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پیشگفتار

از آنجـا کـه یافته  هـاي تحقیقاتـي کـه در مراکـز و ایسـتگاه های پژوهشـي اجـرا 
می شـوند، عوامـل مؤثـر تحت کنتـرل می باشـند و ممکن اسـت نتایج آنها مسـتقیماً 
بـراي کشـاورزان قابـل اسـتفاده نباشـند. یافته  هـاي جدید بایـد در محیط و شـرایط 
بهره بـرداران و بـا مشـارکت آنهـا مـورد بررسـی قـرار گیرد تا سـازگاری، اثربخشـی و 
کارایـي آنهـا تعییـن و در صـورت لـزوم پـس از تغییـرات و اصالحـات الزم به صورت 
نـوآوری یـا توصیه  هـاي ترویجي جدید به کشـاورزان در سـطح وسـیع ترویـج گردند. 
بـا توجـه به مـوارد مذکـور، پروژه هاي مشـترک تحقیقي- ترویجي از سـال 1366 
آغـاز گردیدند، نتایج 10 سـال تجربیات حاصله، همچنین تجربیات کشـورهاي دیگر، 
 معاونـت ترویـج کشـاورزی سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج، وزارت کشـاورزی

را بـر آن داشـت تـا عالوه بر بازنگري دقیـق و اصالح و تکمیل دسـتورالعمل چگونگي 
تهیـه، اجـرا و ارزشـیابي این طرح هـا، چارچوب اجـراي طرح هاي تحقیقـات ناحیه اي 
نیـز مشـخص و در ایـن دسـتورالعمل گنجانـده شـود. لـذا در بهمن ماه سـال 1376، 
 بررسـي و مطالعـه کارشناسـي دسـتورالعمل قبلي و رونـد تهیه، اجـرا، نتیجه گیري و
 ارزشـیابي ایـن طرح هـا در 10 سـال گذشـته انجـام و بـا نظرخواهـي از مؤسسـات و
 مراکز تحقیقات کشاورزي، مدیریت هاي آموزش و ترویج و معاونین تات سازمان هاي کشاورزي

اسـتان ها مـورد بازبینـی قرار گرفت. همچنیـن نظرات کمیته امـور تحقیقي- ترویجي 
گردهمایـي 13 و 14 بهمـن مـاه 1376 در کـرج مورد توجه قرار گرفـت، کمیته اي با 
عنـوان بازنگـري طرح هـاي تحقیقي- ترویجي در اسـفندماه 76 با شـرکت نمایندگان 



دستورالعمل پروژه هاي تحقیقی-ترویجی

6

معاونـت ترویـج، مؤسسـات تحقیقـات اصالح و تهیه نهـال و بذر، خـاک و آب، آفات و 
 بیماري هـا، فني و مهندسـي و همچنین نمایندگان دفتر بررسـي اقتصـادي طرح ها و
 دفتر بررسي و هماهنگي طرح هاي تحقیقاتي و یکي از اساتید گروه ترویج دانشگاه تهران
 تشـکیل و پس از بررسـي ها و جمع بندي  هاي الزم، نتایج آن در جلسـه مورخ 77/7/4

شـوراي عالـي تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزي مطـرح و دسـتورالعمل جدید 
پیشـنهادي بـا اصالحاتـي مـورد تصویب قـرار گرفت. 

پس از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و کشاورزي، در دهه 80 نیز دستورالعمل 
ایـن طرح هـا بازنگـری و آخریـن تغییـرات آن در سـال 1393 وارد گردیـد. در سـال 
1396، کارشناسـان دفتـر ترویـج دانش و فن آوری کشـاورزی پیشـنهادهای جدیدی 
را بـرای تصحیـح آن ارائـه دادند، ولـی نتیجه ای حاصل نشـد. ادامه ایـن پیگیری ها و 
موافقـت معـاون محتـرم وزیر و رئیس سـازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشـاورزی 
بـا برگشـت ایـن طرح ها بـه مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی، منجر بـه اصالح و 
بازبینـی شـیوه نامه گردید. در نامه شـماره 1165/200 مـورخ 1399/1/27 به امضای 
قائم مقـام محتـرم سـازمان خطاب بـه رؤسـای مؤسسـات، پژوهشـگاه ها و مراکز ملی 
تحقیقاتـی، مراکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان ها و مدیران 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی اسـتان ها بر بررسـی پروژه هـای تحقیقـی- ترویجی در 
مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و تصویـب آن هـا در کمیتـه علمـی- فنـی این 
مؤسسـه تأکید شـد. بـا توجه به ضـرورت ادامه این پروژه هـا و انجـام اثربخش تر آنها، 
 مراحـل بررسـی کارشناسـی و تأمیـن اعتبـار ایـن پروژه هـا در دفتـر ترویـج دانش و

فـن آوری کشـاورزی انجـام شـده و تصویـب آن در کمیتـه علمی- فنی این مؤسسـه 
می گردد. انجـام 
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مقدمه

رشـد فزاینـده جمعیـت و نیـاز روزافـزون بـه غـذا، بهبـود کیفیـت غـذا، کاهـش 
وسـعت اراضـی کشـاورزی، تخریـب منابع طبیعـی و مسـائل محیط زیسـتی ناشـی 
از فعالیت هـای کشـاورزی و برنامه هـای توسـعه، برنامه ریـزان بخـش کشـاورزی و 
منابع طبیعـی را بـر آن مـی دارد تـا در جهـت تأمیـن غـذا و مدیریـت منابع طبیعـی 
به عنـوان یکـی از ضروری تریـن نیـاز انسـان ها چاره اندیشـی کننـد. در همیـن راسـتا 
وزارت جهادکشـاورزی به عنـوان متولـی بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی کشـور 
موظـف اسـت راهکارهـای بهـره وری و حفـظ منابـع تولیـد را مهندسـی و متناسـب 
بـا توانمندی هـای موجـود منابـع انسـانی، اجتماعـی و اقتصـادی ارائـه کنـد. یکی از 
زیرمجموعه هـای وزارت جهـاد کشـاورزی کـه ارتباط مسـتقیم با ایـن مأموریت دارد 
سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی )تات( اسـت. در راسـتای نظام دانش و 
نوآوری کشـاورزی و منابع طبیعی و توسـعه پایدار کشـاورزی و روستایی، این سازمان 
مأموریت هـای اساسـی شـناخت نیازهـای جوامـع روسـتایی و کشـاورزان در بخـش 
 کشـاورزی؛ تولیـد و توسـعه دانـش و نوآوری هـای کشـاورزی؛ تسـهیل تجاری سـازی

نوآوری هـا؛ نشـر و تسـهیل پذیرش نوآوری هـای نوین و دانش بومی بیـن بهره برداران 
را بـر عهـده دارد. برایـن اسـاس، بایـد از تمامی ظرفیت هـای بخش برای نیـل به این 

مقصود اسـتفاده نماید. 
 ترویج کشـاورزی و منابع طبیعی عبارت اسـت از مجموعه ای از رهیافت ها، روش ها،
 فعالیت هـا و فرآیندهـای مداخله گرانـه ارتباطاتـی برنامه ریـزی شـده و نظام منـد و
 مبتنی بر دانش بومی و دانش علمی کاربردی به منظور آموزش غیررسمی بهره برداران؛
 توسـعه و انتقال نوآوری ها و تسـهیل پذیرش دانش و نوآوری های کشـاورزی توسـط

بهره برداران انفرادی و جمعی؛ و شبکه سـازی ارتباطاتی و تسـهیل یادگیری اجتماعی 
بیـن کنشـگران مختلف اسـت. هدف غایـی ترویج کشـاورزی و منابع طبیعـی ارتقای 
سـطح دانش، بینش، مهارت ها، ارزش ها و سـرمایه اجتماعی جوامع روستایی )مردان، 
 زنـان و جوانـان روسـتایی( به منظـور افزایـش بهـره وری و تولیـد پایـدار محصـوالت
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کشـاورزی، مدیریـت پایـدار منابع طبیعـی، ارتقای سـطح توانمندی و توسـعه جوامع 
روسـتایی و کشـاورزی است. 

مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی به عنـوان یکـی از زیرمجموعه  هـای کلیدی 
سـازمان تـات می توانـد ضمـن تعامـل سـازنده بـا زیربخش تحقیقـات و اجـرا، دانش 
کاربـردی را در نظـام دانش و نوآوری کشـاورزی، توسـعه و نشـر دهد. بـر همین مبنا، 
دفتـر ترویـج دانـش و فن آوری کشـاورزی بـا اعتقاد به ایـن مهم، در نظـر دارد ضمن 
ایجـاد هماهنگـي و ارتبـاط مؤثرتـر ترویج با تحقیـق و اجـرا و در نظر گرفتن محوریت 
تولیدکننـدگان، از طریـق ارتقـای دانـش برخاسـته از تحقیقـات کاربـردی و توسـعه 
مهـارت مخاطبـان، آنهـا را بـه مرزهاي توسـعه دانـش و مهـارت و به تبع آن توسـعه 
کشـاورزی، نزدیـک کنـد. بـرای نیـل به این مقصـود، تاکنـون روش هـای متنوعی در 
توسـعه، تسـهیل و نشـر نوآوری هـا ارائـه شده اسـت. در ایـن میـان، براسـاس رویکرد 
جدیـد دفتـر ترویـج دانش و فـن آوری کشـاورزی و هماهنگ با ادبیـات جهانی ترویج 
کشـاورزی، »پروژه هـای تحقیقی-ترویجـی« به عنـوان یکـی از روش های تجربه شـده 
بـرای توسـعه نوآوری هـا از طریـق بررسـی سـازگاری یافته های پژوهشـی در شـرایط 
واقعـی واحدهـای بهره بـرداری بهره بـرداران و بـا مشـارکت خـود بهره بـرداران مطرح 

می گردنـد. در ادامـه، دسـتورالعمل پروژه هـای مذکـور معرفی شده اسـت. 

1- تعریف
پروژه هـای تحقیقـی- ترویجـی از جملـه پروژه هایـي هسـتند کـه در آن نتایـج 
حاصلـه از طرح هـا یا پروژه هـاي تحقیقاتي پایان یافته مؤسسـات یـا مراکز تحقیقاتی 
یـا دانشـگاه ها بـا مشـارکت فّعـال محققـان، کارشناسـان ترویـج و کشـاورزان و در 
صـورت لـزوم بـا همـکاری دیگـر کنشـگران مهـم )کارشناسـان بخـش اجـرا، بخش 
بررسـي  مـورد  بهره بـرداری  واحدهـای  در  غیردولتـی(  یـا سـازمان  های  خصوصـی 
قـرار مي گیرنـد تـا بدیـن وسـیله ضمن حصـول اطمینـان از سـازگاری و کاربـرد این 
نتایـج در شـرایط بهره بـردار، زمینه براي آشـنایي کارشناسـان، مرّوجـان و مددکاران 
ترویجـي بـا یافته  هـاي جدیـد، همچنیـن آشـنایي محقـق با مسـائل تولید در سـطح 

واحدهـای بهره بـرداری فراهـم شـود. 
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2- هدف 

الف( هدف کلی

بررسـی سـازگاری و امکان سـنجی کاربـرد یافته هـای تحقیقاتی در شـرایط واقعی 
واحدهـای بهره بـرداری بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی با مشـارکت فّعـال محقق، 
 کارشـناس ترویج، کشـاورز و با همکاری دیگر کنشگران مهم )کارشناسان بخش اجرا،

بخش خصوصی یا سازمان  های غیردولتی(

ب( اهداف اختصاصی پروژه های تحقیقی-ترویجی
بررسی سازگاری یافته جدید در شرایط بهره بردار _
جلب مشارکت بهره برداران، کارشناسان اجرایی، محققان، مرّوجان و دانشگاهیان _
معرفی یافته تحقیقاتی جدید به کارشناسان و بهره برداران منطقه اجرای طرح _
معرفی مزایای نسبی یافته جدید نسبت به مورد متداول یا معمول _
ارتبـاط مسـتمر محقق بـا بهره برداران منطقه و درک مسـائل و مشـکالت آنان برای  _

تدویـن پروژه های تحقیقاتی آتی )نیازسـنجی پژوهشـی(
معرفـی یافته هـای سازگارشـده در منطقه و شـرایط بهره بـردار به دیگـر بهره برداران  _

توسـط ترویج و کشاورزان

3- اصول کلي 
 1. پـروژه بایـد در زمینه مسـائل مربوط به کشـاورزي و فعالیت هاي مرتبط با آن و

در مـورد محصـوالت و موضوعـات دارای اولویـت منطقـه بـوده و از سـودآوري آن 
اطمینـان حاصـل شده باشـد. همچنین پـروژه نباید با الگـوي کلي کشـاورزي منطقه 

مغایرت داشـته باشـد. 
2. کلیه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی باید داراي توجیه اقتصادي باشند. 

3. کلیه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی باید توجیه محیط زیستی داشته باشند. 
 4. روش هاي اجرایي پروژه با فرهنگ و سنن اجتماعي منطقه منافات نداشته باشد و

پیامدهای اجتماعی نامناسب ایجاد نکند. 
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 5. در صورت مثبت بودن نتیجه پروژه، باید اطمینان حاصل شود کشاورزان مي توانند
در حد الزم به فناوري مورد نظر در مؤسسات یا بازار، دسترسي داشته باشند. 

 6. کشاورز)ان( مشارکت کننده باید از ابتداي طراحی و اجراي پروژه در تصمیم گیری،
اجرا، نظارت و ارزشیابی پروژه مشارکت داشته باشند. 

7. از آنجـا کـه انجـام تحقیقـات در مـورد بعضـي از محصـوالت زراعـي، تنهـا در 
مناطـق عمـده کشـت آنهـا منظـور شـده اسـت، لـذا بـراي اجـراي پـروژه در مناطق 
مشـابه، الزم اسـت بـا نظـر مؤسسـه یـا مراکـز تحقیقـات ذیربـط و بـر اسـاس نتایج 
 تحقیقاتـي حاصلـه از توصیه  هاي منطقه اي اقدام گردد و یا بهتر اسـت ابتدا یک سـال

به عنوان طرح/ پروژه تحقیقات ناحیه اي در محل مطابقت داده شود. 
 8. بهترین حالت تیمارها، مقایسـه یک تیمار با تیمار شـاهد اسـت. در مواردي که

بنـا بـه دالیـل اجتناب  ناپذیر تعـداد تیمارها بایـد افزایش یابد، به شـرط اینکه ماهیت 
 آن پروژه به شـکل پروژه های تحقیقاتي رایج ندهد و براي کشـاورزان قابل اسـتفاده و

بهره بـرداري باشـد، ایـن تیمارهـا حداکثر به سـه تیمار که همراه شـاهد چهـار تیمار 
خواهـد بود افزایـش مي یابد. 

 9. در مواردي که تیمار مورد نظر، ترکیبي از دو فاکتور اسـت که اثر متقابل دارند
)به عنـوان مثـال روش شـخم و نـوع آبیـاري( تلفیـق دو فاکتـور به عنـوان یـک تیمار 

مرکـب تلقـي و با روش زارع مقایسـه می شـود. 
 10. محل و اندازه واحدهاي مورد مقایسـه )پروژه و شـاهد( بسته به نوع محصول و

ماهیـت پـروژه و یا تیمار مورد مقایسـه طوري انتخاب شـود که در حـد متعارف بوده 
 بـه طـوري کـه هم مراقبت هـاي الزم در آن امکان پذیر باشـد و هم از نظر آموزشـي و

ترویجـي قابـل قبـول باشـد. مثـاًل بـراي محصـوالت زراعـي مختلـف، قطعه پـروژه و 
شـاهد هـر کـدام حداقـل دو هـزار مترمربـع در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن انـدازه 
 قطعات براي تیمار مورد توصیه و شـاهد یکسـان باشـد. فاصله مناسـب )2 تا 5 متر(

نیز بین قطعه مورد توصیه و شـاهد رعایت شـود. با توجه به تنوع موضوعات پژوهشی، 
 در مـورد دیگـر موضوعـات در واحدهـای باغـی، دام، طیـور، شـیالت، منابع طبیعی و

آبخیزداری می توان پیوست جداگانه ای با مؤسسات تحقیقات مرتبط تنظیم نمود. 
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11 . در پروژه هـای تحقیقی-ترویجـی ترجیحـاً محققـان یـا کارشناسـاني انتخاب 
شـوند کـه مجـري طرح ها یا پروژه هـاي تحقیقاتي اولیـه در زمینه مورد نظـر بوده اند. 
12. پروژه هـای تحقیقـیـ  ترویجـی، حداقـل یـک مجـری مسـئول و یک مجری 
یـا همـکار دارد کـه یکی از آنـان، محقق و دیگری کارشـناس ترویج اسـت. همچنین 
 کشـاورز یا بهره بردار به عنوان همکار محسـوب می شـود. بر حسـب مورد و بر اسـاس

ماهیـت پـروژه عالوه بـر محقق و کارشـناس ترویج، کارشـناس واحـد اجرایي ذیربط 
یـا بخـش خصوصـی و غیردولتی نیـز مي تواند جـزء همکاران پروژه باشـد.

13. بعضـي ارقـام جدیـد بـذر و نهـال، نژادهـای دام یـا شـیوه  های بهره بـرداری 
 معرفي شـده از طـرف مراکز علمي و تحقیقاتـي، براي بُروز حداکثـر ظرفیت هاي ذاتي

خـود داراي نیازهـاي خاصـی )مثاًل کـود، آب، تراکم بوته و غیره( هسـتند که باید در 
 مزرعـه تأمیـن و رعایت شـوند. به زبان سـاده تر بایـد توقعات رقم جدید برآورده شـود

تا بتواند خصوصیات ژنتیکی خود را ظاهر سازد. 
14. الگـوی شـماره گذاری مصوبـه پروژه هـای تحقیقـیـ  ترویجـی مطابـق الگوی 

دیگـر طرح هـا یـا پروژه های سـازمان تـات خواهـد بود. 
15. رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی اسـتان و مدیر 
 هماهنگـي ترویج کشـاورزی اسـتان )یـا نمایندگان آن هـا( به عنوان ناظران اسـتانی و
 مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی )نمایندگان دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی(

 به عنـوان ناظـر سـتادی و کشـوری نظارت بـر روند اجرایي کلیـه پروژه هـا را به عهده 
خواهند داشت. 

16. گـزارش نهایـی پروژه هـای تحقیقی-ترویجـی نیـز هماننـد گزارشـات نهایـی 
پروژه های تحقیقاتی و بر اسـاس دسـتورالعمل تهیه گزارش، توسـط مجري مسـئول 
تهیـه و پـس از تأییـد کمیتـه علمـیـ  فّنی مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی، از 

طریـق سـازمان تات، شـماره فروسـت دریافت خواهنـد کرد.
17. نتایـج پروژه هـای تحقیقـی ـ ترویجـی از طریـق روش هـای متنـوع ترویجـی 
 میان فردی )انفرادی و گروهی مانند واحدهای نمایشی، روز مزرعه، سایت جامع الگویی،
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کارگاه هـا، دوره هـا، بازدیدهـا و غیـره(، الکترونیکـی و انبوهـی )از جملـه رسـانه  های 
دیـداری - شـنیداری و رسـانه  های چاپـی( در سـطح گسـترده نشـر پیـدا می کنـد.

از آنجـا کـه هـدف اصلـي پروژه هـای تحقیقی-ترویجـی آشـنایي کشـاورز با   .18
یافته  هـاي جدیـد و انتقال توصیه جدید به سـایر کشـاورزان اسـت، از این رو کشـاورز 
همـکار پـروژه بایـد در کلیـه مراحـل اجرایـي مشـارکت فعـال داشـته باشـد. بدیهي 

اسـت محصـول تولیـدي متعلق به کشـاورز اسـت. 

4- فرآیند بررسی، تصویب و اجرا

 اجراي پروژه های تحقیقی-ترویجی نوعي همکاري مشترک بین ترویج، تحقیقات و
 کشـاورز بـراي تأیید سـازگاری و انتقـال یافته هاي تحقیقاتي بـه عرصه هاي تولیدي و

منابع طبیعی بهره برداران اسـت. بر اسـاس رویکرد جدید سـازمان تات و نیز اسـتقرار 
دبیرخانـه پروژه هـای تحقیقـیـ  ترویجـی در دفتر ترویج دانش و فن آوری کشـاورزی 
مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، فرآینـد بررسـی، تصویـب و اجـرای پروژه های 
مذکـور بـه شـرح زیر )شـکل 1( انجام می شـود. ایـن فرآیند بـا »فراخـوان پروژه های 
تحقیقـی ـ ترویجـی در سـطح کشـور« آغـاز و بـه »ترویـج و گسترده سـازی نتایـج 
پـروژه بـه مناطـق با شـرایط مشـابه با روش هـای ترویجی مناسـب« منجـر می گردد.

پروژه هـای  »دبیرخانـه  توسـط  تحقیقی-ترویجـی  پروژه هـای  فراخـوان  الـف( 
تحقیقی-ترویجـی« در دفتـر ترویـج دانـش و فن آوری کشـاورزی مؤسسـه آموزش و 
ترویـج کشـاورزی: ایـن فراخـوان دو بار درسـال در فصل های بهار )20 اردیبهشـت( و 

پاییـز )30 مهـر( اعـالم می گـردد.
ب( ارائـه عنـوان پـروژه از طـرف پژوهشـگران بـا همـکاری کارشناسـان ترویـج 
بـه معاونـت پژوهشـی مؤسسـات تحقیقاتـی، مراکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان ها، 
یـا دانشـگاه ها: پژوهشـگران مؤسسـات تحقیقاتـی مـادر، مراکـز تحقیقات کشـاورزی 
اسـتان هـا، و پژوهشـگران دانشـگاهی می تواننـد به همـراه کارشناسـان ترویج عنوان 

خـود را ارائـه دهند.
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پ( اخـذ تأییـد عنـوان پروژه توسـط معـاون پژوهشـی مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابع طبیعـی اسـتان،  مؤسسـه تحقیقاتـی مـادر یـا معـاون پژوهشـی 
دانشـگاه، همچنیـن  مدیریـت هماهنگی ترویج کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان محـل اجـرای پروژه
 ت( تهیه و ارائه پیشـنهاده )پروپوزال( پروژه توسـط مجری مسـئول )پژوهشـگر( و

مجـری/ همـکار )کارشـناس ترویـج( از طریق سـامانه سـمپات، انتخاب گزینـه پروژه 
تحقیقـی ـ ترویجـی در سـامانه: در صـورت لـزوم نامه هـای تأییدیـه الزم در سـامانه 

گردد. بارگـزاری 
 ث( ارائه پیشنهاده به دبیرخانه پروژه های تحقیقی-ترویجی مستقر در دفتر ترویج

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از طریق سامانه
 ج( بررسـی و تأیید پروژه پیشـنهاده در کارگروه های تخصصی دبیرخانه پروژه های

تحقیقـیـ  ترویجـی در دفتـر ترویـج دانش و فن آوری کشـاورزی مؤسسـه. پیشـنهاد 
پـروژه در یکـی از کارگروه هـای تخصصـی پروژه هـای تحقیقـی - ترویجـی برحسـب 

موضـوع بررسـی می گردند:
1( کارگروه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی محصوالت زراعی، 
2( کارگروه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی محصوالت باغی، 

3( کارگروه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی محصوالت دام و طیور، 
4( کارگروه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی محصوالت شیالتی و آبزیان، 

5( کارگروه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی منابع طبیعی، و 
6( کارگروه پروژه های تحقیقی ـ ترویجی مدیریت پایدار آب، خاک. 

اعضـای کارگروه هـای فوق متشـکل هسـتند از: نمایندگان گروه هـای مرتبط دفتر 
ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی و معاونـت علمی و فـن آوری مؤسسـه آموزش و 
ترویـج کشـاورزی، همچنین نماینـدگان مؤسسـات تحقیقاتی مرتبط. در مـوارد لزوم 

نماینـدگان معاونت هـا یـا سـازمان های اجرایـی در این جلسـات دعوت مـی گردند.
چ( ارائه نتیجه تأیید یا رد پروژه از سـوی دفتر ترویج دانش و فن آوری کشـاورزی 
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 به معاونت علمی و فن آوری جهت بررسـی در کمیته علمی- فّنی مؤسسـه آموزش و
ترویج کشاورزی.

ح( تصویب نهایی پروژه های تأییدشده در کمیته علمی ـ فنی.
خ( پیگیـری مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی از طریـق سـازمان تـات بـرای 

ثبت پـروژه در سـامانه سـمپات.
د( تأمیـن اعتبـار پـروژه: پروژه هـا یـا از منابـع اسـتانی مدیریت هماهنگـی ترویج 
اسـتان یـا منابـع ملی دفتـر ترویج دانـش و فـن آوری کشـاورزی تأمین خواهد شـد. 
لـذا در هنـگام تهیـه پیشـنهاده، مجری مسـئول باید محـل تأمین پروژه را مشـخص 
کنـد. دفتـر ترویـج دانش و فن آوری کشـاورزی مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی 

تأییـد اعتبـار پـروژه را صـادر می کند.
ذ( ابـالغ تأییـد پـروژه و اعتبـار بـه اسـتان مربوطـه از طـرف مؤسسـه آمـوزش و 
ترویـج کشـاورزی و پیگیـری آن توسـط دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی.

ر( اجرای مشترک پروژه توسط مجری مسئول و همکاران.
پروژه هـای دبیرخانـه  )توسـط  ملـی  سـطح  در  پـروژه  ارزشـیابی  و  نظـارت   ز( 
 تحقیقیـ  ترویجی مؤسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی( و استانی )مدیریت هماهنگی

ترویج کشاورزی استان و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان(.
ژ( تأییـد و ثبـت گـزارش نهایی پـس از اجرا در کمیته علمیـ  فنـی برای دریافت 

فروست. شماره 
س( مستندسازی و ارائه گزارش نهایی.

ش( ترویـج نتایـج پـروژه در سـطح گسـترده بـه مناطـق بـا شـرایط مشـابه بـا 
روش هـای ترویجـی مناسـب از طریـق دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی.
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شکل 1- فرآیند بررسی و تصویب پروژه های تحقیقی-ترویجی
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 5- تغییرات عمده  در رویکرد جدید

بهره  مندی از ظرفیت پژوهشی دانشگاه ها؛ _
استقرار مجدد دبیرخانه پروژه در دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی؛ _
بررسـی و تأییـد اّولیه پیشـنهاده پروژه در کمیته  های تخصصـی ترویجِی دفتر ترویج  _

دانـش و فن آوری کشـاورزی )متشـکل از نمایندگان دفتر ترویـج، معاونت علمی و 
فن آوری، مؤسسـه تحقیقاتـی مرتبط و معاونت یا سـازمان اجرایی مربوط(؛

بررسـی و تأییـد نهایـی پیشـنهاده پـروژه در کمیتـه علمـیـ  فّنی معاونـت علمی و  _
فـن آوری مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی؛ 

ابالغ اجرای پروژه به استان ها از طرف مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛ _
نظارت و ارزشیابی پروژه توسط دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی. _

6- مشارکت کنندگان 

1( کنشگران اصلی:

 الف( پژوهشگران: پژوهشگران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، و پژوهشگران
مؤسسـات و مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاه ها. ایـن افـراد می تواننـد به عنـوان مجـری 

مسـئول یـا همـکار در پـروژه فعالیـت کنند.
 ب( بخش ترویج: کارشناسان ترویج ستادی یا مرّوجان مسئول پهنه  )غیرمحقق(

که می توانند نقش مجری یا همکار در پروژه را ایفا کنند.
 پ( کشـاورزان: کلیه بهره برداران در عرصه های زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان،
 مراتـع، جنگل هـا و بیابان  ها به صـورت فردی یا گروهی؛ همچنین مـددکاران ترویجی،

رهبران فنی، کشـاورزان نمونه، کشـاورزان پیشـرو و تسـهیلگران روسـتایی می توانند 
به عنـوان همـکار پروژه انتخاب شـوند. 
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2( کنشگران همکار:

ت( کارشناسـان بخش  هـای اجرایـی در سـطوح ملـی، اسـتانی یـا شهرسـتانی 
می تواننـد به عنـوان همـکار در پـروژه فعالیـت کننـد.

 ث( بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی: مجری مسئول پروژه برحسب نیاز می تواند از
شـرکت  های خصوصـی تولیدات کشـاورزی؛ شـرکت های خدمـات مشـاوره ای، فنی و 
مهندسـی کشـاورزی؛ کلینیک های گیاهپزشکی و شـبکه عاملین ترویج؛ سازمان  های 

غیردولتی و تشـکل های روسـتایی و کشـاورزی به عنوان همکار اسـتفاده کنند. 

7- رئوس وظایف عوامل پروژه

الف( وظایف کارشناس ترویج یا مروج مجری / همکار

مشارکت در ارزیابی و تحلیل نیاز کشاورزان با مشارکت کشاورز و محقق؛ _
مشارکت در تهیه و تدوین پروژه با مشارکت کشاورز و محقق؛ _
مشارکت در انتخاب واحد بهره برداری و کشاورز و پیاده کردن پروژه؛ _
ثبـت عملیـات، مشـاهدات و اتفاقـات و جمـع آوری اطالعات الزم با نظر و مشـارکت  _

محقق و مشـارکت کشاورز؛
تهیـه گزارش هـای سـالیانه پـروژه بـا همـکاری محقـق پـروژه و در صـورت لـزوم  _

کارشـناس)ان( متخصـص اجرایـی و ارائـه آن بـه دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری 
کشـاورزی مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی؛

ارزشیابی پروژه با مشارکت محقق و کشاورز؛ و _
تهیه برنامه ترویجی برای تسهیل پذیرش و نشر نتایج مثبت به دیگر کشاورزان منطقه. _

ب( رئوس وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان: 

بررسـی اولیـه پـروژه و ارسـال نامـه تأییدیـه موافقت بـا پروپزال نهایی شـده مجری  _
 مسـئول در زمـان مقـرر )بـا توجه به نـوع محصول بهـاره حداکثر تا پایـان بهمن و
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پاییـزه حداکثـر تـا پایـان شـهریور( به دفتـر ترویـج دانش و فـن آوری کشـاورزی 
مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی؛

نظارت بر انجام عملیات اجرایی پروژه با توجه به تقویم زمانی؛  _
تأمیـن اعتبـار الزم بـرای اجرای پـروژه به صورت اسـتانی )در صورت تأمیـن اعتبار  _

ملـی پـروژه، آن مدیریـت هماهنگی الزم را از طریق دفتـر ترویج دانش و فن آوری 
کشـاورزی به عمل می آورد(؛

تهیـه وسـایل و لـوازم مـورد نیـاز پـروژه )برحسـب اعتبـارات پیش بینـی شـده در  _
پروژه(؛

تشکیل دوره آموزشی برای کلیه مجریان؛ و _
تدویـن و اجـرای برنامه هـای ترویجـی نتایـج مثبـت پـروژه تحقیقی-ترویجـی از  _

طریـق کانال هـای ارتباطـی و رسـانه های میـان فـردی، جمعـی و الکترونیکـی

ج( رئوس وظایف محقق مجری 

مشارکت در ارزیابی و تحلیل نیاز کشاورزان با مشارکت کشاورز و کارشناس ترویج؛ _
مشارکت در تهیه و تدوین پروژه با مشارکت کشاورز و کارشناس ترویج؛ _
مشارکت در انتخاب واحد بهره برداری و کشاورز و پیاده کردن پروژه؛ _
 مشارکت در مراحل مختلف اجرای پروژه از جمله ثبت داده ها، عملیات، مشاهدات و اتفاقات و _

جمع آوری اطالعات الزم با همکاری کارشناس ترویج و مشارکت کشاورز؛
انجـام محاسـبات و تحلیل داده هـا و مطالعات اقتصادی- اجتماعی و محبط زیسـتی  _

مرتبـط با پروژه با مشـارکت کارشـناس ترویج؛
 تهیه گزارش های سـالیانه پروژه با همکاری کارشـناس ترویج پروژه و در صورت لزوم _

 کارشناس)ان( متخصص اجرایی و ارائه آن به دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛

ارزشیابی پروژه با مشارکت کارشناس ترویج و کشاورز؛ و _
مشارکت در رویدادهای ترویجی مرتبط با پروژه براساس نتایج مثبت حاصل شده. _
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د( رئـوس وظایف مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی و 
مرتبط تحقیقاتی  مؤسسـه 

بررسـی اولیـه پـروژه و ارسـال نامـه تأییدیـه موافقت بـا پروپزال نهایی شـده مجری  _
 مسئول در زمان مقرر به دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی مؤسسه آموزش و

ترویج کشاورزی؛
نظارت بر پروژه در تمامی مراحل اجرا تا تنظیم گزارش نهایی؛ و _
مشارکت در برنامه های ترویجی آینده براساس نتایج مثبت پروژه. _

 ه( رئـوس وظایف کارشناسـان مدیریت  های اجرایی اسـتان یا بخش خصوصی
مرتبط )در صورت مشارکت در پروژه(: 

مشارکت در تهیه و تدوین پروژه؛ _
مشارکت در مراحل مختلف اجرای پروژه؛ _
مشارکت در انتخاب واحد بهره برداری و کشاورز جهت پیاده کردن پروژه؛  _
ثبت عملیات، مشاهدات و اتفاقات و جمع آوری اطالعات الزم با نظر محقق؛ _
مشارکت در ارزشیابی پروژه؛ _
مشارکت در تأمین ابزار، نهاده ها، مواد و اعتبارات پروژه؛ و  _
در صـورت لـزوم مشـارکت در برنامه هـای ترویجـی جهـت ارائـه نتایج مثبـت پروژه  _

بـه دیگر کشـاورزان.

و( رئوس وظایف کشاورز 
مشارکت در شناخت و تحلیل نیازهای واحد بهره برداری؛ _
مشارکت در انتخاب واحد تولید و محل پیاده کردن پروژه؛ _
فراهم سـازی و در اختیـار قـراردادن واحـد بهره بـرداری شـامل مزرعـه، بـاغ و آب  _

مناسـب در پروژه هـای زراعـی یـا باغـی یـا در اختیـار قـراردادن تمام یا بخشـی از 
واحـد بهره بـرداری مرتبـط بـا موضـوع/ محصـول پـروژه ماننـد واحد پـرورش دام، 

طیـور، آبزیـان، مرتـع یـا جنگل بـرای پیاده سـازی پـروژه؛
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انجـام مراقبت هـای زراعـی و یـا دیگـر عملیـات الزم مرتبـط بـا موضـوع پـروژه بـا  _
هماهنگـی محقـق و مـروج مربوطـه؛

گـزارش هرگونـه رویـداد شـاخص یـا عمـده بـه محقـق و مـروج مربوطـه در طـول  _
پـروژه؛ اجرای  جریـان 

مشـارکت در ثبـت و گـردآوری داده هـا و در صـورت لـزوم و داشـتن توانایـی الزم  _
مشـارکت در تحلیـل داده هـا؛

مشارکت در ارزشیابی نتایج؛ و _
مشـارکت در تسـهیل پذیـرش و نشـر نتایـج مثبـت پـروژه بـه دیگـر کشـاورزان از  _

طریـق برنامه هـای ترویجـی. 

8- موضوعات قابل بررسی 
پروژه هـای تحقیقـی  ـ ترویجـی به شـرط اجرای قبلـی پژوهش ها و دسـتیابی به 
یافته هـای تحقیقاتـي کاربـردي و برحسـب اولویت هـای پهنه ها و سیاسـت های کالن 
 کشـور کـه در هرسـال اعـالم می گردند می تواننـد در موضوعات مختلف ارائه شـوند و

در صورت تأیید قابل اجرا خواهند بود. 

9- انتخاب محل مناسب برای اجرای پروژه
 محل اجرای با مشـارکت اعضای تیم پروژه انتخاب می گردد. محل پروژه بر اسـاس

نیـاز منطقـه و کشـاورز و متناسـب بـا موضـوع/ محصـول می توانـد مزرعـه یـا واحـد 
 بهره بـرداری زراعـی، باغـی، دامی، شـیالت، مرتـع، جنـگل، کارگاه، سـردخانه، انبار و
 از این قبیل باشـد که با توجه به اهداف و تقویم و روش اجرایي آن به صورت مشـترک

توسط محقق، کارشناس ترویج و بهره بردار انتخاب مي شود.
بدیهـی اسـت کـه در انتخـاب مناطـق اجـرا )شهرسـتان ها و دهسـتان ها( بایـد 
 مشـابهت شـرایط اقلیمی مورد توصیه با شـرایط آب و هوایی هدف، مدنظر قرار گیرد.

همچنیـن محـل انتخابـي بایـد، قابلیت دسترسـي بـراي کشـاورزان و بهره بـرداران را 
داشـته  باشد. 
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10- توجه به توانایی، دانش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان

کشـاورزان از نظـر توانایي هـای فـردی، دانـش کشـاورزی، تمایـل بـه پذیـرش 
ایده هـای جدیـد و همـکاری بـا افراد، بـا یکدیگر تفاوت بسـیار زیـادی دارنـد. به این 
دلیـل انتخـاب کشـاورز مناسـب، عامـل مهمـی در اجـرای موفقیت آمیـز پروژه هـای 

تحقیقـیـ  ترویجـی محسـوب می شـود. بنابرایـن کشـاورز بایـد: 
1- موضوع پروژه متناسب با نیاز کشاورز و پهنه مورد بررسی باشد. 

2-کشـاورز عالقمنـد بـه مشـارکت در پـروژه  باشـد و امکانـات الزم بـرای اجرای 
پروژه را داشـته باشـد.

 3- در صـورت لـزوم قادر باشـد اطالعـات جدید را جمـع آوری و تجزیه و تحلیل و
بحث نماید. 

4- بـا مسـائل و مشـکالت فّنـی در واحـد بهره بـرداری خـود و کشـاورزان منطقه 
آشـنا باشـد و بـرای رفـع مشـکالت مذکور پیشـنهاد مناسـب ارائـه نماید. 

4- تا حد مناسبی ریسک  پذیر باشد. 
5- در مزرعه یا روستای خود زندگی نماید و کشاورزی، شغل اصلی وی باشد. 

6- در جامعـه خـود خوشـنام بـوده و قـادر باشـد بـا سـایر کشـاورزان و کادر فنی 
ارتبـاط برقـرار نماید.

 7- برای انتخاب مطلوب تر کشـاورز طرف قرارداد پروژه، بهتر اسـت ابتدا طی یک
 جلسـه ترویجی، دوره یا کارگاه آموزشـی، یافته جدید مورد نظر، به آنان ارائه گردد و
 از میان داوطلبان اجرای پروژه، داوطلب واجد شرایط را انتخاب نمود تا اصل مشارکت

زارع و نیز عالقمندی او به نحو مطلوبتری در مراحل مختلف پروژه اعمال شود. 
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11- مشخصات پیشنهاده )پروپوزال( 

11-1- عنوان پروژه: 

عنـوان پـروژه بایـد کوتـاه و در عین حـال گویای هدف  هـای پروژه باشـد. موضوع 
پـروژه بایـد حاصـل و نتیجه کار پژوهشـگران مؤسسـات، یا مراکز علمـی و تحقیقاتی 
یـا دانشـگاهی باشـد کـه به صـورت مقالـه یا گـزارش نهایی توسـط بخـش تحقیقاتی 
 ذی ربط به بخش ترویج اعالم شـده باشـد و یا براسـاس درخواست ترویج به مورد اجرا

درآید )از تجربیات مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی منطقه استفاده شود(.

 11-2- تهیه کنندگان پروژه و مجریان آن :

مجـری مسـئول: فردی اسـت کـه مسـئولیت مسـتقیم در کلیـه مراحـل تهیه، 
اجـرا و تدویـن گـزارش نهایی پـروژه را دارد.

سـایر مجریـان: افـرادی هسـتند که عمـاًل تمام یـا قسـمتی از اجرای پـروژه را 
بـه عهـده دارند.

همـکاران: بـه افرادی اطالق می شـود که بـه نحوی در پیشـبرد اهداف پـروژه با 
مجری مسـئول یا سـایر مجریان همـکاری دارند.

مسـئول مرکـز علمـی یـا تحقیقاتـی و مدیـر هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان 
 به عنوان ناظر اسـتانی پروژه بوده و مسـئولیت نظارت فنی بر کلیه مراحل تهیه، اجرا و

نتیجه گیـری پـروژه را دارنـد. دفتـر ترویج دانش و فن آوری کشـاورزی، ناظر سـتادی 
بـوده و مسـئولیت نظـارت بـر اجرای پروژه بر اسـاس چارچـوب تعریف شـده را دارند.

مدیـر هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان به عنـوان هماهنگ کننده پـروژه تعیین 
می شـود. وی مسـئولیت هماهنگـی واحدهای ذی ربـط )ترویج، تحقیقـات و اجرا( در 
تأمیـن امکانات و تسـهیالت مـورد نیاز برای اجـرای پروژه، همچنیـن پیگیری تعمیم 

نتایـج کاربـردی حاصله از اجـرای پروژه را بـه عهده دارد.
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11-3- چکیده: 

در ایـن قسـمت خالصـه ای از هـدف، روش اجـرا، نتیجه گیـری و تعمیـم نتایـج 
کاربـردی پـروژه در چنـد سـطر بیـان می شـود.

11-4- هدف:

هـدف کلـی در پروژه هـای تحقیقـیـ  ترویجی بررسـی یافته  ها و نتایـج حاصله از 
اجـرای پروژه هـای تحقیقاتـی در شـرایط واحدهـای بهره بـرداری به منظـور شـناخت 
قابلیـت سـازگاری نتایـج و یافته  هـا در مناطـق مشـابه با منطقـه اصلی اجـرای طرح 
 پژوهشـی اولیه، آشـنا شدن کارشناسان ترویج و مروجان کشـاورزی با نتایج حاصله و

نحـوه کاربـرد آنهـا و انعکاس مشـکالت و بازتاب  های حاصله به دسـتگاه  های مسـئول 
است. تحقیقاتی 

11-5- اهمیت اجرای پروژه: 

در ایـن قسـمت کلیـه دالیلی کـه اولویت و ضـرورت اجرای پـروژه را بیان می کند 
ذکـر می شـود. همچنیـن توجیه اقتصـادی، محیط زیسـتی و اجتماعـی الزم در رابطه 
بـا ارزش پـروژه با اسـتفاده آمار و ارقام تشـریح شـود. بدیهی اسـت ارائه آمـار مربوط 
بـه وضعیـت موجـود و وضعیـت مطلـوب، الزامـی اسـت. همچنیـن الزم اسـت میزان 

گسـترش و کاربـرد یافته  هـای پـروژه و مناطق مناسـب آن پیش بینی شـود.

11-6- سابقه پروژه: 
الف- سابقه تحقیقاتی طرح: 

در ایـن قسـمت بـه سـوابق تحقیقاتی مربوط به پـروژه که از چه سـالی و در کدام 
 مرکـز علمـی و تحقیقی و پژوهشـی انجام شـده و چـه نتایج تحقیقاتی به دسـت آمده

اشـاره می شـود. سـوابق و نتایج تحقیقاتی به صورت مدون )گزارش، نشـریه یا مقاله( 
بایـد ضمیمـه پـروژه شـود. چنانچه سـابقه تحقیقاتـی طرح مربوط به اسـتان نباشـد 
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ولـی مربـوط بـه اسـتان ها و اقلیم  هـای مشـابه باشـد بـا تأییـد مؤسسـه تحقیقاتی یا 
دانشـگاهی ذی ربـط، به عنـوان سـابقه تحقیقاتـی مرتبط، مـورد قبـول خواهد بود. در 
مـواردی کـه هیچ گونـه سـابقه تحقیقاتـی در اسـتان و یـا در مناطـق مشـابه وجـود 
نداشـته باشـد ولـی در منابـع مورد بررسـی، نتایجی در آن رابطه وجود داشـته باشـد 
بـا هماهنگـی و تأییـد مؤسسـه تحقیقاتی/ دانشـگاهی ذی ربـط می تواند اجرا شـود.

ب- سابقه پروژه تحقیقی-ترویجی:

 از آنجـا کـه اجـرای بعضی از پروژه هـای تحقیقی-ترویجی ممکن اسـت با توجه به
 طبیعت پروژه از یک تا چند سـال به طول انجامد )مانند پروژه های مربوط به باغبانی،
 یکپارچگی اراضی، مهندسی زراعی و مانند آن(، در چنین مواردی الزم است هر سال

ضمـن تهیـه گـزارش پیشـرفت پـروژه و تجزیه و تحلیـل نتایـج حاصله تـا آن زمان، 
پیشـنهاد ادامـه پـروژه ارائـه و مراحل بعـدی آن پیگیری شـود.

همچنیـن در صورتـی کـه پـروژه یـک سـاله بـوده ولـی بـه دالیـل موجـه )مانند 
خسـارت ناشـی از عوامـل طبیعـی( نتایجـی در سـال اول بـه دسـت نیامـده اسـت و 
ضرورت داشـته باشـد که پروژه مجدداً تکرار شـود در این صورت الزم اسـت در ارائه 
پـروژه در سـال بعـد سـابقه پـروژه و دالیل موجـه عدم دسـتیابی به نتایج ذکر شـود.

11-7- تاریخ شروع و مدت اجرا: 

 مـدت اجـرای پروژه  تحقیقی ـ  ترویجی در بسـیاری از یافته های تحقیقاتی زراعی
 در هـر منطقـه، یـک سـال زراعی خواهـد بود؛ مگـر اینکه گسـترش نتایـج حاصله از

تحقیقات در نقاط مختلف اسـتان مدنظر باشـد و یا اینکه پروژه مربوط به محصوالت 
چند ساله باشد. مدت زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در مورد موضوعات باغبانی، 
 تناوب  زراعی، مبارزه بیولوژیک و روش  های زراعی کنترل آفات و بیماری  های گیاهی،

یکپارچه سـازی اراضـی، تسـطیح، مکانیزاسـیون، ماشـین آالت و از ایـن قبیـل با نظر 
محققـان و کارشناسـان ترویـج تعیین می شـود.
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11-8- محل اجرا: 

محل هـای انتخابـی بـرای اجـرای پـروژه بایـد از نظـر شـرایط اقلیمـی بـا محـل 
اجـرای مراحـل تحقیقاتی یافته مورد توصیه، تشـابه الزم را داشـته باشـد و براسـاس 
توصیه  هـای محقـق و بـا همـکاری وی، کارشناسـان ترویجـی و کارشـناس اجرایـی 

ذی ربـط انتخاب شـوند. 

11-9- روش اجرا: 

در این قسمت ضمن شرح دقیق نحوه اجرای پروژه الزم است: 
 در پروژه های زراعی و باغی، قبل از اجرای هر پروژه، خاک قطعات پروژه آزمون شده و _

براساس نتایج تجزیه خاک، نوع و مقدار کودهای مصرفی منظور شود.
 اندازه و یا وسـعت مزرعه، باغ یا واحد بهره برداری مورد نظر و اندازه قطعات پروژه و _

شاهد قید شود )اندازه قطعات برای تیمار مورد توصیه و شاهد یکسان باشد(.
روش اعمـال تیمـار مـورد نظـر، مراقبت هـای مرتبـط بـا محصـول/ موضـوع که در  _

طـول دوره پـروژه انجـام می شـود بـا ذکـر زمـان اجـرا قید شـود.
روش  های مقایسه و نتیجه گیری مشخص شود. _
چگونگـی بازدیـد سـایر بهره بـرداران از جملـه اسـتفاده از نمایش هـای طریقـه ای و  _

نتیجـه ای بـا تأکیـد بـر مقایسـه شـاهد و تیمار در روش اجرا مشـخص شـود.

پروژه هـای  محیط زیسـتی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  بررسـی   -10-11
تحقیقـی ـ ترویجـی: 

 بـرای آنکـه توصیه  های تحقیقاتی، مورد پذیرش و اسـتفاده کشـاورزان واقع گردد،
بایـد عـالوه بـر اندازه گیری تأثیر متغیرهـای زراعی، باغـی، دامـی و ... و اقلیمی رایج، 
متغیـر اقتصـادی تولیـد در شـرایط واحـد بهره بـرداری کشـاورزان نیـز شناسـائی و 
اندازه گیـری شـود؛ چـرا که در واقـع نتایج حاصـل از ارزیابـی اقتصـادی، تولید کننده 

را بـه پذیـرش فـن آوری نـو ترغیـب می کند.
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در بنـد روش بررسـی اقتصـادی پـروژه در هنـگام پروژه نویسـی تنهـا ذکـر روش 
محاسـبه به طـور خالصـه در چنـد سـطر کافـی اسـت.

 چنان کـه محقـق انجـام پـروژه تحقیقاتـی اصلـی مرتبـط و یـا محقـق یا مـروج و
یـا کارشناسـان اجرایـی در مراحـل هماهنگـی پـروژه تحقیقـی ـ  ترویجی یـا تدوین 
پیشـنهاده آن متوجـه تضـاد احتمالـی یافته هـا یـا روش جدیـد بـا آداب و رسـوم 
محلـی و یـا تأثیـرات اجتماعـی و محیط زیسـتی خاصی شـوند باید این مسـأله را در 
 پیشـنهاده پـروژه لحاظ کننـد و در گزارش نهایی همانند بررسـی اقتصادی، یافته ها و

تحلیل های مربوطه ارائه کنند.
 هرگونه تأثیرات محیط زیسـتی پروژه تحقیقی-ترویجی، باید در پیشـنهاده پروژه و

بعـداً در گـزارش نهایـی انعـکاس یابـد و یافته هـا و تحلیل هـای مربوطه ارائه شـود تا 
زمینـه بـرای بررسـی کارشناسـان ترویجی، اجرایی و کشـاورزان فراهم شـود.

11-11- شرایط محل اجرای پروژه: 

شـرایط مناسـب اجـرای پـروژه  تحقیقی ـ  ترویجی توسـط مراکز علمی و پژوهشـی  _
اعـالم می شـود و در پـروژه باید اطالعات مـورد نیاز در زمینه شـرایط محل اجرای 

پـروژه از نظـر درجه حـرارت و بارندگی و غیره آورده شـود.
شرایط اقلیمی و آب و هوایی محل  های انتخابی بیان شود. _

11-12- وظایف دست اندرکاران پروژه

 در این قسمت وظایف مجری مسئول، مجری و همکاران پروژه بر اساس دستورالعمل
 پروژه های تحقیقی-ترویجی و تقسـیم کار انجام شـده بین تحقیقات، ترویج و کشاورز

تشریح می شود.  
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11-13- تقویم اجرایی عملیات پروژه: 

در ایـن قسـمت، مراحـل مختلـف و شـرح عملیـات اجـرای پـروژه در طول سـال 
طبـق جـداول مربوطـه در پیشـنهاده تکمیـل می شـود.

11-14- مأخذ علمی و منابع مورد استفاده: 

در ایـن بخـش منابـع مورد اسـتفاده بـه ترتیب الفبایی بر اسـاس نام نویسـندگان 
می شـود.  ذکر 

12- تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه در گزارش نهایی

 در تجزیه و تحلیل پروژه اثرات اقتصادی ناشی از اجرای پروژه باید در گزارش نهایی
پروژه پایان یافته محاسبه و منظور شود. در این زمینه به شرح ذیل اقدام شود: 

 در اینجـا فـرض بـر آن اسـت که منافـع اقتصـادی تولید بـرای بهره بـردار اهمیت
 دارد و این مسـأله در تصمیم به پذیرش یا رد فن آوری مؤثر اسـت. وی فن آوری هایی

را می پذیـرد کـه کـه الاقـل منافعـش از فـن آوری مرسـوم کم تـر نباشـد. از جملـه 
متغیر  هـای مـورد نظـر او عبارتند از قیمـت نهاده  های مصرفی، میزان ریسـک، قیمت 
تولیـدات رایـج، سیاسـت  های دولـت، قیمـت تمام شـده تولید، تنـاوب زراعـی و غیره 
کـه همگـی در تحقیقـات زراعی متعـارف، ثابت فـرض می شـود. بـرای اندازه گیری و 
محاسـبه ایـن نـوع متغیرها بررسـی اقتصـادی غیـر از تحقیقات اقتصادی ایسـتگاهی 

بـه کارگرفته می شـود:
ــا  ــراه ب ــاورزان هم ــرداری کش ــد بهره ب ــرایط واح ــادی در ش ــی اقتص 1- بررس

بررســی های فّنــی.
کلیـه پروژه هـای تحقیقیـ  ترویجـی عالوه بر روش اجرای فنی، دارای محاسـبات 
اقتصـادی می باشـد کـه هـدف از آن تعیین مقدار خالص سـود و زیان بوده و به شـرح 

زیر عمل می شـود.
 روش کار: در بخـش بررسـی اقتصـادی پروژه هـای تحقیقی-ترویجـی، عمدتـاً از
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روش بودجه بنـدی جزئـی اسـتفاده می شـود. در این روش فرض آن اسـت که هرگونه 
 فن آوری جدید اصوالً دو نوع تغییرات هزینه ای و درآمدی ایجاد می کنند. در اینجا نیز

فن آوری جدید در مقایسه با فن آوری شاهد مورد مقایسه اقتصادی قرار می گیرد.

الف- تغییرات هزینه ای 

اسـتفاده از فـن آوری جدیـد، مقـداری هزینه  هـای جدیـد ایجـاد می کنـد کـه در 
 )A( .روش شـاهد، وجـود نـدارد. ایـن هزینه  هـا را هزینه  های اضافـه شـده می خوانند
همین طـور فـرض این اسـت کـه به کارگیـری فن آوری و یـا روش جدیـد می تواند 
در مقایسـه بـا شـاهد )روش متداول( مقـداری از هزینه را بکاهد. این  هـا را هزینه  های 

 )B( .کاهش یافتـه می نامند
 بعـد از مشـخص شـدن ایـن دو نوع هزینه، حاصـل جمع جبری آنها را محاسـبه و

C = (A-B) آن را تفاوت هزینه خالص می نامند.    

ب- تغییرات درآمدی 

فـرض آن اسـت کـه فـن آوری جدیـد، )بـا افزایـش تولیـد( مقـداری درآمـد تازه 
)A( .ایجـاد می کنـد. ایـن درآمـد را درآمـد افـزوده می نامنـد

در موارد اسـتثنایی ممکن اسـت به کارگیری فن آوری جدید در مقایسـه با شـاهد 
)روش متـداول( در قبـال حصول سـایر فاکتورهـای کیفی مهم و مـوارد حفظ محیط 
 )B( .زیسـت، مقـداری درآمـد را کاهش دهد کـه آن را درآمد کاهش یافتـه می نامند

حاصـل جمع جبـری این دو مقـدار را تفاوت درآمـد می خوانند.
I = A-B

البتـه ممکـن اسـت ایـن کاهـش درآمـد در مقایسـه بـا کاهشـی کـه در هزینه  ها 
ایجـاد می نمایـد در مجمـوع افزایـش درآمـد نهایـی را بـه دنبال داشـته باشـد.

 بـا تعییـن حاصـل هزینـه و درآمـد می تـوان مقـدار خالـص سـود و زیـان )D( را 
تعیین نمود.

 D = I-C
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بنابرایـن می تـوان میزان بهره وری سـرمایه گذاری با اسـتفاده از فـن آوری جدید را 
 محاسـبه و نشـان داد. بدیهی است تولیدکننده نیز معموالً به صورت بسیار کلی چنین

محاسبه ای را انجام می دهد و سپس مبادرت به قبول یارد فن آوری جدید می نماید.
مجموعـه عملیـات فـوق، صـورت انتزاعی کار اسـت؛ لیکـن پیشـنهاد می گردد در 
عمـل، یـک کارشـناس یـا محقـق ترویـج و توسـعه کشـاورزی/ روسـتایی یـا اقتصاد 
کشـاورزی در کنـار محقـق همکار پروژه و کارشـناس ترویج کشـاورزی و کارشـناس 
متخصـص موضوعـی، در طـی مـدت اجـرای پروژه هـای تحقیقی-ترویجـی در واحـد 
اقتصـادی،  اطالعـات  بـه جمـع آوری  اقـدام  تـا  باشـد  بهره بـرداری حضـور داشـته 
اجتماعـی یـا محیط زیسـتی الزم را نمـوده و بـه بررسـی های الزم مبـادرت می ورزند.

13- زمان بندی اجرای برنامه

جدول 1. زمان های مهم برنامه ریزی پروژه های تحقیقی-ترویجی

عنوانردیف
دوره اول

)آخرین فرصت(
دوره دوم

)آخرین فرصت(

یک تیریک دی اعالم فراخوان از طرف دفتر ترویج1

2
 آخریــن زمان دریافت پروپــوزال از طریق

سامانه سمپات
20 تیر30 دی

3
ــر  ــط دفت ــی توس ــان بررس ــن زم آخری
ــاورزی ــن آوری کش ــش و ف ــج دان تروی

10 تا 20 مردادیکم تا 20 بهمن

4
آخریـن زمان تصویـب در کمیته علمی- 

فنـی و اعالم نتیجه
10 تا 30 مرداد20 بهمن تا 10 اسفند

زمان مشخص در طی سالزمان مشخص در طی سالاجرا و نظارت5
زمان مشخص در طی سالزمان مشخص در طی سالارائه گزارش و تأیید در کمیته علمی-فنی6
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