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 مقدمه 

توسعه کشاورزي پايدار مشارکتی به عنوان راهبرد  1IPCMاجراي بارت است از  عبرنامه  ويژگی اين  مهمترين          

آب و کراهش   بهره وري  مصررف  افزايش بهره بردارن در ي توانمند مشارکت آگاهانه و ا هدف بدر شرايط کم آبی  

ايرن تراالب  از     اسرت   محدوده تراالب پريشران  روستاي  11 سطوح درون مزرعه اي در درمصرف موادشيمايی صنعتی 

دم پايرداري در  صرورت مسرتميم تحرت تراچير  رالش هراي عر       بره   و همه جهات به وسيله مزارع کشاورزي احاطره شرده  

دارنرد عبارتنرد    پايداري تاالبنامشکالت موجود در بخش کشاورزي که اچر مستميم در  د .از جملهکشاورزي  قرار دار

اگررو اکوسيسرتم    تعراد   مديريت ناپايدارآب و خاک ،پسماند هاي شيميايی ، ضايعات و زايدات ، به هم خوردن  از :

سرفره     از آنجا کره  است  در حوزه تاالب از منابع ابی مشترک ري هاي غير اصولیا،عدم سودمندي زراعی و بهره برد

است  و برا توجره بره رقابرت فشررده بخرش کشراورزي در         پريشان  تاالب دراب  مهمترين منبع تامين  ،  هاي زير زمينی

ب در بخش کشاورزي  در دو بعد سياست گرزاري و تکنولويير     آاستفاده ار اين منابع ، اقدام براي مديريت مصرف 

تغا  سراکنين   با توجه  به اهميت بخش کشاورزي در ترامين معيشرت و اشر    مهمترين اقدام براي نجات تاالب خواهد بود.

اين محدوده ، ضرورت طراحی برنامه اجرايی  با مبانی آموزش و ترويجی تحولی با ماهيت توانمند سازي  و مشرارکت  

بنرابر ايرن سراختار       کشاورزان در مديريت مصرف  آب با تاکيد بر حفظ معيشت و اقتصاد ضروري به نظرر مری رسرد .   

ايی در مزارع بر اساس اصالح مديريت فنی مرزارع برر اسراس  رخره     اصلی اين برنامه مديريت مصرف آب و موادشيمي

برر برنامره    تاکيد است که نتايج نشان داده اطالعات و اعما  عمليات صحيح کشاورزي توسط خود بهره برداران است .

در طفره اي  بدون در نظر گرفتن  ساختار هاي اقتصادي ، اجتمراعی و اگررو اکوسريتمی  من    باال به پايين  ها و طرح هاي 

وري کالت جديردي بره ويرژه از لحرار بهرهر     مشر  برروز  کشاورزي منجر به تغييرات در کشت بوم هاي طبيعری شرده و   

بره   مرد نظرر نيسرت و      در اين برنامه تنها تاکيد بر انتما  تکنولويي اقتصادي و زيست محيطی شده است . به همين دليل

 د  هاي مديريت اطالعات کشاورزي  نمرش اصرلی در فراينرد توسرعه    جاي تاکيد بر انتما   تکنولويي ، مهارت ها و  م

                                                 
1 :Integrated participatory crop management 
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به عبارت  را بر عهده دارند . کشاورزي پايدار براي حفظ منابع آب و خاک در کنار رعايت معيار هاي زيست محيطی 

ب در محردوده تراال  در پيشبرد نظام کشراورزي پايردار    رکن  ديگر تحو  در نظام جامع اطالعات کشاورزي مهم ترين 

برا ماهيرت طراحری مردارس مزرعره اي      (IPCM)مرد  مشخصری    برنامه در اين بر اين اساس عهده دارد. بر پريشان را 

و اجررا  معرفری  تراالب  يادگيري هاي حاصل از عمل  بر مبناي اگرو اکوسيستم منطمه اي  با تاکيد بر 2(FFS)کشاورزان

فرزايش بهرره وري اقتصرادي در واحرد سرطح از طرير        با شراخص ا  کشاورزي مزارعمديريت جامع  استمرار.  می شود 

و هاي مناسر    تکنولويي ، شرايط اجتماعی کاربران ،جنبه ها و ساختارهاي بومی  تاکيد بربا  کاهش هزينه هاي توليد 

 اين برنامه  است . ت در شاخص عملياهدف مهمترين  ويژگيهاي زيست بومی مناط 

 تبيين مباني كليدي پروژه 

ممرون به صرفه اقتصرادي  و  کشاورزي سودده ) حفظ و ارتماي معيشت در بخش کشاورزيدار : كشاورزي پاي -1

  با ساختار اجتماعی زيست محيطی (،سازگار با محيط زيست و منطب  منافعبا شاخص ارزيابی 

ت مرديري  و توانمند سازي کشراورزان در  مشارکت  ماهيت اجرايی اين برنامه بر اساسماهيت اجرايي برنامه :  -2

توسعه مشارکتی تکنولويي بر مبناي حد اقل استفاده از نهاد ه هاي بيرونری   راهبرد تاکيد بر با اطالعات کشاورزي 

ت ها و طرح ساهمزمان با اجراي اين برنامه ، سيضروري است . استوار استو اصالح طرح هاي توسعه تکنولويي 

 نيرز   مصوب در طرح جامع حفاظت از تراالب پريشران     زير ساختاريحمايتی و ها توسعه اي در قال  پروي ه هاي 

 .در دستور کار قرار گيرد 

3- IPCM   برا شراخص    به عنوان راهبرد عملياتی توسعه کشراورزي پايردار  : مديريت مشارکتی جامع توليد محصو

 ت اطالعات )تلفي  دانش بومی و يافته هاي تحميماتی (  در توسعه عمليات صحيح توليد  يمدير

4-  3ICWSM    : به عنوان تاکتي  فنی افرزايش بهرره وري مصررف آب برا      گياه –خاک  –مديريت پايدار آب

  .حداکثر استفاده از منابع درون مزرعه اي ، مديريت دانش مزرعه  تاکيد بر

                                                 
2 :    farmers field    school 
3 :   integrated water soil management 
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نظام که عبارت است از ( نبزرگساال ) به عنوان روش خاص آموزش کشاورزان  مدرسه در مزرعه كشاورزان: -4

 با توليد که منابع از يور بهره و توليد جامع مديريتدر   برداران بهرهتوانمند نمودن  برايري مزرعه اي يادگي عملی 

در سرطوح    برومی و مشرارکت  و برنامره ريرزي محلری      دانرش  و تلفي   تجربره  اکوسيستم ، شناخت و کشف بر تکيه

ازي دراين شيوه   بر اساس شاخص هاي توسعه آموزش و ظرفيت س    عمليات و مناط  توليد اجرايی و توسعه می يابد .

پايدار کشاورزي و روستايی ، ويژگی هراي اقتصرادي ،اجتمراعی و زيسرت محيطری در شررايط مختلرف بهرره بررداري          

 طراحی و ارايه  می شود  .  

5-4IPMCommunity    : فرايند حذف و کاهش مواد شيميايی مصنوعی در کشاورزي از طري  کاربرد

که طی آن محيط زيست و نوين مبتنی بر مشارکت بهره بردارن در شناخت و تحليل اگرو اکوسيستم و  شيوه هايی 

جمعيت فعا  آفات را مد نظر قرار داده و از تمام فنون و الگوهاي مناس  به عنوان ي  روش امکان پذير و 

 استفاده ميکند.  کنتر  جمعيت آفات در زير سطح آستانه زيان برايسازگار 

 

       با شاخص عملياتی مشارکت  در شرايط کم آبی پايداراستمرار الگوي  مديريت محلی کشاورزي   كلي :هدف 

 .تاالب پريشان  بهره بردارن  درافزايش بهره وري مصرف آب  و کاهش مصرف مواد شيمايی در کشاورزي

 سه فصل زراعی  : بيني شده پيشمدت زمان  

ريشان خواهرد برود کره در در جردو      پروستاي حاشيه  تاالب  11برنامه در  مشخصات محل اجراي اين مکان پروژه:

  :آمده است   منطمه اجرايی اين برنامهذيل اطالعات  کلی مربوط 

 

 

 

 

 

                                                 
4 : Integrated protection management  
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 محدوده طرح روستاهاي  اوليه  مشخصات و اطالعات زراعی و   وضعيت:  1جدو  شماره 

 
تعداد  نام روستا رديف

 برداربهره

شت سطح زير ک نوع کشت

ha 

منابع 

تامين 

 آب

ميانگين 

آب 

مصرفی 

کشت 

آبی 

m/ha  

ميانگين 

سموم 

مصرفی 

lit/ha 

 ميزان کود مصرفی

شيميايی  ديم آبی ديم آبی

kg/ha 

کوددامی 

 )تن(

 –گوجه فرنگی  –گندم  03 پريشان 1

 خيار سبز –فلفل 

-553 5/2-0 0333  اه - 03 -

533 

43-05 

 –ی گوجه فرنگ –گندم  242 هل  2

 خيار سبز –فلفل 

-553 5/2-0 0333  اه 15 295 جو

533 

43-05 

 –گوجه فرنگی  –گندم  235 دهپايگاه 0

 خيار سبز –فلفل 

-553 5/2-0 0333  اه 12 213 جو

533 

43-05 

 –گوجه فرنگی  –گندم  101 قالت نيلو 4

 خيار سبز –فلفل -لوبيا سبز

 –گندم 

 جو

-553 5/2-0 0333  اه 25 195

533 

43-05 

گوجه  –ذرت  –گندم  053 عرب فامور 5

خيار  -لوبيا سبز –فرنگی 

 کلزا –سبز 

 –گندم 

 کلزا

-553 5/2-0 0533  اه 95 015

533 

43-05 

 –ذرت  –جو  –گندم  11 سی سختی 0

 -لوبيا سبز –گوجه فرنگی 

 کلزا

 –گندم 

 جو

-553 5/2-0 0533  اه 20 142

533 

43-05 

گوجه فرنگی  – جو –گندم  01 قلعه ميرزايی 0

 -لوبيا سبز –طالبی  –

سبزي  -خيار سبز –هندوانه 

 کلزا –

 –گندم 

 جو

-553 5/2-0 0333  اه 43 150

533 

43-05 

 –ذرت  –جو  –گندم  140 قلعه نارنجی 1

 –طالبی  –گوجه فرنگی 

 کلزا -خيار سبز –لوبيا سبز 

-533 5/0-4 0533  اه 102 094 گندم

453 

43-05 

گوجه فرنگی  –جو  –گندم  203 نرگس زار 9

 -لوبيا سبز –طالبی  –

ذرت  -خيار سبز –هندوانه 

 کلزا –

 –گندم 

 کلزا -جو 

-533 5/0-4 0533  اه 003 512

453 

43-05 

خيار  –طالبی  –جو  –گندم  14 کنارخش  13

 کلزا –سبزي  –سبز 

 –گندم 

 کلزا -جو 

-533 5/2-0 0333  اه 110 195

453 

43-05 

 –ذرت  –جو  –گندم  212 مالاره 11

 –طالبی  –گوجه فرنگی 

 –گندم 

 کلزا -جو 

-533 5/0-4 0533  اه 145 414

453 

43-05 
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 کلزا –سبزي  –خيار سبز 

گوجه  –ذرت  –گندم  20 پل آبگينه 12

 –خيار سبز  –فرنگی 

 مرکبات -فلفل  –بادمجان 

 –گندم 

 جو

-533 5/2-0 1333  اه 53 103

453 

43-05 

 –گوجه فرنگی  –م گند 90 زوالی 10

فلفل  –خيارسبز  –بادمجان 

 مرکبات –ذرت  –

 –گندم 

 جو

-533 5/0-4 1333  اه 43 193

453 

43-05 

 –بادمجان  –گوجه فرنگی  40 شهرنجان 14

 مرکبات –فلفل 

-533 5/2-0 0333  اه - 10 -

453 

43-05 

 –گوجه فرنگی  –گندم  41 ايازآباد 15

فلفل  –خيارسبز  –بادمجان 

 طالبی –ت ذر –

 –گندم 

 جو

-533 5/2-0 0533  اه 159 123

453 

43-05 

-533 5/2-0 0333  اه 243 03 گندم سبزي –طالبی  –گندم  01 کرايی 10

453 

43-05 

 –گندم  کلزا –طالبی  –گندم  253 سيف آباد 10

 جو

-533 5/2-0 0333  اه 1023 013

453 

43-05 

 –گوجه فرنگی  –گندم  21 پوزه بادي 11

فلفل  –خيار سبز  –مجان باد

 کدو -ذرت  –

-533 5/2-0 0533  اه 13 115 گندم

453 

43-05 
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 طرح مسئله 

ران کرم ابری و   حر منجرر بره تشرديد ب    ب در بخرش کشراورزي اطرراف تراالب     مصرف بی رويه آخشکسالی و  -1مشکل 

 شده و بحران زيست محيطی در حا  شکل گرفتن است . خشکسالی تاالب

ضرايعات و زايردات در کشراورزي باعر        ،مصرف بی رويه آالينده هاي  شيميايی  سنتزي ،وجرود پسرماندها    -2مشکل 

وردن خر بروز   الش و مشکالت محيطی در تاالب شده است .اين مشکالت بره ويرژه در کيفيرت آب و خراک ، بره هرم       

ش شريميايی ، کراهش آب و پيشرروي      رخه زيستی  فعا  اگرو اکوسيستم  ، ايجراد مخراطرات زيسرتی ، افرزايش فرسراي     

 خشکی در حوزه تاالب شده است .

عدم وجود الگوي مناس   براي مشارکت آگاهانه و پايدار جوامع و سامانه هاي درگيرر محلری در مرديريت     -0مشکل 

 حفاظت از تنوع زيستی در حوزه تاالب 

ز تاالب و توسعه کشاورزي براساس معيشت عدم يکپار گی و تلفي  برنامه هاي مديريتی در حوزه حفاظت ا -4مشکل 

 .و منفعت  اقتصادي 

 نتايج مورد انتظار 

ميزان  تا  5(WUEافزايش کارآيی) در کشاورزي منطمه هدف با شاخص  افزايش بهره وري مصرف آب -1دستاورد 

 درصد.03

ارتمراي سره   و ورزي درصد آالينده هراي شريميايی مصرنوعی در کشرا     133تا  03حذف و کاهش ميانگين -2دستاورد  

 شاخص کليدي سالمت در کشاورزي. 

مشارکت  در اجرا و توسعه برنامه کشاورزي زيستی در براي  شبکه محلی از کشاورزان آموزش ديده ايجاد -0دستاورد 

 روستا هر 

 

                                                 
5 :    water use efficiently                    
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 کليات هزينه ، حجم عمليات و نتابج پيش بينی شده در برنامه : شرح خالصه  2جدو    شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وضعيت عنوان رديف

برنامرره توسرعه کشرراورزي پايرردار در   تعرداد روسررتاي تحرت پوشررش     1

 محدوده تاالب پريشان 

 روستا به شرح تفضيلی جدو  شماره  ي   11

 نفر  563.5   تعداد بهره بردار تحت پوشش   2

 –لوبيا سبز –خيار سبز –فلفل  –گوجه فرنگی  –گندم  برنامه تحت پوشش  اصلی  محصوالت 3

 –سبزي  –جو  –هندوانه  -طالبی  –ذرت –کلزا

 کدو -مرکبات –بادمجان 

 هکتار 16.31 تحت پوشش برنامه  اراضی باغی و زراعی  مساحت کلی 4

 هکتار  46553 ب آتحت پوشش برنامه مديريت  اراضی  مساحت 5

برر  درشررايط متعرارف   در محدوده تاالب پريشان  حجم مصرف آب   6

 ف  در مزارع آبی اساس ميانگين مصر

 متر مکع       3365456513 

 متر مکع   36.04..1.6 ب آ ميزان صرفه جويی در مصرف حداقل پيش بينی  7

حجرم سرموم مرورد اسرتفاده در محردوده تراالب پريشران در  شررايط              8

 متعارف بر اساس ميانگين مصرف 

 ليتر                                556.53 

 ليتر   5..06 ی  حد اقل ميزان کاهش مصرف سم پيش بين 9

حجم کرود شريميايی  مرورد اسرتفاده در در محردوده تراالب پريشران          11

 شرايطمتعارف  بر اساس ميانگين مصرف

 کيلوگرم 6055...46

 کيلوگرم  ...1556 پيش بينی  حد اقل ميزان کاهش مصرف کود شيميايی   11

 به ازاي هر هکتار   ريا .1.3641 هزينه تمام شده  تا بازار 12

 ريا   ...6..61...56 کل هزينه اجراي طرح در سه سا   13

  سه فصل زراعی مدت زمان اجراي طرح  14
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   ماهيت پروژه:

فاز اجرايی توسعه کشاورزي پايدار در شرايط کم ابی در محدوده تاالب پريشان بر اساس تجربيات و درس هاي     

در   ار وب برنامه  1019 -93در فصل زراعی  ز برنامه الگويی اجرايی شده در روستاي قلعه نارنجی آموخته شده ا

با هدف  توانمند سازي مديريت طرح حفاظت از تاالب پريشان  ، مهمترين فلسفه طراحی اين پرويه است .اين پرويه 

اصلی با هدف  پايدار در شرايط کم آبی ي کشاورز جامعه محلی براي استمرار شبکه مديريت  محلی در فرايند اجراي

وزه تاالب  طراحی شده حدر کشاورزي منابع آب  بهره وري پايدار با شاخص   پريشان  تاالب  حفاظت و حمايت از 

است . اين پرويه با توجه به چبت مناط  هدف اين پرويه در کنوانسيون جهانی رامسر و چبت اين مناط  به عنوان 

  م در يونسکو داراي ارزش و اهميت باالي بين المللی است .ذخيرگاه  زيست بو

 اجراي اين پرويه از نظر محلی ، منطمه اي و ملی نيز در زمينه هاي ذيل داراي اهميت  می باشد:   عالوه بر اين 

  برراي  بهرره وري مصررف آب   درکشاورزي و افرزايش   مديريت کمی و کيفی آب توانمند سازي کشاورزان در

 .ناي سفره هاي مشترک جهت کم  به احياي تاالب غ افزايش 

  و ارگاني  . توليد محصوالت سالم  

 . حفظ سطح معيشت بهره بردارن کشاورزي در حوزه تاالب 

  حفاظت و حمايت از اگرواکوسيستم در حوزه تاالب 

  زيستی  براي توسعه روستا هاي سازگار با محيط زيست  مبتنی بر اجراي کشاورزي عملياتیارايه الگوي 

   مشارکت  جوامع محلی در مديريت و حفاظت ازاکوسيستم 

  ارتماي بهره وري اقتصادي توليد از طري  کاهش هزينه هاو نهاده هاي بيرونی. 
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 اجرايی   –:  برنامه ها و تکني  هاي فنی  0جدو  شماره 

 

 

 

 

ماهيت 

 اجرايي

زراعی با هدف مشارکت و  توانمند سازي زراعی با هدف مشارکت و  توانمند سازي شت بوم شت بوم کک  تحليلتحليلبا تکيه بر با تکيه بر گياه  گياه  --خاک خاک   --اعما  مديريت سيستمی  آب اعما  مديريت سيستمی  آب 

  بهره بردارن در  افزايش بهره وري مصرف آب و کاهش مصرف مواد شيميايی در کشاورزيبهره بردارن در  افزايش بهره وري مصرف آب و کاهش مصرف مواد شيميايی در کشاورزي

طو  طو    --نياز واقعی آب نياز واقعی آب   ––طبمه بندي محصوالت طبمه بندي محصوالت --تمويم زراعی تمويم زراعی --حاصلخيزي خاکحاصلخيزي خاک--تغذيه گياهی تغذيه گياهی   --ساختار خاک ساختار خاک  شاخص ها 

--گونه هاي پوششی گونه هاي پوششی --کشت هاي مختلطکشت هاي مختلط--بيولويي بيولويي ––تراکمتراکم--فواصل کاشت فواصل کاشت --  شرايط  اقليمیشرايط  اقليمی  --ابعاد مزرعه ابعاد مزرعه   --دوره دوره 

 --خاک پوشه هاي )مالچ هاي( طبيعیخاک پوشه هاي )مالچ هاي( طبيعی

 عمليات   ماهيت رديف

  مديريت  دوره هاي آبياري بر اساس نياز واقعی گياه مديريت  دوره هاي آبياري بر اساس نياز واقعی گياه  1

  خاک ورزي حفاظتی خاک ورزي حفاظتی  2

  افزايش ماده آلی خاک افزايش ماده آلی خاک  0

  مرديريرت  تغذيه و حاصلخيزي   4

 بيولويي  خاک   افزايش  عوامل 5

 افزايش راندمان آبياري از طري  انتخاب مناس  ترين شکل و ابعاد مزرعه   0

 آرايش کاشت گياهان زراعی مختلف به منظور کاهش تلفات تبخير و تعرق   0

 .مديريت تلفيمی آب و کود به منظور افزايش کارآيی مصرف آب   1

 تار )تراکم کشت( براي استفاده بهينه از آبانتخاب و توصيه تعداد مطلوب بوته در هک  9

 اصالح ساختار آبياري سنتی در مزارع و باغات 13

 توسعه استفاده از سامانه هاي آبياري تحت فشار 11

 کم آبياري کنتر  شده 12

 استفاده بهينه از واحد آب مصرفی و افزايش سود خالص  10

 آب در آبياري هاي اوليه ترويج کشت نشائی جهت پرهيز از مصرف زياد  14

 استفاده از خاک پوشه هاي )مالچ هاي( طبيعی   15

 استفاده از مالچ هاي پالستيکی براي کاهش تبخير سطحی و جلوگيري از ريشه علف هاي هرز  10

 استفاده از روشهاي به زراعی )تراکم کشت، کشت مختلط و ...(  10

 ن زيان اقتصادي و استان اقتصادي افات براي تعيين آستا   AESAاجراي برنامه  11

 و استمرارنظام گواهی مونيتورينگ  19

 و ارگاني   IPMنظام  23
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 ساختار اجرايي و محتوايي

برا   منطبر   ، توسعه کشاورزي پايردار برا شراخص  بهرره وري مصررف آب در کشراورزي         پرويه راهبرد اجرايی اين       

مديريت  مشارکتی سيستمی  اجراي کشاورزي  "ی  است که از طري  برنامه  عملياتی  اکوسيستم زراعی و شرايط اجتماع

صورت می گيرد . شاخص اصلی در اين برنامه  توانمند سرازي  مدارس مزرعه اي کشاورزان  با روش  "( IPCM)پايدار

، است . برنامه ريزي ، اجرا  در کنار مديريت منابع توليد و معيار هاي محيط زيستخانوار کشاورز و بهبود کيفيت زندگی

. ايرن برنامره ،ير   فراينرد  مرديريتی  سيسرتمی       صرورت مری گيررد   ارزيابی و توسعه اين برنامه از طري  مرديريت محلری   

 عملياتی  ذيل است :    حلامشارکتی  در کشاورزي با مر

مشرارکتی براسراس پتانسريل     محلری برراي  تردوين برنامره      سرازي  و گرروه سرازي     ورورد به جامعره محلری ، اعتمراد    -1 

  0AESAکشت بوم زراعی  ارزيابیبااستفاده از سيستم و   0PCMاکولويي   با روش 

 توسعه برنامه مديريتی  وسازماندهی گروه هاي کاري محلی براي اجرا ، ارزيابی  -2 

 ابع. با هدف کاهش مخاطرات و افزايش بهره وري مصرف من 1OHMوIPMو  ICWSMپياده سازي برنامه -0

 .بر اساس يادگيري  وِيژه بزرگساالن  در سطح محلی  پايدارکشاورزي توسعه پايدار براي توانمند سازي بهره بردارن   -4 

 محلی تشکل هاي براي توسعه محلی اهداف در قال  TOT.FFSماحصل شبکه محلی   بهره بردارن  سازماندهی  -5 

 :اجرايي برنامه  اصول 

 ارزيابی ،نظارت و توسعه اين برنامه  باتاکيد بر مشارکت و دخالت آگاهانه جوامع محلی انجام شود کليه مراحل اجرا، -1 

درتمرامی مراحرل برنامره توسرعه کشراورزي      پريشران   حفاظت از تراالب   و معيار هاي مصوب در طرح شاخص هاي -2

 پايدار به صورت مستميم يا غير مستميم مورد تاکيد قرار می گيرد .

 .13PTDبه راهبرد  9TOTاز راهبرد    تکنولويير روش هاي متعارف انتما  تحو  د– 0

                                                 
6 Project cycle   management              
7 : agro ecosystem analyze 
8 : occupationally health management  
9 : transfer of technology 
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با ساير برنامه هاي مديريتی مصوب در طرح با هدف مشارکت پايدار نهاد هاي دولتی وغيرر دولتری ،    اجماع عملياتی-4

 .سازمان هاي  سياست گذاري ، پشتيبانی و برنامه ريزي جهت  پيوستگی برنامه در سطح  منطمه 

 .تلفي  پرويه هاي اجرايی با ساير پرويه هاي محلی از طري  تدوين برنامه اجرايی مشارکتی بين بخشی   -5

 توسعه تکنولويي است . مبناي ساختارهاي روستائی ، خرده مالکی ،معيشت محلی و شرايط اجتماعی-0

کردن اهداف برنامره در سرطح ملری ،     توجيه ، ظرفيت سازي و  توانمندسازي مسئوالن و عوامل درگير براي نهادينه -0

  .بهبود و اصالح سياست هاي ملی و خدمات دولتی در قال  خط اجرايی 

 ار.ادينه سازي کشاورزي پايدرنامه هاي خاص درجهت توانمندي سازي زنان و جوانان در نهبتدوين و اجراي -1 

ه سازي به اين منظور  متوجه باشند که  ه عملی با تاکيد برآگا خانوارسالمت  وبهبودمعيشت پايدار ،آموزش مستمر  -9

  .بايد انجام دهند و  گونه درآمدهاي خود را محاسبه کنند 

دانش بومی ، شرايط حاصل از تجربيات محلی و توسعه مشارکتی تکنولويي سازگار با تجربيات کشاورزان ،-13

  .هاي اجتماعی منطمه هدف  ويژگی

  : اقدامات اجرايي

شاخص اصلی مديريت پرويه  از طري  مطالعات ميدانی ، ارزيابی  2زيابی ميدانی از شرايط موجود بر اساس ار  -1فعاليت 

 هاي سريع مشارکتی ، ارزيابی سريع روستايی ، مستندات علمی ،  سازمانی و حموقی موجود 

برر اسراس   ر   فصل  زراعی ( هکتار در هر روستا در محصوالت  کليدي  در ه 03اجرايی  ) تعيين منطمه هدف  -2فعاليت 

شاخص مبنايی واچربخشی برنامه  از طري  کارگاه هاي مشترک با حضور و دخالت تمامی ذينفعان دولتی و غير دولتری برا   

 ارزش گذاري بروري شاخص ها . 

 . PPCMبرنامه  مشارکتی   با روش  اجماع دراعتماد سازي کاري محلی براي  وورورد به جامعه محلی   -0فعاليت 

 توسعه برنامه مديريتی  و براي اجرا ، ارزيابینفر ار کشاورزان ( 25)گروه هاي کاري محلی ي  سازماندهی -4فعاليت 

                                                                                                                                                                  
10 : participatory technology development 
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 .کشاورزي رضايعات  د پياده سازي برنامه مديريت -5فعاليت  

 و ICWSMبررا تاکيررد بررر سرره مررديريت فنرری  پايرردارکشرراورزي  مدرسرره در مزرعرره ايجرراد سررايت هرراي   -0فعاليررت  

11IPMوOHM در هر روستا 

 توانمند سازي بهره بردارن در سايت هاي کشاورزي زيستی بر اساس يادگيري وِيژه بزرگساالن   -0فعاليت 

 .براي توسعه محلی اهداف TOT.FFSسازماندهی گروه هاي ماحصل   -1فعاليت  

  مستند سازيو  اقتصادي ، ريست محيطی  و اجتماعیارزيابی اچر بخشی  -9فعاليت 

 و جشن هاي  محصولی در هر روستا  روز مزرعه ،  بازديد هاي گروهی  -13فعاليت 

  توسعه نتايج اطالع رسانی  و   -11فعاليت 
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  پروژه منطقيچارچوب 

 

 

مشکالتي كه پروژه  در پي رفع مشکالتي كه پروژه  در پي رفع  دستاورد ها )نتيجه( و فعاليت ها شاخصها

  آناستآناست

 

 ميزان    /واحدحجم

بهر ه افزايش  درصد .3در كشاورزي منطقه هدف با شاخص  افزايش بهره وري مصرف  -1 دستاورد

  دركشاورزي محدوده تاالب .آب   وري مصرف 

 

مصرف بي رويه آب در  -1مشکل 

بخش كشاورزي اطراف تاالب ها 

منجر به تشديد بخران كم ابیي و  

 خشکسالي در تاالب شده است.  

 

 

 453 کشاورز
ه و اجماع عملياتی پرويه با حضور ذينفعان  با موضوع مديريت آب توجي -1-1فعاليت

 و خشکسالی 

 11 روستا
 برنامه ريزي اجرايی محلی مديريت آب و خشکسالی   -1-2فعاليت 

 11 گروه کاري

اجماع فنری و آمروزش گرروه کراري سراماندهی شرده محلری  در سرطح           -1-0فعاليت

 عمليات .

برگزاري کارگراه ورود بره جامعره محلری  اعتمراد سرازي  ، سرازماندهی          -1-4فعاليت  00 روز     کاري

 بهره بردارن  محلی   

   543 هکتار

اجراي برنامه مديريت بهره وري مصررف اب در کشراورزي برا شراخص      -1-5فعاليت 

 افزايش کار آيی 

مدرسررررره در 

 مزرعه 

11   

 ف اب توانمند سازي کشاورزان هدف در مديريت مصر  -1-0فعاليت 

 11   روز کاري
  روز مزرعه  1-0فعاليت 

 11 کارگاه

 مستند سازي و  ارزيابی اچر بخشی -1-1فعاليت 

 

 

درصد آالينده هاي شيميايي مصنوعي در كشیاورزي   ..1تا  .5حذف و كاهش ميانگين -دستاورد 5

 ارتقاي سه شاخص كليدي سالمت در كشاورزي.  و 

مصرف بي رويه آالينیده   -5مشکل 

هییاي  شییيميايي  سیینتزي  وجییود  

پسمانده هیا و ضیايعات و زايیدات     

در كشاورزي  باعث  بروز  مشکالت 

تیاالب  محیدوده  در كيفي و كمي 

 شده است .

  

 453 کشاورز
و   IPMتوجيهی و اجماع عملياتی پرويه برا حضرور ذينفرع   برا موضروع      -2-1فعاليت 

 کشاورزي سازگار با محيط زيست

 11 گروه کاري

و کشراورزي سرازگار برا      IPMبرنامه ريزي اجرايی محلری  برا موضروع    -2-2عاليت ف

 محيط زيست 
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 11 گروه  

اجماع فنی و آموزش گروه کاري سراماندهی شرده محلری  در سرطح دو      -2-0فعاليت

 و کشاورزي سازگار با محيط زيست  IPMپايلوت  با موضوع

 

 

ظرفيت سازي  بهره بردارن  محلی    پررويه  برا     ورود به جامعه  با هدف  -2-4فعاليت  00 کارگاه

 و کشاورزي سازگار با محيط زيست  IPMموضوع

 543 هکتار

 اجراي برنامه مديريت تلفيمی آفت با روش مدرسه در مزرعه   -2-5فعاليت 

 453 نفر

 توانمند سازي کشاورزان درتوسعه کشاورزي سازگار با محيط زيست   -2-0فعاليت 

 11 مجلد  

  مستند سازي و ارازيابی اچر بخشی  -1-0فعاليت 

مشاركت  سامانه هیاي دریيیر محلیي در اجیرا و توسیعه برنامیه       براي محلي  شبکهايجاد : 3 دستاورد

  در تاالب پايدار كشاورزي
 

عید  وجیود الگیوي     -3مشکل 

مناسب  براي  مشاركت آیاهانه  

و پايدار جوامع و سیامانه هیاي   

ريت دریيییر محلییي در میییدي  

حفاظییت از تنییوس زيسییتي در  

 حوزه تاالب 

 

   543 نفر 

 ظرفيت سازي   -0-1فعاليت 

 11 کارگاه  

 کارگاه هاي اموزشی و فنی     -0-2فعاليت 

 11 صندوق  

 تشکيل صندوق اعتباري خرد محلی    -0-0فعاليت 

 11 نفر

 تربيت تسهيلگر محلی براي توسعه اهداف    -0-4فعاليت 

 13   زوز کاري

 ارزيابی و مستند سازي براي پايدار -0-5فعاليت 

 : ارايه مدل عملياتي برنامه مديريت طرح جامع حفاظت از  تاالب  4 دستاورد

 

  

عیید  يکرییارچگي و  -4مشییکل 

تلفيق  برنامه هاي میديريتي در  

حییوزه حفاظیییت از تیییاالب و  

توسعه كشاورزي  با ساير پیروژه  

هاي محلي براسیا  معيشیت و   

 تصادي  منفعت  اق

 

 0 روزکاري

 IPCMارايه برنامه راهبردي    -4-1فعاليت 

 0 روز کاري
منطمه هدف طرح با هدف ظرفيت سازي و اجماع توان  IPCMاجراي  -4-2فعاليت   

 ها و پتانسيل هاي فنی و اجرايی در موضوع کشاورزي و اب 

 453 نفر

 ي حاصل از عمل  ظرفيت سازي تمامی ذينفعان به صورت يادگير -4-0فعاليت 

 1 مجلد

براي اجرا در سرطح    IPCMمستند سازي نتايج حاصل از اجراي راهبرد  -4-4فعاليت 

 وسيع
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 برنامه  اجرايهزينه شرح * * 

 شرح کلی وضعيت هزينه و حجم عمليات  تحت پوشش   برنامه :   4شماره جدو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وضعيت عنوان رديف

 روستا به شرح تفضيلی جدو  شماره  ي   11 تعداد روستاي تحت پوشش   1

 نفر  2.005   تعداد بهره بردار تحت پوشش   2

 –لوبيا سبز –خيار سبز –فلفل  –گوجه فرنگی  –گندم  برنامه تحت پوشش  اصلی  محصوالت 3

 –سبزي  –جو  –هندوانه  -طالبی  –ذرت –کلزا

 کدو -مرکبات –بادمجان 

 هکتار 16.31 تحت پوشش برنامه  راعی اراضی باغی و ز مساحت کلی 4

 هکتار  46553 ب آتحت پوشش برنامه مديريت  اراضی  مساحت 5

برر  درشررايط متعرارف   در محدوده تاالب پريشان  حجم مصرف آب   6

 اساس ميانگين مصرف  در مزارع آبی 

 متر مکع       3365456513 

 متر مکع   36.04..1.6 ب آ ميزان صرفه جويی در مصرف قل حداپيش بينی  7

شررايط       محردوده تراالب پريشران در     حجرم سرموم مرورد اسرتفاده در     8

 بر اساس ميانگين مصرف متعارف 

 ليتر                                556.53 

 ليتر   5..06 پيش بينی  حد اقل ميزان کاهش مصرف سم  

ب پريشران   حجم کرود شريميايی  مرورد اسرتفاده در در محردوده تراال       

 شرايطمتعارف  بر اساس ميانگين مصرف

 کيلوگرم 6055...46

 کيلوگرم  ...1556 پيش بينی  حد اقل ميزان کاهش مصرف کود شيميايی   

 به ازاي هر هکتار   ريا .1.3641 هزينه تمام شده  تا بازار 8

 ريا   ...6..61...56 کل هزينه اجراي طرح در سه سا   9
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 تاالب پريشانهزينه اجراي برنامه در  محدوده  یکلشرح :   5شماره  جدو 
 

محدوده تحت  عنوان هزينه  رديف  

 پوشش

 هزينه سال اول 

 هزار ريال

 هزينه سال دو  

 هزار ريال

هزينه سال 

 سو 

 هزار ريال 

 جمع هزينه

 595.333 3 133.333 495.333 روستا11 نيروي انسانی 1

 2.035.433 3 3 2.035.433 روستا11 اتابزار      و تجهيز 2

 1.292.433 3 3 1.292.433 روستا11 پشتيبانی فنی و خدمات 0

 20.333 9333 9333 93.333 روستا11 مستند سازي  4

 93.333 3 3 93.333 قرارداد0 قرار دادها  5

 113.333 3 113.333 3 روستا11 نهادينه سازي نتايج  0

 233.333 133.333 133.333 3 روستا11 استمرار نظام گواهی  0

 03.333 23.333 53.333 3 ي  شبکه شبکه سازي 1

 43.333 23.333 23.333 3 ب  سري ارزيابی  اچر بخشی 9

 203.333 113.333 53.333 3 روستا11 توسعه محلی 13

 133.333 53.333 53.333 3 ي  شبکه بازار يابی  11

 43.333 23.333 23.333 3 ي  شبکه سامانه اطالع رسانی  12

روز مزرعه و جشنواره  10

 محلی

 13.333 43.333 43.333 3 ي  واحد

 ..61...56 ...43.6 ...6.. ..4651.61 جمع 
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 هر واحد مدرسه در مزرعه ابزار ،مواد و هزينه هاي اجراي   شرح جزييات -0شماره   جدو 

 

 تعداد شرح موضوع رديف موضوع

 )نفر(

 م کار حج

 )نفر /روز(

 هزينه واحد 

 )هزارريا ( 

جمع هزينه   سا  

 او 

ي 
سان
 ان
ي
رو
ني

 

 0333 133 03 1 هماهنگ کننده 1

 FFS 1 03 153 9333متخصص  5

 0333 233 15 1 مشاور فنی  آفات 3

 0333 233 15 1 مشاور فنی  بيماري 4

 0333 233 15 1 مشاور فنی تغذيه 5

 0333 233 15 1 عیمشاور فنی موضو .

 2333 53 43 1 مستند ساز 0

 1533 53 03 1 نيروي پشتيبان  1

 ..505  جمع هزينه هاي  انساني  

ار 
ابز
 و 
ت
يزا
جه
ت

 

 1333 233 عدد 5 قفس  صحرايی مطالعاتی 1

 1333 133 عدد 5 جعبه  تشريح 5

 133 1 عدد 133 شيشه نگهداري حشره 3

 23 جعبه جمع آوري حشره 4

 

 23 عدد

 

433 

 1333 53 عدد .5 توري حشره گيري 5

 1333 53 عدد .5 تله  .

 43 پار ه کتانی 0

 

 433 13 متر

 5333 5333 عدد 23 تانسيومتر 1

 5333 533 عدد 13 قفس پرورش  .

 2333 133 عدد 23 ايکس23لنز .1

11 EC533 533 عدد 1 متر 

15 PH533 533 عدد 1 متر 

 133 133 عدد 1 جدماسن 13

 033 033 عدد 1 رطوبت سنج 14

 13333 533 واحد 23 مواد و عوامل بيولويي  15

 13333 533 واحد 23 مالچ .1

 2333 133 سري 23 لوازم التحرير 10

 133333 5333 واحد 23 کمپوست غنی  شده  11

 13333 - - - پيش بينی نشده .1

 رجمع هزينه هاي تجهيزات و  ابزا

 

 

15.3.. 
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  مدرسه در  مزرعه(رهيافت اجرايي برنامه )نماي كلي 

در ي   بهره بردارانسازماندهی شده متشکل از  گروه کاريوي   رشامل ي  تسهيل گ مدرسه در مزرعه   ي        

و برر اسراس شراخص هراي خراص       مشارکتی توسط خود جامعره  روش ها و ابزارکه از طري  منطمه همسان توليد است 

ورت کرارگروهی و  برا هردايت    هاي مدرسره در مزرعره بره صر     فعاليت. انتخاب می شوند  موضوع کاري در هر منطمه 

صورت می گيرد .فعاليرت هراي اصرلی کره در طرو  ير  فصرل زراعری صرورت مری گيرنرد عبارتنرد از :               رتسهيل گ

سازماندهی گروه کاري  ، تعيين مناط  عملياتی ، ارزيابی و پژوهش هاي سريع مشرارکتی  ،تعيرين اولويرت هرا ، جمرع      

ضوع خاص ،تدوين  برنامه کاري برر اسراس موضروعات خراص ،طراحری      آوري استاندارد ها و اطالعات موجود در مو

تمويم زمانی  ، تمسيم کار و تعيين وظايف ، تدوين برنامه اجرايی و اجراي ي  دوره کامل در طو  ي  فصل زراعری  

 

ت
ما
د
خ
و 
ي 
بان
شتي
  پ
ي
ار
ج
ي 

ها
ه 
زين
ه

 

 3 بازديد 1

 مورد

 1333 0333 

 

 13333 - - - اياب وذهاب 2

 1333 - - - تعميرات 0

 23333 - - - آزمايشات و سنجش  4

 233 - - - کتابچه هاي اموزشی 5

 133 - - - پوسترهاي آموزشی 0

 5333 - - - پذيرايی 0

 533 - - - یاطالع رسان 1

 23333 - - - کارگاههاي توجيهی  9

 5333 - - - مشوقها  13

 13333 - - - پيش بينی نشده 11

 ..011  جمع جاري 

 ...5 - - 1 مستند سازي فنی  1 

 ...5 هزينه چبت قرارداد 

 ....55 جمع كلي 
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 هاي اصلی براي شروع فعاليت مزرعه اي توسط گروه کاري و برر اسراس شراخص هراي اقليمری      ماز بذرتا بذر  .  راندو

/موضوعی /اکوسيستمی  ،   در منطمه هدف تعيين و بر اساس شرايط همسانی منطمه و ويژگيهاي خراص توسرط گرروه    

دو هفتگی   ابه صورت مالقات هاي منظم هفتگی و يمدرسه در مزرعه کاري صورت می گيرد .حضور در سايت اصلی 

يعنی ايجاد مهارت در بهرره بررداران در   مزرعه  مدرسه درمی گيرد. سه فعاليت اصلی  صورت  و بر اساس تمويم زمانی 

 مديريت شناخت اکوسيستمی ،پژوهش هاي مشارکتی مزرعه اي و  توسعه تکنولويي  بر اساس شاخص هاي اکولويي

عمليراتی مری شرود . گرروه کراري      ،  به صورت جامع  ،طی ي  فصل زراعی  و به اصطالح از بذر تا برذر   در محصو 

کشت ، تجزيه و تحليل و بررسی جامع  ت، شناخيادگيري حاصل از عمل   از طري  ر مزرعه مدرسه دشرکت کننده در 

با پذيرش تکنولويي و يافته هاي جايگزين  می شوند  و  توسعه کشاورز به کشاورز  زراعی ،تبديل به عوامل اصلی بوم 

ران مراهر در مرديريت جرامع محصرو      گروه کاري فعا  در دوره به مديدر پايان فصل  در مديريت مزرعه می پردازند .

قرادر     زيست محيطی و اقتصادي ،اجتماعی کس  شده و با تاکيد بر  شاخص هاي  توان اب تبديل می شوند . اين گروه 

خواهد محلی  یاز طري  سازمانده در منطمه  نتايج  ها و توسعه در باره انتخاب فعاليت سازي و تصميم گيري به تصميم 

 سه در مزرعه منجر به نتايج کلی ذيل خواهد شد :  .اجراي مدر بود 

عمومی فراينرد   لمساي ، مديريت  جامع واحد توليد  ،اصو  اکولوييکی ،الف : افزايش دانش در زمينه هاي بيوفيزکی 

 توليد ،حفاظت از محصو  و فعاليت هاي بعد از توليد  شامل فرآوري ، بسته بندي ،بازار ،....

اي کس  توان تصميم سازي در مديريت مسايل اصلی توليد شامل : شناسايی مشرکالت اصرلی و   ب : توانمند سازي بر

تعيين موضوعات خاص فرايند توليد  ،طرح آزمايش ،تجزيه و تحليل اقتصرادي ،دسترسری  و جمرع آوري اطالعرات و     

 دستورالعمل ها براي دست يابی به نتايج در موضوعات خاص .

 ی در توسعه محلی و منطمه اي  نتايج  .ج : سازماندهی اقدامات گروه
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 با روش  مدرسه در مزرعه IPCMساختار عملياتی اجراي برنامه 

 

شامل محتواي فنی و ارتباطی در قال     TOTبرنامه اجرايی با  برنامه مدون تربيت تسهيلگران محلی در قال  دوره        

مکان  تعميم و اصالح  اين برنامه بر اساس موضوع ، منطمه طراحی و تدوين می شود که ا ICWSMراهنماي عملياتی 

 Projectو گروه هاي محلی  هدف بر اساس ي  فعاليت معينی تحت عنوان  پرويه اصالح  هار وب منطمی برنامه )

Design  Logical Framework   .در کارگروه محلی در منطمه هدف امکانپذير خواهد شد ) 

 ذينفعان 

 پريشان ی در حاشيه تاالب محل کشاورزان  -1

  فرمانداري شهرستان کازرون  -2

  جهاد کشاورزي   شهرستان کازرون  -0

  هاي کشور حفاظت از تاالب طرح -4
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 اداره محيط زيست  -5

 اداره آب شهرستان کازرون -0

 شوراهاي اسالمی روستاهاي حاشيه تاالب هدف طرح -0

 ارزيابي 

  اجراي پرويه در شاخص هاي کمی اشاره شده  ارزيابی شرايط قبل و بعد از -الف

 ارزيابی هاي مشارکتی  در دو سطح جامعه محلی و تيم کارشناسی  هاي برگزاري کارگاه -ب

 اقتصادي و اکوسيستمی در محدوده اجراي پرويه بر اساس شاخص هاي ذيل : –ارزيابی اچر بخشی هاي اجتماعی -ج

 (  آب کشاورزي  WUEکارآيی) -1

 ان اب مصرفی راندم -2

 درصد آالينده هاي شيميايی مصنوعی در کشاورزي   ،  -0

 مخاطره زيستی در فعاليت هاي کشاورزي محلی -4

 سه شاخص کليدي سالمت در کشاورزي.  -5

 مستند سازي 

 کتابچه آموزشی و فتو رمان مستند سازي يافته هاي پرويه به صورت عکس، فيلم آموزشی و  - الف

 و بح  هاي مشارکتی کارگاه و ارايه آموزه هاي پرويه به صورت ش همايبرگزاري  -ب

 ارايه مماله هاي آموزشی و اطالع رسانی از طري  مراجع اطالع رسانی عمومی -ج

 تدارک بازديدهاي نظارت مسئولين و ممامات کشوري و بين المللی از روند اجراي طرح  -د

 ابزار پايداري:

 لت آگاهانه همه عوامل و ذينفعان دولتی و غير دولتی با بررسری تمرامی مالحظرات    برنامه ريزي قدم به قدم با دخا

 مهمترين شاخص براي پايداري و پذيرش اهداف در سطح محلی است .
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   تربيت تسهيلگران محلی براي توسعه اهداف 

  ظرفيت سازي گروه بهره برداران در ي  سامانه يادگيري حاصل از عمل 

 و اجتماعی براي تثبيت اهداف  و توسعه خودجوش اهداف و نتايج پرويه  طراحی تشکل محلی اقتصادي 

 . فعا  سازي مزرعه اي  منطمه الگويی با مديريت  احيا و حمايت از اکوسيستم 

  ساله با مشارکت دولت و سازمان بعد از اجرايی الگويی پرويه . 0تدوين برنامه جامع  در ي  برنامه 

  به قدم با مشارکت جامعه محلری و برا هردف ظرفيرت سرازي آنران در مرديريت        قدم اهداف و نتايج اين پرويه

  حفاظت و حمايت و بهره برداري پايدار از منابع طبيعی در جهت افزايش در امد خانوار آنان صورت می گيرد.

 1093تابستان -محمد شريفی ممدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


