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 كشاورزي براي اوري درخورنفانتخاب  
 

 محمدباقر لك
 

 مقدمه
يد و صادرات گيري مناسب از منابع خدادادي براي تولاست كه با بهرهكشاورزي بنيان توسعه كشورهايي
حال توسعه اند. اين در حاليست كه متأسفانه، در كشورهاي دركوشيدهانواع محصوالت غذايي و فيبري 

خود را  عمده درآمدبخش ها اند و دولتنشدهمديريت فته اين منابع به طور صحيحي و كمتر توسعه يا
 كنند. نفت و منابع معدني تأمين مي فروشيخاماز طريق 

داشت.  تمدن آريايي نيز جايگاهي ويژهاي چندين هزارساله دارد و در كشاورزي در ايران سابقه 
آمدند. در آوران بودند و از افراد سرشناس جامعه به حساب ميبطوريكه دهقانان همپايه مغان و جنگ

 اسالم نيز به كشاورز و كشاورزي اهميت زيادي داده شده است. 
نيان از بدو تاريخ توان پي برد كه ايراپيش و پس از اسالم، مي در ايران يبا بررسي اجمالي پيشينه فرهنگ

پيشرفته  ز مشاغل پردرآمد در جوامعكشاورزي ا، از سويي ديگراند. خاصي به كشاورزي داشته عالقه
ن دولت اي داشته و در تصميمات كالقدرت و ثروت قابل مالحظهاست. كشاورزان در جوامع پيشرفته 

گردد.مي كشورهاي پيشرفته جهان از كشاورزي تأمين. زيرا سهم عمده صادرات بسياري از دخيل هستند
 

 پس؛
 اي است كه بايد درآمدزاباشد و باعث پيشرفت كشور نيز بشود.كشاورزي پيشه 

 
وري، در چه حال در اينجا بايد به يك نكته مهم پرداخت و آن اينكه توليد چه محصولي، با كدام فنّا

 زمان و مكاني؟
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و  و آب اينست كه بايد نيازهاي محصول، شرايط زمين و جغرافيا، اقليميك پاسخ كلي به اين پرسش 
-ان تصميمهواي منطقه، قيمت محصول در بازار و اقتصادي بودن توليد، و شرايط فرهنگي جامعه در زم

 گيري مد نظر قرار گيرند.
 

 فناوري
ز هزاران سال است. اكردهانسان از آغاز پيدايش، نياز خود را از گياهان وحشي و شكار حيوانات تأمين 

ستفاده از پيش به توليد محصول و اهلي كردن حيوانات روي آورد. در آغاز عمليات توليد محصول با ا
اخت گرفت. پس از كشف آهن نيز، بشر از آن براي سدست و سپس با بكارگيري حيوانات انجام مي

ي استفاده هاي چوباز اين، از خيش هاي ساده دامي را ساخت. پيشابزارهاي ساده بهره برد و گاوآهن
 شد.كرد كه توسط دام كشيده ميمي

د. با آغاز ش تري ساختهو ابزارهاي پيشرفته تر شدندكم پيچيدهها، ابزارهاي كشاورزي كمدر طي سال
تورها با انقالب صنعتي، كشاورزي نيز متحول گشت. نخستين تراكتورها ساخته شدند. موتور اين تراك

عالوه بر  هاراكتورو توان پايين از معايب آن بود. اين ت كرد. ابعاد بزرگ، بازدهي كمر ميبخار كانيروي 
 راننده نياز يه تعدادي خدمه داشتند.

دند. در اوايل در طي صد سال گذشته تراكتورهايي با موتورهاي بنزيني و گازوئيلي (ديزل) وارد بازار ش
در  1919 ت كه كشاورزان از آن پيروي كنند. بنابراين، سالقرن بيستم استاندارد مشخصي وجود نداش

 مجلس ايالت نبراسكا در كشور امريكا قانون آزمون تراكتور تصويب شد.
براسكا بدهند ها خواستند كه تراكتورهاي خود را پيش از فروش به دانشگاه ندر اين قانون از كارخانه

شوند و تراكتورهاي ي اين مركز را داشته باشند، تأييد ميتا آزمون شود. تراكتور و ادواتي كه استانداردها
به اين د. شوند. اين آزمون موجب شد كه تراكتورهاي نامناسب از بازار حذف شوننامرغوب تأييد نمي

 .ين شدو جايگاه آن تبي هاي كشاورزي به مرور رسميت يافتمركز آزمون تراكتور و ماشينترتيب، 
ادوات است.  وهاي كشاورزي به منزله تأييد كارايي فنّي تراكتور ن ماشينبنابراين، گواهي مركز آزمو

حاظ مواد و (اعم از تراكتور و ادوات) از ل داراي گواهينامه تأييديهبدين معني كه ماشين كشاورزي 
 مورد تأييد كارشناسان خبره است. و ارزيابي كارايي در شرايط آزمون
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با و يافت  ، جايگاه درخوري در كشاورزيتور به مزرعه آغاز شده با ورود تراكك روندي،مكانيزاسيون
لب اغتر از پيش شد.تر به آن ضروريهاي كشاورزي نگرشي عميقماشينتراكتور و عرضه انواع 
ما تراكتور و هاي كشاورزي هستند. اها داراي گواهي مركز آزمون تراكتور و ماشينماشين تراكتورها و

مه شرايط يا همه بايد از يك ماشين استفاده كنند؟ آيا يك تراكتور براي هماشين مناسب كدامست؟ آ
 مناسب است؟

 ها پاسخ داده خواهد شد.در ادامه به اين پرسش
 

 رويكردهاي كشاورزي قرن بيست و يكم
رزي از اواسط قرن بيستم موضوعات ديگري نيز مطرح شد. كشاورزي پايدار، كشاورزي دقيق، كشاو

ي حفاظتي و بسياري از اين قبيل.ارگانيك، كشاورز
، توليد مطلوبي داشت. 1به دنبال روشهايي است كه بتوان با مصرف كمترين نهاده كشاورزي پايدار

 باشد.نتيجه اين شيوه، كم كردن اثرات سوء به محيط زيست مي
ياهان گتك باشد. در اين شيوه به نيازهاي تكها ميبدنبال مديريت موضعي نهاده كشاورزي دقيق

ه هنوز محقق نشده شود و هر گياه بايد به اندازه نياز خود نهاده دريافت كند. البته اين ايدپرداخته مي
 است. 

ود. اما شها در سطح يك گياه اعمال نميمديريت نهادهشيوه ها، اين در حال حاضر، بعلت محدوديت
شود. براي مي د، اين شيوه مديريت اعمالدر هر منطقه از مزرعه كه گياهان نيازهاي مشابهي داشته باشن

 Global Positioningاي (هاي ماهوارهالكترونيكي دقيق و سامانه ابزارهايانجام كشاورزي دقيق از 

System (GPS)شود. ) استفاده مي 
ره مي توانند در ايران نيز بطور تحقيقاتي در چند منطقه از آن استفاده شده است. البته كشاورزان خب

انجام ك در سطحي بسيار كوچريت موضعي نهاده را بدون استفاده از اين وسايل و به طور تجربي مدي
ي كنند. البته دهند. بدين صورت كه در هر قسمت از مزرعه متناسب نياز بذر بكارند، كود بدهند و آبيار

 كارايي آن فنّاوري بيشتر از اين خواهد بود.

                                                            
 .شودها شامل هر گونه مواد شيميايي (اعم از سم و كود)، بذر، آب، و انرژي است كه براي توليد محصول به زمين داده مينهاده - 1
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عي يا آلي)، نوعي كشاورزي است كه از كودهاي شيميايي، (كشاورزي زيستي، طبي كشاورزي ارگانيك
كود هاي طبيعي همچون كند. در اين شيوه، از نهادهها و تغييرات  ژنيتيكي استفاده نميهورمونسموم، 

. اين شيوه، حامي سالمت انسان و محيط زيست شودحشرات سودمند استفاده مي و هاكمپوست، يستيز
 است.

هاي كشاورزي ارگانيك با نام محصوالت ارگانيك در بازار كشورهاي پيشرفته موجود است. فرآورده
 استفادهمواد شيميايي است كه براي توليدشان از قيمت محصوالت ارگانيك گاهي چند برابر محصوالتي 

كننده تضمين در كشورهاي پيشرفته بازار بسيار خوبي دارند. زيرااين محصوالت شود. در عين حال، مي
 كنندگان هستند.سالمت مصرف

اي است كه بدنبال كسب سود قابل قبول همراه با مقادير زياد و پايدار نيز شيوه كشاورزي حفاظتي
 باشد. در عين حال كه به محيط زيست آسيب وارد نسازد.محصول مي

 بدنبال  منابع خارجي و موجود، و زيستي آبي منابع خاك، تلفيقي مديريت حفاظتي با انجام كشاورزي

ورزي حفاظتي هاي خاكابداع انواع شيوه منابع طبيعي است. از استفاده كردن تر مكارآ و بهبود حفاظت،
 هاي مهم اين شيوه است.ورزي از توصيهخاكورزي و بيخاكاعم از كم

 
 در قرن بيست و يكم چه بايد كرد؟

 مشخص است اينست كه:هاي مطرح شده در چند دهه گذشته آنچه از خط مشي
براي تداوم زندگي نيازمند توليد هميشگي محصوالت كشاورزي هستيم. بنابراين، نبايد براي كسب 

هاي اضافي استفاده كرد. استفاده افراطي از سموم و كودهاي حداكثر سود در زمان حاضر، از نهاده
 كاهد.آوري توليد نيز ميشود. پس از مدت كوتاهي از سودهاي العالج ميشيميايي موجب بيماري
زند. همين تخريب محيط زيست باعث هاي شيميايي به محيط زيست آسيب مياستفاده افراطي از نهاده

 گاه خوشايند نيست.شود. تغيير نظم طبيعت نيز هيچتغييراتي در نظم طبيعت مي
 

 ؛بنابراين
 محيط زيست است.منابع طبيعي و  بقاي ما در گرو حفظ
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اين . كندها هزينه زيادي نيز به كشاورز تحميل ميمحيط زيست، استفاده افراطي از نهادهبغير از بحث 
هاي كشاورزي اعم از بذر، سم، كند كه از نهادهها يك كشاورز باتجربه را وادار ميافزايش قيمت نهاده

 كود، و حتي سوخت بهتر استفاده كند.
مصرف يش ساعات كار تراكتور و افزايش هزينه استفاده بيش از اندازه بذر، سم و كود موجب افزا

 شود.سوخت نيز مي
 

 پس؛
 شود كه هميشه از نظر مهندسين كشاورزي استفاده كنند.به كشاورزان توصيه مي

 
به چه مقدار، در كجا، كي، و با چه ابزاري استفاده  اي،اينكه چه محصولي كشت شود؟ يا چه نهاده

 پرسد.تجربه و موفق هميشه از خود و افراد آگاه ميشود؟ پرسشي است كه يك كشاورز با 
 توانند به شما كمك كنند.دانند و ميها را مهندسين كشاورزي با تجربه ميپاسخ همه اين پرسش

 
 پس؛

آگاه باشيد كه پرسيدن عيب نيست! ندانستن عيب است! و اشتباه كردن گناه بزرگي است كه به  
 ما آسيب خواهد زد!آينده شما، خانواده شما و جامعه ش

 
 فنّاوري درخور

ترين هاي روز نيست. استفاده از بهترين يا گرانماشينبه كار گرفتن  يك فنّاوري مناسب صرفاً به معناي
 ها نيز لزوماً فنّاوري مناسب نيست.نهاده

كشاورزي موفّق است كه شرايط مزرعه يا باغ خود را به خوبي بشناسد. اين كشاورز از تجربيات 
گيرد. عملكرد خود را از زمان شخم تا برداشت كند. از اشتباهات گذشته پند ميشتگان استفاده ميگذ

كند كند. از نظر مهندسين مجرب استفاده ميرا تحليل ميشده كند. نتيجه يادداشت يادداشت برداري مي
كند.ميريزي برنامهكشت سال آينده  رايسپس بكند.و عملكرد كشاورزان ديگر را تجزيه و تحليل مي



 Agrotechnology, Vol.1, No. 1, Dec. 2017                       1396، آذرماه 1شماره  ،1 دوره. فناوري در كشاورزي

7 

شود. بعضي هاي جديدي به كشاورزان معرفي ميبا پيشرفت سريع علم در چند سال گذشته، فنّاوري
انديشند. از كشاورزان همواره بدنبال استفاده از فنّاوري روز هستند و به نيازهاي مزرعه يا باغ خود نمي

د و حتي حاضر نيستند از علوم روز چيزي ورزناي همواره بر روش خود اصرار مياز طرفي ديگر، عده
 بشنوند.

انديشند. سپس با كشاورزان و مهندسين مجرب اما كشاورزان موفّق پيش از انجام هر گونه اقدامي، مي
كنند. اگر نتيجه مشاوره مثبت بود، در سطحي كوچك به صورت آزمايشي امتحان مي كنند.مشورت مي

 كنند.ايگزين روش خود مياگر تجربه موفق بود، فنّاوري را ج
گاه منطقي جاي يك كشور، استان، شهرستان و حتي يك روستا هيچبنابراين، توصيه يك فنّاوري در همه

 استفاده از هر فنّاوري بايد: نيست.
  توجيه فنّي داشته باشد: .1

 مصرف انرژي، ظرفيت و ابعاد آن براي كشاورز مشكل ايجاد نكند. 
 باشد.  در دسترس خدمات پس از فروش

 قطعات يدكي و تعميرات فراهم باشد.
 يعني سود حاصل از آن بيشتر از روش متداول باشد. توجيه اقتصادي داشته باشد: .2
 محيطي داشته باشد:توجيه زيست .3

 منجر به آلودگي هوا نشود.
 آب خروجي آلوده نشود.هاي زيرزميني و روانآب

.منجر به ايجاد سر و صداي ناهنجار نشود
  توجيه فرهنگي داشته باشد: .4

 با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه مطابق باشد.
 درخور سطح سواد و مهارت كشاورزان باشد. 

 در روستاهايي كه نيروي كارگري فراوان و ارزان است، موجب بيكاري روستاييان نشود. 
 بايد اين نكته را به كشاورزان گرامي يادآور شد كه:
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 !ي خريد يك كاالي لوكس يا پيروي از يك مد نيستاستفاده از فنّاور
 

-تراكتور و ماشين ،اي از كشاورزان بدون آگاهي از نياز واقعي خودشود كه عدهدر مواردي مشاهده مي

چشمي با كنند يا در موارد اندكي بر اثر چشم و همهاي با توان ظرفيت بيش از نياز خريداري مي
 هايي با ظرفيت بيشتر هستند.تراكتورها و ماشينكشاورزان ديگر، بدنبال 

هاي جاري برد. بلكه هزينهرا باال مي ثابتهاي تنها هزينهاين اقدام، اگر بدون توجيه منطقي باشد، نه
 شود.دهد. هزينه هاي جاري شامل سوخت، روغن، تعميرات و لوازم يدكي ميشما را نيز افزايش مي

 ادوات تر هستند. همين سنگينيهايي با توان و ظرفيت باال سنگينيناز طرف ديگر تراكتورها و ماش
آورد. در صورت فشردگي بايد شخم عميق زد كه خاك شما را سخت كرده و عملكرد را پايين مي

 هزينه زيادي را تحميل خواهد كرد.
نبايد داشته  فنّاوري كشاورزي دقيق، مديريت موضعي نهاده است. اين فنّاوري اصوالً هيچ ايراد فنّي

انجام  هاي كشوريكي از استانكه در اقتصادي اي باشد. اما بايد در جاي خود استفاده شود. در مطالعه
براي تجهيز يك مزرعه به فنّاوري كشاورزي دقيق بطور خوشبينانه مشخص گرديد كه  گرفته است،

 است.هكتار زمين الزم است كه در شرايط مختلف اين مقدار متغير  420حداقل 
شرايط فرهنگي و  منظور كردناما با كشاورزي دقيق منظور شده است.اقتصادي ، توجيه مطالعهدر اين 

 استان اصالً عملي نباشد. اين درسازي اين فنّاوري پيادهاجتماعي كنوني، شايد 
 

 پس؛
به هاي جديد، با مهندسين مجرب مشورت كنيد و لطفاً، پيش از اتخاذ تصميم درباره فنّاوري

 عواقب آن بينديشيد!
  


