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 «ریزی کشور، علم و اقتصاد استهای برنامهدر ردیف اول اولویت»

 "مقام معظم رهبری"

 پیشگفتار

خیز های حاصلمناطق مستعد کشاورزی و باغداری، با توجه به وجود منابع کافی آب و زمینایران یکی از 

های های کشت و صنعت و دامپروری این است که با استفاده از روشباشد، هدف اصلی از تشکیل مجتمعمی

ای زراعی، هو ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی نسبت به تولید فرآوردهمکانیزه و فنون پیشرفته کشاورزی 

های بسیار قوی موجود در بنابراین با توجه به پتانسیل باغی، دامی و شیالتی بر پایه سازوکار بازار اقدام نمایند.

های مناسب در مجموعه قرارگاه سازندگی بخش کشاورزی و همچنین نیاز کشور و به واسطه زیرساخت

به حضور حداکثری در عرصه کشاورزی و تقویت خاتم االنبیاء )ص( و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 

و  این بخش در سیستم سپاه پاسدارن انقالب اسالمی و ورود قرارگاه جهت مشارکت در بخش کشاورزی

های کشت و صنعت در افزایش تولید محصوالت راهبردی کشاورزی و ایجاد سودآوری تاسیس مجتمع

تحت فشار و های نوین آبیاری با استفاده از سیستمحداکثری، تالش در افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی 

های نوین زراعی از جمله با استفاده از تکنولوژی ای، افزایش تولید در واحد سطحهای توسعهاجرای طرح

های سربار تولید، ایجاد صنایع تبدیلی ورزی و کاهش هزینهمناسب خاک مصرف بهینه کود و آب و عملیات

و کشور با همکاری حصوالت زراعی، دامی و باغی و ایجاد رونق در اقتصاد منطقه و تکمیلی و فرآوری م

گذاری مشترک و تمرکز بر صادرات و ایجاد مالی و ایجاد سرمایههای داخلی در ابعاد مختلف تامین شرکت

 .امنیت غذایی ایفاد نماید

یک ارتباط سودمند بین دو بخش صنعت و  و توسعه در بخش کشاورزی اتلذا با تاسیس واحد تحقیق

ها را به صورت بهینه کشاورزی ایجاد خواهد شد تا فرآیند تولید محصوالت کشاورزی را کامل کرده و آن

های کاشت، داشت روشترین . دراین راستا هدف این واحد دستیابی به تازهآماده ورود به بازار مصرف سازد

های ه بیوتکنولوژی در کشاورزی و تدوین شیوهون پیشرفتبرداری از فنو برداشت در عرصه کشاورزی و بهره
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های نوین توسعه کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی در جهت مناسب و استفاده از فناوری

  باشد.و کمیت محصوالت میافزایش کیفیت 

 مقدمه

ها، موضوعاتی همچون رقابت در بازار، کاهش بودجهبر اساس مطالعات به عمل آمده، کشاورزان در آینده با 

های زیستی به مدیریت ریسک، مبارزه با تغییرات آب و هوایی، مدیریت آب، افزایش تقاضا در زمینه انرژی

ولیدات کشاورزی، تغییر سالیق مصرف ها مواجه خواهند شد، دگرگونی و تنوع تتنوع گونه حفظهمراه 

ی، جهانی شدن اقتصاد و شدت یافتن رقابت جهانی از جمله عواملی هستند که کنندگان، لزوم افزایش کارای

 ریزی مناسب در این بخش شده است.گذاری و برنامهباعث تاکید بیش از پیش به سیاست

های کشاورزی دنیا در عصر حاضر پرتو تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فناورانه و زیست محیطی که در عرصه

ی با ماموریت توسعه علم و فناوری کشاورزی، هاهای مرتبط، از جمله سازمانسازمانرخ داده است، تمامی 

اند که های بزرگ دریافتهاند، اندیشمندان و مدیران سازمانهای عمیق و فراوانی شدهدستخوش دگرگونی

وسیع  برخالف گذشته، محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و زیست محیطی دچار تغییرات

ها در چنین محیط متالطم و شود. راهبری سازمانبوده و نبود ثبات ناشی از آن نیز به تدریج شدیدتر می

نگر امکان پذیر نیست، در حال تغییر، نه تنها با رویکردی سنتی و بدون وجود نوعی مدیریت آیندهپیوسته 

   یین شده نیز میسر نخواهد بود.و از قبل تع های بلند مدتریزیحتی صرفا با اتخاذ نوعی برنامه

با توجه به گستردگی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در سراسر کشور و مطرح شدن آن به عنوان بازوی 

توان از این اجرایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای رفع نیازهای عرصه عمرانی و سازندگی کشور می

باشد استفاده نمود که نه تنها از این طریق مقام معظم رهبری نیز می پتانسیل باال در بخش کشاورزی که تاکید

گذاری انسانی، تواند در بخش سرمایهتوان نیازهای غذایی و امنیت غذایی کشور را تامین کرد بلکه میمی

-اشتغال زایی و رفع محرومیت در سراسر کشور نیز تاثیرات به سزایی ایجاد کرد، که به صورت تفکیک می

 های درآمد زایی، اشتغال و رفع محرومیت صحبت کرد. ن از اثرات مثبت کشاورزی در بخشتوا
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-عرصه کشاورزی در ابتدا نیاز به یک تیم پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی قوی می بهبه منظور ورود قرارگاه 

 حوزه باشند.باشد که این تیم باید شامل افرادی باشد که در این عرصه فعالیت کرده و متخصص در این 

گروه پژوهشی یک سازمان در ابتدای امر می بایستی قبل از اخذ پروژه با برگزاری جلسات تخصصی به 

بررسی و تجزیه و تحلیل پروژه بپردازد که از آن جمله می توان به اقتصادی بودن، مزایا و معایب منطقه ای، 

ده های الزم برای بکارگیری در پروژه را از مزایا و معایب اجتماعی در منطقه را شفاف سازی و همچنین نها

 نظر تخصصی مورد بررسی قرار داده و سپس نتایج بعمل آمده را  به تیم اجراء اعالم نماید.

 بخش تحقیقات کشاورزی چشم انداز

نوین اعم از کشت ایجاد گلخانه و مزارع تحقیقاتی و ارائه تکنولوژی کشت بخش تحقیقات از اقدامات  

ها جهت تحقیقات بر روی ارقام محصوالت سبزی صیفی و زراعی صورت بگیرد تا در گلخانههیدروپونیک 

ها و مزارع با کنترل شرایط محیطی نه تنها با استفاده از منابع محدود اقدام به تولید محصول به در این گلخانه

نرمال آن افزایش پیدا  مقادیر بیشتر از حالت طبیعی گردد بلکه کیفیت محصوالت تولیدی نیز نسبت به حالت

ها و کند که این افزایش عملکرد و راندمان تولید در واحد سطح،  مدیریت و کنترل بهتر آفات و بیماری

همچنین عوامل جوی در محیط کشت، زود رس کردن محصوالت از چندماه تا چند روز، تولید و معرفی 

های تحت فشار و همچنین اده از سیستمارقام جدید محصوالت،  صرفه جویی در مصرف آب به دلیل استف

-استفاده از بسترهای مناسب جهت رشد گیاه که باعث سالم ماندن محصوالت و جلوگیری از شیوع بیماری

 باشد.گردد، مد نظر میهای قارچی می

های نوین تولید محصوالت و جایگزین کردن در سطح مزارع و گلخانه، بررسی روش بخشاین  چشم انداز

 باشد که شامل: های قبلی و سنتی میه جای روشها بآن

 کشاورزی دقیق ) که همواره آرزوی دیرینه بوده است(، -1

مقادیر عناصر غذایی را ) اطالعاتی از جمله نوع خاک،  GPS ،GISهای مدرن مانند استفاده از فناوری  -2

 کند(،آوری میبرای مدیریت کشاورزی دقیق جمع
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شیوع آفات،  خصوصیات خاک، برای مشخص کردن تنش گیاهی، ) های کشاورزیو ربات حسگرها  -3

 کاربرد دارد(، و کمک به کاشت محصوالت نوع علف هرز

های گیاهی ها از راه دور برای ارزیابی سالمت گیاه، تنشآوری داده) برای جمع RSسنجش از راه دور  -4

 گیرد(،های گیاهی مورد استفاده قرار میمربوط به آب، تراکم، بیماری

 در تولید محصوالت دامی و شیالتی،های فناورانه شناسایی و استفاده از روش -5

محصوالت سالم، یش تولید در واحد سطح، استحصال ازفجهت ا کشاورزی علم بیوتکنولوژی استفاده از  -6

 ،زیستحفظ محیط  تامین امنیت غذایی و

ای چون کود دامی طبیعی و درون مزرعههای ارگانیک کشاورزی ارگانیک که بر پایه استفاده از نهاده -7

استفاده تازه، کمپوست، کود سبز، ضایعات فرآوری مواد غذایی و همچنین کنترل زیستی آفات همراه با 

   های زیستی خاک برای تقویت نظام زراعی و اقتصادی مزرعه و بهبود فعالیتمواد معدنی طبیعی از 

 باشد، می

 کشاورزان منطقه جهت تبادل اطالعات، وسعه در بخش تحقیقات و ارتباط با ت -8

با کشاورزان نمونه جهت معرفی محصول تحقیق جهت پیدا کردن مزارع قابل کشت به منظور همکاری  -9

 کشاورزی، 

     صنایع غذایی به منظور ایجاد های مراکز تحقیقاتی اعم از همکاری با واحد تحقیقات و توسعه -11

 ای،های جدید از طریق معرفی محصوالت کشاورزی و گلخانهذائقه

  های بخش کشاورزی است.کاهش ضایعات و بهبود کیفی محصوالت و فرآوردوری وافزایش بهره  -11

 بخش تحقیقات کشاورزی اهداف و وظایف

 توان به:قیقاتی کشاورزی میهای تحاز مهمترین اهداف و وظایف بخش

 از ذخایر ژنتیک گیاهی،برداری ظرفیت بهرهآوری، حفاظت و توسعه جمع  -1

  های به نژادی، به زراعی و تکنولوژی درباره محصوالت مهم زراعی و باغی برای اقلیمهای بررسی  -2

 مختلف کشور جهت بهبود امنیت غذایی، 
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 توسعه مدیریت منابع طبیعی و آب و خاک، -3

 ارتقا معیشت و سطح رفاه جوامع روستایی و کشاورزی،  -4

 ،حفظ و مدیریت ذخایر ژنتیک و تنوع زیستی  -5

 های محیطی بر بخش کشاورزی، مدیریت اثرات تغییر اقلیم  وتنش  -6

  توانمندسازی کشاورزان، -7

 تهیه و ارائه دانش فنی مربوطه،  -8

 ،های اولیه مورد نیاز بذر و نهالتولید هسته -9

و نظارت بر تولید محصوالت ها، خط مشی و تحقیقاتی برای تعیین سیاستهای فنی ارائه مشاور  -11

 .اشاره کرد جهت توانمندسازی کشاورزان کشاورزی

 بخش تحقیقات کشاورزیاستراتژی 

که هدف عمده این بخش دستتیابی   گرددص میهای آن مشخبندی تکالیف بخش کشاورزی و چالشجمعبا 

به امنیت غذایی به معنی تولید کافی غذای با کیفیت و سالم و قابل دسترس برای کلیه افتراد جامعته استتم امتا     

 .در گرو حفظ منابع پایه اعم از منابع طبیعی، خاک، و آب به عنوان ظرف تولید استاین هدف 

و تغییر اقلیم این مجموعه را تحتت تتاثیر   را ضمانت نموده  زیستی و ذخایر ژنتیکی، تولید در کشورحفظ تنوع 

برداری، متدیریتی، اقتصتادی و اجتمتاعی استت     های بهرهدهد، اما کلیه امور فوق در گرو طراحی نظامقرار می

-ها در ابعاد ملتی، منطقته  نفعان را جلب نموده، آنان را از ابتدای طراحی برنامهکه قادر باشد مشارکت کلیه ذی

هتای اقتصتادی و اجتمتاعی برابتر را برایشتان فتراهم و       دخیل نموده و فرصتبرداری و محلی تا اجرا و بهرهای 

 پذیرش اجتماعی خصوصیات جوامع بومی تسهیل نماید.

شتود کته در اولتین متدار پتنج      های مرکزی فوق تشکیل متی ای پیرامون مفاهیم و رویکردبدین ترتیب منظومه

ختاک و آب، تنتوع زیستتی و ذختایر ژنتیکتی، تغییتر اقلتیم و متدیریت،          -بع طبیعتی امنیت غذایی، منا» محور 

و در متدارهای بعتدی برنامته و زیتر     آوری های کتالن محتوری علتم و فتن    به عنوان برنامه« اقتصادی اجتماعی

 گیرد.های هر کدام از محورهای فوق قرار میبرنامه
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 باشد:دامپروری به شرح ذیل می های کشت و صنعت واستراتژی بخش تحقیقات در مجتمع

هتای تولیتد،   تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با توجته بته ظرفیتت    -1

 های مصوب،فرابری و مصرف کشور در چارچوب سیاست

تولیتد محصتوالت   با واحدهای ذیربط و انجام اقدامات الزم در جهت ایجاد تعتادل بتین ظرفیتت    هماهنگی  -2

 مستقر در کشور،کشاورزی دامی و صنایع تبدیلی و تکمیلی تلف کشاورزی و مخ

بررسی وضعیت ضایعات محصوالت غذایی کشاورزی در مراحل مختلف تولید، تبدیل، توزیع، مصترف و   -3

 های مناسب در جهت کاهش ضایعات،حلایجاد تعامل مناسب با واحدهای مربوطه جهت دستیابی به راه

ع تبتدیلی و نگهتداری   هتای صتنای  تشتکیل، توستعه و راهبتری واحتد    انجام اقدامات الزم حمایتی به منظتور   -4

 محصوالت غذایی کشاورزی در سطح کشور،

گتتذاری در صتتنایع تبتتدیلی و نگهتتداری ای فنتتی و اقتصتتادی بتته متقاضتتیان ستترمایهارائتته ختتدمات مشتتاوره -5

 محصوالت کشاورزی،

های کشت و صتنعت و صتنایع   الزم در زمینه احداث، بهبود و توسعه مجتمعهای و تدوین دستورالعملتهیه  -6

 های مرتبط،تبدیلی کشاورزی هماهنگ با سایر برنامه

با موسسات و مراجع مربوط در تهیه و تدوین ضوابط و قراردادهای صتنایع تبتدیلی و   هماهنگی و همکاری  -7

 ،تکمیلی بخش کشاورزی و نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مربوطه

هتای  ایجاد و به روز نگهداشتن آمار و بانک اطالعات مربوط به صنایع کشتاورزی کشتور و تهیته گتزارش     -8

 موردی و ادواری جهت ارائه به مراجع ذیصالح،

هتای  هتای کشتت و صتنعت در چتارچوب سیاستت     تدوین برنامه توسعه مکانیزاسیون و اتوماستیون مجتمتع   -9

 مصوب،

متورد نیتاز جهتت مکتانیزه     و شتیالتی   دامپتروری  ، ماشتین آالت و ادوات کشتاورزی   و معرفی پیش بینی -11

بتر استاس اعتالم نیتاز واحتدهای تخصصتی و        دامپتروری و شتیالتی  ، های بختش کشتاورزی  نمودن فعالیت

 اجرایی ذیربط،
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ماشتین آالت و ادوات کشتاورزی،    های فنتی مربتوط بته خریتد، نگهتداری، و تعمیتر      تدوین دستورالعمل -11

های کشاورزی، دامپتروری، شتیالتی   روری و شیالتی و ابالغ آن به واحدهای اجرایی مستقر در مجتمعدامپ

 ،ایو گلخانه

هتای  دستتورالعمل تتدوین  های محصوالت زراعی، باغی و های فنی مربوط به عملیاتتدوین دستورالعمل -12

هتای کشتاورزی،   در مجتمتع فنی نگهداری دام، طیور و آبزیتان  و ابتالغ آن بته واحتدهای اجرایتی مستتقر       

 ای،دامپروری، شیالتی و گلخانه

های آموزشی مربوط به امور زراعی، باغی، دامی، شیالتی و مکانیزاستیون بتر استاس نیتاز     نیازسنجی دوره -13

 تخصصی،واحدهای 

مین امکانات، تجهیزات و خدمات پشتیبانی مورد نیاز جهت انجتام عملیتات   بررسی اعالم نیاز و پیگیری تا -14

 برداران سازمان جهاد کشاورزی منطق مورد کشت،رزی از مدیریت هماهنگی ترویج و نظام بهرهکشاو

وری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی بته  تدابیر الزم به منظور افزایش بهرهریزی و اتخاذ برنامه -15

بتا توجته بته شترایط اقلیمتی       هتای تولیتد  متناسب با منابع آب در دسترس و افزایش ظرفیت الگوهای کشت

 مناطق مختلف کشور.

 ماموریت کالن بخش تحقیقات کشاورزی

پژوهش، مدیریت دانش و گسترش نوآوری برای »تحقیقات کشاورزی عبارت است از  ماموریت کالن بخش

   های ماموریتی این بخش در شش حوزه زیر خالصه و در این راستا حوزه «توسعه کشاورزی دانش بنیان

 شود:می

 پژوهش )تولید علم و فناوری( -

 ،وری امنیت غذاییآبرنامه کالن علم و فن -الف 

 ،آوری منابع طبیعی و آب و خاککالن علم و فن برنامه –ب 

 ،آوری تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکیبرنامه کالن علم و فن –ج 
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کشاورزی

آب

یتکنولوژ

خاک

هوا

ذخایر  
یژنتیک

سرمایه 
گذاری

بازار

نیروی 
انسانی

 ،آوری مدیریت، اقتصادی اجتماعی و ترویجیبرنامه کالن علم و فن –د 

 آموزش )تربیت نیروی انسانی ماهر( -

 ترویج ) انتشار و مدیریت دانش( -

 بنیان )واکسن دام، بذر، رقم، نقشه و ...( دانشتولید محصوالت  -

 شناسی و ...(های گیاهها، باغهای زن، هرباریوممدیریت تنوع زیستی و ذخایر ژنتیک ) بانک -

 بر تولید و ...(نظارت ها، ثبت و نظارت فنی) ثبت ارقام، صدور گواهی -

 های برنامه استراتژیک بخش تحقیقات کشاورزیشاخص

های جهانی، ملی و بخش کشاورزی که در حیطه بخش ها با عنایت به اسناد باالدستی و چالشتدوین شاخص

گیرد. هشت عامل اساسی بر بخش کشاورزی موثرند و با توجه به ماموریت کالن این بخش تحقیقات قرار می

این بخش الزم به ذکر است وظیفه  است. ، چشم انداز کالن احصاء گردیدگانههای ماموریتی ششو حوزه

 ها در عرصه کشاورزی کشور است.موزش آنویج و آانجام تحقیقات برای تولید دانش فنی و تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل کالن موثر بر کشاورزی


