
 

 

 یزاریشده در نظام شال یمعرف یهایبر فناور ینقد

 هادی مؤمنی هاللی*1، کیوان مهدوی2

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یکشاورز جیترو یدکتر -1

 ، ایرانآمل سسه تحقیقات برنج کشور،وممعاونت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  ،استادیار پژوهش -2

  hadi_moumeni@modares.ac.ir نویسنده مسئول: *                  

 چکیده
 یداریپا و ییکارآ ینیبازب یبرا یقطع یشیگرا دهد،یبشر در طول زمان رخ م یمشکالت متعدد و متنوع در ابعاد مختلف زندگ یوقت

ه شده یارا یهایفناور کریاست. به اعتقاد راجرز و شوم تیاهم زیحا اریمناسب بس یهای. لذا توسعه فناورافتدیاتفاق م یسنت یهاستمیس

توسط کشاورزان  یابیارز یتتا قابل مشاهده باشند تیو قابل یریپذآزمون ،یدگیچیپ ،یسازگار ،ینسب تیشامل؛ مز یژگیوپنج  یدارا دیبا

. به طور مناسب اقدام نمودند یهایفناور یبه معرف یمتماد انیسال یط کشور برنج قاتیراستا محققان موسسه تحق نیباشند. در ارا داشته 

مطرح  یژگینج وپ یبر مبنا یبررس تیقابل یدارا یبه طور نسب کاران،یاستفاده شال یبرنج برا دیتول ندیه شده در فرآیارا یهایفناور یکل

 امدهایشامل سه مرحله ابداع، نشر و پ رییتغ ندیتوجه داشت که فرآ دیاست. با یکاریدر سطح مزارع شال کارانیتوسط شال هایشده فناور

 ج،یروت نیدر قالب طرح نظام نو ریاخ یهاسال ی. عالوه بر آن در طشودیانجام م قانمحق لهیبه وس یخلق فناور ایطور عمده ابداع است. به

در  کارانیشال کردیرو رییتغ ندیکه در فرآ چه. اما آنشودینشر داده م کارانیشال نیمحققان در ب لهیبه وس یشده تا حدود یمعرف یفناور

ت. اس ینوآور رشیعدم پذ ای رشیاز پذ یناش یامدهایپ یعدم مستندساز رد،یگیشده چندان مورد توجه قرار نم یمعرف یهایفناور یاجرا

اجرا  و فیتعر هایفناور رشیعدم پذ ای رشیاز پذ یناش یامدهایپ یبه منظور بررس ییهاهپروژ ها،یفناور یلذا الزم است در امتداد معرف

 شود.

 ، شالیزار، شالیکارمدل راجرز و شومیکر، فناوری واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 ییکارآ ینیبازب یبرا یقطع یشیگرا دهد،یبزرگ رخ م یو جامعه در سطح ستیز طیمشکالت گوناگون در اقتصاد، مح یوقت

وحدت  ها،ستمیس یستیعالوه بر همز د،یجد کردیرو کی(. 2002 ،یلیو ت انگیوجود دارد ) یسنت یهاستمیس یداریو پا

ار محصوالت مد نظر قر دیتول یدر حال توسعه و برا یهایدر فناور جهقابل تو اریاز موضوعات بس یکیعنوان ه را ب یاجتماع

 ی(، مفهوم فناور1891شد )هوگز،  ستیز طیمح بیانبوه متمرکز و منجر به تخر دیکه بر تول ی. بعد از انقالب صنعتدهدیم

بر  دیمناسب با تاک یراو، مفهوم فن1810توسط شوماخر در دهه  انهیم یمفهوم فناور یمعرف رویشده است. پ یمعرف انهیم

 ی( معتقدند، فناور2011و همکاران ) کیهلسی(. م1881شد )پرسل،  شنهادیپ ستیز طیو سازگار با مح یاجتماع یهاارزش

کار برده  هکه ب یمکان یبرا ،یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یطیمح ستیکه به لحاظ ز یو مواد یمناسب به استفاده از فناور

و  شرفتهیپ یفناور نیماب یمناسب فناور ی(، فناور2002( و راون )1881به زعم بادر ) .شودیقلمداد م ،شوند مناسب باشدیم

ه مناسب ب ی. امروزه، فناورشودیاستفاده م داریجامعه پا کی یخدمت رسان یصنعت خاص برا کیاست که در  هیپا یفناور

ده است ش فیاز مواد نسبتا ساده، ارزان و در دسترس تعر هدبا استفا ستیز طیسازگار با مح یفناور کیبه عنوان  یطور کل

 یشنهاداتیه پیو ارا رانیا یزارهایشال یشده برا یمعرف یهایمطالعه نقد فناور نیاساس، هدف ا نی(. بر ا2012)پارک و اوهم، 

 است. کارانیها توسط شالنآ یریبه منظور بهبود و بکارگ
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 مناسبهای فناوری

سیستماتیک و لحاظ  مستقل بودن به -1 :همچون هاییویژگیدارای باید لحاظ فنی و اجتماعی یک فناوری مناسب  به

کمک در کاهش  -1 ؛قابل اعتماد به لحاظ فنی -2 ؛آالت دیگربه عبارتی قابلیت کاربرد بدون پشتیبانی امکانات و ماشین ؛مهندسی

 ؛b2011، همکارانسیانیپار و )باشد  جه به عوامل فرهنگی و زیست محیطیتو -2داشتن ظرفیت تکاملی و  -1 ؛هزینه ثابت

 معتقدند ،(1118و شومیکر )راجرز . از سوی دیگر، (c2011، همکاران ؛ سیانیپار و1889ویکلین،   ؛a2011، همکارانسیانیپار و 

 :زیر باشدپنج ویژگی  یاباید دار ،برای اینکه بتواند نشر پیدا کند ه شدهیارافناوری که 

 گذشته است. از برتر بودن فناوری نسبت به فناوریجامعه مورد هدف شامل میزان برداشت نسبی:  مزیت -1

 باشد.می شانهای موجود و نیازهایشامل میزان برداشت جامعه مورد هدف از هماهنگ بودن فناوری با ارزش :سازگاری -2

 شامل میزان درک جامعه مورد هدف از دشوار بودن یادگیری فناوری و به کارگیری آن در عمل است. فناوری: پیچیدگی -1

 شامل امکان بررسی و آزمون فناوری در سطحی محدود توسط جامعه مورد هدف است. آزمون پذیری: -1

 شامل میزان قابل مشاهده و رویت پذیری فناوری برای جامعه مورد هدف است. :قابلیت مشاهده -2

 رکشو تحقیقات برنج موسسهتوسط محققان های مختلفی ها و روشفناوری ،های اخیردههشالیزاری ایران، طی  نظام در

ایی را ههای معرفی شده در مجله ترویجی شالیزار، سعی شد تا فناوریدر این نوشتار با مرور کلی از فناوری. شده است هیارا

را ( 1118)مطرح شده توسط راجرز و شومیکر  فناوری با توجه به پنج ویژگیشالیکاران  توسطقابلیت ارزیابی طور ذاتی بهکه 

 .پردازیممیبه تناسب مراحل مختلف تولید برنج  ی منتخبهافناوریبه معرفی ادامه د. لذا در نمورد توجه قرار گیر ،دارا هستند

 ( 1931، همکارانسالم )خسروی و  نشای تولید برای برنج بذرزاد هایبیماری مدیریت -

 تکش مرحله تریناساسی قوی و سالم نشاهای پرورش و برنج خزانه تهیه(، بر این باورند که 1189سروی و همکاران )خ

محسوب  ماهری کشاورز نماید تهیه قوی و سالم نشاهای خزانه، در بتواند کسی اگر معتقدند، که شالیکاران طوری به. است برنج

 رینتمهم ازهای بذرزاد است. باعث خلل در پرورش نشای سالم در خزانه شود بیماری تواندمییکی از مشکالتی که شود. می

 در هایماریب این مدیریت برای راهبرد بهترین. باشندمی برنج بالست و ایقهوه لکه طوقه، پوسیدگی برنج، بذرزاد هایبیماری

 مودنن سنگین و سبک سالم، نشای پرورش برای بنابراین. است آلودگی از عاری و سالم بذرهای از استفاده مزرعه، و خزانه

. شدبامی ضروری بذرزاد هایبیماری کنترل برای مناسب قارچکش با برنج بذر عفونی ضد سپس و نمک محلول در بذرها

 از هاستفاد با شیمیایی مبارزه روش با توانمی بالست، و ایقهوه لکه بیماری به خزانه در نشا آلودگی صورت در همچنین

توان گفت این فناوری بر اساس فناوری میمطابق با این  .کرد جلوگیری مزرعه به بیمار نشای انتقال از مناسب قارچکش

 دنتوانمی انبرداران را دارا است. به عبارتی کشاورزقابلیت بکارگیری توسط بهره (1118)های مدل راجرز و شومیکر ویژگی

مزرعه در سطحی محدود و به صورت آزمایشی،  این فناوری درهای مطرح شده به لحاظ بر مبنای ویژگی معرفی شده را فناوری

 د.نمورد ارزیابی قرار ده ،های موجود و نیز مشاهده اثرات آنودن با نیازها و ارزشمطابق بپیچیدگی در اجرا، 
  

 

 

 

 
 

 خوشه گردن بالست بیماری -b ،مزرعه در برگ بالست بیماری -a. بالست بیماری خسارت و میعال -1شکل 
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 (1931، همکارانبرنج )سودایی مشایی و  خزانه در سرما تنش مدیریت -

 در حرارت درجه کاهش یا و زراعی تقویم از خارج در گیریخزانه ساله هر(، 1189ه اعتقاد سودایی مشایی و همکاران )ب

 متفاوتی فاکتورهای به برنج خزانه در سرما خسارت شدت .شودمی هاخزانه در گیاهچه خسارت موجب ماه، فروردین اوایل

 قرار خطر این معرض در گیاه که زمانی مدت و دما کاهش میزان ای،تغذیه مدیریت زراعی، مدیریت گیاه، رشد مرحله مانند

 ستا شده مشاهده. شود همراه زابیماری عوامل خسارت با است ممکن سرما تنش ،موارد از برخی در. دارد بستگی ،است گرفته

 نش،ت ایجاد از پس بالفاصله حرارت، درجه مدیریت یعنی مشکل اصل به پرداختن جای به کشاورزان موارد، از بسیاری در که

 بلکه کندمین مشکل حل به کمکی تنها نه که آورندمی روی شیمیایی سموم یا کنندهتقویت از اعم شیمیایی مواد انواع مصرف به

 است، نهبهی حد از ترپایین حرارت درجه که زمانی تا است الزم سرما، تنش با مقابله برای .شودمی نیز خسارت تشدید سبب

 انجام (شب طول در ویژه به خزانه در آب وجود) آب مدیریت و مضاعف پالستیکی پوشش از استفاده مانند مراقبتی عملیات

 استفاده هب نسبت سپس و شود سازگار مناسب شرایط با گیاهچه تا است الزم سرما، تنش از ناشی خسارت بروز صورت در. شود

مطابق با  .کرد اقدام کارشناسان توسط شده توصیه هایقارچکش از یکی نیاز صورت در یا و رشد محرک مواد از یکی از

تا حدودی قابلیت بکارگیری ( 1118)های مدل راجرز و شومیکر توان گفت این فناوری بر اساس ویژگیه شده مییهای اراتوصیه

معرفی شده را در تعداد محدودی خزانه به صورت  توانند فناوریبه عبارتی کشاورزان میتوسط بهره برداران را دارا است. 

ده از استفاهزینه پالستیک، نیروی کار و ... در هایی از جمله شالیکار متحمل هزینهاما در هر صورت . آزمایشی به کار گیرند

. ستا قابل ارزیابیهای موجود نیازها و ارزشی بر مبتنمضاعف در خزانه خواهد شد. همچنین این فناوری پالستیکی پوشش 

  د.مورد ارزیابی قرار دهنرا اثرات قابل مشاهده آن پیچیدگی و توانند ها، میشالیکاران با اجرای توصیه از سویی

 
  پالستیکی پوشش برداشت از بعد خزانه در سرما خسارت -2 شکل

 

 (1933آب )اسدی و یوسفیان،  وریبهره افزایش و برنج عملکرد افزایش برای شالیزار فصلیمیان خشکاندن -

 یکسو زا آب به برنج خصوص به و کشاورزی محصوالت کشت شدید وابستگی( بر این باورند که 1188اسدی و یوسفیان )

 بسب دیگر، سوی از صنعت و شرب مانند دیگر هایبخش به حیاتی ماده این شدن سرازیر به همراه اخیر هایخشکسالی و

ز منابع موجود بایست ابنابراین برای پایداری تولید برنج در کشور به ناچار می سهم کشاورزی از این منابع شده است. شدن کمتر

ی به از غرقاب روش آبیاری تغییر برنج، کشت در آب وریبهره افزایش راهکارهای از وری را داشته باشیم. یکیحداکثر بهره

 در فصلی یانم زهکشی با آبیاری به غرقابی از آبیاری شیوه تغییر که داد نشان نتایج .باشدفصلی میآبیاری با زهکشی میان

کیلوگرم در هکتار  1110کیلوگرم در هکتار به  1101عملکرد از درصدی  8/8سبب افزایش  ،مازندران استان مختلف شهرهای

 همچنین نتایج نشان داد مدیریت آبیاری در اراضی شالیزاری به شیوه آبیاری غرقابی و اعمال دو مرتبه خشکی میان فصل شد. 
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وری آب شده است. بنابراین استفاده از چنین ایش بهرهزدار عملکرد و در نتیجه افمعنیدهی سبب افزایش قبل از مرحله گل

استفاده بهینه از منابع آبی موجود شده که در نهایت موجب افزایش پایداری تولید  سبب بهبود درآمد شالیکاران و ،ایفناوری

به  ،آزمون پذیری این فناوری در سطحی محدود ،(1118) گانه مدل راجرز و شومیکرهای پنجمبتنی بر ویژگی شود.برنج می

 ،از مزرعه آن را اجرا کرد سطحی محدودتوان در نمی که ای استچرا که این فناوری به گونه .ندارد ییقابلیت اجراطور عام 

ماند اقدام ناگفته ن د.ند این فناوری را بکار گیرنند تا بتواننبا مرزبندی قسمت محدودی از زمین را جدا ک انکه شالیکارمگر آن

ان مزیت تودر صورت اجرای این فناوری در مزرعه می هایی همراه باشد.برای مرزبندی مزرعه نیز ممکن است با پیچیدگی

 نسبی، سازگاری و قابلیت مشاهده آن را مورد ارزیابی قرار داد.

  
 مویی ترک حالت در خاک -9 شکل

 

 (1931نی منفرد، وبرنج )تکاسی و کازر مزارع در هرز هایعلف غیرشیمیایی مدیریت اصول -
 ضرم اثرات حداقل با غذایی امنیت تأمین و کشاورزی محصوالت پایدار تولید( معتقدند که 1189کاسی و کازرونی منفرد )ت

 تولید یشافزا برای و است ایران در استراتژیک محصولی برنج. باشدمی توجه مورد بسیار امروز جامعه جهانی در محیطی زیست

 های هرزکنترل علف عمده روش امروزه. باشدمی ضروری هرز هایعلف کاهش رقابت رساندن به حداقل ها،هزینه و کاهش

 به تاس الزم و نیست کسی پوشیده بر آن از ناشی مخرب اثرات که باشدشیمیایی می هایعلفکش کاربرد برنج، مزارع در

 هایوشر شالیزار، در های هرزعلف کنترل های غیرشیمیاییروش از برخی. شود بیشتری توجه غیرشیمیایی مدیریتی هایروش

 قدرت با رقم انتخاب مناسب، زمان در های هرزعلف کنترل برنامه مزرعه، اعمال به علف هرز ورود از پیشگیری )شامل زراعی

 شت،ک مناسب روش انتخاب کشت، روش و رقم به توجه با کشت مطلوب تراکم های هرز، انتخابعلف برابر در باال رقابتی

از  هک است الزم و باشندمی مکانیکی( کنترل و وجین دستی )شامل فیزیکی هایروش و غیره( و صحیح کوددهی مدیریت

ه یراهای امطابق با این فناوری و با توجه به توصیه .شود گرفته بهره های هرزعلف پایدار مدیریت برای هاروش این مجموع

قابلیت بکارگیری توسط بهره برداران را ( 1118)های مدل راجرز و شومیکر توان گفت این فناوری بر اساس ویژگیشده می

ی های مطرح شده به لحاظ بکارگیری این فناورمعرفی شده را بر مبنای ویژگی توانند فناوریدارا است. به عبارتی کشاورزان می

اثرات های موجود و نیز مطابق بودن با نیازها و ارزشدگی در اجرا، پیچیدر مزرعه در سطحی محدود و به صورت آزمایشی، 

 قرار دهند.مورد ارزیابی  را مشاهده آنقابل 

 

 

 وجین دستی -4شکل 
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 (1931 پور،قلیسلطانی و اله) سولفات روی پاشی محلول طریق از برنج شده اصالح و محلی ارقام در عملکرد افزایش

 شالیزاری اراضی در آن کمبود که است ریزمغذی عناصر ترینرایج از یکی روی، (1189پور )قلیه باور محمودسلطانی و الهب

 انهد پرشدن در مرحله پاشیهمراه محلول به گلدهی از قبل هفته یک زمان در پاشیمحلول که ها معتقدندآنقابل مشاهده است. 

 ارقام در کاه عملکرد افزایش باعث و گیالنه هاشمی و ارقام در ترتیب به درصد 2/9 و 11 میزان به دانه دعملکر افزایش به منجر

 یک زمان در درصد 22 روی سولفات پاشیمحلول انجام این اساس، بر. شد درصد 11 و 20 میزان به ترتیب به گیالنه و هاشمی

 مزارع در هزار در 2 میزان به درصد 22 روی سولفات منبع از دانه پرشدن در مرحله پاشیمحلول همراه به گلدهی از قبل هفته

ر مبنای معرفی شده را ب توانند فناوریکشاورزان می اساس بر این .شده است توصیه برنج کاه و عملکرد دانه ارتقای برای برنج

پیچیدگی در اجرا، های مطرح شده به لحاظ بکارگیری این فناوری در مزرعه در سطحی محدود و به صورت آزمایشی، ویژگی

 مورد ارزیابی قرار دهند. آن رامشاهده اثرات قابل های موجود و نیز مطابق بودن با نیازها و ارزش

 
 سولفات روی اثرات -5شکل 

 

 (1931برنج )فالح،  عملکرد و رویشی رشد بر گرانوله سیلیکاته کودهای مصرف تأثیر

 و تولیدی خشک ماده درصدی 20 تا 2 افزایش باعث شالیزاری، اراضی در سیلیکاته کود مصرف(، 1189ه اعتقاد فالح )ب

 در و ج شدهبرن گیاهی پوشش داخل نور بیشتر نفوذ و هابرگ گرفتن قرار عمودی باعث سیلیسیم،. شودمی عملکرد شلتوک

 همچنین،. یابدمی بهبود درصد 12 ورس، به تحمل شاخص میزان سیلیس مصرف با. یابدمی بهبود گیاهی پوشش فتوسنتز نتیجه

 است روریض برنج زراعت در سیلیکاته مصرف کودهای بنابراین. یابدمی کاهشبرنج  خوارساقه شیوع و بالست بیماری درصد

 سیلیکات کودهای هکتار در کیلوگرم 220تا  100 بین ،اقلیمی و شرایط خاک نوع برنج، رقم نوع به بسته آن توصیه قابل مقدار و

روز  12 تا 10 سرک صورت به نصف و پایه صورت به نصف گرانوله کود مصرف زمان. است درصد متغیر 12 کلسیم و پتاسیم

 های مطرح شده به لحاظمعرفی شده را بر مبنای ویژگی توانند فناوریبر این اساس کشاورزان می .باشدمی نشاکاری از بعد

های بکارگیری این فناوری در مزرعه در سطحی محدود و به صورت آزمایشی، پیچیدگی در اجرا، مطابق بودن با نیازها و ارزش

 قرار دهند. موجود و نیز اثرات قابل مشاهده آن را مورد ارزیابی

 

 

 اثرات سیلکاته گرانوله -6شکل 
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های توان اذعان داشت که فناوریه شده توسط محققان، مییهای اراتوجه به نوع و روش دستیابی به هر یک از فناوریبا 

شایان ذکر هستند. ( 1118)و شومیکر مطرح شده از منظر راجرز ویژگی  قابلیت ارزیابی بر مبنای پنجه شده به طور نسبی یارا

ه شده در خصوص حصول نتایج بر مبنای پنج ویژگی مطرح شده نپرداخته است. یهای ارااست این نوشتار به بررسی فناوری

ها در اجرا، ، میزان پیچیدگی فناوریوضعیت سازگاریها بر مبنای میزان مزیت نسبی، چرا که دستیابی به نتایج حاصل از فناوری

جمع بندی نظرات در نهایت بی کشاورزان و ودن فناوری، نیاز به اجرا و ارزیاقابل مشاهده بآزمون پذیری و نیز  وضعیت

تایج ناین است که  ،چه که در این نوشتار حایز اهمیت بود و به آن پرداخته شدگنجد. اما آنکشاورزان دارد که در این مجال نمی

. لذا این تاسشان ری و بررسی توسط شالیکاران در سطح مزارعقابلیت بکارگیتا حد زیادی ه شده یهای اراتحقیقات و فناوری

 باشد.تحقیقات برنج کشور می موسسههای پژوهشی محققان در فعالیتبرجسته موضوع از نقاط 

 

 پیشنهاداتو  گیرینتیجه
های مطرح شده توسط راجرز و های معرفی شده به جهت قابل ارزیابی بودن یا نبودن با ویژگیدر این نوشتار فناوری

 ررسیبقابلیت دارای  تا حد زیادی معرفی شدههای فناوری در این نوشتار به طور کلیمورد توجه قرار گرفت.  (1118)شومیکر 

در  الیکارانشتوسط  شامل؛ مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری، قابلیت مشاهده هابر مبنای پنج ویژگی فناوری

ی زراعی هاهای فردی و پتانسیلها و نیز توانمندیاین ویژگیبر مبنای توانند شالیکاران می . لذای استع شالیکارارمزسطح 

زه حودر های مختلف ه فناورییشود همواره محققان در ارابنابراین پیشنهاد میکنند.  هااقدام به پذیرش و یا رد این فناوری

به طور کلی، ، (1118)راجرز و شومیکر،  فرآیند تغییر اجتماعیبا نگاهی به کاری به این پنج ویژگی توجه داشته باشند. برنج

ییر در رویکردهای شالیکاران در مزارع شالیزاری به اولین گام در فرآیند تغبه طور عمده ، نوشتارتحقیقات مورد اشاره در این 

 های اخیر در قالب طرح نظام نوین ترویجدر طی سال عالوه بر آنپردازد. یعنی مرحله ابداع یا خلق به وسیله محققان می

که  چهکه، آننکته قابل ذکر این .شوددر بین شالیکاران نشر داده می محققانتوسط تا حدودی فناوری معرفی شده  ،کشاورزی

رش گیرد، پیامدهای ناشی از پذیهای معرفی شده چندان مورد توجه قرار نمیدر فرآیند تغییر رویکرد شالیکاران در اجرای فناوری

با توجه به جدید بودن نظام نوین ترویج شود توصیه می رواز این. شودکه چندان مستند نمی یا عدم پذیرش نوآوری است

کارشناسان  هایکه بتوان با بکارگیری پتانسیل. به طوریشودتر اقدام در جهت اصالح برخی فرآیندها و اجرای بهینه کشاورزی

عالوه بر تالش در جهت رفع ها و نیز دعوت از شالیکاران در مزارع شاخص ترویج در مراکز جهاد کشاورزی در سطح دهستان

ر ه. از سوی دیگر شوده شده توسط محققین اقدام یارامناسب های ر فناوریهرچه بیشت ترویج و توسعهدر موانع احتمالی 

شود به عنوان یک بسته جامع و فراگیر در نظر گرفته شود که عالوه بر خلق و نشر یک فناوری به پیامدهای ه مییفناوری که ارا

است که در جامعه  اثرات و پیامدهایی هایی خلق و نشر یک فناوری،پذیرش یا عدم پذیرش آن نیز توجه شود. چرا که هدف ن

ه شده دست یافت یهای اراتوان به یک جامعیت در خصوص فناوری. با بررسی پیامدهای یک فناوری میخواهد داشتهدف 

الزم است  از این رو توان در جهت رفع مشکالت فناوری مورد نظر اقدامات الزم انجام گیرد.که در صورت وجود مشکالت می

عریف های معرفی شده تپیامدهای ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش فناوریها، پروژهایی به منظور بررسی فناوری در امتداد معرفی

 و اجرا شود.
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