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 مقدمه 

، فنـاوري  و يافتـه   يدار، چگونگي فرايند انتقال دانشدر استقرار و توسعه كشاورزي پامهمترين چالشها و مشكالت يكي از همواره     
بسـياري از   اين سوال كه چرا . هاي تحقيقاتي به سطح  مزارع در شرايط كشاورزي كشور با ماهين خرده مالكي و معيشتي بوده است 

به كا ر گرفتـه نمـي   اتي و تكنولوژي هاي دخيل در توسعه كشاورزي در سطح بهره برداران و مناطق عملياتي نتايج و يافته هاي تحقيق
مهمترين چـالش فراينـد   چرا نتايج بسياري از تحقيقات در فرايند توليد به صورت جامع به كار گرفته نمي شود ، يا به صورت كلي شود

وجه بـه محـدوديت شـديد    امروزه با ت هوجودي كبا . توسعه بوده است لورهاي در حاو ساير كش امكشورترويج و  توسعه  كشاورزي در 
در توليد از طريق افزايش مهارت توليد كنندگان به عنوان مديران توليد از يك طرف و افـزايش   يروضرورت افزايش بهره  ،منابع توليد

هـاي   شبه دليل عدم كار آيـي شـيوه هـاي آموزشـي و رو    ولي  ، ردبه بخش توليد وجود دا هاي نو هها و يافت تكنولوژيسطح و كاربرد
 .با چالش هاي بسـياري مواجـه بـوده اسـت    ، فرايند توسعه كشاورزي و روستايي   در ترويج و اجراتقال يافته هاي تحقيقاتي متعارف ان

و ايجـاد مهارتهـا و توانمنـد    ژي براي برقراري و توسعه مديريت جامع توسعه تكنولواستراتژي مشخص  نبنابر اين انتخاب روش و تعيي
بـا   هم خواني تكنولوژي با فرايند توليد نيازمند بازنگري و دقت و نگرش خاص است  تا خطاها و بحرانهاي ناشي ازسازي بهره برداران، 
ضـرورت كليـدي   بنابر اين تحول در شيوه هاي متعارف انتقال يافته و توانمند سازي بهره برداران به عنـوان يـك    .مشكل همراه نباشد

 در "مدرسـه در مزرعـه   "، انتخاب رهيافت بي بـديل  اقدامات انجام شده  در اين خصوص از مهمترين  مورد توجه قرار گرفته است كه
در كشـور  است كه   در چارچوب برنامه جهاني امنيت و سالمت غذ در خاور نزديك استقرار برنامه مديريت تلفيقي حفاظت از محصول

كشـاورز يبـه عنـوان برنامـه     دي در نظام تـرويج  ميال 2004فايو از سال در ادامه  با پشتيباني  و معرفي  2002 در سال SGP توسط
  : شاخص هاي محوري در اين برنامه عبارتند از . در حال اجرااست  IPM.FFSمحوري با عنوان اختصاري 

كالن امنيت و سـالمت غـذا و بحـران كمبـود منـابع توليـد و       با توجه به استانداردهاي كشاورزي پايدار و شاخص هاي استراتژي :    1
ر دملـي    و روشهاي كالن ترويج و آمـوزش در سـطح    سياست ها مخاطرات زيست محيطي در دنيا ،  تحول و نو آوري در برنامه ها ، 

توليـد در   لران و سـاير عوامـ  بهـره بـردا   عوامل درگير و ارتقاء كيفي برنامـه هـاي آموزشـي    يتوانمند سازجهت توسعه منابع انساني ، 
 .امري غير قابل اجتناب مي باشد استقرار كشاورزي پايدار  به عنوان يك ضرورت در هزاره سوم 

شـود تـا    مي با راهكار مشاركت جوامع محلي و كاربران بومي انجام انتقال يافته ها و فرايند آموزش و ظرفيت سازي بهره برداران ،:  2
بتوانند ازطريق آموزشهاي الزم در بكارگيري همه جانبه تكنولوژي در مناطق و محل هاي فعاليـت هـاي    داران بهره برتعداد وسيعي از 

 .استفاده نمايند  يافتهحاكميتي و اجتماعي بتوانند براي بهبود و اصالح فعاليت هاي خود از  يبندي هاتوليد خود صرفنظر از تقسيم 

د و  ظرفيت سازي بهره بـرداران   تكنولوژيانتقال  هاي در برنامه  پايدار كشاورزي  و اصول توسعه خطي مشي هاي زيست محيطي: 3
 .گيردمي رشرايط خاص منطقه اي مورد بررسي و كنكاش قرار 

هاي توليـد در   مبر اساس شاخص  اكوسيستمي  سيستتوليد  جامعمديريت  افزايش مهارتها و مكانيسم  انتقال يافته ها بر مبناي  : 4
 .ليمي مختلف صورت مي گيرد مناطق اق

مـديريت   اسـاس  برو استاندارد هاي آموزشي در ظرفيت سـازي بهـره بـرداران منـاطق مختلـف       يكپارچه كردن و تلفيق پروژه ها  :5
 .ي ضروري است ساير پروژه هاي متنوع محلارتباط در  يكپارچه  توليد و ايجاد مهارت در اعمال مديريت جامع توليد 

و  فقرزدايـي ، تورهاي توليد خرد بـا مبـاني توسـعه   بودن فاك يو محلمبتني بر خرده مالكي   ختارهاي روستائي و توليدساشرايط و :  6
 توانمندي عوامل صنعت با تكيه بر توانمنديهاي خودآگاه و اعتماد به نفس آنها در جهت افزايش دانش فني از طريق آموزش هاي ويـژه  

 .ت داراي اهميت خاصي اسدر اين فرايند 

تلفيق و ايجاد پايداري در فراينـد توليـد و    و خانوار بهره بردار به منظور  توانمندي سازي زنان تدر جهرنامه هاي خاص بطراحي :  7

  .ضروري و الزامي است  آنفعاليت هاي خارج از 



 ٤ 

وجه باشند كـه چـه عملـي بايـد     مت  بهره برداران براساس شاخصهاي تحليل اقتصادي با اين ساختار كه  و انتخاب روش طراحي  : 8

رويكـرد مشـاركت   بـا  برنامه هـاي توسـعه    ارايهانجام دهند و چگونه درآمدهاي خود را محاسبه كنند داراي اهميت است كه اين امر با 
 .حاصل مي گردد

ربيـات محلـي و   مبتنـي بـر دانـش بـومي ، شـرايط حاصـل از تج       انتقال يافته ها و فرايند آموزش و ظرفيت سازي بهره بـرداران   : 9

 .ويژگيهاي اجتماعي منطقه هدف داراي ضرورت و اهميت خاصي در پايدار بودن آن خواهد داشت 
 

 برنامه تعاريف و مفاهيم اصلي 

  مديريت تلفيقي آفات : مديريت تلفيقي آفات(IPM)    راهكاري براي حفاظت از محصول بر پايه مديريت كشت بوم اسـت كـه از

مديريت تلفيقي مشاركتي به عنـوان ديـدگاهي پايـدار و مـوثر     . دهد ات ناشي از خسارت آفات را كاهش ميطريق تعادل طبيعي، مخاطر
دهنـد و تـوان      اي كه در جريان آن كشاورزان دانش خود را در زمينـه كشـت بـوم افـزايش مـي      شيوه. براي توسعه در سطح وسيع است

گيرند تا با استفاده از تجربياتي كه  كشاورزان ياد مي. برند اداره كنند، باال ميگيري خود را براي اين كه چگونه مزرعه خودشان را  تصميم
توليـد محصـوالت كشـاورزي بـا اسـتفاده از       1950بعد از دهه  .ريزي كنند هاي مشكالت خود را طرح از مزرعه به دست آوردند، راه حل

با اين صنعتي شدن، انتظـار افـزايش   . ش به سرعت افزايش يافتروشهاي نوين آبياري، ارقام پر بازده، كودهاي شيميايي و سموم آفت ك
كـش در كنتـرل آفـات بـه طـور       رسيد كه توليد محصوالت كشاورزي با استفاده از صنعت سـموم زيسـت   به نظر مي. توليد نيز باال رفت

به تدريج سبب بـروز   1960ل دهه طولي نكشيد كه بازتاب صنعت فوق در طو. متعادل درآيد و به زودي كمبود مواد غذايي از بين برود
كش، باعث مقاوم شدن آفات و ظهور آفات جديدي گرديد كه منجر به خسارت بيشـتر   استفاده بيش از حد سموم آفت. مشكالتي گرديد

ه كش، زيست بوم و محيط زيست به طور جـدي بـه مخـاطر    رويه از سموم آفت به غير از موارد فوق در اثر استفاده بي. به محصوالت شد
بـه  . المللي به اثرات دراز مدت استفاده از اين مواد بر سالمتي انسانها و محيط زيسـت معطـوف گرديـد    افتاد و به همين دليل توجه بين

براي مقابله با اثـرات منفـي   . طوري كه در كتاب بهار خاموش اثر راشل كارسون به تمامي اثرات ناشي از استفاده سموم اشاره شده است
در ابتدا روي آستانه سمپاشي متمركـز شـد،    IPMاستفاده از شيوه . ه شيميايي آفات، مديريت تلفيقي آفات توسعه يافتناشي از مبارز

اي همراه شد كه نهايتاً مديريت تلفيقي نـوين بـا تكيـه بـر مـديريت       بعدها روشهاي كنترل غيرشيميايي با استفاده از سموم به طور لكه
پژوهشگران در تعداد زيادي از محصوالت كشاورزي در جهان ثابت كرده كه شيوه كاربردي مديريت تحقيقات . گذاري شد كشت بوم پايه

در كشورهاي در حال توسعه مديريت تلفيقي به خصوص در  1980اما تا دهه . هاي مهمي دست يافته است تلفيقي در مزارع به موفقيت
زيرا برداشت عمومي از مـديريت تلفيقـي در بـين    . انجام نشدني بود اي كنند، مسئله مورد كشاورزاني كه در مساحت كمي كشاورزي مي

هـاي ايـن نـوع مـديريت را      بنابر اين تحقيقات بيشتري مورد نياز بود تا بتواند اثرات شـيوه . كشاورزان بيسواد بسيار گنگ و پيچيده بود
ر يا بيشـتر شـده و ايـن افـزايش نقـش قابـل       دهد در اين شيوه  ضمن كاهش مصرف سموم عملكرد براب ها نشان مي بررسي.معرفي كند

تعريفي بدون مضمون بـراي   (FAO)سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد  1968در سال . اي در اقتصاد كشاورزان داشته است مالحظه
IPM  و از تمـام  اي در مديريت آفات كه طي آن محيط زيست و جمعيت فعال آفات خاص را مدنظر قرار داده  شيوه« . ارائه كرده است

جمعيت آفـات را كنتـرل و در زيـر سـطح      در نتيجهنمايد،  پذير و سازگار استفاده مي فنون و الگوهاي مناسب به عنوان يك روش امكان
هـا،   قـارچ ( هـاي گيـاهي    بيمـاري ) هـا و نماتـدها    حشـرات، كنـه  ( مهرگان  منظور از آفات شامل بي.»دارد آستان زيان اقتصادي نگه مي

هاي مورد استفاده در مديريت تلفيقـي   بعضي از شيوه. باشند مي) جوندگان و پرندگان ( داران  هاي هرز و مهره علف) يروسها ها، و باكتري
، ارقام مقاوم، عمليات بهزراعي شامل تناوب، كشت مخـتلط، كشـت   )ها  ها، شكارگرها و پاتوژن به وسيله پارازيت( مانند كنترل بيولوژيك 

ها، عملياتي هسـتند كـه بـراي جلـوگيري از      كش گذاري براي آفات، و در صورت لزوم، انتخاب صحيح و مطلوب آفت به موقع، دام يا تله
كشهاي متعـارف ارجحيـت    هاي بيولوژيك و شبه هورموني مسلماً به آفت كش استفاده از آفت. گيرند  خسارت آفات مورد استفاده قرار مي

هـاي طبيعـي    ك حايز اهميت است، بكـارگيري دشـمنان طبيعـي موجـود در زيسـت بـوم      به طور كلي آن چه در كنترل بيولوژي. دارند



 ٥ 

فنون زراعي براي جلوگيري از رشد جمعيت آفات و نگهداري جمعيت دشمنان طبيعي در حد مطلـوب نيـز مـدنظر قـرار داده     . باشد مي
يـك كشـاورز بايـد    . اجرايي مديريت تلفيقي استهاي  آن چه كه در تعاريف قديمي ناديده گرفته شده نقش كشاورزان در برنامه.شود مي

بنابر اين بسيار زود مشخص شد كه در اين فرآينـد، آمـوزش   . قادر باشد فنون مناسب و سازگار با شرايط كشت بوم خود را انتخاب كند
 .كشاورزان بسيار مهمتر از انتقال صرف تكنولوژي است

 بـراي تـرويج كشـاورزي اسـت كـه توسـط        مزرعه رهيافت مشـاركتي  در همدرس  :در مديريت تلفيقي آفات  يرويكرد مشاركت

اختالف آن بـا روشـهاي متعـارف    . كند تا مديريت تلفيقي را درك كرده و بكار گيرند شود و كشاورزان را كمك مي كشاورزان هدايت مي
كه يك جريان پيوسته شناخت اسـت كـه   برند، در اين است  ها را از مركز تحقيقاتي به طور مقطعي به درون روستا مي ترويجي كه يافته

آموزنـد،   كند كه خودشان كشت بوم مزرعه شان را بشناسند و بر اساس دانش دست اولي كه از طريق تجربه مي كشاورزان را توانمند مي
وه بر حفاظـت  مديريت تلفيقي آفات با رويكرد مشاركتي عال.هاي الزم و منطقي را براي مديريت مزارع خود به عهده گيرند گيري تصميم

زيست، فقر زدايي، معيشت پايدار، توسعه روسـتايي و ارتقـاي وضـعيت زنـان      از محصول به كشاورزي پايدار، امنيت غذايي، حفظ محيط
المللي در زمينه كشاورزي پايدار، زمينه را بـراي توسـعه و    همكاري دولتها با سازمانهاي غيردولتي و بين. روستايي بسط داده شده است

 .مديريت تلفيقي مشاركتي فراهم كرده استگسترش 
 

   و  مشاركتمدرسه در مزرعه نظام جامع پژوهش ، ترويج و  يادگيري مزرعه اي است مبتني بر   :مدرسه در مزرعه كشاورزان

ز دهه ت كشاورزي و روستايي در مناطق مختلف توليد كه ابهره برداران در مديريت جامع توليد و حفاظت از محصوال ظرفيت سازي 
هشتاد ميالدي، به عنوان راهبرد كليدي در فرايند ظرفيت سازي  بهره برداران در مديريت جامع توليد بر مبناي تحليل اكوسيستم  با 

اجتماعي و زيست محيطي در شرايط مختلف بهره برداري طراحي و ارايه شده و در بسياري از كشورهاي  توجه به ويژگيهاي اقتصادي ،
زرعه نظام جامع پژوهش ، ترويج مدرسه در م .اجرا مي باشد لو محصوالت مختلف در حا تيا در حال توسعه در موضوعاتوسعه يافته و 

 و كشف بر تكيه با توليد كه منابع يور بهره دتولي  جامع مديريتدر  برداران بهرهتوانمند نمودن  براي يادگيري مزرعه اي استو 
در اين   .طق توليد اجرايي و توسعه مي يابددر سطوح عمليات و منا بومي دانش و يق  تجربهتلف تاكيد بر با اگرواكوسيستم  شناخت
نظر پيرامون مديريت مزرعه، كشاورزان هر هفته در مزرعه يكديگر را مالقات  كسب تجربيات، نظات و بحث و تبادلبه منظورروش 

 : ارتند از اي عب هاي يادگيري مدارس مزرعه ر اصل كليدي در دورهاكنند چه مي
 رشد سالم محصول 

  نظارت هفتگي مزرعه 
 حفظ دشمنان طبيعي آفات 
  شناخت اكولوژيكي مزرعه 
 

  مباني و مفاهيمIPM/FFS   :  مديريت تلفيقي آفات)IPM( به شيوه مدرسه در مزرعه)FFS (     به طـور كلـي ، راهكـاري بـراي

مزيت ايـن  . تژي كنترل آفات در جهان بر اين راهكار استوار استحفظ محصول بر پايه مديريت بوم شناسي است و در حال حاضر استرا
. شـود  ريزي با مشاركت آنها انجـام مـي   دهند و به همين لحاظ برنامه برداران تشكيل مي نوع مديريت در اين است كه محريان آن را بهره

رسـد و   ش به حداقل ممكن و گاهي به صفر ميتجارب راهكار مديريت تلفيقي مشاركتي نشان داده است كه نياز به مواد شيميايي آفتك
در هر صورت مـديريت تلفيقـي ابـزار مهـم و الزم بـراي كشـاورزي پايـدار و        . شوند تر مي تر، پايدارتر و اقتصادي محصوالت توليدي سالم

از مزرعـه را فـرا    اي، روش بازديـد و مشـاهده   كشاورزان در طول مدارس مزرعـه  .گذاري در امنيت غذايي و معيشت پايدار است سياست
هـاي   هستند بـا قطعـاتي كـه در آنهـا سمپاشـي     IPMهاي  در طي مشاهدات هفتگي، قطعاتي از مزرعه كه تحت پوشش طرح. گيرند مي

هر گـروه  . شوند با مشاهده و نظارت دقيق، جمعيت آفات و دشمنان طبيعي ثبت مي. گيرند شود، مورد مقايسه قرار مي تقويمي انجام مي
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گيرند كه به  سپس تصميم مي. كنند خود را تشريح و به منظور بحث و تبادل نظر، كشت بوم زراعي خود را به نقاشي ميوضعيت مزرعه 
مشاركت كنندگان مواردي چون، ساير آفات، تغذيه گيـاه و مـديريت آب   . چه نحو عمليات مديريت مزرعه و نظارت بر آن را انجام دهند

بازديد و مشاهده، بر اساس تصميمات خود و در صورت لزوم از سموم انتخابي با دز پايين به عنـوان  بعدي از هر . دهند را مدنظر قرار مي
شـود از هيچگونـه توصـيه اسـتاندارد و      اي در مزرعه صـرف مـي   وقت مدارس مزرعه% 30شود حداقل  مكمل مبارزه طبيعي استفاده مي

بندي و با تكيه بـه   ها را جمع كشاورزان با استفاده از تجربيات خود، دادهاي،  در مدارس مزرعه. شود هاي فني آموزشي استفاده نمي بسته
اند براي ايجـاد تعـادل بـين جمعيـت آفـات و جمعيـت دشـمنان طبيعـي و          از تجاربي كه اندوخته. كنند گيري مي هايشان تصميم يافته

ويت و توان فيزيولوژيكي گياه كه بـراي جبـران   دهد بين خسارات اوليه قابل ر تجارب نشان مي. شود چگونگي مصرف سموم استفاده مي
كشاورزان متوجـه  . دهد همبستگي وجود داشته و احتماالً موجبات پايين آمدن عملكرد را فراهم خواهند آورد خسارت از خود نشان مي

ه آفات نه تنهـا سـبب   شدند كه خسارت محدود و كم معموالً كاهش عملكرد را به دنبال نخواهد داشت و در اين مرحله سمپاشي بر علي
هاي ترويجي را عمـالً بـه آزمـون     آنها توصيه. شود، بلكه احتمال طغيان ساير آفات را نيز به دنبال خواهد داشت افزايش هزينه توليد مي

س خـود را  هاي انجام يافته پيرامون مديريت زراعي، اعتمان به نف كشاورزان به تدريج در حين بحث. كنند گذارند و آنها را تحليل مي مي
اي تاكيد زيادي بر پويايي گروه دارد و از روشـهاي قابـل لمـس و قابـل رويـت       آموزشهاي مدارس مزرعه. به نحو كامل باز خواهند يافت
به منظور آمـاده كـردن كـادر تـرويج بـراي كـار بـا        .كنند براي آموزش استفاده مي... هاي فصلي، نمايش و  همچون نقاشي، رسم دياگرام

ها كادر  در طي دوره. شود هاي آموزش مربيان مزرعه در طول يك فصل زراعي سازماندهي مي اي، دوره طول مدارس مزرعهكشاورزان در 
دهند تـا بتواننـد پاسـخگوي     ترويج تجارب به دست آمده در مورد چگونگي رشد و نظارت بر محصوالت را مطرح و مورد مقايسه قرار مي

 .اي را به عهده خواهند گرفت عد از گذرانيدن آموزشهاي الزم اداره كردن مدارس مزرعهكادر ترويج ب. مشكالت كشاورزان باشند

  تاريخچه

تحليلي از هزينه و درآمد  فائو . به سرعت در تعدادي از كشورهاي آفريقايي در حال افزايش است FFSبا استفاده از شيوه IPMتوسعه 
كشور آسيايي و  20در  IPMمشاركتي انجام داد كه مشخص شد آموزشهاي  IPMهاي  هاي كشاورزان خرده پا را در برنامه فعاليت

آفريقايي، در محصوالت برنج، پنبه، سبزيجات موثر بوده، به طوري كه كشاورزان با مصرف كمتر سموم ميزان توليدات خود را افزايش 
 50زي در طول يك فصل زراعي با آموزش  در جاوه اندون1989سال  ردباربراي اولين  .داده و منافع بيشتري عايدشان شده است

مدرسه در  200كارشناس و متخصص آموزش ديده در همان سال ،50 شروع شدIPM كارشناس و متخصص حفظ نباتات در دوره
در توسعه اين  متخصص موضوعي 450كشاورزبا مديريت 45000تعداد 1990درسال . راطراحي كردند يكشاورز5000باپوشش  مزرعه

 يكشور هانتايج چشمگير باعث شد از همان سال  . تصويب شد FAO در همين سال برنامه ملي باهمكاري .دندشيوه فعال بو
كشاورز تا سال 1200000 تعداد . التين و اروپاي شرقي برنامه را در موضوعات و محصوالت مختلف شروع كنند ،آمريكايآفريقايي 

اكنون مدرسه در مزرعه  . شروع شد ديگر كار بر روي محصوالت رنج و سپسدر صد توليد كنندگان ب60ديدند يعني تا  آموزش 1999
 :مانند موارد ذيل  مختلف در حال اجراست يكشور هاي متفاوت و در محصوالت مختلف و در  الگوها اب
  :FFS   آسيا -  :   Farmer  Study Group هلند - : Farmer  Learning Group مصر -  Farmer Field University لبنان 

منطقه اي اكوسيستم  واقتصادي ،اجتماعي  يساختارهامدرسه در مزرعه در هر كشوري بر اساس  :  FFS شاخص اصلي توسعه

 .است  يكساناما اصول و اساس تفكر در همه كشورها مشابه و .عملياتي و تعريف مي شود  
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 مدرسه در مزرعه ويژگيهاي ساختاري

 سيستم هاي آموزش ،كشاورزي پايدار با روستايي و فرايند توسعه ه در هزاره سوم ،دستيابي به  به دليل شرايط خاص فرايند توسع
بنابر اين ساختار مدارس مزرعه اي كشاورزان .ارتباط و انتقال يافته هاي تحقيقاتي با شيوه متعارف از باال به پايين قابل تحقق نيست 

 : اصول منطقي ذيل طراحي شده است  اكت بر اساس ضروريات توسعه پايدار بدر ترويج بر اساس تحول در شيوه هاي متعارف و حر

 طراحي مي شود و زيست محيطي منطقه اي  اقتصادي ،ساختارهاي اجتماعي  اساسمبتني بر در هر منطقه  مدرسه در مزرعه. . 
   كه بر اساس آن فرايند انتقال  ت است سطح عمليابهره بردار درو آموزش / ترويج/ اتتحقيق بين  فصل ارتباطيمدرسه در مزرعه

،منطبق بر شرايط محيطي به منظور افزايش مهارت بهره ش بومي يا يافته هاي تحقيقاتي درهر موضوع خاص تكنولوژي حاصل از دان
 .برداران در جهت افزايش كمي و كيفي توليد ،صورت مي گيرد  

  به سمت يادگيريهاي  تآموزش بهره برداران  و حركسيك  ترويج و و كال شيوه هاي متعارفتحول درمدرسه در مزرعه ، فرايند
 . عمل است مبتني بر 

 هاي آموزش حركت به سمت يادگيري هاي عملياتي خاص بزرگساالن از طريقشيوه هاي آموزشي شاگرد معلمي و رتغيير د 
 ..عملي در هر منطقه از نقاط عطف مدرسه در مزرعه استدوسويه 

 توليد است و آموزش به صورت  مديريت جامع، فرايند ظرفيت سازي يا توانمند سازي بهره برداران مبتني بر  مزرعهدر مدرسه در
 .موضوعي يا عنواني صورت نمي گيرد  

 مزرعه تبديل مي شوند ماهر  در مدرسه در مزرعه ،بهره برادران از طريق شناخت كشت بوم مزرعه به مديران  
 در سه بخش كليدي ذيل استوار است  مزرعه  اجرايي در مدرسه در متدلوژي :  

   مزرعه اي  مشاركتي پژوهش هاي 

 اكوسيستم هاي زراعي با راهبرد تجزيه و تحليل اكوسيستم  يادگيري 

تكنولوژي مشاركتي  توسعه  مديريت 
نقش كارشناس به تسهيل  تبديل/ تصميم گيري جمعي به جاي فردي :در مزرعه عبارت است از استراتژي عملياتي در شيوه مدرسه
  .تغيير در متدلوژي اجرايي از متعارف به مشاركتي/ گر

 
 ساختار شماتيك مدرسه در مزرعه 
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 اصول و مباني مدارس مزرعه اي كشاورزان 

 شود پذيرفته  بهره بردارنيست كه بايستي توسط  بسته آموزشي پكيج يا به صورت  مدرسه در مزرعهمحتواي آموزش در -1
 صورت مي گيـرد بهره بردار  دخالت و ايفاي نقش تجربيات و دانش بوم با به صورت عملي در مزرعه  مدرسه در مزرعهيادگيري در  -2
 .مبتني بر شرايط يادگيري حاصل از عمل و تجربه استاصول يادگيري  و
 .ستامعلم در يادگيري  مدرس و  نياصلي ترمزرعه  -3
 .صورت گيرد  جامع فرايند توليدزراعي به منظور مديريت  يادگيري در طول يك فصل -4

 .به صورت فعال در طراحي تحقيقات و آموزشهاي عملي مشاركت دارند بهره برداران -5

 .واريته ها و غيره نقش  مهمي در ايجاد يادگيري دو طرفه و انگيزه هاي يادگيري دارد –خصوص محيط تجربيات و دانش بومي در -6
 است  يلي در فعاليتهاي مدرسه در مزرعه تسهيل گرمبناي  اص-7
و درگير شدن آنها در مـديريت محصـول بـر     بهره بردارانشرايط و بستر الزم را براي توانمند شدن  در مدرسه در مزرعه  رگتسهيل -8

  .عهده دارد
  .اقتصادي و اكولوژيكي محلي است–كامال مبتني بر شرايط اجتماعي مدرسه در مزرعه  -9

 . استمحلي   برادرانافزايش مهارت كشاورزان و بهره  ، هدف اصلي در مدرسه در مزرعه  -10
 .در مالقات هاي منظم و مستمر  گروه كاري بهره برداران صورت مي گيردتبادل اطالعات  -11
 .ام مي شودو موضوعات خاص انجبر اساس اولويت هاي ارزيابي شده   در مدرسه در مزرعه  طراحي اهداف يادگيري -14
 استهاساس يادگيري ،افزايش مهارت بهره بردار در شناخت و تجزيه و تحليل كشت بوم  -15

 

  اجرايي  روش 

 : مرحله  ذيل است  4روش اجرايي در مدرسه در مزرعه  شامل 
 بررسي و ارزيابي هاي منطقه اي ،اجتماعي و اكوسيستمي و تعيين موضوعات خاص –الف 

تحقيقـات مزرعـه    -ج                 Agro Ecosystem Analyzeبهره برادران شناخت كشت بوم توسط  يادگيري مبتني بر- ب
 Field Farmers Participatory  اي كشاورز مدار                                  

  Participatory Technological Development                    توسعه مشاركتي تكنولوژي -د

 و فرايند توسعه ستند سازي و ثبت تغييرات و بررسي هاي اكوسيستمي م-ه
 

 مدرسه در مزرعه  نماي كلي

منتخب از گروه كشاورزان در يك نفر  35سازماندهي شده متشكل از  گروه كاريويك   رشامل يك تسهيل گ مدرسه در مزرعه  يك 
و يـا بـر    كه از طريق ابزار مشاركتي توسـط خـود جامعـه   است  محليبهره برداران  از ) هكتار 500نفر در 250حداقل (منطقه همسان 

هاي مدرسه در مزرعه توسط اين گروه با  فعاليت.انتخاب مي شوند  اساس ويژگي ها و شاخص هاي خاص موضوع كاري در هر منطقه 
وهش هـاي سـريع مشـاركتي بـراي     با سازماندهي برنامه كاري ،طراحي تقويم كار ، ارزيـابي و پـژ   مدرسه در مزرعه  رهدايت تسهيل گ

كـار گاههـاي عمليـاتي    ت موجود در موضـوع كـار در قالـب     تعيين اولويت ها ، تدوين برنامه كار و جمع آوري استاندارد هاي و اطالعا
هاي اصلي براي شـروع فعاليـت مزرعـه اي     ماكوسيستمي  ، را ندو/موضوعي /بر اساس شاخص هاي اقليمي .مشاركتي شروع مي شود 

 مدرسه در مزرعه ط گروه كاري در منطقه هدف تعيين و بر اساس شرايط همساني منطقه و ويژگيهاي خاص ، انتخاب مكان اصلي توس
دو هفتگـي  و   ابه صورت مالقات هاي منظم هفتگي و يـ  مدرسه در مزرعه حضور در سايت اصلي .توسط گروه كاري صورت مي گيرد 

يعنـي   مدرسه در مزرعه سه فعاليت  اصلي . ع و محصول توسط گروه كاري مشخص مي شودبر اساس تقويم زماني كار بر اساس موضو
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ايجاد مهارت در بهره برداران در مديريت شناخت اكوسيستمي ،پژوهش هـاي مشـاركتي مزرعـه اي و  توسـعه تكنولـوژي  بـر اسـاس        
،  اعي  و به اصطالح از بـذر تـا بـذر    به صورت جامع  ،طي يك فصل زر در محصول AESAموضوع و محصول بر اساس شاخص هاي 

، تجزيـه و تحليـل و    ت، شـناخ يادگيري حاصل از عمـل    طريق از مدرسه در مزرعه گروه كاري شركت كننده در . عملياتي مي شود 

يد از طريق عملياتي كردن  موضوعات خاص تول زراعي ،تبديل به عوامل اصلي پژوهش و تحقيق  مي شوند  و كشت بوم بررسي جامع 
گروه كاري فعال  در پايان فصل  به پذيرش تكنولوژي و يافته هاي جايگزين در مديريت مزرعه مي پردازند  مشاركتي ات با متد تحقيق

كسـب شـده و    توان اب اين گروه . در دوره ظرفيت سازي شده و  به مديران ماهر در مديريت جامع موضوع و محصول تبديل مي شوند 
سـازي و  قادر به تصميم   ، خاص اكوسيستمي تحليلها ي  بر اساس  و زيست محيطي  –اقتصادي -اجتماعي ي با تاكيد بر  شاخص ها

به طور كلي فعاليتهـاي يـك   . خواهد بود محلي  ياز طريق سازمانده در منطقه  نتايج  در باره انتخاب فعاليتها و توسعه تصميم گيري 
 : مدرسه در مزرعه شمال سه بند ذيل  مي باشد 

عمومي فرايند توليد ،حفاظت  لمساي و فعاليتهاي مديريت محصول–اصول اكولوژيكي  –افزايش دانش در زمينه هاي بيوفيزكي : الف 
 ....از محصول و فعاليتهاي بعد از توليد  شامل فراوري ، بسته بندي ،بازار ،

شناسـايي مشـكالت اصـلي و تعيـين     : شـامل  توانمند سازي براي كسب توان تصميم سـازي در مـديريت مسـايل اصـلي توليـد      : ب 
موضوعات خاص فرايند توليد  ،طرح آزمايش ،تجزيه و تحليل اقتصادي ،دسترسي  و جمع آوري اطالعات و دستورالعمل ها براي دست 

 .يابي به نتايج در موضوعات خاص 
 .سازماندهي اقدامات گروهي در توسعه محلي و منطقه اي  نتايج  : ج 
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 اقدام  مبتني بر رهيافت مدرسه در مزرعه راهنماي 

 : سازماندهي گروه كار - الف
ب معهوم كوچكترين واحد همسان كشاورزي با : سايت (از يك منطفه توليدي همسان  گروه هاي همساناز ميان  تركيب گروه  

نفر 100نفر مرجع ، 25نفر  شامل  250كتار و تعداد كشاورز تحت پوشش هم ه 500ميانگين هر سايت  –شرايط ومنابع يكسان 
حمايت  –گوش دادن –انعطاف  -اعتماد –تسهيل  –تماس  –احترام   بر مبناياز لحاظ موضوع و محصول  ) نفر تابعي 125اصلي و 

صورت داوطلب افراد عالقمند  هتحليلها بتن پذيرف–ايجاد خود اتكايي  –ارايه چهار چوب كار  -ايفاي نقش -خود انتقادي -و تسهيم 
 .تعيين مي گردند 

 :و تعيين موضوعات خاص  از طريق ابزار ذيل  ، اطالعات و منابع پايه و بررسيجمع آوري : ب 
ارزيابي سريع منطقه اي(RRA)  REGINAL RAPID APPRAISAL 

 تحقيقات انجام شده –مطالعات كارشناسي –اهواره اي تصاوير م–عكسهاي هوايي –نقشه ها –گزارشها : شامل  منابع دست دوم–

 اطالعات كارشناسان منطقه اي –منابع اطالعاتي تخصصي 
بررسيهاي ميداني  

 مستقيممشاهداتObserving Directly                              
مصاحبه هاي نيمه ساختاري  Semi-structured Interview       
بررسي هاي كليدي key Probes                                     :  
 موردیمطالعاتCase Study                                        :  
گردشهاي منطقه اي                                                                              Transect walk 
 مقاطعبرشها وTransects                                              :   
گروههاي مختلف                                         Focus Groups 
كسب اطالعات از كارشناسان           Seeking out the Expert 
 با ايمنطقه     اتتجزيه و تحليل دانش و اطالع ،توانمند شدن گروه كاري در ابراز تفكرات و  اطالعات مالكيت محليمديريت و 

   Appraisal Participatory Rapid      سريع مشاركتي يارزياب
و مزرعه  منطقه هاي  نقشه طراحي Regional and Farmer Field Mapping                                      

 بررسي موقعيت و محيط كار افراد درگير:طراحي نقشه هاي تحرك و تبادل:Mobility Map                   

 نظارتطراحي نقشه هايMonitoring Mapping                                                                        

   ثبت جريانهاي منابع در مزارع(طراحي نمودارهاي جرياني: (Casual Diagram  

 ربررسي نقش و اهميت نسبي نهادهاي تاثي(طراحي  نمودارهاي ون:(Van diagram 

   براي ثبت و تحليل موضوعات مختلف : طراحي نمودار هاي كومه ايProportional Piling      
 زراعیطراحي تقويمهاي روزانه و فصليSEASON/DAILY Calendar  

  مقايسه بين تكنولوژيهاو استراتژيها با بررسي هزينه و فايده(طراحي رتبه بندي ماتريسي(Matrix Ranking 
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 .دگروه بايد چه چيزي يا چه فعاليتي را ياد بگيرن هتعيين اهداف يادگيري بر اساس موضوعات خاص اين ك:  ج

 .عملياتي بر اساس موقعيتهاي محلي منابع و استاندارد هاي نتخاب روشهايا : د   
 .يفا مي كندتدوين برنامه اموزشي بر اساس موضوعات خاص و اهداف طراحي شده  و نقشي كه گروه كار ا: ه  

پياده سازي فعاليت طراحي شده در شرايط مزرعه اي با طراحي برنامه هاي مالقات هفتگي يا دو هفتگي بر اساس شرايط زراعي : ز 
 :به شكل)AESA(محصول كشت بوم زراعي مستمر  تحليل  تجزيه وبه منظور  

Transects                              برش          
Analyze Fact                                                و تحليل تجزيه
Mapping                                                                         نقشه طراحي
Diagramming             نمودار بندي                                   

Scoring and Ranking                به بنديرت                   
 

 نماي شماتيك  فرايند تجزيه و تحليل اكوسيستم

 
Agro Ecosystem Analysis

مشاهدات مزرعه اي توسط 
گروهها در برشهاي راندومي

رتبه بندي و نمودار بندي مشاهدات 

تحليل گروهي و ارايه

 
 

 Field Farmer Participatory Research  مدار  مزرعه اي كشاورز طراحي تحقيق : ح 

طراحي فعاليتهاي /  اي موضوع طراحي درفت مطالعه مزرعه/ مطالعات  و تحليل موضوع خاص يطراح/ خاص طراحي موضوعات 
طراحي برنامه ارزيابي و -طراحي پالتهاي تحقيق در موضوع خاص/  سازماندهي تيمهاي مشاركتي  بررسي كننده/  تحقيق مزرعه اي

 . طراحي برنامه ثبت تمام مشاهدات/   فيزيولوژيكي–اقتصادي –مقايسه فعاليت با مديريت متعارف از لحاظ اكولوژيكي 
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در مديريت  جامع توليد در محصول يا موضوع )دانش و تجربه بومي (انطباق و تلفيق تكنولوژي  :توسعه مشاركتي تكنولوژي: ط

Participatory Technology Development 
 :طراحي برنامه هاي بعد از عملياتي كردن مدرسه در مزرعه: ي 
ارزيابي  ي،كار گاههاروز مزرعه - مستند سازي نتايج- كشاورز به كشاورزي توسعه از طريق راحي برنامه هاط- طراحي مطالعات

 طراحي فعاليتهاي گروهي توسعه اي - بازاريابي مربوط به  طراحي فعاليتهاي- مشاركتي
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)  تحقيقات مشاركتي  مزرعه  اي  در مدرسه در مزرعه (

A1-V A2-V A4 -VA2- V

L1-V

L2-V

FR  -V

FR-L

FR-L FR-L FR-L

5271 سلطان نسيم نگين 

55cm

45cm متعارف

شاهد

 

..محلي محلي شبكه هاي شبكه هاي ساماندهي ساماندهي و و  فعاليتها  فعاليتها توسعه توسعه 
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 قدم  هاي اجرايي  و ساز ماندهي  مدارس مزرعه اي در هر استان  مجري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شامل  منطقه اي سازماندهي- 1قدم

باغباني  -زراعت  -حفظ نباتات-تحقيق-ترويج :تشكيل كميته راهبري استان متشكل از نمايندگان-...... 
  محصول/تشكيل گروه كاري عملياتي  بر اساس شاخصهاي منطقه 
مدرسه در مزرعه  در استان   تعيين هماهنگ كننده  اجرايي. 
 )   توجيهي و مشورتي كارگاههاي( شيوه توجيه و آگاه سازي مرحله-2قدم  

 بين بخشي براي عملياتي كردن شيوه اجماع محتوايي و  
همسان كردن اهداف و برنامه ها در سطح عمليات 

 )تربيت مربي مدرسه در مزرعه  بومي براي هر استان( گروه كاري  توانمند سازي مرحله - 3 قدم

پشتيباني هاي فني  ملي با هدف امورش گروه كاري مربيان معرفي شـده توسـط اسـتان  در     از محل FFSراه اندازي يك سايت اصلي 
 يا سايت آموزش مربيان محلي  مدرسه در مزرعه  TOT/FFSقالب 
بر اساس اولويت هاي استاني براي توسعه همزمـان مدرسـه     :مناطق عمليات و موضوع و محصول  انتخابپهنه بندي سايت و -4 قدم

– تمحصولي  وضـعي  تاولوي -كشت زير  حسط -محصول نوع -فرهنگي-اقتصادي-جغرافيايي-اجتماعي: يبتني بر شاخصهادر مزرعه م

  برادرانشاخص هاي مورد نظر بهره -قماري

 و اهداف كاري و آموزشي در هر سايت  عمليات طراحي برنامه-5 قدم

 دارد ها در موضوعات خاصتدوين پيش برنامه آموزشي بر اساس دستور العمل ها و استان-6 قدم

 انـه  تهيـه برنامـه روز    و مزرعـه  حضـور در  هفتگـي   دو يـا  تهيه برنامه هفتگي :ميداني گروه كاري برنامه ريزي فعاليتهاي-7قدم 

 .مزرعه بوم شناخت كشت منظم و مداوم به منظور برنامه-بذر تا بذر از توليد محصول فرايند كليه جهت ميداني فعاليتهاي

 تا بذر بذر مزرعه از ي عملياتي مراحل توليد محصول توسط گروه دراجرا-8 قدم

در بهـره بـرداران  عضـو     و تحقيـق  كنكـاش  وايجاد حس شناخت طريق از  :مزرعه اي  يادگيري  برنامه آموزش وطراحي - 9 قدم

 گروه كاري مدرسه در مزرعه 

 /ظرفيت سـازي شـده   سازماندهي گروه /برنامه  توسعه تدوين /د اينفر  ومحتوا  ارزيابي  :برنامه هاي ارزيابي  و  توسعه اي -10قدم 

  طراحي برنامه توسعه فعاليت/پيگيري نتايج و  مطالعات خاص  طراحي برنامه

ساختار كلي راهبرد ساختار كلي راهبرد 

توانمند سازي بهره برداران محلي 

طراحي  نظام و شبكه هاي
  مديريت محلي 

مديريت  پايدار توليد 

Random sc rap  

سايت هاي عملياتي 
FPR &Developmentمديريت جامع توليد

TOT

پهنه  اقليمي 

مديريت پايدار توليد  
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 و برنامه توسعه فصل بعد  ثبت نتايج و درسهاي اموخته شدهروز مزرعه  و  -11قدم

 
 

 

 جدول راهنماي استقرار مدرسه در مزرعه 

 
مي گيرد در جدول   اجراي مديريت ها و تكنيك هاي مربوط به مديريت پايدار از طريق طراحي  سايت هاي  مدرسه در مزرعه صورت

 ذيل  كليات  محتوايي و اجرايي  مدرسه در مزرعه آورده شده است
 
 
 
 

 كليات 

 بهره بـرداران محلـي     از نفر نفر 35تا  25سازماندهي شده متشكل از  گروه كاريويك   رشامل يك تسهيل گ مدرسه در مزرعه 
 و يا بر اساس ويژگي ها و شاخص هـاي خـاص موضـوع كـاري در هـر منطقـه        كه از طريق ابزار مشاركتي توسط خود جامعهاست 

بـا سـازماندهي برنامـه     مدرسـه در مزرعـه    رهاي مدرسه در مزرعه توسط اين گروه با هدايت تسهيل گـ  فعاليت.انتخاب مي شوند 
كاري ،طراحي تقويم كار ، ارزيابي و پژوهش هاي سـريع مشـاركتي بـراي تعيـين اولويـت هـا ، تـدوين برنامـه كـار و جمـع آوري           

بر اساس شاخص هـاي  .استاندارد هاي و اطالعات موجود در موضوع كار در قالب    كار گاههاي عملياتي مشاركتي شروع مي شود 
هاي اصلي براي شروع فعاليت مزرعه اي توسط گروه كاري در منطقه هدف تعيـين و بـر    ماكوسيستمي  ، را ندو/موضوعي /قليمي ا

توسـط گـروه كـاري صـورت مـي       مدرسـه در مزرعـه   اساس شرايط همساني منطقه و ويژگيهـاي خـاص ، انتخـاب مكـان اصـلي      
دو هفتگي  و بر اساس تقويم زمـاني كـار    االقات هاي منظم هفتگي و يبه صورت م مدرسه در مزرعه حضور در سايت اصلي .گيرد 

يعني ايجاد مهـارت در بهـره    مدرسه در مزرعه سه فعاليت  اصلي . بر اساس موضوع و محصول توسط گروه كاري مشخص مي شود
س موضـوع و محصـول بـر    برداران در مديريت شناخت اكوسيستمي ،پژوهش هاي مشاركتي مزرعه اي و  توسعه تكنولوژي  بر اسا

. عملياتي مي شـود  ،  به صورت جامع  ،طي يك فصل زراعي  و به اصطالح از بذر تا بذر  در محصول AESAاساس شاخص هاي 
، تجزيـه و تحليـل و بررسـي جـامع      ت، شـناخ يادگيري حاصل از عمل   طريق از  مدرسه در مزرعه گروه كاري شركت كننده در 

از طريق عملياتي كردن  موضوعات خاص توليـد بـا متـد     عوامل اصلي پژوهش و تحقيق  مي شوند  و زراعي ،تبديل به كشت بوم 
گـروه كـاري فعـال     در پايان فصل  به پذيرش تكنولوژي و يافته هاي جايگزين در مديريت مزرعه مي پردازند  مشاركتي ات تحقيق

ـ  ايـن گـروه   . وع و محصول تبديل مي شوند در دوره ظرفيت سازي شده و  به مديران ماهر در مديريت جامع موض كسـب   تـوان  اب
قـادر بـه     ، خـاص اكوسيسـتمي   تحليلهـا ي   بر اسـاس   و زيست محيطي  –اقتصادي -اجتماعي شده و با تاكيد بر  شاخص هاي 

 .. د بود خواهمحلي  ياز طريق سازمانده در منطقه  نتايج  در باره انتخاب فعاليتها و توسعه سازي و تصميم گيري تصميم 
 
 

Random scrap
Farm

يپهنه اقليم
موضوع

 خاص

شبكه سازي گروههاي بهره برداري
ثبت  وقايع اكوسيستمي

ساختار   عملياتي ساختار   عملياتي 

تحليل
 زيست محيطي

ارزيابي
 اجتماعي

بررسي جامع اقليمي
و شاخص هاي اثر گذار 

FPR & D /IPPM

Agro
Ecosystem

Analyze

 بررسي اكولوژيك

تحليل 
اقتصادي

واحد هاي 
توسعه

W. Efficiency  نظام متعارف زراعي
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 تعريف 

  و توليد  جامع مديريتدر   برداران بهرهتوانمند نمودن  براي مدرسه در مزرعه نظام جامع پژوهش و يادگيري مزرعه اي است
در سطوح  بومي دانش و تلفيق  تجربه تاكيد بر با اگرواكوسيستم  شناخت و كشف بر تكيه با توليد كه منابع از  يو ر بهره

به عنوان راهبرد كليدي و تحولي ، جايگزين اجرايي  FFS )(مدرسه در مزرعه .اطق توليد اجرايي و توسعه مي يابد عمليات و من
مديريت جامع توليد سالم  لدر  روشهاي ترويج و آموزش متعارف  مي باشد كه با هدف ظرفيت سازي بهره بردارن در اعما

  .،كشاورزي پايدار و توسعه روستايي شناخته شده است
 

 متدلوژي  
 

 بررسي و ارزيابي هاي منطقه اي ،اجتماعي و اكوسيستمي و تعيين موضوعات خاص 
 Ecosystem Analyze    Agroبهره برادران يادگيري مبتني بر شناخت كشت بوم توسط 

 Field Farmers Participatory  تحقيقات مزرعه اي كشاورز مدار                                  
  Participatory Technological Development                    توسعه مشاركتي تكنولوژي

  مستند سازي و ثبت تغييرات و بررسي هاي اكوسيستمي

  

 برنامه برنامه 

 

 جمع آوري و بررسي اطالعات پايه براي مشخص كردن موضوعات خاص منطقه اي 

 .تعيين اهداف يادگيري بر اساس موضوعات خاص 
 بر اساس استاندارد ها ، مطالعات پايه، موضوعات خاص و اهداف تعيين شده ) درفت (تدوين پيش برنامه  آموزشي 

 .انجام شود   FFSتعيين مطالعاتي كه بايد در طول يك فصل كاري 
 مواد،ابزار آموزشي و پژوهش مزرعه اي  و فرم هاي استاندارد الزم در طول يك مدرسه در مزرعه 

 طراحي برنامه جلسات در طول يك دوره به صورت مالقات مستمر و منظم  
 .تجزيه و تحليل مستمر كشت بوم زراعي فرايند توليد 

 فعاليتها براي افزايش پويايي گروه 
 ارزيابي آموزشي و يادگيري در طول اجرا و ارزيابي نهايي مدرسه در مزرعه 

 روه كاري روز مزرعه و جشن فارغ التحصيلي گ
 برنامه توسعه نتايج به صورت محلي  

 مربي
 

كـه مهـارت الزم بـراي اجـراي كامـل يـك دوره       بـوده   مدرسه در مزرعه مربي  در مدرسه در مزرعه داراي مهارت و تخصص خاص 
ت هـاي تخصصـي   انتخاب مربيان با تخصص موضوعي براي فراگيـري مهـار  . را دارا مي باشد يمدرسه در مزرعه با  شيوه تسهيل گر

يك  مربي متخصص براي هـدايت هـر سـايت        اتنه. . انجام مي گيردTOT/FFS) (در سايت هاي تربيت مربي  مدرسه در مزرعه 
در صورت طراحي برنامه مدرسه در مزرعه به صورت محلي  هر مربـي متخصـص ميتوانـد     . مدرسه در مزرعه در نظر گرفته مي شود 

 . بر عهده داشته باشدرا ه مدرسه در مزرعسايت  3هدايت 
 گروه هدف 

 
به عنوان گـروه مرجـع بـراي     نفره از بهره برداران 30تا  25سازماندهي گروه نفر كشاورز در هر سايت با تقسيم بندي  250ميانگين 
گـروه  . رندكه در موضوع يا محصول  انتخابي دخالت مستقيم دا نفري تابعي در هر سايت  125تفري كشاورزان اصلي و 100پوشش 

كاري نبايد متشكل از بهره برداران در رشته ها و موضوعات مختلف باشند زيرا هر يك از بهره برداران نيـاز هـاي آموزشـي متفـاوتي     
بهره برداران يك مدرسه در مزرعه از بين افراد عالقمند ، داراي قدرت يادگيري وياد دهـي ،  .در زمينه محصول يا موضوع خود دارند 

 .ده و با توجه به شرايط سني ، مشخص گردندتصميم گيرن
 

 
محدوده يك سايت 
 مدرسه در مزرعه 

 

ميانگين هر سايت مدرسـه   .در مزرعه نمونه همساني  از يك منطقه مشخص عملياتي مثال يك روستا خواهد بود  ههر سايت مدرس 
اجتمـاعي  /اسـاس شـاخص هـاي اقتصـادي      بايسـتي مدرسـه در مزرعـه بـر    .نفر كشاورز است  250شش .هكتار با پ 500در مزعه 

... اكوسيستمي در هر منطقه طراحي شود و ساير شاخص هاي عمومي نظير مسافت ، سهولت دسترسـي ،در معـرض ديـد و   /اقليمي/
مدرسه در مزرعه در هر منطقه عملياتي  به منظور اثر بخشي و  دستيابي به نتـايج كامـل بـراي دو تـا سـه فصـل       . نيز رعايت شود 

 .در منطقه مستقر خواهد شد و ازپراكندگي و وسعت دادن مدرسه در مزرعه در منطقه هدف بايستي پرهيز گردد زراعي
 

 
 

 اهداف يادگيري 
 

محتواي برنامه آموزش و اهداف يادگيري  به صورت پيش برنامه با توجـه بـه ارزيـابي هـاي انجـام شـده ، بررسـي اطالعـات پايـه ،          
در اين پيش برنامه ، مطالعات كامـل در خصـوص هـر  موضـوع     .بهره برداران  طراحي مي شود  ايفاي نقش حموضوعات خاص و سط

جمع آوري دستور العمل ها ، استانداردها و يافته هاي موضـوعي  بـه صـورت مـديريت جـامع طراحـي و بـر اسـاس          قخاص از طري
 .زرعه اي طراحي مي شود محتواي فني كامل به منظور كار قالب مديريت موضوع خاص به صورت پژوهش هاي م

 
 
 جلسات يتعداد و توال
 

مشاركت كنندگان ،محصول و موضوع انتخـابي برنامـه سـازماندهي    : به عواملي نظير  مدرسه در مزرعه تعداد و توالي جلسات در هر 
رسه در مزرعه به ولي به صورت معمول جلسات مد. و تقويم زراعي بستگي دارد لشده براي مديريت محصول ،اهداف يادگيري ، فص

جلسـه كامـل و    20تـا   12صورت مالقات هاي هفتگي و يا دو هفتگي در طي يك فصل زراعي كامل و به اصطالح از بذر تا بذر طي 
 .در طي دو الي سه فصل زراعي مستمر طراحي مي شود 
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برنامه كار در هر 
جلسه مدرسه در 

 مزرعه 
 

گياهپزشكي در محصوالت زراعـي  /ساعت است كه با توجه به شاخص هاي اقليم  3حداقل شامل  مدرسه در مزرعه هر جلسه كاري 
 ) 8-11مثال ساعت (منابع طبيعي بهتر است در ساعات صبح برگزار گردد /دامي/باغي/

 :در هر جلسه برنامه كار به شرح ذيل خواهد بود 
 مشاهده و نمونه برداري  قتجزيه و تحليل كشت بوم از طري:الف 
 بررسي و مشاهدات  لجزيه و تحليثبت و ت:ب 
 ارايه نتايج و تحليل نهايي : ج 
 طراحي موضوعات و مطالعات خاص : د
 تمرين هاي مربوط به پويايي گروه : ه 
 برنامه هاي كاري  گروه كاري: ز 
 

 
 

ابزار و مواد آموزشي 
مورد نياز در هر 

 مدرسه در مزرعه 

  

0Bبه . بزار و مواد آموزشي و پژوهشي بر اساس نوع موضوع و محصول     مي باشد هر سايت مدرسه در مزرعه نيازمند يك سري ا
كيسه –تله هاي مختلف  -مداد رنگي–ماژيك –كاغذ بزرگ : صورت كلي ابزار فرم در يك سايت شامل موارد ذيل است 

نوار هاي رنگي براي –عه جعبه هاي نگهداري مواد مورد مطال–قفس هاي كوچك و بزرگ براي   مطالعات اكوسيستمي -پالستيك
پارچه  -تله نوري -توري حشره گيري -جعبه جمع آوري حشره -شيشه نگهداري حشره-لوازم نگهداري سوابق  -لنز –راندوم ها 

 .... لوازم مورد نياز براي سنجش ها و ازمايشات و –قفس پرورش حشرات –ابزار سنجش شرايط اقليمي نظير دماسنج  -كتاني

 
 
 

 مكان آموزش 

 

1Bمتفاوت  است ولي به صورت كلي فرايند يادگيري عملياتي بر  لمحل مدرسه درمزرعه در هر منطقه  بر اسا س موضوع و محصو
باغي  در  تمتر مربع  و در محصوال2000تا 200اساس تحليلي اكوسيستم در سال اول فعاليت در محصوالت زراعي سطح حدود 

فرايند در موضوعات دامي در يك واحد دامي بر اساس شرايط منطقه اي  و در  اين.متر مربع طراحي مي شود2000سطح حداقل 
هكتار و در واحد هاي شيالت در يك واحدبهره برداري طراحي و اجرا مي شود و همزمان  10 حواحد مرتع و منابع طبيعي در سط

اصلي  تداري به صورت همزمان با سايواحد بهره بر  20تا  15مطالعه موضوع خاص و مطالعات  اصلي و  مونيتورينگ آن  در 
 . انجام مي گيرد و در سال دوم و سوم  فرايند بر اساس توسعه كامل موضوع در  منطقه اجرا ، پيگيري و برنامه ريزي مي شود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قدم هاي اجرايي در 
  FFSاجراي 
 

2B و تعيين موضوعات خاص   ، اطالعات و منابع پايه و بررسيجمع آوري 

 .دگروه بايد چه چيزي يا چه فعاليتي را ياد بگيرن هاهداف يادگيري بر اساس موضوعات خاص اين ك تعيين

 .عملياتي بر اساس موقعيتهاي محلي منابع و استاندارد هاي نتخاب روشهايا 

3Bتدوين برنامه اموزشي بر اساس موضوعات خاص و اهداف طراحي شده  و نقشي كه گروه كار ايفا مي كند. 

           Transectsرش ب

4Bو تحليل تجزيه        Analyze Fact                                       

5Bطراحي نقشه            Mapping                                                            

6Bنمودار بندي                        Diagramming                        

 يطراح/  خاص  طراحي موضوعات  Field Farmer Participatory Research  مدار  مزرعه اي كشاورز طراحي تحقيق
سازماندهي /   طراحي فعاليتهاي تحقيق مزرعه اي/  طراحي درفت مطالعه مزرعه اي موضوع/ مطالعات  و تحليل موضوع خاص
طراحي برنامه ارزيابي و مقايسه فعاليت با مديريت -تحقيق در موضوع خاصطراحي پالتهاي /  تيمهاي مشاركتي  بررسي كننده

 . ثبت تمام مشاهدات/   فيزيولوژيكي–اقتصادي –متعارف از لحاظ اكولوژيكي 
در مـديريت  جـامع توليـد در محصـول يـا موضـوع       )دانش و تجربـه بـومي   (انطباق و تلفيق تكنولوژي  :توسعه مشاركتي تكنولوژي

Participatory Technology Development 
7Bارزيابي  ي،كار گاههاروز مزرعه - مستند سازي نتايج- طراحي برنامه هاي توسعه از طريق   كشاورز به كشاورز- طراحي مطالعات
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 طراحي فعاليتهاي گروهي توسعه اي - بازاريابي مربوط به  طراحي فعاليتهاي- مشاركتي
  
  
  

مراحل محتوايي 
 فعاليت ها

 

8Bوامل بيوفيزيك شناخت ع(Biophysical Fact)   : دشمنان طبيعي .زيست شناسي و اكولوژي حشرات –فيزيولوژي  گياهي
 ...عناصر و –تركيبات معدني و آلي -علفها-آفات بيماريها–

9B شناخت و درك ارتباطات  عوامل مختلف موثر در رشد محصول :  اصول اكولوژيكي در مديريت كشت بومشناخت
Ecological principles for agro-ecosystem management 

10B حمايت از منابع و مواد  -مديريت  توليد  –حفاظت از محصول : شامل فعاليتهايي نظير  مديريت پايدار توليد محصولشناخت
 .....ارقام   و– نهاده هاي مصرفي ومصرف بهينه -بومي

11B تجزيه و تحليل كشت بوممهارت          Agro Ecosystem Analyze 

12B و مسئله         طراحي  و تعريف موضوعProblem identification 

13Bتحقيق و آزمايش مسئله            Experimentation 

14Bتجزيه و تحليل اقتصادي مزرعه    Farm economic analysis 

  سازماندهي فعاليتهاي توسعه اي:قدم سوم 
  

 
ارزيابي آموزشي و 

يادگيري  مدرسه در 
 مزرعه 

 

 آزمون و ارزيابي اوليه از سطح دانش و مهارت اوليه بهره برداران  شپي
پرسشـنامه ارزيـابي    – رماتريس خود ارزيـابي تسـهيل گـ    -FFSارزيابي كيفيت :  كه در سه فرم هارزيابي محتواي مدرسه در مزرع

 فردي و فرم ارزيابي گروهي انجام ميشود 
آزمـون كتبـي در   -اي بـه صـورت واقعـي در مزرعـه       هكه با روش آزمون هـاي چنـد گزينـ    هر مزرعارزيابي در پايان دوره مدرسه د

 روش تغيير نقش انجام مي شود – دو بع لتصوير قب -Tآزمون –خصوص اطالع از كاركردهاي اكولوژيكي 
 :ارزيابي اثربخشي نهايي درسه بخش 

 ارزيابي اثر بخشي اقتصادي 
 ي  ارزيابي اثر بخشي زيست محيط

 ارزيابي اثر بخشي اجتماعي 
 مراحل اجرايي  در مدرسه در مزرعه 

 مرحله اول 
 
 

ظرفيت سازي  و اجماع 
 عملياتي 

 .برگزاري كارگاه هاي توجيهي   در سطح مديران و مسئولين واحد هاي ذينفع  :گام اول 
 .سازماندهي هاي سازماني  محلي  :گام دوم 

اي آموزشي و ظرفيت سازي ويژه گروه كاري محلي به منظـور اجمـاع عمليـاتي و حركـت  بـر اسـاس       برگزاري كارگاهه :گام سوم 
 .متدلوژي شيوه 

برگزاري كارگاههاي برنامه ريزي مشاركتي  با تيم كاري محلي  مسئول جهت انتخـاب موضـوع و منطقـه  هـدف  در       :گام چهارم 
ي و منطقه اي توسط كارگروه محلي متشكل از تصميم گيران ترويج ،حفـظ  قالب كارگروه و بر اساس شاخص ها و اولويت هاي محل

 نباتات ، توليدات گياهي ، دام ،محيط زيست ، بهداشت ، شوراهاي مردمي ،نمايندگان تشكل هاي كشاورزي منطقه 
 مرحله دوم

 )فعاليت ها در منطقه هدف (برنامه كاري مرحله دوم  

 :گام اول 
 .يه ساده اهداف ،فرايند و محتواي پروژه ،  اعتماد سازي  ورود به جامعه محلي ،توج -1
 .تعيين  گروه كاري داوطلب از كشاورزان منطقه  -2
 .سازماندهي گروه كاري  -3
 .تعيين موقعيت مزارع افراد گروه كاري در منطقه  -4
 .انتخاب سايت اصلي توسط گروه كاري  -5
 .انتخاب هماهنگ كننده محلي از بين كشاورزان  -6
 .ري و ساعت  حضور گروه كاري در سايت اصلي تعيين روز كا -7
 .جلسه هم ادامه داشته باشد  6بستگي دارد و  ممكن است تا ...تعداد جلسات در اين مرحله  با توجه به ماهيت كار ، منطقه ، مهارت تسهيلگر و : توضيح 

امل كارشناسـان محلـي و كشـاورزان عضـو گـروه كـاري بـه صـورت          مجموع اطالعات  پايه در مورد محصول در منطقه توسط گـروه كـاري سـايت شـ    : گام  دوم  
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 .كارگروهي تنظيم گردد و بر اساس آن موضوعات خاص تعيين گردند  
 :در گام دوم عمليات ،  سه  عمليات كلي  ذيل به صورت كارگروهي انجام مي گيرد 

 
كه در  نقشه مشخص شده در قالب يك دفترچه مشخص و هم شكل  توسط هـر   مشخصات و اطالعات  مزرعه  هر يك از كشاورزان عضو گروه كاري در منطقه -1

 .يك از كشاورزان عضو گروه كاري تهيه گردد  
 

كشـاورز منتخـب    25كـارگروه شـامل   .جدول  اطالعات پايه  اكولوژي   محصول در منطقه به صورت ذيل  به صورت گارگروهي  و به صورت ذيل كامل گردد    -2
 .ن محلي مي باشد محلي و كارشناسا

 
 طراحي جدول  اطالعات  پايه  اكو سيستمي  محصول در منطقه هدف

 
مشخصات  تقويم زراعي

اقليمي  
 منطقه

مراحل 
فيزيولوژي 

 محصول

فعاليت و 
مراحل  
اصلي  
مديريت 

 توليد

بيماري  آفات كليدي
 كليدي

علف هاي 
 هرز

 كليدي

تغذيه و  
 حاصلخيزي

عوامل مفيد  آب
 منطقه

سموم 
ي مصرف

در هر 
 موضوع

كود هاي 
شيمايي 
 مصرفي

تجربيات 
محلي  
 كشاورزان

 تحليل
موضوع 
خاص بر 
اساس 

 اكوسيستم

 مديريت ....
 تلفيقي
 موضوع
 خاص

       
 
 
 
 
 

         

 
 :بررسي فرايند  مربوط بهداشت زرعي  قبل از كاشت   شامل    -3

 هابررسي  سالمت  بذر ونهال و چگونگي  سالمت و  ضدعفوني آن 
 بررسي سالمت  بستر اصلي كاشت 
 بررسي نوع و چگونگي فرايند  حذف بقاياي گياهي آلوده از كشت قبلي 
 بررسي نوع و چگونگي فرايند  حذف علف هاي هرز و گياهان حساس از كشت قبلي 
 بررسي نوع و چگونگي فرايند  استفاده از كود هاي حيواني  پوسيده 
  يش تناوب ، آ(اگاهي از نوع كاشت قبلي( 
 تعيين نوع و ميزان مواد مصرفي شيمايي در دوره قبلي 
 بررسي بيماري ها و آفات و علف هاي هرز دوره كاشت قبلي 
 

 :فعاليتهايي كه بايستي در اين مرحله صورت گيرند عبارتند از 
 

ظور تحليل مديريت متعـارف كشـاورزان در سـطح    به من  FFSمزرعه  تحت پوشش  سايت  25بررسي  موضوعات فوق در   ) :بررسي و شناخت  ( فعاليت اول 
صورت گرفته تا از اين اطالعات در تحليل كامـل سـايت بعـدا مـورد     ..مزارع خودشان و ثبت اين موضوع كه كدام يك از موارد فوق در كدام زمين در چه سطحي  و 

 .استفاده قرار گيرد  
 

ر  مزرعه   كشاورز داوطلب عضو گروه كاري  ،  هر كدام از موارد فـوق كـه از لحـاظ زمـاني امكـان      در صورت امكان در سايت اصلي  يا ه ) :طراحي (فعاليت دوم 
 .پذير است را در سطح كوچك طراحي شود 

ده ،  در طـول  هر كشاورز در مزرعه خود  هر يك از موارد فوق راانجام داده  را مشخص  با نصب تابلودر سر مزرعه اش با عنوان نوع فعاليـت  كـه انجـام دا   :   سوال
در بسياري موارد الزم به طراحي تيمار نيست لكه بايتس نوع موضوع خاصي را كه انتخاب كرده ايد در مزارع كشـاورزان كـه   . دوره   فرايند بررسي را مديريت كنيد 

 .خودشان انجام داده اند را به عنوان تيمار مورد بررسي  و مقايسه قرار دهيد 
 

و تدوين )  تعيين ارتباطات  اكولوژيكي (خاص اصلي منطقه از طريق بررسي و ارزيابي  مشاركتي جدول اطالعات پايه  تعيين موضوعات: گام سوم 
 برنامه عمليات مزرعه اي
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مـل ارتباطـات   كابا  بررسي جدول فوق و انجام  ارزيابي مشاركتي در گروه كاري موضوعات و مسايل اصلي  در مديريت مزرعه به عنوان موضوعات خاص بـا تعيـين   
اين موضوعات  در طول دوره در سايت اصلي  و ساير زمين هـاي عضـو گـروه  مـورد بررسـي       . اكوسيتمي با اطالعات ساير ستون هاي جدول فوق  تعيين مي شوند

 .مزرعه اي قرار مي گيرند 
 

ص جديد ديگري هم در طول فرايند از طريـق تجزيـه و تحليـل    عالوه بر موضوعات خاصي كه از طريق روش باال تعيين مي شوند ممكن است موضوعات خا:  نكته
 كشت بوم توسط گروه كاري ممكن است تعيين و مورد بررسي قرار گيرند

 
 .و در قالب كارگروهي   تعيين ميشوند FFSبه عنوان نمونه موضوعات خاص مي تواند شامل  موارد ذيل باشد كه البته بايد در هر منطقه با هدايت مربي 

  
 فصل هاي  اصلي  مديريت فني  در مدرسه در مزرعه در مرحله دوم سر

 عمليات شاخص ها  سرفصل  عمليات 

 
ك و گياه

ب و خا
ت  آ

مديري
 

IC
W

SM
 

 

 .حفاظتي  ورزي  خاك  تغذيه گياهي تغذيه گياهي 
  حاصلخيزي خاكحاصلخيزي خاك 

  تقويم زراعيتقويم زراعي
  الگوي كشتالگوي كشت

  طبقه بندي محصوالتطبقه بندي محصوالت
   مكان يابيمكان يابي

 .آرايش كاشت
 

  ا ا گونه هگونه ه
  طول دوره طول دوره 
  نياز اوليه نياز اوليه 

  شكل منطقه شكل منطقه 
      مديريت آبمديريت آب  ابعاد منطقه ابعاد منطقه 

  آسمانه گياهيآسمانه گياهي  

  تبخير سطحيتبخير سطحي
  سهم تبخير و تعرق گياهيسهم تبخير و تعرق گياهي

  رطوبترطوبت
EECC   مـديريـت ساختار فيزيكي

  PPHH  خاك 
  درجه حرارتدرجه حرارت

  تشعشعتشعشع
  بادباد

 مديريت تغذيه وحاصلخيزي  فواصل كاشت فواصل كاشت 
  تراكمتراكم 

  بافت بافت 
  جنس جنس 

  بيولوژيكبيولوژيك
مديريت : عمليات ششم   كشت هاي مختلطكشت هاي مختلط

 بهداشت آب و خاك
 

  گون هاي پوششي گون هاي پوششي 
  طبيعيطبيعي) ) مالچ هايمالچ هاي((خاك پوشه هاي خاك پوشه هاي 

  ضريب باز تاب تابشضريب باز تاب تابش
  تبخير سطحيتبخير سطحي

 
ت از 

ت جامع حفاظ
مديري

ت 
محصوال

 

   پويايي شناسي آفاتپويايي شناسي آفاتمونيتورينگ  و مونيتورينگ  و 
  كنترل زراعيكنترل زراعي

  ت بهداشتيت بهداشتياقدامااقداما
  كنترل  بيولوژيكيكنترل  بيولوژيكي

  و قرنطينهو قرنطينه  كنترل قانونيكنترل قانوني
  كنترل مكانيكيكنترل مكانيكي
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  مديريت متوازن مواد غذاييمديريت متوازن مواد غذايي
  كنترل فيزيكيكنترل فيزيكي

  مديريت زمانمديريت زمان
  كنترل  رفتاريكنترل  رفتاري

  محليمحليمديريت مديريت 
  حفظ تعادل اكولوژيحفظ تعادل اكولوژي

  كنترل بيولوژيك علف هاي هرزكنترل بيولوژيك علف هاي هرز
  كنترل بيولوژيك آفاتكنترل بيولوژيك آفات

  بيماري هابيماري هاكنترل بيولوژيك كنترل بيولوژيك 
مديريت اجرايي مصرف 
منابع  توليد مبتني بر 

چرخه مديريت 
 سيستمي

 

  PPOOو طرح عملياتي و طرح عملياتي   PPDDMMتدوين  برنامه كارتدوين  برنامه كار
نظارت منظم  و ارزيابي  منابع محلي موجود  ، شناخت تغببرات محيطي و تطبيق و اصالح   نظارت منظم  و ارزيابي  منابع محلي موجود  ، شناخت تغببرات محيطي و تطبيق و اصالح   

PPDDMM بر اساس شرايط بر اساس شرايط 
 آزمايش  استمرار و تداوم پايداري اقدام آزمايش  استمرار و تداوم پايداري اقدام 

  چالش ها و نقاط بحراني  مصرفچالش ها و نقاط بحراني  مصرف  شناسايي و تحليلشناسايي و تحليل

  ))  PPDDMM--  pprroojjeecctt  ddeessiiggnn  mmaattrriixx((تدوين برنامه كار تدوين برنامه كار 

  شناسايي و ارزيابي  منابع محلي موجود  و تغببرات محيطيشناسايي و ارزيابي  منابع محلي موجود  و تغببرات محيطي
  كنترل نقاط بحراني كنترل نقاط بحراني   يتهاييتهاي  محدودمحدودتعيين تعيين 

  ))PPOO((تدوين برنامه عمليات و اقدام تدوين برنامه عمليات و اقدام 

  س شرايط و ظرفيت سازي س شرايط و ظرفيت سازي بر اسابر اساPPDDMMتطبيق و اصالح   تطبيق و اصالح   
  تعيين مكانيسم ارزيابي اثر بخشي و استمرار پايدار تعيين مكانيسم ارزيابي اثر بخشي و استمرار پايدار 

 
نظام گواهي  وكنترل 

   مقررات و سيستم  تضمين ايمني  محصوالتمقررات و سيستم  تضمين ايمني  محصوالت 
  محصولمحصولكنترل مديريت فرايند توليد كنترل مديريت فرايند توليد استقرار سيستم  استقرار سيستم  

  و محصوالت و محصوالت   توليد كنندگانتوليد كنندگان    شناسه شناسه نظام  نظام  استقراراستقرار
  ت گياهي و داميت گياهي و داميبرقراري قوانين بهداشبرقراري قوانين بهداش
  پس از توليد پس از توليد   سيستم و مقررات سيستم و مقررات 

   سيستم شبكه بازارسيستم شبكه بازار
 :فعاليت هاي بعد از مزرعه شامل فعاليت هاي ذيل 

 ارزيابي ها و پايش ها  §
 تحليل اقتصادي فعاليت هاي مزرعه اي  §
 بررسي نتايج مديريت مزرعه در موضوعات خاص  §
 بررسي اثربخشي مديريت در واحد هاي اعضا  §
 طراحي تيم و تشكل از بهره برداران با ابزار مشاركتي  §
 .طراحي مطالعات جديد براي شروع فصل جديد توسط گروه §
 طراحي برنامه هاي توسعه از طريق   كشاورز به كشاورز  §
 مستند سازي نتايج  §
 )بررسي درسهاي آموخته شده (روز مزرعه  §
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 فرايند اجرايي مدرسه در مزرعه كلي  شرح 

 :فعاليت ها در مدرسه در مزرعه شامل سه مرحله  كلي ذيل است 
 قبل از فعاليت هاي مزرعه اي :الف 

 فعاليت هاي مزرعه اي : ب
 فعاليت هاي بعد از مزرعه : ج

 : فعاليت ها قبل از ورود به مزرعه  شامل فعاليت هاي اصلي ذيل است :الف 

 مدرسه در مزرعه ) سايت (تعريف منطقه : ك ي

روستا ، يك منطقه با نظـام بهـره بـرداري     ( د  يشامل  يك  منطقه  همسان تول   FFSين منطقه هدف  به عنوان سايت عملياتي  تعي
 براساس شاخص ها و اولويت هاي استراتژيك منطقه اي..) همسان و

 تعيين گروه كاري  كشاورزان منتخب در منطقه هدف : دو 

 )فعاليت توليدي مشخص و همسان در منطقه هدف ( ران در موضوع معين نفره از بهره بردا30الي  25تركيب   

 : جمع آوري ، شناخت ، تحليل داده ها ، اطالعات و منابع پايه كه طي مراحل ذيل صورت مي گيرد: سه 

سـايت شـامل   ه در مورد محصول در منطقه قبل از شروع فعاليت هاي مزرعه اي  توسط گـروه كـاري   يمجموع اطالعات  پا: قدم او ل 

كارشناسان محلي و كشاورزان عضو گروه كاري به صورت مشاركتي تنظيم مـي گـردد و بـر اسـاس آن موضـوعات خـاص يـا مسـايل و         
 . توليد در هر منطقه  تعيين مي گردند   يمشكالت اصل

 در اين مرحله  سه  فعاليت  ذيل  توسط گروه انجام گردد 

ن عضو گروه كاري در منطقه  در يك نقشـه مشـخص تعيـين و اطالعـات كامـل  جمـع مـي        موقعيت  مزارع  هر يك از كشاورزا: الف 

 . گردد 

 به صورت ذيل  توسط گروه كاري كامل مي گردد  IPM/FFSجدول  اطالعات  محصول در منطقه فعاليت    :ب  

 :بررسي فرايند  مربوط بهداشت زرعي  قبل از كاشت  با سواالت ذيل  صورت مي گيرد  :   ج 

 بررسي  سالمت  بذر  ونهال  چگونگي  سالمت و  ضدعفوني آنها )1
 بررسي سالمت  بستر اصلي كاشت     )2
 بررسي نوع و چگونگي فرايند  حذف بقاياي گياهي آلوده از كشت قبلي   )3
 بررسي نوع و چگونگي فرايند  حذف علف هاي هرز و گياهان حساس از كشت قبلي  )4
 از كود هاي حيواني  پوسيده  بررسي نوع و چگونگي فرايند  استفاده )5

 )تناوب ، آيش (اگاهي از نوع كاشت قبلي  )6

 تعيين نوع و ميزان مواد مصرفي شيمايي در دوره قبلي   )7

 بررسي بيماري ها و آفات و علف هاي هرز دوره كاشت قبلي  )8

 :فعاليتهايي كه در اين مرحله صورت مي گيرند عبارتند از 

بـه منظـور تحليـل مـديريت متعـارف        FFSمزرعه  تحت پوشش  سـايت   25وضوعات فوق در  بررسي  م ) :بررسي ( فعاليت اول  

صورت گرفتـه تـا از   ..كشاورزان در سطح مزارع خودشان و ثبت اين موضوع كه كدام يك از موارد فوق در كدام زمين در چه سطحي  و 
 اين اطالعات در تحليل كامل سايت بعدا مورد استفاده قرار گيرد  

،  هـر كـدام از مـوارد فـوق در سـطح        يدر سايت اصلي  يا هر  مزرعه   كشاورز داوطلـب عضـو گـروه كـار     ) :طراحي (دوم  فعاليت

 .ميشود  يتيمارهاي كوچك طراحي  و بررس
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ت  كـه  هر كشاورز در مزرعه خود  هر يك از موارد فوق راانجام داده  را مشخص  با نصب تابلودر سر مزرعه اش با عنوان نـوع فعاليـ    -

سـتي نـوع   يدر بسياري موارد الزم به طراحي تيمار نيسـت بلكـه با  . كند  يانجام داده ،  مشخص و در دفتر مربوط به مزرعه اش ثبت م
را كه انتخاب كرده ايد در مزارع كشاورزان كه خودشان انجام داده اند را به عنوان تيمـار مـورد بررسـي  و مقايسـه قـرار       يموضوع خاص

 گيرد 

 يف  برنامه  عمليات تعر: د 

زراعي    يع فرايند توليد برنامه عمليات براي مديريت مشكالت اصلي  بر اساس تقويم و فعاليت هايبر اساس اطالعات فوق و ارزيابي سر
 :محصول در منطقه به  شرح ذيل تدوين مي شود 

  تدوين برنامه زماني بر اساس  تقويم زراعي فعاليت ها 

  هفتگي يا دو هفبكي در مزرعه اصلي تعيين روز هاي مالقات 

  بر اساس ارزيابي تلفيقي) موضو عات خاص (تعيين عناوين اصلي. 
  تعيين  روشهاي عملياتي بر اساس موقعيتهاي محلي در موضوعات خاص 
  طراحي  چارچوب يادگيري در هر موضوع خاص در سايت اصلي 
  نقشي كه گروه كار ايفا مي كند. 
 ت در جهت مطالعات مزرعه اي تعيين  ابزار و امكانا 
 ارزيابي 

 ) تقويم  كاري (سازماندهي برنامه : ه  

 :فعاليت هاي مربوط به سازماندهي گروه هدف كشاورزان بهشرح ذيل صورت مي كيرد « همزمان با طراحي برنامه مديريت زراعي 
 طراحي شناسنامه واحد توليد اعضاي گروه  •

 عضا در موضوعات مورد مطالعه طراحي دفترچه ثبت فعاليت هاي اصلي ا •
 .در مديريت  موضوع خاص)دانش و تجربه بومي (تعيين و تلفيق تكنولوژي  •
 . طراحي  قالب مطالعات  مزرعه اي در موضوعات خاص •
 .تقسيم كار بر اساس موضوعات  مورد مطالعه  •
 .تعيين هماهنگ كننده ها و مسئوليت هاي اصلي براي هدايت گروه  •
 .تقويم زماني  •
 .احي مطالعات  و تحليل موضوع خاص طر •
 .طراحي درفت مطالعه مزرعه اي موضوع  •
 .طراحي فعاليتهاي تحقيق مزرعه اي   •
 .مهاي مشاركتي  بررسي كننده يسازماندهي ت •
 .طراحي پالتهاي تحقيق در موضوع خاص  •
 .طراحي برنامه ثبت تمام مشاهدات •
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 در مزرعه  فعاليت هاي مزرعه  اي گروه كاري در مدرسه:  ب

 : فرايند و مراحل محتوايي فعاليت هاي مزرعه اي  شامل فعاليت هاي ذيل است  

     توانمند شدن گروه كاري در شناخت و مديريت  اكولوژي مزرعه و موضوع  با مكانيسم تجزيه و تحليل كشت بـوم زراعـي محصـول
Agro Ecosystem Analyze 

 ندومي معين توسط گروه كاري در بررسي ها و مشاهدات مزرعه اي در برش هاي راAESA 

  ثبت بررسي ها و مشاهدات انجام شده 

 تحليل گروهي مشاهدات ، بررسي ها و تغييرات اكوسيستمي 

ن مي شـوند  كـه در سـايت اصـلي  و يـا در      ييبا توجه به ارزيابي مشاركتي در گروه كاري موضوعات ذيل به عنوان موضوعات خاص تع
 : مورد بررسي  مزرع هاي قرار مي گيرند به عنوان مثال موضاعات ذيل ساير زمين هاي عضو گروه  

 بررسي ارقام   : موضوع خاص  اول  

مشـخص و ثبـت شـده و بـه       FFSمزرعه  تحت پوشـش  سـايت    25رقم كاشته شده توسط هر يك از كشاورزان  در   :فعاليت اول 

سايت اصلي  رقم منتخب  ، در قالب تيمار هـاي تحقيقـات مزرعـه اي      در.عنوان موضوع خاص در طول دوره مورد بررسي قرار ميگيرند
 :شوند   يدرسايت اصلي طراحي م

 رقم اول  توصيه تحقيقات در منطقه  -1
 رقم دوم توصيه تحقيقات .-2
 رقم منتخب و تصميم گروهي كشاورزان عضو گروه كاري -3
 رقم محلي منطقه  -4

 .دانه بررسي نمي شوند  بلكه در طول برنامه رقم ها از نظر ذيل مورد بررسي قرار مي گيرند  ارقام در اين سايت فقط از نظر عملكرد
 بررسي وزن هزار دانه هر يك از ارقام  و تعيين تراكم مشخص در ارقام : 1
 )زود رس ، ميان رس ، دير رس (ثبت  طول دوره :2 
 ميزان مقاومت به آفات و بيماري كليدي منطقه :  3
 ..)آب وخاك منطقه ، PHو ECباد ،رطوبت ،( مقاومت به شرايط خاص اقليمي منطقه  ميزان:  4
 .......)قدرت جوانه زني ،رشد ريشه ، برگ ، ( بررسي  و مقايسه كامل فيزيولوژي رشد  : 5
 بررسي عملكرد نهايي : 6

 بررسي تراكم   : موضوع  خاص دوم  

تعـداد  بـذر در متـر    (ي گروه كه توسط خود كشاورز مديريت ميشود بايد ميزان تراكم گانه اعضا 25در هر يك از مزارع  : فعاليت اول

تا نتايج موردنظر در سطح تيمار هاي .  به صورت كامل مرد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد )مربع  هنگام كاشت  بر اساس وزن هزار دانه   
ايـن  .به صورت تيمار هاي كوچك قابل بررسي طراحـي ميگردنـد   در سايت اصلي  موضوع تراكم   .وسيع و جهات مختلف به دست آيد 
 :بررسي  مي تواند به شكل ذيل باشد 

 با بررسي دقيق ميزان بذر در متر مربع كشت متعارف كشاورزان : تيمار شاهد  .1

 كاشت بر اساس توصيه تحقيقاتي : تيمار دوم  .2

 كه .)رصد جوانه زني ،ميزان خلوص وزن هزار دانه ، د(كاشت بر اساس تحليل كامل بذر : تيمار سوم  .3

 روش كاشت  : موضوع  خاص سوم  

گانه اعضاي گروه كه توسط خود كشاورز صورت گرفته  به صورت كامل مـرد تجزيـه و تحليـل     25روش كاشت در مزارع : فعاليت اول

اصـلي روش هـاي كاشـت بـه صـورت       در سايت.تا نتايج موردنظر در سطح تيمار هاي وسيع و جهات مختلف به دست آيد .  قرار گيرد 
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در غير اين صورت موضوع بايستي در سطح مزارع گروه كـاري  بـه دقـت مـورد بررسـي      .تيمار هاي كوچك قابل بررسي طراحي گردند 
 ......... -بذر كار  –سه روش دستي : به عنوان مثال .قرارگيرد 

 :در اين مرحله موارد ذيل به دقت مورد تحليل قرار گيرند 

 تعداد بذر د رمتر مربع (بذر در متر مربع در هر روش  مقدار( 

  مقدار آب مصرف شده در هر مرحله آبياري 

  بررسي نوع و قدرت رقابت علف هاي هرز در هر روش 

  بررسي نوع و ميزان بيماري هاي به ويژه بيماري هاي خاكزي در هر روش 

  مقايسه طول دوره رشد فيزيولوژي در هر روش 

 شيميايي و سموم مصرفر در هر روش  ميزان مصرف كود 

  تحليل هزينه ها در هر روش 

 برسي عملكرد نهايي در هر روش 

 بررسي زمان كاشت   : موضوع خاص  چهارم    

تـا  .  گانه اعضاي گروه كه توسط خود كشاورز صورت گرفته  به صورت كامـل  ثبـت گـردد      25زمان دقيق  كاشت در مزارع  :فعاليت

 .ر سطح تيمار هاي وسيع و جهات مختلف  در طول دوره مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد نتايج موردنظر د
 مديريت تغذيه   : موضوع  خاص پنجم  

 25در  هـر يـك از كشـاورزان    كه توسـط  ..)  نوع كود مصرفي ، زمان مصرف ، ميزان مصرف ، شكل مصرف ( مديريت تغذيه :فعاليت 

در سايت .ص و ثبت شده و به عنوان موضوع خاص در طول دوره مورد بررسي قرار مي  گيرند مشخ  FFSمزرعه  تحت پوشش  سايت 
 :اصلي  كرت هاي  مربوط به كود طراحي شوند به عنوان نمونه مي توان طراحي را به شكل ذيل انجام داد 

 )متر مربع 25حدااقل ( حذف كامل كود شيمايي در يك كرت شاهد :  كيتيمار

 ه كودي بر اساس آزمايش خاك و آب  توصي:  تيمار دو

 محلول پاشي كود هاي ريز مغذي  در مراحل بعدي :  تيمار سه

 كاربرد  كود بيولوژيك  با تصميم گروه :تيمار چهار

به عنوان تيمار مديريت )كود هاي بيو و ورمي كمپوست(فعال كننده هاي خاك +كودحيواني پوسيده (كاربرد تركيب    :تيمار پنج 

 .دون موادشيمايي  پايه ب

محلول + كود هاي بيو و ورمي كمپوست (فعال كننده هاي خاك +كودحيواني پوسيده (تركيب  : تيمار بررسي كامل  :تيمار شش 

 ) كود پايه بر اساس آزمون +پاشي عناصر ميكرو 
 مديريت آفات و بيماري ها و علف هاي هرز    : موضوع  خاص ششم   

شاورزان به صورت عملي و در مزرعه با آفت آشنا شده و نحوه مبارزه با آنها را بـا روش هـاي غيـر شـيميايي     در اين مرحله ك: فعاليت 

 . ياد مي گيرند تا در مزرعه خودشان انجام دهند  ....  مانند مبارزه بيولوژيك و

 

 

 

 

 



 ۲٥ 

 :فعاليت هاي بعد از مزرعه شامل فعاليت هاي ذيل است : ج

 ارزيابي ها و پايش ها  §

 ل اقتصادي فعاليت هاي مزرعه اي تحلي §
 بررسي نتايج مديريت مزرعه در موضوعات خاص  §
 بررسي اثربخشي مديريت در واحد هاي اعضا  §
 طراحي تيم و تشكل از بهره برداران با ابزار مشاركتي  §
 .طراحي مطالعات جديد براي شروع فصل جديد توسط گروه §
 اورز طراحي برنامه هاي توسعه از طريق   كشاورز به كش §
 مستند سازي نتايج  §
 )بررسي درسهاي آموخته شده (روز مزرعه  §
 كارگاههاي ارزيابي مشاركتي  §
 طراحي فعاليتهاي بازاريابي  §
 تهاي گروهي توسعه اييطراحي فعال §

توسعه بر اساس ساماندهي شبكه هاي مديريت  محلي  از بهره برداران آموزش ديده در قالب تشكل هاي محلـي صـورت   

 مي گيرد 

 
            


	تجزیه و تحلیل اقتصادی مزرعه    Farm economic analysis
	تحقیق و آزمایش مسئله            Experimentation
	طراحی  و تعریف موضوع و مسئله         Problem identification
	مهارت تجزیه و تحلیل کشت بوم          Agro Ecosystem Analyze
	شناخت مدیریت پایدار تولید محصول  شامل فعالیتهایی نظیر :حفاظت از محصول – مدیریت  تولید - حمایت از منابع و مواد بومی-ومصرف بهینه نهاده های مصرفی  –ارقام   و.....
	شناخت اصول اکولوژیکی در مدیریت کشت بوم : شناخت و درک ارتباطات  عوامل مختلف موثر در رشد محصول Ecological principles for agro-ecosystem management
	شناخت عوامل بيوفيزیک (Biophysical Fact)  : فیزیولوژی  گیاهی –زیست شناسی و اکولوژی حشرات .دشمنان طبیعی –آفات بیماریها-علفها-ترکیبات معدنی و آلی –عناصر و ...
	طراحی مطالعات -طراحی برنامه های توسعه از طریق   کشاورز به کشاورز -مستند سازی نتایج -روز مزرعه ،کار گاههاي ارزیابی مشارکتی -طراحی فعالیتهای مربوط به  بازاریابی -طراحی فعالیتهای گروهی توسعه ای 
	نمودار بندی                        Diagramming                       
	طراحی نقشه            Mapping                                                           
	تجزیه و تحلیل        Analyze Fact                                      
	تدوین برنامه اموزشی بر اساس موضوعات خاص و اهداف طراحی شده  و نقشی که گروه کار ایفا می کند.
	جمع آوری و بررسی ، اطلاعات و منابع پایه و تعیین موضوعات خاص  
	محل مدرسه درمزرعه در هر منطقه  بر اسا س موضوع و محصول متفاوت  است ولی به صورت کلی فرایند یادگیری عملیاتی بر اساس تحلیلی اکوسیستم در سال اول فعالیت در محصولات زراعی سطح حدود 200تا 2000متر مربع  و در محصولات باغی  در سطح حداقل 2000متر مربع طراحی می شود.این فرایند در موضوعات دامی در یک واحد دامی بر اساس شرایط منطقه ای  و در واحد مرتع و منابع طبیعی در سطح 10 هکتار و در واحد های شیلات در یک واحدبهره برداری طراحی و اجرا می شود و همزمان مطالعه موضوع خاص و مطالعات  اصلی و  مونیتورینگ آن  در 15 تا 20  واحد بهره برداری به صورت همزمان با سايت اصلی انجام می گیرد و در سال دوم و سوم  فرايند بر اساس توسعه کامل موضوع در  منطقه اجرا ، پیگیری و برنامه ریزی می شود . 
	هر سایت مدرسه در مزرعه نیازمند یک سری ابزار و مواد آموزشی و پژوهشی بر اساس نوع موضوع و محصول     می باشد . به صورت کلی ابزار فرم در یک سایت شامل موارد ذیل است : کاغذ بزرگ –ماژيك –مداد رنگی- تله های مختلف –کیسه پلاستیک-قفس های کوچک و بزرگ برای   مطالعات اکوسیستمی –جعبه های نگهداری مواد مورد مطالعه –نوار های رنگی برای راندوم ها –لنز - لوازم نگهداری سوابق -شیشه نگهداری حشره- جعبه جمع آوری حشره- توری حشره گیری- تله نوری- پارچه کتانی- ابزار سنجش شرایط اقلیمی نظیر دماسنج –قفس پرورش حشرات –لوازم مورد نیاز برای سنجش ها و ازمایشات و .... 
	 مدرسه در مزرعه کشاورزان  :  مدرسه در مزرعه نظام جامع پژوهش ، ترویج و  یادگیری مزرعه ای است مبتنی بر مشارکت و ظرفیت سازی  بهره برداران در مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات کشاورزی و روستایی در مناطق مختلف تولید که از دهه هشتاد میلادی، به عنوان راه...
	تاریخچه
	شاخص اصلی توسعه FFS : مدرسه در مزرعه در هر کشوری بر اساس  ساختارهاي اجتماعی ،اقتصادی و اکوسیستم منطقه ای عملیاتی و تعریف می شود  .اما اصول و اساس تفکر در همه کشورها مشابه و يكسان است .
	ویژگیهای ساختاری مدرسه در مزرعه
	به دلیل شرایط خاص فرایند توسعه در هزاره سوم ،دستیابی به  فرايند توسعه روستایی و كشاورزي پايدار با سیستم های آموزش ، ارتباط و انتقال يافته هاي تحقيقاتي با شيوه متعارف از بالا به پايين قابل تحقق نيست .بنابر این ساختار مدارس مزرعه ای کشاورزان در ترویج بر...
	  مدرسه در مزرعه در هر منطقه  مبتني براساس ساختارهاي اجتماعي ، اقتصادي و زیست محیطی منطقه ای  طراحی می شود. .
	   مدرسه در مزرعه فصل ارتباطي بین  تحقيقات /ترويج/ آموزش و بهره بردار درسطح عمليات است  که بر اساس آن فرایند انتقال تکنولوژی حاصل از دانش بومی یا یافته های تحقیقاتی درهر موضوع خاص ،منطبق بر شرایط محیطی به منظور افزایش مهارت بهره برداران در جهت افزایش...
	  مدرسه در مزرعه ، فرایند تحول درشيوه هاي متعارف و کلاسیک  ترویج و آموزش بهره برداران  و حرکت به سمت يادگيريهاي مبتني بر عمل است  .
	  تغيير در شیوه های آموزشی شاگرد معلمی وحرکت به سمت یادگیری های عملیاتی خاص بزرگسالان از طریق آموزشهای  دوسويه عملی در هر منطقه از نقاط عطف مدرسه در مزرعه است..
	  در مدرسه درمزرعه ، فرایند ظرفیت سازی یا توانمند سازی بهره برداران مبتنی بر مديريت جامع تولید است و آموزش به صورت موضوعی یا عنوانی صورت نمی گیرد  .
	  در مدرسه در مزرعه ،بهره برادران از طريق شناخت كشت بوم مزرعه به مديران ماهر  مزرعه تبديل مي شوند
	  متدلوژي اجرايي در مدرسه در مزرعه  در سه بخش کلیدی ذیل استوار است  :
	   پژوهش های  مشاركتي مزرعه ای
	 يادگيري  اکوسیستم های زراعی با راهبرد تجزیه و تحلیل اکوسیستم
	 مديريت توسعه  مشاركتي تکنولوژی
	 استراتژي عملياتي در شيوه مدرسه در مزرعه عبارت است از: تصميم گيري جمعي به جاي فردي /تبديل نقش كارشناس به تسهيل گر /تغيير در متدلوژي اجرايي از متعارف به مشاركتي.
	الف - سازماندهی گروه کار:
	ترکیب گروه از میان گروه های همسان از یک منطفه تولیدی همسان (سایت : ب معهوم کوچکترین واحد همسان کشاورزی با شرایط ومنابع یکسان – میانگین هر سایت 500 هکتار و تعداد کشاورز تحت پوشش هم 250 نفر  شامل 25 نفر مرجع ،100نفر اصلی و 125نفر تابعی )  از لحاظ موضو...
	ب : جمع آوری و بررسی ، اطلاعات و منابع پایه و تعیین موضوعات خاص  از طریق ابزار ذیل :
	 ارزیابی سریع منطقه ای(RRA)  REGINAL RAPID APPRAISAL
	  منابع دست دوم شامل : گزارشها –نقشه ها –عکسهای هوایی –تصاویر ماهواره ای –مطالعات کارشناسی –تحقیقات انجام شده –منابع اطلاعاتی تخصصی –اطلاعات کارشناسان منطقه ای

	 بررسیهای میدانی
	 مشاهدات مستقیمObserving Directly
	 مصاحبه های نیمه ساختاری  Semi-structured Interview
	 بررسی های کلیدی key Probes                                     :
	 مطالعات موردیCase Study                                        :
	 گردشهای منطقه ای                                                                              Transect walk
	 برشها و مقاطعTransects                                              :
	 گروههای مختلف                                         Focus Groups
	 کسب اطلاعات از کارشناسان           Seeking out the Expert

	 مدیریت و مالكيت محلی اطلاعات و توانمند شدن گروه کاری در ابراز تفکرات ، تجزیه و تحلیل دانش و اطلاعات    منطقه ای با ارزيابي سریع مشارکتی      Appraisal Participatory Rapid
	 طراحی نقشه های  منطقه و مزرعه  Regional and Farmer Field Mapping
	 طراحی نقشه های تحرک و تبادل :بررسی موقعیت و محیط کار افراد درگیر:Mobility Map
	 طراحی نقشه های نظارتMonitoring Mapping
	  طراحی نمودارهای جریانی  (ثبت جریانهای منابع در مزارع) :Casual Diagram
	 طراحی  نمودارهای ون (بررسی نقش و اهمیت نسبی نهادهای تاثیر):Van diagram
	   طراحی نمودار های کومه ای : برای ثبت و تحلیل موضوعات مختلف Proportional Piling
	 طراحی تقویمهای روزانه و فصلی زراعیSEASON/DAILY Calendar
	 طراحی رتبه بندی ماتریسی  (مقایسه بین تکنولوژیهاو استراتژیها با بررسی هزینه و فایده(Matrix Ranking

	ج : تعیین اهداف یادگیری بر اساس موضوعات خاص اين که گروه باید چه چیزی یا چه فعالیتی را ياد بگيرند.
	د : ا نتخاب روشهای منابع و استاندارد های عملیاتی بر اساس موقعیتهای محلی.
	ه : تدوین برنامه اموزشی بر اساس موضوعات خاص و اهداف طراحی شده  و نقشی که گروه کار ایفا می کند.

	ز : پیاده سازی فعالیت طراحی شده در شرایط مزرعه ای با طراحی برنامه های ملاقات هفتگی یا دو هفتگی بر اساس شرایط زراعی به منظور  تجزیه و تحلیل  مستمر کشت بوم زراعی محصول (AESA)به شكل:
	Transects                              برش
	Analyze Factتجزیه و تحلیل
	Mappingطراحی نقشه
	Diagramming             نمودار بندی
	Scoring and Ranking                رتبه بندی

	ح :  طراحی تحقیق مزرعه ای کشاورز مدار   Field Farmer Participatory Research
	طراحی موضوعات خاص / طراحي مطالعات  و تحلیل موضوع خاص/ طراحی درفت مطالعه مزرعه ای موضوع / طراحی فعالیتهای تحقیق مزرعه ای / سازماندهی تیمهای مشارکتی  بررسی کننده / طراحی پلاتهای تحقیق در موضوع خاص-طراحی برنامه ارزیابی و مقایسه فعالیت با مدیریت متعارف از...
	ط: توسعه مشارکتی تکنولوژی: انطباق و تلفیق تکنولوژی (دانش و تجربه بومی )در مدیریت  جامع تولید در محصول یا موضوع Participatory Technology Development
	ی : طراحی برنامه های بعد از عملیاتی کردن مدرسه در مزرعه:
	 طراحی مطالعات -طراحی برنامه های توسعه از طریق کشاورز به کشاورز -مستند سازی نتایج -روز مزرعه ،کار گاههاي ارزیابی مشارکتی -طراحی فعالیتهای مربوط به  بازاریابی -طراحی فعالیتهای گروهی توسعه ای

	قدم  های اجرایی  و ساز ماندهی  مدارس مزرعه ای در هر استان  مجری
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