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 یتعالبسمه

 1بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهش تولید درتحول و بسته سیاستی 

 مقدمه

كشور، تحقق امنيت غذايي و توسعه  ازيموردنبخش كشاورزي و منابع طبيعي به دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي 

انداز سند اهداف چشمذشته و در راستاي به تجارب گ يبا اتكا شود.هاي اقتصاد كشور محسوب ميبخش نيترمهمپايدار يكي از 

برداران بهره ينيآفرنقش، هوشمند و با ارتقاء محوردانشنگر، از فرهنگ علمي جهادي، آينده گيريو با بهره 1404توسعه ايران 

. در رديگيمورت ، اقدامات اساسي در جهت نيل به توسعه كشاورزي پايدار صهاگيريدر تصميم هاآن يريپذنقشسازي و در تصميم

مندي از برخورداري از امنيت غذايي، توزيع مناسب درآمد، بهرهنظام كه همانا  يباالسراين امر مهم با در نظر گرفتن مفاد اسناد 

و  افتهيتوسعهدر راستاي ايراني  مؤثر يهاگاممطلوب، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل،  ستيزطيمح

 يگاه اقتصادي درخور برداشته خواهد شد.داراي جا

 از ديدگاه امنیت غذائیکشاورزی نقش و جايگاه بخش 

است. در  کيو استراتژهاي توسعه كليه كشورها داراي موقعيت ويژه مواد غذايي در برنامه دكنندهيتول عنوانبهبخش كشاورزي 

. گردديمهاي استراتژيک توسعه محسوب اولويت نيترمهم لهازجمغذا و امنيت غذايي  نيتأمكشور ما نيز همانند ساير كشورها 

 نيتأماي جهت بايست اقدامات جدي و همه جانبهباشد و ميها ميدسترسي به غذاي كافي از حقوق مسلم و اوليه انسان

تمامي  غذايي كافي در سطح ملي )عرضه غذا در سطح كالن(، بهبود وضعيت غذا و تغذيه و فراهم نمودن امكان دسترسي

 ( و ارتقاء سطح بهداشت انجام پذيرد.ريپذبيآسخانوارها به غذاي كافي )حمايت از اقشار 

و ذخاير غنی ژنتیکی  دشوندهيتجدمتنوع منابع طبیعی  ، اقلیمتوجهقابلبخش کشاورزی کشور به لحاظ توانمندی 

یرنفتی و اشتغال نیروی کار کشور ثری در تشکیل تولید ناخالص داخلی، امنیت غذايی، افزايش صادرات غؤنقش م

بر حمايت از كشاورزان و جامعه روستايي و عشاير كشور است و توجه  يريگشكلانقالب اسالمي از بدو  ديتأك نمايد.ايفا می

 ابالغي مقام معظم رهبري جايگاه ويژه بخش را آشكار ساخته است. يهااستيسبه افزايش درآمد و رفاه آنان در 
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اقتصادی جهادی و رشد و پیشرفت  کرديروه عزتمندانه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی با توجه به جايگا

و توجه  ينگرندهيآ. دينمايمدر شرايط خطير كنوني دوچندان  ژهيوبه ، اهميت بخش كشاورزي راهمراه با عدالت اجتماعی

 ينيآفرنقشي همراه با مديريت خالق و ارتقاء در بخش، رويكرد كالن و راهبردي، اقتصادي نمودن كشاورز يانيبندانشبه 

 توسعه كشاورزي است. درراه ،بردارانبهره

جوان بخش كشاورزي موتور محركه  النيالتحصفارغحضور  ژهيوبهاز توانايي و خالقيت جمعيت جوان كشور و  ييجوبهره

شور و شرايط اقليمي مستعد ايران اسالمي ، موقعيت جغرافيايي كوخاکآب يهاتيظرفبخش است. وجود  انيبندانشاقتصاد 

 بخش كشاورزي ايجاد شود. يهاعرصهبر پايه دانش روز، حركتي سنجيده و پرشتاب در كليه  دينمايمايجاب 

 اندازچشم

در اين هايي چند براي توسعه كشور تعيين گرديده است. ويژگينظام مقدس جمهوري اسالمي ايران،  اندازچشمبر مبناي سند 

متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي كشور ايران، برخورداري از دانش پيش رفته، رشد  يافتگيتوسعه ،سند

برخورداري از امنيت غذايي، توزيع مناسب درآمد، ، با جهان مؤثرو داراي تعامل سازنده و پرشتاب و مستمر اقتصادي 

توسعه  يهايژگيورآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از موارد مهم مطلوب، ارتقاء نسبي سطح د ستيزطيمحمندي از بهره

 .باشنديمبخش كشاورزي  يهاتيفعالمستقيم با  كشور هستند كه داراي ارتباط عمده و

 

 بخش کشاورزی های کالنسیاست

 توسعه پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه و صيانت و توانمندسازي منابع انساني.  -1

توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصوالت اساسي، ارتقاء سطح سالمت مواد  برهيتكامنيت غذايي با  نيتأم  -2

از توليد و صادرات در محصوالت داراي  مؤثرغذايي تا استاندارد جهاني، اصالح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت 

 ها در جهت توليد و صادرات(.هدفمند نمودن يارانه لهازجمهاي جديد )هاي نسبي و ايجاد مزيتمزيت

اقتصادي واحدهاي  -هاي فني برداري بخش كشاورزي با تشويق كشاورزان به رعايت اندازهاصالح ساختار و نظام بهره  -3

دولت  گيري حمايتيبر جهت ديتأكتوليدي متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و اقليمي كشور و 

 .وخاکآبدر واگذاري منابع  ژهيوبهها از اين سياست

هاي روز، تربيت، حفظ و تجهيز نيروي انساني سازي فناورينوسازي نظام توليد كشاورزي بر مبناي دانش نوين و بومي  -4

حاد جامعه و هاي اقتصادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشاركت آها و ساير تشكل، توسعه و تقويت تعاونيازيموردن

 ها در بخش.رقابتي نمودن فعاليت

 هاي توليد.برداري بهينه از ساير نهادهوري از آب در توليد محصوالت كشاورزي و استفاده علمي و بهرهارتقاء بهره  -5
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گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه، ها و ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايهگسترش زيرساخت  -6

هاي هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخشش احتمال زيان توليد، اجراي سياستكاه

 اقتصادي.

بهبود رابطه مبادله بخش با ساير  باهدفاز ساماندهي فرآيند توليد و اصالح نظام بازار محصوالت كشاورزي  مؤثرحمايت   -7

 درآمد نيتأممحصوالت اساسي،  شدهتمامليد، رعايت قيمت هاي تووري، كاهش هزينهها، افزايش بهرهبخش

 هاي غذايي.كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآوردهتوليدكنندگان و منافع مصرف

تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي   -8

 المللي.رايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و بين، قابليت انعطاف در شيطيمحستيز

روستاييان، كشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و مناطق كشاورزي و رفع فقر با تقويت  يوزندگارتقاء سطح درآمد   -9

صنايع تبديلي و روستايي و  ژهيوبههاي مكمل و اقتصادي و گسترش فعاليت يبخشتنوعهاي مناسب توليد و زيرساخت

 خدماتي نوين.

 بخش کشاورزی وضعیت شناسی

 هاتیظرفالف( نقاط قوت و 

 مناسب وخاکآببرخورداري از ذخاير  -1

 كشور يوهواآببودن  چهارفصل -2

 انگيزه قوي براي كار و تالش و كشاورزي در جامعه -3

 تقويت نگاه مردم براي بازگشت به روستا در بسياري از موارد -4

 هایکاستقاط ضعف و ب( ن

 هيرويبواردات  -1 

 عناصر سودجو و سوداگري در بازار سوءاستفاده -2

 ربطيذ يهاوزارتخانه يزيربرنامهضعف  -3

 ربطيذ يهاوزارتخانه جانبههمهو همكاري  ييافزاهمعدم  -4

 ربطيذ يهاوزارتخانهضعف روحيه و رويكرد جهادي و انقالبي در  -5

 ضعف نظارت مؤثر و كارآمد -6

 كالن يهااستيسباالدستي و  اسنادو  اندازچشمبه  يتوجهكم-7
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 هافرصتج( 

 وجود كشورهاي متعدد همسايه براي صادرات  -1

 كشاورزي يهابخشجديت رهبري معظم انقالب در خودكفايي و جهش توليد در  -2

 د( تهديدها

 و فشارهاي غربي هاميتحر -1

 منطقه با جمهوري اسالمي در اين زمينه يهادولتو ممانعت از همكاري  هاييكايآمركارشكني  -2

 :هاراهبرد

 .بخش كشاورزي در اقتصاد مقاومتي نقش عزت مندانه و جهادیو ارتقاء  ءاحيا -

اقتصاد  مبانی بخش با توجه بهدر  تقاضامحورتحقیقات وفنی سطح دانش ارتقاء و فناوری یسازیتجار حمايت از -

 ،انیبندانش

 نوين یهایفناورهمراه با توسعه  مؤثر يهاينوآورو  ياتوسعهتحقيق و  يهاتيفعالرش گست، ايجاد نظام ملّی نوآوری -

 .دکنندگانیتولمشارکت با 

 یسپاربرونو گسترش  فناوری یسازیتجار حمايت از و دکنندگانیتولمشارکت با  نوين فناوریتوسعه  -

 فنی و تخصصی بخش یهاتیفعال

 ،انیبندانشبا توجه به مبانی اقتصاد تولید  یهاعرصهنفوذ دانش در ، افزايش ضريب ايجاد نظام ملّی نوآوری -

فني و تخصصي بخش، ترويج،  يهاتيفعال یسپاربرون توليد و گسترش يهاعرصهدر  ضريب نفوذ دانش افزايش -

 آموزش و تحقيقات كشاورزي

گسترش تولید و صادرات فع موانع ارتقاء حضور فعال و سازنده در عرصه رقابتي توليدات جهاني با رقابتي نمودن و ر -

 و مفيد از نعمات خدادادي مؤثرآگاهانه،  يريگبهرهرقابتي با مزيت و تبديل مزيت نسبي توليدات بخش به  بخش

روستايي و كشاورزي رويكرد يكپارچه در توسعه  توسعه بافرآيندهای  ساختارها ومجدد  يمهندسو تحول بنيادين  -

 كشور.

 مزيت رقابتیو مفيد از نعمات خدادادي، مزيت افزايي و تبديل مزيت نسبي توليدات بخش به  ثرمؤآگاهانه،  يريگبهره -

 در بخش كشاورزي، تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچک و صنايع تبديلي و تكميلي در زنجیره ارزش تكميل -

 و مناطق خاص تولید یهاقطب
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 در بخشمديريت ريسک و كاربرد مايت موثرحسطح  ارتقاء ،تقويت سودآوریبا  يگذارهيسرماارتقاي  -

 يوربهرهحمايت از بخش كشاورزي مبتني بر ارتقاء  يهاروشمحصولي و  يهاتياولو، تدوين مؤثرحمايت ارتقاء سطح  -

سازي به آنان، توانمند يريگميتصمو سپردن نقش بيشتر در  خالق و جواناعتماد و باور نمودن نيروهاي دانشمند،  -

 .هايسازدر تصميم  خبرگان کشاورزیتكريم كشاورزان كارآزموده، تقويت و كارآمدي شاير، با رويكرد روستاييان و ع

و واگذاري  هايساز، تكريم كشاورزان و ارتقاء توان و كارآمدي روستاييان و عشاير در تصميم خالقارتقاء نقش نيروهاي،  -

 امور غير حاكميتي به مردم

 44ا توجه به اجراي اصل ، بتوسعه يهااستيسدر تحقق  بردارانبهره مؤثرور تقويت نهادهاي بخش كشاورزي و حض -

هاي تخصصي و استفاده از ظرفيت مندي از تواناييبا بهره قانون اساسي مبتني بر واگذاري امور غير حاكميتي به مردم

 هاي حمايتي بخش كشاورزي.و صندوق مهندسي كشاورزي و دامپزشكي يهانظامتخصصي 

 ارگانيک و ارتقاي جايگاه كشور در اين عرصه سالم و كشاورزيگسترش  -

و ارتقاي جايگاه  ارگانیکارتقاء سطح سالمت و ايمني منابع، محصول و فراورده غذايي و گسترش كشاورزي سالم و  -

 كشور در اين عرصه

 يهاطيمحدر  هارساختيزدر بخش كشاورزي و تقويت  خدمات نوين، ارتقاء سطح صنعتیگسترش كشاورزي  -

 روستايي و كشاورزي كشور

در بخش كشاورزي و  خدمات نوينروستايي و كشاورزي كشور، ارتقاء سطح  يهاطيمحدر  هارساختيزتقويت  -

 انیبندانشگسترش كشاورزي 

دشت بر توسعه يكپارچه  ديتأكمديريت توليد، فراوري و بازار محصول و نهاده كشاورزي، حفظ پايداري منابع پايه با  -

 د هيدرولوژي(واح)

 مناطق تيباقابلبر توليد داخلي محصوالت راهبردي متناسب  ديتأكامنيت غذايي با  نيتأم -

و ارزشيابي مدرن براي تخصيص بهينه  پايش يهاستميسو تهديدات با نگرش راهبردي و استقرار  هافرصتشناخت  -

 بخش كشاورزي منابع
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 :اجرايی یهابرنامهها و سیاست

 ايی سازماناصالح ساختار اجر

و  هاتشكلهاي دولت در اين بخش به هاي بخش كشاورزي و واگذاري تصديو اتحاديه هاتشكلتقويت، توسعه و توانمندسازي 

 .باشديماولويت  نهاد درمردمهاي ها و سازماناتحاديه

ي و حقوقي تعيين صالحيت حقيق هاي فني و تخصصي بخش كشاورزي به بخش غيردولتي با اولويت اعضاءسپاري فعاليتبرون

 .باشديمدر اولويت  مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكيهاي نظامشده سازمان

 های حمايتیاصالح قوانین و تغییر روش 

اء ارجح را در راستاي ارتق يهاروشبتواند كاالها و  كهينحوبهحمايتي از محصوالت كشاورزي  يهاروشاصالح قوانين و تغيير 

 برخوردار است. ياژهيوقرار دهد از اهميت  موردتوجه يوربهره

ساختن حمايت از توليد و توليدكنندگان بخش كشاورزي و ممكن ساختن  كاراترهدفمند نمودن و  منظوربه ارتباطنيدرا

و قابليت تجاري بخش ، سريع و هماهنگ در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و همچنين افزايش قدرت رقابتي موقعبهاقدامات 

 باشديمدر اولويت  يجهاد كشاورزغذايي به وزارت  يهافرآوردهكشاورزي، انتقال مسئوليت تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و 

الزم با ساختار توليد و بازار هر محصول و برنامه تنظيم بازار و  يمتيق ريغابزارهاي حمايتي قيمتي و  يسازمتناسب

 خواهد بود. موردتوجهدر قالب پيوست اليحه بودجه  ازيموردنلحاظ بودجه  حمايتي و يهااستيس

 هاي زير تنظيم خواهد گرديد:برداران بخش كشاورزي با اولويتهاي قانوني دولت از بهرهحمايت

ايجاد  شدهمصرفهاي نهاده يازا: محصوالتي كه بيشترين ارزش توليد را به تولیدکنندگان محصوالت راهبردی -الف

 توانند محور رشد بخش كشاورزي باشندارزش ايجاد و مي در زنجيره يتربزرگهاي نمايند و يا حلقهمي

 امنيت غذايي بايد در داخل توليد گردند. واسطهبه: مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارند و کاالهای ويژه -ب

شرايط  واسطهبهداراي مزيت نباشد ولي  هاآن: محصوالتي كه ممكن است در كشور توليد ایمنطقه محصوالت خاص و-پ

 است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصوالت اقدام نمود. ريناپذاجتناب هاآناي توليد خاص منطقه

تعيين و ابالغ  يجهاد كشاورزساله توسعه كشور توسط وزارت پنج يهابرنامهبندي محصوالت فوق در بديهي است كه طبقه 

 د.خواهد گردي

 هاآنتوليد  متحرک نيانگيمباال )وري از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره يجهاد كشاورزوزارت  ارتباطنيدرا



7 

 

نمايد حمايت تهيه مي اي كهنامهآيين بر اساس، تحت قرارداد، يزيربرنامه، ستيزطيدوستدار محهرساله بيشتر از قبل باشد(، 

 خواهد كرد.

 زار محصوالت کشاورزیساماندهی با

بخش كشاورزي با محوريت  يبازار رسانهاي بازاريابي و تقويت ماهيت رقابتي بازار محصوالت كشاورزي، تشكيل بنگاه منظوربه 

با  كهينحوبهخواهد بود  موردتوجههاي كشاورزي، توليدي، روستايي و عشايري ها، تعاونيها، اتحاديهبخش غيردولتي، تشكل

آوري اطالعات بازار نسبت به ايجاد پايگاه اطالعات بازار محصوالت كشاورزي و امكان دسترسي آسان معحمايت و ج

 برداران به اطالعات اين پايگاه فراهم خواهد گرديد.بهره

 يعيمنابع طبكشاورزي و  يمهندسنظاممحصوالت كشاورزي با همكاري سازمان  يبازار رسان يهابنگاهايجاد و تقويت 

 قرار خواهد گرفت. جهموردتو

 اصالح نظام قیمت، تعرفه و واردات

با حمايت از توليد و توليدكننده  يگزار استيسدر جهت پايداري توليد، توسعه صادرات، ارتقاء حمايت مؤثر و كاراي 

د اعتباري، گذاري، خريابزارهاي حمايتي مانند اصالح نظام قيمت يبخشتنوعمحصوالت كشاورزي با همكاري وزارت بازرگاني 

، متناسب با ساختار توليد و ساختار بازار هر محصول و فعاليت اعمال انواع تعرفه و پرداخت يارانه مستقيم توليد، يارانه صادراتي

 خواهد گرفت. موردتوجه

 قرار خواهد گرفت: موردتوجهبا قانون تضمين خريد محصوالت كشاورزي، سياست قيمت تضميني نيز به شرح زير  زمانهم

التفاوت توانند محصول خود را در بورس كاالي كشاورزي عرضه نموده و مابهها و توليدكنندگان محصوالت كشاورزي ميتشكل

 تر از قيمت تضميني را از دولت دريافت نمايند.كاهش قيمت بورس به پايين در صورتقيمت بورس و قيمت تضميني 

مذكور  يهادوفروشيخر. رديگيمبورس از طريق بورس كاال انجام  محصوالت بخش كشاورزي قابل دادوستد در دوفروشيخر

 باشند.ها خارج ميها و مزايدهاز قوانين و مقررات عام و خاص مربوط به مناقصه

با رعايت مقررات براي مبادله محصوالت كشاورزي وارداتي قابل دادوستد در بورس اشخاص حقيقي و حقوقي واردكننده 

 .گردنديمغيب ترصادرات و واردات، 

منظور تنظيم بازار به شدخواهند  هاي پشتيباني امور دام، خدمات حمايتي و سازمان مركزي تعاون روستايي موظفشركت

 فعاليت كنند. بازار ساز عنوانبهدر بورس، مطابق قوانين و مقررات  دادوستدمحصوالت كشاورزي قابل 

اي متناسب با ساختار توليد و بازار محصوالت در راستاي حمايت مرزي اي تعرفهابزاره و استفاده از كليه يبخشتنوعحمايت از 

 قرار خواهد گرفت. موردتوجهكنندگان بخش كشاورزي از توليد

هرساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصوالت تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و  يجهاد كشاورزوزارت 

 اعالم خواهد نمود.

 منظوربه ييمواد غذاهاي كشاورزي و درآمد حاصل از تعرفه واردات محصوالت و فرآورده بخشي ازتيار قرار گرفتن در اخ

هاي واحدهاي توليدي و صنايع تبديلي مربوطه و افزايش توليد و بهبود و توسعه زيرساخت يآورارتقاء فنگذاري براي سرمايه

 .ار خواهد گرفتقر موردتوجهآبزيان و غذاي زنده و  وريو طعلوفه زراعي و مرتعي، خوراک دام 
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 باو حمايت از توليد داخلي  باهدفواردات شكر، برنج، گندم، انواع ميوه و ساير محصوالت اساسي كشاورزي كنترل 

 يجهاد كشاورزاجرايي مرتبط پس از تدوين برنامه ساالنه جهت واردات و صادرات با تأييد وزارت  يهادستگاههاي هماهنگي

 قرار خواهد گرفت. ديتأكو  موردتوجه

هاي نسبي بخش كشاورزي حمايت و پيگيري نسبت به پرداخت يارانه صادرات منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيتهب

هاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي از براي محصوالت بخش كشاورزي اعم از كمک

 قرار خواهد گرفت. موردتوجههاي غذايي به كشورهاي هدف، رانه كمکصادرات، يا

 

 تکمیل فرآيند زنجیره ارزش و ارتقاء درآمد کشاورزان

ارزش تمام فرآيند زنجيره  كهينحوبهگذاري در بخش كشاورزي تكميل فرآيند زنجيره ارزش، تشويق و هدايت سرمايه منظوربه

برداران و بخش كشاورزي، بهبود درآمد بهره افزودهارزششش قرار داده تا موجبات افزايش از ماده خام تا محصول نهايي( را پو)

 خواهد بود. ديتأكايجاد اشتغال را فراهم آورد، مورد 

 

 منطقههای فنی، اقتصادی، اقلیمی و منابع آبی مزيتالگوی کشت متناسب با  تدوين و اجرای

ت كشاورزي و تأمين نياز غذايي كشور، توسعه صادرات و استفاده بهينه از ايجاد تعادل منطقي بين توليد محصوال منظوربه

هاي فني، مزيت بر اساس( نسبت به تدوين الگوي كشت بهينه در مناطق مختلف كشور وخاکآب)عوامل توليد و منابع پايه 

گردد. و تركيب كشت تعيين مي هاي الزم جهت اجراي الگوياقتصادي و اقليمي و منابع آبي اقدام خواهد شد و كليه سياست

 گيرد.قرار مي موردتوجهدر اين زمينه با اعمال نگرش تلفيقي، كليه جوانب توليد، عرضه و بازاريابي محصول توليدي 

 

 در تولید محصوالت اساسی و خوداتکائی تأمین امنیت غذايی از طريق خودکفايی

گوي مطلوب عرضه مواد غذائي مبتني بر عرضه سرانه پروتئين افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت كشاورزي در راستاي ال

 سبزي و ميوه در اولويت قرار دارد. ژهيوبهبر شير و لبنيات، گوشت سفيد و  ديتأكحيواني با 

ارگانيک  دامي، نباتي و شيالت( سالم و ياكشاورزي )و نهادهاي الزم براي صدور گواهي عرضه محصوالت  سازوكارايجاد 

 .باشديماص خ موردتوجه

توسعه و گسترش و  ورهاي بهرهو روشهاي به زراعي و به نژادي افزايش توليد محصوالت زراعي و باغي با اعمال روش

 .باشديممورد اهتمام  هاي نوينفناوري

اي حمايت هبا عامليت صندوق متيقارزانو مستعد با تأمين منابع  دارتوسعه باغات در اراضي شيب ،دامي يهامجتمعتوسعه 

 .باشديم موردتوجهراستاي توسعه صادرات  شده دركنترلهاي هاي متراكم در محيطاز توسعه بخش كشاورزي و توسعه كشت

اي صادرات با تأمين اعتبارات تملک دارايي سرمايه و توسعههاي شيالت در جهت ايجاد اشتغال، حفظ منابع پايه توسعه فعاليت

 خواهد بود. وجهموردت متيقارزانو تسهيالت 

آبزيان از طريق  يهافراوردهحفظ ذخاير و تداوم صادرات  منظوربه سطح بهداشتي تكثير و پرورش آبزيان، و ارتقاءبهبود 

آبزيان كشور و اجراي طرح ملي توليد  ونقلحملفراوري و سيستم  يهاكارگاه، هااسكلهساماندهي بهداشتي ناوگان صيادي، 

 باشديم موردتوجه اختصاصي يهايماريبآبزيان عاري از 
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هاي ممتاز تنوع اقليمي، تنوع ژنتيكي، موقعيت مناسب جغرافيايي، انرژي فراوان و ظرفيت مناسب انساني بخش ويژگي

المللي داشته و كشور را موفق به دستيابي به هاي ملي و بينسازد تا حضوري فعال در عرصهتوليدات گياهي كشور را قادر مي

 زير نمايد: دو آرمان

خودكفايي در محصوالت اساسي زراعي و ارتقاي سطح امنيت غذايي تا سطح استانداردهاي تغذيه جهاني با حفظ توسعه  (لفا

 پايدار

توليد محصوالت زراعي و باغي داراي مزيت نسبي در راستاي گسترش صادرات و ايجاد زمينه الزم براي افزايش ب( 

 افزودهارزش

هاي آبي، ميزان ذخيره سفره كاهش بهبا توجه ) سطحهاي نوين آبياري، افزايش توليد در واحد سيستمهاي گلخانه، سيستم

، حفاظت و حمايت از منابع، توجه صرفهبهمقرونتوليد كافي و  منظوربه(، رويه كود و سمفرسايش خاک و استفاده بي

 باشديم موردتوجهكشاورزي  توليداصول پايداري  عنوانبهجامعه  سالمتبه

ساماندهي فرايند همراه با ورزي حفاظتي و افزايش نقش تحقيقات و ترويج هاي خاکاجراي طرحآرماني، هاي توسعه پروژه

 .باشديم موردتوجهتوليد 

كم بازده، و دار هاي شيباهميت استفاده بهينه و مطلوب از عرصهبا توجه به بخشي از نياز كشور به گياهان دارويي  نيتأم

 .گردديمترغيب  وخاکآبرويه منابع گيري از فرسايش بيجلو

هاي مديريت كيفيت و سيستم كشاورزي،هوشمندسازي توليد از طريق توسعه و تعميم سيستم بانک اطالعات جغرافيايي 

ندمان ، تضمين كيفيت محصول نهايي، ارتقاء رايابيردقابلو  مندنظامايجاد ساختارهاي  باهدفكميت در مزارع و باغات 

 .گردديممصرف عوامل و منابع توليد پيگيري 

 

 یپرورداماجرای نظام جامع 

قانون  44اصل  بر اساسهاي بهداشتي واحدهاي پرورش دام و طيور برداري و انواع پروانهو بهره سيتأسواگذاري صدور پروانه 

 هاي غيردولتي و عمومي.اساسي به بخش

 انين و مقررات موجود.هاي مربوط به منابع دامي كشور با رعايت قورمايهنامه حفظ امنيت ستدوين و اجراي آئين

 هاي حمايتي در جهت كاهش خطرپذيري و حمايت از توليد محصوالت داميبرقراري بيمه

 .مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع دامي و مواد ژنتيكيو  نامه اجرايي حفظ منابع ژنتيكي انواع دامتدوين و اجراي آئين
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از نيروهاي متخصص در چرخه توليد  استفادهاي، ترويجي، آموزشي، مطالعات و تحقيقاتي جهت ساماندهي امور مشاوره

 .محصوالت دامي

 

 سازی کلیه محصوالت دامی تولیدیداستاندار

آنان و احاله  باشد، تقويت و ساماندهيها قوي، فعال و كارآمد مي، در گروه وجود تشكليپروردام بخش ريز جانبههمهتوسعه 

 خواهد داشت. هاآنتوسعه و پايداري  درروندرا  يمؤثرها، كمک برخي از تصدي

ها و هاي غيرمتداول، كشت توآم و مشترک علوفهو مقاوم به خشكي با راندمان باال، كشت علوفه مناسب هاياز واريتهستفاده ا

 داند.استفاده از هر فرصت ممكن را بدين منظور مغتنم مي يطوركلبه

هاي توليد، افزايش تراكم دام و طيور در واحد سطح، بهبود خوراک دام هاي توليدي با افزايش دورهاستفاده مناسب از ظرفيت

 گيري از توان ژنتيكي دام و طيور از اهم مسائل مورد پيگيري است.و طيور، استفاده مناسب از منابع انرژي و بهره

 گذاريهاي توليد و افزايش امنيت سرمايهكاهش هزينه منظوربهوليد )اينتگريشن( اي تگسترش نظام يكپارچه و زنجيره

 

 یتوجه به حفظ و توسعه منابع طبیع

 مردم در حفظ و توسعه منابع طبيعي در اولويت قرار دارد. و حضورمشاركت توجه به اصول توسعه پايدار كشاورزي و گسترش 

برداراني كه الگوي برداري بهرهتمديد واگذاري و حق بهره، ايدار از منابع طبيعيبرداري پتدوين ضوابط و استانداردهاي بهره

و مديريت مراتع  يدارمرتع يهاطرحاجراي هاي ملي شده و دولتي را رعايت كنند، و انرژي در عرصه وخاکآبصحيح مصرف 

 يهاعرصهداري در توسعه آبخيزداري و آبخوان زدايي،زا و توسعه بيابانهاي بيابان، مبارزه با كانونحقيذاز طريق عشاير 

 .باشنديمكشور و تهيه كاداستر و نقشه مالكيت اراضي در اولويت 

و مقابله با فرسايش آبي و بادي در مناطق مختلف كشور از طريق اجراي عمليات آبخيزداري و  يسالخشکتعديل اثرات 

پوشش كامل حفاظتي ، يسالخشکو كاهش اثرات  ييزاابانيبقابله با هاي مو تحقيقات در خصوص توسعه فناوري ييزداابانيب

ها و مراتع كشور از طريق مشاركت و افزايش آگاهي عمومي شوراهاي روستايي، عشايري و بسيج محلي و و حمايتي جنگل

هاي منابع ملي و دولتي رصهخواري و برخورد قانوني با متجاوزين و متصرفين اراضي و عهاي مبارزه با پديده زميناجراي برنامه

 موردتوجه جايگزين يهاشتيمعمنابع طبيعي از طريق  بردارانبهرهكاهش وابستگي معيشتي ، و تشديد مبارزه با قاچاق چوب

 .باشديم

كشور، ترتيبات و تمهيدات الزم را جهت اصالح الگوي  يهاجنگلمازاد بر توان اكولوژيک  يبرداربهرهبا اعمال ممنوعيت 

 هيزمي، يهاسوخت يجابهتجديد پذير  يهايانرژف چوب و ساير محصوالت جنگلي و جايگزيني سوخت فسيلي و مصر

 .باشديم ديتأكجنگلي و زراعت چوب مورد  يهاپارکمر و توسعه و نگهداري جنگل، درختكاري مثمر و غير مث
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آبخيز بحراني را شناسايي و معرفي و  يهاحوزه فرسايش خاک و ازنظرحساس كشور  يهاعرصهدر دولت دهم  هانياعالوه بر 

بحراني، مناطق  زيآبخ يهاحوزه. دستورالعمل تعيين شوديمتدوين و ابالغ  ذكرشده يهاعرصهاز  يبرداربهرهدستورالعمل 

 هرگونهو جبران خسارات مرتبط به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد،  جرائم، و ضوابطفرسايش خاک  ازنظرحساس 

يمخاطي ملزم به اصالح عرصه و پرداخت خسارت  برداربهرهممنوع و  شدهنييتعخارج از ضوابط و دستورالعمل  يردارببهره

 .شود

روان و  يهاشنو جلوگيري از هجوم  ييزاابانيببحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده  يهاكانون و كنترلشناسايي 

 سيل و كنترل ،يسالخشکتعديل اثرات  ،زان متوسط فرسايش خاک كشوربا منشاء داخلي و خارجي و كاهش مي گردوغبار

آب با توسعه عمليات  يهاسفرهاز نزوالت آسماني، تغذيه  يبرداربهرهجهت  يسازتيظرف، رسوب ورودي به مخازن سدها

 .گردديممحقق  يدارآبخوانآبخيزداري و 

 

 مردمبرداری از اراضی کشاورزی و تبیین نقش اصالح نظام بهره

، هاآنهاي ذيصالح و هدايت ساماندهي مردم در تشكلو همچنين مردم و بخش غيردولتي  مؤثرگيري مفيد از نقش بهره با

هاي توسعه نظام ارتباطنيدرا .گردديمهاي كالن ملي تقويت هاي مردمي روابط سالم در اجراي پروژهضمن اعمال نظارت

 اقتصادي در اولويت قرار دارد. –بران و توسعه قطعات فنينوني خدماتي، توليدي و آبهاي قابرداري، تقويت تشكلمناسب بهره

 

 وری و حفاظت از منابع خاک و آبهارتقاء بهر

نيل به  يو براوري و حفاظت از منابع خاک و حفظ تعادل بين برداشت و تغذيه و جبران ذخيره منابع آب ارتقاء بهره منظوربه

ها و امكانات موردنياز مطابق استانداردهاي علمي روز ترجيحاً از منابع اهتمام به توليد و تأمين نهاده «افزايش توليد پايداري»

و  يافزارنرمداخلي كشور ضرورتي جدي است. در اين زمينه اعمال حمايت كافي از توسعه صنعتي كشور و حمايت 

تواند نيل ، ميباشدمي ريپذامكانو بدون صرف هزينه زياد،  هاي بالاستفاده موجودبا استفاده بهينه از ظرفيتكه  يافزارسخت

 به هدف مذكور را تسريع نمايد.

هاي نوين آبياري، ارتقاء ها و روشها، زهكشو توسعه شبكه وخاکآبافزايش راندمان آبياري از طريق اجراي عمليات زيربنايي 

ز و نوسازي اراضي و پايش و مديريت كيفيت و مواد آلي خاک، وري و حفاظت از منابع خاک از طريق اجراي عمليات تجهيبهره

برداري توليد و تشكل آب بران و ايجاد هاي مناسب بهرهنظام توسعه ،حفاظتي اراضي كشاورزي يورزخاکاصالح و زهكشي و 

 در اولويت و مورد اهتمام جدي قرار خواهد گرفت.اقتصادي  –قطعات فني

هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني، افزايش توليد ت و تغذيه و جبران ذخيره منابع آب در دشتحفظ تعادل بين برداش منظوربه

 يهاطيمحمثل توسعه كشت در  وربهره يهاروش نژادي،هاي به زراعي و بهبا اعمال روش هادشتمحصوالت كشاورزي در اين 

و  داربيشتوسعه باغات در اراضي  و شيالتي، اميد توليدي يهامجتمع سازي الگوي كشت، ايجاد و توسعه، بهينهشدهكنترل

 داري و آبخيزداري انجام خواهد گرفت.عمليات آبخوان

تحقق كشاورزي صنعتي و اقتصادي در فرآيند توليد محصوالت كشاورزي از طريق توسعه مكانيزاسيون با انجام  منظوربه

بندها، بازسازي و دنباله و ادواتآالت ح جايگزيني ماشينهاي نوين، اجراي طرآورياقداماتي از قبيل آموزش، افزايش فن
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و توسعه واحدهاي خدمات مكانيزاسيون با استفاده از منابع عمومي دولت، صندوق حمايت از توسعه  هاي فرسودهماشين

 .باشديميارانه كافي در اولويت  و اختصاص هابانکگذاري بخش كشاورزي و سرمايه

 

 وری، کاهش مصرف انرژیمت غذا، افزايش بهرهرتقاء سطح بهداشت و سالا

و استفاده از  ييايميش ريغبيولوژيكي و  كنترلهرز با اولويت  يهاعلفهاي گياهي و تلفيقي با آفات، بيماري مديريتگسترش 

كودهاي زيستي و آلي، مديريت كنترل تلفيقي توليد با نظارت بر اجراي استاندارهاي ملي كنترل كيفيت توليدات و 

امكان استقرار  جاديبا اگياهي و دامي و شيالتي  خسارت زا و عواملهاي كشاورزي و حفظ كشور از گزند آفات فرآورده

ها براي در مناطق آزاد تجاري و گمركات كشور و تجهيز اين پست خصوصبهگياهي و دامي و شيالتي  نهيقرنطهاي پست

 .باشديم موردتوجهاعمال مقررات قرنطينه 

پايدار، اصالح ساختار و بازسازي و نوسازي  توسعه وري، كاهش مصرف انرژي، ارتقاء سطح بهداشت،افزايش بهرهدر جهت 

 .باشديم موردتوجه، تأسيسات و تجهيزات واحدهاي فرسوده و قديمي دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم، هاساختمان

و  هارساختيزسازي ا مصرف از طريق توانمندسازي، ارتقاء مهارت و بهينهكاهش ضايعات توليدات كشاورزي از مرحله توليد ت

 هاي آموزشي و ترويجي در اولويت خواهد بود.كاربست روش

هاي دامي با استفاده از هاي واگير و مشترک انسان و دام از طريق توسعه پايش و مراقبت و مبارزه با بيماريكنترل بيماري

 قرار خواهد گرفت. موردتوجهي غيردولتي و دولت بخشتوان

 

 توسعه اشتغال مولد در بخش

التحصيالن بخش را داشته و افزايش كمي و كيفي توليدات كليه فارغ يريكارگبهعرصه وسيع بخش كشاورزي استعداد 

 باشد.علمي به مزارع و استفاده مفيد از حضور كارشناسان مي يهاافتهيانتقالكشاورزي و دامي منوط به 

كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي و  يمهندسنظام يهاسازمانمهندسي  يفنتوسعه استفاده از خدمات  ارتباطنيدرا

هاي با اولويت قطب حمايت از گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت كشاورزي، مجمع ملي خبرگان كشاورزي

 و يجهاد كشاورزريزي اين صنايع در وزارت و برنامه يگزار استيسو تمركز  كشاورزي دكنندگانيتولتوليد و مشاركت 

و نيز حمايت از  كنندگان كشاورزيهاي توليد و مشاركت توليداستقرار صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در قطب

 زا در اولويت قرار دارد.عشايري و اشتغال يدستعيصناگسترش صنايع كوچک روستايي و 

هاي توليدي و توزيعي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و همكاري و حمايت از ها و اتحاديهتقويت تشكلهمچنين توسعه و 

هاي ها، تعاونيها، اتحاديهبخش كشاورزي با محوريت بخش غيردولتي، تشكل يبازار رسانهاي بازاريابي و تشكيل بنگاه

 خواهد بود. موردتوجهكشاورزي، توليدي، روستايي و عشايري 

هاي واسط در اين رابطه به ساختار عرضه محصوالت كشاورزي در شهرهاي بزرگ، حلقه اصالحهاي توليدي و تشكل تتقوي

 است موردتوجهكننده حداقل كاهش و منافع توليدكننده و مصرف
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 های حمايتی بخش کشاورزیصندوقارتقاء نقش 

و  هاي توليدكنندگان در مراكز تصميماء جايگاه تشكلكاهش تصدي دولت و واگذاري امور مردم به خودشان، ارتق منظوربه

صنايع تبديلي و تكميلي بخش  تافزايش ظرفي ارتباطنيدرا .رديگيمقرار  موردتوجهگذاري در بخش كشاورزي سرمايه قيتشو

، بازسازي و و توسعه صنايع تبديلي، توسعه ونقلحملبرداشت و نظام  يهادستگاهكشاورزي، كاهش ضايعات محصول با بهبود 

هاي توليد محصوالت در قطب هاآنبر استقرار  ديتأكتكميلي و نگهداري محصوالت كشاورزي با  نوسازي صنايع تبديلي،

 مورد اهتمام قرار خواهند گرفت. كشاورزي، تشويق و توسعه صادرات محصوالت فرآوري شده كشاورزي

 

 کشاورزی و ترويج آموزش ت،تحقیقا دهی سیستمو سامانتوسعه بخش مبتنی بر دانايی 

كرده  ريناپذاجتنابنوسازي و بازسازي راهبردي پژوهشي و فناوري، الزام به تهيه برنامه جامع توسعه علمي و فني كشاورزي را 

 ،آوري اطالعاتاي در حوزه فنملي و منطقه يهاتيظرفبرداري حداكثر از بهره باهدفانجام اقدامات و تسهيالت الزم  ،است

و ارتقاء جايگاه تحقيقات كاربردي در بخش كشاورزي، توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم براي رشد  يفناور زيرستي و زي

صندوق  سيتأسهاي سفارشي و كمک به دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي و حمايت از كليه پژوهش يهاتيفعال

 .باشديمدر بخش  هاي پژوهشاز سياست يو فناورامر پژوهش  گذاري دولت درپژوهشي و فناوري، افزايش يكنواخت سرمايه

 

هاي وزارت ها و اجراي برنامهسازيهاي مؤثري در توسعه دانايي محوري و حاكميت نگرش علمي در تصميمگام هاطول سالدر 

« ايضوعي و منطقههاي راهبردي محصولي، موتدوين برنامه»در اين تحول  يهانشانهاست و  شدهبرداشتهجهاد كشاورزي 

 د شد.نآتي اجرايي خواه يهاسال خداوند طي ياريبه است كه  داكردهيپتبلور 

وري از عوامل توليد توسعه افزاري و پژوهش، ارتقاء بهرهگيري از علم و دانايي، نوآوري، تقويت نهضت نرمبهره منظوربه

هاي آموزشي و ترويجي براي ارتقاي شاخص آموزش ه فعاليتتوسع منظوربهگذاري الزم كاربردي كشاورزي و سرمايهتحقيقات 

كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي  يمهندسنظام يهاسازمانمهندسي  يفنبخش كشاورزي با استفاده از خدمات در 

دانايي در بخش دولتي در برنامه بيانگر اهميت توسعه مبتني بر  و مجمع ملي خبرگان كشاورزي و خدمات مالي و اعتباري

 بخش كشاورزي است.

و حقوقي  يقياعضاء حقهاي فني و تخصصي بخش كشاورزي به بخش غيردولتي با اولويت سپاري فعاليتبرون ارتباطنيدرا

كه تا  رديگيمانجام  يبه نحومهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي هاي نظامتعيين صالحيت شده سازمان

 ممكن را پوشش دهد يهاتيفعالامه تمام پايان سال دوم برن

 

وري در بخش و حل مشكالت بخش از طريق افزايش بهره قرار دادنكـردن تحقيقات بخش كشاورزي و مرجع  يتقاضامحور 

 .رديگيمقرار  موردتوجه صنعتي تقويت و توسعه كشاورزي علمي ـ

در  مدار يمشترو  تقاضامحوركاربردي،  توسعه تحقيقات هاي نوين در بخش كشاورزي وتوسعه و گسترش فناوري ارتباطنيدرا

، هدفمند نمودن تيفيباكو  پر محصولتوليد بذور مقاوم و بخش كشاورزي و تقويت حضور بخش خصوصي در اين زمينه، 
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افزايش  منظوربه وريو طها و مراكز اصالح نژادي در راستاي حفظ توليدات و منابع ژنتيكي دامي، اصالح نژاد دام ايستگاه

برداري از منابع ژنتيكي گياهي، دام، آبزيان و ساير ، حفاظت و بهرهييشناسا منظوربهالزم  يهارساختيز ايجاد توليدات دامي،

 و اهتمام جدي قرار خواهد گرفت. موردتوجه مواد بيولوژيک

آموزشي و ترويجي  هايسعه فعاليتتو منظوربهگذاري الزم نظام دانش، بينش و مهارت كشاورزان، تالش در افزايش سرمايه

تعاوني و )برداران بخش كشاورزي با استفاده از خدمات فني و مالي و اعتباري بخش دولتي و غيردولتي توليدكنندگان و بهره

برداران و شاغلين مهارتي بهره -ارتقاء سطح دانش فنيهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، خصوصي( و با عامليت صندوق

و كارآمد در  افتهيتوسعهارتقا منابع انساني ها، هاي خدمات مشاوره و ترويج و تقويت آنگسترش شركت اورزي،بخش كش

آموزش  لهيوسبهبخش كشاورزي در جهت افزايش درآمد كشاورزان روستاييان و عشاير، ارتقاء سطح دانش كشاورزان 

 مام قرار خواهد گرفت.و اهت موردتوجه فرزندانشان و انتقال دانش به عرصه كشاورزي

 

 محیطی و مهار عوامل تخريب منابع طبیعیتوسعه عشايری با رويکرد بهبود شرايط زيست 

هاي محيطي و مهار عوامل تخريب منابع طبيعي، بهبود شاخصدر ارتباط با توسعه عشايري با رويكرد بهبود شرايط زيست

هاي مكمل در بخش فعاليت عنوانبهعشاير و خدمات نوين  يدستعيصناتوسعه در عشايري، توسعه صنايع روستايي و 

و كارآمد در بخش كشاورزي در جهت افزايش درآمد  افتهيتوسعهكشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و ارتقا منابع انساني 

 و اهتمام قرار خواهد گرفت. موردتوجهكشاورزان روستاييان و عشاير 

ارتقاء هاي گردشگري، ايت از گسترش فعاليتحم، در جامعه عشايريمهارت و  وپرورشآموزشارتقاء كمي و كيفي 

هاي سالمت و بيمه توسعه كمي و كيفي بيمهو بهداشت جسمي و روحي،  ستيزطيمح هاي سالمت، امنيت غذائي،شاخص

تقاء كمي و كيفي درآمد جامعه عشاير، ار و سطح هاي توسعه انسانيارتقاء شاخصاجتماعي،  نيتأماگير و گسترش نظام فر

 و اهتمام قرار خواهد گرفت. موردتوجهتوليدات عشاير 

هاي توليدي عشاير با استفاده ، افزايش توانمنديهابومستيزنظام مديريت محلي در محدوده  بر اساسساماندهي كوچ عشاير 

و منابع محيطي و رابطه  ستيزطيمح، تقويت تعامل سازنده عشاير با هاآنبومي  يهامهارتآوري مناسب و دانش و از فن

اجتماعي و فرهنگي  -هاي توسعه انساني و اقتصاديعشايري، ارتقاء شاخص يهابومستيزمتعادل و پايدار دام و مرتع در 

 قرار خواهد گرفت. موردتوجههاي روستايي كشور جامعه عشايري به ميانگين شاخص

ها و استعدادهاي مناطق عشايري گيري از امكانات، قابليتي با بهرههاي اقتصادي در جامعه عشايرتنوع بخشيدن به فعاليت

آوري ، استفاده از فنهابومستيزايجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزايش درآمد و كمک به نگهداشت جمعيت در  منظوربه

گي جامعه عشاير با حفظ تعادل افزايش كمي و كيفي توليدات و بهبود كيفيت زند منظوربهمناسب و منابع انرژي غير آالينده 

جلب مشاركت بيشتر عشاير در فرايند تصميم  منظوربههاي مردمي ، ايجاد، توسعه و تقويت تشكلستيزطيمحو پايداري 

 .قرار خواهد گرفت ديتأكهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و مديريت محلي مورد برداري در زمينهسازي، اجرا و بهره

طبيعي، اجتماعي، فرهنگي عشاير و تالش  يهاتيظرفو  يهاتيقابلدشگري جامعه عشايري با توجه به هاي گرتقويت جاذبه

افزايش قابليت انطباق زندگي عشاير  منظوربهگيري از فناوري مناسب بهره ها.آنبرداري مطلوب از براي نهادينه كردن و بهره

)پيشگيري از سيل،  ضرورتبهبا توجه  هابومستيزدر قلمرو  ها و خسارت ناشي از حوادث طبيعيبا عوامل و مهار آسيب

ايمني پايدار براي عشاير در برابر تهديدها و موانع طبيعي، انجام تحقيقات و  نيتأمو ساير حوادث( و  ييزاابانيب، يسالخشک
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حمايت از اسكان عشاير  رمنظوبهعشايري  يهابومستيزهاي علمي و مطالعه مناطق مستعد در عرصه گيري از يافتهبهره

 نو در مناطق عشايري مورد اهتمام است. يهايانرژداوطلب و ساماندهي كوچ، توسعه استفاده از 


