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مقدمه

بـا به کارگیـري روش مدرسـه در مزرعـه1، کشـاورزان از دریافت کننـدگان صـرف 
اطالعـات بـه تولیدکننـدگان و تغییردهنـدگان داده ها و برنامه های توسـعه کشـاورزی 
تبدیـل مي شـوند. فلسـفه ایـن روش بـر ایـن اصل متکی اسـت کـه کشـاورزان دانش 
بسـیاری دربـاره تولیـد مـواد غذایـی در مزرعه دارنـد و اگـر بتوانند دانـش و تجربیات 
خود را باهم به اشـتراک بگذارند و کشـت بوم زراعی را کشـف کنند، راه حل بسـیاری از 
مشـکالت و مسـائل را بـا کم ترین دخالـت بخش های بیرونـی خواهند یافـت؛ ازاین رو، 
اصـول اجرایـی مدرسـه در مزرعـه، خـالف روش هـای ترویجـی متعـارف یک طرفـه و 

انتقـال یافته هـای از باالبه پایین اسـت.
مدارس مزرعه اي کشـاورزان براي پیگیري مسـائل و توانمندسازي آنها در بلندمدت 
طراحـي شده اسـت؛ به نحوي کـه آنـان قـادر شـوند بـر تصمیم گیـران تأثیـر بگذارنـد. 
 مهم تریـن کارکـرد مدرسـه در مزرعه، دخالت دادن شـرایط کشـت بوم و تجارب محلی

در مدیریت مزرعه و توسـعه فّناوری اسـت که دسـتیابی به این مهم ازطریق گروه های 
 سـازمان یافته کشـاورزان محقق می شود. در واقع مدرسـه در مزرعه، رهیافت مشارکتی

بـرای تلفیـق دانـش و تجربـه، ارتقـای مهـارت و دانـش کشـاورزان در شـناخت و 
 تجزیه وتحلیل کشـت بوم و سـرانجام، توانمند شدن کشاورزان در اعمال مدیریت مزرعه

براسـاس اصول کشـاورزی پایدار اسـت. در این رهیافت، برای حل مشـکالت و ارتقای 
 بهره وری در قالب گروه های کاری و با تبادل تجربیات بین کشاورزان، تلفیق دانش بومی و

شـبکه ای  و  منطقـه ای  به صـورت  زراعـی  کشـت بوم  تحلیـل  و  شـناخت  و   رسـمی 
تصمیم گیری می شود. 

مدرسـه در مزرعـه شـامل اقدامـات مهمی برای توسـعه نتایج به صورت کشـاورز به 
کشـاورز می شـود کـه عبارت انـد از: اعتمادسـازی و سـازمان دهی اجتماعـی در سـطح 
 محلی، پهنه بندی منطقه ای و گروه بندی کشاورزان در قالب گروه های کاری، ارزیابی و

برنامه ریـزی مشـارکتی و تحلیـل دانـش و تجربیات محلـی، شـناخت و تجزیه وتحلیل 
1. Farmers Field School (FFS)
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گروه کشـاورزان از کشـت بوم زراعی، تبادل تجربیات و تلفیق با دانش رسـمی، ارتقای 
مهـارت کشـاورزان در مدیریـت صحیـح مزرعه براسـاس شـناخت کشـت بوم زراعی با 
یادگیـری  تجربـی، توسـعه فّناوری هـا ازطریـق آزمایش هـا و پژوهش هـای مزرعـه ای 
 کشـاورزان و شبکه سـازی درسـطح کشـاورزان. ایـن رهیافت بـرای ارتقای بهـره وری و

توسـعه کشـاورزی پایدار در سـاختار متنـوع و خرده مالکی کشـاورزی مناسـب بوده و 
رهیافـت بی بدیلـی بـرای ارتقـای مهارت و مشـارکت کشـاورزان در ارتقـای بهره وری، 
 مدیریـت منابـع تولیـد و محیط زیسـت در واحدهـای تولیدی به شـمار می آیـد و برای
 توانمندسازی و مشارکت کشاورزان در مدیریت حفاظت از محصول و توسعه کشاورزی

پایدار به کار می رود.
 این راهنما و دسـتورالعمل برای اسـتفاده کارشناسـان، مروجان پهنه، تسهیلگران و
 مـددکاران ترویجی تهیه شـده اسـت که در آن ضمن بیان مفاهیـم و اصول این روش،

گام های اجرایی آن تشریح شده است.

1- تعاریف و مفاهیم
مدارس مزرعه اي کشـاورزان: مدارسـي بدون دیوار هسـتند که گروه هایي از کشـاورزان  _

  .)Braun et al, 2001( طـي چرخه هایي منظم با تسـهیلگران مالقات مي کننـد
مدرسـه درمزرعـه کشـاورزان: رهیافـت نویـن ترویج مشـارکتی برای سـازمان دهی،  _

 مشارکت و توانمندسازی کشاورزان در ارتقای بهره وری و مدیریت مزرعه مبتنی بر
 شناخت اکوسیستم است که در قالب گروه های سازمان یافته کشاورزان یک منطقه و

طـی یـک فصـل زراعی پیگیـری می شـود و در آن، کشـاورزان با هدایت تسـهیلگر 
محلـی و از طریـق مالقات هـای منظـم در مزرعـه، به کشـف، شـناخت و یادگیری 
عملـی کشـت بوم زراعـی پرداخته و با تبادل دانش و تجربیـات و انجام پژوهش های 
مزرعـه ای، بهتریـن و سـاده ترین راه حل هـا و فّناوری هـای مناسـب را بـرای حـل 
 مشکالت، تعیین و اجرا می کنند. کشاورزان با طی این فرایند )دریک فصل زراعی(
 به مدیران ماهر تولید تبدیل شـده و به واسـطه خود آنان، فرایند توسـعه نتایج در

قالب شبکه محلی با سرعت و پوشش زیاد محقق می شود )شریفی مقدم،1386(.
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یـک رهیافـت یادگیري گروهي بـا ارتقای دانش و ظرفیت سـازي در بین کشـاورزان  _
اسـت و آن هـا را قـادر مي سـازد تـا مسـائل خـود را تشـخیص دهنـد، راه حل هـا را 
تعریـف کـرده و طرح هایـي را توسـعه دهند و آن هـا را با یا بدون حمایـت از بیرون 
از سیسـتم اجرا کنند. مدرسـه مزرعه کشـاورزان رهیافتي مشـارکتي اسـت که در 
راسـتاي تسـهیل دسـتیابي کشـاورزان بـه دانـش، فرصتـي بـراي مصرف کنندگان 
نهایـي به منظـور انتخـاب، آزمـون و سازگارسـازي فّناوری ها بر مبناي نیازهایشـان 
فراهـم مي کنـد )Rahadi & Handa, 2003(. مدرسـه در مزرعـه کشـاورزان روش 
عملـي توسـعه و نشـر فّنـاوری، بـر اسـاس آموختـن اصـول و یادگیـري تجربـي 
جوانـان اسـت. ایـن روش بازتابـي از چهار عنصـر چرخه یادگیري تجربي اسـت که 
شـامل:1( تجـارب واقعي 2( مشـاهده و بازخـورد 3( تعمیم و مفهوم سـازي انتزاعي 
4( تجـارب عملـي فعـال می شـود. به تعبیـری دیگر، مدرسـه در مزرعه کشـاورزان 
یـک رهیافـت یادگیـري تعاملـي، مشـارکتي و نوآورانه بـوده که هـدف آن افزایش 
توانایـي شـناخت کشـاورزان از مشـکالت و محدودیت هـا و شناسـایي و پذیـرش 
اقداماتـي متناسـب بـا نظام هـاي زراعـي آن هـا اسـت؛ دانش کسب شـده طـي این 
فراینـد یادگیـري، سـبب بهـره وري و سـودمندي بیش تـر کشـاورزان شـده و از 
سـویی، مقابلـه بـا شـرایط متحـول کنوني و پذیـرش نوآوري ها را میسـر مي سـازد 

  .)Murgai, 2005(

مزرعه )پهنه اکوسیستم زراعی(

ساختار مفهومی رهیافت مشارکتی مدرسه در مزرعه
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سـایت مدرسـه در مزرعه: عرصه همسـانی از یک کشـت بوم زراعی با مؤلفه های  _
ـ پهنه( که  ـ روسـتا  اجتماعی و بهره برداری همسـان و منابع مشـترک اسـت )زون 
از منظـر کاربـری، شـرایط اقلیم، نظـام بهره برداری، سـاختار اجتماعـی و اقتصادی 
شـرایط همسـان دارد و نمونـه مناسـبی از نظام بهره بـرداری کل منطقه اسـت. در 
این سـایت، کشـاورزان در قالب گروه اصلی مدرسـه در مزرعه )20 تا 35( و تابعی 
)گروه هـای تحـت  هدایـت هـر یـک از کشـاورزان عضو گـروه اصلی( تقسـیم بندی 

می شـوند )شـریفی مقدم، 1386(.
 ارکان اصلی مدرسه در مزرعه: ارکان اصلی در سایت مدرسه در مزرعه عبارت اند از: _

گروه های سـازمان یافته کشـاورزان )یک گروه اصلی و چند گروه تابعی(، تسـهیلگر 
مدرسـه در مزرعـه، مـددکاران یـا مربیـان محلی مدرسـه درمزرعـه، مزرعه مرجع 
)یـک مزرعـه(، مـزارع اصلـی )20 تـا 35 مزرعـه متعلق به کشـاورزان عضـو گروه 
 اصلـی( و مـزارع تابعـی )دسـت کم 25 درصـد از مـزارع موجود در پهنه کشـاورزی

کـه مالـکان آن ها در قالب گروه هـای تابعی و هم جوار هر مزرعه اصلی دسـته بندی 
می شـوند(. ایـن ارکان نیـاز بـه ابـزار و تجهیـزات ویـژه تجزیه وتحلیـل کشـت بوم، 
نوشـت افزار و ابـزار مستند سـازی، فّناوری هـا و نهاده های فنی و پژوهشـی، تابلوها، 
ابزار و وسـایل اسـکن و مونتیورینگ، ابزار و امکانات برگزاری مالقات و فعال سـازی 
گـروه کاری، برنامـه و تقویم کار مدرسـه در مزرعه، کارشناسـان و مشـاوران فنی و 

ابـزار و امکانات ارزیابی و اثربخشـی و توسـعه برنامه دارند.
 مزرعـه مرجـع: بـا نظـر گـروه کاری و بـا در نظرگرفتن همـه شـاخص های فنی و _

 ترویجـی و اجتماعـی، یک مزرعه در سـایت مدرسـه در مزرعه، با نـام مزرعه مرجع
)محـل یادگیـری تجربـی و مالقـات گـروه( تعییـن می شـود. ایـن مزرعـه محـل 
 برنامه ریزی، یادگیری عملی، تبادل تجربیات و مالقات منظم گروه و کارشناسان فنی
 تحت هدایت تسـهیلگر مدرسـه در مزرعه اسـت. مسـاحت مزرعه مرجع متناسب با

میانگیـن مالکیـت مزرعه در روسـتا )دسـت کم دو هزار مترمربع( اسـت. این مزرعه 
محـل مالقـات و یادگیری مزرعه ای محسـوب می  شـود. کشـاورزان در ایـن مزرعه 
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از طریـق یادگیـری تجربـی، روش هـای پایش و تحلیـل مزرعه و کاربـرد فّناوری ها 
را فـرا گرفتـه و بـا هدایـت تسـهیلگر، در مزرعه خود بـه کار می برند.

مـزارع اصلـی: در هـر سـایت مدرسـه در مزرعه، تعـداد20 تـا 35 مزرعـه )مزرعه  _
کشـاورزان عضـو گـروه مدرسـه درمزرعـه( بـا نام مـزارع اصلـی انتخاب می شـوند. 
هم زمـان بـا انجـام برنامه ها و تعیین فنـون مدنظر در مزرعه مرجـع، این موضوعات 
بـا هدایـت تسـهیلگر در مزارع اصلی پیگیـری، طراحی، تیمار و پردازش می شـوند. 
 ایـن مـزارع تحـت هدایت و مونیتورینگ کشـاورزان عضـو گروه اصلی قـرار دارند و

در قالـب سیسـتم شـبکه مونیتورینـگ، بـه مزرعـه مرجـع متصـل بـوده در آن ها، 
اقـدام گروهـی )در هـر مزرعه اصلی، کشـاورزان تابعی هم حضور خواهند داشـت(، 
فراینـد اسـکن مزرعـه بـرای تعییـن سـطح فّنـاوری و اسـتقرار فنـون و روش های 
اصالحـی مطابـق بـا نیـاز پیـاده می شـود. اجـرای ایـن فنـون برعهـده مالـک هـر 
 مزرعـه )کـه درمزرعـه مرجع آموزش دیده اسـت( بوده و تحت هدایت تسـهیلگر و

کارشناس عملی می شوند.
مـزارع تابعی: در هر سـایت مدرسـه در مزرعـه، با برنامه ریزی در گـروه و با هدایت  _

تسهیلگر، دست کم 25 درصد از مزارع موجود در منطقه همچون مزارع تابعی حول 
 هـر مزرعـه اصلی دسـته بندی شـده و تحـت هدایت کشـاورز اصلی قـرار می گیرد.
 هر کشـاورز عضو گروه اصلی، هدایت و راهبری گروهی از کشـاورزان تابعی هم جوار

خـود را بـر عهـده دارد. در ایـن مـزارع، براسـاس موضوعـات و تحلیـل داده هـای 
آمایش شـده در مـزارع اصلـی، فراینـد اسـتقرار فنـون به صـورت گروهـی پیگیـری 
می شـود. گسـتره مـزارع تابعـی را می تـوان هم زمـان در دیگـر روسـتاهای واقع در 

پهنـه کشـاورزی طراحـی و تعییـن کرد.
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نمای شماتیک از ارکان و گروه های اصلی و تابعی در مدرسه در مزرعه کشاورزان در یک پهنه تولیدی

تسـهیلگری: تسـهیلگران محلی مدرسـه در مزرعه را با روش تسـهیلگری هدایت  _
می کننـد. تسـهیلگری عبارت اسـت از فرایند ساده سـازی و مدیریت مشـکالت در 
پیشـبرد برنامه مشـترک با فعال سـازی گروه محلـی و هم افزایی توان  هـا در چرخه 
برنامه ریزی، حل مسـئله، تصمیم سـازی و مشـارکت و همکاری متقابل در رسـیدن 

به اهداف مشـترک ازپیش تعیین شـده.
تجزیه وتحلیل اکوسیسـتم / اسـکن/ مونیتورینگ/ پایـش مزرعه ای: روش  _

ویـژه بـرای تحلیل اکوسیسـتم زراعی و وضعیت شـاخص های فنی در مزارع اسـت 
کـه با هدف سـطح  بندی وضعیـت مزارع، تعییـن موضوعات خـاص و تصمیم گیری 
مدیریتـی اجـرا می شـود و اصلی تریـن سـازوکار بـرای تعییـن مشـکالت و تعییـن 

نـوع فنون اصالحی اسـت.
 ارزیابـی و برنامه ریزی مشـارکتی: تدوین برنامـه ای مؤثر در مدرسـه در مزرعه، _

 منوط به کشـف و دخالت دادن دانش بومی، تجربیات محلی، توان ها و ویژگی های
اجتماعی و تلفیق آن با دانش رسـمی اسـت. این فرایند مهم در مدرسـه در مزرعه، 
بـا به کارگیـری ابزارهـا و فنون ترویج مشـارکتی ویژه ازجمله ارزیابـی و برنامه ریزی 
مشـارکتی در سـطح محلی محقق می شـود. سـازمان دهی گروه محلی بـرای اقدام 
یکپارچـه در قالـب شـبکه محلـی، مهم تریـن پیش نیـاز ایـن اقـدام در مدرسـه در 

مزرعه اسـت کـه با روش تسـهیلگری امکان پذیر می شـود.
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مدیریـت تلفیقـي آفـات )IPM(: مهم تریـن راهـکار بـراي حفاظـت از محصول  _
 بـر پایـه مدیریت کشـت بوم اسـت که ازطریـق تعادل طبیعـي، مخاطرات ناشـي از

خسـارت آفـات را کاهـش مي دهـد. سـازمان خواروبـار کشـاورزي ملـل متحـد 
تعریفـي بدیـن مضمـون بـراي IPM ارائه کرده اسـت: »شـیوه اي در مدیریت آفات 
کـه طـي آن محیط زیسـت و جمعیـت فعـال آفـات خاص را مدنظـر قـرار داده و از 
تمـام فنـون و الگوهاي مناسـب به عنـوان یک روش امکان پذیر و سـازگار اسـتفاده 
مي نمایـد، در نتیجـه جمعیـت آفـات را کنتـرل و در زیـر سـطح آسـتان زیـان 
اقتصـادي نگـه مـي دارد«. منظـور از آفـات شـامل بي مهـرگان )حشـرات، کنه ها و 
نماتدهـا(، بیماري هـاي گیاهـي )قارچ هـا، باکتري هـا، ویروس ها(، علف هـاي هرز و 
مهـره داران )جونـدگان و پرندگان( اسـت. بعضي از شـیوه هاي کاربردی در مدیریت 
تلفیقـي ماننـد مهـار بیولوژیکـی )به وسـیله پارازیت هـا، شـکارگرها و پاتوژن  هـا(، 
اسـتفاده از ارقـام مقـاوم، عملیـات به زراعي شـامل تناوب، کشـت مختلط، کشـت 
به هنـگام، دام یـا تله گـذاري بـراي آفـات، و درصـورت لـزوم، انتخـاب صحیـح و 
مطلـوب آفت کش هـا، عملیاتـي هسـتند کـه بـراي جلوگیـري از خسـارت آفـات 

اسـتفاده می شـوند. 
رویکـرد مشـارکتی در مدیریـت تلفیقي آفـات: مدیریـت تلفیقي مشـارکتي   _

دیدگاهـي پایـدار و مؤثـر بـراي توسـعه در سـطح وسـیع اسـت. شـیوه اي کـه در 
 جریـان آن، کشـاورزان دانـش خـود را در زمینـه کشـت بوم افزایـش مي   دهنـد و

بـاال مي برنـد.  اداره مزرعـه خـود  بـراي چگونگـی  را  تـوان تصمیم گیـري خـود 
 کشـاورزان فـرا مي گیرنـد تا با اسـتفاده از تجربیاتي کـه از مزرعه به دسـت آوردند،

تولیـد  از دهـه 1950،  راه حل هـاي مشـکالت خـود را طرح ریـزي کننـد. پـس 
 محصوالت کشـاورزي با اسـتفاده از روش هاي نوین آبیاري، ارقـام پربازده، کودهاي
 شـیمیایي و سـموم آفت کش به سـرعت افزایش یافت. با این روند صنعتي شـدن،
 انتظار افزایش تولید نیز باال رفت. به نظر مي رسـید که تولید محصوالت کشـاورزي
 با اسـتفاده از صنعت سـموم زیسـت کش در مهار آفات به  شـکلی متعادل درآید و
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بـه زودي کمبود مواد غذایي از بین برود. طولي نکشـید کـه بازتاب این امر در طول 
دهـه 1960، به تدریـج سـبب بروز مشـکالتي گردید. اسـتفاده بیش ازحد از سـموم 
 آفت کـش، باعـث مقاوم شـدن آفـات و ظهـور آفـات جدیـد و درنتیجـه، منجـر بـه

خسـارت بیش تـر بـه محصـوالت شـد. به جـز  موارد فـوق، بر اثـر اسـتفاده بي رویه 
 از سـموم آفت کـش، زیسـت بوم و محیط زیسـت به طـور جـدي به مخاطـره افتاد و

به همیـن سـبب، توجهـات بین المللـي بـه آثـار بلندمـدت اسـتفاده از این مـواد بر 
سـالمتي انسـان ها و محیط زیسـت معطـوف گردیـد. به طوري کـه در کتـاب »بهـار 
خامـوش« اثـر »راشـل کارسـون« بـه همه آثار ناشـي از اسـتفاده از سـموم اشـاره 
شـده اسـت؛ بنابرایـن، براي مقابلـه با آثـار منفي ناشـي از مبارزه شـیمیایي آفات، 

فراینـد مدیریـت تلفیقـي آفات توسـعه یافت. 
اسـتفاده از شـیوه IPM در ابتدا بر آسـتانه سم پاشـی متمرکز شـد، بعدها روش هاي  _

مهـار غیرشـیمیایي بـا اسـتفاده از سـموم به طـور لکه اي همراه شـد که سـرانجام، 
مدیریـت تلفیقـي نویـن با تکیـه بر مدیریـت کشـت بوم پایه گذاري شـد. تحقیقات 
پژوهشـگران روی تعـداد زیـادي از محصـوالت کشـاورزي در جهان ثابـت کرد که 
شـیوه کاربـردي مدیریـت تلفیقـي در مزارع بـه موفقیت هـاي مهمي دسـت یافته 
اسـت؛ اما تا دهه 1980، مدیریت تلفیقی در کشـورهاي درحال توسعه به  ویژه درباره 
 کشـاورزاني کـه در مسـاحت کمـي کشـاورزي مي کننـد، مسـئله اي انجام نشـدني

بود زیرا برداشـت عمومي از مدیریت تلفیقي بین کشـاورزان بي سـواد، امری بسـیار 
مبهـم و پیچیـده بـود. بنابرایـن، نیاز بـه تحقیقات بیش تـري نیاز بود تا بتـوان آثار 
شـیوه هاي ایـن نـوع مدیریـت را معرفـي کـرد. بررسـي ها نشـان مي دهـد در ایـن 
 شـیوه ضمـن کاهـش مصـرف سـموم، عملکـردی برابـر یـا بیش تر کسـب شـده و
 این امر نقش چشـمگیری در اقتصاد کشـاورزان داشته است. مدیریت تلفیقي آفات
 با رویکرد مشارکتي، افزون بر حفاظت از محصول به کشاورزي پایدار، امنیت غذایي،
 حفظ محیط زیسـت، فقرزدایي، معیشـت پایدار، توسعه روسـتایي و ارتقاي وضعیت

زنـان روسـتایي بسـط یافته اسـت. همـکاري دولت ها بـا سـازمان هاي غیردولتي و 
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بین المللـي در زمینـه کشـاورزي پایدار، زمینه را براي توسـعه و گسـترش مدیریت 
تلفیقي مشـارکتي فراهم کرده اسـت.

)IPM/FFS(:روی هم رفتـه،  _ مزرعـه  در  مدرسـه  شـیوه  بـه  آفـات  تلفیقـی  مدیریـت 
راهـکار سـازمان دهی آمـوزش و مشـارکت کشـاورزان در استانداردسـازی فراینـد 
تولیـد، حفـظ کیفیـت و ایمنـی محیـط و محصـول بـر پایـه مدیریت بوم  شناسـي 
به ویـژه در سـاختار کشـاورزی خرده مالکـی اسـت. مزیـت ایـن نـوع مدیریـت در 
ایـن اسـت کـه مجریـان آن  را بهره بـرداران تشـکیل مي دهنـد و به همیـن لحـاظ، 
تلفیقـي  مدیریـت  راهـکار  تجـارب  مي شـود.  برنامه ریـزی  آن هـا  مشـارکت  بـا 
بـه کم تریـن حـد  مـواد شـیمیایي  بـه  نیـاز  کـه  اسـت  داده  نشـان  مشـارکتي 
 ممکـن و گاهـي بـه صفـر مي رسـد و محصـوالت تولیـدي سـالم تر، پایدارتـر و

اقتصادي تـر مي شـوند. درهرصـورت، مدیریـت تلفیقـي ابـزار مهـم و الزم بـراي 
کشـاورزي پایـدار و سیاسـت گذاری در امنیـت غذایـي و معیشـت پایدار اسـت. در 
 مـدارس مزرعـه اي، کشـاورزان با اسـتفاده از تجربیات خود داده هـا را جمع بندي و

بـا تکیـه بـه یافته هایشـان تصمیم گیـري مي کننـد و از تجاربـي کـه اندوخته انـد، 
بـراي ایجـاد تعـادل بیـن جمعیـت آفـات و جمعیت دشـمنان طبیعـي و چگونگي 

مصـرف سـموم بهـره می برند. 
تجـارب نشـان مي دهـد کـه بیـن خسـارات اولیـه رویت پذیـر و تـوان فیزیولوژیکـي  _

 گیـاه کـه بـراي جبران خسـارت از خود نشـان مي دهد هم بسـتگی وجود داشـته و
 احتمال می رود که موجبات پایین آمدن عملکرد را فراهم خواهند آورد. کشـاورزان

متوجه شـدند که به طور معمول، خسـارت محدود و کم کاهش عملکرد را به دنبال 
نخواهد داشـت و در این مرحله سم پاشـی علیه آفات، نه تنها سـبب افزایش هزینه 
تولیـد مي شـود کـه احتمـال طغیـان سـایر آفـات را نیـز به  دنبـال خواهد داشـت. 
آن هـا توصیه هـاي ترویجـي را درعمـل بـه آزمـون مي گذارنـد و تحلیـل مي کنند. 
زراعـي، مدیریـت  دربـاره  انجام یافتـه  بحث هـاي  در حیـن  به تدریـج   کشـاورزان 
 اعتمادبه نفـس خـود را به نحو کامل باز خواهند یافـت. آموزش هاي مدارس مزرعه اي
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تأکیـد زیـادي بـر پویایي گـروه دارد و از روش هـاي ملمـوس و رویت پذیر همچون 
 نقاشي، رسم دیاگرام هاي فصلي، نمایش و مانند آن براي آموزش استفاده مي کنند.
 به منظور آماده کردن کارکنان ترویج براي کار با کشاورزان در طول مدارس مزرعه اي،

دوره هـاي آمـوزش مربیـان مزرعـه طـی یک فصـل زراعي سـازمان دهی مي شـود. 
در طـي دوره هـا، ایـن افـراد تجـارب به دسـت آمده دربـاره فرایند رشـد و نظارت بر 
محصوالت را مطرح و مقایسـه می  کنند تا بتوانند پاسـخ گوی مشـکالت کشـاورزان 
باشـند. کارکنـان ترویج پس از گذرانـدن آموزش هـاي الزم، اداره مدارس مزرعه اي 

را بـه  عهـده خواهند گرفت.

IPM.FFS 2- اصول تولید محصول سالم در روش

در راهبرد IPM.FFS، باید همه اقدامات فنی و اجرایی از کاشت تا برداشت و عرضه 
محصوالت به بازار مصرف، به شـکلی انجام شـود تا مخاطرات و دست کاری های مخرب 
 محیـط زیسـتی و بهداشـتی ازجملـه ورود نهاده هـای شـیمیایی )کودهای شـیمیایی،
 آفت کش ها، علف کش ها و مانند آن ها( برای پایداری منابع تولید، سالمت محصوالت و

برقـراری رابطـه ای پایـدار میـان انسـان، محیط زیسـت و موجـودات زنده، حذف شـده 
یـا کاهـش یابـد. ایـن نظام در قالـب حمایـت از اکولوژی گیاهـی و گونه هـای جانوری 
در همـه زمینه هـا، برای اسـتقرار یک اکوسیسـتم کشـاورزی همچون روشـی مؤثر در 
برابـر طغیـان و شـیوع آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز پیگیـری می شـود. در یک 

مزرعـه تحـت کنتـرل برنامـه IPM.FFS، اصـول زیر دنبال می شـود:
مدیریت مهار آفات و علف های هرز _
افزایش فعالیت بیولوژیکي خاک _
حاصلخیزي طوالني مدت خاک _
بازیافـت پس مانـد بـا منشـأ گیاهـي و حیواني برای برگشـت مواد غذایي بـه زمین و  _

درنتیجـه، کاهش اسـتفاده از منابع تجدیدناپذیر
تکیه بر منابع تجدیدپذیر محلي در سیستم سازمان یافته کشاورزي _
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ترغیـب کاربـرد بهداشـتي خـاک، آب وهـوا بـراي کاهـش انـواع آلودگـي ناشـي از  _
عملیـات کشـاورزي

عمـل آوري فراورده هـاي کشـاورزي با تأکید بـر کاربرد روش هاي فراینـد دقیق برای  _
پایـداري و حفظ کیفیت محصـوالت در همه مراحل

رعایت استانداردهای تولید در رشد محصول _
بذر و نهال سالم _
 مدیریت و نظارت بر بسـته بندی، آماده سـازی و شست وشـو، انبارداری، حمل ونقل و _

روش های برچسب گذاری.
در تولیـد محصـول در راهبـرد IPM.FFS، تولیـد محصوالت کشـاورزي در مراحل 
کاشـت، داشـت، برداشـت، بسـته بندي، نگهـداري و حمل ونقـل، بـا در نظـر گرفتـن 
جوانـب اقتصـادي، اجتماعي و محیط  زیسـتی و به منظور کاهـش آالینده هاي فیزیکي، 
شـیمیایي و بیولوژیکـی با اقدامات مناسـبی مدیریت می شـود. ایـن رویکردها با تأکید 

بـر اهـداف و مبانی زیـر پیگیری می شـود: 
 اطمینان در تولیدکنندگان درخصوص سودمندی اقتصادی تولید و در مصرف کنندگان _

در تضمین کیفیت محصول. 
پیشگیری از مخاطرات مزرعه که در چهار دسته زیر پایش می شوند: _

 1. عوامل خسـارت زای انسـانی شامل میزان مهارت تولید کنندگان،کارایی فناوری و
انطباق اجتماعی

 2. عوامل خسـارت زا در مدیریت تولید شـامل تفاوت عملکرد با پتانسـیل تئوری و
عملی مزرعه و سودمندی مزرعه

3. عوامـل خسـارت زای کیفـی شـامل عوامـل خطـرزای بیولوژیکـي، شـیمیایي، 
هورمون هـا؛ و  مکمل هـا  و  سـنگین  فلـزات  آنتي بیوتیک هـا،  

4. عوامل خطرزاي فیزیکي شامل سرمازدگی ها، خشکسالی و گرما



شاورزان
ش مدرسه در مزرعه ک

ت از محصول با رو
ت حفاظ

ت های مدیری
دستورالعمل سای

16

 محور اقتصادی و درآمد نهایی واحد تولید بر اساس چهار شاخص زیر محاسبه می شود: _
1. میانگین عملکرد تولید در مقیاس واحد سطح

2. هزینه های تمام شده در واحد تولید )هزینه تولید، مصرف  منابع، انرژی(
3. میزان بهره وری در مدیریت منابع شامل آب، خاک و مانند آن ها

4. میزان تصدیق و قدرت رقابت در بازار
محـور  محیط  زیسـتی و میـزان سـازگاری فراینـد تولیـد با محیط زیسـت، بر اسـاس  _

چهـار شـاخص: کیفیـت محصـول نهایی، میـزان سـازگاری فرایند تولیـد محصول 
بـا شـرایط محیط  زیسـتی، مدیریـت ضایعـات، زایـدات، پس ماندها و تأییـد انطباق 

فراینـد تولیـد محصـول نهایي بـا اسـتاندارد و با هدف:
1. رعایت مالحظات محیط  زیستی در فرایند تولید

2. هزینه پایین تر تولید و قدرت رقابت محصول در بازار
3. سالمت و امنیت غذایی مصرف کنندگان

4. حفاظت مناسب از منابع آب وخاک
5. تضمین کیفیت محصوالت

6. به حداقل رساندن آلودگي فیزیکي، شیمیایي و میکروبیولوژیکي محصول
7. ارتقای کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتي محصول تولیدي

8. بهبود بازده مصرف وکاربرد عوامل و منابع تولید
9. بـه حداقـل رسـاندن آثـار تخریبـي فعالیت هـاي کشـاورزي در محیط زیسـت و 

حیات وحـش، به ویـژه در بحـث اسـتفاده از سـموم
10. تضمین توجه به سالمت و ایمني کارگران

بعضي از شیوه هاي به کاررفته در مدیریت تلفیقي عبارت اند از:
 الف- شناخت و تفکیک عوارض ناشي از عوامل غیرزنده: آثار عوامل غیرزنده

نظیـر نـور و گرمـا، سـرما و یخ بنـدان، خشـکي، کمبود مـواد غذایي در خـاک، تگرگ، 
باد، رطوبت، در بسـیاری از موارد با خسـارات ناشـی از آفات مشـابه مي باشـد. شناخت 
بهره بـرداران از ایـن عوامـل و آثار و تفکیـک آن ها نقش مهمی در حـذف تعداد زیادی 
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از مصـرف بسـیاری از کود هـا یا سـموم شـیمایی دارد. ازجملـه این عالئـم می توان به 
 قهوه اي شـدن پهنه برگ، سـوختگي پوسـت میوه، سیاه شـدگی شـکوفه، ریزش برگ،

ایجـاد شـکاف در تنـه و شـاخه ها، یخ زدگـي بافت هـاي گیاهـي، خفگـي ریشـه، کـج 
شـدن نهال هـاي تـازه توقـف رشـد و عقیـم مانـدن گل هـا اشـاره کرد. 

 ب- روش مهـار مکانیکـي: در این شـیوه، جمعیـت آفات در اکوسیسـتم زراعی
به طـور مسـتقیم و با روش دسـتی یـا با اسـتفاده از ابزارهـای ابتدایی حذف مي شـود. 
 نصب توری های حشـرات، آغشـته کردن تنه درختان به مواد چسـبناک، کندن گودال،

جمـع آوری مسـتقیم حشـرات، اسـتفاده از تله هـای تصافـی و جـاذب از متداول تریـن 
روش هـای مهارکننـده حشـرات در مبـارزه مکانیکی اسـت.

پ- مهـار فیزیکـي: در ایـن روش، از خـواص فیزیکـي محیطـي مثـل آفتاب یا 
ادوات علیـه آفـت اسـتفاده مي شـود، مثـل کاربـرد سـرما )بیش تـر حشـرات در دمای 
5-10 درجـه غیرفعـال شـده یـا از بیـن مي رونـد(، کاربـرد حـرارت )بیش تـر آفات در 
دمـای 55-60 درجـه از بیـن مي رونـد(، شـعله افکن بـراي علف هـاي هـزر، کاربرد نور 
)تلـه نـوري(، کاربـرد امـواج رادیویـي و تشعشـات، امـواج رادیویـي بـا فرکانـس زیـاد 
)2450 مگاسـیکل(، استریلیزاسـیون خـاک بـا اسـتفاده از گرمـا و ماننـد آن. در ایـن 
 شـیوه، آفـات با اسـتفاده از خـواص فیزیکی نظیر انـرژی حرارتی، نور و امـواج صوتی و
 تابشـی مهـار مي شـوند. عمده تریـن روش هـای کاربـردی درحال حاضـر عبارت انـد از:

سـرما که به صورت یخ آب زمسـتانه در سـطح گسترده توصیه مي شـود؛ گرما یا حرارت 
 زیـاد کـه بیش تـر دربـاره آفات انبـاری کاربـرد دارد؛ نور که بـا خاصیت فتوتروپیسـتم
 مثبـت حشـرات، آن هـا را در تله هـای نـوری جمـع آوری می کنـد. امـواج رادیویـی بـا
 فرکانس هـای بسـیار بـاال که درباره آفات انباری و بهداشـتی توصیه مي شـود؛ پرتوهای

یون سـاز بـا هـدف عقیم سـازي افـراد نر در جمعیت حشـرات کـه در شـرایط انباری با 
کارایـی بسـیار باال کاربـرد دارد. با وجود تکیه نداشـتن بر مواد شـیمیایی مصنوعی در 
ایـن شـیوه، بـه  سـبب برخـی از محدودیت هـا در قالب کشـاورزی ارگانیـک، نمی توان 
روش هـای مبـارزه فیزیکـی را در همه موارد توصیـه کرد. برای نمونه در این سیسـتم، 
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 سـرما به  سبب خونسرد بودن حشـرات، در بیش تر موارد روشی چندان مطمئن نیست
یـا تولیـد محصـول سـالم در کشـاورزی ارگانیـک بـا اسـتفاده از پرتوهـای یون سـاز و 
امـواج رادیویـی تناقـض دارد و دقیقاً با اسـتانداردهای ارگانیک مخالف اسـت؛ بنابراین 
 از میـان همـه روش هـای فیزیکـی، اسـتفاده از گرمـا به صـورت کاربـرد آفتاب دهـی و

تولید تله های نوری با هدف جمع آوری حشرات، تنها روش های توصیه شده هستند.
 ج- مهـار بیولوژیکـي: مدیریـت ازطریق دشـمنان طبیعي آنها  بوده کـه ارزان، 
مسـتمر، مؤثـر، دائمـي، بي تأثیـر بـر سـایر عناصـر اکوسیسـتم اسـت و  آلوده نشـدن 
محیط زیسـت و مقاومـت نکـردن آفـت را در پـی دارد. ایـن عوامـل شـامل حشـرات، 
کنه هـا، قارچ هـا، باکتري هـا، ویروس هـا، پرندگان و سـایر جانوران مفید هسـتند که به 
سـه دسـته تقسـیم مي شـوند:1( عوامل میکروبي 2( انگل ها و 3( جانوران شـکارچي. 
مبـارزه بیولوژیکـی عبـارت اسـت از اسـتفاده از انگل هـا، شـکارگرها، پارازیتوئیدهـا و 
عوامـل بیمـاری زا در شـرایط اگرواکوسیسـتم، بـا هـدف کاهـش جمعیت آفـت به زیر 

سـطح زیـان اقتصـادی. روش های متـداول مهـار بیولوژیکـی عبارت اند از:
1( وارد کردن دشمنان طبیعی غیربومی و استقرار و تداوم یافتن حضور آن ها

 2( تکثیـر و ازدیـاد دشـمنان طبیعـی آفـت طی جمـع آوری، پرورش و رهاسـازی 
عوامـل مهـار بیولوژیکی

3( محافظـت از حشـرات مفیـد محلـی بـا اسـتفاده معقوالنـه از سـایر روش هـای 
مدیریـت آفـات و حفاظـت از میزبان واسـط، به طوری که حشـرات مفید بـه تولیدمثل 

خـود ادامـه داده و در زمـان مقتضـی نیز در دسـترس باشـند. 
د- مهـار رفتـاری: اسـاس ایـن روش اختـالل در رفتـار آفـت اسـت و بیش تر از 
مـواد و ابـزار جلب کننـده یـا دفع کننـده مثـل فرمـون جنسـي )در پروانه هـا(، فرمون 
اعـالم خطـر )در شـته ها و کنه هـا(، فرمـون ردیابـي )در مورچه هـا(، فرمـون مرگ )در 

حشـرات اجتماعـي مثـل زنبورعسـل و مورچه هـا( و ماننـد آن ها اسـتفاده مي شـود.
 ذ- روش هاي مهار زراعي: عبارت اند از عملیات پیشگیري با استفاده از تغییر دادن
 عملیـات مدیریت که محیط زیسـت را براي تولیدمثل و انتشـار آفت  نامطلوب مي کند،
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 مثـل تنظیم دور آبیاري، رعایت فواصل کاشـت، اجراي تناوب زراعي، تنظیم کوددهي،
شـخم، اسـتفاده از ارقـام زودرس، هـرس، از بیـن بـردن بقایـاي گیاهـي آلـوده، آیش، 
 کاشـت گیاهـان تله، کشـت ارقـام مقاوم، اسـتفاده از بذرهـا و نهال بدون آفـت، تغییر

در تاریـخ کشـت یا برداشـت و ماننـد این ها. روش  هـای زراعی با نگـرش مهار جمعیت 
آفـات، کاهش سـطح آلودگی های پاتوژنیـک و مبارزه با علف های هـرز از مطمئن ترین 
روش های توصیه شـده در کشـاورزی ارگانیک هسـتند که با دیگـر روش های مدیریتی 
هیچ گونـه تداخلـی نداشـته و بیش تر در راسـتای افزایش بهره وری تولیـد با روش های 

علمی کاشـت، داشـت و برداشـت عمل می کنند.
ایـن روش هـا بیش تـر منجر بـه افزایـش پویایی اکوسیسـتم زراعی، تقویـت فرایند 
رقابت درون زیسـتگاه، مدیریت جمعیت آفات، خسـارت بیماری ها و سـطح گسـترش 
علف های هرز و رشـد بهینه محصول زراعی بر پایه اصول طبیعی و زیسـتی می شـوند. 
روش هایـی کـه تحـت کشـاورزی ارگانیک بـا اطمینان توصیـه می شـوند عبارت اند از: 
تنـاوب زراعـی کـه قوی ترین سـالح مدیریت آفـات و در مـواردی کم هزینه ترین روش 
اتکاپذیـر اسـت کـه موجـب حـذف بسـیاری از آفـات و بیماری هـای کلیـدی تحـت 
فراینـد گرسـنگی، کاهـش منابـع در دسـترس طی یک بـازه زمانی طوالنـی و کاهش 
میـزان تکثیـر و تولیدمثـل آفـات مي شـود. افـزون بـر ایـن، تنـاوب زراعی بـا گیاهان 
غیرمیزبـان سـبب ایجـاد بـازه زمانـی بیـن محصولـی در تک  کشـتی ها شـده و انتقال 
آفـات و بیماری هـا را طـی فصل هـای زراعـی متوالـی محدود می سـازد. تنـاوب زراعی 
بنـا بـر آفـت مدنظر و سـطح جمعیت و میزان خسـارت آن، به مدت یـک فصل زراعی 
تـا چند سـال ادامـه پیدا می کنـد که دربـاره محصوالت ارگانیـک، بازه زمانی دوسـاله 

را بهتریـن فرصـت کاهـش جمعیت آفـت کلیدی تعریـف کرده اند.
تهیـه ارقـام ارگانیـک هیبریـد مقـاوم بـه آفـات و بیماری هـا، یکـی از راهکارهـای 
مبـارزه زراعـی اسـت کـه البتـه ارقـام مختلـف زراعـی و باغـی ازنظـر سـطح مقاومت 
نسـبت بـه آفـات و بیماری هـای مختلف و نیز شـرایط اکوسیسـتم تعریف شـده متغیر 
 هسـتند. مبارزه زراعی فرصت مناسـبی برای مهار علف های هرز طی فرآیند کاشـت و
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 داشت است که با راهکارهایی همچون فاصله کاشت، تنظیم تاریخ کاشت، کاشت شبانه،
انتخـاب بـذر مناسـب و مقـاوم، شـخم و تغییـر شـرایط پایـدار خـاک بسـتر، ازجمله 
کارآمدتریـن روش هـای تغییـر شـرایط اکولوژیـک پایـدار رشـد عوامـل میکروبـی و 
 حشـرات، تنظیم میزان آبیاری، بهداشـت زراعی، کاشـت گیاهان تله و آیش به شـمار
 می رونـد که تاکنون همچون سـالح های مؤثر در برابر آفـات، بیماری ها و علف های هرز

بـه کار رفته انـد. بااین حـال، آنچـه بایـد در مبـارزه زراعـی مدنظر قـرار گیرد آن اسـت 
کـه طـی مبـارزه زراعـی، هرگـز جمعیـت آفـات، بیماری هـا و علف های هرز از سـطح 
مشـخصی پایین تـر نرسـند زیـرا از سـوی دیگـر، علف هـای هـرز مانند میزبان واسـط 
جذب کننـده بسـیاری از دشـمنان طبیعـی هسـتند کـه با تحمـل بخشـی از جمعیت 
آفـت روی خـود، پـس از پایان فصل زراعـی و کاهش جمعیت بـر روی محصول اصلی 

می تواننـد حامـی جمعیـت باقیمانده دشـمنان طبیعی باشـند.
ر- مهـار قانوني: شـامل مقررات مربـوط به قرنطینـه خارجي و داخلي کشـورها 
اسـت و بـرای ممانعـت از ورود آفت جدید از خارج از کشـور )بذر و نهـال، میوه( انجام 
می شـود مثل ممانعت از ورود آفت جدید به داخل کشـور )قانون کشـت نشـدن پنبه 
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به  سـبب وجود آفت کرم سـرخ پنبه در پاکسـتان(، 
مبـارزه سـازمان حفـظ نباتـات بـا مشـارکت مـردم علیـه آفـات عمومـی )ملخ، سـن، 
جونـدگان(، مقـررات واردات، بسـته بندي و توزیـع و مصـرف سـموم دفع آفـات آفاتي 
مثـل سوسـک کلرادو، بید سـیب زمیني، کرم سـاقه خوار در برنج و مگـس مدیترانه که 
ازجملـه آفـات جدیـدی هسـتند کـه پیش تر در ایـران نبودند. یکـی از راه های انتشـار 
آفـات در سـطح جهـان، حمل ونقـل مـواد گیاهـی آلـوده بـه آفت اسـت که متأسـفانه 
نمونه هـای بسـیاری از ورود ناخواسـته آفـات تاکنـون در تاریخچـه کشـاورزی ایـران 
ثبـت شده اسـت. به همیـن سـبب، قوانینی تنظیم شـده اند کـه مرزهـای ورود و خروج 
محصـوالت کشـاورزی را بـا حساسـیت هایی مواجه می سـازند. این قوانیـن در مواردی 
بـه سـبب اهمیـت موضـوع در داخل کشـور، حتی محدود بـه مناطق زراعـی خاص یا 
 اسـتان های مشـخص نیز شده اسـت؛ ازاین رو، انتشـار آفات را ازطریق مواد کشاورزی و

حمل ونقل با مشکالتی روبه رو می کنند. 
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ز- مهـار شـیمیایی: مـواد شـیمیایی به کاررفتـه در کشـاورزی بـه  سـبب منـع 
اسـتفاده از مـواد شـیمیایی مصنوعـی، بـه  سـوی کاربـرد مواد سـمی دریافت شـده از 
گیاهـان گرایش دارد؛ بنابراین، سـعی می شـود در ایـن زمینه رویکرد به سـمت کاربرد 
اسـانس های آفت کـش گیاهـان باشـد. تاکنـون، فهرسـتی از مـواد بیولوژیـک مجاز در 
قالـب کشـاورزی ارگانیک به دسـت آمده اسـت که در مـواردی، کاربرد آنها در راسـتای 
کاهـش جمعیـت آفات و بازدارندگی آنها آزمون شـده اسـت و حتی در شـرایط زراعی 
نیـز اسـتفاده و در سـطح تجـاری تولیـد می شـوند. ایـن مواد کـه اغلب تحـت نام های 
آفت کش هـای بیولوژیـک، آفت کش هـای گیاهـی و آفت کش هـای ارگانیـک معرفـی 
می شـوند، مزایـای جالب توجهـی برای اسـتفاده در کشـاورزی ارگانیک دارنـد گیاهان  

اسـانس  دار سـمی در سـه گروه  دسـته بندی می شـوند:
 1- گیاهانی که اسـتاندارد تولید و کاربرد در کشـاورزی را داشته و قابلیت توصیه به

کشارزان و تولید در سطح تولید  داشته باشند. 
 2- گیاهانی که احتمال خاصیت آفت کشـی در آنها مشـخص شـده ولی با نام مولد

سموم گیاهی، در چرخه کاربرد جایی ندارند.
 3-گیاهانـی که احتمال خاصیت آفت کشـی در آن ها می رود ولی همچنان همچون

علف های هرز به شمار می روند و طی مبارزه زراعی، به شدت قلع وقمع می شوند. 

3- اهداف و مأموریت های مدرسه در مزرعه
ارتقـای مهارت هـای گروهـی کشـاورزان در مدیریـت صحیـح مزرعـه مبتنـی بـر  _

شـناخت و تحلیـل اکوسیسـتم زراعـی
دخالـت دادن مالحظـات اجتماعـی و تلفیـق »نظـام تولید بومی« با »نظام شـناخت  _

علمی« بـرای ارتقای بهره وری درکشـاورزی
افزایش شناخت و دانش بهره برداران از فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی و اکولوژی _
توانمندشـدن بهره برداران در برنامه ریزی و تصمیم سـازی در مدیریت تولید، ازطریق  _

تجزیه وتحلیـل کشـت بوم، شناسـایی مشـکالت، طـرح آزمایش هـای کشـاورزمدار، 
تحلیـل اقتصـادی فعالیت ها و تبـادل اطالعات



شاورزان
ش مدرسه در مزرعه ک

ت از محصول با رو
ت حفاظ

ت های مدیری
دستورالعمل سای

22

سـازمان دهی و نهادسـازی اجتماعـی بـرای توسـعه فّناوری هـای پایـدار از طریـق  _
کشـاورز به کشـاورز

ارتقای بهره وری پایدار در کشاورزی ازطریق توسعه سرمایه های اجتماعی _
پیوند دانش بومی و رسمی برای حل مشکالت و موضوعات واحدهای تولیدی _
مشارکت اجتماعی در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی کشاورزی _
انطباق فعالیت های ترویجی با نیازمندی ها و عالئق مردم _
کاهش هزینه های برنامه های ترویجی با واگذاری فعالیت ها به سازمان های محلی _
استفاده از ظرفیت دانش بومی و پتانسل های محلی در برنامه های توسعه کشاورزی _

4- اهمیت، ماهیت و پیشینه مدرسه در مزرعه در دنیا

 پایین  بـودن کارایـي نظام متعارف ترویج کشـاورزی در تحقق اهداف توسـعه پایدار
کشـاورزی و روسـتایی در دهـه هفتـاد میـالدی، بسـیاری از کشـورها را در معـرض 
 بحران های سیاسـی و اجتماعی قرار داد. باتوجه به تشـدید مشـکالت و بروز بحران های

ارتباطـی  نظـام  و  ترویجـی  رهیافت هـای  در  تحـول  کشـاورزی،  نظـام  در  متعـدد 
»تحقیقـات ـ ترویـج ـ کشـاورز«، به ویـژه در بخـش روسـتایی و کشـاورزان کم منبـع 
از  بسـیاري  بهره بـرداران  ترویـج،  متعـارف  نظـام  در  زیـرا  شـد  الزامـی  و  ضـروری 
یافته هـای تحقیقاتـی و فّناوری هـای مؤثـر در ارتقـای بهـره وری را بـه کار نمی برنـد. 
 از دهـه 80 میـالدی، بـا هـدف اصـالح رهیافت هـای اولیه و بهبـود کارایـی و عملکرد 
 نظام ترویج، اصالحات ویژه ای انجام شد و روش های نوین ترویج مشارکتی طراحی شد
 که کاربرد آنها در بسیاری از کشورها، منجر به احیای ترویج و قرار گرفتن آن در صدر
از راهبـرد  ایـن  تحقـق  بـرای  شـد.  توسـعه  برنامـه  اولویت هـای  و   سیاسـت گذاری 

قالـب  بین المللـی تجربیـات متنوعـی در  نهادهـای  و  دهـه 80 میـالدی، کشـورها 
 رهیافت هـا و الگوهـای نوین ترویجی طراحی و پیگیری کرده اند که شـاخص مشـترک
 در همه آن ها، پیشـبرد نظام کشـاورزی پایدار بر اساس رهیافت های ترویج مشارکتی و

نظام ترویج مزرعه ای است.
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یکی از رهیافت های پذیرفته شـده برای مشـارکت و توانمندسـازی بهره برداران، در 
ارتقای بهره وری و توسعه کشاورزی پایدار که در بسیاری از نقاط جهان به ویژه درآسیا، 
آمریـکا، آفریقـا پذیرفته و پیگیری می شـود، رهیافت »مدرسـه در مزرعه کشـاورزان« 
 اسـت. در چهارچـوب نهضـت جهانـی اصـالح رویکردهـای نظـام ترویـج کشـاورزی

در دهـه 80 میـالدی، فائـو بـرای نخسـتین بـار در سـال 1989، این رهیافـت را برای 
حـل بحـران امنیـت غذایـی و ثبـات سیاسـی ناشـی از طغیـان آفـات در مـزارع برنج 
جنـوب شـرق آسـیا به کار گرفت. به  سـبب اثربخشـی ایـن رهیافت ترویجـی در نجات 
 کشـاورزی اندونـزی، ایـن روش از 1990، توجـه بخش هـای ملـی و بین المللـی را

جلـب کرده و از همان سـال با پشـتیبانی فنـی و اعتباری فائو و برنامه عمران سـازمان 
ملل، به سـرعت در سـایر کشـورهای جنوب شرق آسیا، کشـورهای آفریقایی، آمریکای 
 التیـن و اروپـای شـرقی در قالـب برنامه هـای منطقـه ای در موضوعـات و محصـوالت
 مختلـف توسـعه یافـت. ایـن رهیافـت در سـال 1989، در جـاوه اندونـزی بـا آمـوزش

50 کارشـناس در دوره مدیریـت تلفیقی آفات1 شـروع شـد. کارشناسـان آموزش دیده 
در همان سـال 200 سـایت مدرسـه در مزرعه با پوشـش پنج هزار کشـاورز را طراحی 
 کردنـد. درسـال 1990، تعـداد 45هزار کشـاورز با مدیریـت 450 متخصص موضوعی،

در توسـعه ایـن شـیوه فعـال بودنـد و درهمیـن سـال نیـز برنامـه ملّـی بـا همـکاری 
فائـو تصویـب شـد. تعـداد یـک میلیـون و دویسـت هـزار کشـاورز یعنی تـا 60 درصد 
تولیدکننـدگان برنـج تا سـال 1999 آمـوزش دیدند و پـس از آن، کار روی محصوالت 

دیگـر آغاز شـد.
 اکنون، مدرسـه در مزرعه با الگوهای متفاوت و در موضوعات و محصوالت متنوع و
 متعـدد در کشـورهاي مختلفـی در حـال اجـرا اسـت، به طوری کـه اثربخشـی خـود را
 در نهادینه سازی و استقرار برنامه مدیریت تلفیقی آفات وکشاورزی پایدار در کشاورزی

بیـش از 40 کشـور دنیـا، به ویـژه در آسـیا بـه اثبات رسـانده و نجات بخش کشـاورزی 
در جنـوب شـرق آسـیا در دهـه 90 میالدی بوده اسـت.

1. IPM
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5- پیشینه مدرسه در مزرعه در ایران 

حـدود 15 سـال پس از معرفـی این رهیافـت در دنیا )اندونزی- 1989(، براسـاس 
 پیگیری ها و ظرفیت سازی های انجام یافته در پروژه های الگویی برنامه کوچک تسهیالت
 محیط زیست جهانی1 و دفتر ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی، در سال 2004 میالدی

با تصویب فائو و پشـتیبانی دولت ایتالیا، کشـور ایران همراه با کشـورهای مصر، لبنان، 
سـوریه، اردن و فلسـطین، به صـورت رسـمی در قالـب پـروژه منطقـه ای برنامه جهانی 
امنیـت و سـالمت غـذای فائـو در منطقـه خـاور نزدیـک2، بـه نهضت جهانـی رهیافت 
مدرسـه در مزرعـه کشـاورزان در توسـعه مدیریـت تلفیقـی آفـات پیوسـت. تجربیات 
اولیـه درکشـور شـامل اجـرای سـایت مدرسـه در مزرعـه پسـته در دامنکـوه دامغـان 
 در سـال 1379، سـایت مدرسـه درمزرعـه محصـوالت گنـدم و خربزه درسـال 1379

در گرمسـار، مدیریـت شـالیزارهای مازنـدران و گیالن درسـال 1380، اجـرای الگویی 
 برنامـه مدیریـت تلفیقی آفات با شـیوه مدرسـه در مزرعه در محصـوالت باغی، زراعی،
 گلخانه ای، سـبزی و صیفی در اسـتان های سـمنان، گیالن، مازندران، تهران، اصفهان،

آذربایجـان غربـی، کرمانشـاه و کرمـان و ظرفیت سـازی ایجادشـده حاصـل از اجـرای 
مشترک این رهیافت از سوی معاونت ترویج کشاورزی، فائو و برنامه کوچک تسهیالت 
 محیط زیسـت جهانـی سـبب شـد کـه مدرسـه در مزرعـه چـون راهبـردی ترویجـی

در متـن برنامه هـاي ملّـی دفتر ترویج دانـش و فّناوری وزارت جهاد کشـاورزی مصوب 
 شـود. هم اکنـون، این رهیافت به صورت تخصصی در قالـب برنامه ملّی3 در 250 منطقه

در31 اسـتان و روی بیـش از 35 محصـول از محـل اعتبـارات ملّـی و اسـتانی ترویـج 
کشـاورزی در موضوعـات و محصـوالت متنـوع زراعـی، باغـی، دام و طیـور، شـیالت و 

آبزیـان، منابـع طبیعـی، آب وخـاک و ماننـد آن هـا در حـال اجرا اسـت.

1. GEF/SGP
2. RIPM
3. IPM.FFS



ان
ورز

شا
ه ک

زرع
 م

 در
سه

در
 م

ش
 رو

 با
ول

حص
 م

 از
ت

اظ
حف

ت 
یری

مد
ی 

ها
ت 

سای
ل 

عم
ورال

ست
د

25

6- شاخص اصلی توسعه مدرسه در مزرعه 

مـدارس مزرعـه ای کشـاورزان در هـر کشـوری، بر اسـاس انطبـاق با سـاختارهای 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی عملیاتی و تعریف می شـوند؛ اما اصول و اسـاس تفکر 
آن در همـه کشـورها مشـابه و مبتنـی بر رویکردهـای نوین مشـارکتی در نظام ترویج 

کشـاورزی و روسـتایی بنا شـده است.

7- پیش فرض ها در مدرسه در مزرعه
ارتقای بهره وری و حل مشـکالت متعدد در بخش کشـاورزی و دسـتیابی به اهداف 
 توسـعه پایـدار روسـتایی و کشـاورزي، در سـاختار کشـاورزی متنـوع و خرده مالکـی

کشـاورزی بـا نظام های انتقـال یافته های از باالبه پایین و آموزش های اسـتاد شـاگردی 
یک طرفـه در بخـش کشـاورزی تحقق پذیـر نیسـت؛ بنابرایـن، رهیافـت مدرسـه در 

مزرعـه کشـاورزان بـر اسـاس پیش فرض هـای مهـم زیر شـکل گرفته اسـت: 
پیش فـرض اصلـی ایـن رهیافـت بـر ایـن اصـل متکـی اسـت کـه کشـاورزان دانش  _

زیـادی دربـاره تولیـد مـواد غذایـی از زمیـن خـود دارنـد و اگـر بتواننـد دانـش و 
تجربیات خودشـان را بین هم به اشـتراک بگذارند، راه حل بسـیاری از مشـکالت و 
مسـائل مربـوط بـه تولیـد را با کم تریـن دخالت بخش هـای بیرونـی خواهند یافت. 
ازایـن رو،  فراینـد و اصـول اجرایـی در مدرسـه در مزرعـه، کاماًل در تضـاد و خالف 
جریـان روش هـای ترویجـی متعـارف یعنـی روش آموزش هـای یک طرفه اسـتاد- 

شـاگردی  و انتقـال یافته هـای از باالبه پاییـن اسـت.
 کشـاورزان دانـش زیادی دربـاره تولید مواد غذایـی از زمین خود دارنـد، اما درآمد و _

زندگـی آنهـا زمانـی بهبـود و ارتقـا می یابـد کـه بتواننـد دانـش بومـی خـود را بـا 
فّناوری هـا و دانـش نویـن تلفیـق نماینـد. 

کاربـرد فّناوری هـای جدیـد و تلفیـق  دانـش مـدرن بـا دانـش بومـی در واحدهـای  _
تولیـدی، بایـد در تطابق و مبتنی بر شـناخت اکوسیسـتم و بـا در نظر گرفتن همه 

مالحظـات  محیط زیسـتی و اجتماعـی باشـد تـا پایداری حاصل شـود.
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در بیـن کشـاورزان، یـک »نظام شـناخت درون زا« وجـود دارد که با »نظام شـناخت  _
علمـی« تفـاوت دارد، ولـی ارتقـای بهـره وری پایدار تنهـا از تلفیق و رابطـه متقابل 

ایـن دو بـه  دسـت می آید.
ترویج و توسعه فّناوری بدون مشارکت فعال خود کشاورزان، دست یافتنی نیست. _
برنامه هـا بـر اسـاس نیازهای کشـاورزان و اولویت هـای اقتصادي آنان و بنـا بر برنامه  _

مشـترکی طراحـی می شـود کـه در آن، کشـاورزان خـود عمـل الزم و چگونگـی 
محاسـبه های درآمـد خویـش را تعییـن می کنند.

محتـوای آموزش در مدرسـه در مزرعه به صورت بسـته آموزشـی ازپیش تعیین  شـده  _
نیسـت که بهره بـردار بایسـتی آن را بپذیرد.

 مزرعه، مدرس و معلم اصلی در یادگیری اسـت و آموزش های یک طرفه کارشناسـان _
در اینجا ممنوع است.

در ایـن رهیافـت، کارشناسـان فنی یا ترویجی در قالب نقش »تسـهیلگر مدرسـه در  _
 مزرعه« تنها فراهم سـازی شـرایط و بسـتر الزم را برای توانمند شدن بهره برداران و

درگیر شدن آنها با دانش رسمی بر عهده دارند. 

8- اصول و ویژگی های مدرسه در مزرعه
 مدرسـه در مزرعه براسـاس سـاختارهاي اجتماعي، اقتصادي و  محیط زیسـتی خاص _

هر منطقه طراحی می شود.
در مدرسـه درمزرعـه، بهره بـرداران ازطریق تبـادل تجربیـات و یادگیري هاي تجربی  _

مبتنـي بر عمـل آمـوزش می بینند.
 تغییر در شیوه های آموزشی شاگرد معلمی در ترویج و حرکت به سوی یادگیری های _

عملیاتـی، از نقـاط عطف مدرسـه در مزرعه محسـوب می شـود. مدرسـه در مزرعه 
ـ بهره بردار در سـطح مزرعه اسـت. ـ ترویـج  فصـل ارتباطـي بیـن تحقیقات 

هـدف اصلی مدرسـه در مزرعه، توانمند سـازی بهره برداران در شـناخت کشـت بوم و  _
مدیریت صحیح مزرعه اسـت. در مدرسـه در مزرعه، بهره برداران ازطریق شـناخت 

کشـت بوم مزرعه، بـه مدیران ماهـر مزرعه تبدیل مي شـوند.
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روش اجرایـي در مدرسـه در مزرعـه، بـر محـور تبـادل تجربیـات در مالقات هـای  _
منظـم در مزرعـه، شـناخت و تحلیـل اکوسیسـتم های زراعـی، توسـعه مشـارکتي 

فّنـاوری و پژوهش هـای مشـارکتي مزرعـه ای اسـتوار اسـت.
 راهبـرد عملیاتي در شـیوه مدرسـه درمزرعه بر تصمیم گیري جمعـي به جاي فردي، _

 تبدیل نقش کارشناس به تسهیلگر و تغییر در روش اجرایي از متعارف به مشارکتي
استوار است.

 در مدرسه در مزرعه با مشارکت بهره برداران در قالب گروه کاری یا انجمن کشاورزان _
برنامه ریزی می شود.

اجـرای مدرسـه درمزرعـه بـر عهده کشـاورزان بـوده و کارشناسـان و مروجـان، تنها  _
نقـش انگیزشـگری و تسـهیلگری دارند. 

منابـع مالـی و اعتبـاری مدرسـه در مزرعـه به صورت مشـارکتی از سـوی مـردم یا با  _
حمایـت دولـت تأمیـن می شـود. منابـع الزم نسـبت بـه رهیافت هـای دیگرکم تـر 

اسـت و بخـش زیـادی از آن را می تـوان در محـل تأمیـن کرد.
 دوام فعالیت با سـازمان دهی محلی و منافعی که برنامه نصیب جامعه می کند محقق _

می شود که این شاخص موفقیت رهیافت مدرسه در مزرعه به شمار می رود.
اسـاس مدرسـه در مزرعـه بـر تبادل دانش رسـمی و بومـی و برقـراری چرخه تبادل  _

تجربیات و اطالعات درگروه کاری کشـاورزان اسـتوار اسـت.
مشـارکت سـازمان یافته بهره بـرداران، سـازمان دهی اجتماعـی و ایجـاد شـبکه ای از  _

 گروه هـای محلـی آموزش دیده رکن اصلی در این رهیافت اسـت تا تعـداد زیادی از
کشـاورزان بتواننـد بـا تبادل کشـاورز به کشـاورز از دانـش، مهارت و فّنـاوری براي 

بهبـود و اصـالح  فعالیت هـاي خود اسـتفاده کنند.
فراینـد تصمیم گیـری، به طـور مسـتقیم بـر شـناخت و تجزیه وتحلیل اکوسیسـتم 
تکیـه دارد. در مدرسـه در مزرعـه، به سـاختارهاي منطقه ای، تجربیـات، دانش بومی و 

شـرایط اجتماعـی توجهی ویژه  می شـود.
برنامـه منظـم آموزشـی بـا زمـان و مـکان مشـخص، به صـورت مالقات هـای منظم  _

مزرعـه ای برقـرار می شـود.
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پروژه ها نیازمحور بوده و در چهارچوب اعمال دیدگاه مدیریت جامع طراحی می شوند. _
یادگیـری عملـی در مدرسـه در مزرعـه، بـا دخالت و ایفـای نقش تجربیـات و دانش  _

بومـی بهره بـردار شـکل می گیـرد و اصـول یادگیـری مبتنی بـر شـرایط یادگیری 
حاصـل از عمـل و تجربه اسـت.

یادگیـری در طـول یـک فصـل زراعـی به منظـور تحلیل و شـناخت مدیریـت جامع  _
تولیـد انجام می شـود.

بهره بـرداران به صـورت فعـال در طراحـی تحقیقـات و آموزش هـای عملی مشـارکت  _
دارنـد. تجربیـات و دانـش بومی دربـاره محیـط، واریته ها و ماننـد آن، نقش مهمی 

در ایجـاد یادگیری دوطرفـه و انگیزه هـای یادگیری دارد.
 مدرسـه در مزرعـه کامـاًل مبتنـی بـر شـرایط اجتماعـی - اقتصـادی و اکولوژیکـی  _

محلـی طراحـی می شـود. 
 اهـداف یادگیـری در مدرسـه در مزرعـه، بـر اسـاس اولویت هـای ارزیابی شـده و  _

موضوعـات خـاص در هـر منطقـه طراحـی می شـود.

نمای شماتیک از ساختار مفهومی در مدرسه در مزرعه
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نمای شماتیک  از ترکیب افراد در مدرسه در مزرعه کشاورزان

9- روش کار در مدرسه در مزرعه )روش شناسی(

 روش کار در مدرسه در مزرعه، بر تبادل دانش و تجربیات، شناخت و تجزیه وتحلیل
کشـت بوم زراعـی، ارزیابـی و برنامه ریـزی مشـارکتی اسـتوار اسـت. در ایـن رهیافـت، 
از طریـق بررسـی گروهـی وضعیـت مزرعـه و تجزیه وتحلیـل کشـت بوم زراعـی، گروه 
 مجموعـه ای از راهکارهـا و گزینه هـای اقـدام را به صورت مشـارکتی و بر اسـاس تبادل
 تجربیات و اطالعات تعیین می کند. این فرایند مشـارکتي با تسـهیلگری در نهادسازی،
 سـازمان دهی، برنامه ریـزي و اجـرا در قالـب یـک سـازمان کار محلی محقق می شـود.
 ایـده اصلـی آن، انسـجام و ارتقـاي تـوان ذی نفعـان بـراي تبـادل تجربیـات و بـه 
 عهـده گرفتـن نقش فعـال دربرنامه ریـزي و تصمیم گیري به صـورت یکپارچه و گروهی

اسـت. ازمنظـر روش شناسـی ترویجی، ایـن مدل یک روش سـاختاریافته  تسـهیلگری 
 اسـت کـه روش ، ابـزار و مراحل کار منطقـي، ثابت و معین ویژه برنامه ریزی مشـارکتی

منطقـه ای را دارد. ایـن قاعده منـدي حصـول شـناخت و درک و کشـف مشـترک و 
شـفاف گـروه بهره بـرداران از مسـائل، ضابطه و چهارچـوب منطقی بـراي فرموله کردن 
 تصمیمات و تعیین راهکارها، پایش و ارزیابی مسـتمر مراحل و ثبت نتایج و اصالحات
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در مرحلـه انجـام را به صـورت محلـی و از سـوی خـود کشـاورزان تسـهیل می بخشـد. 
ارکان و اقدامـات اصلـی در مدرسـه در مزرعـه عبارت انـد از: 

الف- نهادسازی محلی، اعتمادسازی، سازمان دهی و برنامه ریزی مشارکتی
ب- یادگیـري گروهـی بهره بـرداران و کشـف و حـل مسـائل بـا روش شـناخت و 

کشـت بوم   مزرعـه ای  تجزیه وتحلیـل 
ج- پیاده سازی راهکارها و فنون اصالحی و توسعه مشارکتي فّناوری به صورت گروهی

د- انجـام مطالعـات و آزمایش هـا و پژوهش هـای مزرعـه ای کشـاورزمدار از سـوی 
کشـاورزان در موضوعـات خاص

ه- مستندسازی و ثبت تغییرات و توسعه کشاورز به کشاورز
مدرسـه در مزرعه شـامل یک تسـهیلگر و یک گروه کاری اصلی سازمان دهی شـده 
متشـکل از 20 تـا 35 نفـر از بهره برداران و گروه های تابعی اسـت که کشـاورزان تحت 
هدایـت تسـهیلگر، روش هـای مشـارکتي در منطقـه را انتخاب مي کننـد. فعالیت ها در 
 مدرسـه در مزرعـه با سـازمان دهی گروه ها، تعییـن برنامه و تقویم کاری آغاز می شـود.

گـروه کاری بـر اسـاس تقویـم زراعـی محصول طـی یک فصـل زراعـی و به اصطالح از 
 بـذر تـا بذر، به صـورت مالقات هـای منظم هفتگی یـا دو هفتگی در مدرسـه در مزرعه
 حضور دارد. کشـاورزان شـرکت کننده در مدرسـه در مزرعه با یادگیري حاصل از عمل،

شـناخت، تجزیه وتحلیـل و بررسـی کشـت بوم زراعـی، بـه مـددکاران و تسـهیلگران 
 محلـی تبدیـل می شـوند. ایـن گـروه بـا تـوان کسب شـده، قـادر بـه تصمیم سـازی و
 تصمیم گیری درباره انتخاب فعالیت ها و توسـعه نتایج در منطقه ازطریق سـازمان دهی

گروه هـای تابعـی محلـي خواهـد بـود. ابعـاد مهـم فعالیت هـای مدرسـه در مزرعـه به 
این شـرح اسـت:

اگرواکولوژیکـی،  بیوفیزیکـی،  زمینه هـای  در  کشـاورزان  دانـش  افزایـش  الـف( 
مدیریـت محصـول و حفاظـت از محصول و فعالیت هـای پس از تولید شـامل فرآوری، 

بسـته بندی، بـازار و ماننـد این هـا.
ب( توانمنـدی کشـاورزان و ارتقـای تـوان تصمیم سـازی و برنامه ریـزی، شناسـایی 
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اقتصـادی،  آزمایـش، تجزیه وتحلیـل  تعییـن موضوعـات خـاص، طـرح  مشـکالت و 
دسترسـی و جمـع آوری اطالعـات و دسـتورالعمل ها بـرای دسـتیابی بـه نتایـج در 

موضوعـات ویـژه
ج( سازمان دهی و انجام اقدامات گروهی برای توسعه محلی و منطقه ای نتایج

محورها و فعالیت های اصلی در مدرسه در مزرعه

10- الزامات و ارکان مدرسه در مزرعه 

مربی )تسـهیلگر(: مربی در مدرسـه در مزرعه متخصص تسـهیلگری ویژه بوده و  _
مهارت الزم را برای اجرای کامل یک دوره مدرسـه در مزرعه با شـیوه تسـهیلگري 
دارد. مربیـان بـا تخصـص موضوعی بـرای فراگیـری مهارت های تخصصی مدرسـه 
در مزرعـه در سـایت های تربیـت مربـی1 انتخـاب می شـوند. یک مربـی متخصص 

بـرای هدایت حداکثر سـه سـایت مدرسـه در مزرعـه در نظر گرفته می شـود.
بهره بـرداران کـه  _ از  نفـره  تـا 35  گـروه کاری اصلـی: سـازمان دهی گـروه 20 

در موضـوع یـا محصـول دخالـت مسـتقیم دارنـد. گـروه کاری نبایـد متشـکل از 
بهره بـرداران در رشـته ها و موضوعـات مختلف باشـند زیـرا هر یـک از بهره برداران 

1. TOT/FFS
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نیازهـای آموزشـی متفاوتـی دربـاره محصـول یا موضـوع خـود دارند. بهره بـرداران 
یـک مدرسـه در مزرعـه از بیـن افـراد عالقه منـد، بـا قـدرت یادگیـری و یاددهـی 
مشـخص می  شـوند. کشـاورزان در هـر سـایت مدرسـه در مزرعـه بـه سـه دسـته 

تقسـیم می شـوند:
1. هماهنگ کننـده محلـی: یـک تـن از کشـاورزان بـه سـمت هماهنگ کننـده 
گـروه مدرسـه در مزرعـه انتخـاب می شـود. به طورمعمول، این کشـاورز مالـک مزرعه 
مرجـع بـوده که محل مالقات منظم گـروه و محل یادگیری تجربـی، آموزش و معرفی 
فنـون و شـناخت کشـت بوم زراعی اسـت. اقدام مهـم تجزیه وتحلیل کشـت بوم زراعی، 
بررسـی و مشـاهدات میدانـی به صـورت منظـم در این مزرعـه و با هدایت تسـهیلگر و 
 مشـاوران فنـی انجـام شـده و گـروه بر اسـاس آن دربـاره راهکارها تصمیـم می گیرد و

برنامـه کار، سـطح بندی و دسـته بندی مـزارع بـرای اسـتقرار راهکارهـای اصالحـی 
 در مـزارع اصلـی و تابعـی، در مالقات هـای هفتگـی یـا دو هفتگـی در ایـن مزرعـه

تعیین می شود. 
2. گـروه اصلـی: بیـن 15 تـا 35 تـن از کشـاورزان اصلـی در قالـب گـروه کاری 
اصلـی مدرسـه در مزرعـه تعییـن می شـوند. در مزارع گروه کشـاورزان اصلـی هم  زمان 
مزرعـه،  تحلیـل  اقـدام  مرجـع(، سـه  )مزرعـه  در مدرسـه  مهارت هـا  یادگیـری  بـا 
مونیتورینـگ فنـی و اسـتقرار فنـون و راهکارهـای اصالحی براسـاس نتایـج حاصل از 

اسـکن انجـام می گیـرد.
3. گـروه تابعی: کشـاورزان تابعـی هم جوار مزرعه هر کشـاورز عضو گـروه اصلی، 
در قالـب گروه هـای تابعـی گروه بنـدی می شـوند. کشـاورزان گـروه اصلـی متشـکل از 
 داوطلبـان، خبـرگان و مـددکاران محلی، با راهبری شـورای اسـالمی روسـتایی تعیین
 می شـوند. گروه هـای تابعـی نیـز به صـورت شـبکه ای حـول هر مزرعـه کشـاورز اصلی
 تشکیل شـده و با هدایت کشـاورز اصلی، فرایند بررسی، تبادل تجربیات و تصمیم گیری

برای توسعه نتایج ازطریق کشاورز به کشاورز پیگیری می شود.
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محل مدرسـه در مزرعه )محل سـایت(: هر سـایت مدرسـه در مزرعه محدوده  _
معینی از یک منطقه با نظام بهره برداری و سـاختار اجتماعی همسـان مثاًل روسـتا 
اسـت کـه بـر اسـاس شـاخص های اقتصـادی، اجتماعـی و اکوسیسـتمی طراحـی 
  می شـود. شـاخص های عمومـی نظیـر مسـافت، سـهولت دسترسـی کشـاورزان،
 در معـرض دید بودن، داشـتن مشـخصات نظـام بهره برداری منطقـه و مانند آن ها،
 باید در تعیین محل سـایت رعایت  شـود. مدرسـه در مزرعه در هر منطقه، به منظور

اثربخشـی و دسـتیابی بـه نتایـج کامـل به مـدت  دسـتکم دو فصـل زراعی مسـتقر 
خواهد شـد.

برنامـه و اهـداف یادگیری: محتـوا و اهـداف برنامه مدرسـه در مزرعه بر اسـاس  _
نتایـج حاصـل از بررسـی ها، ارزیابی هـای مشـارکتی و تجزیه وتحلیـل کشـت بوم 
درگـروه کشـاورزان طراحـی و تعییـن می شـود. ارکان برنامه در مدرسـه در مزرعه 

ازاین قـرار  اسـت:
جمع آوری و بررسی اطالعات پایه برای مشخص کردن موضوعات خاص منطقه ای _
ارزیابی های مشارکتی و تبادل تجربیات و تصمیم گیری ها در گروه کشاورزان _
تحلیل کشاورزان از کشت بوم های زراعی و پایش آنان از شاخص های اصلی در مزرعه _
تعییـن برنامه هـا و فنون اقدام بر اسـاس تحلیـل و اولویت بنـدی ارزیابی ها، مطالعات  _

پایه، موضوعات خاص و اسـتانداردها
تعییـن برنامـه آمـوزش و برنامه هـای مطالعاتـی کـه بایـد در طول یک فصـل کاری  _

مدرسـه در مزرعـه انجام شـوند
تهیـه مـواد، ابـزار آموزشـی و پژوهـش مزرعـه ای و نهاده هـای الزم در طـول یـک  _

مدرسـه در مزرعـه
تعیین برنامه جلسات در طول یک دوره به صورت مالقات مستمر و منظم _
توسعه فعالیت ها برای افزایش پویایی گروه _
ارزیابی های مستمر در طول اجرا و ارزیابی نهایی مدرسه در مزرعه _
تعیین روز مزرعه و جشن فارغ التحصیلی گروه کاری _
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برنامه ریزی برای توسعه نتایج به صورت محلی _
تعـداد و توالـي جلسـات: تعـداد و توالی جلسـات مدرسـه درمزرعه بـه  عواملی نظیر  _

مشـارکت کنندگان، محصـول و موضـوع، اهـداف و تقویـم زراعـی بسـتگی دارد 
 ولـی به طورمعمـول، جلسـات شـامل مالقات هـای هفتگـی در محصـوالت زراعی و

مالقات هـای دو هفتگـی بـرای محصـوالت باغـی در طـول یـک فصـل زراعـی و 
به اصطـالح از بـذر تـا بـذر، طـی 12 تـا 20 جلسـه و طـی دو فصل زراعی مسـتمر 

طراحـی می شـود.
برنامـه کار در هـر جلسـه مدرسـه در مزرعـه: هـر جلسـه کاری مدرسـه در مزرعـه  _

شـامل سـه سـاعت اسـت که با توجه به شـاخص های کشـت بوم زراعی بهتر اسـت 
در سـاعات صبـح برگـزار گـردد )مثـل سـاعت 12-9(. فعالیت هـای اصلـی در هر 

جلسـه به شـرح زیر اسـت:
- هماهنگی و برنامه ریزی مقدماتی و ارائه گزارش های هفتگی در موضوع

- انجام فعالیت تجزیه وتحلیل کشت بوم ازطریق مشاهده و نمونه برداری
- ثبت و تجزیه وتحلیل بررسی و مشاهدات

- ارائه نتایج و تحلیل نهایی و تعیین تصمیم
- طراحی موضوعات و مطالعات ویژه
- تمرین های مربوط به پویایی گروه

- تعیین برنامه های کاری برای اعضای گروه کاری
- ثبت اطالعات و مستند سازی برنامه

نمونه ای از یک برنامه کاری یک جلسـه کاری در مدرسـه در مزرعه کشـاورزان در 
 جدول )1( و چهارچوب کلی جلسـات طی یک دوره مدرسـه در مزرعه در جدول )2(

ارائه شده است.
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جدول 1- نمونه یک برنامه کاری یک جلسه کاری در  مدرسه در مزرعه 

فعالیتزمان

9 - 9/20

خوش آمدگویی توسط تسهیلگر.
ارائـه و بحـث و گفتگـوی اولیـه اعضـا در موضوعـات مهـم حاصـل از مونیتورینـگ 

هفتگـی در مـزارع اصلـی.
اعالم و تصمیم گیری در خصوص  برنامه روز. 

9/20-10
حضـور گروه هـای کاری در مزرعـه و انجـام فعالیـت تجزیه و تحلیل کشـت بوم زراعی 

)نمونه بـرداری، ثبـت مشـاهدات، تجزیه و تحلیل و دسـته بندی مشـاهدات و ...(.

10-10/30
تحلیـل و ثبـت داده هـا و اطالعـات و نتایج حاصـل از انجام تجزیه و تحلیل کشـت بوم 

توسـط گروه ها.
ارائه و مقایسه نتایج داده ها توسط اعضا و ارائه مشاهدات و نمونه ها.10/30-11
پذیرایی همراه پویایی گروه. 11-11/15

11/15-11/50

تحلیل نتایج. 
تصمیم گیری در خصوص موضوعات خاص.

تعیین برنامه اعضای گروه برای پیگیری در مزرعه.
تقسیم کار و تعیین وظایف گروه برای  فعالیت های مطالعاتی و استقرار راهکارها.

جمع بندی فعالیت، ثبت  فعالیت، برنامه ریزی جلسه بعد و ثبت فعالیت های اعضا.11/50-12

جدول 2- نمونه ای از برنامه کلی جلسات در مدرسه در مزرعه )فعالیت های مرتبط با گروه کشاورزان در سطح محلی(

ماهیت جلسات و عنوان فعالیت جلسه

یک تا سه کارگاه بسترسازی، 
اعتمادسازی و سازماندهی و 

طراحی برنامه

- وررود به جامعه محلی و اعتمادسازی در روستا
- سـازماندهی گـروه کاری و طراحـی نقشـه ها و تعییـن محـدوده سـایت، 

مـزارع و گروه هـای ذینفـع
- ارزیابی های سـریع مشـارکتی و روسـتایی، برنامه ریزی مشارکتی، تعیین 

اولویت هـا و اهداف برنامه توسـط گروه 
- طراحی برنامه کار مدرسه در مزرعه بر اساس اولویت ها 

- تقسیم وظایف و شفاف کردن تعهدات و اقدامات اعضا مدرسه در مزرعه 
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ماهیت جلسات و عنوان فعالیت جلسه

2 تا 3 جلسه ارزیابی میدانی

- دهگردی و ارزیابی سریع روستایی توسط کارگروه فنی و کشاورزان 
- ثبت  و ارزیابی مزارع در مزارع و گروه های کاری 

- تحلیل نتایج ارزیابی اولیه، ثبت و دسته بندی داده ها و مزارع
- تهیه تقشه ها، استقرار عالئم و نشان ها 

شروع  جلسات و کارگاه های 
اصلی مدرسه در مزرعه 

)جلسه 4 تا 12(
)طی 9 جلسه(

- بحـث و گفتگـوی اولیـه اعضا در موضوعـات مهم حاصـل از مونیتورینگ 
هفتگی در مـزارع اصلی

 - تجزیه و تحلیل کشت بوم )مشاهده، بررسی، ثبت تغییرات اکوسیستمی،
تحلیل، شناخت و ...(

 - تصمیم گیـری و تعییـن اقدام و تحلیـل برنامه در موضوعات خاص حاصل
از مشاهدات مزرعه ای   

 - تعیین فعالیت گروهی )شـامل تهیه تیمارهای مطالعاتی، بررسی وضعیت
تیمارها در راندوم های مزرعه ای در موضوع خاص( 

- تعییـن راهکارهـا و برنامـه اسـتقرار راهـکار در مـزارع اصلـی و تابعـی در 
خاص  موضـوع 

- فعال سازی گروه 
- نتیجه گیری /  تصمیم گیری

- ثبت اطالعات  ارزیابي محتوا و فرایند

 ابزار و مواد الزم: هر سایت مدرسه در مزرعه نیازمند ابزار و مواد آموزشی و پژوهشی _
بـر اسـاس نـوع موضـوع اسـت کـه عبارت انـد از: کاغذهای بـزرگ الگـوی خیاطی 
)صـد عـدد(، ماژیک هـای رنگـی )پنـج بسـته(، مدادرنگـی )پنـج بسـته(، تله های 
مختلـف، پاکـت یـا کیسـه پالسـتیک فریـز )ده بسـته(، قفس هـای کوچـک و 
بـزرگ بـرای مطالعـات اکوسیسـتمی، جعبه هـای نگهـداری مـواد مطالعه شـده، 
وایت بـرد صحرایـی، پرچم هـای رنگـی، تابلوهای اصلـی، عالئم مزرعـه ای، نوارهای 
رنگـی مزرعـه ای )دسـت کم 35 مـورد(، لـوازم نگهـداری سـوابق، شیشـه و جعبـه 
جمـع آوری حشـره )پنجـاه عـدد(، تـوری حشـره گیری )پنـج عـدد(، تلـه نـوری، 
وسـایل نمونه گیـری آب وخـاک و گیاه، ابزار سـنجش شـاخص های مزرعه ای نظیر 

ادامه جدول 2- نمونه ای از برنامه کلی جلسات در مدرسه در مزرعه )فعالیت های مرتبط با گروه کشاورزان در سطح محلی(
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رطوبت سـنج، دماسـنج، لنز و مانند این ها، نوشـت افزار، دفترچه شناسـنامه مزارع، 
کاله وکارت عضویـت اعضـا، وسـایل و ابـزار پذیرایـی و جلسـات کنـار مزرعـه ای، 

نهاده هـای موضوعـی و امثـال این هـا.

تصاویر منتخب از کاربرد ابزار و وسایل در اجرای مدرسه در مزرعه

 محل مدرسـه )مزرعه مرجع ویژه یادگیری گروه و تبادل تجربه(: محل مدرسـه _
)مزرعـه مرجـع( در سـایت مدرسـه در مزرعـه هـر منطقـه، بـر اسـاس موضـوع و 
محصـول متفـاوت اسـت ولی روی هم رفتـه، گروه کشـاورزان مزرعه مرجـع را برای 
مالقات مسـتمر و یادگیری تجربی با شـاخص مهم سـهولت دسترسـی برای اعضا 
تعییـن می کننـد که مسـاحت آن نیـز برابر بـا میانگین مالکیت منطقه )دسـت کم 
حـدود دوهـزار مترمربـع و در محصـوالت باغـی در سـطح دسـت کم پنـج هـزار 
 مترمربـع( اسـت. ایـن فراینـد در موضوعـات دامـی در یـک واحـد دامی بر اسـاس
 شـرایط منطقـه ای، در واحـد مرتـع و منابـع طبیعـی درسـطح یـک هکتـار و

در واحدهـای شـیالت در یـک واحد بهره بـرداری طراحی و اجرا می شـود و مطالعه 
موضـوع خـاص و مطالعات اصلی و مونیتورینـگ آن در 15 تا 35 واحد بهره برداری 
منطقـه، هم زمـان بـا مزرعـه مرجـع و گروه هـای تابعـی هم جـوار هر یـک از مزارع 

اصلـی در یـک پهنه کشـاورزی واقع در یک روسـتا یا دهسـتان انجـام می گیرد.
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11- مراحل پیاده سازی مدرسه در مزرعه

 مرحله 1: اقدامات پیش نیاز برای راهبری و بستر سازی اجرای مدرسه در مزرعه
در سطح ذی نفعان: 

 1-1- اقدامات اصلی برای بسترسـازی و ظرفیت سـازی در سـطح ذی نفعان بیرونی
)پیش از مزرعه( شامل: 

سازمان دهی ارکان و تدارک منابع و امکانات اجرای مدرسه در مزرعه _
 سازمان دهی کارگروه های راهبری فنی و اجرایی و تعیین هماهنگ کننده های فنی و _

اجرایی در سطح استان و شهرستان
تعیین هماهنگ کننده محلی، تسهیلگر اصلی و متخصصان موضوعی در سطح دهستان _
طراحی سایت و تعیین محدوده اجرایی _
تعیین موضوعات محوری و محصوالت تحت پوشش _
برگزاری کارگاه های انسجام بین بخشی و اجماع سازمانی _
برگـزاری کارگاه هـای تربیـت مربی1 با تأکید بر راه اندازی یک سـایت مرجع مدرسـه  _

در مزرعه کشـاورزان با هـدف آموزش حین کار
سازمان دهی و تدارکات ابزار، وسایل و خدمات پشتیبان و بودجه برنامه و تعیین اولویت ها _

 1-2- اقدامـات اصلـی بـرای بسترسـازی اجـرای مدرسـه در مزرعه در سـطح
جامعه محلی شامل :

برگزاری کارگاه های ورود به جامعه محلی _
 اعتماد سازی، سازمان دهی و تعیین گروه های کشاورزان )هماهنگ کننده محلی و  _

گروه اصلی و تابعی(
ارزیابی های سریع، بررسی و سطح بندی مزارع گروه  _
تعیین اهداف، اولویت ها در سطح  محلی، تعیین برنامه اقدام درگروه محلی _

1. TOT/FFS
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مرحله 2 : اقدامات اصلی برای اجرای مدرسه در مزرعه )درون مزارع(:

طراحـي و اجـرای منظـم برنامه مدرسـه در مزرعـه در قالب مالقات هـای هفتگي یا  _
دوهفتگـي بـرای شـناخت و تجزیه وتحلیل کشـت بوم مزرعه

تعییـن راهکارهـا و فّناوری هـا در مدیریـت موضوعات خاص بر اسـاس نتایج اسـکن  _
در مـزارع و برنامه ریـزي بـرای اجرای پیاده سـازی آن ها در مزارع کشـاورزان تابعی 

و اصلی براسـاس برنامـه کارگروه اصلی
طراحـی آزمایش هـا، پژوهش هـای کشـاورز مدار و اجـرای تیمارهـا و مـزارع معرفـی  _

فّنـاوری و ماننـد این ها

 مرحله 3: اقدامات اصلی اجرای مدرسـه در مزرعه برای تثبیت و توسعه برنامه
در شبکه محلی )پس از مزرعه(:

اطالع رسانی عمومی نتایج در کشاورزان منطقه _
تدوین برنامه توسعه در قالب کشاورز به کشاورز در قالب شبکه مدرسه در مزرعه _
سازمان دهی و ثبت کشاورزان آموزش دیده در قالب تشّکل های رسمی _
طراحی برنامه پیگیری و اجرای نتایج در شبکه تابعی _
مستندسازی و ارزیابی _
روز مزرعه و ثبت نتایج و درس های آموخته شده _

12- تشریح گام ها در مراحل اجرایی استقرار مدرسه در مزرعه 

گام اول: سازمان دهی و بسترسازی اجرای مدرسه در مزرعه در سطح ذی نفعان: 

سـازمان دهی کارگروه راهبری فنی و اجرایی در سـطح ذی نفعان دولتی و غیردولتی  _
در سـازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت شهرستان

 تعیین گروه کاری محلی شامل هماهنگ کننده اجرایی محلی، محققان و متخصصان موضوعی، _
تسهیلگر و مروج مسئول پهنه در سطح مرکز دهستان و پهنه های تولیدی
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سـازمان دهی گروه های مستند سـازی، ارزیابی و نظارت و پشـتیبان برنامه در سـطح  _
دهستان مرکز 

طراحی و تعیین اولویت های موضوعی و محصولی و موقعیت اجرای مدرسه در مزرعه _
تعیین و تهیه تدارکات و ابزار و منابع اجرای برنامه مدرسه درمزرعه _

 نکتـه 1: تعداد جلسـات در ایـن مرحله   به ماهیت کار، منطقه، مهارت تسـهیلگر و
مانند این ها بستگی دارد و ممکن است تا سه جلسه ادامه داشته باشد.

نکته 2: ترکیب کارگروه ها و شرح وظایف بخش 12 )سازمان کار( تشریح شده است.

 گام  دوم: ورود به جامعه محلی، اعتمادسـازی و سـازمان دهی گروه کشاورزان
)سطح محلی(

ورود به جامعه محلی، اعتمادسازی و سازمان دهی مشارکتی در سطح کشاورزان _
تعییـن گـروه کاری کشـاورزان و سـازمان دهی هماهنگ کنندگان محلـی، گروه های  _

اصلی و تابعی کشـاورزان
تعیین محدوده های جغرافیایی سایت و موقعیت مزارع تحت پوشش برنامه در منطقه _
تعییـن محل مدرسـه )مزرعـه مرجع( و مـزارع  اصلی )15- 35مزرعـه( و زون بندی  _

محـدوده بـرای ایجاد گروه هـای تابعی از سـوی گروه
انتخاب هماهنگ کننده محلی)یک تا سه نفر( از بین کشاورزان تحت پوشش _
تعیین روز کاری و ساعت حضور گروه کاری در سایت اصلی _

نکتـه: تعـداد جلسـات در این مرحله بـه ماهیـت کار، منطقه، مهارت تسـهیلگر و 
ماننـد این هابسـتگی دارد و ممکـن اسـت تا چهار جلسـه ادامه داشـته باشـد.

گام سوم : ارزیابی سریع و  بررسی وضعیت و سطح بندی مزارع

ده گردی و بررسی های میدانی سیستمی _
ارزیابی سریع منطقه ای _
ارزیابی مشارکتی روستایی _
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بررسی های کلیدی، مطالعات موردی و برش ها و مقاطع _
تحلیل و دسته بندی و تهیه نقشه ها و عکس های مرتبط _
دسته بندی فّناوری و اطالعات محققان و کارشناسان در قالب فرم های تعیین فّناوری ها _
 طراحی نقشه های منطقه و مزرعه، طراحی نمودارهای جریانی ثبت جریان های منابع در مزارع، _

ثبت و تحلیل موضوعات مختلف، طراحی تقویم های زراعی و رتبه بندی ماتریسی
 در این مرحله، کشـاورزان عضو گروه کاری ثبت شـده مشـخصات و اطالعات مزرعه

هـر یـک از کشـاورزان عضـو گـروه را در قالب یک شناسـنامه مشـخص و هم شـکل با 
عالئـم و نمادهـا مشـخص می کنند. تسـهیلگر جـدول اطالعـات پایه و  نقشـه ها را در 

فـرم شناسـنامه سـایت ثبـت و درج می کند.

گام چهارم: برگزاری مالقات های منظم در مزرعه برای شناخت و تجزیه وتحلیل 
کشت بوم زراعی

اقدامـات ایـن مرحلـه از طریـق بـرش، تجزیه وتحلیـل، ثبـت و مستندسـازی و 
می شـود. انجـام  خـاص  موضوعـات  رتبه بنـدی 

 گام پنجـم: تعیین راه حل ها، اهـداف یادگیری و برنامه های اقدام بر اسـاس
نتایج مشاهدات مزرعه ای )تحلیل کشت بوم(

 با انجام فعالیت منظم تحلیل کشت بوم زراعی، اسکن و مونیتورینگ در مزرعه مرجع،
مـزارع اصلـی و تابعـی و انجـام ارزیابی مشـارکتی در گروه کاری، مسـائل و مشـکالت 
اصلـي همچـون موضوعـات خـاص تعیین می شـوند. گروه ایـن موضوعـات را تحلیل و 
کنـکاش کـرده، بـا تبـادل تجربیـات و تلفیق بـا دانش و اطالعـات جدیـد، راهکارهای 
 مدیریتـی آن هـا راتعییـن می کنـد و به صـورت عملـی در قالـب آزمایش هـای عملی و
 تیمارهای مزرعه ای بررسـی می کند. افزون بر موضوع اصلی، گاه گروه کاری موضوعات

 خـاص جدیـد دیگـری را نیـز در طـول فراینـد، بـا تجزیه و تحلیـل کشـت بوم تعیین و 
بررسی می کند. 
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جدول 3- برخی از عناوین و موضوعات مهم که حسب شرایط مزرعه، در مدرسه در مزرعه بررسی و تحلیل می  شوند

فنون  مهم اصالحیشاخص های و مولفه های مورد بررسی و تحلیلسرفصل اصلی

تلفیقـی  مدیریـت 
آب و خـاک و گیاه

تغذیه گیاهی 
حاصلخیزی خاک

تقویم زراعی
الگوی کشت

طبقه بندی محصوالت
مکان یابی

گونه ها 
طول دوره 
نیاز اولیه 

شکل منطقه 
ابعاد منطقه 

آستانه گیاهی
تبخیر سطحی

سهم تبخیر و تعرق گیاهی
رطوبت

EC
PH

درجه حرارت
تشعشع

باد
فواصل کاشت 

تراکم
بافت 

جنس 
بیولوژیک

کشت های مختلط
گون های پوششی 

خاک پوشه های )مالچ های( طبیعی
ضریب باز تاب تابش

تبخیر سطحی

دانش و تجربیات محلی در 
موضوع خاص

پتانسیل اکولوژیک در موضوع 
خاص

ارقام و گونه ها
خاک ورزي حفاظتی 

مدیریت تناوب و آیش
الگوی کاشت

مدیریت آبیاری  
مـدیریـت خاک  

مدیریت تغذیه و حاصلخیزی
مدیریت بهداشت 

مدیریت تلفیقی آفات 
ارقام و گونه ها 

روش های آبیاری
مدیریت برداشت 

مدیریت پس از برداشت 
آفات و بیماری ها 

برندسازی و استانداردسازی
ارتقای بهداشت حرفه ای

سازمادندهی تشکل های محلی
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فنون  مهم اصالحیشاخص های و مولفه های مورد بررسی و تحلیلسرفصل اصلی

مدیریت حفاظت 
از محصول

مونیتورینگ و پویایی شناسی آفات
کنترل زراعي

اقدامات بهداشتی
کنترل  بیولوژیکي

کنترل قانوني و قرنطینه
کنترل مکانیکي

مدیریت متوازن مواد غذایی
کنترل فیزیکي
مدیریت زمان
کنترل رفتاري
مدیریت محلی

کنترل بیولوژیکی علف های هرز
کنترل بیولوژیکی آفات

کنترل بیولوژیکی بیماری ها

بهداشت   ارتقای  
ارتقای  و  ای  حرفه 
سالمت  محصوالت

ماشین آالت،  ارتعاشات،  صدا،  شامل  فیزیکی  عوامل 
اشعه های مادون قرمز و ماورا بنفش 

ــپری،  ــواد اس ــموم، م ــامل س ــیمیایی ش ــل ش  عوام
آفت کش ها، علف کش ها 

 عوامل مکانیکی و ارگونومیکی: شامل ابزار نامناسب، 
وضعیت نامناسب بدن 

عوامل بیولوژیکی شامل تماس با حیوانات، آالینده های 
بیولوژیکی، انگل ها، باکتری ها، ویروس ها 

عوامل روانی شامل استرس و فشارهای روانی، خستگی 

مدیریت حفظ 
محیط زیست

وضعیت بهبود و احیای تنوع زیستی در کل سیستم  
اقدام برای ارتقای چرخه ای بیولوژیک خاک

اقدام برای حفظ حاصلخیزی پایدار خاک
کاربرد منابع تجدیدناپذیر در کشاورزی 
کاربرد منابع تجدیدناپذیر درکشاورزی 

فرسایش 
کیفیت  

مدیریت ضایعات کشاورزی 
گونه ها و ارقام مهاجم 

کاربرد مواد و نهاده های تراریخته 
کیفیت بهره بردرای از منابع طبیعی در واحد تولیدی 

ادامه جدول 3- برخی از عناوین و موضوعات مهم که حسب شرایط مزرعه، در مدرسه در مزرعه بررسی و تحلیل می  شوند
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گام ششـم: ارتقـای مهارت کشـاورزان برای اسـتقرار راهکارهـا و فّناوری 
در سـطح مـزارع در گام قبل

 روش هـای ترویجـی ارتقـای مهـارت و یادگیـری تجربـی در شـرایط مزرعـه ای بـا  _
طراحـی برنامه هـای مالقـات هفتگـی یـا دوهفتگـی

 سطح بندی و مستندسازی دانش بومی و تجربیات محلی در مدیریت موضوع  _
 تحقیقات مشارکتی و پژوهش های مزرعه ای کشاورزمدار  _
 روش های توسعه مشارکتی فّناوری  _
 روش های ترویج و توسعه فّناوری _
 استقرار فنون با روش اسکن و مونیتورینگ  _
 تحقیقات کشاورزمدار، آزمایش ها و مطالعات گروهی  _
 مزارع الگویی سطح بندی شده و روز مزرعه کشاورزان _

 در ایـن مرحلـه، بـر اسـاس ماهیـت موضوعات خـاص، روش هـای مختلفـی برای 
 توانمندسـازی کشاورزان و توسـعه فّناوری در قالب نظام کلی تحقیق- ترویج – توسعه

عملیاتـی می شـوند کـه عبارت انـد از: طراحـي مطالعـات، طراحی پیش نویـس مطالعه 
مزرعـه، طراحـی فعالیت های تحقیقـات مزرعه ای کشـاورزمدار، سـازمان دهی تیم های 
مطالعاتـی، طراحـی پالت هـای تحقیقاتـی، تیمارهـای مشـارکتی مقایسـه ای، توسـعه 
مشـارکتی فّنـاوری، مـزارع تحقیقـی مشـارکتی، مـزارع الگویـی و مانند آن هـا، فرایند 
معرفـی و انطبـاق و تلفیـق فّنـاوری )دانـش و تجربـه بومـی( د مدیریـت تولیـد در 

برنامه  موضـوع 

گام هفتم: طراحی برنامه های پس  از مزرعه

مستندسازی فرایندی و اثربخشی فعالیت ها از سوی گروه کاری و تسهیلگر _
سازمان دهی تشّکل محلی از گروه کشاورزان برای توسعه برنامه  _
طراحی گروه های مطالعات و تقسیم وظایف در تشّکل محلی _
سازمان دهی گروه های تابعی برای توسعه نتایج ازطریق کشاورز به کشاورز _
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مستند سازی نتایج روز مزرعه،کارگاه هاي ارزیابی مشارکتی _
طراحی فعالیت های مربوط به بازاریابی _
طراحی مطالعات برای شروع فصل جدید از سوی گروه _
بررسی اثربخشی مدیریت در واحدهای اعضا  _
تحلیل اقتصادی فعالیت های مزرعه ای  _
بررسی نتایج مدیریت مزرعه در موضوعات خاص  _
طرح برنامه توسعه  _

13- سازمان کار راهبری و پیاده سازی مدرسه در مزرعه

1- تشـکیل کمیتـه راهبری: کمیته راهبری اسـتان به ریاسـت رئیس سـازمان 
 جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران هماهنگی ترویج، زراعت، باغبانی، امور دام،

حفـظ نباتـات، آب وخـاک، مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و 
سـایر واحدهـای مرتبط درسـطح اسـتان، بـه اضافـه نماینده کانـون کشـاورزان خبره 
اسـتان و نماینده شـرکت های خدمات مشـاوره ای، فنی و مهندس کشـاورزی تشـکیل 
می شـود. هـدف از تشـکیل ایـن کمیتـه انجـام هماهنگی هـای الزم بیـن واحدهـای 
ذی ربـط، به منظـور دسـتیابی به یک پیوسـتگی عملیاتـی معطوف به اهداف مشـترک 
در فعالیت هـا و برنامه هـا، بـرای حصـول بـه اهـداف کّمـی و کیفـی طـرح در اسـتان 

اسـت. وظایـف ایـن کمیتـه می توانـد بـه مدیریـت ترویج اسـتان محول شـود.
رئیـس  سـوی  از  بـرای هماهنگ کننده برنامـه  و صدورحکـم  تعییـن   -2

سـازمان یـا مدیـر تـروج جهـاد کشـاورزی اسـتان.
 3-تعیین و معرفی تیم  اجرایی و متخصصان فنی به پیشنهاد هماهنگ کننده و

ابالغ ریاست سازمان یا مدیر ترویج استان.
 4-انتخاب تسـهیلگر اصلی )متخصص در مدرسه در مزرعه( برای راهبری

سـایت های مرجـع اسـتان کـه زیرنظـر هماهنگ کننـده طـرح، پیگیـر اجرای سـایت ها 
در سـطح اسـتان باشد.
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5- ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحقیقاتی، اجرایی و ترویجی و آموزشی 
 به منظور مشـارکت و حمایت از اجرای طرح از سـوی تسهیلگر اصلی و  هماهنگ کننده
 طرح. منظور از هماهنگی فرایندی است که طی آن، پیوستگی عملیاتی در فعالیت های
 معطـوف بـه اهداف مشـترک در برنامه های توسـعه ای بخش کشـاورزی ایجاد شـده و

از موازی کاری هـا، دوباره کاری هـا و امـور متناقـض جلوگیـری کـرده و موجـب ایجـاد 
رابطـه کمال گـرا بیـن فعالیت هـا و اقدامات شـود. در اجـرای این طرح ها نیـز به منظور 
 ایجـاد هماهنگـی الزم، در کمیتـه هماهنگی اسـتان دربـاره نقش و وظیفـه هر یک از
 مدیریت های ذی ربط در سازمان جهاد کشاورزی استان و واحدهای تابعه در شهرستان ها و
 حمایت های  ضروری برای این طرح ها، بحث شـده و سـپس هر یک معین می شـوند؛

درنتیجـه، انتظـار مـی رود به جـای انجام امـور مـوازی، فعالیت های واحدهـای مختلف 
سـبب هم افزائی شـود.

 6- بررسـی و تعیین دسـتورالعمل و توصیه های فنی به تفکیک محصوالت و
 موضوعات مدنظر )دستورالعمل فنی اجراشده در سایت، مشتمل بر یافته های تحقیقاتی،
 توصیه های فنی طرح های زیربخش های اجرایی، تجارب کشـاورزان خبره و نمونه است
 که باید پس از بررسـی شـرایط تولید محصول یا موضوع در منطقه، با همکاری ترویج،

تحقیقات و زیربخش اجرایی مربوطه تنظیم  شود(. 
 7- صدورحکم برای مدیر جهادکشاورزی شهرستان در سمت رئیس کمیته اجرایی

طرح در شهرستان مربوطه.
8- تشـکیل کمیتـه اجرایی طرح با ریاسـت مدیـر شهرسـتان و دبیری رئیس 
اداره ترویـج و عضویـت روسـای واحدهـای اجرایـی، تحقیقاتـی، اداره ترویـج، روسـای 
مراکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان درگیـر طـرح، نماینـده شهرسـتانی شـرکت های 
خدمـات فنـی مهندسـی و نماینده خبـرگان شهرسـتان. هدف از تشـکیل این کمیته، 
هدایـت هماهنـگ و منسـجم عملیـات طـرح و اسـتفاده از همـه  توانایی هـای موجود 

بـرای دسـتیابی بـه اهداف پیش بینی شـده اسـت.
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9- تعیین و معرفی مسئول اجرایی طرح در شهرستان: مدیر جهاد کشاورزی 
 شهرسـتان رئیس اداره ترویج یا یکی از کارشناسـان مجرب شهرسـتان را که شناخت و

تجربـه کافـی از ترویـج و مسـائل فنی کشـاورزی  دارد، در مقام مسـئول پیگیری طرح 
در شهرسـتان معرفـی می کند.

 10- تشـکیل کمیته برنامه ریزی منطقه ای در مرکز جهاد کشاورزی دهستان:
سازمان کار محلی در مرکز دهستان

فراینـد برنامه ریـزي منطقـه ای را در قالـب یـک پـروژه طراحـی و اجـرا می کنـد. 
مرجـع دهسـتان در ایـن سـاختار، مسـئولیت سـازمان دهی و راهبـری ایـن سـاختار 
را در دو سـطح مرکـز دهسـتان و پهنه هـای ترویجـی، بـا به کارگیـری و فعال سـازی 
ارکان پهنـه ازجملـه محقـق معیـن، کارشناسـان موضوعـی، مروجان مسـئول پهنه و 
کشـاورزان مرجع و تسـهیلگر سـایت برعهده دارد. بر اسـاس ایفای نقش تسـهیلگری، 
فراینـد آماده سـازي نهاده هـا )سـرمایه، نیـروي کار و فنـاوری(، وجـود طیـف زمانـي 
مشـخص بـراي اجـراي فعالیت هـا و تولیـد بـرون داد )نتایـج( بـراي دسـتیابي بـه یک 
هـدف عینـي از پیش تعیین شـده یـا مقصد پـروژه و هدف توسـعه اي مطلـوب، در قالب 
برنامـه کار هـر پهنـه تدویـن شـده و بـا تطبیق بـر شـاخص های اکوسیسـتم و اهداف 
باالدسـتی، اعتباربخشـی و اجرایـی می شـود. بـا به کارگیـری ایـن مدل، منابـع محلی 
درون پهنـه شناسـایی شـده و بـا تلفیـق و بهره بـرداری از دو دسـته منابـع  بیرونـی و 
درونـی پهنه هـای ترویجـی، فراینـد توسـعه پهنـه مبتنـی بـر سـازمان کار اجتماعـی 

پیگیری می شـود.  محلـی 
11- تشـکیل سـازمان کار محلی در سـطح روسـتا )هماهنگ کننده محلی، 
گروه کشـاورزان مدرسـه در مزرعه، کشاورزان تابعی، تسـهیلگر سایت، هماهنگ کننده 

اجرایـی و کارشناسـان موضوعی محلی و مجـری محلی برنامه(
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جدول 4- شرح وظایف و مسئولیت های ذی نفعان در اجرای سایت های ترویجی با رویکرد مدرسه در مزرعه 

شهرستان واستانستاد ملیزیربخش
مرکز دهستان

ترویج

اجرایـي  سیاسـت هاي  -تعییـن 
و  آموزشـي  و  ترویجـي  برنامه هـاي 
دسـتورالعمل ها. ابـالغ  و  تدویـن 
 - هماهنگی هـای الزم بـا زیربخش هـای

 اجرایـی و تحقیقاتی برای مشـارکت و 
حمایت از اجـرای طرح.

 - تعییـن کارشناسـان معین اسـتان ها
و  پیگیـری  هماهنگـی،  به منظـور 

طـرح.  اجـرای  بـر  نظـارت 
و  ملـی  نشسـت های  تشـکیل   -
مشـورتی. توجیهـی،  منطقـه ای 

- هدایت، نظارت و ارزشـیابی مسـتمر 
طرح در سـطح کشـور

 - پیگیـری تأمین نیازهای انگیزشـی و
ایجـاد مشـوق ها بـرای کلیه همـکاران 

ح طر
 - سیاسـتگذاري و برنامه ریـزي بـراي

پشـتیباني و تجهیـز شـبکه ترویـج در 
اجـرای طرح راسـتاي 

ویـژه فنـي  کارگروه هـای  تشـکیل   - 
و زیربخش هـا  از  یـک  هـر   بـرای 

حتی االمکان محصوالت و موضوعات
کلیـه  بـه  توجیهـی  آموزش هـای   -
 دسـت اندرکاران طـرح در سـطح معاونت

معاونت هـا،  سـایر  و  ترویـج  و   آمـوزش 
سـازمان ها و مؤسسـات تحقیقاتـی ذیربط 
 پیـش از آغـاز طـرح بـا ارائـه گواهینامـه

رسمی در قالب آموزش کارکنان

کمیتـه  تشـکیل  -پیگیـری 
اسـتان  هماهنگـی 

توجیهـی جلسـات  برگـزاری   - 
طرح برای کلیه دست اندرکاران 

 - ایجـاد هماهنگی بیـن واحدهای
تحقیقاتی، ترویجی و اجرائی

- نظـارت و ارزشـیابی طـرح بـا 
و  اجرائـی  واحدهـای  همـکاری 

تـی تحقیقا
- تهیـه گـزارش نهایی و ارسـال 

آن به سـتاد
نیازهـای  تأمیـن  پیگیـری   -
مشـوق ها  ایجـاد  و  انگیزشـی 
طـرح همـکاران  کلیـه  بـرای 

- تأمین بخشی از اعتبار
 - ارائـه آمـوزش به کلیـه ذیربطان

ارائـه  بـا  اسـتان  در   طـرح 
گواهینامه رسمی

 - ارائـه آموزش هـای تخصصی و
 مدیریتـی به شـرکت های خدمات

مشاوره ای
- آموزش روش های تسهیلگر

-پیگیـری تشـکیل کمیتـه 
اجرایـی طـرح 

 - تشـکیل نشسـت هم اندیشی
مجریـان  توجیـه  بـرای 
توسـط  دهسـتان  سـطوح 
شهرسـتان. ترویـج  اداره 
هدایـت و  راهنمایـي   - 
 مسـئولین مراکز جهاد کشاورزي

طـرح  حـوزه  در  دهسـتان 
ترویـج  اداره  توسـط 

- تدوین برنامه عملیاتی
و  نظـارت  در  مشـارکت   -
ارزشـیابي مسـتمر از اجراي 
در  عملیاتـي  برنامه هـاي 

دهسـتان. مراکـز  سـطوح 
- ارائـه گزارش هـاي ادواري 
 منظـم از پیشـرفت اجرایـي

طرح به ستاد استان
الزم  آموزش هـای  ارائـه   -
بـه اعضـای کمیتـه اجرایی 
و سـایر عوامل شهرسـتان با 

ارائـه گواهینامه رسـمی 
روش هـای  آمـوزش   -
مجریـان بـه  تسـهیلگری 
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شهرستان واستانستاد ملیزیربخش
مرکز دهستان

معاونت ها و 
مدیریت های 

اجرایی

محصولـی  اولویت هـای  تعییـن   -
اجرایـی اهـداف  اعـالم  و  موضوعـی 
- تدوین و ارائه سیاست هاي زیر بخش 
- ارائه اهداف کمي وکیفي زیر بخش 

- ارائه پروژه هاي ملي و طرح هاي مشترک 
- تعییـن سیاسـت ها و اقدامات حمایتي 

موردنیاز 
به موقـع  تأمیـن  بـراي  برنامه ریـزي   -
امکانـات حمایتـي و نهـاده اي موردنیـاز 

تولیـد محصـوالت کشـاورزي 
- سیاسـتگذاري بـراي پشـتیباني فنـي 
فعالیت هـاي  از  حمایتـي  و  تخصصـي 
در  تحقیقاتـي  و  آموزشـي  ترویجـي 
توسـعه اي  برنامه هـاي  چارچـوب 

محصولـي  موضوعـي 
اعتبـارات  تخصیـص  و  تأمیـن   -
پیش بینـی شـده طرح هـای اجرائـی که 

می شـوند  عملیاتـی  سـایت ها  در 

- تعییـن اولویت هـای محصولی و 
موضوعـی و اعـالم اهـداف اجرائی 

به تفکیک شهرسـتان 
- تأمیـن نهاده هـا و امکانات مورد 

نیـاز و پیش بینی شـده طرح ها 
واحدهـای  بـر  فنـی  نظـارت   -
در  کارشناسـان  توسـط  الگوئـی 

شهرسـتان و  اسـتان  سـطوح 
- همـکاری در ارزشـیابی پایانـی 

برنامه هـا. 
اعتبـارات  تخصیـص  و  تأمیـن   -
 پیش بینی شـده طرح هـای اجرائی

که در سایت ها عملیاتی می شوند 
- اعالم نیازهای آموزشی پرسنل

نیازهـای  تأمیـن  در  - همـکاری 
انگیزشـی و ایجاد مشـوق ها برای 

کلیـه همـکاران طرح

 - تعیین اولویت های محصولی و
اهداف  اعالم  و  موضوعی 

اجرائی به تفکیک دهستان 
و  بررسـي  در  همـکاری   -
تطبیـق توصیه هـاي فنـي با 

شهرسـتان  شـرایط 
مجریان از  فني  حمایت   - 
کارشناسان اعزام  با   دهستان 

موضوعي
و  نظـارت  در  مشـارکت   -
ارزشـیابي مسـتمر از اجراي 
در  عملیاتـي  برنامه هـاي 

دهسـتان  مراکـز  سـطوح 

تحقیقات

اساس  بر  تحقیقاتی  اولویت های  تعیین   -
نیاز سنجی

- تعیین محقق معین برای هر طرح و پروژه
- پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی ترویج

- ایجاد انگیزه برای محققین همکار طرح ها

تحقیقـات  بخـش  هماهنگـی   -
اسـتان  ترویـج  و  ملـی 

تحقیقاتـی  یافته هـای  ارائـه   -
دسـت اندرکاران  و  مروجـان  بـه 

طـرح  اجرائـی 
- همکاری در کارگروه نظارتی 

- معرفی محقق همکار طرح 

 - همکاری در ایجاد سایت های
الگویی

- نظارت بر اجرای طرح های 
تحقیقی ترویجی در سایت ها
 - بررسي و تطبیق توصیه هاي

فني با شرایط شهرستان 

آموزش

در  طـرح  دسـت اندرکاران  آمـوزش   -
سـطح معاونـت آموزش و ترویج و سـایر 
مؤسسـات  و  سـازمان ها  معاونت هـا، 
تحقیقاتـی ذیربـط پیـش از آغـاز طـرح 
قالـب  ارائـه گواهینامـه رسـمی در  بـا 

کارکنـان آمـوزش 

 - ارائه آمـوزش به کلیه ذی ربطان
 طرح در اسـتان  با ارائه گواهینامه

رسمی
تخصصـی  آموزش هـای  ارائـه   -
شـرکت های  بـه  مدیریتـی  و 

مشـاوره ای خدمـات 
- آموزش روش های تسهیلگری

ارائـه آمـوزش هـای الزم   -
بـه اعضـای کمیتـه اجرایـی 
و سـایر عوامل شهرسـتان با 

ارائـه گواهینامـه رسـمی 
روش هـای  آمـوزش   -
مجریـان  بـه  تسـهیلگری 

شرکت های 
مجری طرح 
)در صورت 
کارسپاری(

- تکمیل فرم های اطالعات و برنامه ریزی سایت 
- برگزاری جلسات، کارگاه های آموزشی، نیازسنجی، ارزیابی و برنامه ریزی

- پیاده سازی برنامه اسکن و مونیتورینگ در مزارع 
- مشارکت در سازماندهی و تعیین مزارع و کشاورزان مرجع / اصلی / تابعی 

- استقرار برنامه های توسعه فناوری 
- مستندسازی و ثبت فرایند 

- سازماندهی گروه های کاری عملیاتی 
- سنجش علمی نتایج اجرای طرح در واحدهای الگویی و تابعه بر اساس قرارداد مربوطه

ادامه جدول 4- شرح وظایف و مسئولیت های ذی نفعان در اجرای سایت های ترویجی با رویکرد مدرسه در مزرعه
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14- منابع اعتباری، بودجه و هزینه ها 

یکـی از مهم تریـن ابزارهای پایداری برنامه، تلفیق آن در برنامه های بخشـی اسـت؛ 
ازایـن رو، بـا توجـه به این مهـم، گروه کشـاورزان باید افـزون بر تأمین سـهم اعتباری، 
هزینه هـای برنامـه را از محـل اعتبـارات سیسـتم تأمیـن کـرده و سـهم اعتبـاری هـر 
یـک از دسـتگاه های اجرایـی ذیربـط در بودجـه را در نظـر بگیرند. هزینه ها بر اسـاس 
موضـوع و محصـول کاری متفـاوت اسـت، امـا هزینه هـای کلی اجرای یک مدرسـه در 

مزرعـه شـامل مـوارد مندرج در جدول )5( اسـت:

جدول 5- هزینه های کلی اجرای یک مدرسه در مزرعه

درصد هزینه ها شرح موضوعردیف
5سازماندهی، طراحی، نقشه ها و ارزیابی ها 1
15آزمایش ها و سنجش ها2
20توسعه فنون و پژوهش های مزرعه ای 4
5مستندسازی فعالیت ها5
10کارگاه ها و جلسات آموزشی6
15خدمات لجستیک، پذیرایی و فعال سازی8
15هزینه ابزار و تجهیزات، نهاده ها و فناوری ها9
15حق الزحمه نیروی انسانی و مشاوران10

15- مستندسازی، نظارت و ارزشیابی 

 فرایند ارزشـیابی در سـطح داخلی را گروه کاری با تأکید بر ارزشـیابی مشـارکتی و
ارزیابـی اثربخشـی انجـام داده و ارزشـیابی در سـطح بیرونی برنامه نیـز در چهارچوبی 
مشـخص و از طریـق سـامانه مستندسـازی با محتـوای گزارش نویسـی، گزارش گیری، 
ثبـت گزارش هـای دریافتـی، دسـته بندی، تحلیـل، ثبت و آرشـیو گزارش هـای فنی و 

فراینـدی در یـک چارچوب مشـخص انجام می شـود.






