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 اهـداف و مأموریت هـای ترویـج کشـاورزی، ازطریـق فرآیندهـای ارتبـاط 
اثربخـش محقق می شـوند که ابـزار برقراری ایـن ارتباط »روش هـای ترویجی« 
اسـت؛ بنابرایـن، یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشـی نظـام ترویج، توانایی 
آن در انتخـاب و به کارگیـري مناسـب روش هـاي ترویجـی اسـت. روش هـای 
ترویجـی بـه همـه فعالیت هـا و فنونی گفته می شـود کـه مروجان بـرای ارتباط 
بـا مخاطبـان خود بـه کار می بندند . درمجمـوع، روش های ترویجـی را می توان 
در سـه گـروه انفـرادی، گروهی و انبوهی دسـته بندی کـرد. در نظام های ترویج 
کشـاورزی دنیـا و کشـور مـا از دیربـاز، طیف گسـترده ای از این روش هـا به کار 
رفته انـد کـه به تدریـج و به فراخور نیازها و شـرایط جدید، دسـتخوش تغییراتی 
ازنظـر بُـروز روش هـای جدیـد و اهمیـت نسـبی آن هـا شـده اند؛ به طوری که از 
اهمیـت برخـی از روش هـا کاسـته شـده اسـت و برخـی از روش هـای نوین نیز 

طراحـی و مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند.  
روش هـای انفـرادی شـامل برقراري ارتباطی مسـتقیم و دوسـویه بین مروج 
و بهره بـردار اسـت به نحـوي  کـه بتواننـد منحصـراً بـا یکدیگـر تفهیـم و تفاهـم 
کننـد. ازجملـه روش هـای انفـرادی می تـوان بـه مالقـات در خانـه و مزرعـه، 
مالقـات در اداره ترویـج، تماس هـای غیررسـمی، ارتبـاط تلفنی و ایمیل اشـاره 
کـرد کـه نظـر بـه توسـعه فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات، امروزه اسـتفاده 
از شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش هـا افـزوده شـده اسـت. در رو ش های 
گروهـی، مـروج در ارتبـاط بـا گروهـي از بهره بـرداران قـرار دارد و مي توانـد 
هم زمـان بـه تعـداد بیشـتري از آن هـا دسترسـي یابـد. ازجملـه ایـن روش هـا 
بازدیـد ترویجـی،  نتیجـه ای، روز مزرعـه،  می تـوان نمایش هـای طریقـه ای و 
بـرد.  نـام  را  ترویجـی  و کارگاه  ترویجـی  الگویـی، جشـنواره های  سـایت های 
روش هـاي انبوهـي )جمعـي( نیـز دربرگیرنـده تمامـي ابزارهایـی اسـت که در 

پیشگفتار  �
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آن هـا یـک وسـیله ارتباط جمعـی مثل رادیـو، تلویزیـون، فیلم، روزنامـه، مجله، 
نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و ماننـد این هـا بـه کار مـی رود و منبـع پیـام را قادر 

مي سـازد تـا بـا جمعیتـي زیـاد ارتبـاط برقرار سـازد. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی معاونـت آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی، روش هـای ترویجـی به طـور مسـتمر پایـش و ارزیابـی می شـوند و 
افـزون بـر بازبینی دسـتورالعمل های موجود، سـعی می شـود به فراخور شـرایط 
و نیازهـای جدیـد، روش هـای نویـن معرفـی شـده و دسـتورالعمل های مربوطه 
تدویـن شـوند و در اختیـار همـکاران ترویج قـرار  گیرنـد. دسـتورالعمل حاضر، 
آخرین نسـخه بازنگری شـده اسـت که خواهشـمند اسـت ضمن مطالعه دقیق، 
از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی بهـره  گرفته شـود. همکاران شـما در این 
دفتـر آمـاده پذیـرش هرگونـه نظـر، انتقاد و پیشـنهاد بـرای اصـالح، تکمیل و 

بهبـود ایـن دسـتورالعمل  در نسـخه های آتی هسـتند.
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مقدمه
نتایـج مطالعـات درزمینـه مدیریت آمـوزش و فرایند یادگیری حاکی از آن اسـت که 
بیـش از 75 درصـد یادگیـری انسـان از طریق حـس بینایی حاصل میشـود. این میزان 
برای حسهای شـنوایی، المسـه، بویایی و چشـایی به ترتیب 13، 6، 3 و 3 درصد اسـت؛ 
بنابرایـن، میتـوان گفـت حس بینایی و شـنوایی بیشـترین نقـش را در یادگیـری افراد 
دارنـد. از ایـن موضـوع میتـوان نتیجه گرفـت که روشهای سـمعی و بصری بیشـترین 
اثربخشـی را در آمـوزش دارنـد. در میـان روشهـای ارائه شـده، روشهـای نمایشـی 
میتواننـد کارایـی و اثربخشـی فعالیتهـای ترویجـی را تـا حـد بسـیار زیـادی افزایـش 
دهنـد. واحدهـای نمایشـی باعـث می شـوند بهره بـرداران، فناوری هـا یا شـیوه های نو را 
در شـرایط مزرعـه و به طـور مسـتقیم مشـاهده کننـد و ازکارایـی آن ها اطمینـان یابند. 
ایجـاد واحدهای نمایشـی یکـی از متعارفترین روش های ترویج کشـاورزی اسـت که از 
سـالهای پیش اسـتفاده شـده اسـت و نتایـج جالب توجهـی را در پذیـرش نوآوریهای 

جدیـد در بیـن بهره بـرداران به همراه داشـته اسـت. 

تعریف
از زیربخش هـای  بهره بـرداری در یکـی  یـا  تولیـدی  نمایشـی، یـک واحـد  واحـد 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی تحـت مدیریـت بهره برداران اسـت کـه فعالیت هـای جاری 
در آن، از نظـر معیارهـا و شـاخص های کّمـی و کیفـی بـا یافته هـای علمـی و پژوهشـی 
منطبـق اسـت و بـا اسـتفاده از نمایش طریقـه ای )روش هـای به کارگیری علـوم یا فنون 
جدیـد( یـا نمایـش نتیجـه ای )نشـان دادن نتایج یک یا چنـد یافته یا توصیـه علمی( به 

سـایر بهره بـرداران معرفـی می شـود. 
بایـد دقـت داشـت کـه واحدهای نمایشـی محل آزمـون یا تاییـد فناوری یـا عملیات 
کشـاورزی نیسـتند و اگـر هـدف تحقیـق روی فنـاوری یـا عملیـات مدنظر اسـت، واحد 
نمایشـی روش مناسـبی نیسـت. در واقع، آن دسـته از یافته های تحقیقاتی در واحدهای 
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نمایشـی بـه نمایـش در می آینـد کـه در آزمـون طرح هـای تحقیقـی - ترویجـی موفـق 
بوده انـد؛ و سـازگاری و کارایـی خـود را در شـرایط مزارع کشـاورزان به اثبات رسـانده اند 
و بـرای ترویـج و توسـعه نتایـج چنیـن یافته هایـی، در قالـب واحدهـای نمایشـی اقـدام 

می شـود.

اهداف 

هدف کلی:

امکان سنجی کاربرد دستاوردهای تحقیقاتی تاییدشده در شرایط واحدهای تولیدی  _
بهره برداران بخش کشاورزی

آشنایی بهره برداران گروه هدف با دستاوردهای جدید تحقیقاتی _

اهداف اختصاصی

 فراهم آوردن شرایط به منظور ارزیابی روش  ها یا فناوری های جدید برای کشاورزان _
نمایش آثار اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی دستاوردهای جدید در شرایط واقعی  _

بهره بردار
معرفی مزایای نسبی دستاوردهای جدید نسبت به موارد متداول یا معمول _
جلب مشارکت فعال و تعامل بهره برداران، کارشناسان اجرایی، محققان و مروجان _

دست اندرکاران و مخاطبان 

بهرهبرداران عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی _
مروجان مسئول پهنه و کارشناسان موضوعي _
مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی _
اعضا یا ارکان تشّکل های کشاورزی _
پژوهشـگران کشـاورزی و منابـع طبیعـی )به ویـژه محققانی کـه یافته ارائه شـده از  _

طرح های تحقیقاتی ایشـان اسـتخراج شـده اسـت و محققـان معین(.
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انواع روش های نمایشی
روی هم رفتـه در واحدهـای نمایشـی، طریقـه انجـام عملیـات یـا نتیجـه آن هـا برای 
مخاطبـان نمایـش داده می شـود که آن هـا را به ترتیـب »نمایش طریقـه ای« و »نمایش 

می نامند.  نتیجـه ای«  

الف( نمایش طریقهای 

بـرای انجـام هـر فعالیتـی، فراینـدی وجـود دارد که اجرای آن، رسـیدن بـه هدف را 
تضمیـن می  کنـد. نمایـش طریقـه ای یکی از شـیوه های ترویجی اسـت که بـر چگونگی 
انجـام یـک عمـل  توجـه و تمرکـز دارد. این روش گروهـی، در طول یک یا دو سـاعت و 
بـرای آمـوزش مهارت خاصی به صـورت گام به گام انجام میشـود و یک روش مشـارکتی 
بـرای یادگیـری ازطریـق عمـل اسـت. در این شـیوه، یک مـروج / کارشـناس و گروهی 
از کشـاورزان حضـور دارنـد و ازجملـه روشهـای به نسـبت کم هزینـه بـا اثربخشـی باال 
اسـت. نمایـش طریقـه ای به ویـژه در مرحلـه ترغیب کشـاورزان برای پذیرش و اسـتفاده 
از فناوریهـا یـا روشهـای نویـن کشـاورزی بسـیار موثـر اسـت. نمایـش طریقـهای بـا 
راهنمایـی مـددکار ترویجـی، مـروج وکارشـناس، به تنهایـی یا بـا مشـارکت بهره برداران 

می  شـود.  اجرا 
نحوه برنامه ریزی و اجرای نمایش طریقه ای: 

1- مسئله و موضوعی که قرار است مورد توجه قرار گیرد مشخص شود.
2- مهارت هایی که باید آموزش داده شوند، تعیین شوند. 

3- اطالعات الزم درباره مهارت مدنظر گردآوری شده و به طور کامل بررسی و 
تحلیل شوند.

4- سـعی بـر آن باشـد تـا مخاطبـان برنامـه در فراینـد برنامه ریـزی و ارائـه نمایش، 
مشـارکت فعال داشـته باشـند.

5- تمهیدات الزم برای برگزاری نمایش تدارک دیده شوند.
6- چگونگی اجرای نمایش به صورت گام به گام تدوین شود.
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7- برنامـه نمایـش بـرای اجـرا، در مناسـبترین زمـان و مـکان ازنظـر مخاطبـان 
شـود.  تدوین 

8- محـل حضـار طـوری طراحی شـود که هر یـک از آنـان بتوانند به وضـوح نمایش 
را ببینند، صداها را بشـنوند و تعامل مناسـبی با یکدیگر داشـته باشـند.

9- نمایـش بـا تشـریح دالیل اهمیـت روش جدید به نمایـش درآمده و نتایـج پایانی 
برنامه معرفی شـود.

10- بـه پرسـش های مخاطبـان در طـول نمایـش و پایـان آن پاسـخ داده شـود و 
درصـورت نیـاز، مراحـل مبهم تـر و مشـکل تر تکـرار شـوند.

11- حضار به استفاده از روش جدید توصیه شده، ترغیب شوند.
12- اهمیـت یادگیـری »مهـارت جدیـد« و مراحـل انجـام و ملزومـات و ادوات الزم 

بیان شـود.
13- مستندسازی فعالیت ها انجام و گزارشی تهیه شود.

پیگیریهای بعدی:

1. بـرای بررسـی نقـاط ضعـف و قـوت اجـرای نمایش ترویجـی، الزم اسـت در حین 
اجـرای برنامه و پس از آن، یک »ارزشـیابی« دقیق انجام شـود. در ایـن زمینه، همکاران 
مدیریـت هماهنگـی ترویج کشـاورزی اسـتان یا ادارات ترویج شهرسـتان باید مشـارکت 

فعال داشـته باشند.
2. پـس از اتمـام نمایـش، از واحدهای بهره برداری اعضای حاضـر در برنامه که عالقه 
بیشـتری  بـه موضـوع داشـتند، بازدیـد شـود و بـا پیگیـری و نظـارت الزم، توصیه های 

مرتبط ارائه شـود.

فرایند اجرای نمایش طریقهای 

 نمایـش طریقـه ای را می تـوان در قالـب چهـار مرحلـه زیـر اجرا کـرد کـه در ادامه، 
ایـن مراحـل همـراه بـا اقدامـات الزم در هر مرحلـه، ارائه شـده اند:

مرحله اول: جمع آوری و بررسی آخرین اطالعات
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مرحله دوم: تهیه طرح تفضیلی و برنامه ریزی
- مشخص کردن موضوع نمایش و تدوین منطقی آن در گام های عملیاتی کوچک تر

- تهیه لیست مواد، تجهیزات و ملزومات ضروری و برنامه ریزی برای تهیه آن ها
- اطمینان از اجرای صحیح و ماهرانه نمایش

مرحله سوم: اجرای نمایش
- خوش آمدگویی به حضار

- معرفی نمایشگران
- تبیین موضوع و ارتباط آن با مسئله و مشکل کشاورزان حاضر در نمایش

- اجرای مرحله به مرحله نمایش و ایجاد فرصت الزم برای مشارکت حضار
- اطمینان یافتن از مشاهده دقیق حضار و شنیدن کامل توضیحات

- تاکید بر نکات کلیدی و بیان دلیل اهمیت آن ها
- تشویق حضار به مشارکت و سوال کردن در هر مرحله 

- جلب مشارکت حضار برای اجرای فعالیت ها به صورت تمرین علمی
- تکرار مهارت های آموزش داده شده

مرحله چهارم: پیگیری
-  به منظـور تهیـه گـزارش، ارزشـیابی و انجـام پیگیری هـای الزم، اطالعـات مربوط 
بـه اقدامـات انجام شـده، مشـخصات بهره بـرداران و مسـائل و مشـکالت مهمی کـه آنان 

مطـرح می کننـد، ثبت شـود.

ب( نمایش نتیجهای

ایـن روش بـرای نشـان دادن نتایج حاصـل از به کارگیری یک فنـاوري / روش خاص 
)ماننـد اسـتفاده از روش مدیریـت تلفیفـی آفـات( در طـی یـک فصـل زراعـی بـه کار 
مـی رود. ایـن روش ممکـن اسـت در مزرعه یک کشـاورز و بـا حضور دیگران اجرا شـده 
یـا هم زمـان در مـزارع تعـدادي از کشـاورزان اجـرا شـود. اگرچـه می تـوان در مراحـل 
مختلـف از ایـن روش اسـتفاده کرد ولـی هنگام برداشـت محصول، زمان مناسـبی برای 
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نمایـش نتیجـه ای در مزارع کشـاورزان اسـت. بر اسـاس دسـتورالعمل ترویج کشـاورزی 
بـرای کارگـزاران ترویـج فائـو 2019، نمایش نتیجـهای را میتوان در یکـی از قالب های 

زیـر اجـرا کرد:
1- نمایش نتیجهای با حضور گروههای کشاورزان

فنـاوری  یـک  به کارگیـری  نتیجـه  دادن  نشـان  بـرای  روشـی  نتیجـهای  نمایـش 
خـاص ماننـد معرفـی یـک رقـم جدیـد و اصالح شـده در مزرعـه اسـت. نتیجـه حاصـل 
از به کارگیـری ایـن فنـاوری را می تـوان در بـازه زمانـی یـک، دو، سـه فصـل یـا کل 
سـال لحـاظ کـرد. نمایـش نتیجـهای را می توان با مشـارکت یک کشـاورز یـا گروهی از 

اجـرا کرد. کشـاورزان 
2- نمایش الگوی کشت 

نمایـش الگـوی کشـت بیشـتر در طـول سـال زراعـی اجـرا می  شـود و همیـن نکته 
سـبب میشـود کـه رونـد رشـد و تکامـل یک گیـاه در فصـل رشـد را به خوبـی نمایش 
داد. مزیـت ایـن روش آن اسـت که کشـاورزان از نزدیک چگونگی افـزودن یک محصول 
/ فعالیـت جدیـد را بـه الگـوی کشـت خـود فـرا میگیرنـد. بـرای نمونـه، اصـول تغذیه 
تلفیقـی و به کارگیـری کودهـای کامل برای برخـی از محصوالت، و بهرهگیـری از بقایای 
آن محصـول در تغذیـه سـایر محصـوالت در فصل هـای بعـدی را می تـوان در این روش 
بـه نمایـش گذارد. توجه شـود کـه در این مثـال، نمایش الگوی کشـت محصول منطبق 
بـر الگـوی کشـت متعارف منطقـه خواهد بـود و هدف صرفـاً نمایش تغذیه تعدیل شـده 
اسـت و سـایر فعالیت هـا و فرایندهـا نیز دقیقـاً منطبق بـر روش های مرسـوم در منطقه 

خواهـد بود. 
3- نمایش بلوکی

نمایشهـای بلوکـی بیشـتر بـا گروهـی از کشـاورزانی کـه واحد هـای بهره بـرداری 
آنهـا مجـاور یکدیگـر اسـت، طراحـی و اجرا می شـود. در ایـن روش، مسـاحت )منطقه 
اجـرای نمایـش( کم وبیـش وسـیع بـوده و حتی ممکـن اسـت در محصـوالت زراعی، تا 
پنـج هکتـار باشـد و گـروه 15-10 نفـرهای از کشـاورزان را در برگیـرد. در واقع میتوان 
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گفـت، نمایـش بلوکـی به عرصه وسـیعی از نمایش مربوط بوده که ممکن اسـت شـامل 
نمایـش الگـوی کشـت محصولـی، نمایش تک فصلـی، نمایـش تک مداخله ای یـا نمایش 

خوشـهای باشد. 
4- نمایش تک فصلی

نمایشهـای تک فصلـی تنهـا برای یک فصـل اجرا می شـوند. در این نـوع نمایشها، 
بیشـتر تمرکـز بـر یـک محصول خاص اسـت، مگـر اینکه  کشـت مخلوط مدنظر باشـد. 
در این گونـه نمایـش، تمرکـز بـر وجـه )ویژگـی( خاصـی از تولیـد محصـول اسـت؛ این 

روش را می تـوان در ابعـاد مختلـف و حتـی در سـطح بلوک اجـرا کرد. 
5- نمایش تک مداخله ای

نمایشهـای تک مداخلـهای روی محصـوالت رایجـی کـه از قبـل در منطقـه کشـت 
میشـوند، اجـرا میشـوند. در ایـن نـوع نمایشهـا، صرفـاً تاثیـر یـک عامـل مداخلهای 
)متفـاوت از روش متعـارف کشـاورز( نشـان داده میشـود. ایـن نـوع نمایـش شـامل دو 

کـرت می شـود:
 1( کنتـرل کـه بـا روش متعـارف بهره بـرداران )ازنظـر واریتـه، کـود، مدیریـت آب، 

مدیریـت بیمـاری و آفـات( کشـت و مدیریـت میشـود.
 2( تیمار نمایش )یک فاکتور مداخلهای متمایز از روش متعارف کشاورز( است. 

بیـن ایـن دو کـرت فقـط یـک تفـاوت وجـود دارد؛ بـرای نمونـه، تفـاوت در زمـان 
به کارگیـری کـود یـا شـیوه مدیریت غیرمرسـوم آب. در ایـن روش، کشـاورزان به وضوح 
بیشـتر  نمایشهـا  ایـن  تغییـر خـاص خواهنـد شـد. همچنیـن  آن  مزایـای  متوجـه 
ایدههایـی را نشـان میدهنـد کـه کشـاورزان بتواننـد بـا صـرف هزینـه انـدک، آنهـا 
را بپذیرنـد. نمایـش تک مداخلـهای را در هـر انـدازه و بـرش زمانـی قابلیـت اجـرا دارد؛ 
بنابرایـن، ایـن نمایـش را می تـوان در قالـب نمایـش الگـوی کشـت محصولـی، نمایـش 

تک فصلـی، نمایـش بلوکـی یـا نمایـش تک کشـاورزی گنجانـد. 
6- نمایش خوشهای

نمایشهـای خوشـهای بیشـتر روی محصـوالت جدیـدی کـه در منطقـه کاشـته 
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میشـوند، اجـرا می شـوند.  مـوارد و نـکات مربـوط بـه تولیـد محصـوالت جدیـد کـه 
می تـوان ازطریق نمایش خوشـهای نشـان داد عبارت اند از: زمان مناسـب برای اسـتفاده 
از واریتـه مناسـب و سـازگار گیـاه، زمـان مناسـب به کارگیـری کـود متناسـب، زمـان 
مناسـب بـرای اجرای شـیوه مناسـب مدیریـت آب، روش هـای مهار آفـات و بیماری ها و 
دیگـر مـوارد مرتبـط بـا تولید محصـول. با توجه بـه اینکه در این شـیوه، محصـول جدید 
معرفـی می شـود  ، تیمـار کنتـرل وجود نـدارد. ازآنجایی کـه نمایش خوشـهای را می توان 
در هـر سـطح و انـدازه ای و در هـر بـرش زمانـی اجـرا کـرد، ایـن روش میتوانـد جزئی 
از یـک نمایـش الگـوی کشـت محصولی باشـد، همچنین قابلیـت اجرا در قالـب نمایش 

فصلی و بلوکـی دارد. 
7- نمایش تک کشاورزی

نمایـش نتیجـهای را میتـوان همچـون یـک رویـداد فـردی نیـز در  نظـر گرفت. بر 
ایـن اسـاس، نمایـش تک کشـاورزی برخالف نمایـش بلوکی که بـا مشـارکت گروهی از 
کشـاورزان و در وسـعت چندیـن هکتـار زمیـن اجرا میشـود، با مشـارکت یک کشـاورز 
اجـرا می شـود و درنتیجـه، سـطح آن کوچـک  نیـز اسـت و بیشـتر دو کـرت نمایـش و 
کنتـرل را در بـر می گیـرد. وسـعت هـر یـک از این تیمارها شـاید در حـدود 50 یا 100 

مترمربع باشـد.

نحوه برنامه ریزی و اجرای نمایش نتیجه ای 
1- وضعیـت کشـاورزان منطقـه و روشهـای متعارف کشـاورزی آنان بررسـی شـود 
و بـا اسـتفاده از نظـر  متخصصان موضوعـی و محققـان، فناوریهای جدید و شـیوههای 

مفیـد بـرای بهبـود وضعیت انتخاب شـوند. 
2- بنـا بـر موضـوع یا محصـول مرتبط با واحد نمایشـی، یـک یا چند کشـاورز نوآور 

و پیشـرو، با روحیه همکاری و مشـارکت باال انتخاب شـوند. 
3- دسترسـی بـه واحـد تولیـدی انتخابـی بـرای محـل اجـرای نمایـش، بایـد برای 
بیشـتر کشـاورزان و مخاطبـان آسـان باشـد، همچنین کشـاورزی که واحـد بهره برداری 
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او بـرای محـل اجـرای نمایـش انتخـاب شـده اسـت نیـز بایـد توجیـه شـود و بـا نصب 
بنـر اطالع رسـانی در آن محـل و  مرکـز جهادکشـاورزی دهسـتان مربوطـه و مدیریـت 
جهادکشـاورزی شهرسـتان، اطالعـات الزم درباره مـکان، موضوع و زمـان اجرای نمایش 

به عمـوم مخاطبـان ارائه شـود.
4- فهرسـت کاملـی از مراحـل انجـام نمایش به تفکیک گامها، مسـئولیت اشـخاص 
و جـدول زمانـی اجـرای نمایـش تهیه شـود و در اختیار مشـارکت کنندگان قـرار گیرد. 
5- بـا کشـاورز/ کشـاورزان منتخب دوباره تعامل و گفت وگو شـود تـا اطمینان یافت 

کـه آنـان هدف از انجـام نمایش و مراحـل مختلف آن را به خوبـی درک کرده اند. 
6- ضمن تهیه تمهیدات الزم برای انجام نمایش، مقدمات اجرای نمایش فراهم شود. 

7- گامهای مختلف نمایش در بازه زمانی پیشبینی شده با دقت اجرا شوند. 
8- پرسـش های مخاطبـان پاسـخ داده شـوند و نتایج موردانتظار نیـز مرتب یادآوری 

شـده و تاکید شوند.
9- چگونگـی انجـام نمایش، نتایج و دسـتاوردهای آن برای انعکاس بـه مراجع باالتر 

ثبت، مسـتند و گزارش شود. 

پیگیری های بعدی
1- بـرای درک بهتـر از نقـاط ضعـف و قوت موجود در نمایش اجراشـده، الزم اسـت 

یـک ارزشـیابی دقیق انجام شـود.
2- پـس از اتمـام نمایـش، از واحدهـای بهره بـرداری اعضـای حاضـر در نمایـش 
کـه نسـبت بـه موضـوع عالقـه بیشـتری داشـتند، بازدید شـود و بـا پیگیـری و نظارت، 

توصیه هـای الزم ارائـه شـود.

فرایند اجرای نمایش نتیجه ای
فرآیند اجرای نمایش نتیجه ای، در قالب هفت مرحله زیر قابل اجرا است:
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- مرحلـه اول: وضعیـت موجـود کشـاورزان تجزیه وتحلیـل شـود و فناوری هـا و 
شـیوه های  مفیـد مربوطـه بـا بهره گیـری از نظرهـای متخصصـان موضوعـی و محققـان 

انتخاب شـوند. مربوطـه 
- مرحلـه دوم: بـا اطـالع رهبـران فنـی، یـک یـا چنـد کشـاورز مسـئول و نـوآور بـا 
روحیـه همـکاری و مشـارکت خـوب کـه منابـع و امکانـات کافـی دارنـد و از مقبولیـت 
اجتماعـی باالیی در بین کشـاورزان برخوردار هسـتند، بـرای اجرای نمایش انتخاب شـوند 
)بااین حـال، ایـن شـرایط بـدان معنـا نیسـت که حتمـاً کشـاورزان بـزرگ انتخاب شـوند(.

- مرحلـه سـوم: انتخـاب محـل اجـرای نمایش )واحـد بهره بـرداری کـه به راحتی 
بـرای تعـداد زیـادی از کشـاورزان  قابل مشـاهده باشـد( اسـت کـه بایـد دربـاره موضوع، 

زمـان و مـکان اجـرای نمایـش به طـرق مختلف اطالع رسـانی شـود.
- مرحلـه چهارم: فهرسـت کاملـی از فعالیتهـا، به تفکیـک مراحل و مسـئولیت 

هـر شـخص به انضمـام جـدول زمانی انجـام کار تهیه شـود.
- مرحلـه پنجـم: بـا کشـاورز/ کشـاورزان منتخـب گفت وگـو و مذاکره شـود تا از 

درک صحیـح ایشـان از هـدف نمایـش و نحـوه اجـرای آن اطمینـان یافت.
- مرحلـه ششـم: مـواد و تجهیزات الزم سـامان دهی شـود و برای اجـرای نمایش 

طبق جـدول زمان بندی بسترسـازی شـود.
- مرحلـه هفتـم: از انجـام نمایش و نتایج و دسـتاوردهای آن گزارشـی بـرای ارائه 

بـه مراجـع مربوطه، تهیه شـود.

توصیه ها و نکات کلیدی برای ایجاد و بهره برداری از واحدهای نمایشی
افزون بر مواردی که به تفکیک در مراحل اجرای نمایش طریقه ای و نتیجه ای به آن ها 

اشاره شد، توجه به توصیه های زیر برای اجرای واحدهای نمایشی ضروری است:
 در گذشـته، روش واحـد نمایشـی بیشـتر در زیربخـش زراعـت بـه کار می رفـت؛ 
درصورتی کـه می تـوان و توصیـه می شـود، در دیگـر زیربخش هـا شـامل باغبانـی، دام 
و طیـور، شـیالت، آبزیـان و منابـع طبیعـی نیـز از ایـن روش کارآمـد بهـره جسـت و 
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مدیـران هماهنگـی ترویـج کشـاورزی اسـتان ها بایـد هماهنگـی الزم را دراین خصـوص 
انجام دهنـد.

  دربـاره انتخـاب بهره بـردار بایـد توجـه شـود کـه پیشـرو و عالقه منـد و معتمـد 
سـایر بهره بـرداران باشـد و واحـد بهره بـرداری مناسـبی بـراي اجـراي واحد نمایشـی یا 

الگویی داشـته باشـد. 
 محـل اجـرای واحد نمایشـی به شـکلی باشـد که امـکان دسترسـی و بازدیدهاي 

مرحلـه اي سـایر بهره برداران به آسـانی فراهم شـود.
 انـدازه هـر واحـد نمایشـی بـر اسـاس نوع محصـول / موضـوع و ُعـرف منطقه در 
نظـر گرفتـه شـود. مسـاحت اختصاص یافتـه بـه نمایـش عملیات نویـن، نبایـد به قدری 

کوچـک باشـد کـه حالـت تحقیقاتی یـا غیرواقعـی به خـود بگیرد. 
 بـرای اجـراي بهینـه واحد نمایشـی ازنظـر عملیات کاشـت، خـاک ورزی، توصیه 
کـودی، آبیـاری، رقـم و ماننـد این هـا، حتمـاً بایـد بر اسـاس یـک برنامه زمان بنـدي، از 
تجربیـات و همـکاري بخش هـاي تحقیقـات، ترویـج، اجـرا و کشـاورزان ماهـر و باتجربه 

اسـتفاده کـرد و بـر تمامـی مراحـل، نظارت کامل داشـت.
 واحد نمایشـی باید شناسـنامه داشـته باشـد و در همه مراحل کاشـت، داشـت و 

برداشـت، مشـخصات مزرعـه و فعالیت هـاي زراعی انجام شـده ثبت شـود.
 بـرای کیل گیـری به منظـور تعییـن عملکـرد واحـد نمایشـی، ترجیحـاً از تمـام 
سـطح مزرعـه برداشـت شـده و کیفیـت محصـول نیـز تعییـن و ثبـت شـود. همچنین، 
پیشـنهاد می  شـود کـه واحد نمایشـی در قالـب برگزاری روز مزرعه یا جشـن برداشـت/ 

جشـن خرمن، برداشـت شـود.
 بـرای بازدیـد هدفمنـد از واحـد نمایشـی )درصـورت لـزوم در مراحـل مختلـف( 

سایرکشـاورزان بایـد برنامه ریـزی کننـد.
 موضـوع واحـد نمایشـی را می تـوان از نتایج به دسـت آمده ازطرح هـاي تحقیقی- 
ترویجـی اسـتخراج کـرد و از قابلیت اجرای توصیه هـاي کاربردي پژوهشـی و تحقیقاتی 

در شـرایط بهره بـرداران نیـز باید اطمینـان کامل یافت.
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 بهتـر اسـت تعـداد بازدید کننـدگان به گونـه ای باشـد )15 تـا 30 نفر( کـه امکان 
تعامـل کافـی و مناسـب بـرای بحـث و تبـادل  نظر به وجـود آید. 

 در پایـان اجـراي واحـد نمایشـی، مسـئول مزرعه نمایشـی یـا مجری پـروژه باید 
گـزارش کاملـی از واحـد نمایشـی  و تفـاوت بـا مزرعه شـاهد تهیـه کـرده و ثبت کند.

 تابلـوی مشـخصات واحـد نمایشـی تهیـه شـود و در محـل و به شـکلی کـه 
دیـد مناسـبی داشـته باشـد، نصـب شـود. در ایـن تابلـو، بر اسـاس فرمت ابالغـی، نام 
بهره بـردار، سـطح واحـد تولیـدی، نـوع رقم، تاریخ کاشـت )بـرای محصـوالت زراعی(، 

نـام روسـتا و نـام مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان تحـت پوشـش ذکر شـود.
 ارزشـیابی مسـتمر و نهایی از اجرای واحدهای نمایشـی برای اصالح نقاط ضعف 

و یادگیری بیشـتر، همواره مدنظـر قرار گیرد. 
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