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 ها و کارکردهاگیيژو: ایتحقيق مزرعه
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 استاديار ترويج کشاورزی و توسعة روستايی  *

 

 
 چكيده

 و تـرويج    ، کشاورزان، تحقيق  ميان پل ارتباطي مکمل تحقيق ايستگاهی و     ) تم(ای  تحقيق مزرعه 
پـا يـا    خـرده (نوع کـشاورز    . پردازد مقالة حاضر به معرفی و توصيف آن می        موضوعي که  ؛است

 و محـيط  ، زمين کشاورز، ماهيت و ميـزان درگيرشـدن کـشاورز در تحقيـق        ،)بزرگ، مرد يا زن   
ايـن نـوع تحقيـق بـا     . گذارند هر يک به نحوی بر تم تأثير می عمده متغيرهايی  به مثابه  کشاورز

و تـرويج   مايش فناوری جديد، و يا نيهدف آزمايش و تأييد نتايج ايستگاهی، ايجاد و سازگار   
ای  توسعه اي موارد در پاره تم بيشتر از نوع آزمايشی و       . گيردهای ايجاد شده صورت می    فناوری
ها يا با محقق است، يا به طور مشترک با محقق و کشاورز، و يـا حتـی                  مديريت آزمايش . است

  گرفته بزاری و ا  سطوح انفعالي درگيرشدن کشاورز در تحقيق آزمايشی از       ميزان  . تنها با کشاورز  
های ترويج برای معرفی مفاهيم يا  ای از فنون و روش    تم توسعه .  متغير است   سطح کامًال فعال   تا

 درگيرشدن مشترک محققان، کـشاورزان      رو،و از اين  کند،  سازی کشاورز استفاده می   نظام و آگاه  
. مايـشی اسـت   ای دارای سه مرحلة اکتشافی، ميانی، و طرح آز        تم توسعه . طلبدرا مي و مروجان   

،  کود شيميايی يا يک رقم محـصول       شامل ،اندجزئی تک ياهای مورد آزمايش در اين تم       فناوری
 ،هـا شده، کود شيميايی و علفکش     مانند بذور اصالح    شامل چندين جزء مستقل    ،اندای بسته ياو  
تحـول از مرحلـة تـم       .  در تعامـل، ماننـد کـشت راهرويـی         ء شامل چندين جـز    ،اند مرکب يا و
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 )ايمزرعهتحقيق(تم /ترويج کشاورزي/ تحقيق ايستگاهی/ )تم (ایمزرعه تحقيق:ها  واژهكليد

∗ ∗ ∗ 

 طرح مسئله

ها و نتايج تحقيقات ايستگاهی مطالعات و مشاهدات متعدد نشان داده است که توصيه

ورد پذيرش قرار گرفته استمنبع کمتر مپا يا کمبه ويژه توسط کشاورزان خرده  

(Ryan and Gross, 1943; Rogers and Shoemaker ,1971; Zandstra,1979; 

Ruthenberg, 1985; Mirikhoozani, 1993 ; Kashani, 1999; ۱۳۶۴،ازكيا؛۱۳۷۰،كاشاني(   

شناسی اجتماعی کشاورزان مخاطب تأکيد های روان ابتدا بر ويژگی،در توضيح علت آن

و بعدها بر عدم دسترسی کشاورزان ، )Rogers and Shoemaker, 1971 (شدمی

های تحقيقات های شرايط ايستگاهو تفاوت) ۱۳۶۸رولينگ، (مخاطب به منابع 

 بدين معنا که علت اصلی عدم پذيرش ؛شدکشاورزی با مزارع کشاورزان استناد می

 مزارع مجهز رآمده ازبهای تحقيقاتی دانستند که توصيه میدر اين واقعيتکشاورزان را 

ها در مقايسه با شرايط ضعيف  اقتصادِی مناسب ايستگاه ـو شرايط طبيعی و اجتماعی

امروزه . ارنددتفاوت  بسيار که با هم پاستمزارع کشاورزان به ويژه کشاورزان خرده

را بيشتر ناشی از  دانند، بلکه آنمین ناآگاهی کشاورزان را علت اين عدم پذيرش چندان

 علل عدم ۱جدول . انگارند از نظر کشاورزان میياد شدههای ناسب بودن نوآورینام
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 های جديد طی نيم قرن گذشتههای کشاورزان در پذيرش فناوری ناکامی-۱جدول 

 توصيه پذيرشعلت عدم  دورة غالبمرحله

از ترويج کشاورزی برای آموزش فناوری  ناآگاهی کشاورزان

 درست به کشاورزان استفاده شود

دهة  ۱۹۵۰
۱ 

دهة  ۱۹۶۰

سطح  هایمحدوديت

 مزرعه

ها کاهش يابد تا کشاورزان بتوانند محدوديت

 اعتبار برای نهاده(فناوری را بپذيرند 
دهة  ۱۹۷۰

۲ 
دهة  ۱۹۸۰

ها و مثًال

 )تجهيزات

عدم تناسب فناوری با 

 منبعشرايط کشاورزان کم

پژوهشگران شرايط را درک کنند و 

 های مناسب را به وجود آورند فناوری
۳ ۱۹۸۰ دهة اوايل

اواخردهة ۱۹۸۰
۴ 

دهة و  ۱۹۹۰

تناسب فناوری با عدم

 منبعاهداف کشاورزان کم

ريزی و ارزشيابی کشاورزان در برنامه

 های پژوهشی مشارکت کنند طرح

  ۱۵ ص ،۱۳۸۱ در ِورِنر،  Chambers and Ghildyal, 1985: اقتباس از

 

تحقيق . انجام تحقيق در مزرعة کشاورز استهاي رفع اين اشکال يکي از راه

ای بين ايستگاه  مرحلهمثابهو به  )۲(در عرض تحقيق ايستگاهی) تم( )۱(ایمزرعه

به عبارت . بل مطرح شده استتحقيقاتی و توسعه و ارزيابی فناوری بيش از سه دهه ق

 .  و ترويج است، کشاورزان، تحقيق فنیميانبطی اای در حکم ر تحقيق مزرعه،ديگر

بسته به نوع . ای نه در تضاد با تحقيق ايستگاهی بلکه مکمل آن استتحقيق مزرعه

 به خاطر مقبوليت آن اين رويکرد، موردنظر تحقيق و آمادگی دستگاه تحقيقات و محقق

را در فرآيند نيازسنجی، طراحی، اجرا، نظارت و  آنهااورزان سطحی از مشارکت نزد کش

اگرچه ممکن است اين مشارکت از نوع ابزاری و . کند میپذيرامکانارزشيابی تحقيق 
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ربط از دستاوردهای نسبتًا فراوان اندرکاران ذي سازی دستآگاههمچنين، اگرچه 

 و نقاط قوت و ضعف تحقيق ،ها، نحوة کارکشور در خصوص شناخت ويژگی

رود، تاکنون  به شمار ميلیثبت و ضبط و ارائة تجارب داخ از کمترين مزايايای  مزرعه

له تأکيد بر ف اين مقااهدا ي از يک،از اين رو. شده استنمهم پرداخته  چندان بدين

 . سازی تجارب خودی استضرورت و اهميت مستند

توان چند طرح  می، از جمله در استان اصفهان در ايران وجود دارد؛تمهايی از نمونه

های سنتی يقات دامپروری گلپايگان در دامداریکه کارشناسان ايستگاه تحقنام برد را 

 بررسی :اند ازها عبارتهايی از اين طرح نمونه.اندرسانده انجام  آنها را بهاين شهرستان

گاوهای آميختة گلپايگان در ها، بررسی عملکرد تودهزمان زود از شيرگيری گوساله

ايی گاو بومی استان، های سنتی، شناسشرايط مديريت تغذية روستايی در دامداری

های های آغازين روی گوسالهبررسی قدرت پرواربندی گوسالة پرواری، طرح جيره

شيری، بررسی نسبت بهينة انرژی و پروتئين در جيرة غذايی، بررسی ترکيبات شير 

 و چندين طرح ،های آميختة گلپايگان، بررسی وضعيت تغذية گاوهای گلپايگان دام

 . ی ديگرپژوهش
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 شناختيوشمبانی ر

، گفتگو با )۴(و ترکيبی است از مشاهدة دقيق )۳(روش بررسی چندگانه ،در مجموع

، استفاده از فنون ارزيابی سريع با حضور مروج، موردنظردامدار / محقق و کشاورز

واحدهای دامداری و مصاحبة عمقی با  /دامدار، بازديد از مزارع/ محقق و کشاورز

 مطالعه و استفاده از ،ی تحقيقات ميدانی، مراجعه به اسنادربط طدامداران ذي /کشاورزان

 و نيز )۵( و باالخره مصاحبه با افراد مطلع و خبرة محلی،منابع ثانوية داخلی و خارجی

نظران ساير کشورها در زمينة مشابه در استفاده از تجارب علمی کارشناسان و صاحب

های ز تجارب ديگران، بر ويژگی و استفاده ا،فرآيند مشاهده، گفت وشنود و مصاحبه

ای، نقش و اهميت های ماهوی و عينی آن با تحقيق مزرعهتحقيق ايستگاهی و تفاوت

های مربوط، وجوه تمايز تحقيق هر يک از آنها، نقاط قوت و ضعف اجرای پروژه

در . ای تأکيد شده است و مزايا و معايب تحقيق مزرعه،ای از تحقيق ايستگاهیمزرعه

ای و گذرا پرهيز و سعی شده است که از ذهنيت و  از برخوردهای لحظه، تحقيقفرآيند

 و مطالعه طی مدتی نسبتًا طوالنی انجام شده و بر پاية ؛سوگيری احتمالی دوری شود

 . های معتبر عينی استوار بوده استشواهد و يافته

 

 ایتعريف تحقيق مزرعه

 معرفی هاي راهي ازيک. اند کردههای مختلف تعريفای را به صورتتحقيق مزرعه

از .  خالصه شده است۱است که در چهارگوش  های آنای بيان ويژگیتحقيق مزرعه

، (Merrill-Sands, in Ewell, 1989; in Okali et al., 1994, p.47) سندز ـ نظر مريل

بيشتر آنها   که است تأمين نيازهای مشتريان خاصی)۶(ایمدار مزرعهتحقيق مشتریهدف از طراحي 

 (Tripathi and Psychas, 1992) چاس تريپاتی و پسی.ندرومیشمار به )۷(کشاورزان تهيدستاز 

 که به طور ؛ و بر اين باورنددانند را ابزاری حياتی برای توسعه و تأييد فناوری کشاورزی میتم

اورز و در محيط توان تحقيقی تعريف کرد که در مزرعة کشای را میخيلی خالصه، تحقيق مزرعه
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  کشاورز-

  زمين کشاورز-

  درگيرشدن کشاورز، و-

  محيط کشاورز -

 ناشیای بودن اين نوع تحقيق  همگی از مزرعههعناصر چهارگاناين درست است که 

در ماهيت يا نوع تحقيق  »ایمزرعه«شوند، اما بايد توجه کرد که اضافه شدن قيد می

  بدين معنا که با اين قيد، تحقيق در مزرعة کشاورز،کندايجاد میتفاوت بارزی موردنظر 

خواهد بود، بلکه از ديگر انواعی است که در اين نوشتار در بارة ن از نوع بنيادی چندان

 . شودآن بحث می

 
 ورزکشا
 که تحقيق برای او و يا  ـ آزمايشی، بايد نوع کشاورزچهای باشد و  توسعهچه، تمدر 

بضاعت  اگر فناوری برای کشاورزان کم،بنابراين.  مشخص شود ـگيردبا او صورت می

انتخاب  مقياسد، درست نيست که کشاورزان تجاری و بزرگشوپا ايجاد میيا خرده

 از قبيل بذر، کود  ـبرهای هزينهورد تحقيق به نهاده اگر فناوری م،همچنين. ندشو

  نياز  ـ و غيره،پزشکی و داروهای دامیکش، خدمات دامکش، حشرهشيميايی، علف

 که استطاعت مقياس انتخاب شوند کشاورزان متوسط يا بزرگبايد ناچار به ،داشته باشد

 .بضاعت کمپا وهای مربوط را دارند، نه کشاورزان خرده هزينهپرداخت
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 ایهای تحقيق مزرعه ويژگی-۱چهارگوش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاهدا
های کشاورزان واقعی و با نظامهای سازگار با شرايط کشاورزان، هماهنگ توسعة نوآوری •

 .ها و اهداف کشاورزانمنطبق با نوآوری
 محل اصلی

 مزارع کشاورزان؛ •
 های کشاورزاننقش

کشف نيازهای مربوط به نوآوری • های کشاورزی؛
 ها؛انتخاب از بين مجموعة فناوری •
 تعيين شرايط و مديريت آزمايش؛ •
 کند يا خير؛يده تقاضا را برآورده می که آيا فناوری برگز موضوعارزشيابی اين آزمايش و •
 . کشاورز- به-انتقال دانش در ترويج کشاورز •

 های مروجاننقش
 ها؛اشاره به نياز خود نسبت به اطالعات دربارة نوآوری •
 بسيج دانش بومی کشاورزان؛ •
 کمک به کشاورزان در بيان تقاضا برای نوآوری؛ •
 رويج؛پذيری نوآوری در چارچوب نظام تارزشيابی امکان •
 اشاعة دانش در مورد نوآوری؛ •
 .هاانتقال دانش در بارة نحوة آزمايش و ارزشيابی نوآوری •

 های محققاننقش
 کمک به کشاورزان در بيان تقاضا برای نوآوری؛ •
 های ممکن برای برآوردن نيازها؛ای از فناوریارائة مجموعه •
 کارگيری دانش بومی؛کشف و به •
 های برگزيده؛  فناوریهای آزمايشارائة اصول و روش •
 .وری و پايداریارزشيابی بهره •
 يارهای اصلی برای ارزيابی فناوریمع
 .وری اهميت دارد و پايداری به اندازة بهره،ها؛ اهداف و شرايط کشاورزانتطابق با اولويت •

  های موفقمعيار اصلی برای فناوری
 .پذيرش آن •

، ص ص ۲۳-۲۲ ۱۳۸۱ورنر،  :نبع  م
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 محقق به دامدارانی ، مثالبراي. کندبستگی پيدا می  به منابع او»نوع کشاورز «گاهی

گاهی هم نوع کشاورز به نظام .  رأس گاو شيری داشته باشند۲۰که حد اقل نياز دارد 

ل، برای ايجاد يک دستورالعمل در خصوص خوراک دام  مثابراي. گرددتوليد آنها برمی

آنها هم دامداری و هم زراعت اهميت دارد، تا کار بايد دنبال کشاورزانی گشت که در 

ای از  جان کالم اين است که گونه،بنابراين.  مناسب باشدها برای آن موردنظرفناوری

ه برای شرايط دنشويشايجاد يا آزما  فناوری آنکشاورز را تعريف و توصيف کنيم که

 .به شمار آيدبط تمناسب و مروي 

 

 زمين کشاورز
 تحقيقی غير ،هر آزمايشی که در قطعه زمينی خارج از ايستگاه تحقيقاتی انجام شود

برای . ای نخواهد بودايستگاهی است اما لزومًا در مزرعة کشاورز يعنی تحقيق مزرعه

بايد در مزرعة متعلق به کشاورز و در ای محسوب شود، آنکه يک تحقيق از نوع مزرعه

ای بنابراين، تحقيق غير ايستگاهی مترادف با تحقيق مزرعه. انجام گيرداو محيط مزرعة 

 .ندآيمیبه شمار ای طبق تعريف غير ايستگاهی هاي مزرعه گرچه تمامي تحقيق،نيست

 
 درگير شدن کشاورز

به و نتايج  )۸( در تفسير خروجی زيرا، بسيار مهم استتمماهيت درگيرشدن کشاورز در 

 درجات گوناگونی از درگيرشدن کشاورز را تممتخصصان . گذارد تأثير میدست آمده

 ماهيت و ميزان دقيق درگيرکننده در عوامل تعيين. کننددر اين نوع تحقيق جستجو می

ها، يا ، نظامهامؤلفه از نظر آن هدف تحقيق و ماهيت اند ازعبارتشدن کشاورز 

ميزان درگيرشدن کشاورز بر طرح آزمايش و تفسير . هايی که بايد ارزيابی شوندناوریف

 . نيز تأثير خواهد داشتدست آمدهبهنتايج 

 :اي چهار حالت دارد کشاورزان در تحقيق مزرعهندمعموًال درگير ش
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  مستأجر، ـرابطة مالک •

 به صورت تماشاچی منفعل، •

  محقق، وبا نظارتفعال، به صورت  •

 .خود کشاورز با نظارتفعال  صورت به •
 . آزمايشی آمده استتم ها در بخشحالتشرح هر يک از اين 

 

 محيط کشاورز
کند، و  بلکه در ساختار خانواده زندگی می،کشاورز يک وجود مستقل و منفرد نيست

ها، ارزيابی، و  نهاده،بنابراين.  قرار دارد)۹(خانواده هم در ساختار جامعة روستايی

ای نگريسته و ارزيابی شود که وی در رش نهايی کشاورز بايد در چارچوب جامعهپذي

بايد  فرهنگی، مردم شناختی، و اقتصادی آن جامعه  ـمحيط اجتماعی. کندآن عمل می

 در ارزيابی مقبوليت آن برای کشاورزان مد نظر قرار سرانجامدر طراحی، آزمايش، و 

های ايستگاهی در آن است که ای با آزمايشرعههای مزتفاوت ارزشيابی آزمايش. گيرد

، از نظر کارآيی )۱۰( فنی ـپذيری زيستیای عالوه بر امکانهای مزرعهمعموًال نوآوری

 .شونداقتصادی و پذيرش اجتماعی نيز آزمايش می

شود، نظام زراعی و توليدی است که جنبة دومی که به محيط کشاورز مربوط می

کند و شالودة گسترده مادی است که فعاليت زراعی در آن کشاورز در آن عمل می

به طور مثال، مزارع کشاورزان ممکن است مسائل بسيار بيشتری در . جريان دارد

خيزی خاک و زهکشی داشته باشند تا مزارع ايستگاه تحقيقاتی که خصوص حاصل

به  کشاورزان ممکن است ،همچنين. های ايستگاهی در آن اجرا شده استآزمايش

همة اين عوامل بر . های ايستگاهی بپردازندتر از آزمايشعمليات توليدی بسيار پيچيده

 مدنظر قراردادن محيط کشاورزان در طراحی و آزمايش فناوری تأکيد ، و برتمنياز به 

 . دارند
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 :  برشمرده استگونهای را اين تحقيق مزرعهمراحل(Amanor, 1990) آمانور 

توصيه و  ـهتجزيه و تحليل،  ـدآزمايشگری،  ـجريزی، برنامه ـتشخيص، ب ـالف

 ).۱شکل (پيگيری 

 

 ؟ای نياز داريمهای مزرعه آزمايشچه موقعی به

شود، در موارد زير مورد اي معرفي مياي که گاهي در حد آزمايش مزرعهتحقيق مزرعه

 : گيرداستفاده قرار مي

 ايستگاه تحقيقات يا مقامات مرکز، هایرغم عمل به توصيههنگامی که علي •

 عملکرد محصوالت کم است؛ 
که با الگوی کلی آن محل  ای داردهنگامی که يک مکان خصوصيات ويژه •

واقع شده  دار درة شيبااين مکان ممکن است در يک تپه ي. کندتطبيق نمی

هايی که بيش از حد سنگالخی است، و شايد خاک آن در زمينباشد؛ 

  و شورتر باشد؛تر يامرطوب
 کوشش کشاورزان، عملکرد يک مزرعه يا گروهی نهايترغم هنگامی که علي •

 . (FAO, 2003)از مزارع کمتر از مزارع همسايه است 
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 ایبرای تحقيق مزرعه  CIMMYT مدل -۱شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okali et al., 1994,  p.48  درCIMMYT, 1988: منبع 

کشاورزان انتخاب 

های هدف و اولويت

 تحقيقات

 سياست 

ملی، هایهدف

ها، تهيةنهاده

 بازارهای 

 اعتبارات و غيره

شناخت و تعيين 

سياست موضوعات

 تشخيص
های رسمی و غير رسمیهای ثانويه، پيمايشمرور داده  

 برنامه ريزی
 ایمزرعههایوطراحی آزمايشتحقيقهایاولويتانتخاب

 آزمايشگری
نظيم انجام تحقيقات در مزارع کشاورزان به منظور ت

  شرايط کشاورزانبر اساسهای بهتر چارچوب فناوری

 ارزيابی
ارزشيابی زراعی، تحليل : ارزيابی کشاورزان

 آماری، تحليل اقتصادی

 توصيه
های بهبود يافته براي کشاورزاننمايش فناوری  

 برایجديدهایمؤلفه
 ایتحقيق مزرعه

 ايستگاه آزمايشی

ايجاد و نمايش 

های جديد مؤلفه

 منظوربهمسائلشناخت

 ايستگاهی تحقيقات
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 ای نياز داريم ؟چرا به تحقيق مزرعه

 :های زير است نقش اساسی در زمينهای ايفایتحقيق مزرعههدف از انجام 

  شرايط محلی کشاورزبر اساسهای کشاورزی آزمايش و تأييد فناوری •

 شرايط محلی کشاورزانبر اساس های کشاورزی ايجاد و سازگارکردن فناوری •

 های کشاورزی در اجتماعات محلی کشاورزینمايش و ترويج فناوری •

گری، ارزشيابی و برای غربال(زم است ال ،در حالی که در تحقيق  صرفًا ايستگاهی

کارگيری  به،، در عين حالداداختصاص مدت زماني را ) آزمايش و عمليات مديريت

هدف تحقيق بايد . ای به فرآيند تحقيق و توسعه کمک خواهد کردسريع تحقيق مزرعه

حل  در فرآيند تحقيق به طور فعال از همان مراآنهاکردن  حل مسائل کشاورزان و درگير

 .کنندگان منفعل فناوری در زمانی در آينده نه به صورت دريافت باشد واوليه

 
 آزمايش و تأييد

ندرت از بهترين عمليات زراعی بهبرخوردار  مزرعة واقعی، فناوری ايستگاهی  يکدر شرايط

ی ا وسيلهمثابهای به  معموًال از تحقيق مزرعهرو،از اين. کنددر همان سطح ايستگاه عمل می

های ايجاد شده در ايستگاه تحقيقات برای مسائل و شود تا تضمين کند که فناوریاستفاده می

 ، موارد ازدر بسياری. گيری شده مناسب خواهد بود و هدفنفعذيهای پذيرندگاِن اولويت

 . دهندتشکيل ميبضاعت پای کم نوعًا کشاورزان خرده گروه هدف راپذيرندگاِن

ها يا کارکرد نظامو از اين رهگذر، شود انجام می يج ايستگاهیبرای تأييد نتا تم

مورد ارزيابی قرار های بخصوصی در مزرعه، با يا بدون درگيرشدن کشاورز، فناوری

منجر اين نوع تحقيق احتماًال به مشاهدة شکاف يا کسری عملکرد محصول . گيردمي

  منجر به ايجادهايديت هدف تحقيق شناسايی محدو،ترتيببدين). ۲شکل (شود می

 .کاهش آنهاست حذف يا  نيز وهااين شکاف

ای از معيارها  ارزيابی نظام را بر حسب طيف گستردهایهای مزرعهآزمايش

وری و ها بايد نه تنها بر اساس بهرهتجزيه و تحليل اين آزمايش. کندپذير می امکان
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که ممکن است بر مقبوليت  صورت گيردسودآوری، بلکه بر اساس تمام عوامل ديگری 

های  منابع کشاورز، زيرساختمکن استاين عوامل م. نظام از نظر کشاورز مؤثر باشد

 .آن را شامل شوداقتصادی و اجتماعی جامعه، و نظاير 

 

  كردنايجاد و سازگار
. رودهای جديد يا اصالح آنها به کار میای اغلب به منظور ايجاد فناوریتحقيق مزرعه

دهد تا شرايط و  میامکان آن رامحقق  به هامزارع کشاورزان و تعامل با آنحضور در 

 برای شناسايی حوزة مسائل رافرصت بزرگی همچنين،  ؛مسائل کشاورزان را درک کند

د که ممکن است استفادة آتی کشاورز از سازو موضوعات قابل تحقيق فراهم می

د مستمر پااليش، بهکرد، و آزمايش اين روند به فرآين. در پی داشته باشدرا فناوری 

 .انجامدمجدد نظام می
 

  کشاورز شدنای با سطوح مختلف درگيرقايسة کارکرد فناوری ايستگاهی و مزرعه مـ۲شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ايستگاهی

 
 
ای با مزرعه

 مديريت

 محقق

 
ای با مزرعه

مديريت 

 کشاورز

 /وریبهره

 /مقبوليت

 پايداری

 شکاف
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های  وضعيتبر اساسطول مدت الزم برای استاندارد و سازگار کردن فناوری 

ساز و کارها و . کردنده کوتاه کن کمک کشاورزان شرکتتوان به را ميخاص کشاورز

به شمار ها نهادة مهمی در فرآيند سازگاری تجربيات خود کشاورزان در اصالح فناوری

 ،کنند و در صورت امکانکشاورزان نقش مهمی در اين مرحله از تحقيق ايفا می. رودمي

 .پردازند بهکرد آن ب براي پيشنهاد ارائهآزمايش نظام وبه بايد آنها را تشويق کرد تا 

 

  و ترويج دادننمايش
برای آنکه هر فناوری جديد يا جزئی از يک فناوری مورد قبول کشاورزان واقع شود، 

قابل اعتمادترين وسيله . را نشان داد نظام موجود نسبت بهها  اين فناوریبرتريبايد 

ش در ، و آزمايشود مي کشاورز درگير،که در آن  استتمبرای اثبات اين کار از طريق 

ای يک فرصت عالی برای های مزرعهاين آزمايش. آيددرمياجرا به محيط مزرعه 

فراهم به نحوی قابل اعتماد را مقايسة کارکرد نظام پيشنهادی و عمليات سنتی کشاورز 

 ). ۳شکل (سازد می
 

 های جديد نمايش کارکرد بهبوديافتة نظام-۳شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FAO, 1992 :نبعم        

 /وریبهره

 /مقبوليت

 نظام سنتی نظام جديد پايداری

 شکاف کارکرد
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آزمايش يک روش کشت محصول مثًال کشت به ی که محققان و کشاورزان هنگام

. دهند آن نظام کشت را به جامعة محلی نمايش می،، در واقعپردازندمي )۱۱(راهرويی

 آنکهاول . کندهايی ايجاد میبطاای حداقل به سه طريق ر تحقيق مزرعه،بدين ترتيب

اثر «، ممکن است را نمايش دهدپايايی فناوری ای به روشنی اگر تحقيق مزرعه

 امواج نوآوری از محل تحقيق به خارج از آن ، که از طريق آنآيد به وجود »همسايگی

های منطقه انجام ای در بسياری از محلتحقيق مزرعهاحتماًال از آنجا که . گسترش يابد

وليد  ت،ها از بسياری مراکز گسترش خواهد يافت و بدين ترتيبشود، امواج نوآوریمی

به ) کشاورز به کشاورز(عالوه بر اين، اشاعة افقی . گيردو اشاعة فناوری سرعت می

 .علت يادگيری جانبی احتماًال در هر محل تحقيق روی خواهد داد

کند  را تشويق میهای ترويج و توسعههمکاری با دستگاه ايتحقيق مزرعه  آنکهدوم

خواهد  فرآيند توليد و اشاعة فناوری کمک  به نوبة خود به بهکرد کارآيی کار نيزکه اين

کنندگان در فرآيند های ترويج و توسعه به عنوان شرکا و شرکتدرگيرشدن دستگاه. کرد

اين همچنين، . شودتوليد فناوری به طور مستقيم موجب تماس آنها با کشاورزان می

. کندشنا میآآن هنگام ايجاد در درگيرشدن همچنين آنها را با خصوصيات مهم فناوری 

ها مجبورند منتظر تری است که در آن، دستگاهاين يک گام جلوتر از وضعيت متداول

 .های آزموده شده برای اشاعه در دسترس آنها قرار گيردهای فناوریباشند تا برخی بسته
 را برای مناسب بودن چارچوب نهادی موجودممکن است تم  مرحلة آنکهسوم 

برای مثال، در بيشتر کشورها خدمات ترويج . کاربران بيازمايدتحويل شايستة فناوری به 

عالوه بر . اند و فعاليت جمعی اندکی دارندداری مستقلدر امور زراعی، دامی، و جنگل

در .  بسيار بهتر از آن دوتای ديگر است در امور زراعیدهی دستگاه ترويجاين، سازمان

هر سه زمينة ياد شده که قلمرو اين کشت ها مانند کشت راهرويی، از آنجا بعضی زمينه

ساز و کارهای مناسب در مرحلة توليد فناوری توان به ايجاد گيرد، ميرا در بر مي

ساز و . در فرآيند اشاعة فناوری تلفيق شودهای مختلف تا نقش اين دستگاهپرداخت 
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 ای انواع تحقيق مزرعه

 :اند ازوجود دارد که عبارت تم دو نوع اساسًاAtta-Krah,1992)   ( کراه  ـاز نظر آتا

  آزمايشیتم -۱

 ای  توسعهتم -۲

 ،بنابراين.  بسيار گسترده است،د ممکن است برای آن اجرا شو تمفی کهاهدادامنة 

 ،تم اجرای  زمينةدر. ف را دربرگيرداهدا همة اين تمبعيد است که تنها يک فعاليت 

ف ممکن است ارزيابی اهدااين . ف به روشنی تعريف شونداهداضروری است که 

و يا ارزيابی قابليت اجرا،  يک فناوری اقتصادی  وشناختی، فنی،استعدادهای زيست

در هر حال، بايد بين اين دو گروه .  را شامل شود، و قابليت سازگاری بالقوة آنمقبوليت

های مختلف، غالبًا انواع مختلف هدفابرای دستيابی به . ف فرق روشنی قائل شداهدا

 . مورد نياز استتم فعاليت 

 هنگامی که محقق در تحقيق ايستگاهی به ،دهد نشان می۴طور که شکل همان

  ميزانپردازد، درگيرشدن وی در تحقيق به کالبدی می ـ زيستیشناخت و تحليل

 به انواع  محققبه تدريج که.  کشاورز به حداقل ميزان خود استدرگير شدنحداکثر و 

 اقتصادی در مزرعة کشاورز روی  ـهای اجتماعیديگر تحقيقات به ويژه به ارزشيابی

 . رسدشاورز به حداکثر می کدرمورد و اقله حدب ، اين ميزان درمورد اوآوردمی

  تحميل شده از سوي اهدافهاي بايد محدوديت، تمدر تفسير نتايج انواع مختلف

 . به حساب آوردرا بر نظام موردنظرهای ويژه و روش شناسی
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 ایف تحقيق و سطوح درگيرشدن کشاورز در انواع مختلف تحقيق مزرعهاهدا -۴شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,FAO  1992:منبع

 

 تحليل 

 کالبدیـزيستی
درگيرشدن 

 محقق

 ارزشيابی
اقتصادی ـ اجتماعی  

درگيرشدن 

 کشاورز

 تحقيق ايستگاهی

 تم آزمايشی

  مديريت محققبا -

 کشاورز/حققبا مديريت م -

  مديريت کشاورزبا -  

 تم توسعهای

  اکتشافی-

  ميانی-

  طرح آزمايشی-

  تم آزمايشی-۱
 برای ارزيابی  تماين نوع.  استاي بودهشناخت و انجام تم آزمايشي بيش از تم توسعه

ها يا رفتارهای جايگزين در چارچوب مقياس، فنی، و اقتصادی نظام بزرگاتتحقيق

 کالبدی تعيين  از ارزيابی زيستی ـهدف. شودهای آزمايشی استاندارد انجام میطرح

 ارزيابی اقتصادی  آنچه در کالبدی نظام است، در حالی که ـی زيستیورعملکرد و بهره

موجودی نيروی کار، نقدينگی، و ساير منابع الزم برای تأمين نيازهای شود، دنبال مي
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. گيردمستقيم از ايستگاه تحقيقاتی سرچشمه میبه صورت  آزمايشی تمهای آزمايش

. درود، شباهت فراوان دار به کار مي در تحقيق  ايستگاهی با آنچهساختار و طرح آنها

شود تا درک مؤثر  میبرگزارامکان ساده د حتا ای  آزمايشگری مزرعه،اما به طور کلی

عالوه بر  .آنها را تضمين کندکشاورزان از موضوعات و درگيرشدن و مشارکت هدفمند 

توان  آزمايشی را میتمها، محقق در آزمايش/ بسته به ماهيت درگيرشدن کشاورز،اين

 :بندی کردبه سه نوع طبقه

  مديريت محققباآزمايش  •

 کشاورز/مديريت محققبا  آزمايش •

  مديريت کشاورز باآزمايش •

 

 مديريت محققبا آزمايش 
محقق مسئول . اندهای ايستگاهی بسيار شبيه از نظر ساختار به آزمايشهاآزمايشاين 

 برای چنين .استهدايت و اجرای رفتارها مطابق با طرح و روش منتخب آزمايش 

در صورت (توان از مزرعة کشاورز استفاده کرد، گرچه ممکن است میآزمايشی 

 .اين کار در کرت کشاورز ديگری هم تکرار شود )درخواست
 داشته باشند، که نمايانگر مستأجر/رابطة مالککشاورز و محقق ممکن است يک 

هايی به کار اين روش برای وضعيت.  شدن کشاورز استترين درجة درگيرپايين

در نظر  تم فعاليت نوعيکه محقق يک کرت از زمين کشاورز را برای انجام رود  می

مستقيم ، منافع آنچه در جريان استو چه بسا نقشی ندارد کشاورز  ، که در آنگيردمي

درگيرشدن خود را کشاورز  ممکن است ؛ و بدين ترتيب،نداشته باشداو را نيز در بر 
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.  باشدتماشاچی منفعل کشاورز ممکن است به صورت  شدندر حالت ديگر، درگير

 نقش مستقيمی گونهاما هيچ گذارددر اختيار میخود را  کشاورز زمين نيزدر اين حالت 

  درمستأجر/ با رابطة مالکآن ةتفاوت عمدالبته . رددر مديريت يا عمليات آزمايش ندا

محقق ممکن . شود انجام می زير کشت کشاورزاست که تحقيق در همان قطعهنکته اين 

  در شرفهايعمليات بخصوصی يا بعضی پاسخبراي مشاهدة است گهگاه از کشاورز 

 مديريت با متهای  چنين وضعيتی معموًال در آزمايش. شدن دعوت به عمل آوردنمودار

 .آيدهای موجود کشاورز تلفيق شده پديد میمحقق که با کرت

 

 کشاورز/ مديريت مشترک محققباآزمايش 
 کشاورز و محقق به طور مشترک مسئوليت مديريت و عمليات ها،گونه آزمايشدر اين

 باهايی باشد که تر از آزمايشها بايد ساده اين آزمايشرو، از اين.را بر عهده دارند

 از .، زيرا مستلزم افزايش سطح درگيرشدن کشاورز استشودانجام ميمديريت محقق 

 .دشوز آزمايش تضمين میا درک بهتر کشاورز  است که سادگیرهگذر همين

 ناميد، ) محققبا نظارت(درگيرشدن فعال اصطالح در توان مینقش کشاورز را 

تمام عمليات مديريت آزمايش مستقيم درگير اجرای قسمتی يا طور بهزيرا کشاورز 

 بسيار ايگونهمحقق به و نظارت بر آن را نقش کشاورز تعريف با وجود اين، . است

 قادر نيست ابتکار عمل به خرج دهد، و ، کشاورزبدين ترتيب. رساندبه انجام ميروشن 

 ارچوب کاربردهای رفتار و مقتضيات مديريتدهد که محقق در چچيزی را انجام می

 .ريزی کرده است برنامهوبراي ا
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  مديريت کشاورزباآزمايش 
با مسئوليت کشاورز  تقريبًا تمام عمليات مديريت آزمايش با مديريت کشاورز، تمدر 

های  و تعداد کرتداشته باشدسادگی بيشتری ها بايد آزمايشبنابراين، . شودانجام مي

هاي  آزمايششود تافته گردر نظر حداقل سطح کشاورز در واحد زراعی در مزرعة هر 

 .ان پيچيده نباشدبرای کشاورزموردنظر 

.  است) کشاورزبا نظارت(درگيرشدن فعال  ها در اين آزمايشنقش کشاورز

شود که آزمايش را از آن خود بداند، و اگر بخواهد اصالحاتی در  میمجابکشاورز 

 نظام را شناسايی کند، دارهای مسئلهمديريت نظام در حال آزمايش به عمل آورد و جنبه

 توصيف کرد »تماشاگر فعال« مثابهتوان به را میمحقق  نقش ،در اين فرآيند. آزاد است

ها، و عقايد کشاورز و ها، برداشتها، نگرش بر کارکردها، پاسخمحقق ،و در عين حال

 .کنداي منظم نظارت ميبه گونه آزمايش موردشناختی و فنی نظام  کارکرد زيستنيز

 

 مديريت محقق يا کشاورزبا معيارهای پذيرش آزمايش 
سطح دانش و اعتماد در بارة را  آزمايشی تماجرای يکی از انواع مالحظة اصلی در 

 آنها اطالعات کافی وجود درموردهايی که فناوری. دهدنظر تشکيل مي فناوری مورد

حقق آزموده مو نظارت سطح باالي  مديريت  با آزمايش از طريقًالعمومندارد، 

از  اطالعات کافی دقيق وجود دارد،  درمورد آنهاهايی کهفناوریآزمودن اما . شوند می

. دگير میصورتکشاورز با مديريت کشاورز يا / مديريت محققبا هاييآزمايشطريق 

 مديريت  باکه آزمايشتوان گفت ميدربارة اين سه نوع آزمايش با ديدگاهي نسبي 

  آزمايشدو نوعهدف از انجام آن  در حالی که است،د فناوری  تولي در راستايمحقق

 .فناوری است ديگر تأييد يا نمايش
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 ای تم توسعه-۲
به خود جلب کرده   راتوجه کمتری نسبت به نوع آزمايشی آن تماين نوع فعاليت 

 شود،معرفي ميهای بخصوصی در محيط کشاورز  نظام-۱:  آن است که مستلزم؛ واست

ای در  توسعهتم. مورد ارزيابي قرار گيرد کشاورزان نزدت اجرا و مقبوليت نظام  قابلي-۲

آن استنباط از از انجام  منظور اصلی ، وکند ترويج عمل میارچوب همکاری تحقيق ـچ

در اين نوع . استنها در ناحية هدف کارگيری آ آزمايش برای بهآمده ازدست بهنتايج

را به دقت سازگار و   ترويج گستردة فناوری، آنشود که قبل ازتالش میتحقيق، 

ای، کشاورزاِن نواحی  توسعهتماز طريق فرآيند . ساختارهای حمايتی الزم را تعيين کنند

 نظام درمديريت آنها بر گيرند، و هدف به تدريج در معرض فناوری جديد قرار می

 .شناسايي شوندهای مشکل و موضوعات قابل تحقيق شود تا حوزهنظارت میموجود 

شناسی ترويج برای معرفی مفاهيم يا نظام و توسعة ای از فنون و روشتوسعهتم 

ای درگيرشدن مشترک محققان،  توسعهتم دليل، همينبه . کندآگاهی کشاورز استفاده می

 .طلبدرا مي و مروجان ،کشاورزان

 خود  آنرا ازيابد که آن آزمايش درگيرشدن کشاورزان به تدريج تا جايی تحول می

گونه  ايندر. ندنرا مطابق مقتضيات خود اصالح و تنظيم ک  که آنمختارندد، و نبدان

های فنی های کارکرد لزومًا عملکرد محصول يا ساير معرفمدار، شاخصتحقيق  توسعه

 تمدر ين نکته مهم است که دتوجه ب. نيست، بلکه سطح عالقه و پذيرش کشاورز است

 و يو درست با همين اهميت، سازگار( کشاورز از سويناوری پذيرش ف ،ایتوسعه

  تمدو نمونه از. رودبه شمار ميابزاری بسيار مهم برای تأييد ) دستکاری فناوری

 راه  ـ ك کانگ، رينولدز، و آتاهايبه استناد گزارشاز نيجريه، که  ایتوسعه

, 1990) Kang, Reynolds, and Atta-Krah( دة اين رويکرد را ، فاي است شدهتهيه

 :دهدنشان می
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 اولنة نمو
، قابليت اجرا، و مقبوليت اجتماعی کشت راهرويی در جنوب غربی تناسب

 ای نشان داده شده استای توسعهنيجريه از طريق فرآيند تحقيق مزرعه

(Okali and Sumberg, 1985; Atta-Krah and Francis, 1987) . نظارتاين فرآيند 

و بر مشاهدات شود را شامل ميکشاورز از سوي ت و کاربرد فناوری  مديري برواقعی

متکی   تجزيه و تحليل پذيرشنيزکشاورز پيرامون ابتکار، مديريت، و کاربرد نظام، و 

های راهرويی داير  در محل پروژه، کشت۱۹۸۴ کشاورزی که در سال ۶۰از . است

 کشاورز گسترش يافت ۲۰۰ کردند، اين نظام کشت به چهار روستای مجاور با بيش از

 .پرداختند به کشت راهرويی  همگيکه

 

 نمونة دوم
 کشت آمد، محدوديتبه اجرا درميدر جنوب شرقی نيجريه، جايی که پروژة مشابهی 

و منشاء اين يافته تعدادی از عوامل مربوط به خاک، .  ارزيابی شده بود ناچيزراهرويی

خيزی اندک خاک با سطوح  از حاصل اند که عبارتاجتماعی و نهادی بودعوامل 

های چوبی آزمايش شده با الگوی کشت موجود و اسيديتة باال، عدم سازگاری گونه

داری زمين گيری در خانوار، و قواعد اجارهعمليات تناوب، تقسيم کار و فرآيند تصميم

 . Atta-Krah, 1989).(Francis andو درخت 

 

 ایسه مرحله در تم توسعه

 :اند ازای وجود دارد که عبارت توسعهتمدر فرآيند سه مرحله 

 مرحلة اکتشافی، -

 مرحلة ميانی، -
 .)۱۲(مرحلة طرح آزمايشی -

 



 ۷۷ ها و کارکردهاويژگي: ايتحقيق مزرعه
 

 مرحلة اکتشافی
ای است که يک نظام يا مفهوم جديد مانند پرورش ماهی در مرحلة اکتشافی مرحله

ورزان  به کشاکاراين . شوداستخر يا کشت به روش راهرويی به يک اجتماع معرفی می

.  به دست آورند موردنظردهد که تصويری دقيق و درکی عملی از نظام می آن راامکان

اين مرحله با شناسايی .  هدف مرحلة اکتشافی به نمايش گذاشتن است،بدين ترتيب

در .  را روی زمين پياده کنند موردنظرشود تا نظامافراد کشاورز در اجتماع شروع می

 زيرا درک کشاورزان از نظام تقريبًا ،قان بسيار زياد است محق شدن درگير،اين مرحله

ها انتخاب از کشاورزان برای اين آزمايش)  نفر۵ تا ۱(تنها معدودی . صفر است

 .ديستن واحد نيي لزومًا از روستا، کهشوند می

 
 مرحلة ميانی

در . دشو شروع میهای اکتشافی و آغاز مديريت نظاممرحلة ميانی پس از استقرار آزمايش

 کشاورز در  آن است کهمستلزماين مرحله اين مرحله نيز هدف، فرد کشاورز است اما 

های کننده در آزمايشکشاورزان شرکت. بيشتر درگير شود هااستقرار و مديريت آزمايش

) نمايشی( زيرا وجود واحدهای اکتشافی ،تری از نظام خواهند داشتميانی درک روشن

تعداد . کند ساختار و استعداد نظام فراهم میي مربوط بهاهيک بعد بصری برای بحث

های برابر تعداد آنها در آزمايش ۵ تا ۳ممکن است  در اين مرحله کنندهشرکتکشاورزان 

 .شود بر مبنای دسترسی به منابع تعيين میآنهاتعداد دقيق البته معموًال . اکتشافی باشد

 
 مرحلة طرح آزمايشی

در کافي درک و قابليت کشاورزان به شد و  ای ميانی اجراه از اينکه آزمايشپس

  محققان از درگير،همرحلدر اين . شود، مرحلة طرح آزمايشی شروع میندمديريت رسيد
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 جامعة محلی و فراهم کردن اختيارفناوری در دادن  هدف اصلی طرح آزمايشی، قرار

بياني به . است کشاورزان آن نزد، قابليت اجرا، و مقبوليت ناسبتامکان ارزيابی 

 :کندف زير را دنبال میاهدا طرح آزمايشی هرتر،  روشن

 در پذيرش فناوری جديد، کشاورزان و جامعة محلی منافعارزشيابی  •

  پذيرش سريع فناوری،درتماعی های نهادی و اجارزيابی نيازمندي •

 از سويها و مسائل قابل تحقيق در پذيرش فناوری شناسايی محدوديت •

  وافراد کشاورز در جامعة محلی،
 .طراحی مجدد طرح توليد الزم برای اجرا در سطح گسترده •

. در اثنای مرحلة طرح آزمايشی، تمرکز بر جامعة محلی است تا بر افراد کشاورز

های آزمايشی های زراعی و مديريت کرتکننده مسئول تمام فعاليتکشاورزان شرکت

 مروجان، که در مراحل اوليه به  شدندر مرحلة طرح آزمايشی، درگير. روندبه شمار مي

بط ار به صورت  مأمور ترويج؛ ورسد است، به حد اکثر می بودهميزان کمتری مورد نياز

 .کندنقش اصلي را ايفا ميبين کشاورز و محقق 
 

 های مرکبای برای فناوریاهميت تم توسعه

 که بايد شود تعيين ميهايی بر اساس ماهيت فناوریياد شده تماهميت نسبی دو نوع 

را از  سه نوع مختلف فناوری توان ميبرای اين منظور،). ۵شکل (آزمايش شوند 

 : شناختباز يکديگر

 ،) محصول خاصاز قبيل کود شيميايی، يک رقم( )۱۳(»جزئیفناوری تک« •

مانند بذور اصالح شده، (، شامل چندين جزء مستقل )۱۴(»ایفناوری بسته« •

 ، و)هاکود شيميايی، و علفکش

 .)ازقبيل کشت راهرويی(، مشتمل بر چندين جزِء در حال تعامل )۱۵(»فناوری مرکب« •
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پذيری مديريتی و ، انعطافها و پيچيدگی مديريتها از نظر نهادهاين فناوری

. نتايج آنها با يکديگر تفاوت دارند از نظر دورة انتظار برای ظاهر شدن نيزلياتی، و عم

پذيری  با اندکی انعطافتوان مي و،جزئی کمترين پيچيدگی را دارندهای تکفناوری

، همچنين.  به آساني به مديريت آنها پرداختهای عملياتی پيشنهادیمورد نياز در برنامه

برای مثال، نتايج يک آزمايش کودی را .  استها کوتاهآن پاسخ ايشنم برای زمان انتظار

 .حتي زودتر مشاهده کردتوان در يک فصل رويش محصول يا مي

 درست عکس اين حالت را دارند وهای مرکب، مانند کشت راهرويی، فناوری

 ها، اين فناوريهمچنين. گيرند زيرا چند جزء در حال تعامل را در بر می،ترندپيچيده

جايگزين امکان تحقق اهداف  تا طلبند را ميپذيری مديريتنعطافادرجات باالتری از 

بسا براي مشاهدة  چه ودارند؛ ماهيت درازمدت هاي مرکبفناوريمعموًال .  شودفراهم

اين عوامل رو، وجود از اين. را سپري کرد نسبتًا طوالنی ي دورة انتظارنتايج آنها، بايد

ای بين های بستهفناوری. ای بسيار دشوارتر می سازد مرکب را وظيفههای با فناوریتم

 . گيرند و مرکب قرار میجزئيتکهای فناوری
 

 ط بين تحقيق و ترويجابتراتأثير تم بر 

های تحقيق و ترويج کشاورزی بايکديگر و با ط ضعيف يا شکاف بين دستگاهابترا

. شده است شناختهيحال توسعه مشکلکشاورزان به ويژه در کشورهای به اصطالح در 

 آن است که اين دو دستگاه مهم نظام اطالعات کشاورزی تميک تأثير جانبی کاربرد 

در . تر و نزديک با هم به کشاورزان خدمت کننديابند که در تعامل فعالفرصت می

ش آراي. ط اين دو دستگاه ممکن است تا همپوشانی آنها نيز پيش رودابترا ،برخی موارد

 مراحل مختلف ، و همچنينهاطابتراهای ساده و پيچيده، تحول مناسب برای فناوری

 .  نشان داده شده است۷ و ،۶، ۵های تحقيق به ترتيب در شکل

بط بين تحقيق و ترويج ا رمثابهبه تم جزئی نقش های تکهنگام پرداختن به فناوری

 و اگر نتايج اوليه ؛شودرعت آشکار می به سهاگونه فناوریاثرات اين. تر استبسيار ساده
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 ط بين تحقيق و ترويجابتره ا نظری اجمالی ب-۵شکل 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 . و ترويج در کشورهای در حال توسعه وجود داردنمايشگر شکافی است که بين تحقيق) الف(
های ساده از قبيل کاربرد کود که برای فناوری استترويج /تحقيق  تنگاتنگطابارتنمايشگر ) ب(

 .شيميايی توصيه شده است
نمايشگر مرحلة همپوشانی بين تحقيق و ترويج است که در آن) ج(

 مرحلة همپوشانی

 شکاف تحقيق ترويج

 تحقيق تحقيق

 ترويج تحقيق

)ب(  

)ج(  

)الف(  

تم   دو واحد در يک فعاليتهر ،
 .های مرکب از قبيل کشت راهرويی پيشنهاد شده استکنند، که برای فناوریمل می ع توأمانای توسعه
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 جزئیهای تک فناوری ويژةهای بين مراحل تحقيق و ترويج کشاورزیطابترا منظرة سنتی -۶شکل 
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 به تمبرای آنکه . تر استهای مرکب پيچيدهترويج در مورد فناوری/ط تحقيقابترا

 

  

 تحقيق

 سازگاری کاربردی بنيادی

 کشاورز ترويج

نظارت  تا جايی که  ـدرگيرشدن کشاورزانبايد پذيرش و ترويج گسترده منجر شود،

با توجه به پيچيدگی، .  توسعه يابدآنهاست ـ آزمايش در اختيار موردمديريت بر نظام 

های فناوریدرمورد  انتظار درازمدت برای آشکارشدن منافع، دورةپذيری، و انعطاف

 . گيردای مورد بررسی قرار  توسعهتم هر سه مرحلة  بايدزيمرکب ن
ای ممکن است هم با توسعه تم ،نشان داده شده است ۷همان طور که در شکل 

يک . ط پيدا کندابترا و هم البته با ترويج ،تحقيق  ايستگاهی،  هم با تحقيق  آزمايشی
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 های مرکببرای فناوری ای و ساير مراحل تحقيق و ترويج رابطة بين تم توسعه-۷شکل 
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 احتمال اوری فندرمورد

يستگاهیتحقيق ا  

 تم آزمايشی 

ای تم توسعه  

 ترويج 

 بين تحقيق و ترويج از )۱۶( فصل مشترکآنکههای مرکب،

های نتايج آزمايش.  است آزمايشیتم بيش از ،ای فراهم شودتوسعهتم طريق رويکرد 

مؤثر ) يعنی مرحلة پروژة آزمايشی(ای توسعهتم آزمايشی در مراحل بعد فرآيند تم 

ای اين فرآيند ر طول مرحلة توسعهدرگيرشدن مستقيم کارگزاران ترويج د. خواهد بود

هاي  مسائل و فرصت، لحاظ شدندرگيرشدن محققبا در ضمن، . را تسهيل خواهد کرد

تر نظام  کشاورز در توسعة بيشتر و تنظيم دقيقيها و سازگاردر نتيجة تعديلپديد آمده 

 .تضمين خواهد شد
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 بستن قرارداد 

 و کشاورز يا دامدار در قالب ، مروج همکاری بين محقق،گام نخست در آغازدر عمل، 

اين همکاری در گلپايگان از طريق انعقاد يک . است انجام يک توافق مشخص تم

) کشاورز(قرارداد حقوقی بين ايستگاه تحقيقات دامپروری اين شهرستان و دامدار 

 تعهداتی نسبت به ديگری طرفدو  هر يک از ، اين قرارداداساسبر . گيردصورت می

شاورز متعهد است که در مدت معين، مزرعه يا واحد دامداری خود را با تعداد ک. ددار

 محقق يا ايستگاه تحقيقات ؛ وهای تعيين شده در اختيار طرح قرار دهدمعينی از دام

دامدار انجام /های مرتبط با تحقيق خود را در واحد زراعی کشاورزتواند آزمايشمی

شود که هر گونه خسارت احتمالی به اموال، تلفات ايستگاه تحقيقات نيز متعهد می. دهد

 برای تشويق کشاورزان به ،همچنين. کندها يا به مزرعة کشاورز را پرداخت دام

 از ای جو يا سبوس يارانه مانند انگيزشیييهاهمکاری با ايستگاه تحقيقات، مشوق

  .گيردقرار مي کشاورز در اختيار ايستگاه سوي

 از چند ماه، امکان دارد و ،متفاوت استمدت قرارداد  ،ت طرحبسته به نوع و ماهي 

های آن ايستگاه تا سه در مورد طرح(به طور مثال برای طرح پرواربندی، تا چند سال 

 از جمله هاي قراردادو نوع تعهدات طرفبديهی است مشخصات . طول بکشد) سال

 و محيط ،کشاورزانهايی به نوع طرح، شرايط پرداخت يا عدم پرداخت چنين مشوق

ای عمومی با حضور کشاورزان و نتايج طرح نيز طی جلسه. داردي بستگمورد نظر 

 .شود شرح داده میهامند برای آنهروستاييان عالق

 

 معايب تم مزايا و

 واحد ميدان اين تحقيق. برشمردتوان مزايا و معايبی را ای میبرای تحقيق مزرعه

 )۱۷(ةطراخم ،ای ندارد و از اين نظررای دامدار هزينه تحقيق بدامدارِي کشاورز است؛

از آنجا که اين تحقيق از امکانات مزرعه و واحد .  نيستکارقابل توجهی هم در 



 عليرضا کاشاني ۸۴
 
 

) ۱۸(کاربردیپژوهش از نوع در بيشتر موارد، مزايای ديگر اين تحقيق  آن است که از 

همان مزرعة ست و پس از پايان تحقيق، معموًال بدون تحميل هزينة قابل توجهی، در ا

ندارد؛ معموًال نياز  آزمايشگاهی نوين به تجهيزات ؛کشاورز قابل پياده شدن است

 و معموًال برای کشاورز قابل ؛را ندارد) ۱۹(زودبازده است، و پيچيدگی تحقيق  بنيادی

از آنجا که اين تحقيق در مزرعة يک کشاورز معمولی و در همسايگی ساير . فهم است

 نتايج آن به رو، ممکن است آنهاست و از اينشود، در معرض ديدکشاورزان انجام می

تر  کار ترويج هم آسان، بدين ترتيب؛سرعت مورد قبول ديگر کشاورزان قرار گيرد

آيد؛ افزون بر آموزش مستمر نيز برای کشاورز مخاطب به حساب می، و نوعي شود می

فرصت بيشتر و بهتری محققان  زنان خانوار برای يادگيری و انتقال مسائل خود به آن،

يابند که چه تحقيقی برای کدام کشاورزان مناسب  محققان به خوبی درمی؛کنندپيدا می

 .است تر و برای چه کسانی نامناسبو قابل قبول

برای جلب مشارکت فعال کشاورز در تحقيق و  توانمیرا اين تحقيق همچنين، 

 تشخيص مشارکتی و ،بدين ترتيب.  فرصتي مغتنم دانستآزمايشگری در مزرعة خود

 بيشتر مورد توجه قرار  در تمتوان را می)۲۰(های ارزيابی مشارکتی روستايیکاربرد شيوه
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رود اين رويکرد  آن است که انتظار میتم در مورد معايب ي از نکات قابل تأمليک

پا متمرکز شود اما مواردی هست که عکس اين پژوهشی به راحتی بر کشاورزان خرده

های اصلی که از مروری تازه بر  يکی از يافته،به طور مثال. دهدفرض را نشان می

 اين بود که در ،پا در نه کشور به دست آمداورزان خردهای برای کشهای مزرعهپژوهش

 کردندميکار ن از نزديک منبعمقياس و کمبا کشاورزان کوچکاغلب  ،سطح ميدانی

(Biggs,1989)  .  زمينة نهادی و «دادن به  بهاکمکاستي  علت اين ،همان منبعدر

 ).۷۳، ص ۱۳۷۶بيگز و فارينگتون، ( است  شده ذکر»هاسياست

 کامل بر موضوع نظارتمحقق : توان اين گونه بيان کرد را میتم  مهم معايبرديگ

 امکان شته باشد، به ويژه هنگامی که وي در مزرعة کشاورز حضور ندا؛تحقيق ندارد

 دقت ، ممکن استاز اين رو. مداخلة خودسرانة کشاورز در مراحل تحقيق وجود دارد

 ، محققاز نظر. های آزمايشی کاهش يابدگاههای ايستای نسبت به دادههای مزرعهداده

بدون نياز به مراجعه به  و در ايستگاه تحقيقاتپژوهش موردنظر تر آن است که راحت

تر آن است که بدون آنکه نياز باشد در  و برای کشاورز نيز راحتشود؛کشاورز انجام 

 در ايستگاه تحقيق. ای قرار گيرد، کار عادی خود را انجام دهدخدمت تحقيق مزرعه
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 گيری و پيشنهادهانتيجه

توان بسياری از نقاط ضعف و عواملی را ای میهمان طور که بيان شد، با تحقيق مزرعه

 خنثی و تبديل به فرصت ،شوندهای تحقيق و ترويج میکه باعث عدم پذيرش توصيه

عة خود که  در مزری متوجه او شود، بدون آنکه زيان، کشاورزاين نوع تحقيقدر . کرد

 به نيک فرصت آموزشي رايگا، استهمة شرايط آن برای وی شناخته شده و مأنوس 

امکان سطحی از  و شود،مي تا حدی در تحقيق درگير ، همچنينآورد؛دست مي

ه ها را هم بر عهدی که حتی ممکن است مديريت آزمايشاگونه به،ديابمشارکت را می

ها، نيازها و امکانات کشاورز، شرايط زمين وی ژگیای با شناخت وي تحقيق مزرعه.گيرد

 در اختيار کشاورزان  را مناسبهاييها يا نوآوریرايط محيط، پيامو باالخره توجه به ش

شود که محققان و ای موجب می تحقيق مزرعه،عالوه بر اين. دهدربط قرار میذي

 ارتباط تحقيق و ،چنين همربط بيشتر آشنا شوند؛مروجان با شرايط خاص کشاورزان ذي

  است تبعیيأثيرشود؛ که هرچند، تتر  ثمربخش،تر و در نتيجهتر و منطقیترويج فعال

هرچه از تحقيق ايستگاهی به . آيدبه شمار مي  در خور اهميت اين نوع تحقيقدراما 

تجزيه و ، از رويممیپيش ای  به سمت تحقيق توسعهآنسمت تحقيق آزمايشی و از 

 ـ های اجتماعیتجزيه و تحليل به تدريج کالبدی کاسته و ـ وع زيستین يهاتحليل

همزمان با آن و با همان ترتيب، درگير شدن محقق نيز به . شودپديدار مياقتصادی 

يک راه برای تمرکز بر مسائل . شودتدريج کمتر و امکان درگير شدن کشاورز بيشتر می

 . ای استپا همين تحقيق مزرعهو مشکالت و نيازهای آموزشی کشاورزان خرده
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 تحقيق بنيادی، مراحل تحقيقات شدنشود که در کشور، به منظور اجرايی توصيه می

ای انجام شود تا از  به صورت تحقيق مزرعه در حد امکانکاربردی و سازگاری مربوط

 ه، ثبت و ضبط شدتم زمينة تجارب داخلی در ؛مزايای آن حداکثر استفاده به عمل آيد

 تا ديگران هم بتوانند از تجارب مثبت و منفی شود صورت مکتوب درآيد و منتشر به

پا در  کشاورزان بزرگ و خردهميانبه منظور کاهش نابرابری .  کنندبرداريبهرهمشابه 

پا ای در مزارع کشاورزان خرده بهتر است تحقيق مزرعه، از نتايج تحقيقاتيمندبهره

 انجام تحقيق در مزرعة براينگيزه در محققان و مروجان  ايجاد ابه منظور. انجام شود

.  شود نظر گرفتههايی در بهتر است مشوق،پاکشاورزان به ويژه کشاورزان خرده

 نيزها و مزايا و ، آموزش و توجيه محققان نسبت به ويژگیراستا گام در اين نخستين

 . استتمهای محدوديت
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