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سِ ػاهل اصلی ٍجَد دارد کِ ًظارت هی کٌذ: هشرػِ در ایٌجا تصَرت یک  مهَسضکهاُ دهذرسکِ       F.F.Sدر 

 است کِ کطاٍرس تا اًجام تحقیقات ٍ کٌکاش در مى تِ ًتایجی تزسذ.

  .... تاضذ: مفات ٍ تیواریْای کطاٍرسی، ًَر، ػلف ّای ّزس ٍ ایي ًتایج هی تَاًذ در سهیٌِ ّای هختلف
  

   :F.F.Sتاریخچِ هذرسِ در هشرػِ د

هیالدی، اٍلیي تار اس کطَر اًذًٍشی ضزٍع ضذ. سهاًی کِ استفادُ اس سوَم  0891هفَْم هذرسِ در هشرػِ در اٍاخز دِّ 

هحصَل غذایی ایي کطکَر هکَرد اسکتفادُ رکزار      ضیویایی مفت کص تطَر هؼوَل در هحصَل تزًج تِ ػٌَاى هْوتزیي

گزرت، هَجة تزٍس هطکالت جذیذ در ضالیشارّا ٍ اس تیي رفتي دضوٌاى طثیؼی مفات ٍ طغیاى مفت خطزًکا  سًجکزُ   

 رَُْ ای گزدیذ ٍ تَلیذ تزًج تِ هخاطزُ افتاد.

وَم ضیویایی مفت کص هْوتزیي در چٌیي ٍضؼیتی، ًتایج تحقیقات تِ دٍلت اًذًٍشی ًطاى داد کِ هصزف تیص اس حذ س

ػاهل در تِ ٍجَد مهذى ایي ٍضؼیت ضذُ، ٍ السم است تا هذیزیت تلفیقی مفات تزای تْثَد ٍضکؼیت تکارگزفتکِ ضکَد.    

دٍلت اًذًٍشی ارذاهاتی را تِ ػول مٍرد تا هذیزیت تلفیقی مفات را تَسؼِ دّذ. ایکي ارکذاهات ضکاهل حکذف یاراًکِ      

 مفت کص هَرد استفادُ تزای تکارگیزی هذیزیت تلفیقی مفات تَد.ًَع  56سوَم، هوٌَػیت تؼذاد 

چٌذ سال تؼذ، کطَرّای سیادی در رارُ مسیا رٍیکزد هذرسِ در هشرػِ را تزای هحصَل تزًج ٍ سایز هحصَالت تطثیک   

هَفقیت دادًذ. ساسهاى خَارتار کطاٍرسی هلل هتحذ تزای اًجام ایي ارذام حوایت خَد را ضزٍع کزد. ًتایج تِ حذی 

هیالدی، رٍیکزد هذرسِ در هشرػکِ تَسکک کطکَرّای مفزیقکایی، مهزیککای التکیي ٍ        0881مهیش تَد کِ در اٍاخز دِّ 

 ارٍپای ضزری تِ کار گزفتِ ضذ.

اجتواػی ٍ ضزایک فزٌّهی خکَد تطثیک     _تذیْی است کِ ّز کطَری تایذ ایي الهَ را تزاساس ساختارّای اجتواػی 

 کلیِ کطَرّا هطاتِ است.دّذ، اها اساس تفکز در 



هذرسِ در هشرػِ در داخل رٍستایی کِ کطاٍرساى کار ٍ سًذگی هی کٌٌذ، ساسهاًذّی هی ضَد ٍ ایي اهکاى را تَجَد 

هی مٍرد کِ کطاٍرساى تتَاًٌذ تطَر هستوز یکذیهز را هالرات کٌٌذ ٍ فٌَى جذیذ را در هذیزیت تلفیقی مفات تا تَجکِ  

 .تِ ضزایک هحلی مسهایص کٌٌذ

هذرسِ در هشرػِ هتکی تز هشرػِ است ٍ تزای ی  فصل سراػی یؼٌی اس تذر پاضی ٍ ًطاکاری تکا سهکاى تزداضکت تکزای     

 هحصَل سراػی ٍ اس اٍلیي فؼالیت تْار تا سهاى تزداضت هحصَل تزای هحصَالت تاغی تِ طَل هی اًجاهذ.

ا هالرات هی کٌٌذ، تستِ تکِ ًکَع هحصکَل ٍ    در طَل فصل سراػی، گزٍُ کاری هذرسِ در هشرػِ تطَر هستوز یکذیهز ر

 تا سِ تار تاضذ. 2ضزایک هشرػِ ایي هالرات ّا هوکي است ّفتِ ای ی  هزتثِ ٍ یا ّز هاُ 

تحقیقات در هشرػِ ٍ یا گلخاًِ یکی اس کطاٍرساى کِ در اختیار گزٍُ رزار دادُ ضذُ است، اًجام هی ضَد. ایکي هشرػکِ   

را تطَر هٌظن هالرات هی کٌٌذ. ایي هشارع ٍ یکا رطؼکات تحقیقکاتی، تطکَر هسکتوز      هحلی است گزٍُ کطاٍرساى یکذیهز 

تَسک ضزکت کٌٌذگاى هَرد تاسدیذ رزار هی گیزد، ٍضؼیت هشرػِ تجشیِ ٍ تحلیل هی ضَد ٍ در هَرد راّکار هٌاسکة  

مفکات ٍ ضکیَُ   یزی هی ضَد. رطؼات تحقیقاتی تا هکشارع هکذیزیت تلفیقکی    زیت در سهاى ٍ هحل هطلَب تصوین گهذی

هتؼارف کطاٍرساى هَرد هقایسِ رزار هی گیزد. اطالػات ارتصادی ٍ اکَلَصیکی در طَل فصل سراػی جوغ مٍری هکی  

 ضَد ٍ در پایاى فصل سراػی ارسیاتی جاهغ تَسک گزٍُ کاری هذرسِ در هشرػِ صَرت هی پذیزد.

 ػِ:اصَل هذیزیت تلفیقی مفات ٍ تزًاهِ هستوز هالرات در هذرسِ در هشر 

 حفظ سالهت هحصَل. _0

 هطاّذُ ٍ ًظارت هستوز. _2

 حفاظت اس دضوٌاى طثیؼی مفات. _3

 کسة هْارت تَسک کطاٍرساى تِ ػٌَاى تصوین گیزًذگاى در هشارع خَدضاى. _4

 تجشیِ ٍ تحلیل کطت تَم سراػی. _5

  



  

 پٌج اصل اساسی در ضیَُ هذرسِ در هشرػِ:

  ُرضذ سالن گیا 

  هطاّذُ ّفتهی تز هحصَالت 

  حفظ ػَاهل هفیذ 

  هاّز ضذى کطاٍرساى در هذیزیت هشرػِ خَد 

 کار گزٍّی ٍ هطارکت در تثادل 
 


