
 

 

 آبیاری و مالداری ٬زارت زراعتو

 پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی 

 
 یزراعت جیترو یکنفرانس مل نیو پنجم نیتربزرگ

 ۱۳۹۸حمل، ۱۵ -۱۴

 ۳۴اران  از دهزار تن از دهقانان  و مالسهبه اشتراک  یو مالدار یاریزراعت، آب ریوز یاحمد درانریبرنامه با حضور نص نیا

 .جرگه  به مدت دو روزبرگزار شد یلو مهیدر خ ج،یکشور و کارمندان ترو تیوال

دهقانان و مالداران برگزار  شنهادیمشکالت و پ افتیوزارت زراعت به دهقانان و در یکار یهائه برنامهبه منظور اراکنفرانس  نیا

  بود دهیگرد

را مورد   یدارموجود در سکتور زراعت و مال یهاها و چالششدند و فرصت میتقس یکار یهاتهیکم ۵۰داران در و مال دهقانان

 ۵۰ گانندهینما قیکه از طر یبخش کار( ۱۵ها دهقانان متمرکز بود  در )و راه حل شنهاداتیسواالت، پ بحث قرار دادند. که عموم

 .گرددیم لیذ یهااستیبخش مربوط به ر هرکه  دیگرد هیارا یگروه کار

 

 و انکشاف زراعت جیترو یعموم استیر .۱

 یزراعت زهیکانیم استیر .۲

 یجات و نباتات صنعتغله استیر .۳

 یوانیو صحت ح یخدمات مالدار یعموم استیر .۴

۵. NHLP یمالدار و یباغدار یپروژه مل  

 اطالعات ارتباط عامه استیر .۶

 اقتصاد خانواده استیر .۷

 نباتات تحفاظ استیر .۸

 یسکتور خصوص استیر  .۹

 هافیکوپرات استیر .۱۰

 یزراعت یربناهایز استیر .۱۱

 یبذر یهاتخم قیتصد استیر .۱۲

 آبیاری استیر .۱۳

 یعیمنابع طب یعموم استیر .۱۴

  هیاحصائ استیر .۱۵

ها دهقانان را پاسخ گفتند و همچنان در دهقانان، سوال یهاحلو راه شنهادهایها، پسوال دنیمربوط با شن نیبحث ها مسول نیا ریاخ در

دست داشته خود سخن گفتند که با  یروین هامربوط داشتند صحبت نموده و از پال یکه در بخش ها یها و دستاورد ها تیمورد فعال

 .گرددیاز مشکالت دهقانان و مالداران رفع م ادیآن شمار ز قیتطب



 

 

 آبیاری و مالداری ٬زارت زراعتو

 پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی 

 
بود تمام  موضوعات مطرح شده از  دهیکنفرانس موظف گرد نیا یبندکه به هدف ضبط و جمع یاتهیکنفرانس کم نیا ریو در اخ 

  و نمودند یبند، جمع یالداروم یاریوزارت زراعت، آب نیدهقانان و مسول یسو

 .شد هیارا یجمهوراستیگزارش  به دفتر ر کی یدهقانان ط یشنهادهایتمام مشکالت و پ که


