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 طرحمباني وتكاليف قانوني -1
پانزدهمين جلسه  در محصوالت كشاورزي در طرح ملي تامين سالمت و كاهش آالينده ها     

باموضـوع همكـاري وزارت    1396/ 09/ 29مـورخ   كشور شوراي عالي سالمت وامنيت غذايي
اشت درمان وآموزش پزشكي دراجـراي طـرح راهبـردي ارتقـاي سـالمت      جهادكشاورزي وبهد

 .  مصـوب شـد   ها درمحصوالت كشاورزي كش مانده سموم وآفت ها وباقي وكاهش ميزان آالينده
 :   درذيل تشريح شده استمتن اين  مصوبه 

وزارت  ها در محصـوالت كشـاورزي،   كش مانده سموم و آفت ها و باقي به منظور كاهش ميزان آالينده"
جهاد كشاورزي موظف است با همكاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نسبت به اجراي طرح 

به عنوان برنامه ملي مشترك طي يك دوره چهار ساله » محصول كشاورزي 8ارتقا سالمت «راهبردي 
منيت غذايي اقدام نموده و گزارش پيشرفت آن را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي سالمت و ا

در تبصره اين مصوبه تشريح شده است كه وزارت جهاد كشاورزي موظـف اسـت بـا    . كشور ارايه نمايد
هـا   مانده آالينده آخرين وضعيت ميزان باقي«همكاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گزارش 

ستا را در جلسه و اقدامات بعمل آمده در اين را» ها در محصوالت كشاورزي در سطح عرضه كش و آفت
  ".آتي شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي در حضور رئيس محترم جمهور ارايه نمايد

 : در اين طرح هفت ماموريت  در قالب هفت پروژه كاري تصويب شده است  كه عبارتند از  
، كه بر اساس وزارت بهداشت نمودن كليه كشاورزان توليد كننده محصوالتيشناسنامه دار)1   
فلزات سنگين ، نيترات و ميزان آالينده ها را اعم از سمومباالترين ان و آموزش پزشكي كه درم

مزرعه اي، گوجه فرنگي گلخانه  ، خيارر گلخانه اي، خياجمله سيب درختي، پرتقالداشته اند از
و همكاري ساير  تات با مسئوليت سازمان، گوجه فرنگي مزرعه اي، پياز و سيب زميني اي

 بخش ها
عرضه زمان تا شروع توليدمنتخب از تتامين سالمت محصوالت كشاورزي محصوال) 2

 براساس سازوكار همكاري بين بخشي  دروزارت جهاد كشاورزي
منظور استفاده از بخش  ب به.ا.ق 2بر مراكز موضوع ماده  ساماندهي و نظارتسازي وتوانمند)3

ر ترويج با همكاري ساير براساس سازوكار موجود د خصوصي براي پوشش سطح اجراي طرح
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بخش ها ازجمله حفظ نباتات ،دفتر محيط زيست وسالمت غذا ؛ موسسات تحقيقاتي ، سازمان 
 ..نظام مهندسي ،  توليدات گياهي و 

تامين مواد و با مشاركت درپوشش سطح اجراي طرح رداران تحت سازي بهره بتوانمند)4
براساس هينه سازي سمپاش هاي آنها دهاي زيستي و بو غير شميايي، كوعوامل بيولوژيك 

 برنامه هاي  ترويجي و سازوكار همكاري بين بخشي  دروزارت جهاد كشاورزي
شناسايي وضعيت آلودگي خاك هاي كشور به فلزات سنگين به منظور تغيير تركيب كشت )5

 .كشورك وآب توسط موسسه تحقيقات خا مناطق آلوده
و نيز معرفي سموم كم خطر   MRLزنگري و تدوينگياه پزشكي با هدف بااجراي تحقيقات )6

 .توسط موسسه گياهپزشكي كشور و كم مصرف
براساس سازوكار كشاورزي گواهي شده  يبل گذاري وعرضه محصوالت، لبسته بندي)7

  .از مهمترين ماموريت هاي تعيين شده در اين طرح هستند  همكاري بين بخشي
يت و رداراي سه مامويت ترويج كشاورزي دراستانها و به تبع آن مدير كشاورزي معاونت ترويج

 :در ذيل تشريح شده اندكه  در اين طرح هستند اصلي وظيفه
محصوالت تحت پوشش طرح ارتقاي سالمت براساس دراستقراركدشناسه بهره بردارن )1

 ه بندي نظام نوين ترويج ات پهنسامانه اطالع
كلينيك ، نهدولتي از جمله كارشناسان پهيركه ترويجي دولتي و غسازي شبآموزش و توانمند)2
 با همكاري ساير دستگاه هادر موضوع ارتقاي سالمت ت هاي فني مهندسي ، اعضاي شركها
موزش بهره آقالب دوره هاي در بهره بردارن در ارتقاي سالمت اموزش و ارتقاي مهارت ) 3

ا   IPM.FFSا روش سايت هاي جامع ترويجي توليد محصول سالم بو پياده سازي   بردارن
دستورالعمل برنامه هاي  و  يموزشآسرفصل هاي كه در اين جزوه همكاري ساير دستگاه ها

 .يك از اين وظايف  تشريح شده است ترويجي مربوط به هر
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 و تعريف واژگان  اصلي تبيين مفاهيم-1
مصرف مله كيفيت محصوالت و فرآورده هادر نظام كشاورزي صنعتي، به داليل مختلف از ج  

هـا،   كـش  هـا، قـارچ   كش ها، حشره كش چون علف)مصنوعي(مواد شيميايي صنعتي فراوان انواع 
داروهاي دامي، سوپر فسفات و اوره ،آنتي بيوتيك هـا، هورمونهـا ،دسـتكاري هـاي ژنتيكـي و      

چـه از لحـاظ تـاثير بـر سـالمت       اين االينده هـا  . ساير االينده ها در معرض آلودگي قرار دارد
كنندگان محصوالت كشاورزي و غذايي و چه از لحاظ تبعات زيست محيطـي از قبيـل    مصرف

هاي زير زميني و بر هم زدن تعادل زيستي، روز بـه روز مـورد ترديـد جـدي قـرار       آلودگي آب
در حـوزه كشـاورزي شـرايط مخـاطره     صنعتي مصرف هزاران تن انواع مواد شيميايي . گيرد مي

تهديد سالمت مصرف كننده، تهديد سالمت كشاورز در  .ي آورد آميزي را براي جامعه فراهم م
اثر تماس با انواع سموم شيميايي، بروز مسموميت هاي در اثر مصرف ظروف سموم به عنـوان  

هـائي   عالوه بر مسائل و بحـران  در كشاورزي صنعتي ،.مواد غذايي و آشاميدني ار آن جمله اند
ن بيش از ششصد گونه آفات، بيماري و علف هـرز،  نظير ظهور آفات و امراض جديد، مقاوم شد

ها، تخريب و فرسايش هاي شيميايي شـديد خـاك، تهديـد سـالمت انسـان، بـروز        مسموميت
هـاي مـزمن، تخريـب     هاي منجر به مرگ، بيمـاري  ها، مسموميت هاي پوستي، سرطان بيماري

توليـد نيـز بـا     هاي طبيعي، كميت هاي طبيعي، بر هم خوردن تعادل محيط زيست و كشت بوم
توليد كافي غذا نيز به علـت مخـاطرات    كهدهد  اين شرايط نشان مي .شده استبحران مواجه 

سـالمت غـذا و محـيط     عالوه بـراين، ناشي از مصرف بي رويه مواد شيميايي به خطر افتاده و 
 تضـمين هـاي اخير  باعث شده كـه در دهـه   شده وهمواره با تهديدهاي جدي روبرو  نيززيست 
بـين الملـي    برنامه هاي ملي وو  در قالب استاندارد ها و مقرراتمحصوالت كشاورزي  سالمت

امروزه افزايش آگـاهي مصـرف كننـدگان بـه مسـائل فـوق و افـزايش        . گيرندمورد توجه قرار 
گزارشات منتشره در خصوص تاثيرات سوء مواد فوق بـر سـالمتي مصـرف كننـدگان و ايجـاد      

ق مصرف كنندگان را بـه محصـوالت توليـد شـده در شـرايط      بيماري هاي حاد و مزمن، اشتيا
در . اسـت  طبيعي و حتي االمكان بدون استفاده از انواع سموم و كودهاي شيميايي افزايش داده

هاي مصرف شـده در   ابتدا چنين محصوالتي با عناوين متفاوتي كه نشان از منشاء طبيعي نهاده
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به خود اختصاص مي دادند اما با افزايش سطح آنها داشت عرضه مي شدند و بازار محدودي را 
بـه حـدي كـه برنامـه ريـزان در جوامـع        هها، اين بازار رشد قابل توجهي را تجربه نمود آگاهي

 را براي توليد، عرضـه و برچسـب زنـي محصـوالت     مقرراتي سالمت جامعه، صنعتي به منظور
داردها، در هر كشوري بـا نظـارت   بر اساس اين استان . اند تدوين و ارائه نموده كشاورزي سالم 

نظارت بر اجراي استانداردها در واحدهاي توليد كننده محصـوالت را بـر   حقوقي ، دولت نهادي 
البته نظارت از سوي . گيرد و البته مسئوليت نظارت كلي بر عهده دولت باقي مي ماند عهده مي

ييـد كيفيـت سـالمت    در ايـن نظـام تا  .اسـت  سازمان هاي بين الملي نيز پـيش بينـي گرديـده   
براي شناخت  مفاهيم و . محصوالت با درج برچسب  كتبي برروي محصوالت صورت مي گيرد

 .واژگان اصلي تعاريف ذيل ارايه شده است 
 اي بسيار عظيم و درهم پيچيده از عوامل گوناگوني است كه بر  مجموعه :زيست محيط

وجود آمده است ه نده سطح زمين باثر يك روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي ساز
 .هاي انسان تأثير گذاشته و از آن متأثر مي گرددو بنابراين در فعاليت

 عبارت است نظام مديريت در كشاورزي كه از لحاظ كشاورزي پايدار  :كشاورزي پايدار
ايـن  . باشد اقتصادي به صرفه، از لحاظ زيست محيطي محافظ و از لحاظ اجتماعي مورد قبول

، هـاي كشـت بـومي    جايگزين كردن مواد طبيعي، حفظ تعـادل هايي مانند  روشكاربرد با  نظام
به توسعه در منـاطق   قادر ترو توليد باال ترهاي كم بسيار ساده و با هزينه ...حاصلخيزي خاك و

ايـن نظـام بـراي    .باشـد ها ميمختلف و مزارع متنوع كشاورزي حتي در دور افتاده ترين مكان
هـاي مـرتبط بـا حفاظـت و      رزي با تنوع زيستي، به معناي قرارگيري فعاليتهمسوسازي كشاو

برداري پايدار از تنوع زيستي، توجه و قرارگيري مالحظـات زيسـتي درتوسـعه كشـاورزي      بهره
دراين نظام كيفيت منابع طبيعي حفظ شـده و تمـام اكوسيسـتم كشـاورزي از انسـان تـا       .است

صرفه اقتصادي نـه  . غيرزنده در روند تكاملي باشند جانوران، محصوالت كشاورزي و موجودات
تنها از طريق بازده مستحكم مزرعه بلكه بر اساس درجه حفاظت از منابع و به حداقل رساندن 

و توان و منابع به نحوي توزيع شود كـه نيازهـاي اوليـه     شود خسارت محيطي نيز محاسبه مي
وري اراضي، سرمايه كافي و كمـك هـاي    همه اعضاي جامعه برآورده شود، حقوق آنها از بهره
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فني تضمين شود حفظ سالمتي انسان و تالش جهت بهبود كيفيت زندگي وي از عناصر مهم 
 .در كشاورزي پايدار است

  توليدات و فرآورده هـاي كشـاورزي و دامـي هسـتند كـه        :محصوالت گواهي شده
تاندارد هـاي معتبـري   سالمت آنها  به صورت كتبي تحـت راهنمـايي و كنتـرل مقـررات واسـ     

اين محصوالت  ماحاصل  اعمال مقررات اجباري  ايمني  غذا  و يا گواهي . تضمين شده است 
ها و برنامه هاي  مديريتي داوطلبانه  مانند ارگانيك ، عمليات  خـوب كشـاورزي و غيـره مـي     

 . باشند 
 و شامل مجموعه  شود استانداردها به قوانين توليد و عرضه محصول گفته مي : استاندارد

اي از موافقتنامه هاي مستند درباره  مشخصات فني يا ضوابط دقيق است كه با عنوان مقررات، 
راهنما يا تعاريف به كار گرفته مي شود تا اطمينان حاصل شود مـواد، محصـوالت، فراينـدها و    

رد سـازي  هدف از تدوين اسـتانداردها ، فقـط اسـتاندا   . خدمات با مقاصد مورد نظر تناسب دارند
  .نيست بلكه ارايه راهنما و دستورالعمل يا به عبارت ديگر ظرفيت سازي نيز مدنظر مي باشد

 حـداكثر  ضوابط و استاندارد خاص نشان دهنـده   :آفت كش باقيمانده مجاز  حداكثر
اين حد مجاز بـراي سـايرااينده   .باشد است كه وجودش روي محصول مجاز مي ومسم هباقيماند

نيـز تعريـف شـده    .. رات ، عناصر سنگين ،دارو هاي دامي،  مايكوتوكسين هـا و  ها از جمله نيت
مصرف آفتكش، سبدغذائي  و حد  ازجمله تنوع ليباقيمانده مجاز به عوام حداكثر ميزان .است 

 .،تعريف مي شودتواند وارد بدن انسان شود مجاز روزانه سم كه مي
  كيفيت خوب ،فاقد و يا داراي محصوالت سالم با طعم و :محصوالت سالم كشاورزي

استانداردهاي سـه  "حد مجاز آالينده ها هستندكه فرايند توليدوعرضه آنهادر انطباق بامعيارهاي
مقررات كيفيت تجـاري و  رديـابي   -1شامل  "گانه پايه ايمني غذايي در محصوالت كشاورزي

مقـررات   -3زي مقررات و استاندارد پايه ايمني غذايي محصوالت كشاور-2محصوالت غذايي 
رعايت مقررات ملي ايمني غذايي .قرنطينه ، جابجايي و عرضه صورت گرفته و گواهي شده اند 

فراينـد  . از جمله معيار هاي اصلي در توليد محصول سـالم اسـت   ) حد اكثر مجاز باقيمانده ها( 
از جملـه   توليد اين محصوالت برمبناي برنامه ها ، استانداردهاو مقررات فرايندي و محصـولي   
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هـايي ماننـد اسـتقرار     روشكـاربرد بـا  ايـن نظـام   . عمليات صحيح كشاورزي صورت مي گيرد
مديريت تلفيقي آفات، تغذيه و حاصلخيزي صحيح ، رعايت قـوانين قرنطينـه و  پـايش نهـاده     

، بهداشت  حرفـه اي   جايگزين كردن مواد طبيعي ، حفظ تعادل هاي كشت بوميهاي ورودي، 
قادربه توسعه در منـاطق و مـزارع    ترو توليد باال تربا هزينه هاي كم، يار سادهبس ..كشاورزي و 

 . ها مي باشد  متنوع كشاورزي حتي در دور افتاده ترين  مكان
  محصوالت سالم با طعم وكيفيت خوب  هستند كه فرايند توليد   :محصوالت ارگانيك

ارگانيك صورت گرفته و به صـورت  وعرضه انها  بر اساس مقررات و استاندارد هاي معتبرنظام 
نگـر   كشاورزي ارگانيك يك سامانه مديريت توليـدي جـامع  . كتبي تضمين و گواهي شده است

هـا و فعاليـت    تنـوع، چرخـه   بوم از طريق حفظ و تقويـت  است كه موجب بهبود سالمت كشت
 اين  نظام برمديريت مزرعه بر اسـاس اكوسيسـتم زراعـي، حاصـلخيزي    . شود زيستي خاك مي

خاك، سالمت گياه، عدم مصرف مواد شيميايي مصنوعي و انطباق بـا سـاختارهاي  اقتصـادي،    
محصوالت ارگانيـك بـر   . زيست محيطي ،فني ، بهداشتي و اجتماعي در هر منطقه  تاكيد دارد

اساس يك نظام بازرسي منطبق با يك استاندارد معتبر بين المللي، منطقه اي ، ملي يا محلـي  
 . شده استارگانيك تضمين 

  محصوالت سالم با طعم وكيفيـت خـوب هسـتند كـه مطـابق بـا        :محصوالت طبيعي
استانداردها و مقررات مربوط به موقعيت جغرافايي پـايش و گـواهي بـوده در منـاطق  اقليمـي      

توليد اين محصوالت  به تحت تاثير ويژگي هاي خـاص  . داراي شرايط خاص  توليد مي شوند
رايط اكولوژي محل توليد بوده  وبا كمترين دست كاري ، كاربرد نهاده منطقه اي ، اقليمي و  ش

 "اين محصوالت معموال در قالب اسـتاندارد  .هاي بيروني و دخالت انساني صورت گرفته است 
 .گواهي مي شوند  "موقعيت جغرافيايي

  اي در مديريت آفات است كه طي  مديريت تلفيقي آفات شيوه: مديريت تلفيقي آفات
حيط زيست و جمعيت فعال آفات خاص را مدنظر قـرار داده و از تمـام فنـون و الگوهـاي     آن م

پذير و سازگار استفاده نموده و جمعيت آفات را كنتـرل و در   مناسب به عنوان يك روش امكان
 .دارد زير سطح آستان زيان اقتصادي نگه مي
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 ت اقدامات و برنامه هاي  ترويجي در طرح ارتقاي سالم برنامه ،-2
ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي طرح در ذيل كليه اقامات و برنامه هاي ترويجي جدولدر

طرح ارتقاي و شرح وظايف براساس ساختار در دو سطح برنامه هاي ملي و استاني به تفكيك 
  . سالمت تشريح شده است

يجي در تشريح  برنامه هاي ستادي معاونت ترويج  براي استقرار ماموريت ترو-1-3جدول 
 طرح ارتقاي سالمت در سطح كشور

 واحد عنوان فعاليت رديف
حجم 

 عمليات
 مجري

منطقه اي استقرار / برگزاري كارگاه هاي توجيهي ملي  1
 برنامه جامع ترويج در طرح ارتقاي سالمت

دبيرخانه معاونت  9 كارگاه ملي
 ترويج

2 
برگزاري كارگاه هاي استقرار مديريت يكپارچه طرح 

ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي  مبتني ترويجي 
 برساختار نظام نوين ترويج  در كشور

كارگاه 
منطقه 

 استاي/اي
32 

دبيرخانه معاونت 
 ترويج

4 
استقرار سامانه تخصصي جامع آگاه سازي و  اطالع رساني 

و تاالر دانش ويژه طرح ارتقاي سالمت  محصوالت 
 كشاورزي  در سطح ملي

ونت دبيرخانه معا 1 تاالر
 ترويج

5 
 PDMتدوين و تطبيق  دستورالعمل ها ، يافته ها و تعيين 

منطقه اي براساس نتايج مراكز تحقيقات  و سازمان حفظ 
 تباتات

دبيرخانه معاونت  8 محصولي
 ترويج

 32 ملي نظارت ،ارزيابي اثر بخشي ساليانه و تدوين گزارشات  6
دبيرخانه معاونت 

 ترويج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۹ 
 

 عناوين و ريز اقدامات  ترويجي در طرح ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي   -2-2جدول 
 در سطح هر استان

 ...جدول برنامه وبودجه  طرح ترويجي طرح ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي  استان : عنوان 
 

عنوان 
عمليات 
 ترويجي

 ريز فعاليت ها
واحد 
 عمليات

حجم 
عمليات 
در هر 
 استان

مجري برنامه 
 يترويج

عمليات 
ترويجي 

 :  1شماره 
سازماندهي، 
اگاه سازي ، 

شناسه گذاري و 
ظرفيت سازي   

سيستمي در 
سطح محلي 
براي  اجراي 
طرح ارتقاي 
 سالمت  

برگزاري كارگاه هاي برنامه ريز ي وظرفيت سازي  ستادي براي   استقرار 1-1
 ستانپروژه هاي ترويجي در طرح ارتقاي سالمت ويژه مديران  در ستاد ا

كارگاه برنامه 
 ريزي

3 
مديريت ترويج 
سازمان جهاد 

 كشاورزي  استان
برنامه تطبيق سطح بندي و تدقيق اطالعات مربوط به كد شناسه بهره 1-2

بردارن در پهنه هاي ترويجي وتعيين وضعيت شاخصها و دسته بندي گروه هادر 
 هر پهنه ويژه دبيرخانه ستاد استان 

تدقيق و 
تطبيق 
 اطالعات

1 
مديريت ترويج 
سازمان جهاد 

 كشاورزي  استان

برگزاري كارگاه هاي استقرار مديريت يكپارچه طرح ترويجي طرح ارتقاي -1-3
 سالمت  مبتني برساختار نظام نوين ترويج  ويزه مديريت جهاد  شهرستان ها

كارگاه هاي 
 سازماندهي

تعداد 
 شهرستان

واحد ترويج  مديريت 
 شهرستان

تقرار سامانه جامع  اطالع رساني و تاالر دانش ويژه طرح ارتقاي تكميل اس-1-4
 سالمت  محصوالت كشاورزي

 1 تاالر دانش
مديريت ترويج و 
مركز تحقيقات  

 استان

برنامه سازماندهي ، اطالع رساني بهره بردارن براي استقرار كد شناسه -1-4
 توسط كارشناسان پهنه 

كارگاه هاي 
تسهيلگري و 

 توجيهي

عداد به ت
 پهنه

جهاد كشاورزي مركز 
 دهستان

:   2عمليات 
آموزش و 

توانمندسازي 
عوامل شبكه 
ترويج و بهره 
برداران در 

ارتقاي سالمت 
محصوالت  
 كشاورزي 

برگزاري كارگاه هاي  ظرفيت سازي  و آگاه سازي گروه هاي كاري  -2-1
الزامات مرجع در سطوح تعيين شده براي شروع فرايند استقرار كد شناسه و 

 اجرايي در سطخ مراكز حهاد كشاورزي دهستان 

كارگاه هاي 
ظرفيت سازي 

 و اموزشي

به تعداد 
مركزدهس

 تان

مركز جهاد كشاورزي 
 دهستان

كارشناسان پهنه ، (برگزاري دوره هاي آموزشي عوامل شبكه ترويج -2-2
  PDMبراساس ساختار ..) اعضاي شركتهاي فني مهندسي و كلينيك ها و

 دوين شده هاي ت

كارگاه 
 اموزشي

به تعداد 
مركزدهس

 تان
 مديريت شهرستان

 برنامه اموزش  بهره بردارن براساس سرفصل هاي  طرح ارتقاي سالمت   -2-3

دوره هاي 
رسمي  

آموزش بهره 
 بردارن 

به ازاي هر  
 روستا

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان

قاي سالمت با  استقرار  برنامه ارتقاي مهارت عملي كشاورزان در طرح ارت-2-4
سايت هاي ترويجي توليد محصوالت گواهي شده  براساس سطوح تعيين شده 

 )    IPM.FFSسايت ها ترويج (

سايت هاي  
مزرعه اي 

ترويجي توليد 
 محصول سالم 

روستاهاي 
منتخب در 

هر 
 دهستان

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان

:  3عمليات 
مستند سازي و 

ارزيابي اثر 
 بخشي 

 ستند سازي فرايندي ، ارتقاي لجستيك  م 
سامان  

ارزيابي اثر 
 بخشي

به ازاي هر 
مركز 
 دهستان

مركز جهاد كشاورزي 
 دهستان
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 هزينه ها و اعتبارات مورد نياز برنامه هاي ترويجي  -3
. و استاني در جداول ذيل تشريح شده است ستادي  ترويج در دو سطح  برنامه هاياعتبارت 

 . ساله  ديده شده است  5و استاني در قالب  برنامه اعتبارات ستادي 
 

جدول اعتبارات مورد نياز ستاد ترويج  براي استقرار ماموريت ترويجي در طرح  -1-3جدول 
 ارتقاي سالمت در سطح كشور

 واحد عنوان فعاليت رديف
حجم 
 عمليات

هزينه 
 واحد

 جمع
 ميليون ريال

 سال 

1 

برگزاري كارگاه هاي توجيهي 
منطقه اي استقرار  /ملي 

برنامه جامع ترويج درطرح 
 ارتقاي سالمت

كارگاه 
 ملي

9 

200 

1800 

98-1397 

2 

برگزاري كارگاه هاي استقرار 
مديريت يكپارچه طرح 

ترويجي ارتقاي سالمت  
محصوالت كشاورزي  مبتني 

برساختار نظام نوين ترويج  در 
 كشور

كارگاه 
منطقه 

 استاي/اي
32 

100 

3200 

98-1397 

4 

استقرار سامانه تخصصي جامع 
آگاه سازي و  اطالع رساني و 
تاالر دانش ويژه طرح ارتقاي 

سالمت  محصوالت كشاورزي  
 در سطح ملي

 1 تاالر

1500 

1500 

98-1397 

5 

و تطبيق   بروز رساني 
دستورالعمل ها براساس نتايج 

مراكز تحقيقات  و سازمان 
 حفظ تباتات

 8 محصولي

200 

1600 

در طول 
 امهبرن

نظارت ،ارزيابي اثر بخشي  6
 ساليانه و تدوين گزارشات 

 1 سامانه
1500 

1500 
در طول 

 برنامه

 ميليو ن ريال9600 حمع هزينه هاي ستادي  راهبري برنامه هاي ترويجي طرح ارتقاي سالمت 

 
 
 



۱۱ 
 

 
طرح  حوه محاسبه اعتبارات مورد نياز هر استان در  برنامه ترويجنهزينه ها و    -2-3جدول 

 )ساله5( ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي
 ...جدول برنامه وبودجه  طرح ترويجي طرح ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي  استان : عنوان 

 

عنوان 
عمليات 
 ترويجي

 ريز فعاليت ها
واح
 د

هزينه 
 واحد

حجم 
 عمليات

 محل هزينه كرد اعتبار كلي

عمليات 
ترويجي 

 :  1شماره 
سازماندهي، 

سازي ، اگاه 
شناسه گذاري و 
ظرفيت سازي   

سيستمي در 
سطح محلي 
براي  اجراي 
طرح ارتقاي 
 سالمت  

برگزاري كارگاه هاي برنامه ريز ي 1-1
وظرفيت سازي  ستادي براي   استقرار پروژه 

هاي ترويجي در طرح ارتقاي سالمت ويژه 
 مديران  در ستاد استان

كار
 گاه

200 3 600 
مديريت ترويج سازمان 

 اد كشاورزي  استان جه

برنامه تطبيق سطح بندي  و استقرار كد 1-2
شناسه بهره بردارن در پهنه هاي ترويجي و  
تدقيق  وضعيت شاخصها و دسته بندي گروه 

 هادر هر پهنه ويژه دبيرخانه ستاد استان 

 350 1 350 مورد
مديريت ترويج سازمان 
 جهاد كشاورزي  استان 

استقرار مديريت  برگزاري كارگاه هاي-1-3
يكپارچه طرح ترويجي طرح ارتقاي سالمت  

مبتني برساختار نظام نوين ترويج  ويزه 
 مديريت جهاد  شهرستان ها

كار
 گاه

100 
تعداد 

 شهرستان 

هزينه واحد در تعداد 
شهرستان ضرب و 
اعتبار كلي محاسبه 

 شود 

واحد ترويج  مديريت 
 شهرستان

اطالع  تكميل استقرار سامانه جامع -1-4
رساني و تاالر دانش ويژه طرح ارتقاي سالمت  

 محصوالت كشاورزي
 2000 1 2000 مورد

مديريت ترويج و مركز 
 تحقيقات  استان

برنامه سازماندهي ، اطالع رساني بهره -1-4
بردارن و استقرار كد شناسه توسط كارشناسان 

 پهنه 
 تعداد پهنه 200 مورد

هزينه واحد در تعداد 
تان پهنه در اس

ضرب و اعتبار كلي 
 محاسبه شود 

 مركز دهستان

:   2عمليات 
آموزش و 

توانمندسازي 
عوامل شبكه 
ترويج و بهره 
برداران در 

ارتقاي سالمت 
محصوالت  
 كشاورزي 

برگزاري كارگاه هاي  ظرفيت سازي  و -2-1
آگاه سازي گروه هاي كاري  مرجع در سطوح 

د تعيين شده براي شروع فرايند استقرار ك
شناسه و الزامات اجرايي در سطخ مراكز حهاد 

 كشاورزي دهستان 

كار
 گاه

50 
تعداد 

مركزدهس
 تان

هزينه واحد در تعداد 
مركز دهستان ضرب 

و اعتبار كلي 
 محاسبه شود 

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان

برگزاري دوره هاي آموزشي عوامل -2-2
كارشناسان پهنه ، اعضاي (شبكه ترويج 

..) هندسي و كلينيك ها وشركتهاي فني م
 هاي تدوين شده   PDMبراساس ساختار 

 100 مورد
تعداد 

مركزدهس
 تان

هزينه واحد در تعداد 
ضرب  مركز دهنسان

و اعتبار كلي 
 محاسبه شود 

واحد ترويج  مديريت 
 شهرستان

برنامه اموزش  بهره بردارن براساس -2-3
 سرفصل هاي  طرح ارتقاي سالمت   

 200 مورد
ي هر به ارا

 روستا

هزينه واحد در تعداد 
روستا ضرب و اعتبار 
 كلي محاسبه شود 

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان
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برنامه ارتقاي مهارت عملي كشاورزان -2-4
در طرح ارتقاي سالمت با  استقرار  سايت 

هاي ترويجي توليد محصوالت گواهي شده  
سايت ها ترويج (براساس سطوح تعيين شده 

IPM.FFS    ( 

ايس
ت 
مزرع
 ه اي

350 

روستاهاي 
منتخب در 

هر 
 دهستان

هزينه واحد در تعداد 
روستا ضرب و اعتبار 
 كلي محاسبه شود 

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان

:  3عمليات 
مستند سازي و 

ارزيابي اثر 
 بخشي 

 200 مورد  مستند سازي فرايندي ، ارتقاي لجستيك   
به ازاي هر 

مركز  
 دهستان

داد هزينه واحد در تع
مركز دهستان ضرب 

و اعتبار كلي 
 محاسبه شود 

 مركز دهستان

 ميليون ريال   جمع هزينه و اقدامات  ترويجي در طرح ارتقاي سالمت  

 
 ساله تهيه مي شود  5اين اعتبارات براي كل دوره :  1توضيح 
 واحد اعتبار  ميليون ريال است :  2توضيح 
 قدي و غير نقدي مي تواند تفكيك شودمجموعه  اعتبارات به صورت ن:  3توضيح 
اين جدول به عنوان راهنما براي تدوين برنامه ترويجي و اعتبارات مورد نياز مديريت ترويج هر استان  :  4توضيح 

اموزش   -2كد شناسه بهره بردارن استقرار  -1(براي انجام اقدامات چهار كانه ترويجي در طرح ارتقاي سالمت 
است )   IPM.FFSاجراي سايت هاي -4اموزش بهره بردارن  -3غير دولتي ترويجي   عوامل  شبكه دولتي و

كميل و با تكه بايد توسط  مديريت ترويج در هر استان براساس تعداد شهرستان ، دهستان و پهنه و بهره بردارن 
تانداري استان يس سازمان  جهت  ارسال به  مراجع مرتبط از جمله  اسئهماهنگي ساير بخش ها و  با امضاي ر

 . براي  دريافت اعتبارت  مصوب طرح ارتقاي سالمت ارسال گردد 
 گردش كار ، دستور العمل ، سرفصل هاي هر يك از اين هناوين در ذيل تشريح شده است :  5توضيح 
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 ه بهره بردارن دش كار و راهنماي استقرار كد شناسگر)4
استقرار  ع آن معاونت ترويج در طرح ارتقاي سالمت يكي از ماموريت هاي سازمان تات و به تب

است  شناسه بهره بردارن محصوالت كشاورزي تحت پوشش طرح ارتقاي سالمت مبتني  كد
 سامانه اطالعات پهنه بندي نظام نوين ترويح كه  فرايند استقرار اين كد در چارچوب 

العمل استقرار اين كد در گردش كار و دستور 3طراحي شده است و در جدول شماره   كشاورزي
 . جدول ذيل نشريح شده است 

قابليت رهگيري در محصوالت  بااين كد شناسه صرفا معرف بهره بردارن و : مهمتوضيح 
مت محصول  وجه مبيين كيفيت و يا گواهي سال مصوب  طرح ارتقاي سالمت بوده  و به هيچ

با يك كد شناسه معرفي   در اين سيستم همه كشاورزان در محصوالت تحت پوشش. نيست 
فرايند صدور گواهي و برچسب كيفيت محصول در يك سامانه ديگري صورت مي . مي شوند

 .گيرد كه توسط  وزارت جهاد كشاورزي ابالغ خواهد شد 
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 شناسه بهره بردارنگردش كار و دستورالعمل استقرار اين كد  -4جدول شماره 

تكليف 
 قانوني 

پيشنهادات سازمان بازرسي كل كشور با موضوع كدشناسه بهره بردارن محصوالت 2ي بند پياده ساز)1
مشمول طرح ملي تامين سالمت و كاهش آالينده ها مصوب شوراي عالي سالمت و امنيت غذاي 

باموضوع 1396/ 09/ 29مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي سالمت وامنيت غذايي مورخ (كشور
اورزي وبهداشت درمان وآموزش پزشكي دراجراي طرح راهبردي ارتقاي همكاري وزارت جهادكش

 ) ها درمحصوالت كشاورزي كش مانده سموم وآفت ها وباقي سالمت وكاهش ميزان آالينده
دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به 83/97صورت جلسه مورخ 1پياده سازي مصوبه بند )2

پيشنهادات سازمان بازرسي كل كشوربه سازمان 2بند  شكايات وزارت  جهاد كشاورزي، عطف به
تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با موضوع تعيين تكليف كدشناسه بهره بردارن محصوالت 
مشمول طرح ملي تامين سالمت وكاهش آالينده ها مصوب شوراي عالي سالمت و امنيت غذاي 

با موضوع 1396/ 29/09غذايي مورخ  مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي سالمت و امنيت(كشور
همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بهداشت درمان وآموزش پزشكي دراجراي طرح راهبردي ارتقا 

 ).ها درمحصوالت كشاورزي كش مانده سموم وآفت ها و باقي سالمت وكاهش ميزان آالينده
رت جهاد كشاورزي و مصوبات جلسات دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات وزا)3

دبيرخانه طرح ارتقاي سالمت محصوالت كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويح كشاورزي در 
 1397سه ماهه اول سال 

 
شرح 

مباحث و 
 مصوبات

دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد جهادكشاورزي، 83/97صورت جلسه مورخ 1براي پياده سازي مصوبه بند   
ناسه بهره بردارن محصوالت مشمول طرح ملي تامين سالمت و كاهش با موضوع تعيين تكليف كدش

جلسات بررسي روش كار،چارچوب فني و فرايند شناسنامه دارنمودن همه كشاورزان توليد ، آالينده ها
كننده محصوالت مصوب طرح ارتقاي سالمت براساس ظرفيت ها و مكانيسم هاي موجود انجام و 

هاي سامانه نظام پهنه بندي طرح نظام  نوين ترويج ،سيستم كد  مقررشد بر اساس اطالعات و داده
شناسه بهره بردارن طراحي  و به عنوان مبناي  واحد استقرار كدشناسه بهره برداران محصوالت تحت 

اين كدبا هدف شناسنامه دار كردن كشاورزان توليد .پوشش طرح ارتقاي سالمت در سال جاري  قرار گيرد
متذكر مي شود درج اين كد به معناي گواهي . گيري محصوالت تحت پوشش استكننده با قابليت ره

سالمت و تضمين كننده سالمت محصوالت كشاورزي نيست وفقط به عنوان پيش نياز اصلي براي 
  .استقرار نظام گواهي محصول براساس استانداردهاي ملي محسوب  مي شود

مبتني بر سامانه اطالعات پهنه (شاورزان ، معاونت ترويج رقمي ك16براين اساس، سيستم كد شناسه – 1 مصوبه
، به عنوان سيستم كدشناسه بهره بردارن درمحصوالت كشاورزي تحت )بندي وزارت جهادكشاورزي

 .پوشش طرح ارتقاي سالمت  در وزارت جهاد كشاورزي موردتاييد قرار گرفت 
ي در معاونت ترويج سازمان تحقيقات، ستاداجرايي راهبري استقراركد شناسه ملي محصوالت كشاورز-2

 آموزش و ترويج كشاورزي تعيين گرديد
ساختار كدشناسه بهره بردارن براساس سامانه مركز فناوري اطالعات طراحي شده و براي استقرار به  -3

 .عوامل استاني آموزش داده  شود 
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با بهره گيري از مراكز غير  عوامل اجرايي استقرار اين كددرسطح محلي، كارشناسان مسئول هر پهنه -4
 .قانون اقزايش بهره وري با مسئوليت مدير مركز جهاد كشاورزي دهستان  تعيين شد  2دولتي موضوع 

 
 

ساختار 
كد 

شناسه  
ملي بهره 
بردارن 

در 
محصوال

ت تحت 
پوشش 
طرح 

ارتقاي 
 سالمت  

جهاد كشاورزي  با ساختار كد شناسه بهره بردارن در محصوالت طرح ارتقاي سالمت در وزارت 
 :ساختارذيل تعيين شد

رقم براي تعيين موقعيت جغرافيايي محل توليد محصوالت برمبناي سامانه اطالعات و  8اختصاص -1
سيستم پهنه پهنه بندي در طرح نظام نوين ترويج وزارت جهاد كشاورزي مستقر در مركز فناوري 

 اطالعات و ارتباطات  
ع محصول توليدي در مزرعه برمبناي اطالعات مركز فناوري اطالعات رقم براي تعيين نو 3اختصاص -2

 و ارتباطات 
رقم براي تعيين سال توليد محصول با تاكيد برمتغير بودن فصل كشت در محصوالت  2اختصاص -3

 .زراعي  
 )كد اختصاي بهره بردار(رقم براي تعيين هويت توليد كننده 3اختصاص -4
قانون افزايش بهره وري ازجمله كلينيك  2ن شبكه غيردولتي مشمول ماده براي تعيي) نشانه(دو رقم  -5

هاي گياهپزشكي ، شركت هاي فني مهندسي كشاورزي ، آزمايشگاه هاي آب  وخاك ، مديران كنترل 
 ..كيفيت و

دو رفم معرف 
شبكه غير دولتي 
مشمول مراكز 

قانون  2موضوع 
 اقزايش بهره وري

سه رقم 
اختصاص 
 بهره بردار

م اختصاصي رف2
براي سال توليد 

با تاكيد بر (
متغيربودن كشت 
 )محصوال زراعي 

رفم كد 3
اختصاصي 

 محصول

رقم كد اختصاصي تعيين موقعيت جغرافيايي برمبناي سامان ه پهنه بندي طرح  8
 نظام نوين ترويح 

/ كلينيك 
شركت فني 

/ مهندسي 
ازمايشگاه اب  

 وخاك 

تعيين 
هويت  
نوليدكنند
ه حقيقي 

 حقوقي يا 

براي تعيين 
سال كشت 
 محصوالت 

كد 
 محصول

كد 
اختصاصي 

پهته  مستقر 
 در دعستان

كد مركز 
جهاد 

كشاورزي 
 دهستان

كد 
 شهرستان

 كد استان

 رقم 2 رقم 2 رقم 2 رقم 2 رقم  3 رفم 2 رقم  3 رقم 2
K/S/a 001 97 001 01 01 01 01 

  رقمي  الصاقي به محصول 16كد  كد معرف 
 

اقدامات 
براي 

عملياتي 
شدن 
 مصوبه 

سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي بوده و در سطح  معاونت ترويج راهبري  طرح برعهده) 2 
استاني بايد فرايند راهبري و  وپيگيري اين برنامه با مسئوليت روساي محترم و دبيري مديريت هاي 

خشهاي تحقيقاتي و اجرايي، فرايند هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان هاي تابعه وهمكاري ساير ب
استقرار يكپارچه سيستم كدشناسه  پيگيري ،تخصيص وجهت دهي اعتبارت و پشتيباني الزم براي

واحدبهره بردارن  محصوالت كشاورزي توسط كارشناسان پهنه مستقر در مراكز جهاد كشاورزي دهستان 
 . صورت گيرد، 
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 ي اموزش شبكه ترويجيسرفصل هاي پايه طرح ارتقاي سالمت برا-5

 ، توانمندسازي آموزشيكي ديگر از وظايف ترويج  در طرح ارتقاي سلمت كمك به 
به منظور استفاده از بخش دولتي وشبكه ترويجي غيرب .ا.ق 2مراكز موضوع ماده وسازماندهي 

به ي موزشآسرفصل هاي دو  براين اساس. است  خصوصي براي پوشش سطح اجراي طرح
اركان شبكه ترويج در  شآموزبراي ترويجي و سرفصل پايه تخصصي  ايهپ عنوان سرفصل

عالوه براين سرفصل هاي پايه، مديريت ترويج در استانها براساس . استان ها تعريف شده است
موزشي در سرفصل تخصصي مورد آنيازسنجي استاني،ماموريت طراحي و برگزاري دوره هاي 

 . نياز را برعهده خواهندداشت
 سرفصل اموزشي  دوره  ترويج پايه ويژه آموزش اركان شبكه ترويجي -1-5ره جدول شما
 

 مشخصات دوره

 يمحصوالت كشاورز يهاندهيكاهش آال تيريمدترويج : عنوان دوره

 يمحصوالت كشاورز يهاندهيكاهش آال تيريمدآشنايي با روشهاي ترويجي براي استقرار نظام  :هدف دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
هاي جامع ترويجي توليد محصوالت گواهي شده زراعي و باغي را هاي تعيين محدوده سايتشرو -

 .نام ببرد
هاي ترويجي را مراحل نيازسنجي ترويجي كليه ذي نفعان برنامه توليد محصوالت سالم در پهنه -

 .ذكر كند
ا توضيح ريزي و مديريت مشاركتي در برنامه توليد محصول سالم كشاورزي رهاي برنامهروش -

 .دهد
اي  براي ساختارسازي و انسجام سازماني در توليد محصول گري حرفههاي و اصول تسهيلروش -

 .سالم كشاورزي را توضيح دهد
مراحل استقرار سيستم اطالع رساني يكپارچه  آموزشي و ترويجي در توليد  محصول سالم  -

 .هاي ترويجي را شرح دهدكشاورزي در پهنه
برداري هاي بهرهبديل ترويجي براي توليد محصول سالم كشاورزي در نظامهاي ها و مدلروش -

 .خرد و كوچك را بيان نمايد
هاي ترويجي براي استقرار مديريت تلفيقي آب، خاك و گياه در توليد محصول سالم روش -
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 .كشاورزي را ذكر نمايد
صول سالم كشاورزي را هاي ترويجي براي استقرار برنامه مديريت تلفيقي آفات در توليد محروش -

 .توضيح دهد
اي كشاورزان در فرايند توليد هاي آموزشي و ترويجي براي ارتقاي سالمت حرفهاهميت و روش -

 .محصوالت كشاورزي را شرح دهد
 .هاي آموزشي و ترويجي براي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست را ذكر كندروش -
، برندسازي و گواهي محصوالت سالم براي هاي آموزشي و ترويجي ويژه استانداردسازيروش -

 .ورود به بازار را شرح دهد
 .هاي مستندسازي و ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي در سطح دهستان را نام ببردروش -
هاي مردمي مديريت مشاركتي محلي را ذكر هاي آموزشي و ترويجي سازماندهي سامانهروش -

 .نمايد
هاي توليد محصول سالم كشاورزي در سطوح ت و توسعه برنامههاي آموزشي و ترويجي تثبيروش -

 .محلي را توضيح دهد
 )در صورت موجود بودن كد:(كد دوره  عملي                  نظري  :    مدت آموزش به ساعت 

 :رشته شغلي فراگيران شفاهي             عملي     روش ارزشيابي  كتبي 

 لي دورهسرفصل عم سرفصل نظري دوره

هاي جامع ترويجي توليد روشهاي تعيين محدوده سايت .1
 محصوالت گواهي شده زراعي و باغي

 

اصول نيازسنجي ترويجي در فرآيند گردآوري و تحليل  .2
هاي اطالعات كشاورزي درسايت  توليد محصوالت سالم در پهنه

 ترويجي

 

-ريزي و مديريت مشاركتي و اصول تسهيلروش برنامه .3
ي  براي ساختارسازي و انسجام سازماني در توليد اگري حرفه

 محصول سالم كشاورزي  

 

هاي  استقرار سيستم اطالع رساني يكپارچه  اصول و روش .4
-آموزشي و ترويجي در توليد  محصول سالم كشاورزي در پهنه

 هاي ترويجي

 

هاي بديل ترويجي براي توليد محصول ها و مدلروش .5
روش (برداري خرد و كوچك هرهسالم كشاورزي در نظامهاي ب

هاي ترويجي تخصصي استقرار گواهي گروهي  محصوالت 
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 )كشاورزي

هاي ترويجي براي استقرار مديريت تلفيقي آب، خاك روش .6
 )   ICWSM(و گياه در توليد محصول سالم كشاورزي

 

هاي ترويجي براي استقرار برنامه مديريت تلفيقي روش .7
 )IPM(شاورزيآفات در توليد محصول سالم ك

 

-هاي آموزشي و ترويجي براي ارتقاي سالمت حرفهروش .8
 )OHM(اي كشاورزان 

 

هاي آموزشي و ترويجي براي مديريت منابع طبيعي و روش .9
 )IPCM(محيط زيست  

 

هاي آموزشي و ترويجي ويژه استانداردسازي، روش .10
 برندسازي و گواهي محصوالت سالم براي ورود به بازار

 

تندسازي و ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي هاي مسروش .11
 ترويجي در سطح دهستان

 

هاي هاي آموزشي و ترويجي سازماندهي سامانهروش .12
 مردمي مديريت مشاركتي محلي

 

هاي هاي آموزشي و ترويجي تثبيت و توسعه برنامهروش .13
 توليد محصول سالم كشاورزي در سطوح محلي

 

 
  كليه سطوح  ديپلم و زير ديپلم  كارشناس  كمك كارشناسي  مديران : سطح دوره 

    نفر    30: تعداد فراگيران   
     غير حضوري )  تمام وقت پاره وقت (حضوري : روش اجرا

 .................تا تاريخ ........................  ازتاريخ : تاريخ برگزاري  
      :محل تامين اعتبار

  نظارتي       اجرايي: نحوه برگزاري
 ستادي   ملي       استاني: شيوه اجرا

 واحد درخواست كننده/ نام و نام خانوادگي باالترين مقام مركز              
                                                                                                                                                 

 مهر و امضاء   
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سرفصل اموزشي  دوره  تخصصي  پايه ويژه آموزش اركان شبكه  -2-5جدول شماره 

 ترويجي
 مشخصات دوره

محصوالت  هايوكاهش آالينده سالمت يارتقامفاهيم و مباني پايه در : عنوان دوره
 يكشاورز

سالمت  يو ارتقا نيتضم استانداردهاي ملي آشنايي با مباني، مفاهيم، مقررات، سيستمها و :هدف دوره
 هاي محصوالت كشاورزيي در چارچوب طرح محوري ارتقاي سالمت و كاهش آاليندهمحصوالت كشاورز
 :اهداف رفتاري دوره

 .مباني، مفاهيم، مقررات و استانداردهاي ملي توليد محصول گواهي شده سالم را شرح دهد -
هاي سنجش آنها در محيط زيست، گياه و محصوالت هاي مختلف و روش مخاطرات، آالينده -

 كشاورزي را شرح دهد 
 .اجزاي سيستم شناسه گذاري محصوالت كشاورزي را شرح دهد -
هاي ترويجي توانمندسازي و مشاركت اجتماعي ويژه توليد محصول سالم را ها و تاكتيكروش -

 .شرح دهد
 .م كشاورزي را توضيح دهدنقش مديريت تلفيقي آب، خاك و گياه در توليد محصول سال -
 .ويژگي هاي برنامه مديريت تلفيقي آفات در توليد محصول سالم كشاورزي را بيان نمايد -
 .اي كشاورزان  در توليد محصول سالم كشاورزي بيان كندنقش و اهميت ارتقاي سالمت حرفه -
 .دهدنقش مديريت منابع طبيعي و محيط زيست در توليد محصول سالم كشاورزي را توضيح  -
 .روش استانداردسازي، برندسازي و صدور گواهي محصوالت سالم براي ورود به بازار را شرح دهد  -

 )در صورت موجود بودن كد:(كد دوره عملي                 نظري   :    مدت آموزش به ساعت 
 :رشته شغلي فراگيران شفاهي           عملي       روش ارزشيابي  كتبي 

 سرفصل عملي دوره نظري دورهسرفصل 
مباني، مفاهيم، مقررات و استانداردهاي ملي توليد محصول گواهي . 1

در چارچوب طرح محوري ارتقاي سالمت و كاهش (شده سالم 
 )آالينده هاي محصوالت كشاورزي

 

  سيستم شناسه گذاري محصوالت كشاورزي. 2
اه و  هاي مختلف در محيط زيست، گيمخاطرات و آالينده. 3

 محصوالت كشاورزي 
 

ها، مقررات و استانداردها براي تعيين، روش ها، دستورالعمل. 4
 ها در كشاورزيسنجش و تحليل مخاطرات و آالينده

 

هاي تخصصي ترويجي، توانمندسازي، پذيرش و  مشاركت روش. 5
 اجتماعي  ويژه توليد محصول سالم كشاورزي

 

 ه در توليد محصول سالم مديريت تلفيقي آب، خاك و گيا. 6



۲۰ 
 

 )   ICWSM(كشاورزي
برنامه مديريت تلفيقي آفات در توليد محصول سالم . 7

 )IPM(كشاورزي
 

  )OHM(اي كشاورزان ارتقاي سالمت حرفه. 8
  )IPCM(مديريت منابع طبيعي و محيط زيست  . 9

استانداردسازي، برندسازي و صدور گواهي محصوالت سالم براي  .10
 ه بازارورود ب

 

 
  كليه سطوح  ديپلم و زير ديپلم  كمك كارشناس  كارشناسي  مديران : سطح دوره 

    نفر    30: تعداد فراگيران   
     غير حضوري )  تمام وقت   پاره وقت (حضوري : روش اجرا

 .................تا تاريخ ........................  ازتاريخ : تاريخ برگزاري  
      :محل تامين اعتبار

  نظارتي       اجرايي: نحوه برگزاري
 ستادي     ملي     استاني: شيوه اجرا

 واحد درخواست كننده/ نام و نام خانوادگي باالترين مقام مركز 
 مهر و امضاء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۱ 
 

 مورزشي پايه  بهره بردارن در طرح ارتقاي سالمتآسر فصل ها و عناوين -6
ش و ارتقاي مهارت بهره بردارن، يكي ديگر از وظايف ترويج در طرح ارتقاي سالمت  آموز  

اموزش و ارتقاي مهارت عملي ) الف :وشكل محصوالت كشاورزي است كه براي اين منظور  د
بهره بردارن در استقرار زنجيره توليد محصول سالم از طريق كانون ها و سايت هاي ترويجي 

تشريح  بخش چهارمكه دستورالعمل اين روش در ادامه اين  IPM.FFSمزرع هاي با روش 
آموزش هاي  بهره بردارن در قالب دوره هاي رسمي اموزش در مراكز اموزش  )شده است  ب

كه براي اين منظور با هماهنگي با دفتر محيط زيست وسالمت غذا و دفتر اموزش بهره بردارن 
تشريح شده  6شماره جدول ن در  آه جزييات ك و سرفصل هاي  پايه  طراحي شده عناوين ،  

براساس  مديريت ترويج استان هاي مي تواند  عالوه براين دوره هاي پايه ،در اين بخش .است
 . تي  نمايد، دوره هاي اموزشي  طراحي و عمليانتايج حاصل از نياز سنجي در هر منطقه

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



۲۲ 
 

 وزش بهره بردارن در طرح ارتقاي سالمت عناوين وسرفصل هاي پايه آم-1-6دول شمارهج

 عناوين دوره رديف
 ساعت

 جمع عملي نظري
 8 4 4 آشنايي با روند توليد محصوالت گواهي شده و ارگانيك 1
 8 4 4 آشنايي با استانداردهاي محصوالت گواهي شده و ارگانيك 2
 6 0 6 كشاورزي پايدار و عوامل موثر در ناپايداري 3
 12 6 6 م، اثرات و راهكارهاي مقابله با خسارات آن در بخش كشاورزيتغييراقلي 4
 4 0 4 جايگاه و اهميت تنوع زيستي در بخش كشاورزي 5
 5 0 5 گرد و غبار اثرات و راهكارهاي مقابله با خسارات آن در بخش كشاورزي 6
 6 0 6 آشنايي با روشهاي مديريت پسماند 7
 4 0 4  در كشاورزيمديريت ظروف سموم و پالستيك  8

9 
آشنايي با شيوه هاي بازچرخاني و استفاده مجدد از پساب در بخش 

 كشاورزي
6 0 6 

10 
 

 6 0 6 آشنايي با مفاهيم و اصول بهره وري سبز و كاربرد آن در كشاورزي

 10 4 6 آشنايي با مخاطرات، آلودگي ها، آالينده ها در محصوالت كشاورزي  11
 10 4 6 و نظام گواهي كيفيت محصوالت سالم  پايه د ها آشنايي استاندار 12

13 
آشنايي با اصول و مباني سيستم شناسه گذاري ، زير ساخت ها ، سوابق ، 

تصميم گيري مزرعه توليد  ابزارهاي و هشدار هاي نهاده هاي ، سيستم
 محصول سالم 

6 4 
10 

، كاشت ، آشنايي با روش ها و تاكتيك هاي فني در سه مرحله كاشت  14
 برداشت ،كاربرد تجهيزات،و مديريت پسماند  در توليد محصول سالم 

6 4 10 

آشنايي با اصول بهداشت حرفه اي  و سالمت افراد و كاركنان در  15
 كشاورزي  

6 4 10 

16 
آشنايي  با مقررات بسته بندي ، انباردار ي و حمل و تقل ،  عرضه   و 

 بازار يابي  محصوالت سالم
6 4 

10 

 به تفكيك تشريح شده است   6هاي جدول شماره  دوره يك از  در ذيل جزييات هر

 
 
 

 
 

 

 



۲۳ 
 

 آشنايي با روند توليد محصوالت گواهي شده و ارگانيك:  1-6جدول 

 آشنايي با روند توليد محصوالت گواهي شده و ارگانيك :عنوان دوره

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .راگير با واژه هاي رايج در توليد محصوالت ارگانيك و گواهي شده و اختالف و تاريخچه توليد اين محصوالت آشنا مي شودف 
 .فراگير با استفاده بهينه از منابع پايه آشنا مي شود 
 .فراگير با ميزان مصرف كود، سم، آنتي بيوتيك و هورمون آشنا مي شود 
 .توليد محصول گواهي شده و ارگانيك آشنا مي شود فراگير با استانداردهاي مربوط به 
 .فراگير با روشهاي ورود به بازار و ثبات فروش آشنا مي شود 

 4عملي             4نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل نظري دوره
 تعاريف و مفاهيم ايمني غذايي، ارگانيك و محصول گواهي شده -1
 گواهي شدهتاريخچه توليد محصوالت ارگانيك و  -2
هاي توليد محصوالت گواهي شده و آشنايي با روند و دستورالعمل -3

 ارگانيك
 آشنايي با بازاريابي و بازرگاني محصوالت گواهي شده و ارگانيك -4

 :سرفصل عملي دوره
ي نمونه كشت محصول بازديد از مزرعه -1

 ارگانيك يا گواهي شده

 حضوري: شيوه اجرا
 زشيكارگاه آمو: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري، مزرعه  توليد محصول سالم

 
 

 
 
 
 
 



۲٤ 
 

 دوره آشنايي با استانداردهاي محصوالت گواهي شده و ارگانيك 2-6جدول 

 آشنايي با استانداردهاي محصوالت گواهي شده و ارگانيك :عنوان دوره

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :هداف رفتاري دوره ا
 .فراگيران با مفهوم استاندارد در محصوالت گواهي شده و ارگانيك و اختالف آنها آشنا مي شود 
 .فراگير با علت و اهميت نشانهاي استاندارد و برچسب گذاري محصوالت ارگانيك و گواهي شده آشنا مي شود 
 .آشنا مي شوند فراگيران با ناظرين و شركتهاي صادر كننده مجوز گواهي محصول 

 .فراگيران قادر به ثبت نام در سامانه و اخذ نشان خواهند شد

 4عملي           4نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل نظري دوره
 تعاريف و مفاهيم .1
تاريخچه  و اهميت برچسب گذاري محصوالت ارگانيك و  .2

 گواهي شده
 هي محصول آشنايي با ناظرين و شركتهاي صادر كننده مجوز گوا .3

 :سرفصل عملي دوره
 ورود به سامانه و نحوه تكميل آن

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري، سايت كامپيوتر داراي اينترنت

 
 
 
 

 



۲٥ 
 

 كشاورزي پايدار و عوامل موثر در ناپايداريدوره  3-6جدول 

 كشاورزي پايدار و عوامل موثر در ناپايداري :وان دورهعن 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .فراگيران با مفهوم كشاورزي پايدار و اهميت حفاظت از محيط زيست آشنا مي شود
 .فراگير عواملي كه بر پايداري و ناپايداري بخش كشاورزي تاثير دارد آشنا مي شود

 اگير با منافع حاصل از كشاورزي پايدار آشنا مي شودفر 
 .فراگير به استفاده از روشهاي كشاورزي پايدار ترغيب مي شود 

 عملي          6نظري       :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 تعاريف و مفاهيم توسعه پايدار، كشاورزي پايدار و منابع پايه توليد -1
 خچه و اهميت توسعه پايدار كشاورزيتاري -2

 عوامل موثر در پايداري توليدات كشاورزي -3

4-  

آشنايي با اثرات متقابل فعاليتهاي كشاورزي بر محيط زيست  -5
ها بر باروري خاك و چرخه عناصر مصرف بهينه نهاده: اثرات مثبت(

 ... غذايي، كاهش فرسايش، اگروتوريسم و 
توليد، گرد و غبار، بيابان زايي و تاثير  منابع پايه آلودگي: و اثرات منفي

 ...)بر تنوع زيستي و
 منافع و راهكارهاي دستيابي به كشاورزي پايدار -6

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري

 
 



۲٦ 
 

 بله با خسارات آن در بخش كشاورزيتغييراقليم، اثرات و راهكارهاي مقا -4-6جدول

 تغييراقليم، اثرات و راهكارهاي مقابله با خسارات آن در بخش كشاورزي :عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .فراگير با مفاهيم تغييراقليم آشنا مي شود

 .ي شودفراگير با منابع انتشار دهنده گازهاي گلخانه اي آشنا م
 .فراگير با روشهاي كاهش انتشار آشنا مي شود

 .فراگير با روشهاي سازگاري با تغيير اقليم آشنا مي شود
 .فراگير به صورت عملي با چگونگي كاهش انتشار، نحوه انطباق و سازگاري آشنا مي شود

 6عملي           6نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :دورهسرفصل عملي  :سرفصل نظري دوره
 تعاريف و مفاهيم  -1
 آشنايي با عوامل بروز تغييراقليم -2
 آشنايي با منابع انتشار گازهاي گلخانه اي از بخش كشاورزي -3
 ارائه روشهاي كاهش انتشار از بخش كشاورزي -4
 آسيب ها و خسارات وارده به بخش در اثر تغييراقليم -5
 روشهاي سازگاري با تغيير اقليم -6

 زارع شهريار بازديد از گلخانه، باغات و م

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسيله اياب و ذهاب -وسايل سمعي و بصري

 
 
 
 

 



۲۷ 
 

 جايگاه و اهميت تنوع زيستي در بخش كشاورزيدوره  -5-6جدول 

 جايگاه و اهميت تنوع زيستي در بخش كشاورزي :عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: اطبين دورهمخ

 :اهداف رفتاري دوره 
 .فراگير با مفهوم تنوع زيستي آشنا مي شود

 .فراگير به اهميت و لزوم حفظ تنوع زيستي آشنا مي شود
 .شودفراگير با عوامل تخريب و حفظ تنوع زيستي آشنا مي

 .فراگير به حفظ تنوع زيستي ترغيب مي شود

 عملي        4نظري       :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 آشنايي با تعاريف و مفاهيم تنوع زيستي بخش كشاورزي -1
اهميت حفظ تنوع زيستي از ديدگاه نيل به توسعه پايدار  -2

 كشاورزي
بررسي علل و عوامل موثر بر كاهش تنوع زيستي  -3

 كشاورزي
يت تنوع آشنايي با مهمترين روشهاي حفظ و ارتقاي وضع -4

 زيستي بخش كشاورزي

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري

 
 
 
 
 
 



۲۸ 
 

 گرد و غبار اثرات و راهكارهاي مقابله با خسارات آن در بخش كشاورزي دوره - 6-6جدول 

 رهاي مقابله با خسارات آن در بخش كشاورزيگرد و غبار اثرات و راهكا :عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .فراگير با مفاهيم گرد و غبار آشنا مي شود

 .فراگير با آسيب ها و خسارات وارده به بخش آشنا مي شود
 .فراگير با روشهاي كاهش انتشار آشنا مي شود

 .ات آشنا مي شودفراگير با روشهاي كاهش خسار

 عملي           5نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 تعاريف و مفاهيم  -1
 آشنايي با عوامل بروز گرد و غبار -2
 آسيب ها و خسارات وارده به بخش در اثر گرد و غبار -3
 ارائه روشهاي كاهش خسارات به بخش كشاورزي -4

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: وش ارائه محتوار

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري

 
 
 
 
 



۲۹ 
 

 آشنايي با روشهاي مديريت پسماند  -7-6جدول 

 آشنايي با روشهاي مديريت پسماند :عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .پسماند آشنا مي شود فراگير با مفاهيم مربوط به

 .فراگير با قوانين، آيين نامه ها و ضوابط پسماند آشنا مي شود
 .فراگير با روشهاي مديريت پسماند آشنا مي شود

 عملي          6نظري       :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 تعاريف و مفاهيم  -1

 شاورزيمروري بر وضعيت توليد پسماند بخش ك -2

عواقب توليد پسماندهاي كشاورزي از ديدگاه اكولوژي،  -3
 ...اقتصادي، بهداشتي و 

آشنايي با قوانين، آيين نامه ها، ضوابط مديريت اجرايي  -4
 پسماند

آشنايي با راهكارهاي كاهش توليد و مديريت پسماندهاي  -5
 كشاورزي

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : و تجهيزات آموزشي مورد نيازامكانات 
 وسايل سمعي و بصري، سايت كامپيوتر داراي اينترنت

 
 
 
 



۳۰ 
 

 مديريت ظروف سموم و پالستيك در كشاورزي -8-6حدول 

 مديريت ظروف سموم و پالستيك در كشاورزي :عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .آشنا مي شودفراگير با انواع پسماند 

 .ظروف سموم و پالستيك در كشاورزي آشنا مي شود... فراگير با خسارات اكولوژي، اقتصادي، بهداشتي و 
 .فراگير با قوانين، آيين نامه ها و ضوابط مربوطه آشنا مي شود

 .شودفراگير با روشهاي مديريت ظروف سموم و پالستيك در كشاورزي آشنا مي

 عملي        4نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 انواع پسماند  -1

عواقب ظروف سموم كشاورزي و پالستيك در مزارع از  -2
 ...ديدگاه اكولوژي، اقتصادي، بهداشتي و 

 ها و ضوابط مربوطهآشنايي با قوانين، آيين نامه -3

آشنايي با راهكارهاي مديريت ظروف سموم و پالستيك  -4
 زيدر كشاور

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري، 

 
 
 



۳۱ 
 

 آشنايي با شيوه هاي بازچرخاني و استفاده مجدد از پساب در بخش كشاورزي-9-6جدول 

 در بخش كشاورزيآشنايي با شيوه هاي بازچرخاني و استفاده مجدد از پساب  :عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .مربوط به پساب آشنا مي شود) حمايتي و كيفري(فراگير با مفاهيم و قوانين 

 .فراگير اهميت عدم استفاده از فاضالب خام را فرا مي گيرد
 .فراگير با انواع روشهاي تصفيه پساب آشنا مي شود

 .وين بازچرخاني آب آشنا مي شودفراگير با روش ن

 عملي           6نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 مربوطه) حمايتي و كيفري(تعاريف،مفاهيم و قوانين  -5

 مديريت بهينه كود و سم در توليدات كشاورزي -6

 تبيين مخاطرات آبياري با فاضالب خام  -7

 ساب در كشاورزيانواع روشهاي تصفيه پ -8

استفاده از روشهاي نوين بازچرخاني با هدف افزايش بهره  -9
 وري در كشاورزي

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري، 

 
 
 



۳۲ 
 

 آن در كشاورزي آشنايي با مفاهيم و اصول بهره وري سبز و كاربرددوره  -10-6جدول 

 آشنايي با مفاهيم و اصول بهره وري سبز و كاربرد آن در كشاورزي:عنوان دوره 

 كليه بهره برداران: مخاطبين دوره

 :اهداف رفتاري دوره 
 .فراگير با مفاهيم بهره وري و بهره وري سبز آشنا مي شود

 .يعات و پسماند آشنا مي شودفراگير با روشهاي افزايش بهره وري سبز در بحث آب، خاك، انرژي، ضا
 .فراگير با نمونه هاي عملياتي درساير كشورها آشنا مي شود

 عملي           6نظري      :مدت آموزش به ساعت

 :سرفصل عملي دوره :سرفصل نظري دوره
 مفاهيم، اصول و تاريخچه بهره وري سبز -1
 معرفي روشهاي دستيابي به بهره وري سبز -2
بز در كشورهاي صاحب تجربه در نگاهي به بهره وري س -3

 چند زيربخش كشاورزي

 

 حضوري: شيوه اجرا
 كارگاه آموزشي: روش ارائه محتوا

 : امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز
 وسايل سمعي و بصري، سايت كامپيوتر داراي اينترنت

 
 
 
 
 



۳۳ 
 

 كشاورزيآشنايي بامخاطرات، آلودگي ها، آالينده ها در محصوالت دوره  -11-6جدول 
   آشنايي بامخاطرات، آلودگي ها، آالينده ها در محصوالت كشاورزي: عنوان دوره

يـك    دوره آشنايي بامخاطرات، آلودگي ها، آالينده هـا در محصـوالت كشـاورزي     :مشخصات عمومي دوره
مهـارت و   دوره آموزشي  كوتاه مدت است كه بهره برداران با گذراندن موفقيت آميز آن، ضمن كسـب شايسـتگي،  

توانمندي هاي پيش بيني شده در اين برنامه آموزشي از توانايي و قابليت هاي الزم براي انجام برخي از تكاليف و 
 . وظايف شغلي مربوطه برخوردار خواهند شد

با مخاطرات و آالينده هاي مختلف در فراگيران هدف از تدوين و اجراي اين دوره آشناسازي  :هدف كلي 
 .راورده هاي كشاورزي است محصوالت و ف

 :در پايان دوره آموزشي از فراگيران انتظار مي رود بتوانند :هاي رفتاري هدف
 با مباني كيفيت و سالمت محصوالت كشاورزي را شناخته و به ان عالقمند شوند   -1
 مخاطرات و آالينده هاي  مختلف موجود در   محصوالت كشاورزي را بشناسند  -2
 ي و اثرات مخرب هر دسته از آالينده ها در محصوالت برروي سالمت انسان را بشناسد ويژگي ها -3
 ويژگي هاي و اثرات هر دسته از آالينده ها در محصوالت برروي محيط زيست را بشناسد -4
 . عوامل موثر در تجمع آالينده  ها در محصوالت كشاورزي و مزرعه  را بيان كند  -5
 

 ساعت  4: ساعت      عملي  6: نظري  ساعت آموزشي

 سايري         كارگاهي          سخنراني        عملي        آزمايشگاه: حضوري :روش تدريس 
 ساير                     onlineاي        مطالعه  فردي       مكاتبه: غير حضوري

 زن         مرد  : مشخصات فراگيران  -3
 سال سابقه كار مرتبط  5استادكار با داشتن  حداقل/ماهر/ تن گواهينامه نيمه ماهر حداقل سواد سيكل  و داش

 توليد كنندگان محصوالت زراعي  و باغي   : عنوان گروه شغلي فراگيران
 5دكتري با سابقه / كارشناسي ارشد/ خبره با داشتن صالحيت حرفه اي  :اي مربيانهاي حرفهصالحيت-4

 سال آموزش
 حراز قبولي ونحوه آزمونشرايط ا-5
  12آزمون كتبي با كسب نمره  -
 14آزمون عملي و كارگاهي حداقل نمره   -
 بيش از يك پنجم كل ساعات دوره )  موجه و غيرموجه(نداشتن غيبت -
 هاصدور گواهينامه در صورت قبول شدن در آزمون دوره -



۳٤ 
 

 صوالت سالم  كشاورزياستاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محآشنايي با  دوره  -12-6جدول 

   استاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محصوالت سالم  كشاورزيآشنايي با  :عنوان دوره
دوره استاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محصوالت سالم  كشاورزي يـك دوره آموزشـي      :مشخصات عمومي

انمندي هاي پيش بينـي شـده در ايـن    كوتاه مدت است كه بهره برداران با گذراندن موفقيت آميز آن، مهارت و تو
برنامه آموزشي از توانايي و قابليت هاي الزم براي انجـام برخـي از تكـاليف و وظـايف شـغلي مربوطـه برخـوردار        

 . خواهند شد

هدف از تدوين و اجراي اين دوره آشنايي مخاطبين با استانداردهاي توليد محصول سالم و مباني و  :هدف كلي 
 محصوالت كشاورزي است  اصول نظام گواهي 

 :در پايان دوره آموزشي از فراگيران انتظار مي رود بتوانند: هاي رفتاري هدف
  انواع استاندارد هاي ملي و بين المللي  حاكم بر توليد محصوالت سالم در كشاورزي را بشناسد  )1
  ورزي را بداند دسته بندي و مفاهيم مربوط به استاندارد هاي اجباري و داوطلبانه در كشا)2
  اهميت و الزامات استاندارد هاي سه گانه پايه توليد محصول سالم در كشاورزي را درك كند ) 3
 .مشخصات و ويژگي هاي استاندارد هاي فرايندي و محصولي  در كشاورزي را نام ببرد  )4
 اركان اصلي براي استقرار نظام گواهي و تضمين كيفيت محصوالت را بشناسد ) 5
 فرايند و چگونگي عملكرد نظام گواهي محصوالت كشاورزي  را بشناسد  )6
 برند ها و برچسب و شماره هاي استاندارد هاي مهم را بشناسد )7

 ساعت  4: ساعت      عملي  6: نظري  ساعت آموزشي

 سايري         كارگاهي          سخنراني        عملي        آزمايشگاه: حضوري :روش تدريس 
 ساير                     onlineاي        مطالعه  فردي       مكاتبه: غير حضوري

 زن         مرد  : مشخصات فراگيران  -3
 سال سابقه كار مرتبط ...... استادكار با داشتن /ماهر/ حداقل سواد سيكل و داشتن گواهينامه نيمه ماهر 

 ن محصوالت زراعي  و باغي   توليد كنندگا: عنوان گروه شغلي فراگيران
دكتري با سابقه / كارشناسي ارشد/ خبره با داشتن صالحيت حرفه اي  :اي مربيانهاي حرفهصالحيت-4

 سال آموزش.... 
 شرايط احراز قبولي ونحوه آزمون-5
  12آزمون كتبي با كسب نمره  -
 14آزمون عملي و كارگاهي حداقل نمره   -
 بيش از يك پنجم كل ساعات دوره   )موجه و غيرموجه(نداشتن غيبت -
 هاصدور گواهينامه در صورت قبول شدن در آزمون دوره -
 



۳٥ 
 

 ، زيستي و آلي هاي نهاده سوابق، گذاري، شناسه سيستم مباني و اصولآشنايي با  دوره -13-6جدول 

 هشدار هاي سيستم
 هاي سيستم ، زيستي و آلي هاي نهاده سوابق، گذاري، شناسه سيستم مباني و اصول آشنايي با: عنوان دوره 

 هشدار
دوره آشنايي با استاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محصوالت سالم  كشاورزي يك   :مشخصات عمومي دوره

دوره آموزشي  كوتاه مدت است كه بهره برداران با گذراندن موفقيت آميز آن، ضمن كسـب شايسـتگي، مهـارت و    
برنامه آموزشي از توانايي و قابليت هاي الزم براي انجام برخي از تكاليف و توانمندي هاي پيش بيني شده در اين 

 . وظايف شغلي مربوطه برخوردار خواهند شد

هدف از تدوين و اجراي اين دوره آشنايي مخاطبين با مجموعه اقدامات زير ساختي  براي اماده  :هدف كلي 
 سازي  مزرعه  توليد محصول سالم  است  

 :در پايان دوره آموزشي از فراگيران انتظار مي رود بتوانند: ري هاي رفتاهدف
  انواع سيستم هاي بلوك بندي مزرعه و اصول كد گزاري  را بشناسد  )1
 مانده آالينده در محصوالت كشاورزي را  يادبگيرد  باقي حداكثر خطرو وقوع احتمال ارزيابي )2
  ترل بيو لوژيك رابشناسد  دسته بندي و انواع نهاده هاي آلي و زيستي و عوامل كن )3
  اهميت و الزامات مستند سازي و ثبت سوابق مزرعه را ياد بگيرد   )4
 مشخصات و ويژگي هاي مونيتورينگ و پايش مزرعه  را يادبگيرد  )5
انتخاب نهاده هاي تكثيري ،كيفيت  بذر و رقم  و مقررات تيمار ، اصالح و دست كاري ژنتيكي در  توليد   )6

 اسدمحصول سالم را بشن
 

 ساعت  4: ساعت      عملي  6: نظري  ساعت آموزشي
 سايري         كارگاهي          سخنراني        عملي        آزمايشگاه: حضوري :روش تدريس 

 ساير                     onlineاي        مطالعه  فردي       مكاتبه: غير حضوري
.... دكتري با سابقه / كارشناسي ارشد/ اشتن صالحيت حرفه اي خبره با د :اي مربيانهاي حرفهصالحيت

 سال آموزش
 شرايط احراز قبولي ونحوه آزمون

  12آزمون كتبي با كسب نمره  -
 14آزمون عملي و كارگاهي حداقل نمره   -
 بيش از يك پنجم كل ساعات دوره )  موجه و غيرموجه(نداشتن غيبت -
 هازمون دورهصدور گواهينامه در صورت قبول شدن در آ -
 
 



۳٦ 
 

روش ها و تاكتيك هاي فني در سه مرحله كاشت ، كاشت ، برداشت  دوره آشنايي با  -14-6جدول 

 محصول سالم در مزرعه
 روش ها و تاكتيك هاي فني در سه مرحله كاشت ، كاشت ، برداشت  محصول سالم در مزرعهآشنايي با : عنوان دوره-1
 

ستاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محصوالت سـالم  كشـاورزي يـك دوره آموزشـي      دوره آشنايي با  ا  :مشخصات عمومي
كوتاه مدت است كه بهره برداران با گذراندن موفقيت آميز آن، ضمن كسب شايستگي، مهارت و توانمنـدي هـاي پـيش بينـي     

ظـايف شـغلي مربوطـه برخـوردار     شده در اين برنامه آموزشي از توانايي و قابليت هاي الزم براي انجـام برخـي از تكـاليف و و   
 . خواهند شد

هدف از تدوين و اجراي اين دوره آشنايي مخاطبين با مجموعه اقدامات و تاكتيك هاي و روش هاي استاندارد  :هدف كلي 
 كاشت ،داشت و برداشت توليد محصول سالم در مزرعه است  

 :ي رود بتواننددر پايان دوره آموزشي از فراگيران انتظار م: هاي رفتاري هدف
  بشناسد را  مزرعه در كشت تركيب و تناوب چگونگي و فرايند )1
 مديريت خاك  وتاكتيك هاي صحيح  خاك ورزي را بشناسد )2
 اصول تغذيه و حاصلخيري وكاربرد كود در توليد محصول سالم رايادبگيرد   )3
  ياد بگيرد  سالم را  محصول توليد در ي آبيار  صحيح هاي وتاكتيك آب كيفي و كمي مديريت )4
 رابشناسد هرز هاي وعلف ها بيماري ، آفات  مديريت )5
 سالم را يادبگيرد  محصول توليد در نباتات حفظ ها نهاده كاربرد تاكتيكهاي )6
 را بشناسد  سالم محصول توليد در  االت ماشين و نجهيزات  ونگهداري كاربرد )7
 سالم را بشناسد  محصول توليد در  بيولوزيك لكنتر عوامل و زيستي و آلي مواد ، با  فهرست وكاربرد  نهاده )8
 را يادبگيرد  مديريت پسماند ها ، ضايعات و زايدات مزرعه در توليد محصول سالم )9

 ساعت  4: ساعت      عملي  6: نظري  ساعت آموزشي

 سايري         كارگاهي          سخنراني        عملي        آزمايشگاه: حضوري :روش تدريس 
 ساير                     onlineاي        مطالعه  فردي       مكاتبه: حضوريغير 

 زن         مرد  : مشخصات فراگيران  -3
 سال سابقه كار مرتبط ...... استادكار با داشتن /ماهر/ حداقل سواد سيكل و داشتن گواهينامه نيمه ماهر 

 صوالت زراعي  و باغي   توليد كنندگان مح: عنوان گروه شغلي فراگيران

سال .... دكتري با سابقه / كارشناسي ارشد/ خبره با داشتن صالحيت حرفه اي  :اي مربيانهاي حرفهصالحيت-4
 آموزش

 شرايط احراز قبولي ونحوه آزمون-5
  12آزمون كتبي با كسب نمره  -
 14آزمون عملي و كارگاهي حداقل نمره   -
 ش از يك پنجم كل ساعات دوره بي)  موجه و غيرموجه(نداشتن غيبت -
 هاصدور گواهينامه در صورت قبول شدن در آزمون دوره -



۳۷ 
 

 آشنايي با اصول بهداشت حرفه اي  و سالمت افراد و كاركنان در كشاورزي   دوره -15-6جدول 
 آشنايي با اصول بهداشت حرفه اي  و سالمت افراد و كاركنان در كشاورزي  : عنوان دوره 

دوره آشنايي با استاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محصوالت سالم  كشاورزي يـك دوره    :مشخصات عمومي
آموزشي  كوتاه مدت است كه بهره برداران با گذرانـدن موفقيـت آميـز آن، ضـمن كسـب شايسـتگي، مهـارت و        

برخي از تكاليف و  توانمندي هاي پيش بيني شده در اين برنامه آموزشي از توانايي و قابليت هاي الزم براي انجام
 . وظايف شغلي مربوطه برخوردار خواهند شد

هدف از تدوين و اجراي اين دوره آشنايي مخاطبين با مجموعه اقدامات صحيح براي ارتقاي    :هدف كلي 
 .  بهداشت حرفه اي كشاورزي  در مزرعه توليد محصول سالم است

 :ن انتظار مي رود بتواننددر پايان دوره آموزشي از فراگيرا: هاي رفتاري هدف
  انواع مخاطرات مربوط به بهداشت كاركنان در مزرعه   را بشناسد  )1
 اصول ومباني  حفاظت و ايمني در مزرعه  را ياد بگيرد  )2
 اصول كمك هاي اوليه در مزرعه را بشناسد )3
  رابشناسد  بهداشت فردي اصول  و مباني  )4
 

 اعت س 4: ساعت      عملي  6: نظري  ساعت آموزشي

 سايري         كارگاهي          سخنراني        عملي        آزمايشگاه: حضوري :روش تدريس 
 ساير                     onlineاي        مطالعه  فردي       مكاتبه: غير حضوري

 زن         مرد  : مشخصات فراگيران  -3
 سال سابقه كار مرتبط  5استادكار با داشتن /ماهر/  حداقل سواد سيكل و داشتن گواهينامه نيمه ماهر

 توليد كنندگان محصوالت زراعي  و باغي   : عنوان گروه شغلي فراگيران
دكتري با سابقه / كارشناسي ارشد/ خبره با داشتن صالحيت حرفه اي  :اي مربيانهاي حرفهصالحيت-4

 سال آموزش.... 
 شرايط احراز قبولي ونحوه آزمون-5
  12مون كتبي با كسب نمره آز -
 14آزمون عملي و كارگاهي حداقل نمره   -
 بيش از يك پنجم كل ساعات دوره )  موجه و غيرموجه(نداشتن غيبت -
 هاصدور گواهينامه در صورت قبول شدن در آزمون دوره -
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 سالم تمحصوال و عرضه و بازار   تقل و حمل و انبارداري ، بندي بسته مقرراتآشنايي با  -16-6جدول 
 سالم محصوالت و عرضه و بازار   تقل و حمل و انبارداري ، بندي بسته مقرراتآشنايي با : عنوان دوره -1

دوره آشنايي با استاندارد ها و نظام گواهي كيفيت محصوالت سالم  كشاورزي يـك دوره    :مشخصات عمومي
ـ    ز آن، ضـمن كسـب شايسـتگي، مهـارت و     آموزشي  كوتاه مدت است كه بهره برداران با گذرانـدن موفقيـت آمي

توانمندي هاي پيش بيني شده در اين برنامه آموزشي از توانايي و قابليت هاي الزم براي انجام برخي از تكاليف و 
 . وظايف شغلي مربوطه برخوردار خواهند شد

ي  براي اماده هدف از تدوين و اجراي اين دوره آشنايي مخاطبين با مجموعه اقدامات زير ساخت :هدف كلي 
 سازي  مزرعه  توليد محصول سالم  است  

 :پودمان آموزشي از فراگيران انتظار مي رود بتوانند/ در پايان دوره : هاي رفتاري هدف
  اصول و استاندارد هاي بسته بندي محصوالت سالم را  بشناسد  )1
  مقررات انبار داري محصوالت سالم  رابشناسد   )1
  دارد هاي جابه جايي  محصوالت سالم  را ياد بگيرد  اصول ومقررات  و استان )2
  اصول ومقررات  و استاندارد هاي فرآوري محصوالت   محصوالت سالم  را ياد بگيرد    )3
 اصول ومقررات  عرضه محصول سالم را بشناسد )4
  بازار هاي عرضه  و شرايط  ورود به بازار هاي محصوالت سالم رابشناسد   )5
 

 ساعت  4: ساعت      عملي  6 :نظري  ساعت آموزشي

 سايري         كارگاهي          سخنراني        عملي        آزمايشگاه: حضوري :روش تدريس 
 ساير                     onlineاي        مطالعه  فردي       مكاتبه: غير حضوري

 زن         مرد  : مشخصات فراگيران  -3
 سال سابقه كار مرتبط  5استادكار با داشتن /ماهر/ ن گواهينامه نيمه ماهر حداقل سواد سيكل و داشت

 توليد كنندگان محصوالت زراعي  و باغي   : عنوان گروه شغلي فراگيران
دكتري با سابقه / كارشناسي ارشد/ خبره با داشتن صالحيت حرفه اي  :اي مربيانهاي حرفهصالحيت-4

 سال آموزش.... 
 قبولي ونحوه آزمون شرايط احراز-5
  12آزمون كتبي با كسب نمره  -
 14آزمون عملي و كارگاهي حداقل نمره   -
 بيش از يك پنجم كل ساعات دوره )  موجه و غيرموجه(نداشتن غيبت -
 هاصدور گواهينامه در صورت قبول شدن در آزمون دوره -
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راهنماي استقرار سايت حاي جامع ترويح توليد محصول سالم با روش 

IPM.FFS 
 

 مقدمه 
مهمترين چالشـها و مشـكالت در اسـتقرار و توسـعه كشـاورزي پايـدار،       يكي از همواره     

چگونگي فرايند انتقال دانش، فناوري  و يافته هاي تحقيقـاتي بـه سـطح  مـزارع در شـرايط      
بسـياري از   اين سوال كه چـرا  . كشاورزي كشور با ماهين خرده مالكي و معيشتي بوده است 

يافته هاي تحقيقاتي و تكنولوژي هاي دخيـل در توسـعه كشـاورزي در سـطح بهـره      نتايج و 
چـرا نتـايج بسـياري از    ، يا به صورت كلـي  به كا ر گرفته نمي شودبرداران و مناطق عملياتي 

مهمتـرين چـالش فراينـد    تحقيقات در فرايند توليد به صورت جامع به كار گرفته نمـي شـود   
وجودي با . توسعه بوده است لو ساير كشورهاي در حا اشورمترويج و  توسعه  كشاورزي در ك

در توليـد از   يامروزه با توجه به محدوديت شديد منابع توليد، ضـرورت افـزايش بهـره ور    هك
طريق افزايش مهارت توليد كنندگان به عنوان مديران توليد از يك طرف و افزايش سـطح و  

به دليـل عـدم كـار آيـي     ولي  رد، يد وجود دابه بخش تول هاي نو هها و يافت تكنولوژيكاربرد
هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي متعارف در ترويج و اجرا ، فرايند  ششيوه هاي آموزشي و رو

بنابر اين انتخاب روش  .با چالش هاي بسياري مواجه بوده استتوسعه كشاورزي و روستايي  
و ايجـاد  مع توسعه تكنولـوژي  براي برقراري و توسعه مديريت جااستراتژي مشخص  نو تعيي

نيازمند بازنگري و دقت و نگرش خاص است  تا خطاها مهارتها و توانمند سازي بهره برداران، 
بنـابر ايـن    .با مشكل همـراه نباشـد   هم خواني تكنولوژي با فرايند توليد و بحرانهاي ناشي از

ان به عنوان يك ضرورت تحول در شيوه هاي متعارف انتقال يافته و توانمند سازي بهره بردار
، اقدامات انجـام شـده  در ايـن خصـوص     از مهمترين  كليدي مورد توجه قرار گرفته است كه

در استقرار برنامه مديريت تلفيقـي حفاظـت از    "مدرسه در مزرعه "انتخاب رهيافت بي بديل 
محصول در چارچوب برنامه جهاني امنيت و سالمت غذ در خاور نزديك  است كـه در كشـور   
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مـيالدي در   2004معرفي  و در ادامه  با پشتيباني فايو از سال  2002در سال  SGPتوسط 
در حـال   IPM.FFSنظام ترويج كشاورز يبه عنوان برنامه محـوري بـا عنـوان اختصـاري     

 :  شاخص هاي محوري در اين برنامه عبارتند از . اجرااست 
ص هـاي اسـتراتژي كـالن امنيـت و     با توجه به استانداردهاي كشاورزي پايدار و شاخ:    1

سالمت غذا و بحران كمبود منابع توليد و مخاطرات زيست محيطـي در دنيـا ،  تحـول و نـو     
ر جهـت  دملـي    و روشهاي كالن ترويج و آموزش در سطح  سياست ها آوري در برنامه ها ، 

بهـره   موزشـي عوامل درگير و ارتقاء كيفي برنامـه هـاي آ   يتوانمند سازتوسعه منابع انساني ، 
 توليد در استقرار كشاورزي پايدار  به عنوان يك ضرورت در هزاره سوم  لبرداران و ساير عوام

 .امري غير قابل اجتناب مي باشد

بـا راهكـار مشـاركت     انتقال يافته ها و فرايند آموزش و ظرفيت سـازي بهـره بـرداران ،   :  2
بتوانند ازطريـق   بهره برداران سيعي از شود تا تعداد و مي جوامع محلي و كاربران بومي انجام

آموزشهاي الزم در بكارگيري همه جانبه تكنولوژي در مناطق و محل هاي فعاليت هاي توليد 
حاكميتي و اجتماعي بتوانند براي بهبود و اصـالح فعاليـت    يبندي هاخود صرفنظر از تقسيم 

 .استفاده نمايند  يافتههاي خود از 

انتقـال   هاي در برنامه  و اصول توسعه پايدار كشاورزي  طيخطي مشي هاي زيست محي: 3
د رشرايط خاص منطقه اي مورد بررسي و كنكـاش  و  ظرفيت سازي بهره برداران  تكنولوژي

 .گيردمي قرار 

بـر اسـاس   توليـد   جـامع مديريت  افزايش مهارتها و مكانيسم  انتقال يافته ها بر مبناي  : 4
 .ليد در مناطق اقليمي مختلف صورت مي گيرد هاي تو مشاخص  اكوسيستمي  سيست

و اسـتاندارد هـاي آموزشـي در ظرفيـت سـازي بهـره        يكپارچه كردن و تلفيق پروژه ها  :5
مديريت يكپارچه  توليد و ايجاد مهارت در اعمـال مـديريت    اساس بربرداران مناطق مختلف 

 .ي ضروري است ساير پروژه هاي متنوع محلارتباط در  جامع توليد 

بودن فاكتورهـاي   يو محلمبتني بر خرده مالكي   ساختارهاي روستائي و توليدشرايط و :  6
و توانمنـدي عوامـل صـنعت بـا تكيـه بـر توانمنـديهاي         فقرزداييتوليد خرد با مباني توسعه، 
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در  خودآگاه و اعتماد به نفس آنها در جهت افزايش دانش فني از طريق آمـوزش هـاي ويـژه    
 .ي اهميت خاصي است دارااين فرايند 

 و خانوار بهره بردار به منظـور   توانمندي سازي زنان تدر جهرنامه هاي خاص بطراحي :  7
  .ضروري و الزامي است  آنتلفيق و ايجاد پايداري در فرايند توليد و فعاليت هاي خارج از 

ره بهـ براساس شاخصهاي تحليل اقتصادي با اين سـاختار كـه    و انتخاب روش طراحي  : 8
متوجه باشند كه چه عملي بايد انجام دهند و چگونه درآمدهاي خود را محاسبه كنند   برداران 

رويكـرد مشـاركت حاصـل مـي     بـا  برنامه هاي توسعه  ارايهداراي اهميت است كه اين امر با 
 .گردد

مبتني بر دانـش بـومي ،    انتقال يافته ها و فرايند آموزش و ظرفيت سازي بهره برداران  : 9
رايط حاصل از تجربيات محلي و ويژگيهاي اجتماعي منطقه هدف داراي ضرورت و اهميت ش

 .خاصي در پايدار بودن آن خواهد داشت 
 

 تعاريف و مفاهيم اصلي برنامه 
  مديريت تلفيقـي آفـات   : مديريت تلفيقي آفات(IPM)     راهكـاري بـراي حفاظـت از

دل طبيعـي، مخـاطرات ناشـي از    محصول بر پايه مديريت كشت بوم اسـت كـه از طريـق تعـا    
مديريت تلفيقي مشاركتي به عنوان ديـدگاهي پايـدار و مـوثر    . دهد خسارت آفات را كاهش مي

اي كه در جريان آن كشاورزان دانش خود را در زمينـه   شيوه. براي توسعه در سطح وسيع است
زرعه خودشان را گيري خود را براي اين كه چگونه م دهند و توان تصميم   كشت بوم افزايش مي

گيرند تا با استفاده از تجربياتي كه از مزرعه به دست  كشاورزان ياد مي. برند اداره كنند، باال مي
توليـد محصـوالت    1950بعـد از دهـه   . ريزي كننـد  هاي مشكالت خود را طرح آوردند، راه حل

يي و سـموم آفـت   كشاورزي با استفاده از روشهاي نوين آبياري، ارقام پر بازده، كودهاي شيميا
بـه نظـر   . با اين صنعتي شدن، انتظار افزايش توليد نيز باال رفت. كش به سرعت افزايش يافت

كش در كنترل آفـات   رسيد كه توليد محصوالت كشاورزي با استفاده از صنعت سموم زيست مي
 طـولي نكشـيد كـه بازتـاب    . به طور متعادل درآيد و به زودي كمبود مواد غذايي از بـين بـرود  
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اسـتفاده بـيش از حـد    . به تدريج سبب بروز مشكالتي گرديـد  1960صنعت فوق در طول دهه 
كش، باعث مقاوم شدن آفات و ظهور آفات جديدي گرديد كـه منجـر بـه خسـارت      سموم آفت

كش، زيست  رويه از سموم آفت به غير از موارد فوق در اثر استفاده بي. بيشتر به محصوالت شد
المللي بـه اثـرات    ور جدي به مخاطره افتاد و به همين دليل توجه بينبوم و محيط زيست به ط

به طوري كه . دراز مدت استفاده از اين مواد بر سالمتي انسانها و محيط زيست معطوف گرديد
در كتاب بهار خاموش اثر راشل كارسون به تمامي اثرات ناشي از اسـتفاده سـموم اشـاره شـده     

ي ناشي از مبارزه شيميايي آفات، مديريت تلفيقي آفـات توسـعه   براي مقابله با اثرات منف. است
در ابتدا روي آستانه سمپاشي متمركز شد، بعدها روشهاي كنترل  IPMاستفاده از شيوه . يافت

اي همراه شد كه نهايتاً مديريت تلفيقـي نـوين بـا     غيرشيميايي با استفاده از سموم به طور لكه
تحقيقات پژوهشگران در تعداد زيادي از محصوالت . ري شدگذا تكيه بر مديريت كشت بوم پايه

هـاي   كشاورزي در جهان ثابت كرده كه شيوه كاربردي مديريت تلفيقي در مزارع بـه موفقيـت  
در كشورهاي در حال توسـعه مـديريت تلفيقـي بـه      1980اما تا دهه . مهمي دست يافته است

اي انجـام نشـدني    كنند، مسئله خصوص در مورد كشاورزاني كه در مساحت كمي كشاورزي مي
زيرا برداشت عمومي از مديريت تلفيقي در بين كشاورزان بيسواد بسـيار گنـگ و پيچيـده    . بود
هـاي ايـن نـوع مـديريت را      بنابر اين تحقيقات بيشتري مورد نياز بود تا بتواند اثرات شيوه. بود

موم عملكرد برابر يـا  دهد در اين شيوه  ضمن كاهش مصرف س ها نشان مي بررسي.معرفي كند
در سـال  . اي در اقتصاد كشـاورزان داشـته اسـت    بيشتر شده و اين افزايش نقش قابل مالحظه

  IPMتعريفـي بـدون مضـمون بـراي      (FAO)سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد  1968
اي در مديريت آفات كه طي آن محيط زيست و جمعيت فعـال آفـات    شيوه« . ارائه كرده است

پـذير و   دنظر قرار داده و از تمام فنون و الگوهاي مناسب به عنوان يك روش امكانخاص را م
نمايد، در نتيجه جمعيت آفات را كنترل و در زير سطح آستان زيان اقتصادي  سازگار استفاده مي

هاي گياهي  بيماري) ها و نماتدها  حشرات، كنه( مهرگان  منظور از آفات شامل بي.»دارد نگه مي
. باشـند  مـي ) جوندگان و پرندگان ( داران  هاي هرز و مهره علف) ها، ويروسها  ا، باكتريه قارچ( 

بـه وسـيله   ( هاي مورد اسـتفاده در مـديريت تلفيقـي ماننـد كنتـرل بيولوژيـك        بعضي از شيوه
، ارقام مقاوم، عمليات بهزراعي شامل تناوب، كشت مخـتلط،  )ها  ها، شكارگرها و پاتوژن پارازيت
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گذاري براي آفـات، و در صـورت لـزوم، انتخـاب صـحيح و مطلـوب        قع، دام يا تلهكشت به مو
. گيرنـد   ها، عملياتي هستند كه براي جلوگيري از خسارت آفات مورد استفاده قرار مـي  كش آفت

كشـهاي متعـارف ارجحيـت     هاي بيولوژيك و شبه هورموني مسلماً به آفـت  كش استفاده از آفت
ر كنترل بيولوژيك حايز اهميت است، بكارگيري دشـمنان طبيعـي   به طور كلي آن چه د. دارند

فنون زراعي براي جلوگيري از رشد جمعيت آفـات و  . باشد هاي طبيعي مي موجود در زيست بوم
آن چـه كـه در   .شـود  نگهداري جمعيت دشمنان طبيعي در حد مطلوب نيز مدنظر قرار داده مـي 

. هاي اجرايي مديريت تلفيقي اسـت  در برنامه تعاريف قديمي ناديده گرفته شده نقش كشاورزان
. يك كشاورز بايد قادر باشد فنون مناسب و سازگار با شرايط كشت بـوم خـود را انتخـاب كنـد    

بنابر اين بسيار زود مشخص شد كه در اين فرآيند، آموزش كشاورزان بسـيار مهمتـر از انتقـال    
 .صرف تكنولوژي است

 مدرسه در مزرعه رهيافت مشاركتي   :فات رويكرد مشاركتي در مديريت تلفيقي آ
كنـد   شود و كشاورزان را كمك مي براي ترويج كشاورزي است كه توسط كشاورزان هدايت مي

اختالف آن با روشـهاي متعـارف ترويجـي كـه     . تا مديريت تلفيقي را درك كرده و بكار گيرند
نـد، در ايـن اسـت كـه يـك      بر ها را از مركز تحقيقاتي به طور مقطعي به درون روستا مي يافته

كند كه خودشـان كشـت بـوم مزرعـه      جريان پيوسته شناخت است كه كشاورزان را توانمند مي
هاي  گيري آموزند، تصميم شان را بشناسند و بر اساس دانش دست اولي كه از طريق تجربه مي

يكـرد  مـديريت تلفيقـي آفـات بـا رو    .الزم و منطقي را براي مديريت مزارع خود به عهده گيرند
زيسـت،   مشاركتي عالوه بر حفاظت از محصول به كشاورزي پايدار، امنيت غذايي، حفظ محيط

فقر زدايي، معيشت پايدار، توسعه روستايي و ارتقاي وضعيت زنـان روسـتايي بسـط داده شـده     
المللي در زمينه كشاورزي پايدار، زمينـه را   همكاري دولتها با سازمانهاي غيردولتي و بين. است
 .توسعه و گسترش مديريت تلفيقي مشاركتي فراهم كرده است براي

 
   مدرسه در مزرعه نظام جامع پژوهش ، ترويج و    :مدرسه در مزرعه كشاورزان

بهره برداران در مديريت جامع  و ظرفيت سازي  مشاركتيادگيري مزرعه اي است مبتني بر 
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ت كشاورزي و روستايي در مناطق مختلف توليد كه از دهه هشتاد توليد و حفاظت از محصوال
ميالدي، به عنوان راهبرد كليدي در فرايند ظرفيت سازي  بهره برداران در مديريت جامع توليد 
بر مبناي تحليل اكوسيستم  با توجه به ويژگيهاي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي در 

رايه شده و در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و يا در شرايط مختلف بهره برداري طراحي و ا
مدرسه در مزرعه نظام  .اجرا مي باشد لو محصوالت مختلف در حا تحال توسعه در موضوعا

در  برداران بهرهتوانمند نمودن  براي جامع پژوهش ، ترويج و يادگيري مزرعه اي است
 با اگرواكوسيستم  شناخت و كشف بر هتكي با توليد كه منابع يور بهره دتولي  جامع مديريت
در سطوح عمليات و مناطق توليد اجرايي و توسعه مي  بومي دانش و تلفيق  تجربه تاكيد بر

نظر پيرامون مديريت  به منظوركسب تجربيات، نظات و بحث و تبادلدر اين روش .  يابد
صل كليدي در كنند چهار ا مزرعه، كشاورزان هر هفته در مزرعه يكديگر را مالقات مي

 : اي عبارتند از  هاي يادگيري مدارس مزرعه دوره
 رشد سالم محصول 
  نظارت هفتگي مزرعه 
 حفظ دشمنان طبيعي آفات 
  شناخت اكولوژيكي مزرعه 
 
  مباني و مفاهيمIPM/FFS   :  مديريت تلفيقي آفات)IPM(    بـه شـيوه مدرسـه در

پايه مديريت بوم شناسي اسـت   به طور كلي ، راهكاري براي حفظ محصول بر) FFS(مزرعه 
مزيـت ايـن نـوع    . و در حال حاضر استراتژي كنترل آفات در جهان بر اين راهكار استوار اسـت 

دهنـد و بـه همـين لحـاظ      بـرداران تشـكيل مـي    مديريت در اين است كه محريان آن را بهـره 
كتي نشان داده تجارب راهكار مديريت تلفيقي مشار. شود ريزي با مشاركت آنها انجام مي برنامه

رسد و محصوالت  است كه نياز به مواد شيميايي آفتكش به حداقل ممكن و گاهي به صفر مي
در هر صورت مديريت تلفيقي ابزار مهم و الزم . شوند تر مي تر، پايدارتر و اقتصادي توليدي سالم

زان در كشـاور . گذاري در امنيت غذايي و معيشت پايـدار اسـت   براي كشاورزي پايدار و سياست
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در طـي مشـاهدات   . گيرنـد  اي، روش بازديد و مشاهده از مزرعه را فرا مي طول مدارس مزرعه
هسـتند بـا قطعـاتي كـه در آنهـا      IPMهاي  هفتگي، قطعاتي از مزرعه كه تحت پوشش طرح

با مشـاهده و نظـارت دقيـق،    . گيرند شود، مورد مقايسه قرار مي هاي تقويمي انجام مي سمپاشي
هر گروه وضعيت مزرعـه خـود را تشـريح و بـه     . شوند دشمنان طبيعي ثبت ميجمعيت آفات و 

گيرنـد   سپس تصميم مي. كنند منظور بحث و تبادل نظر، كشت بوم زراعي خود را به نقاشي مي
مشـاركت كننـدگان   . كه به چه نحو عمليات مديريت مزرعه و نظـارت بـر آن را انجـام دهنـد    

بعدي از هر بازديد . دهند و مديريت آب را مدنظر قرار ميمواردي چون، ساير آفات، تغذيه گياه 
و مشاهده، بر اساس تصميمات خود و در صورت لزوم از سموم انتخابي با دز پايين بـه عنـوان   

اي در مزرعـه صـرف    وقت مـدارس مزرعـه  % 30شود حداقل  مكمل مبارزه طبيعي استفاده مي
در مـدارس  . شـود  ني آموزشي استفاده نمـي هاي ف شود از هيچگونه توصيه استاندارد و بسته مي

هايشان  بندي و با تكيه به يافته ها را جمع اي، كشاورزان با استفاده از تجربيات خود، داده مزرعه
اند براي ايجاد تعادل بين جمعيت آفات و جمعيـت   از تجاربي كه اندوخته. كنند گيري مي تصميم

دهد بين خسـارات   تجارب نشان مي. شود دشمنان طبيعي و چگونگي مصرف سموم استفاده مي
دهـد   اوليه قابل رويت و توان فيزيولوژيكي گياه كه براي جبـران خسـارت از خـود نشـان مـي     

. همبستگي وجـود داشـته و احتمـاالً موجبـات پـايين آمـدن عملكـرد را فـراهم خواهنـد آورد         
دنبـال نخواهـد   كشاورزان متوجه شدند كه خسارت محدود و كم معموالً كاهش عملكرد را بـه  

شود، بلكـه   داشت و در اين مرحله سمپاشي بر عليه آفات نه تنها سبب افزايش هزينه توليد مي
هاي ترويجـي را عمـالً بـه     آنها توصيه. احتمال طغيان ساير آفات را نيز به دنبال خواهد داشت

انجـام يافتـه   هاي  كشاورزان به تدريج در حين بحث. كنند گذارند و آنها را تحليل مي آزمون مي
آموزشـهاي  . پيرامون مديريت زراعي، اعتمان به نفس خود را به نحو كامل بـاز خواهنـد يافـت   

اي تاكيد زيادي بر پويايي گروه دارد و از روشـهاي قابـل لمـس و قابـل رويـت       مدارس مزرعه
به منظـور  .كنند براي آموزش استفاده مي... هاي فصلي، نمايش و  همچون نقاشي، رسم دياگرام

هـاي آمـوزش    اي، دوره آماده كردن كادر ترويج براي كار با كشاورزان در طول مدارس مزرعـه 
هـا كـادر تـرويج     در طـي دوره . شـود  مربيان مزرعه در طول يك فصل زراعي سازماندهي مـي 

تجارب به دست آمده در مورد چگونگي رشد و نظارت بر محصوالت را مطرح و مورد مقايسـه  
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كـادر تـرويج بعـد از گذرانيـدن     . ند پاسخگوي مشكالت كشاورزان باشـند دهند تا بتوان قرار مي
 .اي را به عهده خواهند گرفت آموزشهاي الزم اداره كردن مدارس مزرعه

  تاريخچه
به سرعت در تعدادي از كشورهاي آفريقايي در حال  FFSبا استفاده از شيوه IPMتوسعه 

هاي  هاي كشاورزان خرده پا را در برنامه اليتتحليلي از هزينه و درآمد فع فائو . افزايش است
IPM  مشاركتي انجام داد كه مشخص شد آموزشهايIPM  كشور آسيايي و  20در

آفريقايي، در محصوالت برنج، پنبه، سبزيجات موثر بوده، به طوري كه كشاورزان با مصرف 
براي  .ده استكمتر سموم ميزان توليدات خود را افزايش داده و منافع بيشتري عايدشان ش

كارشناس و  50در جاوه اندونزي در طول يك فصل زراعي با آموزش  1989سال  ربارداولين 
كارشناس و متخصص آموزش ديده در 50 شروع شدIPM متخصص حفظ نباتات در دوره

 1990درسال . راطراحي كردند يكشاورز5000باپوشش  مدرسه در مزرعه 200همان سال ،
در  .در توسعه اين شيوه فعال بودند متخصص موضوعي 450ريت كشاورزبا مدي45000تعداد

نتايج چشمگير باعث شد از همان  . تصويب شد FAO همين سال برنامه ملي باهمكاري
التين و اروپاي شرقي برنامه را در موضوعات و  ،آمريكايآفريقايي  يكشور هاسال 

ديدند يعني تا  آموزش 1999كشاورز تا سال 1200000 تعداد . محصوالت مختلف شروع كنند
اكنون مدرسه  . شروع شد ديگر كار بر روي محصوالت در صد توليد كنندگان برنج و سپس60

مختلف در حال  يكشور هاي متفاوت و در محصوالت مختلف و در  الگوها ادر مزرعه ب
 :مانند موارد ذيل  اجراست

 Farmer  Learning Group مصر -  Farmer Field University لبنان 

  :FFS   آسيا -  :   Farmer  Study Group هلند - :

 يساختارهامدرسه در مزرعه در هر كشوري بر اساس  :  FFS شاخص اصلي توسعه
اما اصول و اساس .منطقه اي عملياتي و تعريف مي شود  اكوسيستم  واقتصادي ،اجتماعي 

 .است  يكسانتفكر در همه كشورها مشابه و 
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 مدرسه در مزرعه يويژگيهاي ساختار

روستايي و فرايند توسعه به دليل شرايط خاص فرايند توسعه در هزاره سوم ،دستيابي به  
ارتباط و انتقال يافته هاي تحقيقاتي با شيوه متعارف  سيستم هاي آموزش ،كشاورزي پايدار با 

در ترويج بر  بنابر اين ساختار مدارس مزرعه اي كشاورزان.از باال به پايين قابل تحقق نيست 
اصول  ااساس تحول در شيوه هاي متعارف و حركت بر اساس ضروريات توسعه پايدار ب

 : منطقي ذيل طراحي شده است 
 و زيست  اقتصادي ،ساختارهاي اجتماعي  اساسمبتني بر در هر منطقه  مدرسه در مزرعه

 . .طراحي مي شود محيطي منطقه اي 
   بهره بردار درسطح آموزش و / ترويج/ اتتحقيق بين  فصل ارتباطيمدرسه در مزرعه

كه بر اساس آن فرايند انتقال تكنولوژي حاصل از دانش بومي يا يافته هاي  عمليات است 
تحقيقاتي درهر موضوع خاص ،منطبق بر شرايط محيطي به منظور افزايش مهارت بهره 

 .برداران در جهت افزايش كمي و كيفي توليد ،صورت مي گيرد  
 و كالسيك  ترويج و آموزش بهره  تحول درشيوه هاي متعارفدر مزرعه ، فرايند  مدرسه

 . عمل است به سمت يادگيريهاي مبتني بر  تبرداران  و حرك
 شيوه هاي آموزشي شاگرد معلمي وحركت به سمت يادگيري هاي عملياتي  رتغيير د

قاط عطف مدرسه در عملي در هر منطقه از ندوسويه  هاي آموزش خاص بزرگساالن از طريق
 ..مزرعه است

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

 ماهر  در مدرسه در مزرعه ،بهره برادران از طريق شناخت كشت بوم مزرعه به مديران 
  رعه تبديل مي شوندمز
 در سه بخش كليدي ذيل استوار است  اجرايي در مدرسه در مزرعه  متدلوژي :  
   مزرعه اي  مشاركتي پژوهش هاي 
 اكوسيستم هاي زراعي با راهبرد تجزيه و تحليل اكوسيستم  يادگيري 
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تكنولوژي مشاركتي  توسعه  مديريت 
تصميم گيري جمعي به جاي : ارت است ازدر مزرعه عب استراتژي عملياتي در شيوه مدرسه

تغيير در متدلوژي اجرايي از متعارف به / تبديل نقش كارشناس به تسهيل گر/ فردي
  .مشاركتي

 اصول و مباني مدارس مزرعه اي كشاورزان 
نيست كـه بايسـتي    بسته آموزشي پكيج يا به صورت  محتواي آموزش در مدرسه در مزرعه-1

 ه شود پذيرفت بهره بردارتوسط 
دخالت و ايفاي نقش تجربيات با به صورت عملي در مزرعه  يادگيري در مدرسه در مزرعه -2

مبتني بر شرايط يادگيري حاصـل  اصول يادگيري  و صورت مي گيردبهره بردار  و دانش بوم 
 .از عمل و تجربه است

 .ستامعلم در يادگيري  مدرس و  ناصلي تريمزرعه  -3
 .صورت گيرد  جامع فرايند توليدصل زراعي به منظور مديريت يادگيري در طول يك ف -4
 .به صورت فعال در طراحي تحقيقات و آموزشهاي عملي مشاركت دارند بهره برداران -5
واريته هـا و غيـره نقـش  مهمـي در ايجـاد      –تجربيات و دانش بومي درخصوص محيط  -6

 .يادگيري دو طرفه و انگيزه هاي يادگيري دارد 
 است  ياصلي در فعاليتهاي مدرسه در مزرعه تسهيل گرمبناي  -7
و  بهـره بـرداران  شرايط و بستر الزم را براي توانمند شدن  در مدرسه در مزرعه  رتسهيلگ -8

  .درگير شدن آنها در مديريت محصول بر عهده دارد
  .اقتصادي و اكولوژيكي محلي است–كامال مبتني بر شرايط اجتماعي مدرسه در مزرعه  -9

محلـي    بـرادران افزايش مهارت كشـاورزان و بهـره    ، هدف اصلي در مدرسه در مزرعه  -10
 . است

در مالقات هاي منظم و مستمر  گروه كاري بهره برداران صـورت مـي   تبادل اطالعات  -11
 .گيرد
و بر اساس اولويـت هـاي ارزيـابي شـده       در مدرسه در مزرعه  طراحي اهداف يادگيري -14
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 .نجام مي شودموضوعات خاص ا
اساس يادگيري ،افزايش مهارت بهره بردار در شـناخت و تجزيـه و تحليـل كشـت بـوم       -15
 استه
 

  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 
      Agro Ecosystem Analyzeبهره برادران بر شناخت كشت بوم توسط يادگيري مبتني - ب

            
 Field Farmers Participatory  تحقيقات مزرعه اي كشاورز مدار                                 -ج

  Participatory Technological Development                    توسعه مشاركتي تكنولوژي -د
 مستند سازي و ثبت تغييرات و بررسي هاي اكوسيستمي و فرايند توسعه -ه
 

 مدرسه در مزرعه  نماي كلي
سازماندهي شده متشكل از  گروه كاريويك   رمدرسه در مزرعه  شامل يك تسهيل گ يك 

 از ) هكتـار  500نفر در 250حداقل (نفر منتخب از گروه كشاورزان در يك منطقه همسان  35
و يا بر اساس ويژگـي   كه از طريق ابزار مشاركتي توسط خود جامعهاست  محلي بهره برداران

هاي مدرسه  فعاليت.انتخاب مي شوند  ها و شاخص هاي خاص موضوع كاري در هر منطقه 
مدرسه در مزرعه  با سازماندهي برنامه كـاري   ردر مزرعه توسط اين گروه با هدايت تسهيل گ

ژوهش هاي سريع مشاركتي براي تعيين اولويت هـا ، تـدوين   ،طراحي تقويم كار ، ارزيابي و پ
برنامه كار و جمع آوري استاندارد هـاي و اطالعـات موجـود در موضـوع كـار در قالـب  كـار        

موضـوعي  /بـر اسـاس شـاخص هـاي اقليمـي      .گاههاي عملياتي مشاركتي شروع مـي شـود   
سـط گـروه كـاري در    هاي اصلي براي شـروع فعاليـت مزرعـه اي تو    ماكوسيستمي  ، را ندو/

منطقه هدف تعيين و بر اساس شرايط همساني منطقه و ويژگيهـاي خـاص ، انتخـاب مكـان     
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حضور در سايت اصـلي مدرسـه   .اصلي مدرسه در مزرعه  توسط گروه كاري صورت مي گيرد 
دو هفتگي  و بر اساس تقويم زماني كار  ادر مزرعه  به صورت مالقات هاي منظم هفتگي و ي

سه فعاليت  اصلي مدرسـه  . وع و محصول توسط گروه كاري مشخص مي شودبر اساس موض
در مزرعه  يعني ايجاد مهارت در بهره برداران در مديريت شناخت اكوسيستمي ،پژوهش هاي 
مشاركتي مزرعه اي و  توسعه تكنولوژي  بر اساس موضوع و محصـول بـر اسـاس شـاخص     

راعي  و به اصطالح از بذر تـا  به صورت جامع  ،طي يك فصل ز در محصول AESAهاي 
يـادگيري   گروه كاري شركت كننده در مدرسه در مزرعه  ازطريـق  . عملياتي مي شود ،  بذر 

زراعي ،تبديل به عوامل كشت بوم ، تجزيه و تحليل و بررسي جامع  ت، شناخحاصل از عمل  
ليد با متد از طريق عملياتي كردن  موضوعات خاص تو اصلي پژوهش و تحقيق  مي شوند  و 

به پذيرش تكنولوژي و يافتـه هـاي جـايگزين در مـديريت مزرعـه مـي        مشاركتي ات تحقيق
گروه كاري فعال در دوره ظرفيت سازي شده و  به مـديران مـاهر در    در پايان فصل  پردازند 

كسب شده و بـا تاكيـد    توان اب اين گروه . مديريت جامع موضوع و محصول تبديل مي شوند 
خـاص  تحليلهـا ي   بـر اسـاس    و زيسـت محيطـي    –اقتصادي -اجتماعي اي بر  شاخص ه
 نتايج  در باره انتخاب فعاليتها و توسعه سازي و تصميم گيري قادر به تصميم   ، اكوسيستمي 

به طور كلـي فعاليتهـاي يـك مدرسـه در     . خواهد بود محلي  ياز طريق سازمانده در منطقه 
 : مزرعه شمال سه بند ذيل  مي باشد 

فعاليتهـاي مـديريت   –اصـول اكولـوژيكي    –افزايش دانش در زمينه هاي بيـوفيزكي  : الف 
عمومي فرايند توليد ،حفاظت از محصول و فعاليتهاي بعد از توليـد  شـامل    لمساي و محصول

 ....فراوري ، بسته بندي ،بازار ،
: شـامل   توانمند سازي براي كسب توان تصميم سازي در مديريت مسايل اصلي توليـد : ب 

شناسايي مشكالت اصلي و تعيين موضوعات خاص فرايند توليـد  ،طـرح آزمـايش ،تجزيـه 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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 ام  مبتني بر رهيافت مدرسه در مزرعه اهنماي اقد
 : سازماندهي گروه كار - الف

ب معهوم : سايت (گروه هاي همسان از يك منطفه توليدي همسان از ميان  تركيب گروه  
هكتار  500ميانگين هر سايت  –كوچكترين واحد همسان كشاورزي با شرايط ومنابع يكسان 

نفر 125نفر اصلي و 100نفر مرجع ، 25مل نفر  شا 250و تعداد كشاورز تحت پوشش هم 
انعطاف  -اعتماد –تسهيل  –تماس  –احترام   بر مبناياز لحاظ موضوع و محصول )  تابعي 

ايجاد  –ارايه چهار چوب كار  -ايفاي نقش -خود انتقادي -حمايت و تسهيم  –گوش دادن –
 .ين مي گردند صورت داوطلب افراد عالقمند تعي هتحليلها بپذيرفتن –خود اتكايي 

و تعيين موضوعات خاص  از طريق ابزار  ، اطالعات و منابع پايه و بررسيجمع آوري : ب 
 :ذيل 
ارزيابي سريع منطقه اي(RRA)  REGINAL RAPID APPRAISAL 
 تصاوير ماهواره اي –عكسهاي هوايي –نقشه ها –گزارشها : شامل  منابع دست دوم–

اطالعات كارشناسان –منابع اطالعاتي تخصصي –شده تحقيقات انجام –مطالعات كارشناسي 
 منطقه اي 

بررسيهاي ميداني  
 مستقيممشاهداتObserving Directly                              
مصاحبه هاي نيمه ساختاري  Semi-structured Interview       
بررسي هاي كليدي key Probes                                     :  
 مورديمطالعاتCase Study                                        :  
گردشهاي منطقه                                Transect walk 
 مقاطعبرشها وTransects                                              :   
گروههاي مختلف                                         Focus Groups 
كسب اطالعات از كارشناسان           Seeking out the Expert 
 تجزيه و  ،توانمند شدن گروه كاري در ابراز تفكرات و  اطالعات مالكيت محليمديريت و

     سريع مشاركتي يارزياب با ايمنطقه     تحليل دانش و اطالعات
 Appraisal Participatory Rapid   
و مزرعه  منطقه هاي  نقشه طراحي Regional and Farmer Field Mapping 
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 بررسي موقعيت و محيط كار افراد درگير:طراحي نقشه هاي تحرك و تبادل:  
 نظارتطراحي نقشه هايMonitoring  
   ثبت جريانهاي منابع در مزارع(طراحي نمودارهاي جرياني: (Casual Diagram  
 بررسي نقش و اهميت نسبي نهادهاي تاثير(طراحي  نمودارهاي ون:(Van diagram 
   براي ثبت و تحليل موضوعات مختلف : طراحي نمودار هاي كومه ايProportional 

Piling      
 زراعيطراحي تقويمهاي روزانه و فصليSEASON/DAILY Calendar  
  ژيهاو استراتژيها با بررسي هزينه و مقايسه بين تكنولو(طراحي رتبه بندي ماتريسي

 Matrix Ranking)فايده
گروه بايد چه چيزي يا چه  هتعيين اهداف يادگيري بر اساس موضوعات خاص اين ك: ج 

 .دفعاليتي را ياد بگيرن
 .عملياتي بر اساس موقعيتهاي محلي منابع و استاندارد هاي نتخاب روشهايا : د   
اساس موضوعات خاص و اهداف طراحي شده  و نقشي كه گروه تدوين برنامه اموزشي بر : ه  

 .كار ايفا مي كند
پياده سازي فعاليت طراحي شده در شرايط مزرعه اي با طراحي برنامه هاي مالقات : ز 

كشت بوم مستمر  تحليل  تجزيه وهفتگي يا دو هفتگي بر اساس شرايط زراعي به منظور  
  نمودار بندي - نقشه طراحي  - و تحليل هتجري- برش:به شكل)AESA(محصول زراعي 

                  رتبه بندي -
 

 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
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 Field Farmer  مدار  مزرعه اي كشاورز طراحي تحقيق : ح 

Participatory Research 
طراحي درفت مطالعه / و تحليل موضوع خاصمطالعات   يطراح/ خاص طراحي موضوعات 
سازماندهي تيمهاي مشاركتي  /  طراحي فعاليتهاي تحقيق مزرعه اي/  مزرعه اي موضوع

طراحي برنامه ارزيابي و مقايسه -طراحي پالتهاي تحقيق در موضوع خاص/  بررسي كننده
طراحي برنامه ثبت  /  فيزيولوژيكي–اقتصادي –فعاليت با مديريت متعارف از لحاظ اكولوژيكي 

 . تمام مشاهدات
در مديريت  )دانش و تجربه بومي (انطباق و تلفيق تكنولوژي  :توسعه مشاركتي تكنولوژي: ط

 Participatory Technology Developmentجامع توليد در محصول يا موضوع 
 :طراحي برنامه هاي بعد از عملياتي كردن مدرسه در مزرعه: ي 
مستند سازي - حي برنامه هاي توسعه از طريق كشاورز به كشاورزطرا- طراحي مطالعات

- بازاريابي مربوط به  طراحي فعاليتهاي- ارزيابي مشاركتي ي،كار گاههاروز مزرعه - نتايج
 طراحي فعاليتهاي گروهي توسعه اي 

 قدم  هاي اجرايي  و ساز ماندهي  مدارس مزرعه اي در هر استان  مجري
 :شامل  ه ايمنطق سازماندهي- 1قدم
زراعت  -حفظ نباتات-تحقيق-ترويج :تشكيل كميته راهبري استان متشكل از نمايندگان

 ......-باغباني  -
  محصول/تشكيل گروه كاري عملياتي  بر اساس شاخصهاي منطقه 
مدرسه در مزرعه  در استان   تعيين هماهنگ كننده  اجرايي. 
 )   توجيهي و مشورتي اههايكارگ( شيوه و توجيه آگاه سازي مرحله-2قدم  
 بين بخشي براي عملياتي كردن شيوه اجماع محتوايي و  
همسان كردن اهداف و برنامه ها در سطح عمليات 
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تربيت مربي مدرسه در مزرعه  ( گروه كاري  توانمند سازي مرحله - 3 قدم
 )بومي براي هر استان

ملي با هـدف امـورش گـروه      از محل پشتيباني هاي فني FFSراه اندازي يك سايت اصلي 
يا سايت آموزش مربيان محلي   TOT/FFSكاري مربيان معرفي شده توسط استان  در قالب 

 مدرسه در مزرعه 
بـر    :مناطق عمليات و موضوع و محصـول  انتخاب پهنه بندي سايت و -4 قدم

 ياساس اولويت هاي استاني براي توسـعه همزمـان مدرسـه در مزرعـه مبتنـي بـر شاخصـها       
محصولي   تاولوي -كشت زير  حسط -محصول نوع -فرهنگي-اقتصادي-جغرافيايي-اجتماعي:

  برادرانشاخص هاي مورد نظر بهره -قماري– توضعي
 و اهداف كاري و آموزشي در هر سايت  طراحي برنامه عمليات-5 قدم
تدوين پيش برنامه آموزشي بر اساس دستور العمل ها و استاندارد هـا  -6 قدم

 ت خاصدر موضوعا
تهيـه برنامـه هفتگـي يـا دو       :برنامه ريزي فعاليتهاي ميداني گـروه كـاري  -7قدم 

تهيه برنامه روز انه فعاليتهاي ميـداني جهـت كليـه فراينـد توليـد        و هفتگي حضور در مزرعه
 .برنامه منظم و مداوم به منظور شناخت كشت بوم مزرعه-محصول از بذر تا بذر

وليد محصول توسط گروه در مزرعه از بذر تـا  اجراي عملياتي مراحل ت-8 قدم
 بذر

از طريـق شـناخت وايجـاد      :مزرعه اي  يادگيري  برنامه آموزش وطراحي - 9 قدم
 در بهره برداران  عضو گروه كاري مدرسه در مزرعه  حس كنكاش و تحقيق

مه  برنا تدوين /د فراين  ومحتوا  ارزيابي  :برنامه هاي ارزيابي  و  توسعه اي -10قدم 
پيگيري نتايج و  مطالعات خـاص   طراحي برنامه /ظرفيت سازي شده سازماندهي گروه /توسعه

  طراحي برنامه توسعه فعاليت/
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م د 1ق زرعه  و  -1 دهروز م ش سهاي اموخته  ج و در ي ا ت نت سعه  ثب تو امه  رن و ب
د  ع صل ب  ف

 جدول راهنماي استقرار مدرسه در مزرعه 
 

به مديريت پايدار از طريق طراحي  سايت هاي  مدرسه در مزرعـه صـورت     اجراي مديريت ها و تكنيك هاي مربوط
 مي گيرد در جدول ذيل  كليات  محتوايي و اجرايي  مدرسه در مزرعه آورده شده است

 
 
 
 

 كليات 

   از نفرنفـر   35تـا   25سازماندهي شده متشـكل از   گروه كاريويك   رمدرسه در مزرعه  شامل يك تسهيل گ
و يا بر اساس ويژگي ها و شاخص هاي  كه از طريق ابزار مشاركتي توسط خود جامعهاست  محلي بهره برداران

هاي مدرسه در مزرعه توسط اين گروه با هـدايت   فعاليت.انتخاب مي شوند  خاص موضوع كاري در هر منطقه 
ـ   رتسهيل گ ژوهش هـاي سـريع   مدرسه در مزرعه  با سازماندهي برنامه كاري ،طراحي تقويم كار ، ارزيـابي و پ

مشاركتي براي تعيين اولويت ها ، تدوين برنامه كار و جمع آوري استاندارد هاي و اطالعات موجود در موضـوع  
موضـوعي  /بـر اسـاس شـاخص هـاي اقليمـي      .كار در قالب    كار گاههاي عملياتي مشاركتي شروع مي شود 

توسط گروه كاري در منطقه هدف تعيين و بر هاي اصلي براي شروع فعاليت مزرعه اي  ماكوسيستمي  ، را ندو/
اساس شرايط همساني منطقه و ويژگيهاي خاص ، انتخاب مكان اصلي مدرسه در مزرعه  توسـط گـروه كـاري    

ـ      .صورت مي گيرد  دو  احضور در سايت اصلي مدرسه در مزرعه  به صـورت مالقـات هـاي مـنظم هفتگـي و ي
سـه  . وضوع و محصول توسط گروه كاري مشـخص مـي شـود   هفتگي  و بر اساس تقويم زماني كار بر اساس م

فعاليت  اصلي مدرسه در مزرعه  يعني ايجاد مهارت در بهره برداران در مديريت شناخت اكوسيستمي ،پـژوهش  
 AESAهاي مشاركتي مزرعه اي و  توسعه تكنولوژي  بر اساس موضوع و محصول بر اساس شاخص هـاي  

گـروه  . عمليـاتي مـي شـود    ،  زراعي  و به اصطالح از بذر تا بذر  به صورت جامع  ،طي يك فصل در محصول
، تجزيـه و تحليـل و    ت، شـناخ يادگيري حاصل از عمـل    كاري شركت كننده در مدرسه در مزرعه  از طريق 

از طريق عملياتي كردن   زراعي ،تبديل به عوامل اصلي پژوهش و تحقيق  مي شوند  و كشت بوم بررسي جامع 
به پذيرش تكنولـوژي و يافتـه هـاي جـايگزين در مـديريت       مشاركتي ات توليد با متد تحقيق موضوعات خاص

گروه كاري فعال در دوره ظرفيت سازي شده و  به مديران ماهر در مديريت  در پايان فصل  مزرعه مي پردازند 
-اجتماعي ص هاي كسب شده و با تاكيد بر  شاخ توان اب اين گروه . جامع موضوع و محصول تبديل مي شوند 

سـازي و تصـميم   قادر بـه تصـميم     ، خاص اكوسيستمي تحليلها ي  بر اساس  و زيست محيطي  –اقتصادي 
 .. خواهد بود محلي  ياز طريق سازمانده در منطقه  نتايج  در باره انتخاب فعاليتها و توسعه گيري 

 
 

 
 

 تعريف 

 مديريتدر   برداران بهرهتوانمند نمودن  براي است مدرسه در مزرعه نظام جامع پژوهش و يادگيري مزرعه اي
تلفيق   تاكيد بر با اگرواكوسيستم  شناخت و كشف بر تكيه با توليد كه منابع از  يو ر بهره  و توليد  جامع
به  FFS )(مدرسه در مزرعه .در سطوح عمليات و مناطق توليد اجرايي و توسعه مي يابد  بومي دانش و تجربه

كليدي و تحولي ، جايگزين اجرايي در  روشهاي ترويج و آموزش متعارف  مي باشد كه با هدف  عنوان راهبرد
مديريت جامع توليد سالم ،كشاورزي پايدار و توسعه روستايي شناخته شده  لظرفيت سازي بهره بردارن در اعما

  .است
 

 متدلوژي  
 

 ن موضوعات خاص بررسي و ارزيابي هاي منطقه اي ،اجتماعي و اكوسيستمي و تعيي
 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
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0B برنامه برنامه 

 

1B جمع آوري و بررسي اطالعات پايه براي مشخص كردن موضوعات خاص منطقه اي 
 .تعيين اهداف يادگيري بر اساس موضوعات خاص 

ه، موضوعات خاص و اهداف تعيين بر اساس استاندارد ها ، مطالعات پاي) درفت (تدوين پيش برنامه  آموزشي 
 شده 

 .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  
 .ه و تحليل مستمر كشت بوم زراعي فرايند توليد تجزي

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

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

 مربي
 

كه مهارت الزم براي اجـراي  مدرسه در مزرعه  بوده مزرعه داراي مهارت و تخصص خاص مربي  در مدرسه در 
انتخاب مربيان بـا تخصـص موضـوعي    . را دارا مي باشد يكامل يك دوره مدرسه در مزرعه با  شيوه تسهيل گر

انجـام مـي   TOT/FFS) (در سايت هاي تربيت مربي مدرسه در مزرعه  براي فراگيري مهارت هاي تخصصي 
در صـورت  . يك  مربي متخصص براي هدايت هر سايت   مدرسه در مزرعه در نظر گرفته مي شود   اتنه. . يردگ

مدرسه در مزرعـه   سايت  3طراحي برنامه مدرسه در مزرعه به صورت محلي  هر مربي متخصص ميتواند  هدايت 
 . بر عهده داشته باشدرا

 گروه هدف 
 

نفره از بهره برداران به عنـوان   30تا  25با تقسيم بندي سازماندهي گروه  نفر كشاورز در هر سايت 250ميانگين 
نفري تابعي در هر سايت  كه در موضوع يا محصول   125تفري كشاورزان اصلي و 100گروه مرجع براي پوشش 

اشـند  گروه كاري نبايد متشكل از بهره برداران در رشته ها و موضـوعات مختلـف ب  . انتخابي دخالت مستقيم دارند
بهره برداران يك .زيرا هر يك از بهره برداران نياز هاي آموزشي متفاوتي در زمينه محصول يا موضوع خود دارند 

مدرسه در مزرعه از بين افراد عالقمند ، داراي قدرت يادگيري وياد دهي ، تصميم گيرنده و با توجـه بـه شـرايط    
 .سني ، مشخص گردند

 
 

محدوده يك 
سايت مدرسه در 

 ه مزرع
 

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

و ساير شاخص هـاي عمـومي    اكوسيستمي در هر منطقه طراحي شود/اقليمي/اجتماعي /شاخص هاي اقتصادي 
مدرسه در مزرعه در هر منطقه عملياتي  به . نيز رعايت شود ... نظير مسافت ، سهولت دسترسي ،در معرض ديد و

منظور اثر بخشي و  دستيابي به نتايج كامل براي دو تا سه فصل زراعي در منطقه مستقر خواهد شد و ازپراكندگي 
 .قه هدف بايستي پرهيز گرددو وسعت دادن مدرسه در مزرعه در منط

 
 
 

 اهداف يادگيري 
 

محتواي برنامه آموزش و اهداف يادگيري  به صورت پيش برنامه با توجه به ارزيابي هاي انجـام شـده ، بررسـي    
در ايـن پـيش برنامـه ،    .ايفاي نقش بهره برداران  طراحـي مـي شـود     حاطالعات پايه ، موضوعات خاص و سط

جمع آوري دستور العمل ها ، اسـتانداردها و يافتـه هـاي     قر  موضوع خاص از طريمطالعات كامل در خصوص ه
موضوعي  به صورت مديريت جامع طراحي و بر اساس محتواي فني كامل به منظور كار قالب مـديريت موضـوع   

 .خاص به صورت پژوهش هاي مزرعه اي طراحي مي شود 
 

 
 يتعداد و توال
 جلسات

مشاركت كنندگان ،محصول و موضـوع انتخـابي   : به عواملي نظير مدرسه در مزرعه  ر تعداد و توالي جلسات در ه
ولـي بـه   . و تقـويم زراعـي بسـتگي دارد    لبرنامه سازماندهي شده براي مديريت محصول ،اهداف يادگيري ، فص

صورت معمول جلسات مدرسه در مزرعه به صورت مالقات هاي هفتگي و يا دو هفتگي در طي يك فصل زراعي 
جلسه كامل و در طي دو الي سه فصل زراعي مستمر طراحي مي  20تا  12كامل و به اصطالح از بذر تا بذر طي 
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 .شود  
 

 
 

برنامه كار در هر 
جلسه مدرسه در 

 مزرعه 
 

گياهپزشكي در /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/غيبا/محصوالت زراعي 

 :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  لثبت و تجزيه و تحلي:ب 
 ارايه نتايج و تحليل نهايي : ج 
 وضوعات و مطالعات خاص طراحي م: 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 
  

5B     هر سايت مدرسه در مزرعه نيازمند يك سري ابزار و مواد آموزشي و پژوهشي بر اساس نوع موضوع و محصول
 -مداد رنگي–ماژيك –كاغذ بزرگ : صورت كلي ابزار فرم در يك سايت شامل موارد ذيل است به . مي باشد 

جعبه هاي –قفس هاي كوچك و بزرگ براي   مطالعات اكوسيستمي -كيسه پالستيك–تله هاي مختلف 
ري شيشه نگهدا-لوازم نگهداري سوابق  -لنز –نوار هاي رنگي براي راندوم ها –نگهداري مواد مورد مطالعه 

ابزار سنجش شرايط اقليمي  -پارچه كتاني -تله نوري -توري حشره گيري -جعبه جمع آوري حشره -حشره
 .... لوازم مورد نياز براي سنجش ها و ازمايشات و –قفس پرورش حشرات –نظير دماسنج 

 
 
 

 مكان آموزش 
 

6Bبه صورت كلي فرايند  متفاوت  است ولي لمحل مدرسه درمزرعه در هر منطقه  بر اسا س موضوع و محصو
تا 200يادگيري عملياتي بر اساس تحليلي اكوسيستم در سال اول فعاليت در محصوالت زراعي سطح حدود 

اين فرايند در .متر مربع طراحي مي شود2000باغي  در سطح حداقل  تمتر مربع  و در محصوال2000
 10 ححد مرتع و منابع طبيعي در سطموضوعات دامي در يك واحد دامي بر اساس شرايط منطقه اي  و در وا

هكتار و در واحد هاي شيالت در يك واحدبهره برداري طراحي و اجرا مي شود و همزمان مطالعه موضوع خاص 
اصلي انجام  تواحد بهره برداري به صورت همزمان با ساي  20تا  15و مطالعات  اصلي و  مونيتورينگ آن  در 

ند بر اساس توسعه كامل موضوع در  منطقه اجرا ، پيگيري و برنامه ريزي مي گيرد و در سال دوم و سوم  فراي
 . مي شود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قدم هاي اجرايي 
  FFSدر اجراي 
 

7B و تعيين موضوعات خاص   ، اطالعات و منابع پايه و بررسيجمع آوري 
2Bدتي را ياد بگيرنگروه بايد چه چيزي يا چه فعالي هتعيين اهداف يادگيري بر اساس موضوعات خاص اين ك. 
3B عملياتي بر اساس موقعيتهاي محلي منابع و استاندارد هاي نتخاب روشهايا. 

8Bتدوين برنامه اموزشي بر اساس موضوعات خاص و اهداف طراحي شده  و نقشي كه گروه كار ايفا مي كند. 
           Transectsبرش 

9Bو تحليل تجزيه        Analyze Fact                                       

10Bطراحي نقشه            Mapping                                                            

11Bنمودار بندي                        Diagramming                        
طراحي  Field Farmer Participatory Research  مدار  مزرعه اي كشاورز طراحي تحقيق
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/  طراحي درفت مطالعه مزرعه اي موضوع/ مطالعات  و تحليل موضوع خاص يطراح/  خاص  موضوعات 
طراحي پالتهاي تحقيق در /  سازماندهي تيمهاي مشاركتي  بررسي كننده/   طراحي فعاليتهاي تحقيق مزرعه اي

–اقتصادي –ف از لحاظ اكولوژيكي طراحي برنامه ارزيابي و مقايسه فعاليت با مديريت متعار-موضوع خاص
 . ثبت تمام مشاهدات/   فيزيولوژيكي

در مديريت  جامع توليد در محصول )دانش و تجربه بومي (انطباق و تلفيق تكنولوژي  :توسعه مشاركتي تكنولوژي
 Participatory Technology Developmentيا موضوع 

12Bروز مزرعه - مستند سازي نتايج- يق   كشاورز به كشاورزطراحي برنامه هاي توسعه از طر- طراحي مطالعات
 طراحي فعاليتهاي گروهي توسعه اي - بازاريابي مربوط به  طراحي فعاليتهاي- ارزيابي مشاركتي ي،كار گاهها

  
  
  

مراحل محتوايي 
 فعاليت ها

 

13B شناخت عوامل بيوفيزيك(Biophysical Fact)   : وژي زيست شناسي و اكول–فيزيولوژي  گياهي
 ...عناصر و –تركيبات معدني و آلي -علفها-آفات بيماريها–دشمنان طبيعي .حشرات 

14B شناخت و درك ارتباطات  عوامل مختلف موثر در رشد :  اصول اكولوژيكي در مديريت كشت بومشناخت
 Ecological principles for agro-ecosystem managementمحصول 

15B حمايت  -مديريت  توليد  –حفاظت از محصول : شامل فعاليتهايي نظير  ولمديريت پايدار توليد محصشناخت
 .....ارقام   و– نهاده هاي مصرفي ومصرف بهينه -از منابع و مواد بومي

16B تجزيه و تحليل كشت بوممهارت          Agro Ecosystem Analyze 

17B و مسئله         طراحي  و تعريف موضوعProblem identification 

18Bتحقيق و آزمايش مسئله            Experimentation 

19Bتجزيه و تحليل اقتصادي مزرعه    Farm economic analysis 
4B سازماندهي فعاليتهاي توسعه اي:قدم سوم  
  

 
ارزيابي آموزشي و 
يادگيري  مدرسه 

 در مزرعه 
 

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

 پرسشنامه ارزيابي فردي و فرم ارزيابي گروهي انجام ميشود 
-اي بـه صـورت واقعـي در مزرعـه       هكه با روش آزمون هاي چند گزين هارزيابي در پايان دوره مدرسه در مزرع

ـ  -Tآزمون –كتبي در خصوص اطالع از كاركردهاي اكولوژيكي  آزمون روش تغييـر نقـش   – دو بعـ  لتصوير قب
 انجام مي شود 

 :ارزيابي اثربخشي نهايي درسه بخش 
 ارزيابي اثر بخشي اقتصادي 

 ارزيابي اثر بخشي زيست محيطي  
 ارزيابي اثر بخشي اجتماعي 

 مراحل اجرايي  در مدرسه در مزرعه 
 اول مرحله 

 
 

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 

برگزاري كارگاههاي آموزشي و ظرفيت سازي ويژه گروه كاري محلي به منظور اجمـاع عمليـاتي و    :گام سوم 
 .ت  بر اساس متدلوژي شيوه حرك

برگزاري كارگاههاي برنامه ريزي مشاركتي  با تيم كاري محلي  مسئول جهت انتخاب موضوع و   :گام چهارم 



٥۹ 
 

منطقه  هدف  در قالب كارگروه و بر اساس شاخص ها و اولويت هاي محلي و منطقه اي توسط كارگروه محلـي  
توليدات گياهي ، دام ،محيط زيست ، بهداشت ، شوراهاي مردمـي   متشكل از تصميم گيران ترويج ،حفظ نباتات ،

 ،نمايندگان تشكل هاي كشاورزي منطقه 
 مرحله دوم

 )فعاليت ها در منطقه هدف (برنامه كاري مرحله دوم  
 :گام اول 
 .ورود به جامعه محلي ،توجيه ساده اهداف ،فرايند و محتواي پروژه ،  اعتماد سازي   -1
 .داوطلب از كشاورزان منطقه  تعيين  گروه كاري -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
 .تعيين روز كاري و ساعت  حضور گروه كاري در سايت اصلي  -7

جلسه هـم ادامـه    6بستگي دارد و  ممكن است تا ...له  با توجه به ماهيت كار ، منطقه ، مهارت تسهيلگر و تعداد جلسات در اين مرح: توضيح 
 .داشته باشد 

مجموع اطالعات  پايه در مورد محصول در منطقه توسط گروه كاري سايت شامل كارشناسان محلي و كشاورزان عضـو گـروه   : گام  دوم  
 .د و بر اساس آن موضوعات خاص تعيين گردند  كاري به صورت  كارگروهي تنظيم گرد

 :در گام دوم عمليات ،  سه  عمليات كلي  ذيل به صورت كارگروهي انجام مي گيرد 
 

مشخصات و اطالعات  مزرعه  هر يك از كشاورزان عضو گروه كاري در منطقه كـه در  نقشـه مشـخص شـده در قالـب يـك دفترچـه         -1
 .اورزان عضو گروه كاري تهيه گردد  مشخص و هم شكل  توسط هر يك از كش

 
كـارگروه  .جدول  اطالعات پايه  اكولوژي   محصول در منطقه به صورت ذيل  به صورت گارگروهي  و به صـورت ذيـل كامـل گـردد        -2

 .كشاورز منتخب محلي و كارشناسان محلي مي باشد  25شامل 
 

 هدف طراحي جدول  اطالعات  پايه  اكو سيستمي  محصول در منطقه
 

تقويم 
 زراعي

مشخصا
ت اقليمي  

 منطقه

مراحل 
فيزيولوژ

ي 
 محصول

فعاليت و 
مراحل  
اصلي  
مديريت 

 توليد

آفات 
 كليدي

بيماري 
 كليدي

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

 بررسي  سالمت  بذر ونهال و چگونگي  سالمت و  ضدعفوني آنها 
 بررسي سالمت  بستر اصلي كاشت 
 اهي آلوده از كشت قبليبررسي نوع و چگونگي فرايند  حذف بقاياي گي 
 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 
  تناوب ، آيش (اگاهي از نوع كاشت قبلي( 
 تعيين نوع و ميزان مواد مصرفي شيمايي در دوره قبلي 
 آفات و علف هاي هرز دوره كاشت قبلي بررسي بيماري ها و 
 

 :فعاليتهايي كه بايستي در اين مرحله صورت گيرند عبارتند از 
 

بـه منظـور تحليـل مـديريت       FFSمزرعه  تحت پوشش  سايت  25بررسي  موضوعات فوق در   ) :بررسي و شناخت  ( فعاليت اول 
صورت گرفته تا از ..كدام يك از موارد فوق در كدام زمين در چه سطحي  و  متعارف كشاورزان در سطح مزارع خودشان و ثبت اين موضوع كه
 .اين اطالعات در تحليل كامل سايت بعدا مورد استفاده قرار گيرد  

 
در صورت امكان در سايت اصلي  يا هر  مزرعه   كشاورز داوطلب عضو گروه كاري  ،  هر كدام از موارد فوق كه  ) :طراحي (فعاليت دوم 

 .حاظ زماني امكان پذير است را در سطح كوچك طراحي شود از ل
هر كشاورز در مزرعه خود  هر يك از موارد فوق راانجام داده  را مشخص  با نصب تابلودر سر مزرعه اش با عنوان نوع فعاليت  كـه  :   سوال

به طراحي تيمار نيست لكه بايتس نوع موضـوع خاصـي را   در بسياري موارد الزم . انجام داده ،  در طول دوره   فرايند بررسي را مديريت كنيد 
 .كه انتخاب كرده ايد در مزارع كشاورزان كه خودشان انجام داده اند را به عنوان تيمار مورد بررسي  و مقايسه قرار دهيد 

 
ين تعي(تعيين موضوعات خاص اصلي منطقه از طريق بررسي و ارزيابي  مشاركتي جدول اطالعات پايه : گام سوم 

 و تدوين برنامه عمليات مزرعه اي)  ارتباطات  اكولوژيكي 
 

با  بررسي جدول فوق و انجام  ارزيابي مشاركتي در گروه كاري موضوعات و مسايل اصلي  در مديريت مزرعه به عنوان موضوعات خاص بـا  
اين موضوعات  در طول دوره در سايت اصـلي  و  . تعيين كامل ارتباطات اكوسيتمي با اطالعات ساير ستون هاي جدول فوق  تعيين مي شوند

 .ساير زمين هاي عضو گروه  مورد بررسي  مزرعه اي قرار مي گيرند 
 

عالوه بر موضوعات خاصي كه از طريق روش باال تعيين مي شوند ممكن است موضوعات خاص جديد ديگري هم در طول فراينـد از  :  نكته
 اري ممكن است تعيين و مورد بررسي قرار گيرندطريق تجزيه و تحليل كشت بوم توسط گروه ك
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و در قالـب كـارگروهي      FFSبه عنوان نمونه موضوعات خاص مي تواند شامل  موارد ذيل باشد كه البته بايد در هر منطقه با هـدايت مربـي   
 .تعيين ميشوند

  
 سرفصل هاي  اصلي  مديريت فني  در مدرسه در مزرعه در مرحله دوم 

 عمليات شاخص ها  ات سرفصل  عملي

 
ك و گياه

ب و خا
ت  آ

مديري
 

IC
W

SM
 

 

 .ورزي  حفاظتي  خاك  تغذيه گياهي تغذيه گياهي 
  حاصلخيزي خاكحاصلخيزي خاك 

  تقويم زراعيتقويم زراعي
  الگوي كشتالگوي كشت

  طبقه بندي محصوالتطبقه بندي محصوالت
   مكان يابيمكان يابي

 .آرايش كاشت
 

  گونه ها گونه ها 
  طول دوره طول دوره 
  نياز اوليه نياز اوليه 

  شكل منطقه شكل منطقه 
    مديريت آب مديريت 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   فواصل كاشت فواصل كاشت 
 وحاصلخيزي

 
  تراكمتراكم
  بافت بافت 
  جنس جنس 

  بيولوژيكبيولوژيك
مديريت : عمليات ششم   كشت هاي مختلطكشت هاي مختلط

 آب و خاك بهداشت
 

  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 

ت جامع حفاظ
مديري

ت 
صوال

از مح
   مونيتورينگ  و پويايي شناسي آفاتمونيتورينگ  و پويايي شناسي آفات 

  كنترل زراعيكنترل زراعي
  اقدامات بهداشتياقدامات بهداشتي
  كنترل  بيولوژيكيكنترل  بيولوژيكي

  كنترل قانوني و قرنطينهكنترل قانوني و قرنطينه
  ييكنترل مكانيككنترل مكانيك
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  مديريت متوازن مواد غذاييمديريت متوازن مواد غذايي
  كنترل فيزيكيكنترل فيزيكي
  مديريت زمانمديريت زمان
  كنترل  رفتاريكنترل  رفتاري
  مديريت محليمديريت محلي

  حفظ تعادل اكولوژيحفظ تعادل اكولوژي
  كنترل بيولوژيك علف هاي هرزكنترل بيولوژيك علف هاي هرز

  كنترل بيولوژيك آفاتكنترل بيولوژيك آفات
  كنترل بيولوژيك بيماري هاكنترل بيولوژيك بيماري ها

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 نظارت منظم  و ارزيابي  منابع محلي موجود  ، شناخت تغببرات محيطي و 

 بر اساس شرايط بر اساس شرايط PPDDMMتطبيق و اصالح   تطبيق و اصالح   
 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
  تعيين محدود يتهاي كنترل نقاط بحراني تعيين محدود يتهاي كنترل نقاط بحراني 

  ))PPOO((تدوين برنامه عمليات و اقدام تدوين برنامه عمليات و اقدام 
  بر اساس شرايط و ظرفيت سازي بر اساس شرايط و ظرفيت سازي PPDDMMتطبيق و اصالح   تطبيق و اصالح   

  ر ر تعيين مكانيسم ارزيابي اثر بخشي و استمرار پايداتعيين مكانيسم ارزيابي اثر بخشي و استمرار پايدا

 
نظام گواهي  وكنترل 

 

   مقررات و سيستم  تضمين ايمني  محصوالتمقررات و سيستم  تضمين ايمني  محصوالت
  استقرار سيستم  كنترل مديريت فرايند توليد محصولاستقرار سيستم  كنترل مديريت فرايند توليد محصول
  استقرارنظام  شناسه   توليد كنندگان و محصوالت استقرارنظام  شناسه   توليد كنندگان و محصوالت 

  برقراري قوانين بهداشت گياهي و داميبرقراري قوانين بهداشت گياهي و دامي
  سيستم و مقررات  پس از توليد سيستم و مقررات  پس از توليد 

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

 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  §
 .براي شروع فصل جديد توسط گروه طراحي مطالعات جديد §
 طراحي برنامه هاي توسعه از طريق   كشاورز به كشاورز  §
 مستند سازي نتايج  §
 )بررسي درسهاي آموخته شده (روز مزرعه  §

 
 



٦۳ 
 

 
 شرح  كلي فرايند اجرايي مدرسه در مزرعه 

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

 (د  يـ شامل  يك  منطقه  همسان تول   FFSتعيين منطقه هدف  به عنوان سايت عملياتي  
براسـاس شـاخص هـا و اولويـت هـاي      ..) روستا ، يك منطقه با نظام بهره برداري  همسـان و 

 استراتژيك منطقه اي

 تعيين گروه كاري  كشاورزان منتخب در منطقه هدف : دو 
فعاليت توليدي مشخص و همسان ( نفره از بهره برداران در موضوع معين 30الي  25تركيب   

 )در منطقه هدف 
ي ، شناخت ، تحليل داده ها ، اطالعات و منابع پايـه كـه طـي    جمع آور: سه 

 : مراحل ذيل صورت مي گيرد
ه در مورد محصول در منطقه قبل از شـروع فعاليـت هـاي    يمجموع اطالعات  پا: قدم او ل 

مزرعه اي  توسط گروه كاري سايت شامل كارشناسان محلي و كشاورزان عضو گروه كاري به 
 يگردد و بر اساس آن موضوعات خاص يا مسايل و مشكالت اصل صورت مشاركتي تنظيم مي

 . توليد در هر منطقه  تعيين مي گردند  
 در اين مرحله  سه  فعاليت  ذيل  توسط گروه انجام گردد 

موقعيت  مزارع  هر يك از كشـاورزان عضـو گـروه كـاري در منطقـه  در يـك نقشـه        : الف 
 . د مشخص تعيين و اطالعات كامل  جمع مي گرد
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به صـورت ذيـل  توسـط     IPM/FFSجدول  اطالعات  محصول در منطقه فعاليت    :ب  
 گروه كاري كامل مي گردد 

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

 بررسي  سالمت  بذر  ونهال  چگونگي  سالمت و  ضدعفوني آنها )1
 اصلي كاشت    بررسي سالمت  بستر  )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
 بررسي نوع و چگونگي فرايند  استفاده از كود هاي حيواني  پوسيده  )5
 )تناوب ، آيش (اگاهي از نوع كاشت قبلي  )6
 ع و ميزان مواد مصرفي شيمايي در دوره قبلي  تعيين نو )7
 بررسي بيماري ها و آفات و علف هاي هرز دوره كاشت قبلي  )8

 :فعاليتهايي كه در اين مرحله صورت مي گيرند عبارتند از 
مزرعه  تحت پوشـش  سـايت    25بررسي  موضوعات فوق در   ) :بررسي ( فعاليت اول  

FFS   كشـاورزان در سـطح مـزارع خودشـان و ثبـت ايـن       به منظور تحليل مديريت متعارف
صورت گرفته تـا از ايـن   ..موضوع كه كدام يك از موارد فوق در كدام زمين در چه سطحي  و 

 اطالعات در تحليل كامل سايت بعدا مورد استفاده قرار گيرد  
در سايت اصلي  يا هر  مزرعه   كشـاورز داوطلـب عضـو گـروه      ) :طراحي (فعاليت دوم 

 .ميشود  ي،  هر كدام از موارد فوق در سطح تيمارهاي كوچك طراحي  و بررس  يكار
هر كشاورز در مزرعه خود  هر يك از موارد فوق راانجام داده  را مشخص  با نصب تابلودر   -

سر مزرعه اش با عنوان نوع فعاليت  كه انجام داده ،  مشخص و در دفتر مربوط به مزرعه اش 
 يستي نوع موضوع خاصـ يي موارد الزم به طراحي تيمار نيست بلكه بادر بسيار. كند  يثبت م

را كه انتخاب كرده ايد در مزارع كشاورزان كه خودشان انجام داده اند را به عنوان تيمـار مـورد   
 بررسي  و مقايسه قرار گيرد 
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 تعريف  برنامه  عمليات : د 
عمليات براي مـديريت مشـكالت    ع فرايند توليد برنامهيبر اساس اطالعات فوق و ارزيابي سر

زراعي  محصول در منطقه به  شرح ذيـل تـدوين مـي      ياصلي  بر اساس تقويم و فعاليت ها
 :شود 
  تدوين برنامه زماني بر اساس  تقويم زراعي فعاليت ها 
  تعيين روز هاي مالقات هفتگي يا دو هفبكي در مزرعه اصلي 
  ارزيابي تلفيقي بر اساس) 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. 
  تعيين  ابزار و امكانات در جهت مطالعات مزرعه اي 
 ارزيابي 

 ) تقويم  كاري (سازماندهي برنامه : ه  
فعاليت هاي مربوط بـه سـازماندهي گـروه هـدف     « مزمان با طراحي برنامه مديريت زراعي ه

 :كشاورزان بهشرح ذيل صورت مي كيرد 
 طراحي شناسنامه واحد توليد اعضاي گروه  •

 طراحي دفترچه ثبت فعاليت هاي اصلي اعضا در موضوعات مورد مطالعه  •
 .مديريت  موضوع خاصدر )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  •
 .طراحي مطالعات  و تحليل موضوع خاص  •
 .طراحي درفت مطالعه مزرعه اي موضوع  •
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 .فعاليتهاي تحقيق مزرعه اي  طراحي  •
 .مهاي مشاركتي  بررسي كننده يسازماندهي ت •
 .طراحي پالتهاي تحقيق در موضوع خاص  •
 .طراحي برنامه ثبت تمام مشاهدات •

 فعاليت هاي مزرعه  اي گروه كاري در مدرسه در مزرعه :  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 موضـوع  بـا مكانيسـم

 Agro Ecosystem Analyzeتجزيه و تحليل كشت بوم زراعي محصول 
        بررسي ها و مشاهدات مزرعه اي در برش هـاي رانـدومي معـين توسـط گـروه كـاري در

AESA 
  ثبت بررسي ها و مشاهدات انجام شده 
 مشاهدات ، بررسي ها و تغييرات اكوسيستمي تحليل گروهي 

ن يـي با توجه به ارزيابي مشاركتي در گروه كاري موضوعات ذيل به عنوان موضوعات خاص تع
مي شوند  كه در سايت اصلي  و يا در ساير زمين هاي عضو گروه  مورد بررسي  مـزرع هـاي   

 : قرار مي گيرند به عنوان مثال موضاعات ذيل 
 بررسي ارقام   :  موضوع خاص  اول 

مزرعـه  تحـت پوشـش      25رقم كاشته شده توسط هر يك از كشاورزان  در   :فعاليت اول 
مشخص و ثبت شده و به عنوان موضوع خاص در طول دوره مورد بررسي قـرار    FFSسايت 

در سايت اصلي  رقم منتخب  ، در قالب تيمـار هـاي تحقيقـات مزرعـه اي  درسـايت      .ميگيرند
 :شوند   يماصلي طراحي 

 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
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ارقام در اين سايت فقط از نظر عملكرد دانه بررسي نمي شوند  بلكه در طول برنامه رقم ها از 
 .يرند نظر ذيل مورد بررسي قرار مي گ

 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 وخـاك   PHو ECبـاد ،رطوبـت ،  ( ميزان مقاومت به شرايط خـاص اقليمـي منطقـه    :  4

 ..)منطقه ،
 .......)قدرت جوانه زني ،رشد ريشه ، برگ ، ( رسي  و مقايسه كامل فيزيولوژي رشد  بر: 5
 بررسي عملكرد نهايي : 6

 بررسي تراكم   : موضوع  خاص دوم  
گانه اعضاي گروه كه توسـط خـود كشـاورز مـديريت      25در هر يك از مزارع  : فعاليت اول

بـه  )هنگام كاشت  بر اساس وزن هزار دانه     تعداد  بذر در متر مربع(ميشود بايد ميزان تراكم 
تا نتايج موردنظر در سطح تيمار هاي وسيع و .  صورت كامل مرد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد 

در سايت اصلي  موضوع تراكم   به صـورت تيمـار هـاي كوچـك     .جهات مختلف به دست آيد 
 :باشد  اين بررسي  مي تواند به شكل ذيل.قابل بررسي طراحي ميگردند 

 با بررسي دقيق ميزان بذر در متر مربع كشت متعارف كشاورزان : تيمار شاهد  .1
 كاشت بر اساس توصيه تحقيقاتي : تيمار دوم  .2
وزن هزار دانه ، درصد جوانه زنـي ،ميـزان   (كاشت بر اساس تحليل كامل بذر : تيمار سوم  .3

 كه .)خلوص 

 روش كاشت  : موضوع  خاص سوم  
گانه اعضاي گروه كه توسط خـود كشـاورز صـورت     25شت در مزارع روش كا: فعاليت اول

تا نتايج موردنظر در سطح تيمار هاي .  گرفته  به صورت كامل مرد تجزيه و تحليل قرار گيرد 
در سايت اصلي روش هاي كاشت به صورت تيمـار هـاي   .وسيع و جهات مختلف به دست آيد 
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رت موضوع بايستي در سطح مـزارع گـروه   در غير اين صو.كوچك قابل بررسي طراحي گردند 
 ......... -بذر كار  –سه روش دستي : به عنوان مثال .كاري  به دقت مورد بررسي قرارگيرد 

 :در اين مرحله موارد ذيل به دقت مورد تحليل قرار گيرند 
  تعداد بذر د رمتر مربع (مقدار بذر در متر مربع در هر روش( 
 له آبياري مقدار آب مصرف شده در هر مرح 
  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 
  ميزان مصرف كود شيميايي و سموم مصرفر در هر روش 
  تحليل هزينه ها در هر روش 
 هر روش برسي عملكرد نهايي در 

 بررسي زمان كاشت   : موضوع خاص  چهارم    
گانه اعضاي گروه كه توسط خود كشـاورز صـورت    25زمان دقيق  كاشت در مزارع  :فعاليت

تا نتايج موردنظر در سطح تيمار هـاي وسـيع و جهـات    .  گرفته  به صورت كامل  ثبت گردد  
 .مختلف  در طول دوره مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد 

 مديريت تغذيه   : موضوع  خاص پنجم  
..)  نوع كود مصرفي ، زمان مصرف ، ميزان مصرف ، شكل مصرف ( مديريت تغذيه :فعاليت 

مشـخص و ثبـت     FFSمزرعه  تحت پوشش  سايت  25كه توسط هر يك از كشاورزان در  
اصـلي    در سـايت .شده و به عنوان موضوع خاص در طول دوره مورد بررسي قرار مـي  گيرنـد   

كرت هاي  مربوط به كود طراحي شوند به عنوان نمونه مي توان طراحـي را بـه شـكل ذيـل     
 :انجام داد 

 )متر مربع 25حدااقل ( حذف كامل كود شيمايي در يك كرت شاهد :  كيتيمار
 توصيه كودي بر اساس آزمايش خاك و آب  :  تيمار دو

 حل بعدي محلول پاشي كود هاي ريز مغذي  در مرا:  تيمار سه
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 كاربرد  كود بيولوژيك  با تصميم گروه :تيمار چهار
كود هاي بيو و (فعال كننده هاي خاك +كودحيواني پوسيده (كاربرد تركيب    :تيمار پنج 

 .به عنوان تيمار مديريت پايه بدون موادشيمايي  )ورمي كمپوست
كننده هاي خاك فعال +كودحيواني پوسيده (تركيب  : تيمار بررسي كامل  :تيمار شش 

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

در اين مرحله كشاورزان به صورت عملي و در مزرعه با آفـت آشـنا شـده و نحـوه     : فعاليت 
يـاد مـي گيرنـد تـا در     ....  هاي غير شيميايي مانند مبارزه بيولوژيك و مبارزه با آنها را با روش

 . مزرعه خودشان انجام دهند  
 :فعاليت هاي بعد از مزرعه شامل فعاليت هاي ذيل است : ج
 ارزيابي ها و پايش ها  §

 تحليل اقتصادي فعاليت هاي مزرعه اي  §
 بررسي نتايج مديريت مزرعه در موضوعات خاص  §
 ي مديريت در واحد هاي اعضا بررسي اثربخش §
 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  §
 تي كارگاههاي ارزيابي مشارك §
 طراحي فعاليتهاي بازاريابي  §
 تهاي گروهي توسعه اييطراحي فعال §

توسعه بر اساس ساماندهي شبكه هاي مديريت  محلي  از بهره بـرداران آمـوزش ديـده در    

 قالب تشكل هاي محلي صورت مي گيرد 
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 بخش پنجم

 اي توليد محصول سالم ش فعاليت هاي ترويجي در سايت هرشناسنامه ثبت  گزا
 

 

 مشخصات  سايت  عملياتي
 

منطقه   ..................   : ندهستا    :  .................... شهرستان:  .................   استان 
 .................... :  محصول :................. اجرايي 

 
مشخصات و موقعيت  جغرافيايي محل اجراي سايت در استان در قالب نقشه 

 در كادر ذيل رسم شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسنامه ثبت فرايند  توسعه مديريت تلفيقي آفات با روش   عموضو
 مدارس مزرعه اي 

معاونت ترويج  –سازمان تحقيقات ،ترويج  و اموزش كشاورزي  ستاد راهبري  برنامه 
 و آموزش
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 : دوره زماني اجراي برنامه 
 

بين بخشي    -3       استاني   -         2ملي    -1:           ساختار اجراي پروژه 
       3-    بين المللي 

 
 : تمام محتواي مطالب  شناسنامه حاضر  توسط افراد ذيل  مورد تاييد  است 

 
                   : نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده كشاورزان  عضو سايت  

.................................................. 
 

                               : نام و نام خانوادگي و امضاء تسهيلگر و مجري  پروژه 
.................................................. 

 
                   : كننده استاني پروژه نام و نام خانوادگي و امضاء هماهنگ

.................................................. 
 

:                   نام و نام خانوادگي  و امضا مدير جهاد كشاورزي دهستان 
................................................... 

 
 :           نام و نام خانوادگي وامضاء  مدير جهاد كشاورزي شهرستان

 ................................................... 
 

                   : ام خانوادگي و امضاء  مدير ترويج استاننام و ن
................................................ 

 
              : ملي پروژه       مجرينام و نام خانوادگي و امضاء  

................................................... 
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 ي  پروژه فرم خالصه وضعيت  فرايند  ساختار
 

كميته راهبري استاني 
 پروژه 

كننده  هماهنگ
 استاني پروژه

هسته 
كارشناسي  

 استاني

 گروه كاري  سايت اجرايي

نشده       شده : تشكيل
  

    صادر شده : احكام اعضاء 
  نشده 

 تعداد جلسات برگزار شده 
: دبير كميته 

............................................ 
ت و مسئوليت سازماني سم

 دبير كميته 
.................................... 

 نام و نام خانوادگي اعضا 
 ـ 1
 ـ 2
 ـ 3
 ـ 4
 ـ 5
 ـ6
 ـ 7
 ـ  8

      شده : تعيين
  نشده 
       صادر شده : حكم 
  نشده 

: نام و نام خانوادگي 
................................ 

 
سمت و مسئوليت 

 : .....................اني سازم
 

: رشته و مقطع تحصيلي 
......................... 

 
: سابقه كار 

................................. 

            شده : تشكيل 
  نشده 
صادر شده : حكم 
        نشده
  

 
نام و نام 

خانوادگي و سمت 
 : اعضا 

 ـ 1
 ـ 2
 ـ 3
 ـ 4

سان  تركيب موضوعي كارشنا
 عضو گروه كار  

 .............................................. 
 .............................................. 
 .............................................. 
 .............................................. 

............................................ .. 
 .............................................. 

 تعداد بهره برداران عضو سايت   
............................................. 
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 فرم مشخصات بهره برداران عضو گروه كاري پروژه 
 

يج و خدمات جهاد مركز ترو...................................           نام منطقه عمليات 
   ..............................................كشاورزي درگير  

 

ف
ردي

 

نام و نام 
در خانوادگي

م پ
نا

 

ن
س

 

واد
 س

طح
س

 

 شناسه 
بهره   

 برداري 
 

محصو
الت 

توليدي 
 غالب

مساحت 
حجم /

بهره 
 برداري

متوسط 
راندما
 ن 

 فعاليت  توليدي 

ت
راع

ز
ني 

غبا
با

ي 
دار

دام
 

سا
يد

 كن
كر

ر ذ
ي

 

1              
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
 

11 
             

12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22              
23             
24             
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 )كارگروه فني  سايت مدرسه در مزرعه (مشخصات گروه كارشناسي عضو گروه كاري پروژه 
 

 كارشناسان عضو گروه  كار پروژه
ردي
 ف

مدرك  نام و نام خانوادگي
 /تحصيلي
 تخصص

 

غير /دولتي حوزه فعاليت 
 دولتي 

 مالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
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 ه منطقه محل اجراي پروژهاطالعات پاي
 

حداقل  نوع موضوع رديف
 دامنه

حداكثر 
 دامنه

حجم  واحد
 ميزان/

متوسط 
منطقه 

 اي

 مالحظات 

        دما 1
        رطوبت 2
موقعيت  3

 جغرافيايي
       

4 ECآب        
5 ECخاك        
6 PH آب        
7 PH خاك        
        بافت خاك 8
ساختمان  9

 خاك
       

        سرعت باد 10
        جهت باد 11
ميزان  12

 بارندگي
       

منابع آبي زير  13
 زميني

       

 
 
 
 

14 

 
 

 نوع عناصر
معدني خاك  

 و منبع 
 

 
  

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 

15 

 
 
 

 ميزان و منبع
 اصلي 
مواد آلي  

 خاك
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نوع  موضوع رديف
 محصول

 بيماري  آفت كليدي
 كليدي

عوامل               علف هرز كليدي
 اصلي تغذيه

 مالحظات   عوامل مفيد 
 منطقه اي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محصوالت
 زراعي 

باغي  و
محدوده 
 عمليات 
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نوع  موضوع رديف

 محصول
آفت 
 كليدي

 بيماري 
 كليدي

عوامل               علف هرز كليدي
اصلي 
 تغذيه

عوامل 
 مفيد 

 مالحظات  
 منطقه اي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محصوالت
 زراعي 
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16 

وباغي  
محدوده 
 عمليات
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 رديف

 
محدوده طبيعي   تعداد واحد زراعي وباغي فرم بهره برداري عنوان

 عرصه
صنايع / فراوري 

 وابسته 
 بازار يابي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظامهاي بهره  
 برداري

در محدوده سايت 
 عملياتي 

     فردي

    

    

     خانوار 

    

    

 
تشكلهاي   /في سامانه ها عر

 محلي

    

    

    

    

 
 مشاع ها

     

    

    

    

 
 تعاوني هاي توليدي

    

    

    

 
 مجتمع هاي توليدي

    

    

    

 
 
 
 

 خانوار   عشايري
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 هاي اقليمي  ا و گرافنقشه ها ، نموداره
 

 نقشه منطقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) مزرعه اصلي ئ مزارع تابعي (نقشه موقعيت مزارع سايت اصلي 
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 ) مزرعه اصلي  35مزارع تحت پوشش هر يك از  (موقعيت مزارع تابعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقويم زراعي محصول
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 ...بارندگي و . نمودار تغييرات دما 
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 FFSبرنامه  زماني و محتوايي  فعاليتهاي عملياتي  سايت 
  

 كارگاه هاي  توجيهي ، ورود به جامعه محلي  و استقرار سايت –الف 
 كنندگان تركيب و تعداد شركت موضوع كليدي تاريخ برگزاري
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 بررسي ها و اولويت بندي و  تدوين چارچوب منطقي پروژه  جلسات  ارزيابي  مسئله ،  -ب

  
 كنندگان تركيب و تعداد شركت مسئله و موضوع كليدي تاريخ برگزاري
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 ميداني  عمليات پروژه / كارگاه ها و جلسات  مزرعه اي -ج

 جلسه اول

 : موضوع 
 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه دوم

 : وضوع م
 

 : نتيجه 
 

 جلسه سوم

 : موضوع 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه چهارم

 : موضوع 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه پنجم
 :موضوع 
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 : نتيجه 
 

 جلسه ششم

 : موضوع 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه هفتم

 :موضوع 
 

 : نتيجه 
 
 

 جلسه هشتم

 : موضوع 
 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه نهم

 : موضوع 
 

 : نتيجه 
 

 دهمجلسه 
 : موضوع 
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 : نتيجه 
 

 جلسه يازدهم

 : موضوع 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه دوازدهم

 :موضوع 
 

 : نتيجه 
 

 جلسه سيزدهم

 : موضوع 
 

 :نتيجه 
 

 جلسه چهاردهم

 : موضوع 
 
 

 : نتيجه 
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 عنوان
  

 محتوا شرح موضوع 
 

/ محصول  عرصه
 عموضو

 مالحظات**
 منطقه اي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاص   موضوعات*
 طراحي شده 

 در
 منطقه/محصول 
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 .......مسئله اصلي تاثير گذار در فرايند توليد مانند آفت كليدي يا : موضوع خاص * 
و  ,phقه اي از لحاظ اقليم تاثير گذار در ايجاد موضوع خاص مانند دما ،شرايط خاص منط** 

.... 
 

 
 نمودار رفتاري ثبت شده  موضوع خاص يك 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار رفتاري ثبت شده  موضوع خاص يك 
 
 
 
 
 
 

 نمودار رفتاري ثبت شده  موضوع خاص دو 
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 نمودار رفتاري ثبت شده  موضوع خاص سه 

 
 
 
 
 
 

 .....ار رفتاري ثبت شده  موضوع خاص نمود
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 كاربرد تكنولوژي و نوآوري  جايگزين در مديريت موضوعات خاص 

 
 

/ حجم            تكنولوژي جايگزين در موضوع خاص يك  
 شرح كاربري  

    ...................................................... به جاي...........            ...........................................
...................................................... 

    ...................................................... به جاي            ......................................................
...................................................... 

    ...................................................... به جاي           ......................................................
...................................................... 

  ..........................  ............................ به جاي            ......................................................
...................................................... 

/ حجم                  تكنولوژي جايگزين در موضوع خاص دو 
 شرح كاربري  

  .......................... ............................ به جاي                ......................................................
...................................................... 

   ...................................................... به جاي..............................               ........................
...................................................... 

   ...................................................... به جاي               ......................................................
...................................................... 

   ...................................................... به جاي             ......................................................
      ...................................................... 

 
حجم      تكنولوژي جايگزين در موضوع خاص سه

 شرح كاربري  / 
   ...................................................... به جاي              ......................................................

...................................................... 
  ............................................ .......... به جاي             ......................................................

     ...................................................... 
   ...................................................... به جاي..............................................              ........

      ...................................................... 
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   ...................................................... به جاي             ......................................................
...................................................... 

حجم      تكنولوژي جايگزين در موضوع خاص چهار
 شرح كاربري  / 
   ...................................................... به جاي            ......................................................

...................................................... 
   ...................................................... به جاي           ......................................................

...................................................... 
   ...................................................... به جاي....           ..................................................

  ...................................................... 
   ...................................................... به جاي          ......................................................

...................................................... 
 
 



۹٦ 
 

 در مزارع گروه كاري هدف FFSهاي خاص آموخته شده و بكار گرفته شده از دوره  تكنيك
 

 : ـ مشخصه تكنيك 1
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 :ـ شرح كاربري 

 
 : ـ مشخصه تكنيك 2

 : كاربري  هعرص/ ـ نام  
 : ده ـ حجم استفا

 ـ شرح كاربري 
 : ـ مشخصه تكنيك 3

 : كاربري  هعرص/ ـ نام  
 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 4
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 5
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ك ـ مشخصه تكني6
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 7
 : ـ نام كاربر 

 : ـ حجم استفاده 



۹۷ 
 

 ـ شرح كاربري 
 : ـ مشخصه تكنيك 8

 : كاربري  هعرص/ ـ نام  
 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 9
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 10
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 11
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 12
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : يك ـ مشخصه تكن13
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
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 ـ شرح كاربري 
 : ـ مشخصه تكنيك 14

 : كاربري  هعرص/ ـ نام  
 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 : ـ مشخصه تكنيك 15
 : كاربري  هعرص/ ـ نام  

 : ـ حجم استفاده 
 ـ شرح كاربري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامه اجرا شده فرايند  ، نتايج  و ارزيابي بر
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 مالكها و معيارهاي اصلي :  1جدول 

 نوع فعاليت يا اقدام  انجام شده در برنامه   شاخص  اصلي 

  )محصول قبل و بعد  (آيش  و تناوب 

  ماده الي و كيفيت خاك  

  منبع  و كيفيت  آب  مصرفي

ميزان  آب  مصرفي  و فاصله منبع آب و 
 روش انتقال تا مزرعه 

 

 نهال–بذر  كيفيت
 )مرجع تاييد كننده–سالمت  –رقم (

 

  رقم محصول

  روش  آماده سازي خاك و بستر

  )تقويم (مديريت زمان 

  روش  تغذيه و حاصلخيزي  خاك

نوع   نهاده هاي آلي ، زيستي و معدني 
 تغذيه

 

  مديريت  آفات  و بيماري و علف هرز   

  روش آبياري

  همبستگي محصولي در واحد

  روش جمع آوري  محصول
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  نوع بسته بندي  محصول

  مكانيسم نگهداري تا مرحله فروش

  حد و فاصله با مزارع خارج از برنامه 

  نوع هرس  

مرحع بازرسي و گواهي تاييد كننده  
 كيفيت

 

 شاخص ها و ارزيابي  اقدام انجام شده  در بخش  مديريت آب ، خاك و گياه   :  2جدول 
قبل از اجراي برنامه   امعياره 

IPM/FFS 
بعد از اجراي برنامه 

IPM/FFS 

 روش خاك ورزي   -1
 عناصر تغذيه اي  -2
 ميزان شوري خاك -3
 ميزان اسديته  يا قليايي خاك -4
 روش افزايش توان بيولوزيك  خاك   -5
 ميزن اسيديته يا قليايي آب مصرفي -6
 ميزان شوري آب مصرفي -7
 عمق آبياري  -8
 دور آبياري -9

 روش آبياري -10
 عمق قابل بهره برداري فعال خاك -11
 ميزان تبخير  در منطقه -12
 ميزان رطوبت -13
 ميزان و  روش افزايش ماده آلي خاك -14
 آرايش گياه  در مزرعه -15
 ميزان مصرف آب در واحد هكتار -16
 ساختار و بافت خاك     -17
 منبع  راندمان  و  روش  انتقال آب از -18
 راندمان و روش  توزيع  آب  در سايت -19
 ميزان آب  مصرفي در واحد مزرعه   -20
 شكل و اعاد مزرعه  -21

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21-  
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قبل از اجراي برنامه   فعاليتها 
IPM/FFS 

بعد از اجراي برنامه 
IPM/FFS 

 نحوه شخم
 تعداد شخم قبل از كاشت

 وسيله شخم
 عمق شخم 
 زمان شخم

 روش  يا سيستم ابياري و  زهكشي 
 روش اصلي خاك وررزي  

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7- 

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
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 نوع  ماده شيميايي مصرفي در خاك 
 نام تجاري 

 ماده موثر شيميايي مد نظر 
 ميزان مصرف 
 مبناي مصرف 

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -

 ساير

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -

 ساير

 نوع و ميزان  مواد آلي   كمپوستي 
 نوع و ميزان  كود زيستي مصرفي 

 نوع و ميزان  كود سبز 
 نوع و ميزان  كود حيواني  مصرفي 

 نوع و ميزان  خاك پوشه يا مالچ 
 ات ذره بيني زنده  خاك نوع ذر

 ذرات بزرگتر زنده خاك 
 بافت طبيعي گياهي مفيد 

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8- 

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8- 
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فعاليت ها و اقدامات و كاربري فناوري  بومي  يا تحقيقاتي در : 2-1جدول 
 بخش مديريت تغذيه و حاصلخيزي 

 توضيح فعاليت نوع فعاليت

1(  
 
2(  
 
3(  
 
4(  
 
5(  
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 شاخص و اقدامات  مديريت حفاظت از محصول :  3جدول 

 
قبل از اجراي برنامه    معيارها 

IPM/FFS 
بعد از اجراي برنامه 

IPM/FFS 
 ضدعفوني  خاك  -1
 ضدعفوني بذر  -2
 ضدعفوني  وسايل و ابزار  -3
 مرجع تاييد كننده بذور يا نهال بيروني -4
 ل بومي محل تامين و  انتخاب بذور يا نها-5
 )بومي  شده (سازگاري رقم  -6
 تراكم كشت  -7
 روش  مونيتورينگ و رديابي   -8
 اقدامات بهداشتي اوليه  -9

 ديده باني  و مونيتورينگ مزرعه -10
 تعداد گونه آفات كليدي  واحد -11
 تعداد گونه  بيماري كليدي  -12
 تعداد گونه حشرات مفيد -13
 تعداد عوامل خاكزي مفيد -14
 تعداد پاتوژن  ها عوامل خاكزي مفيد -15
 تعداد گونه توده گياهي مفيد يا بي اثر -16
 خسارت كلي مصول  ناشي از آفت   -17
 خسارت محصول  ناشي ار بيماري -18
 خسارت محصول  ناشي ار علف هرز -19
 فاصله با واحد سمپاشي شده-20

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -

 

1- 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20- 

قبل از اجراي برنامه   فعاليتها 
IPM/FFS 

بعد از اجراي برنامه 
IPM/FFS 

 
 

 نام علف هاي هرز كليدي

1- 
2 -
3 -
4 -

 : ساير

1- 
2 -
3 -
4 -

 : ساير
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 هرز روش هاي  كنترل مكانيكي  علف هاي

 

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 علف كش هاي  مصرفي

 )نام تجاري ،ميزان ماده موثر،حجم مصرف(
 

1- 
2 -
3 -
4-   

1- 
2 -
3 -
4-  

 -1 روش كنترل بيولوژيك علف هرز
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 -1 روش  هاي پيشگيري علف هرز
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 علف  خودرو مفيد حفظ شده در واحد

1- 
2 -
3 -
4- 

1- 
2 -
3 -
4- 

 
 

 نام آفات  كليدي محصول

1- 
2 -
3 -

 : ساير

1- 
2 -
3 -

 : ساير
 

 آفت كش  هاي  مصرفي
 )نام تجاري ،ميزان ماده موثر،حجم مصرف(

 

1- 
2 -
3 -

 ساير 

1- 
2 -
3 -

 ساير 
 

 اقدامات زراعي براي كنترل آفات
1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 اقدامات بيولوژيك  براي كنترل آفات

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 قدامات رفتاري براي كنترل    آفاتا

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 
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 اقدامات  مكانيكي  براي كنترل    آفات

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 حشرات مفيد مستقر

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 

 نام بيماري   كليدي محصول 

1- 
2 -
3 -

 : ساير

1- 
2 -
3 -

 : ساير
 

 مواد شيميايي صنعتي يا طبيعي مصرفي 
 )يزان ماده موثر،حجم مصرفنام تجاري ،م(

 

1- 
2 -
3 -
4- 

1- 
2 -
3 -
4-  

 
 اقدامات زراعي براي كنترل بيماري 

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 
 اقدامات بيولوژيك  براي كنترل بيماري  

1- 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 -1 روش هاي   پيشگيري براي  كنترل بيماري 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 -1 نحوه اقدام بر اساس مونيتورينگ 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 

 -1 پاتوژن ها  و عوامل مفيد مستقر 
2 -
3- 

1- 
2 -
3- 
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فعاليت ها و اقدامات و كاربري فناوري  بومي  يا تحقيقاتي در بخش مديريت : 3-1جدول 

 حفاظت از محصول 

 توضيح فعاليت نوع فعاليت

o  
 
o  
 
o  
 
o  
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 وشش برنامه شاخص و اقدامات  در بخش  مديريت  محصول تحت پ:  4جدول 

 
قبل از اجراي برنامه    معيارها 

IPM/FFS 
بعد از اجراي برنامه 

IPM/FFS 
   ميزان عملكرد محصول  

 حجم كلي  كود  شيميايي مصرفي 
 )كيلوگرم در هكتار (

  

حجم  كلي   آفت كش هاي   شيمايي 
 )واحد در هكتار ( مصرفي 

  

حجم  مواد آلي و تو ده هاي زيستي اضافه 
 به خاك در سال جاري شده

  

حجم كنترل فرايند فرسايش خاك به  
 هكتار 

  

حجم هور مون ها و محرك هاي رشد 
 مصرفي به واحددر هكتار 

  

   مديريت انتخاب ارقام سازگار

   مديريت هرس و آرايش 

   نحوه برداشت محصول 
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   نحوه بسته بندي محصول 

   نحوه انتقال محصول 

   محصول در انبار نحوه نگهداري 

   وجود برچسب يا گواهي خاص محصول

   بازار يا شكل فروش محصول 

هزينه توليد براي هر كيلوگرم در واحد 
 توليد 

  

   قيمت فروش محصول 

   سن و جنسيت كارگران   واحد  

   شكل قرار داد و ميزان دستمزد كارگران 

   ميزان در آمد خالص از هر واحد هكتار  

   سابقه توليد محصول
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   وجود سيستم كد گذاري شده 

   دفتر چه ثبت ياشناسنامه  مشخص توليد 

   مديريت بر اساس مونيتوريگ و ديده باني 

   وجود خريدار خاص محصول 

   حجم صادرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  برگ نتايج آزمايشگاهي در مورد باقي مانده مواد و سموم شيميايي و كود -5جدول 

 آزمايشگاه رسمي 
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 ميزان باقي مانده  حد استاندارد  عناصر مورد سنجش  تاريخ آزمايش 
   

 
 
 

 

 

 
 ارزيابي اثر بخشي  نهايي :  6جدول شماره 

 
 شاخص هاي كمي   موضوع ارزيابي  

 نتيجه شاخص

1  
 

 اثر بخشي اقتصادي
 
 
 
 

در امد نهايي در واحد (
 )سطح 

 

2  
 

 ود شيمياييميزان كاهش مصرف ك
 
 
 
 

  كيلوگرم در هكتار

3  
 ميزان كاهش مصرف سم شيميايي

 
 
 
 
 

  ليتر در هكتار

4  
 

 اثرات اجتماعي
 
 
 
 

تشكل ها و گروه هاي 
 محلي  ثبت شده
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5  
 ساير آالينده ها ي  زيست محيطي 

 
 
 
 
 

  

  متر مكعب  در هكتار  صرفه جويي  در مصرف آب  6

كيلوگرم محصول  مزرعه سود مندي نهايي اقتصادي  7
نسبت به متر مكعب 
 آب مصرفي در هكتار 
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  SWOTارزيابي مشاركتي با استفاده از روش :  7جدول شماره 
 

 شاخص هاي كمي  swotارزيابي 
 نتيجه شاخص*

  نقاط قوت
 
 
 
 
 

  

  نقاط ضعف
 
 
 
 

  

  فرصت ها
 
 
 
 
 
 

  

  تهديد ها
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درسهاي 
 خته شدهآمو

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

شاخصها عبارتند از  موضوعات خاص عملياتي شده در طول اجراي پروژه كه بايستي با عدد *
 نتايج ايجاد شده مشخص گردند
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 ليست حضور و غياب گروه كاري  پروژه 

رد
ي
 ف

 
 
 

نام و 
نام 
خانوا
 دگي
 
 
 

ل 
ه او

لس
خ ج

اري
ت

.....
.....

.
 

وم 
ه د

لس
خ ج

اري
ت

.....
.....

.
 

تار
وم 

ه س
لس

خ ج
ي

.....
.....

.
 

رم 
چها

سه 
 جل

يخ
تار

.....
.....

.
 

جم 
ه پن

لس
خ ج

اري
ت

.....
.....

.
 

شم 
ه ش

لس
خ ج

اري
ت

.....
.....

.
 

تم 
 هف

سه
 جل

يخ
تار

.....
.....

.
 

تم 
هش

سه 
 جل

يخ
تار

.....
.....

.
 

م  
 نه

سه
 جل

يخ
تار

.....
.....

.
 

هم 
ه د

لس
خ ج

اري
ت

.....
.....

.
 

هم 
ازد

ه ي
لس

خ ج
اري

ت
.....

.....
.

 

خ ج
اري

ت
هم 

ازد
 دو

سه
ل

.....
.....

.
 

هم 
يزد

ه س
لس

خ ج
اري

ت
.....

.....
.

 

هم 
ارد

چه
سه 

 جل
يخ

تار
.....

.....
.

 

هم 
نزد

ه پا
لس

خ ج
اري

ت
.....

.....
.
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	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 . 
	جمع آوری و بررسی ، اطلاعات و منابع پایه و تعیین موضوعات خاص  

	برنامه 
	 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...
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	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...
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	 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
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	   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:برش -تجریه و تحلیل -  طراحی نقشه - نمودار بندی  - رتبه بندی             ...
	ح :  طراحی تحقیق مزرعه ای کشاورز مدار   Field Farmer Participatory Research
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	 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
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	 تشكيل گروه كاري عملیاتی  بر اساس شاخصهاي منطقه  /محصول
	 تعيين هماهنگ كننده  اجرايي  مدرسه در مزرعه  در استان .
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