
 :چکیده
هـاي بـدون       مدرسـه  ،اي آـشاورزان    مدرسه مزرعه 

هـاي عاقالنـه      گـريي   ديوار ، براي تقويت تـصميم     
ــك   ــان و حتري ــه خودش ــر روي مزرع ــشاورزان ب آ

هـر   .نوآوري حملي در جهت توسعه پايدار هستند      
واسـته  خبـا    ، عضو 25 ايل   20مدرسه مزرعه ای از     

دگريي براسـاس   يـا  . مـی شـود    های مشرتک تـشکيل   
مـشارکتی  صورت    آشت در يك فصل زراعي به     شرايط  

مروجني، متخصصني موضوعي   . پذيرد  عملي صورت مي  و  
ديده فرآيند يـادگريي را       و يا آشاورزان آموزش   

طـور    ها به   در طول دوره مهه گروه    . آنند  آسان مي 
ها و بكـارگريي      اي، حبث   مساوي در مشاهدات مزرعه   

هـاي جديـد در جهـت         آوري  جتربيات گذشـته و فـن     
هاي مديرييت و مناسب براي رسيدن بـه          گريي  ميمتص

حداآثر حمصول با حداقل ختريب اآوسيـستم شـرآت         
با بکارگيری رهيافـت مدرسـه مزرعـه         .آنند  مي

ای، کشاورزان قادر به ارزيابی هزينـه هـا و          
درآمدهای مزارع خودشان بـا اسـتفاده از روش         
های خمتلف مديريتی جهت دستيابی به پايداری و        

 .  ره وری می گردندافرايش هب
 ي آشاورز  امدرسه مزرعهتعریف 

رهيافيت مشارآيت براي    ي آشاورز،  ا مدرسه مزرعه 
ترويج است آـه بـه آـشاورزان فرصـت انتخـاب            

توليـد  . دهد  هاي توليد را از طريق آشف مي        روش
حمصول سامل با حداقل ختريـب يـر روي اآوسيـسنم           

روش آموزشي، يـادگريي بـا عمـل        . شود  تأآيد مي 
 عـدم   است و فرآيند يادگريي، آـشف، مقايـسه و        

ر و فـراگري را     گوجود سلسله مراتب بـني آموزشـ      
جتزيه و حتليل و بررسي عملي حـول        .آند  توصيه مي 

  مـشاهده ، فهميـدن و        ،رشد: چهار جزء اساسي  
 .آارشناس شدن است

  
 اي آشاورز   مدرسه مزرعه اصلیاجزاي

 نـد مدرسـه   ي جزء اصـلي وجـود دارد آـه فرآ         5
 : آند ي را هدايت مي امزرعه

 مزرعه منبع اوليه يادگريي است .1
 دهد آزمايش اساس يادگريي را تشكيل مي .2
3.  

آموزش در طول    .4
فصل رويش حمـصول    

 ادامه دارد
موضوع درسي  .5

براساس شرايط 
 شود حملي هتيه مي

ــشکیل  ــه ت  تاریخچ
 ي امدرسه مزرعه

ــه  ــت مدرسـ  رهيافـ
مزرعــه ای کــشاورز 
ــازمان   ــی از س طرح
 غـــذا و کـــشاورزی

 فـائو . است )فائو(
اين رهيافـت را از     

  در 1980اوايل دهه   
جنـــــوب شـــــرقی 

براي دسرتسی به    آسيا
کشاورزان کوچک بـه    
منظور آشـنا سـاخنت     
آهنا به مهارت هـای     

د نيازشان برای   رمو
ــا   ــرنج ب ــد ب تولي
پــــذيرش اجــــزای 
مـــديريت تلفيقـــي 

ر  د .آفات آغاز منود  
 در جنوب و  1990دهه  

جنــوب شــرقی آســيا 
 دو ميليـون   از   بيش
ــ ــوزش کـ شاورز آمـ

ــد         ديدنـــــــــــ
) Pontins et al, 2000 .(

 در فـــائو  اخـــريٌا
آفريقا در بـيش از     

 کشور از سـنگال      12
در آفريقــای شــرقی 

در  تا جنوب آفريقا  
        .اسـت حال کارکردن   

)Simpson & Owens ,2002.( 
     

تصميم گريي فرآيند يادگريي را هدايت
 کند مي

در کنيا رهيافـت
ــه ــه در مزرع  مدرس

ــال  ــت 1996از س  حت
ــژه  ــه ای وي برنام
بر پايه نظام هاي    
کــشت  بــه منظــور 
امنيت غـذايي بـر     
روي ذرت آغاز شـد     

 300و اخريٌا بيش از     
مزرعه اي در    مدرسه

 ،ساحلي  , خبش مرکزي 
غربي و شرق اسـتان     
ــدا   ــعه پي ــا توس ه

ــرد ــتکــ  در .ه اســ

 عمرانی،: منبع(کشاورزان در حال آماده سازي زمني
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 :ي  ااهداف آلي مدرسه مزرعه

روز مزرعـه و    رگزاری برنامـه هـايی ماننـد        ب
 می تواند نقش مهمـی      ،مدرسه در مزرعه کشاورز   

در کارآمد شدن رونـد افـزايش توليـد داشـته           
امکـان        دوره هـا      اهداف کلی ايـن    .باشد

ارزيابی مستقيم نتايج حاصـله از حتقيقـات در         
مزرعه کشاورز با مهکاری مـشرتک حمقـق، مـروج و           

ه در مزرعـه    سويژگی مدر ا  ام .می باشد کشاورز  
کــشاورز نــسبت بــه روز مزرعــه آن اســت کــه  

و حرکت   حتقيق گروهي     با ،به صورت مجعي    آشاورزان  
 در تــشخيص مــشکالت حملــی، ،هــای عملــی اجتمــاعی

شناسايی راه حل ها و توسعه طرح ها و اجرای آن           
 .دارندمی گام بربا و يا بدون محايت های خارجی 

 
 

  مزرعه ای مدرسهف اختصاصی ااهد
توامنند سـاخنت کـشاورزان بـا دانـش و           .1

 مهارت های مربوط به کارهای مزرعه ای 
2.       

ــ .3 ساس حـــ
ــردن  کـــ
کشاورزان 
ــه روش  بـ
د های جدي 

ــردن  فکرک
ــل  و حـــ

 مشکل
کمــک بــه  .4

کشاورزان 
تـــــــا 
سازمانده

ی را در    
کــشاورزی 
پايـــدار 
  بياموزند 

تقويت توانايي کشاورزان برای تـصميم
 گريي های آگاهانه و حياتی

 
 

 
توليـــد اقتـــصادی 
ــتای   ــرنج در روس ب

کنار نســوته فريــدو
بـــا اســـتفاده از 
شـــيوه مدرســـه در 

ــه ــدری، (مزرعـ حيـ
، بررسی عوامل   )1383

 موثر در مشارکت 
ــاليکاران در  شــــ
ــه ای   ــه مزرع مدرس
کشاورزان در استان   

ــدران ــکو، (مازن اس
، بر رسی اثر    )1383

ــه   ــه در مزرع مدرس
کشاورزان پيرامـون   
مـــديريت تلفـــيقس 

ر روی دانـش    آفات ب 
و آگاهی کـشاورزان    
ــتان  در شهرســــــ

، )1385اسـکو،   (بابل
ــت  ــده اس ــام ش . اجن

ــينمه ــدين  درچن  چن
از   گــيالنروســتای 

مجلــه بــاال رودپــشت 

ق حتقي حمققني، مروجني و کشاورزان در کنار هم

زنبور تريکوگراما را  کشاورز، رهاسازی
ميگريد ،:عمنب(فرا )1381م،عمران

 آزمايش پياده شده توسط کشاورزان
)1384نگارنده،:بعنم(
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ب
 

 :ای در برنج مدرسه مزرعه  ساختار
 کـه   ، عضو 25 ايل   20     هر مدرسه مزرعه ای از      

       تـشکيل  , دارای خواسته های مـشرتک مـي باشـند        
اعضاء اصلي با تشکيل جلسه ای از بني        . می شود 

  خودشان انتخاب مي شوند و بقيه کشاورزان هـم         
می توانند در متـام طـول دوره در کـالس شـرکت             

                   .منايند
 نفـره تقـسيم     5وه های کوچک    رروه اصلی به گ   گ
شوند که هر زيرگـروه مـسئوليت تيمارهـای          مي

 .دارند خمتلف آزمايش را به عهده
 
 

   مدرسه مزرعه ایبرگزاری
 
اعـضاي   -مدرسـه مزرعـه ای    تشكيل آميتـه     - 1

 مناينــدگان حتقيقــات بــرنج،  متــشکل ازآميتــه
 باغباني، زراعت و حفظ نبات مـديريت         ترويج،

 هفته اي يـك    کـه    باشندمي         اد آشاورزي جه
 خودشان و يا مناينده منتخب      ،بار با شروع آالس   

 .  شرآت منايند در کالس بطور منظم بايدآهنا

: منبع(جلسه کشاورزان روستا و اعضای کميته در مسجد حمل 
)  م،عمرانی، 1381

ات بـر    اين جلس  :روستا  در   اتتشکيل جلس  - 2
 عضو مـی توانـد در     زان  آشاور حسب اظهار نظر  

 سايه يک درخت يا ترجيحٌا در جماورت        مسجد حمل، 
ــود  ــزار ش ــه برگ ــی  . مزرع ــر م ــوعات زي موض

 :جلسات در نظر گرفته شود اين برایتواند
 اهداف برگزاری کالس 
نيازسنجی و مسئله يـابی جهـت فعاليـت          

 و توجيـه    مـشکالت های آموزشی پيرامـون     
 کشاورزان در اين زمينه

  

ــاب   انتخـــ
ــين و  زمـــ
تصميم گيری  
ــرای  بـــــ
اولويت های  
حتقيقاتی بر  
اساس نيـاز   

  منطقه
 

جلسه کشاورزان روستا 
و اعضای کميته در 

: منبع(کنار مزرعه
 )1384، نگارنده

 
ــروجني  . ــني و م حمقق

محايت های فنـی را     
ــه  ــول دوره ب در ط

 و بـه    عهده دارند 
ــوان ــسهيل عنـ  تـ

گران، فعاليت های   
ــی را در  آموزشـــ
مزارع با توجه به    

اولويت ها هـدايت        
ــد و   ــی کننــ مــ
ــشاورزان  کـــــــ
آزمايشاتی را کـه    
قادر به اجرای آن    
هستند پيـاده مـی     

ــد ــا .کنن ــالس ه  ،ک
هفته ای يـک بـار      
 3تشکيل می شود و     

 ساعت طول می     4ايل  
 . کشد
 

ان عضو در مدرسه مزرعـه      انتخاب کشاورز
 ای با تقاضای خودشان
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بر روي گياه برنج      مضر  زير گروه ها در جستجِوي عوامل مفيد و
  )1381عمرانی، :منبع(  هستند

 
 

آزمايش بايد برای چندين سال ادامه يابد تـا         
هزينـه هـا و درآمـدها را         کشاورزان بتوانند 

 .مشاهده کنند
 

 
 از تعداد پنجه ها برای مقايسه کشت تک خال و چندخال زير گروه ها 

 )1381، عمرانی: منبع(به طور هفتگی آماربرداری می منايند
 
 
 

 ی عملی مدرسه مزرعه ای فعاليت ها
 
در : و ضـد عفـوني بـذر      سبك و سنگني آردن      - 1

ــاس    ــد براس ــشاورزان ميتوانن ــه ک ــن مرحل اي
 3 ليرت آب،    10براي هر   ( دستورالعمل حتقيقات     

پـس از سـبك وسـنگني        .مي گردد آيلو منك توصيه    
منك و شستشوي آن بـا آب شـريين           آردن بذر با آب   

 سـاعت در آب شـريين       24مـدت     ددًا بـه  جمـ را   بذر
 زا رشد منوده و در تا عوامل بيماري,خيسانده

بـراي ضـد     .زمان ضدعفوني با سم از بني بروند      
 ليرت آب   5/1آيلو بذر      ازاي هريك   عفوني بذر به  

, )به کار برده مـي شـود      ) تيلت( گرم سم  4-5و  
سبک و سنگني کردن بذر و ضد عفوني آن را اجنام           

 هاي با بـذور ضـدعفوني شـده و          دهند و خزانه  
نشده را از نظر آلودگي بـا يکـديگر مقايـسه           

 منايند
 

      
 
 

            

قــــرار دادن   - 5  
         بذر در حملول قارچ کش    

 جدا کـردن شـلتوک      - 4
 های نيمه پوک و پوک

 
عمرانـی، م،    : منبع( 

1384( 
 
مديريت مـصرف    - 2

 کود 
ــرای   ــشاورزان ب ک

ــن  فعا ــت در اي لي
ــزان و   ــه مي زمين
زمان مناسب مـصرف    

ــا   –ازت (کودهـــ
را )  پتـاس  –فسفر  

 برداری  نهکه با منو  
ــاک  ــايش خـ و آزمـ
ــه   ــده ب ــيه ش توص

 گذاشته می   آزمايش
 و نتـايج بـه      شود

دست آمده را جتزيه    
 .خواهد شدو حتليل 

 
 شت مكانيزهک- 3

دراين جلسه مسائل   
ــد   ــي توان ــر م زي
مورد حبث و تبـادل     

 : ريدنظر قرار گ
دليل آندي        -

 , آشت مكـانيزه  
ســـطح خـــاك در 
ــراي   ــه بـ جعبـ
بذرپاشي و پوشش   
, بــذر بــا خــاك
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 ه منکهتي - 1

 
 آب

 
  آزمايش برای ميزان مناسب منک با استفاده از ختم مرغ- 2  
 

 
 شستشوی بذر برای شسته شدن منک - 3  

 

 
نگارنده، : منبع( حبث و تبادل نظر در زمينه مديريت مصرف کود

1384( 
 
 

 
 

 
ــديريت  - 4 مـــــ

شاورزان ک: هبزراعي
ــش   ــن خب ــادر اي  ب

ميزان مناسب بـذر    
ــي  ــراي بذرپاش , ب

زمان مناسب بـراي    
ــي  ــذر پاشــ  ,بــ

ــه  ــصوصيات گياهچ خ
زمان مناسـب    ،سامل

ــشا ــال نـ   وانتقـ
مشارش تعـداد بـرگ     

 آشنايي  گياه برنج 
ــد  ــدا کنن از . پي

مجلــه طــرح هــای   
ــه در   ــشی ک آزماي
اين زمينـه بايـد     
ــشاورزان   ــط ک توس
 :پياده شود شـامل   

 پياده آـردن طـرح    
ــه  ــراآم بوتـ  ,تـ

روش   ,فاصله آاشت 
هاي خمتلـف خزانـه     

کـشت تـوام      و گريی
 .استاردک و برنج 

       

      
                        

7                            
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نگارنده، : منبع( کشت مکانيزهحبث و تبادل نظر در زمينه
1384( 
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                       9                                                                
8 

                                       11                                                               
10 

         

                             13                                                                
12                            

 :توضيح تصاوير     
شخيص زمان مناسب ت     )2 و 1شکل (آماده سازي زمني

 های خمتلف خزانه روش)         3شکل (بذرپاشي 
پياده کردن     )5شکل (بذرپاشي در خزانه) 4شکل (گريي

   يادگريي مشارش  )9 و 8 و 7 و 6شکل (طرح فاصله بوته
شکل ( رورش توام اردک و برنجپ     )11 و 10(پنجه ها

آماربرداري از کرت هاي آزمايشی توسط )    12
        ) 13شکل (کشاورزان

 )1384منبع عکس ها ، نگارنده، (

 
1 

 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 

 
5 

 
 مديريت آفـات   - 5

 هايو بيمار
ــه  ــن زمينـ در ايـ

ــشاورزان  ــهکـ  بـ

 6



 
 

               

کرم های       دسته ختم کرم ساقه خوار بر روی برگ برنج  
 بيمار ريز ساقه خوار در داخل ساقه    ی ژيربال      

                                         
 

                  

                                                     ختم عنکبوت                     
 عنکبوت گرگی
 

                                                                                              

        

حشرات شکارشده از      
                    تله های نوری

ات شکارشده از تفکيک حشر
 لهت
 

                                
( : منبع

 
 )1384نگارنده،

 
 شناشايی سيکل زندگی
 آفات از طريق پوسرت

  )1381» ، عمرانی، منبع(
 

 
خسارت ساقه خوار به 

       خوشه برنج
، عمرانی، م، منبع (

1381( 
 

 
کوگراما بر زنبور تري

 روی تريکوکارت
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 )1381، عمرانی، م، منبع(
 

 
  حبث در زمينه مديريت تلفيقی آفات

 )1384نگارنده، : منبع   (
 

 
 تله

 : منبع                 (
 شناسايی حشرات شکارشده از

 
 

 )1384نگارنده،
 
 
بازديدها و برقـراری ارتبـاط بـا ديگـر           - 6

 مدارس مزرعه ای
 

ديدهای مسئولني از برنامـه     با ترتيب دادن باز   
و برقراری ارتباط با ديگر مـدارس مزرعـه ای          
در مناطق و يا بر روي حمصوالت ديگر مـي تـوان            
به امهيت و ارزش کالس براي کـشاورزان و اجيـاد           

 . انگيزه در آهنا افزود
  
 

 
 بازديد اعضای ستاد برنج کشور از مدرسـه مزرعـه ای                  

آ )1384عمرانی، م، :عکس( مل
 
 ارزيابي مدرسه مزرعه اي کشاورزان - 7
 

ــات  ــع آوری اطالع مج
در زمينه دانـش و     
نگرش کشاورزان از   
ــشنامه ــق پرس  ، طري

ــضوری و  ــصاحبه ح م
ــشاهدات ــول  درم  ط

ــه  ــرای برنامـ اجـ
 و  صورت می پـذيرد   

ــه و  ــس از جتزيـ پـ
ــاری،   ــل آمـ  حتليـ
نتايج  قبل و بعد     
 از دوره مقايسه و    
ــه  ــه مزرع اثرمدرس
ــابی        ای ارزيـــــ

 .می شود
 
 
 
 
 
 
 
 

بازديد اعضای اصلی مدرسه 
مزرعه ای کشت   خرما در مب 
 از  مدرسه مزرعه ای بابل

 )1384نگارنده، : منبع(
 

  
بازديد معاون فين و 

اجرايي استان  مازندران 
و                     

مسئول دفرت برنج از 
 مدرسه مزرعه ای بابل

 )1384نگارنده، : منبع(
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بازديد مشاور و مسئول امور ترويج استان مازندران و مسئول 
 مديريت جهاد کشاورزي شهرستان بابل از مدرسه مزرعه ای بابل

 )1384نگارنده، : منبع(
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 زارت جهاد کشاورزیو

 سازمان حتقيقات و آموزش کشاورزی
 معاونت موسسه حتقيقات برنج کشور

 
 
  تروجيی-نشريه فنی 

 
 

 يافته های مدرسه در مزرعه کشاورزان برای انتقال
 برنج حتقيقاتی در 

 
 
 

  
 
   
 
 

 : نگارش 
 ترانه اسکو

 
 
 
 
 

 
 
Abstract 
 
 Farmer Field Schools (FFS) are “schools without walls” for improving  decision-making  
capacity of farming communities and stimulating local innovation for sustainable agriculture. 
FFS offers community-based, informal education to groups of 20-25 farmers through self-
discovery and participatory learning principles. The learning process is based on 
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agroecoecological principles covering a cropping cycle. FFS provides opportunities for 
learning-by doing. Extension workers, subject matter specialists or trained farmers facilitate 
the learning process, encouraging farmers to discover key agroecological concepts practiced 
in the field. During the learning, all the stakeholders participate on an equal basis in field 
observations, discussions and in applying their previous experiences and new information 
from outside the community to reach management decisions on the appropriate action to take 
for increased production. Through farmer field schools, farmers learn about, and investigate 
for themselves, the costs and benefits of alternative management practices for sustaining and 
enhancing farm productivity.                                                                                                                                     
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