
ُونَ (   ْیتُْم ما تَْحُرث َ ََرأ ف َ )أ
؟»اید کنید اندیشیده آیا ھیچ درباره آنچھ کشت مى

َْحُن الّزاِرُعونَ (  ْم ن َ َھُ أ ْنتُْم تَْزَرُعون َ )أ
؟»رویانیم رویانید یا ما مى آیا شما آن را مى«



2

کارآفرینی چیست؟

 "به معناي  Entreprendreواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي : کارآفرینی 
.نشاُت گرفته اسـت "متعهد شدن 

کارآفرین کسی است که متعهد می : بنابـر تعریف واژه نامه دانشگـاهی وبستر 
.را سازماندهی ، اداره و تقبل کندمخاطره هـاي یک فعالیت اقتصادي شود 

اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه هاي اقتصادي خود به تشریح 
ژوزف شومپــیتر، کارآفرین را نیــروي . کارآفرین و کارآفرینی پرداختند

نقش کارآفرین، نوآوري : در توسعه اقتصادي می داند و می گویدمحرکــه اصلی 
از دیدگاه وي ارائه کاالیی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، . است 

گشایش بازاري تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در 
.از فعالیت هاي کارآفرینان است... صنعت و



کارآفرین کیست؟
البته به نظر می رسد صفت هاي زیر، از جمله صفت هایی هستند که به •

:کارآفرین ها نسبت داده می شوند

خالقیت  •
پیشرو بودن •
)ساختن آینده(آینده نگاري    •
)پیش بینی آینده(آینده نگري  •
جرات ریسک کردن     •
ارزش آفرینی   •
ایجاد اشتغال   •
خلق ثروت •



سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه

شناسایی فرصت•
ارزیابی فرصت  •
.بهره برداري از فرصت•



:چهار سوال اساسی در شروع 

)واقعیت موجود( کجا هستیم ؟ -1
)      هدف( کجا باید باشیم؟   -2
)  روش اجراء( چگونه این شکاف را از بین خواهیم برد؟   -3
) ارزیابی دوره اي ( چگونه پیشرفت خود را زیر نظر خواهیم گرفت؟-4





شناسایی فرصت
کجا هستیم ؟   

یک پروژه  طرح



نامگذاريبرنج را سال  2004سال ، سازمان خواربار جهانی بنا به اهمیت برنج 
کرد تا روشنگر اذهان جهانی در زمینه نقش اساسی برنج در هویت فرهنگی، 

.ضروري بودن در سبد غذایی و سیستم کشاورزي جهانی باشد

 برنج ماده غذایی بسیار مهمی در امنیت غذایی ایران و جهان است، به طوري
 .استدرصد  20که سهم آن در تأمین کالري روزانه مردم جهان بیشتر از 

8
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:اهمیت برنج در تأمین کالري روزانه
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سطح زیر کشت برنج در ایران سطح زیر کشت برنج در ایران 
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سرانه مصرف 
کود شیمیایی و سموم



Why it is happening:

Our domestic production is low and we are consuming more

12



Rising oil price is also contributing to increasing input prices
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Japanese Prime Minister Shinzo Abe bows to a farmer standing next to a rice-paddy field. 
The photo is used as the cover for Mr. Abe's Facebook page. Photo: Shinzo Abe Office 



انقالب سبزانقالب سبزورد وجود به را سبز انقالب بورالگ نورمان 1960 دهه در ت سبز انقالب .آ  موفق

ه انسان مبارزه در موقت ت و گرسنگ عل ورد بوجود محروم  زمان انسان به و آ

شتری  ن پـ در كه داد استراحت برای ب د آ  در کشاورزی  محصوالت وزن و کم تول

ش کشورها برخ ش درصد هزار از ب    .افت افزا

) د سال 30 هر  با کشاورزان - سوزاند را کشاورزی  کـتابهای تمام با

ل د گـفت خواهند شما به ب ــ کود کارخانه با ا م  )شود احداث ش



ميزان مصرف کود شيميايی در کشت صيفی و سبزيجات زياد می باشد
) آزمايش خاک-آموزش و ايجاد مزارع نمايشی برای کشاورزان(



تماس بلنـد مـدت بـا    تماس بلنـد مـدت بـا    مصرف کننده در مصرف کننده در 
در حدود یک قسـمت در  در حدود یک قسـمت در  ( (     مقادیر کم مقادیر کم 

در غـذا ، آب  در غـذا ، آب  ) ) بیلیون یا حتی تریلیـون  بیلیون یا حتی تریلیـون  
شرب و یا محـیط اطـراف کـه اثـرات     شرب و یا محـیط اطـراف کـه اثـرات     
ــال دارد   ــه دنب ــزمن را ب ــتی م ــال دارد  بهداش ــه دنب ــزمن را ب ــتی م     ..بهداش

))PPMPPM  ((

تمـــاس تمـــاس کشـــا ورزان در کشـــا ورزان در 
کوتــاه مــدت بــا مقــدار کوتــاه مــدت بــا مقــدار 
نسبتاٌ زیاد از انواع آفـت  نسبتاٌ زیاد از انواع آفـت  
ــال   ــه احتمـ ــش کـ ــال  کـ ــه احتمـ ــش کـ کـ
مسـمومیت شـدید را بـه    مسـمومیت شـدید را بـه    

))KgKg( (   ..دنبال دارددنبال دارد



 -واکوئل بزرگ( کاهش قدرت انبارداري در محصوالت کشاورزي(

کاهش رایزوسفر ریشه( کاهش مقاومت نسبت به تغییر شرایط محیطی(

کمبود مواد آلی( کاهش قدرت جذب آب در مزارع و سیالب(

0/04پیروپلین - 1- استیل 1،2کاهش فتوسنتز نوع دوم ( کاهش عطر و طعم  برنجppm(

 -عدم توازن عناصز غذایی(کاهش مقاومت  گیاهان در برابر بیماریها و آفات(
 کاهش مواد آلی( افزایش ریزگردها  و طوفان(
 کشاورزي متراکم( افزایش فشردگی خاك(
مصرف بیش از حد کود و سموم( افزایش آالینده هاي شیمیایی و میکروبی(
 و

اهمیت و ضرورت



))MagnificationMagnification((ميزان تجمع سموم ميزان تجمع سموم 

مواد موجود در حشره كش سبب به هم زدن تنظيم كننده هورمون در بدن مي شودمواد موجود در حشره كش سبب به هم زدن تنظيم كننده هورمون در بدن مي شود% % 6262••

علف کش   علف کش     --قارچ کشقارچ کش    ••

گياهانگياهان

موجودات گياه خوارموجودات گياه خوار

انسانانسان



 افزایش سرطان



 در کشورهاي در تنها ساالنه جهانی بهداشت سازمان گزارش طبق بر
 شیمیائی هاي کش آفت اثر بر نفر میلیون سه حدود در توسعه حال

 از را خود جان نفر هزار 20 از بیش تعداد این از که شوند می مسموم
 نفر هزار 37 و مزمن هاي بیماري دچار نفر هزار 735 و دهند می دست

(WHO,1992 شوند می مبتال ، سرطان چون ، مهلک هاي بیماري به .(
در کشورمان ایران ، باقیمانده چندین برابر حد مجاز سموم کلره و  -

فسفره آلی بر روي محصوالت کشاورزي و به ویژه سبزي و صیفی  
......گلخانه اي ، سالمت جامعه را مورد تهدید جدي قرار داده است 

 پس انسان باید به خوراك خود بنگرد   هامانُ إِلَى طَعنظُرِ الْإِنسفَلْی
2424آیهآیه    --سوره عبس سوره عبس 



ميلي گرم در ميلي گرم در ( ( مقدار نيترات مقدار نيترات 
))كيلوگرمكيلوگرم

نوع سبزينوع سبزي

1010 - -200200 گوجه فرنگيگوجه فرنگي

1010 - -120120 نخود فرنگينخود فرنگي
2020--300300 خيارخيار
8080 - -822822 لوبيا سبزلوبيا سبز
3030 - -800800 هويجهويج
261261--11861186 ترب و تربچهترب و تربچه
382382--36203620 كاهو پيچكاهو پيچ
345345--38903890 اسفناجاسفناج
382382--36203620 كلم چينيكلم چيني

Lorenz 1978ميلي گرم نيترات در يك كيلوگرم سبزي تازه( مقدار نيترات مجاز در سبزيهاي  مختلف 



              
در اين جهان هر کس مختار نيست به آن نحو که دوست دارد در اين جهان هر کس مختار نيست به آن نحو که دوست دارد   55بر طبق اصل پروانه بر طبق اصل پروانه 

..زندگی کند بدون آنکه به حق و حقوق ديگران توجهی داشته باشدزندگی کند بدون آنکه به حق و حقوق ديگران توجهی داشته باشد



جنگ هاي نوين در كشاورزي و اساس امنيت و خودكفايي در  
)دكتر عليزاده(  محصوالت كشاورزي

جنگ بيولوژيك•

تروريسم بيولوژيك•

جنايت بيولوژيك•

اتحاد -اياالت متحده امريكا -ژاپن -فرانسه-كشورهايي مانند آلمان•
.جماهير شوروي سابق مطالعات زيادي در اين زمينه انجام دادند



کود شیمیاییکود شیمیایی

بذر هیبریدبذر هیبرید

سموم شیمیاییسموم شیمیایی

در خطر افتادن سالمتیدر خطر افتادن سالمتی

تخریب خاكتخریب خاك

کاهش  تنوع و ایجاد مقاومت کاهش  تنوع و ایجاد مقاومت 
طبیعی گیاهطبیعی گیاه

نابودي حشرات مفیدنابودي حشرات مفید

مقاومت آفاتمقاومت آفات

طغیان آلودگیطغیان آلودگی

کاهش کیفیت مواد غذاییکاهش کیفیت مواد غذایی

آلودکی خاك آلودکی خاك گیاه بیمارگیاه بیمار
غذاغذا  --هواهوا  --آبآب



31اعراف، » کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین
هاى الهى بخورید وبیاشامید ولى اسراف نکنید که   از نعمت

.خداوند مسرفان را دوست ندارد



استفاده از مواد آلي  و كاهش آبياري-روژنيتبه وسيله كاهش ن يينحوه افزايش كيفيت مواد غذا
و سبزيجات يفيدر كشت ص

كاهش مصرف نيتروژنمصرف مواد آليكاهش آبياري
بهبود ساختار خاك

جلوگيري از ساخته شدن  
نيتروژن

كاهش ذخيره آب در گياه

ظاهر شدن عالئم كمبود  
آب و قدرت نگهداري 

آن و به كار افتادن مكانيزم  
جذب آب به روشهاي مختلف  

در گياه

تجزيه شدن نشاسته و كاهش 
ليت ميتوكندري افع

و نسبت آن مواد قندیافزايش 

)پروتئين(كاهش نيتروژن
و ميزان نسبت آن

آزاد سازي تدريجي  
نيتروژن

بهبود و حفظ مواد غذائيB,C,افزايش كاروتن

كاهش و ثابت ماندن
آب در خاك 



كاهو چينيكاهو چيني
كشاورزي معموليارگانيكموارد بررسي

%3/6%5/9وزن خشك

C67mg/100g30mg/100gويتامين 

24mg/100g10mg/100gبعد از پختن Cويتامين 

ده روز بعد از   Cويتامين 
برداشت

38mg/100g2mg/100g

  لي در لي در و مواد معدني  وو مواد معدني  و  ئينئينميزان ويتامين و پروتميزان ويتامين و پروتدر كشت ارگانيك در كشت ارگانيك 
بيشتر استبيشتر است  ،،آبآبدرصددرصد  كشاورزي معمولي ميزان كشاورزي معمولي ميزان 



گرسنگی نتیجه بی پولی هست نه  کمبود غذا 
)شاخص رشد مصرف پروتئین به نشاسته )



ارزیابی فرصت 
کجا باید باشیم؟



              
))بدون كود و سموم شيميايي بدون كود و سموم شيميايي ( ( محصوالت ارگانيك محصوالت ارگانيك   - - 11    

با مصرف حداقل كود و سموم شيميايي و با مصرف حداقل كود و سموم شيميايي و ( ( محصوالت كشاورزي سالم محصوالت كشاورزي سالم   - - 22
))باقي مانده آن در محصول توليد شدهباقي مانده آن در محصول توليد شده

محصوالت كشاورزي به روش معموليمحصوالت كشاورزي به روش معمولي  – –   33

كشت فشردهكشت فشرده  - - 44

تقسيم بندي محصوالت تقسيم بندي محصوالت   



32

5 از سوي سازمان ملل متحد روز جهانی خاك و  2014)   آذر 14( دسامبر
با شعار . میالدي نیز سال جهانی خاك نامگذاري شده است 2015سال 

)خاك سالم براي زندگی سالم ( 



خاكخاكحاصلخیزي حاصلخیزي 
 حاصلخیزي خاك داراي سه رکن اصلی است  .
1 -  حاصلخیزي شیمیایی.
2 -  حاصلخیزي فیزیکی.
3 -  حاصلخیزي بیولوژیکی.
.فقدان هریک از مولفه هاي فوق سبب کاهش شدید تولید می شود -

ماده آلی خاك کلید دستیابی به تمامی سه مولفه فوق می باشدماده آلی خاك کلید دستیابی به تمامی سه مولفه فوق می باشد  --

 الَّذي و ربه بِإِذْنِ نَباتُه یخْرُج الطَّیب الْبلَد و« :می فرماید اعراف مبارکه سوره 58 آیه در خداوند    -
 به گیاهش ،)مستعد و( پاکیزه سرزمین یشْکُرُونَ؛ لقَومٍ الْآیات نُصرِّف کَذالک نَکداً إِلّا الیخْرُج خَبثَ
 آن از بى ارزش، و اندك گیاه جز ،)شوره زار و( ناپاك سرزمین هاى اما روید، مى پروردگار فرمان

»مى دهیم شرح گزارند، شکر که گروهى براى را )خود( آیات گونه این نمى روید،



شده استدر صد پیشنهاد  2خاك حد بحرانی کربن آلی خاك جهت پایداري ساختمان •
(Greenland et al.1975 ).   

.باشد هرگز نمی توان به پتانسیل تولید دست یافت% 2اگر میزان کربن آلی خاك کمتر از •
Web,2003  ) (

20/80قانون حداقل 



.می باشداز یک در صد درصد اراضی کشاورزي کشور میزان کربن آلی خاك کمتر  60در 





ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي ترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی 

  سطح در )ارگانیک(زیستی و آلی کودهاي از استفاده ترویج   -ز•
  چهارم برنامه آخر سال یارانه سقف در حداقل کشور باغهاي و مزارع

   )35%(درصد پنج و سی به کودها این گونه مصرف میزان افزایش و
برنامه پایان در مصرفی کودهاي کل

37



اقیانوسیه
40%

اروپا
31%

آمریکاي التین
29%

اقتصادو تجارت کشاورزي ارگانیک-
میلیون هکتار  24            -   2003میزان سطح زیر کشت از سال -
.هکتار افزایش پیدا کردمیلیون   42            -   2008به سال                                    -

)تولید ارگانیک+ تولید سم ( میلیارد دالر در سال  60تجارت بیش از   -     
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  در که محصوالتی کشت زیر سطح کل موجود، اطالعات براساس•
 اند، شده تولید شیمیایی کودهاي و ازسموم استفاده بدون کشور
  و باغی محصوالت هکتار هزار126 شامل هکتار هزار 240 حدود
  حدود تنها رقم این که است زراعی محصوالت هکتار هزار 114

 را باغی اراضی از درصد 7/2 و کشاورزي اراضی از درصد 1
  .شود می شامل

 یا جایگزینی و شیمیایی کودهاي مصرف کاهش کردن نهادینه براي•
 و   سالم محصوالت تولید براي زیستی و آلی کودهاي تلفیقی استفاده

 صدور به اقدام با که است مدون ریزي برنامه به نیاز ارگانیک،
  .است شده برداشته هدف این به نیل راه در گامهایی الزم مجوزهاي





بهره برداري از فرصت
چگونه این شکاف را از بین خواهیم برد؟



سیستم فروش -1
و بازاریابی 



   

اقتصاد دان مشهور آمريكايي كه سمت مشاور   لسترتارو ، 
امريكا را بر  سابق اقتصادي بيل كلينتون  رئيس جمهور

عهده داشت به صراحت اعالم كرد كه در قرن بيست و 
يكم فقدان منابع طبيعي در يك كشور ممكن است 

.مزيتي براي آن كشور باشد
.....)-ژاپن-هلند( 





شرکت سامسونگ در کشور کره ابتدا با یک واحد سبزي فروشی شروع به کار نمود 



))فروش مستقيمفروش مستقيم( ( برداشت شالي توسط خريداران برداشت شالي توسط خريداران                   



فروش مستقيم محصوالت توليدي كشاورزان در سطح روستا و شهرهاي كوچك



تولید قبل از فروش یا فروش قبل از تولید  

نظریه مزیت نسبی ریکاردو
)David Ricardo: 1772 -1823(

   



)Marketing (  ھرم فروش

فروشنده

تولید كننده

دالل درجھ یک

دالل درجھ درجھ دو
میدان تره و بار

فروشنده

تولیدکننده مصرف کننده
Direct selling)



11--  برقراري ارتباطي صميمانه و سازنده ، نه فقط بر پايه روابط و شراكتهاي تجاري محضبرقراري ارتباطي صميمانه و سازنده ، نه فقط بر پايه روابط و شراكتهاي تجاري محض
توليد بر اساس برنامه هاي از پيش تعيين شده در قالب توافقنامه بين توليد كننـده و مصـرف   توليد بر اساس برنامه هاي از پيش تعيين شده در قالب توافقنامه بين توليد كننـده و مصـرف   --22

))فروش قبل از توليد فروش قبل از توليد ( ( كننده كننده 
پذيرش تمامي محصوالت توليد شده از سوي مصرف كننده پذيرش تمامي محصوالت توليد شده از سوي مصرف كننده   --33
))قيمت گذاري بر اساس منافع دوجانبه قيمت گذاري بر اساس منافع دوجانبه ( ( قيمت گذاري  منصفانه بر روي توليدات  قيمت گذاري  منصفانه بر روي توليدات    --44
تحكيم ارتباط دوجانبه جهت جلب احترام و اعتماد متقابلتحكيم ارتباط دوجانبه جهت جلب احترام و اعتماد متقابل  --55
مشاركت دادن عمومي از طريق ايجاد فعاليتهاي گروهيمشاركت دادن عمومي از طريق ايجاد فعاليتهاي گروهي  --66
))ارگانيك ارگانيك ( ( پرداختن به زمينه هاي مطالعاتي در زمينه كشت بدون كود و سم پرداختن به زمينه هاي مطالعاتي در زمينه كشت بدون كود و سم     --77
توزيع بدون واسطه محصوالت توليد شدهتوزيع بدون واسطه محصوالت توليد شده  --88
ايجاد گروه كاري  در  توليد كننده و  مصركنندهايجاد گروه كاري  در  توليد كننده و  مصركننده  --99

تالش براي رسيدن به آرمان نهايي در كشت محصوالت ارگانيكتالش براي رسيدن به آرمان نهايي در كشت محصوالت ارگانيك  --1010

TOKAIITOKAIIاصول ده گانه  كشت ارگانيك  اصول ده گانه  كشت ارگانيك  



چشم

گوش

دست
لببيني

فروش عوامل موثر در

چشم

گوش

دست

بيني

لب

چشم 75%
گوش 13%
دست 6%
بيني 3%
لب 3%



فروشنده 
موفق

بيان

تجربه

علم



کشاورزي و توریسم -2
Agro tourism

بهره برداري از فرصت
چگونه این شکاف را از بین خواهیم برد؟



تعریف اگروتوریسم 
tourism in which tourists take part in farm or village activities, as animal and 
crop care, cooking and cleaning, handicrafts, and entertainments. 

  و بیشتر به طبیعت، یادگیري کشاورزي بهترین جنبه هاي ترکیب هنرهاي زندگی آرام و روستایی، نزدیکی
امکان زندگی . و بومی و اصیل با زندگی در میان روستاییان براي مدتی کوتاه استفرهنگ هاي محلی تجربه 

، گردشگر را در شرایط یک زندگی آرام و همراه با امکان کوچک و دور افتادهدر نزدیکی یا در روستایی 
.قرار می دهد فرهنگ کامال اصیل محلی کسب تجربه از  







)  امکانات مورد  نیاز ( امکان سنجی اگرو توریسم در ایران 
مزارع تولید سالم : کشور ایران با چهارفصل در  یک روز به همراه پتانسیل کشت محصوالت سالم از جمله کشورهاي بی نظیر در این 

.....)پسته دامغان -نخلستان قطب– سبزیجات شهریار  -مزارع زعفران قائنات -مزارع برنج سوته( بخش است 

بسیار   و  کانات بدون هزینه با توجه به نقاط بکر و مثال زدنی همراه با طبیعت آرامش بخش ، از ام: طبیعت و جاذبه گردشگري 
شکل شاه تنگه واشی-فیلبند -آبشار بیشه و نوژیان -آب گرم گنو-غار علیصدر -دماوند. ( اثرگذار در موفقیت اگرو توریسم می باشد

ی خود داراي مزیت نسبی باالي درحوزه جذب کشور ایران با تنوع فرهنگی و بومی  به همراه  جشنها و سنن مثال زدن: بوم گردي
رسم پیرشا لیار - جشن برنج -رقص حنجر -جشن مهرگان-خانه گلی عباس برزگر  .( گردشگر در  اگروتوریسم برخوردار است



نیروي انسانینیروي انسانی  - - روتاريروتاري  - - کنترل علف هرز با استفاده از اردك کنترل علف هرز با استفاده از اردك جاذبه گردشگري 



سرکه چوب،عصاره سیر، فلفل، تنباکو، ضایعات درخت  لرك ، زیتون وحشی سرکه چوب،عصاره سیر، فلفل، تنباکو، ضایعات درخت  لرك ، زیتون وحشی : : جاذبه گردشگري جاذبه گردشگري 



پیوند درصیفی و سبزیجات براي کنترل بیماریهاي خاکزي و افزایش مقاومت گیاه



کشت واریته هاى مختلف هندوانهکشت واریته هاى مختلف هندوانه



مشکالت کشاورزي امروزي از بین رفتن واریته هاي محلی و بومی منطقه می باشد که در مشکالت کشاورزي امروزي از بین رفتن واریته هاي محلی و بومی منطقه می باشد که در   دیگردیگر  ازاز          
یک یک   استفاده ازاستفاده از  وو  و علت آن تک کشتیو علت آن تک کشتیبومی منطقه بوده بومی منطقه بوده منبع تولید واریته هاي هیبرید منبع تولید واریته هاي هیبرید   این ارقاماین ارقام  واقعواقع

..واریته خاص در کشاورزي استواریته خاص در کشاورزي است
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استفاده از ارقام بومی براي تصویر سازي در مزارع کشور ژاپن به منظور جلب توریسم



دوست گرامی حاجی جمهوری از گنادآباد







بسته بندي  با اساس نیاز مشتري  و هدف بازاربسته بندي  با اساس نیاز مشتري  و هدف بازار



(F.A.O) اليه نمونه اي از كيسه گيري در كيسه هاي دو



مناسب جهت حفظ کيفيت از توليد تا مصرفمشکل عدم وجود بسته بندی
....)حمل و نقل نامناسب -سرما زدگی بسته بندي نامناسب-رطوبت-تهويه-درجه حرارت(

)بوجود آوردن فرهنگ کيفيت نه کميت(



شرکت پارس گواه•
•cert.com/fa/index.php/homegapes-http://pars

شرگت بیوسان گواه•
•www.biosuncertifier.com/FA/Home.htm

شرکت بازرسی تالشگران ارتقاء کیفیت تاك •
•.tak11279192www.takro.net/

)تولید محصول سالم( رقمی سازمان استاندارد 16کد •



مزرعه نمایشی مزرعه نمایشی 



محصوالت ارگانيگ توليد شده



کشت  صیفی و سبزیجات آسیا جنوب شرقی 



 
)گلخانه جویباري( کشت غیر فصل یا زود رس، زیر پوشش پالستیک 



-FAO)میلیارد تن بوده  1.3به میزان   2011میزان ضایعات در سال - 2011)

-Sewage  sludge compost ( SSC)

-Food waste compost (FWC )

-( MCS Co.Ltd.,Tsu city, Mie pref., Japan)



تهيه کمپوست هوازی از مخلوط کود دامی و پوسته برنجتهيه کمپوست هوازی از مخلوط کود دامی و پوسته برنج



کود ماهی تولید شده به روش بی هوازي کود ماهی تولید شده به روش بی هوازي 



))دکتر کاتودکتر کاتو(  (  کود بوکاشی کود بوکاشی 



..........کود دامیکود دامی  --پو در ماهیپو در ماهی  - - تهيه کمپوست  هوازی از مخلوط پودر سوياتهيه کمپوست  هوازی از مخلوط پودر سويا



تهيه پوسته نيم سوز برنج   و سبوس برنج براي افزايش حاصلخيزي و كنترل علف تهيه پوسته نيم سوز برنج   و سبوس برنج براي افزايش حاصلخيزي و كنترل علف 
هرزهرز



کسب درآمد 

عوامل ایجاد کننده درآمد 



لطفا یک بار دیگر از خودمان سوال کنیم 

کارآفرین چگونه به اطراف نگاه می کند ؟



سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه

شناسایی فرصت•
ارزیابی فرصت  •
.بهره برداري از فرصت•



:چهار سوال اساسی در شروع 

)واقعیت موجود( کجا هستیم ؟ -1
)      هدف( کجا باید باشیم؟   -2
)  روش اجراء( چگونه این شکاف را از بین خواهیم برد؟   -3
) ارزیابی دوره اي ( چگونه پیشرفت خود را زیر نظر خواهیم گرفت؟-4



چند پیشنهاد شغلی مرتبط با رشته 
تولید بذر ارقام محلی در قالب کار مشارکتی با کشاورز-
تولید ارقام بومی بذور صیفی و سبزیجات با نگاه حفظ بانک ژن -
عقد قرار داد با شرکتهاي وارد کننده گل و نهال مادري در خصوص کشت بافت -

و تکثیر غده و نهال ، عاري از ویروس
–همکاري با شرکتهاي وارد کننده بذور صیفی و سبزیجات مانند شرکت فالت  -

....شرکت جنوبگان -شرکت رویال
همکاري با شرکتهاي داخلی تولید کننده بذور صیفی و سبزیجات مانند شرکت -

.....شرکت مهندس عطارنژاد  -شرکت مهندس درویش -یکتا بذر -مهندس امامی
همکاري با آژانس بوم گردي در قالب اگروتوریسم -
تاسیس شرکت و لگوي ثبت شده و راه اندازي سایت و کانال فروشگاه با نگاه  -

فروشگاه مجازي 
.....)پاالیش آب -کمپوست -پسماند( محیط زیست  -
تکنیک روش کاهش ضایعات و افزایش بهروري مصرف-



دوره آموزشی مورد نیاز براي کسب مهارت شغلی  

نحوه تولید و تکثیر بذر ارقام بومی برنج و نحوه برند سازي-

توزیعی و ایجاد کانالهاي توزیعی &نحوه تشکیل یک مجموعه تولید-

نحوه تشکیل یک گروه اگرو توریسم و جذب گردشگر کشاورزي-



 
در هر تهدید یک فرصت نهقته هست

 .....کرونا و یک فرصت   



R&Dمحصوالت 



سلسله مراتب نیازهاي انسان از دیدگاه مازلو




