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مقدمه
بـر اسـاس تعریف سـازمان خواروبار و کشـاورزی ملل متحـد )FAO, 2019(1 ؛ نوآوری کشـاورزی 
فراینـدی اسـت که افـراد یا ســـازمان ها به منظور افزایش اثربخشـــی، رقابت، انعطاف پذیری نسـبت 
بـه شـوک ها یـا پایداری محیط زیسـتی، محصـول، فرآیند یـا روش های سـازماندهی جدیـد یا موجود 
را بـرای اولیـن بـار در یـک زمینـه خـاص بـه کار می گیرنـد و درنتیجـه بـه امنیـت غذایـی و تغذیـه، 

توسـعه اقتصـادی و یـا مدیریـت پایدار منابـع طبیعی کمـک می کنند. 
جهانـی شـدن اقتصـاد، رقابـت فزاینـده  در بازارهـای جهانـی، توسـعه و رشـد شـتابان فنـاوری و 
گسـترش فعالیت هـای مبتنـی بـر دانـش؛ سـبب شـکل گیری مرحلـه جدیـدی از توسـعه بـا عنـوان 
اقتصـاد دانش محـور شـد کـه در آن عملکـرد نوآورانـه اقتصـاد در تولیـد، انتشـار و بهره بـرداری از 
نوآوری هـای فناورانـه یـک عنصـر کلیـدی اسـت. مطابـق بـا تعریـف سـازمان همـکاری و توسـعه 
اقتصـادی  »OECD«2 و کمیسـیون اروپـا، نـوآوری فراینـدی بهـم پیوسـته بـوده که عبارت اسـت از 
»پیاده سـازی یـا بهبـود یـک محصـول، کاال، ایـده و یا روش جدیـد بازاریابـی، یا یک روش سـازمانی 

جدیـد در امـور تجـاری، محیـط کاری و روابـط خـارج سـازمانی«.
در ایـن بیـن، نظـام ملـی نـوآوری، شـبکه ای از موسسـات عمومـی و خصوصی اسـت کـه حاصل 
فعالیت هـا و تعامـالت آنـان بـه خلـق، انتقـال، اصـالح و انتشـار فناوری هـای جدیـد منجر می شـود. 
نظـام نـوآوری در بخـش کشـاورزی به  طـور گســـترده بـر درک حکمرانـــی و تعامالت بازیگـــران 
در نـوآوری، نقش سیاســـت های نـــوآوری و ســـاختارهای پشـــتیبانی از نـوآوری متمرکز بوده و 
به عنـوان چارچوبـی بـرای اندیشـــه ورزی و برنامه ریزی جهت تقویـت ظرفیت نـوآوری در این بخش 

مـــورد توجـه قـرار می گیرد.
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی یکی از عناصـر اصلی کشـاورزی دانش بنیان و نوآور اسـت و از دیرباز 
تاکنـون نقشـی بی بدیـل در نشـر و انتقـال دانـش و فناوری هـای نوین از موسسـات و مراکـز علمی و 
تحقیقاتـی بـه بهره بـرداران ایفا نموده اسـت. اما امـروزه و در چارچـوب نظام ملی نوآوری کشـاورزی، 

1- Food and Agriculture Organization
2- Organization for Economic Co-operation and Development
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عـالوه بـر کارکردهای سـنتی، نقش هـای مهمی نظیـر شبکه سـازی، حمایت های نهادی و سیاسـتی، 
طراحـی و اجـرای تحقیقـات سـازگاری؛ همچنیـن سیاسـت گذاری و اولویت بنـدی در عرصه هـای 

تحقیقاتـی را نیـز عهده دار بوده اسـت. 
با اهمیت یافتن توجه به مقوله اشـاعه نوآوری از طریق روش های مشـارکتی در بخش کشـاورزی 
و عبـور متفکـران و اندیشـمندان ایـن حـوزه از مدل های خطـی به نظام هـای ملی نـوآوری، تغییرات 
اساسـی نیـز در رهیافت هـا، الگوهـا و روش هـای ترویجـی ایجـاد شـد که توجه بـه اسـتفاده از مزرعه 
به عنـوان بسـتری مناسـب بـرای یادگیری عملـی و اجـرای فعالیت های آموزشـی- ترویجـی از جمله 
مهمتریـن آنهـا اسـت کـه به صورت رسـمی در اوایل دهـه 1990 میالدی بـا اجرای روش مدرسـه در 
مزرعـه کشـاورزان )FFS(1  شـروع شـد. از آن زمـان به بعـد این فعالیت هـا ادامه داشـته و روش های 
دیگـری نظیر توسـعه مشـارکتی فنـاوری )PTD(2 ، نظام پژوهـش و ترویج مزرعـه ای )FSRE(3 ، روز 
مزرعـه و طرح هـای تحقیقـی- ترویجـی، نیـز در جهت دخالـت دادن کشـاورزان در فراینـد آزمایش، 

گزینـش و انتقـال فناوری هـا به طـور گسـترده به کارگرفته شـده اند. 
ایجـاد »مـزارع نوآوری« بـا محوریت کشـاورزان نوآور ایـران به عنـوان پایگاه هایی برای تسـریع 
در فرآینـد توسـعه و اشـاعه نـوآوری در میـان بهره بـرداران، از جملـه برنامه هـای محـوری وزارت 
جهـاد کشـاورزی در کشـور اسـت کـه در اجـرای مـواد یـک، پنـج و هشـت »آئین نامـه حمایـت از 
تولیـد دانش بنیـان و اشـتغال آفرین در بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی«، مصـوب نشسـت مـورخ 
1401/1/14 هیـات وزیـران )ابالغـی شـماره 10856/ت59704ه مـورخ 1401/1/27( و متنـی بـر 

دسـتورالعمل حاضـر در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.

1- تعاریف

1-1- نوآوری کشاورزی
براسـاس تعریف سـازمان خواروبار و کشـاورزی ملل متحد، نوآوری کشـاورزی فرایندی اسـت که 
افـراد یـا ســـازمان ها به منظـور افزایـش اثربخشـــی، رقابـت، انعطاف پذیـری نسـبت به شـوک ها یا 
پایـداری محیط زیسـتی، محصـول، فرآینـد یـا روش های سـازماندهی جدید یـا موجود را بـرای اولین 
بـار در یـک زمینـه خـاص به کار می گیرنـد و درنتیجه بـه امنیت غذایـی و تغذیه، توسـعه اقتصادی و 

.)FAO, 2019( یـا مدیریـت پایـدار منابع طبیعی کمـک می کننـد

1- Farmer Field School
2- Participatory Technology Development
3- Farming Systems Research and Extension
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1-2- مزرعه
منظـور از مزرعـه، مکانی اسـت در یک محدوده جغرافیایی مشـخص کـه در آن یکی از فعالیت های 
بخـش کشـاورزی )تولیـدی یا خدماتـی( در طول زنجیـره ارزش یکی از محصوالت کشـاورزی در حال 
انجـام اسـت و توسـط یـک شـخص معیـن )حقیقی یـا حقوقـی دولتی یـا غیردولتـی( به عنـوان مدیر 
مزرعـه مدیریـت می شـود. بر این اسـاس تنهـا واحدهای تولیـدی و یا خدماتـی مدنظر قـرار دارند که؛

مدیریت آنها بر عهده مالک )عرفی( مربوطه بوده )در مورد اشخاص حقوقی تابع قوانین مربوطه  _
می باشد( و تحت سایر اقسام قراردادی )اجاره، مزارعه، مساقات و ...( قرار نداشته باشد. 

در مزارع و واحدهای بهره برداری جمعی )شرکت های تعاونی تولید، کشت و صنعت ها، شرکت های  _
سهامی زراعی و ...( نیز که دارای ساختار مدیریتی مشخص باشند نیز می توان نسبت به ایجاد مزارع 

نوآوری اقدام کنند.

1-3- کشاورز  نوآور
 منظـور از کشـاورز نـوآور در ایـن دسـتورالعمل فردی حقیقی یا حقوقی اسـت که توانسـته باشـد 
بـا به کارگیـری عملـی یک محصـول، فرآینـد یا روش هـای سـازماندهی نوآورانـه و دانش بنیـان برای 
اولیـن بـار، موجبـات ارتقـاء بهره وری، بهبود سـطح کمـی و کیفی تولیـدات یا خدمات، ایجـاد ارزش 
افـزوده جدیـد، افزایـش رقابت پذیـری، حفاظـت از منابـع پایـه و تنوع زیسـتی، تـاب آوری در مقابـل 
مخاطرات، سـودآوری و ... را در زنجیره ارزش یکی از محصوالت کشـاورزی و بر اسـاس شـاخص های 

تعییـن شـده ایجاد نموده باشـد. 

1-4- مزرعه نوآوری
 مکانـی در محـدوده جغرافیایـی مشـخص، تحـت مدیریت یک کشـاورز نـوآور، کـه در آن، ضمن 
به کارگیـری عملـی یک محصـول، فرآیند یا روش های سـازماندهی نوآورانه؛ موجبـات ارتقاء بهره وری، 
بهبـود سـطح کمـی و کیفی تولیدات یـا خدمات، ایجـاد ارزش افزوده، افزایـش رقابت پذیری، حفاظت 
از منابـع پایـه و تنوع زیسـتی، تاب آوری، سـودآوری و غیـره را در زنجیره ارزش محصوالت کشـاورزی 
فراهـم نمـوده و از آن به عنـوان پایگاهـی بـا نـام »مزرعه ترویـج نوآوری« بـرای جذب، بومی سـازی و 

اشـاعه نوآوری در میان سـایر کشـاورزان اسـتفاده می شود.
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 2- اهداف 

2-1- هدف کلی: 
اسـتفاده از ظرفیت هـای کشـاورزان نـوآور بـرای بسـط و گسـترش فناوری هـا )بومـی و نوین( در 

فرآینـد توسـعه کشـاورزی دانش بنیـان و نوآور در کشـور

2-2- اهداف اختصاصی: 
ترویج و توسعه نوآوری برای کمک به حل چالش ها و مسائل بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛  _
شناسایی، سازماندهی و ایجاد شبکه کشاورزان نوآور؛ _
توانمندسازی و توسعه ظرفیت سازی کشاورزان نوآور برای ایجاد مزرعه؛ _
بهره گیری از مزرعه برای تسریع در فرآیند جذب، بومی سازی و ترویج دانش و فناوری های نوین  _

در بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
هدایت و تسهیل دسترسی کشاورزان نوآور به برنامه های حمایتی و توسعه ای دولتی و غیردولتی؛ _
ایجاد ارتباطات سازمان یافته و هدفمند میان شبکه کشاورزان نوآور با موسسات و مراکز تحقیقاتی،  _

پارک های علم و فناوری، دهکده های نوآوری و شرکت های دانش بنیان برای ارتقاء ضریب نفوذ دانش 
و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

3- معیارهای انتخاب کشاورز نوآور
اجرای حداقل یک فعالیت  نوآورانه در مزرعه تحت مالکیت به تایید کمیته ارزیاب؛ _
برخورداری از منابع، امکانات و زیرساخت های فنی الزم برای تبدیل به مزرعه ترویج نوآوری؛ _
مزرعه تحت مالکیت، در قطب اصلی تولید کشاورزی منطقه واقع شده باشد؛ _
برخوردار از ویژگی های فردی نوآوری )ریسک پذیری، انعطاف پذیری، خالقیت، حل مسئله، نوپذیری، و ...(؛ _
برخورداری از صالحیت های عمومی و مقبولیت اجتماعی در منطقه؛ _
مالکیت عرفی بر مزرعه )در واحدهای حقوقی، تابع قوانین مربوطه خواهد بود(؛ _
داوطلب و مشتاق بودن برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح؛ _
فاقد سوء پیشینه موثر کیفری و حقوقی برای همکاری با دولت باشد. _

تبصـره 1: معیارهـا و شـاخص های تخصصـی بـرای هـر فعالیـت بـا در نظـر گرفتـن معیارهـای 
فوق الذکـر در کمیتـه  فنـی مرتبـط تعییـن و ابـالغ می شـود.
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4- مشخصات مزرعه نوآوری
فعالیت در زمینه تولید و عرضه یکی از محصوالت راهبردی کشاورزی؛ _
تحت مالکیت )عرفی( و مدیریت کشاورز نوآور؛ _
قرار داشتن در قطب تولید یکی از محصوالت زراعی راهبردی؛ _
استمرار و توسعه فعالیت های نوآورانه در مزرعه تحت مدیریت؛ _
امکان تحت پوشش قرار دادن حداقل 20 و حداکثر 25 نفر از کشاورزان پیرامونی؛ _
سهولت در دسترسی؛ _
برخورداری از امکانات و زیرساخت های فنی الزم برای تبدیل به مزرعه ترویج نوآوری؛ _
برخورداری از فضا و امکانات الزم برای فعالیت های آموزشی. _

تبصـره 2: معیارها و شـاخص های تخصصی با در نظـر گرفتن معیارهای فوق الذکـر در حوزه های 
مختلـف کشـاورزی )زراعـی، باغـی، دام و طیـور، شـیالت و آبزیـان و منابـع طبیعـی( در کمیته های 

فنـی مرتبـط تعیین و ابالغ می شـود.

5- فرآیند تاسیس مزارع نوآوری
شناسایی، انتخاب و تایید صالحیت کشاورزان نوآور؛  _
توانمندسازی و توسعه ظرفیت های کشاورزان نوآور برای ایجاد مزرعه؛ _
اعطای مجوز ایجاد مزرعه نوآوری به کشاورز نوآور؛ _
عقد تفاهم نامه همکاری با کشاورز نوآور؛ _
استفاده از مزرعه نوآوری به عنوان پایگاه )مزرعه ترویج نوآوری( ترویج و اشاعه نوآوری ها در یک  _

دوره سه تا پنج ساله.
تبصـره3 : مسـئولیت صـدور مجـوز ایجـاد مـزارع نـوآوری بـر عهـده معاونـت آمـوزش و ترویج 

سـازمان تات اسـت.

6- گام های اجرایی برای ایجاد مزارع نوآوری
فاز اول: شناسایی و انتخاب 

گام اول: ارائه تقاضا؛
گام دوم: شناسایی کشاورزان نوآور بر اساس معیارها و شاخص های مصوب در کمیته های فنی؛ 

گام سوم: ارزیابی صالحیت کشاورزان نوآور شناسایی شده در کمیته های فنی.
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فاز دوم: توسعه ظرفیت ها
گام اول: حضور کشاورزان نوآور منتخب در برنامه های توانمندسازی؛ 

گام دوم: اعطای گواهی تایید صالحیت به کشاورزان نوآور.

فاز سوم: تشکیل مزارع نوآری کشاورزی
گام اول: اعطای مجوز فعالیت توسط معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات؛

گام دوم: عقـد تفاهم نامـه همـکاری فیمابیـن معاونـت آموزش و ترویج کشـاوری سـازمان تات و 
کشـاورز/ان نوآور؛

گام سوم: فعال سازی مزارع ترویج نوآوری.

فاز چهارم: تثبیت و توسعه
گام اول: هدایـت و تسـهیل دسترسـی کشـاورزان نـوآور بـه برنامه هـای حمایتـی و پشـتیبانی 

دولتی؛
گام دوم: آغـاز فرآینـد جذب، بومی سـازی و اشـاعه نوآوری هـا در مزارع نـوآوری و تابعی از طریق 
ارتباطـات سـازمان یافتـه و هدفمنـد بـا موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی، پارک هـای علـم و فنـاوری، 
دهکده هـای نـوآوری و شـرکت های دانش بنیـان بـرای ارتقـاء ضریب نفـوذ دانش و فنـاوری در بخش 

کشـاورزی و منابـع طبیعی؛
گام سوم: مستندسازی، نظارت و ارزشیابی و تعیین اثربخشی.

تبصـره 4: برنامه های حمایتی و پشـتیبانی از مـزارع نوآوری در چارچوب ماده هشـت »آئین نامه 
حمایـت از تولیـد دانش بنیـان و اشـتغال آفرین در بخش کشـاورزی و منابع طبیعی«، مصوب نشسـت 
مـورخ 1401/1/14 هیـات وزیران )ابالغی شـماره 10856/ت59704ه مـورخ 1401/1/27( تعریف و 

ابالغ خواهد شـد.
تبصره 5: کشـاورزان نـوآور در برخورداری از سـایر برنامه های حمایتی و پشـتیبانی وزارت جهاد 

کشـاورزی در اولویت قـرار خواهند گرفت.

فاز پنجم: سازماندهی و شبکه سازی
گام اول: سازماندهی کشاورزان نوآور منتخب در قالب شبکه کشاورزان نوآور ایران؛
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7- سازمان کار

7-1- شورای برنامه ریزی و راهبری ملی 
اعضا: 

معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )رییس(؛ _
معاون پژوهشی سازمان تات؛ _
رییس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی؛ _
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی )دبیر(؛ _
مدیرکل دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان تات؛ _
نماینده معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت متنوع؛ _
نماینده/گان معاونت/های اجرایی و سازمان های تابعه وزارت متبوع حسب موضوع؛ _
نماینده/گان موسسات تحقیقات کشاورزی مرتبط حسب موضوع؛ _
رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور؛ _
مسئول نظام صنفی کشاورزان؛  _
سایر افراد به تشخیص کمیته و به فراخور نیاز؛ _

تبصره 6: دبیرخانه این کمیته در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مستقر است.
وظایف: 

سیاست گذاری و راهبری اجرای برنامه؛ _
حمایت و پشتیبانی از فرایند اجرای برنامه؛   _
نظارت، ارزشیابی و سنجش میزان اثربخشی فعالیت ها و اقدامات انجام شده؛ _

7-2- کمیته فنی و اجرایی استانی
اعضا:

رییس سازمان جهادکشاورزی استان )رییس(؛ _
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان؛  _
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان )نائب رییس و دبیر(؛ _
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معاونان/مدیران سازمان جهاد کشاورزی و ادارات کل تابعه، حسب موضوع؛ _
نماینده هماهنگی امور اقتصادی استانداری )ترجیحاً مدیرکل سرمایه گذاری(؛ _
رییس مرکز/مراکز جهاد کشاورزی دهستان محل اجرای برنامه؛ _
رییس کانون خبرگان کشاورزی استان؛ _
مسئول نظام صنفی کشاورزان در استان؛ _
سایر افراد بر حسب موضوع و تشخیص کمیته. _

تبصره 7: دبیرخانه این کمیته در مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان مستقر است.
وظایف:

شناسایی و معرفی کشاورزان نوآور به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و راهبری ملی؛ _
بسیج، پشتیبانی و به کارگیری منابع انسانی، مادی و تجهیزاتی در پیشبرد اهداف برنامه در سطح  _

استان؛
بیرون  _ و  )درون  و غیردولتی  نهادهای دولتی  و  ارگان ها  جلب مشارکت و همکاری سازمان ها، 

مجموعه وزارت جهاد کشاورزی( در پیشبرد اهداف برنامه؛
نظارت، ارزشیابی و سنجش میزان اثربخشی فعالیت ها و اقدامات انجام شده؛ _
تهیه و ارسال گزارش های ادواری به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و راهبری ملی. _






