرد

2- مشــارکت فعــال در برنامــه هــای آموزشــی و ترویجــی و به کار گیــری 

توصیه هــای تحقیقاتــی

شاخص ها:

1- شناخت دستگاه ها و سامانه های آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه آنها

2- مدیریــت صحیــح آبیــاری طبــق توصیه هــای فنــی کارشناســان طراحی، کارشناســان 

مدیریــت آب و خــاک و ترویج

3- رعایت رشایط و موازین محیط زیست و توجه به توسعه پایدار

4- افزایش قابل توجه راندمان آبیاری

5- کاهش برداشت آب از منابع آبی

6- پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن

7- عدم توسعه نامطلوب سطح زیرکشت و در مقابل افزایش تولید محصول
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ابوالقاسم چوپان

مدیر منونه بهره برداری،
نگهداری و مشارکت

در طرح انتقال آب با لوله

استان / شهرستان:  خراسان جنوبی / پیرشویه

سطح تحصیالت:  ابتدایی

سن: 47

عملکرد:

1- مشارکت در امور اجرا

2- رسمایه گذاری 484 میلیون ریال توسط خود کشاورز

شاخص ها:

1- کاهش برداشت از حوزه

2- طول لوله گذاری 4000 مر پلی اتیلن 

3- رهرب فنی ، معتمد محلی و مشارکت در فعالیت های ترویجی مشارکتی

4- بکارگیری توصیه های فنی  

5- پیگیری جدی و فعال در اجرای طرح و پیشقدم شدن

6- رشکت در فعالیت های آموزشی و ترویجی

7- آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول
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عبداهلل خلیفه

مدیر منونه بهره برداری و 
نگهداری 

از سازه ها و تأسیسات 
آبیاری و زهکشی

استان / شهرستان: فارس / مرودشت  

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن: 57 سال 

عملکرد:

ــره  ــت به ــه هــای مشــارکتی و ترویجــی در جه ــال در برنام 1- مشــارکت فع

ــاری   ــرداری از ســازه هــای آبی ب

2- استفاده از آب آبیاری به صورت حجمی و متناسب با کشت 

شاخص ها:

 1- مشــارکت در بهــره بــرداری و نگهــداری از تأسیســات آب وآبیــاری بــا عضویــت 

در تشــکلها

2- تهیه برنامه نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توسط بهره برداران 

ــداری از  ــرداری و نگه ــره ب ــوص به ــی در خص ــدی و بازرس ــه زمانبن ــه برنام 3- تهی

ــرداران  ــره ب ــط به ــات توس تأسیس

4- برنامه ریزی براساس طرح زراعی یا باغی توسط بهره برداران

5- جهت دهی آب رصفه جویی شده در راستای کاهش برداشت از حوزه

6- افزایش کارآیی مرصف آب 

7- برنامه ریزی براساس طرح بهره بردرای از سازه ها توسط بهره برداران
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رضا سیاهی بیرق 

مدیر منونه بهره برداری و 
نگهداری از سازه ها و تأسیسات 

 آبیاری و زهکشی

استان / شهرستان:  آذربایجان رشقی / تربیز  

سطح تحصیالت:  پنجم ابتدایی

سن: 61 سال 

عملکرد:

1-  مشارکت فعال در مدیریت بهره برداری

2- احداث 6000 مر کانال با ظرفیت 20 لیر در ثانیه

شاخص ها:

1- آبیاری کامل سطح موجود و افزایش عملکرد محصول

2- رسمایه گذاری 170 میلیون ریال توسط خود کشاورز

3- مدیریت صحیح آبیاری

4- رشکت فعال در برنامه های آموزشی روشهای صحیح آبیاری

5- مشارکت در مدیریت بهره برداری و ترمیم و مرمت کانال آبیاری

6- رهرب فنی –  متعمد محلی
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عباس 
صابر ماهانی

مدیر منونه مشارکت کننده 
در  اجرا، احداث و بهسازی 
سازه های آبیاری و زهکشی

استان / شهرستان:  کرمان / ماهان 

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:65 سال 

عملکرد:

1- مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و ترویجی و مشارکتی 

2- مشارکت مالی بیش از 30 درصد در اجرای تأسیسات آبیاری

شاخص ها:

1- مدیریــت صحیــح آبیــاری طبــق توصیه هــای فنی کارشناســان طراحی ، کارشناســان 

مدیریــت آب و خــاک و ترویــج ) آبیــاری مبوقــع و بــه انــدازه (

2- پیگیری جدی و فعال در جهت اجرای طرح و پیشقدم شدن

3- رشکت فعال در کالسهای آموزش روشهای صحیح آبیاری

4-کاهش مرصف آب بعد از اجرای طرح 

5- آبیاری کامل مطابق با نیاز آبی به همراه کاهش برداشت از حوزه

6-اجرای مدیریت مناسب کشت 
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شهاب یزدی
)شرکت گل بید سامن(

مدیر واحد منونه
صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی

استان / شهرستان:  همدان / مالیر 

سطح تحصیالت:  لیسانس 

سن: 35 سال 

عملکرد:

1- تولید ساالنه بیش از 800 تن انواع ترشی و شوری 

2- توجه مناسب به کیفیت محصول تولیدی  

شاخص ها:

1- ایجاد اشتغال دائم و فصلی بیش از 50 نفر در منطقه 

2- دارا بودن تجربه کاری در خانواده و توسعه و به روز کردن فعالیت 

3- دارا بودن بخش آزمایشگاهی فعال در کنرل کیفیت  محصول 

4- آموزش کارکنان از طریق دوره های مرتبط 

5- دارا بودن تنوع در محصوالت تولیدی
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بهرام
حاجی کریمی لو

)شرکت گلین لواشک(

مدیر واحد منونه
صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی

استان / شهرستان:  الربز / فردیس

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن:73 سال 

عملکرد:

1- تولیــد انــواع لواشــک و میــوه فــراوری شــده از محصــوالت کشــاورزی متنوع 

منطقــه بــا کیفیــت بــاال و بــدون مــواد نگهدارنده 

2- ایجــاد کشــش بــازار و قیمــت رقابتــی بــرای محصــوالت باغــی و جلوگیــری 

از ضایعــات محصــوالت  

شاخص ها:

1- ایجاد اشتغال دائم و فصلی مولد برای  بیش از 200 نفر در منطقه 

2- رعایــت رشایــط مناســب تولیــد و اســتفاده از خطــوط مکانیــزه متناســب بــا تولیــد 

و حفــظ کیفیــت محصول 

3- بهره گیری صحیح از روشهای بهینه مرصف انرژی

4- دارا بودن برند حالل و صادرات به کشورهای اروپایی و مسلامن

5-دارا بودن آزمایشگاه فعال و کنرل کیفی مستمر محصوالت 

6- نگهداری صحیح و اصولی محصوالت طی دوره تولید تا ارسال به بازار 

7- دارا بودن بخش تحقیق و توسعه کارآمد 

8- حفظ کیفیت تولید و تولید محصول سامل طی دوره فعالیت در بخش 
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علی رضا نبی

مدیر واحد منونه 
صنایع تبدیلی 

و تکمیلی باغی

استان / شهرستان:  خراسان رضوی / مشهد 

سطح تحصیالت:  دکری 

سن:49 سال 

عملکرد:

1- تولید تخصصی انواع فراورده های زیتون  

ــم  ــت ترمی ــدی جه ــد تولی ــدار در واح ــالق م ــت اخ ــری مدیری ــه کار گی 2- ب

اجتامعــی   آســیب های 

شاخص ها:

رعایــت رشایــط خــوب تولیــد از جملــه طراحــی و ســاخت دســتگاههای متناســب - 1

 )GMP(  بــا رشایــط تولیــد

دارا بودن برنامه های مطالعاتی و بخش تحقیق و توسعه کارآمد  - 2

ایجاد اشتغال مولد برای بیش از 110 نفر - 3

بهره گیری از روشهای اصالح مرصف انرژی  - 4

توجه به تنوع تولید و کیفیت محصوالت - 5

توجه به آموزش مستمر پرسنل خصوصاً کارگران واحد- 6

ایجاد برنامه های حامیتی و  انگیزشی برای پرسنل تحت رسپرستی - 7
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مهران سیدی راد
)شرکت کاله(

مدیر واحد منونه
صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی

استان / شهرستان:  تهران / شهریار 

   سطح تحصیالت:  لیسانس   

   سن:   58 سال 

   عملکرد:   

1- تولید فرآورده های لبنی 

2- بهره گیری از تجهیزات مناسب و متام اتوماتیک در تولید     

شاخص ها:

- دارا بودن محصوالت جدید و توجه به بازارهای هدف صادراتی   

2- دارا بودن برنامه های مطالعاتی و بخش تحقیق و توسعه کارآمد  

3- ایجاد اشتغال مولد در منطقه   

4- بهره گیری از روشهای اصالح مرصف انرژی  
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فرود یداللهی
)شرکت فرادانه( 

مدیر واحد منونه
صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی

استان / شهرستان:  چهارمحال و بختیاری / شهرکرد

سطح تحصیالت:  دکری

سن: 48 سال 

عملکرد:

1- تولید ساالنه بالغ بر 100000 تن خوراک آبزیان  

2- ایجاد اشتغال برای 200 نفر در منطقه

شاخص ها:

1-  دارا بودن گواهی های کیفیت در تولید محصوالت  

2- رشکت کارکنان در دوره های آموزشی مرتبط 

3- رسمایه گذاری شخصی بدون استفاده از تسهیالت دولتی 

4- دارا بودن صادرات طی سه سال گذشته 
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علیرضا نعمتی
)شرکت قزل پروتئین( 

مدیر واحد منونه
صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی

استان / شهرستان:  کردستان / قروه

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن: 38 سال  

عملکرد:

1- تولید ساالنه بالغ بر 3000 تن ماهی بسته بندی تازه و منجمد  )قزل آال(

2- ایجاد اشتغال مولد در منطقه و کمک به توسعه روستا    

شاخص ها:

1- صادرات محصوالت تولیدی به کشورهای همسایه   

2- فعال بودن واحد در متامی سال در زمینه تولید محصوالت شیالتی 

3- دارا بودن تنوع تولید  

4- برنامه ریزی برای تولید محصول جدید از طریق مطالعات تحقیق و توسعه 
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امیرحسین 
رمضانی

)شرکت پرستو(

مدیر واحد منونه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی

استان / شهرستان:  مازندران / قائم شهر  

سطح تحصیالت:  لیسانس

سن: 52 سال

عملکرد:

1- تولید ساالنه بالغ بر 13550تن گوشت مرغ و فراورده های آن  

2- کشــتارگاه طیــور  و واحــد قطعــه بنــدی و  فــراوری مکانیــزه بــرای تولیــد 

محصــوالت بــا کیفیــت بــاال  

شاخص ها:

1- دارا بودن گواهی های کیفیت ملی و بین املللی در تولید محصوالت  

ــردن کمــی و کیفــی  ــه ک ــوی در جهــت بهین ــق و توســعه ق 2- داشــنت بخــش تحقی

ــدی محصــوالت تولی

3- بهره گیری صحیح و کارآمد از روشهای بهینه سازی  مرصف انرژی 

4- دارا بــودن نیــروی متخصــص  و آزمایشــگاهی قــوی و اســتفاده از خدمــات 

آزمایشــگاههای معتــرب همــکار

5- توجه ویژه به تولید کیفی و حفظ کیفیت محصوالت و پایش مداوم محصوالت 

6- ایجاد اشتغال مولد برای بیش از 200 نفر به طور دائم 

7- دارا بودن زنجیره تولید و به تبع آن تولید کیفی و اقتصادی در بازار

8- صادرات محصوالت تولیدی به 5 کشور منطقه

) GMP( 9- دارا بودن رشایط خوب تولید
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مجید نوایی
)شرکت خزر الکتریک(

مدیر واحد منونه 
 تولید ماشین آالت، ادوات و 

تجهیزات کشاورزی 

استان / شهرستان: مازندران / آمل 

سطح تحصیالت:  فوق لیسانس  

سن: 55 سال 

عملکرد:

ــی ،  ــع تبدیل ــاورزی و صنای ــتگاه ها و اداوات کش ــاخت دس ــی و س 1- طراح

ــی و .... ــی و مرغ ــی و فضــوالت دام ــواد غذای ــن هــای م ــواع خشــک ک ان

2- تولید تجهیزات و ادوات کشاورزی با کیفیت باال 

شاخص ها:

 1- کسب گواهی های ملی و بین املللی در تولیدات 

2- دارا بودن گواهی تأیید مرکز آزمون ماشینهای  کشاورزی برای دستگاههای تولیدی

3- عضویت در اتاق بازرگانی ایران و چین –ایران و هلند –ایران و قزاقستان 

4- صادرکننده منونه تجهیزات کشاورزی طی  4 سال پیاپی

5- دارا بودن شبکه خدمات پس از فروش علمی و کارآمد 

6- جزء رشکت های دانش بنیان کشور 

7- ارتباط مستمر و مؤثر با کارشناسان ترویج و بخشهای اجرایی

8- دارا بــودن بخــش تحقیــق و توســعه قــوی و توجــه بــه نیازهــای کشــور بــا رویکــرد 

تحلیــل نیازهــای مناطــق مختلف کشــور
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   استان / شهرستان:  تهران / رباط کریم  

   سطح تحصیالت:  لیسانس

   سن: 52 سال

   عملکرد:   

1- مدیریت مناسب و کارآمد در واحد سازنده ادوات کشاورزی 

2- تولید دستگاههای بوجاری متناسب با نیاز بخش

شاخص ها:

تولید دستگاههای بوجاری بذر گندم 5 و 1.5 تن در ساعت - 1

تولید دستگاههای بوجاری گراویتی- 2

دارا بودن گواهی تایید مرکز آزمون کشاورزی برای دستگاههای تولیدی- 3

ارتباط مستمر و موثر با کارشناسان ترویج و. بخشهای اجرایی- 4

حمیدرضا قاسمی
)شرکت رام صنعت بهاره(

مدیر واحد منونه
 تولید ماشین آالت، ادوات و 

تجهیزات  کشاورزی 
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نادر عطابخش

رشکت منونه خدمات
مکانیزاسیون کشاورزی

استان / شهرستان:  خراسان رضوی / نیشابور 

سطح تحصیالت:  دیپلم

سن: 52 سال 

عملکرد:

1-  مدیریت مناسب واحد جهت خدمت رسانی مطلوب  به بهره برداران

2-  اولویت استفاده از ادوات و دستگاه های خاک ورزی حفاظتی

شاخص ها:

1- ارائــه مشــاوره و راهنامیــی بهــره بــرداران در خصــوص اســتفاده از روشــهای نویــن 

کشــت ) کشــت مســتقیم و کــم خاکــورزی (

2-همکاری و اجرای دقیق توصیه های کارشناسان اداره مکانیزاسیون شهرستان 

ــه اجــرای طرحهــای  ــی در زمین ــا و ادارات دولت ــا ارگانه 3-تعامــل و همــکاری الزم ب

تحقیقــی وترویجــی 

4-پوشش مناسب خدمات مکانیزاسیون به بیش از 6000 هکتار از اراضی منطقه 

5-  مشارکت در فعالیت های منایشگاهی ادوات کشاورزی منطقه 

ــر  ــرای دسرســی به ــی ب ــت جغرافیای ــه لحــاظ موقعی ــت ب ــکان مناســب رشک 6- م

بهره بــرداران 

مطابــق  کشــاورزی  اداوات  و  دســتگاه  تنظیــامت  و  نگهــداری  و  رسویــس   -7

اســتانداردهای ارائــه شــده توســط بخــش هــای اجرایــی 
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بخش پژوهش و فناوری 
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مؤسسه تحقیقات 
علوم دامی کشور

مؤسسات پژوهشی برتر

مهمرین دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در 3 سال گذشته:

1-  راه انــدازی بزرگریــن طــرح ســنتز نــژاد بــز شــیری در کشــور ویــژه مناطــق معتــدل و 

رسدســیر بــه ظرفیــت 2000 راس بــز مولــد بــا هــدف افزایــش تولیــد شــیر بــز نــژاد بومــی 

بــه بیــش از 600 کیلوگــرم در ســال و افزایــش دوقلوزایــی بزهــا بــه میــزان 50 درصــد در 

سیســتمهای پــرورش روســتایی و عشــایری بــا رسمایــه گذاری بخــش غیردولتی در مؤسســه

2- دســتیابی و واگــذاری دانــش فنــی تولیــد خــوراک دام از پســامندهای رسشــاخه 

نیشــکر توســط محققیــن مؤسســه و راه انــدازی خــط تولیــد خــوراک دام توســط بخــش 

غیردولتی)رشکــت رسمایــه گــذاری جهــاد نــرص( بــا ظرفیــت تولیــد بالقــوه یــک میلیــون 

تــن خــوراک دام بــا ارزش غذایــی مناســب بــرای انــواع نشــخوارکنندگان کوچــک و بــزرگ

 3- طراحــی و رشوع اجــرای برنامــه هــای کالن در زمینــه اصــالح نــژاد بز،گوســفند، 

ــی  ــهای غیردولت ــذاری بخش ــه گ ــا رسمای ــوره ب ــیری و گاو دو منظ ــر ش ــون، ش بوقلم

4-  نوســازی و تجهیــز ایســتگاه ملــی گاودشــت بــه عنــوان بزرگریــن ســایت تحقیقــات 

علــوم دامــی در شــامل کشــور  بــا هــدف تحقیــق، توســعه و ترویــج یافتــه های پژوهشــی 

در زمینــه معرفــی و ســنتز نــژاد گاو دو منظــوره، گوســفند شــیری- گوشــتی و تحقیــق و 

توســعه کشــت علوفــه پائیــزه مناســب اقلیــم معتــدل و مرطــوب شــامل کشــور 









وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


