


 قحطی جریان در .گرفت لقب دنیا عکس دلخراش ترین و داد تکان را دنیا عکس این 1993 سال در .
 را او که است منتظر الشخور یک که حالی در غذائی کمک کمپ به رفتن حال در بچه دختر یک سودان

.کرد خودکشی بعد سال یک ناراحتی فرط از و گرفت جایزه 1994 سال در مربوطه عکاس .کند شکار



)Millennium Development Goals(اهداف توسعه هزاره چیست؟ 
هشت هدف کلی 

ریشه کن نمودن فقر فزاینده -1

 در نفر میلیارد 2/1 .است اقتصادي توسعه عمده موضوعات از فقر
 %2 می گوید ملل سازمان .دارند درآمد دالر یک از کمتر دنیا

 یک یعنی دارند دست در را دنیا ثروت %50 از بیش دنیا مردم
 سکونت روستائی مناطق در فقرا %75 گسترده؛ طبقاتی شکاف
.می کند محو را فقر %75  روستائی توسعه یعنی دارند



موفقیت در آموزش ابتدایی جهانی  - 2
توسعه برابري جنسیتی و توانمند سازي زنان 

کاهش مرگ و میر کودکان -4
توسعه بهداشت و سالمتی -5
مبارزه علیه ایدز و ماالریا و سایر بیماریها - 6
رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی -7
توسعه دادن رهبري جهانی توسعه  -8

)Multifunctional Agriculture(مبحث کشاورزي چند کارکردي 
 زمین گردهمایی اسناد توسط بار اولین براي کارکردي چند کشاورزي مفهوم

 اولیه نقش از فراتر :بود آمده سند این در شد مطرح )1979(ریودوژانیرو
 چشم انداز ایجاد در می تواند کشاورزي فعالیت غذا، تامین در کشاورزي

 منابع پایدار مدیریت زیست، محیط حفظ و محیطی زیست منافع تامین مناسب،
 حیات توسعه همچنین و محیطی زیست تنوع حفظ شونده، تجوید طبیعی

.باشد موثر روستایی مناطق محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي،



 تولیدي، فضایی، کارکردهاي شامل می تواند کشاورزي بودن کارکري چند
 دو در کشاورز یک گردوي درختان اگر مثال براي .باشد غیره و خدماتی

 به نیز شایسته اي و زیبا منظره همچنین افکند، سایه عمومی جاده یک طرف
  یارانه به خصوص جاده آن در گردو تولید بر که باشد الزم شاید بدهد، محیط

  زیبا سایه افکن گردوي درختان از نگهداري به کشاورز آن تا گیرد تعلق
 و خدماتی کارکرد تولید، کارکرد بر عالوه می رسد نظر به زیرا گردد تشویق
.است شده ایجاد فعالیت این از نیز مطلوب فضایی

 موضوع دو به کارکردي چند کشاورزي که نمود بیان می توان تعریف این با
 آن غیرتجاري منافع و کشاورزي بخش در تجاري تولیدات منافع یعنی مهم

 تولیدات تجمیع ماحصل کشاورزي تولیدات ارزش بهتر عبارت به دارد اشاره
 .بود خواهد بخش این غیرتجاري و تجاري

تولیدات غیر تجاريتولیدات تجاري
غذا و فیبر

تغییر شکل تولیدات
سایر تولیدات بازاري

توریسم روستایی
مراقبت از افراد مسن و  

یا معلول

امنیت غذایی
تولید غذاي سالم

روش زندگی سنتی روستایی
محافظت از منابع آبی و خاکی

مناظر روستایی
تنوع زیستی

بهداشت و سالمتی
سایر تولیدات غیر تجاري
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Countries name R% A% A-R% POVERT
Y-2$

LABOR FORCE -
OCCUPATION IN 

AGRICULTURE (%)

Agriculture 
value added per 

worker(US$)

Burundi بروندي 89 89 0 93 94 129
Papua New Guinea گینھ جدید 87 85 2 58 85 -
Sri Lanka سیرالنكا 85 70 15 30 32 1041
Uganda اوگاندا 84 82 2 65 82 211
Ethiopia اتیوپي 83 80 3 78 85 257
Afghanistan افغانستان 76 60 16 75 77 404
Tajikistan تاجیكستان 73 50 23 53 48 1167
Bangladesh بنگالدش 72 70 1 77 45 505
India ھند 68 54 14 69 53 697
Pakistan پاكستان 63 45 18 60 45 1080
Egypt, Arab Rep. مصر  56 55 1 20 32 2496
Philippines فیلیپین 51 30 21 22 32 1129

Turkmenistan تركمنستان 51 38 13 50 48 -

Nigeria نیجریھ 50 45 5 84 70 4575
Indonesia اندونزي 49 41 8 43 39 1018
China چین 48 38 10 30 35 785
Ghana غنا 47 45 2 52 56 -
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Countries name R% A% A-R% POVER
TY-2$

LABOR FORCE -
OCCUPATION IN 
AGRICULTURE 

(%)

Agriculture value 
added per 

worker(US$)

Greece یونان 38 12 26 20 13 15048
Iran, Islamic Rep. ایران 31 22 9 18 25 -
Turkey تركیھ 28 26 2 16 26 6847
Malaysia مالزي 27 13 14 4 11 9687
Germany آلمان 26 2 24 15 1.6 32863
United Kingdom
انگلستان 20 1 19 14 1.4 27724

Canada كانادا 19 2 18 9 2 -
Korea, Rep. كره جنوبي 17 5 12 15 6 27097
United States آمریكا  17 1 16 10 0.7 49817
Brazil برزیل 15 11 14 11 16 5564
France فرانسھ 14 2 12 7 4 76887
Australia استرالیا 11 4 7 12 4 48580
Chile شیلي 11 10 1 3 13 6671
Japan ژاپن 8 2 6 16 4 46045
Argentina آرژانتین 7 7 0 2 5 -
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 Dutia, SG. 2014. CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE GROWTH
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Agriculture value added per worker (US$)
Agriculture value added per worker is a measure of agricultural productivity.

Country name 2009 2010 2011 2012 2013
Burundi 118 120 123 129
Zimbabwe 210 224 225 234 227
Ethiopia 229 235 251 257
Afghanistan 439 401 360 413 404
Vietnam 437 446 460 468 476
Bangladesh 426 450 475 492 505
Zambia 542 564 594 619 558
India 600 645 670 672 697
China 651 681 713 750 785
Angola 758 780 831 867 904
Indonesia 883 910 941 981 1,018
Sri Lanka 878 935 945 993 1,041
Thailand 1,042 1,028 1,082 1,136 1,166
Pakistan 1,069 1,048 1,048 1,063 1,080
Philippines 1,089 1,081 1,104 1,129
Egypt, Arab Rep. 2,158 2,237 2,329 2,408 2,496
Iran, Islamic Rep. 3312 3340 3400 3450
Mexico 3,774 3,850 3,809 4,137 4,203
Nigeria 3,840 4,063 4,178 4,452 4,575
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Country name 2009 2010 2011 2012 2013
Brazil 4,314 4,706 5,019 5,045 5,564
Russian Federation 5,725 5,151 6,031 5,969 6,324
South Africa 5,339 5,508 5,667 5,952 6,269
Chile 5,794 5,829 6,536 6,492 6,671
Turkey 5,643 5,852 6,288 6,573 6,874
Iraq 5,257 6,261 6,488 6,734 7,626
Belarus 6,768 7,216 8,012 8,886 8,931
Malaysia 8,061 8,397 9,038 9,291 9,687
Portugal 8,274 8,696 8,872 8,894 9,313
Greece 13,304 14,480 14,143 14,528 15,048
Korea, Rep. 21,775 22,076 22,960 24,151 27,097
New Zealand 26,209 24,447 27,335 26,591 27,240
United Kingdom 25,843 25,923 29,024 28,439 27,724
Austria 29,136 29,492 34,808 33,213 34,278
Denmark 31,950 32,517 31,889 31,885 30,849
Spain 31,090 32,929 36,198 33,681 35,620
Germany 41,310 36,716 29,755 31,641 32,863
Japan 37,076 39,284 42,879 46,045
Italy 39,533 41,137 43,203 43,234 45,402
Australia 48,441 47,793 49,468 49,961 48,580
Belgium 48,661 52,484 53,291 56,515 59,565
Finland 55,417 55,384 59,432 56,998 61,210
United States 57,767 57,194 49,817
France 68,905 68,111 75,983 75,178 76,887
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مزیت هاي و چالش هاي تولید محصوالت 
کشاورزي در ایران چیست؟
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 2010ارزش تجمعی 
میلیارد دالر

ارزش صادراتی در  میزان
2010سال 

نام محصول ردیف

1,2 میلیارد دالر 1,2 پسته 1-
1,45 میلیون دالر 250 زعفران 2-
1,81 میلوین دالر 360 سیب درختی 2- 
2,13 میلیون دالر 320 کشمش 3-
2,43 میلیون دالر 300 -4  ادویه
2,7 میلیون دالر 270 و رب گوجه فرنگیگوجه  5- 
2,87 میلیون دالر 180 خیار 6-
3,02 میلیون دالر 140 خرما 7- 
3,12 میلیون دالر 100 سیب زمینی 8- 
3,22 میلیون دالر 100 فلفل 9- 
3,31 میلیون دالر90 هندوانه 10- 
3,38 میلیون دالر70 پیاز 11- 
3,42 میلیون دالر40 خربزه 12-
3,46 میلیون دالر40 کیوي 13-
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 2010ارزش تجمعی 
میلیارد دالر

ارزش واردات  میزان
2010محصوالت کشاورزي 

نام محصول ردیف

1,4 میلیارد دالر 1,4 ذرت 1-
2,5 میلیارد دالر 1,1 برنج 2- 
3,3 میلیون دالر800 سویا و روغن سویا 3-
4,06 میلیون دالر760 شکر خام 4-
4,46 میلیون دالر400  موز 5- 
5,26 میلیون دالر800 گوشت قرمز 6-
5,48 میلیون دالر220 کره حیوانی 7- 
6,03 میلیون دالر550 روغن نخل 8- 
6,19 میلیون دالر160 روغن آفتابگردان 9- 
6,35 میلیون دالر160 چاي 10- 
6,45 میلیون دالر100 جو 11- 
6,57 میلیون دالر120  پرتقال و نارنگی 12-
6,61 میلیون دالر40 عدس 13-
6,64 میلیون دالر30 توتون 14
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ساختار تولید در مناطق روستایی
دالیل به که روستایی مناطق در مزارع شدن قطعه قطعه 

 تبدیل ارث، قانون ضعف اراضی، اصالحات : جمله از متعدد
  دیگر متعدد عوامل و تجاري و مسکونی به کشاورزي اراضی

.است داده رخ
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چالش هاي تولید در مناطق روستایی ایران
دارد وجود ایران در زراعی زمین قطعه میلیون 3/5 حدود در.  
کل از %22 حدود هکتار 10 از کمتر زمین با خرده مالکی 

 از %85 حالیکه در می دهد اختصاص به خود را زراعی زمین هاي
.می گیرد دربر را کشاورز جمعیت

14 و اراضی از ار %65 حدود )هکتار10- 15(متوسط مالکیت% 
 .دارد را کشاورز جمعیت از

از %1 و اراضی از %13 حدود )هکتار 15 باالي(بزرگ مالکیت 
  می دهد اختصاص خود به را جمعیت
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ساختار تولید در مناطق روستایی
آب از صحیح استفاده عدم

٢٢

آبیاري تحت فشار در کشورهاي مختلف  درصداراضی  
درصد نسبت به کل مساحت تحت آبیاريکشور
۵٣آمریكا
55اسپانیا
95فرانسه
8چین
56ایتالیا
6هند

30استرالیا
10مکزیک

8مصر
100آلمان

37آفریقاي جنوبی
3/1ایران

100انگلیس
12سوریه
99چک
3ترکیه

63زیمبابوه
69مجارستان

100فنالند
99اتریش
10پرتغال
62اردن

20بلغارستان
3لهستان



ساختار تولید در مناطق روستایی
فعالیت در گذاري سرمایه به خصوصی بخش داران سرمایه رغبت عدم 

  این در سودآور فعالیت زمینه نشدن فراهم علت به روستایی نواحی کشاورزي
، مناطق

درنواحی کشاورزي فعالیت نیازهاي با متناسب اعتبارات تخصیص عدم 
، روستایی

انتقال منظور به روستاها در کشاورزي بانک خصوص به بانکها حضور عدم  
نواحی، آن به بودجه

اقتصادي فعالیتهاي درحوزه ناامنی باالبودن  
کشاورزي تجهیزات و آالت ماشین کمبود  
٢٣



ساختار تولید در مناطق روستایی
درست برداري بهره عدم دلیل به کشاورزي آالت ماشین باالي استهالك  

، روستایی مناطق در تولیدي واحدهاي بودن کوچک نتیجۀ در
محدود فعالیت هاي عرصه داراي( مالک خرده کشاورزان کم انداز پس(  

، آنها فعالیت نبودن اقتصادي علت به روستایی مناطق در
و حمل صحیح اصول نکردن رعایت و نگهداري ، تبدیلی صنایع کمبود  

  30 حدود ، روستایی مناطق در خصوصاً , کشاورزي محصوالت نقل
  تقریباً آن ارزي هزینه که کرده نابود را کشاورزي تولیدات از درصد

.است سال در دالر میلیارد 3,6 برابر

٢۴



جات میوه درصد 24 متوسط طور به جهانی آمار مطابق   
  حال در هاي کشور در سبزیجات درصد 42 حدود و

روند می بین از مصرف تا تولید فاصله در توسعه
بالغ ساالنه ایران، کشور در کشاورزي محصوالت ضایعات  

  درصد 17/5 از بیش یعنی باشد می تن میلیون15/3 بر
.است کشاورزي کل تولید



!!  !!  ترویج؟ترویج؟
به چه دالیلی
 )فلسفه ترویج چیست؟(
با چه روشها و ابزاري
)کدام مدل موثر تر است؟(
دالیل موفقیت و شکست
)  موفقیت راهبردهاي جهانی و ملی تحت تاثیر چه

)متغیرهایی بوده است؟



نمونه هاي موفق در محیطها و بسترهاي مشابه

  نمونه هاي موفق در کشورهاي توسعه یافته یا در حال
توسعه؟

 بستر عمل یا محیط متفاوت نمی تواند نتایج را تغییر  آیا
دهد؟

  آیا تمام نمونه هاي موفق ترویج در کشورهاي توسعه
یافته بوده است؟

شواهدي در کشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه؟



پروژه هاي تامین آب فلیپین
تشخیص مشکل بر عهده دولت
تعیین راه حل بر عهده دولت
پیشنهاد پروژه بر عهده دولت
تخصیص منابع بر عهده دولت
اجراي پروژه و تعیین پیمانکار بر عهده دولت
نظارت بر پیمانکار بر عهده دولت
خرید زمین از کشاورز براي انجام پروژه از سوي دولت
نظارت بر بهره برداري کشاورز بر عهده دولت



تشخیص مشکل بر عهده کشاورز
  تعیین راه حل بر عهده کشاورز
 پیشنهاد پروژه بر عهده کشاورز با راهنمایی یک

کارشناس دولتی
تخصیص منابع بر عهده دولت و کشاورز
اجراي پروژه و تعیین پیمانکار بر عهده دولت و کشاورز
نظارت بر پیمانکار بر عهده دولت و کشاورز
اختصاص زمین براي انجام پروژه از سوي کشاورز
مشارکت فیزیکی در اجراي پروژه از سوي کشاورز
  نظارت بر بهره برداري بر عهده کشاورز



توانمند سازي - بانک گرامین
محمد یونس



)HLL(مارك دار کردن میوه 



رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
    ::  مشکلمشکل  تشخیصتشخیص  --11

    وو  معیشتیمعیشتی  نظامهاينظامهاي  عمیقعمیق  شناختشناخت  منظورمنظور  بهبه  کشاورزانکشاورزان  نمایندگاننمایندگان  بابا  محققانمحققان
::نمایندنمایند  میمی  ایفاایفا  رارا  زیرزیر  نقشهاينقشهاي  کشاورزانکشاورزان  ..شوندشوند  میمی  کارکار  بهبه  مشغولمشغول  کشاورزيکشاورزي

  ..کنندکنند  میمی  تعیینتعیین  رارا  وجودوجودمم  کشاورزيکشاورزي  وو  معیشتیمعیشتی  نظامهاينظامهاي  مسایلمسایل  مهمترینمهمترین
    ..  کنندکنند  میمی  مشخصمشخص  رارا  مسایلمسایل  بینبین  علیعلی  روابطروابط

    ..  کنندکنند  میمی  توصیفتوصیف  رارا  مشکلمشکل  هرهر  تاثیرتاثیر  کاهشکاهش  جهتجهت  گذشتهگذشته  دردر  شدهشده  انجامانجام  اقداماتاقدامات
    ..گزینندگزینند  میمی  بربر  رارا  مسالهمساله  دارتریندارترین  اولویتاولویت

  انجامانجام  اقداماتیاقداماتی  چهچه  بایدباید  ))  مسایلمسایل  یایا  ((  مسالهمساله  آنآن  حلحل  جهتجهت  یندهیندهآآ  دردر  اینکهاینکه  رويروي  بربر
..  کنندکنند  میمی  بحثبحث  دهنددهند
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رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
    مشخصمشخص  هستندهستند  ننآآ  رفعرفع  خواهانخواهان  کشاورزانکشاورزان  کهکه  مشکالتیمشکالتی  مرحلهمرحله  ایناین  دردر  اگراگر

    باشدباشد  داشتهداشته  وجودوجود  مرتبطیمرتبطی  هايهاي  فناوريفناوري  همهم  بالقوهبالقوه  صورتصورت  بهبه  وو
    نهانهاآآ  زمونزمونآآ  بهبه  همدیگرهمدیگر  همکاريهمکاري  بابا  توانندتوانند  میمی  محققانمحققان  وو  کشاورزانکشاورزان

    ..  بپردازندبپردازند
    ممکنممکن  کهکه  استاست  وریهاییوریهاییآآ  فنفن  وو  فنیفنی  حلهايحلهاي  راهراه  معرفیمعرفی  صرفاصرفا  محققانمحققان  وظیفهوظیفه

    بهبه  رارا  خودخود  نظرنظر  نبایدنباید  نهانهاآآ  ..باشدباشد  گشاگشا  راهراه  کشاورزانکشاورزان  مسایلمسایل  حلحل  دردر  استاست
    متفاوتیمتفاوتی  معیارهايمعیارهاي  ازاز  کشاورزانکشاورزان  اغلب،اغلب،  کهکه  چراچرا  نمایندنمایند  تحمیلتحمیل  کشاورزانکشاورزان

    هايهاي  وريوريآآ  فنفن  ارزشیابیارزشیابی  برايبراي  محققانمحققان  نظرنظر  موردمورد  معیارهايمعیارهاي  بهبه  نسبتنسبت
..جویندجویند  میمی  بهرهبهره  کشاورزيکشاورزي

٣٣



کشاورزي نوع سومکشاورزي نوع سوم
    نامهاينامهاي  بهبه  کشاورزيکشاورزي  نظامنظام  کلیکلی  نوعنوع  سهسه  بهبه  کشاورزيکشاورزي  توسعهتوسعه  ادبیاتادبیات  دردر••

CDR(CDR  RiskyRisky)  ((سومسوم  کشاورزيکشاورزي  وو  سبزسبز  انقالبانقالب  کشاورزيکشاورزي  ،،  صنعتیصنعتی  کشاورزيکشاورزي ,,

DiverseDiverse andand ComplexComplexکردکرد  شناساییشناسایی  توانتوان  میمی  رارا    
  وو  نیازهانیازها  بابا  مواجههمواجهه  دردر  دارددارد  تاکیدتاکید  فناوريفناوري  انتقالانتقال  بهبه  کهکه  تحقیقاتتحقیقات  متعارفمتعارف  رهیافترهیافت

  قادرقادر  پژوهشگرانپژوهشگران  کهکه  ازانجاییازانجایی  ..استاست  نبودهنبوده  موفقموفق  سومسوم  نوعنوع  کشاورزيکشاورزي  مسایلمسایل
  ازاز  دستهدسته  ایناین  فیزیکیفیزیکی  وو  اجتماعیاجتماعی  ––اقتصادياقتصادي  پیچیدهپیچیده  محیطمحیط  واقعیواقعی  دركدرك  بهبه

  خوردهخورده  شکستشکست  انهاانها  برايبراي  مناسبمناسب  فناوریهايفناوریهاي  توسعهتوسعه  دردر  انداند  نبودهنبوده  کشاورزانکشاورزان
  مشارکتیمشارکتی  توسعهتوسعه  ""  عنوانعنوان  تحتتحت  بدیلیبدیلی  رهیافترهیافت  مذکورمذکور  مشکلمشکل  رفعرفع  جهتجهت  ..انداند
  توسعهتوسعه  عرصهعرصه  بهبه  پايپاي  شودشود  میمی  گفتهگفتهPTDPTDآنآن  بهبه  اصطالحااصطالحا  کهکه  ""  اورياوري  فنفن

..استاست  گذاشتهگذاشته  کشاورزيکشاورزي ٣۴



رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
::  آزمایشگريآزمایشگري  - - 22

    شیوهشیوه  دردر  ..  شودشود  میمی  انجامانجام  رسمیرسمی  غیرغیر  وو  رسمیرسمی  شیوهشیوه  دودو  بهبه  معموالمعموال  مرحلهمرحله  ایناین
  انجامانجام  خودخود  مزارعمزارع  دردر  رارا  ماريماريآآ  اعتباراعتبار  دارايداراي  مایشاتمایشاتآزآز  ،،  کشاورزانکشاورزان  ،،  رسمیرسمی

::  ازاز  استاست  عبارتعبارت  شیوهشیوه  ایناین  اشکالاشکال  دودو  ..دهنددهند  میمی
  دارددارد  همراههمراه  بهبه  رارا  متفاوتیمتفاوتی  نتایجنتایج  اغلباغلب  ،،  اياي  مزرعهمزرعه  داخلداخل  زمایشاتزمایشاتآآ

  بهبه  عالقمندعالقمند  بیشتربیشتر  کهکه  چراچرا  هستندهستند  ازمایشاتازمایشات  انجامانجام  نحوهنحوه  بربر  کنترلکنترل  خواهانخواهان  محققانمحققان
  ..کنندکنند  تشویقتشویق  خالقیتخالقیت  وو  نواورينواوري  بهبه  رارا  کشاورزانکشاورزان  اینکهاینکه  تاتا  هستندهستند  امارياماري  اعتباراعتبار

  تمامیتمامی  دردر  کشاورزانکشاورزان  قاطعانهقاطعانه  وو  فعالفعال  دخالتدخالت،،PTDPTD  کلیديکلیدي  اصلاصل  ننبنابرایبنابرای  
..استاست  فناوريفناوري  توسعهتوسعه  مراحلمراحل

٣۵



رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
::  ارزشیابیارزشیابی  - - 33

    وو  مطلوبمطلوب  فناوريفناوري  کدامکدام  کهکه  کنندکنند  میمی  مشخصمشخص  کشاورزانکشاورزان  ،،  مرحلهمرحله  ایناین  طیطی  دردر
    همچنینهمچنین  ..کنندکنند  میمی  شناساییشناسایی  نیزنیز  رارا  ننآآ  دالیلدالیل  وو  استاست    ناننانآآ  شرایطشرایط  بابا  متناسبمتناسب

  ..پرداختپرداخت  خواهندخواهند  ذیربطذیربط  دالیلدالیل  ذکرذکر  وو  نامناسبنامناسب  هايهاي  فناوريفناوري  توصیفتوصیف  بهبه  نهانهاآآ
    موردمورد  فناوريفناوري  ازاز  خصوصیاتیخصوصیاتی  چهچه  کهکه  گرددگردد  میمی  توجهتوجه  همهم  نکتهنکته  ایناین  بهبه  ضمنضمن  دردر

    ..کردکرد  اصالحاصالح  یایا  بخشیدبخشید  بهبودبهبود  توانتوان  میمی  رارا  نظرنظر
  مشخصمشخص  کشاورزانکشاورزان  دیگردیگر  بهبه  اشاعهاشاعه  قابلقابل  وریهايوریهايآآ  فنفن  تنهاتنها  نهنه  ارزشیابیارزشیابی  مرحلهمرحله  دردر

  همهم  هاها  فناوريفناوري  ننآآ  موردمورد  دردر  قضاوتقضاوت  برايبراي  کشاورزانکشاورزان  معیارهايمعیارهاي  بلکهبلکه  شودشود  میمی
  ..گرددگردد  میمی  تعیینتعیین
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رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
::استاست  ضروريضروري  ،،  نظرنظر  موردمورد  کشاورزانکشاورزان  وو  مکانمکان  دقیقدقیق  انتخابانتخاب

  فرایند شروع جهت نظر مورد مکانهاي توان می دوم دست اطالعات از استفاده با
PTDبا مشکل وجود مورد در باید پژوهشگران سپس .داد تشخیص را 

  انداند  رسیدهرسیده  نتیجهنتیجه  ایناین  بهبه  کشاورزانکشاورزان  شوندشوند  مطمئنمطمئن و برسند توافق به کشاورزان
..شودشود  اقداماقدام  انان  رفعرفع  جهتجهت  دردر  کهکه  استاست  مهممهم  کافیکافی  اندازهاندازه  بهبه  نظرنظر  موردمورد  مشکلمشکل  کهکه

 انتخاب باید افراديPTD فرایند در کننده مشارکت کشاورزان انتخاب امر در
 بر اگر مثال طور به .باشند کشاورزان گروه نماینده لحاظ هر از که شوند

 مشکل ترین مهم هرز علفهاي وجود که شد مشخص دوم دست اطالعات اساس
 عنوان به باید قشر این لذا ، هستند انها با مبارزه مسئول روستایی زنان و است
باشد ان بیانگر اطالعات اگر یا شوند تعیین نماینده گروه ٣٧



رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
::کنندکنند  احساساحساس  رارا  مشکلمشکل  اهمیتاهمیت  کشاورزانکشاورزان

 امر یک عنوان به را آن باید کشاورزان بلکه نیست کافی واقعی مشکل تعیین
 .باشند آن رفع جهت در فعالیت به عالقمند و کنند تلقی مهم

::باشندباشند  مواجهمواجه  انان  بابا  یایا  بودهبوده  سهیمسهیم  مشکلمشکل  انان  دردر  کشاورزانکشاورزان  اکثراکثر
 رنج آن از کشاورز جامعه اکثر که باشد نظر مورد باید مشکلی آن معموال
 تولید آوریهاي فن گسترده اشاعه شانس صورت این غیر در .برند می

.یابد می کاهش زیادي حد تا شده

٣٨



رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
::باشندباشند  داشتهداشته  وجودوجود  مشکلمشکل  رفعرفع  برايبراي  مناسبمناسب  حلهايحلهاي  راهراه

 حلهاي راه که بود خواهد مفید زمانی فناوري توسعه در کشاورزان مشارکت
 راه حاالت بعضی در .باشد داشته وجود مشکل رفع جهت مناسب و ممکن

.ندارد وجود اي گرایانه واقع حلهاي
::شوندشوند  تعیینتعیین  آورآور  نونو  کشاورزانکشاورزان

 طریقی به و دارند ابتکار و خالقیت خود کار در نحوي به که کشاورزانی شناسایی
  یافته سازي کار حلهاي راه و برخواسته مقابله به خود روي در رو مشکالت با

PTD فرایند به مختلف روشهاي به توانند می افراد این .است الزم ، اند

.کنند کمک
٣٩



رهیافت توسعه مشارکتی فناوريرهیافت توسعه مشارکتی فناوري
::باشندباشند  داشتهداشته  وجودوجود  فعالفعال  مروجانمروجان

 مسایل رفع جهت کشاورز با منظم تماسهاي برقراري ، اوري فن توسعه اولیه مراحل در
 و است بر زمان و بر انرژي کار این . است الزامی ، احتمالی سواالت به پاسخ و

.شد خواهد مواجه مشکل با فناوري مشارکتی توسعه افرادي چنین وجود بدون
::باشندباشند  برخورداربرخوردار  مناسبمناسب  ارتباطیارتباطی  مهارتهايمهارتهاي  ازاز  محققانمحققان

  بهبه  دادندادن  گوشگوش  همچونهمچون  مهارتهاییمهارتهایی  ..هستندهستندPTDPTD  ابزارابزار  ترینترین  مهممهم  ازاز  ارتباطیارتباطی  مهارتهايمهارتهاي
  نیازهاينیازهاي  عمیقعمیق  دركدرك  جهتجهت  کاوشگرانهکاوشگرانه  سواالتسواالت  طرحطرح  کشاورزان،کشاورزان،  صحبتهايصحبتهاي

  ازازPTDPTD  امیزامیز  موفقیتموفقیت  انجامانجام  دردر  کشاورزانکشاورزان  بهبه  طرفانهطرفانه  بیبی  رسانیرسانی  اطالعاطالع  کشاورزان،کشاورزان،
PTDPTD  ناپذیرناپذیر  اجتناباجتناب  اصولاصول  ازاز  همهم  پذیريپذیري  انعطافانعطاف  ..هستندهستند  برخورداربرخوردار  واالییواالیی  اهمیتاهمیت

  ..استاست
۴٠



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري

۴١

Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Preparation
سازي آماده

1.Situation analysis 
تجزیه و تحلیل موقعیت

2. Selection of PTD topic 
انتخاب موضوع براي توسعه تکنولوژي مشارکتی

3. Finding ideas
مشخص کردن ایده هاي مناسب

4. Development of idea sheet 
توسعه ایده هاي جدید



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري

۴٢

Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

PTD initiation  آغاز
 مشارکتی توسعه فرایند

فناوري

5. Selection of experiments 
مشخص کردن کارهاي

مناسب

6. Selection of households to 
conduct the experiments 

انتخاب خانواده ها براي انجام و 
کاربرد موضوعات

7. Development of experiment
sheet

موضوعات کردن کاملتر



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Implementation
experiments

پیاده سازي 
آزمایشی

8. Development of action plan 
کامل تر شدن برنامه اجرایی

9. Collaborative implementation
پیاده سازي مشارکت



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Monitoring recording
ثبت ونظارت

10.Monitoring,
نظارت

11.Recording
ثبت



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري

۴۵

Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Finalization
مرحله

 
نهایی

12.Organization of participatory 
evaluation in the field

ارزشیابی مشارکتی در مزرعه

13.Documentation 
مستند سازي

14.Report writing
گزارش دهی



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Dissemination
کار نتایج انتشار

15.Dissemination of successful 
experiments

انتشار تجربیات موفق

16.Develop extension materials
توسعه نکات ترویجی و سازماندهی 

روشهاي مناسب انتشار نتایج تجربیات



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

PTD initiation
 توسعه فرایند آغاز

فناوري مشارکتی

3. Finding ideas
مشخص کردن ایده هاي 

مناسب
با استفاده از بحث هاي الزم با  

:مشخص گردید که روستاییان
تغییر الگوي کشت

استفاده از ارقام مقاوم به 
شوري

انجام زهکشی
کاشت محصول خاص

تغییر روش کشت

Researchers and extensionists spend sufficient time
in the village and walk with different farmer groups
to the field and forest for ideas finding and
identifying what could be done.

محققان و مروجان زمان کافی را براي شناسایی روستا و 
امکانات و مسایل و مشکالت آن براي پیدا نمودن ایده هاي 

مناسب به خرج دهند 
The ideas must be new (new technology, way of
organization or distance)
ایده ها باید جدید و داراي قابلیت کاربرد فناوریهاي نو بوده 

همچنین روشی جدید باشد
4. Development of 
idea sheet 

توسعه ایده هاي جدید
تغییر روش کشت

Idea sheets are developed with the farmers in the
field.

ایده هاي جدید با مطرح شدن در بین کشاورزان  و بیان 
نظرات آنان کاملتر می گردند

با توجه به شوري آب و محدودیت کشت



مراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوريمراحل، گام ها و معیارهاي انجام موفقیت آمیز یک پروژه توسعه مشارکتی فناوري
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

PTD initiation
 توسعه فرایند آغاز

فناوري مشارکتی

5. Selection of 
experiments 

مشخص کردن ایده هاي 
مناسب

به بحث و بررسی  کشاورزان
گروهی بیان تجربیات ، 

مخاطرات و مزایاي 
آزمایشات پرداخته به 
اولویت بندي مسایل 

می پردازند
منطقه به صورت تجربی  در

کشاورزان به این نتیجه 
رسیده بودند که استفاده از 
مالچ پالستیکی براي کشت 
باعث کاهش مصرف آب و 
کاهش تبخیر سطحی خاك 
کنترل بهتر آفات و بیماریها 

و عملکرد بهتري می گردد

The identified ideas are screened by the key
farmers.
موضوعات مشخص شده توسط کشاورزان کلیدي غربالگري 

می گردند
The ideas are presented clearly to all villagers by
the key farmers.

موضوعات مشخص شده به صورت کامال روشن براي 
کشاورزان دیگر توسط کشاورزان نوآور و کلیدي مطرح 

می شوند
Risks and benefits of the experiments are analyzed. 

مزایا و معایب موضوعات مطرح و مورد تجزیه و تحلیل همگان 
قرار می گیرد

The ideas to be experimented are ranked and 
selected by villagers. 

موضوعات مطرح شده توسط کشاورزان اولویت گذاري و 
انتخاب می گردند
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۴٩

Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

PTD
initiation

 فرایند آغاز
 توسعه
 مشارکتی
فناوري

6. Selection of 
households to 
conduct the 
experiments 

انتخاب خانواده ها 
براي انجام و کاربرد 

موضوعات

Criteria for household selection are defined by the villagers.
معیارهاي الزم براي انتخاب خانوارها توسط کشاورزان مشخص می گردد

Households voluntarily participate in the experiment
implementation and are selected by the villagers, and have
competent conditions.

خانوارهاي داوطلب مشارکت می کنند در اجراي موضوعات همچنین 
خانوارهایی که شرایط مناسب را از نظر روستاییان دارند انتخاب می 

شوند 
7. Development
of experiment
sheet

 کردن کاملتر
موضوعات

 بقایا که مناطقی در
 عملکرد شده حفظ

 بوده بهتر محصول
است

The design of the experiment is based on local and scientific
knowledge.

موضوعات براساس تجارب کشاورزان و انتقال مطالب علمی طراحی و 
آماده اجرا می گردند

The experiment sheets are clear and sufficient number of
criteria.

موضوعات کامال روشن و معیارهاي حصول هدف نیز مشخص می گردد
The experiment sheets are developed with interested groups.

موضوعات براساس عالیق گروهها نیز کامل تر می گردند 
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۵٠

Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Implementation
experiments

پیاده سازي 
آزمایشی

8. Development 
of action plan 
کامل تر شدن برنامه 

اجرایی
نهادهاي مورد  تهیه

نیاز، بذر مقاوم، 
پالستیک، کود مناسب 

. . .و 
:  وظیفه کشاورز

اجراي نحوه استفاده  
از مالچ پالستیکی

:وظیفه محقق
تهیه دستورالعمل 

اجرایی
بازدید : وظیفه مروج

روز یکبار 15

The action plan is suitable with local and farmers’
conditions.
برنامه اجرایی با شرایط و امکانات محل و کشاورزان مطابقت 

داشته باشد
The action plan identifies clearly responsibilities of
relevant actors, time, necessary inputs and
contributions of farmers.
در برنامه اجرایی مسئولیت هاي عناصر دخیل در برنامه، زمان، 

نهاده هاي مورد نیاز و چگونگی مشارکت کشاورزان کامال 
مشخص  گردد
:به طور مثال 

آموزش چگونگی کاربرد مالچ پالستیکی، سوراخ کردن پالستیک 
براي خروج جوانه، جلوگیري از گرماي زیاد بوته بوسیله 

خاك دهی دور بوته، تنک کردن محصول 
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Implementation
experiments

پیاده سازي 
آزمایشی

9. Collaborative
implementation

پیاده سازي 
مشارکت

بازدید مرتبط و 
منظم محقق و 

مروج از زمینهاي 
زراعی براساس 
جدول مالقات و 

اطالع آن به 
کشاورزان

The researchers and extensionists are present when
the farmers start the experiment and visit the field
regularly according to the action plan.

محققان و مروجان در  زمانی که کشاورزان شروع به انجام 
برنامه می کند به طور منظم از مزرعه و فعالیت کشاورزان در 
جهت انجام درست برنامه اجرایی بازدید و نظارت می نمایند

The researchers and extensionists help farmers to
solve problems in techniques and organization which
are raised during the experiment process.
محققان و مروجان در حل مشکالت کاربرد فناوري و روشهاي 

اجرایی که در طول فرایند اجرا کشاورزان با آن رو برو 
می شوند به آنها کمک می نمایند
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Monitoring
recording

ثبت ونظارت

10.Monitoring,
نظارت

کشاورز مشاهدات 
خود را در حین 

به صورت اجراي و 
روزانه با برنامه 

مطابقت دهد

Participatory monitoring and evaluation is organized and
carried out during the experiment process.
در طی انجام فرآیند توسعه مشارکتی فناوري تمامی فعالیتها نظارت و 

ارزیابی می گردند
The indicators identified in the experiment sheets are
recorded in the experiment diary by farmers with support of
the extensionists and researchers.

فعالیتها را که مشخص شده  يمحققان، مروجان و کشاورزان شاخصها
بود با فعالیتهاي انجام شده مطابقت داده و مستند سازي می کنند

11.Recording
ثبت

کشاورز مشاهدات 
خود در حین 

به  اجراي برنامه
صورت روزانه ثبت 

نماید

Results and experiences are recorded, documented and
provided to related organizations.

نتایج، تجارب، گزارشها و تمامی شواهد  ثبت می گردند
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Finalization
مرحله

 
نهایی

12.Organization of 
participatory 
evaluation in the 
field
ارزشیابی مشارکتی 

در مزرعه
ارزشیابی الزم توسط 
ذي نفعان صورت گیرد

Experiments are evaluated with the participation of other 
relevant stakeholders and farmers.

تجارب کار توسعه مشارکتی فناوري مورد ارزیابی مشارکتی توسط کلیه 
ذي نفعان قرار می گیرد

Results are analyzed and consolidated to draw the experience.
ب ساماندهی سنتایج تجزیه و تحلیل ها به منظور دستیابی به یک تجربه منا

شود

13.Documentation 
مستند سازي

گزارش صرفه جویی 
آب، کاهش مصرف 

سموم، افزایش 
. . .  محصول و 

A final report of the experiment is completed, in which the 
experiment process and lessons learnt are presented

گزارش نهایی آزمایش تهیه شود که در آن فرایند تجربیات و درسهاي 
گرفته شده به صورت کامل ذکر گردد

14.Report writing
گزارش دهی

گزارش به صورت فیلم 
.. . ، عکس، مکتوب و 

The report meets the information demand of relevant actors 
گزارش مالقات هاي و نیازهاي آموزشی کلیه ذي نفعان ارائه شود

The report is distributed to related organizations and farmers
گزارش آماده شده بین کشاورزان و سایر سازمانهاي مرتبط توزیع گردد
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Stages 
مراحل

Steps 
گام ها

Criteria of a good PTD 
انجام يمعیارها

Dissemination
کار نتایج انتشار

راهکارهاي موثر 
تجربه شده در 

اختیار کشاورزان 
قرار گرفته و 

روشهاي موثر تر 
تجارب حاصله نیز 

توسعه داده 
می شود

15.Dissemination 
of successful 
experiments
انتشار تجربیات موفق

New technology developed from the experiment will be 
available for other farmers. 
تکنولوژي هاي جدید توسعه یافته از طریق این تجربیات در اختیار 

سایر کشاورزان قرار گیرد

16.Develop 
extension 
materials
توسعه نکات ترویجی 

و سازماندهی 
روشهاي مناسب 

انتشار نتایج تجربیات

Diverse approaches for dissemination are organized and 
facilitated by the farmers and extension system.
روشهاي گوناگون براي انتشار نتایج تجربیات سازماندهی شده و 
فرایند تسهیلگري الزم توسط مروجان براي کشاورزان صورت 

می گیرد 
Organize different ways to spread out the experiment 
results
نتایج تجربیات بدست آمده در بین تمامی سازمانهاي مرتبط توزیع 

گردد



  179 گرفت نام زمین اجالس که برزیل در ریو اجالس در
 دغدغه یک به عنوان را زمین شدن گرم موضوع  کشور
 که داده قرار نظر مد محیط زیست و فقر پایدار، توسعه
  شد پایدار توسعه منشور عنوان به 21 کار دستور به منجر

 توسعه می خواهید که را هرجایی می گوید 21 کار دستور
  محلی استراتژي محلی توسعه .نپیچید نسخه باال از دهید

  روستا در باید روستاها رايب دیگر عبارت به ؛می خواهد
.بزرگ شهرهاي در نه کرد برنامه ریزي

۵۵

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



 مشترك همکاري از )2008 تا 2003( سال شش مدت به پروژه این
 طول به متحد ملل برنامه و مراتع و جنگل ها سازمان

 و خانوار 712 روستا، 31 هکتار، هزار 144 .می انجامد
 هزار 18 پروژه این در .بودند دخیل پروژه این در نفر 3290
  و دولت کمک توسط هکتار 9000 که می شود نهال کاري هکتار
 ایشان شدن توانمند از پس که مردم توسط فقط هکتار 9000
 را آن اهداف مثبت تحقق پروژه ارزیابی .می گردد انجام
 و نمونه عنوان به دیگر مناطق در می تواند که می دهد نشان
۵۶  .شود مطرح الگو

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



  در .است شده ترسیم پروژه براي جهانی و محلی ملی، هدف سه
 سطح در ،”اقتصادي ـ اجتماعی شرایط بهبود“ محلی سطح
 به ”کربن ترسیب“ جهانی سطح در و ”مراتع احیاي“ ملی

 این براي که اعتباري کل .می شوند قلمداد هدف سه عنوان
 که می باشد دالر میلیون 1/7 شده گرفته نظر در پروژه

  که است 1389 سال تا 1383 سال از ساله شش آن تخصیص
 محیط جهانی صندوقGEF سهم %40 و ایران سهم 60%

 هزار 426 کار بودن مثبت به توجه با البته .می باشد زیست
۵٧  .است شده اضافه پروژه این به نیز دالر

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز
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صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز
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صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز

پس انداز 
جوامع

طرح هاي 
اعتباري خرد

صندوق 

پروژه

صندوق 
 اعتبارات خرد

پروژه

فعالیت 
زا هاي در آمد

انرژي 

جایگزین

انرژي 
 هاي نو و
جایگزین

سازما
دیگر نهاي

بهبود 

تولید

بهبود 
تکنولوژي هاي 

تولید

افزای
ش درآمد

کاهش 
وابستگی به مرتع

بهبود 
استانداردهاي زندگی

بهبود  
وضعیت  مراتع

افزایش 
ظرفیت ترسیب 

کربن مراتع

بهره گیري  
فرصت ها و بهبود 

شرایط زندگی

ت فعالی
ھا

ندفرآي ندهستا نتیجه

کمبود اعتبار

مهارتهاي 

ھای درآمدزا

مهارتهاي 
 ناکافی درباره شغل
ھای درآمدزا

دسترسی 
محدود به وام هاي 

معمول دولتی

منابع محدود 
درآمد

دوري از بازار

مشکل



 ،بانکها به مردم محدود دسترسی و کم درآمدي منابع به توجه با
 اعتبارات خرد پس انداز طرح ،بازار از دوري و مهارتها کمبود

 عنوان به مردم پس اندازهاي محدود این .می گیرد شکل
 اگر و باشد نظر مد می تواند مشارکت این محرك موتور

 این در .می گیرد شکل درآمدزا هاي¬فعالیت باشد اینطور
 تدریج به مردم گرفت شکل روستائی توسعه گروه وقتی پروژه

 پس انداز و انتقال اعتباري خرد صندوق در را خود پول هاي
  .می کنند

۶٠

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



: اعتباري خرده صندوق قانون
  گروهی، ضمانت اساس بر و ضمانت بدون ـ
 محلی، و مردمی مدیریت ـ
 مردم، واقعی نیازهاي اساس بر ـ 
  کوتاه مدت، و کم وام هاي با اولویت بندي ـ
 محیط که طرحهایی از دسته آن و تولیدي طرحهاي از حمایت ـ

  نمی اندازند، مخاطره به را طبیعی منابع و زیست
بانکها نه مردم توسط قوانین وضع ـ

۶١

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



 به وسیله مصرفی یا اشتغال زا طرح هاي براي وام درخواست
 گروه همان یا روستا در گرفته شکل محلی سازمان اعضاي
 توسعه گروه هفتگی جلسه در و شده انجام روستایی توسعه

 و شده پرداخت وام سپس می شود؛ تصویب و بررسی روستایی
 این در .می گیرد صورت وام گیرندگان توسط بازپرداخت

 است مردم با مدیریت نمی خواهد، ضامن وام اعطاي پروژه،
 و کم وامهاي .می شود انجام واقعی مدیریت اساس بر که

 که تولیدي طرحهاي .می خورد محرومین درد به کوتاه مدت
۶٢  .است اولویت در نبرد بین از را طبیعی منابع و زیست محیط

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



 مردم کنار در تصمیم گیري که است این بر اعتقاد روستایی توسعه در
  .نباشند آنها که جایی در تصمیم گیري تا است موثر بیشتر محلی
 جلسات روش این با .مشکل خود نه هستند مشکل حل راه مردم

 صندوق و شدند متقاعد تا گرفته شکل روستا مردم با متعددي
 دارند، جلسه بار یک هفته دو هر و دادند تشکیل را روستا توسعه

 603 تاکنون .دارند رئیس یک و منشی یک و می کنند پس انداز
 با جلسه 1377 .شدند عضو نفر 1135 واقع در زن 522 و مرد

 توسعه گروه 32 تاکنون . است شده تشکیل تأخیر کمترین
است شده تاسیس روستائی

۶٣

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



 بیان بومی دانش عنوان به کالس ها در را خود تجربه محلی مردم
 بخش بین ارتباط .است کاربردي کامالً  خروجی ها و می کنند

 همین که است شده بخش دو هر بالندگی باعث تحقیق و اجرا
 مجریان اعتقاد .می باشد ملموس کامالً پروژه این انجام در امر

 محل در .است فقرزدائی کلید سوادآموزي که است این پروژه
 به دبستانی پسران و دختران از محدودي تعداد پروژه اجراي

 توجه مورد سوادآوزي که است الزم لذا و می روند دبیرستان
 پدران و مادران براي سوادآموزي آموزش کالس .گیرد قرار

شد ایجاد فرهنگ سازي هدف با منطقه این در بی سواد
۶۴

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



 طرح، 298 به اعتباري، خرد صندق هاي تشکیل از سال سه از پس

  پس انداز از توسعه گروه 21 در )142( مصرفی و )156( مولد

 اشتغال طرح 615 و تومان 24800000 مبلغ به و مردم خود

 وام تومان میلیون 194 مبلغ به گروه 22 به مرحله 5 در مولد

 .بوده اند زنان وام گیرندگان درصد 66 که شده پرداخت

۶۵

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



  رفع به به مراتب شود تعیین مردم خود توسط روستا توسعه اولویت هاي
  با موارد بیشتر در که می کند کمک بیشتر آنها نیازهاي

  می گیرد انجام منطقه از خارج مدیران توسط که نیازسنجی هایی
  ترتیب به مردم توسعه اي اولویت هاي پروژه این در .است متفاوت

  از غیر یعنی( جایگزین شغل آموزش آشامیدنی،  آب بهبود
  داشته وجود هم دیگري درآمد منبع یک دامداري و کشاورزي

  و )بمانند روستا در نمی توانند روستائیان صورت این غیر در باشد
  بهداشت خانه ششم، اولویت در برق رسانی و بود مراتع احیاي

  بود هجدهم اولویت مخابرات و هفدهم آسفالت دهم،
۶۶

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



  کرد، توجه آن به باید پروژه این در که دیگري دستاورد•
.می باشد است پروژه اي هر موفقیت شرط که ترویج و مستند سازي

  مردم خود توسط آن مدیریت معنی به که است پروژه پایداري
  که شده تشکیلCDRMC کمیته پایداري بحث در .می باشد

  سه و توسعه گروه هاي منشی هاي و رییس منتخبین از نفر 7 شامل
  و شهرستان اسالمی شوراي رئیس شهرستان، فرماندار ترتیب به نفر

  مدیریت کار کمیته این و دارند شرکت استان طبیعی منابع نماینده
.دارد عهده بر را پروژه بر نظارت و

۶٧
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  و انسانی منابع کردن توانمند و است انسانی منابع توسعه اصلی محور• 
است عظیم سرمایه این توانمندیهاي و قابلیتها از استفاده

.می باشد موفقیت اولیه شرط پروژه دست اندرکاران قلبی اعتقاد ـ
.است اعتبار تخصیص از مهمتر معتبر متخصص نیروي ـ
  .گرفت فرا را آنها بومی دانش باید و هستند معلم روستائیان ـ
  .است روستایی توسعه رمز روستایی زنان توانمندسازي ـ
.است پایدار و موثر ،باال به پائین تصمیم گیري ـ
.است طبیعی منابع حفظ الزمه ،جامع نگر رویکرد ـ
.اهداف تامین کننده و محرومین مشکل گشاي کوتاه مدت و کم وام هاي ـ ۶٨

صندوق خرد اعتباري تجربه موفق ایران در راه انداز



  می زراعی غیر درآمدزاري فعالیتهاي توسعه جهت مناسب اقدام براي
  پنج مراحل شامل برنامه این نمود تهیه مناسبی عمل برنامه یک بایست

:باشد می زیر شرح به گانه
  عمل مورد منطقه شناسایی -1

  هاي پروژه اجراي خواهان که منطقه اي پتانسیلهاي شناسایی گام این در
  چالش هاي و فرصت ها ضعف، قوت، نقاط لحاظ به هستیم زا درآمد
.باشد موثر تواند می موجود

۶٩

توسعه پروژه هاي صنعتی روستایی و کشاورزي برنامه عمل براي
Action Plan for Agriculture and Rural Industries  

Development Projects (APARIDP)



  زیر موارد بایست می عمل مورد منطقه مسایل درست شناسایی منظور به
:داشت مدنظر را

  موجود مستندات و گزارش ها رسمی، آمار از استفاده - 1-1
منطقه در توسعه عامل مستقیم تماس و فیزیکی حضور -1-2
کلیدي مطلعین از استفاده -1-3
نظر مورد منطقه در وقایع و حوادث تاریخی مرور -1-4
  مورد اطالعات جمعآوري براي کیفی و کمی رهیافتهاي از استفاده -1-5

). . . وPRA,RRA( نیاز

٧٠
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مشارکتی برنامه تهیه - 2
  می نظر مورد منطقه مشکالت و پتانسیلها شناسایی از بعد و دوم گام در

  اقدامت رابطه این در .گردد تهیه مشارکتی اقدام برنامه بایست
:نمود دسته بندي زیر شرح به می توان را دوم مرحله

پروژه اجراي دهنده توسعه و بازدارنده متغیرهاي لیست چک تهیه -1- 2
  اول مرحله در شده آوري جمع اطالعات از استفاده با لیست چک این

  نظر مورد حیطه هاي تمامی می تواند و شده انجام )منطقه شناسایی(
  موفقیت زمینه می تواند کامل لیست چک یک تهیه دهد پوشش را

.نماید تضمین را بعدي مراحل
٧١
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پروژه اجراي دهنده توسعه و بازدارنده متغیرهاي لیست چک تهیه -1- 2

٧٢
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كیفیت كمیت و نیروي كار
میزان و نوع  سرمایھ

جاده، راه آھن، ھواپیما زیر ساخت حمل و نقلي
برق، گاز، سوخت آب، زیر ساخت عمومي

حداقل سھ محصول اصلي منطقھ مادوه اولیھ كشاورزي
موجود حداقل سھ ماده اولیھ ماده خام غیركشاورزي

حداقل سھ صنعت دستي غالب صنایع دستي
اداري موجود حداقل سھ نھاد سیستم اداري

حداقل سھ سیستم اعتباري موجود سیستم اعتباري
حال اجرا حداقل سھ برنامھ حمایتي در برنامھ حمایتي

صنعتي غالب حداقل سھ زمینھ فعالیتھاي صنعتي
حداقل سھ زمینھ خدماتي موفق خدماتي فعالیتھاي

تاریخي، طبیعي مذھبي، گردشگري
. . .  و 



نظر مورد منطقه در متغیر سطح هر  کیفی و کمی اندازه گیري - 2- 2

  به اتکا قابل و موجود سطح که نمود مشخص بایست می تر ساده عبارت به
است میزان چه تا و چگونه متغیر هر

  0 از بایست می آن نمودن کمی از بعد متغیر هر براي خطی مسیر یک در
.شود مشخص عامل این به اتکا درصد 100 تا
)کمی( کار نیروي

0%                                                                                                               100%
٧٣

APARIDPگام دوم در 

تعداد كمي سطح بندي كیفي كمیت نیروي كار
سرمایھ گذار كمي سطحئ بندي كیفي تعداد سرمایھ

سطح مھرت كمي و كیفي سطح سواد، كیفیت نیروي كار
. . .  و 



  عوامل گیري شکل و متغیر هر بندي اولویت و بندي دسته - 3- 2
دهنده توسعه و بازدارنده

  شاخص گرفتن نظر در با قبل مرحله نتایج از استفاده با مرحله این در
  دهنده توسعه و بازدارنده عوامل به را متغیرها می توان %50 میانگین

نمود مشخص نیز را متغیر هر بوده اتکا قابل و اولویت همچنین و
٧۴
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عوامل توسعھ دھنده عوامل بازدارنده
%۵درصد اتكا ) مانع اول(سرمایھ   % ١٠٠درصد اتكا ) اولویت اول(نیروي كار 



مشارکتی تصمیم گیري - 4- 2
:براساس می بایست گیري تصمیم این

منطقه در اتکا قابل منابع از شده مشخص اولویت هاي
تخصصی کارشناسان نظر

گیرد صورت برنامه مخاطبان نگرش هاي و خاوسته ها تمایالت،
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تصمیم ها با برنامه تطابق منظور به برنامه ریزي - 5- 2
  سمت برنامه جهت شده اخذ تصمیم هاي به توجه با است ممکن که آنجا از

:لذا باشد داشته خاصی سوي و
  جهت اثربخش راهکارهاي ارائه و علل شناسایی منظور به ریزي برنامه

  فعالیت یک ایجاد دهنده توسعخ عوامل به بازدارندها و موانع تبدیل
.پذیرد صورت می بایست توافق مورد
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مشارکتی برنامه اجراي - 3
برنامه ها کمی و دقیق گذاري هدف 

  نواقص و ها کاستی و شود داده مطابقت امکانات و شرایط با برنامه
گردد رفع و مشخص

هدف به دستیابی مراحل نمودن رصد
فعالیتها از شده زمانبدي و منظم بازدید
آن رفع جهت در برنامه ریزي و اجرا حین در مشکالت بررسی
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مشارکتی برنامه ارزشیابی و گزارشدهی -4
  برنامه با روزانه صورت به و اجراي حین در را خود مشاهدات ذینفعان 

دهد مطابقت
گردد ثبت روزانه صورت به برنامه اجراي حین در مشاهدات
گیرد صورت نفعان ذي توسط الزم ارزشیابی

 ساماندهی مناسب تجربه یک به دستیابی منظور به تحلیل ها و تجزیه نتایج
شود

٧٨
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نتایج نشر و سازي مستند - 5
  سایرین اختیار در تجربیات این طریق از یافته توسعه جدید تکنولوژي هاي

گیرد قرار
  فرایند و شده سازماندهی تجربیات نتایج انتشار براي گوناگون روشهاي

  می گیرد صورت الزم تسهیلگري
  به برنامه شکست عوامل و علل احیانا یا و توفیق عوامل و علل شناسایی

  یک عنوان به بتوان تا گردد منتشر و سازي مستند بررسی، درستی
.نمود استفاده آن نتایج از ناموفق یا و موفق تجربه

٧٩
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