
واحدهاي تولیدکننده نهال که در سال 1396

مجوز تولید نهال دریافت نموده اند

گروه محصولینام متقاضیشهرستانردیف

تولید تجاري نشاء مکانیزه از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا1

گل و گیاهان زینتی از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا2

گیاهان دارویی از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا3

محصوالت غیرمیوه اي از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا4

محصوالت دانه خشک از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا5

محصوالت هسته دار از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا6

محصوالت دانه دار از طریق کشت بافتشرکت مزارع توین ایرانیان سهامی خاصتهران-پیشوا7

محصوالت دانه ریز از طریق کشت بافتشرکت پردیس آزما پارسیانتهران8

محصوالت گل و گیاهان زینتی از طریق کشت بافتشرکت پردیس آزما پارسیانتهران9

اسپان قارچحمید شفیعی سوركتهران-مالرد10

محصوالت دانه خشککشت و صنعت ماهشامتهران-پاکدشت11

محصوالت دانه دارمجید قدیمیتهران-دماوند12

محصوالت هسته دارمجید قدیمیتهران-دماوند13

محصوالت گل و گیاهان زینتی از طریق کشت بافتمحسن قزل سفلیتهران-اسالمشهر14



هسته داریوسف امیريآذربایجان غربی-اشنویه15

دانه داریوسف امیريآذربایجان غربی-اشنویه16

هسته دارابوبکر مالعلیزاده خانالرآذربایجان غربی-اشنویه17

دانه دارابوبکر مالعلیزاده خانالرآذربایجان غربی-اشنویه18

دانه خشکپیمان قاسمیان کردکنديآذربایجان غربی-اشنویه19

هسته دارحامد عظیمیآذربایجان غربی-ارومیه20

دانه دارحامد عظیمیآذربایجان غربی-ارومیه21

دانه ریزعلیرضا حاجی حسینلوآذربایجان غربی-ارومیه22

هسته دارعلیرضا حاجی حسینلوآذربایجان غربی-ارومیه23

دانه دارعلیرضا حاجی حسینلوآذربایجان غربی-ارومیه24

هسته دار در فضاي بازمحمدرضا حسینی قراکوزایلآذربایجان غربی-ارومیه25

دانه دار در فضاي بازمحمدرضا حسینی قراکوزایلآذربایجان غربی-ارومیه26

دانه ریز در فضاي بازمحمدرضا حسینی قراکوزایلآذربایجان غربی-ارومیه27

هسته دار در فضاي بازبهبود مقدممیاندوآب28

دانه خشک در فضاي بازبهبود مقدممیاندوآب29

دانه دار در فضاي بازبهبود مقدممیاندوآب30

دانه دار در فضاي بازخسرو نوروزیانمیاندوآب31

هسته دار در فضاي بازخسرو نوروزیانمیاندوآب32

دانه ریز در فضاي بازعلیرضا عابدینیآذربایجان غربی-ارومیه33

دانه خشک در فضاي بازعلیرضا عابدینیآذربایجان غربی-ارومیه34



هسته دار در فضاي بازمحرم الهویردي پورآذربایجان غربی-خوي35

دانه دار در فضاي بازمحرم الهویردي پورآذربایجان غربی-خوي36

دانه خشک در فضاي بازیوسف امیريآذربایجان غربی-اشنویه37

دانه خشک در فضاي بازایرج وحیدافشارآذربایجان غربی-ارومیه38

هسته دار در فضاي بازایرج وحیدافشارآذربایجان غربی-ارومیه39

دانه دار در فضاي بازایرج وحیدافشارآذربایجان غربی-ارومیه40

هسته دار در فضاي بازشرکت نگین نهال اذربایجان سهامی خاصآذربایجان غربی-ارومیه41

دانه دار در فضاي بازشرکت نگین نهال اذربایجان سهامی خاصآذربایجان غربی-ارومیه42

گیاهان داروییشرکت باغداري و زراعت مشهد سهامی خاصخراسان رضوي-چناران43

گیاهان داروییشرکت کشت و صنعت مروارید دشت سالمی سهامی خاصخراسان رضوي-خواف44

دانه دارشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین45

هسته دارشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین46

دانه خشکشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین47

دانه ریزشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین48

گیاهان داروییشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین49

گل و گیاهان زینتیشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین50

شرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین51

ارقام تجاري محصوالت  تولید اندام تکثیري (پیوندك/پایه)

هسته دار



شرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین52

ارقام تجاري محصوالت دانه  تولید اندام تکثیري (پیوندك/پایه)

خشک

شرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین53

ارقام تجاري محصوالت دانه  تولید اندام تکثیري (پیوندك/پایه)

ریز

شرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي-جوین54

ارقام تجاري محصوالت دانه  تولید اندام تکثیري (پیوندك/پایه)

دار

دانه خشکسعید ساالريخراسان رضوي-قوچان55

گیاهان داروییسعید ساالريخراسان رضوي-قوچان56

اسپان قارچعاطفه ذبیحیخراسان رضوي-مشهد57

محصوالت دانه دار از طریق کشت بافتشرکت ریز فناوري باغات پارت سهامی خاصخراسان رضوي-مشهد58

محصوالت هسته دار از طریق کشت بافتشرکت ریز فناوري باغات پارت سهامی خاصخراسان رضوي-مشهد59

دانه ریزمحمود شیخیخوزستان-دزفول60

مرکباتمحمود شیخیخوزستان-دزفول61

نیمه گرمسیريمحمود شیخیخوزستان-دزفول62

هسته دارمحمود شیخیخوزستان-دزفول63

دانه خشکمختار آرایشسمنان64

دانه دارعلیرضا سلمانی هاسمنان-شاهرود65

هسته دارعلیرضا سلمانی هاسمنان-شاهرود66

نیمه گرمسیريجمشید بیرقیسمنان67

دانه خشکمحمد قرائیانسمنان-مهدي شهر68



دانه ریزشرکت شین ئاران کردستانکردستان-سنندج69

هسته دارحسن عثمانیکردستان-سنندج70

دانه دارحسن عثمانیکردستان-سنندج71

دانه ریزحسن عثمانیکردستان-سنندج72

دانه خشکحسن عثمانیکردستان-سنندج73

دانه ریزسیدعیسی فقهی مقدمکهگیلویه و بویراحمد74

مرکباتسیدعیسی فقهی مقدمکهگیلویه و بویراحمد75

نیمه گرمسیريسیدعیسی فقهی مقدمکهگیلویه و بویراحمد76

گل و گیاهان زینتیسیدعیسی فقهی مقدمکهگیلویه و بویراحمد77

78

کهگیلویه و بویراحمد-

گچساران

مرکباتعوض ولوي

79

کهگیلویه و بویراحمد-

گچساران

دانه ریزعوض ولوي

گل و گیاهان زینتیفریما یوسفیکهگیلویه و بویراحمد80

گیاهان داروییفریما یوسفیکهگیلویه و بویراحمد81

مرکباتمجید درخشانیکهگیلویه و بویراحمددهدشت82

نیمه گرمسیريمجید درخشانیکهگیلویه و بویراحمددهدشت83

دانه ریزمجید درخشانیکهگیلویه و بویراحمددهدشت84

هسته دارشرکت نگین فالت آریا سهامی خاصکهگیلویه و بویراحمد85



دانه خشکشرکت نگین فالت آریا سهامی خاصکهگیلویه و بویراحمد86

دانه دارشرکت نگین فالت آریا سهامی خاصکهگیلویه و بویراحمد87

نیمه گرمسیريابوطالب ترقیمازندران-قائم شهر88

نیمه گرمسیريامیرحسین خداییمازندران-ساري89

نیمه گرمسیري در فضاي بازشرکت تعاونی تولیدي و توزیعی گل انار صاحبیمازندران-ساري90

نیمه گرمسیريمسعود دلیریانمرکزي-زرندیه91

دانه ریزمسعود دلیریانمرکزي-زرندیه92

دانه خشکمسعود دلیریانمرکزي-زرندیه93

نیمه گرمسیريابوالفضل موسی رضاي نجفیمرکزي-ساوه94

گیاهان داروییرقیه زارعیمرکزي-محالت95

مرکبات در فضاي بستهسید محمود سجاديهرمزگان-رودان96

گرمسیري در فضاي بستهسید محمود سجاديهرمزگان-رودان97

دانه دارشرکت قند هگمتانهمدان-فامنین98

هسته دارسیده فهیمه یوسفیابرکوه99

دانه دارمحمد فیض اله زادهاردبیل- مشگین شهر100

هسته دارمحمد فیض اله زادهاردبیل- مشگین شهر101

دانه خشکمحمد فیض اله زادهاردبیل- مشگین شهر102

گل و گیاهان زینتیعلیرضا خدیرالبرز- کرج103

گیاهان داروییشرکت مهندسی آواي گل افشان امروزالبرز- ساوجبالغ104

غیرمیوه ايشرکت مهندسی آواي گل افشان امروزالبرز- ساوجبالغ105



محصوالت دانه دار به روش کشت بافتمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرانالبرز- ساوجبالغ106

محصوالت دانه ریز به روش کشت بافتمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرانالبرز- ساوجبالغ107

محصوالت دانه خشک به روش کشت بافتمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرانالبرز- ساوجبالغ108

محصوالت هسته دار به روش کشت بافتمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرانالبرز- ساوجبالغ109

محصوالت هسته دارمحمدرضا رحیمی توران پشتیالبرز- ساوجبالغ110

محصوالت دانه دارمحمدرضا رحیمی توران پشتیالبرز- ساوجبالغ111

محصوالت دانه داراحمد رحیمی توران پشتیالبرز- ساوجبالغ112

محصوالت هسته دار به روش کشت بافتاحمد رحیمی توران پشتیالبرز- ساوجبالغ113

محصوالت دانه خشک در فضاي بازشرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار البرزالبرز- نظرآباد114

محصوالت دانه دار در فضاي بازشرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار البرزالبرز- نظرآباد115

محصوالت دانه ریز در فضاي بازشرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار البرزالبرز- نظرآباد116

محصوالت هسته دار در فضاي بازشرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار البرزالبرز- نظرآباد117

محصوالت دانه خشک در فضاي بازشرکت تعاونی کشاورزي نهالکاران شهرستان ساوجبالغالبرز- نظرآباد118

محصوالت دانه دار در فضاي بازشرکت تعاونی کشاورزي نهالکاران شهرستان ساوجبالغالبرز- نظرآباد119

محصوالت دانه ریز در فضاي بازشرکت تعاونی کشاورزي نهالکاران شهرستان ساوجبالغالبرز- نظرآباد120

محصوالت دانه ریز در فضاي بازشرکت تعاونی کشاورزي نهالکاران شهرستان ساوجبالغالبرز- نظرآباد121

گیاهان داروییمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرانالبرز- کرج122

هسته دار در فضاي بازنجفعلی بیاتالبرز-ماهدشت123



نیمه گرمسیري در فضاي بازنجفعلی بیاتالبرز-ماهدشت124

دانه دار در فضاي بازنجفعلی بیاتالبرز-ماهدشت125

غیرمیوه اينجفعلی بیاتالبرز-ماهدشت126

دانه ریزنجفعلی بیاتالبرز-ماهدشت127

دانه خشک در فضاي بازنجفعلی بیاتالبرز-ماهدشت128

هسته دار از طریق کشت بافتشرکت بافت رویش سبز رازيالبرز- نظرآباد129

دانه خشک از طریق کشت بافتشرکت بافت رویش سبز رازيالبرز- نظرآباد130

محصوالت گیاهان دارویی از طریق کشت بافتشرکت بافت رویش سبز رازيالبرز- نظرآباد131

نهال دانه دارشرکت بافت رویش سبز رازيالبرز- نظرآباد132

نهال دانه ریز  از طریق کشت بافتشرکت بافت رویش سبز رازيالبرز- نظرآباد133

گروه محصوالت دانه دار در فضاي بازشرکت کشاورزي نهالکاران سبز گستر ساوجبالغالبرز- ساوجبالغ134

گروه محصوالت هسته دار در فضاي بازشرکت کشاورزي نهالکاران سبز گستر ساوجبالغالبرز- ساوجبالغ135

گروه محصوالت دانه خشک در فضاي بازشرکت کشاورزي نهالکاران سبز گستر ساوجبالغالبرز- ساوجبالغ136

گروه محصوالت دانه ریز در فضاي بازشرکت کشاورزي نهالکاران سبز گستر ساوجبالغالبرز- ساوجبالغ137

گروه محصوالت دانه دارستار محمدي ده چشمهالبرز- ساوجبالغ138

گروه محصوالت هسته دارستار محمدي ده چشمهالبرز- ساوجبالغ139

گروه محصوالت دانه خشکغفور محمدي ده چشمهالبرز- کرج140

گروه محصوالت هسته دارغفور محمدي ده چشمهالبرز- کرج141

گروه محصوالت دانه دارغفور محمدي ده چشمهالبرز- کرج142

گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایالمایالم- ایالم143



دانه خشک در فضاي بازمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالمایالم-چرداول144

هسته دارعبداله کبیري سامانیچهارمحال بختیاري-سامان145

دانه خشکعبداله کبیري سامانیچهارمحال بختیاري-سامان146

دانه دارعبداله کبیري سامانیچهارمحال بختیاري-سامان147

هسته داررضا قلی خسروي سوادجانیچهارمحال بختیاري-سامان148

دانه داررضا قلی خسروي سوادجانیچهارمحال بختیاري-سامان149

دانه خشکمحمدالی پور بهشت آباديچهارمحال بختیاري-اردل150

گیاهان دارویی به روش کشت بافتشرکت تعاونی چمن بن بجنوردخراسان شمالی-بجنورد151

دانه دارقربانعلی طاهري بازخانهخراسان شمالی-بجنورد152

هسته دارقربانعلی طاهري بازخانهخراسان شمالی-بجنورد153

دانه خشکقربانعلی طاهري بازخانهخراسان شمالی-بجنورد154

گیاهان داروییشهاب الدین آهوئیخراسان شمالی-بجنورد155

دانه خشکعلی اصغر طاهري بازخانهخراسان شمالی-بجنورد156

دانه دارعلی اصغر طاهري بازخانهخراسان شمالی-بجنورد157

هسته دارعلی اصغر طاهري بازخانهخراسان شمالی-بجنورد158

هسته دارمحمود چرخبخراسان شمالی-بجنورد159

دانه دارمحمود چرخبخراسان شمالی-بجنورد160



دانه خشکمحمود چرخبخراسان شمالی-بجنورد161

هسته داربهروز سلحشورخراسان شمالی-شیروان162

دانه داربهروز سلحشورخراسان شمالی-شیروان163

دانه خشکبهروز سلحشورخراسان شمالی-شیروان164

دانه خشکحسن لطفیانزنجان-زنجان165

دانه ریزمحمدحسین عبديفارس-جهرم166

مرکباتمحمدحسین عبديفارس-جهرم167

نیمه گرمسیريمحمدحسین عبديفارس-جهرم168

هسته دار به روش کشت بافتشرکت زیست فن آوري ایتا صدرافارس-شیراز169

دانه خشک به روش کشت بافتشرکت زیست فن آوري ایتا صدرافارس-شیراز170

دانه دار به روش کشت بافتشرکت زیست فن آوري ایتا صدرافارس-شیراز171

دانه ریز به روش کشت بافتشرکت زیست فن آوري ایتا صدرافارس-شیراز172

نیمه گرمسیري به روش کشت بافتشرکت زیست فن آوري ایتا صدرافارس-شیراز173
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