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 چکیده

و  وهشگرانپژمد نظرمتخصصان و از یک سو  ست که هموارهایکی از بایدهای توسعه در کشاورزیوری افناز  گیریبهره

ه نوبه خود اهمیت بنیز  آنبه کاربران  هاوریافناست. شیوه انتقال بوده تولیدکنندگانمورد توجه از سوی دیگر کاربران و 

ای در توسعه جانبهتنها تخصص دو  ،اما مکمل هم هستند ،دو مقوله آموزشی جداکه ترویج و آموزش کشاورزی . دارد زیادی

های وریانشر فن های آموزشی و ارتباطی و درک و کاربردوریااز فن گیریبهرهمنابع انسانی کشاورزی هستند که هر یک با 

 یهایورانفوضع موجود  بررسی یدر پ پژوهش ینا. کندمی، به عنوان محرک و موتور توسعه بخش کشاورزی فعالیت تولیدی

 یروش، اسناد گاهیدو از د یواکاوی ،از نظر هدفو است  یفیک یدمانداز گیری بهرهبا  یو آموزش کشاورز یجترو بوم سازگار

ر گروه کانونی دهای تخصصی نشست در پژوهشی هایافتهها و دستاورد .اجرا شده است یاز گروه کانون یریگبا بهرهکه  ستا

بندی، جمع فشرده سازی،پاالیش، )شاخه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم(  پژوهش

 18 دست کم ند کهدها نشان دابررسیشدند.  هئاراهای نوین تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی وریافنو در قالب  واکاوی

 زمانی به خوبی به 4«ینترنت اشیاا»وری افنها آنترین پیشرفتهاند که شدهمعرفی در جهان  وری یا مدل ترویجی تا کنونافن

های با آموزهزان کشاورتا گیر شده باشد فرابه خوبی  6نهاده کمینهوکشاورزی  5مدل ترویج کشاورزی دقیق که خواهد آمدکار 

  کنند.عملها آندرک و به  به طور کاملرا  وری اینترنت اشیاافن ،ترویجی
 

  .وری ترویجافنوری آموزش کشاورزی، افن ،اینترنت اشیا، ترویج کشاورزی دقیق: یکلیدی هاواژه
 

 مقدمه

از یک سو و  پژوهشگرانمتخصصان و مورد توجه ست که همواره اتوسعه در کشاورزیوری یکی از بایدهای ااستفاده از فن

وری نیز به نوبه خود ان فنها به کاربراها شیوه انتقال آنوریایگر بوده است. افزون بر این فنداز سوی  تولیدکنندگانکاربران و 

اند که فراهم ساختهرزی کشاوبار برای زیان یهایپیامدند ها پیش از آنکه سودمند باشوریااز فنبرخی  اما  ،دارداهمیت باالیی 

سازگاری  ،رزیروست که در ترویج و آموزش کشاواین. از است کردنشور قابل اشارههای پر شمار آن در جای جای کنمونه

 .استمورد توجه  بسیارورانه انوآوری فن
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استاد و ، دانشگاه اهوازاستاد ، یرازدانشگاه شاستاد ، یو آموزش کشاورز یجترو یقات،سازمان تحق پژوهش استاداستاد دانشگاه تهران،  به ترتیب، -3
 .دانشگاه تهران یاردانش

4. Internet of things                            5. Precise agriculture extension                          6. Low input sustainable agriculture 
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ک سو و یفن و جامعه از  هتلفیق فن و عمل و رابطهای فنی به بخشخوشبختانه دربخش کشاورزی ضمن توجه به زیر 

رویج و آموزش ت. استی شدهدقیقتوجه  ،هاورینابرای کاربردی کردن اقتصادی ف مروجاناز فن گرایان زیر نظر  گیریبهره

های وریارین فنترفتههای کشاورزی همراه با پیشبخشزیر  هدر هم راهگشاهای تولیدی وریامنظور از فناینکشاورزی برای 

رو در . از ایننندکتر نزدیکبیشتر به توسعه  چهکنند تا کشاورزان و کشاورزی کشور را هر میاطالعاتی و ارتباطی استفاده 

انتقال و اورزی کش هایتولیدسازگار فنی در بومهای نوین وریابه نقش ترویج و آموزش در توسعه کشاورزی و فن مقالهاین 

 .استپرداخته شدهبه بخش تولید ها آن

ش کشاورزی ترویج و آموزشود. اشارهنخست باید به ماهیت ترویج و آموزش کشاورزی  ،های ترویجیوریابرای طرح فن

کشاورزی  ارآمد درتوسعه منابع انسانی و نیروی فعال و کدر ای اما مکمل هم، تنها تخصص دو جانبه ،جداآموزشی  هدو مقول

های تولیدی وریافناز یک سو و درک و کاربرد و نشر  های آموزشی و ارتباطیوریااستفاده از فنهستند که هر یک با  کشور

های شآموزکنند. ترویج کشاورزی در قالب میفعالیت بخش کشاورزی  هاز سوی دیگر، به عنوان محرک و موتور توسع

گذاری تاثیرها و نآ ایحرفه و های فنیمشکلسازگار به کشاورزان و رفع بومهای عملی وریارسمی برای انتقال عمودی فنغیر

علمی و فنی  وری برای تربیت نیرویاهای رسمی و انتقال افقی فنآموزشبر روند مثبت تولید و آموزش کشاورزی درقالب 

کنند. یکی فاده میاستوری افناز هر دو مورد از دو سو ، بنابراین .بخش ترویج کشاورزیبه ویژه زیر مورد نیاز بخش کشاورزی

در ترویج  «وریافنانتقال عمودی »)برای بهبود کمی و کیفی تولید یا  پژوهشیهای قابل استفاده و کارآمد یافتهاز سوی 

در آموزش  «وریافنانتقال افقی »های درون سازمانی یا آموزشهای علمی در یافتهکشاورزی و استفاده از دانش روز و 

 سازی یادگیری. آسانهای ارتباطی و اطالعاتی و آموزشی برای وریافنکشاورزی ( و دیگری از 

 عامل توسعه تظار داشت که این دوتوان اننمیها، آنی حاصل از هاوریافن، آموزش و پژوهشبا توجه به رشد دایمی 

کننده، مصرفه و کنندتولیدهای نوین استفاده نکنند بلکه بر عکس، خواست و نیاز جامعه، اعم از وریافنبخش کشاورزی از 

نمند سازی کشاورزان های ارتباطی و اطالعاتی برای آگاه سازی و تواوریافنکند که ترویج کشاورزی روز به روز از میایجاب 

ها آنو از  شوند های آموزشی آشناوریافنکشاورزی با برترین که آموزشگران  دطلبمیها نسلاستفاده کند و رشد و توسعه 

با پیشرفت دانش  مل در این زمینه این است کهأو قابل ت مهمبسیار  هنکت اما ،های رسمی کشاورزی استفاده کنندآموزشدر 

است که در اصطالح ن سریع و شتابا ،هاوریافنگونی اگونقدر رشد و آن ،های آنوتغییر دایمی تقاضای جامعه برای تامین نیاز

به سرعت وری افن ونو در علم  هواژ ،رواز این. «نباشد ود ممکن است فردا دیگر نوشمی چه امروز نو تلقیآن» بیان شده که

رشد مترادف  و. نوآوری استرشد در حال لحظه به لحظه ، های کارآمدتر و با بازده بهتروریافنشود و نیاز به میکهنه 

  د.شونتوسعه موجب  پایاندر  تایکدیگرند 

ها دارند. سازمانگیری آینده شکلها و انتقال نوآوری نقش حیاتی در نوآوریاقتصاددانان در حد وسیعی بر این باورند که 

که سودآور باشند شود میمنجر ای سازمان سرمایههای ارزشروش، و دیگر دانشبه جنبش دانش، مهارت، وری افنواژه انتقال 

کارکرد  برایهای اساسی عنوان یکی از فرایندبه به درستی  (41)  1کهن که مانسفیلداست ای وری واژهافن. واژه انتقال (17)

ها، نوآوریدراین دیدگاه چنان که دیده می شود تفکر اقتصادی صرف بر . تعریف کرده است هاهادارها و سازماناقتصادی 

ها با محک سودمندی اقتصادی سنجیده وریافن هشود هممیموجب  که در نتیجهها چیره است وریافنها و انتقال فنآوری

ی هاوریافنباید  کهدرحالی .راستا نیستهم، راهبرد، سیاست و راهکارهای ترویج و آموزش کشاورزی هبا فلسف و اینشوند 

 
1. Mansfield 
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که با این نگاه  اینبه شرط  ،سودمندی شوند وجبم نگهداری، بازار رسانی و مصرفری، تولید، تبدیل، فرآووری افنانتقال 

 .شودن پایدارینا موجب

داستان بسیار ارزنده و جالبی با نگارش  درسال پیش،  717، یعنی (خورشیدی 683)قمری  726ترویج کشاورزی از سال 

کتاب ارشاد الزراعه توسط ابوالقاسم یوسف ابونصری هروی در ایران شکل گرفت و از آن زمان به بعد روز به روز اهمیت و 

ها به ویژه وریافن هگستره بیشتری یافت و در واقع جزیی از فرهنگ کشاورزی کشورمان شد. با پیشرفت علوم و گسترش دامن

وقت  مهورتصویب شد و به امضای ویلسون رییس ج امریکا کنگرهقانونی در  در 1914های جدید، این نظام در سال وریافن

های یافتهکشاورزی وظیفه داشتند که غیر از آموزش عده ای از جوانان  پژوهشی هایها و موسسدانشکدهامریکا رسید و 

یکی موفقیت ترویج در افزایش چشمگیر  ،. از آن پس به دو دلیل(6) عالقمندان جامعه بگذارند دیگرعلمی را نیز در اختیار 

جهان از جمله  هایدیگر منطقهبه  رایجبه شکل  جهانیدیده از جنگ دومآسیبهای کشاورزی و دیگری نیاز کشورهای تولید

مهم برای  هزیر کشاورزی وقت در ایران سه وظیفدکتر منوچهر مقبل و 1328ایران صادرشد. این درحالی بود که در سال 

و حمایت. این طرح در همان زمان به  پژوهشعبارت بودند از آموزش، که بود وزارت کشاورزی تعیین و برای اجرا ابالغ کرده

ری ترومن در ایران و ه 4فعال در پی نفوذ اصل  یشد. بعدها تشکیالت اداری ترویج به عنوان زیربخشنام طرح مقبل معروف

رسمی و اداری ترویج و آموزش  هایلتشکگرفت و روز به روز تقویت شد. شکلهای جهان به ویژه در خاورمیانه کشور دیگر

در مامازان ورامین به وزارت کشاورزی ابالغ شد و آموزش کشاورزی در  4های اصل برنامهکشاورزی بعد از به ثمر رسیدن 

در سراسر  به تدریج در ایران قوام یافت و 1354های کشاورزی با تصویب قانون در سال هنرستان ها ودبیرستان همحدود

 آمده است. 1 شکلکشور در  نمای توسعه ترویج و آموزش کشاورزیگام (.5) کشور گسترده شد

روستاهای کشور نفوذ کرد و به آموزش  بیشترهمپای آموزش کشاورزی در  ،ترویج کشاورزی نیز در سازمان ترویج 

کردن مشموالن  های کشاورزی پرداخت. حتی بعد از انقالب سفید با موظفوری های موثر در تولیداکشاورزان و انتقال فن

شدند تا ضمن کمک به توزیع ها اعزام میکشاورزی در طرح سپاه ترویج کشاورزی به دورترین روستا هآموختپسر دانش

، سپاه ترویج منحل شد و اری رسانند. پس از انقالب اسالمیتولید ی های به کشاورزان در رفع مشکل ،کشاورزی هاینهاده

که ترویج کشاورزی در جهان از ایران چون بر خالف این ،یافتدامنه فعالیت ترویج و آموزش کشاورزی به شدت کاهش

و دانستند ترویج را نمی هاما نسل جوان آن زمان عقب ،تاریخی ملموسی هم وجود داشت هایسرچشمه گرفته بود و مستند

کشاورزی کشور را کند کردند  هبرای امریکا ستیزی، حرکت این موتور توسع ها. آندانستندیک طرح امریکایی می تنهاآن را 

یج داشتند و همت سازی تروبا اقبالی که دانشگاهیان نسبت به بومی اما ،تا جایی که به مرز حذف از وزارت کشاورزی رسید

ای مشاوره اتت هزار جوانی که در دفترهای خدمحدود هش شد،طرح نظام نوین ترویج کشاورزی  هتهیای که در ارزنده

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به استخدام  آخردر به استخدام این عده، نمایندگان و تاکید کشاورزی مشغول به کار بودند 

  .رویج کشاورزی شدتنظام نوین مین نیروی انسانی أها و تآن

برداران از منابع استفاده بهینه بهره طرح نظام نوین ترویج کشاورزی که با هدف های زیر به مرحله اجرا در آمددر این 

فعالیت  برایشده، بسترسازی  های توصیهفاده کارآمد از فناوریبرداران در استهای کشاورزی، حمایت بهرهپایه و نهاده

های فنی گیری از آخرین توصیهها و در کل تقویت مدیریت پایدار فنی و اجتماعی با بهرهمشارکتی و توسعه و تقویت تشکل

 قرار گرفته است. مورد توجههای تولیدی نیز و کاربردی در پهنه
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 (2)سیر دگرگونی ترویج در وزارت کشاورزی نمای گام -1شکل
 

های تولیدی با تعریف پهنه برای هر کارشناس مستقر در مرکز جهاد پاسخگویی به مشکالت کشاورزان در عرصه -الف

 .کشاورزی دهستان

 .ایجاد شبکه مدیریت دانش راهبه کشاورزان مستقر در هر پهنه تولیدی از  پژوهشیهای انتقال دانش فنی و یافته -ب

 .به کشاورزان خدمتدولتی و غیردولتی در ارائه  هایعاملگیری از جمیع  انسجام سازمانی و بهره -پ

 ، اجرا، ترویج( با تولیدکنندگانپژوهشساماندهی و تجهیز مرکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان نقطه ارتباطی بخش ) -ت

(2.) 

به دانش  سودبراندسترسی  عملیاتی کردن نظام مدیریت دانش و اطالعات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور

 محورهای از دیگر یکی کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون 22 ماده «ج» بند بر اساس موضوع پژوهشیهای فنی و یافته

و حتی کشاورزان توان دسترسی  پژوهشگراناصلی نظام نوین ترویج است که بر اساس آن تمامی کارشناسان بخش کشاورزی، 

 به دانش بخش کشاورزی و سایر اطالعات مورد نیاز را خواهند داشت. 

اجازه نمی دهد چنین طرحی حتی اگر به شکل نمایش  ،طبیعتشرایط دشوار به ویژه در  ،چند سویه بودن کار کشاورزی

این در البته، و روستاهای منتخب آزمون شده باشند به شکل یکنواخت و کلیشه ای اداره و اجرا شود.  هامنطقههم در 

های های ترویج و آموزش کشاورزی )مرکزاز کارشناسان مرکز %5تا  4ست که به بیان روشن مسئول ترویج کشور فقط احالی
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 به الزامآموختگان هم این دانش هگو اینکه هم .دترویج و آموزش کشاورزی هستن هخدمات روستایی قبلی( دانش آموخت

 کار حساس ترویج و آموزش روستاییان نیستند.  هشایست

 آموزش کشاورزی

توسعه کمی و کیفی دانش آموخته علمی و فنی  یکننده نیروآموزش کشاورزی به عنوان آموزش رسمی و تربیت 

و در این مدت پی در پی دچار  سال دارد 130بیش از  ایسابقه ،از زمان تاسیس مدرسه فالحت مظفری، کشورکشاورزی 

رآمد نوجوانان مستعد برای کارکشاورزی به اجرا د هها در آغاز ویژآموزشدگرگونی ساختاری و محتوایی شده است. این گونه 

با قانون  رسید وها افزون کنند. به تدریج آموزش کشاورزی به دوره متوسطه روستاهای کشاورزی را در توانند تولیدهتا ب

نیز به آموزش عالی و همپای ترویج  1350. از سال (5 ،2) در سطح کشور گسترش یافت 1354در سال  یآموزش کشاورز

های دبیرستانی به تربیت مهندسان آموزشسال است که همراه با  43های کشاورزی راه یافت و تا کنون دانشکدهکشاورزی در 

های کشاورزی( و گرایش ترویج کشاورزی دبیرستانکشاورزی با گرایش آموزش کشاورزی )مربی کشاورزی برای تدریس در 

های رسمی ترویج و آموزش کشاورزی به همت دورههای کشاورزی( پرداخته است. سازمان)برای تربیت کارشناس ترویج در 

واحد  55دانشگاه دولتی کشور و  31ها در سطح کشور گسترده شد تا جایی که اینک در انشگاهداعضای هیئت علمی 

ارشد و  کارشناسی، کارشناسی هایمقطعهای دیگر وابسته به آن در گرایشدانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی این گرایش و 

های دیگر نیز در فعالیت ریبسیا ،های رسمیشآموزاما با عنوان آموزش کشاورزی به غیر از  ،دکتری در حال اجرا هستند

    بر عهده دارد. را  آن  مسئولیت  ترویج کشاورزی  و   هستند که معاونت آموزش سازمان تحقیقات، آموزش شدن اجراحال 

 دهد.مراحل تحول آموزش کشاورزی را نشان می 1جدول 

بررسی و پردازش داده ها در زمینه آموزش کشاورزی به خوبی گویای این حقیقت ناگوار است که با وجود نظام تعریف 

آنچه امروز به نام  ،آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی ،وریالوم، تحقیقات و فنع های:خانهآموزش کشاورزی در وزارت هشد

ای روستاییان نیست که رسمی فنی حرفهشود چیزی جز آموزش غیری مطرح میآموزش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورز

 آن هم با عبارت مهارت آموزی مطرح می شود.

کارآفرینی یافت که اگر به درستی درک  هواژتوان در که حتی به دانشگاه ها نیز رخنه کرده است می را سبب این انحراف

اکنون کارآفرینی در مفهوم  اما ؛ای را در کشورمان پدید آوردگستردههای کاری ارزشمند و توانست فرصتشد میو اجرا می

کاری در کشور سبک کند. بیاداری و عام اجرایی آن به خود اشتغالی اشاره دارد تا بار دولت را برای ایجاد اشتغال و کاهش 

بخش کشاورزی به دلیل استیالی  ها و کارهای جدید، شاغالناین در حالی است که در اساس، پیش از پرداختن به ایجاد شغل

اند و حفظ کشاورز و مولد در بخش کشاورزی، به ویژه در های فرار دهنده و بازدارنده، با فرسایش شدید مواجه شدهعامل

های متوسطه ، کاردانی و کارشناسی زیر های دولت، بسیار مشکل است.  آموزش کشاورزی که در دورهرقابت با دیگر بخش

اند. شد دست کم در حد کاردانی و کارشناسی متوقف شدهه میئکاربردی به دانش آموزان و دانشجویان ارا -عنوان علمی

های همگانی بلکه آموزش ،وری کشاورزی ندارداارتباط چندانی به فن استآموزش کارکنان که بارها بررسی و ارزیابی شده

. از سوی است موسس جدید ترویج و آموزش کشاورزی نهاده شده هبرای تقویت توان اجرایی کارکنان این وزارت بر عهد

و باید برای خود  کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی سرگردانند-آموزش عالی علمی هموسساعضای هیئت علمی  ،دیگر

شاورزی منتقل گردند یا در صورت موفقیت به یکی از دانشکده های کهدنبال موقعیت آموزشی ب پژوهشییکی از واحدهای در 

 شوند.
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 .(2سیرتحول آموزش کشاورزی ایران ) -1جدول 

 رویداد سال )خورشیدی( ردیف

 .تأسیس مدرسه فالحت مظفری 1279 1

 .تأسیس اداره کل فالحت 1296 2

 .تأسیس دبستان برزگران )اولین دبستان کشاورزی در ایران( 1296 3

 .تأسیس مدرسه فالحت 1301 4

 .مدرسه عالی فالحت و صنایع روستاییتأسیس  1302 5

 .تأسیس اولین دبیرستان کشاورزی در ایران 1311 6

 شد.توسط اداره کشاورزی اداره می 1324تأسیس دانشکده کشاورزی کرج که تا  1319 7

 .وپرورش )وزارت فرهنگ(تشکیل اداره آموزش روستاییان و کشاورزی در وزارت آموزش 1322 8

 .المللی ترویج کشاورزی در ایرانکمیسیون بینتشکیل  1330 9

 .تشکیل کنفرانس بیروت در ارتباط با ترویج 1331 10

 .ترومن و بنگاه خاور نزدیک 4، اصل متحد تشکیل کمیته مشترک ایران، آمریکا، سازمان ملل 1331 11

 .تشکیالتی در اداره ترویج کشاورزی هایاعمال اولین تغییر 1332 12

 .ایجاد اداره کل ترویج کشاورزی 1337 13

 .ایجاد سازمان ترویج کشاورزی 1338 14

 .توسعه تشکیالت سازمان ترویج 1340 15

16 1344 
وپرورش به وزارت کشاورزی که بعدها به نام های کشاورزی( از وزارت آموزشانتقال کامل آموزش کشاورزی )دبیرستان

 )مرکز آموزش کشاورزی( تغییر نام دادند.

 .تصویب تشکیالت سازمان ترویج کشاورزی توسط سازمان امور استخدامی کشور 1346 17

 .ایجاد اداره کل آموزش کشاورزی در وزارت کشاورزی 1350 18

 .های افزایش تولید به سازمان ترویج کشاورزیواگذاری طرح 1352 19

 .تأسیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 1353 20

 .تصویب الیحه تبدیل اداره کل آموزش به سازمان آموزش کشاورزی 1354 21

 .افزوده شدن دو اداره کل آموزش روستاییان و آموزش کارکنان به سازمان آموزش کشاورزی 1356 22

 .و آموزش پژوهشآموزش از حوزه معاونت وزیر در امور  جدا کردن 1368 23

 .آموزش کشاورزی ایجاد حوزه معاونت وزیر در ترویج و 1368 24

25 1371 
تصویب تشکیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با الحاق سازمان آموزش کشاورزی و انتزاع وظایف ترویج 

 .از حوزه ستادی وزارت کشاورزی و تلفیق با سازمان تحقیقات کشاورزی

 .جهاد کشاورزیهای باالتر از دیپلم در وزارت ریزی برای ارائه آموزشبرنامه 1371 26

 .ـ کاربردی در مقاطع باالتر از دیپلمهای علمیپذیرش دانشجو برای دوره 1375 27

 .های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیتصویب نهایی اهداف، وظایف و پست 1376 28

 .ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی 1379 29

30 1380 
وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش  هایهزارت جهاد سازندگی با کلیه مؤسستحقیقات از حوزه وادغام معاونت آموزش و 

 .و ترویج کشاورزی

31 1381 
در تیرماه این سال بر اساس مصوب شورای عالی اداری اصالح ساختار تشکیالتی وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه ترویج 

 وظیفه ترویج از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرفته شد.کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و 

 .پیوستو به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی  جداترویج کشاورزی از حوزه معاونت وزیر  دوبارهدر آبان ماه این سال  1386 32

 .آموزش از معاونت ترویج و آموزش کشاورزی سازمان و پیوستن به مؤسسه علمی و کاربردی جدا شدن 1394 33

 .انحالل مؤسسه عالی علمی کاربردی 1396 34

 .ادغام مجدد معاونت ترویج با آموزش کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1397 35



کشاورزی در کشور هایهای بوم سازگار برای تولیدفناورینقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و   
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تواند هکه ب هاییپژوهششمار در ترویج و آموزش کشاورزی در نبود های پرها و دگرگونیآشفتگیروشن است که این 

هایی که بلکه با وجود هزینه ،نه تنها به سود کشاورزی و کشاورزان کشور ما نیست ،کارآیی هر تغییر را به درستی نشان دهد

 هم به بار نخواهد آورد. دستاوردی چشمگیرشود می

 های کشاورزیوریافننقش ترویج در تولید و انتقال 

بدون  ،ساالری یا تکنوکراسی صرففندیدگاه  ،دهدمیهای مهندسی کشور را رنج بخشآنچه کشاورزی و البته دیگر 

وری بدون دخالت متخصصان ابه تولید و انتقال فن فقطبه این معنا که در این دیدگاه  توجه به دیگر سویگان توسعه است.

که سودمند ها پیش از آنوریافنبسیاری از  ،در نتیجهشود. توجه می متخصصان ترویج کشاورزی( برای نمونهوری )اانتقال فن

ساالران فناست.  رصدجای کشور قابل جایهای پرشمار آن در نمونههای زیانباری برای کشور فراهم ساخته اند که پیامدباشند 

بر وری افنهای آن را برای نشر سودمندینگرند و وری میافنخود فقط به کاربرد  هسوییکها با دیدگاه محدود و تکنوکراتبا 

در جامعه  یهایدشواریموجب بروز ورانه افنهای نوآوریغافل از اینکه در هر خیری شری نیز نهفته است و این  ؛شمارندمی

ترویج و آموزش کشاورزی تکنوکراسیسم که مورد نظر در این نوشتار است. از این روست که در شود میو بخش کشاورزی 

 ..مورد توجه و عمل است بسیارورانه افنبلکه سازگاری نوآوری  ،جای ندارد

 کاراکاربردی زمانی عملکرد مناسب خواهد داشت که فناوری مناسب تولیدکند و آموزش و ترویج زمانی  هایپژوهش

 همچون:های انتقال فناوری، مدلبا بررسی  بررسیسازد. این  خواهند بود که دسترسی کشاورزان را به فناوری مناسب فراهم

یافته، نظام تولید و انتقال فناوری تعدیلباال به پایین، بازخوردی تولید و انتقال فناوری، تولید و انتقال فناوری بازخوردی 

و کشاورز در توسعه  پژوهشمشارکتی فناوری، به نقش ترویج کشاورزی،  هر، توسعآخ–به کشاورز، مدل کشاورز اول کشاورز

. ستهاها در ارتباط متقابل بین آننظامکشاورزی و روستایی و انتقال فناوری می پردازد. مطابق بررسی کارکرد مناسب این 

های ضعفنوین نشان داده است که یکی از  فناوری، فرآیند انتقال دانش و هااخیر در مورد نظام ارتباط هایبررسیبسیاری از 

. امروزه در راستای است،کارکنان ترویج و کشاورزان پژوهشگرانپیوند ضعیف بین  ،فناوریاصلی در فرآیند نشر و پذیرش 

مند در قالب نظام دانش نظامعنوان ترویج  زیرمند جدید نظامگرا و کلیتهای دیدگاههای مشارکتی، رهیافتحرکت فراسوی 

ه چپارصورت هم افزا و یکه، ترویج، کشاورز( بپژوهشکه فعالیت این کنشگران )و اطالعات کشاورزی مطرح گردیده است 

 .(3است )

 وریافنانتقال 

هر دانشی اعم از دانش خاموش )دانش نهفته در فکر و ذهن دانشمند(، دانش آشکار )دانشی که به هر وسیله اعم از 

وسیله، مواد، ابزاری  ،و رسم استفاده از آن را نمایان کند( روش )دانشی که راهدانشسخنرانی، مقاله، کتاب منتشر شده است(، 

فرایند نشر دانش، شود. مینامیده وری افنله ای و رفع مشکلی مفید باشد و به کار گرفته شود ئکه درانجام کاری، حل مس

یاتی کردن آن هایی که در توسعه و گسترش دانش و تبدیل دانش خاموش به دانش آشکار و عملروشمهارت و دیگر دانش 

 شود.  مینامیده وری افنرود نیز انتقال میبه کار 

 دایرها در چالش همیشه نارساییها بر تهدیدها و توانمندیها و فرصتجا که توسعه برآیند گام به گام چیرگی آن از

پیوندد که فکر خالق و اراده توسعه در موسسه، سازمان، یا کشور میبرنده و بازدارنده است و زمانی به وقوع پیشهای عامل

دار توسعه هر نوآوری به زودی پیبا این باور که در جریان ، های توسعه استبایداز وری افنوجود داشته باشد، استفاده از 

 کند. میدایم بروز  ،شود و نیاز به نوآوری کارآمدترمیناکارآمد 
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بندی اولویت وآزمایی شوند، راستیمیدستی پایش پایینبه تولید(، ابتدا نیازها ی  پژوهش)مسیر وری افندر انتقال عمودی 

های روشبه  یهای باالدستسامانهبرآمده از وری افنها و امکانات یک به یک با استفاده از اولویتشوند، سپس بر پایه می

 -1:نیازمند استوری افناین رو انتقال عمودی نوآوری به دو  شوند. ازمیهای اطالعاتی و ارتباطی( برطرف وریافنگون ) اگون

و دانشگاهی  پژوهشیهای موسسهاعم از  یپژوهشتولید به وسیله بخش وری افن. وریافنانتقال وری افن -2تولید و وری افن

های آن برای نارساییپیش از انتقال به میدان عمل باید سازگارسنجی شود و وری افنشود. این نوع میخارجی یا داخلی تولید 

دهنده )مروج( (، انتقالپژوهشگرای نوین با مشارکت تولیدکننده )هوریافن. سازگارسنجی دشوسازگاری با بخش تولید برطرف 

ای نیاز دارد. پس از تایید سازگاری ویژهوری افنشود که خود فرایند و می دنبالو کاربر )کشاورز( در واحدهای سازگارسنجی 

شود میبه تولید کننده منتقل وری افنهای انتقال وریافناز  گیریبهرهبا وری افنکننده ، این تولیدامکانات  با خواست ووری افن

 یابد.مینشر وری افنبرداران به عنوان انتقال افقی و در صورت کارآمدی بین بهره

 مخاطبان باید خود را برا ی تشخیصهای آموزشی و پژوهشی( موسسه) انتقال دانش و روش در وری افندر انتقال افقی 

 را بیاموزند و در کار و حرفه خود به کار بندند. وری افنها و اسباب علمی رفع نیاز جامعه بپرورانند، سبب

در این نوع انتقال  اما ،نیز نیاز استوری افنآموزشی و انتقال وری افن، به وریافنافزون بر علم و دانش  ،این کار اجرایدر 

بیشتر و بهتر با علم  هایتکه باید خود را برای ارایه خدم اولویت دارد و اوستاطب خمنیاز جامعه و بازار کار بر نیاز  ،وریافن

 . (19) های نوین مورد نیاز مجهزکندوریافنروز و 

 روش شناسی

در پی پاسخ  پژوهشاین معنی که  به اینبا استفاده از گروه کانونی است. از نظر دیدمان )پارادایم(، کیفی  پژوهشاین 

 پژوهش این هدف نظر از. استاجرا در آمده به آموزشی و ترویجی هایفعالیت زمینه در( موجود وضع) «چه هست»که به این

 دیدگاه از. پردازدمی کشاورزی آموزش و ترویجی برشمرده هایفعالیت آماری تشریح و واکاوی و بررسی به زیرا استواکاوی 

و گزارش ها دسترسی  هادها و مدرکسن بهتلف خمهای منبعی جستجو با که معنا این به ستا اسنادی پژوهش این روش،

نگرش، این  هجنبز ا سرانجامدهد. میکشور توضیح  ها وضع موجود ترویج و آموزش کشاورزی را درآنیابد و با استفاده از می

که در پی کشف دلیل اجرای پردازد بی آنمیهای ترویجی و آموزشی انجام شده به بررسی فعالیت زیرا ،ستا پهنانگر پژوهش

 .ها باشدآن

های دیجیتالی و جستجوی منبعهای ترویجی و آموزشی انجام شده در کشور با استفاده از فعالیتبرای دستیابی به 

آرایی ه و ثبت شده مستند و مصاحبه حضوری تهیه شدند که پس از بررسی، هماهنگی و همئهای ارااینترنتی، گزارش 

)شاخه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی گروه علوم  پژوهشهای تخصصی در گروه کانونی نشست درهای مختلف قسمت

های وریافنو در قالب  واکاویبندی، سازی، جمعکه در این نگاشته آمده است فشرده کشاورزی فرهنگستان علوم( به شکلی

 شدند. هئارانوین تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی 

 

 هایافته

به کار در کشورهای مختلف جهان یا مدل ترویجی تا کنون وری افن 10 کمدهند که دست مینشان  های اسنادیبررسی

، رویجی مراکز علمی برزگرانمدل ت-3، مدارس کشتزاری برزگران-2، مدارس تجاری برزگران -1 عبارتند از:گرفته شده اند که 

، ای خصوصیمشاورهخدمات ترویج  -6، های غیر دولتیسازمانبا ترویج  -5، وری اطالعات و ارتباطات یا ترویج مجازیافن-4
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مدل امریکایی  -10، مدل ترویجی تبین و دیدار -9، دانشجویانمدارس گشتزاری دانش آموزان و  -8، های خودیارگروه -7

 .(6) ترویج

که  است پژوهشاین گروه کانونی  واکاویحاصل بررسی و نیز اضافه شود که  مدل دیگر باید دههای ترویجی به این مدل

ترویج  -15، ترویج قراردادی -14، پیام رسانی دیجیتالی -13، ایحرفهترویج توسعه  -12، ترویج کارآفرینی-11عبارتند از: 

بندی معادالت مدل ازبا استفاده  3میدان نیرو واکاوی -18، 2ترویج کشاورزی دقیق -17،  1ترویج اینترنت اشیا -16، تضمینی

شناسی بومکشاورزی ) هایهای تولیدوریاسازی فناورانه فنسازگار -20 و سازیشبیه -19 ،ساختاری برای ترویج دقیق

  اجتماعی و بوم شناسی طبیعی و اقلیمی )خاک، آب، هوا(.-شناسی انسانیبومدانشی( با 

یاز برزگران و محکم در تامین ن ایکه پایه اندبه کار گرفته شدهدر برخی راهبردهای کشت و صنعتی  14و  13مدل  دو

اقتصاد کشاورزی را د و محور را به کاربرنتقاضاخود دارند و با ایجاد ثبات و جلب اعتماد توانسته اند ترویج  هایتعهداجرای 

های کارگری و نههزیوری برتر برای کاهش است که در دنیای پیشرفته امروز به عنوان فنامدلی  16مدل  اما ،پشتیبانی کنند

در واحد تولیدی با  هازتجهیها و وسیلهاینترنتی و وصل همه  هایامکانفاده از متراکم از نیروی کار انسانی با است گیریبهره

برای صنعت ایش ترین پیشنهاد یا گرعمدهبه عنوان (، 51) 4میسکینیس ؛ این مدل رانام اینترنت اشیا مورد استفاده است

اجزای آن نشان  با هاارتباطنمادین پیچیدگی و ازدهام  شکلدر این  کرده است.آمده مطرح  2 شکلمانند آنچه در  کشاورزی

 .است داده شده

میدان  واکاوی) 18ترویج کشاورزی دقیق( و ) 17آید که دو مدل میکار  وری اینترنت اشیا البته زمانی به خوبی بهافن 

 ها عمل کنند.درک و به آن به طور کاملها را آنگیر شده باشند و کشاورزان همه(، ترویج کشاورزی به خوبی نیرو

برنده پیشهای عاملساختاری برای شناخت  هایهمعادلبندی مدلترویج البته در گرو  پژوهشیهای وریاترین فنپیشرفته

موزش کشاورزی آهای آموزش ترویج است که در فعالیتها بر آنهای ترویجی و تعیین جهت و شدت اثر فعالیتو بازدارنده 

یروی انسانی آگاه و نترین و مستعد ترین آماده زیرا ،شودبه کار گرفته می  ورود جوانان به کار کشاورزینیز به سبب لزوم 

اورزان کش نونیبه نسل ک توانند به نظر مینسکینسمی ووری اطالعات هستند اهای اینترنتی و فنارتباطکاربلد در زمینه 

معیت کشاورزان جاز   %8اکنون فقط ( یعنی امریکا  فناوری، نظر)از  جهان ترین کشورکه در پیشرفتهگو این ،کندهکمک شایانی ب

های وریاه از فنراه درازی در استفاد ی همکشورحتی چنین دهند که در نتیجه میرا نیروها و دانش آموختگان جوان تشکیل 

 .پیمایدهدر پیش دارد که باید بپیشرفته در ترویج کشاورزی 

و روند  گشودهنبوهی مجازی در کشاورزی ا-جدید برای ارتباط فردی ایشک دریچهبیهای اجتماعی اینترنت و شبکه

ی نقاط قوت، ضعف و کشاورزهای ارتباطی در زمینه ترویج اما آن ها نیز مانند دیگر فناوریاند، را دگرگون کرده هاارتباط

 .ها احتمال دستیابی دیگران به حریم خصوصی کاربر استترین آنکه عمده دارندویژه  یهایچالش

ها به گر بخشهای پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی، در شرایط کنونی کشاورزی در جهان به نسبت دیوریفنااین  با وجود

 رفته نیست. ذیپ( و این به یقین در دنیای دیجیتالی امروز به هیچ وجه 19) ای شده استمراتب کمتر دیجیتالی و شبکه

آموزش و ترویج  گسترده هشبک راهاز  ئه خدمات آموزشی به آنان در کشوربرداران و اراهم اکنون رفع نیازهای دانشی بهره

وزش و ترویج کشاورزی وزارت سازمان تحقیقات، آم درکشاورزی با مدیریت و راهبری معاونت آموزش و ترویج کشاورزی 

 
1. Internet of things (IoT)                2. Precise agricultural extension            3. Field force analysis               4. Minskinis 
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 ،یابدآغاز و تا سطح پهنه های تولیدی ادامه می های پژوهشیهمؤسساز که ده از کنشگران متعدد ای گستره. شبکهاستمتبوع 

 ند.دهوین علمی را به جامعه هدف ارائه تا دستاوردهای ن هستنددر تالش 

 

 
 (20) .(IoT)وری اینترنت اشیا افن -2 شکل

 قوت  هایطهنق

گونه ای که اطالعات هب ،ساالری کردن اطالعات استمردمهای اجتماعی شبکهترین قوت مهم ساالری اطالعات:مردم -1

 ژنتراهایمحصولدر مورد  برای نمونه،دارند.  در نقد و بررسی مشارکت سودبرانو تمام  استبرای همه بدون مانع در دسترس 

در که کند. اطالعات یکی از منابع مهم است میمختلف و فهم بهتر را فراهم  هایساالری اطالعات امکان بررسی جنبهمردم

 .توانمندی کشاورزان نقشی بنیادی دارد

نقشی فعال ها آندهد که صدایشان شنیده شود و میهای اجتماعی به کشاورزان این امکان را شبکه صدای کشاورزان: -2

 فرآیند توسعه داشته باشند.در 

های اجتماعی برای کشاورزان شبکهدسترسی به  ،های همراهتلفنبا توجه به رایج شدن استفاده از  دسترسی آسان: -3

 بسیار آسان شده است.

های شبکه است.جامعه  هرتعریف سرمایه اجتماعی شامل میزان اعتماد، مشارکت و همراهی افراد  سرمایه اجتماعی: -4

 تا ترویج فناوری نوین تسهیل شود. کنندکمک ن مسئوالمروجان و  ،توانند با بهبود سرمایه اجتماعی در بین کشاورزانمیتماعی اج

 ها فرصت

تا  کنندد انگیزه الزم را برای کاربران فراهم نتوانمیهای اجتماعی شبکهها: کنشامکان تبدیل ایده ها و اطالعات به  -1

هایی جنبشهای اجتماعی ایجاد شبکهترین فرصت ایجاد شده توسط مورد بحث وارد عمل شوند. مهم نسبت به موضوعها آن

 .شوند یها عملایدهو  هانظرتا گردند می موجباست که 

دسترسی  خاصتوانند با فیلتر کردن اطالعات به بخشی از اطالعات میکشاورزان ویژه:  هایعالقههایی با گروهایجاد  -2

در  حرفههزاران جلب مختلف دنیا توانسته است با  جاهاید. ترویج در نمنتشر می شو ای خاصکه در زمینهپیدا کنند 

 کند.فراهم ی را هم هایزمینهچنین امکان توسعه کشاورزی در  ،ویژههای زمینه

 .سودبرانسایر  کشاورزان و در ایجاد همکاری بینباشند د عاملی مهم نتوانمیهای اجتماعی شبکه همکاری: -3
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تا اطالعات و دانسته های جهان را محلی آورند های اجتماعی برای ترویج این امکان را فراهم میشبکه :محلی –جهانی -4

 کنند.سازی بومیو 

های موفقیت و شکست را برای کشاورزان داستان گذاشتن اشتراکبههای اجتماعی امکان شبکه ها:مشارکت تجربه -5

 بیاموزند. یکدیگر هایهه ارتباط بهتر بتوانند از تجربد تا ضمن ارائنفراهم می کن

 هاو خشکسالی هاها، بیماریبروز آفتهای کشاورزی مانند بحرانتوانند در میهای اجتماعی شبکه مدیریت بحران: -6

 کنند.امکان تبادل سریع اطالعات و همکاری را فراهم 

 (5)های اجتماعی مجازیشبکهی هامشکل ها و مانع 

 . کشاورزی با مرتبطو  درست  هایمطلب و بود اطالعاتکم -1

 . کشاورزی با مرتبط کاربردی هایمطلب و اطالعات بودن اندک -2

 .محتوا مدیریت مشکل -3

 .هاهشبک در حضور چگونگی به نسبت کم آگاهی -4

 .کشاورزان شرایط و هایتواقع با مجازی هایشبکه محتواهای کم انطباق -5

  .ها شبکه در ارسالی هایمطلب ازبد  برداشت احتمال و هاشبکه این در حضور از اجتماعی امنیت احساسنداشتن  -6

  .منطقه کشاورزان با سازگار محتوای نشر و تدوین برای کافی مالی حمایت نبود ای مالی تأمین نداشتن -7

 .منفی نگرش و ناآگاهی دلیل به مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده محدود کشاورزان -8

 .های مجازی برای ترویج و آموزش کشاورزیشبکههای مختلف باقابلیتکشاورزان نبودن  آشنا -9

 .کشاورزان  یادسوکم و سوادیبی -10

 .کشاورزی آموزش و ترویج در مجازی اجتماعی هایشبکه کاربرد به نسبت کشاورزان منفی تصور -11

  .یابی کارشناسانآگاهیایجاد تغییر در نحوه آموزش و  برای کارشناساندر عالقه نبود  -12

 مدیران به حفظ ثبات فعلی در سازمان و عالقه کم برای تغییر در نحوه آموزش و اطالع رسانی.  هعالق -13

  .آموزش کشاورزیهای اجتماعی مجازی در ترویج و شبکهکار بردن بهمندی کم کارشناسان برای عالقه -14

 زیرساختی. هایمانع -15

 .محلیمرتبط با زبان های مطلب کمبود -16

 .های اجتماعی مجازیشبکهوجود اطالعات متناقض در  -17

 تسلط و دانش تخصصی  کارشناسان. پایین بودن -18
 

 ایجنت

شیرین در آب  %69 هکنندکشاورزی که اکنون بیش از نیمی از رویه قابل زیست کره زمین را در بر گرفته است مصرف 

های صیادی صنعتی  و تقاضای ناوگانست. گسترش ا ایگلخانهگازهای  %30تا  25 هتولید کنند ،غذایی هایسامانه کنار دیگر

 های دامیتولیدماهیگیری دریایی شده است. رشد تقاضا برای % 90بیش از ی دریایی منجر به فروریخت هاروز افزون غذا

تنوع زیستی  ،غذا هسامانمستقیم و غیر مستقیم  هایتأثیرزدایی گرمسیری شده است. در نتیجه جنگلمحرک  ،زمین پایه

. نیمی است آمیخته همهبا فقر ب به شدتترین بخش اقتصادی جهان است که کاهش یافته است. بخش کشاورزی غذا بزرگ

سنتی هستند. این در  یکشاورزان و صیاددر بخش جهان فقیر جمعیت  بیشتر. نداولغمشاز نیروی کار جهان به کشاورزی 
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. با ندارندایی ذغامنیت میلیون نفر از مردم جهان  795هنوز  اما شود،میبیش از نیاز مردم جهان غذا تولید ه کاست  حالی

ه ب %60باید  2050کشاورزی پیش بینی کرده است که با سناریوی موجود تا سال غذا وسازمان  ،موجودهای چالشتوجه به 

 (.9) برونداد غذایی جهان افزوده شود

 پیروینشان از  ،سازگار در ترویج و آموزش کشاورزی ارایه شدبومهای نوین وریافنآنچه در این مرحله از طرح بررسی 

های ارتباطهای اطالعاتی و ارتباطی به ویژه وریافنهای بین المللی در زمینه پیشرفتنظام ترویج و آموزش کشاورزی کشور از 

تشکیالت ترویج دانشگاه ،  1های مختلف جهانی از جمله در مرکزبین المللی توسعه کودسازمانمجازی دارد که اکنون در 

های ترویجی و آموزش کشاورزی مرکز، و بسیاری دیگر از (16) 3ترویج کشاورزی هندوستانه مدیریت موسس ،2میشیگانایالتی 

های وریافنکشورهای پیشرفته و موسسه های بین المللی کشاورزی در حال اجراست و از این نظر کشور ما همگام با این 

اما از ، ای پیشرو در این زمینه قرار دارده جامعه روستایی جزو کشوربا فرهنگ به ویژه  ،نوین سازگار شده با فرهنگ جامعه

های شبکههمان گونه که که  و آموزش کشاورزی باید گفت ترویجی های نوینوریافنشناسی ها و آسیبنارساییجنبه 

 را گون مردم و نظام اجتماعی و مدیریتی کشورناگوهای کارهای ارزنده و آسان کننده برتریمجازی  هایاجتماعی و ارتباط

ها نارساییها نیست این آسیبدر ترویج و آموزش کشاورزی هم که در امان از این  .دارندهایی نیز آسیبها و نارسایی دارند،

 یهاوریافن چه به دقت مربوط به استفاده ازاما آن ،بلکه پرهیز ناپذیر شده اند ،اندمشاهدهها به روشنی نه تنها قابل آسیبو 

ست که آن اها با ماهیت و فلسفه ترویج و آموزش کشاورزیوریافنناسازگاری این  ستاشاورزینوین در ترویج و آموزش ک

ست. به این معنا که اکشاورزی در محیط و موقعیت واقعی کشاورزی تولیدکنندگانارزش بیکران تماس رویاروی مروج با هم

رویاروی و البته خصوصی به  یو در جریان دیدار شدندمیهای تولیدی حاضر روجان بر بالین کشاورزان در واحددر گذشته م

کردند و پس از میه شده پرس و جو ئهای اراوری افنپرداختند و از سازگاری یا ناسازگاری میکشاورزان  هایدشواریبررسی 

های وریافنسازی و کارآمد سازی سازگارهای پنهان و آشکار موثر در متغییرها به بسیاری از بررسیانباشت این دیدارها و 

شده به کشاورزان نقش این متغییرها را به ه ئاراهای وریافنبردند تا در پی سازگارسازی هرچه بهتر و بیشتر میتولیدی پی 

تولید و   تولیدکننده،تر کرده شرایط را به نفع پاسداری از افزونها را برندهها، نقش پیش بازدارندهدرستی بدانند و با پاالیش 

این نقش حساس و حیاتی ترویج و آموزش کشاورزی با آمیخته جانبخشی از علوم انسانی و ها تغییر دهند. آنفرهنگ 

رفت که کشاورزان مروجان را عضوی دلسوز و آشنا از خانواده فردی و جمعی میاجتماعی و فنی و فرآوری تا جایی پیش 

 دانستند. میخود 

شد و میفراهم  موثر کشاورزی برای مروجان تولیدکنندگاناین همه البته، در پی سالیان دراز کار با مردم روستایی و 

مجازی این  هایباطارتهای جمعی و رسانهاما با استفاده از  ،آنان بخش ارزنده ای از سرمایه اجتماعی محیط کار خود بودند

است اهش یافته کها با بوم روستا و محیط تولید وریافنک شده و واقعیت سازگای ارزش و سرمایه اجتماعی به تدریج مستهل

                هبرنام و مربی و کارشناس ترویج و همراه با آن، حذف «مروّج»مشهور و موثر  هایعنوانتا جایی که حذف تدریجی 

وادار کردن  در عملمراکز هماهنگی خدمات ترویج کشاورزی و ن و کارشناسان و دیگر کارکناناماهانه مروّج «گردشیده»

ت در جریان گردآوری اطالعا کامپیوتری و ارتباط اینترنتی آنان خود و اشتغال کار دفترآنان به استقرار در ساعات اداری در 

های پنهان و ییرمتغو در نتیجه سر برآوردن  «ملیاتی نوظهورهای عبندیپهنه»های ای از رویدادسامانههای دهیگزارشو 

 آشکار بازدارنده توسعه کشاورزی را به روشنی شاهد هستیم.

 
1. International Fertilizer Development Center (IFDC)                              2. Michigan State University Extension (MSUE)           

3. National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) 
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 بحث

با  «ترویجیان»خِ رُ-به-افزون دیدارهای حضوری برای گفتگوهای رُخروزهایِ گفته شده، کاهش آسیب پیامد  مهمتریناز 

ستقیم و مشاوره م موردهای صحبتدر واحد تولیدی مانند کشتزار و مهمّ تر از این، کاهش و حتی حذف  «کشاورزان»

و روستاست که در  یان در میدان عملیهای کشاورزی با روستافناوریو  آموزش و ترویج و تحقیقات میدانی علوم کارکنان

بی به اطالعاتِ دستیا نبودیان از نظام تشکیالتی ترویج و توسعه و تنفیذ کشاورزی نوین و یی عملی روستایدراز مدت، جدا

 مد عملی و امکان پذیر در جهان امروزی را در پی دارد.آ-روز

از دانش  پژوهشهای کارکنان نظام تشکیالتی آموزش و ترویج و آگاهیاز دیگر آسیب ها، کاهش تدریجی و روزافزون 

بومی در هر محل  هایوریاهای نوین با دانش و فنوریافنسازی عملی دانش و سازگاریان در یابداعی روستاهای روشبومی و 

 و موقعیّت تولید است. 

آن کشاورز و فرهنگ کشاورزی،  دراست که با اجرای اصولی    1یپایدارورزنوین وری افناکنون کشور ما نیازمند استفاده از 

ها خود به ارزشضمن حفظ در  .میزندبیاآمیز و موثر در توسعه کشاورزی با هم صلحای گونهبه وری افنمحیط زیست و 

 .پیشبرد کشاورزی در قالب تولید، سالمت و امنیت غذاست کنندهتضمینشوند که میآمیز تبدیل افتخاراجتماعی  ایسرمایه

ط مدل ترویج و آموزش کشاورزی ارزیابی و تطبیقی ابتدا در محی های تولیدی خارجی و داخلی ووریافناین شرط که  اب

های آموزشی ترویج در جامعه وریافنویژه  هایمرحله درهای هدف سازگارساز ارایه شوند و به گروه و پس از آن .یید شوندأت

های نوآوریکه مردم خود مروج  پیش رودتا جایی  پیامدهادار و پیگیر برای ارزیابی پیهای هدف بارگزاری شوند و بررسی

تولید بر عهده وری افنست که تولید دانش و ا آشکار پذیرفته شده شوند و به عنوان یاریگران ترویج نقش آفرینی کنند.

از  و متخصصان ترویج وآموزش. پژوهشگرانو پژوهشگران است و تولیدعلم و فنآوری انتقال فنآوری بر عهده  پژوهشگران

رفع مشکل تولید از سوی دیگر مطرح وری افنتولید از یک سو و وری افنروست که در ترویج و آموزش کشاورزی علم و این

مورد نیازش وری افنعلم و  مانند هر گرایش تخصصی دیگری به تولید نیز پژوهشگران ، است. البته درهر یک از این دو

های کشاورزی تامین گرایشسایر  باتولید در کشاورزی که وری افننظر ازعلم و ست که صرفاپردازند و این همان چیزیمی

 .شودمیه ئبه شرح زیر بررسی و ارا «های نوین بوم سازگار در کشاورزی و منابع طبیعیوریافنبررسی »شوند، دراین مرحله از طرح  می

های برنامهدفتر مروج،  های دیدار در واحد تولیدی، مدرسه در کشتزار، مشاوره دروریافنترویج کشاورزی افزون بر وری افن -1

در روستا و محل  های آموزشیکالسهای محلی و روزنامهها و نشریههای رادیویی کشاورز، برنامهتلویزیونی آموزش ترویج، 

استفاده  های جهانکشور بلکه در همه ،کنندگان کشاورزی که همگی در سطح گسترده ای نه تنها در کشور ماتولیدکار 

های ل بستههای حامپهباد اختصاصی ترویج سراسری و استانی، های اجتماعی وشبکهامروزه از تلفن همراه و  .شوندمی

 شود.میستفاده های ترویجی اآموزشرسانی  در اطالعهای مجازی پایگاه، و وریااق فنتاها ، کنفرانسآموزشی و ویدیو 

با گستره  دیجیتالی به سرعت و هایهای پیشرفته آموزشی و تجهیزوریافنشدند تا  موجبهای کرونایی نیز محدودیت

نیز شاورزی های  کزمینههای علمی در دیگر گردهماییهای ترویجی به کار گرفته شوند تا جایی که آموزشچشمگیری در 

وری افنفاده از شوند. استمیجدید ترویج و آموزش کشاورزی در سراسر کشور برگزار  هایمروزه با استفاده از همین امکانا

وری افنلم و عبلکه در انتقال افقی  ،وریافنترویج کشاورزی نه تنها در انتقال عمودی  تاای سبب شده است رسانهچند 

 کشاورزی نیز نقش بسیار بزرگی در توسعه کشاورزی ایفا کند.  

 
1. Permaculture 
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نشگاه مجازی و استفاده ها بر استفاده از دادانشگاههای کالسیک معمول در روشآموزش کشاورزی نیز افزون بر وری افن -2

ر سبب شدند تا های ناشی از وضعیت کرونایی در کشومحدودیتهای ارتباطی گسترش قابل توجهی یافته و باز هم وریافناز 

اسکای نند دان، های دانشگاهی ماآموزشهای ویژه شبکهها و هم دانشجویان به استفاده از دانشگاههم اعضای هیئت علمی 

 ی خود کسب کنند. امور آموزش برآوردنهای استفاده از این رسانه ها را در مهارتو حتی تلگرام روی آورند و  روم، اسکایپ

 رویج و آموزشهای اطالعاتی و ارتباطی در تریوافنیافته در استفاده از توسعهها و همسویی با دنیای پیشرفتاین 

های زمینهر دیگر کارهای آموزشی نه تنها در کشاورزی بلکه د پرداختن بهها امکان آنچنان ضروری شده که بدون  ،کشاورزی

 شود.  علمی و اجرایی ممکن نمی

آن  اجراکردنی درست هاروشها و ریه ظندرست هر کاری نیاز به دانستن  اجرایهمان گونه که ، وریافنانتقال از نظر  -3

های نظریهظور برای این من ویژه خود دارد.وری افنها و نظریهدرست نیز نیاز به دانشتن و استفاده از وری افنانتقال درست  ،دارد

رج آن در این دگستردگی از  موجبی تخصصی پیش از این فراهم آمده که به پژوهش در هاو اطالعات و ارتباطوری افنانتقال 

ع طبیعی گروه علوم های راهبردی کشاورزی و منابپژوهششود و  شرح آن به مقاله انتشار یافته در دوفصلنامه میجا اجتناب 

اما  .ه شدئراهای علوم آسیا نیز افرهنگستانکه در اجالس بین المللی شود واگذار می(، 7کشاورزی فرهنگستان علوم )

های ویژگیها و ناسهشآوری با نوهای ویژگیها و شناسهیعنی توافق وری افنها به چه معناست؟ سازگاری وریافنسازگاری بوم

قابل ابل نشر و هایی قوریافنفرهنگ مخاطب، منطقه، محل، بازار کار، سازوکار تولید و محیط زیست طبیعی انسان. امروزه 

پایدار را  هعتوسشده باشند. این فرایند سازگارسازی مثلث  مثلث پایداری سازگارشوند که در کانون میاستفاده تعریف 

  (.18 ،21، 8ستوارست )ور اخالقی زیر اکشاورزی که بر پایه سه مح ی استپایدارورزی رهیافت ،نامند. از این دیدگاهمیپایدارورزی 

 ،که این سه نماد اخالقی مشارکت منصفانه -3، مردممراقبت از  -2، خاک، آب، هوا و تنوع زیستی(مراقبت از زمین ) -1

 .( آن را احاطه کرده اند3 شکل)( 11)  1هولمگرنگانه  12در ترکیب با اصول 

    
 .(7از  برگرفته) ترکیب اخالق و اصول پایدارورزی -3 شکل
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کشاورزی در کار با طبیعت است نه علیه آن در جهت آینده پایدارتر  هانسامبوم در طراحی هوشیارانه پایدارورزی هنر 

فرصت  پایدارورزیروست. هساالری  تقاضا با خطر پریشانی محیطی و گسست اجتماعی روبانبوهبرای همه. جهان در دوران 

از این رو، نو آوری باید با  (.81) آوردمیهماهنگ با زمین و یکدیگر )زیست متوازن( برای ما فراهم  ندر زیسترا تغییر مثبت 

صلح آمیز و تامین این سازگاری را وری افننوینی را وری افنفرهنگ، محیط و کاربران سازگاری منصفانه داشته باشد. چنین 

برتر در زمینه ترویج کشاورزی پایدار و محیط زیست در گوشه و کنار جهان از جمله وری افنپایدارورزی گویند که به عنوان 

و تا حدی هم )البته مقدماتی و مطالعاتی( در  (10)  1در سطح ایالت انتاریودر پردیس مک دانلد دانشکاه تورنتو در کانادا 

 .(1) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در حال بررسی و اجراست

کشاورزی  هایای از کاشت محصولو آن را شیوه به عنوان کشاورزی ماندگار نام برده شده پایدارورزیدر جای دیگری از 

اوزی ماندگار، گیاه قیقت در کشپایداری برخوردار است. در حهمزمان آوری و دانسته اند که در آن کشتزار یا باغ از تنوع، تاب

 (.12) شوددر تولید در نظر گرفته می نظامبومبلکه به عنوان بخشی از  ،نه به عنوان هدف بانیزراعی یا باغ

شد و توسعه وری نوینی است که سویگان سه گانه آن در صورت سازگاری پیش برنده رافن ،از این روست که پایدارورزی

عت نشر یابد و با به سر ایرانیا به دیگر سخن راهبرد توسعه کشاورزی پایدار، باید در وری افنشوند. این میبخش کشاورزی 

اورزی، سرلوحه و اقتصاد ناکام بخش کش لیم، پدیده خشکسالی، گرمایش زمینتوجه به شکنندگی زیست بوم انسانی، تغییر اق

 اتی شود.  های توسعه بخش کشاورزی قرار گیرد و به وسیله ترویج و آموزش کشاورزی به درستی نشر یابد وعملیسیاست

آموزش  وهای تهدید کننده ترویج آسیبهای تخصصی ترویج باید به گونه دیگری از وریافنهای آسیب توجه بهبا 

این ون چمعنا که اینست. به اهای تخصصی کشاورزیبخشهای دیگر زیر وریافنکشاورزی نیز توجه داشت و آن آسیب 

از این . باشدشتهداهای نوین کشاورزی وریافنسازی سازگارای توسعه کشاورزی را با پایهترویج است که باید نقش بزرگ و 

اینکه این  های خود ندارند اعم ازنوآوریو وظیفه مستقلی در بوم سازگارسازی  نقشهای کشاورزی بخشزیر دیگر  رو،

ها نوآوریاین باید  ورزست که در مثلت پایداراکشاورزی بلکه این ترویج و آموزش ،ها وارداتی، تولیدی و تطبیقی باشندنوآوری

ا در توسعه و محیط زیست به شیوه ای سازگار کند که نه تنه تولیدکنندگان هایو توان و امکانرا با فرهنگ و خواست 

 هم بشوند. تولیدکنندگاناز فرهنگ تولید و سرمایه فنی تولید  ئیجزبلکه  ،کشاورزی موثر شوند

دخالت دارند که  های نوینوریافنها به ویژه وریافنکه متغییرهای پنهان پر شماری در بوم سازگارسازی با توجه به این

خ به رخ با ست که در ارتباط نزدیک و راها آگاه نیست و این نظام ترویج و آموزش کشاورزیآنجز ترویج و مروج از 

نابع انسانی را در توسعه مید نقش ترویج و آموزش کشاورزی با .ها آگاهی داردآنکشاورزی و محیط زیست از  تولیدکنندگان

 در توسعه این بخش دانست. ها بخش رزیمتمایز از دیگر 

د باید ترویج و آموزش کشاورزی با تخصص ویژه و توان علمی گسترده و کارآمدی که دار ،چه نگاشته شدبنابر آن

سازگار کند تا بومسازی کند و هم از دیدگاه محیط زیستی و فرهنگی ایمنشناسی آسیبهای نوین را هم از دیدگاه وریافن

عی و اقتصادی توسعه کشاورزی و توسعه فنی و فرهنگی و اجتما  ها دو روی سکهکاربردی و مفید شوند که البته این نقش

  .ستاکشاورزی تولیدکنندگان  جامعه

شاخه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم )گروه کانونی  ،آمد چهآنبا توجه به 

کند که با میپیشنهاد های نوین باید بوم سازگارشوند تا قابلیت نشرو کاربرد را بیابند، نوآوریاینکه  پذیرش( با پژوهش

 
1. McDonald's Campus University of Toronto in Canada Ontario 
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های وریافنها و مهارتو نوین ارتباطی اطالعات، دانش  هایدادی و با استفاده از روشقرارمدیریت و اشاعه ترویج تضمینی و 

ترویج کشاورزی وری افنترین الگو و کارآمداربردی آزموده و مطمئن صلح آمیز در رهیافت پایدارورزی ترویج به عنوان مفید و ک

در اجرای این رهیافت سازنده از دانش آموختگان مستعد و  به عنوان سیاست توسعه کشاورزی کشور به کار گرفته شود و

های تخصصی کشاورزی زیر چتر گرایشکارآمد ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شود و نیروهای دانش آموخته دیگر 

ای هی ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدههای آموزشگروهمدیریت ترویج و آموزش کشاورزی در همکاری صمیمانه و فعال با 

 شود.  گیریبهرهکشاورزی 
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است که توسط  «یعیطب ار در کشاورزی و منابعسازگهای نوین بومبررسی فناوری»و  «و دامی و منابع طبیعی کشور باغبانی

 مدیریت گروه علوم کشاورزی فرعنگستان علوم اجرا شده اند.
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Role of Agricultural Extension and Education Eco-compatible 

Technologies in Iran’s Agricultural Production 

 
 Yazdani .Salmanzadeh, S .Karami, S .Shahbazi, E ., I1Malek Mohammadi .I 

and A. Doorandish2 

 

Technology application is the outmost requirement in agricultural development that 

always has emphasized by researchers in one dimension and appliers and producers from the 

other. Also, technology of transferring these technologies are highly important. Agricultural 

extension and education, the twin complementary educational agricultural sub-sectors, are 

the only dual dimension expertise in human resource development that, use information- 

communication technology and understanding, applying and disseminating production 

technologies, are acting as the agricultural development vehicle. This analytical-qualitative 

investigation was after the status quo search of agricultural extension and education eco-

compatible technologies in Iran, using focus group methodology and applying documentary 

longitudinal descriptive analytical technique. Findings discussed, purified, combined and 

analyzed in the research focus group (the Agricultural Economic and Extension Education 

Branch of the Iran Academy of Sciences) in terms of specialized, advance agricultural 

extension and education eco-compatible technologies.  Findings reviled that at least 18 

agricultural extension technologies or modules, among them Internet of Things (IoT), as the 

most advanced and widely applied supper remote extension technology can be applied only 

when Precise Agricultural Extension (PAE) and Low Impute Sustainable Agricultural 

(LISA) modules are massively developed and applied.  

   

Keywords: Agricultural Education technology, Extension technology, Internet of things, 

Precise agricultural extension. 
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