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فائو،  (GIAHS)معرفی نظام میراث کشاورزی مهم جهانی 
 تجربیات جهان و ایران 

 
 

 علی کیانی راد
 عضو هیات علمی و رئیس موسسه  پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی   

 
 شهره سلطانی  

 عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی توسعه کشاورزی و روستایی
 

    1401بهمن  3
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3 23 January 2023 

منابع طبیعی و 
 محیط زیست

 آب و ) منابع پایه
(خاک  

  اکوسیستم
  تنوع زیستی
 تغییرات آب و 

 هوایی

عرضه نهاده ها 
 تولید و عوامل تولید

جمع آوری 
 محصول

فرآوری 
 محصول

 توزیع

مصرف 
کنندگان 
داخلی و 

بازار ) خارجی
داخلی و 

(خارجی  

 افزایش ارزش
 اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی 

 بازگشت ارزش
 اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی 

دولت، نهادها و تشکل های غیردولتی، جامعه 
 و اقتصاد

دولت، نهادها و تشکل های غیردولتی، جامعه 
 و اقتصاد

 جریان روبه جلوی ارزش

 شبکه پسماند محصوالت غذایی جریان بازگشت ارزش

 از ژن تا سلول: زنجیره ارزش  کشاورزی و غذایی

1/23/2023 12:40 PM 

 ، ادراک عمومی، آگاهی،(GIAHS)برنامه نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی 

 .شناخت ملی و بین ا لمللی نظام های میراثی کشاورزی را ترویج می نماید

؛ تنوع زیستی کشاورزی، اکوسیستم های تاب آور، تجربیات (GIAHS)نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی
 دکتر پرویز کوه افکن  .سنتی کشاورزی و هویت فرهنگی را ترکیب می نماید

  2002سال 
مدیر سابق بخش  آب و 
 محیط زیست فائو و 

رئیس فعلی بنیاد میراث 
 کشاورزی جهانی  
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  دالیل شکل گیری جیاس
 

1/23/2023 12:40 

PM 
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اهمیت سیستم های کشاورزی سنتی برای 
پایدارسازی معیشت ها، حفظ و نگهداری  

جوامع روستایی، ذخیره دانش و حفظ چشم  
 اندازها و تنوع زیستی کشاورزی شکننده 

ناکامی های کشاورزی صنعتی و مدرن  
 علیرغم ارزشهای علم و فناوری در کشاورزی

 تهدیدها
تغییرات اقلیمی و آسیب به کشاورزی 
  افزایش رقابت برای منابع طبیعی 
تضعیف منابع معیشتی کشاورزان 
کاهش ذخایر اکولوژیکی و تنوع زیستی 
مهاجرت نیروی جوان از بخش کشاورزی 
زوال تدریجی ارزشهای فرهنگی مرتبط 
بهره برداری، توسعه و صیانت پویا کاهش سرمایه اجتماعی در کشاورزی 

Dynamic Conservation 

 مفهوم جیاس  

6 

و برجسته نظامهای بهره برداری •
که دارای غنای  چشم اندازهایی 

تنوع  قابل توجه جهانی از لحاظ 
بوده وحاصل سازگاری   بیولوژیکی

با محیط آن،  اجتماعمتقابل یک 
توسعه  نیازها و تمایالت آن برای 

 .می باشدپایدار 

Remarkable land use systems 

and landscapes 

which are rich in globally 

significant biological diversity 

evolving from the co-adaptation 

of a community  

with its environment and its 

needs and aspirations for 

sustainable development 

 (GIAHS)نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی 

  
های کشاورزی خانوادگی، سنتی و خرده پا هستند که از آزمون زمان سربلند  ترین  نمونهبهترین و  برجسته

 .شوندبیرون آمده و الگویی برای پایداری در امنیت غذایی، اشتغال ، سالمتی و محیط زیست محسوب  می
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 معیارهای پنجگانه جیاس  

7 

GIAHS 

معیشت و 
امنیت 

غذایی مردم  
 محلی

تنوع زیستی 
 کشاورزی

دانش و فنون 
 سنتی

چشم انداز بصری 
 بارز

سازمان های 

اجتماعی و 

  ارزشهای فرهنگی

 ارتباط تاریخی ارتباط معاصر معیارهای جیاس

هرسااا ج جیاااس ی ر ی  
تار خ توسعه منحصار هاه   
فریی  سج و نشاا  ما    
یهدکه چگونه  ک سا ج 
جیاس یر طول زماا  هاا   
محاایپ پیر مااو   ااوی  
 نطبااای  اف ااه  سااج و  
چگونه کشاورز   ی نش و 
فنو   اص  وی ر  هار ی  
شکل ی ی  هه چشم  ند ز 
و سیس م ها توساعه ی ی   

 .  ند

 رتبااام معا اار  ااک  
سااا ج جیاااس هاار پا ااه 

کناون  و ی ناد     ظرفیج 
سا ج هر ی فر هم نماوی   
 منیج غذ    و معیشج ، 
سااهیم هااوی  یر ههبااوی 
زندگ  و کیفیج زندگ  و 
تولیااد  سااا ر کاوهااا و  
 دمات محل ، مل  و هین 
 لملل  هر ی جامعه  وی و 
جامعااه هگرگ اار،  ساا و ر 

 .  سج

 هاز گر     ل  جیاس  

8 

 نقش ها
تهیه و تکمیل پروپوزال 
بروز رسانی فناوری ها 
تحقیق و توسعه 
 ظرفیت سازی و

 توانمند سازی
ارزیابی و کنترل 
ارزشیابی و بازنگری 
 

صیانت  
 پویا

جامعه 
 محلی

سازمان 
های مردم 

 نهاد

دستگاه 
های 

 اجرایی

محافل 
 آکادمیک
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 فرآیند کلی ثبت و اقدامات مرتبط با جیاس

1 
تهیه  

پروپوزال 
و ارایه  

درخواست  
 کشور

2 
بررسی اولیه  

توسط 
دبیرخانه  

 جیاس

3 
گروه 

مشاوره 
 علمی
SAG 

4 
ثبت و 
 اعالم

 اجرای برنامه اجرایی صیانت پایدار 

 کنترل و نظارت 

ارزشیابی و بازبینی 

 

 مگ  ای جیاس

بده شدمار مدی آیدد،     « میراث زندده »جیاس ازآنجاکه :  حفاظت پویا
حفاظت پویا از این سایتها برای سازگاری با تغییرات محیطی بسدیار  

 .  اهمیت دارد
 افزایش عالقه به مقاصد گردشدگری کشداورزی و   : گردشگریتوسعه

 روستایی و غذایی 
   توسدعه  در کشدورهای  : استقبال کشورهای توسعه یافتده از جیداس

مانند ژاپدن نیدز تهدیددهایی مانندد  دالی شددن روسدتاها از        یافته 
جمعیت، سالخوردگی، کمبود نیروی کاری جوان، بخش کشاورزی را 

 .  تهدید می کنند
 
- 

10 
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 مگ  ای جیاس یرجها 

 توجه به کشاورزان معیشتی وفقیر، توجه به  تنوع زیستیحفظ ،
 زنان و جوانان

موفقیت بیشتر دربازار  : طراحی برندبرای محصوالت کشاورزی 
 

02/07/1444 11 

 مگ  ای جیاس یرجها 

    آگداهی  : محلدی  ایجاد اعتماد به نفس و افتخار در بدین جوامد
مردم از ارزش سنتها و مناب  محلی موجود، افزایش انگیزه برای 
استفاده از روشدهای پایداروسدالم سدنتی در تولیدد محصدوالت      

 کشاورزی 
با ارتقای کیفیت محصوالت وشنا ته :  افزایش درآمد کشاورزان

شدن برند جیاس دربین مشتریان، درآمدکشاورزان ژاپن تقریبدا  
 .  پنجاه درصد افزایش پیداکرده است

 

02/07/1444 12 
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كشااتز  م   اا  كشاا    ااو ن اا اث   اا ا   23ساات د     72
پ زپا  ا  ن اا ا     15اند ز تعادا    ثبد شده ( GIAHS)ج تني

 . كش    ختلف    حت     سي   ام ثبد    ا ن نظتم  ي  تش د7

 نظام های ثبت شده به عنوان میراث کشاورزی مهم جهانی
 

14 1/23/2023 12:40 PM 
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15 1/23/2023 12:40 PM 

16 1/23/2023 12:40 PM 
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17 1/23/2023 12:40 PM 

18 1/23/2023 12:40 PM 

 2014    نظام کشاورزی مبتنی برقنات در کاشان   
 2018مالیر نظام تولید  انگور و فرآورده ها در دره جوزان 

 2018گناباد نظام سنتی  زعفران مبتنی بر قنات   
 

 نظامهای جیاس ایران 

www.fao.org/giahs 
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 جربیات جمهوری اسالمی ایرانت
 

19 

  ست  ا ن    .شد انجتم 2009 ست     ا  اث اسال ي جم   م    ج تس نظتم    ثبد  م ظ   پ زپ  ا  هت ت  و   ام تالش ازل ن
  پ زپ  ا  چ ت  شد  ق   نم     عقد ا  اث اسال ي جم   م    فتئ  نمت  دگي  فت   ت  ج ت كشتز  م ز ا ت كو ت افق ت و ام طبق
 .ش   ت  و  ا غتث پستو ز گ ت ت ، ق تت ز  نف اث است بتنتت، انج   نشت  ، س ست   ا پ ز م   ام

  انالم فتئ      ستق      ختنو ط  ق ا  ج تس پ زپ  ا  هتم   ام  شخصي ف  د  ت ز  ست  العمل ه چ 2012 ست  تت نمالً  ت  كو نظ  
 2013 ست  آپ  ل  ته     .ن س د س انجت ي ه چ  و ف ق پ زپ  ا  چ ت  شد، ا الغ 2012 ست      ست  العمل ازل ن ز     نشده

  اهم د   ك ندم  دل ل  تتسفتنو   گاا شد،  م    ج تس نظتم      ا     خي ثبد   ام ج تس همت ش ازل ن كو (1392ا   ب شد)
       كتشتث      ق تت  بت ي كشتز  م پ زپ  ا  ز نشد  ا ه نظتم ا ن  و چ داني   تم كش   تصم   گ  م   اجع ت سط ج تس نظتم
   .نگ فد ق ا  ج تس نلمي كم تو قب  

20 1/23/2023 12:40 PM 

ثبنننت سیسنننار آبیننناری سنننند 
کشاورزی مباننی بنر انناه بن      
عنوان میراث جهانی کشناورزی  

بنن  طننی مراسننر رسنن ی  ایننران 
وزیر محارم جهادکشاورزی، در 
روز سننننن  مننننننب  منننننور  

 .  مد تقدیر  1393/04/03
 
 

 



02/07/1444 

11 

21 1/23/2023 12:40 PM 

   ا ا و  ت ت جو  و ا  كو   ام ش تست ي ظ ف د هت ز پتتنسا ل هاتم ا ا اث       
ج تس  ت ت جو  و  ست  العمل هتم فتئ   ت د  ك كت    ساج  ز  ا ظ  انجاتم    

 اك طا پ پهزهشاي      سساو  ا ام ش تسات ي        1393  شد، ا      ته 
نظتم هت ي كو قت ل د ثبد  ا   استس  ع ت هتم انال اي آث   اتث  اشات د ز    

   ا ان طا پ   . همچ  ن  و  ز   ستني ساو پ زپا  ا  قبلاي تا  ت گ فاد     
پهزهشي ا  اث  و سو   طقو شمتلي،   كام ز ج ا  ي تقسا     ادم شاد ز     

 .  استس  ع ت هتم  تفتزتي نظتم هتم  ا ام ظ ف د ج تس ش تست ي شدند
 ع ت هت ي كو   ام ش تست ي نظتم هتم  ا ام پتتنس ل   نظ  گ فتو شدند  او  

 :ش پ        
 اهم د  حص الت كشتز  م نظتم ا  نظ   ع شد جت عو  حلي•

 ف لكل   ز كشتز  م•

 تت  ات  حص الت كشتز  م•

 كشتز  م ز جش  ا ه هتم  زستت ي•

 تت  خچو جغ اف ت ي•

 چش  اندا هتم طب عي ز گ  شگ م  زستت ي ز طب عي•

 ت ت ع ف آز م ز زا ستو  و كشتز  م•

  صتحبو  ت كت ش تستث، خب گتث، ج ا ع  حلي•
نتت ج ا ن ط پ پهزهشي نشتث  ا  كو  ت ت جاو  او  ع ت هاتم فا ق ز سات        

نظاتم      11نظتم      طقاو شامتلي،    12نظتم شت ل  33 ع ت هتم ج تس، 
نظتم      طقاو ج ا  ي قت ل اد انجاتم  طتلعاو ز ت  او        10  طقو   كام ز 

 .پ زپ  ا  ز ثبد    نظتم ج تس  ا  ا ا  ي  تش د

22 1/23/2023 12:40 PM 

تماس نقطه بعنوان پژوهشها موسسه  
  وزارت طرف از فائو جیاس ملی

  شده معرفی فائو به  جهادکشاورزی
 .است

فرهنگی میراث پژوهشگاه با تفاهمنامه  
  شده عقد  فرهنگی میراث وزارت

 .است
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 فعلی و آینده اقدامات و برنامه های 
 

 میر ث توسعه و   یانج ثبج، شناسا  ، » و حه نو س پیش•
  وز رت توسپ مش رک هطور : «  ر   جهان  مهم کشاورزی

 فرهنگ  میر ث وز رت و جهایکشاورزی

23 

 اقدامات و برنامه های آینده
 

یر جمهوری چارچوب کمی ه مل  جیاس طر ح  سا  ار و 
  سالم    ر    

02/07/1444 24 
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 اقدامات و برنامه های آینده
 

 هررس  پروپوز لهای مطرح شد  هر ی ثبج هه عنو   نیاس •
 

 تبریز لیقوان دره گوسفندداری نظام –
 نظام کشاورزی پنبه مله شهرستان  وسف  راسان جنوبی–
 تولید گشنیز در نهاوند همدان  نظام –
 نظام پرورش ماهیان زینتی کاشان  –
 نظام پرورش گل محمدی شهرستان کاشان  –

 

25 

 اقدامات و برنامه های آینده
 

 تکمیل پروپوز لهای قبل   ر ئه شد  یر سالهای گذش ه •
 

 نظام تولید انار ساوه  –
 تولید زغال ا ته قزوین نظام –
 نظام تولید   رمای پیارم–
 نظام تولید زردآلوی شاهرود  –
 

 

26 
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 اقدامات و برنامه های آینده
 

 قبل از تبدیل شدن به جیاس  NIAHSثبت سایتهای نیاس •
 

27 

.، دو مورد از سایتهای نیاس ژاپن تبدیل به جیاس شدند2022تا سال   

 اقدامات و برنامه های آینده
 

  جر    شد  هرنامه عملیات  پروپوز لهای مصوب جیاس •

02/07/1444 28 

نظام تولید انگور 
دره جوزان 

: مالیر  
تشکیل کمیته  

شهرستانی، توسعه 
برندمحصوالت  

... جیاس و   
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 نمونه  ک   ز  فحات هرنامه عملیات 

29 

30 1/23/2023 12:40 PM 

https://www.fao.org/giahs/en

/ 
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https://www.agri-peri.ac.ir 

 اجزای پروپوزال جیاس

32 
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یس ور لعمل 
 فائو هر ی

تدو ن   
 پروپوز ل 
 جیاس

 
   2020سال 

 

33 

 
 :فهرسج مطالب هر پروپوز ل•
•  

34 

پنج  فصل  اصلی به اضافه 
 ضمایم 
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 جدول  ال ه  طالعات  :فصل  ول
 Summary Information  

35 

 عنوان سایت جیاس پیشنهادی/نام

بهتر است عنوان شامل نام محل سایت پیشنهادی بوده  
عنوان باید نشان . و به طور موجز سیستم را معرفی کند

 .دهنده مهمترین ویژگی های سیستم باشد

 سازمان در واست کننده و اطالعات تماس/ آژانس

 واطالعات تماس( از بخش دولتی)وزارتخانه مسئول 

 (جغرافیاییکاربری اراضی و نقشه  مختصات نقشه :) سایتمکان 
منطقه، شهر، شهرستان و اطالعات مختصر در مورد 

.مکان سایت  

 دسترسی سایت به پایتخت و یا شهرهای بزرگ

 

هواپیما،  )سری  ترین راه برای رسیدن به سایت 
 ، فاصله با نزدیک ترین فرودگاه و غیره(بزرگراه

 جیاسشامل کل سایت ( با مقیاس هکتار)ناحیه تحت پوشش 

 

ناحیه اگرواکولوژیکی  
کشاورزی، جنگلداری، 
 شیالت و آبزی پروری

 

سازمان  وارو بار جهانی از نواحی اگرواکولوژی  عبارت از طبق تعریف 
نواحی همگون وهمجوار که دارای  اک، زمین و ویژگی های اقلیمی مشابه  

 .می باشند

 

 ویژگی های توپوگرافی

به  عنوان نمونه، نواحی کشاورزی با کوهپایه های ماسه سنگی، رود انه  
هایی که بین آنها در حرکتند و شالیزارهای برنج و دیگر مزارع که در طول 

 .انددره ها گسترش یافته

 

 نوع اقلیم
 .انواع اقلیم در دسته بندی های بین المللی تعریف شده اند

 .تعداد افرادی که از تبدیل این سایت به جیاس منتف   واهند شد تعداد تقریبی جمعیت

در )جمعیت بومی /قومها
 (صورت وجود

 
 منب  اصلی معیشت

 

کشاورزی، آبزی پروری، جنگلداری، صنای  غذایی، گردشگری، فرآوری مواد  
 غذایی و غیره

36 
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37 

38 
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39 
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41 

42 
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  ال ه  جر    :فصل یوم
EXECUTIVE SUMMARY 

43 

44 
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  همیج سا ج پیشنهایی   :فصل سوم

تصو ر کل  سیس م کشاورزی پیشنهایی و در این فصل توضیحاتی در مورد •

با توضیح ویژگی های منحصر به   همیج جهان  ی  ها تاکید هر  رزش میر ث  ی 

فرد این منطقه که موجب می شود کیفیت الزم برای تبدیل شدن به سایت جیاس را 

 .داشته باشد،  ارائه می شود
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و ژگ  های  اص سا ج پیشنهایی  ز لحاظ  همیج  / رزشها
 جهان   

 رتبام معا ر  

     رتبام تار خ  

ی  تحلیل مقا سه  
 

 : هخشهای چهارگانه فصل سوم

و ژگ  های  اص سا ج پیشنهایی  ز لحاظ  / رزشها:   Aهخش •
  همیج جهان   

•  

شرح جام  و کلی سیستم پیشنهادی باید بده صدورت روشدن و مختصدر     •
این تنها مکانی است که  واننددگان مدی توانندد کدل تصدویر       .ارائه شود

سیستم را درک کنند زیرا فصل های بعدی بر توضدیح معیارهدای  دا     
 .انتخاب این ناحیه متمرکز می شوند

بایدد کلیدت منحصدر بده فدرد و       "اهمیدت جهدانی  "همچنین در بخدش  •
ویژگیهای   ا  سیستم توصیف شود که با پدنج معیدار اصدلی انتخداب     
جیاس قابل تطبیق باشد تا منطق دلیل شایسته بودن سایت پیشدنهادی  

 .جیاس روشن شود
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  رتبام معا ر .  Bهخش
 

•  
سدهم بدالقوه سدایت پیشددنهادی را در حدل مسدائل و چالشدهای معاصددر       •

کشاورزی و کشاورزان در سطح ملی ، منطقه ای و جهانی مانندد امنیدت   
اقتصدادی کشداورزان ، مسدائل زیسدت     / غذایی و تغذیه ، رفاه اجتمداعی  

محیطی ، فشارهای تغییر آب و هوا ، کاهش  طر ، تولید و مصرف پایدار 
، توسعه و حفاظت از روستاها و استفاده پایدار از تنوع زیسدتی ، توضدیح   

 .  دهید

و ملل متحد    FAOنحوه  ارتباط این سیستم کشاورزی  با اهداف جهانی •
و تحقق مشارکت  در سطح  بین  (SDGs)مانند  اهداف توسعه پایدار 

را  ( UNDFF)المللی مانند دهه  کشاورزی  انوادگی  سازمان ملل 
 .  توضیح دهید
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  رتبام تار خ     C :هخش 
 

ارزش کلی سیستم پیشنهادی از طریق ارائه اطالعاتی درباره چگونگی  •
 .شود گسترش این سیستم در طول تاریخ مشخص می

•  

درباره توسعه تاریخی سایت توضیح دهید و روندد اصدلی تداریخی را کده     •
منجر به شکل گیری سیستم پیشنهادی کشاورزی در حال حاضدر شدده   

توجه ویژه بایدد بده منشدي سیسدتم     . است  را به طور برجسته نشان دهید
کشاورزی و نحوه استقرار و تغییر آن جهدت تبیدین ارزش هدای میراثدی     
ا تصا  یابد ، و سیستم محلی را در چارچوب تصدویر گسدترده تدری از    

 .توسعه کشاورزی قرار دهد
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  ی تحلیل مقا سه.  Dهخش 
 

با توجه به اینکه سایت پیشنهادی ممکن است  با سایر سیستم های مشابه در همان کشور یا سایر   •
ای برای نشان دادن ویژگی های منحصر به فرد این کشورها  تشابه داشته باشد، تجزیه و تحلیل مقایسه

این ویژگی های منحصر به فرد  به دلیل تکامل همزمان اجتماعات با محیط  ا  و . سایت موثر است
 . آیدبه وجود می فرایندهای طوالنی انتقال دانش

باید به عنوان یک فعالیت هدفمند برای روشن کردن ویژگی های متمایز سایت ای مطالعه مقایسه •
پیشنهادی انجام شود و نه به عنوان قضاوت در مورد سایت های مشابه برای تعیین برتری یکی بر 

چنین مقایسه هایی در سطح بین المللی، نویسندگان را قادر می سازد تا از ویژگیهای  ا  .  دیگری
فرصتی )سایت پیشنهادی در یک زمینه طبیعی و فرهنگی  ا  ملی یا حتی منطقه ای آگاه شوند 

همچنین مشاهده تفاوتهای (. آیدبرای تبادل اطالعات و یادگیری از سیستمهای مشابه به وجود می
اصلی با سایتهای شنا ته شده در سطح جهان می تواند به رعایت ویژگیهای  ا  و افزایش ارزش 

 .ادراک شده سیستم کمک کند
بنابراین این تمرین ذینفعان مختلف را قادر می سازد تا سایت های پیشنهادی را به درستی ارزیابی •

چند سایت . جمعی مشوق ایجاد کنند/ کنند و در صورت امکان برای هرگونه برنامه کاربردی مشترک 
مشابه را در همان کشور یا منطقه انتخاب کنید تا ویژگی های سایت پیشنهادی را که در نتیجه 

 .سازگاری جوام  با محیط ایجاد شده است نشان دهید
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:  و ژگ  های سا ج : فصل چهارم
 معیارهای  ن خاب جیاس
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  منیج غذ    و معیشج   1

اين موضوع را شرح دهيد که چگونه سيستم  کاترزر پ شياتديردپ اته امديت       
تواند شرمل اين توضيحرت مي. ير معيا  جرمعه محلي کمک مي کدد/ غذايي ز 

دسمرسي اه غذا ، ترثير در رژي  هرپ غذايي ممدوع ز همچدين شريدارپ اقمصردپ 
طيف گسمرده اپ ا  انواع کارزر پ ا  جمله کاترزر پ وودکاتر ،   .سيسم  ارشد

ادراراين سي  اقمصتردپ  . کارزر پ نيمه معيامي ز کارزر پ تجررپ زجود دارد
اين سيسم  در امرار معرش جوامع کارزر پ مي تواند شرمل هر رزشي ارشد کته  

 .اجر ه تأمين مواد ز مبردالت اين جوامع محلي ز ير وررجي را مي دهد
 ز س  -تنوع کشاورزی 2

 اين طبق) .کديد تاريح FAO تعريف طبق را سري  در  يسمي-کارزر پ تدوع
  ز گيرهرن ، حيوانرت  انواع ا  اس  عبررت  يسمي-کارر پ تدوع تعريف،

 ا  کارزر پ، ز غذا اراپ غيرمسمقي  ير مسمقي  طور اه که هر ميکرزارگرنيس 
  (.شوند مي اسمارده شيالت ز جدگلدارپ ، دامي  راعي، محصوالت  توليد در جمله
 جيرني توجه قرال ژنميکي مدراع ز  يسمي تدوع مواهب داراپ اريد سيسم  اين
 ، اومي حيوانرت ز گيرهرن انواع مثرل عدوان اه) ارشد کارزر پ ز غذايي مواد اراپ
 تدوع اه مراوط عدرصر ز  يسمي تدوع ا  ليسمي .(وطر معرض در  ز  نردر ، اهلي
 شود گدجرنده آن در اريد
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 نظامهای ی نش محل  و هوم    3

  ز مبمکرانه   تطبيقي آزرپ فن ، سدمي ز محلي ار شمدد دانش فعلي زضعي 
  مين ، جرنورپ ز گيرهي شوشش جمله ا  ، طبيعي مدراع مديري  هرپ سيسم 

  شاميبرني شيالت ير / ز جدگلدارپ ، کارزر پ هرپ فعرلي  ا  که ، آب ز
   .کديد تاريح را کدددمي

 فرهنگ، سیس مهای  رزش  و سازمانهای  ج ماع    4

عتالزه اتر   . هوي  فرهدگي ز حس تعلق اه مکرن در سري  را توصيف کديد
اين ، نارن دهيد که چگونه سر مرن هرپ اجممرعي ، سيسم  هرپ ار شتي ز  
اقدامرت فرهدگي مرتبط ار مديري  مدراع ز توليد مواد غتذايي متي تواندتد ا     
حاظ مدراع طبيعي ز ترزيج عدال  در اسمارده ز دسمرسي اته مدتراع طبيعتي    

ماخص کديد که چگونه سر مرنيرپ اجممرعي محلي مي تواندد . حمري  کددد
اجممترعي ،   -نقاي اسرسي در تعردل اخاي اه اهداف محيطي ز اقمصتردپ  

در تقوي  انعطرف شتذيرپ زاتر  توليتد  کليته عدرصتر ز فرآيدتدهرپ حيترتي         
 سيسم  کارزر پ داشمه ارشدد

 چشم  ند ز و مناظر  شک  و یر ا    5

در اين قسم  توصيف کديد که چگونه مدرظر ير چا  اندا هر در طول  مترن  
اند ز اه نظر مي رسد ار رزندپ ا  طريق تعرمل اين انسرن ز محيط ايجرد شده

سرومرر ، شکل ز شيوندهرپ درزني . انداسيرر آهسمه تثبي  شده ير تکرمل يرفمه
آنير ار تدازم طتوالني تترريخي ز ارتبترط قتوپ اتر سيستم  هترپ اقمصتردپ         

ثبرت يتر تکرمتل آهستمه    . اجممرعي محلي توليد کددده آنير ماخص مي شود
آنير گواه يکپررچگي فرايددهرپ توليد مواد غذايي ، محيط  يست  ز فرهدت    

 .در يک نرحيه ير مدطقه ورص اس 

 هرنامه عملیات : فصل پنجم

شناسایی ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل تهدیدها و چالش هدا ، از جملده فشدارهای    ( الف•
اجتماعی و تغییرات محیطی ، برای تدداوم وجدود ، پایدداری و مانددگاری      -اقتصادی 
 .سیستم

از جملده سیاسدت هدای مربوطده ، اسدتراتژی هدا و       )اقدامات دقیدق و مشدخص   ( ب•
را که قباًل در دسدت اجدرا بدوده و یدا در ایدن منطقده توسدط        ( ابزارهای برنامه ریزی

این اقدامات بایدد در  . ذینفعان ذیربط مختلف اجرا  واهد شد ، شناسایی و ارائه دهید
راستای مقابله با تهدیدها و چالش های مشخص شدده و تحلیدل شدده در  بندد الدف      

 . تعیین شوند تا حفاظت پویای سیستم محقق گردد

با ذکر جزئیات، نشان دهید که این اقدامات چگونه به تهدیدها و چالش ها پاسدخ  ( ج•
 .  واهد داد

مطمین شوید که برنامه عملیاتی به درستی سازمان یافته ، نتیجده محدور اسدت و     ( د•
اجزای آن کامالً هماهنگ هستند، به طوری که هر اقدامی پاسخ به یک تهدید بوده و  

 .اهدافی را برای رسیدن به هدف  ود در یک بازه زمانی مشخص تعیین کند

•  
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و دسدتاوردهای  « ب»هنگام پردا تن به  موارد ذکر شده در بند ( ه•
 .آن،  اطالعات تکمیلی زیر نیز باید ارائه شود

بدرداران در ایدن برنامده عملیداتی     نقش و مسئولیت هر یک از بهره •
شامل جوام  محلی و موسسات درگیر در سطح محلی ، ملی و بین 

 .المللی را توضیح دهید
یک چارچوب زمانی مشخص و عملی که در آن انجام  اقدام پدیش   •

 .  بینی شده  امکان پذیر باشد، ایجاد کنید

یک بودجه تخمینی برای تحقق برنامه پیشنهاد داده و مناب  تيمین  •
 .آن بودجه را مشخص کنید

توضیح دهید که گروههای مختلف بهره بدرداران چگونده مشدارکت    •
می کنند و  سیاست ها ، استراتژی ها و اقددامات چگونده طراحدی    

یا بسیج مناب  در سطح محلی ، ملی / می شوند تا  تحقق بودجه و 
 .  یا بین المللی  اتفاق بیافتد/ و 

نحوه نظارت و ارزیابی از اجرا و اثدرات برنامده عملیداتی را توصدیف     •
 .کنید

 

 طالعات تکمیل  که یر پیوسج مطرح  
 م  شوی

 
مناب  و مراج  علمی مربوط به سیستم کشاورزی 

 عکس ها باید به طور مناسب ضمیمه شوند تا درک مطالب
عکسها ترجیحاً در متن  )توصیف شده در پروپوزال  تسهیل شود 

 (.پروپوزال درج شود
  توصیه می شود برای درک بهتر و دقیق عملکرد سیستم سنتی

 . کلیپ از سیستم پیشنهادی اضافه کنید/ ، یک فیلم 
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،  پایدار کشاورزیتوسعه گردشگری 
   غذاییو  روستایی

تنها با شناسایی، ثبت، حفاظت پویا و توسعه 
های میراثی  نظاممنافع حاصل از 

 کشاورزی مهم جهانی  

 توجه شما                            با سپاس از

 


