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 ضرورت و اهمیتالف( 

با عنایت به ضرورت ارتقاء کیفی و کمی محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای و ضرورت کنترل کیفیت این محصولات 
از مبدا تولید تا عرضه به بازارهای داخلی و با توجه به لزوم بهره مندی از تجربیات جهانی در زمینه استانداردسازی و 

که مبتنی بر اجرای عملیات خوب کشاورزی  GLOBAL GAPی ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی از جمله استانداردها
با  ،و مدیریت یکپارچه تولید تا عرضه محصولات کشاورزی یعنی از مزرعه، باغ، گلخانه و... تا عرضه محصول به بازار

با توجه به اهمیت پایش و نظارت بر فرایند تولید تا عرضه داخلی  و هدف ارتقاء کیفیت محصول نهایی می باشد
گلخانه ای و نیز تکالیف قانونی موجود برای حفظ سلامت آحاد جامعه و جلب اطمینان خاطر سبزی و صیفی  محصولات

د تولید راینمصرف کنندگان درخصوص محصولات گلخانه ای، این دستورالعمل اجرایی به منظور شناسایی و نظارت بر ف
 بلاغ می گردد.تدوین و اتا عرضه داخلی محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای 

 

 روش کار (ب
وزارت جهادکشاورزی درخصوص دستورالعمل  51/95/5095مورخ  5901/929در راستای اجرایی نمودن ابلاغیه شماره 

یند با عنایت به اینکه فرابا محوریت سازمان حفظ نباتات کشور و نظارت بر تولید و ارتقای سلامت محصولات گیاهی 
 ناسبو م می بایست در یک بازه زمانی منطقی ابلاغی منظور انطباق با دستورالعملبه گلخانه داران به اطلاع رسانی 
 طول مدت در، سبزی و صیفی گلخانه ای تا عرضه داخلی محصولات فرایند شناسایی و نظارت بر تولید لذا انجام پذیرد،
ارت ابع طبیعی کشور و نظسازمان نظام مهندسی کشاورزی و من عاملیتبا  سبزی و صیفیگلخانه های  کلیک سال در 

 عملیاتی خواهد شد باغبانی امور معاونتسازمان حفظ نباتات و نظارت عالیه   استانی سازمان جهادکشاورزی استانها و
به بهره بردار برای انطباق با  فرصت کافی اعطایگلخانه داران در اجرای دستورالعمل و  به نحوی که به منظور ترغیب

 محصول سبزی و صیفیاول از شروع کشت  دورهدر این دستورالعمل   ،سلامت محصول تولیدیبط ارتقاء شرایط و ضوا
 خواهد شد. ، اجباریی آنبعددوره کشت خواهد بود و در  تشویقیدر هر استان، به صورت  گلخانه ای

 

 سازمان کار پ( 

 مانبه ریاست ساز خانه ایمحصولات گلکارگروه ملی ارتقاء سلامت اجرایی نمودن این دستورالعمل، تدوین و به منظور 
حفظ نباتات و عضویت نمایندگان معاونت امور باغبانی، معاونت توسعه بازرگانی، سازمان غذا و دارو، موسسه آموزش و 

 ارتقاء سلامت محصولاتارگروه استانی ندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و کو سازمان نظام مه ترویج کشاورزی
 تشکیل می گردد.نیز با اعضاء متناظر استانی  گلخانه ای

 

 فرایند کار (ت

 ( فرایند شناسایی و نظارت بر فرایند تولید محصولات  سبزی و صیفی گلخانه ای0-ت

ابلاغ دستورالعمل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و کلیه سازمان های  تدوین و .5
  جهادکشاورزی

ی شدن اجباردستورالعمل و  اطلاع رسانیو ات سبزی و صیفی گلخانه ای تولیدکنندگان محصولشناسایی کلیه  .2
 طی جدول اطلاع رسانی پیوست تولیدکنندگان مذکور به زمان اجرای آن

یزان کمبود و تعیین مشناسایی و استقرار مسئول فنی/ مسئول تجربی تولید در کلیه گلخانه های سبزی و صیفی  .3
 در استان مسئول تجربی تولید/ مسئول فنی

پیگیری و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای تامین و رفع کمبود نیروی  .0
 مسئول فنی/ مسئول تجربی تولید موردنیاز

ابلاغی  مطابق دستورالعمل گلخانه ایسبزی و  صیفی  محصولاتگلخانه های تولید استقرار واحد کنترل کیفیت در  .1
   ساماندهی و به روزرسانی واحدهای کنترل کیفیت در گلخانه های تولید محصولات سبزی و صیفی
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وسط تات سبزی و صیفی گلخانه ای محصول برداشتاطلاعات عملیات تولید تا  و به روزسانی ثبت و مستندسازی .6
  سانکا  در سامانه مسئول فنی/مسئول تجربی تولید

 

 محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای فرایند تایید سلامت و عرضه داخلی (2-ت
 

 از طریقاخذ گواهی تایید سلامت محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای برای ثبت درخواست در سامانه سماک  .5
 :یکی از دو روش ذیل

 سامانه سماک. از کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی پروانه اخذ -5-5
 .سلامت محصولات گیاهی از سامانه سماکارتقاء اخذ گواهی  -5-2

محصول سبزی  داخلی عرضه مبنی بر تایید سلامت محصول و اجازهدر سامانه سماک  (QR Code)کد شناسه  اخذ .2
  .و صیفی گلخانه ای

داخل و خارج به واحد سورت و بسته بندی و میادین میوه و تره بار محصول سبزی و صیفی گلخانه ای عرضه  .3
)شناسه محصول ترجیحا به صورت برچسب بر روی صادره از سامانه سماک  (QR Code) سهبا ارائه کد شنا استان

 ندی محصول الصاق گردد(.هر محصول یا هر بسته ب

اختصاص غرفه های مشخص در میادین میوه و تره بار داخل و خارج استان به گلخانه داران و یا تشکل استانی یا  .0
 .عرضه شده مطابق این دستورالعمل عرضه محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای کشوری برای

 

 

 الزامات  (ث

 ات سبزی و صیفی گلخانه ای و اطلاع رسانی دستورالعملشناسایی کلیه تولیدکنندگان محصول 

 ظام سازمان نتوسط  و نظارت دقیق تر بر عملکرد آنها شناسایی و استقرار مسئول فنی/ مسئول تجربی تولید
 مهندسی کشاورزی استان و کشور

 گلخانه ای در استان و  ات سبزی و صیفیشناسایی واحدهای سورت و بسته بندی و مراکز عمده عرضه محصول
 تامین غرفه های مناسب برای عرضه محصول

 و  گلخانه یاز طریق توانمندسازی مسئولین فنات سبزی و صیفی گلخانه ای محصول تا عرضه بهبود مدیریت تولید
امین آفتکش ت/ توسعه کاربرد مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها و کنترل بیولوژیک در گلخانه/ مسئولین تجربی تولید

/ خانهدر گل بهینه سازی کاربرد کودهای شیمایی و غیرشیمیایی بهبود تغذیه و/ های کم خطر برای گلخانه داران
ین فهرست عناو)براساس دستورالعمل های فنی ابلاغی مراجع ذیصلاح  سورت و بسته بندی و حمل و نقل مناسب

 دستورالعمل ها و نشریات فنی و ترویجی مرتبط با محصولات گلخانه ای به پیوست این دستورالعمل می باشد
ور دفتر ام) معاونت باغبانی بخش ،پایگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزیکه فایل دستورالعمل های مذکور از 

 (.می باشد               دریافتقابل  (قسمت دستورالعمل ها خانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکیگل

  با هدف بهبود کیفیت و کمیت محصول تولیدیسبزی و صیفی اصلاح و نوسازی و تجهیز گلخانه های 

  ایجاد ردیف اعتباری ویژه برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای 

  م نامه فیمابین معاونت باغبانی و سازمان میادین میوه و تره بار کشور برای اجرای دستورالعملهتفاانعقاد            
 قیمت گذاری

 
 

 مشوق ها  (ج
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ماهنگی و با ه عرضه شده مطابق این دستورالعملات سبزی و صیفی گلخانه ای این مشوق ها به تولیدکنندگان محصول
 اعطا می شود: ،مراجع ذیربط

 

  وی که به نح محصولات سبزی و صیفی گلخانه ایسایر تولیدکنندگان  متفاوت ازبا قیمت امکان عرضه محصول
 ،فک قیمتی محصول در سه گروههر قیمت های تعیین شده توسط سازمان میادین میوه و تره بار برای  براساس

ل قاب قیمت ممتازبا  گلخانه ای عرضه شده مطابق این دستورالعمل، سبزی و صیفی محصولات ، ممتاز و سقف
قابل  ت کفیمقگلخانه ای که مطابق این دستورالعمل نباشند، با  سبزی و صیفی و سایر محصولات بودهفروش 

 فروش می باشند. 

  اولویت واگذاری یا تخفیف واگذاری غرف سازمان میادین میوه و تره بار 

 و بهره برداری گلخانه  توسعه تاسیس، امکان بهره مندی از تخفیف مربوط به هزینه صدور و تمدید پروانه های 

  تسهیلات مکانیزاسیون، سرمایه در گردش و اصلاح و نوسازی سیتااولویت در بهره مندی از تسهیلات سامانه ،
 واحدهای گلخانه ای 

  امکان کاهش سهم آورده شخصی و افزایش دوره تنفس برای اخذ تسهیلات بانکی 
 کشاورزی محصولات بیمه هزینه درصدی 29 کاهش 

 

 و مجازات تخلفاتچ( 

 ( تخلفات1
محصولات سبزی و در صورت مشاهده هریک از تخلفات ذیل در اجرای این دستورالعمل و در مراحل تولید تا عرضه 

 ، مراتب از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت:صیفی گلخانه ای
  امانه تولید در سند تولید تا برداشت محصول توسط مسئول فنی یا مسئول تجربی یثبت اطلاعات نادرست فرا

 و یا تایید اطلاعات نادرست ثبت شده در سامانه سانکا توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان سانکا

  صدور شناسه محصول علیرغم وجود اطلاعات نادرست ثبت شده در سامانه سانکا توسط سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی استان و یا کشور

  بارگذاری شده در سامانه سانکاجعلی یا مخدوش بودن تاییدیه انطباق محصول 

  گلخانه ای ارائه شده به واحد سورت و  سبزی و صیفیجعلی بودن شناسه محصول صادره برای محصول             
 دین میوه و تره بار ابسته بندی و یا می

 وسط گلخانه دار و یا واحد سورت و بسته بندی و یا اختلاط محصول گلخانه ای شناسه دار با محصولات دیگر ت
 میادین میوه و تره بار

 

 ( مجازات 2
 پروانه اشتغال مسئول فنی/ گواهی مسئول تجربی تولید/ راهبر استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی  تعلیق

  استان

 معرفی متخلفین به هیئت انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

  با عنوان مجرمیت مبنی بر مخاطره انداختن سلامت و بهداشت عمومیمعرفی متخلفین به مراجع قضایی 

  با آن مرتبط و لغو کلیه امتیازاتتعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری واحد گلخانه ای 

  لغو کلیه امتیازات و مشوق های اعطا شده ناشی از اجرای این دستورالعمل 

  با احکام صادره مراجع قانونی مرتبط ،نمودن محصولات نامنطبقامحاء و معدوم 

  جریمه نقدی گلخانه داران / مسئولین فنی یا تجربی تولیداعمال 
 

 نحوه نظارت (ح
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به منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استانی و ستادی، سازمان جهادکشاورزی استان به صورت 
براساس فرمت پیوست، بازدید و نظارت خواهد داشت محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای دوره ای از واحدهای تولید 

نظارت عالیه توسط معاونت باغبانی و سازمان  و گزارش آن را به سازمان حفظ نباتات و معاونت باغبانی ارسال می نماید.
 حفظ نباتات نیز به صورت دوره ای از استانها انجام می پذیرد.

 
 

 دیجدول زمان بن (خ
 

 اقدام مهلت مسئول اقدام اقدام
 5095خرداد  35 معاونت باغبانی اجرایی تدوین و ابلاغ دستورالعمل

شناسایی کلیه تولیدکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای 
و اطلاع رسانی دستورالعمل و اجباری شدن زمان اجرای آن به 

 تولیدکنندگان مذکور 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانها/ 
 سازمان جهادکشاورزی استانها

 5095 تیر 35تا  تیر 5

شناسایی و استقرار مسئول فنی/ مسئول تجربی تولید در کلیه 
 گلخانه های سبزی و صیفی 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانها 
 /سازمان جهادکشاورزی استانها

 5095 تیر 35تا  5

واحدهای سورت و بسته بندی و مراکز عمده عرضه شناسایی 
محصول گلخانه ای در استان و تامین غرفه های مناسب برای عرضه 

 محصول
 5095 تیر 35تا  5 سازمان جهادکشاورزی استانها

پیگیری و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
سئول فنی/ مطبیعی استان برای تامین و رفع کمبود نیروی مسئول 

 تجربی تولید موردنیاز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانها 
 /سازمان جهادکشاورزی استانها

 5095تیر  35تا  59

استقرار واحد کنترل کیفیت در گلخانه های تولید محصولات سبزی 
 و  صیفی گلخانه ای مطابق دستورالعمل ابلاغی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانها 
 جهادکشاورزی استانها/ گلخانه دار /سازمان

 5095تیر  35تا  59

ثبت و مستندسازی و به روزسانی اطلاعات عملیات تولید تا برداشت 
محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای در سامانه سانکا برای گلخانه 

 های سبزی و صیفی 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
 استانها/مسئول فنی و مسئول تجربی تولید

تا پایان  شروع کشتاز 
 برداشت محصول

ثبت درخواست در سامانه سماک برای عرضه داخلی محصولات 
 گلخانه ای سبزی و صیفی 

 گلخانه دار
تا پایان  کشت از شروع

 برداشت محصول
اخذ تاییدیه انطباق محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای از نظر حد 

برای عرضه در مجاز باقیمانده آلاینده ها در محصولات کشاورزی 
 از سامانه سماک بازار داخلی مطابق استانداردهای ملی موجود

 گلخانه دار
تا پایان  کشت از شروع

 برداشت محصول

در سامانه سماک برای عرضه محصول  (QR Code)کد شناسه  اخذ
 سبزی و صیفی گلخانه ای 

 گلخانه دار
تا پایان  کشت از شروع

 برداشت محصول
گلخانه ای از گلخانه به واحد سورت  صیفیسبزی و عرضه محصول 

و بسته بندی و میادین میوه و تره بار داخل و خارج استان با ارائه 
 صادره در سامانه سماک (QR Code)کد شناسه 

 گلخانه دار
تا پایان  کشت از شروع

 برداشت محصول

 

 

 

 

 0پیوست 

 ات گلخانه ایو مراکز عرضه محصول واحدهای سورت و بسته بندی /گزارش نظارت ادواری واحدهای گلخانه ای فرم 

 نظارت ادواری سوم                                    نظارت ادواری دوم                                        نظارت ادواری اول   
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 میزان صادرات: میزان تولید: نام محصول: :واحد گلخانه اینام 

 :گلخانهنشانی  نام شهرستان: نام استان: 

 انجام نشده    ثبت عملیات تولید تا عرضه محصول گلخانه ای در سامانه سانکا:     انجام شده   

       ندارد            ) در پیوست می باشد(  دارد    گواهی انطباق محصول: 

 :در سال میزان محصول دریافتی :در سال ظرفیت واحد نام محصول: :واحد سورت وبسته بندینام 

 نشانی واحد: نام شهرستان: نام استان: 

 مستندات کدگذاری تامین کنندگان: شماره و تاریخمجوز واحد: 
     ندارد      دارد 

 مستندات تامین کنندگان:
  ندارد      دارد 

 وضعیت رعایت دستورالعمل سورت و بسته بندی:
 رعایت ضوابط بسته بندی       رعایت ضوابط فنی سورت و نگهداری محصول      بهداشت محیط و کارکنان  رعایت

 

 ات گلخانه ایو مراکز عرضه محصولگزارش نمونه برداری و آنالیز محصول در واحد گلخانه ای/واحد سورت و بسته بندی 
 و نام خانوادگی نمونه بردار:نام  نام واحد سورت و بسته بندی: نام واحد گلخانه ای:

 شماره پلمپ نمونه: تعداد نمونه: تاریخ نمونه برداری:

 : محصول گواهی انطباقبرگه  تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه: نام آزمایشگاه:
 گرددپیوست در  پس از دریافت،

 

 ات گلخانه ایمحصولواحد گلخانه ای/واحد سورت و بسته بندی و مراکز عرضه تیم نظارت ادواری بر 

 امضاءتاریخ و  نام و نام خانوادگی
  مدیر باغبانی استان:                                    
  مدیر حفظ نباتات استان:                            

  استان:             سازمان نظام مهندسی کشاورزینماینده 
 

 مستندات و گواهی انطباق محصول نتیجه نظارت ادواری پس از بررسی     

 ندارد             :      دارد عرضهاجازه      

 معاون بهبود تولیدات گیاهی استان:................

 تاریخ و امضاء: .............................

 2پیوست 

 گلخانه ای سبزی و صیفی فهرست دستورالعمل ها، نشریات فنی و ترویجی مرتبط با محصولات 
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 گلخانه ای سبزی و صیفی محصولات قبل از تولیدمرتبط با  و نشریات فنی دستورالعمل هاالف( 

 

 وراکی خ و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه .دستورالعمل نحوه تامین و توزیع بذور گلخانه ای در استانها -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5301سال  در

 و قارچ یزینتدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه .ضوابط و دستورالعمل گلخانه تولید مکانیزه نشای سبزی و صیفی -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5301سال  در خوراکی 

سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه. ضوابط و الزامات اختصاصی تولید مکانیزه نشای خیار -

  .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5306

 خوراکی ارچو ق زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه. گوجه فرنگیی تولید مکانیزه نشای ضوابط و الزامات اختصاص -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5306سال  در

 در راکیخو و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه  .ضوابط و الزامات اختصاصی تولید مکانیزه  نشای فلفل -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5306سال 

 وراکی خ و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه. ضوابط و الزامات اختصاصی  تولید مکانیزه  نشای بادمجان -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5306سال  در

 خوراکی قارچ و زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه. دستورالعمل فنی تولید نشای پیوندی سبزی و صیفی ضوابط و -

 .جهادکشاورزی استانها به کلیه سازمان معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5306سال  در

موسسه تحقیقات ثبت . کشاورزی ترویج و تحقیقات آموزش سازمان انتشارات .دستورالعمل صدور مجوز تولید تجاری نشای مکانیزه -

 .5300و گواهی بذر و نهال، سال 

 .5301 خوراکی در سال و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه. آشنایی با  ملون ها -2نشریه شماره  -

 .5311کشاورزی، سال  وترویج آموزش تحقیقات، سازمان انتشارات .گلخانه در کشت بسترهای و خاک ضدعفونی های روش -

 .5302، سال 212و روش های آزمون، استاندارد ملی شماره ویژگیها -بذر گوجه فرنگی -

 

  گلخانه ای سبزی و صیفی محصولات تولیدحین مرتبط با  و نشریات فنی دستورالعمل هاب( 
 

دفتر  وسطشده ت تهیه .افشانی در محصولات گلخانه ایضوابط و دستورالعمل فنی استفاده از زنبورهای مخملی)بامبل بی( برای گرده -

به کلیه سازمان جهادکشاورزی  معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5306سال  در خوراکی و قارچ زینتیامور گلخانه ها، گیاهان 

 .استانها

پژوهشکده -باغبانی علوم تحقیقات موسسه انتشارات .آن تجاری ارقام معرفی و ( Iceberg ) آیسبرگ کاهوی تولید فناوری -

 .5306سبزی و صیفی، سال 

 .5303بلوچستان ،  سال  و سیستان کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت . انتشاراتتولید سبزی ارگانیک -

  .5099سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیهورالعمل فنی تولید خیارگلخانه ای. دست -

سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه .دستورالعمل فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ای -

5099.  

 .5099سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه .فنی تولید فلفل گلخانه ایدستورالعمل  -

 .5099سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه .دستورالعمل فنی بادمجان گلخانه ای -

خانه دفتر امور گل شده توسط تهیه صولات گلخانه ای و قارچ خوراکی گواهی شده.برنامه همکاری مشترک افزایش تولید و عرضه مح -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5300سال  در خوراکی و قارچ زینتیها، گیاهان 
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 توسط شده تهیه .تولید محصولات سبزی و صیفیدستورالعمل ساماندهی و به روزرسانی واحدهای کنترل کیفیت در گلخانه های  -

به کلیه سازمان جهادکشاورزی  معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5099سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان 

 .استانها

 وترویج تحقیقات آموزش سازمان انتشارات .متراکم باغات و ای گلخانه های کشت برای نوین تکنولوژی دارای های پاش سم -

 .5301مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سال کشاورزی، 

 .5306، سال پژوهشکده سبزی و صیفی -کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمانانتشارات  ملونها. در مصنوعی افشانی گرده -

، باغبانی علوم تحقیقات موسسه کشاورزی، ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان . انتشاراتاصول تغذیه  سبزی و صیفی در گلخانه -

 .5301سال  پژوهشکده سبزی و صیفی.

 ، موسسهکشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان انتشارات .گلخانه در گوجه فرنگی نمو و رشد بر مؤثر محیطی عوامل -

 .5301سال  .پژوهشکده سبزی و صیفی، باغبانی علوم تحقیقات

 موسسه کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان . انتشاراتمدیریت تغذیه در تولید سبزی و صیفی ارگانیک در گلخانه -

 .5301پژوهشکده سبزی و صیفی، سال ، باغبانی علوم تحقیقات

کشاورزی  ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان . انتشاراتمدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در گوجه فرنگی گلخانه ای -

 .5301سال  .موسسه تحقیقات خاک و آب، 

موسسه ، کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان انتشارات .مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در خیار گلخانه ای -

 .5301سال  .تحقیقات خاک و آب

 .5099سال ارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. . انتشویروس چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنگی -

آموزش   ات،سازمان تحقیق خانه ای بر پایه کنترل بیولوژیک. انتشاراتدستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای خیار گل -

 .5300سال  .و ترویج کشاورزی

 آموزش  و سازمان تحقیقات، انتشارات ها و کنه ها(.رل آفات مکنده )شته دستورالعمل اجرایی کاریرد صابون حشره کش در کنت -

 .5300سال  .ترویج کشاورزی

 و فرنگی گوجه تولید در جدی بسیار دستورالعمل فنی با عنوان گزارش کوتاه از  بیماری روگوز قهوه ای میوه گوجه فرنگی تهدید -

 .5099سال  .وسسه تحقیقات علوم باغبانیم، کشاورزی وترویج آموزش تحقیقات، سازمان . انتشاراتجهان سطح در فلفل

امل دفتر پیش آگاهی و کنترل عو ،سازمان حفظ نباتات نترل بیولوژیک آفات انتشاراتدستورالعمل راهبردی و نظارت بر عملیات ک -

 .5301سال  زا. خسارت

ی و دفتر پیش آگاه، سازمان حفظ نباتات انتشاراتباغی و گلخانه ای،  دستورالعمل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصولات زراعی، -

 .5301سال  زا. کنترل عوامل خسارت

 پیش تر دف ،سازمان حفظ نباتات انتشارات محصولات سبزی و جالیز در گلخانه.های  دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری -

 .5300سال زا.  آگاهی و کنترل عوامل خسارت

آگاهی  شپی دفتر  ،سازمان حفظ نباتات انتشارات محصولات سبزی و جالیز در گلخانه.ی آفات دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیق -

 .5300سال زا.  و کنترل عوامل خسارت

 نتشاراتادستورالعمل پروژه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای کشور،  -

 .5301سال زا.  آگاهی و کنترل عوامل خسارت پیش دفتر  ،سازمان حفظ نباتات

 .5301، سال های خوراکیو قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان . زنبورهای گرده افشان بامبل -5نشریه شماره  -

 آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان. انتشارات ای گلخانه فرنگی گوجه هرس و تربیت -

 .5306سال  هرمزگان. استان طبیعی منابع و کشاورزی

سال  .کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان . انتشاراتزیست محیط با سازگار و غیرشیمیایی ارگانیک، های کش آفت -

5309. 
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 .کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان انتشارات .برنامه مدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت زای محصولات گلخانه ای -

 .5309سال 

 .5309سال  .کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان انتشارات .گلخانه ای گوجه فرنگیمدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای  -

 انتشارات .فرنگی گوجه و خیار ای گلخانه محصولات های و بیماری آفات بیولوژیک کنترل عوامل از برخی گزارش نهایی ارزیابی-

 .5309کشاورزی ، سال  ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان انتشارات .افشان های مناسب برای محصولات باغی و گلخانه ای گرده زنبورهای مخملی، -

. صفهانا استان ابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و من، تحقیقات گیاهپزشکی کشور و علوم باغبانی  موسسه ،کشاورزی

 .5301سال 

 .  5302سال  -56131استانداردملی شماره  -خیار -عملیات خوب کشاورزی ایران)ایران گپ( -

 .  5302سال  -56619استاندارد ملی شماره  -گوجه فرنگی-عملیات خوب کشاورزی ایران)ایران گپ( -

 

 گلخانه ای سبزی و صیفی محصولات تولید پس ازمرتبط با و نشریات فنی  دستورالعمل هاج( 
  

دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و  .دستورالعمل واحدهای سورت و بسته بندی مورد تایید برای صادرات محصولات گلخانه ای -

 .5099سال  های خوراکی.قارچ

 وراکیخ و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه .دستورالعمل فنی صادرات محصول گوجه فرنگی گلخانه ای  -

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی ی توسطابلاغ .5301سال  در

سال  در خوراکی و قارچ زینتیدفتر امور گلخانه ها، گیاهان  شده توسط تهیه. دستورالعمل پرداخت یارانه محصول گواهی شده-

 .به کلیه سازمان جهادکشاورزی استانها معاونت امور باغبانی وسطی تابلاغ .5099

 .  5303سال . 3100به شماره استاندارد ملی -آیین کار - ای خانه سرد نقل و حمل و داری نگه خیار -

 ندارداستا .کشاورزیآلاینده ها در محصولات  مجازنشان حد رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد تعلیق، تجدید، دستورالعمل صدور، -

 .  5301/د، سال 530ملی شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3پیوست 
 

 اطلاع رسانی دستورالعمل اجرایی شناسایی و نظارت بر فرآیند تولید تا عرضه داخلی محصولات  سبزی و صیفی گلخانه ای در استانهای کشورجدول برش استانی برنامه 

 نام استان ردیف

سطح  
گلخانه 
خیار در 

 99سال 
 )هکتار(

 عناوین برنامه ها و اقدامات 

 ترویجی مصاحبه  اطلاع رسانی 

تعداد 
شهرستانهای 

 استان 
 سایت بروشور بنر پیامک

مطبوعات 
)خبرنامه و 

روزنامه 
 استانی(

رسانی 
 ملی

نشست 
 خبری

بازدید 
 ترویجی

دوره 
های 

 آموزشی

توزیع نشریه 
 و پوستر

 06 یجان شرقیآذربا 5

ت.
اس

ی 
زام

ه ال
شد

ی 
سای

شنا
ن 

ضیا
تقا

د م
دا

 تع
 به

ک
یام

پ
 

25 20 0 5 5 5 5 5 11 25 

 51 51 5 5 9 5 5 0 0 51 21 آذربایجان غربی 2

 52 3 5 5 9 5 5 0 5 52 1 اردبیل 3

 20 126 3 3 2 2 3 52 263 20 116 اصفهان 0

 1 51 5 5 9 5 5 0 1 1 21 البرز 1

 52 5 5 5 9 5 5 0 9 52 9.0 ایلام 6

 59 56 5 5 9 5 5 0 1 59 21 بوشهر 1

 56 5195 3 3 1 2 0 52 119 56 2192 تهران 1

 59 9 5 5 9 5 5 0 9 59 5 چهارمحال و بختیاری 0

 55 22 5 5 9 5 5 0 55 55 36 خراسان جنوبی 59

 33 599 3 3 5 2 2 1 19 33 566 خراسان رضوی 55

 1 21 5 5 9 5 5 0 50 1 01 خراسان شمالی 52

 21 13 3 3 5 5 2 1 31 21 522 خوزستان 53

 1 2 5 5 9 5 5 0 5 1 3 زنجان 50

 1 61 5 5 5 5 5 1 32 1 591 سمنان 51

 23 66 2 2 5 2 2 1 33 23 559 سیستان و بلوچستان 56

 5 550 2 2 5 2 2 1 69 5 500 فارس 51

 6 1 5 5 9 5 5 0 3 6 55.5 قزوین 51

 5 50 5 5 9 5 5 0 1 5 20 قم 50

 59 1 5 5 9 5 5 0 0 59 52 کردستان 29

 23 13 5 5 5 5 5 1 31 23 522 کرمان 25
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 5 5516 0 0 3 2 3 52 111 5 5069 جنوب کرمان  22

 50 1 5 5 9 5 5 0 2 50 1 کرمانشاه 23

 0 5 5 5 9 5 5 0 9 0 5.0 کهگیلویه و بویراحمد 20

 50 0 5 5 9 5 5 0 2 50 6 گلستان 21

 51 9 2 2 9 5 5 0 9 51 9.1 گیلان 26

 55 3 5 5 9 5 5 0 2 55 1.0 لرستان 21

 22 23 2 2 9 5 5 0 55 22 31 مازندران 21

 52 35 5 5 9 5 5 0 51 52 12 مرکزی 20

 53 59 5 5 9 2 5 0 1 53 51.2 هرمزگان 39

 59 31 5 5 9 5 5 0 50 59 62 همدان 35

 59 150 3 3 2 2 3 52 269 59 161 یزد 32

 222 2322 34 34 19 24 23 182 2222 222 9 9359 جمع کل

 
 توضیح: 
 به تعداد شهرستان های هر استان، نصب بنر در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان پیش بینی شده است. -5

 نسخه( لحاظ شده است. 2نسخه( و توزیع نشریه و پوستر ترویجی )برای هر هکتار  5هر استان، برای تهیه بروشور اطلاع رسانی )برای هر هکتار  خیار درصد از سطح گلخانه های 39 -2
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 نمونه پیامک ها برای اطلاع رسانی به تولیدکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای
 

 منظور تامین سلامت آحاد جامعه، یک وظیفه ملی و اخلاقی هر تولیدکننده بخش کشاورزی می باشد. ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی به 

 .دستورالعمل شناسایی و نظارت بر تولید تا عرضه داخلی محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای در مورخ ........ به کلیه استانها ابلاغ گردید 

 رضه به بازار می باشندملزم به نظارت مستقیم بر وضعیت تولید محصولات واحد گلخانه ای خود  از تولید تا ع تولیدکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای 

 ید ی تولمسئول فنی و یا مسئول تجرب کلیه گلخانه داران ملزم به استقرار یا به روزرسانی واحد کنترل کیفیت در گلخانه خود می باشند و می بایست یکی از کارکنان خود اعم از

 و نظایر آن را به عنوان مدیر کنترل کیفیت گلخانه تعیین نمایند.

  ا )سامانه سازمان در سامانه سانککلیه مسئولین فنی/مسئولین تجربی تولید واحدهای گلخانه ای ملزم به ثبت و مستندسازی اطلاعات عملیات تولید تا برداشت محصولات تولیدی

 ی باشند.نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی( م

 ی ت سازمان نظام مهندسشناسایی و نظارت بر تولید تا عرضه داخلی محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای، در طول مدت یک سال در کل گلخانه های سبزی و صیفی با عاملی

 .و معاونت امور باغبانی عملیاتی خواهد شد کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نظارت استانی سازمان جهادکشاورزی استانها و  نظارت عالیه سازمان حفظ نباتات

   رای فرصت کافی به بهره بردار ببه منظور ترغیب گلخانه داران در اجرای دستورالعمل شناسایی و نظارت بر تولید تا عرضه داخلی محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای و اعطای

العمل در دوره اول از شروع کشت محصول سبزی و صیفی گلخانه ای در هر استان، به صورت تشویقی خواهد انطباق با شرایط و ضوابط ارتقاء سلامت محصول تولیدی، این دستور

 بود و در دوره کشت بعدی آن، اجباری خواهد شد.

 ا در محصولات کشاورزی و یا کد شناسه با توجه به ضرورت نظارت و پایش کیفیت و سلامت محصولات گیاهی عرضه شده به بازار داخلی، ارائه پروانه کاربرد حد مجاز آلاینده ه

و تره بار به زودی اجباری صادره در سامانه سماک وزارت جهادکشاورزی درخصوص گواهی سلامت محصولات گیاهی، برای عرضه به واحدهای سورت و بسته بندی و میادین میوه 

 خواهد شد.

 ضه شده مطابق این دستورالعمل، اعطا می گردد:به تولیدکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای عر ی ذیلمشوق ها 
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 وه و تره ین میامکان عرضه محصول با قیمت متفاوت از سایر تولیدکنندگان محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای براساس قیمت های تعیین شده توسط سازمان میاد

،  با قیمت ممتاز قابل فروش می باشند و سایر محصولات سبزی و صیفی بار به نحوی که محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای عرضه شده مطابق این دستورالعمل

 گلخانه ای که مطابق این دستورالعمل نباشند، با قیمت کف قابل فروش می باشند.

  اولویت واگذاری یا تخفیف واگذاری غرف سازمان میادین میوه و تره بار 

  پروانه های تاسیس، توسعه و بهره برداری گلخانهامکان بهره مندی از تخفیف مربوط به هزینه صدور و تمدید 

  اولویت در بهره مندی از تسهیلات سامانه سیتا، تسهیلات مکانیزاسیون، سرمایه در گردش و اصلاح و نوسازی واحدهای گلخانه ای 

  امکان کاهش سهم آورده شخصی و افزایش دوره تنفس برای اخذ تسهیلات بانکی 

 کشاورزی حصولاتم بیمه هزینه درصدی 29 کاهش 
 

 یق مراجع قانونی ذیصلاح مورد در صورت مشاهده هریک از تخلفات ذیل در اجرای این دستورالعمل و در مراحل تولید تا عرضه محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای، مراتب از طر

 پیگیری قرار خواهد گرفت:

  یا مسئول تجربی تولید در سامانه سانکا و یا تایید اطلاعات نادرست ثبت شده در سامانه سانکا ثبت اطلاعات نادرست فرایند تولید تا برداشت محصول توسط مسئول فنی
 توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

 صدور شناسه محصول علیرغم وجود اطلاعات نادرست ثبت شده در سامانه سانکا توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و یا کشور 

 ودن تاییدیه انطباق محصول بارگذاری شده در سامانه سانکاجعلی یا مخدوش ب 

  جعلی بودن شناسه محصول صادره برای محصول خیار گلخانه ای ارائه شده به واحد سورت و بسته بندی و یا میادین میوه و تره بار 

 ه بندی و یا میادین میوه و تره باراختلاط محصول گلخانه ای شناسه دار با محصولات دیگر توسط گلخانه دار و یا واحد سورت و بست 

 
 


