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سخن رئیس همایش

که در تأمین مواد غذایی و مواد اولیه بسیاری از صنایع موردنیاز انسان ها دارد از  کشاورزی به لحاظ اهمیتی 
کارها  اهمیت ویژه ای برخوردار هست. کشاورزی نه تنها در اسالم به عنوان یکی از شریف ترین و پسندیده ترین 
کم  معرفی شده است بلکه شغل اصلی بسیاری از پیامبران نیز می باشد. حضرت علي )ع( در تفسیر آیه »هو أنشأ
کشاورزي آباد سازند تا  کرده است زمین را با  که خداوند به مردم امر  من األرض و استعمرکم فیها« فرموده: 
کنند.  کرده و در آسایش زندگي  کشان را از غالت و حبوبات و میوه ها و سایر روئیدني ها تأمین  بدین وسیله خورا
کشاورزی در سربلندی و سرافرازی ملت ها و افکار استعماری دولت های غربی  به لحاظ اهمیت استراتژیک 
کید بر  کبیر انقالب با تأ کشورها، این نکته ازنظر تیزبین امام راحل دور نمانده و معمار  در وابسته نگه داشتن 

کشور بیان فرمودند. کشاورزی را محور استقالل  اهمیت تولیدات داخلی به طور عام، 

کشور بخصوص »اقتصاد بدون نفت«  کشاورزی نه تنها به عنوان یک بخش مهم اقتصادی  در جهان امروز 
کار فعال  قلمداد می شود بلکه زندگی نزدیک به 30 درصد مردم در روستاها و اشتغال حدود 19 درصد نیروی 
کشاورزی، اهمیت اجتماعی و فرهنگی این بخش را دوچندان نموده و حتی ثبات سیاسی  کشور در بخش 
کشاورزی در اقتصاد  کشاورزی نموده است. اهمیت  کشور را نیز به طورکلی منوط بر توسعه و پایداری بخش 
عظمای  مقام  و  بوده  هویدا  کاماًل  )ع(  معصومین  حضرات  احادیث  و  روایات  و  الهی  آیات  مرور  با  اسالمی 
که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه ریزی ها و  گاهی از اوضاع واحوال جهانی  کامل و آ والیت نیز با بصیرت 
کید قرار داده  کشور را مورد تأ کشاورزی  سیاست گذاری ها عنوان فرمودند با نگرشی فقیهانه توجه به بخش 
کشور ما بسیار مهم است؛ چون امنیت  کشاورزی برای  و در بیاناتی در دیدار با جهادگران فرمودند: »دستگاه 
و  کشاورزی  بخش  لذا  است؛  مهم  بسیار  بلند،  هدف های  دارای  و  ُپرجمعیت  بزرگ،  کشوری  برای  غذایی 

کنند«. دامداری ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تالش 

ایجاد  جهادی،  رویکرد  اتخاذ  ملی،  تولید  از  حمایت  مانند  مؤلفه هایی  مقاومتی  اقتصاد  در  اینکه  لحاظ  به 
کار و تولید و استفاده از امکانات  تحرک و پویایی، مردم محوری و حمایت از بخش غیردولتی، تقویت فرهنگ 
که  کید ویژه قرارگرفته و تخصیص منابع باید با دقت بیشتری انجام شود؛ فلذا مسلم است  داخلی مورد تأ
که با توان داخلی بیشترین سطح  کشور در اقتصاد مقاومتی بوده  کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های فعال 
که در اقتصاد مقاومتی باید به دنبال افزایش ضریب نفوذ دانش در  از تولید ملی را بدوش دارد. بدیهی است 
کافی به تولید  کمتر با افزایش بهره وری بوده و توجه  کشاورزی و درنتیجه شاهد تولید بیشتر، هزینه  بخش 

محصوالت استراتژیک داشته باشیم.

کشـاورزی اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا لبیـک بـه فرامیـن حکیمانـه و رهنمودهـای فرزانـه مقـام  سـازمان جهـاد 
معظـم رهبـری در دسـتیابی بـه اقتصـاد مقاومتـی و در عرصـه اقـدام و عمـل تمـام سـعی و تـالش خـود را صـرف 
کارشناسـی خـود سـعی در تغییـر نظام هـای  کشـاورزی نمـوده و بـا تـوان و پتانسـیل بـاالی  توانمندسـازی جامعـه 
ح پهنه بنـدی آبادی هـا  کشـاورزی از تولیـد سـنتی به سـوی تولیـد دانش بنیـان دارد. طـر تولیـد و مصـرف بخـش 
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کلیـد خـورده و سـپس به عنـوان یکـی از مؤلفه هـای اساسـی نظـام  کـه از اواسـط سـال 1393 در ایـن سـازمان  نیـز 
کشـاورزی قرارگرفته و جهت اجرا به سرتاسـر  کید مقام عالی وزارت جهاد  کشـاورزی مورد تائید و تأ نوین ترویج 
اهـداف مقـدس  بـه  و دسـتیابی  کشـاورزی  تولیـد دانش بنیـان  راسـتای  در  اساسـی  گامـی  گردیـد،  ابـالغ  کشـور 

اقتصـاد مقاومتـی می باشـد.

گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز، مرکز تحقیقات  اینک بر خود الزم می دانم از اعضای هیئت علمی 
که با  کشاورزی استان  کارشناسان، مروجان و مسئولین محترم پهنه های  کلیه مدیران،  کشاورزی استان و 
کشاورزی، عرصه اقدام و عمل«  اهتمام و جدیت تمام در جهت برپایی »نخستین همایش استانی پهنه مروج 

خالصانه و صادقانه تالش نمودند تشکر و قدردانی نمایم.

و من اهلل توفیق

کریم مهری

کشاورزی استان آذربایجان شرقی  و رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی، عرصه اقدام و عمل       ج  رئیس ستاد برگزاری نخستین همایش استانی پهنه مرو
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مقدمه 
امروزه توسعه را فرایند نوسازی و بازسازی جامعه بر اساس اندیشه ها و باورهای تازه می دانند و بر این نکته 
و  می اندیشد  نوین  مبانی  به  تولید،  برای  اساسًا  که  است  جامعه ای  یافته  توسعه  جامعه  که  می گردد  کید  تا
و  را پیدا نکرده است. در مفهوم جدید، توسعه جریانی چندبعدی  کار  این  توان  نیافته هنوز  جامعه توسعه 
کل نظام اقتصادی-اجتماعی  که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت  پیچیده تعریف شده است 
گرفته نیز در  را به همراه دارد. هدف نهایی و غایی تمام برنامه ها، سیاست گذاری ها و استراتژی های صورت 
کشور عزیزمان ایران  جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و همه جانبه ملی بوده و سرافرازی و سربلندی 
کشور می باشد. از سوی دیگر و با عنایت به اینکه  کم بر برنامه ها و اندیشه های سازندگی  بعنوان پارادایم حا
کرده و جریان یکسویه مهاجرت بطور دائمی از روستاها به  خیل عظیمی از جامعه بشری در روستاها زندگی 
شهرها برقرار می باشد. لذا توسعه پایدار جوامع انسانی بدون اولویت بخشی و تحقق توسعه روستایی فرضی 
محال بوده و این امر اهمیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای توسعه روستایی و به تبع آن توسعه 

کشاورزی را دو چندان می نماید.

کمیتـی وزارت متبوعـه، متولـی  کشـاورزی اسـتان آذربایجان شـرقی بـا تأسـی از سیاسـت های حا سـازمان جهـاد 
کشـاورزی بطـور عـام در سـطح اسـتان بـوده و همـگام بـا تغییـر پارادیم هـا و ارزش هـای توسـعه در سـطح  توسـعه 
کارشناسـی و  تـوان  بـه مـدد  از قافلـه توسـعه جهانـی عقـب نمانـد بلکـه  جهانـی و ملـی، نه تنهـا سـعی می کنـد 
کـز دانشـگاهی و تحقیقاتـی تمام تـالش و اهتمام  تخصصـی بدنـه سـازمان و اسـتفاده از پتانسـیل های علمـی مرا
خـود را در پیشـتازی و پیشـرانی برنامه هـای توسـعه کشـاورزی کشـور بـکار می بنـدد. بـر این اسـاس و بـا توجه به 
که در سـال های اخیر در ترکیب نیروی انسـانی، اهداف و سـاختارهای تعریف شـده برای  گسـترده ای  تغییرات 
کشـاورزی  کارآمد در جهت دسـتیابی به اهداف عالیه توسـعه  سـازمان بوجود آمد نیاز به طراحی سـاختاری نو و 
کشـاورزی اسـتان  کـه مدیریـت توسـعه  گردیـده و بـه نظـر می آمـد  و روسـتایی در اسـتان بیـش از پیـش احسـاس 
کشـاورزی دهسـتان ها نیازمنـد یـک بازسـازی و بازمهندسـی مـدون و  کـز جهـاد  و بویـژه سـاختارها و وظایـف مرا
برنامه ریـزی شـده می باشـد تـا ضمـن پاسـخگویی بـه نیازهـای بـه روز و جدیـد کشـاورزان و روسـتائیان بتوانـد به 

شـکلی پویـا و بالنـده بـه حیـات سـازمانی خـود ادامـه بدهد. 

نیروی  علمی  و  فنی  امکانات  انتقال  و  دانش بنیان  کشاورزی  تولید  دادن  قرار  فرض  با  و  توصیفات  این  با 
کز جهاد کشاورزی به روستاها، بازنگری شیوه های ارتباطی سنتی و مرسوم بین  کارشناسی متخصص و زبده مرا
کرده و ارتباط چهره به چهره و  کشاورزی ضرورت دوچندانی پیدا  کشاورزی و تولیدکنندگان بخش  کز جهاد  مرا
ع  کارشناسان و مروجین با روستائیان و نمایندگان تشکل های روستایی در واحدهای تولیدی و مزار مستقیم 
گردید تا مسائل و مشکالت تولیدکنندگان از نزدیک بررسی و تا حد امکان  و روستاها از اولویت خاصی برخوردار 
ح پهنه بندی آبادی ها  گردد. متعاقب این اندیشه، طر در همان محل اسکان و فعالیت ذی نفعان حل و فصل 
اواًل هر  تا  گردید  استان طراحی  کشاورزی  ریاست سازمان جهاد  آقای مهندس مهری  توسط  در سال 1393 
کارشناس به تعداد معین و محدودی از روستاها مراجعه نماید و دوم اینکه یک احساس مسئولیت مستقیم 
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ح در نهایت بعنوان یکی  که این طر کشاورزی عرصه تحت فعالیت خود داشته باشد  نسبت به حل مشکالت 
ح شد.  کشور مطر کشاورزی  از مؤلفه های اساسی نظام نوین ترویج 

ح شبکه پهنه بندی در روستاهای استان آذربایجان شرقی بعد از فراهم شدن مقدمات اجرایی و جذب و  طر
گندم از نیمه دوم سال 93 در سطح استان با ایجاد زیرساخت ها و ساز  استخدام تعداد معتنابهی از ناظرین 
ح شبکه پهنه بندی روستاهای استان آذربایجان شرقی  کارهای مورد نیاز به اجرا در آمده است. از آغاز طر و 
کدام  که مسئولیت هر  یافته  گذشته تعداد 479 پهنه در سرتاسر استان تشکیل  در طول نزدیک به 3 سال 
کشاورزی می باشد. این پهنه ها تعداد 2948 روستا و 62 شهر استان را در  از پهنه ها بر عهده یک نفر مروج 
کشاورزی ارائه خدمت می نمایند.  گرفته و به تعداد 242000 بهره بردار حقیقی و حقوقی شاغل در بخش  بر 
کشاورزی بطور  ح شناسنامه های تعداد 2948 روستا و 80% از بهره برداران بخش  همچنین با اجرای این طر
کامل تکمیل شده و همچنین فرم های مربوط به اطالعات فنی و تخصصی طراحی شده توسط مدیریت های 
کارشناسان مسئول پهنه ها تکمیل  کشاورزی استان می باشند توسط  که زیربنای برنامه ریزی توسعه  استانی 

کشاورزی استان فراهم شده است. گردیده و اطالعات وسیعی از ظرفیت ها و پتانسیل های 

گردیده  کلیه استان ها ابالغ  که برنامه نظام نوین ترویج کشاورزی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به  اینک 
کشور می باشد بر آن شدیم تا  کل  ح پهنه بندی آبادی ها به تبعیت از این نظام در شرف اجرایی شدن در  و طر
گران بهای  ضمن حفظ پیشتازی در عرصه نوآوری ها و با همت و سخت کوشی همکاران، تجارب ارزشمند و 
کارشناسان مسئول پهنه ها را در راستای توسعه کشاورزی و روستایی و با تبّرک  بدست آمده توسط همکاران و 
گشته است  که به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« مزّین  جستن از منوّیات مقام معّظم رهبری در سالی 
کشاورزی، عرصه اقدام و عمل« در شهر اولین ها به نمایش  در قالب »نخستین همایش استانی پهنه مروجین 

گذاشته و بتوانیم ضمن شناسایی و معرفی ایده های برتر به اهداف زیر دست یابیم.

اهداف همایش
کشاورزی  کاربردی و دانش بنیان در پهنه های  1- شناسایی و معرفی ایده های برتر 

2- ایجاد انگیزه در جهت بروز توانمندی ها و خالقیت های مروجین پهنه بندی
کارشناسان نخبه 3- تقویت اعتماد بنفس مروجین پهنه بندی و شناسایی 

کشاورزی  گاهی و تقویت قدرت تصمیم گیری مروجین پهنه های  4- ارتقاء سطح آ
مروجین  موفق  عملی  تجربیات  و  تحقیقاتی  و  علمی  کز  مرا صاحب نظران  و  اساتید  نظرات  از  بهره گیری   -5

کشاورزی   پهنه های 
کشاورزی، ترویج تکثرگرا و انسجام سازمانی  ح پهنه بندی مروجین  6- پویایی و پایایی طر

گردید: ح زیر معرفی  برای دستیابی به اهداف فوق محورهای همایش به شر
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محورهای همایش
کشاورزی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 1- پهنه 

کشاورزی، سرمایه گذاری و اشتغال پایدار 2- پهنه 
کشاورزی، تحقیقات و مدیریت دانش بنیان  3- پهنه 

کشاورزی، سامانه پهنه بندی، فناوری های نوین 4- پهنه 
کشاورزی و ترویج تکثرگرا  5- پهنه 

کشاورزی و انسجام سازمانی 6- پهنه 
کشاورزی، فرصت ها، چالش ها و راهکارها 7- پهنه 

کشاورزی، خالقیت و نوآوری 8- پهنه 
کشاورزی، تحلیل داده ها و برنامه ریزی مشارکتی  9- پهنه 

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و عشایری 10- پهنه 
کشاورزی، استمرار، پویایی و تقویت اثرگذاری 11- پهنه 

کز جهادکشاورزی کشاورزی، سازماندهی مرا 12- پهنه 
گسترده جهت دریافت مقاالت علمی و ترویجی  در این راستا و با انتشار فراخوان استانی اقدام به اطالع رسانی 
گردید.  در سطوح اجرایی، تحقیقاتی و دانشگاهی شده و تعداد 82 مورد مقاله به دبیرخانه همایش ارسال 
کمیته علمی، تعداد 54 مقاله در جهت محورهای همایش بوده و  با بررسی اولیه و مقدماتی مقاالت توسط 
گردید. در نهایت با اخذ نتایج داوری و رتبه بندی مقاالت داوری شده، تعداد 9 مورد  به هیأت داوران ارجاع 
کاًل 53 مورد برای چاپ در مجموعه مقاالت  مقاله برای ارائه بصورت سخنرانی، 18 مورد ارائه بصورت پوستر و 

گردید. همایش انتخاب 

و سخن پایانی اینکه
ترویج  در  جدید  رویکردی  آبادی ها  پهنه بندی  ح  طر هستیم.  معتقد  بدان  که  گذاشتیم  راهی  در  قدم  ما 
ضمن  و  همایش  این  استانی  برگزاری  با  امیدواریم  هست.  روستائیان  توانمندسازی  برای  کشور  کشاورزی 
ح پهنه بندی بتوانیم مقدمات برگزاری این همایش  احصاء نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش های طر
گامی در راستای  کشوری  کارشناسان و محققین  در سطح ملی را فراهم نموده و با استفاده از نظرات ارزشمند 

کشورمان برداشته باشیم. کشاورزی  اعتالی جامعه روستایی و بخش 

کبر نژادرضا علی ا
کشاورزی، عرصه اقدام و عمل دبیر نخستین همایش استانی پهنه مروجین 

تبریز دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج   
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• ارکان همایش
الف- ستاد برگزاری همایش

- اعضا ستاد برگزاری
کریم مهری - رییس سازمان جهادکشاورزی استان )رییس(     1. مهندس 

کشاورزی استان)دبیر(   کبر نژادرضا- مدیر هماهنگی ترویج  2. مهندس علی ا
کبر فتحی- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان  3. مهندس ا

4. مهندس محمود صادقی اورنگی- معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی 
گیاهی سازمان  5. مهندس ایوب ایرانیفام - معاون بهبود تولیدات 

6. مهندس حبیب شریفیان- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان    
کشاورزی و منابع طبیعی استان   7. دکتر حسین  لطفعلی زاده رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 

ج احدزاده مدیر امور مالی سازمان   8. مهندس ایر
9. مهندس غالمحسین هاشم پور - مدیر حراست سازمان 

ب- دبیرخانه

- اعضاء دبیرخانه
کشاورزی استان )دبیر(  کبر نژادرضا - مدیر هماهنگی ترویج  1- مهندس علی ا

کشاورزی استان 2- مهندس سهراب شادمند - معاون مدیر هماهنگی ترویج 
3- مهندس علی اشرف رضایی- رئیس اداره آموزش بهره برداران
4- مهندس اتابک محمدی ارسی -رئیس اداره هماهنگی ترویج 

5- مهندس بهروز نظیری- رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج
6- مهندس نادر سحابی -رئیس اداره رسانه های ترویجی 

کشاورزی شهرستان اهر کارشناس مدیریت جهاد  گل پرور-  7- مهندس پرویز 
کشاورزی شهرستان هریس 8- مهندس سیدحمید حسینی -کارشناس مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان سراب کارشناس مدیریت جهاد  کاظمی -  9- مهندس رحیم 
کشاورزی شهرستان شبستر کارشناس مدیریت جهاد  10- مهندس محرم مهندسی - 

کشاورزی شهرستان سراب کارشناس مدیریت جهاد  11- خانم مهندس حمیده سالک ابراهیمی - 

کمیته علمی ج- 

کمیته علمی - اعضاء 
کشاورزی شهرستان اهر کارشناس مدیریت جهاد  گل پرور-  1-مهندس پرویز 

کشاورزی شهرستان هریس 2-  مهندس سیدحمید حسینی -کارشناس مدیریت جهاد 
کشاورزی استان 3- مهندس سهراب شادمند - معاون مدیر هماهنگی ترویج 

4-  مهندس بهروز نظیری- رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج
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د - هیأت داوران همایش

-اعضاء هیأت داوران همایش
کشاورزی دانشگاه تبریز 1. دکتر شاپور ظریفیان عضو هیأت علمی دانشکده 

کشاورزی دانشگاه تبریز 2. دکتر حسین یادآور عضو هیأت علمی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تبریز کوهستانی عضو هیأت علمی دانشکده  3. دکتر حسین 

کشاورزی و منابع طبیعی استان   4.  دکتر حمید رهنمون معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و توسعه روستائی گروه پژوهشی، برنامه ریزی، اقتصاد  5. مهندس صالح مؤمنی رئیس 

6. مهندس علی اشرف رضایی- رئیس اداره آموزش بهره برداران
7. مهندس بابک احمدی – نماینده معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

گیاهی سازمان  ع تالی – نماینده معاونت بهبود تولیدات  8. مهندس نادر زار
9. دکتر صمد زمان زاد قویدل- نماینده معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان    

کمیته اجرایی هـ- 

کمیته اجرایی - اعضاء 

کشاورزی استان )رئیس(  کبر نژادرضا - مدیر هماهنگی ترویج  1. مهندس علی ا
2. مهندس مجید صدیقی جانبهان - مدیر امور رفاه و پشتیبانی

3. مهندس داریوش رحمتی وند - مدیر امور شهرستانها 
گروه تحول اداری 4. مهندس یوسف جعفری - رئیس 

5. مهندس غالمرضا فغانی نوبری - مدیر سامانه پهنه بندی  
6. مهندس غالمحسین هاشم پور - مدیر حراست سازمان 

7. مهندس بابک احمدی – نماینده معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
کشاورزی استان 8. مهندس سهراب شادمند - معاون مدیر هماهنگی ترویج 

9. مهندس علی اشرف رضایی- رئیس اداره آموزش بهره برداران
10. مهندس اتابک محمدی ارسی -رئیس اداره هماهنگی ترویج 

11. مهندس بهروز نظیری- رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج
12. مهندس نادر سحابی -رئیس اداره رسانه های ترویجی



 مسئولیت صحت و اصالت مقاالت
 برعهده نویسندگان می باشد.
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مدیریت داده های سامانه ی جامع پهنه بندی

کشاورزی، تحلیل داده ها و برنامه ریزی مشارکتی( )محور پهنه 

صبا اسحقی

کشاورزی خداجو کشاورزی شهرستان مراغه-  مرکز جهاد  کشاورزی -مدیریت جهاد  کارشناس ترویج 

چکیده
از  دانش  مدیریت  می باشد.  اقتصادی  جامعۀ  به  معرفی  حال  در  دانش«  »مدیریت  نام  به  مفهومی  اخیرًا 
نام های داده، اطالعات، دانش، درك و خرد ساخته شده است. در حال حاضر  به  با حلقه هایی  زنجیره ای 
سرمایه گذاری شدیدی در تولید داده و اطالعات می گردد. اطالعات از تبدیل داده های خام به عناصری دارای 
گردآوری  که به درد مدیریت بخورد، ایجاد می شود.. در سامانه پهنه بندی، مروجان مسئول پهنه،  مفهوم 
و دسته بندی آمار و اطالعات موردنیاز از بهره برداران بخش را بر عهده دارند. این اطالعات جمع آوری شده  
می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مناسب و ارائه الگوهای تولید و مدیریت صحیح را فراهم آورد. همچنین 
منجر به امکان بهره برداری متناسب با ظرفیت ها به همراه پایش و مانیتورینگ عرصه ها می گردد که به تدریج 

کشاورزان عزیز تبدیل خواهد شد. گنجینه ای ارزشمند برای ارائه خدمات به  با تکمیل اطالعات، به 

کلیدی:  برنامه ریزی، بهره بردار، پهنه بندی، داده. واژه های 

مقدمه
بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت در  دهه هـای آینـده، نیـاز بـه تولیـد بیشـتر مـواد غذایـی وجـود دارد و در ایـن راه اسـتفاده 
از منابـع طبیعـی ماننـد آب، زمیـن و تنـوع زیسـتی به  گونـه ای پایـدار و بـا توجـه بـه چالـش  تغییـرات آب و هوایـی 
بایـد انجـام شـود. بـرای افزایـش تولیـد مـواد غذایـی پایـدار و رسـیدن بـه هـدف )SDG( ریشـه کن  کردن گرسـنگی، 
کشـاورزی و مناطـق روسـتایی در دسـترس باشـد )فائـو،  نیـاز اسـت تـا اطالعـات  آمـاری و بـه روز مربـوط بـه بخـش 
2016(.  دولت ها و بخش خصوصی با داشـتن سیسـتم های اطالعات ملی و قوی می توانند در راه توسـعه امنیت 
کننـد. از ایـن رو نیـاز بـه اطالعـات آمـاری  گاهانـه و هوشـمند را اتخـاذ  غذایـی و رونـق اقتصـادی تصمیم گیـری آ
کشـاورزی و روسـتایی از نیازهـای مهـم بـه شـمار می آیـد. )خبـری ایانـا، 1395(. در  درسـت و بـه روز بـرای مناطـق 
سـامانه پهنه بندی، اطالعات بهره برداران کشـاورزی، اطالعات کارشناسـان و مروجان مسـئول هر یک از پهنه ها 
کشـاورزی دهسـتان  کـز جهـاد  و تعییـن حـدود و ثغـور فعالیت هایشـان، اطالعـات زیرسـاخت ها و تجهیـزات در مرا
ثبـت می گردد.همچنیـن به تدریـج فرم هـای تخصصـی در حوزه های مختلف کشـاورزی در این سـامانه بارگذاری 
می شـود تـا اطالعـات مربـوط بـه ایـن حوزه هـا توسـط مروجـان ثبـت شـود. اطالعـات ثبت شـده در ایـن سـامانه بـه 
یـک جعبـه مدیریـت مـکان محـور تبدیـل می شـود تـا وزارتخانـه راحت تـر بتوانـد فعالیت هـا را در عرصـه تولیـدات 
کنـد )خبرگـزاری مهـر، 1395(. ازایـن رو راه انـدازی سـامانه پهنه بنـدی در راسـتای اجـرای بنـد ب  کشـاورزی رصـد 
مـاده 22 قانـون افزایـش بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی  )اصـل 123 قانـون اساسـی( مبنـی بـر ایجـاد 

پایـگاه اطالعـات جامـع کشـاورزی بـر پایـه فنـاوری اطالعـات )IT( می باشـد.
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یافته ها و بحث
در سامانه پهنه بندی مقرر گردیده که واحدهای بهره برداری کشاورزی در سیستم جغرافیایی"UTM" ثبت شده 
با  از هر واحد بهره برداری  گردد. ثبت مختصات یك نقطه  ایجاد  بانك اطالعات مکانی  به این ترتیب یك  و 
GPS معرف حدود تقریبی موقعیت مکانی یك واحد بهره برداری )با توجه به دقت  از دستگاه های  استفاده 
GPS مورداستفاده( می باشد. برنامه ریزی ها و یا به عنوان مثال تصمیم گیری برای صدور مجوز تأسیس یك 
یا  صحیح  کشاورزی  پیاده سازی  و  توسعه   .) اطالعات،  فناوری  و  آمار  )دفتر  دارد  کاربرد  بهره برداری  واحد 
کشاورزی سایت خاص با تلفیق سیستم تعیین موقعیت جهانی )GPS( و سیستم های اطالعات جغرافیایی 
)GIS( ممکن شده است. این فن آوری ها اتصال مجموعه ای از داده ها در زمان واقعی را با اطالعات دقیق 
داده های جغرافیایی  از  زیادی  مقادیر  تجزیه وتحلیل  و  کارآمد  به دست کاری  و منجر  قادر ساخته  موقعیتی 
کشاورزی،  کشاورزی صحیح و دقیق برای برنامه ریزی  کاربردی مبتنی بر GPS در یک  می شود. برنامه های 
خ متغیر برنامه ها و نقشه برداری  کتور، پایش محصول، نر ک، هدایت ترا نقشه برداری زمین ، نمونه برداری خا
کار در شرایط دیدبانی) میدان دید( کمتر  کردن محصول مورداستفاده قرار می گیرند. GPS به کشاورزان امکان 

گردوغبار، مه و تاریکی را می دهد )قاضی شهنی زاده، 1389(. مانند باران، 

توانایی  امر  این  ع بودن زمین مشکل بود.  با توجه به متنو ارتباط بین تولید و برداشت محصول  درگذشته 
ک/گیاه به منظور باال بردن محصوالت آن ها را محدود  کشاورزان برای توسعه مؤثرترین روش های درمان خا
کنترل  و  شیمیایی  کودهای  علف کش ها،  آفت کش ها،  از  دقیق تری  و  جامع  برنامه های  امروزه  بود.  کرده 
کاهش هزینه ها، تولید یک عملکرد باالتر، و ایجاد یک مزرعه  کندگی این مواد شیمیایی از طریق  بهتر از پرا
آوردن  دست  به  راه های  توانسته  صحیح  کشاورزی  یک  است.امروزه  امکان پذیر  محیط زیست  با  سازگارتر 
کشاورزی صحیح عبارت است از جمع آوری داده های  کشاورزان تغییر دهد.  سود از چشم انداز زمین را برای 
ک- گیاه- حیوان و تجویز و فراهم آوردن یک وبگاه خاص درمانی برای افزایش  جغرافیایی بر روی شرایط خا
ابزارهای  کشاورزی دقیق به دلیل آشنا سازی  کشاورزی و همچنین محافظت از محیط زیست.  محصوالت 
کاربرپسندتر هستند در سطح  که دقیق تر، مقرون به صرفه تر و  کشاورزی  جدید دارای تکنولوژی باال به جامعه 
وسیعی محبوبیت به دست آورده است. بسیاری از نوآوری های جدید بر سنسورهای جمع آوری اطالعات و 

سیستم های GPS زمانی و مکانی تکیه دارند.

سرمایه گذاری های  با  بزرگ  ع  مزار در  تنها  را  دقیق  کشاورزی  یک  منافع  و  فواید  که  باورند  این  بر  بسیاری 
و  روش ها  نیست.  صحیح  امر  این  البته  که  می آید،  دست  به  اطالعات  فن آوری  از  حاصله  تجارب  و  بزرگ 
گرچه از طریق  تکنیک های آسان و ارزانی می توان برای استفاده تمامی کشاورزان در دست استفاده قرار دارد. ا
استفاده از سیستم های  GPS، GIS و حسگر از راه دور می توان اطالعات موردنیاز برای بهبود زمین و استفاده 
کودهای شیمیایی، سایر  کشاورزان می توانند از طریق ترکیب به کارگیری هر چه بهتر  کرد،  از آب را جمع آوری 
ک، تعیین حد آستانه اقتصادی برای هجوم علف های هرز و آفت ها و حفاظت از منابع  اصالح کننده های خا

طبیعی برای استفاده آیندگان، منافع و مزایای مضاعفی را به دست آورند.
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کارآمدتر  و  سازنده  کشت  جهت  در  کشاورزان  به  کمک  برای  را  ابزار  چندین   GPS تجهیزات  تولیدکنندگان 
کارکرد  افزایش  کشاورزان برای  از  امروزه بسیاری  کرده اند.  بازار  کشاورزی دقیق خود، روانه  در فعالیت های 
توسط  محل  اطالعات  می کنند.  استفاده     GPS از  برگرفته شده  محصوالت  از  خود  کشاورزی  کسب وکار  در 
مانند  کشاورزی  محصوالت  در  مشکل  حوزه های  آبیاری،  سیستم های  جاده ها،  برای   GPS گیرنده های 
با  تا نقشه های زمین  کشاورزان اجازه می دهد  GPS به  یا بیماری جمع آوری می شوند. دقت  علف های هرز 

کنند. کشت دقیق از مناطق زمینه، محل جاده ها و فواصل بین نقاط موردتوجه ایجاد  سطح زیر 

 GPS که به وسیله سیستم گیاهی از دستگاه های قوی جمع آوری داده ها  مشاوران درزمینٔه غالت و دانه های 
می کنند.  استفاده  زمین  در  هرز  علف های  هجوم  حشرات،  آفات،  محل  دقیق  مکان یابی  برای  می کنند  کار 
آینده و اجرای توصیه های پیشنهادی می توان نواحی آفت زده در محصوالت  برای تصمیمات مدیریتی در 
کار رود،  کرد. این اطالعات برای هواپیماهای سم پاش نیز می تواند به  گذاری  کشاورزی را مشخص و نقشه 
دهد.  انجام  را  ع  مزار دقیق  سم پاشی  انسانی  نیروی  به  نیاز  بدون  می سازد  قادر  را  آن ها  که  طریق  این  به 
 GPS به  مجهز  که  محصوالت  روی  بر  شیمیایی  مواد  پخش کننده  و  محصوالت  تمیزکننده  هواپیماهای 
کرده  پخش  است  الزم  که  درجاهایی  محصوالت  روی  بر  فقط  را  شیمیایی  مواد  بود  خواهند  قادر  هستند، 
 GPS سیستم  آورد.  عمل  به  را  محیط زیست  حفظ  موجبات  و  رسانده  حداقل  به  را  شیمیایی  مواد  اتالف  و 
کشاورزان قرار دهند.  که نقشه های دقیق را در اختیار  همچنین این امکان را برای خلبانان به ارمغان می آورد 

کشاورزان و ارائه دهندگان سرویس های کشاورزی می توانند همچنان انتظارات بیشتری در بهبود سیستم های 
 ، GPS برای مدرنیزه شدن داشته باشند، عالوه بر سیستم های غیرنظامی ارائه شده در حال حاظر توسط GPS
 GPS ایاالت متحده آمریکا در حال پیاده سازی دومین و سومین سیگنال های غیرنظامی بر روی ماهواره های
راه اندازی شد، سیگنال های جدید باعث  با دومین سیگنال غیرنظامی در سال 2005  اولین ماهواره  است. 

کشاورزی در آینده خواهند بود )منبع 4( کیفیت و بهره وری عملیات  افزایش دو عامل 

در  به روز  و  صحیح  دقیق،  اطالعات  و  آمار  وجود  عدم  آسیب ها،  مهم ترین  از  یکی  آب  منابع  خصوص  در 
از  مهم تر  و  می باشد  آب  از  استفاده  کیف  و  کم  همچنین  و  آب  مصارف  و  منابع  کیفیت  و  کمیت  خصوص 
کارآمد اجرایی برای تولید آمار و اطالعات جدید است و معمواًل آمار و اطالعات اولیه قدیمی  آن نبود فرآیند 
لذا  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  فراوان  تکرار  با  مقاالت  و  کارشناسی  تحلیل های  و  بررسی  مبنای  به عنوان 
نباشد،  امکانات وقت، صحیح و دقیق  و  و مبنا به دلیل ضعف زیرساخت ها  اولیه  و اطالعات  آمار  چنانچه 
تسلسل نادرستی از تحلیل ها در جریان خواهد بود. بی شک مشکالت نظام آب در آینده زیادتر شده و در چنین 
شرایطی ناچار به استفاده مناسب تر از منابع آب خواهیم بود  )بخشی، 1395(. میزان بهره برداری از منابع 
کشاورزی در  آبیاری محصوالت  برای  با آب موردنیاز  ارتباط مستقیم  زیرزمینی در هر منطقه  و  آب سطحی 
گر میزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی در هر دوره بهره برداری بیشتر از میزان تغذیه  آن منطقه دارد. ا
کاهش ذخیره سفره های آب  آن ها در طی دوره باشد، موجب برهم خوردن توازن سیستم، عدم پایداری و 
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کشاورزی، توازن میان تغذیه و برداشت منابع زیرزمینی اهمیت بسیاری  زیرزمینی می شود. در توسعه پایدار 
دارد و ازاین رو به کارگیری مناسب سیستم استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی در این بخش بسیار 
تعیین کننده  گیاهان  این  کشت  زیر  سطح  و  می شود  کشت  منطقه  هر  در  که  گیاهانی  ع  تنو است.  ضروری 
که برای مصارف آبیاری از سفره های آب زیرزمینی استخراج و یا از جریانات سطحی برداشت  مقدار آبی است 
کشت منطقه تعیین می شود. توجه به پایداری  می گردد؛ به عبارت دیگر میزان آب آبیاری با توجه به الگوی 
کشاورزی در دسترس  کمتری برای مصارف  کشت منطقه موجب می شود آب  منابع آب بدون تغییر در الگوی 
و  تولید  کاهش  موجب  کشت  زیر  سطح  کاهش  یابد.  کاهش  محصوالت  کشت  زیر  سطح  درنتیجه  و  باشد 
کشاورزی در منطقه خواهد شد. دراین باره می توان با توجه به میزان آب برداشت شده، الگوی  درآمد بخش 
کشت  کشت ، ترکیب بهینه ای از محصوالت را  کاهش در سطح زیر  کشت جدیدی در منطقه طراحی و بدون 
که استفاده تلفیقی بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی در هر منطقه  گفت  نمود. به طور خالصه می توان 
گستره جهت  کشت آن منطقه شود. روش های برنامه ریزی ریاضی به طور  ممکن است باعث تغییر در الگوی 
کشت  کاربرد این روش ها در تعیین الگوی بهینه  مدل سازی سیستم های زراعی مورد استفاده قرار می گیرند. 
ح های توسعه منابع  کشاورزی سابقه طوالنی دارد. در طر و یا تخصیص نهاده های تولید نظیر آب در اقتصاد 
آب، به دلیل اهمیت اثر مقدار مصرف آب در فعالیت های مختلف بر درآمدهای حاصل از پروژه، تخصیص 
بهینه آب در سطح منطقه و یا حوضه آبریز موردتوجه بوده است. افزون بر این، به دلیل اهمیت زمان مصرف 
آب بر عملکرد محصول، در مدل سازی تخصیص بهینه آب، این مسائله به تدریج موردتوجه قرارگرفته است. 
گانه ای با استفاده  چنانچه آماده )1375( ، جمالی )1376(، باریکانی و همکاران )1391( در مطالعات جدا
کشت مناطق موردمطالعه  ع تخصیص آب در الگوی بهینه  از مدل های مختلف برنامه ریزی خطی به موضو

پرداخته اند )باریکانی، 1391(.

نتیجه گیری و پیشنهادات
یکی از نیازهای مبرم سیاست مداران در تصمیم گیری های کالن هر کشور اطالعات آماری است. بدون داشتن 
تنظیم  با  حاصل  داده های  کرد.  اتخاذ  صحیحی  تصمیم  نمی توان  بهنگام  و  جامع  کافی،  آماری  اطالعات 
از نمودارهای حاصل می توان نمود  که  کاربردی  جداول و سپس به وسیله رسم نمودارها خالصه می شوند. 
گذشته، مقایسه وضع خود با دیگران، پیش بینی  کنونی با  کنونی، مقایسه وضع  عبارت اند از: توصیف وضع 
وضع آینده، سنجش ارتباطات و اثرات و یافتن نقاط قوت و ضعف. به عنوان مثال در بخش امور دام، بااطالع 
کسن علیه بیماری هایی همچون  از جمعیت دام و طیور منطقه، می توان پیش بینی های الزم برای تهیه وا
کشت تک تک  کتیما و .. را انجام داد. همچنین در ابتدای هرسال با توجه به سطح زیر  تب برفکی، هاری، ا
کشور  برای سال زراعی آتی در محصوالت زراعی  کودی  محصوالت و عملکرد مورد انتظار برای آن ها،  نیاز 
به مساحت  با توجه  بود.  تأثیرگذار خواهد  کود  واردات  آن در مقدار  تعیین میزان  که  برآورد می شود  باغی  و 
زمینهای مدنظر برای کشت و مقدار بذر مصرفی در هر هکتار می توان بذر موردنیاز جهت کشت سال زراعی بعد 
کشاورزی  که میزان عملکرد  واحدهای بهره برداری  گردیده  را پیش بینی نمود. در سامانه پهنه بندی، مقرر 
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کشاورزی  بازار در بخش  نیز در تنظیم  و  افزایش عملکرد  برای  برنامه ریزی  از آن در  که می توان  گردد  ثبت 
استفاده کرد. به این ترتیب که در جهت تنظیم بازار بر اساس سیاست کنترل عرضه، زمانی که عرضه محصول 
با  اینکه  یا  و  اقدام به خرید محصول می نماید  بازار شده و  افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد 
که با  شناسایی نواحی عمده تولید و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری 
کمبود مواجه هستند انتقال می دهد. در خصوص مقایسه میزان عملکرد محصول موردنظر با حد بهینه آن 
که در راستای افزایش تولید وجود دارد و نیز یافتن  نیز می توان با لحاظ نمودن مشکالت و محدودیت هایی 

گام برداشت. امکانات و پتانسیل های موجود در جهت افزایش عملکرد 

کشاورزی تقاضای بیشتری  که بخش  رشد سریع جمعیت و نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر، سبب شده است 
را برای مصرف آب داشته باشد.  در  این  راستا ضرورت  توجه  به  امنیت  غذایی  و  محدودیت  منابع  آبی  در  
کنونی،  تولید  غذای  بیشتر  از  آب   که  مهم ترین  چالش این  بخش  در  شرایط  گردیده  است   کشور باعث  
کشاورزی، نوبت به بسترسازی  کمتر  باشد.  بعد از جمع آوری آمار و اطالع یافتن از میزان آب مصرفی در بخش 
که عبارت اند از: احداث  و اجرای راهبردها به منظور حفاظت از منابع آب و انتقال آن به نسل های آتی می رسد 
ع، استفاده از روش های نوین  کانال های سیمانی در مسیر انتقال آب به مزار استخرهای ذخیره آب، احداث 
ک جهت  آبیاری نظیر آبیاری بارانی و قطره ای، اصالح فیزیکی اراضی و تسطیح، توجه به مدیریت تغذیه خا
ک، در نظر  ک، استفاده  از  مالچ پاشی  به منظور  کاهش  تلفات  تبخیر  خا افزایش قابلیت نگهداری آب توسط خا
کودها و سموم شیمیایی. در این راستا، سیاست های  کشاورزی و استفاده متعادل از  گرفتن اصل پایداری در 
حمایتی می تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیریت آب باشد. عالوه بر آن قیمت گذاری مناسب در خصوص 
که البته بهتر است این قیمت گذاری به صورت منعطف  دریافت آب بها از مصرف کنندگان می تواند اعمال شود 
و متغیر بر اساس سیاست های مدنظر دولت )مانند الگوی کشت مدنظر دولت و یا توسعه یک محصول خاص 
که در آن تمام جوانب و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و  و استراتژیک( انجام شود و باید به نحوی  باشد 
که برای  کرد  گردد. از دیگر عملیات مدیریتی می توان به برنامه ریزی آبیاری اشاره  کشاورزان لحاظ  معیشت 
تعیین زمان آبیاری و مقدار آب بکار برده شده در هر آبیاری، اجرا می گردد. این امر در شرایط فعلی منابع، جزو 
یکی از راهکارهای مقابله با بحران آب محسوب می شود.  در تهیه این برنامه ها روش معمول پایش رطوبتی 
ک می باشد که ابزار مناسب در این خصوص تانسیومتر می باشد که کم هزینه بوده و کارکرد ساده تری نسبت  خا
کاربردی توسط کشاورزان به علل مختلف ازجمله  به استفاده از بلوک گچی دارد. با توجه به این که میزان آب 
توزیع گردشی آب بین کشاورزان و عدم اطالع آن ها از میزان آب موردنیاز گیاهان، که بیش از نیاز آبیاری است، 
می باشد لذا توصیه می گردد، برای بهبود مدیریت آبیاری، زمان و میزان آب موردنیاز توسط ابزارهای مناسب 

کشاورزان به صورت عملی آموزش داده شود. برای برنامه ریزی آبیاری و شیوه های مدیریت آن به 

حاصلخیز،  ک  آب وخا مانند  دسترس  در  منابع  کاهش  دلیل  به  اخیر،  سال های  در  شد  بیان  که  همان طور   
تولید،  افزایش هزینه  و  کشاورزان  کاهش میزان سودآوری  کودهای شیمیایی،  و  استفاده بی رویه ی سموم 
برنامه ریزی  به  نیاز  منظور  بدین  می شود.  احساس  بیش ازپیش  موجود  کشت  الگوی  در  بازنگری  ضرورت 
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کشت مناطق استان با بهره گیری از مدل سازی شرایط موجود و لحاظ نمودن نظرات فنی، اقتصادی  الگوی 
اطالعات  استخراج  از  پـس   ، استان  از  منطقه  هر  در  کشاورزی  الگوی  تعیین  برای   است.  استراتژیک  و 
گروه  کشـاورزان  منطقـه بر اساس هکتار زمین بـه دو   ،  tپرسشنامه های تکمیل شده، با بهره گیری از آزمـون
کوچک مقیاس تفکیك می شوند. سپس فعالیت های عمده تولیدی بهره برداران  بهره برداران بزرگ مقیاس و 
برنامه ای،   بازده   که در آن مـیزان درآمـد، هزینه و  بر اساس آن جدولی طراحی می گردد  مشخص می شود. 
کوچك مقیاس برای  ضــرایب فنی و مقدار منابـع در دسترس در دو سـطح  بهره برداری های بزرگ  مقیاس و 
برنامه ریزی  الگوهای  مفروضات  و  مذکور  جدول های  اساس  بر  شود.  ثبت  تولیدی  فعالیت های   از  یك  هـر 
الگوهای برنامه ریزی ریاضی  با اهداف چندگانه،  کسری(  کسری )و فازی  خطی ساده و برنامه ریزی خطی 
کسری با اهداف چندگانه  بهره برداران نوشته می شود. برای دستیابی به فرم خطی شده برنامه ریزی فازی 
از  از حل هر یك  . پس  این فرم خطی شود  ارائه و سپس  اهداف چندگانه   با  کسری  برنامه ریزی  باید  ابتدا 
تعیین  در  می آید.  دست  به    ) بهینه  کشت  )الگوی  فعالیت  هر  بهینه  مقادیر  فوق،  برنامه ریزی  الگــوهای  
کشاورزی نیز باید در  بازار محصوالت  کشاورزی و محدودیت مربوط به  کشت منطقه، توسعه پایدار  الگوی 
که  گردد. بدین صورت  گرفته شده توجه  گرفته شود. همچنین به سودآوری اجتماعی فعالیت های در نظر  نظر 
برای عوامل تولید و فعالیت ها در مدل طراحی شده، در مرحله اول قیمت بازاری و در مرحله بعد، قیمت و یا 

گردد و درنهایت نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شود. ارزش اجتماعی آن منظور 
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کشاورزی ، استمرار پویایی و تقویت اثرگذاری  پهنه بندی 
کارشناسان پهنه

کشاورزی، استمرار پویایی و تقویت اثرگذاری( )محور: پهنه 
شفیقه اسکندری*1، حسین امانی2، محمد اسدی3، یعقوب اسدی4 

کشاورزی حومه شهرستان اهر )دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز( 1*کارشناس مسئول پهنه مرکز جهاد 
کشاورزی حومه شهرستان اهر 2کارشناس ترویج مرکز جهاد 

کشاورزی شهرستان اهر 3 مدیر جهاد 
کشاورزی حومه شهرستان اهر 4رییس مرکز جهاد 

چکیده 
ع راهکارها  با عنایت به اینکه امروزه بخش کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای می باشد، لذا با توجه به این موضو
گردد تا  ح  و استراتژی های مناسبی در جهت بهره برداری هرچه بیشتر از اراضی و منابع موجود بایستی مطر
کشاورزی   امروزه دنیاست، دست یافت. نظام  دانش  و اطالعات   که بحث  کشاورزی  پایدار  بتوان به توسعه 
کشاورزی  است.  کاربرد اطالعات  و دانش   کز و مجموعه های  تولید، فرآیند )پردازش (، انتقال  و  مشتمل بر مرا
افزایش   جهت   در  اطالعات   کاربران   و  انتقال دهندگان   پردازشگران  و  تولیدکنندگان،  شامل  مجموعه ها  این 
کشاورزی  با یکدیگر در تعامل  و ارتباط هستند، بنابراین  کشاورزی  و درنهایت  توسعه   محتوای  دانش  بخش  
کشاورزی  کارشناسان  کشاورزی در سایه انتقال دانش نوین و استفاده از روش های نوین توسط  توسعه پایدار 
کارشناسان در عرصه ها این  ح پهنه بندی و حضور منسجم و استمرار و پویایی  که با ظهور طر میسر می گردد 

کشاورزی همگام با دنیا به پیش خواهد رفت. نتایج به سمت متعالی شدن 

کشاورزی کلیدی انتقال دانش، استمرار پویایی، پهنه بندی  کلمات 

مقدمه
کز جهاد کشـاورزی  ح پهنه بندی عرصه های تولیدی کشـاورزی بین کارشناسـان کشـاورزی مرا از زمان اجرای طر
کـه از پاییـز سـال 1393 بـرای اولیـن بـار در اسـتان آذربایجـان شـرقی آغـاز و اجـرا گردیـده اسـت. تمامـی عرصه هـا و 
ع، باغات، تأسیسـات و امکانات و پتانسـیل ها و منابع  واحدهـای تولیـدی صنعتـی و سـنتی کشـاورزی شـامل مـزار
کن  کن و غیر سا کلیه بهره برداران سا کشاورزی و به تبع آن  ک، دام و طیور و آبزیان، ماشین آالت و ادوات  آب وخا
کشـاورزی  کشـاورزی اسـتان )به عنـوان آخریـن بـازوی اجرایـی وزارت جهـاد  کـز جهـاد  آبادی هـای حـوزه عمـل مرا
کارشناسـان  کشـاورزی)، بیـن  کشـاورزی بـا بهره بـرداران و تولیدکننـدگان بخـش  و سـطح اول رابـط وزارت جهـاد 
کـز جهـاد کشـاورزی تقسـیم گردیـده اسـت. در بحث خدمات رسـانی و انتقال دانش به بهره بـرداران،  شـاغل در مرا
کز خلق دانـش و عرصه های تولید  نیازمنـد شـرایطی می باشـد کـه کارشناسـان به عنـوان حلقه های ارتباط بیـن مرا
در حداقـل زمـان ممکـن ایـن وظیفـه را انجـام دهنـد بـه همیـن منظـور در بحـث پهنه بنـدی تمامـی عرصه هـای 
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تولیـد بخـش کشـاورزی در قالـب حوزه هـای جغرافیایـی معینـی تعریـف می شـوند و هـر کارشـناس به عنـوان مـروج 
مسـئول پهنـه انجام وظیفـه می کنـد. مهم تریـن وظایفی که این کارشناسـان بر عهده دارند. شناسـایی ظرفیت ها 
و پتانسـیل های هـر پهنـه، شناسـایی مسـائل و مشـکالت و چالش هـای بهره بـرداران و ارائـه آخریـن دسـتاوردهای 
علمـی متناسـب بـا ظرفیـت، نیـاز و شـرایط اقلیمـی و آب و هوایـی هـر پهنـه اسـت. بـه عبارتی مروج مسـئول پهنه، 
فـردی اسـت کـه در کنـار کشـاورز یـک فعالیـت دوطرفـه را انجـام می دهـد. هـم انتقـال دانـش و مشـاوره تولیـد را بـر 
کـز باالدسـتی  عهـده دارد و هـم اینکـه مشـکالت تولیدکننـده در عرصـه اجـرا را در قالـب برنامه هـای منظـم بـه مرا

منتقـل می کند.

کشاورزی می توان موارد زیر را نام برد: ح پهنه بندی در بخش  از اثرات اجرای طر

1-به لحاظ تقسیم عرصه ها بین کارشناسان و مشخص شدن آبادی ها و روستاهای حوزه عمل هر کارشناس، 
کلیه  با  ارتباط  برقراری  و  عمل  حوزه  تولیدی  عرصه های  و  آبادی ها  تمامی  در  کارشناسان  حضور  ضرورت 
ح چنین نبوده است. بهره برداران تحت پوشش به معنای واقعی کلمه را ایجاب می نماید که قبل از اجرای طر
کارشناسان  کشاورزی حوزه عمل  کلیه آمار و اطالعات  2-ضرورت جمع آوری، شناسایی و برآورد و احصا دقیق 
پهنه ها برای تهیه شناسنامه کشاورزی و همچنین جهت استفاده از اطالعات در برنامه ریزی های بعدی برای 

کشاورزی پهنه را ایجاب می کند. پیشبرد 
عنوان  با  کز  مرا پهنه بندی  درگیر  کشاورزی  کارشناسان  تک تک  در  مسئولیت پذیری  حس  ایجاد  و  القا   -3
کشاورزی حوزه عمل خود  که مسئولیت برنامه ریزی و اجرا و پیگیری مسائل بخش  کارشناس مسئول پهنه 

را به عهده خواهند داشت.
کارشناسان با تمامی بهره برداران حوزه عمل خود در طی تماس ها و ارتباطات به عمل آمده در  4-ارتقا ارتباط 

طول انجام فعالیت ها و پروژه ها
کشاورزی در پی مراجعات و  5-احصا مسائل و مشکالت موجود در آبادی ها و روستاها و عرصه های تولیدی 

کارشناسان در روستاها و انعکاس آن ها به مراجع زی ربط حضور 
6-ایجاد ارتباط دوطرفه و حس تملک و تعلق دوطرفه بین کارشناس و عرصه تولیدی و حوزه عمل و برعکس 
کارشناس پهنه  کارشناس پهنه حوزه عمل خود را از آن خود می داند و بهره برداران حوزه عمل نیز  به طوری که 

را از آن خود می دانند.
کشاورزی به لحاظ  کلیه زمینه های  کارشناسان مسئول پهنه در  ح پهنه بندی ضرورت آمادگی علمی  7-طر
می نماید.  ایجاب  عمل  حوزه  بهره برداران  به  کشاورزی  بخش های  زیر  کلیه  در  اطالعات  انتقال  به  نیاز 

کارشناسان ارتقا می یابد. درنتیجه سطح اطالعات و دانش 
به  کشاورزی  دانش  نفوذ  ضریب  و  انتقال یافته  بهره برداران  به  زیادی  جدید  یافته های  و  8-اطالعات 

بهره برداران افزایش می یابد.
کارشناسان در پهنه  کشاورزی به عرصه های تولیدی در طی حضور متمادی  9 - انتقال فن آوری های نوین 

10- ارتقا راندمان تولیدات کشاورزی ،افزایش درآمد کشاورزان و ارتقا رفاه کشاورزان و نیل به خودکفایی کشور
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11-انتقال و هدایت عادالنه خدمات آموزشی و ترویجی و امکانات و خدمات تسهیالتی به روستاها با اجرای 
کارشناسان در روستاهای دورافتاده و محروم ح پهنه بندی و فراهم شدن زمینه فعالیت  طر

انتقـال علـم بـه مزرعـه، چالـش بـزرگ بخش کشـاورزی اسـت و نیاز به سیسـتم جدید مدیریـت دانش در بخش 
کشـاورزی  کشـاورزی دیـده می شـود تـا بتـوان بـا مدیریـت صحیـح علـم را بـه مزرعه هـا بـرد. بهره بـرداران بخـش 
انتقـال دانـش  از طریـق  آمـوزش  و  بـه خودکفایـی دارنـد  اهـداف بخـش دررسـیدن  اساسـی در پیشـبرد  نقـش 
کشـاورزی را فراهـم می کنـد.  ع و ترویـج شـیوه های نویـن تولیـد زمینـه اشـتغال جوانـان در بخـش  فنـی بـه مـزار
گونه  کرده اند، اما سیسـتم ما به  گرایش پیدا کشـاورزان به سـمت یافته های جدید  خوشـبختانه در حال حاضر 
کیـد بـر اجـرای برنامه ریزی هـای  کنـد. بنابرایـن بـا تأ کـه بتوانـد ارتبـاط صـد درصـد بـا آن هـا برقـرار  ایـی نیسـت 
دقیـق و اصولـی در راسـتای ارائـه و آموزش هـای نویـن کشـاورزی بـه کشـاورزان، ارائـه این آموزش ها در راسـتای 
کشـاورزان را بـا روش هـای نویـن در بخـش  کیفیـت  و مرغـوب تأثیرگـذار بـوده  و عـالوه بـر آن  تولیـد محصـوالت با
کشـاورزی پایـدار و نویـن، افزایـش دانـش فنـی  کشـاورزی آشـنا می سـازد. یکـی از ابزارهـای رسـیدن بـه اهـداف 
کشـت ارقـام  ع الگویـی و ارائـه آمـوزش مباحـث نویـن اسـت تـا زارعیـن بـا نحـوه  گاهـی زارعیـن، احـداث مـزار و آ

مناسـب و روش هـای جدیـد به زراعـی آشـنا شـوند.

رسیدگی به مشکالت تولیدکنندگان و تالش در جهت رفع آن به صورت چهره به چهره و افزایش تعداد نیروهای 
بخش  به  امور  گذاری  وا دورافتاده،  و  محروم  مناطق  بر  کید  تأ با  کشاورزی  ع  مزار به  کارکنان  انتقال  با  صف 
و  دانش  ارتقاء  کشاورزی،  بخش  غ التحصیالن  فار برای  اشتغال  ایجاد  ترویجی،  خدمات  افزایش  غیردولتی، 
از دیگر  را  ع  از طریق مدیریت مزار ارتقاء بهره وری و تجاری سازی تولید  کاهش هزینه ها و  کشاورزان،  مهارت 
کز و مجموعه های   کشاورزی  مشتمل بر مرا ح برجسته به شمار می آیند. نظام  دانش  و اطالعات   اهداف این طر
کشاورزی  است. این مجموعه ها تولیدکنندگان  ،  کاربرد اطالعات  و دانش   انتقال  و  تولید، فرآیند )پردازش (، 
کاربران  اطالعات   در جهت  افزایش  محتوای  دانش  بخش  کشاورزی  و درنهایت   پردازشگران  و انتقال دهندگان  و 
ح نظام  نوین ترویج  کشاورزی  با یکدیگر در تعامل  و ارتباط هستند. موضوع مدیریت دانش، با ابالغ طر توسعه  

از طرف وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان یکی از ابعاد و ارکان اصلی این نظام در اولویت اجرا قرار گرفت. 

بررسی منابع
از رویکرد یکپارچه خلق، سازمان دهی، تسهیل و به کارگیری دانش به گونه ای  مدیریت دانش عبارت است 
که منجر به یادگیری، ارزش آفرینی، افزایش بهره وری و نوآوری می شود. مدیریت دانش برنامه ای راهبردی 
است که جهت توانمندسازی افراد، تیم ها و سازمان ها بکار گرفته می شود. حال با این باور که یکی از بازیگران 
که به عنوان پل ارتباطی بین محقق و بهره بردار عمل می کند و نتایج  اصلی برنامه مدیریت دانش مروج  است 
و یافته های تحقیق را بـا زبـان ساده و معمواًل به صورت مستقیم و چهره به چهره به کشاورز و بهـره بردار انتقال 
کرده و بـه محقـق انتقـال  کشاورز و بهـره بـردار را جمع آوری و جمع بندی  می دهد و متقاباًل مسائل و مشکالت 

مـی دهـد تقویت  توانمندی مروج مورد توجه ویژه قرار می گیرد ) بی نام، 1395(.
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کیفیت این محصوالت و رقابت پذیر  کمیت و  کاهش یافته و  کشاورزی علمی  با توجه به این که هزینه ها در 
برنامه های  سرلوحه  باید  کیفیت  با محصوالت  تولید  می یابد.  افزایش  نیز  جهانی  بازارهای  در  آن ها  شدن 
افزایش  به  رو  ارگانیک  و  سالم  محصوالت  تولید  برای  سرمایه گذاری  که  چرا شود،  گنجانده  تولیدکنندگان 
بود.  امکانپذیرخواهد  عرصه  تولید  در  کشاورزی  کارشناسان  نظارت  با  تولیدکنندگان  درآمد  افزایش  است. 
کننده  کیفی محصوالت نقشی تعیین   کّمی و  کشاورزی با ورود به عرصه  تولید در افزایش  دانش آموختگان 
گاهی بهره برداران از دانش روز، سن باالی آن ها و پتانسیل های الزم برای خودکفایی ضرورت  دارند. عدم آ
کشاورزی با ورود به عرصه تولید در افزایش  غ التحصیالن را ایجاب می کند. دانش آموختگان  استفاده از فار
را  به طور قطع خودکفایی  روز  و دانش  تکنولوژی  کاربرد  دارند.  تعیین کننده  نقشی  کیفی محصوالت  و  کّمی 
کارشناسان به عرصه های زراعت واردشده  ح خودکفایی الزم است تا  محقق می سازد. برای عملیاتی شدن طر

کنند )طایفه سلطان خوانی، 1391(.  کشاورزان فعالیت  و دوشادوش 

کرد: گروه زیر خالصه  نیازهای آموزشی برای توسعه روستایی را می توان در چهار 

1-آموزش عمومی یا پایه، سواد خواندن و نوشتن، حساب کردن، شناخت مقدماتی علوم و محیط اجتماعی خود و..
که در بهبود  2- بهبود آموزش خانواده، عمدتًا" به منظور بهره مندی از دانش، مهارت و طرز تفکراتی است 

کیفیت زندگی خانواده مفید است. 
3-بهبود آموزش جامعه، تقویت نهادها و جریانات محلی و ملی از طریق آموزش موضوعاتی مانند پروژه های 

محلی و ملی دولتی، تعاونی ها، انجمن های محلی و...
که با فعالیت های متعدد اقتصادی در ارتباط  که برای توسعه دانش و مهارت خاصی  4- آموزش حرفه ای، 

ح ریزی شده است )فرجادی، 1383(. است، طر
کاماًل محسوس است. نظام نوآوری   لیانیج و همکاران معتقدند، نگاه چند عاملی برای موفقیت انتقال دانش 
متخصصان  قابل قبول،  ساختار  به عنوان  چندبخشی  شبکه های  محوری،  راهبردی  به عنوان  مشارکتی 
کلیدی، در تحقیق و  یادگیری به عنوان فرایندی  تأثیرگذار و جریان دائم دانش و  افراد  خویش فرما به عنوان 
توسعه کارآفرینانه موردتوجه هستند. ازاین رو در تحقیق و توسعه کارآفرینانه، ارتباط دوجانبه با تأمین کنندگان و 
بهره برداران نهایی به عنوان شروط موفقیت تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. جستجوی ساز و کارهایی 

.)2009 ,.Liyanage  et al( که بتواند ارتباط متقابل را ایجاد کند همواره مورد توجه محققان بوده است

هدف سازمان علمی نمودن فرآیند تولیدات کشاورزی، تضمین سالمت محصول و افزایش درآمد تولیدکنندگان 
و  آب  ک،  از محصول غیرسالم، خا استفاده  با  انسان  تهدید سالمت  است.  کشاورزی  کارشناسان  نظارت  با 
سالم  محصول  گر  ا و  می کند  مصرف  انسان  نیز  را  تولیدی  محصول  طرفی  از  و  هستند  زنده  موجوداتی  گیاه 
کشور وجود ندارد  نباشد، سالمت انسان را تهدید می کند. معیار و استانداردهای فنی برای تولید محصول در 
کشاورزی با ورود به عرصه تولید در  کشاورزان به سلیقه خود محصوالت را تولید می کنند. دانش آموختگان  و 
کیفی محصوالت نقشی تعیین کننده دارند. پرورش نیروی انسانی ماهر و متخّصص به عنوان  کّمی و  افزایش 
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کشاورزی نقشی بی بدیل دارد. با اشاره به  سرمایه های انسانی در افزایش بهره وری در بخش های مختلف 
کشاورزی  کشور، برای پاسخگویی مناسب فعاالن بخش  نقش برنامه های ترویجی درتامین نیازهای غذایی 
وتامین نیازهای روزافزون غذایی کشور نباید برنامه های آموزشی و ترویجی را در تحقق این امر دخیل ندانست. 
کشاورزی  کاهش ضایعات از اثرات ارزشمند بهره بردن از نیروهای دانش آموخته  کیفیت و  تولید محصوالت با
محصوالت  بهینه  فرآوری  و  تولید  پیشرفته  روش های  گسترش  بهره برداران  آموزش  مزایای  از  بود.  خواهد 

گوشه ای از اثرات آموزش بهره برداران قلمداد نمود )ظریفیان و همکاران، 1395(. کشاورزی را باید 

به طور مثال: تحقیقات انجام شده بر روی FFS درسایرکشورهای جهان بررسی شده است. در اندونزی از سال 
1990 تابه حال برنامه ملی IPM بیش از 500 هزار نفر را در دوازده استان اصلی برنج خیز کشور در یک فصل زراعی 
کشاورز در سال برای شرکت در برنامه های  آموزش داده است. بین سال های 1997-1996 حدود 200 هزار 
که تقریبًا" هر روستایی در یك منطقه برنج خیز  FFS ثبت نام نموده اند. تا سال 1998 قرار بر این بوده است 
که در مناطق روستایی فعال باشند . در میانمار از  در اندونزی حداقل یك مدرسه مزرعه ای IPM داشته باشد 
کاچین اجرا شده است. در فیلیپین از سال 1993-97  مارس 2000، 30 پروژه FFS در نقاط مختلفی از ایالت 
برنامه مدرسه مزرعه ای کشاورز، 183829 نفر از کشاورزان را در 7202 مدرسه مزرعه ای آموزش داد. در ویتنام 
کشاورزان برای سبزیجات سازمان دهی شد. تا قبل از سال 1999، 145000  از سال 1996 مدارس مزرعه ای 
کارشناسان مدارس مزرعه ای تبدیل شدند. مطالعات همچنین نشان  نفر در این مدارس شرکت نمودند و به 
می توانند  آن ها  است،  روی داده  شالی کار  کشاورزان  مدیریتی  مهارت های  در  عظیمی  پیشرفت  که  می دهد 
کرده  کودها را باهم مخلوط  کیفیت را انتخاب و تولید نمایند آن ها همچنین می توانند  دانه ها و جوانه های با

 . )2003 ,Fakih(کودهای دیگری به دست آورند و روش های بهتر نشا برنج را خود انجام دهند و 

نتایج و پیشنهادات
بخش  پیشبرد  باهدف  تولیدی  پهنه های  در  کارشناسان  اثرگذاری  تقویت  جهت  پهنه بندی  اجرای  از  پس 
کارشناسان به  کز در خصوص مراجعه  کشاورزی حوزه عمل پهنه ها، طبق برنامه ریزی های به عمل آمده در مرا
که ساالنه بالغ بر 700 مورد  کارشناسان در هرماه  عرصه های تولیدی، حداقل تعداد 60 مورد مراجعه حضوری 
که خود باعث تقویت اثرگذاری  کارشناس مسئول پهنه به حوزه عمل خود اتفاق می افتد  مراجعه حضوری هر 
نبوده است.حضور  ح پهنه بندی اصاًل" چنین  اجرای طر از  که قبل  کشاورزی می شود  کارشناسان در بخش 
کز تولید باعث شده تا بهره برداران بتوانند از نزدیک مسائل و مشکالت  کارشناسان پهنه در مرا مؤثر و مستمر 
کارشناس پهنه دریافت نموده  کارشناس مربوطه در میان بگذارند و همچنین آخرین اطالعات را از  خود را با 
کشاورزی بوده  که آموزش بنیان توسعه  گفت  گیرند. درواقع شاید بتوان  و در واحدهای تولیدی خویش بکار 
نماید. یاری  را در حل مشکالت مربوطه  کشاورز  تولید،  با حضور چهره به چهره خود در عرصه  کارشناس  و 
آموزشی  پروژه   120 تعداد  بهره برداران،  به  اطالعات  و  دانش  انتقال  جهت  در  به عمل آمده  برنامه ریزی  طی 
کارشناسان  کارگاه آموزشی یا بازدید آموزشی در طول یک سال زراعی در حوزه عمل  استاندارد در قالب کالس یا 
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که با اجرای پروژه های آموزشی مذکور تعداد 2400 نفر روز آموزش های الزم در  پهنه های مرکز، اجراشده است 
گرفته اند.  کشاورزی را  فرا زیر بخش های مختلف بخش 

گندم از میزان 213 تن در سال زراعی 93-92 به 600 تن در سال زراعی 95-96  میزان توزیع بذور اصالح شده 
گندم از یک رقم به تعداد  کشت  ع ارقام مورد  که حدود 3 برابر افزایش یافته است. همچنین تنو رسیده است 
گندم نیز درنتیجه اجرای عملیات بهزراعی و به نژادی و نیز نظارت  10 رقم افزایش یافته است.میزان تولید 
کارشناسان در مراحل بسترسازی ، کاشت، داشت و برداشت حداقل به  کارشناسان پهنه بندی و حضور مستمر 

میزان 30درصد افزایش یافته است.

کلیه عرصه های تولیدی  گردیده با برنامه ریزی های دقیق و منظم  ح پهنه بندی باعث  همچنین اجرای طر
کشاورزی، با نظارت و آموزش های مستمر و حضور  کارشناسان پهنه ها و به تبع آن بهره برداران  تحت پوشش 
و  مستمر  حضور  سایه  در  یعنی  باشند.  همراه  چشمگیری  پیشرفت  با  روزبه روز  کارشناسان  منظم  و  مرتب 
کشاورزی منطقه  کارشناسان با بهره برداران، بخش  کارشناسان در عرصه ها و نیز ارتباط بیشتر  مؤثر و مرتب 
کارشناسان جمع آوری و  کلیه بهره برداران تحت پوشش فعال در حوزه عمل  پیشرفت نموده است.اطالعات 
که خود بانک اطالعاتی مطمئن و قابل استنادی محسوب  گردیده است  در سامانه پهنه بندی ثبت و ضبط 
از قطعات زراعی و باغی و واحدهای صنعتی و  می گردد. همچنین واحدهای بهره برداری بهره برداران اعم 
کارشناسان را در  گردیده است و این اطالعات جمع آوری شده  سنتی بهره برداران نیز در سامانه ثبت و ضبط 

کارشناسان را دوچندان می نماید.  کمک و اثر  برنامه ریزی های بخش 

کارشناسان و شماره تماس  کشاورزی با ذکر مشخصات  کارت های مروج  کارشناسان پهنه با توزیع  همچنین 
بهره برداران  به  کارشناسان  ابتدایی شناساندن  بهره برداران حوزه عمل خود  در مرحله  و  کشاورزان  در بین 
کشاورزی می باشد.  ع از دستاوردهای ویژه پهنه بندی در خصوص اثرگذاری در بخش  که این موضو برآمدند. 
و  پیامکی  تلفنی،  تماس های  طریق  از  شبانه روز  طول  در  بهره برداران  و  کارشناسان  بین  ارتباط  باعث  که 

کشاورزی را در پی داشته است. که این عمل افزایش اثرگذاری در عرصه های  گردیده  تلگرامی 

که با اجرای پهنه بندی و تقسیم  کشاورزی پهنه این است  کارشناسان در  از دیگر موارد و مصادیق اثرگذاری 
خدمات،  و  شناسایی شده  کارشناسان  توسط  محروم  روستاهای  کارشناسان،  بین  آبادی ها  و  عرصه ها 
در  کشاورزی  بخش  متوازن  رشد  باعث  و  رسیده  نیز  محروم  روستاهای  به  امکانات  و  نظارت  تسهیالت، 
ح پهنه بندی و حضور  کشاورزی صفر بوده با اجرای طر که ماشین آالت  روستاها می گردد. مثاًل" در روستاهایی 
کشاورزی واردشده و باعث پیشرفت  کارشناسان در آشنایی و تشویق بهره برداران، ماشین آالت به عرصه های 
 ، )IPM/FFS( کالس های ترویجی آموزشی مدرسه در مزرعه کشاورزی می گردد. برگزاری  هرچه بیشتر بخش 
در عرصه پهنه کارشناس باعث شده تا در این فرایند فرصت یادگیری و درک عمیق درباره مراحل مختلف رشد 
اساس  بر  فعالیت ها  فراهم شود.  کشاورزان مشارکت کننده  برای  بیماری ها، دشمنان طبیعی،  و  آفات  گیاه، 
گیاه طراحی و برنامه ریزی شود و درنتیجه امکان شناخت و ارزیابی تصمیمات  مراحل بحرانی رشد و تکامل 
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اتخاذشده در تمام فصل و مراحل مختلف تولید بر روی عملکرد اقتصاد تولید و دیگر شاخص های مربوطه 
کارشناس فنی در انتقال  که این مطلب نشان دهنده استمرار پویایی  به تولید محصول امکان پذیر می گردد. 

کشاورزان و باغداران می باشد. دانش و بروزشانی اطالعات به 

کشاورزی شامل موارد زیر  کارشناسان پهنه ها در عرصه های تولیدی  موارد پیشنهادی جهت ارتقا اثرگذاری 
می باشد:

ح نوین کشاورزی باالتر باشد،  1-تعداد روستاهای تحت پوشش هر کارشناس نبایستی از حد مجاز استاندارد طر
کارشناس به صورت مطلوب میسر نمی باشد، لذا  که رسیدگی و پیگیری امورات محوله هر روستا برای هر  چرا
کارشناس  پیشنهاد می شود به منظور دقت و سرعت عمل در امورات محوله تعداد روستاهای تحت پوشش هر 

گردد. کشاورزی روستاها تعیین  بر اساس تعداد بهره برداران  و پتانسیل 

کارشناس پهنه استوار باشد  کارشناس پهنه بیشتر بر اساس اقدامات عملی و میدانی و نوآوری های  2-ارزیابی 
نه بر اساس ثبت آمار و داده ها.

3- با توجه به پتانسیل غیرقابل انکار محققان و اعضای هیئت علمی فعال در سازمان تحقیقات، آموزش 
بین  همکاری  تقویت  و  دانش بنیان  ساختار  یک  استقرار  به منظور  و  کشور  جای جای  در  کشاورزی  ترویج  و 
کشاورزان، مروجان و محققان بهره گیری از توانمندی های موجود  امری اجتناب ناپذیر است. امروزه با توجه 
کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند به منظور  گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات در  به 
اولویت ها  مهم ترین  از  یکی  به  انتشارات  بخش  کارایی  افزایش  و  علمی  آثار  انتشار  و  تولید  درروند  تسریع 
تبدیل شده است. به دلیل نقش محوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه فناوری های 
گیرد تا  کز قرار  جدید شایسته است سامانه های موردنیاز نیز طراحی و پیاده سازی شده و مورداستفاده دیگر مرا

کلیدی زیر تحقق یابند: از این طریق اهداف 

کیفیت  تولید دانش  و اطالعات  1-تحکیم  و توسعه  روابط درونی  اجزای  نظام  دانش  و اطالعات  و افزایش  

کشاورزی  و توسعه  روستایی  2- زمینه سازی  برای  مدیریت  دانش  در بخش  

امکان   ایجاد  به منظور  بهره برداران   و  تولیدی   واحدهای   به   اطالعات   هنگام   به   و  مطلوب   رسانش    -3
سویه   دو  )تعامل   اجزاء  دیگر  به   بهره برداران   پرسش های   و  مشکالت   انعکاس   و  تولید  مطلوب   برنامه ریزی  

گیر در بخش ( فرا

کشاورزان  کارکنان  میدانی  و  کیفیت  فعالیت های  پژوهشی  از طریق  ارتباط با   4- بهبود 

گرفته  کار برنامه های جدید معاونت ترویج قرار  کشاورز-مروج در دستور  کتابخانه همراه  در این راستا راه  اندازی 
گاه شوند و به ساده ترین  است تا بدین شیوه کشاورزان و مروجان از جدیدترین یافته های علمی بخش کشاورزی آ
کشاورزی را داشته باشند و نتایج حاصل از تحقیقات صدها  و سریع ترین شیوه امکان بهره برداری از دانش روز 
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کشاورزی به تمامی  کشاورزان و مروجان و همه عالقه مندان بخش  کشور را به راحتی بکار بندند. امروز  محقق 
دانش تولیدی دسترسی دارند و مسیر ارتباطی بین کشاورزان و محققان به کوتاه ترین حد ممکن رسیده است.
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کشاورزی و نقش ترویج تکثرگرا در آن پهنه بندی 

کشاورزی، ترویج تکثرگرا( )محور: پهنه 

شفیقه اسکندری*1، حسین امانی2، محمد اسدی3، یعقوب اسدی4 
1*کارشناس مسئول پهنه مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان اهر )دانشجوی دکتری 

دانشگاه تبریز(
کشاورزی حومه شهرستان اهر 2کارشناس ترویج مرکز جهاد 

کشاورزی شهرستان اهر 3 مدیر جهاد 
کشاورزی حومه شهرستان اهر 4رییس مرکز جهاد 

چکیده
کشاورزی به جهت  کشور امکانپذیر می باشد.  کشاورزی آن  کشوری با محوریت قرارگرفتن صنعت یا  توسعه هر 
تامین غذا، تهیه برخی از مواد اولیه بعضی از صنایع و نیز اشتغال بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از اهمیت 
کشور ما فراهم می باشد،  کشاورزی در  بسزایی برخوردار می باشد و با توجه به اینکه شرایط و زیر ساختهای 
اینکه  به  توجه  با  کشور شود.  تولید ملی  افزایش  و  اشتغال  ایجاد  باعث  تواند  کشاورزی می  توسعه  بنابراین 
ارایه خدمات بهتر به بهره برداران روستایی می تواند بطور مستقیم در  کشاورزی و روستا مکمل یکدیگرند، 
افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد. از مهمترین تشکلهای تاثیرگذار در این بخش 
ح  که همگام با طر کرد  کشاورزی اشاره  میتوان به شرکتهای خدمات فنی مشاوره ای، نظام صنفی و همیاران 

کنند. کشاورزی نقش ایفا  کشاورزی می توانند در ارایه خدمات بهتر به بهره برداران  پهنه بندی عرصه های 

کشاورزی کلیدی: ترویج تکثرگرا، پهنه بندی، روستا، بهره برداران  کلمات 

مقدمه
کز جهاد کشاورزی  ح پهنه بندی عرصه های تولیدی کشاورزی بین کارشناسان کشاورزی مرا از زمان اجرای طر
عرصه  تمامی  است،  گردیده  اجرا  و  آغاز  شرقی  آذربایجان  استان  در  بار  اولین  برای   1393 سال  پاییز  از  که 
پتانسیلها،  و  امکانات  تاسیسات،  باغات،  ع،  مزار شامل  کشاورزی  سنتی  و  صنعتی  تولیدی  واحدهای  و  ها 
کن  کلیه بهره برداران سا کشاورزی و به تبع آن  ک، دام وطیور و آبزیان، ماشین آالت و ادوات  منابع آب وخا
اجرایی وزارت جهاد  بازوی  آخرین  )بعنوان  استان  کشاورزی  کز جهاد  آبادیهای حوزه عمل مرا کن  و غیر سا
بین  کشاورزی(،  تولیدکنندگان بخش  و  برداران  بهره  با  کشاورزی  رابط وزارت جهاد  اول  کشاورزی و سطح 
که در بحث خدمات رسانی و انتقال دانش  گردیده است.  کشاورزی تقسیم  کز جهاد  کارشناسان شاغل در مرا
کز خلق دانش  کارشناسان به عنوان حلقه های ارتباطی بین مرا که  به بهره برداران، نیازمند شرایطی می باشد 
و عرصه های تولید در حداقل زمان ممکن این وظیفه را انجام دهند به همین منظور در بحث پهنه بندی 
تمامی عرصه های تولید بخش کشاورزی در قالب حوزه های جغرافیایی معینی تعریف می شوند و هر کارشناس 
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دارند  عهده  بر  کارشناسان  این  که  وظایفی  مهم ترین  می کند.  وظیفه  انجام  پهنه  مسئول  مروج  عنوان  به 
شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های هر پهنه، شناسایی مسایل و مشکالت و چالش های بهره برداران و ارائه 
آخرین دستاوردهای علمی متناسب با ظرفیت، نیاز و شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر پهنه است. به عبارتی 
کشاورز یک فعالیت دو طرفه را انجام می دهد. هم انتقال دانش  کنار  که در  مروج مسئول پهنه، فردی است 
کننده در عرصه اجرا را در قالب برنامه های منظم  و مشاوره تولید را بر عهده دارد و هم اینکه مشکالت تولید 
کشاورزی به سرمایه انسانی  کز باالدستی منتقل می کند. در بحث تبدیل منابع انسانی شاغل در بخش  به مرا
کارآمد و اثر بخشی این پروژه تعریف شده که در قالب نظام نوین ترویج کشاورزی شاهد تحول و توسعه بخش 
کم بر  که مهم ترین اصل حا کشاورزی تابع یک سری اصولی است  که  نظام نوین ترویج  کشاورزی می باشد 
آن، جامعیت و انسجام در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و تکثر در اجرا از طریق رویکرد ترویج تکثرگرا 
ارتقاء  هدف  با  که  ترویجی  اجرایی  فعالیت های  که  می شود  فراهم  شرایطی  تکثرگرا  ترویج  بحث  در  است. 
دانش کشاورزان انجام می شود توسط تمام فعالین دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی صورت می گیرد. بحث 
کمیتی توسط وزارت جهادکشاورزی انجام و  سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت به عنوان فعالیت های حا

بحث اجرا با مشارکت بخش خصوصی و دولتی صورت می گیرد.

بررسی منابع
کاالها در مرکز قرار داشتند  گذشته خدمات در حاشیه و  کند. در  امروزه بخش خدمات نقش مهمی را ایفا می 
خدمت   .)Gummesson, 2001( اند  قرارگرفته  سازمانها  توجه  مرکز  در  که  هستند  خدمات  این  امروزه  ولی 
که بطور طبیعی اما نه لزوما" همیشگی  کمابیش نامحسوس  فرایندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای 
کننده ی خدمت روی داده تا راه حلی برای مسایل  کارکنان و یا سیستم های ارایه  در تعامالت بین مشتریان و 
مشتریان باشد)Gronroos, 2001(  . خدمات ارایه شده باید به گونه ای باشد که از بازده کاری خوبی برخوردار 
بوده و فعالیتی در راستای تحقق اهداف سازمانی انجام شود )فوالدبند، 1390(. آنچه موجب خرسندی و 

کمی بیش از انتظار است )ایران نژاد، 1384(. شعف مشتری می شود، دریافت خدمت 

کشاورزی در  از اوایل دهه 1970 صاحبنظران اقتصاد توسعه بطور ضمنی نقش به مراتب مهمتری را برای 
ع امنیت غذایی و منشا روستایی  برنامه های توسعه قایل شدند و این عمدتا" ناشی از توجه فزاینده به موضو
کارکردهای  گسترش مطالعات درباره ی  داشتن فقر و نا امنی غذایی در جهان سوم شد و این به نوبه ی خود 
کشاورزی در  که پس از اصالحات ارضی به شکل مسلط بهره برداری  کوچک خانوادگی را بدنبال داشت  ع  مزار

جوامع روستایی بدل شده بود )فرهنگ، 1380(.

گاهانه از ارتباطات و اطالعات برای کمك به مردم است تا بتوانند عقایدشان را ابراز  ترویج عبارت از، استفاده آ
کشاورزی داللت بر جمع آوری  کنند و تصمیم گیری های صحیحی داشته باشند. ارزشیابی برنامه های ترویج 
برنامه، بهبود  تا قضاوت درباره  کند  برنامه می  نتایج یك  و  نظام مند اطالعاتی درباره فعالیت ها، ویژگی  ها 
گیرد)ون  گیری ها درباره برنامه ریزی های آتی صورت  اثربخشی آن و فراهم سازی اطالعاتی درباره تصمیم 
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دن بن و هاوکینز، 1996(. مفهوم ترویج و توسعه مشارکتی، نوآوری براساس ارتباطات محاوره ای، آزمایش 
گفتگو در بین همه  کشاورزان، تقویت ظرفیتهای خود، سازماندهی روستاها و تشویق مشارکت فعال و  توسط 
گاه اصلی  کشاورزان و موسسات آنها، مروجان و محققان تکیه  کنشگران در سطح محلی )برای مثال برای 
کشورهای متفاوت و  هستند( استوار است )شعبانعلی فمی وهمکاران، 1384(. همکاری بین تعاونی های 
گاه مخالف با همدیگر دلیلی قاطع بر اصالت نهضت تعاون جهانی و جایگاه تعاونی نزد مردم جهان است. 
که تعاون حد وسط  که در سال 1904 در بخارست منعقد شد به این نتیجه رسید  المللی تعاون  کنگره بین 
بین سلطه سرمایه داری و سوسیالیسم است )نسیمی،1380(. در سال 58 جهاد سازندگی به عنوان نهادی 
انقالبی وارد روستا شد و سپس شوراهای اسالمی به عنوان یکی از نهادهای مهم مشارکتی در سطح روستاها 
کز خدمات روستایی و عشایری در صدد  ح مرا با طر نیز  کشاورزی و عمران روستایی  گردید. وزارت  تشکیل 

تقویت مشارکت برآمد )زاهدی، 1382(. 

یافته ها و بحث
کشاورزی میتوان موارد زیر را نام برد: ح پهنه بندی در بخش  از اثرات اجرای طر

و روستاهای  آبادیها  کارشناسان و مشخص شدن  بین  کشاورزی،  تولیدی  تقسیم عرصه های  1-به لحاظ 
آبادیها و عرصه های تولیدی حوزه عمل و  کارشناسان در تمامی  کارشناس، ضرورت حضور  حوزه عمل هر 
که قبل از اجرای  کلمه را ایجاب می نماید  کلیه بهره برداران تحت پوشش به معنای واقعی  برقراری ارتباط با 

ح چنین نبوده است. طر

2-ضرورت جمع آوری، شناسایی و برآورد و احصاء دقیق کلیه آمار و اطالعات کشاورزی حوزه عمل کارشناسان 
کشاورزی و همچنین جهت استفاده از اطالعات در برنامه ریزیهای بعدی برای  پهنه ها برای تهیه شناسنامه 

کند. کشاورزی پهنه را ایجاب می  پیشبرد 

کز با عنوان  کشاورزی درگیر پهنه بندی مرا کارشناسان  3- القاء و ایجاد حس مسئولیت پذیری در تک تک 
کشاورزی حوزه عمل خود  که مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و پیگیری مسائل بخش  کارشناس مسئول پهنه 

را بعهده خواهند داشت.

کارشناسان با تمامی بهره برداران حوزه عمل خود در طی تماسها و ارتباطات بعمل آمده در  4-ارتقاء ارتباط 
ح میباشد. طول انجام فعالیتها و پروژه ها از اثرات دیگر این طر

کشاورزی در پی مراجعات و  5-احصاء مسایل و مشکالت موجود در آبادیها و روستاها و عرصه های تولیدی 
ح است. کارشناسان در روستاها و انعکاس آنها به مراجع زیربط از تاثیرات طر حضور 

عمل  حوزه  و  تولیدی  عرصه  کارشناس،  بین  طرفه  دو  تعلق  و  تملک  حس  و  طرفه  دو  ارتباط  6-ایجاد 
نیز  عمل  حوزه  برداران  بهره  و  داند  می  خود  ازآن  را  خود  عمل  حوزه  پهنه  کارشناس  بطوریکه  برعکس،  و 

کارشناس پهنه را از آن خود می دانند.
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کشاورزی به لحاظ  کلیه زمینه های  کارشناسان مسئول پهنه در  ح پهنه بندی، ضرورت آمادگی علمی  7-طر
کشاورزی به بهره برداران حوزه عمل را ایجاب می نماید و در  کلیه زیر بخشهای  نیاز به انتقال اطالعات در 

کارشناسان ارتقا می یابد. نتیجه سطح اطالعات و دانش 

کشاورزی به بهره  8-اطالعات و یافته های جدید زیادی به بهره برداران انتقال یافته و ضریب نفوذ دانش 
برداران افزایش می یابد.

کارشناسان در پهنه از  کشاورزی به عرصه های تولیدی در طی حضور متمادی  9- انتقال فن آوریهای نوین 
دستاوردهای پهنه بندی میباشد.

کشور  کشاورزان و نیل به خودکفایی  کشاورزان و ارتقا رفاه  کشاورزی، افزایش درآمد  10. ارتقا راندمان تولیدات 
ح است. نیز از اثرات طر

11-انتقال و هدایت عادالنه خدمات آموزشی و ترویجی و امکانات و خدمات تسهیالتی به روستاها با اجرای 
کارشناسان در روستاهای دورافتاده و محروم از اثرات اجرای  ح پهنه بندی و فراهم شدن زمینه فعالیت  طر

ح می باشد. طر

تاثیر ترویج تکثرگرا در عرصه پهنه بندی 
1(شرکتهای تعاونی :  

گامی مؤثر در توسعه  کارایی آنها  کارایی یا نا بررسی نقش تشکلهای تولیدی در توسعه پایدار کشاورزی و تبیین 
شرکتهای  تشکیل  توسعه،  ریزی  برنامه  نظام  در  بخشی  سیاست  وجود  به  توجه  با  است.  کشاورزی  پایدار 
کشاورزی نقش مهمی خواهد داشت.  پایدار  تعاونی تولید چندمنظوره به عنوان تشکلی تولیدی در توسعه 
کاری و  از موازی  این تشکل عالوه بر هماهنگی در عملکرد سازمانهای مختلف برای اداره امور و جلوگیری 
کشاورزی میشود، مشروط بر اینکه ازحیطة نظارت و دخالت سازمانی  … سبب تقویت رشد و توسعه بخش 
به  پایین و دوسویه،  از  با حرکتی  و   )Participatory( از رهیافت مشارکتی گیری  با بهره  و  ج شود  خاص خار
افزایش توان اجتماعات در پاسخگویی به نیازهایشان و شرکت مردم در جریان توسعه یاری دهد. نهادینه 
کلیه فعالیتهای  گیر است. شرکتهای مذکور  گامی محکم به سوی توسعه پایدار و فرا سازی رهیافت مشارکتی، 

گیرد. شود )کوهستانی، 1395(.  کشاورزی را به معنای عام در برمی 

گیرد  کشاورزی صورت می  که در شرکت های تعاونی تولید در راستای توسعه   از جمله فعالیت های اقتصادی 
عبارتند از :       

کتورهای خصوصی موجود در حوزه عمل تعاونی تولید و انجام  • راه اندازی واحد مکانیزاسیون مشترك بین ترا
کاشت ، داشت و برداشت عملیات خاك ورزی و عملیات 

کشاورزی و  کاالی  کشاورزی با مشارکت اتحادیه های استانی و ملی و حضور در بورس  • بازاریابی محصوالت 
گروهی با مؤسسات صنعتی و بازرگانی عقد قراردادهای 
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کشاورزی ، قطعات یدکی و ... کود ، سموم ، بذور ، ماشین آالت  کشاورزی مانند  • تهیه و توزیع نهاده های 
• ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی و توسعه فعالیت های اقتصادی جنبی با همراهی و همکاری اتحادیه 

های استانی و ملی
ع الگویی                                                                                                                                                                                                                             •احداث مزار
• خرید محصوالت تضمینی و غیر تضمینی                                                                                                                                                                                     
• اجرای پروژه های آب وخاك بصورت پیمانکاری و نظارت فنی بر عملیات آب و خاك                                                                                                

کشاورزی و فعالیت های آموزش و ترویجی )کوهستانی، 1395(. کارگزاری بیمه محصوالت   •

کشاورزی مزیت تشکیل و توسعه تعاونی 

کمیت مدیریت مناسب در آب  امکان حا و  یکپارچه  کشت های  از  استفاده  با  آبیاری  راندمان  افزایش  امکان 
مصرفی کشاورزی و جلو گیری از کاهش ذخایر منابع آبی کشور، توسعه آموزش و بهبود مهارت ها و ارتقا فرهنگ 
کار جمعی، جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچك غیر اقتصادی و ممانعت از تبدیل 
گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری مناسب  کشاورزی برای فعالیت های غیرتولیدی، امکان  اراضی 
کشاورزی، توسعه روستاها و جوامع عشایری و جلو گیری از مهاجرت جوانان  محصوالت و فرآورده های بخش 
توسعه  و  ایجاد  طریق  از  منطقه  فعال  انسانی  نیروی  جذب  شهری،  حاشیه نشینی  و  کالن شهرها  به  روستا 
فعالیت های جانبی، نگهداری و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی آب و خاك کشور، امکان استقرار نظام جامع 
و کارآمد آمار و فناوری اطالعات بخش کشاورزی، امکان تامین زیرساخت های مناسب جهت ارایه خدمات فنی 
و تخصصی به بهره برداران بخش کشاورزی و فراهم شدن زمینه های مساعد برای اجرای برنامه های زیربنایی 
و مهندسی زراعی و توسعه فنون پیشرفته و مکانیزاسیون، افزایش بهره وری در استفاده از نهاده ها و عوامل 
تولید و افزایش سطح زیرکشت و افزایش تولید در واحد سطح و نهایتا" افزایش درآمدها را نام برد.که در واقع 

کشاورزی و روستاها هستند )دهقانی، 1392(. همه این عوامل از جمله عوامل برای توسعه پایدار 

کندگی قطعات زراعی امکان استفاده ی بهینه و مناسب از تکنیك های پیشرفته و ماشین آالت  کوچك بودن و پرا
کند و تجهیز زیرساخت ها و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاك را مشکل و حتی غیرممکن  را محدود می 
می سازد با اینکه یکی از اهداف تعاونی های تولید روستایی یکپارچه سازی اراضی زراعی در قالب قطعات فنی و 
ح های تجهیز و نوسازی و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زه  اقتصادی و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طر
کشی و استفاده از سیستم های مدرن آبیاری از قبیل سیستم های تحت فشار در نهایت توسعه پایدار کشاورزی 
ع و بالطبع  گسترش تعاونی های تولید موجب یکپارچگی اراضی و تجهیز و نوسازی مزار است، از این رو ایجاد و 
ع خواهد شد و اثرات غیر قابل انکاری بر بهینه  ایجاد زمینه ی الزم جهت اجرای شبکه های مناسب آب در مزار
که  کشاورزی خواهد داشت. امروزه در تعاونی های تولید روستایی  کردن مصرف آب و افزایش بازده محصوالت 
ح یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی اراضی اجرا شده و با سیستم های آبیاری جدید افزایش عملکرد محصوالت  طر
کشاورزی ایران هستند  گیر در بخش  مشهود است، این شرکت ها یکی از نظام های بهره برداری مناسب و فرا
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و استفاده ی بهینه از منابع آب و خاك یکی از اهداف اصلی آنها می باشد. همچنین شرکت های تعاونی موجود 
در سطح روستاها می توانند با ایجاد واحدهای مشاوره و راهنمایی نسبت به آموزش و ترویج شیوه های نوین 
به وضعیت عرضه  و سازماندهی  کشاورزی  بهره وری در بخش  افزایش  کشاورزان،  افزایش درآمد  کشاورزی، 
محصوالت کشاورزی اقدام نمایند. فعالیت این تعاونی ها می بایستی با همکاری و هماهنگی سازمان تحقیقات 
کشتی اراضی و همچنین اجرای عملیات  گیرد. یکپارچه سازی اراضی یا یکجا  کشاورزی انجام  آموزش و ترویج 
کاهش  کاشت، داشت و برداشت تحت مدیریت واحد بنام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، باعث 
هزینه های تولید و در نتیجه افزایش درآمد خالص بهره برداران عضو تعاونی می گردد. همچنین به لحاظ یکجا 

کشتی، کنترل آفات و امراض و عملیات داشت و تغذیه به سهولت انجام می گیرد.

کارشناسان پهنه و شرکتهای فنی مشاوره ای در ارایه  در این زمینه می توان به همکاری دو جانبه ما بین 
کشاورزی در توسعه آبیاری تحت فشار  که با همکاری نظام مهندسی  کشاورزان را نام برد  خدمات بهینه به 
کن دامی و تولیدی، توزیع نهال های شناسنامه  ک ، نوسازی اما و میکرو با شرکتهای مشاوره فنی آب وخا
ک اشاره داشت. همچنین با  کردن زمینهای زراعی و باغی و سایر طرحهای آب وخا ح شناسنامه دار  دار، طر
کشاورزی  کود، شرکتهای بیمه محصوالت  همکاری چندین شرکت تعاونی در زمینه توزیع بذور اصالح شده و 
ح پهنه بندی  همکاریهای بسیار مناسبی نسبت به سالهای قبل از اجرای پهنه بندی داشته اند و با اجرای طر
کارشناس پهنه به شرکتهای تخصصی و پیگیری  کشاورز توسط  روستاها تمامی پروژه های مذکور با معرفی 

کشاورز به نتیجه مطلوب رسیده است )بی نام، 1392(. کارشناس موضوعی و  کارشناس پهنه،  متقابل 

2( نظام صنفی:

ح در ترویج تکثرگرا می توان نظام صنفی کشاورزی را نام برد. از اهداف استقرار نظام صنفی  از جمله موارد مطر
کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کارهای  صنفی  نظام  قانون  اساس  بر  صنفی  تشکل  عضو  برداران  بهره  برای  شغلی  استانداردهای  1-تعیین 
کشاورزی و الزام افراد صنف به رعایت آن

2-هویت بخشیدن به مشاغل مرتبط با بهره برداران کشاورزی
3-صدور پروانه صنفی و بهره گیری از مزایای قانونی آن

4-قابلیت نظارت بر نحوه تدوین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت بر اساس قانون
5- حفظ حقوق اجتماعی و صنفی بر اساس شغل و نوع فعالیت

کمیتی دولتی 6- امکان ایجاد ظرفیت الزم برای به عهده گرفتن مسئولیتهای غیرحا
7- امکان برخورد قانونی با متخلفان صنف و ابطال پروانه و معرفی به مراجع حقوقی و قانونی )بی نام، 1388(.

کارشناس پهنه ها در زمینه صدور پروانه های فعالیت و بهره  کارشناسان امور صنفی و  ح پهنه بندی  در طر
برداری امور دامی و باغبانی ارتباط موثری داشته و با نظارت بر واحدهای دامی و باغی اقدام به صدور پروانه 

که در راستای هویت بخشی به بهره برداران بسیار موثر بوده است. نمودند 
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کشاورزی 3( همیاران 

طبق  و  بوده  کشاورزی  بخش  برنامه های  اجرای  برای  مناسب  بستری  روستا  کشاورزی  همیاران  تشکیل 
کید بر ترویج تکثرگرا در  ح پهنه بندی و تا کشاورزی استان در خصوص طر دستورالعمل ابالغی سازمان جهاد 
کشاورزی پایدار از یک سو و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم  جهت حصول نتایج اثر بخش در راستای 
نهاد )سمن ها( در جهت اتخاذ راهکارهای عملی برای حل مشکالت حرفه ای و معیشتی روستائیان از سوی 
کشاورزی  همیاران  منظم  جلسات  تشکیل  است.  روستا  کشاورزی  همیاران  تشکیل  اهداف  جمله  از  دیگر، 
کشاورزی روستا، جمع بندی نیازهای آموزشی و مشکالت  روستا، تسهیل در اجرای برنامه های ابالغی بخش 
کشاورزی به  ح پیشنهادات در جهت توسعه بخش  کشاورزی روستا و اتخاذ تصمیمات مقتضی، طر بخش 
کشاورزی  از تأیید همیاران  کشاورزی شهرستان پس  گروه  کار  کشاورزی روستا و ارجاع به  جلسات همیاران 
کارگروه  به  انعکاس  و  روستا  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  و  تبدیلی  صنایع  پتانسیل های  شناسائی  روستا، 
کلیه  کشاورزی روستا به  کشاورزی روستا، اطالع رسانی موجودیت همیاران  شهرستان پس از تائید همیاران 
امر  در  همکاری  و  روستا(  کشاورزی  همیاران  )رئیس  مردمی  مشارکت  و  همکاری  جلب  جهت  برداران  بهره 
میتوان  روستا  کشاورزی  همیاران  وظایف  جمله  از  را  مربوط  مسئوالن  با  همکاری  و  روستائیان  سوادآموزی 
برشمرد. همچنین جلسات شورا حداقل ماهانه یکبار و در صورت نیاز در هر زمانی بنا به پیشنهاد و دعوت  
که محل تشکیل جلسات شورا در محل دهیاری و دبیرخانه در مرکز جهادکشاورزی  دبیر شورا تشکیل می شود 
که جلسات شورا با حضور نصف به اضافه یک اعضا مشروط به حضور رئیس یا نائب رئیس و دبیر  می باشد 
کثریت مطلق رای حاضرین تصویب و در دفتر صورتجلسات ثبت و در  شورا رسمیت می یابد و مصوبات با ا

دبیرخانه جهت پیگیری نگهداری می شود.

کشاورزی روستا،  کشاورزی روستاها ، براساس شیوه نامه تشکیل همیاران  ترکیب اعضای شورای همیاران 
کارشناس مسئول پهنه )دبیر شورا(، رئیس شورای اسالمی روستا )نائب رئیس(،  دهیار روستا )رئیس شورا(، 
نماینده مددکاران به انتخاب رئیس مرکز جهادکشاورزی )عضو شورا(، مسئول پایگاه مقاومت بسیج روستا 
پهنه )عضو شورا(،  کارشناس مسئول  و  انتخاب مشترک دهیار  به  دبیرستان  یا  مدیر مدرسه  )عضو شورا(، 
مسئول خانه بهداشت روستا )عضو شورا(، نماینده تسهیلگران روستا ) ترجیحًا تسهیلگر زن ( )عضو شورا(، 
کشاورزی و نظام  نمایندگان شبکه عاملین ترویج غیر دولتی )شرکت خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی 
)به  برتر  کننده  تولید  شورا(،  )عضو  مورد  حسب   )  .... و  دامپزشکی  و  گیاهپزشکی  های  کلینیک  و  صنفی 
کننده پیشرو)عضو شورا(، یک نفر از دانش  کشوری، استانی، شهرستانی ( و در غیر آن تولید  ترتیب اولویت 
وکارشناس  شورا(  )عضو  پهنه  مسئول  کارشناس  و  دهیار  مشترک  انتخاب  به  روستا  کشاورزی  آموختگان 
کشاورزی را تشکیل می  تخصصی موضوعی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حسب مورد ترکیب همیاران 

دهند) بی نام، 1395(.
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کارشناس پهنه در تمامی روستاهای تحت پوشش دارای شرایط مذکور  در خصوص تعیین همیاران کشاورزی 
که جهت بررسی مشکالت و مسایل  کشاورزی نموده است  فوق، اقدام به تشکیل جلسات تعیین همیاران 
ح در روستا با همکاری اعضای همیاران کشاورزی اقدامات مثبتی صورت گرفته که بسیار قابل تامل بوده  مطر
کشاورزان از  کانالها و پروژه های درخواستی چندین ساله  ع ، نوسازی قنوات و  است. احداث جاده بین مزار
که لزوم همکاری هرچه بیشتر بخشداریها و فرمانداری را جهت جذب  ح در این مورد بوده  جمله موارد مطر

سرمایه نیز می طلبد. 

نتایج و پیشنهادات
در  تکثر  و  نظارت  ریزی،  برنامه   ، گذاری  سیاست  در  انسجام  و  جامعیت  ترویج،  نوین  نظام  اصول  از  یکی 
گیری از رویکرد ترویج تکثرگرا در راستای مساله یابی، پاسخگویی و تامین  اجرای فعالیتهای کشاورزی با بهره 
نیازهای فنی وتخصصی بهره برداران و تولیدکنندگان می باشد. بطوریکه در ترویج تکثرگرا بمنظور افزایش 
ع خدمات ترویجی توسط بخشهای مختلفی از جمله شرکتهای  پوشش خدمات ترویجی و ارایه خدمات متنو
سازمانهای  تعاونیها،  و  کشاورزی  سازمانهای  خصوصی  بخش  نمایندگان  کشاورزی،  ای  مشاوره  خدمات 
کنند.کارشناسان مسئول  کار می  غیردولتی بین المللی، بخش دولتی،تولیدکنندگان ادوات و نهاده ها با هم 
پهنه ها در برنامه های ترویجی خود از ظرفیت اعضای شورای اسالمی روستاها، دهیاریها، مددکاران ترویجی، 
کشاورزی  همیاران  اعضای  مهندسی،  و  ای  مشاوره  فنی  خدمات  تعاونیهای  روستایی،  تولید  تعاونیهای 

روستاها، تسهیلگران زن روستایی استفاده نموده و در ارتقا اثربخشی برنامه ها نقش داشته اند.

ح پهنه بندی برجسته شدن نقش مددکاران  کارشناسان پس از اجرای طر از جمله ظرفیتهای مورد استفاده 
کارشناسان با مددکاران ترویجی در طی مراجعات مکرر به روستاها و همچنین پایه  ترویجی و ارتقاء ارتباط 
کثر روستاهای حوزه  ح پهنه بندی در ا که پس از اجرای طر کشاورزی روستاها بوده  گذاری و تشکیل همیاران 
کشاورزی تشکیل یافته است و اعضای این همیاران اعم از دهیاران ، اعضای  کارشناسان، همیاران  عمل 
کشاورزان خبره و نمونه در قالب جلسات متشکله و هم  شورای اسالمی ، مدیر مدرسه، بهورز، مددکاران و 
کشاورزی روستا عمل نموده و در ارتقاء و  اندیشی ها و همفکری های بعمل آمده میتوانند بعنوان اتاق فکر 
کشاورزی تعداد 12 نفر در  گردند. بطوریکه در هر روستا با تشکیل همیاران  کشاورزی روستا موثر واقع  پیشرفت 

کنند.  کشاورزی آن روستا بعنوان اعضای همیاران نقش ایفا می  بخش 

گردد جهت تقویت تاثیر عوامل ترویج تکثرگرا، سیاستهای تشویقی  در جهت پیشبرد اهداف آتی پیشنهاد می 
گرفته شود از جمله در اولویت قرار دادن اعضای حقوقی در ارایه  ویژه ای برای تشویق عوامل مذکور در نظر 
وامهای با درصد سود کم ، ارایه جلسات هماهنگی و بررسی مسایل و مشکالت هر کدام از این بخشها بصورت 
کشاورزان و ارجاع به واحدهای دولتی، همچنین در خصوص اعضای حقیقی  ماهانه در خصوص ارتباط با 
گرفتن  با در نظر  برنامه های دولتی و غیره  این بخشها در  یا فرزندان  و  از اعضای خانواده  میتوان حمایت 

کرد. تسهیالت و خدمات ویژه تشویقی در جهت اثرگذاری و همکاری بیشتر اشاره 
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کشاورزی  کشاورزی در پهنه   نقش اقلیم و هواشناسی 
و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( محور: )پهنه 

مولود اسماعیلی*، امین بیرودیان 
کشاورزی، لیسانس علوم دامی فوق لیسانس حشره شناسی 

کشاورزی شهرستان ورزقان جهاد 

چکیده
کشاورزی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این بخش همواره در فهرست مهم ترین برنامه های  توسعه بخش 
افق  کشاورزی،  پهنه بندی  ح  قرار داشته است. طر کشور  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  و تحقق  توسعه  بلندمدت 
جدیدی برای پایش مؤثر و مدیریت منابع اراضی باز کرده و اطالعات موردنیاز توسط کارشناسان مروج جمع آوری 
پتانسیل های  تمامی  از  بهینه  استفاده  ح  طر این  از  جهادکشاورزی  سازمان  هدف  می شود.  گرفته  کار  به  و 
ع و ایجاد تعامل بین کشاورزان و کارشناسان مروج می باشد. در بین  کارشناسی، ظرفیت واحدهای تولیدی، مزار
کشاورزی، شرایط جوی و اقلیمی از مهم ترین متغیرهای محیطی  عوامل مختلف تأثیرگذار در تولید محصوالت 
است. هواشناسی کشاورزی، زمانی به صورتی جدی عملیاتی می شود که مروجان با جمع آوری داده های مربوط 
ک، بتوانند  به پهنه تحت پوشش خود و با انتخاب واریته سازگار و محصول بهینه شده با شرایط دمایی و نوع خا

بیشترین بازده را بدست بیاورند، که این امر مستلزم تالش مضاعف مروجان می باشد. 

کشاورزی کارشناس مروج، هواشناسی  کلیدی: اقتصاد مقاومتی، اقلیم،  واژگان 

مقدمه
ایران نخستین کشور دنیاست که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده است. تقریبًا یک سوم زمین های ایران 
کثریت  ک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در ا کشاورزی را دارند اما به دلیل خا قابلیت 
کیلومترمربع از  کمتر از 200 هزار  کشت و زرعی انجام نمی شود. فقط 12% یعنی  زمین های قابل کشت در ایران 
کاری(،  کستان ها و زمین های قابل کشت  کشاورزی می باشند )شامل باغات، تا وسعت ایران تحت عملیات 
کشاورزی دیم می باشند.  کاری تحت آبیاری بوده و مابقی تحت  کمتر از یک سوم از زمین های قابل کشت  اما 
زمین های زیرکشت ایران در حدود شانزده میلیون هکتار برآورد می شود و از این زمین ها حدود نیمی از آن 
کشاورزی،  از مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر  کشت می شود. یکی  کشت آبی و نیمی دیگر به صورت دیم 
کشاورزی با شرایط محیطی و اقلیم منطقه در  کیفیت باالی محصوالت  کمیت و  آب وهوا است به طوری که 
ارتباط می باشد. عناصر اقلیمی ازجمله  دما، بارش، درجه و پارامترهای محیطی ارتفاع، شیب، جهت شیب 
و  اقلیمی  داده ای  استخراج  آن  که الزمه  پهنه بندی، مدنظر می باشند  در  مؤثر  کتورهای  فا به عنوان  و خاك 
اطالعات موردنظر می باشد و در مرحله بعد تلفیق نقشه ها و داده ها  با یکدیگر و ارائه نقشه پهنه بندی اراضی 
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کشاورزی  ح پهنه ی  کشت می باشد. با توجه به اینکه از اهداف اصلی طر ع  مستعد ازنظر اقتصاد مقاومتی و نو
از عرصه های  به روز  اطالعاتی  بانک  ایجاد  و  کشاورزی  کز جهاد  مرا ترویجی در حوزه  توزیع عادالنه خدمات 
کردن نتایج هواشناسی و اقلیم های خاص، توسط  تولیدی است، برنامه ریزی ارائه خدمات ترویجی و مستند 
کشاورزی می توان  کارشناسان مروج امری ضروری به نظر می رسد. در ایران به عنوان اولین تحقیقات درزمینهٔ 
کشت 15 محصول مهم  کوانتا، بر روی شرایط  کشور با همکاری شرکت  ح مطالعاتی سازمان هواشناسی  به طر
کرد. در این تحقیق نقش عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین بر روی محصوالت بررسی  زراعی ایران اشاره 
کادو )1996( در مطالعه خود در مورد تأثیر بالقوه عوامل اقلیمی بر روی ذرت در زیمبابوه  گردیده است. جان ما
به بررسی تغییرات تولید ذرت با تغییرات عناصر دما و بارش پرداخته است. )Buan,1996 ( انعطاف پذیری 
 )Thomas,1992( .محصوالتی نظیر ذرت و برنج با عناصر اقلیمی در ناحیه فیلیپین موردمطالعه قرارداده اند
اقلیمی،  داده های  از  استفاده  با  پرداخت،  چین  یانان  استان   2 گروکلیمای  آ پهنه بندی  به   GIS کمک  به 
بیالن  مدل  که  کرد  مشخص  آبی  بیالن  مدل  اساس  بر  و  موردمطالعه  منطقه   3 فنولوژی  و  خاك شناسی 
عنوان  تحت  پژوهشی  در  پناه،1380(  )یزدان  دارد.  ذرت  به  نسبت  مثبت  نتایج  برنج  محصول  برای  آب 
اطالعات جغرافیایی  از سیستم  استفاده  با  آذربایجان شرقی  استان  در  بادام دیم  کشت  گروکلیمایی  آ بررسی 
را  شرقی  آذربایجان   استان  گروکلیمایی  آ نقشه  هواشناسی  ایستگاه های  اقلیمی  داده های  تجزیه وتحلیل  و 
کرده است. )کاظمی نجف آبادی،1383( با استفاده از سیستم اطالعات  کشت بادام دیم طبقه  بندی  جهت 
جغرافیایی به امکان سنجی کشت زیتون در استان اصفهان پرداخته است، وی با استفاده از مدل های بولین، 
کرده  اقدام  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  محیط  در  نقشه ها  تلفیق  به    )AHP( زوجی  مقایسه  و  رتبه بندی 
کشاورزی حفظ و صیانت از منابع  است. با توجه به اینکه از برنامه های راهبردی اقتصاد مقاومتی در بخش 

پایه می باشد، این لزوم بدون شناخت اقلیم منطقه امری ناممکن به نظر می رسد.

کشاورزی مرکبات در استان لرستان نموده است. وی با بررسی  )خندان، 1388( اقدام به پهنه بندی اقلیم 
کشت  قابلیت  اساس  بر  حاصله  نقشه های  طبقه بندی  و  مرکبات  کاشت  بر  مؤثر  محیطی  و  اقلیمی  شرایط 
اطالعات  سیستم  محیط  در  فازی  منطق  و  شاخص  همپوشانی  مدل  اساس  بر  نقشه ها  تلفیق  به  مرکبات 
اقلیم  پهنه بندی  عنوان  با  مقاله ای  در  سلطانی،1390(  و  )خوش اخالق  است.  نموده  اقدام  جغرافیایی 
کشاورزی توت فرنگی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در استان مازندران به این نتیجه رسیده اند 
روش های  ع  مجمو از  می باشد.  کشاورزی  اقلیم  پهنه بندی  بحث  در  عامل  تأثیرگذارترین  اقلیم  پارامتر  که 
اساس   بر  اراضی  پهنه بندی  نوعی  ایجاد  زراعی،  اقلیم  نواحی  ارائه  از  هدف  که  است  مشخص  ح شده  مطر

کید بر جنبه های آب وهوایی است.  کشاورزی با تأ توان ها و استعدادهای تولید 

یافته ها و بحث
کشاورزی  کشاورزی یکی از علوم هواشناسی است، این علم از تأثیر متقابل عوامل هواشناسی و  هواشناسی 
کاربرد دانش جو در  لذا  اثرها و  کشف و تعریف  این علم  باغبانی و دامپروری بحث می نماید. هدف  از  اعم 
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گیاه در آن قرار  که ریشه ی  ک  کشاورزی عملی است. میدان عمل این علم از پایین ترین الیه ی خا استفاده از 
که در نزدیکی سطح زمین است و در آن محصوالت زراعی و درختان میوه می رویند و  دارد تا الیه ی هوایی 
گسترش می یابد. علیرغم  کشاورزی است،  حیوانات زندگی می کنند و دارای باالترین اهمیت ازنظر بیولوژی 
توسعه های زیاد در فناوری های کشاورزی در چند دهه اخیر، تولیدات کشاورزی هنوز هم به وضعیت جوی و 
گاهی مروجان کشاورزی از منابع طبیعی موجود و شرایط مورد انتظار زیر  اقلیمی منطقه بستگی دارد. ازاین رو آ
ک و هوای اتمسفر پایین، راهنمایی های سودمندی را برای تصمیمات راهبردی  ک و حدفاصل خا سطح  خا
در برنامه ریزی طوالنی مدت نظام های کشاورزی و علی الخصوص تصمیمات بر پایه اقتصاد مقاومتی فراهم 
تولیدات  در  اساسی  که نقش  می نماید. هواشناسی کشاورزی )Agro meteorology( علمی چندجانبه است 
زراعی و حفاظت از منابع طبیعی و کوشش های به عمل آمده در تقویت توسعه پایدار در قرن بیست و یکم ایفاء 

می کند. اهداف و مقاصد اصلی از مطالعه این علم به طورکلی در دو مورد زیر خالصه می شود:

ترویج و به کارگیری کامل دانسته های بشری پیرامون فرآیندهای جوی به منظور بهینه سازی تولیدات زراعی، 
کیفی محصوالت زراعی،  کمی و  که منجر به بهبود  کاهش ریسک تولیدات  باغی و دامی، افزایش بهره وری و 

باغی و دامی می گردد.

کمک به حفظ منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست )نظیر جنگل ها، مراتع و ایستگاه های حیات وحش(

کشاورزی و شناخت اقلیم و اقلیم های خاص منطقه ای، عالوه بر حفظ منابع  با به کارگیری علم هواشناسی 
از  که  غذایی  مواد  صادرات  توسعه  آن  راستای  در  و  کشاورزی  محصوالت  توسعه  ایجاد  زمینه های  پایه، 
در  مؤثر  گامی  و  ایجادشده  است  کشاورزی  بخش  در  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی  برنامه  کالن  سیاست های 

دستیابی به تراز مثبت تجاری غذایی را فراهم می کند.

با سایر  رابطه ی آن  و  کشاورزی  از قبیل: هواشناسی  کشاورزی می توان به مواردی  کاربرد هواشناسی  ازنظر 
عوامل  با  زراعی  سیستم  تنظیم  لزوم  نوین،  کشاورزی  تولیدات  و  آب وهوایی  و  جوی  وضع  اهمیت  علوم، 
آبیاری  نیازهای  تعیین  در  آب وهوا  و  جوی  وضع  آمار  اهمیت  ک،  خا وضع  و  کشاورزی  هواشناسی  محیطی 

گیاهی اشاره نمود.  کنترل آفات و بیماری های  کود دادن،  کشت آن ها،  کشاورزی به تاریخ  محصوالت 

در مقیاس  و  ازیک طرف  بین عوامل هواشناسی و هیدرولوژیکی  متقابل  روابط  هواشناسی کشاورزی در مورد 
دامداری  باغبانی،  زراعت،  بر  کشاورزی مشتمل  عوامل هواشناسی و  بین  متقابل  روابط  مورد  در  بزرگ تر 
برای  را  آن ها  و  بررسی  را  اثراتی  هواشناسی کشاورزی چنین  می کند.  بحث  دیگر  طرف  از  جنگلداری  و 
آن،  محلی  تغییرات  و  طبیعی  اقلیم  درزمینهٔ  این  بر  عالوه  می گیرد.  کشاورزی بکار  در  محلی  استفاده های 
کمربندهای  هواشناسی کشاورزی در مواردی از قبیل: اعمال تغییرات در محیط منطقه )ازجمله بادشکن ها، 
حفاظتی، آبیاری و محافظت از یخبندان(، شرایط اقلیمی درمدت انبارداری، وضعیت جوی در داخل انبار 
حین  و  داخلی  انتقاالت  نقل  و  مزرعه  ساختمان های  و  دام ها  پناهگاه های  در  محیطی  شرایط  مزرعه،  یا 
کاربرد عملی این دانش باقابلیت دسترسی و صحت پیش بینی های وضعیت  جابجایی تأثیر بسزایی دارد. 
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جوی یا الگوهای جوی مورد انتظار بسته به مقیاس زمانی، در ارتباط می باشد. محدوده نیازهای پیش بینی 
کوتاه مدت دقیق تفصیلی هوا )یک الی سه روزه( تا پیش گویی های فصلی  هوا برای کشاورزی از پیش بینی 

گرائم، 1388(. الگوهای هوایی تغییر می کند )هارپال و 

و  طبیعی  منابع  جنگلداری،  )کشاورزی،  زیست محیطی  علوم  مختلف  بخش های  هواشناسی کشاورزی در 
محیط زیست( اهمیت دارد. موارد زیر برخی از توانایی های این دانش می باشد:

گیاهی و عملکرد محصول. کشت مراحل نمو  پیش بینی تاریخ های 

کاشت در شرایط نامطلوب  کاشت به منظور اجتناب از بذرپاشی یا  ک در طول دوره  پیش بینی درجه حرارت خا
که از طرف دیگر این شرایط باعث جلوگیری از جوانه زنی و سبز شدن بذر خواهند شد. ک  خا

کزیمم و مینیمم به منظور انتقال هر چه بهتر فرآورده های کشاورزی در طول مسیر پیش بینی های ما

حرارت،  درجه  کثر  حدا و  حداقل  باد،  سرعت  بارندگی،   کوتاه مدت  هوایی  پیش بینی  صدور  برای  توانایی 
رطوبت، پوشش ابر و شبنم

کشاورزان در برنامه ریزی های فصلی و ماهانه توانایی در به کارگیری پیش بینی های بلندمدت برای 

تعیین زمان مناسب برداشت

تعیین آستانه حرارتی بارش و سرعت باد برای مواد شیمیایی کشاورزی

منابع  گیاهی،  پوشش  شرایط  محصول،  زیرکشت  سطح  ک،  خا رطوبت  بارندگی،  از  مناسب  برآورد  به  قادر 
و  ماهواره ای  داده های  کمک  به  سرزمین  آمایش  تجزیه وتحلیل  نیز  و  بیابانی  ملخ های  مهاجرت  آبی، 

هواشناسی است.

کشاورزی و حیوانی  کشاورزی عبارت از تقویت تولیدات  گردید وظیفه اصلی هواشناسی  که اشاره  همان گونه 
به  اقلیمی  منابع  از  استفاده  درنتیجه  و  جوی  شرایط  ویژگی های  با  زراعی  عملیات  کلیه  تطبیق  به منظور 

بهترین وجه می باشد.

همچنین با شناخت اقلیم و هواشناسی منطقه، می توان سیاست های اجرایی زیر را در جهت ارتقاء بهره وری 
کسب نمود )نصیری محالتی، 1379(. کشاورزی  عوامل و منابع تولید محصوالت 

انتقال دانش و فناوری های نوین

نوسازی و توسعه مکانیزاسیون

افزایش راندمان آبیاری واحدهای تولیدی

کولوژیك مناطق و ترویج استفاده از آن ها تأمین و تولید بذور و نهال اصالح شده متناسب با شرایط ا
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کشاورزی کشاورزی به بهره برداران و تولیدکنندگان بخش  اطالع رسانی مناسب مروجان 

به کارگیری روش های مناسب مدیریت مزرعه 

کود و سموم شیمیایی و غیر شیمیایی کافی انواع  تأمین به موقع و 

ج در تعیین نیازهای آبیاری  کارشناس مرو اهمیت جمع آوری آمار وضع جوی آب وهوا توسط 
کولوژیکی و فیزیولوژیکی محصوالت دارد. نیازهای  تعداد دفعات آبیاری و میزان آن ها بستگی به نیازهای ا
تنظیم  برای  آبیاری  نمود.  تعیین  بالقوه  تعرق  و  تبخیر  اندازه گیری  با  می توان  مختلف  فصول  در  را  آبیاری 
ک و دمای الیه ی هوای باالی آن و برای اجتناب از گرم شدن بیش ازاندازه ی ریشه ها و برگ ها  دمای سطح خا
که هوا نسبتًا آرام بوده و اغلب در هنگام شب انجام می شود  استفاده می شود. آبیاری باید زمانی انجام شود 
گرم و حرکت شدید و متالطم هوا و تشعشع شدید، اتالف آب را از طریق تبخیر تشدید می نماید.  زیرا هوای 
ثبت دقیق پارامترهای هواشناسی در طی دوره های قبل از آبیاری و همچنین در فواصل بین آبیاری ها صورت 
رابطه  زمان مناسب آب وهوایی  و  اقلیم  با شناخت  کاهش هزینه ها  با  ارتباط  ع در  این موضو اهمیت  گیرد. 
گروکلیمای کشور از راه همپوشانی نقشه های تهیه شده رژیم رطوبتی،  مستقیم دارد. نقشه نهایی پهنه بندی آ

گرم ترین ماه سال و سردترین ماه سال  تولیدشده است. میانگین دمای 

کشاورزی نوین اهمیت وضع جوی و آب وهوایی در تولیدات 
یکی از وسایل مهم افزایش محصوالت کشاورزی، انطباق تکنولوژی با پارامترهای اقلیمی خاص در نواحی کشت 
می باشد. دانستن وضع جوی و اقلیمی و تغییرات دوره ای ساالنه و چندساله پدیده های هواشناسی و انحرافات 
آن ها از مقدار عادی ازجمله نیازهای عمده در کشاورزی مدرن است. در هر مرحله از رشد و نمو و توسعه، موجودات 
کشت و در  کشاورزی قبل و بعد از  زنده تحت تأثیر شرایط محیط قرار می گیرند. وضع جوی بر روی محصوالت 
دوره ی رشد و نمو و دوره ی رسیدن و زمان برداشت محصول و حتی در مدت انبار کردن تأثیر می نماید. عملیات 
کشاورزی انبارشده تحت  فرآوری محصول از قبیل خشک کردن بذرهای میوه ها، سبزی ها و سایر محصوالت 
تأثیر وضع جوی قرار می گیرد.وضع جوی در تغذیه و رشد و نمو و سالمتی و قدرت باروری حیوانات و همچنین در 
توزیع جغرافیایی آن ها مؤثر است. وضع جوی عالوه براثر مستقیم بر روی حیوانات، به طور غیرمستقیم از طریق 
که روی آن زیست می کنند، بر روی آن ها تأثیر دارند. شرایط  کی  که حیوانات تغذیه می کنند و خا علف هایی 
کنترل کننده آن ها  جوی نه نتها در سیکل یا دوره توسعه و رشد و نمو آفات و بیماری ها اثر دارد بلکه در اقدامات 
کندگی آفت کش ها و حشره کش ها بستگی به تشعشع خورشید و بارندگی و باد و...  نیز مؤثرند. بدین ترتیب پرا
ح ریزی شده یا  گیاهان طر که برای حیوانات و  دارد. توزیع منطقه ای و برنامه ریزی و احداث ساختمان هایی 
برای ذخیره تولیدات کشاورزی در نظر گرفته شده است بایستی هماهنگی کامل با شرایط اقلیمی داشته باشد .در 
پاییزهای خشک بدون باران، هر نوع تأخیر در کاشت گندم متحمل خسارات کمتری در مقایسه با وضع اپتیمم 
نسبت به خسارتی که احتمااًل در پاییزهای سرد و مرطوب به محصول وارد می شود، دارد. طبق تحقیقات برخی 
از دانشمندان افزایش یک درجه ای دما بازده گندم، سویا، خردل، بادام زمینی و سیب زمینی را سه تا هفت درصد 



48

کاهش می دهد. این میزان درصد زیان، با افزایش دما بیشتر خواهد شد. بیشترین تأثیر ناشی از تغییرات آب وهوا 
روی محصوالت دیم )محصوالتی که با باران آبیاری می شوند و 60 درصد از زمین های زراعی، زیرکشت این نوع 
محصول است(، خواهد بود. پیش بینی شده است افزایش درجه حرارت تا 0/5 درجه در زمستان، باعث کاهش 

کیلوگرم در هکتار می رسد. بازده گندم دیم شده و میزان بازده به حدود 408 

بسیاری  نشیب های  و  فراز  با  کشور  اقتصادی  توسعه  محور  به عنوان  کشاورزی  بخش  اخیر  سال های  طی 
کرده اند با تکیه بر آمارهای تولید محصوالت زراعی،  مواجه بوده است. درحالی که مسئوالن این بخش تالش 
کشاورزی بر  کارشناسان بخش  باغی و مواد پروتئینی از روند روبه رشد تولید خبر دهند، متولیان تنظیم بازار و 
کیددارند. از سوی دیگر اعمال  کی تأ گرانی برخی اقالم خورا کمبود و  شرایط نامساعد بخش تولید و تأثیر آن بر 
با  کشاورزی  تولید محصوالت  نهاده های  تأمین  تا  کشورمان موجب شده است  اقتصادی علیه  تحریم های 
و  شیر  غ،  مر و  قرمز  گوشت  بازار  اخیر  مشکالت  مسئوالن  برخی  حتی  به نحوی که  شود  مواجه  تازه ای  موانع 
کم شده  کشاورزی حا کمبود نهاده های تولید قلمداد می کنند. این شرایط در حالی بر بخش  لبنیات را ناشی از 
که طی چند سال اخیر همواره تکیه بر اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری برای خروج از مشکالت اقتصادی 
ح شده و به نظر می رسد باید تدابیر و الزامات اجرای این الگوی اقتصادی در بخش کشاورزی فراهم  کشور مطر

گرائم، 1388(. شود )هارپال و 

که تحت تأثیر مؤلفه های سیاسی و اجتماعی دچار  در عرصه بازار داخلی، اقتصاد امر به هم پیوسته ای است 
تغییر و دگرگونی می شود. بنابراین باال رفتن سطح زندگی مردم، بهبود نسبی رفاه اجتماعی، افزایش اوقات 
که به رونق بازار محصوالت غذایی در عرصه  گردشگران خارجی ازجمله دالیلی هستند  فراغت مردم و حضور 
تنها نمی توان  ایرانی می گردد،  فرآورده های  آنچه مانع حضور  نیز  بین المللی  ملی منجر می شود و در عرصه 
فشارهای سیاسی بین المللی و سخت گیری درراه عرضه محصوالت در پاره ای از کشورها را بهانه قرارداد، بلکه 
کیفیت مناسب و مهم تر از همه باال بودن قیمت تمام شده باعث شده است تا رقبا حتی در  نبود بسته بندی و 
بازار های منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند. جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر سازمان هواشناسی 
کز  مرا در  عمدتًا  که  نموده  کشاورزی  هواشناسی  تحقیقاتی  مرکز   34 تأسیس  به  اقدام  قبل  سال ها  از  کشور 
ع ایستگاه های تحقیقاتی عبارت اند از: کشور مستقر می باشند و اهم فعالیت های این نو کشاورزی  تحقیقات 

1، انجام دیدبانی های جوی
2، انجام دیدبانی های رشد و نمو محصوالت )فنولوژی و بیومتری(

ک 3، تعیین میزان رطوبت در اعماق مختلف خا
کشاورزی: 4، انواع اطالعات ایستگاه های هواشناسی 

·        اطالعات هفتگی
·        بولتن علمی، ترویجی ده روزه

·        بولتن ماهیانه محصول
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·        بولتن فصلی محصول
5، اندازه گیری بارش و دما در ایستگاه های خرد اقلیم

در  تغییر  هرگونه  دارد.  تأثیر  غذایی  امنیت  بروی  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  آب وهوایی  تغییرات 
پارامترهای آب وهوایی مانند دما و رطوبت می تواند روی رشد محصول تأثیر مستقیم بگذارد. حوادثی مانند 
ایجاد شرایط  و  از دست دادن محصول  تغییرات آب وهوایی است، باعث  از  که ناشی  سیل و خشک سالی، 
تغییرات  می آید.  شمار  به  غذایی  امنیت  برای  تهدیدی  درنتیجه  که  می شود  زراعی  زمین های  نامناسب 
زیست محیطی و چگونگی مقابله با آن می تواند روی امنیت غذایی تأثیرگذار باشد. تغییرات غیرقابل پیش بینی 
غذایی  مواد  قیمت  افزایش  و  کشاورزی  محصوالت  تولید  کاهش  به  می تواند  جهان،   سطح  در  آب وهوایی 
نیز  امر  این  به  توجه  است  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  محورهای  از  غذایی  امنیت  اینکه  به  توجه  با  بینجامد. 
کافی از شرایط اقلیم  ضروری به نظر می  رسد. بدین منظور با ارتقاء بهره وری محصوالت راهبردی با شناخت 

گام مؤثری برداشت. و آب وهوایی منطقه می توان در این راه 

کشورهای درحال توسعه  و تجارت در  کشاورزی  تولید محصوالت  بر  پیامدهای منفی  زمین،  کره  گرم شدن 
سازمان  جمعیتی  آمار  اساس  بر  داشت.  خواهد  به  دنبال  را  کشورها  این  در  گرسنگی  خطر  افزایش  که  دارد 
ع،  پیش بینی  این موضو به  با توجه  نفر می رسد.  میلیارد  به 9/1  تا سال 2050  ملل متحد، جمعیت جهان 
که با مشکالت تغذیه ای روبه رو هستند، قرار  گیرند.  کشورهایی  می شود بخش قابل توجهی از این جمعیت در 
کثر  ا آب وهوایی  در  تغییرات  دلیل  به  کشاورزی  بهره وری  درصدی   30 تا   15 کاهش  نخستین،  برآوردهای 
کشور های درحال توسعه مانند آفریقا و جنوب آسیا را تا سال 2080 نشان می دهد )کشاورزی در ایران، 2016(.

نتیجه گیری
کشاورزی نسبت به  گرمایش جهانی در سراسر جهان مشاهده می شود و بخش  در حال حاضر اثرات ناشی از 
تغییرات آب وهوایی حساس است. افزایش متوسط   درجه حرارت فصلی می تواند مدت زمان رشد بسیاری از 
محصوالت را کاهش دهد و درنتیجه کاهش عملکرد را به دنبال داشته باشد. تغییرات آب وهوا مانند تغییرات 
باعث  و  نامطلوب می گذارد  تأثیر  تولید مواد غذایی  بیماری، روی سیستم های  و  آفات  ع  بارش، شیو و  دما 
کشور می شود. امنیت غذایی وابسته به چگونگی مقابله با  کاهش برداشت و به خطر افتادن امنیت غذایی 
کشاورزی شامل مدیریت  تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی است. مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی بر 

ع زیستی است.  ک، آب و تنو دقیق منابع مانند خا

کلی منطقه ای است، تفاوت های فاحشی بین دو زمین  که اقلیم خاص جدای از اقلیم  توجه به این نکته 
کود مصرفی، تناوب زراعی به  ع و مقدار  کشاورزی از قبیل نو زراعی وجود خواهد داشت.  توجه به مدیریت 
گرفته شده، و نیز ریسک های آب وهوایی )سرمازدگی و باران  های فصلی و سیالب و ..( نیز تأثیر عمد  ه ای  کار 
کمک داده های این علم می توانند با پیش بینی آینده  کشاورزی به  که مروجان  بر محصول خواهد داشت 
مساعد  نظر  می توان  این گونه  که  نمایند  مشاهده  مطلوب تر  و  کیفیت تر  با محصول  تولید  در  را  آن  تأثیرات 
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کشاورزی صنعتی را تضمین  کشاورزان و درنهایت همکاری آنان در پیشبرد سریع و بهتر این علم و رسیدن به 
گرفتن موارد ذکرشده و جمع آوری اطالعات  کرد. مروجان با شناسایی اراضی تحت پوشش خود و با در نظر 
کمک به اقتصاد داخلی  مربوطه، عالوه بر ایجاد بانک اطالعاتی دقیق تر، موجبات بهینه سازی در امر تولید و 
را شده و ادامه روند آن نیز باعث تکامل یافتن و دقیق تر شدن اطالعات و درنتیجه بهره وری بیشتر خواهد 
که بیشتر حالت  کنونی تولید و تأمین نهاده های این بخش  شد. در مورد الزامات اقتصاد مقاومتی و شرایط 
که درزمینهٔ سرمایه گذاری زیربنایی در بخش  کمبود هایی  اورژانسی داشته و دائمی نیست باید به رغم همه 
به  قرار دهیم.  کشاورزان  اختیار  را در  تولید  نهاده های  تا در وهله نخست  کنیم  کشاورزی وجود دارد تالش 
کشاورزی و محقق نشدن پیش بینی ها از تأمین  کاهش تولید محصوالت  گفت 75 تا80 درصد  جرأت می توان 
کوتاه مدت نیازهای  با اقتصاد مقاومتی باید در  کافی نهاده های تولید بوده است. مطابق  نشدن به موقع و 
کشاورزی را فراهم و با تأمین به موقع نهاده های تولید و ایجاد انگیزه الزم در بین  ضروری و موردی بخش 
کوتاه مدت است  کنونی نیازمند برنامه ریزی  کشاورزی در شرایط  گام برداریم. بخش  کشاورزان در این مسیر 
رو بنایی بخش  رفع مشکالت  اما حتی  کرد.  اقدام  کشاورزی  رو بنایی بخش  رفع مشکالت  به  نسبت  باید  و 
کار چندان آسانی  اولیه تولید،  گشایش اعتبار و تأمین مواد  با توجه به موانع ایجادشده برای  کشاورزی نیز 
تأمین  و  تولید  به  اولویت  باید  نیز  محصوالت  تأمین  و  تولید  درزمینهٔ  است.  قوی  مدیریت  نیازمند  و  نبوده 
ع باید منابع ژنتیکی  کنار این موضو کاالهای استراتژیک داده شود تا میزان وابستگی کاهش یابد. همچنین در 
گندم و. . . را  کاالهای اساسی مانند علوفه دام و مرغداری ها،  کنند تا  الزم تأمین شود. مسئوالن باید تالش 
کوتاه مدت است. از  کود و سم در  که تولید این محصوالت نیز درگرو تأمین نهاده هایی مانند بذر،  کنند  تأمین 
کرد  کارخانه های پتروشیمی را موظف  سوی دیگر با توجه به تحریم صادرات فرآورده های پتروشیمی می توان 
کنند و از صادرات پنهانی این فرآورده ها و توقف  کشاورزی را تأمین  کود اوره موردنیاز بخش  تا سه میلیون تن 
کثر توان داخلی را برای تأمین نهاده ها به  کرد. در شرایط اقتصاد مقاومتی باید حدا کارخانه ها جلوگیری  تولید 
گیرد تأمین  کشاورزی قرار  کشت پاییزه مدنظر مسئوالن بخش  که باید در آغاز  گرفت. نخستین موضوعی  کار 
کارشناسان مروج  بایستی با ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و با توجه  کشاورزان است. همچنین  بذر موردنیاز 
کمترین  به نیازهای غذایی، محصوالت راهبردی را بر اساس اقلیم مناسب هر منطقه و شرایط آب وهوایی و 

ح مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود. که سیاست های اجرایی این طر هزینه تولید نمایند، 

ع بخشی و جهت دهی مناسب به حمایت های دولت برای افزایش تولید محصوالت راهبردی تنو

کاهش خطر پذیری ارتقاء امنیت سرمایه و سرمایه گذاری با پوشش بیمه ای مناسب و 

تأمین تسهیالت ارزان قیمت برای تولیدکنندگان و به کارگیری سیستم های تشویقی 

تغییرات آب وهوا، باعث می شود تا تغییرات طوالنی مدت و قابل توجهی در الگوهای پیش بینی شده آب وهوایی 
کل جهان( ایجاد شود. این تغییرات ممکن است ده ها، صدها یا شاید میلیون ها سال طول  یک منطقه )یا 
شهرنشینی،  شدن،  صنعتی  مانند  انسانی  فعالیت های  افزایش  که  است  حالی  در  این  دهد،  روی  تا  بکشد 
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گلخانه ای  گازهای  کشاورزی، باعث شده تا  کشاورزی، تغییر در الگوی استفاده از زمین های  جنگل زدایی، 
منتشرشده و درنتیجه تغییر آب وهوایی زودهنگام را باعث  شود. تغییر آب وهوا شامل افزایش دما، تغییر در 
کربن هوا، می تواند اثر مستقیم  کسید  کربن هوا است. افزایش غلظت دی ا کسید  بارش و افزایش غلظت دی ا
کشاورزی داشته باشد. تغییرات دما، بارش و تابش نور آفتاب می تواند روی بهره وری  خ رشد محصوالت  بر نر
گیاهی و حیوانی اثر بگذارد. درنهایت، افزایش سطح آب دریاها )طغیان دریا و رودخانه( و باال رفتن میزان 

کشاورزی خواهد شد. شوری آب های زیرزمینی در مناطق ساحلی، باعث از دست دادن زمین های 

از سوی دیگر افزایش دما در بهبود عملکرد برخی محصوالت مانند نخود، ذرت، سورگوم و ارزن و نارگیل در 
کاهش صدمات ناشی از سرمازدگی تأثیر  سواحل غربی و در بازدهی سیب زمینی، خردل و سبزی ها به دلیل 
کشاورزی منطقه جهت تولیدات  کشت با شناخت اقلیم و هواشناسی  ع  خواهد داشت. بنابراین شناخت نو

کیفیت موجبات ارتقاء بهره وری محصوالت را به همراه خواهد داشت. با

پیشنهاد ها
تغییرات  از  ناشی  ارزش افزوده  افزایش  خدمات  کردن  فراهم  با  رویداد،  این  با  مقابله  برای  می تواند  دولت 
آب وهوایی به کشاورزان کمک کند. کشاورزان می توانند نسبت به تغییر تاریخ کاشت و انتخاب ارقام محصول 
محل  در  هشداردهنده  سیستم  دادن  قرار  با  کشاورزان  همچنین  کنند.  اقدام  رشد،  متفاوت  مدت زمان  با 
ع بیماری اقدام مناسب انجام  می توانند بر تغییرات آب وهوایی نظارت داشته و برای مبارزه با آفات و شیو
کنترل و مدیریت آفات در برابر تغییرات آب وهوایی را در نظر بگیرند. همین طور  دهند. همچنین استراتژی 
کوتاه مدت است، روی آورده تا بتوانند پیش از رسیدن فصل  که دارای زمان رشد  کشت انواع محصوالتی  به 
کاهش دما، دارای عملکرد  که در برابر  کنند.کشاورزان باید ارقامی از محصوالت را  گرما، محصول را برداشت 
ع،  بهتری هستند، انتخاب کنند. اقدامات پیشگیرانه برای خشک سالی همچون قرار دادن مخازن آب در مزار
این  )در  و شیاربندی  پشته  سیستم  مرتفع،  مناطق  در  برنج  به جای  روغنی  دانه های  و  حبوبات  از  استفاده 
ک پشته متناوب و شیارهای در طول مسیر ایجاد می شود.( برای محصول پنبه، استفاده  سیستم در سطح خا
از مخلوط چند محصول به جای محصولی خاص، در مناطق مرتفع، درجه بندی و تسطیح اراضی، استفاده 
ک ریز همراه با سنگ و علف، استفاده از تجهیزات برای جمع آوری رواناب، ایجاد شیارهای  از تثبیت کننده خا
و  قطره ای  مانند  کارآمد  آبیاری  روش های  از  استفاده  دامی،  کود  از  استفاده  و  مالچ  بردن  کار  به  حفاظتی، 
ح  کردن این طر که با بحران آب روبه رو هستند از دیگر راهکارها است. به منظور عملیاتی  بارانی، در مواقعی 
مروجان باید در هرلحظه نسبت به شرایط متغیر اقلیم و پهنه خود آماده باشند و توصیه های مربوطه را به 
که این خود مهم ترین  گاه سازند  طرق مختلف)پیامک، اطالع رسانی از طریق دهیاری، تماس تلفنی و ...( آ
کشاورزی می باشد. کیفیت تولیدات  کاستن هزینه های تولید و باال بردن  قدم درراه حفاظت از منابع طبیعی، 
همچنین به راهکارهایی همچون استفاده از دوز مناسب کود، روش های تقسیم بندی میزان نیتروژن و پتاسیم 
ک، استفاده از چریش، استفاده از مهارکننده های نیتریفیکاسیون مانند  کود، قرار دادن محصول در عمق خا
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گوگرد برای دانه های روغنی و مدیریت یکپارچه مواد  ک، استفاده از عناصری مانند روی، استفاده از  آهک خا
الگوهای  کاشت و  کرد. گفتنی است، پیش بینی فصلی آب وهوایی می تواند برای بهینه سازی  مغذی اشاره 
کشاورزی ناشی از تغییرات آب وهوا هم می تواند  مناسب آبیاری استفاده شود، همچنین ارائه پوشش بیمه 
کشاورزی  بخش  گریز  راه  تنها  می رسد  نظر  به  مقاومتی  اقتصاد  گرفتن  پیش  در  با  باشد.  راهکارها  دیگر  از 
با برنامه ریزی مناسب  کوتاه مدت است تا سپس  کنونی در  از مشکالت، چاره اندیشی برای رفع چالش های 
کرد. الزمه تمامی این اهداف ارتقاء  کشاورزی و ایجاد زیر ساخت  ها اقدام  نسبت به سرمایه گذاری در بخش 
گاهی  که در نظام نوین ترویج با علم و آ کشاورزی است،  گاهی و تقویت قدرت تصمیم گیری مروجان  سطح آ
کشور با ایجاد  از شرایط ویژه اقتصادی و همچنین پایش مؤثر در خصوص تولیدات و نیازمندی های اساسی 
پتانسیل  میزان  برافزایش  عالوه  کشاورزی  بخش  به  دانش  نفوذ  ضریب  از  استفاده  و  کشاورزان  بین  تعامل 
کشاورزی را  کرده و ذخایر راهبردی  کمک  تولید، با مرتفع سازی موانع تولید به حفظ و صیانت از منابع پایه 

ارتقاء دهند.
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کاربری اراضی زراعی و باغی اهر   بررسی وضعیت تغییر 
کنترل آن کارشناسان پهنه در  و نقش 

کشاورزی و انسجام سازمانی( )محور: پهنه بندی 

کشاورزی اهر کارشناس امور اراضی مدیریت جهاد  رقیه امتیازی*، 
کشاورزی اهر کارشناس مسئول امور اراضی مدیریت جهاد  رضا توکلی، 

کشاورزی اهر اسمعیل صادقی،کارشناس امور اراضی، مدیریت جهاد 
کشاورزی اهر کارشناس حقوقی، مدیریت جهاد  علی مجاوری، 

چکیده
و  توسعه  با رشد جمعیت  را دارد.  نامتعارف در طبیعت  که قدرت مداخله  تنها موجود زنده ای است  انسان 
به  اراضی  بی رویه  تغییر  حاضر  حال  در  است.  یافته  افزایش  نیز  طبیعت  در  انسان  مداخله  وسعت  صنعت، 
کاربری اراضی، سالیانه  کاربری های غیرکشاورزی یکی از چالش های مهم این بخش در ایران است. تغییر 
ج و به مصارف غیرکشاورزی تبدیل می کند. با توجه به  کشاورزی را از چرخه تولید خار بخشی از اراضی مستعد 
کشاورزی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را متحمل و زمینه اشتغال و ارتزاق بسیاری از  اینکه بخش 
مردم را فراهم نموده است، خروج این گونه اراضی از مسیر تولید زراعی و باغی لطمات جبران ناپذیری را ایجاد 
کشاورزی از دالیل افزایش تغییر  گردشگری و خرد شدن اراضی  می نماید. توسعه شهری، افرایش تقاضای 
کاربری در اراضی زراعی و باغی،  کاربری می باشد. طی چند سال اخیر در شهرستان اهر شاهد افزایش تغییر 
گاه سازی جامعه  کارشناسی در آ بویژه در مناطق پایاب سد ستارخان می باشیم. استفاده از پتانسیل نیروهای 
کاربری اراضی زراعی و باغی می تواند عامل بازدارنده مهمی در روند روبه رشد  تولیدکنندگان از مخاطرات تغییر 

کاربری اراضی باشد.  تغییر 

کارشناسان پهنه  کاربری،  گاه سازی، اراضی زراعی و باغی ، تغییر  کلیدی: آ کلمات 

مقدمه
که  گیاهان، موهبتی است  ک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد  زمین و خا
را تضمین  و جانوران  گیاهان  و  و دوام نسل خویش  قوام  آن  از  بهینه و حفاظت  بهر ه برداری  با  باید  انسان 
بهره برداری  تداوم  امنیت غذایی، مستلزم  یعنی  وزارت جهادکشاورزی  به مهم ترین هدف  نماید. دستیابی 
رقمی  می شود  ج  خار تولید  مدار  از  که  کشاورزی  زمین  هکتار  هر  ازای  به  می باشد.  باغی  و  زراعی  اراضی  از 
که از  کشاورزی  کاسته می شود و در مقابل هر3-2 هکتار زمین  کشاورزی  معادل8-7 تن از تولید محصوالت 
کشاورزی حذف می شود. در حال حاضر نظام نوین ترویج  دست می رود، حداقل یک اشتغال سالم در بخش 
به منظور مداخله گری فعال ترویج در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی برای افزایش دانش فنی و تخصصی 
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کارشناسان و همچنین بهره گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب به منظور ارتقای مهارت های فنی  کاربردی  و 
کشاورزی و منابع طبیعی تدوین و اجرا می شود. نظام نوین ترویج  و مدیریتی بهره برداران شاغل به فعالیت 
کشاورزی مبتنی بر اصول چندگانه از جمله استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور 
دسترسی ذی نفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی است. در حوزه مدیریت دانش، این نظام برآن است 
تا با تکیه بر عناصر کلیدی نظام مدیریت دانش یعنی نیروی انسانی، سازمان و فناوری های هوشمند و با تعامل 
کشاورزی و منابع  را در سطح بخش  ایجاد بسترهای نظام مند دانش محور  از مجرای دانش، موجبات  آنها 
طبیعی فراهم کند. در صورت موفقیت نظام نوین ترویج در نیل به اهداف خود و ارتقای بخش کشاورزی از نظر 
که بدون  کان خود  ک و آب بوده و همچون نیا کشاورز خود بهترین محافظ خا بهره وری و صرفه ی اقتصادی، 
ک و طبیعت محافظت می نمودند، اجازه تخریب و یا استفاده غیرکشاورزی از اراضی  هیچ نیروی قهریه ای از خا
زراعی و باغی را نخواهند داد. بدیهی است مقنن نیز در راستای حمایت از این جریان بایست قوانین الزم از جمله 

قوانین مربوط به جلوگیری از تقسیم اراضی را تصویب نماید.

یافته ها و بحث
که دارد، دارای ویژگی های اقتصادی خاصی است، به عنوان مثال، فعالیت های  کاربری زمین از نظر ماهیتی 
 Beinat( انسانی نظیر تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تفریح و ... که مستلزم استفاده از فضای جغرافیایی است
Nijakam,1997 &(. فعالیت های اقتصادی در اشکال مختلفی مانند احداث مسکن، احداث زیرساخت ها، 
گرفته زمانی به صورت  کاربری های شکل  اراضی زراعی و فضای سبز در فضای جغرافیایی نمود می یابند. 
که در فضای جغرافیایی تضادهایی به لحاظ سازگاری و مطلوبیت داشته باشند  ح می شوند  یک مسئله مطر

.)Frederick &Rosenberg,1994(

بر اساس مطالعه انجام شده توسط اداره کل مطالعات و بررسی های اقتصادی بانک کشاورزی در سال 1390 
کاربری اراضی کشاورزی و نقش بانک کشاورزی ”انتشار یافته است مهمترین  گزارش« نگاهی بر تغییر  که طی 
عوامل موثر بر تغییر کاربری به تفکیک استان های کشور ارائه شده است و بر این اساس مهم ترین دالیل تغییر 

کشور به ترتیب اولویت عبارتند از: کاربری اراضی زراعی و باغ ها در 

کاربری جدید و رشد گردشگری؛   1- توسعه شهرنشینی و ایجاد مشاغل جدید؛ 2- افزایش قیمت زمین با تغییر 
کشاورزی و  کشاورزی؛ 4- اختالف درآمد حاصل از فعالیت های  3- پایین بودن بهره وری سرمایه در بخش 

غیرکشاورزی؛  5- باال بودن هزینه تولید )حق شنو، 1390(.

از زمان تصویب قانون حفظ  یافته  کاربری  تغییر  باغی  و  زراعی  اراضی  از مساحت  آمار دقیقی  درحال حاضر 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال 1374وجود ندارد. لیکن بر اساس آمارهای موجود از زمان تصویب قانون 
ع نزدیک به  کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال 1385  تا پایان سال 1390 در مجمو اصالح قانون حفظ 
بر این اساس هر ساله  یافته اند و  کاربری های غی زراعی و باغی تغییر  کشاورزی به  اراضی  از  56000 هکتار 
ج شده اند  باغی خار زراعی و  تولید  از مدار  و  یافته  کاربری  تغییر  اراضی  از  از 9000 هکتار  بطور متوسط بیش 
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کشاورزی، توسعه شهری و صنعتی  اراضی  کاربری  از عوامل موثر در تغییر  کشور(.  اراضی  )آمار سازمان امور 
کشاورزی و قابل آبیاری  که حدود 70 درصد آن، جزو اراضی مستعد  بدون برنامه در حواشی شهرها می باشد 
کشور  کشور 18 میلیون و 955 هزار نفر و تعداد شهرهای  می باشد )مومنی، 1384(. در سال 1335 جمعیت 
کشور بیش از 70 میلیون نفر و تعداد شهرها به 1016  199 شهر بوده است. در سرشماری سال1385، جمعیت 
افزایش یافته است. بر اساس آمارهای منتشره توسط مرکز آمار ایران تا پایان سال 1389 تعداد شهرستا ن های 
که بیانگر افزایش تصاعدی  کشور به 1142 شهر افزایش یافته است  کشور به 397 شهرستان و تعداد شهرهای 

کشور در بازه زمانی فوق می باشد )درگاه آماری مرکز آمار ایران (. شهرهای 

گزینه های  گردشگری به عنوان یکی از  گردشگری از دیگر عوامل بروز تغییرکاربری زمین است.  فعالیت های 
اقتصادی جدید برای نواحی روستایی، باعث تغییر در نظام معیشتی و به دنبال آن نحوه استفاده از زمین 
می گردد. از جمله تاثیرات اولیه ورود گردشگر به نواحی گردشگرپذیر، افزایش کاربری های غیرکشاورزی است. 
گردشگران، سازندگان خانه های دوم، ویال و زمین، رونق فعالیت های  در سال های اخیر تقاضای روزافزون 
بورس بازی زمین و ویال، در کنار ضعف بخش کشاورزی در فرایند تولید، درآمدزایی و اشتغال زایی، سبب عرضه 
سریع و گسترده اراضی زراعی، باغات و زمین های بایر از سوی جامعه محلی به گردشگران شده است )مطیعی 
گردشگری و بویژه ساخت و سازهای ناشی از تقاضای تفریحی و خانه  و همکاران، 1390(. اینکه فعالیت های 
را  زمین  تجدیدناپذیر  منبع  از  بهره برداری  ماهیت  شود  کنترل  و  مدیریت  مکانیسمی  چه  با  و  چگونه  دوم، 

کرد )قدمی و همکاران، 1388(. تعیین خواهد 

رو  این  از  کارکردهای متفاوت است،  به  تولیدی روستاها  اقتصادی-  کارکرد  کردن  تبدیل  گردشگری در حال 
کشاورزی صورت می گیرد، به فعالیت های بخش خدمات سوق داده  که در بخش  فعالیت های اقتصادی را 
کاربری زمین های زراعی و باغی مرغوب با هدف ساخت و ساز توسط جامعه محلی و افراد  است و موجب تغییر 
غیربومی که گردشگران و سرمایه گذاران هستند، شده است. مهمترین پیامد اقتصادی در اثر توسعه گردشگری 
خانه های دوم افزیش قیمت اراضی می باشد، تقاضای باال برای زمین های مناسب جهت ساخت و ساز مسکن 
کید بر باغداری و  کشاورزی سنتی با تا که  افزایش قیمت اراضی را به همراه داشته است. این در حالی است 
کنین به همراه داشته باشد. مهمترین پیامد افزایش درآمد  دامداری سنتی نمی توانست این درآمد باال را برای سا
کنین محلی با مهاجرت، در داخل شهرها تغییر  در اثر فروش اراضی، مهاجرت به شهر بوده بطوری که بخشی از سا
شغل داده اند، و در نهایت برخی از همین مهاجران دوباره به مناطق روستایی برگشته اند. البته در فرآیند مهاجرت 

معکوس مهاجران به عنوان صاحبان خانه های دوم و یا متقاضی خانه های دوم وارد این منطقه می شوند.

کوچکی و قطعه قطعه بودن اراضی است. بدلیل  کشاورزی  یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تغییرکاربری اراضی 
اقتصادی  توجیه  عدم  و  اندازه  از  ناشی  محدودیت های  با  موارد  اغلب  در  ع  مزار زراعی،  قطعات  کوچکی 
لحاظ،  همین  به  و  است  زمین  خردشدن  عامل  مهم ترین  ارث،  به  مربوط  قوانین  ما،  درکشور  است.  روبرو 
کوچکتر می شود و امکان  کوچک و  کشاورزی به دلیل وجود مقررات موصوف،  ساالنه میزان زیادی از اراضی 

مکانیزاسیون و فعالیت های فنی و علمی را غیرعملی می سازد.
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مروری بر پیشینه قوانین حفاظت از اراضی زراعی و باغی 
تبصره2  در  که  است   1340 مصوب  ارضی  اصالحات  قانون  باغ ها،  و  زراعی  اراضی  از  حفاظت  قانون  اولین 
گرفته  کید قرار  ع قانون اصالحات اراضی، مورد تا ماده19 آن، جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی موضو
که درآمد  است. در این قانون بیان شده هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید 

کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و تفکیک و فروش آن را می دهد. کشاورزی باشد وزارت  آن بیش از 

گسترش  قانون  پرداخته  باغی  و  زراعی  اراضی  حفاظت  ع  موضو به  ویژه ای  نگاه  با  که  قانونی  نخستین 
گردید. پس  کشاورزی وضع  که با انگیزه حفاظت زمین های  کشاورزی مصوب 1354/1/16 است  قطب های 
آذر  کشاورزی، مصوب 17  کشاورزی در قطب های  گسترش  قانون  از مواد  قانون اصالح بعضی  از آن الیحه 
به  اراضی  تفکیک  محدودیت  موصوف  قانون   3 ماده  موجب  به  که  گردید  تصویب  انقالب  شورای   1358
کمتر از10 هکتار، منحصرًا نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های  کمتر از 20 هکتار و باغات به 
کاربری اراضی زراعی و  کشاورزی اختصاص یافت )بهرامی،1330(. بعد از آن یعنی در سال 1374 قانون حفظ 
ج از محدوده  کاربری در خار باغ ها مصوب 1374/3/31 تصویب شد. به موجب ماده یک این قانون، تغییر 

ع اعالم شد.  قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنو

کاربری اراضی زراعی و باغی کاربری اراضی بر اساس قانون حفظ  مصادیق تغییر 
کاربری  ع ماده 10 قانون اصالح قانون حفظ  کاربری غیرمجاز موضو مطابق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر 
و  بنا  ایجاد  ماسه،  و  شن  افزایش  یا  برداشت  جمله:  از  اقداماتی   ،)85/8/1 )مصوب  باغ ها  و  زراعی  اراضی 
دیوارکشی  پی کنی،  گچ پزی،  و  آجر  کوره های  احداث  گودبرداری،  ک ریزی،  خا و  ک برداری  خا تأسیسات، 
اراضی، دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاه های موقت، 
پساب های  کردن  رها  صنعتی،  واحدهای  زباله های  دفن  راه،  و  جاده  احداث  آالچیق،  و  کانکس  استقرار 
انتقال  لوله گذاری، عبور شبکه های برق،  کارخانجات،   واحدهای صنعتی، فاضالب های شهری، ضایعات 
و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیرکشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه کنی 
کردن باغات به هر طریق،  مخلوط ریزی و شن ریزی،  احداث راه آهن و فرودگاه،  احداث پارك و  و خشک 
فضای سبز،  پیست های ورزشی،  استخرهای ذخیره آب غیرکشاورزی،  احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف، 
تبدیلی  صنایع  مشابه(  موارد  و  سنگ ریزی  جدول گذاری،  آسفالت کاری،  و  سنگفرش  )شامل  محوطه سازی 
عمومی،  خدمات  ح های  طر دستی،  صنایع  فوق الذکر،   4 تبصره  ع  موضو ح های  طر و  غذایی  و  تکمیلی  و 
ح های تملک دارای های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی )ملی- استانی( به عنوان مصادیق  طر

گردیده است. کاربری غیر مجاز تلقی  تغییر 
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تعاریف و مفاهیم
گونی از قبیل  کاربری دارای انواع گونا کاربری می گویند، که این  ع استفاده و بهره برداری از اراضی را  کاربری: نو
مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداری، خدمات شهری، پارکینگ، 

کشاورزی و باغ می باشد )رضوانی،1391(. خدمات عمومی، انبارداری، تجاری و صنعتی، حمل و نقل، 

کردن فضاهای سبز از حالت باغی و زراعی به  ج  از تبدیل، تخریب و خار کاربری اراضی عبارت است  تغییر 
کولوژیکی  گیاهی و توان ا که منجر به از بین رفتن خاك حاصلخیز، پوشش  فضاهای مسکونی، صنعتی و غیره 

گردد )امیرنژاد،1392(. که دارای آثار و تبعات منفی طبیعی، زیست محیطی و اقتصادی  آن شده بطوری 

کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان اهر  وضعیت تغییر 
کشت در ناحیه شمالی استان آذربایجان شرقی واقع شده است.  شهرستان اهر با 68000 هکتار اراضی قابل 
که از این مقدار  ساالنه 42000 هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت محصوالت مختلف زراعی قرار می گیرد، 

گندم )دیم و آبی( می باشد. کشت  34000 هکتار مربوط به 

کاربری یافته زراعی و باغی از سال 1390   براساس آمار اداره امور اراضی شهرستان اهر، مساحت اراضی تغییر 
کاربری های دارای  کاربری نموده اند بالغ بر 38 هکتار می باشد. تغییر  که با اخذ مجوز اقدام به تغییر  تا 1394 
کشاورزی و غیرکشاورزی می باشد. هم چنین در طی این مدت حدود 11  ح های  کاربری طر مجوز شامل تغییر 
کاربری یافته است. با توجه به شکل یک، مشاهده می گردد بیشترین مقدار  هکتار نیز بصورت غیرمجاز تغییر 
صدور مجوز مربوط به سال 1390و 1392و 1393می باشد. با بررسی لیست درخواست متقاضیان مجوز تغییر 
کاربری ها )بخصوص خانه باغ ها(  کثر درخواست تغییر  که ا ع، مشخص می شود  کاربری بر اساس محل وقو
کانال کشی  از روستاهای واقع در اراضی پایاب سد ستارخان اهر می باشد. در سال های اخیر و مخصوصًا بعد از 
این ناحیه  زراعی به مناطق تفریحی و باغی به طور قابل مالحظه ای در  اراضی  پایاب سد ستارخان، تغییر 
افزایش یافته است. سد ستارخان اهر واقع در غرب اهر حدود 12000 هکتار از اراضی پایین دست را پوشش 
که در حال حاضر 26 روستا واقع در پایاب این سد به صورت ثقلی و یا با استفاده از سیستم آبیاری  می دهد 

کشاورزی استفاده می نمایند.  تحت فشار از آب مهیا شده توسط این سد جهت مصارف 

کاربری های غیرمجاز  که تا قبل از سال 1391 آماری از تغییر  نکته قابل تامل دیگر در مورد شکل یک آن است 
که پس  گرفته است  انجام  بعد  به  از سال 1391  گزارشات  که مشخص می باشد ثبت  ندارد. بطوری  وجود 
امور  انجام  از بکارگیری بخش خصوصی، جهت  کاربری های غیرمجاز بعد  گردید، ثبت  از بررسی مشخص 

گرفته است. کاربری اراضی، انجام  گزارش تخلفات  دهگردشی، ثبت و ارایه 

که با افزایش میزان مساحت اراضی و درآمد تمایل کشاورزان پایاب  عبداللهی و همکاران )1394( نشان دادند 
کمتر می شود.   کاربری اراضی  سد ستارخان اهر برای تغییر 
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کاربری یافته بصورت مجاز و غیرمجاز شهرستان اهر از سال 1390 لغایت 1394)مترمربع( نمودار- مساحت اراضی تغییر 

نتایج و پیشنهادات
کرد: کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره  کاربری اراضی  براساس مطالب بیان شده از عمده ترین دالیل تغییر 

- افزایش جمعیت و توسعه شهرها 

کاربری یافته در مقایسه با ارزش  کشاورزی و باال بودن ارزش افزوده زمین تغییر  - اقتصادی نبودن فعالیت 
کشاورزی  افزوده محصوالت 

کشاورزی بدلیل وجود قوانین ارث  - خرد شدن اراضی 

گردشگری و خانه های ویالیی و درآمد ناشی از آن    - افزایش تقاضا برای 

کاربری های انجام یافته در سال های اخیر در نواحی مختلف شهرستان اهر، از جمله از بین  با توجه به تغییر 
در  ویالیی  خانه های  چ گونه  قار رشد  یا  و  شهر  محدوده  به  آن  الحاق  و  اهر  شهر  جنوبی  ناحیه  باغات  رفتن 
که یقینًا میزان آن بیش از آمارهای ارایه شده می باشد،  ناحیه عمرانی شمال و شرق و جنوب سد ستارخان 
به  جدید  کارشناسی  نیروهای  ورود  گردد.  اتخاذ  موجود  روند  از  جلوگیری  برای  اساسی  اقدامات  است  الزم 
کشاورزی  در بخش  دانش  بر مدیریت  مبتنی  که  ترویج  نوین  نظام  اجرای  و  کشاورزی  بدنه سازمان جهاد 
کشاورزان با استفاده از  گاهی جامعه  می باشد، ایجاب می کند با اتخاذ روش های پیشگیرانه از جمله افزایش آ
کشاورزان نمونه حافظ زمین  کالس های آموزشی، انجام بازدید، انتخاب و تشویق  روش های ترویجی مانند 
و .... مخاطرات از دست رفتن زمین های حاصلخیز کشاورزی و پیآمدهای زیست محیطی آن، آنان را از ادامه 

کاربری اراضی زراعی و باغی بازدارند. روند تخریب و تغییر 

کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد.  - اطالع از نسبت 
کاربری ها در گذر زمان می توان تغییرات آتی را پیش بینی نمود و اقدامات مقتضی را  با اطالع از نسبت تغییرات 
کاربری های  گزارشات بموقع از تغییر  انجام داد )فیضی زاده و حاج میررحیمی،1387(. در همین ارتباط ارائه 
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کارشناسان و ارجاع آن به مسئولین ذی ربط می تواند در ساماندهی به وضع  گرفته در پهنه هر یک از  صورت 
موجود و نیز مقابله با آن بسیار موثر باشد.

می شود  سطح،  واحد  در  تولید  راندمان  افزایش  به  منجر  که  دانش  مدیریت  اجرای  با  پهنه  کارشناسان   -
کشاورزان به تبدیل اراضی خود به سکونت گاه های ویالیی بکاهند. می توانند از تمایل 

کاربری اراضی و زمین خواری بشمار می آید با ترغیب  - چون خرد شدن اراضی به عنوان عامل زمینه ساز تغییر 
کرد.  کاربری اراضی جلوگیری  کشاورزان به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی می توان از تغییر 

ح می گردد: ح زیر مطر همچنین در همین رابطه پیشنهاداتی بشر

کشاورزی )قانون ارث و ...( - تدوین قوانین مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی 

- ایجاد یک پایگاه اطالعات جغرافیایی در زمینه اراضی کشاورزی در سطح سازمان جهاد کشاورزی که با استفاده 
کاربری های اراضی کشاورزی را پایش نماید  از فن آوری های جدید و استفاده از داده های ماهواره ای تغییرات 

کشاورزی گسترش جغرافیایی تغییر بی رویه اراضی  -  بررسی و شناخت علل، روند و 

کشور به منظور جانمایی و مکان یابی بهینه شهرها و شهرک ها و  کاربری اراضی  کشناسی و  - تهیه نقشه خا
کشاورزی کم بازده  واحدهای صنعتی و هدایت جهات توسعه شهرها به سوی اراضی 

کشاورزی از طریق رسانه های عمومی و سایر طرق  کردن افکار عمومی در مورد تبعات تبدیل اراضی  - روشن 
مناسب.
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کشت   دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با تغییر الگوی 
کوتاه به درختان پا

کشاورزی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
مریم امری

کشاورزی سهند شهرستان مراغه مرکز جهاد 
چکیده

گام نخست است. در بخش  اهداف اقتصاد مقاومتی شامل حل بحران هاى مزمن و ریشه دار اقتصادى در 
کشاورزی عدم بهره وری عوامل تولید، موانع جدی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. 
کشاورزی ازجمله سیب، توجه به  با توجه به موقعیت شهرستان مراغه ازلحاظ جغرافیایی و تولید محصوالت 
بیشترین تولید سیب در واحد سطح می تواند ما را در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی سوق دهد. با توجه به 
کاهش تولید اقتصادی سیب بعد  این که بیشتر باغات روستاهای پهنه بندی درجه سه می باشد؛ لذا به دلیل 

از سی سال، جایگزینی این باغات با باغات مالینگ توصیه می شود.

کلیدی: اقتصاد مقاومتی، سیب مالینگ کلمات 

مقدمه
در حال حاضر اقتصاد مهمترین چالش جمهوری اسالمی ایران هست. همین  امر موجب می شود تا دشمن از این 
گذر گاه برای رسیدن به اهداف خود که همان بازگشت به زمان سلطه است، بهره ببرد. از طرفی اقتصاد کشوری 
اقتصاد  است،  تضاد  در  دنیا  روز  ابرقدرت های  منافع  با  جهان بینی  این  و  است  خاصی  جهان بینی  دارای  که 
که دشمنی با چنین کشوری پایدار بوده و در هر دوره ای به شکلی بروز می کند. لذا بایستی  خاصی خواهد بود؛ چرا
اقتصادی متناسب با شرایط داشته باشد که از آن به »»اقتصاد مقاومتی«« تعبیر می شود. اقتصاد مقاومتی در ُبعد 
که  کشور در نیل به شاخص های رفاه اجتماعی مبتنی بر اقتصاد اسالمی است  ملی، به معنای توانایی اقتصاد 
کار و سرمایه ایرانی محقق می شود. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هر چه بیشتر به  با حمایت از تولید ملی و 
کرد. باید توجه  کشور به این منابع حرکت  کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد  سمت محدود 
داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایط وجود جنگ اقتصادی و جنگ نرم دشمن بیشتر معنا پیدا می کند. اقتصاد 
ح شد و پس از بحث و  مقاومتی، مفهومی است که برای اولین بار در سال 1389 از سوی رهبر معظم انقالب مطر

تبادل نظر درباره آن در بهمن ماه 1392 سیاست ها ی کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و ابالغ گردید. 

نمونه  های جهانی
   چین تا پایان دهه 1960  ازجمله کشورهاى فقیر جهان به شمار می رفت اما این کشور با پیروى از سیاست هاى 
کند. سران چینی  کسب  کشورهاى پیشرفته و صنعتی جهان  اقتصادى موفق توانست جایگاه باالیی در میان 
گرفتند، به این نتیجه رسیدند رشد چین مستلزم  که از سال 1978 قدرت را در دست  به رهبرى دنگ شیائو 
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اقتصاد جهان  آینده به اوج قله  یا طی دو دهه  کشور چین در دهه فعلی و  کشور است.  اقتصادى این  رشد 
کیفیت پایین اما قیمت ارزان  کاالهای ژاپنی به  کرده است.در سال های اولیه پس از استقالل ژاپن،  صعود 
مشهور بودند. اما ژاپنی ها نمی توانستند این نگاه را به محصوالت خود تحمل کنند. از طرف دیگر افزایش رشد 
کاهش ضایعات تولید  تولیدات، رقابت را درصحنه جهانی شدت بخشیده بود. لذا تمام هم وغم ژاپنی ها بر 
که مطابق  کاالهایی  کیفیت برپا شد. فقط  کلی  کنترل  گرفت، نظام درست سروقت و نظام  در حد صفر قرار 
بر اساس"تحقق  از این زمان، ارزش گذاری توانایی شرکت ها،  با استانداردها بودند اجازه صدور می یافتند و 
کیفیت" انجام می شد. این کشور پس از استقالل توانست به سرعت خود را به یک ابرقدرت اقتصادی  بهترین 
که قسمت اعظمی از آن به  کند، در سال 1980 بیش از80 درصد از رشد ژاپن ناشی از رشد صادرات بود  بدل 
کاالی آمریکایی تشویق  آمریکا صورت می گرفت. فشارهای آمریکا دولت ژاپن را واداشت تا مردم را به طرف 
کاالهای آمریکایی ارزان تر تمام شوند. اما ژاپنی ها با زیرکی تمام  کاهش دهد، تا  کند و ارزش دالر را در برابر ین 
کردند. در یک  کرده و برخی مستغالت استراتژیک آمریکا را خریداری  کاالهای آمریکایی استفاده  از ارزان شدن 
کلی، اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران کننده ای شد. اما پس ازآن، ضمن پرداخت  نگاه 
غرامت، با محور قراردادن تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال 1986 ازنظر میزان تولید 

کشوری سرمایه داری، به رتبه دوم دست یافت. ناخالص ملی )GNP( پس از آمریکا، به عنوان 

کردن واردات، پس از مدتی سمت گیری صادرات را هم مدنظر قرارداد. به همین     برزیل عالوه بر محدود 
کشور برزیل  کشور هستیم. رابطۀ مبادله  خ رابطۀ مبادلۀ این  علت در دوره های پس از1950 شاهد افزایش نر
این  که  رسید   118/2 به   160/6 از  و  کاهش یافته  گذشته  سال   30 نسبت  به  سال های1931-51  طول  در 
کاهش ارزش  کشور در طول دورۀ جایگزینی واردات است. برزیل با  کاهش حجم تجاری این  نشان دهندۀ 
پول ملی، نظارت های ارزی و حمایت های تعرفه    ای را افزایش داد. این کشور با به تعلیق درآوردن بدهی های 

کاهش ارزش اسمی این بدهی ها شد. خود به مدت چند سال، منجر به 

که از 1969 آغاز و در 1976 پایان یافت، منجر به یک رشد خارق العاده و  موج سوم صنعتی شدن برزیل هم 
کاالهای  کردن  گرچه منشأ استراتژی صنعتی شدن جایگزین  که به »معجزۀ برزیلی« شهرت یافت. ا سریع شـد 
از یکپارچگی مطلوبی برخوردار است.با شدت  که  کرده  مصرفی بود، اما برزیل بخش صنعتی متوازنی ایجاد 
کره، سوریه و چین  کشور با دولت های ایران، روسیه،  گرفتن تحریم های آمریکا از سال 2011 علیه ونزوئال، این 
که  کشورها سعی بر این داشت  کرد و از راه فروش محموله های نفتی به این  روابط تجاری روابط خود را برقرار 
بتواند با تحریم ها مقابله کند. در سال 2013 آمریکا تحریم ها را بر ونزوئال بیشتر کرد و مبادالت سالح را نیز بر ونزوئال 
ممنوع کرد. در سال 2008 نیز ایاالت متحده دارایی  های بانک بین المللی دسالورو ضبط کرد و ونزوئال را از هرگونه 
که تمام مبادالت  کرد  کرد. بر این اساس ونزوئال اقدام به تأسیس بانک  مبادله با شرکت های آمریکایی تحریم 
میان ایران و ونزوئال  FBVIاز طریق این بانک انجام می شد و نیز روابط تجاری خود را با این کشور گسترش داد 

و بانک های ایران می توانستند از طریق مؤسسات مالی ونزوئال فعالیت های خود را تسهیل نمایند. 
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شاخص های مهم در تشخیص اقتصاد مقاومتی
الف- شاخص اصلی، رشد اقتصادی 

تعیین شده در  به میزان  کشور  با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب  زمینه  این  آنچه در 
که اعالم شده است؛ یعنی حداقل رشد هشت درصدی.  برنامه پنجم است 

ب- افزایش بهره وری، عامل رسیدن به هدف 
بیشتر  بسیار  ارزش افزوده  و  تولید  به  می توان  سرمایه گذاری  افزایی  بدون  اقتصاد  در  بهره وری  افزایش  با 
که شاخص بهره وری آن به صورت سنتی پایین است بسیار حائز اهمیت  کشوری  دست یافت و این مسئله در 
ارتباط  در  بهره وری  زیرا  است ؛  مردم  آموزش  به ضرورت  توجه  بهره وری  سهم  افزایش  در  مهم  نکته  است. 
خ بیکاری یکی از شاخص های نشان دهنده میزان رونق  تنگاتنگ با مفهوم منابع انسانی است. شاخص نر
کاهشی خواهد  که در یک اقتصاد پویا و رو به رشد این شاخص روند  کشور است و طبیعی است  اقتصادی در 

کار الزم خواهد بود. گسترش تولید تعداد بیشتری از مشاغل و نیروی  داشت؛ زیرا در پی رونق اقتصادی و 

گسترش فعالیت بخش خصوصی ت- 
که حجم تصدی بخش دولتی در اقتصاد زیاد است، برای حرکت به این سمت، بخش خصوصی  کشوری  در 

کنار رقیبی چون دولت را داشته باشد. که توان رقابت و حضور در  کمک و حمایت هایی است  نیازمند 

ث- تشکیل سرمایه های بزرگ  
یکی از شاخص های اصلی در اقتصادهای بزرگ و رو به رشد جهان تشکیل سرمایه های بزرگ است این الزامًا به 
معنی وجود ابر سرمایه داران و شکاف های عظیم طبقاتی نیست بلکه این سرمایه های بزرگ و مجموعه های 

کوچک حاصل شود. گرد هم آمدن تعداد بسیار زیادی سرمایه های  قدرتمند اقتصادی می تواند از 

ج- استفاده بهینه از منابع یا صرفه جویی در مواد اساسی
گر دولت به توفیق الهی بتواند شیوه های آبیاری  کشاورزی استفاده می شود. ا کشور در  نود درصد آب مصرفی 
غیر  بخش  در  آب  بهره برداری  امکانات  شود،  کم  درصد  ده  درصد،  نود  این  از  گر  ا کند،  اصالح  را  کشاورزی 

که این خود حائز اهمیت است )از بیانات مقام معظم رهبری(. کشاورزی دو برابر می شود 

چ- مشارکت مستقیم مردم    
مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد الزم است. این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطالعات الزم است 

که این ها را باید مسئولین در اختیار مردم بگذارند.

کشاورزی در اقتصاد مقاومتی نقش تولیدات 
که تأمین کننده حدود یک سوم اشتغال،  کشور است  کشاورزی یکی از تواناترین بخش های اقتصادی  بخش 
بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی کشور، نیمی از صادرات غیرنفتی، نه دهم نیاز 4 میلیون خانوار و یک پنجم 
کاهش مشکالت آن ازجمله نکاتی  کشور است. لذا توجه به این بخش و تالش جهت  تولید ناخالص داخلی 
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کشاورزی  بخش  اهمیت   .)1389 )مهدویان  باشند  داشته  را  الزم  توجه  بایستی  مردم  و  مسئوالن  که  است 
کشاورزی به عنوان اولین  که  کشور چه ثروتمند و چه فقیر بیانگر این واقعیت است  در توسعه اقتصادی هر 
بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه جانبه 
کشاورزی را مادر تمام فعالیت ها و صنایع موردنیاز  کوتاه،  کشورها نقش مهمی را ایفا می کند. در یک جمله 
گفته شده می شود، حدود 9 تا 15 درصد تولید  که شامل موارد  کشاورزی در ایران  ملت ها دانسته اند.بخش 
کشور ایران به عنوان یک  ناخالص داخلی اقتصاد را به  خود اختصاص داده است. از طرفی، به  دلیل آن که 
کشاورزی مغفول مانده است. اما در چند سال  کشور نفتی شناخته می شود و به  دلیل اتکای به نفت، بخش 
به  دست یابی  و  کشور  اقتصادی  مخاطرات  کاهش  برای  استراتژی هایی  تحریم ها،  یافتن  شدت  با  و  اخیر 
اقتصاد  را می توان به صورت خالصه در زیر عنوان  پایدار در پیش گرفته شده است. این استراتژی ها  توسعه 
که در شرایط تحریم و فشار  که تعریف اقتصاد مقاومتی بر این مبنا استوار است  کرد. چرا مقاومتی دسته بندی 
کم  کردن بخش های با ریسک  خارجی، اقتصاد توانایی شکوفایی را داشته باشد. با این تعریف، جایگزین 

کشاورزی با بخش پر ریسک نفت، یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است )صفدری 1393(.  مانند بخش 

ک و آب و غذا باید در چارچوب توسعه پایدار     بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با منابع طبیعی مانند خا
کشاورزی توانایی توجه به عنوان موتور محرکه  گیرد. ایران سرزمین پهناور و چهارفصلی است؛ لذا بخش  قرار 
رشد کشور را داراست. البته نباید غافل شد که رشد و توسعه بخش کشاورزی در کنار رشد و توسعه سایر بخش ها 
معنا می یابد. به عبارتی باید در کشور توسعه متوازن برقرار کرد تا بخش کشاورزی نیز از مزایای این توسعه متوازن 
کشاورزی به عنوان تبدیل شدن به موتور محرکه رشد  برخوردار شود. با این که ظرفیت بسیار باالیی در بخش 
کشاورزی شاهد نبوده ایم. شاهد  کنون متأسفانه رشد و توسعه مطلوبی در بخش  اقتصادی وجود دارد؛ اما تا
کشاورزی  کشور در بخش  که با توجه به وفور منابع  کشور است  کشاورزی از اقتصاد  این مدعا، سهم 15 درصدی 
بسیار ناچیز است. در حال حاضر یکی از علل عدم سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی، صرفه اقتصادی کمتر 
که از علل مهم آن، فقدان طرحی جامع برای توزیع، انبار،  در مقایسه با بخش خدمات و دیگر بخش هاست 
بسته بندی و تبدیل محصوالت و تولیدات بخش کشاورزی است. این مسئله با توجه به این که ورود محصوالت 
کشاورزی در زمان مشخصی است و به نوعی عدم تناسب عرضه و تقاضا را در بازار این محصوالت شاهد هستیم، 
گری و واسطه گری در بازار این محصوالت را به دنبال دارد که درنهایت سود  زمینه کاهش قیمت، گسترش سودا

آن را دالالن خواهند برد و خسارت آن به تولید کنندگان بخش کشاورزی برمی گردد. 

کاهش است. قیمت تمام شده رو به افزایش و مصرف  کشاورزی رو به افزایش و بهره وری رو به  ک در     استهال
یا  کاهش تولید در واحد آب  اثر  از حّد مواد غذایی در  گرانی بیش  از طرفی  کاهش است.  مواد غذایی رو به 
کشاورزی یکی از مؤثرترین استراتژی های  زمین، جامعه را با سوءتغذیه مواجه نموده است. سرمایه گذاری در 
کشاورزان باید در هر استراتژی جهت افزایش سرمایه گذاری  گرسنگی و بهبود توسعه پایدار است.  کاهش فقر و 
که بخش دولتی محیط مناسبی برای سرمایه گذاری  در این بخش نقش اصلی را داشته باشند. اما تا آن زمان 

کرد )داداش پور 1391(. کفایت سرمایه گذاری نخواهند  کشاورزی نپرورد، آن ها به قدر 
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کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی جایگاه ترویج 
کثر  که مورداستفاده ا    ترویج در کشاورزی یکی از مظاهر رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگ تولیدی جامعه است 
گاهی عمومی  ممالک جهان قرارگرفته و در مسیر پیشرفت  های فرهنگی و معنوی جامعه و ارتقای سطح دانش و آ
پزشکی،  اقتصاد،   )  ... و  تأسیسات  آب رسانی،  ماشین  آالت،   ، )برق  فنی  امور  ازجمله  مختلف  های  درزمینهٔ 
تجربه های  است.  برداشته شده  دنیا  نقاط  کثر  ا در  بلندی  گام  های  دیگر  زمینه  های  از  بسیاری  و  خانه  داری 
کشاورزی در روستاها  کشاورزی پشتوانه و محرک توسعه روستایی است؛ زیرا  که  به دست آمده نشان می دهد 
کشاورزی به عنوان وسیله افزایش توانایی  های انسان نقش  منبع اشتغال و منشأ تولید و درآمد است و ترویج 
کشاورزان  کشاورزی ایفا می  کند. با توجه به این نکات اهمیت ترویج در افزایش درآمد  بسیار مهمی در توسعه 
کشاورزان، موازنه نابرابر موجود  کشاورزی و افزایش درآمد  آشکار می شود. ترویج می تواند بارونق بخشیدن به 
کاهش دهد. در ایجاد جامعه پویا و سعادتمند روستایی کمک مؤثری بنماید. در چنین  بین شهرها و روستاها را 
که مردم در رفاه و آسایش و سعادت به سر می برند، به تحقیق در آن جامعه شرایط اساسی برای  جامعه  ای 
کل جامعه  رشد متعادل شهرها و روستاها به وجود آمده و نتیجه آن ایجاد و دوام ثبات سیاسی و اجتماعی 
خواهد بود. برنامه  های آموزش و ترویج کشاورزی و تعلیم مهارت  های مناسب به روستاییان درصورتی که منطبق 
کلیدی توسعه روستایی به  ح و به مورداجرا درآید، از عوامل  با احتیاجات و شرایط ویژه روستا و روستائیان طر
شمار می آید. همچنین ایجاد برنامه  های یادشده تأثیر مهمی در مراحل سه مشکل اصلی و متداول در مناطق 
روستایی جهان سوم دارد. این سه مشکل عبارت اند از: ضعف و کمبود تولید، نابرابری در توزیع درآمدها و شرکت 
کلیدی در توسعه و عمران روستایی انسان است و انسان  کارهای عمرانی، به طور خالصه محور  نکردن مردم در 
کنترل خود درآورد  به وسیله آموزش دانا می  شود و می  تواند محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به 
و درنتیجه از منابع به دست آمده، بهره  برداری و استفاده مناسب و صحیح نماید. باور ما این است که روستا باید 
گردیده  کشورها مشخص  کلیه  ی  به توسعه برسد و راه توسعه انسانی است و آن هم درگرو آموزش می باشد. در 
کتور در فرآیند توسعه است و در این راستا سازمان های ترویج که دارای بیشترین  که عامل انسانی اساسی  ترین فا
کرده اند. صرف نظر از ماهیت استراتژی  گذشته درک بهتری از مسائل پیدا وظیفه آموزشی هستند، نسبت به 
کلی وجود دارد، دال بر این که ترویج  کشورهای مختلف جهان اتخاذ می گردد، امروزه یک توافق  که در  توسعه 
کشورهای درحال توسعه می باشد. ترویج یک ابزار  کشاورزی  کشاورزی دارای نقش و جایگاهی مهم در بهبود 
انعطاف  پذیر است که می تواند خود را با شرایط مختلف تطبیق دهد. این وسیله بهتر از ابزارهای دولتی می تواند 
کشاورزان را به عهده  کشاورزان مؤثر واقع شود. خدمات ترویج تا حّد امکان وظیفه تماس مستقیم با توده  بین 
دارد. گاهی این گونه خدمات تنها روش تماس بین سازمان های دولتی و روستائیان می باشد. وظیفه دیگر ترویج 
ابزار  کاهش نابرابری های منطقه  ای و اجتماعی است. ترویج می  تواند به عنوان یک  این امر تالش در جهت 
کشاورزان و ایجاد عالقه و انگیزش بین  در روستاهای توسعه نیافته عمل نماید. وظیفه ترویج یاری رساندن به 
آن ها و توانمندسازی آن ها به منظور فراهم آوردن زندگی بهتر برای خود، خانواده و جامعه آنان است )رضوانی  فر 
و  توانمندی  تقویت  ترویج،  احیای  زمان  بلکه  نیست  ترویج  اهمیت  و  حقانیت  اثبات  زمان  دیگر   .)1379
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ظرفیت  های عناصر آن است. 

   از ابتدای سال 93 و با پیشنهاد جناب آقای مهندس مهری ریاست محترم سازمان، قرار شد پهنه   بندی 
ح  عرصه  های تولیدی استان و سپردن امورات آن به یک نفر کارشناس موردبررسی و مطالعه قرار گیرد. این طر
طی جلسات متعددی، نهائی و قبل از شروع به کارگیری نیروهای جدید پهنه  بندی، روستاها به طور آزمایشی 
کامل رسیده و از پیشنهاد ها تکمیلی  در سطح استان آغاز شد. از اول سال 94 عماًل پهنه بندی به مرحله اجرای 
با دستور وزیر  کشاورزی  نیز استفاده عملیاتی شده و سپس در قالب نظام نوین ترویج  کز  شهرستان ها و مرا

کشور به صورت پایلوت اجرایی شد. کشاورزی در چهار استان  محترم جهاد 

موقعیت شهرستان مراغه
   شهرستان مراغه با وسعت 2186 کیلومترمربع )4/8 درصد مساحت استان( در 130 کیلومتری تبریز واقع شده 
)شامل  مرکزی  نام های  به  بخش  دو  دارای  مراغه  ویژه  شهرستان  کشوری  تقسیمات  آخرین  طبق  است. 
شرقی،  سراجوی  دهستان های  )شامل  سراجو  و  شمالی(  سراجوی  و  غربی  سراجوی  قره ناز،  دهستان های 

سراجوی جنوبی و قوری چای غربی(، دونقطه شهری به نام های مراغه و خداجو و 178 آبادی می باشد.

اقلیم و آب وهوا
که شامل دامنه های جنوبی ارتفاعات     شهرستان مراغه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است. بخش شمالی 
بوده و بخش مرکزی و جنوبی شهرستان، به صورت دشت  ناهموار  و  کوهستانی  سهند می باشد، به صورت 
که  می شود  محسوب  شهرستان  توپوگرافیك  عوارض  مهم ترین  از  سهند  کوهستانی  توده  می باشد.  جلگه  و 
کوهستان پیکربندی بخش عمده ای از شهرستان را تشکیل می دهد. سه رودخانه  دامنه های جنوبی این 
می باشند.  شهرستان  کشاورزی  آب  تأمین کننده  مهم  رودخانه های  از  صوفی چای  مردق چای،  لیالن چای، 

هوای بخش سراجو به طورکلی معتدل و در سایر بخش ها در قسمتی سرد و در قسمتی معتدل می باشد.

وضعیت اقتصادی
کشاورزی و دامی استوار است و سایر فعالیت های     فعالیت غالب صنعتی در این شهرستان بر صنایع تبدیلی 
کشاورزی و دامی، رتبه اول تولید عسل در  کمتری در اقتصاد شهرستان دارند. وجود تولیدات  صنعتی اهمیت 
کشاورزی  استان، شبکه حمل ونقل ریلی، هوایی و زمینی، رشد بازرگانی خارجی با محوریت صدور محصوالت 
)خشکبار( را فراهم آورده است؛ به طوری که 54 درصد انواع خشکبار استان از این شهرستان صادر می  شود. 
سرمایه گذاری  و  می باشد  کشاورزی  بخش  در  شهرستان  این  سرمایه گذاری  اولویت  فوق  موارد  به  توجه  با 
گردشگری و صنعت و معدن در اولویت های بعدی و در راستای حمایت از بخش  در بخش های خدماتی، 
از  است.  واقع شده  مراغه  شهرستان  کیلومتری   12 در  سهند  کشاورزی  جهاد  می گیرند.مرکز  قرار  کشاورزی 
خلیفه  روستای   4 میان  این  از  که  است.  داده شده  تخصیص  مرکز  این  به  روستا   38 پهنه بندی  تقسیمات 

کهجوق، مغانجیق و داش  آتان به این جانب اختصاص یافته است.  کندی، 
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پهنه بندی
گر بخواهیم  ح پهنه بندی ایجاد شد و ا کامل شبکه ترویج در روستاهای استان، طر    به دلیل عدم پوشش 
باید در روستاها حضور فعال داشته باشیم. نظام نوین  کنیم  را پیدا  کنیم و راهکارها  را حفظ  وضع موجود 
کز دهستان، پهنه بندی عرصه های تولیدی و مدیریت  کشاورزی بر سه اصل تجهیز و ساماندهی مرا ترویج 
بازنشر  و  جدید  تجربه های  کسب  نوین،  علوم  از  گاهی  آ و  است.  دانش افزایی  استوار  اطالعات  و  دانش 
کشاورزی و اقتصاد مقاومتی است.  آموزه های علمی سه شاخص اصلی در تحقق نقش نظام نوین ترویج در 
کامل  ح در دوره های آموزشی ویژه ای شرکت نموده و با آمادگی  کارشناسان به کارگیری شده در این طر تمام 

ح همکاری می کنند.  در این طر

حوزه  در  آن ها  فعالیت های  و  بهره برداراَن  اطالعات  ثبت  کشاورزی  داده های  صحیح  مدیریت  جهت     
انجام گرفته  ترویج  نوین  نظام  شدن  اجرایی  راستای  در  مروجان  توسط  و....،  دام  امور  و  باغبانی  زراعت، 
کنیم باید بتوانیم تجربیات و دانش های خود  کشاورزی را نوین  گر می  خواهیم نظام ترویجی جهاد  است. ا
کیفی محصوالت  کّمی و  کشاورزی در افزایش  کشاورزان انتقال دهیم. دانش آموختگان  را به تولید کنندگان و 
نقش  لحاظ  به  کشاورزی  پهنه بندی  مروجان  بازوهای  راستا  این  در  کنند.  ایفا  تعیین کننده ای  نقش  باید 
کارشناسان پهنه بندی  اساسی شان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از اهمیت بیشتری برخوردارند. 
کشاورزی )کاشت ، داشت، و برداشت( در  با حضور در روستاها و آموزش های به موقع و متناسب با عملیات 
گامی در جهت تأمین امنیت غذایی و اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی بردارند  عرصه میدانی توانستند 

کنند.  گوشه ای از رضایت خاطر رهبر معظم انقالب را جلب  و امید است 

کار باالتر از همه امور است، داشته ها و پتانسیل های موجود ما در وهله اول  کار، پشتکار و جدیت در  ایمان به 
کارشناسان میسر بوده و  کارشناسان و نیروی انسانی می باشد و ضریب نفوذ دانش جدید به روستاها توسط 
کنیم، چون مشارکت جوامع محلی  باید شورای روستا، خانه بهداشت و کشاورزان پیشرو را به مشارکت دعوت 

در اجرای برنامه های پهنه بندی نقش بسزایی دارد )مهری 1395(. 

روستاهای پهنه  بندی
ع اراضی باغی روستاهای پهنه بندی  کل بهره بردار در این پهنه 2562 نفر می باشد )شکل 1(. مجمو    تعداد 
کشت درخت سیب می  باشد )شکل 2(. 500 هکتار از این  ع، 770 هکتار زیر  که از این مجمو 960 هکتار است 
اراضی، باغات درجه سه می باشد. نگهداری درخت سیب بعد از سی سال به دلیل مصرف باالی آب و نهاده  ها 
کاهش عملکرد از طرف دیگر، صرفه اقتصادی ندارد. با بررسی هشت ساله ثبت بارندگی مرکز  ازیک طرف و 
جهاد کشاورزی سهند )شکل 3(، میانگین بارندگی منطقه 258 میلی متر مکعب می  باشد. با توجه به تغییرات 
نیاز به تولید بیشتر در  کاهش آب های زیر زمینی،  بارندگی در سنوات اخیر و همچنین  کاهش  جّوی زمین، 
واحد سطح و حفظ پایداری عملکرد، داریم. لذا جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، طی یک برنامه 10 

کوتاه( پیشنهاد می شود.  ساله جایگزینی باغات درجه سه به باغات مالینگ )پا



68

گونه  ها در داخل آن مشکل می  باشد. نخستین یادداشت  ع است و شناسایی     جنس Malus، یک جنس متنو
کوتاه سیب، به سه قرن قبل از میالد، به دو نفر از دانشجویان ارسطو در یونان نسبت داده  در مورد درختان پا
می  شود. در سراسر دنیا بیشترین و معمول ترین پایه مورداستفاده برای درختان سیب پایه های بذری هستند. 
درختان سیب بر روی این پایه های بذری تقریبًا از یکنواختی ثابت با ویژگی  های سازگاری خوب برخوردارند و 

درصد باالی درختان قابل فروش را به خود اختصاص داده اند )روی سی رم و همکاران 1375(.

کاشته می  شود، درحالی که این میزان برای درختان سیب     به روش سنتی در هکتار 278 اصله درخت سیب 
کود، هر دو، تقریبًا به یک میزان هستند. سال  مالینگ حدود 2500 اصله درخت است. ازلحاظ  هزینه مصرف 
بارآوری اقتصادی سیب سنتی 10 سال و سیب مالینگ 5 سال است. میزان عملکرد در سال بارآوری در روش 
سنتی حدود 30 تن و در روش مالینگ حـدود 60 تن برآورد می  شود )شکل4(؛ پس به طور خالصـه مـزایـای 

ح ذیل می باشد: سـیـب مالینگ به شر

-صرفه  جویی در مصرف آب: مصرف ساالنه آب در سیب مالینگ 9000 مترمکعب و سیب سنتی 18000 متر 
است.

کرد. کوتاه میزان محصول بیشتری می  توان برداشت  ک: از یک هکتار زمین در باغ پا -صرفه  جویی در خا

کود مصرفی با روش سیستم آب رسانی استفاده می  شود. کود: معمواًل  - صرفه  جویی در 

- زمان: سال باردهی سیب مالینگ سال دوم می  باشد درحالی که در روش فعلی در سال 5 بار می دهد.

- بازارپسندی: به دلیل رنگ و اندازه یکنواخت، بازارپسندی بیشتری دارد.

کافی برای عملیات داشت و برداشت به صورت مکانیزه وجود دارد. کشاورزی: فضای  - عملیات آسان 

- جایگزینی: در سال پانزدهم اصالح و جایگزین می  شود.  
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کوتاه مقایسه سیب سنتی با سیب  های پایه 

 تعداد درخت در
هکتار

 مصرف
 ساالنه آب
 به ازای هر

هکتار سیب

 میزانسال بارآوری
 عملکرد در
سال دهم

برداشتیکنواختی

 سیب
سنتی

27818000 
مترمکعب

سختکم30 تن10

 سیب
مالینگ

25009000 
مترمکعب

راحت  ترزیاد60 تن5

منابع
تبیین  و  بررسی  ملی  همایش  مقاومتی،  اقتصاد  در  کشاورزی  نقش  بررسی   ،1391 کبر،  علی ا پور،  داداش   -

گیالن اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه 

کشاورزی - رضوانی فر، جزوه آشنایی با برنامه ریزی آموزشی و ترویجی – تاریخ چاپ: 1379، دانشکده 

ج کر کشاورزی،  - روی سی رم و همکاران، ترجمه رادنیا، ح. 1375، پایه  های درختان میوه، نشر آموزش 

کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت کریم، م.ح. و صفدری، م و امجدی پور، م. 1393، توسعه   -

- مهدویان, فاطمه، 1389، نقش کشاورزی در توسعه روستایی، دومین همایش علمی سرتاسری دانشجویی 
جغرافیا، دانشگاه تهران

خ  کشاورزی آذربایجان شرقی، نامه شماره 95181377768/10 ، مور کریم، 1395، سازمان جهاد  - مهری، 
95/3/11
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 بررسی اثرات و نقش مروجان زن در مشارکت زنان روستایی 
کشاورزی حومه شرق( و عشایر )مطالعه موردی مرکز جهاد 

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و عشایری( )محور: پهنه 

حبیبه ایاغ
کشاورزی شهرستان اهر کارشناس مسئول پهنه مرکز جهادکشاورزی حومه شرق - مدیریت جهاد 

چکیده
کاستی های  گرفتار معضالت و  کشورهای درحال توسعه  از آنجایی که زنان روستایی در جامعه ما و بسیاری از 
فراوان هستند، پرداختن به نقش آنان در فرآیند توسعه روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه 
معتقد باشیم زنان روستایی در جامعه روستایی، نظام تولید و بازخور مسائل فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثر و 
تعیین کننده ای ایفا می نمایند،. به همین نسبت ضروری است در آموزش های متناسب با فعالیت در ابعاد و 
عرصه های مختلف زندگی جهت ارتقاء بینش، دانش و نگرش آنان اهتمامی خاص داشت. به همین دلیل 
بعد از اجرایی شدن دستورالعمل پهنه بندی توجه ویژه ای به نقش زنان روستایی شد و با انتخاب مددکاران 
و تسهیلگران زن با حضور هم زمان مروجین زن تحول شگرفی در توجه به زنان روستایی و عشایری شکل 
کشاورزی حومه شرق می توان مشاهده  که نمونه عینی آن را در منطقه موردمطالعه یعنی مرکز جهاد  گرفت 

گشت. که با انتخاب و حضور این افراد آموزش زنان متحول  نمود 

کشاورزی حومه شرق کلیدواژه ها: زنان روستایی و عشایر، مروجین زن، پهنه بندی، جهاد 

مقدمه
فرهنگی  و  اجتماعی  دالیل  به  بنا  که  هستند  روستایی  جامعه  در  موجود  گروه های  ازجمله  روستایی  زنان 
کمتر مورد توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران مسائل توسعه روستایی واقع شده اند .این مسئله درکشورهای 
کشور ما ایران از این نظر مستثنا نیست. با توجه به آنکه زنان نصف  درحال توسعه بیشتر قابل لمس است و 
که  جمعیت را شامل می شوند و در توسعه روستاها بیش از 50درصد فعالیت ها را به خود اختصاص داده اند 
از پایه های  کشاورزی یکی  که  از آنجا از همه به چشم می خورد و  کشاورزی بیش  در این میان فعالیت های 
اصلی اقتصاد می باشد نقش زنان در توسعه روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، بنابراین اجرای 
گرفتن از زنان مروج امری منطقی و الزامی به نظر  گاهی زنان، ازجمله بهره  برنامه هایی برای افزایش سطح آ
کالبد  به  هم  این  که  گرفته اند  بهره  مرد  مروجان  برنامه  از  روستایی  زنان  5درصد  تنها  کنون  تا زیرا  می رسد 
به  روستایی  مردان  دوشادوش  زنان  کنون،  تا آدم  خلقت  اوایل  همان  برمی گردد.از  روستا  اجتماعی  خاص 
فعالیت پرداخته و در توسعه روستایی از مردان هم جلو زده اند زیرا عالوه بر شغل اصلی شان )تربیت فرزندان 
که آمارهای رسمی و غیررسمی داللت  کرده اند  کشاورزی هم به مانند مردان ایفای نقش  و خانه داری ( در امر 

ع دارند. بر این موضو
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آموزش زنان روستایی
از مروج زن،  از چند طریق می توان بهره جست: آموزش توسط مروج مرد، استفاده  در آموزش زنان روستایی 
بهره گیری از مشارکت و مساعدت مددکاران ترویجی زن و استفاده از مأمورین زن سایر سازمان هایی که در سطح 
روستا فعالیت دارند. اما درهرحال روش مناسب باید با توجه به فرهنگ، آداب ورسوم و اعتقادات مردم روستایی 
کشور ماالوی برای آموزش زنان مورداستفاده قرار می گیرند عبارت اند از: تقاضا  که در  برگزیده شود. روش هایی 
از کشاورز مرد برای حضور همسر وی در زمان مالقات های مزرعه و مالقات در منزل، درخواست از رهبران محلی 
برای ابالغ زمان مالقات های عمومی به زنان منطقه، استفاده از نظرات رهبران محلی در مورد نیازهای آموزشی 
کانون های  و خدمات ترویجی برای کشاورزان زن، آموزش زنان با استفاده از روش های گروهی و تشکل زنان در 
کشاورز. استفاده از مروج زن، عالوه بر اینکه محیط مناسب و مطلوب تری را برای مشارکت زنان در امر  زنان 
که محدودیت های فرهنگی در ارتباط میان زن و مرد وجود دارد، بسیار  یادگیری فراهم می آورد، در جوامعی 
مفید می باشد. عالوه بر آن، زنان معمواًل در صحبت و مباحثه با مروجین زن راحت تر از مروجین مرد هستند. 
که بر اساس فرهنگ و مذهب، ورود مروج مرد به محل مسکونی روستاییان،  کستان  کشورهایی مانند پا در 
که  هنگامی که مرد در خانه نیست ممنوع می باشد، اقدام به استخدام مروج زن شده است. یکی از روش هایی 

می توان دراین ارتباط اعمال کرد، همانا استفاده و به کارگیری تلویزیون، ویدئو، رادیو و نشریات می باشد.

که در آن، از  کشاورزان زن، روشی است  از روش های مورداستفاده جهت رفع مشکل تماس مروجین مرد با 
همکاری مددکاران زن استفاده می شود. وظیفه مددکاران زن، ترتیب دادن مالقات های مستمر و رسمی بین 

کشاورز است. گروه زنان  مروج مرد و 

گسترش برنامه های آموزش زنان می باشد، سوادآموزی و تحصیل دختران و  که باعث تسریع و  از دیگر عواملی 
کردن آن باید  زنان روستایی می باشد. بی سوادی یکی از ریشه های عقب ماندگی جوامع بشری است و ریشه کن 
گاهی  کوشش جهت ارتقاء سطح آ کشاورزی و  گیرد. آموزش اصول فنی  در سرلوحه تمام برنامه های توسعه قرار 
کرده و مستمرًا  زنان باید از دبستان شروع و در سطوح مدارس راهنمایی و دبیرستان های روستایی ادامه پیدا
گشته و در مورد  گردد تا زنان آینده روستایی از اوان جوانی با پدیده های نوین آشنا  در زندگی روزمره آن ها اجرا 
مسائل کشاورزی و حل معضالت آن تفکر و اندیشه نماید. یکی از مشکالت آموزش زنان روستایی، حضور آن ها در 
ج از روستای محل سکونت آن ها می باشد. مشکل مذکور در کشور زامبیا با  کز آموزش کشاورزی خار کالس های مرا
که در روستاهای مختلف حضور پیدا می کند، رفع شده است. روش دیگر، استفاده  کز آموزش سیار  استفاده از مرا

از برنامه های تلویزیونی و خصوصًا فیلم های ویدئویی درکالس های آموزشی است.

کشاورزی حومه شرق آموزش زنان روستایی قبل و بعد از پهنه بندی در مرکز جهاد 
اجرای  از  بعد  مرکز  این  در  است.  واقع شده  اهر  شرق  کیلومتری   17 در  شرق  حومه  کشاورزی  جهاد  مرکز 
زنان در زمینه های بهداشت شیر، سبزی و صیفی، بهداشت  برای  آموزشی ترویجی  کالس های  پهنه بندی 
کمپوست از زباله های خانگی و خشک کردن   میوه جات و سبزیجات به تعداد 12 مورد 371  جایگاه دام، تهیه 
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گردیده است و همچنین در روستاهای تحت پوشش این مرکز تعداد 5 مددکار زن انتخاب شده  نفر روز برگزار 
است و در روستاهای باالی 50 خانوار 13 نفر به عنوان زن تسهیلگر انتخاب شده اند همچنین شناسایی زنان 
سرپرست خانوار و زنان بی سواد حوزه عمل مرکز از دیگر فعالیت های مروجین زن بعد از اجرای پهنه بندی 

ح پهنه بندی فعالیت های مشارکتی زنان قابل توجه نبود. که قبل از اجرای طر بوده است 

موانع فعالیت زنان در روستاهای تحت پوشش مرکز
موانع متعددی، در مسیر مشارکت و نقش آفرینی زنان وجود دارد که می توان آن را به عوامل ذیل تقسیم بندی 

نمود.

1ـ ازجمله عوامل، پایین بودن سطح سواد زنان روستایی است.
ج از خانه به دالیل مختلف ازجمله مهاجرت فصلی مردان  کار داخل و خار 2ـ حجم زیاد فعالیت زنان و افزایش 

کار زنان روستایی ) بچه داری، امور منزل، و... ( ع زیاد  و تنو
که زنان باوجود بر عهده  کاربردی آن ها سبب شده است  گاهی های علمی و  کم بودن اطالعات، دانش، آ 3ـ 
تعلیمات  و  آموزش ها  منابع  از  5درصد  توانسته اند  فقط  کشاورزی،  تولید  50درصد  متوسط  به طور  داشتن 

ترویجی را به خود اختصاص دهند.
4ـ سوءتغذیه و پایین بودن ضریب سالمت و بهداشت فردی.

زنان در  با حضور  یا همسر  پدر  و تعصبات خانوادگی به صورت موافقت نکردن  بافت مردساالری جامعه   -5
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به دالیل مختلف فرهنگی

6- باور و نگرش منفی نسبت به توانایی زنان و تبعیض های جنسیتی.
7- فقر اقتصادی خانواده

8-آداب و سنن غلط نظیر خرافات، تقدیرگرایی و...
9- دسترسی پایین زنان به اعتبارات و تسهیالت نهادها و عوامل تولید.

به  مشارکتی  برنامه های  و  اجتماعی  فعالیت های  جهت گیری  ترویجی،  خدمات  بودن  دسترس  از  دور    -10
سمت مردان

کمبود متخصصان زن در جهت آموزش زنان روستایی  -11
12ـ مشکالت دسترسی به خدمات و تسهیالت اجتماعی و بهداشتی

13ـ پایین بودن دستمزد زنان روستایی در مقایسه با مردان
14ـ حضور بسیار اندك سازمان های غیردولتی زنان برای پیگیری مسائل و مشکالت زنان روستایی

کم زنان در مدیریت روستا و نهاد دهیاری. 15ـ حضور 

توسعه روستایی
کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن  که دربرگیرنده رشد  توسعه روستایی مفهومی جامع و چندبعدی بوده 
)صنایع دستی و صنایع روستایی(، زیربناهای اقتصادی ـ اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیالت مربوطه و 

مهم تر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی است.
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تولیدات  رشد  از:  عبارت اند  که  شده اند  بنانهاده  مشخص  هدف  هفت  بر  روستایی  توسعه  استراتژی های 
کاربرد بهینه سرمایه، ایجاد فرصت های شغلی، توزیع مجدد درآمد،  کمیاب،  کشاورزی، استفاده بهتر از منابع 
روستایی  زنان  ترتیب  بدین  جامعه.  در  امور  تمشیت  در  روستایی  جمعیت  مشارکت  و  زندگی  سطح  ارتقاء 
خدماتی  و  تولیدی  وظایف  عهده دار  دارند  منزل  و  مزرعه  محیط  در  که  مسئولیت هایی  و  نقش  به  توجه  با 

که مسلمًا در نیل به توسعه روستایی بسیار مؤثر می باشد. مختلفی می باشند 

 نتیجه گیری 
کشاورزی، دامپروری، خانه داری و صنایع روستایی  به طورکلی با توجه به بررسی نقش های چند گانه زنان در 
در ایران و سایر نقاط جهان   می توان گفت زنان با انجام فعالیت ها در درون منزل و بیرون از منزل نقش مهمی 
را دررسیدن به توسعه روستایی به عهده دارند و عدم توجه به نقش باالی آن ها در برنامه های توسعه منجر 
که سیاست گذاران  کارآمد شدن برنامه های توسعه می شود و بر این اساس پیشنهاد می شود  به شکست و نا
ح ریزی برنامه های توسعه به این سهم باالی زنان در برنامه های توسعه  و برنامه ریزان توسعه در هنگام طر
که متناسب با نیازهای زنان و حساس به مسئله  کنند  توجه داشته باشند و الزم است برنامه هایی را طراحی 
که می تواند وضعیت زندگی مردان را بهبود بخشد بتواند در بهبود وضعیت زندگی  جنسیت باشد وهمان طور 
زنان »با توجه به سهم باالی آن ها در توسعه « نیز مؤثر باشد . همچنین الزم است تحقیقات وسیع تری در 

گیرد . کار اهمیت مشارکت زنان در فعالیت های مختلف صورت  ع  نقاط مختلف ایران در مورد نو

کاهش فقر ایجاد و افزایش درآمد روستاییان  مهم ترین مسئله در توسعه روستاها مشکل فقر می باشد . برای 
اشتغال در  مرتفع شدن مشکل  با  روستایی است.  درآمد  نبود  دلیل  بیکاری مهم ترین  بسیار مهم می باشد. 
کشور  روستایی  توسعه  برای  بنابراین  بهبود بخشید،  را  توسعه  روستایی می توان سایر شاخص های  نواحی 

کشاورزی در این مناطق ضروری به نظر می رسد. ایجاد اشتغال بخصوص در بخش 

پیشنهاد ها
ارتباط  زنان روستایی،  با  از موارد عدم هم زبانی مروج  از مروجان و مددکاران بومی در بسیاری  استفاده   -1
دوسویه زنان و آموزشگران را مختل نموده و از اثربخشی برنامه های آموزشی می کاهد. لذا پیشنهاد می شود 
که بومی  گرفته و نیز از مددکاران ترویجی  جهت رفع این مشکل انتخاب آموزشگران با دقتی بیشتر صورت 

منطقه بوده  و به زبان محلی آشنایی دارند به عنوان رابطه های آموزشی استفاده شود.
2- استفاده از زنان تسهیلگر روستایی در امر آموزش و ترویج.

ح های ملی  3- برنامه های آموزشی زنان روستایی در صورتی موفق خواهد بود که همانند آموزش مردان در طر
و استانی پیش بینی شده و جایگاهی مناسب داشته باشد. حمایت دولت و سازمان های آموزشی و خدماتی از 

ح های آموزشی برای زنان روستایی به شمار می روند.  عوامل موفقیت طر
4- آموزش برای اصالح نگرش نادرست نسبت به جایگاه اجتماعی زنان و تالش در جهت تغییر نگرش ها و 

که زنان را از اتخاذ ابتکار عمل های شخصی بازمی دارد .  گرایانه ای  رویه های تبعیض 
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کردن عموم به موقعیت آن ها در  کشاورزی و حساس  کید بر نقش زنان روستایی در فرایند تولیدات  5 - تأ
جامعه از طریق اطالع رسانی دقیق و آموزش روستاییان 

کشاورزی و  انگیزه ی مشارکت فعاالنه تر در توسعه  گسترش و تشویق مشارکت همه جانبه زنان و ایجاد   -6
استفاده از دانش بومی زنان روستایی 

گسترش شرکت های تعاونی زنان روستایی جهت سهولت فعالیت های تولیدی برای رسیدن به  7- ایجاد و 
اهداف ذیل :

گروهی و استفاده از توان جمعی  الف( ایجاد امکان فعالیت 
گروهی  ب( برخورداری زنان روستایی از شخصیت حقوقی در قالب فعالیت های جمعی و 

که زنان، سرپرستی آن را به عهده دارند  ج( ایجاد اشتغال و خودباوری در خانوارهایی 
د( دسترسی به اعتبارات و امکانات تعاونی 

ه( فراهم آوردن امکانات آموزشی موجود جهت ارتقاء سطح دانش و بینش زنان      
برای  آموزش فن آوری های مناسب  و  تولیدی  نوین  کردن شرایط الزم جهت پذیرش روش های  فراهم   -8

زنان تولیدکننده
کشاورز روستایی  9- اقدام در جهت بیمه اجتماعی زنان 

منابع
1- بررسی وضعیت موجود زنان روستایی ایران، ج 2، انتشارات دفتر تحقیقات و برنامه ریزی معاونت ترویج 

و   مشارکت مردمی جهاد سازندگی

وزارت  کشاورزی  اقتصاد  و  روستایی  تحقیقات  مرکز  تولید،  در  روستایی  زنان  اقتصادی  اجتماعی  نقش   -2
کشاورزی، 1370.

کشاورزی حومه شرق، 1395. 3-نشریه داخلی عملکرد مرکز جهاد 
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پهنه بندی آبادی ها، فرصتی جدید برای توانمندسازی زنان روستایی

گل محمدی کشت و توسعه زراعت زعفران و  کید بر تغییر الگوی  با تا

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و عشایری(  )محور: پهنه 

کرم یزدان دوست4 گل پرور2، ناصر سلمانی3 و ا پروین برهانی1*، پرویز 
کشاورزی شهرستان اهر کارشناس موضوعی باغبانی مدیریت جهاد  کارشناس ارشد و   -1

کشاورزی شهرستان اهر  کارشناس مسئول ترویج  کشاورزی دانشگاه تبریز و  2- دانشجوی دکتری توسعه 
کشاورزی شهرستان اهر 3- رئیس اداره آموزش و ترویج 

کارشناس زنان اداره آموزش و ترویج شهرستان اهر  -4

چکیده
کار و مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی- اقتصادی یکی از شاخص های مهم توسعه   حضور زنان در بازار 
گرفته است. از طرفی  کار جزو اهداف توسعه قرار  انسانی بوده و توانمندسازی و افزایش مشارکت زنان در بازار 
دیگر تغییرات اقلیمی در دهه اخیر موجب پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن تدریجی منابع 
کمتر و مزیت نسبی باالتر  کشاورزی با نیاز آبی  کشت و ترویج محصوالت  گردیده و توجه به اصالح الگوی  آبی 
که بصورت توصیفی و با استفاده از آمار و ارقام و اطالعات موجود در مدیریت  کرده است. این مقاله  را الزامی 
کتابخانه ای و تجارب نگارندگان تدوین شده است با بررسی لزوم اصالح الگوی  کشاورزی اهر، منابع  جهاد 
کشاورزی اهر در جهت  گل محمدی در پهنه های  کشت و شناسایی پتانسیل های توسعه زراعت زعفران و 
کالس های  تشکیل  زنان،  اشتغال  فرهنگ سازی  جمله  از  پیشنهاداتی  روستایی،  زنان  برای  اشتغال  ایجاد 
گل محمدی با مدیریت زنان تسهیلگر روستایی ارائه نموده است.   ع نمایشی زعفران و  ترویجی و احداث مزار

گل محمدی کلیدی: پهنه بندی روستاها، زعفران، زنان روستایی، شهرستان اهر،  واژه های 

مقدمه
کید شده  در نظریه های جدید توسعه بطور اعم و توسعه روستایی بطور اخص بر توانمندسازی نیروی انسانی تا
ق و توانمند از ارزشمندترین سرمایه های هر جامعه ای بشمار می رود. بر این اساس انسان ها 

ّ
و نیروی انسانی خال

نقشی دوگانه در مسیر توسعه ایفا می کنند: انسان از یک سو عامل توسعه بشمار می رود و از سوی دیگر هدف 
اساسی و نهایی توسعه می باشد. از این رو در بحث توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان هدف توسعه باید 
خود انسان ها نیز در بطن و متن برنامه های توسعه بعنوان عامل توسعه حضور داشته باشند. با این وجود و 
گرفته در نظریه های توسعه مبنی بر مشارکت فعال مردم در جریان توسعه، متاسفانه  کیدات صورت  علی رغم تا
برنامه ریزی های صورت گرفته عمدتًا سخت افزاری بوده و بیشتر به نمودهای ظاهری توسعه یافتگی و امکانات 
رفاهی و همچنین تامین حداقل های مورد نیاز برای زندگی مردم پرداخته شده و مشارکت و توانمندسازی مردم 

در برنامه ها و سیاست گذاری ها که اساس و پایه توسعه پایدار می باشد مغفول مانده است. 
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که عمدتًا ناشی از محرومیت تاریخی آنان می باشد  مردم روستایی به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی 
کمال تاسف نه به عنوان عامل توسعه بلکه صرفًا تحت  کمترین حضور را داشته و با  در متن برنامه ریزی ها 
عنوان هدف توسعه قلمداد شده اند و بنا به قول مشهور در بهترین حالت »ماهی مجانی« دریافت نموده اند. 
این امر بنوبه خود موجبات وابستگی و عقب ماندگی روزافزون مردم روستایی را فراهم نموده و با هم افزایی سایر 
عوامل منفی در بازه زمانی طوالنی مدت موجب توسعه نیافتگی و عقب ماندگی مردم روستایی شده و چهره زشت 
و پلید فقر را به عنوان نمودی از توسعه نیافتگی در روستاها نمایان ساخته است. برنامه های توسعه در ایران 
کالن شهرها داشته و شکاف  گردید بیشترین توجه را به جامعه شهری و بویژه  که از اواخر دهه 1320 شروع  نیز 
توسعه ای عمیقی بین شهرها و روستاها ایجاد نموده است. این سیاست ها بنوبه خود موجب مهاجرت بی رویه 
کیفیت نیروی انسانی  کمّیت و  کاهش  روستائیان )بویژه جوانان و سرمایه داران روستایی( به شهرها شده و 
کن در روستاها را به ارمغان آورده است. تجمع نیروی انسانی با خصوصیات نامناسب از قبیل بی سوادی،  سا
میانگین سنی باال، مهارت پایین در فعالیت های غیرکشاورزی و داشتن خرده فرهنگ دهقانی خاص از یک سو 
و زیرساخت های نامناسب، امکانات اقتصادی و تکنولوژی پایین، روش های تولید سنتی و در نهایت ماهیت 
فعالیت های کشاورزی از سوی دیگر فقر روستایی را روزبه روز پررنگ تر و شدیدتر در جوامع روستایی نمایان نموده 

و مردم روستایی را گرفتار تله محرومیت و فقر نموده است.

کلی و زنان سرپرست خانوار بطور خاص قربانیان اصلی فقر  شاید در دایره عظیم فقر روستایی، زنان بطور 
توسعه،  برنامه های  و  جامعه  بودن  مردساالر  فرهنگی،  موانع  جمله  از  فراوان  دالیل  به  و  بوده  محرومیت  و 
کار و تسهیالت و اعتبارات امکان برون رفت از باتالق  توانایی فیزیکی نسبتًا پایین و عدم دسترسی به بازار 
کید زیادی بر توجه به زنان روستایی و توانمندسازی آنان برای  فقر را نداشته باشند. اندیشمندان توسعه تا
از  بعنوان یکی  را  زنان روستایی  این خصوص خباززاده )1390(  و در  توسعه یافتگی جوامع روستایی داشته 
کل نیروی انسانی مورد  که سهم عظیمی از  کشاورزی معرفی می کند  عوامل غیرمشهود و نامرئی در اقتصاد 
کشاورزی در سطح جهان را تشکیل می دهند. از دیدگاه صفری شالی )1387( نیز زنان روستایی  نیاز بخش 
خ رشد تولید  نیرویی برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و افزایش هرچه بیشتر نر
کار و مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی- که امروزه حضور زنان در بازار  مواد غذایی هستند. از این روست 
افزایش  و  ظرفیت سازی  توانمندسازی،  و  شده  بدل  انسانی  توسعه  مهم  شاخص های  از  یکی  به  اقتصادی 

گرفته است )میرترابی و حجازی، 1390(. کار جزو اهداف و برنامه های توسعه قرار  مشارکت زنان در بازار 

و  آذربایجان شرقی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  شده  مبادله  موافقت نامه های  و  برنامه ها  به  گذرا  نگاهی 
که با وجود آنکه نیمی از جمعیت روستایی شهرستان  کشاورزی شهرستان اهر نشان می دهد  مدیریت جهاد 
را زنان تشکیل می دهند و نقش انکارناپذیری نیز در فعالیت های تولیدی و اقتصادی روستاها ایفا می کنند با 
این وجود درصد بسیار پایینی از برنامه ها و اعتبارات دولتی صرف توانمندسازی زنان روستایی می گردد. وزارت 
کشاورزی عالوه بر نظارت و سیاست گذاری بر تولید پایدار مواد  کشاورزی به عنوان متولی توسعه بخش  جهاد 
غذایی، مسئولیت توسعه اقتصادی جوامع روستایی را نیز عهده دار بوده و از این منظر باید توّجهی اساسی به 
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همه اقشار روستایی بویژه زنان روستایی معطوف دارد. با این مقدمه و با هدف توانمندسازی زنان روستایی 
کشاورزی با مزیت نسبی باال و اقتصادی نمودن تولید  و لحاظ نمودن محدودیت منابع آبی، تولید محصوالت 
ح پهنه بندی آبادی ها در  که طر کشاورزی به بررسی پتانسیل های تولیدی شهرستان اهر و نقشی  محصوالت 

جهت تغییر الگوی کشت و توانمندسازی زنان روستایی می تواند ایفا نماید پرداخته می شود.

معرفی موقعیت و پتانسیل تولیدی شهرستان اهر
شهرســتان اهــر مرکــز منطقــه ارســباران در شــمال شــرقی اســتان آذربایجانشــرقی بــا مســاحتی بالــغ بــر 2093 
کــه از ایــن نظــر مقــام پنجــم اســتان را  کیلومتــر مربــع، 63 /4 درصــد از مســاحت اســتان را تشــکیل می دهــد 
ــت.  ــتا اس ــتان و 224 روس ــزی، 6 دهس ــش مرک ــک بخ ــر دارای ی ــتان اه ــاص داده است.شهرس ــود اختص ــه خ ب
کــه 36414 نفــر از ایــن  جمعیــت شهرســتان اهــر طبــق سرشــماری ســال 1390 بالــغ بــر 129022 نفــر می باشــد 
تعــداد در روســتاها و 92608 نفــر در شــهر زندگــی می کننــد. بــه عبارتــی دیگــر حــدود 28/5  درصــد جمعیــت 
کن هســتند )مرکــز آمــار ایــران،1390(. شهرســتان در مناطــق روســتایی و 71/5 درصــد آن در مناطــق شــهری ســا

جدول 1- ترکیب جمعیتی شهرستان اهر بر اساس سرشماری 1390

جمعیت روستایی )نفر(جمعیت شهری )نفر(جمعیت کل شهرستان )نفر(

جمعزنمردجمعزنمردجمعزنمرد

6383665186129022456034700592608182331818136414

این شهرستان به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی از توانمندی های قابل مالحظه ای از نظر منابع، مزیت های 
کشاورزی، 8457 هکتار  کشاورزی برخوردار است. وجود 70388 هکتار اراضی مستعد  نسبی و تولید محصوالت 
باغ، 2000 هکتار جنگل، 137000 هکتار مرتع، 581847  واحد دامی، 35787  کلنی زنبور عسل، اقلیم متنوع، قرار 
گرفتن در حوزه آبریز ارس و وجود نیروی انسانی متخصص و مجرب برخوردار است. تعداد 14464 نفر بهره بردار 
انواع محصوالت  بر 252560 تن  بالغ  که در سایه فعالیت شان سالیانه  این شهرستان وجود دارد  کشاورزی در 

کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و شیالت تولید می شود )مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر، 1395(.

کشاورزی شهرستان اهر شکل 2- نمودار مقایسه نحوه بهره برداری از اراضی 
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از لحاظ منابع آبی شهرستان اهر  دارای 45 رشته رودخانه، 35  رشته قنات، 941 حلقه چاه عمیق و نیمه 
کشاورزی شهرستان بالغ بر 125  کل آب قابل دسترس بخش  کی بوده و  عمیق، 318 باب چشمه و 11 سد خا

میلیون متر مکعب می باشد.

رونق  از  شهرستان  این  در  صنعت  منطقه،  اجتماعی  و  اقتصادی  جغرافیایی،  خاص  موقعیت  دلیل  به 
کشاورزی  خدمات،  بخش  شامل  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  عمده  و  نبوده  برخوردار  زیادی 
اساسی  مولفه های  از  یکی  روستایی  و  کشاورزی  توسعه  می رسد  نظر  به  می باشد.  آن  جنبی  فعالیت های  و 
کشاورزی بعنوان  که توجه به زیرساخت های  توسعه شهرستان اهر بوده و با اطمینان می توان اذعان نمود 
کلی شهرستان خواهد بود. )گل پرور، 1391(. زنان  آغازگر و موتور محرکه در توسعه روستاها و در نتیجه توسعه 
کنار انجام فعالیت های خانه داری، در  کن در روستاها، در  روستایی شهرستان به عنوان نیمی از جمعیت سا
کاشت، داشت و برداشت محصوالت  بسیاری از فعالیت های کشاورزی و تولیدی روستا از قبیل امور دامداری، 
ع حبوبات، برداشت حبوبات، برداشت محصوالت باغی و غیره پا به پای  زراعی و باغی از قبیل سله شکنی مزار
کارگران بی جیره و مواجب  مردان فعالیت می کنند. البته این قشر فعال و زحمتکش روستایی عمدتًا به عنوان 

ع دهقانی محسوب می شوند. کار خانوادگی در مزار

کارشناسان مدیریت جهاد  کارشناس خانم به جمع  کشاورزی از سال 1393 و ورود 6 نفر  با استخدام ناظرین 
با اشتغال مستقیم 6  افزایش یافته و  از 3 نفر به 9 نفر  کارشناسان خانم شاغل  کشاورزی شهرستان، تعداد 
روستایی  زنان  به  خدمات  ارائه  خصوص  در  مساعدی  شرایط  پهنه ها  مسئول  کارشناس  بعنوان  آنها  از  نفر 
گل  و  زعفران  زراعت  توسعه  و  کشت  الگوی  تغییر  نمونه  بعنوان  که  است  شده  فراهم  آنها  توانمندسازی  و 

محمدی مورد بررسی قرار می گیرد. 

گردید شهرستان اهر دارای حدودًا 8457 هکتار باغ مثمر بصورت نهال و بارور می باشد که  که عنوان  همچنان 
حدود 1171 هکتار به صورت نهال و 3398 هکتار بصورت باغات درجه یک، 2578 هکتار بصورت باغات 
حدود  شهرستان  این  در  موجود  باغات  کل  از  می باشد.   3 درجه  باغات  بصورت  آن  هکتار   1310 و   2 درجه 
کثرًا در اراضی پایاب سد  که ا 3000 هکتار بصورت باغات متمرکز و مدرن با سیستم آبیاری قطره ای می باشد 

ستارخان، سد خونیق و سد آزادگان احداث شده اند.

سطح  ارتفاع  کاهش  و  سدها  پشت  آب  ذخیره  میزان  آمدن  پایین  و  بارندگی  کمبود  با  اخیرکه  سال های  در 
می گیرد  قرار  اولویت  در  باغبانی  خصوصًا  کشاورزی  بخش  در  که  آنچه  هستیم  مواجه  زیرزمینی  آب های 
که در این راستا سیاست های مدیریت جهاد کشاورزی در قدم اول  استفاده بهینه از منابع آبی موجود می باشد 
ح های  ترویج استفاده از آبیاری تحت فشار و قطره ای نمودن باغ های موجود بوده و در قدم دوم اجرای طر
تحقیقاتی و احداث باغات الگویی برای شناسایی گونه های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه با نیاز آبی کمتر در 

جهت نیل به بهره وری بیشتر در باغات و افزایش راندمان با توجه به شرایط خشکسالی می باشد.

که به دلیل تغییرات اقلیمی در  کی از آن است  بررسی های میدانی و تجارب نگارندگان در عرصه های تولید حا
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کاهش بارندگی و وجود سرمای دیررس بهاره خسارات فراوانی به باغداران منطقه وارد  سال های اخیر شامل 
کشت می نمایند و لذا ضروری  شده و تعدادی از باغداران اقدام به ریشه کن نمودن درختان میوه و تغییر الگوی 
کم بر وضعیت کشاورزی پهنه های تحت  است که کارشناسان مسئول پهنه ها با رصد نمودن اوضاع و احوال حا
کثر استفاده را نموده و با  کشاورزی از شرایط بوجود آمده حدا کارشناسان مدیریت جهاد  عمل خود و با همکاری 

لحاظ داشتن کشاورزی پایدار و اقتصادی نمودن تولید اقدام به ترویج گونه های با مزیت نسبی باالتر بنمایند.

شکل 3- نمودار مقایسه تولید محصوالت باغی شهرستان اهر بین سال های 81-94

و  کاشت  مزایای  سپس  و  انداخته  گذرا  نگاهی  اهر  شهرستان  کشاورزی  پهنه های  به  ابتدا  مطلب  ادامه  در 
از رهگذر  کارشناسان مسئول پهنه ها در توانمندسازی زنان روستایی  گل محمدی و نقش  ترویج زعفران و 

کاوی قرار می گیرد. کشت مورد بررسی وا تغییر الگوی 

همزمان با شروع عملیات اجرایی طرح پهنه بندی آبادی های استان آذربایجان شرقی در سال 1393 مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان اهر نیز جهت سازماندهی مجدد نیروهای متخصص و کارشناسان شاغل و جدیداالستخدام 
در شهرستان اقدام به پهنه بندی روستاها نموده و تعداد 224 روستای تحت پوشش را در 15 پهنه تولیدی و 
گذار  کز جهاد کشاورزی وا کارشناسان شاغل در مرا کشاورزی ساماندهی و مسئولیت هر یک از پهنه ها را به یکی از 

ح جدول دو می باشد: نمود. بر این اساس مشخصات کلی پهنه های کشاورزی شهرستان اهر به شر
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کشاورزی شهرستان اهر کلی پهنه های  جدول 2- مشخصات 

ف
کارشناس مسئول ردی نام 

پهنه

کد آبادی( تعداد روستا )دارای 
تعداد بهره 

بردار

کشاورزی )هکتار( سطح اراضی 

خالی از سکنهدارای سکنه
باغزراعت

دیمآبیدیمآبی

12253454116141500رسول دوستی1

10249844722984673غالمرضا علیزاده2

914819738122250حبیبه ایاغ3

101120677022363880سامره یغمایی4

11670657727792930ناهیده خوشنام5

10062320212711690سکینه طاهری6

170952442607015810حسین امانی7

121105076974664570جعفر محمدزاده8

16283612539931290شیخ االسالمی9

12160070078143210علی جمالی10

1501195114258614100علی حسن اسدپور11

1927505731206250امید بایبوردی12

1827053931098550علیرضا فطورچی13

16398013142938060خدیجه وطن پرست14

140106947150593810شفیقه اسکندری15

کشت  تغییر الگوی 
گلخانه ای و سوراخ شدن الیه ازن از یک  گازهای   در دهه های اخیر به علت تغییرات شدید اقلیمی ناشی از اثر 
نهاده های  و  پایه  منابع  و غیراصولی  و مصرف بی رویه  انسان در طبیعت  و دخالت های بدون مطالعه  طرف 
کوسیستم را با چالشی جدی مواجه نموده است. کارشناسان از  کشاورزی از سوی دیگر، پایداری محیط زیست و ا
کاهش قابل مالحظه آب دریاچه ها و تاالب ها با عنوان فاجعه زیست  پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و نیز 
افزایش  تبع آن  گیاهی در منطقه و به  کم پوشش  ترا کاهش شدید  این همه باعث  که  یاد می کنند  محیطی 
کی و از بین رفتن منابع طبیعی می گردد. در این راستا به نظر می رسد باید تغییرات اساسی در الگوی  فرسایش خا
گیرد )برهانی  کشاورزی همگام با تغییرات اقلیمی در برنامه ریزی های منطقه ای مدنظر قرار  کشت محصوالت 
کشت غالب در اراضی آبی و نیمه آبی شهرستان اهر شامل  گردید الگوی  و همکاران، 1390(. همچنانکه ذکر 
گرم سال و تغییر اقلیم در  کاهش بارندگی بویژه در فصول  که  باغات میوه، زراعت غالت، حبوبات و علوفه بوده 
سال های اخیر خسارات هنگفتی به محصوالت زراعی و باغی شهرستان وارد می کند. با این تفاسیر و با توجه به 
اینکه گیاه زعفران از سال 1387 در این شهرستان ترویج شده و گل محمدی نیز با سابقه طوالنی و به عنوان یک 
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گیاه بومی بویژه در حواشی باغات کشت می گردد و انجام بیشترین فعالیت در مراحل داشت و برداشت و فرآوری 
آنها توسط دختران و زنان روستایی صورت می گیرد لذا اشاره ای کوتاه و گذرا به معرفی این محصوالت و پتانسیل 

آنها در ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان روستایی در بعد تولیدی و اقتصادی می گردد. 

معرفی زعفران
گرم و خشک  که دارای زمستان های مالیم و تابستان های  گرمسیری و در نقاطی  گیاهی است نیمه  زعفران 
گراد و حداقل سرمای  گیاه بین 40-30 درجه سانتی  کثر دمای قابل تحمل این  باشد به خوبی می روید. حدا
از سطح دریا  ارتفاع بین  2300  -1300 متر  که در  گزارش شده است  قابل تحمل آن 18- درجه سانتی گراد 
که فصل رشد  گیاه زعفران این است  عملکرد خوبی دارد )امیرقاسمی، 1380(. از ویژگی های منحصر به فرد 
کثر به  آن با شروع بارندگی های پاییزه آغاز و با اتمام بارندگی های بهاره خاتمه می یابد و در طول یک سال حدا
سه نوبت آبیاری در فصول غیربحران آب نیاز دارد و بهره برداری از آن به مدت 7-5 سال در یک نوبت کاشت 
کارشناسان  کشت زعفران مورد توجه  که  امکان پذیر می باشد )کافی، 1381(. این ویژگی ها موجب شده است 
کشاورزی و کشاورزان منطقه واقع گردد. اهمیت زعفران کاری از جنبه های دیگری نظیر بهره وری باالی آب در 
کشاورزی، ایجاد اشتغال برای روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها، درآمدزایی  مقایسه با سایر محصوالت 
کشاورزی، وجود بازار فروش و سهولت دستیابی به مشتریان، حفظ پایداری  باال نسبت به سایر محصوالت 
گیاهی و جلوگیری  کشاورزی حفاظتی و انجام حداقل عملیات شخم، ایجاد پوشش  محیط زیست از طریق 
ک در فصول پائیز و زمستان و در نهایت ارزآوری و توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی قابل  از فرسایش خا

توجیه و بررسی می باشد.

وارد  هکتار   0/2 سطح  در  قشالق  تازه کند  روستای  در  الگویی  مزرعه  عنوان  تحت  و   1387 سال  از  زعفران 
الگوی کشت شهرستان شده و در حال حاضر سطح زیرکشت آن به حدود دو هکتار افزایش یافته است. میزان 
ع  کم بوده بطوریکه حدود 1/7 هکتار )85 درصد( مزار ع زعفران در شهرستان بسیار  کندگی سطوح مزار پرا
بقیه در  گرفته و 15 درصد  قرار  زعفران در پهنه مهندس علی حسن اسدپور )در روستاهای دایالر و خونیق( 
کشاورزی شهرستان اراضی آبی و نیمه آبی  که در تمام پهنه های  سه پهنه دیگر واقع شده است. از آنجایی 
کارشناس مسئول آنها خانم  که  و پتانسیل ترویج و توسعه زراعت زعفران موجود بوده و بویژه در پهنه هایی 
که برنامه های  می باشد امکان توسعه سطح زیرکشت زعفران بیش از هر زمان دیگری فراهم بوده و بجاست 

گسترده ای در این خصوص تهیه و تدارک دیده شود. ترویجی 

ع زعفران در  که بیشترین محدودیت توسعه مزار کی از آن است  گرفته حا تجارب نگارندگان و مطالعات صورت 
کالله ها  گل ها و جداسازی  کارگری در جمع آوری  شهرستان مربوط به مرحله برداشت محصول و تامین نیروی 
گل ها و جداسازی  می باشد. بطوریکه زمان برداشت زغفران در این شهرستان در طول آبان ماه بوده و برداشت 
کار خانوادگی بخصوص وجود دختران و زنان روستایی مشکل  کالله ها بصورت روزانه انجام می گیرد. نیروی 
برداشت و فرآوری محصول را مرتفع نموده و از این رهگذر فواید اقتصادی خوبی عاید خانوار روستایی می گردد. 
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گل محمدی معرفی 
 گل محمدی با نام علمیRosa damasce  یکی از مهم ترین انواع گل های رز در دنیا می باشد که به علت رایحه 
محمدی  گل  تولیدکننده  کشورهای  مهم ترین  از  می گردد.  کشت  دنیا  مناطق  از  بسیاری  در  فوق العاده اش 
که  برد  نام  را  ژاپن  و  فرانسه  کانادا،  آمریکا،  اوکراین،  هند،  ایران،  ترکیه،  بلغارستان،  کشورهای  می توان 
کشورهای بلغارستان، ترکیه، ایران و هند در صدر تولیدکنندگان این محصول قرار دارند. استان های فارس، 

گل محمدی در ایران محسوب می شوند. کشت  کرمان و آذربایجان شرقی نیز از مهم ترین مناطق  اصفهان، 

کیفیت  گل ها دارای  باالتر،  ارتفاعات  در  گرمسیری  مناطق  در  ولی  می شود  کشت  ارتفاعی  هر  در  گیاه  این 
گل محمدی نسبت به خشکی مقاومت  گیاه می باشد.  اسانس باالتری می باشند که ناشی از رفع نیاز سرمایی 
گر در  گل محمدی را در سال یک یا دو بار آبیاری می کنند. ا کشت،  که در برخی از نواحی  خوبی دارد به طوری 

گردد عملکرد آن به 7-5 تن در هکتار می رسد.  کشت  کافی و آبیاری منظم  مناطق حاصلخیز با مواد غذایی 

کرده و عملکرد خوبی داشته باشد.  ک متوسط می تواند به راحتی رشد  گل محمدی در زمین هایی با بافت خا
که دارای سنگریزه زیاد و سنگالخی و فقیر  کوهپایه ها و مناطقی  گیاه متحمل می باشد در  که یک  از آنجایی 
گل محمدی می تواند در  گیاهان وجود داشته باشد  کشت سایر  از نظر مواد غذایی باشند و محدودیتی برای 

کند.  کیفی محصول خوبی تولید  کّمی و  کرده و از نظر  انجا به راحتی رشد 

گل  گل محمـدی اسـت. زمـان برداشـت  گل از مهم تریـن، حسـاس ترین و پرهزینه تریـن مراحـل تولیـد  برداشـت 
محمـدی معمـواًل  از اوایـل خردادمـاه تـا اواسـط تیرمـاه بـوده و در هـر منطقـه حـدود 30-20 روز طول می کشـد. گل 
محمـدی پـس از بـاز شـدن دوام کمـی روی شـاخه داشـته و در صـورت تاخیـر طـی 24 سـاعت رنـگ آن سفیدشـده 
و می ریـزد. بنابرایـن الزم اسـت قبـل از طلـوع آفتـاب و ترجیحـًا در هـوای خنـک بامـداد،  اقـدام بـه برداشـت روزانـه 
گر در موقع برداشت،  گل های برداشت شده به سرعت پژمرده می شوند. ا گرم شده هوا  گل های بازشده نمود. با 
گل ها روی هم تلنبار و فشـرده شـوند کیفیت آنها از بین خواهد رفت. بعد از برداشـت بهتر اسـت گل ها را در بقچه 
گونـی ریختـه شـود. فاصلـه زمانـی بیـن چیـدن گل هـا تـا  گلسـتان پـس از توزیـن، در  کنـار  یـا سـبدی قـرار داده و در 
تحویـل بـه واحدهـای سـنتی یـا صنعتـی فـراوری بسـیار مهم اسـت. در اواسـط روز )سـاعات گرم( فعالیـت کارگران 
بـه علـت افزایـش دمـا کاهـش پیـدا می کنـد. بـه این خاطر بهتر اسـت کارگران در اواسـط روز اسـتراحت نمـوده و کار 
گلچینـی بـه سـاعات خنـک روز موکـول شـود. یـک نفـر کارگـر در هـر روز می توانـد 70-50 کیلوگـرم گل تازه برداشـت 
نمایـد. چـون گل هـا در زمـان برداشـت در اثـر کشـیدن براحتـی از محـل دمـگل جـدا می شـوند بایـد دقـت بیشـتری 
کشـت طوالنی در این شهرسـتان  گردد.گل محمدی به عنوان یک محصول بومی از سـابقه  در برداشـت معمول 
برخـوردار می باشـد. باغـداران شهرسـتان از ایـن گیـاه بـه عنـوان چپرکشـی بـرای بـاغ خـود اسـتفاده کرده و عـالوه بر 
ایجـاد یـک حصـار طبیعـی جهـت ممانعـت از ورود چهارپایـان و افـراد بیگانـه بـه بـاغ، سـود اقتصادی نسـبتًا خوبی 
نیـز عایـد خانوارشـان می کردنـد. برداشـت گل محمـدی بصـورت سـنتی در ایـن شهرسـتان توسـط دختـران و زنـان 

روسـتایی صـورت گرفتـه و بیشـتر بصـورت خام فروشـی و فـرآوری نشـده راهـی بـازار می گردد.
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کثرًا در حواشی باغات سنتی  گل محمدی در شهرستان اهر حدود 15 هکتار و ا در حال حاضر سطح زیرکشت 
بوده و ساالنه نزدیک به 80 تن گل در شهرستان تولید می گردد. این محصول به دلیل کم توقع بودن و امکان 
شهرستان  روستایی  و  کشاورزی  توسعه  در  باالیی  بسیار  پتانسیل  دستی  و  سنتی  بصورت  محصول  فرآوری 
که به دلیل عدم نیاز به ماشین آالت )که عمدتًا تحت سیطره مردان می باشد( و سهولت عملیات داشت  بوده 
و برداشت می تواند به عنوان یک راهکار قابل اجرا در اشتغال و توانمندسازی زنان روستایی مورد توجه قرار 
بگیرد. ضمن اینکه جا دارد به دلیل نیاز آبی کمتر و مقاومت به خشکی نیز در اولویت های برنامه های ترویجی 

بویژه برای زنان روستایی واقع شود.   

نتیجه گیری و پیشنهادات
کشاورزی  و لحاظ داشتن  و جغرافیایی خاص شهرستان  اقلیمی  و شرایط  به مطالب عنوان شده  با عنایت 
کشاورزی بوده و در این  کشت رایج در منطقه از الزامات توسعه روستایی و  کاوی الگوی  پایدار، بازبینی و وا
توسعه  برنامه ریزی های  در  جدی  توجهی  روستایی  فعال  جمعیت  از  نیمی  عنوان  به  روستایی  زنان  میان 
ح پهنه بندی آبادی ها در استان آذربایجان شرقی و شهرستان اهر  روستایی را طلب می نمایند. با اجرای طر
کارشناسان مسئول  که امکان ارتباط چهره به چهره مروجین با تولیدکنندگان را بیش از پیش فرهم نموده و 
فرصتی  می نمایند  ارائه  پوشش  تحت  روستاهای  تمام  در  را  ترویجی  و  فنی  خدمات  عادالنه  بطور  پهنه ها 
کارشناسان خانم در پهنه های کشاورزی ضمن  طالیی برای توانمندسازی زنان روستایی ایجاد گردیده است. 
شناسایی پتانسیل های تولیدی در روستاها و عرصه های تولید، با شناسایی زنان تسهیل گر می توانند برنامه ها 
کشاورزی اجرایی  کشاورزی را در خصوص بهبود شاخص های توسعه روستایی و  و سیاست های وزارت جهاد 
کمتر و مزیت اقتصادی باالتر همانند زعفران و  گیاهان با نیاز آبی  کشت  کشت و توسعه  کنند. تغییر الگوی 
گل محمدی یکی از راهکارهای پیشنهاد شده برای توسعه کشاورزی شهرستان می باشد. به نحوی که ضمن 
از  نیمی  توانمندسازی  روستایی موجب  زنان  برای  اشتغال  ایجاد  با  تولید  پایه  منابع  پایداری  ارتقاء  و  حفظ 

جمعیت فعال روستایی بشود.

ح زیر ارائه می گردد در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه به شر
- در خصوص ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و ورود آنان به عرصه های تولیدی و کشاورزی فرهنگ سازی 

مناسبی صورت پذیرد.
- زنان روستایی به عنوان نیمی از جمعیت فعال روستایی و رکن اقتصادی خانوار روستایی در اولویت های 

توانمندسازی روستائیان قرار بگیرند.
کشت  الگوی  بخصوص  غیرکشاورزی  و  کشاورزی  مختلف  زمینه های  در  مهارتی  و  ترویجی  کالس های   -

گردد. مناسب برای زنان روستایی برنامه ریزی و اجرا 
گل  - زنان موفق روستایی در سطوح مختلف بویژه در تولید محصوالت با مزیت نسبی باال همانند زعفران و 

گردند. محمدی شناسایی، تقدیر و معرفی 
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-   کارشناسان مسئول پهنه ها )بویژه کارشناسان خانم( نسبت به ایجاد حس اعتماد و ارتباط با زنان روستایی 
ع ترویجی موجب باال رفتن حس اعتماد به نفس زنان روستایی بشوند. اقدام و با روش ها و رهیافت های متنو
گل محمدی در پهنه های  ع نمایشی و تحقیقی-ترویجی زعفران و  - اعتبارات الزم در خصوص ایجاد مزار

گردد. کشاورزی و با مدیریت زنان روستایی تامین 

تشکر و سپاسگزاری
کشاورزی، عرصه اقدام و عمل«  از همه مدیران، دست اندرکاران و برگزارکنندگان اولین همایش »پهنه مروج 

کمال سپاسگزاری را دارد.   که امکان ارائه این نوشتار را فراهم نمودند 

منابع و مآخذ
خ ایران. تهران: موسسه فرهنگی نشر آیندگان. - امیر قاسمی، ت. )1380(. زعفران طالی سر

منطقه  در  زعفران  کشت  توسعه   .)1390( ش.  نوروززاده،  و  و  بایبوردی،  ب،  میرشکاری،  پ،  برهانی،   -
کشاورزی جهت مقابله با بحران آب. مجموعه مقاالت همایش  آذربایجان راهکاری نوین در مدیریت پایدار 

کشاورزی و محیط زیست. ارومیه: دوم مرداد 1390. ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر 

- خباززاده، ن. )1390(. جایگاه زنان روستایی و موانع مشارکت آن ها در فرایند توسعه. ماهنامه دهیاری ها، 
.12-15 :)33(6

امور و  با میزان مشارکت زنان روستایی در  ر.  )1387(.  عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط  - صفری شالی، 
مسائل خانوادگی و اجتماعی. پژوهش زنان، 6 )1(: 137-159.

کافی، م. )1381(. زعفران: فنآوری تولید و فرآوری. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.  -

سد  پایاب  اراضی  در  تحت فشار  آبیاری  سیستم های  از  بهره برداری  آسیب شناسی   .)1391( پ.  گل پرور،   -
کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز. ستارخان شهرستان اهر. پایان نامه 

کشاورزی شهرستان اهر. منتشر نشده. کشاورزی شهرستان اهر. )1395(. سیمای  - مدیریت جهاد 

- مرکز آمار ایران به نشانی: 

http://www.amar.org.ir/Portals/2/pdf/jamiat_shahrestan_keshvar.pdf

انگیزه  بر  زنان روستایی  و خانوادگی  تاثیر ویژگی های فردی  بررسی  - میرترابی، م و حجازی ی. )1390(. 
روستایی،  پایدار  توسعه  ملی  همایش  دومین  مقاالت  مجموعه  کشاورزی.  فعالیت های  در  آنها  مشارکت 

همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
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اهمیت بازاریابی در تولید اقتصادی سیب

کشاورزی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه ی 

گل1*، پرویز محمدی2 طاهره تقی پور 
کشاورزی شهرستان مراغه،  1و2-کارشناس مروج، مدیریت جهاد 

کشاورزی خداجو مرکز جهاد 

چکیده
خارجی  کشورهای  به  آن  عمده  بخش  و  بوده  منطقه  در  استراتژیک  و  مهم  محصول  یک  به عنوان  سیب 
که هر  صادر می گردد. عرضه میوه ی تولیدشده به صورت بازارپسند و باب طبع مشتری ها از اهم مطالبی است 
که قادر نمی باشند  کی هستند  تولیدکننده ی امروزی در مدنظر خود دارد. بسیاری از باغداران عمدتًا از این شا
محصول خود را به نحو شایسته به بازار رسانیده و بفروش برسانند و درنتیجه متحمل خسارات زیادی می شوند. 
دقیق  رعایت  بدون  باشد  خوب  محصول  کیفیت  هرچقدر  خارجی  پررقابت  بازارهای  در  و  امروزی  دنیای  در 
ضوابط بسته بندی و رقم بندی و به دست آوردن شهرت نیک و اعتماد نمی توان وارد شد. در این مبحث سعی 
گامی در جهت ترغیب مروجان پهنه به انتقال  کلیاتی در مورد ویژگی ها و بازاریابی سیب،  شده است تا با ارائه 

اطالعات به بهره برداران به منظور ارتقا کمیت و کیفیت تولید در راستای اقتصاد مقاومتی برداریم.

کلیدی: پهنه، اقتصاد مقاومتی، بازاریابی، سیب کلمات 

مقدمه
کلیه مناطق آب و هوایی خنک ، سیب غذای بسیار مهمی بوده است. نسبت به سایر میوه های درختی )  در 
احتمااًل به جز مرکبات( سیب را می توان برای ماه ها انبار نمود درحالی که همچنان ارزش غذایی خود را حفظ 
که در اواخر پاییز چیده شده و در دمای باالی انجماد در سردخانه یا اتاق سیب  می کند. سیب های زمستانی 
نگهداری می کنند، از دیرزمان غذای مهمی به شمار می رفته است. حاصل تمام زحمات و هزینه ها برای به 
دست آوردن محصول در یک باغ تجارتی، فروش محصول می باشد. در دنیای امروزی و در بازارهای پررقابت 
کیفیت محصول خوب باشد بدون رعایت دقیق ضوابط بسته بندی و رقم بندی و به دست  خارجی هرچقدر 

آوردن شهرت نیک و اعتماد نمی توان وارد شد.

یافته ها و بحث
رهنمودهای مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری، متولی اصلی روستاها را وزارت جهاد کشاورزی اعالم نموده و فرمودند: یک مسئله  اساسی 
کار وزارت کشاورزی نیست، تمرکز بر روستا است.  که این عمدتًا ]مربوط به [ وزارت کشاورزی است، منتها فقط 

یعنی واقعًا این را یکی از بخش های اساسِی برنامه ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا.
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کشاورزی از بخش های قابل اتکا در تحقق اقتصاد مقاومتی است
کارشناسان  که در این راستا باید ایفا نمایند از وظایف  کشاورزان با مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقشی  کردن  آشنا 
ارتقای سطح  انبوهی ضمن  و  گروهی  ارتباط فردی،  از طریق به کارگیری روش های مختلف  تا  ترویج است 
کشاورزان در  که بر عهده شان خواهد بود، آشنا سازند. آموزش و هدایت  را با وظیفه ی مهمی  آنان  گاهی،  آ
و اصول علمی مدیریت  نوین  فناوری های  به کارگیری  با  کاهش هزینه  و  تولید  افزایش  برنامه های  راستای 
کشور از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار  کشاورزی در سطح  کارشناسان ترویج و آموزش  مزرعه یا باغ توسط 
علت  به  که  است  کشاورزی  بخش  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست  در  قابل اتکا  بخش های  از  یکی  شد.  خواهد 
نیروی  ازجمله آب، زمین،  تولید  حداقل وابستگی به فناوری های خارجی و در اختیار داشتن عوامل اصلی 
کاهش تولیدات ناشی از  انسانی، سرمایه ازیک طرف و وجود بازارهای خارجی وسیع در سطح جهانی به علت 
خشک سالی های اخیر از طرف دیگر، از پتانسیل مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار است. سرمایه گذاری در 
توسعه بخش کشاورزی و محور قرار دادن آن در برنامه های توسعه کشور به معنی واقعی و دور از هرگونه شعار، 
کارشناسان مروج در خط مقدم ارتباط  کشاورزی و دامی را به دنبال خواهد داشت.  افزایش تولید محصوالت 
کشاورزان در به به کارگیری  کشاورزان قرار داشته و وظیفه اشاعه، آموزش و هدایت  کشاورزی دولتی و  بخش 
فناوری های مناسب در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند و انجام موفقیت آمیز این مأموریت 
کشاورزان پیشرو به سختی و با صرف انرژی زیاد  گرا نسبت به  کشاورزان معیشت  کارشناسان در مقابل  برای 
کشور به واردات و  کاهش وابستگی  کشاورزی و دامی زمینه ساز  همراه خواهد بود. افزایش تولید محصوالت 

خروج ارز و آسیب پذیری از تحریم ها و ایجاد امکان صادرات محصول مازاد و ارزآوری خواهد شد. 

کشاورزی سنتی اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود با 
ح اقتصاد مقاومتی طرحی بسته و درون گرا نیست بلکه یک اقتصاد پویا و روان است؛ به طوری که می توان  طر
کشوری علمی  کشاورزی  گر  ا افزایش علم ترویج و تولید اقتصادی است و  گفت اقتصاد مقاومتی تنها درگرو 
نباشد اقتصاد مقاومتی در آن محقق نمی شود. بدون داشتن تولید اقتصادی و ترویج علم کشاورزی نمی توان 

کشاورزی دست یافت.  به اقتصاد مقاومتی در بخش 

ح های مهم اقتصاد مقاومتی است کشاورزی از طر ح نظام نوین ترویج  طر
کز خدمات  اقتصاد مقاومتی است. ساماندهی مرا ح های مهم   از طر کشاورزی یکی  ح نظام نوین ترویج  طر
کشاورزی و استقرار مسئوالن پهنه ها، ایجاد شبکه الزم برای ارتباط بهینه  کشاورزی، پهنه بندی عرصه های 
کشاورز و دولت، شبکه سازی نظام ترویج، برقراری نظام دانش و اطالعات، کمک به کشاورز در جهت افزایش 

ح می باشد. کشاورزی از چشم اندازهای این طر کردن  دانش و مهارت و دانش بنیان 



89

گونه های سیب
گونه های تجاری سیب در جهان می توان  گونه سیب شناسایی شده است. در بین رایج ترین  بیش از 7500 
سیب  نوعی  و  قرمـز  تــاش، سیب  مکین  گلد، جوناتــــان،  اسمیت، جونا  طالئی، گرانی  سیب  به  فوجی، گاال، 

گرانی اسمیت ترش است و پوست آن سبز روشن خالدار است .  کرد.  زمستانی اشاره 

ارقام عمده سیب در ایران 
کهنز، سلطانی، شفیع آبادی و اخیرًا ارقام جدید شامل آیدارد،  گالب  گالب اصفهان،  گلدن دلیشز،  رد دلیشز، 

گاال، دورنگ فرانسوی و رداسپار. فوجی، 

مدیریت تلفیقی و فنولوژیکی آفات ، بیماری ها و علف های هرز سیب
زیست محیطی  تبعات  و  شیمیایی  کودهای  و  سموم  از  استفاده  روزافزون  رشد  و  باغات  توسعه  به  توجه  با 
و  قرارگرفته  باالتری  جایگاه  در  تلفیقی  مدیریت  تا  شده  باعث  انسانی  جامعه  به سالمت  توجه  لزوم  و  آن ها 
کنترل به روش های شیمیایی ارجحیت داده شوند. عوامل متعدد زنده و غیرزنده  روش های غیر شیمیایی 
گردد. این عوامل شامل  کیفیت محصول  کمیت و  کاهش  می تواند در باغات سیب خسارت زا بوده و باعث 
صحیح  مدیریت  با  که  می باشد  و...  فیزیکی  عوامل  آب وهوایی،  شرایط  هرز،  علف های  بیماری ها،  آفات، 
کاهش عناصر  گیاهان باعث  می توان خسارت آن ها را به حداقل رساند. علف های هرز به عنوان رقیب غذایی 
گیاه شده و نیز با تأمین شرایط مناسب ازجمله پناهگاه و...برای برخی آفات و بیماری ها تأثیر  در دسترس 
کیفیت محصول دارند. از طرف دیگر در دید مدیریتی علف های هرز مکان  کمیت و  کاهش  غیرمستقیم در 
گیرد.  کلیه جوانب مورد ارزیابی قرار  کنترل علف های هرز باید  امنی برای دشمنان طبیعی می باشند، لذا در 
کنترل زراعی و مکانیکی( قابل کنترل بوده  کنترل غیر شیمیایی )روش های  اغلب علف های هرز با روش های 
و با اعمال مدیریت صحیح، خسارت زا نیستند.  تأمین نیاز غذایی و ایجاد تعادل بین عناصر غذایی موردنیاز 
کیفیت مطلوب، بازارپسندی و افزایش خاصیت نگهداری  درختان میوه نیز از عوامل مؤثر در تولید محصول با
کشور ما، در نظام متداول مدیریت باغ های سیب و سایر درختان دانه دار و نیز  پس از برداشت می باشد. در 
باقیمانده مواد شیمیایی در  به  نیز می باشند، مشکالت مربوط  به طور مخلوط  اغلب  که  درختان هسته دار، 
کودهای شیمیایی یك رویداد عمومی است ولی  محصول سیب و سایر میوه ها، به علت مصرف زیاد سموم و 
اعمال  اساس  بر  مبارزه شیمیایی،  کامل روش  با حذف  مزبور  باغ های  کردن مدیریت  غیر شیمیایی  برنامه 
کودهای آلی )سبز،  کودهای بیولوژیك و  کنترل تلفیقی و بیولوژیك آفات و بیماری ها و مصرف  اصول IPM در 
مواد  باقیمانده  حذف  که  است  مؤثری  برنامه ای  اقدام  شیمیایی،  کودهای  به جای  غیره(  و  مرغی  دامی، 
شیمیایی در محصول را عملی ساخته و به تولید سیب و سایر میوه های ارگانیك می انجامد. در همین راستا به 

روش های غیر شیمیایی مدیریت باغات سیب اشاره می کنیم:

کاشت و هرس مناسب جهت نورگیری و تهویه مطلوب - رعایت فاصله مناسب 
- حذف علف های هرز بخصوص در سایه انداز درخت
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- حذف شاخه های خشکیده و شکسته
-کندن پوستک های شل تنه درختان

- جمع آوری بقایای آلوده اعم از میوه، برگ و شاخه های آلوده
کنترل به موقع ازجمله ثبت  گاهی در مورد آفات و بیماری های شایع منطقه جهت  - انجام عملیات پیش آ

گیاهی، ثبت دما و رطوبت روزانه، نصب تله های فرومونی و... فنولوژی 

- نصب تله های فرومونی به منظور شکار حشرات موردنظر
کرم سیب - استفاده از مقواهای آجدار دور تنه درختان به منظور جمع آوری شفیره های 

ک زاد ک و نیز در صورت وجود بیماری های قارچی خا ع خا - مدیریت آبیاری با توجه به نو
کود دهی و تغذیه برای تقویت درختان و افزایش مقاومت نسبی در برابر عوامل خسارت زا - مدیریت 

- بیل کاری پای درختان در اول بهار
کزی کنترل عوامل خا - انجام یخ آب زمستانه برای 
- حفظ و حراست دشمنان طبیعی موجود در منطقه

 انبارداری
است  باشد الزم  باالیی داشته  انبارداری  و خاصیت  بوده  ماندگاری مطلوب  دارای  میوه ی سیب  آنکه  برای 
افزایش دهیم. همچنین  را  آن  کیفیت  و  کمیت  آبیاری،  و  تغذیه  با مدیریت بهینه ی  زراعی  در طول فصل 
زمان  و  باغات  مدیریت  درزمینه ی  اطالعات  کلیه  دارد.  سیب  ماندگاری  در  مستقیم  تأثیر  برداشت  زمان 
برداشت می تواند از طریق مروجان پهنه و با صدور اطالعیه های فنی صورت پذیرد. مناسب ترین شرایط برای 
نداشته  این محل وجود  احتمال یخ زدگی در  که  باید دقت شود  از سیب، محلی خنک می باشد.  نگهداری 
که محصوالت تا هفته ها سالم بمانند. این شرایط  کمک می کند  باشد. قرار دادن سیب ها در چنین محیطی 
را  آن  و  بیندازید  نگاهی  به هر سیب  کردن،  انبار  نمود. هنگام  تأمین  ماه ها  تا  زمستان می توان  را در فصل 
این  نمایید.  مصرف  و  کرده  جدا  هستند،  لکه دار  که  را  سیب هایی  کنید.  تمیز  و  ک  پا دستمال  با  به خوبی 
که زود تر از سیب های دیگر فاسد خواهند شد، مناسب انبار  سیب ها رسیده و خوشمزه می باشند، ولی از آنجا
گندیدگی سیب های دیگر شوند. در طول فصل زمستان به صورت  کردن نیستند و حتی ممکن است باعث 

کنید. که نشانه ای از خرابی دارند، جدا  دوره ای به آن ها سر بزنید و مواردی را 

سردخانه
در سال های اخیر نگهداری سیب عمدتًا در سردخانه صورت می گیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد 
کمی از سردخانه های استان مجهز به واحد بسته بندی و سبد سازی محصوالت کشاورزی هستند، راه اندازی، 
توسعه و تجهیز واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی مخصوصًا بسته بندی و سورتینگ میوه در استان ضرورت 
که استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های مهم تولید سیب درختی در  دارد. این در حالی است 
کشور و منطقه ایفا می نماید. شرایط  کشور نقش پررنگی را در تأمین، عرضه و صادرات سیب درختی در سطح 
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که موجب وارد آمدن خسارت به این  کشور ازجمله مشکالتی است  نگهداری سیب در سردخانه های استان و 
کاال در مدت زمان نگهداری می شود. جمع آوری و بسته بندی نامناسب سیب در جعبه های چوبی بهانه ای 
می شود تا این جعبه ها در شرایطی غیراستاندارد در سالن های سردخانه ها در ستون های بیش از چهل ردیِف 
و باالتر روی هم انباشته شده و مانع بزرگی جهت تبادل هوای سرد در بین جعبه ها و سیب ها شده و درنتیجه 
که عدم نظارت  بخشی از سیب های داخل جعبه ها خراب شده و مابقی را نیز آلوده نماید. این در حالی است 
کل استاندارد، سازمان  کامل بر عملکرد سردخانه های استان از سوی ارگان ها و نهادهای نظارتی نظیر اداره 
صنایع و معادن و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان به ویژه به هنگام انتقال سیب از باغات و 

کاران استان با آن مواجه می باشند. که سیب  مرکز جمع آوری به این واحدها از دیگر مشکالتی است 

بازاریابی و فروش انواع سیب درختی
که در مورد بازار سیب در چند سال اخیر به دالیلی پیش آمده است مسئله بازاریابی و فروش اهمیت   با وضعی 
کردن راه خروج مازاد میوه به بازارهای خارجی و تشویق صنایع  بیشتری یافته است. اقدام اخیر دولت در باز 
ح  کمک نماید. در اینجا ورود به مبحث وسیع مبانی مارکتینگ مطر مربوطه به سیب می تواند در حل معضل 
گرفتن مبانی مارکتینگ در امور فروش میوه باألخص  ع، مطالبی در بکار  نیست بلکه نظر به اهمیت موضو
شد.   خواهد  ارائه  امور  اولیای  و  باغداران  ذهن  شدن  روشن  جهت  راه حل هایی  پیشنهاد  و  سیب درختی 
زمینه  نمودن  فراهم  و  به موقع  بازار رسانی  و  بازاریابی  باغداران،  و  تولیدی  اولویت های تشکل های  از  یکی 
صادرات سیب درختی در استان است. با توجه به ظرفیت باالی سیب تولیدی، در راستای حمایت از باغداران 
سیب  واردات  خارجی،  و  داخلی  بازارهای  به  محصول  این  صادرات  جهت  مناسب  فضای  ایجاد  و  کشور 
به وضعیت  توجه  با  استان  باغات سیب  توسعه  ترویج  اعالم شده است.  ع  اخیر ممنو در سال های  کشور  به 
تولید  کیفی  کمی و  افزایش  و  ارومیه محدودشده است و در حال حاضر اصالح و جایگزینی  بحرانی دریاچه 
که  کشاورزی استان به شمار می رود. این در حالی است  در واحد سطح در باغات سیب از اولویت های جهاد 
منطقه ای  بورس  ایجاد  کشاورزی،  محصوالت  مستقیم  عرضه  غرفه های  ایجاد  صادراتی،  پایانه  راه اندازی 
راه حل های  ازجمله  کشاورزی  افزایش صادرات محصوالت  کشاورزی در  و تقویت حضور تشکل های بخش 
عملیاتی  با  که  است  موجود  مشکالت  حل  برای  کشاورزی  جهاد  سازمان  اولویت های  و  برنامه ها  و  اساسی 
کوچک بودن  کمتر متضرر شوند.  شدن آن ها پیش بینی می شود ارزش افزوده بیشتری نصیب باغداران شود و 
قطعات، عدم وجود قوانین در خصوص حذف باغات در مناطق نامساعد و باغات رهاشده در حاشیه شهرها 
کانون آفات و بیماری ها بوده، نامشخص بودن وضعیت فروش، عدم وجود سورت و  که  و روستاهای بزرگ 
کمی از باغات به آبیاری تحت فشار ازجمله مسائل و مشکالت مهم  بسته بندی مناسب، مجهز بودن درصد 
بر سر راه تولید سیب استان است. از سوی دیگر، تخصصی نبودن فعالیت های اقتصادی در این حوزه و نبود 
تشکل های اختصاصی در تولید، سورت و بسته بندی، خرید و ذخیره سازی، نگهداری در سردخانه ها و نهایتًا 
گردیده است، به طوری که یک  بازاریابی و فروش موجب ایجاد نابسامانی در بخش مربوط به سیب درختی 
کننده، هم نگه دارنده در سرخانه  فرد تولیدکننده سیب درختی عالوه بر تولیدگر بودن هم سورت و بسته بندی 
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که برخی از  و هم بازاریاب و فروشنده و تاجر می باشد و قدر مسلم یک فرد نمی تواند از عهده هم زمان این امور 
کار می باشد، برآید و همین امر باعث بروز اخالل در چرخه  گرفتن دانش آن  این ها تخصصی بوده و نیاز به فرا
تولید تا عرضه به بازارهای داخلی و بین المللی می گردد. مهم ترین مشکل تولیدکنندگان سیب استان قیمت 
را  اصلی  زحمت  درحالی که  تا  شده  باعث  داللی  و  واسطه گری  و  است  داخلی  مصرف  بازارهای  در  آن  پایین 
کشاورز شب و روز از اول سال زراعی تا زمان برداشت محصول با هزینه های سرسام آور متحمل شود ولی سود 

الن به دست آورند. اصلی را دال

نقش مروجان پهنه در بازار رسانی مطلوب محصوالت 
با  و  بوده  کشاورزی  بهره برداران  و  کشاورزی  بین جهاد  ارتباطی  پل  به عنوان  کشاورزی  پهنه های  مروجان 
گاهی خود و انتقال آن  توجه به حضور مستمر در روستا و ارتباط مستقیم با باغداران، با ارتقا سطح دانش و آ
کشاورزان ایجاد نمایند. فعالیت مروجان ضمن  با  و تلفیق علم و تجربه، می توانند رابطه و اعتماد متقابل 
کسب اطالعات  کشاورزی و  شناسایی محصوالت غالب منطقه و همچنین ارتباط با واحدهای مختلف جهاد 
گیرد )به عنوان مثال زمان  بیشتر می تواند در قالب صدور اطالعیه های فنی و یا توصیه های حضوری انجام 
و  انبارها  با شناسایی  پهنه می تواند  و...(. مروج  برداشت  زمان  زمان هرس،  سم پاشی ها، محلول پاشی ها، 
کارکنان آن ها، مشکالت موجود در این بخش را به مراجع  سردخانه های حوزه ی عمل و ارتباط با مدیریت و 
کار ارائه نماید. از  مربوطه انتقال داده و توصیه های فنی الزم را در جهت ارتقا امکانات و باال بردن راندمان 
الن و ارزیابی قیمت محصول و انتقال آن به باغداران  فعالیت های دیگر مروج پهنه، شناسایی خریداران و دال
کود و سموم و... ( به خریداران  کیفیت ظاهری، عاری بودن از بقایای غیرمجاز  و معرفی محصوالت برتر) 
کاشت، داشت، برداشت و  کلیه ی فعالیت های  کلی مروج پهنه می تواند تسهیلگر امور در  می باشد. در دیدگاه 
کیفی محصول با استفاده از امکانات  کمی و  کارشناسی باشد، یعنی ارتقا  فعالیت های پس از برداشت با دید 
موجود. مروج پهنه همچنین می تواند با تزریق علم و فناوری  روز دنیا ) استفاده از دستگاه های ضدتگرگ، 
خریدوفروش اینترنتی محصوالت و ... ( به بخش کشاورزی پیکره ی کشاورزی را بیش ازپیش قدرتمند سازد. 
رقابتی مستلزم داشتن  بازار  در  و موفقیت  زیاد  انبارداری  کیفیت محصول، خاصیت  بودن  باال  به بیان دیگر 
که حضور مروج در تک تک  کاشت تا پس از برداشت ( می باشد  کلیه ی مراحل )قبل از  کیفیت در  کمیت و 
مراحل می تواند تأثیر مستقیم و مشهود داشته باشد. مروج پهنه همچنین می تواند در قالب تشکل هایی مثل 

کشاورزی، انسجام و اتحاد باغداران را باالبرده و توصیه های همگانی را از این طریق اعمال نماید. همیاران 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها
که همه ساله شاهد افت وخیزهایی درزمینهٔ فروش محصول هستیم می توان  در رابطه با تولید محصول سیب 

کرد: پیشنهاد ها زیر را ارائه 

که  باشند  رسیده  ثبت  به  حقوقی  قالب شرکت های  در  و  دولت  حمایت  با  که  کشاورزی  ·ایجاد تشکل های 
هدف از آن ها ساماندهی به تولید و عرضه محصول در بازار باشد و عالوه بر آن در پروسه تولید و بازار رسانی 
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گیاه پزشکی و باغبانی باشد. کارشناسان  نیز نقش داشته باشدکه هدف آن تولید محصول سالم با نظارت 

کاری  دائمی محصول، همانند  برای عرضه  تولیدکننده  مبدأ  در شهرهای  بازارچه هایی  ایجاد  گام دوم  ·در 
در  بازارچه ها  این  از  هدف  و  می گیرد  صورت  بومی  محصول های  فروش  جهت  و  توریستی  شهرهای  در  که 
درجه اول سودآوری محصول نباشد، بلکه بیشتر به فکر شناساندن محصول و ایجاد برند مخصوص همان 

محصول به عنوان مثال سیب مردق مراغه باشد.

·در چندین ساله گذشته محصول سیب شهرهای هم جوار که کیفیت به مراتب پایین تری از سیب مراغه دارند 
که عالوه بر متضرر شدن خریدار به بی اعتبار شدن نام محصول  با نام سیب مردق مراغه به فروش می رسد 

می انجامد و تنها جیب عده ای سوءاستفاده چی را پر می کند.

که در آستانه عید صورت  کاری  ·با ایجاد خط اعتباری، نسبت به خرید تضمینی محصول اقدام شود، همان 
که هم هزینه های  گیرد  می گیرد و خرید و انبار محصول، ولی این بار زودتر و در زمان تولید محصول صورت 

کاهش دهد و هم دغدغه فروش محصول را بکاهد. کشاورز را 

که از ظرفیت  که با حمایت های دولتی سردخانه های زیادی در سطح شهرستان احداث شده اند  ·از یاد نبریم 
این سردخانه ها نیز باید به نحو احسن استفاده نمود.

کالن شهرها با هدف عرضه مستقیم محصول سالم و  کشاورزی در شهرهای هدف و  ·ایجاد بازار و غرفه های 
کیفیت و قیمت مناسب و به دوراز واسطه گری. با

کشورهای هدف باانگیزه ورود ارز به داخل  کشورهای همسایه و صادرات محصول به  ·بازاریابی محصول در 
کشور.

منابع
1- بیانات مقام معظم رهبری

کد خبر )4367049(81405724 تاریخ خبر  1393/9/8 2- خبرگزاری ایرنا، 

3- سایت بازار سیب ایران، تاریخ خبر 1394/6/23 

کشت و پرورش درخت سیب )سیری در باغداری نوین(، انتشارات تهران، چاپ  4- حسن طه نژاد، 1380، 
اول، 156 صفحه.
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کشاورزی میزان اثربخشی اشتغال زنان روستایی در توسعه 

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستائی وعشایری( )محور: پهنه 

شهرزاد ثیابی1* و شهرام محمدزاده2
کشاورزی هشترود کارشناس باغبانی از دانشگاه سراسری تبریز-مسئول آموزش وترویج   -1

کارشناس ارشد علوم دام-مدیریت جهادکشاورزی شهرستان هشترود  -2

چکیده
روستا  چندین  به  که  مراجعاتی   نتایج   به  باتوجه  روستائی  زنان  مشکالت  بیان  مقاله  این  ازنگارش  هدف 
و  متعال  خداوند  کمک  با  که  امید   ، هست  است،  گرفته  صورت  اینجانب  توسط  روستائی  زنان  با  گفتگو  و 
گردیده و با ایجاد اشتغال برای این قشرموجب  عنایت مسئولین محترم شاهد حل مشکالت این قشر مظلوم 
پیشرفت روزافزون تولیدات غذایی درکشور مان باشیم. با   توجه  به   آنکه  زنان   روستائی  نصف   جمعیت  
کشور  کشاورزی  به  عنوان   یکی از مهمترین  بخش های  تولیدی  گیرند  و  بخش  روستائی  ما را در  بر می 
،در تامین   امنیت  غذایی  مورد نیاز و رسیدن به  خودکفائی  مسئولیت  بسیار سنگینی بر دوش دارد در این 
کیان  کشاورزی از قبیل دامداری،زراعت ،تولید  لبنیات، پرورش ما راستا   زنان   روستائی   با فعالیت  در  زمینه  
و....بسیار کلیدی دارند ولی متاسفانه باتوجه به مراجعاتی که به روستاها در پهنه های مختلف بعمل آوردیم 
که این قشر زحمتکش از این بابت نصیبی منطبق با تالشها و فعالیتهای خود بدست نمی آورند  متوجه شدیم 
و این امر موجب دلسردی و کاهش انگیزه آنان برای اشتغال و تولید محصوالت کشاورزی و دامی می گردد که 

موجب به خطر افتادن امنیت غذایی میهن عزیزمان میگردد.

کشاورزی کلیدی:پهنه بندی-زنان روستائی-اشتغال-توسعه  واژه های 

مقدمه
گیردمتاسفانه آمار مهاجرت روستائیان  ح پهنه بندی صورت می  کثر روستاها در قالب طر که به ا با مراجعاتی 
ع سبب میشود روز  که این موضو کن هستند  بسیار زیاد است و در برخی از روستاها فقط افراد مسن روستا سا
گر   که  ا کاسته شود   چرا  گردد و از جمعیت جوان  روستائی   به روز بر آمار روستاهای بدون سکنه  ما افزوده  
مهاجرت  روستائیان و  در  نتیجه  آن کاهش  جمعیت روستائی  بدین منوال  فعلی ادامه یابد کشورعزیزمان در 
کشاورزی  کاهش تولیدات  گردیدواین یعنی  کشورروستائی نشین جهان خواهد  کم جمعیترین  آینده در لیست 
کار آفرینی   کشور، توسعه روستائی از  گرفتن  از خودکفائی  و به تبع آن به خطر افتادن امنیت غذائی  و فاصله  
روستائی به عنوان راهکاری  مناسب  برای توانمند سازی و  ظرفیت سازی در مناطق روستائی در جهت تغییر 
کنونی ،کاهش شکاف شهر و روستا،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی،محیطی،ونهادی یاد  الگوی زندگی 
کاهش  به واسطه  آمدخانواده  در  افزایش   روستائی ضمن  زنان  اشتغال  و  آفرینی  کار  می شود در عین حال 
تفاوت و شکاف موجود بین  خانوارهای  شهری و  روستائی ،صرفه جویی  در  هزینه های  تولید  محصوالت 
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کاهش  مهاجرت به  شهرها می تواند زندگی  زراعی و دامی ،تامین هزینه های خانوار به عنوان سرپرست و نیز 
اساس  که  بندی  پهنه  ح  کمک طر با  توان  که می  قرار دهد  تاثیر  را تحت  کل جامعه  نهایت  در  و  روستائی 
کشاورزی  با آنان و  تالش  تشکیل آن شناسایی ولمس مشکالت روستائیان از طریق ارتباط نزدیک مروجین  
در صدد  حل  مشکالت  با  کمک مروجین کشاورزی عزیز در هر پهنه  خصوصا مروجین کشاورزی زن،در جهت 
گردید  ایجاد اشتغالی پویا و پردر آمد برای زنان روستائی تا حدود زیادی مانع مهاجرت روستائیان به شهرها 
کشاورزی  کشاورزی بدون حضور زنان روستائی معنایی ندارد و اینان همواره پیشروان توسعه  که توسعه  چرا 
کشاورزی را  شبانه روزی  انجام  می دهند   که عالوه بر  خانه داری   سخت ترین  فعالیتهای  تولیدی و   بودند 
کارشناس  مروج در  پهنه  خود برای  زنان  روستائی و ایجاد   بنابراین  با  برنامه ریزی ومدیریت درست هر 
گردد  و  به حقوق  و سهم   گمنامان  صحنه های تولید بیشتر توجه  اشتغالی در آمد زابرای آنان  به  نقش این 
کشور  گردد  و مشکالت  به مقامهای  باالتر  عودت داده شود  تا در فرایندهای  توسعه اقتصادی   آنان  رسیدگی 

کشاورزی صورت پذیرد. مشارکت  آنان تضمینی برای تحول در تولید بخش 

یافته ها
کشاورزی  در  پهنه خود  تقریبا  به  تمامی  روستاها   کارشناسان  مروج  ح پهنه بندی   کار آمدن  طر با روی 
ح  مراجعه به  تمامی روستاهای  سطح  استان از نزدیک و   مراجعه می نمایند  و در نتیجه  از طریق  این طر
گردد بنده نیز برای پی بردن به مشکالت زنان روستایی  و ایجاد  لمس  مشکالت زنان  روستائی امکانپذیر می 
زمینه های  اشتغال برای  این قشر مظلوم به چندین روستا مراجعه نموده و با  200نفر از زنان  روستایی  گفتگو 
کمک   گردد و  سپس با  انجام  داده ام تا در وهله اول  ریشه اصلی  مشکالت زنان روستایی بررسی و مشخص 
ح پهنه بندی در حال  انجام خدمت هستیم برای  کشاورزی در بدنه  طر که  بعنوان  مروج  و راهنماییهای ما  
کنیم و از این طریق  بتوانیم   باعث   باال بردن  سطح  تولیدات  غذایی  زنان روستایی ایجاد شغل و در آمد 

گردیم . کفائی   و  جلوگیری  از مهاجرت  کشور و رسیدن  به خود 

گرفت در حدود 28تا 65 سال بود. گفتگو صورت  که باآنان  رده سنی زنانی 

که نتایج این پرسشنامه بدین قرار است: گردیده بود  ح پرسشنامه ایی تنظیم  در این طر

سطح سواد : 20درصد از این تعداد بیسواد بودند - 50درصد سطح سواد راهنمایی - 10درصد دیپلم 

میزان فعالیت زنان روستایی در بخشهای مختلف به قرار زیر بود

فعالیتهای دامی
80درصد از زنان میانسال و مسن روستا در شیر دوشی- تهیه آذوقه دام  و تهیه فرآورده های دامی فعالیت می 
کردند و بعضا از فروش این محصوالت به سایر افراد روستای خود یا مجاور و یا به مغازه های شهر کسب در آمد 

کار از خود نشان نمیدادند. کم بود و رغبتی برای این  میکردندولی مشارکت زنان جوان در این حیطه بسیار 
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فعالیتهای زراعی
دراین زمینه تنها 20 درصد زنان روستا در زراعت سبزیجات و صیفی جات  -نخود-عدس و سایر زراعتها فعال 

بودند.

فعالیتهای باغبانی
که دارای باغ هستند در هنگام برداشت محصوالت باغی و فرآوری این محصوالت از  80 درصد از زنان روستا 

کردن لواشک - تهیه میوه خشک و.... فعالیت داشتند. قبیل درست 

فعالیتهای زنبورداری
تنها 5درصد از این افراد در شغل زنبورداری فعالیت داشتند.

کیان پرورش ما
گاهی از نحوه پرورش ونگهداری  تقریبا 30درصد از زنان روستائی به این شغل مشغول بودند که در اثر نداشتن ا

کیان در این زمینه موفق نبودند. ما

قالیبافی
ح  گردیده ولی چون در اینجا بحث زنان روستایی مطر ج  کشاورزی خار با توجه به اینکه این حرفه از بخش 
است  با توجه به نتایج بدست امده تقریبا نیمی از زنان و دختران جوان روستا در این حرفه مشغول بودند.
که زنان  روستائی تمایل زیادی برای فعالیت داشتند به  گفتگو بازنان روستائی اهم مشاغلی  باتوجه به نتایج 

قرار زیر است:

پرورش زعفران•  
بسته بندی حبوبات•  
گیاهان دارویی•   تولید 
کردن میوجات•   خشک 
گیاهی•   تولید عرقیجات 
تولید فرآورده های دامی•  
پرورش بلدرچین •  
پرورش بوقلمون•  
کی•   چ خورا پرورش قار
تهیه رب خانگی•  
قالی بافی •  

که فعالیت زنان روستائی در  جهت ایجاد  شغل  گفتگو  و تحقیق از زنان روستائی موانعی  با توجه به نتایج 
ح است: کند بدین شر کمرنگ  می  وکسب درآمد را 
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کار و زندگی و  گاهی آنان نسبت به مسائل  کمبود آ که در نتیجه آن  -پایین بودن سطح سواد زنان روستائی 
روابط حقوق اجتماعی

از منزل بدلیل مهاجرت مردان  ج  کار داخل و خار افزایش  و  زنان روستایی  از  زیاد فعالیتهای برخی  -حجم 
کسب در آمد روستا به شهرهای دیگر برای 

گردد. کشاورزی زنان می  که  منجر به متوقف شدن برخی از فعالیتهای  کم آبی  -معضل 

پرورش  زمینه  در  مثال  برفرض  خود  فعالیت  زمینه  در  روستائی  زنان  کثر  ا گاهی  آ و  علمی  دانش  -نداشتن 
گاهی از نحوه درمان در هنگام بروز بیماری باعث تلف شدن و ایجاد خسارت می  کیان به دلیل نداشتن آ ما

کردند. گردید  و زنان روستایی هم با ناامیدی آن شغل  را رها می 

کم بر خانواده و موافقت نکردن پدر یا همسر از حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و  -بافت مردساالری حا
اقتصادی

کار و در نتیجه آن عدم همکاری پدر یا همسر جهت  -باور و نگرش منفی نسبت به توانایی زنان در انجام 
گذاری برای ایجاد شغل برای دختران یا زنان  سرمایه 

کمی دستمزد و  کردند مثال در شغل قالیبافی از  کار می  که  -پایین بودن دستمزد زنان در رابطه با حرفه ای 
گله مند بودند.  استاندارد نبودن  دار قالی ودرنتیجه آن بروز مشکالت جسمی بسیار 

-دسترسی پایین زنان روستائی به اعتبارات و تسهیالت نهادها و عوامل تولید برای ایجاد شغل

-نداشتن زمین زراعی برای تولید محصوالت 

-ناتوانی زنان روستایی برای دریافت وام بدلیل نداشتن سند مالکیت 

-نداشتن بیمه زنان روستائی جهت  تامین آینده 

گروهی میشود. کار  کمرنگ شدن  که منجر به  -اختالفات عقیده ای بین برخی از  اهالی روستا 

کسب در آمد -از همه مهمتر فقر اقتصادی خانواده و نداشتن سرمایه اولیه برای ایجاد شغل و 

راهکارها
کلیه پتانسیلهاو کششهای  موجود در یک روستا در جهت ایجاد شغل برای زنان روستائی مثال در یک  -بررسی 
که نیاز به آب بیشتر دارد  کم آبی دارند نمیتوان زنان روستائی را در جهت تولید محصولی  که مشکل  روستا 

سوق داد .

-انتخاب زن تسهیلگر روستا به منظور پیشبرد بهترزمینه فعالیت زنان روستایی

-سواد آموزی و تحصیل زنان و دختران روستایی 

کلیه مقاطع تحصیلی  گاهی زنان ازهمان ابتدادر  کوشش جهت ارتقاءسطح آ کشاورزی و  -آموزش اصول فنی 
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گردند  کودکی با پدیده های نوین آشنا  گردد تا زنان آینده هر روستا از همان  ومستمر در زندگی روزمره آنان اجرا 
کشاورزی و حل معضالت آن تفکر و اندیشه نمایند و در مورد مسائل 

کشاورزی زن در جهت آموزش  بهترین راهها و روشها  برای ایجاد انگیزه در جهت  -آموزش خود مروجین 
کسب درآمد وباال بردن حس توانایی و اعتماد به نفس زنان روستایی برای ایجاد شغل ایجاد اشتغال و 

کنند که این امر باعث باال رفتن انگیزه  اشتغال زنان  -بیمه کردن زنان روستائی در شغلی که کسب در آمد می 
گردد. روستائی می 

که این تعاونی ها به سبب ایجاد روحیه تعادل و حس  گروههای تعاون چرا  -ساماندهی زنان روستائی در 
همکاری در میان افراد و به وجود آوردن انگیزه فعالیتهای جمعی وسیله مفیدی جهت یاری زنان روستائی 

می باشد.

-در دسترس قرار دادن منابع اطالعاتی و مراجع آموزشی در اختیار زنان روستائی در جهت باال بردن سطح 
نیاز،  با  متناسب  باید  آموزشها  این  که  جدید  شغل  ایجاد  هستندویا  مشغول  بدان  که  شغلی  در  آنان  گاهی  آ

وضعیت وامکانات روستا و زنان روستائی باشد.

کالسهای آموزشی  و تکثیر این فیلمها ما  -استفاده از برنامه های تلویزیونی و خصوصا  فیلمهای  آموزشی در 
بین زنان روستائی 

که میخواهند  کاری  کشاورزی در زمینه  -آموزش و راهنمایی علمی و دقیق  زنان روستائی توسط مروجین 
کار  کنند وبیان مزایا و معایب  آن  شروع 

کار  کم بهره و دارای تنفس به زنان روستائی جهت  -حمایت دولت از زنان روستائی  از طریق دادن وام های 
آفرینی 

-جذب حمایت و جذب امکانات و منابع مالی از سرمایه گذاران وخیرین در روستاها جهت ایجاد اشتغال برای 
زنان روستائی

-تشکیل صندوقهای خرد زنان روستائی و حمایت از این صندوقها در زمینه آموزشی و مالی  با نظارت مکرربر 
نحوه مدیریت صندوق و حل فوری مشکالت احتمالی در جهت تداوم فعالیت  

که ایجاد جاذبه نماید.  کار برای زنان نسل جوان تحصیلکرده روستا  -ایجاد شکل جدیدی از 

گردد.  که موجب دلگرمی وادامه فعالیت  آنان  -کمک به ایجاد بازارفروش  برای تولیدات زنان روستائی 





101

بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان 
روستایی -  مطالعه موردی شهرستان خداآفرین

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و عشایری( )محور: پهنه 

کرم جعفری پرویزخانلو*1، صمد وجودی2 و علی محمدیان3
1- دانشجوی دکترای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، کارشناس امور مالی مالی، مدیریت 

کشاورزی خداآفرین  جهاد 
کارشناس باغبانی، مدیریت جهادکشاورزی خداآفرین گیاهپزشکی،  2-دکترای 

3-کارشناس طیور و زنبور و مسئول مرکز جهادکشاورزی الریجان، مدیریت جهادکشاورزی خداآفرین

چکیده
مشارکت زنان یکی از مسیرهای مهم در کارآفرینی و توسعه روستایی می باشد. یکی از راهکارهای کارآمد در ارتقای 
کاهش فاصله درآمدی روستاییان با جامعه شهری استفاده از  حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و تولیدی و 
اعتبارات خرد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی می باشد. لذا در این مطالعه رابطه عوامل فردی، اقتصادی، 
اجتماعی، محیطی و ترویجی با میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در خداآفرین بررسی شده 
است. نمونه آماری شامل اعضای دو صندوق به تعداد 61 نفر می باشد. شیوه مطالعه پرسشنامه  ای می باشد. 
پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ آزمون گردید و نتایج نشان داد که پرسشنامه  ی محقق ساخته از پایایی باالیی 
برخوردار می باشد. رابطه متغیرهای مذکور با میزان موفقیت صندوق با آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی 
قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل اقتصادی، ترویجی، محیطی، اجتماعی و فردی به ترتیب 

بیشترین همبستگی معنادار را با موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی دارد.

کارآفرینی، آزمون اسپیرمن کلید واژه گان: روستا، صندوق اعتبارات خرد، 

 مقدمه
ازجمله  فقر روستایی  به ویژه  و  و روستایی  بین خانوارهای شهری  نابرابری  درآمدی موجود  و  توزیع درآمد   
توسعه ی   .)1384 )عمادی،  است  شده  جهان  در  روستایی  توسعه  به  ویژه  توجه  باعث  که  است  مسائلی 
کشاورزی و نقش اعتبارات خرد در نیل به این هدف نمی تواند باشد )رکن الدین  روستایی منفک از توسعه ی 
که برای منفعت رسانی به زنان و مردان  و همکاران، 1385(. تأمین مالی خرد، رهیافتی توسعه مدار می باشد 
کم درآمد روستایی طراحی شده است )مافی، 1386(. در این رهیافت، تأمین سریع و سهل اعتبارات و اینکه 
ع خدمات در جهت بهبود شرایط زندگی و برابری دسترسی و تأمین  عدم توجه به سودآوری در ارائه این نو
ع فعالیت ها به شمار می رود )روحت، 1997(. در این میان اعتبارات  رفاه روستاییان از ویژگی های بارز این نو
کم درآمد به منابع اعتباری برای بهبود  خرد راهبردی در توسعه ی اقتصادی باهدف دسترسی زنان و مردان 
رهیافت های  از  برنامه ها  این   .)2002 کر،  ال و  )اندرسون  می رود  شمار  به  آن ها  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت 
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گسترش فعالیت های درآمدزا به ویژه برای زنان  که با ایجاد و  کاهش فقر و نابرابری در دهه های اخیر بوده  مهم 
کم درآمد توسعه ی جامعه روستایی و محلی را تسهیل می کند )رحیمی، 1386(. 

گرفتن قشر زنان ممکن به نظر نمی رسد؛ زیرا در  در حال حاضر دستیابی به اهداف توسعه ای بدون در نظر 
کشاورزی از نقشی بسیار عمده ای برخوردار می باشند )طالب و  مناطق روستایی، زنان در تولید محصوالت 
که از توانایی ها و قابلیت های بالقوه فراوانی برخوردارند و  نجفی اصل، 1386(. در ایران نیز زنان نشان داده اند 
کارآمد در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند  در شرایط مناسب، قادرند مشارکتی مؤثر و 
که توسعه شرایط برای مشارکت فعال زنان  )مقدس فریمانی و همکاران، 1386(. بنابراین مالحظه می شود 
روستایی می تواند در توسعه جامعه روستایی و کشاورزی و به خصوص کاهش فقر و نابرابری درآمدی نقش ایفا 
کارآمد توسعه صندوق های خرد زنان روستایی می باشد. توسعه فعالیت  که یکی از راهکارهای بسیار مهم و  کند 
کم ولی بسیار مؤثر را برای ایجاد اشتغال و فعالیت های اقتصادی قشر زنان  ع صندوق ها اعتبارات هرچند  این نو
بهبود  ع صندوق ها در  نو این  فعالیت  بر موفقیت  نماید. به همین خاطر شناسایی عوامل مؤثر  ایفا  روستایی 
که عوامل مؤثر  سیاست گذاری و برنامه ریزی،  نقش بسیار مهمی دارند. لذا در این مطالعه سعی بر آن می باشد 
بر فعالیت و موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در سطح شهرستان خداآفرین در سال 1395 صورت 
آذربایجان شرقی  که شهرستان خداآفرین واقع در استان  از آن جهت مهم به نظر می رسد  گیرد. این مسئله 
کشاورزی و دامداری  کنین آن مشغول فعالیت های  که قریب به 95 درصد سا ازجمله شهرستان هایی می باشد 
قالی بافی، فرش بافی،  به خصوص درزمینٔه صنایع دستی همچون  و  این عرصه  در  زنان  که حضور  می باشند 
کشاورزان  کشاورزی بسیار باال می باشد. همین پدیده نیز افزایش درآمد  کرم ابریشم و دیگر فعالیت های  پرورش 

و توسعه پایدار و مستمر روستایی را در پی خود به ارمغان می آورد.

 مبانی نظری
 حضور زنان و توسعه اقتصادی

در  آنان  نقش  ایفای  نحوه  و  زنان  مشارکت  اجتماعی،  توسعه  و  ملی  اقتصاد  نوسازی  شاخص های  از  یکی   
گون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعادل  گونا ساختارهای اقتصادی است. اما در جوامع مختلف به دالیل 
مطلوب و قابل قبولی در امر مشارکت عادالنه زنان در جهت توسعه و بروز خالقیت ها و استعدادهای آنان برقرار 
نشده است )امین پور، 2003 و فرهادی، 2002(. در ایران به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از راه های 
کارآفرینی در روستاها به طور خاص حضور زنان می باشد  کارآفرینی به طور عام و توسعه  پیشرفت، توجه به 
در دسترس  منابع  و  انسانی  نیروی  به  توجه  با  روستایی  مناطق  منظر  این  از  و   )2011 و صفاری،  )خسروی 
برای  ایران  ازجمله  کشورهای مختلفی  امروزه  باشد.  کارآفرین  افراد  تولید  به عنوان مهم ترین مرجع  می تواند 
اجرا درآورده اند )مالشاهی، 2012(.  به  را  گونی  گونا راهبردهای  از شهری و روستایی،  اعم  زنان  بهبود شرایط 
که تنها به مفهوم بهره مندی زنان از مزایا و نتایج برنامه های  توانمندسازی زنان یکی از این راهبرها می باشد 
توسعه نیست، بلکه مستلزم مشارکت فعلی آنان در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه است )طالب و نجفی 
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اصل، 2008(. ازجمله برنامه هایی که برای توسعه زنان در نظر گرفته شده است، اعتبارات خرد به ویژه در جامعه 
روستایی به خصوص در بین جمعیت زنان روستایی هست. 

2-2- صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و نقش آن در توسعه روستایی

کاهش فقر به دو دلیل اهمیت دارند، یکی آنکه معمواًل  کارآفرینی زنان در جامعه روستایی در  اعتبارات خرد و 
اعتبارات بانکی به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دالیل مختلف نصیب افراد فقیر و کم درآمد نمی-
که  خ بهره باعث شده است  شود و دیگری این که عواملی همچون وجود قدرت های انحصاری و یا باال بودن نر
منابع مالی غیررسمی نیز نتوانند اعتبارات الزم را در اختیار قشر فقیر و کم درآمد جامعه قرار دهد )طالب و نجفی 
ابزارهای ریشه کنی فقر، به ویژه در  از مؤثرترین  اصل، 2008(. سازمان ملل به اعتبارات خرد به عنوان یکی 
کشورهای درحال توسعه توجه خاصی دارد )سالوا و همکاران، 2013(. درواقع اهداف اعتبارات خرد و سیاست-
گروه های محروم به ویژه  کاهش فقر، توانمندسازی  های اعتباری خرد از دیدگاه بانک جهانی عبارت اند از: 
کمک به واحدهای تولیدی و توسعۀ آن ها، تشویق در جهت ایجاد واحدهای جدید، ایجاد فرصت های  زنان، 
کاهش وابستگی روستاییان بی- گروه های آسیب پذیر،  کارایی درآمد  اشتغال از طریق خوداشتغالی، افزایش 
که به شدت متأثر از شرایط جغرافیایی به ویژه خشک سالی هستند. اعتبارات خرد،  بضاعت به محصول هایی 
گروهی،  کار  عالوه بر نقش مهم شان در تمرکز و جهت دهی به سرمایه های اندک روستایی و ایجاد مشارکت و 

کمک مؤثری می کنند )نظری و عادلی، 1390(.  به ماندگاری جمعیت در عرصه های روستایی نیز 

تا  می کنند  پیدا  را  خود  سازمان دهی  توانایی  زنان  آن،  در  که  است  فرایندی  قدرت یابی،  یا  توانمندسازی 
که  کنند و منابعی را  آزادانه و مستقل را برای خود طلب  اعتمادبه نفس خود را افزایش دهند؛ حق انتخاب 
کنند. ابوت و واالس )1385(  کنترل  کمک می کند،  به مبارزه با فرودستی آن ها و از بین بردن این فرودستی 
کنترل  کوچک را شامل  و سروش مهر )1388( توانمندسازی اقتصادی زنان در سطح خانوار و اجتماع  های 
کنترل منابع مالی خانواده، دسترسی زنان به استخدام،  زنان بر درآمد، حمایت از خانواده در مواقع بحران، 
مالکیت زمین و منابع، شرکت در اتحادیه های تجاری منطقه و دسترسی به بازار می داند.بنابراین، اعتبارات 
کم درآمد به منابع اعتباری است  که هدف آن، دسترسی زنان و افراد  خرد، راهبردی در توسعه به شمار می رود 
به  پایدار  مالی  اعطای خدمات  برای  وام هایی  افزایش دهد. چنین  را  آنان  اجتماعی  و  اقتصادی  توانایی  تا 
زنان روستایی و بهبود شرایط آنان در خانواده و جامعه تهیه می شود )زرافشانی و همکاران، 1391(. همچنین 
شواهد نشان می دهد درآمد داشتن زنان، امنیت بیشتری به خانواده می بخشد؛ زیرا زنان بودجه را خردمندانه-
تر از مردان مصرف می کنند و بیشتر صرف رفاه خانواده می کنند تا مصارف شخصی خود )قلی پور و رحیمیان، 
1391(. بنابراین، با توجه به اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت روستایی را به خود اختصاص داده اند و نقش 
بسزایی در فرایند تولیدات روستایی دارند، باید به روش های مختلف از جمله راه اندازی صندوق های اعتبارات 
گروه از جامعۀ روستایی به وجود آید )کوشکی و  خرد، امکان و احساس تعلق آنان به جامعه به عنوان یک 

همکاران،1390(.
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مطالعات تجربی
ع و میرباقری )1391(، بین ویژگی های شخصیتی، عوامل فرا فردی، میزان هزینه-فایدۀ ناشی از مشارکت  زار
گرایش آنان به مشارکت در  صندوق اعتبارات  در صندوق و ویژگی های اجتماعی اقتصادی زنان روستایی، با 

خرد رابطۀ معنادار وجود دارد. 

گاهی از  فوائدی و همکاران )1390( معتقدند متغیرهای سطح تحصیالت، دسترسی به نقاط شهری، اطالع و آ
شرایط تسهیالت، تجربۀ کاری، میزان استفاده از مجراهای ارتباطی، میزان رضایت از صندوق، تعداد جلسه ها، 
میزان سرمایه گذاری گیرنده ی تسهیالت، توانایی صندوق در بهبود وضع اقتصادی خانوار و میزان مشارکت مالی 

در فعالیت های صندوق با موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی رابطۀ مثبت و معنادار دارند.

قلیپور و رحیمیان )1390( به این نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان 
که بعضی  کوشکی و همکاران )1390( به این نتیجه رسیدند  سرپرست خانوار رابطۀ مثبت و معنادار دارند. 
از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در صندوق های اعتباری، به ترتیب اولویت عبارت اند از: برنامه ریزی همراه با 
کردن آموزش های الزم و مستمر برای اعضا و ایجاد حس تعلق و افزایش اعتمادبه نفس  مشارکت زنان، فراهم 
زنان روستایی. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، سه عامل آموزشی مدیریتی، اجتماعی روان شناختی 
کل سازه های مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در صندوق های  و اقتصادی حمایتی، 29/71 درصد از واریانس 

اعتبارات خرد روستایی را تبیین می کنند. 

و  اقتصادی  توانمندی  اعتبارات خرد،  در صندوق های  زنان عضو  که  رسید  نتیجه  این  به  کمره ای )1389( 
بر  خرد  اعتبارات  برنامه های  تأثیر  و  دارند  برنامه ها  این  در  عضو  غیر  زنان  با  مقایسه  در  بیشتری  اجتماعی 
کنترل بیشتر آن ها از سوی زنان عضو  توانمندی اقتصادی زنان را می توان در داشتن درآمد مستقل، پس انداز و 
در مقایسه با زنان غیر عضو دانست. از سوی دیگر، آثار برنامه های اعتبارات خرد بر توانمندی اجتماعی زنان 
را می توان در مشارکت بیشتر زنان عضو، تحرک فیزیکی بیشتر آن ها، توانایی بیشتر آن ها در تصمیم گیری در مورد 

مسائل راهبردی زندگی در مقایسه با زنان غیر عضو دانست. 

سروش مهر )1388( در پژوهش خود با توجه به نتایج تحلیل مسیر اظهار می دارد که مشارکت اجتماعی، آزادی 
اقتصادی  توانمندی  بر  تأثیرگذار  اجتماعی فرهنگی، مهم ترین مؤلفه های  توانایی  و  اعتمادبه نفس  حرکت، 
گیوی )1386(  درزمینه ی اثربخشی صندوق های اعتبارات خرد در بهبود زندگی زنان  زنان می باشند. مداحی 
روستایی، بیشترین اثربخشی در وضعیت اجتماعی مربوط به مشارکت زنان در جلسات و تصمیم گیری های 
خانوادگی و در وضعیت اقتصادی، مربوط به افزایش پس انداز است. همچنین در وضعیت فرهنگی، بیشترین 
گاهی زنان نسبت به حقوق خود است.فالح جلودار و همکاران )1386( دربارۀ  اثربخشی، مربوط به افزایش آ
زنان  روان شناختی،  ویژگی های  ازنظر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  زنان،  کارآفرینی  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل 
کارآفرین، عمدتًا آینده نگر، نوگرا و خوداتکا هستند. همچنین در کالس های مربوط به کسب وکار شرکت می کنند 
و ازنظر مشارکت در فعالیت های اجتماعی، بیشتر آن ها در شرکت های تعاونی عضویت دارند. تلویزیون، بازدید از 
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کسب اطالعات  کالس های آموزشی ترویجی، رایج ترین راه های ارتباطی برای  کسب وکار دیگران و شرکت در 
که مبلغ  شغلی برای زنان به شمار می روند. سعدی و عرب مازار )1384( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 
گاهی زنان سرپرست خانوار از شرایط و ویژگی های  ح، میزان آ تسهیالت دریافت شده، میزان درآمد حاصل از طر

ح حضرت زینب )س( به شمار می روند.  ح، از عوامل مؤثر بر موفقیت طر تسهیالت طر

این  که  داد  نشان  زنجان  استان  روستایی  زنان  اشتغال  بر  خرد  اعتبارات  آثار  بررسی  در   )1384( یعقوبی 
کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش  اعتبارات، بیشترین تأثیر را در زمینۀ ایجاد احساس قوی انجام 
گاه سازی زنان از توانایی هایشان و بهبود منزلت زنان در خانواده داشته است.خدامرادی  اعتماد به نفس، آ
)1383( در بررسی نقش صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه ی فعالیت های آموزشی ترویجی 
که بین سابقۀ عضویت اعضای صندوق، میزان پس انداز اعضا، سن  در استان مازندران به این نتیجه رسید 
ترویجی،  آموزشی  فعالیت های  توسعۀ  در  خرد  اعتباری  صندوق های  تأثیر  میزان  مورد  در  آنان  دیدگاه  و  اعضا 

رابطۀ معناداری وجود دارد.

کتابی و همکاران  )1382( به  توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه در مطالعه  ای با عنوان این نتیجه 
که افزایش تحصیالت و حذف باورهای سنتی، بر توانمندسازی زنان تأثیرگذار است.سالوا )2013(  رسیدند 
و  دولت  حمایت  تحصیالت،  میزان  با  خرد  اعتبارات  صندوق  در  سرمایه  میزان  رابطۀ  که  است  کرده  بیان 
متغیر  با  کارآفرینی  سابقۀ  رابطۀ  درحالی که  است؛  معنادار  و  مثبت  خرد،  اعتبارات  صندوق های  کارآفرینی 
وابسته )کارآفرینی صندوق های اعتبارات خرد(، منفی و معنادار است. آوونیو ویتور و همکاران )2012( میزان 
تحصیالت، عضویت در تشکل های تجاری، میزان پس انداز در مؤسسه های مالی و رضایت از بهره ی وام را بر 

احتمال مشارکت زنان در برنامه های اعتبار خرد تأثیرگذار می دانند.

کارآفرینی دارد.  که دولت نقش مهمی در موفقیت  کلرک )2008( و مینیتی )2008( بیان می کنند  بوون و دی 
نور و همکاران )2012( معتقدند دانش، مهارت مدیریتی و بینش زنان، در موفقیت صندوق های اعتبارات خرد 
که آموزش رسمی و  غیررسمی و  کارآفرینی برای زنان مؤثر است. پروین و لئونهائوسر )2004( اظهار می دارند  در 

اطالعات رسانه ها، تأثیری مثبت و قوی بر توانمندسازی زنان روستایی دارد.

4- روش تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق،  لذا  کاربردی می باشد و  ازنظر هدف،  کمی و  ازنظر روش شناسی، تحقیق حاضر 
روش توصیفی-پیمایشی به کاررفته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل زنان روستایی عضو صندوق-
های خرد زنان روستایی در سطح شهرستان خداآفرین می باشد. این صندوق ها شامل دو صندوق الزهرا )س( و 
ع دارای 61 عضو فعال دارد. نمونه آماری با توجه به این که  که در مجمو صندوق حضرت رقیه )س( می باشد 
ح  کردن پرسشنامه در قالب طر کل جامعه آماری قابل شمارش و محدود بود، به صورت سرشماری برای پر 
گردیدند.  انتخاب  و سفلی  علیا  قورتلجه  روستاهای  در  گرما دوز شهرستان خداآفرین  در بخش  پهنه بندی 
کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه در  سپس با دریافت پرسشنامه های تکمیل شده با محاسبه ضریب آلفای 
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گرفت.  محیط نرم افزاری SPSS نسخه 19 مورد آزمون قرار 

کمی دیگر می باشد.  کمی با متغیر  ع و درجه رابطه یک متغیر  تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نو
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی بین دو متغیر می باشد. درواقع ضریب 
ع رابطه )مستقیم و غیرمستقیم( بین متغیرها را نشان می دهد. این  همبستگی شدت رابطه و همچنین نو
که دو  که ضریب همبستگی مثبت یک به این معنا است  ضریب بین دو دامنه مثبت و منفی یک قرار دارد 
که دو متغیر در  متغیر در یک جهت حرکت می کنند. در حالی ضریب همبستگی منفی یک بدین  معناست 
کی از عدم ارتباط بین دو متغیر بوده  جهت معکوس همدیگر حرکت می کنند. ضریب همبستگی صفر نیز حا
و دال بر استقالل دو متغیر از همدیگر می باشد )مومنی و فعال قیومی، 1390(. در این تحقیق با استفاده از 
آزمون همبستگی اسپیرمن همبستگی بین متغیرهای مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 

گرفته است. در شهرستان خداآفرین مورد بررسی قرار 

که برای تحقیق حاضر بر اساس عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق خرد زنان روستایی در  مدل مفهومی و نظری 
سطح شهرستان خداآفرین طراحی شده است به صورت شکل 1 می باشد.

شکل-1- مدل مفهومی تحقیق

5-نتایج و یافته های تحقیق
 آماره  های توصیفی

که در این تحقیق در نمونه آماری موردبررسی قرارگرفته است عبارت اند از ترکیب سنی،  آماره های توصیفی 
سطح سواد و ترکیب شغلی و فعالیت اعضای صندوق می باشد.

شکل 2 ترکیب سنی اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را در دو صندوق نشان می دهد. 
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نمودار2: ترکیب سنی اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

که در شکل 2 مالحظه می شود بیشترین ترکیب سنی اعضای صندوق اعتبارات خرد زنانی روستایی  همان طور 
در شهرستان خداآفرین را دامنه سنی 36-40 سال با فراوانی 26 درصد و بعدازآن به ترتیب دامنه سنی باالی 
کل بیشترین تعداد  که در  41 سال، 20-25 سال و 31-35 سال تشکیل داده است. بنابراین مشاهده می شود 
اعضای صندوق را زنان با 30 سال می باشد. براساس این ترکیب سنی مشاهده شده باید تالش برای جذب 
افراد جوان از طریق فعالیت های ترویجی و آموزشی افزایش یابد.شکل 3 ترکیب سطح سواد اعضای صندوق 

اعتبارات خرد زنان روستایی را در دو صندوق نشان می دهد.

نمودار3:  ترکیب سطح سواد اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی
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که در شکل 3 مالحظه می شود، افراد زیر دیپلم و به خصوص اعضای با سطح سواد سیکل بیشترین  همان طور 
مسئله  این  می باشد.  پایین  بسیار  دانشگاهی  تحصیالت  سطح  با  اعضای  تعداد  همچنین  دارد.  را  فراوانی 
که برنامه ریزی در زمینه های آموزشی و تشریح مزایای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی  روشن می سازد 
کرده بسیار ضروری است. از سوی دیگر تشکیل دوره های آموزشی  در اشتغال زنان برای جذب افراد تحصیل 
برای ارتقای دانش اعضای صندوق به دلیل سطح سواد پایین یک ضرورت می باشد.شکل 4 ترکیب تعداد 

اعضای خانواده در اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را در دو صندوق نشان می دهد.

شکل-4- ترکیب تعداد اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

همان طور که در شکل 4 مشاهده می شود اشتغال و فعالیت در زمینه تولیدات دامی بیشترین فراوانی را به میزان 
کشاورزی )تولیدات  57 درصد را دارد. بعد از آن فعالیت های قالی بافی و خیاطی با 20 درصد فراوانی و تولیدات 
لذا  رادارند.  فعالیت اعضای صندوق  رتبه های بعدی  فراوانی  ...( 16 درصد  و  ابریشم  کرم  پرورش  گیاهی، 
کشاورزی بیشترین زمینه فعالیت اعضای این صندوق در سطح  مشاهده می شود فعالیت های تولیدات دامی و 

شهرستان خداآفرین می باشد.

 نتایج حاصل از آزمون همبستگی
گیرد  قرار  بررسی  مورد  پرسشنامه  پایایی  که  می باشد  ضروری  و  الزم  متغیرها  بین  همبستگی  بررسی  از  قبل 
کرونباخ استفاده شده است. بر اساس این  و در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای 
ضریب از آلفای کرونباخ در دامنه 0/6-0/8 باشد، پایایی پرسشنامه قابل قبول می باشد. نتایج آزمون ضریب 
که این ضریب معادل 0/814 می باشد. بنابراین پرسشنامه  کی از آن است  کرونباخ در تحقیق حاضر حا آلفای 
مورد استفاده از پایایی باالیی برخوردار می باشد. بنابراین نتایج حاصل از آزمون همبستگی از قابلیت و اعتبار 
الزم برای تجزیه و تحلیل برخوردار می باشد. بنابراین برای بررسی رابطه ی بین موفقیت صندوق خرد زنان 
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روستایی با متغیرهای مدل با توجه به مقیاس آن ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و نتایج 
آن آزمون در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول-1- نتایج ضریب همبستگی موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با عوامل مؤثر بر آن

                                                 موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

Sigاحتمال ضریب همبستگی اسپیرمنمتغیرها

0/3440/007عوامل فردی

0/5980/000عوامل اقتصادی

0/4250/001عوامل اجتماعی

0/4630/000عوامل محیطی

0/5020/000عوامل ترویجی

منبع: محاسبات تحقیق

در  روستایی  زنان  خرد  اعتبارات  صندوق  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  بین  اسپیرمن  همبستگی  از  حاصل  نتایج 
شهرستان خداآفرین  به صورت زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

1- بین دو متغیر عوامل فردی و موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان خداآفرین رابطه 
که  مثبت و معنادار در سطح یک درصد وجود دارد. شدت همبستگی بین آن ها 0/344 می باشد. بدین معنی 

عوامل فردی بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

2- بین دو متغیر عوامل اقتصادی و موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان خداآفرین رابطه 
که  مثبت و معنادار در سطح یک درصد وجود دارد. شدت همبستگی بین آن ها 0/598 می باشد. بدین معنی 

عوامل اقتصادی بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

3- بین دو متغیر عوامل اجتماعی و موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان خداآفرین رابطه 
که  مثبت و معنادار در سطح یک درصد وجود دارد. شدت همبستگی بین آن ها 0/425 می باشد. بدین معنی 

عوامل اجتماعی بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

زنان روستایی در شهرستان خداآفرین  اعتبارات خرد  4- بین دو متغیر عوامل محیطی و موفقیت صندوق 
رابطه مثبت و معنادار در سطح یک درصد وجود دارد. شدت همبستگی بین آن ها 0/463 می باشد. بدین 
معنی که عوامل محیطی بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

زنان روستایی در شهرستان خداآفرین  اعتبارات خرد  و موفقیت صندوق  ترویجی  بین دو متغیر عوامل   -5
رابطه مثبت و معنادار در سطح یک درصد وجود دارد. شدت همبستگی بین آن ها 0/502 می باشد. بدین 
معنی که عوامل ترویجی بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.



110

 بحث و نتیجه  گیری
بر اساس شدت همبستگی بین عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان 
که به ترتیب عوامل اقتصادی، ترویجی و محیطی با موفقیت صندوق اعتبارات  خداآفرین مالحظه می گردد 
بهبود وضعیت  با  که  بیان داشت  این گونه  را دارد. درواقع می توان  بیشترین همبستگی  زنان روستایی  خرد 
در  می تواند  روستایی  زنان  خرد  اعتبارات  صندوق  محیطی،  و  کشاورزی  جهاد  مدیریت  ترویجی  اقتصادی، 
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 راهکارها و موانع افزایش بهره  وری تولیدات دامی
 در شهرستان خداآفرین

)سال زراعی 95-94(

کشاورزی، تحلیل داده ها و برنامه ریزی مشارکتی( )محور: پهنه 
کرم جعفری پرویزخانلو*1، صمد وجودی2 و علی محمدیان3

کارشناس امور مالی مالی،  1- دانشجوی دکترای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، 
کشاورزی خداآفرین  مدیریت جهاد 

کارشناس باغبانی، مدیریت جهادکشاورزی خداآفرین گیاهپزشکی،  2-دکترای 
3-کارشناس طیور و زنبور و مسئول مرکز جهادکشاورزی الریجان، مدیریت جهادکشاورزی خداآفرین

چکیده
در ایران مدیریت سیاسی و اقتصادی در دوره بعد از انقالب اسالمی سعی و تالش جدی نموده است تا با توسعه 
کشاورزی  کشاورزی به توسعه پایدار در این بخش و امنیت غذایی دست یابند. برای افزایش تولیدات  بخش 
ارتقای بهره  وری یک استراتژی راهبردی و عملیاتی است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است با استفاده از 
ح پهنه بندی در بخش دام و دامپروری در شهرستان خداآفرین در سال  اطالعات جمع آوری شده در قالب طر
زارعی 1394-1395 به بررسی وضعیت جمعیت دامی، تولیدات دامی و بهره  وری این بخش پرداخته شود. نتایج 
نشان داد دام سبک بیشترین جمعیت دامی را تشکیل می  دهد و به میزان 11959 تن شیر در سال زراعی مذکور 
گرم و هر راس دام  تولید شده است. تولید متوسط روزانه هر راس دام سبک در طول دوره شیر دهی معادل 810 

سنگین معادل 3170 گرم می باشد. بنابراین می  توان گفت که متوسط تولید دام سنگین نسبتا پایین می  باشد.

کشاورزی، دامپروری، دام سبک، دام سنگین کلیدی: بهره  وری، پهنه بندی اراضی  واژه  های 

 مقدمه
بهره  وری مقوله جدیدی نیست اما مفهوم امروزی این واژه مرتبط با عصر انقالب صنعتی در حدود دو قرن 
که با استفاده بهینه از منابع محدود در اختبار خود، به بهترین  گزیر هستند  پیش است. امروزه سازمان  ها نا
کامی آن  ها در  نتایج دست یابند. بهره  وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام ها و تعیین میزان موفقیت یا نا
رسیدن به اهداف با توجه به مصرف مناسب است. اقتصاد ایران در آستانه هزاره سوم میالدی، هنوز متکی 
کاال از صدور نفت تامین می کند )طاهری، 1387(. در  بر صدور انرژی است و بخش عظیمی ارز  برای خرید 
قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، لزوم افزایش بهره  وری در تمامی 
گرفت و بدین منظور، رشد اقتصادی در حدود 8 درصد پیش بینی شد  کید قرار  دستگاه  های اجرایی مورد تا
از  که  برابر 68/7 درصد است،  که  و مابقی آن  تولید  بهره  وری عوامل  ارتقای  از ظریق  آن  که 31/3 درصد 
کشورهای توسعه یافته و  گذاری  ها تامین خواهد شد. امروزه در همه  کمی عوامل تولید و سرمایه  طریق رشد 
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کسب برتری رقابتی  یا در حال توسعه به اهمیت بهره  وری به عنوان یکی از ضرورت  های توسعه اقتصادی و 
ابعاد دیگر به  کنونی رقابت در صحنه  های جهانی  زیرا در دنیای  کید می شود،  تا المللی  در عرصه  های بین 
گرفته و تالش برای نیل به سطح بهره  وری باالتر یکی از پایه های اصلی این رقابت  ها را تشکیل می  دهد. خود 

بخش کشاورزی در اقتصاد همه کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار 
که مدیریت سیاسی و اقتصادی در  می باشد. در این بین کشور ایران از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد 
دوره بعد از انقالب اسالمی سعی و تالش جدی نموده و می  نمایند تا با توسعه بخش کشاورزی به توسعه پایدار در 
کشاورزی ارتقای بهره وری یکی  این بخش و امنیت غذایی دست یابند. بنابراین برای افزایش حجم تولیدات 
از اساسی  ترین راهکارهای ارتقای تولیدات در واحد سطح و زمان می باشد. لذا در این مطالعه سعی شده است 
که میزان بهره وری تولیدات دامی از جمله شیر را در سطح شهرستان خداآفرین مورد بحث و بررسی قرار دهد تا 
اینکه موانع و مشکالت موجود شناسایی گردد و متناسب با موانع و مشکالت پیشرو راهکارهای الزم ارائه شود تا 

بر اساس موانع و راهکارها برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب و بهینه صورت پذیرد.

ادبیات موضوع
- مفهوم بهره وری

بهره  وری یک بینش فکری است که سعی دارد به طور پیوسته آنچه را که هست بهبود بخشیده و با این بینش و 
کثر  ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد. بهره  وری عبارت است از به حدا
رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیالت و غیره به روش علمی و کاهش هزینه  های تولید )هزینه  های 
کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای  گسترش بازارها، افزایش اشتغال،  ارائه خدمات(، 

کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان )بهبودی و بشیری، 1384(. زندگی، آن گونه که به سود 

است  موجود  حاضر  حال  در  را  آنچه  دارد  سعی  همواره  که  است  فکری  دیدگاه  یک  اول  درجه  در  بهره  وری 
از  بهتر  روز  هر  را  وظایفش  و  کارها  می  تواند  انسان  که  است  عقیده  این  بر  مبتنی  بهره  وری  ببخشد.  بهبود 
راه  در  تالش  هایی  پیوسته  طور  به  که  است  آن  مستلزم  بهره  وری  آن  بر  عالوه  برساند.  انجام  به  پیش  روز 
کارگیری نظریه ها  انطباق فعالیت  های اقتصادی با شرایط دائما در حال تغییر و همچنین تالش  هایی برای به 
گفت: بهره  وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان  هاست و  کلی می  توان  گیرد. پس به طور  و روش جدید انجام 

یا بهره  وری درجه یا میزان استفاده موثر از منابع است )گیوریان، 1379(.

- اهمیت و جایگاه بهره  وری
کمرنــگ شــدن مرزهــای اقتصــادی ابعــاد دیگــری  امــروزه رقابــت در عرصــه تولیــد و تجــارت جهانــی بــه واســطه 
گرچــه بهبــود  کوشــش در جهــت بهبــود و ارتقــاء بهــره وری پایــه اصلــی ایــن رقابــت را تشــکیل می دهــد. ا یافتــه و 
گیــرد، لیکــن  کیــد و توجــه قــرار  و ارتقــاء بهــره وری براســاس اصــل عقالنیــت اقتصــادی همــواره می بایــد مــورد تا
بهبــود بهــره وری مســتلزم بــه فعــل درآوردن تــوان بالقــوه اســت، از ایــن رو ایــن حرکــت بــه یــك ابــزار محــرك نیــاز 
کــه مناســب ترین محــرك رقابــت در صحنــه داخلــی و بازارهــای خارجــی اســت. ارتقــاء بهــره وری ســبب  دارد 
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ــا  کااله ــه  ــری ب ــای بش ــان نیازه ــه می ک ــت  ــر اس ــایان ذک ــه ش ــن رابط ــود.در ای ــی می ش ــعه یافتگ ــرفت و توس پیش
کار مــی  رود محدودیــت وجــود دارد. از یــک  ــه  کــه در تولیــد آن  هــا ب و خدمــات و قابلیــت دسترســی بــه منابعــی 
ســو افزایــش جمعیــت مــوج افزایــش تقاضــا و مصــرف می  شــود و از ســوی دیگــر پیشــرفت اســتانداردهای زندگــی 
کــه منابــع موجــود محــدود می  باشــند. بــه  گســتره نیازهــای مصرفــی در ســطح وســیعی می  افزایــد، در حالــی  بــر 
کشــورهای در حــال توســعه اهمیــت ارتقــاء بهــره  وری بــه عنــوان یکــی از مهم  تریــن عوامــل  کثــر  همیــن دلیــل در ا
کشــور مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و بــا توجــه بــه ترکیــب ســنی جمعیــت ایــران  ح می  شــود.  توســعه مطــر
کــم  خ بیــکاری نســبتا بــاال،  کننــده می  باشــند، وجــود نــر کــه عمدتــا جمعیــت مصــرف  )جــوان بــودن جمعیــت( 
کامــل واحدهــای تولیــدی، عــدم وجــود ســاختارهای مناســب  کاری و بیــکاری پنهــان، عــدم اســتفاده از ظرفیــت 
کثــر بخش  هــای اقتصــادی و مــوارد دیگــر، توجــه بــه بهبــود بهــره  وری و ارتقــاء آن در همــه ســطوح بــه عنــوان  در ا

ح می  گــردد. زمینــه ســاز توســعه و پیشــرفت اقتصــادی، بــه عنــوان یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر مطــر

- شاخص  های بهره  وری
کل  کلی، شاخص  های بهره وری به دو دسته شاخص  های بهره  وری جزیی و شاخص  های بهره  وری  به طور 
عوامل تولید تقسیم می  شوند. در شاخص  های بهره  وری جزیی ارتباط ستاده با یک نهاده مورد توجه قرار است 

در حالی که در شاخص  های بهره  وری کل عوامل تولید، ارتباط ستاده با کل نهاده  ها مورد بررسی قرار می  گیرد.

- شاخص  های جزیی بهره  وری عوامل تولید 

کار - شاخص بهره  وری نیروی 
کار در سطح یک بخش از اقتصاد می  توان از نسبت ارزش افزوده به تعداد  گیری بهره  وری نیروی  برای اندازه 
کار انجام شده  که عالوه بر اطالع از تعداد شاغالن، اطالعات در مورد ساعات  کرد. در صورتی  شاغلین استفاده 
کسر شاخص، به جای تعداد شاغالن از هر  ج  کار پرداخت شده نیز موجود باشد، می  توان در مخر یا ساعات 
کرد و در نتیجه بهره  وری  کار مصرف شده استفاده  یک از این اطالعات مذکور به عنوان مثال نفر - ساعت 
که در مورد یک  کار رایج  ترین مقیاسی است  کار با دقت بیشتری به دست می  آید. بهره  وری نیروی  نیروی 
اقتصاد، صنعت و یا یک واحد تولیدی بکار برده می  شود. از دالیل این امر می  توان به سهم نسبتا زیاد هزینه 
کار در مقایسه با  کار در ارزش بسیاری از فرآورده ها و نیز موجود بودن اطالعات مربوط به نهاده نیروی  نیروی 
آمار و اطالعات موجود مربوط به نهاده  های دیگر مانند سرمایه اشاره نمود )آذربایجانی و همکاران، 1384(. 
کسب  کار به واسطه آموزش،  کیفی نیروی  کار به دالیل مختلفی نظیر تغییر سطح  تغییرات بهره  وری نیروی 

کار، مهارت در مدیریت و ... می  باشد. کار، تغییر شرایط  تجربه و تخصص در 

- شاخص بهره  وری سرمایه
گیری بهره  وری سرمایه در یک بخش از اقتصاد، از نسبت ارزش افزوده آن بخش به موجودی  برای اندازه 
سرمایه در آن بخش استفاده می  شود. معمواًل در محاسبه این شاخص ابتدا ارزش افزوده و ارزش موجودی 
سرمایه ثابت، از قیمت  های جاری به قیمت  های ثابت سال پایه تبدیل و سپس از تقسیم ارزش افزوده بر 
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کی، 1377(. موجودی سرمایه، بهره  وری سرمایه به قیمت ثابت حاصل می  گردد )خا

کل عوامل - شاخص بهره وری 
شاخص بهره  وری کل عوامل )نیروی کار و سرمایه به صورت توام( به مفهوم نسبت ستاده به داده  ها می  باشد. 
برآیند تحوالت  بیانگر  این شاخص  تولید است.  کل منابع  از  ازای هر واحد  به  تولید  بیانگر متوسط  واقع  در 
ناخالص داخلی در  تولید  و همکاران، 1383(. رشد  رنانی  )انصاری  و سرمایه می  باشد  کار  نیروی  بهره  وری 

سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخش  های اقتصادی از طریق دو منبع انجام می  گیرد:

کار و سرمایه( 1 – افزایش نهاده  ها )نیروی 

کار و مدیریت و...( کیفیت نیروی  2 – بهبود ساختارها )ماشین آالت و تجهیزات، بهبود 

کشاورزی - اهمیت بهره وری در بخش 

بخش  این  ایران  در  کشاورزی  بخش  بودن  سنتی  علت  به  گذشته  سال  های  طی  در  که  می  رسد  نظر  به 
کند. بنابراین با همان سطح  کارآمد استفاده  نتوانسته است از نهاده  ها و عوامل تولید خود به شکل بهینه و 
کرد. در این حالت  کار رفته در بخش کشاورزی می  توان میزان تولید بیشتری را نصیب اقتصاد  عوامل تولید به 
که به ذهن اقتصاددانان می  رسد مفهوم بهره  وری می باشد. لذا شناخت سمت و سوی بهره  وری و رشد  آنچه 
که بتوانیم  که منابع و امکانات تولیدی خود را به سمتی سوق دهیم  کمک می  کند  کشاورزی  آن در بخش 
کنیم. با  از هدر رفتن منابع در آن جلوگیری  سریع  تر جایگاه مناسب خود را در این بخش به دست آوریم و 
کشاورزی، عدم استفاده از  توجه به رشد روز افزون جمعیت، محدودیت نهاده  ها و منابع تولیدی در بخش 
کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و تعداد جمعیت شاغل در  عوامل تولید و همچنین با توجه به سهم بخش 
این بخش، تامین امنیت غذایی مردم و اهمیت باالی سیاسی و اقتصادی خودکفایی در برخی از محصوالت 
استراتزیک و همچنین وجود مزیت نسبی در تولید برخی از محصوالت، ضرورت و اهمیت توجه بیشتر به رشد 
کشاورزی بیش از پیش نمایان می  گردد. همچنین رشد بهره  وری منجر به افزایش درآمد  بهره وری در بخش 

کلی جامعه خواهد شد.  کل باعث رفاه  که در  کشاورزان و افزایش رفاه آنان می  گردد 

کشاورزی در آن - شهرستان خداآفرین و جایگاه 

کشاورزی معادل  که از این مقدار 16 درصد اراضی  کیلومتر مربع وسعت بوده  شهرستان خداافرین دارای 1525 
به  توجه  با  هزار هکتار می  باشد. همچنین  معادل 128  و جنگلی  مرتعی  اراضی  و 84 درصد  هزار هکتار   25
که معادل 34970 نفر بوده و 1659 نفر از جمعیت آن را جمعیت شهرنشین تشکیل  آمار جمعیتی شهرستان 
به  دام  نسبت  همچنین  می  دهد.  تشکیل  روستاییان  را  شهرستان  جمعیت  از  درصد   95 به  قریب  می  دهد، 
اساس  این  بر  بوده  هکتار(  به  راس   1/1( مربع  کیلومتر  هر  ازای  به   111 برابر  خداآفرین  شهرستان  در  سطح 
که  کشاورزی بوده و همین مسئله بیانگر این است  که شهرستان خداآفرین یک شهرستان  مشاهده می  شود 

کشاورزی می  باشد.  این شهرستان مستعد توسعه در بخش 
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نتایج
- وضعیت بخش دام و تولیدات آن در شهرستان

ح  طر در  فعال  مروجین  برداری  آمار  اساس  بر   95-94 زراعی  سال  در  خدآفرین  شهرستان  دامی  جمعیت 
می  شود،  مشاهده  جدول  این  در  گونه  همان  است.  شده  داده  نشان   1 جدول  در  کشاورزی  پهنه بندی 
گوسفند و بره، 19705 راس بز و بزغاله و  شهرستان خداآفرین در سال زراعی 94-95 دارای 137232 راس 

گاومیش می باشد.  گاو و  12275 راس 

 جدول1- جمعیت دامی در شهرستان خداآفرین )راس(

گاو بومیبز و بزغالهگوسفند و برهنوع دام

1372321970512275 جمعیت دامی 

که در جدول 2  گوشت در جداول 2 و 3 نشان داده شده است. همان طور  میزان تولیدات دامی یعنی شیر و 
مشاهده می  شود  میزان تولید شیر خام در شهرستان خداآفرین در سال زراعی 94-95 معادل 17175 تن بوده 
گاو و  گوسفند، 1714 تن مربوط به بز و 3502 تن نیز مربوط به  از این مقدار 11959 تن تولید شیر مربوط به 

گاومیش می  باشد.

جدول2- مقدار تولید شیر )به تن(

گاو بومیبز و بزغالهگوسفند و برهنوع دام

1195917143502میزان تولید

گوشت در شهرستان خداآفرین در سال زراعی 94- که در جدول 3 مشاهده می  شود، میزان تولید  همان طور 
گوسفند، 99 تن مربوط به بز و 614  گوشت مربوط به  که از این مقدار 858 تن تولید  95 معادل 1571 تن بوده 

گاومیش می  باشد. گاو و  تن نیز مربوط به 

جدول 3- مقدار تولید گوشت )به تن(

گاو بومیبز و بزغالهگوسفند و برهنوع دام

85899614مقدار تولید

- وضعیت بهره وری تولیدات دامی در شهرستان خداآفرین

گوســفند و بــز( در روز بــه عنــوان شــاخص مــورد اســتفاده  میــزان تولیــد متوســط شــیر توســط هــر راس دام )گاو، 
گرفتــه شــده اســت.  گاو بومــی 180 روز در نظــر  گوســفند و بــز 120 روز و  کــه تعــداد روز شــیر دهــی  گرفتــه اســت  قــرار 
کــه در ایــن جــدول مشــاهده می  شــود  نتایــج بــه دســت آمــده در جــدول 4 نشــان داده شــده اســت. همــان طــور 
ــر 0/81،  ــب براب ــه ترتی ــن ب ــتان خداآفری ــی در شهرس گاو بوم ــز و  ــفند، ب گوس ــط  ــیر توس ــط ش ــد متوس ــزان تولی می

گــرم در روز می باشــد.   کیلــو  0/81 و 3/17 
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جدول 4- متوسط تولید شیر در روز )کیلو گرم( 

گاو بومیبز و بزغالهگوسفند و بره نوع دام

0/810/813/17متوسط تولید

با توجه به بهره  وری تولید شیر توسط هر راس دام در جدول 4 مشاهده می  شود که بهره  وری تولید شیر هر راس 
گرم در روز  گرم و متوسط تولید هر راس دام سنگین معادل 3170  گوسفند و بز در سطح شهرستان معادل 810 
کشتار شده در سال به عنوان شاخص  گوسفند و بز(  گوشت هر راس دام )گاو،  می  باشد. میزان تولید متوسط 
گرفته است. نتایج به دست آمده در جدول 5 نشان داده  بهره  وری یا همان تولید متوسط مورد استفاده قرار 
گاو  گوسفند، بز و  که در این جدول مشاهده می  شود میزان تولید متوسط گوشت توسط  شده است. همان طور 

گرم می  باشد. کیلو  بومی در شهرستان خداآفرین به ترتیب برابر 13، 10 و 125 

جدول-5-متوسط تولید گوشت )کیلوگرم( 

گاو بومیبز و بزغالهگوسفند و برهنوع دام 

1310125متوسط تولید

در  شده  کشتار  دام  گوشت  تولید  متوسط  که  می  شود  مشاهده   5 جدول  از  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
گاو بومی  کیلوگرم می باشد. همچنین تولید متوسط  که معادل 13 و 10  گوسفند و بره  و بز  شهرستان در مورد 
گاو بومی  که برنامه ریزی برای افزایش تولید متوسط هر راس  در سطح شهرستان در حد قابل قبولی می  باشد 

کشتار شده نیز پتانسیل باالیی را نشان می  دهد.

کشور - مقایسه وضعیت دامی شهرستان خداآفرین با استان و 

آذربایجان  استان  و  کشور  دامی  جمعیت  به  خداآفرین  شهرستان  دامی  جمعیت  نسبت   6 شماره  جدول  در 
شرقی ارائه شده است. همان طور که در این جدول مشاهده می  شود جمعیت دامی گوسفند و بره در شهرستان 
کشور و استان به ترتیب برابر 0/4 و 4/1 درصد می  باشد. همچنین نسبت جمعیت دامی  خدآفرین نسبت به 
گوسفند نسبت به  گاو و  کشور و استان معادل 0/2 و 3/1 درصد و نسبت جمعیت دامی  بز و بزغاله نسبت به 
که شهرستان  گفت  کشور و استان به ترتیب برابر 0/3 و 7/4 درصد می  باشد. با توجه به این نتایج می  توان 
کشور دارای جمعیت دامی قابل  کوچک نسبت به استان و  خداآفرین با توجه به سطح مراتع و اراضی نسبتا 
کی از غالب بودن کشاورزی، دامداری و دامپروری در این شهرستان می  باشد. مالحظه می  باشد. این مسئله حا

جدول 6- درصد جمعیت شهرستان نسبت به کشور و استان )به درصد(

گاو بومیبز و بزغالهگوسفند و برهنسبت ها

4/13/17/4نسبت به استان

0/40/20/3نسبت به کشور
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گیری  بحث و نتیجه 
- موانع موجود در میزان بهره  وری تولیدات دامی در سطح شهرستان

پایین   می  باشد.  گاو بومی  تولید شیر هر راس  که متوسط  آمده مشاهده می  شود  نتایج به دست  با توجه به 
گوسفند و بز در شهرستان خداآفرین پایین می  باشد. لذا در این رابطه  گوشت هر راس  همچنین متوسط تولید 

ح ذیل اشاره داشت:  می  توان به مواردی به شر
گاو در حد قابل قبولی نیست و  گاهی دامداران و بهره برداران روستایی نسبت به مسائل نگهداری  - میزان آ

اغلب دامداران به شیوه  های سنتی دامداری می  کنند.
که میزان تولید شیر آنها به طور متوسط در روز در طول دوره شیر دهی در حد پایین قرار دارد،  گاو بومی   -

جمعیت غالب دام روستایی شهرستان خداآفرین را تشکیل می  دهد.
که میزان تولید متوسط شیر در روز در حد قابل  گاو دورگ  گاهی دامداران سنتی نسبت به مسئله تلقیح و  - آ

باالیی می  باشد، پایین می  باشد.
- عدم توجه دامداران روستایی و سنتی در شهرستان خداآفرین به مسئله تغذیه دام 

ع دام  گوشت نگهداری می  شوند، در حالی در شهرستان خداآفرین این دو نو - دام   سبک اغلب برای تولید 
گوشت شده است. که منجر به پایین بودن متوسط تولید  اغلب برای تولید شیر اولویت داده شده است 

- راهکارهای رفع موانع موجود در میزان بهره  وری تولیدات دامی
کوتاه مدت نتایج را مشاهده  که در این مورد نمی  توان در  - ترویج مسائل مربوط به مسئله تلقیح و اصالح نژاد 
غ رسیده و مرحله  گوساله  های متولد شده از تلقیح به سن بلو که  کرد، بلکه باید در یک پروسه 5 الی 10 ساله 

شیردهی شروع شود. 

- ارائه آموزش  های مربوط به تغذیه و تلقیح مصنوعی به دامداران به صورت مستمر و پیگیری تغییرات ایجاد 
شده در تولید شیر 

- مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی  های دامداری شهرستان و دامداران در جهت تدوین شیوه آموزشی کارآمد و اثر 
بخش توسط کارشنان دامپروری چه در مدیریت جهاد کشاورزی و چه در سطح استانی و حتی در سطح کشوری

کشاورزی کارشناسان  - جلب اعتماد دامداران نسبت به 
- حمایت مالی از طریق پرداخت یارانه برای عملیاتی نمودن تلقیح مصنوعی به دامداران در صورت انجام 

مستند تلقیح مصنوعی
جبران  با  رابطه  در  را  دامداران  اطمینان  که  شده  تلقیح  دام  های  بیمه  مورد  در  بیمه  ای  عملکرد   بهبود   -
گیرایی تلقیح افزایش می  دهد و رغبت دامداران به انجام تلقیح مصنوعی را  خسارت وارده در صورت عدم 

افزایش می  دهد.
گیرا کاهش تعداد تلقیحات نا - آموزش ماموران تلقیح مصنوعی برای ارتقای بهره  وری و 

کیفیت غذایی این علوفه  ها و اثرات آن بر میزان تولید  گاهها و شناسایی  - توجه به علوفه تولیدی مراتع و چرا
گوشت شیر و 
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پانوشت  ها 
کارشناسان  توسط  که  بندی  پهنه  ح  طر از  خداآفرین  شهرستان  دامی  تولیدات  و  جمعیت  آماری  داده  های 

مدیریت جهادکشاورزی خداآفرین در سال زراعی 1394-1395 جمع آوری شده بود، استخراج شده است.

کشور و  کشور استان آذربایجان شرقی از سالنامه آماری  داده  های آماری مربوط به جمعیت و تولیدات دامی 
سالنامه آماری استان آذربایجانشرقی استخراج و جمع آوری شده است.

منابع
1- انصاری رنانی، قاسم و سبزی علی آبادی، سارا )1388(. اولویت بندی عوامل سازمانی موثر در ارتقای 

کوچک، بررسی  های بازرگانی، شماره 39: 64-49. بهره  وری نیروی انسانی در صنایع 

کریم و عمادزاده، مصطفی و امیری، فرهاد )1384(. اندازه  گیری و تجزیه و تحلیل بهره  وری  2- آذربایجانی، 
کشور در سال 1381، نخستین همایش ملی بهره  وری و توسعه، جلد اول: 458-438. عوامل تولید معادن 

3- بهبودی، داود و بشیری، مهدی و میرهادی، محمدباقر، )1384(، بهره  وری بخش بازرگانی با رویکردهای 
برنامه چهارم توسعه، نخستین همایش ملی بهره  وری و توسعه، جلد اول: 330-303.  

و  ریزی  برنامه  مطالعات  وری،  بهره  گیری  اندازه  برای  راهی  افزوده  ارزش   ،)1377( غالمرضا  کی،  خا  -4
آموزش، تهران.

گیر(، چاپ  5-طاهری، شهنام )1387(، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها ) مدیرت بهره وری فرا
دوازدهم، تهران، انتشارات هستان.

مجله  عمومی،  امور   اداره  در  وری  بهره  سوی  به  گامی  نوین  دولتی  مدیریت   ،)1379( حسن  6-گیوریان، 
مدیریت، شماره 43، تهران.
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کشاورزی و فرصت های مشارکت زنان روستایی  پهنه بندی 

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و  )محور: پهنه 
عشایری(

فصیحه جعفری*1، خدیجه وطن پرست2، جعفر محمدزاده3، رسول ولی پور4
کشاورزی اهر 1- عضو شرکت خدمات فنی مشاوره ای 

کشاورزی حومه اهر  کارشناس ترویج مرکز جهاد   -2
کشاورزی حومه  اهر کارشناس ترویج مرکز جهاد   -3

کشاورزی اهر 4- دبیر اجرایی نظام صنفی 

چکیده
توانمندسازی زنان و تعیین نقش آنان یکی از عوامل مهم در توسعه می باشد. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت 
جهان را زنان تشکیل می دهد برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از نیروی فعال زنان الزم و ضروری می باشد. 
استفاده از زنان دارای منابع مالی و مالك به همراه مشارکت در امور اجتماعی می توانند بصورت موثر در پیشبرد 
که زنان روستایی  گام بزرگی باشد. در بحث و بررسی زنان روستایی می توان به این نتیجه رسید  اهداف توسعه 
دوشادوش مردان روستایی در تمامی فعالیت های کشاورزی همقدم می شوند در حالی که میزان بهره مندی آنان 
از امکانات از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. با توجه به اینکه حضور زنان در همه زمینه ها اعم از اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی پررنگ تر است بنابراین کارشناسان پهنه و کارشناسان مربوطه بایستی تمامی تالش خود را در 
جهت حفظ ارزش و آشکار ساختن میزان فعالیت موثر زنان روستایی در تمامی فعالیت های روستایی و کشاورزی 
گون و آموزش های مفید به کار گیرند تا بتوان برنامه ریزی های زیادی در مورد حضور موثر زنان  با روش های گونا

در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی برای آینده ای بهتر انجام داد.

کارشناسان پهنه بندی کشاورزی، زنان روستایی،  کلیدی: توسعه  کلمات 

مقدمه
با اینکه ضرورت الزام اقتصادی اشتغال و مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی همواره در تاریخ پیشرفت 
ح بوده لکن هنوز در کشور ما بین زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولی در این زمینه در  جوامع بشری مطر
فعالیت های مختلف ایجاد نشده است و این امر به علل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور 
گذشته تا بحال مربوط می شود. زنان تقریبًا نصف جمعیت جهان را تشکیل می دهند و دستمزد این قشر  از 
که در تمامی فعالیت های  کمتر است. زنان روستایی قشری زحمتکش و فعال هستند  در مقابل مردان خیلی 
پرورش  هیزم،  چادر،  حصیر،  نخ،  شالبافی،  گلیم،  فرش،  لبنیات،  تولید  دامداری،  کشاورزی،  از  اعم  روزانه 
کیان، ظروف و صنایع دستی و....... همپای مردان عالوه بر امور خانه داری، همسرداری و بچه داری سهیم  ما
می باشند و از این بابت مزدی منطبق با تالش و فعالیت خود بدست نمی آورند. حمایت از زنان و آموزش آنان و 
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همچنین مهارت سازی در آنان و توانمند ساختن زنان بعنوان قشر تاثیرگذار و انتقال دهنده فرهنگ و ارزش ها، 
گیرد. که باید در برنامه ریزی های تصمیم گیران و سیاست گذاران مورد توجه قرار  امری است 

بررسی منابع
کشور  استان های جنوبی  زنان 15-40 ساله در  اشتغال  بر روی میزان  که توسط خواجه نوری  در مطالعه ای 
که میزان اشتغال در بخش صنعت، نسبت دانشجویان دختر به پسر،  گرفته شده است  انجام شده، نتیجه 
کل جمعیت بر روی هم نزدیك به 76 درصد  کودکان 1-0 ساله به  کشاورزی و نسبت  میزان اشتغال در بخش 

تغییرات میزان اشتغال زنان را تبیین می کنند )خواجه نوری، 1383(.

ایران سال های 1355، و  نتایج سرشماری نفوس و مسکن در  بر اساس  کاظمی پور در مطالعه ی خود  شهال 
که رشد باسوادی در زنان همراه با رشد اشتغال آنها نبوده است. بلکه در این ده سال  1365 بر این باور است 
داده  نشان  خود  مطالعه ی  در  1372(. کار،  )کاظمی پور،  است  شده  کاسته  زنان  اقتصادی  فعالیت  میزان  از 
 .Car,2002((است که زنان اغلب در بخش های فرعی اقتصادی همچون پوشاك و پردازش غذا درگیر هستند

که در آمد شوهر، تحصیل زن، سن در هنگام ازدواج، اندازه  گرفته اند  ِاور و دیگران در مطالعه ی خود نتیجه 
خانوار در مراحل متفاوت زمانی و اشتغال زودرس زنان بر اندازه ی اشتغال زن در فاصله های زمانی بعدی اثر 
می گذارد. این پژوهش بیان می کند که تغییر در درآمد شوهر ارتباط منفی پایداری با احتمال اینکه زن مشغول 

. ,Ewer, CrimminS, 1971( )Richard بکار شود، دارد

دگرگونی های  و  مالزیایی  زنان  روی  بر  مالزی  صنعت  و  بین المللی  تجارت  وزارت  توسط  که  مطالعه ای  در 
که یکی از عامل های مهم مشارکت زنان در فعالیت های  گرفته، مشخص شده  کشور صورت  اقتصادی آن 
ج از خانه، کاهش شایان مالحظه ی باروری در بین آنان بوده است. همچنین در این مطالعه بیان  اقتصادی خار
کار زنان می تواند قابل استناد به بهبود انگیزه های اقتصادی در اشتغال و  که افزایش در مشارکت نیروی  شده 

 )Ministry of International Trade and IndustrY,1995( سیاست ها به هواداری از اشتغال زنان باشد

نظریه های توانمندسازی زنان
که به  از نظریه پردازان در امور زنان،که معتقد است برای توانمندسازی زنان باید پنچ مرحله را  لنگه، یکی 

کرد )لنگه، 1372(. کنترل می باشد، طی  گاهی، مشارکت و  ترتیب شامل رفاه، دسترسی، آ

و  زنان  فاعلی  نقش  نام  به  فصل  این  است.  داده  زنان  به  اختصاص  را  فصلی  توسعه؛  کتاب  در  آمارتیس 
تحوالت اجتماعی، به اهمیت بهداشت و سالمتی زنان با نقش فاعلی آنان اشاره می کند و تاثیر این نقش را 

کودکان را بررسی می کند )آمارتیا، 1385(. در حوزه هایی چون میزان فاعلیت زنان بر باروری و تقویت بقای 

جایگاه زنان روستایی
طبق یك باور عمومی همان طور که زنان خود می زایند، زمین را هم بارور می کنند، زن، مادر انسان و زمین است. 
گردآوری، رویاندن، حفاظت، سیر  کانونی زن، بازتابی از توانایی های بالقوه و بالفعل او در  شخصیت محوری و 
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که انجام شده است،  کردن و زندگی بخشیدن است )حیدری و جهان نما، 1382(. بر اساس مطالعات بسیاری 
کارکرد زنان را  کشاورزی را برعهده دارند. در مورد منابع طبیعی می توان  کارهای  زنان روستایی قسمت زیادی از 
ب و خاك دارند )آصفی راد، 1379(. از این رو می توان زنان روستایی 

ّ
از طریق نقشی بررسی کرد که آنها در مسئله آ

که میسرا معتقد  را بعنوان اولین مدیران منابع طبیعی و اولین نگهبانان طبیعی محیط به حساب آورد. بطوری 
است: زنان روستایی در مقایسه با مردان و نقش پرورشی آنها در نزدیکی به محیط و طبیعت، تمایل بیشتری 
با محیط نشان می دهند. آنها برای جلوگیری از منابع طبیعی و جنگل ها باید فعالیت بیشتری برای جمع آوری 
سوخت و سایر مایحتاجی داشته باشند که معمواًل از صحنه طبیعت تامین می شود )آزادی و کرمی، 1376(. بنابر 
که قریب به یك میلیارد نفر می باشند در  تحقیقات فائو بیش از 75 درصد از جمعیت فقیرترین کشورهای جهان 
که 70 درصد جمعیت فقیر جهان را زنان تشکیل می دهند  مناطق روستایی زندگی می کنند و این در حالی است 
و در مجموع سه چهارم مرگ و میرهای ناشی از فقر مالی و غذایی متوجه زنان و دختران است و چهره فقر بیش 
که روستایی باشد، زنانه است، زیرا زنان فقیر شهرنشین نیز همان مهاجران درمانده دیروز روستا هستند.  از آن 
)مدیریت امور زنان روستایی و عشایری، 1378(. از طرفی بهره ورترین و کارآمدترین عناصر کلیدی در هر روستا، 
زنان روستایی هستند که عهده دار امر تولید در روستا می باشند و نقش حیاتی را در تغییرات اجتماعی و اقتصادی 

ایفا می کنند)بهویمالیت و همکاران، 2005(.

زنان و آموزش
کمتری در مقایسه با پسران کسب می کنند. در66  تقریبًا در تمام کشورهای جهان سوم دختران جوان آموزش 
کشور جهان سوم، ثبت نام دختران در آموزش ابتدایی و متوسطه به میزان حداقل 10درصد از  کشور از 108 
کمتر است. شکاف جنسی آموزشی در کشورهای فقیر و برخی مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا  ثبت نام پسران 
خ  کمتر از نر خ باسوادی زنان 31 درصد  کشورهای در حال توسعه، نر از مناطق دیگر باالتر است. برای تمام 
کمتر از رقم مشابه برای مردان و میزان ثبت  باسوادی مردان است، میانگین سال های آموزش زنان 46درصد 
کمتر از ارقام مشابه برای  نام زنان در آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی بترتیب 7درصد،27درصد و 47 درصد 
مردان است. )تودارو، 1387(. آموزش، زمانی موفقیت آمیز یا اثربخش تلقی می شود که به اهداف تعیین شده 

جامه عمل پوشانده باشد)رابرت تی، 1374(.

نقش زنان در روستا

زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی، منابع روستایی و خدمات در مناطق روستایی به عنوان تولیدکننده، 
در  که  افرادی هستند  از جمله  و  زنان جامعه هستند  بهره ورترین  روستایی  زنان  دارند.  کلیدی  بسیار  نقش 
که توجه به زنان روستائی به عنوان یك بازوی قدرتمند  مشاغل تولیدی اشتغال دارند، بنابراین روشن است 
در توسعه روستایی می تواند اثرات بسیار مثبت و انکارناپذیری را در این راستا بهمراه داشته باشد. دسترسی 
زنان به زمین کشاورزی به آنها در قائل  شدن این حق برای خود و تولید محصوالت کشاورزی و تحقق اهداف 
اعتبارات  به  زنان  دسترسی  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  زنان  بهره وری  افزایش  منظور  به  کشاورزی 
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نیز  تعاونی ها  در  زنان  عضویت  می گردد.  کشاورزی  در  آنها  بهره وری  بهبود  و  افزایش  موجب  نیز  کشاورزی 
کشاورزی موردنیاز، فروش محصوالت و فرآوری برخی  به آنها در دریافت تسهیالت جهت تامین نهاده های 
که  یافته اند  دست  نتیجه  این  به  پژوهش ها  از  بسیاری  می کند.  کمك  بهره وری  افزایش  بمنظور  تولیدات 
که زنان از برنامه های آموزشی استفاده  آموزش زنان با بهره وری کشاورزی آنها ارتباط دارد. در واقع سال هایی 
کشور بشدت به توجه از نقطه  کرده اند، بطور معنی داری با درآمد و تولیدات آنها ارتباط دارد. اقتصاد روستایی 
کاهش بهره وری  افزایش ضایعات،  نیازمند است، زیرا  اقتصاد روستایی  افزایش بهره وری فعالیت های  نظر 
مناطق  این  در  اقتصادی  فعالیت های  جذابیت  دادن  دست  از  سبب  بسته  سیکلی  در  سرمایه  و  کار  نیروی 
شده و توجه خاص به این مورد به عنوان یکی از علل دفع دامنه فعالیت های اقتصادی روستا عمل خواهد 
کشاورزی، تمرکز و توجه ویژه  کرد. در این میان با توجه به نقش بسیار عمده زنان روستایی در فعالیت های 
به این قشر عظیم از جامعه و فراهم ساختن خدمات حمایتی، آموزشی و ترویجی برای آنها می تواند به رفع 
کرده و در نهایت منجر به افزایش و بهبود بهره وری آنها در امر  کمك  موانع و مشکالت بی شمار پیش روی آنها 

گردد )کار، 1373(. کشاورزی و در نتیجه افزایش رفاه و آسایش جامعه روستایی 

موانع فعالیت زنان در روستا

که می توان آنرا به عوامل فردی، خانوادگی  موانع متعددی، در مسیر مشارکت و نقش آفرینی زنان وجود دارد 
و اجتماعی تقسیم بندی نمود.

الف ـ عوامل فردی:

1ـ از جمله عوامل پایین بودن سطح سواد زنان روستایی است.
ج از خانه به دالیل مختلف از جمله مهاجرت فصلی مردان  کار داخل و خار 2ـ حجم زیاد فعالیت زنان و افزایش 

کشاورزی، صنایع دستی، دامپروری و ... (. کار زنان روستایی )بچه داری، امور منزل،  ع زیاد  و تنو
که زنان با وجود برعهده  کاربردی آنها سبب شده است  گاهی های علمی و  کم بودن اطالعات، دانش، آ 3ـ 
داشتن بطور متوسط 50درصد تولید کشاورزی، فقط توانسته اند 5 درصد از منابع آموزش ها و تعلیمات ترویجی 

را به خود اختصاص دهند.
4ـ سوء تغذیه و پایین بودن ضریب سالمت و بهداشت فردی.

ب( عوامل خانوادگی:

در  زنان  حضور  با  همسر  یا  پدر  نکردن  موافقت  بصورت  خانوادگی  تعصبات  و  جامعه  ساالری  مرد  بافت  1ـ 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به دالیل مختلف فرهنگی

2ـ باور و نگرش منفی نسبت به توانایی زنان و تبعیض های جنسیتی.

3ـ فقر اقتصادی خانواده

ج ( موانع اجتماعی:
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1ـ آداب و سنن غلط نظیر خرافات، تقدیرگرایی و ...
2ـ دسترسی پایین زنان به اعتبارات و تسهیالت نهادها و عوامل تولید.

3ـ دور از دسترس بودن خدمات ترویجی، جهت گیری فعالیت های اجتماعی و برنامه های مشارکتی به سمت 
مردان

کمبود متخصصان زن در جهت آموزش زنان روستایی 4ـ 
5ـ مشکالت دسترسی به خدمات و تسهیالت اجتماعی و بهداشتی

6ـ پایین بودن دستمزد زنان روستایی در مقایسه با مردان
7ـ حضور بسیار اندك سازمان های غیردولتی زنان برای پیگیری مسائل و مشکالت زنان روستایی

کم زنان در مدیریت روستا و نهاد دهیاری )اعظمی، 1376(. 8ـ حضور 

زنان و توسعه
ایجاد تشکل های محلی و سازمان های منطقه ای با حضور مؤثر زنان و با مشارکت اهالی روستا جهت حل 
برنامه ریزی های منطقه ای لحاظ  باید در  که  تاثیرگذاری است  و  از جمله موارد پراهمیت  و فصل مشکالت 
کار  که قباًل به صورت نیروی  کار زن  کشاورزی پیشرفته، ارزش  شود. در فرآیند توسعه و تغییر نظام اقتصاد 
که حوزه اصلی  کشاورزی  بدون مزد در خانواده بود به پول تبدیل شده و در اختیار او قرار می گیرد، جز بخش 
کار زنان روستایی است، در دو بخش دیگر اقتصاد، یعنی صنعت و خدمات نیز حضور زنان روستانشین بسیار 
ع، شرکت در برنامه ریزی،  حائز اهمیت است. در بحث مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، مهم ترین موضو
تصمیم گیری، اجرای تصمیمات و ارزشیابی نتایج حاصله است. )اوکلی و همکاران، 1370(. بعنوان مثال: 
کشاورزی را به خود  که توجه مسووالن بخش  کشور است  کشاورزی تفکر جدیدی در  کاهش ضایعات  مساله 
گاهی و اندیشه زنان و دختران  کرده و در این راستا الزم است آموزش های الزم در جهت افزایش سطح آ جلب 
گیرد و آنان از آخرین دستاوردهای علمی  و نحوه تغییر و تبدیل و فرآوری محصوالت مختلف  روستایی صورت 
که  گاهی یابند و این امر جز از طریق توجه خاص به آموزش میسر نخواهد شد. چرا  کشاورزی به مواد جدید آ

ارتقای توانمندی های منابع انسانی یکی از پیش شرط های توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

تاثیر پهنه بندی در زنان روستایی
1.باال بردن حس اعتماد بنفس زنان

2.کمك زنان به اقتصاد خانواده

3.باال بردن توانایی های زنان

4.ارتقای سطح دانش عمومی زنان جهت برقراری ارتباط با ارتباطات نوین

کردن زنان در فعالیت های اجتماعی 5.ایجاد انگیزه جهت درگیر 

گروهی 6.جلب مشارکت زنان در انجام فعالیت های 
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کارهای انجام شده در پهنه
کالس های ترویجی در روستاها برای زنان روستایی -تشکیل 

-برگزاری انتخابات زنان تسهیل گر روستایی

کشاورزی -دعوت از زنان روستایی جهت شرکت در همایش ها و برنامه های اجرا شده توسط جهاد 

-ایجاد صندوق خرد روستایی در بین زنان روستایی جهت اشتغا لزایی

نتیجه گیری
نیاز  مورد  غذایی  امنیت  تامین  در  کشور  تولیدی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  کشاورزی  بخش 
در  را  بخش  این  می تواند  انسانی  نیروی  بهره وری  به  توجه  با  که  دارد  دوش  بر  سنگینی  بسیار  مسئولیت 
دست یابی به این هدف عمده خود در حد بسیار مناسبی یاری دهد. در این راستا زنان نیز نقش مهمی را ایفا 
می کنند. بدون حضور زنان روستایی، عمران و توسعه روستایی و ارتقاء سالمت جامعه روستایی به سختی 
زنان  حضور  بدون  گفت  می توان  حتی  کرد.  فراهم  را  آنان  حضور  زمینه های  باید  بنابراین  می یابد.  تحقق 
اهداف  به  رسیدن  برای  لذا  نمی یابد.  تحقق  روستایی  توسعه  اهداف  روستا،  اجتماعی  عمران  در  روستایی 
توسعه  اصلی  راهبردهای  تا  داد  قرار  اولویت  در  را  زنان  سازمان دهی  و  ترویج  آموزش،  باید  روستایی  توسعه 
اقتصاد  کامل شود. دختران و زنان روستایی نقش مهمی  در  با حضور زنان روستایی  اقتصادی و اجتماعی 
که نتوانند بهره  وری  کشاورزی ایفا می کنند، ولی دسترسی ناچیز آن ها به دانش و اطالعات موجب شده است 
فعالیت  هایشان را افزایش دهند و از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه خود استفاده کنند. در این راستا کارشناسان 
پهنه می توانند با انتقال این دانش و اطالعات به زنان روستایی حوزه عمل خود گام بلندی در پیشبرد اهداف 

اقتصادی جامعه روستایی بردارند.

پیشنهادات
گیرد تا این  - مشارکت زنان در عمران و بهسازی روستا بیشتر از پیش  مورد توجه سازمان های مختلف قرار 

قشر سخت کوش در تصمیم گیری های اجتماعی و فرهنگی سهیم باشند.

- ایجاد تشکل های محلی و سازمان های منطقه ای با حضور مؤثر زنان                                                                              

- توجه بیشتر به نقش زنان در توسعه و ارتقاء سالمت روستایی                                                                                   

ح مناسب می باشند.                                              که دارای ایده و طر -اعطای وام های مختلف و بدون بهره به زنان روستایی 

-انتخاب زن شایسته و نمونه روستایی بصورت ساالنه در هر روستا                                                                             

کشاورزی و صنایع دستی در بین زنان و ....                               ع  ع در زمینه های محصوالت متنو -برگزاری جشن های متنو

توسط  شهری  بازارهای  به  روستایی  زنان  تولیدی  محصوالت  ارائه  جهت  مناسب  مسیر  ساختن  -فراهم 
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ارگان های دولتی               

-برگزاری نمایشگاه های  مختلف جهت معرفی محصوالت تولیدی زنان روستایی به فعاالن اقتصادی و سایر 
عالقه مندان              

-آموزش زنان روستایی در زمینه ارتباطات الکترونیکی و مدرن روز جهت همگام سازی با پیشرفت های دنیا                         

منابع
کار ایران. انتشارات روشنگران. کار، م. )1373(. زنان در بازار   -

- اعظمی، م و برادران، م. )1376(. بررسی تاریخچه فعالیت های آموزشی و ترویجی خاص زنان روستایی. 
ماهنامه جهاد، سال هفدهم، شماره های 200 تا 203 .

- اوکلی،پ و همکاران. )1370(. رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی. ناشر مرکز تحقیقات و بررسی 
مسائل روستایی، نشر ارغوان.

کوهسار. - تودارو،م. ترجمه دکتر غالمعلی فرجادی. )1387(. توسعه اقتصادی در جهان سوم. انتشارات 
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- آزادی ،ح، کرمی ،ع. )1376(. زنان روستایی، توسعه پایدار و تکنولوژی نوین، فراتحلیل. مجموعه مقاالت 
کشاورزی و توسعه.  کشاورزی، تهران: فصلنامه اقتصاد  گردهمایی زنان، مشارکت 
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دستورالعمل جامع پهنه بندی و اثرات آن در اقتصاد مقاومتی

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
امیدعلی جاللی 

کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی و رئیس مرکز جهاد کشاورزی حومه شرق شهرستان اهر

چکیده
که این  گذرا به توانمندی ها و قابلیت های ایران اسالمی پی به این نکته مهم و حیاتی خواهیم برد  با نگاهی 
کامل از محل تولیدات  که با اجرای اقتصاد مقاومتی غذای خود را به طور  گام نخست قادر خواهد بود  کشور در 
داخلی فراهم نماید و با دارا بودن شرایط چهارفصل منشأ عرضه و صادرات انواع و اقسام محصوالت کشاورزی 
کشورهای  کشورهای همسایه و هم جوار و سپس به  اعم از زراعی، باغی، دامی، شیالت و آبزیان در ابتدا به 
و  کنار بخش  کشاورزی  باید در  یاور همواره  و  یار  به عنوان  اقتصاد مقاومتی دولت  باشد. در  مختلف جهان 
گفته و با صادرات  گیرد تا بتواند تمامی نیازهای غذایی جامعه را پاسخ  کشاورزان  پرتالش و سخت کوش قرار 
حضور  و  پهنه  بندی  مهم،  موارد  این  از  یکی  آورد،  ارمغان  به  کشور  برای  را  باالیی  ارزآوری  محصوالت  این 

کشاورزی استان عملی شد.  که باهمت مسئولین جهاد  کنار این بخش  است  کارشناسان در 

کشاورزی. کشاورزی – پهنه بندی اراضی  کلیدی: اقتصاد مقاومتی-  واژه های 

مقدمه
به حرف های  دادن  پایان  در حقیقت  و عمل  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  به عنوان سال  گذاری سال 95  بانام 
تکراری و انجام اقدامات و اعمال الزم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف فرهنگی، 
می تواند  که  بخش هایی  مهم ترین  از  یکی  راه  این  در  و  شد،  هموارتر  کشور  سطح  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
کشاورزی است. بخش  گردد بخش  کشور قلمداد  پیشگام و صف مقدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در 
باعث  آن  به  توجه  و  است  غذایی  نیازهای  یعنی  کشور  نیاز  مهم ترین  تأمین کننده  که  آنجائی  از  کشاورزی 
خودکفایی در محصوالت غذایی به عنوان نیاز پایه و اشتغال زایی زائدالوصف در سطح جامعه خواهد شد از 
جایگاه و نقش واالیی در اقتصاد مقاومتی بر خوددار است. اقتصاد مقاومتی برخالف تصور رایج هیچ گاه به 
کشوری از ظرفیت و  کشیدن یک ملت نبوده و نیست بلکه برعکس هرگاه  معنا و مفهوم ریاضت و یا سختی 
قابلیت های نهفته در درون خود استفاده نماید، عالوه بر خودکفایی در بسیاری از محصوالت تولیدی، قادر 
خواهد بود سدی استوار در مقابل تهدیدات بدون دلیل و منطق جهانی و بین المللی که سعی در ضعیف کردن 

کشیدن ملت ها دارند ایجاد نماید. و به انزوا 

و  غرب  دنیای  استفاده  برای  ابزاری  به عنوان  همواره  اسالمی  انقالب  از  پس  که  است  واژه ای  تحریم، 
به خصوص آمریکا در جهت نیل به مقاصد خود و عقب نگه داشتن جمهوری اسالمی مورداستفاده قرارگرفته 
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است. در چنین شرایطی، برای جلوگیری و توقف پیشرفت کشور در پشت عنوان توقف برنامه های هسته ای، 
جهت  در  دشمن  فعالیت های  عمده  درنتیجه  است.  انتخاب شده  دشمن  اصلی  هدف  به عنوان  اقتصاد 
کشوری  کردن آن صورت می گیرد. اصواًل توانایی و قدرت اقتصادی هر  کشور و فلج  کارآمد نمودن اقتصاد  نا
کمیت ملی نقش مهمی را بازی می کند، بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی  نه تنها در حفظ استقالل حا
که دارای اهداف وسیع سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادی جهانی می باشد - مهم ترین عامل و  کشور-  یک 
کمک کننده به ایجاد این زیرساخت ها  اهرم به شمار می رود )محمدی، 1388(، یکی از مهم ترین راه های 
کشاورزی امتحان خود  که می دانیم بخش  کشاورزی است. همان طور  برای اقتصاد مقاومتی، توسعه بخش 
به توجه  نیاز  این موفقیت  تداوم  و  گذاشت  باافتخار و سربلندی پشت سر  و  با موفقیت  را در دوران تحریم 
که می تواند به عنوان الگو برای سایر بخش های اقتصادی ازجمله صنعت  ویژه و سرمایه گذاری اصولی دارد 
کشور مورداجرا  که از طرف رهبری مورداشاره قرارگرفته است، برای آنکه در  و خدمات باشد. اقتصاد مقاومتی 
گیرد و الگوی مناسب آن طراحی شود، باید دو مشخصه بارز اسالمی و ایرانی بودن را به همراه داشته  قرار 
باشد. الگوی اقتصاد مقاومتی از جنبه اسالمی بودن آن متناظر به اهداف و آرمان های جامعه است و از جنبه 
که همه این اهداف در دستورالعمل  کشور ایران است.  ایرانی بودن آن نیز ناظر به مسائل و نیازهای بومی 

گرفته شده است.  جامع پهنه بندی اراضی کشاورزی در نظر 

کشاورزی  الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش 
کشاورزی را می توان به سنجه ها و شاخص های زیر تقسیم نمود: اصول و الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش 

کردن اقتصاد کشاورزی و مردمی  الف- توسعه 
مالکیت مردم  به دلیل  کشاورزی  اقتصاد مقاومتی متصور است، بخش  برای  که  به شاخص هایی  توجه  با 
از این شاخصه های اقتصاد مقاومتی یعنی »مردمی  کشاورزی، یکی  و بخش خصوصی بر عمده زمین های 

کردن اقتصاد« را خودبه خود دارا است. 

کاهش وابستگی به نفت ب-  
از طرف دیگر، تمرکز  و  بر آن باشد  کشور  اقتصاد  که تکیه  ایران باعث شده  وابستگی بیش ازحد به نفت در 
کشورهای  گیرد. تحریم خرید نفت از طرف  کشور نیز بر همین بخش نفت قرار  دشمنان برای ضربه زدن به 
مخالف، تحریم خریداران نفت ایران، تحریم سرمایه گذاران در صنعت نفت کشور و ... ازجمله راه هایی است 
کشاورزی به جهت بومی بودن این مسئله  کرده است. اما در بخش  کشور انتخاب  که دشمن برای مقابله با 

به حداقل خود می رسد.

کشاورزی ج-  مدیریت صرفه جویی در مصرف انواع نهاده های بخش 
کاالها و خدمات برای بهره مندی و رضایت. با توجه به  مصرف به معنای عام آن عبارت است از: استفاده 
که در شرایط تحریم و فشار نیز موجبات رشد  گفته شده اقتصادی است  که  تعریف اولیه از اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی را مهیا می کند، مدیریت مصرف نیز در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. البته الگوی 
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گونی است که یکی از مهم ترین آن ها ساختار فکری و فرهنگی جامعه  مصرف در جامعه تحت تأثیر عوامل گونا
که مدیریت مصرف از پایه های  گفت  کات اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی می توان  است. با توجه به اشترا
آموزشی  کالس های  و  فنی  اطالعیه های  انواع  با  مروجین  پهنه بندی های  در  مسئله  این  که  است،  اقتصاد 

کشت و غیره فراهم شده است. ع و باغات و تهیه الگوهای  مانند: سم پاشی های به موقع مزار

کشاورزی ع سازی فعالیت های اقتصاد با الویت بخش  د-  متنو
ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی که اهمیت باالیی دارد، متنوع بودن فعالیت های اقتصادی و تولیدی است. متنوع 
فعالیت های  کل  اقتصادی،  از بخش های  تکانه دریکی  وقوع  که در صورت  باعث می شود  اقتصادی  سازی 
اقتصاد تحت تأثیر قرار نگیرد. اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهایی که صادرکننده کاالهای معدنی هستند، 
گر اقتصاد ایران متنوع تر بود، مشکالت  وابستگی زیادی به بخش صادراتی غالب یعنی نفت دارد. درصورتی که ا
کاهش  کمتر می شد. ازاین رو راهکار اصلی، تالش برای  کاهش می یافت و یا حداقل شدت آن  اخیر و ذکرشده 
وابستگی اقتصاد به بخش غالب یعنی همان نفت است. همچنین باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که درآمدهای 
کشور تنها متکی به یک بخش و آن هم به یک یا چند بازار هدف محدود نباشد. در  صادراتی نفتی و غیرنفتی 
این مورد نیز با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی این توان ویژه در اختیار این بخش است که با کمک مروجین 

کشاورزی و کارشناسان پهنه بندی می تواند صورت عینی به خود بگیرد. 

کالن نظام ه- حرکت پهنه بندی بر اساس برنامه های 
فرایند برنامه ریزی متضمن گزینش هدف های اجتماعی، تعیین هدف های مشخص و همچنین سازمان دهی 
چارچوبی برای اجرا، هماهنگی و نظارت بر برنامه است. با توجه به اینکه هدف نهایی برنامه ریزی، رشد و 
توسعه اقتصادی است، درنتیجه می توان برنامه ریزی و حرکت بر اساس برنامه را نیز به عنوان یکی از جنبه های 
که  کارایی اقتصادی است،  کرد. هدف اصلی از برنامه ریزی، تخصیص بهینه منابع و  اقتصاد مقاومتی ذکر 
ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری به  آغازشده است.  کشور  اقتصاد مقاومتی در  با تشکیل ستاد فرماندهی 
دستگاه های اجرایی و تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر بر پروژه های اولویت دار برنامه های 

کرده است. )جدول1( کشاورزی مشخص  ملی اقتصاد مقاومتی، وظایف و تکالیف وزارت جهاد 
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کشاورزی جدول1- ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بخش 

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

1

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی شامل:
گندم 11 هزار و 800 تن، 2- شلتوک دو هزار و 949 تن، 3- دانه های روغنی 497 هزار تن، 4-   -1

سیب زمینی 5,06 میلیون تن، 5- حبوبات 700 هزار تن، 6- پنبه 206 هزار تن، 7- شیر خام 9 هزار و 
غ 951 هزار تن،  652 تن، 8- گوشت قرمز 819 هزار تن، 9- گوشت طیور دو هزار و 179 تن، 10- تخم مر

11- چغندرقند پنج هزار و 830 تن، 12- جو سه هزار و 100 تن، 13- ذرت دانه ای دو هزار و 200 تن

ارتقای توان تولید ملی 
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان 150 هزار هکتار2
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی ایجاد و ساماندهی 180 تشکل بهره برداران آب و زمین3
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان 1,62 اسب بخار بر هکتار4
)درون زایی اقتصاد(

5

تأمین داخلی نهاده های موردنیاز بخش کشاورزی: بذر )گندم 406 هزار تن، برنج چهار هزار و 725 تن، 
چغندرقند 17 هزار و 500 یونیت، سیب زمینی بذری )در سطح( سه هزار هکتار، دانه های روغنی هشت 
هزار و 360 تن، حبوبات سه هزار و 607 تن، پنبه چهار هزار و 147 تن، ذرت 16 هزار و 200 تن، جو 53 

هزار تن(

ارتقای توان تولید ملی 
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی تأمین داخلی نهاده های موردنیاز بخش کشاورزی: نهال های اصالح شده )18,6 میلیون اصله(6
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی تأمین داخلی نهاده های موردنیاز بخش کشاورزی: سم )735 هزار هکتار(، کود )سه هزار و 295 هکتار(7
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی توسعه تولید و اصالح، بازسازی و نوسازی یک هزار و 777 هکتار از واحدهای گلخانه ای8
)درون زایی اقتصاد(

9
ک در حوزه آبخیز سدها و حوزه های سایر مناطق به میزان 650  اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خا
ح کنترل کانون های بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی و ریز  هزار هکتار و تهیه و اجرای طر

گردها به میزان 90 هزار هکتار

ارتقای توان تولید ملی 
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان 20 هزار تن در آب های شمال و جنوب کشور10
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی کاهش ضایعات از طریق فراوری 197 هزار تن11
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای توان تولید ملی افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان یک میلیون و 972 هزار تن12
)درون زایی اقتصاد(

ارتقای بهره وریتوسعه سامانه های نوین آبیاری در 250 هزار هکتار13

ارتقای توان تولید ملی مدیریت ذخیره سازی محصوالت راهبردی کشاورزی )گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و...(14
)درون زایی اقتصاد(
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کشاورزی چالش ها و مشکالت بخش 
ح ذیل است: که تعدادی از آن ها به شر کشاورزی ایران از ساختارهای متنوعی رنج می برد 

ک، جنگل ها و مراتع کشاورزی شامل آب، خا الف- تهدید جدی منابع پایه بخش 
کشاورزی ب- اعتبارات و  سرمایه گذاری اندک دولتی و خصوصی در بخش 

کشاورزی. کافی و مهارت در بخش  ج- نیرو انسانی فاقد دانش 
کشاورزی عمدتًا در مقیاس های غیراقتصادی و غیر فنی هستند. د- واحدهای بهره برداری بخش 

کشاورزی کشور و خروج از حیطه فعالیت های  ک، جنگل و مراتع  کاربری منابع آب، خا ه- تغییر 
کشاورزی در بیشتر محصوالت تولیدی و- عملکرد در واحد پایین بخش 

کشاورزی به نهاده های واسطه ای و وارداتی ز- وابستگی برخی محصوالت بخش 
کشاورزی برای برنامه ریزی مناسب و بهره برداری مطلوب. کافی و الزم بخش  کمبود آمارهای  ح- 

کشاورزی در بعضی محصوالت و تا حدود 30 درصد ط- ضایعات فراوان محصوالت بخش 

کشاورزی ایران  توانمندی های بخش 
باغی  محصوالت  کثر  ا تولید  امکان  که  فصلی  ع  تنو به   می توان  کشاورزی  بخش  مزیت های  مهم ترین  از 
و  گرم  آب وهوای  نیازمند  که  کشاورزی  تولیدات  ع  تنو است،  نموده  فراهم  را  کشاورزی  بخش  در  زراعی  و 
با توجه  ایران  انواع میوه و تره بار تولیدی منطقه در  از  آب وهوای سرد دارند، امکان تولید حدود 85 درصد 
به توانمندی ها و ویژگی های خاص اقلیمی، دسترسی آسان به بازار مصرفی داخلی و امکان صادرات به بازار 
کشور و وابستگی  از داخل  کثر نیازهای این بخش به صورت بومی  ا کشورهای خاورمیانه و هم جوار، تأمین 
ج از کشور، امکان ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تا حدود 30 درصد کل جامعه با توسعه  بسیار ناچیز به خار

کرد.       صنایع پایین دستی و باالدستی اشاره 

کشاورزی با اجرای دستورالعمل جامع پهنه بندی عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی در بخش 
برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف کشاورزی توجه به سازمان دهی و تجهیز امکانات 
که الزمه اقتصاد مقاومتی است  که این امر با دستورالعمل جامع پهنه بندی آغازشده است و مراحل ذیل  بوده 

که در حال اجرا و عملیاتی شدن می باشد: مدنظر بوده است 

1- طراحی برنامه با دستورالعمل جامع پهنه بندی 
ع  کامــل پیرامــون آن موضــو بــرای هــر اقــدام و عملــی در قــدم نخســت نیــاز بــه طراحــی، تدویــن برنامــه جامــع و 
کشــاورزی بــه  کشــاورزی از ایــن امــر مســتثنی نیســت. بخــش  اســت و اقتصــاد مقاومتــی آن هــم در بخــش 
ــع طبیعــی و توســعه  ــی، دام، شــیالت، مناب ــر بخش هــای زراعــت، باغبان گســتردگی قابل توجــه آن در زی دلیــل 
ــرای تحقــق  ــر بخش هــا و تعییــن هدف هــای همســو ب ــرای برنامه ریــزی جهــت هرکــدام از ایــن زی روســتایی، ب
کشــاورزی نیازمنــد تیــم قــوی برنامه ریــزی اســت تــا عــالوه  هــدف نهایــی خودکفایــی در تولیــدات و محصــوالت 
کلــی، اهــداف میانــی و اهــداف عملیاتــی را در هرکــدام زیــر بخش هــا به صــورت واضــح تعییــن  بــر تعییــن اهــداف 
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ح وظایــف هرکــدام از آن هــا را بــرای تحقــق ایــن اهــداف در مدت زمان هــای تعیین شــده مشــخص  کــرده و شــر
نمایــد، و ایــن برنامــه جامــع بــا دســتورالعمل جامــع پهنه بنــدی آغــاز شــد.

کشاورزان و روستائیان  2- جلوگیری از واردات بی رویه و  حمایت جدی از 
واردات  کشاورزی،  محصوالت  خودکفایی  نهایتًا  و  تولید  افزایش  برای  جدی  آفت های  از  یکی  شک  بدون 
اقتصاد  تحقق  برای  عملی  اقدام  هرگونه  عماًل  که  می باشد  کشور  داخل  به  کشاورزی  محصوالت  بی رویه 
مقاومتی را بی اثر خواهد ساخت و در این رابطه باید جلوی واردات هرگونه محصول زراعی، باغی، دامی و 
سایر محصوالت و فرآورده های غذایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد گرفته شود و در عوض امکانات، 
گردد.  کشاورزی  که در جهت واردات هزینه می شود صرف حمایت از تولیدکنندگان بخش  شرایط و تسهیالتی 
کلیدی ترین و اساسی ترین عامل در افزایش تولیدات در بخش  که مهم ترین،  از طرفی بر کسی پوشیده نیست 
کشاورزی در  از بخش  کشاورزان و روستائیان هستند و هرگونه حمایتی  کشاورزی، فعاالن این بخش یعنی 

ابتدا باید متوجه این بخش باشد.

ع و تحقیقات کشاورزی و برقراری ارتباط بین زار 3-توجه به آموزش و ترویج در بخش 
از آموزش فنون، دانش  گام نخست  هرگونه افزایش دانایی و تغییر مهارت و به دنبال آن افزایش تولید در 
از  کشاورزی  تولیدات بخش  و فعاالن عرضه  کشاورزان  آنکه  برای  و  و مهارت های جدید سرچشمه می گیرد 
کاربردی مرتبط با افزایش تولید عقب نمانند  مسائل فنی و مهارتی به خصوص درزمینٔه علوم و فنون جدید 
کشاورزان و روستائیان است باید به عنوان یک اولویت اساسی  که خاص  توجه جدی به آموزش های ترویجی 
این  کشاورزی قلمداد شود و دستگاه های اجرایی مرتبط در  اقتصاد مقاومتی در بخش  در عملیاتی نمودن 
کز  کافی در این عرصه وارد شوند و مقدمات ارتباط بین مزرعه و مرا بخش با تمامی توان و با ابزار و امکانات 
علمی و تحقیقاتی را فراهم آورده و علم و دانش جدید برای افزایش تولید از هر طریقی که امکان آن وجود دارد 

گرفته شود. این مورد نیز در دستورالعمل جامع پهنه بندی موردتوجه قرارگرفته است. بکار 

کشاورزان 4-سهل الوصول نمودن روند خدمات به 
کشاورزی با ارائه خدمات موردنیاز به  در حال حاضر دستگاه های اجرایی متعدد در مراحل تولید محصوالت 
زیرمجموعه  همچون  اجرایی  دستگاه های  تا  گرفته  اعتباری  نهاده های  و  بانک ها  از  مشغول اند  کشاورزان 
کشاورزی  کشاورزی، مدیریت های جهاد  که مهم ترین آن ها سازمان های جهاد  کشاورزی  تابعه وزارت جهاد 
باید  اجرایی  دستگاه های  این  همه  که  می باشند  دهستان ها  کشاورزی  جهاد  خدمات  کز  مرا و  شهرستان ها 
کشاورزی  کشاورز مراجعه کننده به مرکز جهاد  درزمینٔه اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش توجیه باشند و یک 
کوتاهی  کمکی به آن  دهستان محل تولید را یک عامل تأثیرگذار در عرصه اقتصاد مقاومتی بداند و از هرگونه 
ننماید و با انواع و اقسام دستورالعمل های متعدد او را از ادامه راهش منصرف ننمایند. برای مقابله با این روند 

کشاورز در روستاهای تحت پوشش مشکل تا حدود زیادی حل شده است. با تشکیل شورای همیاران 

کشاورزی به عنوان بسترهای اصلی تولید 5 -حفاظت از اراضی 
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برای توسعه کشاورزی باید از اراضی کشاورزی موجود با تمامی توان صیانت شود و در کنار آن مجموعه زمین های 
گیرد  دارای توانمندی و قابلیت تولید محصوالت مختلف کشاورزی شناسایی و در اختیار فعاالن این عرصه قرار 
کاربری های  کشاورزی باشد به  که می تواند منشأ تولید محصوالت  و جلوی تبدیل هرگونه اراضی زراعی، باغی 
و  ک ورزی  خا کم  و  اصولی  کشت  آموزش  و  کشاورزان  گاه سازی  آ همه  از  مهم تر  شود.  گرفته  دیگر  غیرمجاز 

کورزی از اصولی اولیه ای است که در پهنه بندی توسط کارشناسان به آن اهمیت داده می شود.  بی خا

کشاورزی  با به حداقل رساندن و یا حذف ضایعات در بخش همراه با  6-پایین آوردن هزینه تولید در بخش 
توسعه مکانیزاسیون 

توزیع  سپس  و  نگهداری  تا  گرفته  برداشت  مرحله  از  ضایعات  افزایش  با  همراه  تولید  هزینه های  افزایش 
که هرسال بین 20 تا 40 درصد از محصوالت تولیدی  به هیچ وجه پسندیده نیست و شنیدن آمارهای متفاوت 
کشاورزی به صورت ضایعات از بین می رود به هر دلیل ممکن، یک ضربه مهلک اقتصادی بر پیکره  در بخش 
از  بسیاری  در  می تواند  ما  کشور  ضایعات  میزان  همین  از  جلوگیری  با  درحالی که  می شود  محسوب  ما  کشور 
کشاورزی به مرز خودکفایی برسد و این امر در اقتصاد مقاومتی از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار  محصوالت 
کاهش هزینه های تولید و سختی های  کشاورزی عالوه بر  می باشد. همچنین استفاده از ماشین آالت و ادوات 
کاهش ضایعات و افزایش بازده تولید را به همراه دارد و به دلیل آسان سازی  کشاورزی،  کار در بخش  رایج 
به آن توجه  باید  که  اما نکته ای  کشاورزی خواهد شد  تولید باعث جذب فعاالن بیشتری در عرصه  مراحل 
کشاورزی  بسیار باالست و  کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون در بخش  که قیمت ماشین آالت  کرد. آن است 
کشور بومی سازی نشده اند و بنابراین  کشاورزی هنوز برای مناطق مختلف  عالوه بر آن بسیاری از ماشین آالت 
کشاورزی باید از  برای تحقق این امر به عنوان یکی از الزمه های عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در بخش 
پایین در اختیار  با هزینه های  کشاورزی  کشاورزان و فعاالن این عرصه حمایت شود و ماشین آالت و ادوات 

کشاورزان آموزش داده شود. گیرد و فنون مرتبط با آن ها هم به  آن ها قرار 

کالن توسعه کشاورزی در سیاست های   7-در اولویت قرار دادن بخش 

در  و  ندارد  قرار  اولویت  در  توسعه  کالن  سیاست های  در  حاضر  حال  در  متعدد  دالیل  به  کشاورزی  بخش 
داده  اختصاص  خود  به  کشور  توسعه  سندهای  در  را  بعد  به  پنجم  جایگاه  ممکن  حالت  ترین  خوشبختانه 
گسترده در آن بدون نیاز به ارز  کشاورزی به دلیل آنکه تولیدات  است درحالی که در اقتصاد مقاومتی بخش 
ج مهیا است باید در اولویت  صورت می گیرد و از طرفی دیگر بازار عرضه تولیدات آنچه در داخل و چه در خار
وزارتخانه  توسط  پهنه بندی  جامع  دستورالعمل  در  مسئله  این  و  گیرد.  قرار  کشور  توسعه ای  کالن  سیاست 

مدنظر قرارگرفته شده است. 

کشاورزی و توجه به بیمه 8-طراحی سیستم بازاریابی و بازار رسانی محصوالت 
ارزش  نهایتًا  شود  عرضه  مصرف  بازارهای  به  مناسب  قیمت  به  و  مناسب  زمان  در  نباشد  قادر  که   تولیدی 
بخش  در  مقاومتی  اقتصاد  در  ضرورت ها  مهم ترین  از  یکی  بنابراین  داد  خواهد  دست  از  را  خود  اقتصادی 
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بعدی  گام  در  و  شود  اقدام  خارجی  و  داخلی  مصرف  بازارهای  شناسایی  به  نسبت  که  است  آن  کشاورزی 
که تولیدکننده راضی  محصوالت تولیدی با شناخت بازارهای مصرف عرضه شوند و تنها در این صورت است 
کشورهای همسایه مجاور ایران یک جمعیت 400 میلیونی وجود دارد  خواهد بود. در حال حاضر با احتساب 
ع تولیدی در کشورمان هستند که تأمین غذای موردنیاز  که همه آن ها به نوعی نیازمند محصوالت غذایی متنو
برای همین تعداد ارزآوری قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و برای موفقیت در این بازار وسیع 

گماشت. کشاورزی همت  کامل بازاریابی و بازار رسانی محصوالت  باید به بازطراحی سیستم و زنجیره 

با محیط طبیعی حوادث غیرمترقبه سروکار  کاماًل  آنکه  به دلیل  کشاورزی  فعالیت در بخش  در حال حاضر 
که در این زمینه بیمه های واقعی حمایت از بخش  دارد بنابراین از خطرپذیری باالیی نیز برخوردار می باشد 
ک  از بین رفتن تمامی محصوالت و به خا کشاورز تولیدکننده یک شبه شاهد  تا  باید تعریف شوند  کشاورزی 
کشاورزی و تداوم تولیدات در بخش  نشستن خود نباشد و این امر در موفقیت در اقتصاد مقاومتی در بخش 

کشاورزی بسیار حیاتی است.

گلخانه ای همراه با تقویت مدیریت دولتی  کشت محصوالت  9-افزایش بهره وری و توسعه 
کم فعاالن در بخش  کشاورزی در جوانب مختلف پایین است و این امر از دانش  امروزه بهره وری در بخش 
اقتصاد  در  اما  می گیرد.  نشأت  دیگر  دلیل  ده ها  و  کشاورزان  از  جدی  عدم حمایت  تولید سنتی،  کشاورزی، 
کیفیت باال را انتظار داریم چاره ای جز آن نیست  کشاورزی تولیدی بیشتر و با که ما از بخش  مقاومتی و زمانی 
کشاورزی را برداریم و با افزایش و ارتقاء آن،  که تمامی مشکالت موجود در برابر افزایش بهره وری در بخش 
که در این راه وظیفه متولیان امر بسیار اساسی  کشاورزی را محقق سازیم  اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش 
جدی  حمایت  نیازمند  بخش  این  خاص  ویژگی ها  و  دالیل  به  کشورها  تمامی  در  کشاورزی  است. بخش 
دولتی  مدیریت  تقویت  درزمینٔه  سرمایه ای  و  اعتباری  حمایت های  بر  عالوه  حمایت ها  این  و  است  دولتی 
کشاورزی هم باید خود را نشان دهد. رها نمودن  کارایی و راندمان و افزایش بهره وری بخش  در راهبردی 
گذاری امور به بخش های غیردولتی درحالی که این  کشاورزی با دالیلی همچون خصوصی سازی و یا وا بخش 
بخش تأمین کننده غذا به عنوان مهم ترین نیاز جامعه است به هیچ عنوان قابل توجیه نیست بلکه در اقتصاد 
کشاورزان پرتالش و سخت کوش قرار  کشاورزی و  کنار بخش  مقاومتی دولت به عنوان یار و یاور همواره باید در 
گفته و با صادرات این محصوالت ارزآوری باالیی را برای  گیرد تا بتواند تمامی نیازهای غذایی جامعه را پاسخ 

کشور به ارمغان آورد.

کشاورزی کشاورزی ایجاد جذابیت های الزم  10-حمایت و تقویت تشکل ها در بخش 
کارها و امورات را نمی توان از دولت انتظار داشت و در  کشاورزی قطعًا همه  درروند افزایش تولیدات بخش 
کشاورزی می تواند  این راه حمایت، تقویت و توسعه تشکل های مردمی و غیردولتی در بخش های مختلف 
که فعالیت های مرتبط  و در هر جایگاهی  نماید. هر جا  بازگشایی  این بخش  را پیش روی  نوینی  افق های 
آن بخش  در  گذارشده است موفقیت  وا به مردم  و ساماندهی دولت  با نظارت، هدایت  کشاورزی  با بخش 



137

و  خوداتکایی  مقدم  خط  به عنوان  کشاورزان  عموم  هم  مقاومتی  اقتصاد  در  و  می باشد  واضح  و  عیان  کاماًل 
که توجه ویژه به توسعه تشکل های مردمی می تواند در  کشاورزی محسوب می گردند  خودکفایی محصوالت 

کشاورزی راهگشا باشد. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش 

کشاورزی بخصوص در بین جوانان از جذابیت های الزم برخوردار نمی باشد  در حال حاضر فعالیت در بخش 
کثر در سنین میان سالی و سالمندی  که ا و شاهد عینی بر این مدعا هم سن باالی فعاالن در این بخش است 
کن در روستاها باید ادامه دهنده راه پیشینیان خود باشند و شغل  قرار دارند و درحالی که جوانان روستایی سا
آبا و اجدادی شان را بادانش جدید و توان بیشتری دنبال نمایند اما به دلیل به صرفه نبودن فعالیت در بخش 
کنار آن باال بودن هزینه های تولید  کشاورزی و در  کشاورزی، سخت بودن و دشواری فرآیند تولید محصوالت 
تولید رها  را به عنوان بسترهای  را فروخته روستاها  کشاورزی  پایین محصوالت تولیدی زمین های  و قیمت 
کتفا می کنند و یا به خیل  نموده و آواره شهرها می شوند و به شغل های غیر مولد و خدماتی با حداقل درآمد ا
کشاورزی چاره ای  عظیم بیکاران جامعه اضافه می شوند. برای عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی در بخش 
از  جامعه  اقشار  سایر  حتی  و  بخش  این  فعاالن  تمامی  برای  کشاورزی  بخش  در  فعالیت  آنکه  جز  نیست 
جذابیت های الزم در جهت درآمدزایی برخوردار شود تا فعالیت در این بخش به صورت همگانی درآید و همه 

به سرمایه گذاری و تولید در این بخش راغب شوند.

نتیجه گیری
که  گذشته چندین برابر شد  کشاورزی نسبت به سال های  که در پیش گرفته شد عملکرد جهاد  با برنامه هایی 
گفتن جمیع جهات  کشاورزی بوده است. با در نظر  این افزایش بر اساس اقتصاد مقاومتی و پتانسیل بخش 
کشاورزی  کلیدی در عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی در بخش  در بحث اقتصاد مقاومتی و همچنین نکات 
به  توجه  با  کشاورزی  بخش  در  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق  اصواًل  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان 
کاماًل واقع بینانه بوده و قابلیت اجرایی باالیی دارد به شرط  کشور  ظرفیت ها و توانمندی های موجود در سطح 
کلیدی اشاره شده مورد لحاظ قرارگرفته و زمینه های الزم توسط دستگاه های اجرایی مرتبط با این  آنکه نکات 
کشاورزی به دلیل نیاز حداقلی آن به ارز و از آن طرف ارزآوری قابل توجه  گردد. تولید در بخش  امر مهم فراهم 
گر اعتقاد و ایمان عمیق به قابلیت ها و  آن همواره به عنوان صف مقدم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و ا
توانمندی ها در این بخش وجود داشته باشد و مشکالت ریزودرشت موجود در این بخش از سر راه برداشته 
بخش  در  موجود  داشته های  به  اتکا  با  تا  آمد  خواهد  وجود  به  کشور  برای  حیاتی  و  مهم  فرصت  این  شود 
کشاورزی، صادرات  کشاورزی و از همین ظرفیت های موجود عالوه بر خودکفایی در تولید نهایی محصوالت 
کشور ازجمله درآمدهای نفتی برابری نماید. نظر به اینکه توجه  در این بخش هم با دیگر درآمدهای ارزی در 
کشورهای  ایران و  کامل میان  ایران )حتی در صورت حصول توافق  امروز  به اقتصاد مقاومتی برای شرایط 
اقتصاد توجه ویژه ای  این  پایه های  به  باید  ازاین رو  امری ضروری است،  کره کننده در بحث هسته ای(  مذا
که حتی  که، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است  که این نوشتار از اقتصاد مقاومتی دارد این است  شود. تعریفی 
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در شرایط فشار و تحریم، موجبات رشد و شکوفایی را برای ملت فراهم سازد. با عنایت به این ضرورت و این 
کشاورزی به عنوان محور اقتصاد مقاومتی قابل تعریف است. تعریف، توسعه بخش 

پیشنهادات
کشاورزی، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: با توجه به مشکالت موجود و اهمیت بخش 

بردن  باال  و  بهبود  برای  کشور  دانش بنیان  و  دانشگاهی  پژوهشی  و  تحقیقاتی  توان  از  استفاده  افزایش   -1
کشاورزی. راندمان در بخش 

بردن  باال  به منظور  کشاورزی،  محصوالت  واحد  در  عملکرد  و  تولید  راندمان  بردن  باال  برای  تالش   -2
کشاورزی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی. ارزش افزوده بخش 

کشاورزی از  که با توجه به میزان تأثیر و سهم  کشاورزی با حمایت دولت  3- افزایش سرمایه گذاری در بخش 
کشور پایین است و مناسب این بخش نیست. تولید ناخالص داخلی، سهم آن از سرمایه گذاری 

کشاورزی در اقتصاد مقاومتی نیست و نسبت  کشاورزی متناسب با جایگاه بخش  4- سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی با توجه به توانمندی این بخش، نوعی بی توجهی به اقتصاد مقاومتی  کم سرمایه گذاری در بخش 

است و باید مشوق های سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شود.
کشاورزی توسط قوای سه گانه مانند اعالم قیمت  کردن سیاست های حمایتی و نظارتی از بخش  کارآمد   -5

کشاورزی.  تضمینی خرید محصوالت راهبردی بخش 
6-افزایش راندمان آب کشور و تشویق به صرفه جویی و تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از سیستم های 

آبیاری صنعتی پیشرفته و بهره وری از فناوری های جدید. 
کشاورزی متناسب  با فعالیت ها و  کم بهره در بخش های مختلف  کالن  7- تأمین تسهیالت و اعتبارات خرد و 

نظارت بر حسن انجام استفاده از وام ها بر اساس اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز.
8- امروزه برتری اقتصاد در مزیت نسبی تولید نیست، بلکه در مزیت نسبی بازاریابی و بازار رسانی است. با 
توجه به توانمندی های بخش کشاورزی و وضعیت جغرافیایی ایران و کشورهای منطقه، باید توجه بیشتری 

کشاورزی داشت و آن را محور قرارداد. به بازارهای هدف محصوالت 

منابع
1- پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. )1391(. »دیدار رهبری با دانشجویان« بازیابی از

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609

2- دانش جعفری، د. )1392(. »اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها«. نقش حماسه اقتصادی و 
گروه آماد و فناوری دفاعی. کاوی ابعاد دفاعی- امنیتی آن. تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی-  وا

3- محمدی، م. )1388(. »سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: اصول و مسائل«. تهران: دادگستر
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ح پهنه بندی روستاها   بررسی اثرات اجرای طر
کشاورزی کز جهاد  در عملکرد مرا

کشاورزی حومه شرق( )مطالعه موردی مرکز جهاد 

کشاورزی( کز جهاد  کشاورزی، سازماندهی مرا )محور: پهنه 

امیدعلی جاللی 

کشاورزی حومه شرق شهرستان اهر کشاورزی و رئیس مرکز جهاد  کارشناس ارشد مدیریت 

چکیده
کز، جانی  کارشناسان در مرا کشاورزی و حضور  با اجرای دستورالعمل جامع پهنه  بندی عرصه  های تولیدی در 
کز به بالفعل تبدیل  کشاورزی داده شد، با این عمل بسیاری از پتانسیل های بالقوه مرا کز جهاد  دوباره به مرا
کشاورزی و استفاده از دانش  شد و ضمن افزایش ارتباط چهره به چهره با بهره برداران در حقیقت مدیریت 
کشاورزی حومه شرق در شهرستان اهر  کز، مرکز جهاد  گشت. یکی از این مرا نوین به عرصه های تولید وارد 
که مقایسه عملکرد آن در بخش های مختلف، قبل و بعد از اجرای این دستورالعمل نشان دهنده  می باشد 

اثرات مثبت اجرای آن می باشد.  

کشاورزی حومه شرق  کشاورزی، پهنه  بندی آبادی ها، مرکز جهاد  کلیدی: بهره برداران  کلمات 

مقدمه
کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و ایجاد اشتغال در روستا، نقش و اهمیت اساسی در حیات و توسعه 
روستایی دارد. توسعه کشاورزی از سویی نوعی استراتژی و هدف اولیه برای هدف بزرگتر یعنی توسعه روستایی 
کلی توسعه روستایی محسوب می شود. با توجه به همین نقش  و از سویی دیگر بخشی یا جزیی از سیستم 
کثر بهره برداران مربوط  کشاورزی و دامداری در توسعه و اینکه در دهستان قشالق فعالیت اصلی و درآمد ا مهم 
کیلومتری شهر اهر واقع شده است.  کشاورزی حومه شرق اهر در 17  کشاورزی می باشد. با اعالم مرکز جهاد  به 
که 344 مترمربع آن  این مرکز در سال 1364 تاسیس شده است، مساحت عرصه و اعیانی این مرکز 1500 مترمربع 
مسقف می باشد. مساحت حوزه جغرافیایی مرکز 4/594 کیلومتر مربع و دارای 74 روستا که نزدیکترین آن با مرکز 
کیلومتر فاصله دارد. ارتفاع از سطح دریا در محل مرکز 1246 متر می باشد. تعداد  کیلومتر و دورترین آن 47  نیم 
کل اراضی مرکز 24000  روزهای یخبندان 120- 100 روز و متوسط بارندگی پنج سال اخیر 344 میلی متر می باشد. 
هکتار بوده که 5507 هکتار آن آبی و 9350 هکتار دیم و بقیه آیش می باشد. محصوالت عمده تولیدی در بخش 
زراعت گندم، جو و لوبیا چیتی و در بخش باغبانی 1750 هکتار سطح زیر کشت وجود دارد که محصوالت عمده 
گیالس می باشد. در بخش امور دام مرغداری 60 هزار و 20 هزار قطعه ای فعال  گردو و  هم در این بخش سیب، 

کندو با تولید بیش از 55 تن عسل وجود دارد.   بوده و 125750واحد دامی و 3979 



140

یافته ها و بحث
کز،  که یکی از این مرا کز و فعالیت آن به وجود آمد  کارکرد مرا ح پهنه بندی تحول شگرفی در  بعد از اجرای طر
آغازگر  که  پهنه بندی  جامع  دستورالعمل  شدن  عملیاتی  با  می باشد.  اهر  شرق  حومه  کشاورزی  جهاد  مرکز 
کارکنان برای پیشبرد اهداف  آن استان آذربایجان شرقی بود در این مرکز نیز فعالیت های سازمانی و تالش 

گشت و در تمام زمینه ها اثرات این دستورالعمل را می توان بالعینه مشاهده نمود:  دوچندان 

 الف- نیروی انسانی

کارشناس، 3 نفر سربازسازندگی، یک نفر راننده و یک نفر  که 6 نفر آنها  تعداد همکاران مرکز 12 نفر می باشند 
همکار خدماتی که به همراه مسئول مرکز فعالیت می کنند. بعد ازاجرای پهنه بندی برای اولین بار در کشورمان 
کشاورزی آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس مهری، مرکز اقدام  با ایده و نظر ریاست محترم سازمان جهاد 
گرفت طوری  کرد. این پهنه ها بر اساس پتانسیل های حوزه عمل انجام  به پهنه بندی مرکز به شش پهنه 
کارشناسان در تمام زمینه ها فعال بوده و رقابت عادالنه در انجام امورات داشته و هر فرد با تالش و  که همه 

کوشش خود می تواند عملکرد خود را نشان دهد.

ب- پهنه  بندی و ساماندهی مرکز

کارشناسان در آمد. 1- با اجرای پهنه  بندی تمام روستاهای مرکز تحت پوشش 
 4105 به  بهره بردار  تعداد  قبلی  بهره بردار   2400 از  که  طوری  شدند  شناسایی  واقعی  بهره برداران  تعداد   -2

کن رسید. بهره بردار با 2672 بهره بردار سا
گرفت. 3-  با تامین اعتبار ملی، رنگ آمیزی مرکز، تعویض دربها و سایر تعمیرات الزم انجام 

گرفت.   4- دو دستگاه رایانه، چاپگر و برخی تجهیزات دیگر خریداری در اختیار مرکز قرار 
گردید. 5- مرکز مجهز به انواع نشریات و امکانات سمعی و بصری 

ج- شناسایی پتانسیل های مرکز

کمتر از 300 میلی متر در سال و در شرایط  که با بارندگی  گیاهی مانند فندق و زالزالک  1- وجود ذخایر ژنتیکی 
کرده و باردهی دارند. کی نامناسب رشد  خا

کار لوبیاچیتی و تولید بیش از 2000 تن از این محصول نیاز به سرمایه گذاری در صنایع بسته بندی  2- کشت و 
کنسروسازی را مهیا نموده است. و 

گوسفند(،  3- حضور عشایر در 33 روستای مرکز زمینه را برای سرمایه گذاری در فرآوری شیر )مخصوصا شیر 
گوشت و صنایع دستی 

گیاهان دارویی متعدد 4- وجود 

ع امالح موجود 95 و پی اچ 7 و نمک 132 در ارتفاع 1810 متر 5- وجود آبهای جاری با مجمو
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د- مکانیزاسیون

که 65 درصد جذب مکانیزاسیون  کمباین  کتور، 21 دستگاه ادوات و یک دستگاه  1- جذب 17 دستگاه ترا
شهرستان به مرکز اختصاص یافت در حالی که 35 درصد سهمیه مرکز بود.  

2- جمع آوری و تهیه لیست و مشخصات تمام دستگاه های مکانیزه حوزه عمل مرکز

کمباین های بومی و مهاجر  گزارش برداشت، معاینه فنی  3- انجام امورات مربوط به این واحد مثل تهیه 

ه- ترویج 

1- برگزاری 65 مورد دوره آموزشی به تعداد 2609  نفر روز

کالس ها مانند پرورش زنبور عسل و  که در این  کالس های مهارتی از یک مورد به 6 مورد طوری  2- افزایش 
کردند. ج از حوزه هم شرکت  هرس باغات از روستاها و شهر خار

کارآمد کلیشه ای و نا 3- انتخاب مجدد مددکاران ترویجی و بازنگری در انتخاب افراد 

4-  اجرای سایت های باغبانی، زراعت و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها 

5- برگزاری مراسم اجتماعی مانند زنگ انقالب، دهه مبارک فجر، مسابقه آشپزی، مراسم رحلت امام)ره( 

6- تشکیل همیاران روستا در 59 روستا 

7- انتخاب زنان تسهیل گر در 10 روستای باالی 50 خانوار

گردآوری شماره تلفن های همراه بهره برداران جهت ارسال پیامک های ترویجی – آموزشی و ..... 8- تهیه و 

9- شناسایی زنان سرپرست خانوار

10- شناسایی و تهیه لیست  بی سوادان 10 الی 49 ساله

که قابل سرمایه گذاری می باشد. کشاورزی  11- شناسایی مشاغل 

12- تهیه لیست شهدا، جانبازان و آزادگان روستاهای تحت پوشش

13- برگزاری جشن برداشت لوبیاچیتی با حضور مقامات شهرستانی

14- برپایی نمایشگاه دایمی از پتانسیل های منطقه در مرکز

15- همکاری مستمر با تحقیقات 
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نمودار 1:  مقایسه ای عملکرد واحد ترویج مرکز

و- زراعت

که نسبت به سال قبل دو برابر شده  1- توزیع بذر اصالح شده به میزان 210 تن 

کود شیمیایی به میزان 310 تن 2- توزیع 

گندم دیم، 10 هکتار جو و 10 هکتار عدس ح ایکاردا: 20 هکتار  3- اجرای طر

کشت مکانیزه در سطح 3800 هکتار  -4

ک ورزی حفاظتی در سطح 1250 هکتار 5- خا

کشت جو پرورشی بی نام در سطح یک هکتار با همکاری تحقیقات  -6

کم آبی  گندم مقاوم به  7- معرفی ارقام جدید 
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نمودار 2:  مقایسه ای عملکرد واحد زراعت مرکز

ز- حفظ نباتات
گندم در سطح 470 هکتار مبارزه با لکه سیاه سیب در سطح 950  هکتار - مبارزه با علف های هرز 

کنترل شته روسی در سطح 48 هکتار گندم در سطح 702 هکتار -  مبارزه با زنگ زرد 
کشاورزان  گندم در حوزه عمل مرکز - نظارت بر ضدعفونی بذور خودمصرفی  ردیابی سن 

نمودار 3: نمودار مقایسه ای عملکرد واحد حفظ نباتات مرکز
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ک ح- آب وخا

شناسایی پتانسیل های آبی روستاها

 مکان یابی محل های مناسب جهت اجرای آبیاری تحت فشار در 8 روستای مرکز

ک و پیشنهاد اجرایی نمودن آن به شهرستان شناسایی پروژه های آب وخا

کل چاه های فعال و غیرفعال موجود در منطقه و تشویق آن ها به اجرای آبیاری تحت فشار   بازدید از 

شناسایی استخرهای موجود در حوزه عمل مرکز 

ط- باغبانی

اصالح و جایگزینی باغات: 100 هکتار

اصالح سیستم آبیاری:        4 هکتار

کاشت زعفران:                 6/. هکتار

هرس الگویی:                 280 هکتار

چالکود:                              101 هکتار

نمودار 4:  مقایسه ای عملکرد واحد باغبانی مرکز
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ی- امور دام

گوشتی 4 دوره ارزیابی عملکرد هیبریدهای 
نظارت فنی بر بازسازی جایگاه دام 800 مترمربع 

شناسایی و ترویج و ثبت مشخصات دام اصیل 50 رأس
نظارت بر تلقیح مصنوعی 850 رأس

ترویج غنی سازی علوفه های خشبی 400 تن
کندو ثبت و رکورد زنبورعسل 15 

گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی و اصول صحیح تغذیه 15 واحد نظارت بر 
رهاسازی بچه ماهی برای اولین بار در حوزه عمل مرکز

تهیه پتانسیل امور دام حوزه عمل مرکز
تهیه شناسنامه دام روستاهای تحت پوشش

نمودار 5: مقایسه ای عملکرد واحد امور دام مرکز



146

نتیجه گیری 
از پهنه بندی تغییرات قابل توجهی در عملکرد مرکز به وجود آمده است  که مالحظه می شود بعد  همان طور 
یک  مراجعه  با  که  طوری  گردیده  شناسایی  سرمایه گذاری  و  تحقیق  تولید،  در  مرکز  بالقوه  پتانسیل  های  و 
قرار خواهد  اختیار وی  کشاورزی حوزه عمل در  زمینه های مختلف  یا محقق، اطالعات الزم در  سرمایه گذار 
گرفت. عالوه بر این زمینه های الزم برای برقراری ارتباط جهت اجرای سیاست های سازمان در بخش های 
کمک  کشور  کشاورزی و اقتصاد  که می تواند به توسعه و پیشرفت  مختلف با بهره برداران فراهم تر شده است، 
کز  گسترش علم همراه با عمل در مرا کشاورزی و  شایانی نماید. با آغاز پهنه بندی تحولی شگرف در مدیریت 

کشاورزی حومه شرق اهر مالحظه نمود. که نمونه آن را می توان در مرکز جهاد  تولید به وجود آمده است 
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کشاورزی  ارزیابی  سریع بهداشت دامداری های پهنه های 
شهرستان هریس به روش چک لیست

کشاورزی ترویج تکثرگرا( )محور: پهنه 
سیدحمید حسینی1* و امیرعلی وظیفه2

کشاورزی شهرستان هریس ح و برنامه مدیریت جهاد  کارشناس مسئول طر  -1

کشاورزی شهرستان هریس کارشناس مسئول ماشین آالت  کارشناس مروج پهنه بندی و   -2

چکیده

ع  نو و  بهره برداران  با  متناسب  و  دقیق  آماری  داده های  داشتن  ترویجی  برنامه ریزی  رکن  اساسی ترین 
بهره بردارِی هدف می باشد. روش های مرسوم مطالعاتی فعلی به دلیل زمان بر بودن و نیاز به تجزیه وتحلیل 
آماری، عماًل نتوانسته انتظارات برنامه ریزان ترویجی را برآورده سازد. روش چک لیست می تواند به سهولت 
کمترین فرصت، با توصیف داده های آماری  نسبت به وارسی و ثبت و جمع آوری اطالعات موردنیاز اقدام و در 
ح پهنه بندی  کرد.  اجرای طر را تبیین  اولویت های ترویجی  ارزیابی سریع و تقریبًا دقیق اقدام و  نسبت به 
مروج  مهندسین  مأموریتی  عرصه های  و  وظایف  بودن  مشخص  به  توجه  با  تا  شد  فرصتی  کشاورزی، 
فرم های  تهیه  به  نسبت  کشاورزی  پهنه های  مروجان  مشارکت  با  هریس،  شهرستان  کشاورزی  پهنه های 
چک لیست بهداشت دام و ارزیابی تعداد 182 دامداری ، اقدام و پس از توصیف داده ها نسبت به برنامه ریزی 

کانون های دامداری در  پهنه ها اقدام نمود. و اولویت بندی 

کشاورزی و برنامه ریزی ترویجی کشاورزی، مروج  کلیدی: ارزیابی سریع ترویجی، چک لیست، پهنه  کلمات 

مقدمه 
کشاورزی  پهنه های  در  ترویجی  پروژه های  و بخصوص  کشاورزی  پروژه های  بر  نظام مند  ارزیابی  و  نظارت 
که متأسفانه در سیستم  کشاورزی به شمار می رود  از اصلی ترین ارکان طراحی رهیافت های ترویج و آموزش 

کم رنگ شده است )ازکیا، 1392(. کشور بنا به دالیل مختلف بسیار  کشاورزی  ترویج 

با توجه به مأموریت مروجان در حضور نظام مند  کشاورزی به عنوان یک فرصت می تواند  ح پهنه بندی  طر
و مؤثر در پهنه های تحت مدیریت خود و بهره گیری از ترویج مشارکتی )شاه پسند، 1394( اقدام به ارزیابی 
با توصیف اطالعات جمع آوری شده نسبت به نیازسنجی  کشاورزی نموده و  چک لیستی واحدهای تولیدی 
ع  و استخراج داده ها اقدام  )هومن، 1374( و با دقت باال نسبت به تعیین نیازهای ترویجی آموزشی موضو
ح پهنه بندی  ح حاضر با توجه به پیاده شدن طر تحت مطالعه خود اقدام و برنامه ریزی مناسب نماید. طر
کشاورزی و از همه مهم تر در راستای انسجام درون سازمانی با اهداف ذیل طراحی و  و وجود  نیروی مروج 

کاری اجرا و به اتمام رسیده است: عملیات میدانی آن در طی یک روز 
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کشاورزی با استفاده از روش "چک لیست"  1- ارزیابی دقیق از وضعیت دامداری های نیمه صنعتی پهنه های 
)مرشدی، 1384( به منظور تعیین درصد بهداشتی دامداری های مذکور. 

کتورهای مؤثر در بهداشت دامداری ها )مقدم،  2- تعیین نیازهای آموزشی دامداری های مذکور به تفکیک فا
.)1391

ارزیابی  درعین حال  و  مختلف  تحصیلی  رشته های  با  پهنه بندی  مروجان  هدفمند  و  مؤثر  به کارگیری   -3
بخشی از عملکرد آن ها.

4- مقایسه بهداشت دامداری های پهنه  ها در سطح روستا، پهنه و  شهرستان 

ح های ترویجی اجراشده در سال های  5- تهیه اطالعات پایه در جهت سنجش علمی و دقیق میزان تأثیر طر
کاربردی در جهت ارتقاء سطح بهداشت دامداری های پهنه های شهرستان  ح ترویجی علمی –  آتی طراحی طر

هریس.

اهداف جزئی 
کاربردی در اولویت بندی مسائل و مشکالت دامداری های استان  1-  ارائه شیوه 

2-  شناسایی جزئیات مربوط به مشکالت فنی و مسائل آموزشی دامداری ها به صورت مجزا برای هر دامداری.

3-  شناسایی دقیق و ملموس مشکالت و مسائل دامداری ها در سطح بخش، شهرستان و استان.

جهت  مربوطه  کارشناسان  و  ناظرین  از  اعم  دامداری ها  فنی  بازدیدکنندگان  برای  رفتاری  الگوی  ارائه   -4
ارزیابی فوری و دقیق دامداری ها.

5-  ارائه خط مشی رفتاری جهت جلوگیری از سردرگمی ناظرین دام در مواجهه با دامداری های تحت پوشش.

6-  ملموس شدن مسائل اساسی و مشکالت فنی دامداری برای خود دامدار.

برنامه ریزان  و  برای مسئولین  استان  و  دامداری ها در سطوح شهرستان  اساسی  7- مشخص شدن مسائل 
کشاورزی استان. سازمان جهاد 

ترویج  هماهنگی  مدیریت  و  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  از  اعم  سازمان  کلی  استراتژی های  تدوین    -8
کشاورزی و بخش تحقیقات و آموزش در جهت بهبود تولیدات دامی استان.

9-  برنامه ریزی آموزشی و ترویجی مطابق با نیازهای اصلی دامداری ها و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط 
دامداران هر منطقه. 

کارشناسان موضوعی و غیر موضوعی مربوطه. 10-  آموزش ضمنی و غیر محسوس مروجان پهنه بندی و 

کامل تحقیق، برنامه ریزی آموزشی و اجرا. 11-  ارائه الگو جهت تبیین چرخه 
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کز تحقیقاتی استان.  12-  مشخص شدن اولویت های تحقیقاتی و مطالعاتی برای مرا

کار در جهت بهبود مستمر وضعیت دامداری ها در  13-  ارزیابی دقیق دامداری ها و تا تعیین درصد پیشرفت 
هر مقطع زمانی موردنیاز. 

ح  ضرورت طر
گروه های هدف را اخذ و طی فرآیندی جهت  که بتواند مسائل و مشکالت و نیازهای حقیقی  1- الگوی مدونی 

رفع آن ها به بخش های مرتبط سازمانی ارجاع نماید، وجود ندارد )هومن، 1374(.

کامل به واقعیات موجود،  یافته های تحقیقاتی موجود، بدون استفاده دقیق و  2- آموزش های ترویجی و 
تعیین و اجرا نمی شود )ازکیا، 1392(. 

کافی میان بخش ترویج، بخش اجرا و تحقیقات وجود ندارد )شاه پسند، 1384(.  3- تعامل 

4- شیوه ارزیابی سیستم و نظارتی دقیق و فوری )از فعالیت های ترویجی( وجود ندارد )هومن، 1374(. 

ح های مذکور، آن ها را با دقت و  که بتواند پس از اجرای طر ح های ترویجی  5- اطالعات پایه متناسب با طر
سرعت اندازه گیری نماید، وجود ندارد )ازکیا، 1392(. 

کاربردی  که اخیرًا به بدنه سازمان اضافه شده اند، برنامه هدایتی و نظارتی مدون و  6- بخش های خصوصی 
ندارند تا در راستای تحقق اهداف سازمانی هم تأثیر مساعدی داشته و هم در مسیر صحیح فعالیت نمایند. 

ح( ملموس و قابل اندازه گیری نیست و  گروه های هدف )مثاًل دامداری ها در این طر 7-  مشکالت و نیازهای 
درنتیجه نیازهای آموزشی – ترویجی این گروه ها چندان حقیقی نبوده و به درستی طبقه بندی و اولویت گذاری 

نشده است. 

8-  الگوی رفتاری و سازمانی مشخص بین بخشی در درون سازمان وجود ندارد و بنابراین مدیریت جامع و 
کم رنگ است.  هماهنگ در برنامه ریزی های طرفین، بسیار 

9-  برنامه ریزی )ترویجی( که مبتنی بر نظارت و ارزشیابی سیستماتیک، اطالعات دقیق و کاربردی گروه های 
هدف و تعامل با بخش اجرائی باشد وجود ندارد )هومن،1374(. 

مواد و روش  ها 
گروه هدف   الف-  تعیین 

ح، دامداری های تحت  گروه هدف این طر  با توجه به تعامل موجود و هماهنگ با معاونت محترم امور دام، 
گردید.  پوشش مروجان پهنه بندی شهرستان هریس به تعداد 182 واحد دامداری در سطح  شهرستان تعیین 
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ح به تفکیک مروج پهنه بندی، ظرفیت دامداری و تعداد دام جدول 1- مشخصات دامداری های تحت پوشش طر

نه
په

ره 
ما

ش

 نام مروج

تعداد دامداری تحت پوشش به تفکیک ظرفیت )واحد( 
 جمع

 کل دام
دورگ  تعداد روستای

مورد ارزیابی
 تعداد

 دامداری
 زیر

10رأس
 11 تا 20

رأس
  21 تا30

رأس
  31 تا 50

رأس

12513822195وحید رحمانی1

3189342135محسن نجفی آذر2

2157431105الناز هاشمی3

3218751120نادیا عبدالهی4

52616551240میر جعفر رضوی زاده5

180 3251294علی اشرفی6

32411643165مهدی یک کالم7

2168611120دین محمدی8

105 212741امیرعلی وظیفه9

24182915229111365جمع

در  دامداری  ظرفیت  و  ناظر  تعداد  تفکیک  به  ح  طر پوشش  تحت  دامداری های  مشخصات  یک  جدول  در 
دامداری،   182 در  پهنه بندی  مروج  نفر   9 تعداد  می شود  مالحظه  چنانچه  است.  شده  آورده  شهرستان  هر 
ح نشان  حاضرشده و اقدام به تکمیل چک لیست نموده اند. بررسی ظرفیت دامداری های تحت پوشش طر
که 51 درصد دامداری ها زیر 10 رأس دام و 27 درصد دامداری ها 11 تا 20 رأس، 16 درصد 21 تا 30  می دهد 
کل دام های دورگ دامداری های مورد ارزیابی 1365 رأس دام  رأس و 6 درصد 31 تا 50 رأس دام  دارند.   

گوشتی برآورد شده است. شیری و 

ح به تفکیک ظرفیت دامداری نمودار 1: تعداد دامداری های تحت پوشش طر
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ع واحد دامداری نمودار2: توزیع درصد فراوانی دامداری های تحت پوشش به تفکیک نو

ح به تفکیک میزان تحصیالت نمودار 3: توزیع درصد فراوانی مالکین دامداری های تحت پوشش طر

ب-  تهیه چک لیست 

کتورهای قابل لمس و مشهود در محل یا موضوع  چک لیست با برگ کنترل فنی دامداری های استان با توجه به فا
.)NC.Un 1994( ح مطالعاتی، تهیه و به فراخور شرایط و اهداف مطالعاتی تنظیم می شود تحت پوشش طر

ریاضی  قابل سنجش  ارقام  به  کیفی  شاخص های  و  کتورها  فا تبدیل  قابلیت  چک لیست  ویژگی  مهم ترین 
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 .)1384 )مرشدی،  می باشد  مطالعاتی  ح های  طر دغدغه های  عمده ترین  از  ع  موضو این  که  می باشد 
کتورها و به اصطالح معرف های موردنظر به ریزمعرف های  که از نام چک لیست برمی آید بایستی فا همان گونه 
گردند  منتج  وجود  عدم  یا  خیر  و  وجود  یا  بلی  پاسخ  به  درنهایت  تا  شوند  تجزیه  ملموس  و  مشهود  کاماًل 
با مشاهده عینی نتایج  )worksafebc,2004(. بدین ترتیب پرسشگر بدون هیچ سؤال و مصاحبه ای، فقط 
ریزمعرف ها پاسخ بلی یا خیر را تیک خواهد زد. در اصل طراحی سؤاالت و تنظیم فرم چک لیست به مراتب 
کارشناسی، با صرف  گروهی و  کار  دشوارتر و بااهمیت تر از تکمیل و استخراج آن است و الزامًا بایستی در قالب 
کافی و دقت الزم اقدام به تهیه چک لیست نموده و پس از اصالح در مراحل آزمایشی به توزیع و تکمیل  زمان 

آن ها اقدام شود )مرشدی،1384(. 

ویژگی های منحصربه فرد چک لیست
کیفی به معیارهای قابل سنجش ریاضی. 1- قابلیت تبدیل شاخص های 

کتورهای موردسنجش.  2- ملموس بودن فا
ح حاضر در هر دامداری  3- سرعت و دقت در جمع آوری اطالعات )متوسط زمان تکمیل فرم چک لیست طر

15 دقیقه بوده است(. 
4- قابلیت سنجش عملکرد ناظرین دام.

کمی موردنظر. 5- دستیابی فوری به ضرایب و مقادیر 
6- مستند بودن اطالعات.

ح. گیر بودن طر 7- فرا
کم بودن ضریب خطا در جمع آوری و استخراج اطالعات.   -8

کتورهای مشابه در سایر دامداری ها و سایر شهرستان ها. کتورها با فا 9- قابلیت مقایسه جزءبه جزء فا
)1994 ,NC.Un(.  ح در دوره های زمانی مختلف و تعیین میزان تحقق اهداف 10- قابلیت تکرار طر

بودن  متعدد  به  توجه  با  و  گردید  تنظیم  و  تهیه  فوق االشاره  مراحل  گذراندن  با  حاضر  ح  طر چک لیست 
ع بهداشت دام به عنوان معرف انتخاب و 87 سؤال  کتورهای مدیریت دامداری، در مرحله اول صرفًا موضو فا

گردیدند. با خصوصیات چک لیستی در قالب 5 زیرمعرف تهیه )مقدم، 1391( و به صورت پرسشنامه تنظیم 

ح زیرمعرف ها و تعداد سؤاالت اختصاص یافته به هر یک از آن ها عبارت بودند از: در این طر

1- بهداشت عمومی دامداری ها، 33 سؤال
2- بهداشت زایشگاه، 8 سؤال

گوساله دانی، 8 سؤال گوساله و  3- بهداشت 
4- بهداشت شیردوشی، 21 سؤال

5-بهداشت تغذیه، 17 سؤال
ح  ج-  تعیین عوامل و نیروی انسانی طر
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 با توجه به تعداد توزیع مروجان پهنه بندی شهرستان هریس، تعداد 9 نفر از مروجان به عنوان نیروی عملیاتی 
کارشناس موضوعی امور دام شهرستان و در قالب 9  گردیدند تا با مسئولیت  جهت جمع آوری اطالعات تعیین 

کنند. کیپ میدانی فعالیت  ا

د- روش جمع آوری اطالعات    
تحت  دامداری های  کلیه  در  و  معین  زمانی  دوره  دریک  چک لیست  ها  ذیل  زمان بندی  جدول  اساس  بر 
که عنوان شد این چک لیست ها طوری  گردید. همان طور  پوشش، توسط مروج پهنه بندی مربوطه تکمیل 
کثر زمان تکمیل آن ها بیش از 15 دقیقه به طول نمی انجامید. فرم ها، تکمیل و   که حدا طراحی شده بودند 

گردید.  کارگروه شهرستان استخراج  کارشناس موضوعی شهرستان در  پس از تائید نهائی 

ح  ه – جدول زمان بندی اجرائی طر
ع فعالیت،  جدول 2- زمان بندی عملیات ارزیابی چک لیست بهداشت دام شهرستان هریس به تفکیک نو

مسئول اجرا، حیطه و مدت زمان اجرای عملیات

ف
 مدت زمان فعالیتحیطه اجرامسئولیت اجرائی فعالیتعنوان فعالیتردی

)روز(

ح اولیه1 کلی و تدوین طر ع  5شهرستانکارگروه موضوعی شهرستانتعیین موضو

25شهرستانکارگروه موضوعی شهرستانتهیه چک لیست و آزمایش موردی2

ح و برنامه ی شهرستانسازمان دهی عوامل اجرائی3 3شهرستانطر

کارگاه آموزشی و توجیه عملیاتی4 ح و برنامه و ترویجبرگزاری  1شهرستانطر

 تشکیل جلسه ی پهنه بندی و اعالم شروع5
پروژه

کشاورزی  مدیریت جهاد 
1شهرستانشهرستان

5روستاهای هدفمروجان پهنه بندیمراجعه به دامداری ها و تکمیل چک لیست6

3شهرستانکارشناس موضوعیجمع آوری چک لیست ها و تائید نهائی آن ها7

7شهرستانمروجان پهنه بندیاستخراج اولیه چک لیست ها8

 تجزیه وتحلیل و مهندسی داده ها و مقایسه9
ح و برنامهآن ها 7شهرستانطر

گزارش نهائی10 7شهرستانکارشناس موضوعیتهیه 

ح جامع آموزشی ترویجی11 7شهرستانکارگروه ترویج شهرستانتهیه طر

ح جامع آموزشی ترویجی در سطح12  اجرای طر
90شهرستانکارگروه ترویج شهرستاناستان

 تکمیل  مجدد  چک لیست و ارزشیابی تأثیر13
حشهرستانکارگروه شهرستانو عملکرد تکرار دوساالنه ی طر
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نتیجه گیری و بحث
گرفته  کل  از  ارزیابی به طریق چک لیست امکان استخراج و توصیف نمایه های آماری بی شماری  در روش 
عدم  و  دامداری  ها  خود  چک لیست  تفکیک شده  سؤاالت  یعنی  جز  تا  شهرستان  معرف  شاخص های  یعنی 

کتفا می گردد. مجال توضیح در مقاله حاضر، به ذکر چند نمونه و جمع بندی ا

کلی بهداشت دام الف – شاخص های 

کل جدول 3- درصد بهداشت دام پهنه های شهرستان هریس به تفکیک پهنه، معرف های اصلی و 

شماره پهنهردیف

درصد رعایت بهداشت

 گوساله وزایشگاهعمومی
 میانگین تغذیهشیردوشیگوساله دانی

کل

521225235233وحید رحمانی1

612118206136محسن نجفی آذر2

481020215631الناز هاشمی3

552326216237نادیا عبدالهی4

522018246536میر جعفر رضوی زاده5

561525256036علی اشرفی6

481620195231مهدی یک کالم7

451621205131خاطره دین محمدی8

421018195529امیرعلی وظیفه9

511621215733میانگین معرف

چنانچه در جدول 2 مالحظه می گردد درصد رعایت بهداشت عمومی دام در پهنه های موردمطالعه به تفکیک 
کل  کل نیز با توجه به وزن دهی مناسب قابل سنجش می باشد. میانگین  پهنه و معرف استخراج و میانگین 
کمترین درصد بهداشت مربوط به معرف زایشگاه و پهنه ی 9 و باالترین درصد  رعایت بهداشت 33 درصد، 
بهداشت  ترویجی  برنامه ریزی  اولویت  در  بنابراین  می باشد.   4 پهنه ی  و  تغذیه  بهداشت  معرف  به  مربوط 
عمومی دام با توجه به نیاز استخراج شده در این پهنه ها، اولویت به ترتیب مربوط به پهنه 9، 8، 7 و 3 بوده 
و  دانی  گوساله  بهداشت  زایشگاه،  بهداشت  ترتیب  به  یعنی معرف ها،  ترویجی  اولویت عناوین موضوعی  و 

بهداشت شیردوشی خواهد بود.
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به منظور تحلیل آسان و برنامه ریزی بهتر، بایستی به طریق مقتضی اعداد را در قالب اشکال نموداری نشان 
و  کاماًل برجسته شده  ترویجی  نیازسنجی  برای  آماری موردنیاز  و فزونی های  کاستی  ترتیب  تا بدین  بدهیم 
گاه توأم با خطا در میان جداول اعداد نداشته باشیم. در شکل های شماره 4 و شماره  نیازی به جستجوهای 
بهداشت  بهداشت عمومی دام،  تفکیک 5 معرف )شکل4( شامل:  به  بهداشت دام  رعایت  نمودار درصد   5
به  دام  بهداشت  رعایت  درصد  دام،  تغذیه  محل  بهداشت  و  شیردوشی  محل  بهداشت  دامداری،  زایشگاه 
کل دامداری های موردبررسی پهنه ها و در آخر میانگین  تفکیک مروجان و پهنه های تحت بررسی )شکل5( 

درصد بهداشت دام در دامداری های مذکور را جهت مقایسه  سایر اجزا مشابه نشان می دهد.

نمودار 4: درصد بهداشت دام پهنه های شهرستان هریس به تفکیک معرف های اصلی

نمودار 5: درصد بهداشت دام پهنه های شهرستان هریس به تفکیک مروجان پهنه
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کشاورزی شهرستان هریس به تفکیک مروجان پهنه نمودار 6: درصد بهداشت زایشگاه دامداری های پهنه های 

که به خاطر پایین تر بودن درصد رعایت در  در شکل 6 چنانچه مالحظه می گردد معرف بهداشت زایشگاه دام 
اولویت برنامه ریزی ترویجی قرارگرفته است، می توان با بهره گیری از مزایای روش ارزیابی چک لیست حتی در 

پهنه های موردمطالعه نیز نسبت به اولویت گذاری موضوعی بر اساس معرف و زیرمعرف اقدام نمود.

تعیین درصد نیازهای ترویجی  
موردبررسی  معرف های  ترویجی  پروژه های  محتوای  تعیین  و  ترویجی  نیازهای  درصد  تعیین  به منظور 
کنیم  کم  از عدد 100  را  کافی است درصد رعایت هر زیرمعرف  ارزیابی قرار می گیرد  که مورد  در هر موضوعی 
گردد. به عنوان مثال معرف بهداشت عمومی دام را بررسی  )وارونه سازی داشته ها( تا نتیجه موردنظر حاصل 

می کنیم.

جدول 4- زیر معرف ها یا شاخص های عینی بهداشت عمومی دام )تعداد 33 سؤال منجر به جواب بلی یا خیر(

زیر معرف های بهداشت عمومی:

کف و سقف و دیوارهای جایگاه خشک می باشند؟ آیا 

آیا در حین لمس ، پوست دام خشک است؟

آیا سطح بدن دام تمیز و نسبتًا عاری از فضوالت دامی می باشد؟

آیا هوای داخل جایگاه نسبتًا سالم و به راحتی قابل تنفس می باشد؟



157

که موجب سوزش چشم می گردد عاری است؟ گازهایی  آیا محیط داخلی جایگاه از 

کش تعبیه شده است؟ آیا در جایگاه بسته دام ، به اندازه یک دهم  سطح جایگاه دام پنجره یا هوا

آیا جایگاه دام آفتاب گیر می باشد؟

آیا در بهاربند نقاطی به عنوان سایه بان تعبیه شده است؟

کف جایگاه و بهاربند نسبتًا عاری از فضوالت دامی می باشد؟ آیا 

آیا تجهیزات سالم ضدعفونی کننده و یا مواد ضدعفونی کننده در دامداری موجود می باشد؟

آیا محوطه و ورودی دامداری عاری از انباشت فضوالت دامی می باشد؟

 آیا در محوطه تجمع حشرات موذی آزاردهنده نیست؟ ) ناظر  به راحتی و به دوراز مزاحمت بیش ازحد مگس در دامداری
حضورداشته باشد(

آیا محوطه عاری از بقایای الشه دام ، امعاء و احشا ، جنین سقط شده ، جفت و غیره... می باشد؟

 آیا در دامداری یا مجاورت آن، محل مشخصی برای دفع بهداشتی دام های تلف شده و جنین سقط شده و غیره وجود
دارد ؟

کسیناسیون ، تلفات ، بیماری ها و غیره وجود دارد؟  آیا دفاتری جهت ثبت وقایع بهداشتی از قبیل وا

کار در دامداری که مختص  کار استفاده می کنند؟ ) شامل چکمه ، روپوش یا لباسی  کارگران دامداری از لباس     آیا دامدار و 
می باشد(

کار برای افراد بازدیدکننده موجود می باشد؟) از قبیل چکمه یا روپوش(  آیا لباس 

کشی  شده است؟  کامل حصار  آیا محل دامداری به طور 

گانه به عنوان   آیا محلی برای دام های خریداری شده یا بیمار به عنوان قرنطینه تعبیه شده است؟) محل اختصاصی و جدا
قرنطینه دام(

آیا در ورودی دامداری حوضچه ضدعفونی وجود دارد؟ 

آیا مواد ضدعفونی کننده در حوضچه موجود می باشد ؟ 

کانال های هدایت فاضالب موجود است؟  آیا چاهک جمع آوری یا 

گوسفند ، طیور و ... ( است ؟  کاماًل جدا از محل نگهداری سایر دام ها )  گاو  آیا محل نگهداری 

گروه های سنی تفکیک شده است؟  آیا محل نگهداری دام ها به تناسب 

گله می باشد؟  کاماًل جدا و محدود از  در صورت نگهداری سگ آیا محل زندگی سگ 

آیا در دامداری محلی برای نگهداری دارو و سایر تجهیزات درمانی وجود دارد؟ 
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 آیا محل احداث دامداری حداقل 250 متر با دامداری های مشابه فاصله دارد ؟

کز جمع آوری شیر حداقل 500 متر فاصله دارد؟  کارخانه ها فراوری مواد خام دامی و مرا آیا محل دامداری با 

 آیا محل دامداری از جاده اصلی و پرتردد حداقل 150 متر فاصله دارد؟

کنترل شده ) از قبیل چاه ، منبع آب و ...( مشاهده می شود؟   آیا در دامداری آب لوله کشی یا آب سالم و بهداشتی 

کنترل شده و دارای درب و قفل می باشد؟ کاماًل  کی   آیا  انبار مواد خورا

 آیا انبار برای جلوگیری از ورود پرندگان و جوندگان محفوظ می باشد؟

 آیا اغلب دام های موجود در دامداری ازنظر سم و اندام های حرکتی وضعیت مطلوبی دارند؟

ع جالب توجه در ارزیابی به روش چک لیست این است که حتی می توان با توصیف زیرمعرف های مربوط  موضو
به هر معرف می توان عالوه بر تعیین اولویت های موضوعی هر پروژه ترویجی نسبت به اولویت بندی جزئی تر 
و تعیین محتوای ترویجی مختص هر پهنه اقدام نمود. در جدول 3، زیرمعرف های معرف بهداشت عمومی 
دام شامل 33 زیرمعرف )یا سؤال تشخیصی( و در شکل 7 نمودار نیاز ترویجی آمده است. با توجه به درصد 
کسر تک تک آن ها از 100 در حقیقت نیاز ترویجی و در اصل درصد اولویت بندی در  رعایت آن ها استخراج و با 

ترکیب محتوای پروژه های ترویجی موردنیاز را می توان تعیین نمود. 

نمودار7: نمودار توزیع درصد فراوانی نیازهای ترویجی بهداشت عمومی دام پهنه های شهرستان هریس به تفکیک زیرمعرف 
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پیشنهاد ها
کاربردی حاصل از ارزیابی به روش چک لیست  با توجه به آنچه توضیح داده شد و نظر به حصول سریع نتایج 

پیشنهاد می گردد:

کشاورزی مانند دامداری ها، سازه های  1- در ارزیابی بخش های عینی با معرف ها و شاخص های نسبتًا ثابت 
کشاورزی و ... از روش چک لیست به عنوان ابزار مطمئنی  کشاورزی، پروژه های آبیاری، باغات، ماشین آالت 
ح ها می توان استفاده کرد. برای ارزیابی سریع در مراحل مختلف برنامه ریزی و اجرا و کنترل و اصالح این قبیل طر

کاماًل شفاف و واضح برخوردار بوده و تا حد پاسخ بلی یا خیر  2- سؤاالت چک لیست یا زیرمعرف ها از ماهیت 
کارگاه  از رشته تحصیلی می تواند با یک  غ  به محض مشاهده ریز شده اند، بنابراین هر مروج پهنه بندی فار
برای  روش  این  از  می شود  پیشنهاد  نماید.  اقدام  فرم ها  این  صحیح  تکمیل  و  ارزیابی  به  نسبت  توجیهی 

برنامه ریزی ترویجی و مدیریت پهنه استفاده شود.

3- در ارزیابی چک لیست، مروج پهنه می تواند در عین تهیه اطالعات نسبت به نیازسنجی و ارائه بازخورد 
مناسب و متناسب اقدام نموده و دچار سردرگمی و دلسردی از آمارگیری و ثبت محض اعداد و ارقام نگردد. 
بنابراین پیشنهاد می شود رویکرد ارزیابی سریع روستا و چک لیست، اساس آمارگیری و توصیف آماری مروجان 

کشاورزی را تشکیل بدهد. پهنه های 

موافقت نامه  و  گرفته  صورت  چک لیست  طریق  از  کشاورزی  پهنه های  ترویجی  نیازهای  اولویت بندی   -4
کشاورزی تحت مدیریت خود  پروژه های ترویجی هر مرکز و شهرستان استناد نتایج ارزیابی مروجان از پهنه 

گردد. تهیه و تدوین 

کالن سال مانند اقتصاد مقاومتی و سند تدبیر توسعه هر شهرستان از طریق ارزیابی چک لیست  5- پروژه های 
گردد. کنترل، هدایت و در صورت لزوم اصالح  هدف گذاری، 

6- به منظور ارزش گذاری بیشتر به رشته تحصیلی و بهره گیری از توان تخصصی مروجان پیشنهاد می گردد از 
ع مورد ارزیابی: مروجان توانمند به فراخور موضو

ارزیابی در مرحله ی تهیه  کارگروه تبیین معرف ها و شناسایی و تعریف شاخص های عینی  - در قالب اعضا 
چک لیست، 

-به عنوان مروج راهنما یا مروج مسئول فنی در مرحله اجرا 

-به عنوان مروج مشاور در مرحله استخراج و تدوین برنامه عملیاتی و ترویجی می توان استفاده نمود.
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نشرنی.

کشاورزی- 1394( - شاه پسند،م. قابل دسترس در سایت رسمی سازمان تحقیقات و آموزش 

شرکت  تهران،  کشاورزی،  شیمیایی  سموم  نگهداری  و  حمل  اصول   )1384 حسینی،ح،)  و  مرشدی،م   -
کشاورزی خدمات حمایتی 

- مقدم،غ. پشمی،م )1391( اصول بهداشت دام و طیور، تهران،انتشارات عمیدی، ویرایش دوم

- خواجه،ع )1392( مجموعه ی قوانین و مقررات نگهداری، پرورش و بهداشت دام، معاونت بهبود تولیدات 
کشور  دامی 

- هومن،ح. )1374( استنباط آماری در پژوهش رفتاری، نشر پارسا

- Agriculture safety checklist, accessible in website ; www.worksafebc.com)worksafebc2004(

- North Carolina State University, ANS02819-s, On-Farm Evaluation Checklist.(NC.Un 1994(
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جایگاه سالمت و ایمنی غذایی و تولید محصوالت ارگانیک در 
ح پهنه بندی طر

کشاورزی، تحقیقات و مدیریت دانش بنیان( )محور: پهنه 
سیاوش حضوری اهل1*و خدیجه جاللی2

کشاورزی شهرستان هوراند 1-کارشناس ارشد علوم باغبانی )میوه کاری( مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان هوراند 2-کارشناس علوم باغبانی مدیریت جهاد 

چکیده
کمتر نیست. در  تولید آن  از اهمیت  که اهمیت سالم و بی خطر بودن غذای تولیدی  بر همگان روشن است 
کشاورزی متعارف، بیش از 300 نوع ترکیب شیمیایی همانند سموم و .... استفاده می گردد. درحالیکه 42 درصد 
چ کش ها و 12 درصد حشره کش ها سرطان زا هستند. بروز نقایص مادرزادی، سقط  سموم آفات، 22 درصد قار
جنین و ناباروری از آثار سوء مصرف محصوالت کشاورزی با بقایای ترکیبات شیمیایی هستند. کشاورزی ارگانیک 
بعنوان یکی از سیستم های جایگزین برای تولید مواد غذایی سالم بوده که ضمن حفظ محیط زیست، بهداشت 
کیفیت محصوالت  کنترل  برای  ح پهنه بندی فرصت مناسبی  اجرای طر بهبود می بخشد.  را  عمومی جامعه 
کشاورزی است. ثبت اطالعات مصرف مواد شیمیایی در سامانه پهنه بندی زمینه منع تولید محصوالت کشاورزی 
با بقایای مواد شیمیایی و شناسایی محصوالت سالم تولیدی را فراهم می آورد. صدور و نصب نشان سالمت به 
گاهی بخشی عمومی به  محصوالت حائز شرایط از طرف کارشناسان )پس از تصویب و ابالغ مقررات الزم( ضمن آ
مصرف کنندگان در بازارهای فروش در خصوص اهمیت محصول سالم و بی خطر، بعنوان مرحله تایید، زمینه 

الزام کشاورزان به رعایت اصول فنی در جهت علمی سازی کشاورزی را فراهم می آورد.

کلیدی: ارگانیک، سالمت غذایی، پهنه بندی واژگان 

مقدمه
کیفیت مواد غذایی یکی از چالش های فرآروی جوامع بشری است. در واقع جهان  امروزه مسئله سالمت و 
کوسیستم های طبیعی و عوارض فراوان  امروز با چالش هایی از قبیل افزایش بیماری های متعدد، نابودی ا
که در نتیجه مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی و اصالح ژنتیکی بدون توجه به  زیست محیطی روبروست 
کشاورزی متداول، بوجود آمده است )حق جو و همکاران، 1390(. باقی مانده های سموم دفع  عواقب آن در 
کودهای شیمیایی، ترکیبات هورمونی و مواد نگه دارنده، پیامدها و مشکالت زیست محیطی  آفات نباتی، 
به  ژر ف تر  نگاهی  با  تا  است،  داشته  آن  بر  را  پژوهشگران  از  بسیاری  نگرانی ها  این  آورده اند.  به بار  فرآوانی 
را برای  راه هایی  اقتصادی  با در نظرگرفتن این مشکالت فنی، اجتماعی و  کشاورزی بنگرند و  فعالیت های 
و  نیاز  و همکاران، 1394(.  کنند )رضوی  ارائه  کشاورزی  فعالیت های  و سالم سازی  این معضالت  با  مقابله 
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که  کشورهای واردکننده به میوه های ارگانیك  کشور و همچنین تقاضای  تقاضای مصرف کنندگان در داخل 
در طول مراحل مختلف تولید آنها از هیچ گونه سموم و مواد شیمیایی استفاده نشده باشد رو به افزایش است. 
کشاورزی به شرط اعمال تیمارهای غیرشیمیایی و  کنندة محصوالت  کشورهای وارد  گذشته بعضی از  از آن 
کشور خود داده و قوانین قرنطینه ای سختی  مشروط به نداشتن باقیماندة سموم اجازة ورود محصوالت را به 
را برای ورود محصوالت کشاورزی به اجراء گذاشته اند )حضوری، 1388(. در برنامه پنجم توسعه به صراحت 
کشت  کود شیمیایی و توسعه  گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و مصرف بهینه سموم و  در بند دال ماده 143 به 
برنامه  )قانون  است  شده  اشاره  برنامه  پایان  تا  تولید  سطح  درصد   25 حداقل  پوشش  راستای  در  ارگانیک 

پنجم/ فصل پنجم: اقتصادی صفحات 155-156(. 

به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهانی، پس از تأمین غذای موردنیاز جامعه بشری، ایمنی غذا از واژه های 
که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شده است )رضوی و همکاران، 1394(. در  کاربردی است  مهم و 
واقع اهمیت غذاهای سالم، با توجه به فوائد فراوان این محصوالت بیش از پیش بر دانشمندان، دولت مردان 
گفت اهمیت سالم و بی خطر بودن  و مصرف کنندگان آشکار شده است )حق جو و همکاران، 1390(. می توان 
کشاورزی  کمتر نمی باشد. اجرای نظام نوین ترویج  غذای تولیدی برای انسان ها از اهمیت تولید و تأمین آن 
برنامه ریزی، مدیریت و  کشاورزی فرصت بسیار مناسبی برای  کارشناسان  آبادی ها بین  ح پهنه بندی  و طر
اجرای مطلوب و به موقع سیاست های تولید محصول سالم و بی خطر برای سالمتی انسان ها می باشد. در این 
میان ایجاد فرهنگ مصرف محصوالت سالم و پرداخت بهای اطمینان از سالمت محصول مصرفی از جانب 
است  شده  سعی  مقاله  این  در  است.  محصوالت  اینگونه  تولید  توسعه  ضروری  نیازهای  از  مصرف کنندگان 
عالوه از بیان اهمیت تولید محصوالت کشاورزی سالم و بی خطر برای سالمتی انسان ها، چگونگی بهره مندی 

گیرد. کشاورزی برای تحقق این مهم مورد بررسی قرار  از فرصت اجرای نظام نوین ترویج 

تعریف و تاریخچه تولید محصوالت ارگانیک
کارشناسان ارائه شده است.  کشاورزی ارگانیك تعاریف متعدد و زیادی از سوی مجامع و سازمان ها و  برای 
که سالمتی  کل گرایانه ای است  کشاورزی ارگانیك، نظام مدیریت تولید  از نظر سازمان خواربار جهانی )فائو(، 
ع ژنتیکی، چرخه های بیولوژیکی و همچنین فعالیت بیولوژیکی را  کشاورزی مشتمل بر تنو کوسیستم های  ا
به  دستیابی  هدف شان  که  تولید  دقیق  و  ویژه  استانداردهای  بر  ارگانیك  تولید  نظام های  می گیرد.  نظر  در 
وابسته اند  است،  کولوژیکی  ا و  اقتصادی  اجتماعی،  لحاظ  به  پایدار  و  مطلوب  کشاورزی  کوسیستم های  ا
کشاورزی  ارگانیك،  کشاورزی  جنبش  بین المللی  فدراسیون  تعریف  اساس  بر   .)1390 همکاران،  و  )حق جو 
غذا،  پایدار  تولید  اقتصادی،  اجتماعی،  زیستی،  جنبه های  آن  در  که  است  کشاورزی  سامانه  یك  ارگانیك، 
پوشاك، فرآورده های چوبی و غیره بهبود می یابد. همچنین در این سامانه، حاصلخیزی خاك به عنوان تولید 
موفق در نظر گرفته  می شود )رنجبر شمس و همکاران، 1393(. در کشاورزی و صنعت غذا، ارگانیك یك روش 
تولید است که از اولین مراحل زنجیره تولید غذا یعنی آماده سازی زمین تا زمانی که غذا به صورت خام یا فرایند 
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شده در بسته بندی به دست مصرف کننده می رسد را در بر می گیرد. اساس طراحی سیستم های تولید ارگانیك، 
کیفیت باال و با حداقل خسارت ممکن به محیط زیست و  تولید مقدار قابل قبولی از غذایی مورد نیاز انسان با 
کشاورزی ارگانیک عالوه  حیات وحش بوده است )میرلوحی و اسفندیاری، 1391(. به طورکلی در همة تعاریف 
بعد  یکپارچگی،  و  کل نگری  بعد  به  گرفته شده،  به عنوان سیستم درنظر  کشاورزی  ع  نو این  اینکه  بیان  بر 
ع زیستی، سالمت  ج از مزرعه نیز که با هدف حفظ تنو کولوژیکی، پایداری، و استفاده نکردن از نهاده های خار ا

کید شده است )رضوی و همکاران، 1394(. آب و خاك، انسان و چرخه های طبیعی است، تأ

و  شیمیایی  نهاده های  از  آنها  تولید  پروسه  در  که  دانست  محصوالتی  می توان  را  سالم  غذایی  محصوالت 
خطری  هیچ گونه  که  بطوری  است،  شده  استفاده  شده ای  کنترل  و  غیرخطرناك  دز  در  اصالحی  روش های 

مصرف کننده این مواد غذایی را تهدید نمی کند )حق جو و همکاران، 1390(.

گسترش یافت. این افکار جدید شامل  کشاورزی ارگانیك بعد از دهة 1960 در جهان  فعالیت ها و تحقیقات 
کم و بازده باال، تأمین امنیت  استفادة منطقی از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، تحقق نهاده های 
کولوژیکی  کشاورزی ارگانیك، بیودینامیك، ا کشاورزی از قبیل  غذایی، بازگشت به زمین و حفظ توسعة پایدار 
و  )رضوی  کرد  پیدا  رواج  اجرایی  و  تحقیقاتی  فعالیت های  مفاهیم  در  به شدت  و  بود  طبیعی  کشاورزی  و 
کرده و این سیستم پویا  کشاورزی ارگانیك در سطح جهان جان تازه ای پیدا  همکاران، 1394(. در قرن اخیر 
کشاورزی صنعتی  کشاورزی جایگزین مناسبی در بین نظام های  در دهه های اخیر به عنوان یك روش معتبر 
جهت صیانت از امنیت غذایی و حفظ محیط زیست به رسمیت شناخته شده است. لذا توانایی این سیستم 
گرفته است. )عزیزی و  کشورها قرار  کشاورزی در سطح جهان مورد قبول بسیاری از  در تحقق اهداف سیاسی 
همکاران، 1392(. بر اساس تحقیق گرور )2013(، در کشورهای توسعه یافته در سالهای اخیر با ابداع روشهای 
حشره کش های  و  کم  ابقایی  اثر  با  آفت کش های  از  استفاده  ژنتیکی،  و  بیولوژیکی  مبارزه  محیط،  دوستدار 
ک  بیولوژیکی، مبارزه تلفیقی با آفات )IPM(، استفاده از روش های غیرشیمیایی در تقویت حاصلخیزی خا
کارآمد، مقادیر و  کننده و سازمان های نظارتی دقیق و  کنترل  کود سبز، وجود قوانین  از قبیل تناوب زراعی و 
روش استفاده از نهاده های شیمیایی منطقی تر شده است. و این خود منجر به یک سری اقدامات داوطلبانه 
کشورها نیز در سالهای اخیر، توجهات و  ارگانیک شده است. در سایر  کشت و پرورش محصوالت  در زمینه 
گرفته است. برای مثال، استفاده از برخی  کشاورزان به تولید پایدار صورت  تالشهای زیادی در جهت تشویق 
ع شده است. همه اقدامات از این قبیل نشان دهنده یک نهضت رو به رشد در جهت رونق  آفت کش ها ممنو
گاه سازی و آموزش کشاورزان است )هوشمندان مقدم فرد  و شمس، 1395(. بر  کید بر آ کشاورزی ارگانیک و تأ
کشاورزی ارگانیك،  کشاورزی ارگانیك و موسسه تحقیقات  اساس آخرین بررسی فدراسیون بین المللی جنبش 
کشاورزی تا پایان سال 2009  ع  گواهی شده در جهان، اطالعات آماری درباره این نو کشاورزی ارگانیك  درباره 
در 160 کشور قابل دسترس است که ایران در رده های آخر جدول قرار دارد )رنجبر شمس و همکاران، 1393(.
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کشاورزی رایج  تهدیدات ناشی از مصرف بیش از حد مواد شیمایی در 
گسترش تفکر افزایش عملکرد محصول در واحد سطح از طریق ترویج استفاده  کشاورزی بعد از انقالب سبز و 
کودهای شیمیایی مشکالت زیادی را در جهان و به ویژه در ایران برای منابع طبیعی  گسترده از آفت کش ها و 
و  کودهای شیمیایی  کولوژیك، مصرف بی رویه  ا زیستگاه های  منابع، تخریب  و  زیست  به محیط  )خسارت 
کشاورزی و غیره( به وجود آورده است )قدیمی و همکاران، 1391(.  آفت کش ها، افزایش ضایعات محصوالت 
گذشته تغییرات تأسف باری در نظام های  در اثر رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا در طول قرن 
کشت  کشاورزی ایجاد شده است. زیرا هرچند در نتیجه رشد فن آوری های جدید از جمله مهندسی ژنتیک، 
کشاورزی افزایش  گونه های باغی و زراعی و استفاده از نهاده های شیمیایی، مقدار تولیدات  ارقام پربازده از 
کرده است. با اینحال،  کشورهای در حال توسعه حل  کشورها به ویژه  یافته و مشکالت غذایی را در بسیاری از 
ع آفات جدید، سوء  ک، شیو این افزایش در تولید، مشکالت زیست محیطی زیادی را از جمله فرسایش آب و خا
تغذیه و بیماری های متعدد در نتیجه کاهش کیفیت مواد غذایی به دنبال داشته است )هوشمندان مقدم فرد  
که 42 درصد سموم آفات، 22 درصد  کرده است  گزارش  و شمس، 1395(. در این زمینه علیمردانی )1390( 
چ کش ها و 12 درصد حشره کش ها سرطانزا هستند. بنابراین، پیامدهای منفی کشاورزی متداول کشورهای  قار
که  مختلف را واداشته است تا به دنبال سیستم های جایگزینی برای تولید مواد غذایی باشند. سیستم هایی 

عاری از هرگونه مواد شیمیایی باشند )هوشمندان مقدم فرد  و شمس، 1395(.

کشاورزی رایج مشکالتی مانند خسارت به محیط زیست و منابع طبیعی،  گردید در ایران نیز  چنانکه اشاره 
کشاورزی را به وجود آورده است. به طوریکه  کولوژیک و افزایش ضایعات محصوالت  تخریب زیستگاه های ا
ع ترکیب شیمیایی خطرناك و مصنوعی نظیر آفت کش ها،  کشاورزی متعارف، بیش از 300 نو ع، در  در مجمو
کنترل آفات و حشرات و حفظ حاصلخیزی خاك استفاده می گردد، که  علفکش ها وکودهای شیمایی به منظور 
بقایای این مواد پس از ورود به بدن می تواند موجب مشکالت عدیده ای شود. مطالعات مختلف آزمایشگاهی 
انواع  نظیر  بیماری هایی  بروز  و  آفت کش ها  کاربرد  انواع  بین  ارتباط  دهه،  چندین  طی  اپیدمیولوژیک  و 
حساسیت ها، مسمومیت غذایی و سرطان های سینه ، روده، پانکراس و تیروئید را در انسان نشان داده است. 
کیفیت  بودن  کم  بین المللی،  بازارهای  به  ایران  کشاورزی  محصوالت  صادرات  مشکالت  از  یکی  همچنین 
کاربرد بی رویه  آنها به علت  انبارداری، پوکی و نامناسب بودن ارزش غذایی  از نظر طول مدت  آنها، به ویژه 
که از نظر محیطی، تولیدی و  کشاورزی  مواد شیمیایی است. همین امر نیاز فوری برای توسعه تکنیک های 

اقتصادی- اجتماعی پایدار باشند؛ را ضروری نموده است )صندوقی و  همکاران، 1394(.

افزودنی ها،  مصرف  افزایش  و  تکنولوژی  گسترش  با  اخیر  دهه های  در  می دهد،  نشان  علمی  بررسی های 
و  سوء  اثرات  پیشرفت،  حال  در  کشورهای  در  غذایی  مواد  تولید  در  هورمون ها  و  آنتی بیوتیك ها  آفت کش ها، 
کم،  انکارناپذیری بر سالمت انسان ها به وجود آمده است.  بروز انواع نقایص مادرزادی، تولد نوزادان با وزن 
سقط جنین، بلوغ زودرس و یا دیررس، کاهش باروری و یا افزایش ناباروری، تغییر در سرعت متابولیسم، اختالل 
در سیستم غدد داخلی، ضعف عضالنی، کاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، کاهش کارایی سیستم 
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ایمنی بدن از آثار سوء مصرف محصوالت کشاورزی و دامی دارای بقایای ترکیبات شیمیایی می باشند )چایچی، 
کیفیت  1388(. در همین راستا دستیابی به غذای سالم به منظور نیل به یك زندگی پویا، اهمیت خاصی به 
محصوالت غذایی داده است. این موضوع یک مسئله جهانی بوده، اما کشورهای درحال توسعه 13 درصد بیش 
کشورهای درحال توسعه  که در  کشورها تحت تأثیر مسائل و مشکالت مربوطه قرارگرفته اند. به گونه ای  از سایر 
هرساله یک و نیم میلیون کودك زیر پنج سال از عوارض بیماری های ناشی از بقایای ترکیبات سمی و شیمیایی 
مواد غذایی رنج می برند و بیش از 3 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند )رنجبر شمس و همکاران، 1393(. 
کشاورزی صنعتی بی بهره  کشورها وارد می کنند. در این میان ایران نیز از آثار سوء  و بار اقتصادی زیادی را به 
که سازمان بهداشت جهانی در سال 2010 رتبه بهداشتی ایران را در بین کشورهای دنیا  نبوده است؛ به گونه ای 
93 اعالم نموده است. علت اصلی این امر سوء تغذیه و عدم رعایت اصول مصرف بهینه کود شیمیایی، سموم و 
ع و باقی ماندن اثرات و ترکیبات آنها در محصوالت کشاورزی می باشد. آمار باالی  هورمون های دفع آفات در مزار
سرطان به ویژه سرطان دستگاه گوارش در ایران نسبت به سایر کشورها به وجود کادمیم و نیترات بیش از سطح 
کنون بعد از مواجه  کشاورزی و سبزی ها مربوط می باشد )چایچی، 1388(. ا استاندارد جهانی در محصوالت 
کشاورزی صنعتی؛ تولید مواد غذایی پایدار و سالم بیش  شدن با اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
کشورهای توسعه یافته برای تولید مواد غذایی، سازمان ها و سیاست های  از هر زمانی حیاتی به نظر می رسد. در 

ویژه ای شکل گرفته است )رنجبر شمس و همکاران، 1393(.

با توجه به پیامدهای عنوان شده برای توسعه کشاورزی متداول در سالهای گذشته، ضرورت دارد در کشاورزی 
کاهش خسارات وارده شده به منابع طبیعی و  کاهش مصرف نهاد ه های شیمیایی و  معمول تغییراتی جهت 
محیط زیست و همچنین بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی صورت گیرد که در این راستا، کشاورزی ارگانیك 
گونه  کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر  به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های 

گرفته است )قدیمی و همکاران، 1391(. مواد شیمیایی مورد توجه قرار 

کشاورزی سالم کود و تولید محصوالت  رابطه مصرف بهینه  
راه تولید محصوالت سالم و عاری از آالینده های مهمی نظیر نیترات و کادمیوم از مصرف بهینه کود عبور می کند. 
یعنی باید مصرف کود را در کشور بهینه و مطابق با برداشت گیاه نمود تا امکان تولید محصوالت کشاورزی سالم 
کیفی خاك از بعد حاصلخیزی  گردد. بیگمان یکی از اصول اولیه تولید پایدار، ارتقای  با سهولت بیشتری فراهم 
نتایج   .) )بایبوردی، 1385  باشد  می  خاك  به  گیاهان  توسط  شده  جذب  غذایی  عناصر  مجدد  برگرداندن  و 
نیتروژنی و  کودهای  زیاده روی در مصرف  کودها به ویژه  نامتعادل  با مصرف  که  تحقیقات نشان داد ه است 
کادمیوم در آنها از غلظت ویتامین C تا حد 26 درصد  فسفاتی در انواع سبزی و صیفی، عالوه بر افزایش نیترات و 
کود به ویژه مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی،  کاسته می شود. لیکن، با رعایت اصول مصرف بهینه ی 
کی به غلظت ویتامین C تا حد 20 درصد افزوده می شود )ملکوتی، 1389(. عالو ه بر بهبود کیفیت و خوش خورا

سطحی  خاك های  در  فسفر  حد  از  بیش  تجمع  خاك،  آزمون  وضعیت  از  آزمایشگاه ها  گزارش های  اساس  بر 
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می باشد   فسفاتی  کودهای  حد  از  بیش  مصرف  بیانگر  ع  موضو .این  است  داده  خ  ر ایران  کشاورزی  اراضی 
از نسبت باالی فسفر  کاهش عملکرد ناشی  را می توان  کودهای فسفاتی  از عواقب مصرف بی رویه ی  برخی 
کاهش  گیاه،  گیاهی، مسمومیت فسفری  کادمیم در بافت  به روی و یا فسفر به آهن، تجمع بور، مولیبدن و 
کشاورزی دانست. بنابراین، باید از به کار بردن  کاهش بازارپسندی بعضی از محصوالت  گندم و  پروتئین دانه  
کود  که نتایج آزمون خاك نیاز به  کودها فقط در مزارعی  ع  کودهای فسفاتی جلوگیری شده و این نو بی رویه ی 

کرده باشد، مصرف شوند )ملکوتی، 1389(. فسفاتی را مشخص 

مزرعه  در  آلی  و  زیستی  ریزمغذی،  کودهای  به ویژه،  کودها  بهینه   با مصرف  که عمدتًا  گیاه  تغذیه   بهبود  با 
تحقق می یابد، عالوه بر افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی، کمبودها برطرف شده، وضعیت تغذیه ای 
کاهش می یابد  کشور به طور چشمگیری  مردم اصالح و به دلیل افزایش ایمنی بدن، نیاز به انواع داروها در 
گرسنگی  )ملکوتی، Sanchez.)1389  و Swamanathan  همین مطالب را در سال 2005 در مقاله ای با عنوان 
که همبستگی تنگاتنگی  در آفریقا، رابطه  مردم بیمار با خاك های بیمار بیان داشتند. آنها همچنین دریافتند 
کمبود غذا در آفریقا وجود دارد.  ایشان، بحران بیماری خاك را فاجعه ای بی  بین ناباروری خاك های زراعی و 
که سبب تشدید سوء تغذیه در این قاره شده است .برای حل این مشکل الزم است ابتدا  سر و صدا خواندند 
که منبع اصلی برای حیات بشری است، خوب بشناسیم و برای خودکفایی و تأمین سالمت جامعه،  خاك را 
بهینه  مصرف  اصول  رعایت  بدون  خاك  کیفیت  حفظ  چه،  دهیم.  افزایش  را  خاك  سالمت  و  خاك  کیفیت 
ع مالکیت یا  کشور صرفنظر از نو کود، بی معنا خواهد بود. بنابراین، بایستی با تالش شبانه روزی از خاك های 
کشاورزی پایدار را فراهم ساخت و  کشور از آنها پاسداری نمود تا هم امکان ایجاد یک  کاربری، مانند مرزهای 
که به بیابان زایی، زوال اقتصادی و مهاجرت اجباری روستاییان منجر می شود، جلوگیری  هم از فروپاشی آن 
نمود .در هر حال، مسئولیت نگهداری و پایش از منابع کشور صرفنظر از وجود یا فقدان قوانین الزم بر عهده ی 
مدیریت  اعمال  با  که  بوده  دودکش  بدون  کارخانه ای  کشاورزی،  خاك  هکتار  هر  .زیرا،  است  جامعه  افراد 
نماید  تأمین  را  جامعه  خام  و  غذایی  مواد  نیاز  و  مانده  باقی  تولید  چرخه   در  می تواند  همیشه  برای  مدبرانه 

.)Sanchez & bwaminathan, 2005(

کشاورزی ارگانیک فواید 
کارشناسان محیط زیست در رابطه با خطرات فراوان  توصیه های متخصصان سالمت غذایی و هشدارهای 
کود و سموم شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی غیرارگانیك و انتقال آن در طی فرآیند  باقیمانده غیرمجاز 
کردن آب های زیرزمینی و هوا به خوبی  مصرف به بدن انسان و آلودگی های خطرناك طبیعت از جمله آلوده 
کشاورزی، بیش از پیش مورد  کشاورزی ارگانیك باید به عنوان یکی از اولویت ها در بخش  که  نشان می دهد 
از مهمترین سیستم های  ارگانیك به عنوان یکی  کشاورزی  گیرد. در همین راستا،  توجه سیاست گذاران قرار 
کیفیت باال مورد توجه   کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم، بدون هرگونه مواد شیمیایی و با 

گرفته است ) قدیری مقدم و نعمتی، 1390(. قرار 
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همه صاحبنظران بر این باورند که کشاورزی ارگانیک، مهمترین حوزه کشاورزی پایدار است )هوشمندان مقدم 
کشاورزی نسبت به منابع برگشت پذیر مورد بهره برداری از طبیعت درجه  فرد  و شمس، 1395(. در این نوع 
منابع  حفظ  به معنی  نه تنها  پایداری  و  است  نهفته  آن  درون  در  پایداری  نوعی  و  دارد  وجود  باالیی  اطمینان 
کانی ها؛ بلکه پایداری زیست محیطی و حتی پایداری اجتماعی نیز در طراحی  تجدیدپذیر مثل خاك، انرژی و 
اصول کشاورزی ارگانیک مورد توجه قرار گرفته است. از اصول اولیه کشاورزی ارگانیك که منبع تأمین مواد اولیه 
و محور اساسی در این سیستم است می توان به استفاده حداقل از نهاده های خارجی تولید، حفظ و افزایش 
حاصلخیزی خاك در بلند مدت با استفاده از روش های بیولوژیکی )تقویت جمعیت میکروارگانیسم های خاك و 
تناوب زراعی( اجتناب از مصرف فرآورده های شیمیایی مصنوعی )کود و سم(، تقویت تنوع ژنتیکی و چرخه های 
بیولوژیکی طبیعی اشاره نمود )عزیزی و همکاران، 1392(. در واقع می توان گفت هدف کشاورزی ارگانیك تولید 
کیفیت و بدون استفاده از محصوالت شیمیایی مصنوعی می باشد. لذا، نه تنها محیط  مواد غذایی سالم و با 
زیست را حفظ می کند، بلکه بهداشت عمومی جامعه را هم بهبود می بخشد )عزیزی و همکاران، 1392(. در 
کود دامی،  کود سبز،  کید بیشتری بر استفاده از نهاده های درون مزرعه ای و طبیعی همانند  کشاورزی ارگانیك تأ
کیفیت مطلوب و طبیعی در  کشت مخلوط و غیره می شود و محصول سالم با  گیاهی، تناوب زراعی،  بقایای 

اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد )قدیری مقدم و نعمتی، 1390(.

که از جمله آنها می توان به طعم بهتر  محصوالت غذایی سالم عالوه بر سالمت غذایی، فواید فراوانی دارند 
حفاظت  زیستی،  ع  تنو بهبود  آبی،  منابع  از  حفاظت  غذایی،  باالتر  ارزش های  متداول،  انواع  به  نسبت  آنها 
خاك، بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی و افزایش صادرات اشاره نمود. )حق جو و همکاران، 1390(. 
کمتر در معرض سموم  کارگران مزرعه  کنندگان و  همچنین در کشاورزی ارگانیک و تولید محصول سالم، تولید 

و سایر آالینده ها قرار می گیرند.

کشاورزی ارگانیک اقتصاد 
درآمد  افزایش  باعث   ، آن  محصوالت  کشت  زیر  سطح  افزایش  و  جهان  سطح  در  ارگانیك  کشاورزی  رونق 
که در حال حاضر فروش محصوالت  بازارهای جهانی شده است. به طوری  آنها در  کننده  کشورهای عرضه 
کل فروش غذا در جهان را تشکیل می دهد و رشد ساالنه تجارت آنها حدود 10 تا 50  ارگانیك 1 تا 3 درصد از 
گرانتر فرآورده های ارگانیك نسبت به محصوالت عادی، تقاضای مداوم  درصد برآورد شده است. لذا قیمت 
ارگانیك به سیستم پرمنفعتی برای  که  از تولیدکنندگان باعث شده است  بازار و حمایت های مالی دولت ها 
تولیدکنندگان تبدیل شود. لذا منفعت و سودآور بودن آن به طور قابل توجهی به ایجاد اشتغال، ایجاد ثروت 
گفت یکی  کرده است )عزیزی و همکاران، 1392(. می توان  کمك موثری  کاهش فقر در مناطق روستایی  و 
خ افزوده )قیمت اضافی( این محصوالت نسبت به محصوالت متداول در  از ویژگی های محصوالت سالم، نر
گسترش برای محصوالت ارگانیك، توسعه  عمده مواد غذایی است )حق جو و همکاران، 1390(. نیاز رو به 
که از جهاتی فاقد تقاضای داخلی  کشورهایی  که  تجارت بین المللی این فرآورده ها را در پی دارد، به نحوی 
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برای محصوالت ارگانیك اما به لحاظ اقلیمی در وضعیت مناسب هستند، به منظور ایجاد و تأمین بازارهای 
صادراتی به تولید آن اقدام می کنند. اما با این وجود، مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر عملکرد در فرایند 
کاهش عملکرد محصوالت در فرایند  که میزان  کشاورزی ارگانیك نشان می دهد  کشاورزی رایج به  تبدیل از 
که در مرحله تصمیم  کشاورزانی است  کشاورزی ارگانیك، به عنوان یکی از مهمترین مسائل و نگرانی  گذار به 
گرچه نمی توان با قاطعیت در مورد تغییرات عملکرد با توجه به  کشاورزی ارگانیك می باشند. ا برای پذیرش 
گزارش شده در این خصوص، نظر داد )قدیری  نتایج ضد و نقیض آزمایش ها و مطالعات پژوهشی مختلف 
در  مالحظه ای  قابل  اولیه  کاهش  هرچند  که  است  داده  نشان  مطالعات  برخی  اما   .)1390 نعمتی،  و  مقدم 
ع با افزایش قابل  خ بدهد اما در سال های بعد، تولید در این مزار عملکرد محصول در تولید ارگانیك می تواند ر
مالحظه ای به سطح یکسان با محصول متعارف می رسد )Eyhorn et al, 2007(. مطالعات دیگر نشان داده 
که عملکرد محصول ارگانیك حتی می تواند 21 درصد باالتر از محصول متعارف باشد ) قدیری مقدم و  است 
کار ساعتی برای مدیریت  کمتر از نیروی  ع ارگانیك به میزان 40 تا 65 درصد  نعمتی، 1390(. از سوی دیگر مزار

.)Eyhorn et al, 2007( کودپاشی استفاده می کنند آفات و عملیات 

قدم اول در پرداختن و حرکت به سمت تولید محصوالت سالم، شناسایی هدف، یعنی مصرف کنندگان است، 
که عامل اصلی رشد هر سامانه اقتصادی، داشتن دانش مدیریت بر مبنای شناخت رفتار مصرف کننده،  چرا 
بر آن و قدرت پیش بینی رفتار وی می باشد )حق جو و همکاران، 1390(. به هر حال یکی  تاثیرگذار  عوامل 
 .)1390 )محمدیان،  می باشد  مصرف کنندگان  تقاضای  کشاورزی  تولیدات  در  تأثیرگذار  و  اساسی  عوامل  از 
زمینه  محیطی؛  زیست  مسائل  و  بهداشت  سالمتی،  دانش  و  گاهی  آ ایجاد  بوسیله  یافته  توسعه  کشورهای 
افزایش تقاضای مصرف کنندگان را فراهم آورده اند. اما بی توجهی مصرف کنندگان ایرانی نسبت به اهمیت 
مصرف محصوالت ارگانیك برای سالمت انسان باعث شده است، نه تنها محصوالت ارگانیك جایگاهی در سبد 
غذایی جامعه نداشته باشد بلکه در بسیاری موارد شاهد خرید ارزان قیمت محصوالت ارگانیك ایران توسط 
جوامع توسعه یافته و فروش آنها به قیمت باال در بازارهای جهانی هستیم )آجودانی، 1389(. به عنوان مثال 
کشمش ارگانیك استان قزوین به آلمان و فرانسه صادرشده است به  درسال 1389 حدود هزار و سیصد تن 
کشش عرضه  که قیمت محصوالت ارگانیك سه تا چهار برابر محصوالت رایج می باشد و بازار داخلی  این دلیل 

محصول ارگانیک را ندارد )رنجبر شمس و همکاران، 1393(.

کشور ما صنعت تولید محصوالت غذایی سالم هنوز در مرحله نوزادی به سر می برد )عزیزی  گفت در  می توان 
گران تر  گاهی مردم از محصوالت ارگانیك و  که عدم آ کارشناسان بر این باورند  و همکاران، 1392(. برخی از 
دالیل  مهم ترین  از  نگرش  بر  مؤثر  عوامل  به عنوان  غیرارگانیك  محصوالت  به  نسبت  محصوالت  این  بودن 
کشاورزی و فرآورده های دامی است )آجودانی، 1389(. عدم استقبال جامعه از محصوالت ارگانیك در عرصه 

قابل ذکر است که از مهمترین دالیل خریداران برای خرید محصول ارگانیك، توجه به سالمت عمومی با دریافت 
کثر مواد مغذی ضروری و حداقل افزودنی های مصنوعی، امنیت غذایی در برابر بیماری های حیوانی، خطرات  حدا
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احتمالی ناشی از مصرف موادی که مورد دستکاری ژنتیکی واقع شده اند، باقی مانده سموم شیمیایی و همچنین 
کثر مصرف کنندگان به این  مسایل اخالقی و توجه به محیط زیست می باشد. اما علیرغم پذیرش و نگرش مثبت ا
محصوالت، تجربه کشورهای فعال در این زمینه نشان می دهد که همچنان مانع اصلی در راه تولیدات ارگانیك، 
کیفیت باالتر و سالم ترند، محصوالت  گر چه مصرف کنندگان به دنبال محصوالت متنوع با  فروش آنهاست. لذا ا
ارگانیك در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکالتی روبرو هستند، چرا که محصوالت جدیدی بوده، قیمت 
باالتری دارند و همچنین سیستم توزیع و بازاریابی آنها نیز دارای نواقص عمده ای است. عالوه بر مشکل بازار 
فروش این محصوالت، عدم آشنایی کامل و اطالعات محدود مصرف کنندگان از خرید محصول غذایی سالم نیز 
کشاورزی ارگانیك می باشد. لذا لزوم حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  از جمله موانع توسعه بازارهای 
که مزایای مهمی  گسترش بازار این محصوالت از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار می باشد. به طوری  برای 
از قبیل بهبود عملکرد، بهره وری انرژی، امینیت سالمت مصرف کنندگان، بهبود سطح خاك و حفاظت بهتر از 

محیط زیست را به همراه خواهد داشت )عزیزی و همکاران، 1392(. 

موارد زیر می تواند به عنوان برخی اقدامات که در جهت توسعه کشت و افزایش تولید و رونق مصرف محصوالت 
گردند )عزیزی و همکاران، 1392(. کشاورزی سالم و ارگانیک پیشنهاد 

گارگاه های آموزشی و ترویج الگوی تغذیه سالم در  - آموزش های مناسب در تمام مقاطع تحصیلی، برگزاری 
گاهی مصرف کنندگان در جامعه؛ جامعه جهت فرهنگ سازی مصرف و باال بردن سطح شناخت و آ

کت های تبلیغاتی در سطح شهرها و اطالع رسانی همگانی از طریق  گسترش تبلیغات با پخش پوسترها و ترا  -
رسانه های دیداری-  شنیداری در خصوص فواید و اهمیت محصوالت غذایی سالم در امنیت غذایی خانوار 

و حفظ محیط زیست؛

کودهای  کنترل تولید محصوالت غذایی سالم و عاری از سموم و  - نظارت صحیح ارگان های مربوطه جهت 
شیمیایی مطابق استاندارهای جهانی؛

- ارائه بسته بندی مناسب و استفاده از برچسب های مخصوص تضمین سالمت محصوالت جهت اطمینان 
مصرف کنندگان از سالم بودن آنها؛

- اعمال سیاست های حمایتی مناسب از تولیدکنندگان از قبیل سیاست های تشویقی جوایز تولیدی، اعطای 
کم بهره با بازپرداخت بلندمدت، تسهیالت مناسب صادراتی و تضمین بازار فروش این محصوالت  وام های 

ع انواع محصوالت غذایی سالم مورد نیاز جامعه؛ جهت افزایش تولید و عرضه متنو

ع و ارائه خدمات مختلف در مناطق مختلف  گسترش بازارهای متنو -  احداث زیرساخت های دائمی برای 
شهرها جهت دسترسی آسان تر و ارزانتر مصرف کنندگان به محصوالت فوق؛

کم درآمد می تواند  کلیه اقشار جامعه به ویژه اقشار  ع محصوالت و ارائه آنها برای  - پرداخت یارانه برای این نو
برای توسعه مصرف محصوالت سالم مفید واقع شود.
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بنابراین در کل جهت توسعه بازارهای محصوالت غذایی سالم و باالبردن عرضه و تقاضای محصوالت غذایی 
سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصوالت 

غذایی سالم از جمله محصوالت باغی و سبزیجات و ... انجام شود.

کشاورزی سالمت غذایی در نظام نوین ترویج 
تولید  افزایش  برای  فرصتی  اخیر  سال های  در  آنها  بهای  افزایش  و  شیمیایی  کودهای   یارانه  کاهش  با 
کشاورزی تولیدی ارتقاء یافته  کیفیت و ایمنی محصوالت  گفت  محصوالت ارگانیک بوجود آمده و می توان 
نگرانی های  مختلف،  به دالیل  شیمیایی  کودهای  مصرف  و  خرید  از  کشاورزان  استقبال  کاهش  اما  است. 
کاهش تولید محصوالت  کودهای شیمیایی )و به تبع آن  کاهش مصرف  کشور را از  مسئولین امنیت غذایی 
توصیه غیرمسئوالنه  از  کارشناسان  اغلب  پرهیز  ع موجب عدم  این موضو و  است.  آورده  بوجود  کشاورزی(، 
مواد  و سایر  کودها  بهینه  اصول مصرف  رعایت  از  زمینه غلفت  به نوعی  و  گردیده  موادشیمیایی  از  استفاده 
شیمیایی را فراهم آورده است. در هر حال به نظر می رسد اعمال مالحظاتی در امر توزیع )و یا حداقل مصرف( 

کارشناسان فنی؛ ضروری باشد. کی جامعه بدون نظارت  نهاده های شیمیایی دخیل در تولید مواد خورا

بسیار  فرصت  آن،  اجرای  به منظور  شده  ایجاد  زیرساخت های  و  کشاورزی  ترویج  نوین  نظام  ح  طر اجرای 
مناسبی است که از طریق آن می توان اهداف راهبردی کنترل کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزی تولیدی را 
کشاورزی در سامانه الکترونیکی پهنه بندی، اشراف  دنبال نمود. جمع آوری و ثبت اطالعات مربوط به بخش 
کارشناسان پهنه بندی و همچنین سایر مدیران، تصمیم گیران و  آماری بسیار مطلوبی در خود  و  اطالعاتی 
کشاورزی ایجاد نموده است. بطور قطع ثبت و تایید اطالعات مربوط به میزان مصرف  برنامه ریزان بخش 
تولیدی،  پهنه های  کارشناسان  توسط  بهره برداری ها  از  یک  هر  در  سم  و  کود  همانند  شیمیایی  نهاده های 
کشاورزی با بقایای  کمک های موثری در جهت برنامه ریزی برای جلوگیری از تولید محصوالت  عالوه از اینکه 
مواد شیمیایی غیرمجاز خواهد نمود، بلکه تهیه بانک اطالعات ساالنه میزان مصرف نهاده های شیمیایی در 
هریک از بهره برداری ها، هم سهولت شناسایی محصوالت سالم و ارگانیک تولیدی در هر منطقه را موجب 
گردیده و هم مدیریت نیازهای تغذیه ای همان مزرعه را برای سالهای آتی بسیار آسان خواهد نمود. در واقع با 
تکیه بر همین اطالعات، ارائه نشان سالمت نسبی محصول به منظور نصب بر روی محصوالت تولیدی حائز 
کننده خواهد بود(، در مراحل ارائه آنها در بازار های فروش میسر خواهد  شرایط )اندازه محصول هم تعیین 
بخشی  گاهی  آ و  سالم  محصوالت  به  مصرف کنندگان  عموم  نظر  ساختن  معطوف  از  عالوه  عمل  این  شد. 
اطمینان  است(،  غذایی  امنیت  اهمیت  به اندازه  )که  غذایی  ایمنی  و  سالمت  اهمیت  خصوص  در  عمومی 
خاطر و رضایت مشتریان و متقاضیان ویژه این محصوالت را به دنبال خواهد داشت. و همچنین رسیدن به 

کننده این محصول مقدور خواهد ساخت. کشاورزان تولید  خ افزوده محصوالت سالم را برای  نر

به عنوان مثال اغلب محصوالت تولیدی در شهرستان محل خدمت نگارندگان )شهرستان هوراند( همانند 
گردو و زغال اخته و  سماق، توت درختی و پیاز محلی و همچنین بخش اعظمی از محصوالت باغی همانند 
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... بصورت ارگانیک و بدون استفاده از نهاده های شیمیایی تولید و در بازارهای مختلف محلی، منطقه ای و 
کودهای شیمیایی و سموم توزیع و مصرف شده  کشوری ارائه می گردد. عالوه از این، با توجه به میزان  حتی 
کشاورزی تولیدی در این شهرستان،  که در تمام محصوالت  ع و باغات شهرستان، می توان مدعی شد  در مزار
که در  این در حالی است  و  از حد مجاز تجاوز نمی نماید.  و  بوده  پایین  بقایای مواد شیمیایی بسیار  میزان 

کنندگان آنها پرداخت نمی گردد. خ افزوده سالمت این محصوالت به تولید  بازارهای مصرف نر

در  نوین  دانش  بکارگیری  و  فنی  اصول  رعایت  بنیان،  دانش  و  علمی  کشاورزی  تحقق  گفت  می توان 
کارشناسان و  عرصه های تولید را می طلبد. این امر نیازمند همت و اقدام دو قشر عظیم دخیل در تولید یعنی 
کارشناسان و مدیریت شبکه  ح پهنه بندی روستاها بین  کشاورزان است. در این میان خوشبختانه اجرای طر
دانش، مسیر انتقال دانش به عرصه های تولید را هموار نموده است. البته این روش تنها بخشی از پروسه 
اجرای شیوه مدیریت  تداوم  و  استمرار  به همراه  که  دیگر  و بخش  را عملی می نماید  کشاورزی  کردن  علمی 
کشاورزی  ح پهنه بندی( زمینه تحقق  کارشناسان در عرصه های تولید در اثر اجرای طر جدید )حضور مستمر 
کامل فراهم می نماید؛ می تواند استقبال بهره برداران و یا اجرای دقیق توصیه های ارائه  دانش بنیان را  بطور 
ارائه  ضرورت  بر  مبنی  الزم  مقررات  ابالغ  و  تدوین  شود.  عنوان  کشاورزان  توسط  کارشناسان  جانب  از  شده 
آنها  ارائه  زمان  کارشناسان پهنه بندی صادر می شود( در  از جانب  کشاورزی )که  گواهی سالمت محصوالت 
کشاورزی با بقایای مواد شیمیایی بیش از  در بازارهای فروش، عالوه از اینکه از تولید و یا فروش محصوالت 
حد مجاز و مضر برای سالمتی انسان ها، جلوگیری می کند، بلکه در سال های آینده پس از رسیدن به جایگاه 
کشاورزان به رعایت اصول فنی در  واقعی اجتماعی و قانونی خود، می تواند بعنوان مرحله تایید، زمینه الزام 
کارشناسان توسط کشاورزان  جهت علمی سازی کشاورزی را فراهم آورده و بستر اجرای دقیق توصیه های فنی 

در همه مراحل تولید را نیز، هموار سازد.
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پهنه بندی،  فرصت ها، چالش ها و راهکارها

)محور: پهنه بندی،  فرصت ها، چالش ها و راهکارها(
ناهید خوشنام

کشاورزی حومه شرق  کارشناس مسئول پهنه مرکز جهاد 
کشاورزی شهرستان اهر  مدیریت جهاد 

چکیده
آمده است.  ترویج به وجود  کشاورزی و  با اجرای دستورالعمل جامع پهنه  بندی، تحول خوبی در بخش     
گاهی از فرصت ها و چالش های  کشاورزی خواهد شد. اما آ ح باعث افزایش پایداری در  بی  شک اجرای این طر
بود. مطمئنًا، در  ح خواهد  این طر از مهم ترین عوامل موفقیت  راهکار مناسب  ارائه  و  موجود در هر منطقه 
تحوالت  که  دهند؛  ادامه  خود  فعالیت  به  مؤثر  و  کارا  می توانند  سازمان هایی  تنها  کنونی،  تحول  پر  جهان 
کنند و خود را برای چالش با آن ها آماده سازند. همگام با این مسائل،  کوتاه مدت و بلندمدت را پیش بینی 
گسترده ای  کشاورزی نیاز به یک برنامه ریزی بلندمدت و صرف هزینه های  دستیابی به پیشرفت در حوزه 
گیرد. در این خصوص توجه به بحران کم آبی و ترویج راهکارهای  که باید موردحمایت بخش دولتی قرار  دارد 

مناسب در مقابله با آن از مهم ترین مسائل می باشد. 

کلیدی: برنامه ریزی – پهنه بندی- فرصت ها و چالش ها  واژه های 

مقدمه 
کشاورزی نیز دچار تحول شده است. با بررسی تاریخچه  کشاورزی، ترویج     با ایجاد تحول در جامعه و بخش 
که این تحوالت اجتناب ناپذیر بوده اند و در آینده نیز چنین خواهند بود. فشارهای زیادی  ترویج درمی یابیم 
که به ترویج  برنهادهای آموزشی به ویژه نظام ترویج تعاونی وارد می شود؛ تا پویاتر شوند. از مهم  ترین انتقاداتی 
واردشده است؛ در همین عدم توجه کافی به آینده و آماده نبودن برای مواجهه با تغییرات است. ترویج و به ویژه 
ترویج دولتی، در بسیاری از کشورها، به دلیل عدم انجام فعالیت های مناسب و کافی و عدم کارایی، به خصوص 
ازلحاظ توجه نداشتن به تحوالت مداوم محیطی، موردانتقاد قرارگرفته است)شاه ولی و همکاران، 1387(. 
دستیابی به رشد پایدار کشاورزی، ازجمله مسائل اساسی است؛ که دولت ها و کشورهای با درآمد پایین و متوسط 
با آن مواجه می باشند. ایجاد چنین رشدی به تمایل دولت ها درزمینٔه فقرزدایی، ضرورت سامان دهی عرضه 
گیر اقتصادی کشورها ایفا نماید  کشاورزی می تواند در توسعه فرا که بخش  کلیدی  کافی و توجه به نقش  غذای 
گیری که می تواند درزمینٔه رفع چالش های اقتصادی،  بستگی دارد. در ایران نیز بخش کشاورزی به جهت تأثیر فرا
اجتماعی)تأمین استقالل و امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست( داشته باشد؛ از 
جایگاه مهمی برخوردار بوده و ضرورت انجام سرمایه گذاری های جدید در کشاورزی را آشکار می سازد)عبدالهی، 
1390(. توسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و به کارگیری پیشرفت های فنی و ساختار 



176

کشاورزی، یک نظام  تشکیالتی مناسب در این زمینه، اقداماتی را توصیه می کند. درواقع نظام توسعه پایدار 
کشاورزی تکیه دارد و با استفاده از این شیوه ها و مدنظر قرار دادن مسائل  که بر شیوه های مدرن  تولیدی است 
کمیته توسعه پایدار سازمان ملل با  کافی می شود.  زیست محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه 
دسته بندی شاخص های توسعه پایدار به گروه های اجتماعی، اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، به توضیح 
شاخص ها در داخل هر گروه پرداخته است که با توجه به شاخص های ذکرشده توسط این کمیته، شاخص های 

مربوط به توسعه کشاورزی پایدار را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: 

الف: ابعاد اجتماعی

1-مقابله با فقر
2-جمعیت و توسعه پایدار

3-پرورش، آموزش و حساسیت بخشی
4- حفاظت و حمایت از سالمت مردم

5- اشکال پایدار سکونت گاه های انسانی
6- انتقال تکنولوژی سازگار با محیط زیست

ب: ابعاد اقتصادی

1- حفاظت و بهره برداری از آب های شیرین
ک 2- بهره برداری پایدار از منابع خا

3- مقابله علیه بیابان زایی و خشکسالی
کوهستانی 4- توسعه پایدار مناطق 

کشاورزی پایدار و توسعه فضاهای روستایی  -5
ع ژنتیکی 6- حفظ تنو

7- رفتار سازگار با محیط زیست در استفاده از بیوتکنولوژی
8- نحوه عمل درباره مسئله زباله ها و فاضالب ها

9- استفاده صحیح از مواد شیمیایی و سمی
کشاورزی و توسعه روستایی پایدار، حول سه محور اساسی قرار دارد: امنیت    به طورکلی تالش های مربوط به 
و  طبیعی  منابع  حفظ  و  فقر  نمودن  ریشه کن  به منظور  روستایی  مناطق  در  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  غذایی، 
محیط زیست )قنبری و برقی، 1387(. دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از الزامات و پیش نیازهای 
کشاورزی،  بخش  منحصربه فرد  ویژگی های  سبب  به  ولی  است.  کشاورزی  بخش  توسعه  و  سرمایه گذاری 
کشاورزی و وجود تنگناهایی درزمینٔه تأمین منابع مالی موردنیاز، این بخش را  توسعه نیافتگی بازارهای مالی 

با محدودیت شدید سرمایه گذاری مواجه ساخته است )عبدالهی، 1390(.
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تعیین هدف
کردن هدف برای پیشرفت می باشد. در اینجا     یکی از محرك های موفقیت مسیر پیشرفت جامعه مشخص 
کشاورزی اهداف مختلفی  کنیم. برای پیشرفت بخش  کشاورزی تعیین  نیز ما باید هدف را از پیشرفت بخش 
وجود دارد مانند ایجاد اشتغال، تولید محصوالت متنوع و افزایش تولید ناخالص داخلی، باال بردن سطح کیفیت 
کید بر پیشرفت بخش کشاورزی را می توان تأمین  محصوالت، افزایش صادرات و ... . اما مهم ترین دلیل برای تأ

نیاز داخلی و خودکفایی درزمینٔه تولید محصوالت اساسی ذکر کرد)کریم زاده و همکاران، 1392(.

  فرصت ها 
کشورهای جهان قادر به رشد هستند.  که فقط در برخی از مناطق و  کشاورزی وجود دارند  کاالهای    برخی 
تولید  به  قادر  گون  گونا طبیعی  منابع  و  خدادادی  مواهب  و  جغرافیایی  شرایط  از  بهره گیری  با  ایران  کشور 
بیفزاییم؛  آن  بیشتر  کیفیت  بر  و  کرده  را مدیریت  تولید  این  بتوانیم  گر  ا زیادی می باشد.  ع  متنو محصوالت 
که تقاضای زیادی را در بازارهای بین المللی برای آن ها وجود خواهد داشت.  مالک محصوالتی خواهیم بود 
محصوالت  این  صادرات  با  می توان  لذا  کرد.  اشاره  زعفران  به  مثال  به طور  می توان  محصوالت  ازاین گونه 
کشور خواهد داشت.  کنونی ارزش بسیار زیادی را برای اقتصاد  که در مقطع  کشور شد؛  موجب واردات ارز به 
کاالهای  کشاورزی مرغوب می توان به خرید  کشور توسط صادرات محصوالت  ارز واردشده به  از  با استفاده 
تأثیر  و  ناخالص داخلی خواهد شد  تولید  افزایش  به  این چرخه منجر  که  کرد؛  اقدام  کشور  برای  سرمایه ای 
کشاورزی نیاز داخلی را پاسخگو بود؛  گر بتوان با استفاده از تولید  کشور خواهد داشت. ا بسزایی در پیشرفت 
دولت  به  گندم،  مانند  کشاورزی  محصوالت  داخلی  کسری  واردات  برای  کشور  از  ارز  خروج  بجای  می توان 
مالیات داد و بجای خروج ارز از کشور، گردش پول را در داخل کشور ایجاد کرد که این روند گردش پول نیروی 

کشور خواهد بود )کریم زاده و همکاران، 1392(.  محرکه مناسبی برای پیشرفت و توسعه 

کشاورزی و ارتباط آن با صنعت ترویج تکنولوژی و حمایت از مدرنیزاسیون 
کشور دو بحث به وجود می آید. ابتدا در برخی از  کشاورزی و ایجاد درآمد در مناطق مختلف  گسترش بخش     با 
کشاورزی بسیاری از نیروهای جذب این بخش می شوند و  کشور با افزایش تکنولوژی بخش  مناطق محروم تر 
که  کاهش بیکاری خواهد داشت. اما در مناطقی  کشاورزی این گونه تأثیری بر ایجاد اشتغال و  پیشرفت بخش 
کشاورزی آن ها با استفاده از ماشین آالت  ازنظر جغرافیایی به شهرهای بزرگ تر و پیشرفته تر نزدیک تر هستند و 
کشاورزی نیاز  و تکنولوژی باالتری مشغول به فعالیت می باشد؛ با افزایش سطح تکنولوژی و پیشرفت بخش 
که این نیروی  کمتری به نیروی انسانی می باشد و درنتیجه نوعی نیروی مازاد در این بخش به وجود می آید؛ 
کرده و نیروی تولیدی موردنیاز این بخش را  کشاورزی می توانند به بخش صنعت مهاجرت  مازاد در بخش 
کشاورزی به سمت  کنند. در اصل می توان زیرساخت تولیدی صنعتی را قبل از پیشرفته تر شدن بخش  تأمین 
این  و  کرد  جلوگیری  شهرها  به  کشاورزی  بخش  مازاد  نیروی  یک باره  هجوم  از  تا  داد؛  سوق  توسعه یافتگی 
جایگزینی به مرورزمان با پیشرفت بخش کشاورزی صورت گیرد. بنابراین می توان دو بخش کشاورزی و صنعت 

را دو عضو به هم پیوسته در راستای برنامه ریزی برای پیشرفت کشور دانست)کریم زاده و همکاران، 1392(.
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کشاورزی  بخش  پیشرفت  راهکارهای  از  تولیدی  نوین  روش های  از  استفاده  و  تجهیزات  کردن  مدرنیزه     
برآورده  را  کشاورزی پیشرفته  از تجهیزات قدیمی و سنتی نمی تواند اهداف یک سیستم  می باشد. استفاده 
کشورها و باال رفتن سطح توقعات و ایجاد نیازهای جدید و همچنین به واسطه  کند. با روند توسعه و پیشرفت 
و  و تکنولوژی سابق  تغییر ساختاری در تجهیزات  نیازهای جامعه بدون  تأمین  روزافزون جمعیت،  افزایش 
کردن آن ها امکان  پذیر نمی باشد. استفاده از دانش روز و به کارگیری روش های نوین می تواند موجب  مدرنیزه 
بهبودی تولید و حتی خودکفایی در بسیاری از زمینه ها شود و به واسطه این سرمایه گذاری به افزایش تولید تا 
که تغییر تکنولوژی هزینه هایی را به  حد صادرات نیز مبادرت ورزید. البته باید این نکته را هم مدنظر داشت 
که دولت باید به واسطه ی ادامه ی روند پیشرفت از این تغییر اساسی تکنولوژی حمایت  همراه خواهد داشت 
کشاورزی هم باید از  کمک هایی را برای ایجاد بستر و زمینه این تغییر ارائه دهد و بخش  کرده و تسهیالت و 
کرده و پیوسته  کارایی و اثربخشی این بخش به وجود می آید استفاده  که برای افزایش  تمامی فرصت هایی 

روند پیشرفت را بررسی و آن را افزایش دهند)کریم زاده و همکاران، 1392(.

کیفیت محصوالت افزایش 
که تغییر     فرهنگ و توقعات مردم، جزئی از بدنه ی یک جامعه است. همواره باید این نکته را در نظر داشت 
گرفت و نمی توان چندین دهه با  فرهنگ و سطح رفاه مردم باید امکاناتی را جهت رفع نیازهای آن ها در نظر 
گرفتن نیازهای جدید و توقعات ایجادشده از  یک تکنولوژی و روش به تولید ادامه داد، بلکه باید با در نظر 
کیفیت محصوالت پرداخت. نارضایتی از محصوالت  کشاورزی و مواد غذایی به اصالح و بهبود سطح  بخش 
کاهش تقاضا از محصوالت شده و دولت را  کشاورزی است و موجب  تولیدی مانعی بر سر راه پیشرفت بخش 
کیفی تولیدات داخلی می تواند  کشاورزی و افزایش سطح  ناچار به واردات می کند. بنابراین اصالح محصوالت 

کشور بگذارد )کریم زاده و همکاران، 1392(.   کشاورزی و نهایتًا  تأثیر مثبتی را بر روند پیشرفت بخش 

کشاورزی و راهکارهای ارائه شده کم آبی، مهم ترین چالش در بخش  بحران 
کشور اول  کشورمان تا سال 2025 جزء 10  خ رشد جمعیت پیش بینی شده توسط سازمان ملل متحد،      با نر
 13000 حدود  میزان  از  نیز  کشور  پذیر  تجدید  آب  سرانه  میزان  اساس  این  بر  بود.  خواهد  جهان  پرجمعیت 
مترمکعب در سال 1300 به حدود 1900 مترمکعب در سال 1385 تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، 
کشور ایران در آستانه  وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد. بدین لحاظ بر اساس شاخص فالکن مارك، 
کل آب تجدید پذیر  کنونی حدود 69 درصد از  گرفتن در بحران آبی است. با توجه به اینکه در شرایط  قرار 
کنون در وضعیت بحران  کشور مورداستفاده قرار می گیرد؛ بر اساس شاخص سازمان ملل ایران هم ا سالیانه 
شدید آبی قرار دارد. همچنین بر اساس موسسه بین  المللی مدیریت آب نیز ایران در وضعیت بحران شدید قرار 
کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب محسوب می شود.  دارد)موسوی و همکاران، 1392(. بخش 
افزایش خواهد یافت)کرمی، 2012(.  آینده  آبی در  که تنش  اقلیم نشان می دهد  تغییر  سناریوهای مختلف 
کاسته  کشاورزی به شدت  گستره اراضی مستعد  که در مناطق خشک و نیمه خشک از  این احتمال وجود دارد 
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شود)فالکن مارک، 2007(. وابستگی بیش ازحد کشاورزی بسیاری از این مناطق به منابع آب سطحی می تواند 
کشاورز  کند)راویندرانات و ساتای، 2003(؛ و تولید و معیشت خانوارهای  اثرات ناشی از تغییر اقلیم را تشدید 
کاهش تولید غالت در بیش  را مورد تهدید جدی قرار دهد. به نحوی که پیش بینی می شود تغییر اقلیم موجب 
کند)فائو،  کشاورزی را فراهم  کاهش 16 درصدی تولید ناخالص داخلی بخش  گردیده و موجبات  کشور  از 65 
با  رویارویی  برای  مناسب  ظرفیت  و  توانایی  از  باید  روستایی  مناطق  کنان  سا و  کشاورزان  بنابراین   .)2005
کشاورزی با تغییر اقلیم زیاد است  ریسک ناشی از تغییر برخوردار باشند. هرچند هزینه هایی سازگاری بخش 
و میزان اثربخشی برخی راهکارهای سازگاری نیز چندان مشخص نمی باشد؛ اما اطالعات می تواند به مثابه 

گرور، 2013(.  کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم محسوب شود)سینگ و  عاملی حیاتی در حمایت از بخش 

کثر از منابع پولی در دسترس یکی دیگر    اصالح ساختار سیستم های آبیاری و نگهداری به منظور استفاده حدا
که اقتصاد مقاومتی  کنونی  که می دانیم در شرایط  از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت این بخش است. همان طور 
کشور ایران در برابر تحریم ها است؛ باید روش هایی را برای به ثمر رساندن توسعه یافتگی  تنها راه پیش روی 
بخش کشاورزی انجام داد؛ که مفهوم هزینه – منفعت را رعایت کند و بتواند مطابق با مصرف بهینه منجر به 
کاهش هزینه ها  که منجر به  کرد  پیشرفت شود. بنابراین باید سیستم هایی را برای تولید محصوالت انتخاب 

کمتر از منابع مالی شود)کریم زاده و همکاران، 1392(. و استفاده 

از راهکارهای استفاده بهینه آب موارد زیر را می توان بیان داشت:

استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در جهت صرفه جویی آب ·

استفاده از مواد آلی در خاك در جهت نگه داری و ذخیره آب ·

کشاورزان و بهره برداران از چالش بزرگ بحران آب · گاهی  اطالع رسانی و افزایش سطح آ

کم مصرف آب · کشت واریته های  کشت بهینه و  استفاده از الگوی 

نظارت کافی و مناسب از نحوه بهره برداری و میزان برداشت و همچنین جریمه افراد در صورت برداشت یا حفر 
چاه های غیرمجاز )موسوی و همکاران، 1392(. 

کشاورزی  ترویج  که  چرا دارند  کشاورزان  به  اطالعات  ارائه  در  مهمی  نقش  ترویجی  نظام های  است  بدیهی 
که به حل موقعیت های مسئله دار  گرفته شده است  به عنوان مجموعه  ای از مداخله گری های ارتباطی در نظر 
که  کشاورزی، این اختیار را به این نهاد خدماتی می دهد  کمک می کند)لئوویس، 2006(. این تعریف از ترویج 
ع تغییر اقلیم و سازگاری با آن را نیز در زمره وظایف خود بداند)اوزور، 2009(. نظام های ترویج کشاورزی  موضو
سازند؛  آماده  اقلیم  تغییر  از  ناشی  قطعیت های  عدم  و  نوسانات  با  رویارویی  برای  را  بهره برداران  می توانند 
کنند و با ارائه خدمات مشاوره ای  راهکارهایی را برای مقابله با ریسک های فزاینده ناشی از این پدیده معرفی 
مناسب از پیامدهای نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم بکاهند. این حمایت، به خصوص در شرایط کشور ایران که 
کشاورزان خرده مالک قرار دارند؛ از اهمیت بیشتری برخوردار  در آن بخش قابل توجهی از بهره برداران در زمره 
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کمتری در شکل گیری پدیده تغییر اقلیم دارند؛ اما به  کشاورزان خرده مالک و منبع فقر نقش  که  است. چرا
نابهنگام  و  تأخیری  فعالیت های  دیگر،  سوی  از  می باشند.  آسیب پذیر  پدیده  این  مقابل  در  بیشتری  میزان 
ترویج کشاورزی در پاسخگویی به  تغییر  اقلیم می تواند به افزایش خسارات زیست محیطی و اجتماعی منجر 
شود. بنابراین، نظام ترویج کشاورزی می بایست توانایی و آمادگی الزم برای پاسخگویی به چالش های ناشی 
ترویج  نظام  سرمایه های  مهم ترین  به عنوان  پهنه  کارشناسان  است  بدیهی  باشد.  داشته  را  اقلیم  تغییر  از 

کشاورزی، نقش بسزایی در تحقق این مأموریت دارند )کشاورز و مویدی، 1395(. 

پهنه بندی
کارشناس در حوزه روستا یا دهستان بر اساس شاخص های    به فرایند تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت یک 
که زمینه الزم برای فعالیت او را بر اساس سیاست ها، راهبردها، تکالیف و وظایف  تعیین شده در دستورالعمل، 
کشاورزی و  کارایی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش  مربوطه فراهم نماید و منجر به افزایش توانمندی و 

گفته می شود. کشاورزی شود؛ پهنه بندی  ارتقای بهره وری در سطح عرصه های تولیدی بخش 

نقش مروجین پهنه در استفاده از فرصت ها، چالش ها و ارائه راهکار
کشاورزی به وجود آمده است.  کشور تحول شگرفی در بخش     با به کارگیری مروجین ترویج برای اولین بار در 
آغازگر و تسهیل  کننده  و  ایفای نقش نموده  نیروهای دانشی- اطالعاتی  مروجین پهنه می بایست به عنوان 
همکاران،  و  باشند)آنائتو  کشاورزی  تولیدکنندگان  و  محققان  میان  دوجانبه  و  دانش محور  تعامل  های 
کشاورزی می  بایست از آمادگی الزم برای رویارویی با  که نه تنها نظام ترویج  2012(. این بدان مفهوم است 
تغییر اقلیم برخوردار باشد؛ بلکه مروجین نیز باید شایستگی های حرف  های موردنیاز برای افزایش سازگاری 
کشاورزی در سازگاری  کشاورزان با تغییر را دارا باشند. لذا، این پژوهش باهدف شناسایی چالش های ترویج 
کشاورزان با تغییر اقلیم  با تغییر اقلیم و نیز تبیین مهارت های حرف  های مروجین درزمینٔه سازی سازگاری 
کارشناسان  که مطالعات مختلفی به تبیین صالحیت   حرف  های موردنیاز  انجام شده است. الزم به ذکر است 
با  مگر  شد؛  نخواهد  حاصل  پایدار  کشاورزی  ترویج   .)1395 مویدی،  و  است)کشاورز  اختصاص یافته  پهنه 
کشاورزی حاصل تعامل هرچه بیشتر دولت  به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل  کرده. پیشرفت بخش 
که در علم  کسانی  کشاورزی با دانشگاه ها و متخصصین و اندیشمندان خواهد بود. متخصصین و  و بخش 
کشاورزی و اصالح و بهبود  کردن  کشاورزی صاحب  نظر هستند می توانند با ایجاد دانش به روز به منظور علمی 
کشاورزی پایدار نقش مؤثری داشته باشند. هنگامی که این ارتباط میان دانش و  روش های تولید در ترویج 
کشاورزی خود با  کشاورزی و تجربه و عمل ایجاد شود؛ می توانیم شاهد نزدیک تر شدن صنعت  فن  آوری روز 
کار آیی این بخش باشیم. این تبادل تجربیات با علم جدید  سطح بین  المللی و رشد هرچه بیشتر و افزایش 
کند )کریم زاده و همکاران، 1392(. لذا فراهم آوردن دانش  می تواند کمک بسیاری را به پیشرفت این بخش 
آموزش عالی  که  راه هایی است  و بدیهی ترین  از مستقیم ترین  گاه، یکی  کارآ نیروی  و مهارت های موردنیاز 
نیروهای  برای  الزم  امکانات  و  شرایط  کردن  فراهم  دیگر  طرف  از  کند.  کمك  اقتصادی  توسعه  به  می تواند 
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کار از مهم ترین اقدامات و پیش  بینی هایی است که دولت مردان و  کارآزموده جهت ورود به بازار  انسانی ماهر و 
که نتواند مهارت  کشوری  کشور می بایست جهت پیشبرد برنامه های توسعه خود اعمال نمایند.  برنامه ریزان 
توانست  نخواهد  کند؛  بهره برداری  مؤثری  نحو  به  ملی  اقتصاد  در  آن  از  و  دهد  توسعه  را  مردمش  دانش  و 

کبری و همکاران، 1388(.  هیچ چیز را توسعه دهد)ا

نتیجه گیری و پیشنهادها
   تغییر اقلیم، کم آبی، مدیریت نامطلوب منابع و سیاست گذاری نامناسب  به عنوان واقعیت های اجتناب ناپذیر 
قرن کنونی و سده های آینده کشورمان محسوب می شود. هرچند تالش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
کاهش روند تغییرات اقلیمی منجر شود؛ اما رویارویی با بخشی از این تغییرات غیرقابل اجتناب  می تواند به 
کشاورزی به شدت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرد؛ نهادهای ترویجی می بایست  که بخش  است. از آنجا
این  به  در نظرگیرند. دستیابی  اقلیمی  تغییرات  با  کشاورزان  افزایش سازگاری  برای  را  سازوکارهای مناسبی 
نیازمند  است؛  اقلیمی  تغییرات  مقابل  در  بهره برداران  بازگشت پذیری  و  سازگاری  افزایش  همان  که  مهم 
کی از آن است  استقرار نظام ترویجی پاسخگو و هوشمند - اقلیم است. یافته های حاصل از این پژوهش حا
کافی برای رویارویی با چالش های ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نمی باشد. نظام  کنونی از توان  که نظام ترویج 
کنونی خود را تغییر داده و به جای تکیه بر اشاعه ِصرف نوآوری های فنی و ارائه   ترویج می بایست جهت گیری 
بسته ای از فناوری های واحد برای تمام مناطق کشور به حمایت کشاورزان بپردازد؛ تا آنان با انتخاب بهترین 
استراتژی ها با عدم اطمینان های ناشی از تغییر و نوسان اقلیم مقابله نمایند. بدیهی است حمایت از کشاورزان 
کشاورزی ایران بر پایه  که نظام  کز تحقیقاتی و نهادهای ترویجی می باشد. از آنجا گروی تقویت رابطه مرا در 
کز تحقیقاتی می بایست نسبت به معرفی فناوری ها و استراتژی های  کشاورزی ُخرد بنانهاده شده است؛ مرا
گزیدارهای معیشتی  کوچک اقدام نمایند. از سوی دیگر، نهادهای ترویجی باید  کاربرد در مقیاس های  قابل 
که به میزان بیشتری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار می گیرند، معرفی  کشاورزان  مناسبی را برای آن دسته از 
به  ترویج  دستیابی  الزامات  از  منطقه گرایی  و  تمرکززدایی  پژوهش،  یافته های  اساس  بر  همچنین،  نمایند. 
کشاورزان با تغییرات اقلیمی است.   بدیهی است تمرکززدایی موجب افزایش هزینه های  هدف سازگار سازی 
از  الزامی است.  از سازمان های ترویجی  بنابراین، حمایت مالی و مستمر دولت  نهادهای ترویجی می گردد. 
سوی دیگر، مروجین پهنه نقش بسزایی در افزایش پاسخگویی نظام های ترویجی به چالش های ناشی از 
گیرد.  تغییر اقلیم دارند. بنابراین، بهبود سازمان دهی مروجین و توسعه منابع انسانی نیز باید موردتوجه قرار 
کارآمد اقدام نمایند،  نهادهای ترویجی نه تنها می بایست نسبت به جذب و به کارگیری متخصصان ترویجی 
کنونی انجام دهند. ارائه آموزش های  بلکه باید سرمایه گذاری مناسبی را برای ارتقای مهارت های مروجین 
مستمر در زمینه های مختلف اطالعات اقلیمی، ارتباطی، جامعه شناسی روستایی و روان شناسی و مهارت های 

کره( در این راستا ضروری است. گروه سازی، حل تضاد و مذا نرم مدیریت ترویجی )تفکر سیستمی، 
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کودهای  کاربردی به مروجین پهنه بر اساس تاثیر تلفیق  توصیه های 
کیفیت تغذیه ای ذرت شیمیایی و بیولوژیک بر افزایش عملکرد و 

کشاورزی، تحقیقات و مدیریت دانش بنیان(  )محور: پهنه 

الناز داوران حق

کشاورزی شهرستان جلفا کارشناس ترویج مدیریت جهاد  دکترای زراعت - 

چکیده
این تحقیق به  منظور امکان سنجی غنی سازی بیولوژیک ذرت با آهن و روی با استفاده از روش های تغذیه 
گردید. طبق برنامه آزمایشی، دو مزرعه در سال  گانه اجرا  گیاهی در شرایط مزرعه و در سه پژوهش جدا پایدار 
کشت شدند و بهترین تیمارهای سال اول به منظور تکمیل و ادامه آزمایش در مزرعه سال دوم اعمال  اول 
کود  مختلف  سطوح  شامل  مطالعه  مورد  کتورهای  فا گرفتند.  قرار  ارزیابی  مورد  تیمارها  ترکیب  کلی  نتایج  و 
کتری آزوسپیریلوم )Azospirillum lipoferum( و در مزرعه شماره دو نیز  ع اوره( و تلقیح با با نیتروژن )از نو
میکوریز  چ  قار با  تلقیح  و  تریپل(  فسفات  )سوپر  فسفر  کود  مختلف  سطوح  شامل  مطالعه  مورد  کتورهای  فا
کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بودند. در سال دوم،  ح بلوک  کتوریل در قالب طر به صورت آزمایش فا
کتور مصرف  کامل تصادفی با سه تکرار و چهار فا ح بلوک  کتوریل در قالب طر تحقیق به صورت یک آزمایش فا
و عدم مصرف ورمی کمپوست، تیوباسیلوس، محلول پاشی آهن و محلول پاشی روی انجام شد. نتایج آزمایش 
کتری  کود نیتروژن و تلقیح با با کی از افزایش عملکرد دانه ذرت در تیمار 75% میزان توصیه شده  سال اول حا
 %50 کودی  سطح  و   G.intraradices کاربرد  تیمار  بهترین  نیز  اول  سال  دوم  مزرعه  در  بودند.  آزوسپیریلوم 
کاربرد توأم  که  کی از آن بود  میزان توصیه شده فسفر بود. نتایج به دست آمده در سال دوم این مطالعه نیز حا
بیشتری  تأثیر  روی  و محلول پاشی  آهن  تیوباسیلوس، محلول پاشی  ورمی کمپوست،  آزوسپیریلوم، میکوریز، 
برافزایش عملکرد دانه ذرت و افزایش میزان آهن، روی و پروتئین موجود در دانه ذرت داشتند. نتیجه گیری 
افزایش  برای  مؤثر  استراتژی  یک  ذرت،  دانه  عملکرد  برافزایش  عالوه  بیولوژیک  کودهای  از  استفاده  شد 
ریزمغذی ها است. در قسمت پایانی این مقاله به نکات الزم جهت به کارگیری بهینه ی مروجین پهنه های 

کشاورزی و همچنین راهکارهای ارتقا بهره وری مروجین با توان علمی باال پرداخته شده است.

کشاورزی، انتقال یافته های ترویجی کلیدی: آزوسپیریلوم، مروج پهنه بندی  واژه های 

مقدمه
کودهای  این بین شناسایی  و در  گیاهان می باشد  کشت  کود یک عامل مهم در موفقیت  مدیریت مصرف 
کمی  گیاهان می تواند اثرات مطلوبی بر شاخص های  بیولوژیک سازگار با طبیعت و مناسب برای رشد و نمو 
اثرات زیان بار آن بر  کودهای شیمیایی و  از  کیفی محصول داشته باشد. امروزه به دلیل استفاده بی رویه  و 
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گیاهان روی  کودهای بیولوژیکی و ریز جانداران برای تأمین نیاز  از  سالمت انسان و خاك، بشر به استفاده 
از  و  استفاده  مورد  شیمیایی  کودهای  آلودگی های  به  توجه  با   .)1375 کوچکی،  و  )آستارایی  است  آورده 
کودها به دلیل هزینه باالی تولید  کشاورزان و باال رفتن قیمت این  کاربرد روزافزون آن ها توسط  طرف دیگر 
کشاورزی از سوی دیگر ضرورت تجدیدنظر در  کشاورزی پایدار و توسعه پایدار  آن ها از یک سو و سیاست های 
کرد )قربانی، 1386(.  روش های افزایش تولید محصوالت با تکیه بر استفاده از توان زیستی خاك را ایجاب 
سالمت محصوالت تولید شده در سیستم های مختلف از نظر وجود بقایای سموم و مواد شیمیایی و تأثیر آن ها 
بر سالمت انسان و محیط زیست، توجه ویژه ای را به روش های تولید و نهاده های به کار رفته در امر تولید 
کودهای شیمیایی  کودهای آلی به عنوان جایگزین طبیعی  معطوف داشته است. در تمامی این سیستم ها 
ک دارد )Kennedy et al., 2004(. امروزه غنی سازی مواد غذایی اصلی و  نقش مثبتی را در مدیریت پایدار خا
پایه، به عنوان یک راهکار اساسی و مؤثر در پیشگیری از اختالالت ناشی از کمبود ریزمغذی ها بسیار موردتوجه 
که ریزمغذی ها ضمن آنکه ایمنی بدن را افزایش می دهند اثرات زیان آور انواع  گرفته است چرا  دولت ها قرار 
ک ایمن  ابتال به بیماری های خطرنا را در مقابل  را نیز خنثی نموده و بدن  آزاد درون سلول ها  رادیکال های 
کودهای زیستی  کاربرد  گیاهان از طریق  می سازند )Nesamvuni et al., 2005(. به نظر می رسد تغذیه سالم 
گردد.  کمی محصول  کیفی و  گیاهان بوده و منجر به بهبود عملکرد  دارای بیشترین تطابق با اهداف تولید 
با توجه به اهمیت روزافزون بهداشت غذایی و تغذیه بهینه در جوامع انسانی بحث غنی سازی مواد غذایی 
که می توانند نقش مهمی در فرآیندهای متابولیسمی بدن انسان داشته باشند، بسیار  نسبت به ریزمغذی ها 
کود برای داشتن جامعه ای سالم و شاداب  مورد توجه می باشد. حل این مشکل از طریق اعمال مصرف بهینه 
امنیت غذایی  تأمین  راستای  کیفیت دانه در  و  کاشته شوند عملکرد  گر بذرهای غنی شده  ا ضروری است. 
به طور معنی دار افزایش خواهد یافت. هدف از این تحقیق استفاده از سودمندی های حاصل از ریزجانداران 

گیاهی پیدا نمود. است تا بتوان الگوی مناسبی برای تغذیه پایدار 

روش تحقیق
ح زیر به مرحله اجرا درآمد: این آزمایش در سه مرحله به شر

کود نیتروژن کاهش مصرف  کتری آزوسپیریلوم در  سال اول- قطعه شماره یک: تأثیر با

کود فسفر کاهش مصرف  سال اول- قطعه شماره دو: تأثیر میکوریز در 

سال دوم: تأثیر ورمی کمپوست، تیوباسیلوس، محلول پاشی آهن و محلول پاشی روی

مشخصات رقم ذرت مورد مطالعه
کورن )K.S.C.600( استفاده شد. این رقم هیبرید متوسط رس بوده و متوسط  در این تحقیق از ذرت پاپ 
گل تاجی 60 روز است. تیپ دانه سخت بوده و زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی آن  تعداد روز تا ظهور 

125-115 روز است. 
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ح آزمایشی قطعه شماره یک مشخصات طر
کتور انجام شد.  ح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و دو فا کتوریل در قالب طر این تحقیق به صورت آزمایش فا
و %100  پنج سطح )شاهد،%25،%50،%75  در  نیتروژن  کود  کتورهای مورد مطالعه شامل سطوح مختلف  فا
کتری آزوسپیریلوم )Azospirillum lipoferum( در دو سطح )با تلقیح و  کود توصیه شده( و تلقیح با با میزان 

بدون تلقیح( بود.

ح آزمایشی قطعه شماره دو مشخصات طر
کتور انجام  کامل تصادفی با سه تکرار و دو فا ح بلوک  کتوریل در قالب طر این تحقیق به صورت آزمایش فا
کود فسفر در پنج سطح )شاهد، 25%،50%،75% و %100  کتورهای مورد مطالعه شامل سطوح مختلف  شد. فا
کود توصیه شده( و تلقیح با میکوریز در سه سطح )Glomus intraradices، Glomus mosseae ، عدم  میزان 

تلقیح با میکوریز( بود.

ح آزمایشی در سال دوم مشخصات طر
کتور  فا چهار  و  تکرار  سه  با  تصادفی  کامل  بلوک  ح  طر قالب  در  کتوریل  فا آزمایش  صورت  به  تحقیق  این 
ح ذیل بودند: )1( ورمی کمپوست در دو سطح )مصرف و عدم مصرف  کتورهای آزمایش به شر انجام شد. فا
ورمی کمپوست( )2( تلقیح با تیوباسیلوس در دو سطح )بدون تلقیح و تلقیح با تیوباسیلوس( )3( محلول پاشی 
آهن در دو سطح )محلول پاشی و عدم محلول پاشی آهن( )4( محلول پاشی روی در دو سطح )محلول پاشی 

و عدم محلول پاشی روی( 

محاسبات آماری
گردید. جهت مقایسه  گراف ها از Excel استفاده  محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SAS و جهت رسم 

.)2002 ,9.1 SAS( میانگین نیز از روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5% استفاده شد

یافته ها
کتری نشان داد بیشترین  کود نیتروژن و با در مقایسه میانگین سال اول، ترکیبات تیماری سطوح مختلف 
 8792/0 معادل  کتری  با با  تلقیح  و  شده  توصیه   %75 میزان  به  نیتروژن  کود  مصرف  در  عملکرد  افزایش 
کتری معادل 3680/6  کود و بدون تلقیح با با کمترین عملکرد در عدم مصرف  کیلوگرم در هکتار می باشد. 
کود نیتروژن به میزان باالتر از این حد رشد رویشی  کیلوگرم در هکتار بدست آمد )شکل 1(. چون با افزایش 
بنابراین عملکرد  و  کند  پر  بهتر  را  دانه ها  نمی تواند  مواجه می شود،  آخر فصل  با سرمای  گیاه  و  بیشتر شده 
کود  این میزان بسته به مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد و می توان مصرف  البته  آمد.  پایین خواهد 
کتری آزوسپیریلوم با 60  کاربرد با  )2011 ,.Yadaw et al( را باال و پایین برد. طبق تحقیقات یاداو و همکاران
کیلوگرم در هکتار نیتروژن را در صفت عملکرد دانه  کود نیتروژن نتیجه ای برابر مصرف 120  کیلوگرم در هکتار 
کاربرد 75% میزان توصیه  کثر عملکرد دانه به هنگام  کلی، حدا گیاه ذرت نشان داد.در جمع بندی  و ارتفاع 



186

کودی 100% و بدون آزوسپیریلوم  که نسبت به تیمار  کتری آزوسپیریلوم حاصل شد،  شده نیتروژن و تلقیح با با
توصیه شده 11% افزایش عملکرد را در پی داشت.

کود نیتروژن بر عملکرد دانه کتری آزوسپیریلوم و سطوح مختلف  شکل 1- اثر متقابل با

کود فسفربیانگر وجود عملکرد باال در سطح  کاهش مصرف  مقایسه میانگین اثرات متقابل تأثیر میکوریز در 
کیلوگرم  که معادل 7909/3  گونه G.intraradices می باشد  کاربرد میکوریز  کودی 50%میزان توصیه شده و 
در هکتار است. فسفر از عوامل مهم در دانه بندی و شکل گیری دانه در ذرت است بنابراین با افزایش تعداد 
میکوریز  کاربرد  هنگام  به  می رسد  به نظر   .)2 )شکل  می شود  دانه  عملکرد  افزایش  باعث  بالل  در  دانه  کل 
ک و  چ در خا عملکرد ذرت به علت افزایش فتوسنتز و افزایش سطح جذب ریشه ها از طریق نفوذ میسیلیوم قار
 Poshtvareh( ک، جذب مواد غذایی توسط ریشه افزایش یافته است دسترسی گیاهان به حجم بیشتری از خا
گیاهی نظیر تعداد دانه در بالل و وزن هزار  که عملکرد دانه برآیندی از صفات مختلف  et al., 2011(. از آنجا 
دانه  عملکرد  افزایش  سبب  صفات  این  افزایش  طریق  از  میکوریز  با  ذرت  گیاه  همزیستی  لذا  می باشد  دانه 
میکوریزا  فواید  از  یکی  که  کرده اند  اشاره  مختلف  محققین  گردید.  میکوریز  فاقد  ذرت  بوته های  به  نسبت 
گیاهان میزبان به علت افزایش راندمان مصرف آب و بهبود وضعیت عناصر غذایی  می تواند افزایش عملکرد 
افزایش عملکرد دانه  گیاه باشد)Linderman, 2004(. سراجوقی و همکاران Sarajuoghi et al., 2012(( نیز 
ذرت،  رشد  برافزایش  عالوه  میکوریز  کردند  بیان  آن ها  نمودند  گزارش   G.intraradices با  تلقیح  در  را  ذرت 
مکانیسم هایی همچون هدایت هیدرولیکی ریشه و همچنین باز و بسته شدن روزنه ها و افزایش فتوسنتز را 
 )Alahdadi et al., 2011( که با نتایج  الحدادی و همکاران گیاه را در برابر پاتوژن ها مصون می دارد  کنترل و 

نیز مطابقت دارد.
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شکل 2- اثر متقابل سویه های میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر عملکرد دانه

نتایج سال دوم نشان داد تأثیر دوگانه ورمی کمپوست و تیوباسیلوس به طور توأم توانسته بیشترین عملکرد دانه را 
کافی  کیلوگرم در هکتار می باشد. حضور تیوباسیلوس و ورمی کمپوست و رطوبت  که معادل 9263/7  کند  تولید 
گیاه قابل استفاده  گوگرد را به سولفات تبدیل می کند و برای  ک  گوگرد پودری در عمق خا ک و جایگذاری  در خا
می نماید. همچنین حاللیت فسفر، آهن و روی را با کاهش اسیدیته، افزایش می دهد. ورمی کمپوست نیز سرشار از 
ک می باشد.  هورمون های رشد گیاه و آنزیم های مختلف است و منبع کربن و انرژی برای موجودات ذره بینی خا
بنابراین باعث افزایش بازدهی میکوریز و آزوسپیریلوم در افزایش عملکرد دانه خواهد بود. به نظر می رسد در این 
چ میکوریزا کمک نموده که ریشه گیاه را با سهولت بیشتری کلونیزه کرده  کتری آزوسپریلوم به قار وضعیت با
و به صورت مکمل سیستم ریشه ای گیاه عمل نماید. در این حالت ریـشه گیـاه انتشار و گسترش بیشتری پیدا 
بیشتری  فتوسنتز کننده  اندام های  بهتـر،  جـذب  واسـطه  بـه  می کند.  جذب  را  الزم  غذایی  مواد  و  کرده و آب 
به وجود آمده و عملکرد گیاه باال می رود. نتایج به دست آمده از آزمایش نیز ضمن تائید این مطلب عملکرد دانه 
باالتری را نسبت به نتایج سال اول نشان می دهد. بیشترین وظیفه ورمی کمپوست تولید هورمون های محرک 
رشد و تولید اسید هیومیک است که با بهبود رشد هوایی و افزایش سطح گسترش ریشه باعث بهبود جذب مواد 
کلروفیل را افزایش می  دهند. همچنین ورمی کمپوست از طریق تحریک ریزجانداران خاك  غذایی شده و سنتز 
گیاه موجب این افزایش عملکرد  به خصوص میکوریز و آزوسپیریلوم و عرضه مداوم و پایدار عناصر معدنی به 
 ,.Aracon et al( کون و همکاران که نشان دهنده اثر هم افزایی این دو بر عملکرد دانه می باشد و با نتایج آرا شد 
گیاه شده و  کیفیت  کسایش باعث بهبود  گوگردی در اثر ا کود  که  2005( نیز مطابقت دارد. نتیجه گیری می شود 
گوگرد  کتری تیوباسیلوس باعث تسریع این فرآیند می  گردد. طبق نتایج بابایی و همکاران )1391( تأثیر مثبت  با
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گیاه از یك طرف و  گوگرد در تغذیه  و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر عملکرد سویا می تواند به نقش مستقیم عنصر 
به تأثیر گوگرد در کاهش موضعی pH خاك و انحالل عناصر تثبیت شده در خاك های آهکی و قلیایی و در نهایت 

افزایش جذب این عناصر توسط گیاه از طرف دیگر مربوط باشد. 

ترتیب  به  کدام  هر  روی  محلول پاشی  و  آهن  محلول پاشی  می دهد  نشان  دانه  عملکرد  میانگین  مقایسه   
افزایش 5 و 8 درصدی را نسبت به عدم کاربرد نشان دادند )جدول 1(. عنصر روی در ساختمان آنزیم کربنیک 
کربن  کسید  دی ا ذخیره  باعث  و  داشته  وجود  کلروپالست  و  سیتوپالسم  در  آنزیم  این  دارد.  شرکت  آنهیدراز 
افزایش  درنتیجه  می یابد.  افزایش  گیاهی  فتوسنتز  میزان  ترتیب  بدین  و  شده  کلروپالست  و  سیتوپالسم  در 
 Ziaeian and( ملکوتی و  به همراه خواهد داشت. ضیائیان  را  دانه  افزایش عملکرد  و درنتیجه  ماده سازی 
افزایش عملکرد ذرت مؤثر  و روی در  ریز مغذی آهن  برگی عناصر  کردند مصرف  گزارش   )2001 ,Malakouti
ع به علت تأثیر مثبت آن ها برافزایش عملکرد بیولوژیکی، میزان  که این موضو کردند  گزارش  بوده است. آن ها 

کلروفیل بوده است. کربوهیدرات ها، پرولین و 

جدول1- مقایسه میانگین اثرات اصلی ورمی کمپوست، تیوباسیلوس، محلول پاشی آهن و محلول پاشی روی در ذرت

تیمار
میزان آهن دانه

 )میلی گرم بر
کیلوگرم(

میزان روی دانه
 )میلی گرم بر

کیلوگرم(
عملکرد دانه)کیلوگرم بر هکتار(

/a0485/a0844/a89015با ورمی کمپوست
/b4575/b1234/b27457بدون ورمی کمپوست
/a8384/a2542/a78741تلقیح با تیوباسیلوس

/b6675/b9535/b37731عدم تلقیح باتیوباسیلوس
/a1285/a3740/a08468محلول پاشی با آهن

/b3775/a8337/b98004عدم محلول پاشی با آهن
/a4581/a4141/a08555محلول پاشی با روی

/a0479/b7936/b07918عدم محلول پاشی با روی

بحث و نتیجه گیری
کرده  گیاهی آزاد  کربن آلی موجود در ورمی کمپوست عناصر غذایی را به آرامی و به طور یکنواخت در سیستم رشد 
ک  گیاه را قادر به جذب آن ها می نماید. همچنین در اثر وجود میکوریز و آزوسپیریلوم، توسعه هیف ها در خا و 
افزایش و باعث جذب عناصر میکرو و انتقال سریع تر آن از هیف به سوی ریشه و به تبع آن انتقال به اندام هوایی 
شده است. حضور میکوریز با ایجاد تغییراتی در مورفولوژی ریشه و انتشار میسیلیوم های میکوریزایی مرتبط با 
بافت های درونی ریشه،  باعث افزایش طول ریشه شده و در نتیجه جذب عناصر غذایی بیشتر می نماید. افزودن 
ک با تولید اسید سولفوریک اسیدیته را کاهش داده و باعث ترشح اسید های آلی ماالت و سیترات که  گوگرد به خا
ک است، از ریشه شده و حاللیت ترکیبات حاوی روی و آهن را افزایش داده  کمپلکس کننده های قوی آهن در خا
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کاهش pH و  کتری های تیوباسیلوس باعث  ک زی از جمله با گوگرد توسط ریزجانداران خا کسیداسیون  است. ا
افزایش جذب روی و آهن توسط گیاه می شود.استفاده برگی آهن و روی نیز توانسته میزان جذب آهن را دردانه ها 
تسریع کرده و باعث افزایش میزان آن گردد. با توجه به اینکه جذب مواد غذایی در ذرت پس از گل  دهی کاهش 
می یابد بنابراین تأمین عناصر میکرو از جمله آهن و روی از طریق محلول پاشی مفید تر و مقرون به صرفه تر است. 
گیاه، ریشه ها  که با افزایش سن  در این بررسی اثر محلول پاشی بر میزان روی و آهن دانه قابل مالحظه بود. چرا 
نیز مسن می گردند و قدرت جذب عناصر غذایی در آن ها به شدت کاهش می یابد و گیاه به پتانسیل عملکرد خود 
که جذب برگی بهترین روش بوده و  دست پیدا نمی کند، در نتیجه باید مسیر جذب عناصر از ریشه تغییر یابد 

عناصر را سریع تر در اختیار دانه ها قرار می دهد.

کودهای زیستی و محلول  پاشی آهن و روی  که استفاده از  با توجه به هدف این آزمایش می  توان بیان نمود 
کیفیت دانه ذرت و کمیت اجزای عملکرد و عملکرد در ذرت را بهبود بخشید. ذرت یکی از مهم  ترین منابع غذایی 
ک جذب می کند. عالوه  گیاه C4 در طول دوره رشد، مواد غذایی زیادی از خا برای انسان است و به عنوان یک 
کاهش اثرات مخرب  کودهای زیستی و همچنین محلول  پاشی عناصر ریزمغذی موجب  بر آن، استفاده از این 
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که استفاده از فرآورده های گیاهی زیستی رابطه تنگاتنگ با تندرستی افراد جامعه دارد.

کشاورزی کاربرد تحقیق فوق در پهنه 
کارگاه های توجیهی ویژه ی مروجین و تشریح نتایج تحقیق حاضر 1- برگزاری 

کشاورزان در روستاهای پهنه گاهی  کالس های آموزشی – ترویجی جهت افزایش آ 2- برگزاری 
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کاربردی در جهت ارتقا بهره وری مروجین متخصص پیشنهادات 
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ج علمی  کشاورزی عالوه بر وظایف عمومی خود دارای تخصص ها و مدار که مروجین پهنه های  از آنجایی 
کشاورزی نیز می باشند به منظور استفاده از تمام توانایی های عمومی و اختصاصی  مرتبط با رشته تحصیلی 
یافته های  انتقال  تسریع  در  ایشان  به کارگیری  و  سازمان دهی  به منظور  و  کشاورزی   پهنه های  مروجین 
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کز جهاد کشاورزی محل خدمت خودشان و تأثیرگذاری  ترویجی و تحقیقی-تطیقی در پهنه های کشاورزی مرا

این فعالیت در ارزیابی عملکرد آن ها.
و  اطالعات  جمع آوری  مراحل  از  اعم  تحقیقات  چنین  انجام  در  کشاورزی  مروجین  به کارگیری  امکان   -2
پهنه های  در  یافته های همان تحقیقات  انتقال  در  گذاری  اولویت  و  مراحل تحقیق  در  آزمایشی  تیمارهای 
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آن ها و  با استفاده از توان علمی و تخصصی مروجین متخصص 
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کشاورزی ، استمرار، پویایی و اثربخشی پهنه بندی 

کشاورزی، استمرار، پویایی و اثربخشی( )محور: پهنه 
محسن دوستی

کشاورزی  کارشناسی ارشد توسعه روستایی و مروج   مهندسی 
کلیبر کشاورزی شهرستان  مدیریت جهاد 

چکیده    
ح کلیدی  امروزه پهنه بندی کشاورزی، به معنای حدود و ثغور فعالیت یک کارشناس کشاورزی، به عنوان یک طر
و مبنای نظام نوین ترویج کشاورزی در راستای مساله یابی، پاسخگویی و تامین نیازهای فنی و تخصصی و در 
کارایی تولیدکننده  جهت افزایش ضریب فعالیت های ترویجی به منظور ارتقاء بهروری، افزایش توانمندی و 
کنون بسیاری از سازمان های جهاد کشاورزی در 12  گان و بهره برداران، شناخته شده است. و از اوایل سال 94 تا
ح راهبردی اساسی و اثربخش، در دستیابی به اهداف سازمانی خود استفاده می  کشور به عنوان یک طر استان 
کشاورزی ادبیات نسبتا محدودی وجود  گر چه در ارتباط با هر یک از مقوله های مرتبط با پهنه بندی  نمایند. ا
گرفته و مورد بررسی قرار دهند بسیار زیاد  که به طور مشخص ارتباط  این چهار حیطه را در نظر  دارد اما متونی 
محدود و شاید هم غیر قابل دسترس می باشد. با این وجود طبیعی است که دسته بندی نظرات و ارتباط آن ها 
در قالب یک مدل غیر ممکن و حتی شاید غیر ضروری به نظر رسد. در این مقاله صرفا توصیف یک ارتباط معقول 
کشاورزی در موضوعات پویایی و اثر بخشی، از دودیدگاه  و منقول بین برخی از فعالیت ها و اهداف پهنه بندی 
متفاوت در دو بخش شامل بخش اول، اهداف سینماتیک  پهنه بندی و بخش دوم اهداف دینامیکی پهنه 
بندی را مد نظر دارد. لذا هدف اصلی مقاله در نظر دارد، برخی از قواعد و اصولی را برای تسهیل در امر تصمیم 

ح به دست دهد. گیری و برنامه ریزی از اهداف دینامیکی پهنه بندی در استمرار طر

کلید واژه ها " اهداف سینماتیک پهنه " ، اهداف دینامیک پهنه" ، ”اثربخشی پهنه“ و"پویایی پهنه"

مقدمه
که نقش نظارت  کشاورزی،  کارشناس  کشاورزی، به معنای حدود و ثغور فعالیت یک       امروزه پهنه بندی 
از سازمان  کنون بسیاری  از اوایل سال 94 تا را بر عهده داشته،  کلیه عملیات اجرایی و ترویجی  عملیاتی بر 
کلیدی  ح  کشاورزی به عنوان یک طر کشور از پهنه بندی  کشاورزی )12 استان( در سطح  های وزارت جهاد 
کیفی منابع انسانی شاغل  کمی و  و راهبردی اساسی در جهت افزایش ضریب فعالیت های ترویجی و توسعه 
گان و بهره برداران، در  کارایی تولیدکننده  کشاورزی به منظور ارتقاء بهروری، افزایش توانمندی و  در بخش 
اثربخشی سیاست ها،  از طرفی  و  آنان  نیازهای فنی و تخصصی  تامین  و  یابی، پاسخگویی  راستای مساله 
گیرند و در جو فعلی رقابت فزاینده  کشاورزی بهره می  از پهنه بندی  راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه، 
ح و ارزشهای منتج اهداف سینماتیک آن برای سازمان ها هیچ شکی وجود ندارد.  سازمانی برای استقرار طر
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و از جمله مشاهده ترین پویایی در، بهبود چابکی سازمان، بهبود نوآوری سازمان، دسترسی مدیران و برنامه 
کاری و  کارشناسان به دانش فنی، بهبود موقعیت رقابتی، ایجاد فضای مناسب  ریزان به اطالعات، دسترسی 
مدلسازی سامانه برای سازمان آمده است. و پهنه بندی می تواند با رفع ابهام اهداف دینامیکی خود عالوه بر 
آن ها می تواند اثربخشی عملیاتی و افزایش بهره وری پهنه ها را نیز فراهم آورد. بنابراین مدیریت کردن پهنه 
کشاورزی، به مهارتی بسیار مهم در جهت تعریف مشخص و روشن از اهداف دینامیکی پهنه بندی و  بندی 
ح در اقتصاد پهنه به محور نوین اقتصاد  تامین الگو یا مدلی پویا برای مروج بستگی دارد. تا حفظ استمرار طر

کشاورزی تبدیل شود. کشاورزی و اثربخشی در توسعه 

کز امروزی تمرکز، تحرک، اهتمام و بخش عظیمی از فعالیت  کشاورزی شهرستان ها و مرا محیط مدیریت جهاد 
کشت آبی-دیم، سطح زیر  ها مبتنی بر جمع آوری اطالعات الزم و مربوط به مساحت تعداد قطعات و سطح زیر 
کشت باغی، تعداد واحدهای دامی – طیور و تنوع محصوالت تولیدی هر بهره بردار و تکمیل فرم های مربوط 
به سامانه، مشخصه اصلی تعیین عملکرد موثر مروج بوده است، و نیز دل بستگی کارکنان به برگزاری کالسهای 
ع نمایشی، مروج را مجبور می سازد تا به طور مدام بدنبال جمع آوری اطالعات  ترویجی نمایشی، و نمایشی مزار
و ثبت داده و تکمیل فرم های مربوط به سامانه و امور نمایشی باشد. و از طرفی پاشیدگی ارایه راهکارهای الزم 
کارشناسان و عدم همراهی مسئوالن ارشد برای  و مدل های متفاوت و متنوع تجربی – سلیقه ای مدیران و 

پیشرفت منافع در پهنه، سبب در هم ریختگیهای پویایی و اثر بخشی پهنه بندی کشاورزی می باشد.

 با توجه به این واقعیت که، هریک از صاحبنظران سازمان، مدیران و مروجان از زاویه خاص پهنه بندی را مورد 
توجه قرار داده اند. طبیعی است که دسته بندی نظرات و موضوعات مختلف که مقاله حاضر نیز بر این نگاشته 
شده در قالب یک مدل غیر ممکن و حتی شاید غیر ضروری به نظر رسد. با این وجود مدل ارائه شده در این مقاله 
صرفا توصیف یک ارتباط معقول و منقول بین برخی از فعالیت ها و اهداف پهنه بندی کشاورزی در موضوعات 
پویایی و اثر بخشی، از دو دیدگاه متفاوت در دو بخش شامل، بخش اول اهداف سینماتیک پهنه بندی. و 
بخش دوم اهداف دینامیکی پهنه بندی مد نظر دارد. لذا هدف اصلی مقاله در نظر دارد، برخی از قواعد و اصولی 

را برای تسهیل در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی از اهداف دینامیکی پهنه بندی به دست دهد.

پویایی
گرفته شده است و شاخه      پویایی به فرانسوی )Dynamigue( از واژه ی دینامیکی به معنی حرکت شناسی 
ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه ی دالیل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به 
کمک نیرو ها و قوانین مربوط می پردازد. و در حالت کلی پویایی پهنه بندی کشاورزی از دو دیدگاه مختلف در 
کشاورزی  گیرد شامل، بخش اول اهداف سینماتیک پهنه بندی  دو بخش می تواند مورد توجه و بررسی قرار 

و بخش دوم اهداف دینامیک آن.

کشاورزی  دیدگاه سینماتیک پهنه بندی 
ح بحثی به میان نمی آید. و بعضی از   در بخش اول اهداف سینماتیک پهنه بندی، از ضرورت اجرای طر
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کننده بررسی می شود. اهداف سینماتیک  اهداف و موضوعات پهنه بدون توجه به عامل یا عامالن ایجاد 
پهنه بندی، در نشیب و فرازهای خود پیش از رسیدن به مرحله نهایی اثباتی مسیر موفق و پویایی پیموده 
گرامی نیستند، تحرک سازمانی و مروج پهنه ای تحقق  است از جمله، پیوسته در دست تغییر است، ستت ها 
فعالیت  محور  مناسب،  کار  فضای  ایجاد  رقابتی،  مناسب  موقعیت  نفس،  تازه  کارشناسان  نو،  افکار  یافته، 
کشاورزی پر مروج سازمان، عرصه پهنه بندی ها را به تکاپو می  پویای پهنه بندی شمرده می شوند و جهاد 
کشاورزی است. و مشاهده ترین و مهم  کی از  تحقق پویایی اهداف سینماتیک پهنه بندی  اندازد. همه حا

ترین جنبه از آن را می توان در موارد زیر نام برد:

· امکان دسترسی همه ی کارشناسان به دانش فنی، گشاورزی و یافته های تحقیقاتی جهت انتقال به کشاورزان.
· دسترسی مدیران و برنامه ریزان به اطالعات نسبتا دقیق حوزه عمل.

· مدل سازی رایانه سامانه اینترنت پهنه.

کشاورزی  دیدگاه دینامیک پهنه بندی 
ح و به عبارت ساده و روشن،  کشاورزی، از ضرورت اجرای طر    در بخش دوم اهداف دینامیکی پهنه بندی 

گیرد. و از جمله: کشاورزی مورد توجه و بررسی قرار می  هدف از اهداف پهنه بندی 

کارشناس مسئول پهنه. کشاورزان توسط  · پاسخگویی به نیازهای 
کشاورزی. ·  افزایش اثر بخشی فعالیت های بخش 

کشاورزان. · استفاده از ظرفیت های دولتی و غیر دولتی در خدمات رسانی به 
کشاورزی. · انجام وظیه مروج، در اجرای نظام نوین ترویج 

 ، بنائی  زیر  فعالیت های  در  در حوزه ی جلب مشارکت  مناسب  و  الزم  راهکارهای  ارائه ی  ها  آن  بر   عالوه 
گیری با ضرورت فراهم آوردن امکانات الزم با هدف ارتقاء بهره وری، افزایش تولید و  تولیدی و امور تصمیم 
کاهش هزینه های آن ازجمله مسائل فشارهای روانی اهداف دینامیکی پهنه بندی هستند. اینگونه مسائل 
کلی ساده و ماهیتی مبهم دارند و مرتبا در حال افزایش اند، بسیار پیچیده تر از آن هستند  که دارای خاصیت 
که به نظر می آیند و با فرضیات و برنامه های ساده مروجی و مدیریتی قابل حل نمی باشند، و پاسخ ها و رفتار 
کشاورزی  تفکر سیستم های دینامیک  این شیوه  بینی نیست.  قابل پیش  به سادگی  اجرایی  های عوامل 
کردن راه حل  کاربرد چندان متداولی ندارد . در نتیجه شیوه های اقدام و عمل و در نهایت پیدا  در وزارت، 
کارشناس مسئول  کشاورزی و مدیران اجرایی و مروجان  کالن وزارت  مناسب برای حصول به اهداف خرد و 
کارها و فعالیت های خود در پهنه نائل آیند تقریبا بسیار مشکل است. چنانچه  پهنه به نتایج مطلوب تری در 
از زمان وزارت فالحت تا به امروز عوامل تولیدی در روستاهای ایران، از مدیریت مطلوب بهره نمی برند، و روز 

به روز مدیریت آن پیچیده تر و مشکل تر می شود. 
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مراحل بررسی در تفکر، و شیوه حل مسائل اهداف دینامیکی پهنه بندی 
      اولین قدم درحل مسائل دینامیکی و تفکر شیوه سیستمی آن، مهارت در تعریف مفهوم و مدل سازی برای 
کلی برای پیاده سازی یک هدف  تعیین چهار چوب روش انجام وظیفه، به فهم و درک بستگی دارد. به طور 

گیرد : دینامیکی پهنه باید مراحل زیر مد نظر قرار 

کردن. 1- تعریف و مشخص 
2- مفهوم سازی مدل.

کردن مدل . 3- فرموله 
4- تجزیه و تحلیل رفتار مدل .

5- ارزیابی مدل.
6- تجزیه و تحلیل خط مشی ها .

7- بکارگیری مدل یا  پیاده سازی آن.                                                                                                                                       
گردد، بلکه فهم و درک از سیستم   خط مشی های پیشنهاد ی صرفا بر اساس نتایج حاصل از مدل ارائه نمی 

گذارد . های واقعی نیز در این پیشنهاد تاثیر می 

اثر بخشی و پهنه بندی
    امروزه در سازمان های پیشرفته و موفق جهان سعی می شود تا برای اثر بخشی سازمان ، اهداف روشن و 
کار برند. و از دیدگاه مدیران،  گیرند و سپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به  مشخص را در نظر 
کوشش ها و برنامه ریزی های آنان برای نیل به اهداف سازمانی باید به سنجش در آید و مشخص  نتیجه 
که سازمان تا چه حد به اهدافش دست یافته است. بنابراین، باید درصدد بود تا با استفاده از معیارهای  شود 
اثر  توان  فنی سازمان، می  به وضعیت  توجه  با  ها مطلع شد.  از وضعیت عملکرد سازمان  بتوان  اثر بخشی 
کار بردن  کثر رساندن میزان تولید، به حداقل رساندن هزینه و به  بخشی را به وسیله عواملی مانند به حدا
کارگیری وحدت فرماندهی و هدایت  منابع در حد مطلوب به باالترین میزان در پهنه ها رساند. به عالوه به 
و  بندی می شود  پهنه  اثر بخشی  که موجب  است،  روحیه جهادی  تقویت  و  ابتکار  ترتیب  و  رهبری، نظم 
که خود حاصل از توجه به نیازهای مادی و روانی مروج است. و اثر  نیز ناشی از رضایت خاطر مروجان است 
بخشی به، نتیجه پیاده سازی اهداف دینامیکی در پهنه به صورت روشن و مشخص، مربوط است. در بحث 
کامال به هم مرتبط هستند باید مورد توجه قرار  که  اثر بخشی پهنه بندی، اثر بخشی و اهداف پهنه بندی 
که تعاریف اثر بخشی و پهنه بندی  کشاورزی ابتدا الزم است  گیرد. در واقع در سنجش اثر بخشی پهنه بندی 
و منظور از آنها روشن باشد. در غیر این صورت در اثر بخشی و عملکرد آن در پهنه بندی دچار اشتباه شده و 

سنجش درستی و صحیحی از اثر بخشی پهنه بندی به دست نخواهد آمد.

تعاریف اثر بخشی و پهنه بندی 
     اثر بخشی عبارت از، بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین 



197

شده است. به عبارت دیگر و ساده تر در این مطالعه اثر بخشی و منظور از آن میزان تحقق اهداف دینامیکی 
مد نظر است. زیرا در سنجش اثر بخشی اهداف سینماتیک پهنه بندی کشاورزی خیلی هم مشکل نیست که 
به هدفی برسیم، اما نکته مهم این است که در مقابل چه هزینه های صرف شده؟ الزم است عالوه بر استفاده 
کارایی سازمان نیز توجه شود، مورد نظر و منظور مقاله حاضر نمی باشد. در  از معیارهای مربوطه، به درجه 
کشاورزی، یعنی مروج یا مروجانی با پهنه مشخص به اهداف دینامیکی پهنه  تعریف و منظور از پهنه بندی 
اثر بخشی پهنه بندی به میزان همسو بودن فعالیت  کشاورزی مورد نظر نزدیک می شود. بنابراین  بندی 

فعلی مروج با هدف دینامیکی پهنه، سنجیده می شود . 

معیار های اثر بخشی پهنه بندی
پهنه  دینامیکی  بخشی  اثر  سنجش  منظور  به   : اهداف(  از  پهنه)هدف  دینامیکی  اهداف  به  دستیابی   -1
بندی، باید هدف از اهداف پهنه بندی را شناخته و سپس عملکرد سنجیده شود . بنابرین در این روش ابتدا 

که هدف چه بوده است هدف هایی از قبیل: باید مشخص نمود 

و  تولیدی  پهنه  تعیین  طریق  از  کشاورزان  تمامی  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  پاسخگویی  قدرت  افزایش    ·
کارشناس مسئول پهنه.

از طریق همکاری مشترک تحقیقات،  کشاورزی در عرصه تولیدی  اثربخشی فعالیت های بخش  افزایش   ·
کشاورز. اجرا، ترویج و 

کشاورزان با اولویت شرکت های خدمات فنی و  · استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در خدمات رسانی به 
مشاوره ای در پهنه های تولیدی. 

کنکور هدف اصلی بی شک قبولی با بهترین رتبه و در  آنچه در این جا مبهم مانده است به مانند این است در 
که می تواند وجود داشته  غ از دالیل متعددی  گیرند؟ فار بهترین دانشگاه است اما چرا همه یک نتیجه را نمی 
گردد. هدف اصلی همان است،  گذاری بر می  باشد. یکی از دالیل اصلی آن به اشکال در برنامه ریزی و هدف 
کنکور با بهترین رتبه در بهترین دانشگاه، اما باید اهداف دیگری هم برای انگیزه بیشتر و جذابیت  قبولی در 

و عالقه مندی برای خود تعریف نمایند تا بتواند در این مسیر موفق شود .

  بنابراین باید طراحان پهنه بندی در سازمان بکوشند تا ویژگیهای مربوط به اثر بخشی، معیار ها، ارزش ها، 
هنجار ها، اهداف و اصول مربوط به، چگونگی راه های نیل به اهداف دینامیکی پهنه و پیاده سازی اثر بخشی 
از آن ها را به صورت شفاف و قابل درک و دیدگاهی مشترک برای مروجان به حد استاندارد لباس فرم مروج 
طراحی و نهادمند نمایند. و نیز مشخص نمایند چه نیاز یا نیازهایی، چه خدمت یا خدماتی و چه انتقال دانشی 
کارشناس مسئول پهنه از پاسخ و ارائه آن ها بهره مند  گروه هایی از مردم روستایی پهنه توسط  گروه یا  از چه 
خواهند شد . در این حالت است، که مروج قبل از رفتن به پهنه و پس از سودی را برای خود ترسیم کنند که قابل 

اندازه گیری باشد، قابل دستیابی باشد، پیشرفت الگو به هدف گذاری مربوط باشد آن بهره بردار. 
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که، بین سیستم ورودی  ل و فرضیه این سیستم بر این مبنا استوار است  2- سیستم تامین منابع:  استدال
که سازمان در تامین منابع  های مروج از سازمان خود و عملکرد مروج رابطه روشنی وجود دارد. یعنی هر قدر 
مورد نیاز مروج دقیق تر و صحیح تر باشد، بر میزان اثر بخشی آن اثر مثبت خواهد داشت. بنابراین اثر بخشی 

پهنه به توانائی سازمان به نیاز سنجی از مروج در جهت تامین منابع ارزشمند پهنه بستگی دارد.

3- فرایند درون پهنه بندی: پهنه بندی اثر بخش، مروجانی است که از سالمت سازمانی الزم برخوردار باشد و 
مروجانی داشته باشد که دارای انگیزه، عالقه مندی و احساس مسئولیت نسبت به پهنه خود باشند. از طرفی 
اطالعات سازمانی در سطوح پهنه به طور روشن و مشخص جاری باشد، و عالوه بر آن تضاد در آن بسیار اندک 
باشد و روابط درون آن بر اساس حسن نیت و روحیه جهادی باشد. باید اضافه کرد که سایر عوامل درون پهنه 
تاثیر چشمگیری  اثر بخشی  افزایش درجه  بر  پاداش دهی  و  تفاهم بین مروجان، سیستم تشویق  از جمله، 

خواهند داشت.

که : اثر بخشی اهداف دینامیکی پهنه بندی هنگامی در پهنه بندی تحقق می یابد 

1- نیاز های اموزشی و عملیاتی به روشنی مشخص و تعریف داده شود .
2- برنامه های مناسبی برای برطرف ساختن نیاز ها و ضعف ها پهنه ها طراحی شود.

گردد. 3- برنامه طراحی شده به درستی اجرا 
4- ارزیابی مناسبی از نیاز سنجی کشاورز و در نهایت دستیابی مروج به پیاده سازی اهداف پهنه، انجام گیرد.

کشاورز مفهوم استمرار و اهمیت آن در در پهنه بندی 
گونی از ترویح در سطح جهانی تعریف و اجرا شده است. از آن جمله  کنون، مدل های گونا از اواسط قرن نوزدهم تا
کید بر دیدگاه ارتباطی نام برد.  کالسیک، سیستمی و فرارشته ای با تا می توان از مدل های متعارف استعماری 
کالسیک، بر انتقال فناوری، اشاعه نوآوری های صنتعی  گذشته، با پیروی از مدل  و در ایران در چهار دهه ی 
ح  کردن عرضه خدمات ترویجی به اصول و اهداف انقالب سبز و برنامه ریزی و اجرای طر یا شیمیایی، محدود 
های ترویجی به صورت متمرکز و از باال به پایین بوده است. در دو دهه اخیر، بر اثر تاثیر و نفوذ مدل سیستمی 
گام هایی به سوی اقدامات جدیدتری مثل عرضه خدمات فرهنگی و اجتماعی و تشویق  در دیگر نقاط جهان، 
ارتباط دو سویه بین اهالی و مروجان برداشته شده است. اما با این حال هنوز با تنوع و شرایط متغییر روستاهای 
ح های توسعه روستایی و  گسترده ی نیازهای روستائیان سازگار نیست. همچنین نتایج طر کشور و دامنه ی 
کشاورزی در نیمه ی دوم قرن بیستم نشان می دهد که از موفقیت و استمرار چندانی بر خوردار نبوده اند یا اینکه 

با شکست مواجه شده اند. از نظر پژوهشگران علل عدم موفقیت و استمرار عبارت از:

· مشارکت ندادن بهره برداران.
کاربردی. · عدم استفاده از دانش و اطالعات 

ح ها. · در نظر نگرفتن خواسته و انتظارات روستاییان در طر
های  ساخت  زیر  در  کشاورزان  مشارکت  جلب  در  خلق  هنر  یعنی  پهنه  استمراری  و  تداومی  تدوین  بنابراین 
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تولیدی و امور تصمیم گیری روستایی، استفاده و انتقال از دانش و اطالعات کاربردی و در نظر گرفتن خواسته 
کشاورزی هستند. و از طرفی  ح ها از عوامل استمرار و موفقیت پهنه بندی  ها و انتظارات روستائیان در طر
کرد:یک،  کز شهرستان باید توجه  برای حفظ استمرار در پهنه بندی، به دو عامل اساسی در مدیریت ها و مرا
کشاورزی به این  اجرایی اهداف دینامیک در پهنه ها. دو، انگیزه مروجان. ارتباط این دو نیز در پهنه بندی 
صورت است که، اجرای هدف درست و منطقی در افزایش بهره وری عوامل تولیدی در نتیجه رضایت کشاورز 
کوشش بیشتر در مروج می شود. اما هدف باید چه ویژگی  کارشناس مسئول پهنه، باعث انگیزه، تالش و  از 
گونه تعریف نماییم. تعیین  گر برنامه ریزی را این  گیرد؟ ا گذاری صورت  هایی داشته باشد و چگونه هدف 
کردن تحقق آن هدف خود بخشی از برنامه ریزی است. یعنی در واقع مهمترین  هدف، یافتن یا پیش بینی 
کارشناس مسئول پهنه بتوانند نیازهای  که باید  جزء برنامه ریزی تحقق اهداف دینامیکی پهنه بندی است. 

کنند.  کشاورزی پیدا  پهنه خود را به خواسته های روستائیان تبدیل و راه حل برای نیاز 

گیری نتیجه 
   آنچه از مجموع تعاریف و بررسی ها ی اهداف پهنه بندی کشاورزی بر می آید. آن است که پهنه بندی کشاورزی 
کشاورزی در  که مروج سازمانی را بوسیله ابالغ وظیفه هایی همچون تحقق نظام نوین ترویج  فرایندی است 
گیرد. و نیز از بررسی های پویایی و اثر بخشی  فرایند عوامل تولیدی محصوالت و ارائه خدمات موثر، بکار می 
کشاورزی در سازمان از وضعیت نسبتا  که میزان اهداف سینماتیک پهنه بندی  پهنه بندی نتیجه می شود، 
که اهداف دینامیکی  خوبی برخوردار می باشند. و عملکرد اثربخشی تقریبا خوبی مشاهده شده است. در حالی 
پهنه بندی از وضعیتی نامناسب برخوردار است و اثر بخشی رضایت بخشی ندارد. کلید توفیق و استمرار در پهنه 
کشاورزی می باشد  ح، و نظام نوین ترویج  کردن اهداف دینامیک طر کشاورزی در خلق تعریف و روشن  بندی 
کردن اهداف دینامیکی پهنه بندی کشاورزی و تضمین استمرار آن در روستاها، بایستی  و سازمان برای اجرایی 
اهداف دینامیکی پهنه را ابتدا روشن، تعریف، مشخص و مفهوم سازی کند و بعد از فرموله و مدلسازی کردن در 

سازمان توسط مروج مدل را در پهنه ها بکار گیری و مورد استفاده قرار دهد. تا استمرار یابد. 

منابع
-ال دفت، ریچارد، تئوری و طر احی سازمان، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان.)1377( تهران 

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
- عمادی، محمد حسین)1380(«ترویج موثر از طریق تسهیلگری«. دانش بومی و توسعه

در  تولیدی  های  عرصه  بندی  پهنه  جامع  دستورالعمل  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان   -
 www.areo.ir کشاورزی، قابل دسترس در وبسایت

کشاورزی و منابع طبیعی، قابل  کشاورزی، آیین نامه نظام نوین ترویج  -  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
 www.areo.ir دسترس در وبسایت

 www.google.com   گوگل -پویایی و استمراء 1395 اینترنت، سایت 
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 پهنه بندی و نقش آن در توانمندسازی بهره برداران 
کشاورزی و توسعه 

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 

رسول دوستی- غالمرضا علیزاده2

کشاورزی حومه شرق کارشناسان مسئول پهنه مرکز جهاد 

چکیده
توسعه  می رسد  نظر  به  اما  است.  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  از  تابعی  کشاورزی  توسعه  گرچه  ا
کشاورزان از طریق حضور مستمر  کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی از تغییر و تکامل دانش و مهارت 
کار آیی  کشاورزی به منظور افزایش  کارشناسان پهنه بندی در عرصه روستاها و بهره برداری های  مروجان و 
گاهی،  ، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند ارتقای ظرفیت شناسی )آ
پایداری  توسعه  از عناصر  که  کشاورزان  توانمندسازی  به  برای دستیابی  را  دانش( می تواند هسته های الزم 
کشاورزی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در این مقاله به این  به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه 
کشاورزی رابطه ی معنی داری وجود دارد یا نه؟  که آیا بین توانمندسازی و توسعه  پرسش پرداخته شده است 
بر اساس نوشتارهای موجود و  توانمندسازی  و  کشاورزی  تبیین کننده و توسعه  این منظور شاخص های  به 
که بخشی از نظام نوین ترویج هست  ح پهنه بندی  کشاورزی حومه شرق پس از اجرای طر عملکرد مرکز جهاد 
در حوزه عمل این مرکز نشان می دهد که رابطه بسیار قوی و معنی داری میان سطح توسعه کشاورزی روستاها 
کشاورزی  کارشناسان پهنه بندی و توانمند نمودن بهره برداران به طوری که همبستگی توسعه  با ابعاد حضور 

کثریت ابعاد توانمندسازی به تائید رسیده است.  در ا

کلیدواژه ها:پهنه بندی،  توانمندسازی، توانمندسازی.

مقدمه
می آید  شمار  به  توسعه  ملزومات  از  کشاورزی  توسعه  به  دستیابی  در  کشاورزان  توانمندسازی  امروزه 
کار آیی و بازده تولید،  کشاورزی کمک به افزایش  کار و حرفه ی  کشاورزان برای  توانمندسازی با آماده ساختن 
ک و منابع طبیعی، مدیریت مؤثر  آشنا ساختن کشاورزان با مسائل بازاریابی محصوالت تولیدی، حفاظت از خا
و فعال مزرعه و مشارکت در فعالیت های رهبری روستایی و ... به توسعه کشاورزی شتاب بیشتری می بخشد.
این بخش ممکن نخواهد  و بهبود وضعیت  کشاورزی  به توسعه روستایی بدون توجه به بخش  دستیابی 
کشاورزی، جلوگیری  بود. همچنین مسائل بسیاری چون امنیت غذایی و رسیدن به خود کفائی در تولیدات 
کشاورزی را ضروری می سازد. )ثابت وند  ک، آب و ... توجه جدی به بخش  از تخریب و نابودی منابع خا

دیزاوندی و همکاران، 1389(.
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ح است که از بیان آن رویکرد  همچنین دراین ارتباط می توان گفت امروزه رویکرد جدیدی در توسعه کشاورزی مطر
توانمندسازی به خاطر ارتقاء ظرفیت های شناختی کشاورزان، ارتقاء کار این کشاورزان، ارتقاء اثربخش کشاورزان 
کشاورزی  و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه توانمندسازی زبان مدیریت باألخص مدیریت توسعه 
محسوب می شود به عبارتی در عرصه توسعه کشاورزی با توانمندسازی که مدیریت بهتر را در بخش کشاورزی به 

همراه دارد می توان به توسعه کشاورزی با افزایش قابلیت ها و توانمندسازی کشاورزان شتاب بیشتری بخشید.

کار آیی، اصالح  افزایش و تأمین پایدار مواد غذایی، امنیت غذایی و ارتقاء بهره وری کشاورزی مستلزم افزایش 
کشاورزان با افزایش توانایی تصمیم گیری، ریسک پذیری، مسئولیت پذیری،  ساختار مدیریتی و بهینه سازی 

.)Lvens  2010( کشاورزان میسر می باشد برقراری ارتباط و خودشناسی و در یک کالم توانمندسازی 

تعریف توانمندسازی
دراین ارتباط می توان گفت اندیشمندان از زوایای متعدد به تعریف توانمندسازی پرداخته اند که توانمندسازی 
گروه ها برای به وجود آوردن توسعه ای مؤثرتر و انتخاب های زندگی و انتقال  به معنی افزایش ظرفیت افراد و 

کنش  های مورد نظر و نتایج تعریف می شود )ماجدی و لهسایی زاده، 1385(. این انتخاب ها به سمت 

آن ها  فعالیت  بر  که  است  تصمیم گیری هایی  در  بیشتر  مشارکت  برای  افراد  تشویق  معنی  به  توانمندسازی 
مؤثر است یعنی اینکه فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده های خوبی بیافرینند و آن ها را به عمل 
به زعم  فوق  موارد  از  سوای   .)2010  Evans( است  نوین  دنیای  در  حیاتی  عنصر  توانمندسازی  کنند  تبدیل 
مشارکتی،  توسعه  جدید  الگوهای  از  انسانی  محیط های  ظرفیت سازی  و  توانمندسازی  اندیشمندان،  کثر  ا
کشاورزان به عنوان یک  نامتمرکز و نهادگرا به شمار می رود. )رابرستون، 1378(، افزون بر این توانمندسازی 
کردن نیروهای درونی  کشاورزی در مناطق روستایی به عنوان آزاد  رویکرد نوین انگیزش درونی فعالیت های 
کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها،  توانایی ها  کشاورزان و همچنین فراهم 
بهره وری عملیات  این عقیده هستند معیار  بر  لین  و  بتلی  ریچارد،  آنان می باشد. دراین ارتباط  و شایستگی 
( در  انسانی )کشاورزان  به عامل  باشد  ارتباط داشته  و سایر خدمات  تکنولوژی  به  آن که   از  کشاورزی بیش 

.)2007 .Richard et al( که بر آن تأثیر می گذارند بستگی دارد مناطق روستایی و عواملی 

یافته ها و بحث
کشور و زمینه ساز رشد و توسعه به شمار می رود. رشد و توسعه  کشاورزی از بخش های اساسی اقتصاد  امروزه 
کشاورزی می تواند زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخش ها، ازجمله صنعت و خدمات حمل ونقل و  بخش 
کشاورزی، عوامل و نهادهای  انرژی فراهم سازد. درواقع تجربیات جهانی نشان می دهد بدون رشد و توسعه 
الزم برای فعالیت سایر بخش های اقتصادی فراهم نمی شود )شکویی، 1384(. هم چنین در سال های اخیر 
که هدف از آن ها ارتقاء و به کارگیری  کشاورزی شده  گفتگوهای زیادی در مورد شیوه مدیریت توسعه  بحث و 
که در فرایند مدیریت در راستای  گروهی و فردی است و امروزه اصل توانمندسازی در این راستا قرار دارد  کار 
کار  توسعه  و  استقالل  گروهی،  مداخله  کار،  نیروی  مشارکت  جهت  مناسب  بستر  بایستی  کشاورزی  توسعه 
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گروهی به صورت خود مدیریتی فراهم شود زیرا مشارکت سازنده درگرو توانمندسازی افراد می باشد )افتخاری 
به  بالقوه خود  پتانسیل های  از  ملتی  گاهی هر  آ و  و شناخت  گفتنی است خودشناسی  و همکاران، 1388(. 
مسئله  این  پایدار  انسانی  توسعه  در  می باشد.  پایدار  توسعه  فرایند  الزام های  از  یکی  توانمندسازی  عبارتی 
با  متناسب  را  خود  امکانات  و  منابع  گزینه ها،  نیازها،  خودشان  چگونه  که  بگیرند  یاد  باید  جوامع  که  است 
پایدار  انسانی  که در چارچوب رویکرد توسعه  کنند. توسعه ظرفیت های شناختی  ارزیابی  شرایط جغرافیایی 
متجلی است بر سایر وجوه اولویت دارد. لذا توانمندسازی کشاورزان از پیش شرط های ضروری برای دستیابی 
در  مؤثر  عوامل  از  منظر  این  از  می کشد.  خ  ر به  را  روستایی  مردم  نقش آفرینی  و  بوده  کشاورزی  توسعه  به 
توانمندسازی کشاورزان استفاده از شیوه ها و روش های ترویجی و اطالع رسانی روستایی به منظور ارتقاء سطح 
گاهی دست یابد  که به نیروی دانش، قدرت، علم و آ گاهی های روستائیان امری ضروری است و لذا فردی  آ
که قدرت  که از منظر دیگران معجزه تلقی می شود. به عبارتی انسانی تواناست  کارهایی را دارد  توانایی انجام 
و  ترویج  نوین  نظام  تثبیت  و  استقرار  راستا،  این  در   .)1388 ساربان،  )حیدری  باشد  کرده  کسب  را  دانایی 
کیفی منابع انسانی  کمی و  به منظور اجرای مناسب و مطلوب فعالیت های ترویجی و در جهت ارتقاء و توسعه 
کشاورزی دانش بنیان و تقویت رفتار حرفه ای بهره برداران  گسترش  کید بر  کشاورزی و با تأ شاغل در بخش 
کشور »دستورالعمل جامع  کارشناس مسئول پهنه های تولیدی در  و در جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین 
کارشناس  پهنه بندی عرصه های تولیدی در کشاورزی« تهیه و هدف تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت یک 
کارشناس را بر  که زمینه الزم برای فعالیت این  در حوزه روستا یا دهستان بر اساس شاخص های تعیین شده 
کار آیی  اساس سیاست ها، راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه فراهم نماید و منجر به افزایش توانمندی و 
کشاورزی شود.  کشاورزی و ارتقاء بهره وری در عرصه های تولیدی بخش  تولیدکنندگان و بهره برداران بخش 
کلیه عملیات اجرایی  که نقش نظارت عملیاتی بر  کارشناس مسئول پهنه است  برای نیل به این اهداف تنها 
و ترویجی را به عهده داشته و ضمن راهبری و نظارت بر بخش غیردولتی، مسئولیت برقراری ارتباط با همه 
کشاورزی  بهره برداران و تولیدکنندگان پهنه تحت مسئولیت خود و ایجاد ارتباط با شبکه دانش و اطالعات 
کشاورزان و اجرای سیاست ها و برنامه های استراتژیک و راهبردی بخش  در جهت رفع مشکالت علمی و فنی 

کشاورزی را به عهده دارد و در عمل به توانمندسازی بهره برداران می انجامد.

کشاورزان عبارت اند از: قشربندی قدرت، نبود  کسال بر عقیده است متغیرهای تسریع کننده توانمندسازی  ا
باال  تصمیم گیری،  و  تصمیم سازی  فرایند  در  آن ها  مشارکت  و  کشاورزان  اجتماعی  فعالیت  بودن  باال  فقر، 
بودن بعد خود تعیینی )اعتقاد فرد به توانایی های خود(، شایستگی، تأثیر )باال بودن میزان اثربخشی فرد(، 
کار و فعالیت برای خود(، اثربخشی نهادهای  خودمختاری )داشتن حق انتخاب(، معنی داری )باارزش بودن 
کافی، اطالعات، مهارت و خود اثربخشی در مناطق روستایی می باشد )Oxaal 2006(. عالوه  مذهبی، دانش 
که  بر این پرکینز در مطالعات خود پیرامون »نهادهای مدنی و اثرات آن در توسعه مناطق روستایی« دریافت 
کتسابی، باال بودن روحیه تعاون و همیاری در روستا،  بین خالقیت باال، رضایت شغلی، عدم احساس عجز ا
مدیریت  بودن  کم  حا باال،  اعتمادبه نفس  مردمی  و  مدنی  نهادهای  فعالیت  اجتماعی،  مشارکت  بودن  باال 
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مشارکتی و استفاده از مغزهای افراد به جای بازوان آنان در مناطق در مناطق روستایی و... با توانمندسازی 
کشاورزان رابطه معنی داری وجود دارد )Perkins & Zimmerman 2009(. وروم در پژوهش های میدانی خود 
افزایش  شامل  کشاورزان  توانمندسازی  عوامل  که  برد  پی  نکته  این  به  توانمندسازی«  و  آموزش  پیرامون» 
گاهی، توزیع عادالنه قدرت و ثروت ، منزلت اجتماعی ، آزادی ، دسترسی عادالنه به منابع و فرصت ،  خودآ
ک و  کافی در مورد خا کشاورزی ، وضعیت بازاریابی مناسب ، داشتن شناخت  استفاده معقول از نهاده های 
کار،  کیفیت  کشاورزی، ارتقای  نحوه عملیات زارعی و صحیح بر روی آن ، استفاده و به کارگیری فنون جدید 
کار آیی منابع تخصیصی و مبادرت به راه های اثربخش تولید می باشد )Vroom 2010(. افزون بر این  ارتقای 
کار )سن من  پژوهش ها نشان می دهد بین احساس نیرومند خود تعیینی با عدم ازخودبیگانگی در محیط 
گرین، 1974( سطوح باالتر عملکردی )اندرسون و همکاران، 1997(  کاری بیشتر )ارگان و  ،1982( رضایت 
و   )1973 )رونیون،  شغلی  درگیری  باالتر  سطوح  و  بیشتر  خالق  کارآفرینانه  فعالیت های  جهت  بسترسازی 
کشاورزان رابطه وجود دارد. هاسان در تحقیق خود با عنوان »بررسی ارتباط تسهیالت اعطایی  توانمندسازی 
که فعال بودن به جای منفعل بودن، توجه به فرایند  کشاورزان« به این نتیجه رسیده است  با توانمندسازی 
کار به جای منتظر  کیفیت، انجام  کیفیت به جای توجه به  کمیت و  و محتوا به جای توجه به محتوا، توجه به 

کشاورزان محسوب می شود. کار از عوامل توانمندسازی  ماندن برای اخذ دستور جهت انجام 

کرده است. در دنیای  کشاورزی اهمیت بسیاری پیدا امروزه برخورداری از دانش به منظور رسیدن به توسعه 
که از دانش بیشتر و روزآمدتری برای توانمندسازی بیشتر بهره مند باشد، به مراتب بیشتری  کشوری  کنونی هر 
کار از عوامل  کشاورزی دانش و اطالعات همانند زمین، سرمایه و نیروی  از توسعه نیز دست می یابد  در بخش 
کشاورزی و به تبع آن در توسعه روستایی  مهم تولید به شمار می آیند و توانمندسازی نقش مؤثری در توسعه 
تا  می سازد  قادر  را  مردم  زیرا  می شود  قلمداد  توانمندسازی  اساسی  رکن  آموزش  زمینه  این  در  می کند.  ایفا 
کشاورزان، دانش  تغییرات جدید را بپذیرند خودشان نیز دست به تغییرات بزنند. با آموزش و اطالع رسانی به 
و شناخت آن ها افزون می گردد و متعاقب آن در استفاده معقول و منطقی از زمین و دیگر نهادهای تولید در 
کشاورزی موفق تر عمل می کنند )Rivera 2006(. افزون  مسیر باال بردن بازده در واحد سطح و نیل به توسعه 
این  و  کشاورزی به شمار می آید  کشاورزان مهم ترین عامل توسعه  از تحرک و خالقیت  ناشی  نتایج   ، براین 
کشاورزی  تحرک و خالقیت با اقدامات توانمندسازی به ثمر می نشیند و به نوعی محرک جدیدی برای توسعه 
با  کشاورزان  است  شایان ذکر   .)Haverkort & Engel 2006( می کند  ایجاد  روستایی  توسعه  آن  متعاقب  و 
کشاورزی ایفا می کنند و با چالش های فراروی توسعه  توسعه مهارت، دانش و نگرش، نقش فعالی در توسعه 

کشاورزی به درستی مقابله می کنند و رفع این چالش ها مستقیمًا روی زندگی شان تأثیر مثبت می گذارد.

در  رقابت  و  واحد سطح  در  بازده  میزان  بردن  باال  به منظور  کشاورزان  توانمندسازی  در  دیگر عوامل مهم  از 
بازار، داشتن دانش و توان مدیریت و هماهنگی و مشارکت با دیگر فعاالن )عامالن( است و باید این دانش 
کسفورد، توانمندسازی  و توانایی ها را با آموزش افزایش داد )Sivayojanathan 2003(. در لغتنامه انگلیسی آ
توانا  و  توانایی،  ارتقای  یعنی  مردم  به  قدرت  اعطای  و  است  بیان شده  مردم  به  قدرت  اعطای  معنای  به 
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ساختن آنان جهت انجام، عمل و اقدام )تحقق شعارهای برنامه اقتصاد مقاومتی(. در مقاله حاضر، منظور 
تا  کمک می شود  کشاورزان  فرایند به  این  کشاورزان است و در  فرایند قدرت بخشیدن به  توانمندسازی،  از 
بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند. توانمندسازی در این معنی به بسیج انگیزه های درونی 
کشاورزان منجر می شود، تا توسعه کشاورزی را شتاب بیشتری ببخشند. توسعه کشاورزی نیز همانند خود واژه 
کشاورزی، فرایند پویا و پایدار برای افزایش  »توسعه« درگذر زمان دچار تحویل بنیادین شده است. توسعه 
کشاورزی امروزه  کشاورزان است. توسعه بخش  کشاورزی و تغییرات بهینه در جهت بهبود زندگی  محصوالت 
کافی نسبت به منابع انسانی شاغل در این بخش و توجه بیش ازپیش  گاهی، درک و شناخت  مستلزم ارتقای آ

کشاورزی است. به نیازهای این قشر در توسعه ی روزافزون منابع انسانی در دستیابی به اهداف توسعه 

که هدف از  کشاورزی درگرفته  گفت وگوی فراوانی در مورد شیوه ی مدیریت توسعه  در سال های اخیر بحث و 
گروهی و فردی است. امروزه اصل توانمندسازی در این مسیر قرارگرفته  آن ها، ارتقا و به کار گیری فعالیت های 
گروهی، استقالل و  کار، مداخله  کشاورزی بایستی بستر مشارکت نیروی  که در فرایند مدیریت توسعه  است 
کشاورزان  گروهی به صورت خود مدیریتی فراهم شود، زیرا مشارکت سازنده درگرو توانمندسازی  کار  توسعه ی 

.) Brief & Motowidlo 1998( است

بیان مسئله )چارچوب نظریه ای(
اقلیم  و دامپروری دارد؛  کشاورزی  فراوانی درزمینٔه  استعدادهای  و  قابلیت ها  اهر  اینکه شهرستان  به  با توجه 
و  باغی  و  زراعی  محصوالت  تنوع  کافی،  آب  منابع  فراوان،  و  ماهر  انسانی  نیروی  حاصلخیز،  ک  خا مناسب، 
کند . ایجاد  کشاورزی بهتر عمل  سایر عوامل این شهرستان می تواند در عرصه تولید مواد غذایی و محصوالت 
کشاورزی در سطح شهرستان می تواند  گسترش و بهره گیری از پتانسیل های بالقوه بخش  زمینه های الزم برای 
عالوه برافزایش تولیدات کشاورزی شهرستان، بیش ازپیش به توسعه استانی و ملی نیز یاری رساند که بهره گیری 

مناسب از پتانسیل های بالقوه بخش کشاورزی تا حدود زیادی مستلزم توانمندسازی کشاورزان است.

ح پهنه بندی )در راستای تحقق  از اجرای طر از توانمندسازی بهره برداران پهنه شماره 2 و 4 پس  شمه ای 
اهداف شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل(:

1- افزایش 33 درصدی توزیع بذر اصالح شده در سال زراعی 96-95 در مقایسه با سال زراعی 95-94 )نمودار 1(

کشت زعفران الگویی برای اولین بار در سطح پهنه از طریق آموزش چهره به چهره بهره بردار  2- مکان یابی و 
کشت و آبیاری اولیه و نهایتًا ایجاد شغل و  کلیه مراحل آماده سازی زمین، تهیه پیازچه،  و نظارت بر اجرای 

درآمد جدید برای بهره بردار )تصویر 3(

که یکی از مهم ترین معضل و عامل محدودکننده تولید سیب در  کنترل بیماری لکه سیاه سیب در پهنه   -3
موضوعی  کارشناسان  با  تعامل  و  علمی  یافته های  آخرین  مطابق  ترویجی  آموزش های  روش  با  بود  منطقه 
کید بر اصالح آب مورداستفاده در سمپاشی از طریق محلول ام پرو  کید بر کنترل تلفیقی بیماری و تأ شهرستان، تأ
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کیفیت عالی و بازارپسند و حتی سایر محلول پاشی ها ازجمله فروت ست و نیل به عملکرد 60 تن در هکتار سیب با

کشاورزی به ویژه محصوالت  کاهش ضایعات و افزایش درآمد محصوالت  4- توانمندسازی بهره برداران به 
کلسیم در باغات سیب و آموزش سورتینگ  کلرید  کنترل بیماری های شایع و محلول پاشی  کید بر  باغبانی با تأ

و بسته بندی مناسب )تصویر 1(

5- عملیات اصالح نژاد دام به روش تلقیح مصنوعی برای اولین بار در برخی روستاهای عشایر نشین پهنه

کن دامی و نظارت فنی بر اجرای عملیات مذکور باهدف  6- ترغیب بهره برداران به  بهسازی و نوسازی اما
کاهش بار میکربی شیر

7- برگزاری دوره های آموزشی- مهارتی هرس و تغذیه باغات و هم چنین آموزش چهره به چهره به منظور 
کیفی محصوالت  کمی و  توانمند نمودن بهره برداران جهت انجام عملیات صحیح  باغبانی و افزایش عملکرد 

سردرختی )تصویر 4(

گرم آبی برای اولین بار در سطح پهنه  8- توانمندسازی بهره برداران پهنه جهت رهاسازی و پرورش ماهیان 
و دهستان با شناسایی پتانسیل های پهنه و ایجاد انگیزه به بهره برداران و ثبت نام متقاضیان دریافت بچه 

ماهی و هماهنگی با عاملین توزیع 

9- ترویج اصالح سیستم های آبیاری و ترغیب بهره برداران به مشارکت در اجرای 17/5 هکتار آبیاری قطره ای 
کلیه دارندگان چاه های مجاز آب و اجرا با استفاده از تسهیالت  و آبیاری تیپ در سطح پهنه از طریق تماس با 

بانکی و خود اجرایی  

کیلوگرم در هکتار  کاشت به میزان 40  کار و صرفه جویی در میزان بذر مصرفی مرحله  کالیبراسیون عمیق   -10
)تصویر 2(

نتیجه گیری و پیشنهادات
که درواقع درون مایه های فضایی هر  کافی و ...(  کشاورزی، منابع آب  ک  وجود پتانسیل محیطی )کیفیت خا
کشاورزی دارند،  منطقه قلمداد می شوند، فعالیت در عرصه فضا را آسان می سازند و نقش اساسی در توسعه 
اما بهره گیری مناسب از پتانسیل محیطی مستلزم نیروی انسانی توانمند )کارشناس مروج توانمند و بهره بردار 

ح پهنه بندی میسر می گردد. که در اجرای نظام نوین ترویج و اجرای طر کشاورزی توانمند( است 

تشکل ها و تعاونی های تولیدی، از قبیل تشکل های مکانیزاسیون، می توانند نقش مهمی در فرایند توسعه 
که این موفقیت را  که سازه ها و عواملی  کشاورزی داشته باشند. موفقیت این تشکل زمانی تضمین می گردد 
تحت تأثیر قرار می دهند شناسایی شوند. شناخت این سازه ها و به ثمر نشستن آن ها مستلزم حضور همه جانبه 
که  کرمی، 1385(. وانسون بر این عقیده است  کارشناس مروج توانمند در مناطق روستایی است )آزادی و 
زمانی که کشاورزان در تمام مراحل یک برنامه از طراحی تا اجرا مشارکت کنند، بهترین نتیجه حاصل می گردد. 
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گروه ها و اجتماع ها در  کشاورزی نیاز به اقدام هماهنگ و مشترک  به عبارت دیگر برای حرکت به سمت توسعه 
کشاورزی امکان پذیر  کار از طریق فرایند توانمندسازی منابع انسانی شاغل در بخش  سطح محلی است و این 
ح پهنه بندی امکان پذیر  است )Zinnah 2002(. و برای نیل به این هدف در شرایط فعلی فقط با اجرای طر

کشاورزی یک روستا وجود ندارد.      ح هر مروج  کافی برای اجرای طر می باشد با توجه به این که منابع 

کشاورزان می انجامد و ارتقای  کارشناسان پهنه بندی در مناطق روستایی، در عمل به توانمندسازی  حضور 
کشاورزان در فرایند تولید، بازاریابی، تأمین اعتبار و تهیه نهاده های  کشاورزان هم سبب می شود تا  توانمندی 

کشاورزی شتاب بیشتری ببخشند. کنند و به توسعه  تولید موفق عمل 

توانمندسازی، مانع  ح های ظرفیت سازی و  راهبرد در طر گاهی و  آ که نبود دانش،  مطالعات نشان می دهد 
کنشگران در عرصه توسعه  کشاورزی است و از این منظر ظرفیت سازی و توانمندسازی برای فعالیت  توسعه 
کشاورزی را به ارمغان بیاورد.  گذار موفقیت آمیز توسعه  که می تواند  کشاورزی، یک انتخاب راهبردی است 
کشاورزی پایدار و توسعه گراست.  کشاورزی و  درواقع فرجام ظرفیت سازی و توانمندسازی، رسیدن به توسعه 
کشاورزی  کارکنان درگیر در بخش  کشاورزان و  هزینه توانمندسازی در مناطق روستایی در آموزش شایسته 

 .)Carl 2007( نهفته است

مهارت ها،  فعالیت ها،  انجام  نحوه  در  و  عواطف  و  نگرش ها  دانسته ها،  در  تغییر  ایجاد  با  توانمندسازی، 
که  این است  بر  کشاورزی منجر خواهد شد. فرض  کشاورزان، به توسعه  ارزش ها و درک و فهم  و  تغییرات 
کمبود درآمد نیست بلکه عدم قدرت، اعتماد، خودباوری و پذیرش اجتماعی  از  فقر روستاییان فقط ناشی 

.)Srinvas 2007( روستاییان از عوامل تشدید کننده فقر در مناطق روستایی به شمار می آید

کشاورزان  که توانمندسازی عالوه بر این که انگیزش و رضایت شغلی را برای  یافته های تجربی نشان می دهد 
کار  از عهده  کشاورزان در سایه دانش به خوبی  نیز منجر می شود.  ارتقای دانش آن ها  ارمغان می آورد، به  به 
که  کسب می کنند. تجربیات جهانی نشام می دهد  وظایفشان برمی آیند و به دنبال آن اعتمادبه نفس بیشتری 
عدم توانمندسازی و نبود زیرساخت های سیاسی و اجتماعی مناسب در مناطق روستایی از موانع عمده تحقق 
کشاورزان توانمند در مواجهه با  گیگز دریافت   .)2005 Wang( کشاورزی محسوب می شود مشارکت و توسعه 
ج می دهند.  مشکالت بهتر عمل می کنند و تالش و مقاومت بیشتری از خود برای مبارزه با اوضاع دشوار به خر
کشاورزان منجر می شود تا اشتغال زایی، امنیت غذایی، بهداشت،  که توانمندسازی  میگر بر این عقیده است 
 .)2004 Megar( از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی محقق شود اشتغال، حفاظت 
کاهش فقر در مناطق روستایی محسوب می شود )Forrester 2005(. به  به زعم فورستر، توانمندسازی از موانع 
کشاورزی از عدم توانمندسازی ناشی می شود و در صورت توانمندشان  باور اوانس بروز اختالل درروند توسعه 
کنشی مناسب و معقول از خودشان  کشاورزان، هریک از آن ها، بدون هیچ ایراد و نقصی در مقابل محرک ها وا
کشاورزان مستلزم هزینه  که فرایند توانمندسازی  می دهند ))Evans 2003. به زعم مایکل لوبوف، درست است 
  .)lopez 2006( گر در این میان هزینه نادانی و جهل در نظر گرفته شود، نقاط تاریک برطرف می گردد باالست ولی ا
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ع می توان گفت توانمندسازی به دالیلی که در پی می آید، ضرورتی برای دستیابی به توسعه کشاورزی  درمجمو
قلمداد می شود:

توانمند شدن،  با  و محرومیت مساعدت می کند.کشاورزان  فقر  از  فرد  به رهایی  توانمندسازی  فقرزدایی:   .1
سرمایه گذاری  و  بیشتر  مصرف  سرمایه،  انباشت  درآمد،  ایجاد  آن  به تبع  و  اشتغال  ایجاد  کارآفرینی،  زمینه 
کارشان قرار می دهند و عالوه بر تأمین نیازهای اساسی، زمینه پیشرفت در ابعاد اجتماعی،  بیشتر را سرلوحه 
سیاسی را برای خودشان مهیا می کنند و راه های دستیابی به توسعه و پیشرفت را برای خود هموار می سازند. 
کمبود درآمد نیست، بلکه قدرت، اعتماد، خودباوری و پذیرش  گشته است فقر فقط مربوط به  امروزه آشکار 

کل خودشکوفایی در حل معضل فقر روستاییان بس پراهمیت است. اجتماعی و در 

2. توانمندسازی به کارآفرینی ختم می شود: بر این اساس روستاییان نیروی کار و منابعی هستند که می توانند 
کشاورزان بهتر و  گرفته شوند. در این رهیافت، روستاییان برای تبدیل شدن به  کار  در توسعه اقتصادی به 
کشاورزی همراه خود خواهد بود، نیاز به خدمات  که با افزایش تولید و توسعه  کار آیی و بهره وری شان  ارتقای 
که از طریق پهنه بندی قابل اجراست. در اینجا نگاه اقتصادی  ترویجی و دانش توانمندسازی خاص دارند 
کار آیی، افزایش تولید و سرعت بخشی به رشد اقتصادی با استفاده از  ح است و هدف درواقع رسیدن به  مطر

منابع انسانی غال با ارزان قیمت روستاست.

3. توانمندسازی به رفاه روستاییان منجر می شود     ، زیرا مشکل اصلی روستاییان عدم خود اتکایی و وابستگی 
اقتصادی آنان است. ریشه فقر و ناتوانی روستاییان در عدم تحقق نقش تولیدکنندگی آن ها در مشاغل  به ویژه 
که روستاییان به فرصت های  کشاورزی است. در واقع، عدالت زمانی در مناطق روستایی محقق می شود  در 
کنند و این عمل ظهور  کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسترسی پیدا  مساوی در 

عدالت اجتماعی را مهیا می سازد. 

روستاییان  نگرش  این  در  زیرا  می  انجامد،  روستایی  مناطق  در  عدالت  برقراری  به  توانمندسازی   .4
مشارکت کنندگان فعال قلمداد می شوند و مشارکت آنان مترادف با عدالت در نظر گرفته می شود. با این رویکرد، 
افزایش فرصت های شغلی و تولید درآمد از طریق دسترسی روستاییان به منابع تولید به توانمندسازی آنان 
کمک می کند و هم به رشد اقتصادی  کاهش فقر در مناطق روستایی  منتهی می شود. نتایج این امر هم به 

کشور شتاب بیشتری می بخشد.

اقتصادی  آسیب پذیری  زیرا  می کند،  کمک  روستایی  مناطق  در  اقتصادی  توسعه ی  به  توانمندسازی   .5
قلمداد  آنان  بی قدرتی  و  آموخته شده(  درماندگی  و  کتسابی  ا عجز  ) احساس  ناتوانی  اصلی  دلیل  روستاییان 
کسب  و  گاهی ها  آ ارتقای  جامعه،  و  خود  زندگی  از  انتقادی  تحلیل  با  این،روستاییان  بر  افزون  می شود. 
مهارت های الزم برای انتخاب، سازمان دهی، جهت دهی تغییرات اقتصادی و اجتماعی ـ  فرهنگی، خودشان 

.)Brimer, 2003( را توانمند می سازند
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که منطبق با واقعیت های شهرستانی و استانی است و  با توجه به بررسی های به عمل آمده و نتایج حاصله 
که  این نتیجه حاصل می شود  کارشناسان استان واقع شده است درنهایت  تائید  نیز مورد  به صورت تجربی 
کشاورزی و به تبع آن افزایش تولید زراعی و درآمد در جوامع  دانش توانمندسازی از مهم ترین ارکان توسعه 
کثر دولت ها قرارگرفته است  کشاورزی در اولویت برنامه ا که امروزه توسعه  روستایی به شمار می رود و از آنجا
و این خود درگرو توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در این بخش خواهد بود. بنابراین  پیشنهاد می شود 
کارشناسان  برنامه توانمندسازی بهره برداران در راس برنامه ریزی های سازمان  قرارگرفته و جزو اولویت های 
محترم پهنه بندی در برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی- ترویجی، آموزشی- مهارتی، آموزش چهره 
به چهره، دهگردشی، جلسات همیاران کشاورز، بازدیدهای کارشناسی و ...  قرار گیرد تا چرخه تولید در عرصه 
گردش درآمده و شاهد توسعه این بخش و سرافرازی میهن عزیزمان ایران باشیم. کشاورزی  بیش ازپیش به 

کشاورزان )حیدری ساربان، 1392( شکل 1- عوامل مؤثر بر توانمندسازی 
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نقش صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری 
کشاورزی ح پهنه بندی  آذربایجانشرقی در تحقق طر

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و عشایری( )محور: پهنه 

رقیه زرگری

کشاورزی استان کارشناس ارشد جامعه شناسی سازمان جهاد  کارشناس و مشاور امور زنان و 

چکیده
که توانایی ها و قابلیت های بالقوه فراوانی دارند و تحت شرایط        در جامعه امروز ایران، زنان نشان داده اند 
کشور داشته باشند. از آنجایی  مناسب می توانند مشارکت مؤثری در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی 
داشته اند،  اقتصادی  عرصه های  در  فنی  اطالعات  و  دانش  به  بهتری  دسترسی  زنان  اخیر  دهه های  در  که 
گاهی های آنها در این زمینه ها افزایش یافته است. از این رو افزایش و بهبود مشارکت  مشارکت داوطلبانه و آ
زنان در فعالیت های اقتصادی، از عمده ترین اهداف بسیاری از سازمان های دولتی از جمله دفتر مشارکت و 
ح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی  ح هایی چون طر کشاورزی در قالب ارائه طر امور زنان وزارت جهاد 
ح صندوق  ح های فوق، طر از میان طر برد.  نام  را می توان  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  گسترش تشکل های  و 
بعنوان  می تواند،  بموقع  و  مطمئن  اعتباری  منابع  به  روستایی  زنان  سریع  دسترسی  بلحاظ  خرد،  اعتبارات 
کارآفرینی، مشاغل خانگی، اشتغال زایی  پایه ای جهت به تحقق پیوستن پروژه های دیگر از جمله پروژه های 
و دیگر تشکل های اقتصادی زنان تلقی گردد. دراین مقاله سعی برآن است تا ضمن معرفی نقش صندوق های 
به چالش های  آذربایجانشرقی،  استان  مورد عمل سازمان جهادکشاورزی  پهنه های  در  زنان  اعتبارات خرد 

گردد. فراروی زنان در صندوق ها و راهکارهای پیشنهادی نیز اشاره 

کلیدی: پهنه بندی روستاها، زنان روستایی، صندوق اعتبارات خرد واژگان 

مقدمه
کشــاورزی، منابــع روســتایی و خدمــات در مناطــق روســتایی بــه عنــوان      زنــان روســتایی در فعالیت هــای 
کلیــدی دارنــد. زنــان روســتایی بهره ورتریــن زنــان جامعــه هســتند و از جملــه افــرادی  تولیدکننــده نقــش بســیار 
کــه توجــه بــه زنــان روســتائی بــه عنــوان  کــه در مشــاغل تولیــدی اشــتغال دارنــد، بنابرایــن روشــن اســت  هســتند 
یــک بــازوی قدرتمنــد در توســعه روســتایی می توانــد اثــرات بســیار مثبــت و انکارناپذیــری را در ایــن راســتا بهمــراه 
داشــته باشــد. دسترســی زنــان بــه زمیــن کشــاورزی بــه آنها در قائل شــدن این حــق برای خــود و تولید محصوالت 
کشــاورزی بــه منظــور افزایــش بهــره وری زنــان از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.    کشــاورزی و تحقــق اهــداف 
ــردد.  کشــاورزی می گ ــود بهــره وری آنهــا در  ــز موجــب افزایــش و بهب کشــاورزی نی ــارات  ــه اعتب ــان ب دسترســی زن
ــاز،  کشــاورزی موردنی ــه آنهــا در دریافــت تســهیالت جهــت تامیــن نهاده هــای  ــز ب ــان صندوق هــا نی عضویــت زن

کمــک می کنــد.  فــروش محصــوالت و فــرآوری برخــی تولیــدات بمنظــور افزایــش بهــره وری 
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که  است  شده  دیده  مواردی  در  حتی  و  دارند  دخالت  روستا  امور  کلیه  در  مردان  پابه پای  کنون  ا هم  زنان 
ع می توان گفت  ع خدمات توسط زنان در روستاها انجام می گیرد. در مجمو برنامه ریزیهایی در رابطه با ارائه نو
کنون با مدیریت انجام  کنونی از آزادی عمل بهتری برخوردار هستند و امور روستا را ا که زنان در روستاهای 
می دهند نه به مانند گذشته از روی اجبار و وظیفه، دیگر به زن ها بصورت دریافت کنندگان منفعل کمک برای 
که  ارتقای رفاه شان نگریسته نمی شود، بلکه به آنها بصورت ترویج کنندگان پویای دگرگونی های اجتماعی ای 

می توانند زندگی زنان و مردان هر دو را متحول سازند، نگریسته می شود.

ح  ضرورت اجرای طر
   زنان روستایی به عنوان قشر محروم و فراموش شده روستاها با ایجاد صندوق اعتباری با استفاده از پس اندازهای 
ناچیزی که از پس اندازهای اندک، خرجی خانه و یا از درآمدهای جنبی تولیدی مانند فروش فرآورده های دامی، 
کشاورزی، سبزیجات تولیدی و.... به دست می آورند، می توانند در این صندوق ها سرمایه گذاری  محصوالت 
کرده و این مبلغ های ناچیز را به سرمایه صندوق افزوده تا به جای بدون استفاده ماندن، یک جا جمع شود و 
به صورت وام به متقاضیان پرداخت شود. با افزایش سرمایه صندوق و سرمایه گذاری دولت، وام های مصرفی 
تبدیل به وام های تولیدی می شود و به جای افزایش مصرف در جامعه، تولید فزونی خواهد یافت و در نتیجه با 
کسب درآمد به دست آمده از تولید، فقر وام گیرندگان نیز کاهش خواهد یافت. ایجاد چنین صندوقی با مشارکت 
زنان روستایی در روستاها و پرداخت وام بدون وثیقه، سبب می شود تا سرمایه ها از بانک های دولتی به سوی 

این صندوق ها انتقال یابد و بر تعداد اعضای آن افزوده شود.

گیرنده  گیرندگان و مشارکت روستائیان در حضور وام  گیر برای وام  وثیقه نگرفتن و نبود مقررات دست و پا
نظامی  روستا،  یک  در  اعضا  حضور  زیرا  می دهد  کاهش  را  وام ها  اتالف  و  رفتن  هدر  روستا،  در  وثیقه  بدون 
با  صورت  این  غیر  در  زیرا  کند  خودداری  قسط  پرداخت  از  نمی تواند  گیرنده  وام  و  آورده  پدید  خودکنترلی 
که  کاهش ارزش پول در زمانی  با  گر چه تورم همراه  ا اعتراض تمامی صاحبان سرمایه روبه رو خواهد شد. 
گیرنده در هر  سرمایه صندوق ثابت است، سبب کم شدن سرمایه واقعی خواهد شد و با ثابت ماندن تعداد وام 
کاهش  دوره ارزش واقعی وام پایین می آید ولی در این صندوق سرمایه در حال افزایش است بنابراین هم اثر 

گیرندگان و یا ارزش واقعی وام بیفزاید. ارزش پول را خنثی می کند و هم می تواند بر تعداد وام 

که در برخی مواقع شدت می یابد،   با پرداخت وام های مصرفی به زنان روستایی می توان از مشکالت مالی 
در  و  نبوده  اقوام  و  دوستان  اطرافیان،  از  کردن  قرض  به  مجبور  دیگر  خانواده ها  همچنین  کرد.  جلوگیری 
صورت برطرف شدن نیاز، الزم نیست تا وام با بهره باال را بگیرند و تا مدت ها فقیر و بدهکار بمانند. از طرفی، 
کارآفرینی  گسترش تعاونی ها و ایجاد زمینه های  تجمع این سرمایه های اندک راهی است در جهت توسعه و 

و اشتغال زایی برای آنها.
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اهداف
مهم ترین اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد عبارتست از:

1- توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری برای مشارکت جمعی زنان.
2- ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه های آموزشی.
3- تجمیع پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیت های درآمد زا.

کوچک خانگی.  کوچک برای اشتغاالت  کم درآمد از طریق پرداخت وام های  4- افزایش درآمد خانوارهای 

مدیریت صندوق
  دفترامور زنان روستایی و عشایری در سطح وزارت جهادکشاورزی و واحد امور زنان روستایی در سطح سازمان 
جهادکشاورزی استان ها به عنوان متولیان برنامه ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی زنان روستایی، مسئولیت 
زمینه یابی، راه اندازی و ارائه خدمات آموزشی عمومی و تخصصی به اعضا صندوق را عهده دار است. دفتر این 
نقش را یا به طور مستقیم و یا از طریق حمایت از برنامه های سازمان های غیردولتی و گروه های خودیار محلی به 
اجرا می گذارد. نحوه برنامه ریزی می باید به نحوی باشد که جامعه محلی خود اداره صندوق ها را به عهده گیرد.

گذاری  که این صندوق ها ماهیت توسعه ای دارند، مدیریت آن را می توان در دو مرحله راه اندازی و وا از آنجا 
که می توان آن را به وظایفی چون  کرد. راه اندازی شامل مراحل مختلف تشکیل یک صندوق است  تعریف 
ح، عضوگیری، تشکیل جلسات اعتبار-  انتخاب روستای مناسب، ایجاد ارتباط با مردم محلی و توجیه طر
مدیره،  هیئت  انتخاب  درآمدزا،  فعالیت های  برنامه ریزی  برای  نیاز  مورد  اطالعات  جمع آوری  انداز،  پس 
تنظیم دفاتر حسابداری، برنامه ریزی برای ارائه آموزش های عمومی و تخصصی و پرداخت اولین دوره وام 
گذاری هنگامی است که فرایند  دانست این مراحل فرایند برنامه های اعتبار خرد را  تشکیل می دهند. مرحله وا

گرفته و جامعه محلی اداره صندوق ها را به عهده می گیرند. شکل 

)کارکنان  شهرستانی  کارشناس  پروژه(  )مدیر  مجری  عهده  به  صندوق ها  مدیریت  راه اندازی،  مرحله  در   )1
میدانی(، ناظر و با همکاری اعضا صندوق است.

کاهش و یا  که با توجه به شرایط اجتماعی و محیطی می توان آن را  2( مرحله راه اندازی حدود یک سال است 
افزایش داد. دفتر در این مورد می تواند تصمیم بگیرد.

که در این صندوق ها به عهده هیئت مدیره و  گذاری، مدیریت به عهده جامعه محلی است  3( در مرحله وا
گذارده می شود. سرگروه ها 

از  استان ها  و در  زنان روستایی و عشایری  امور  با دفتر  تفاهم نامه  از طریق عقد  امید  کارآفرینی  4( صندوق 
کم بهره را برعهده دارد.  طریق سازمان جهادکشاورزی تامین مالی پروژه و پرداخت تسهیالت 

روند  بر  کارشناس مروج پهنه،  از طریق  استان  کشاورزی  ترویج  زنان مدیریت هماهنگی  امور  کارشناس   )5
ح، تشکیل جلسات ماهانه، عملکرد هیئت مدیره صندوق ها، نحوه هزینه کرد وام های تخصیصی  اجرای طر

در سطح روستاها نظارت مستمر دارد. 
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گیری عضو 
کثر 50 نفر خواهد بود. 1- اعضای هر صندوق حداقل 30 و حدا

2-از هر خانواده تنها یک نفر می تواند عضو صندوق باشد.
کثر 60 سال است. 3- سن اعضا حداقل 15 و حدا

کم درآمد در هر روستا است. 4- اولویت عضویت در صندوق با خانوارهای 
گردد. کشاورزی هزینه  کشاورزی بوده و وام دریافتی در جهت توسعه بخش  5- هریک از اعضا فعال بخش 

نگاهی اجمالی به وضعیت تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان
الف-از ابتدا تا سال 93

که مهمترین آن حمایت از تشکل های زنان روستایی در سطح  با توجه به سیاست های اصولی دفتر امور زنان 
استان ها می باشد، استان آذربایجان شرقی اولین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را در سال 1382در بین 
زنان تسهیل گر روستای اردها از توابع شهرستان سراب تشکیل داد. بدنبال اجرای موفقیت آمیز پروژه صندوق 
سال های  در  ح،  طر از  روستایی  زن  بهره برداران  و  تسهیل گران  استقبال  و  شهرستان  این  در  خرد  اعتبارات 
صندوق های  از  توجهی  قابل  سهم  استان،  این  حاضر  حال  در  بطوریکه  بخشید،  قوت  امر  این  به  بعدی 
از طریق اعتبارات ملی  را به خود اختصاص داده است. این صندوق ها  کشور  اعتبارات خرد زنان روستایی 
گردیده است و در حال حاضر با تشکیل خوشه های  کمک سرمایه از سوی دفتر زنان تشکیل  زنان و با تزریق 
کشاورزی در زمینه های مختلف از جمله صنایع تبدیلی، صنایع دستی، دامداری و تهیه  کاری در زیربخش 
کاشت و بسته بندی محصوالت زراعی و باغی، زنبورداری، پرورش بلدرچین و طیور بومی  فرآورده های لبنی، 

گیاهی فرآوری آن فعالیت می نماید.   و تهیه عرقیجات 

کلی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان آذربایجان شرقی از سال 93-82 جدول 1-  اطالعات 

نام 
 سالکد صندوقنام روستاشهرستان

ع فعالیتتعداد اعضاتاسیس موضو

کشاورزی-صنایع دستی8511068540خاصلراسکو1 فرآوری محصوالت 

قالیبافی-دامداری8711138743چولقشالقیاهر2

قالیبافی –خیاطی-صنایع تبدیلی8911188923خونیقاهر3

قالیبافی8811158823گرنگاهاهر4

صنایع دستی-دامداری8811168832مایان علیاتبریز5

پرورش ماهی بوقلمون8911178832بارانلوتبریز6

صنایع دستی –دامداری8511038524دارانجلفا7

دامداری-زنبورداری8211018235اردهاسراب8

زراعی-باغی8411028439تیلشبستر9

دامداری8811148850شیخ ولیشبستر10
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دامی-زراعی8511048539جوان قلعهعجب شیر11

دامی-زراعی8611078627بوکتعجب شیر12

دامی-صنایع دستی8711108721شیشوانعجب شیر13

دامی-زراعی8711118730محمودآبادعجب شیر14

طیور-بوقلمون8711088731آالجوجهکلیبر15

طیور-زنبورداری8711098736بسطاملوکلیبر16

باغداری-صنایع دستی8511058530آروقملکان17

دامداری-صیفی جات8711128735قلعه جوقملکان18

صنایع تبدیلی9011209035هفت چشمهشبستر19

کشاورزی9011219080زنوزمرند20 صنایع 

گنبداسکو21 کشاورزی8911198915آق  صنایع 

صنایع تبدیلی9211229230شیخ ولیشبستر22

دامداری-صنایع تبدیلی9211239230تیلشبستر23

نخ ریسی-دامداری9311249320امندشبستر24

800 نفرجمع

ح انتخاب زنان تسهیل گرتوسعه روستایی و عشایری پیش شرط ایجاد صندوق زنان اجرای طر

کیست و تسهیل گری چیست؟  تسهیل گر 
تسهیل گری تعاریف متعددی دارد و هرکس بر حسب نگرش و دانش خود آن را به نوعی تعریف نموده است. 
گروهی را آسان  کار  که  کردن می داند و تسهیل گر را فردی می نامد  برای نمونه  هارت تسهیل را به مفهوم آسان 
که نقش تسهیل گر با مربی متفاوت است، به علت اینکه اولی تکیه بر فرآیند  و روان می نماید. او معتقد است 
دارد و دومی بیشتر بر محتوی تکیه می کند. تسهیل گر هدف انتخاب شده توسط گروه را تعقیب می کند و سعی 
گروه را در رسیدن به هدف خود یاری دهد؛ تسهیل گر هیچ هدف از قبل تعیین شده ای  را دنبال  که  می نماید 
نمی نماید. هارت معتقد است که نقش اصلی تسهیل گر، زمینه سازی و کمك به گروه است تا اینکه گروه بتواند 

 .)Hart, 1996(. کند، متمرکز نماید که بناست فعالیت  انرژی خود را روی محور و هدفی 

همه  که  به گونه ای  نمایند.  ایجاد  همه  برای  را  نشاط آور  و  صمیمی  دوستانه،  فضایی  بایستی  تسهیل گران 
کنند. آنها در چنین فضایی عالوه بر شادی و نشاط، شرایط  برای ابراز نظر و مشارکت احساس آرامش و راحتی 
تشویق یکدیگر را نیز فراهم می آورند. تسهیل گر باید فردی آرام و صبور باشد و این احساس آرامش را به جمع 

.)Connolly, 2008( هم تسری دهد

    تسهیل گری یکی از روش های مهم در توسعه مشارکت زنان روستایی است. در فرهنگ لغت تسهیل گری به 
کردن مشکالت با حرکت به سمت جلو است.  کمتر  معنای ساده سازی یا 



216

که طی آن سعی می شود ابزار ابتکار عمل، تصمیم گیری، خالقیت        در حقیقت، تسهیل گری فرآیندی است 
که تابحال به هر علت در حاشیه بوده اند و فرصت مشارکت نداشتند، انتقال یابد و زنان  گروه هایی  به افراد و 
تسهیل گر توسعه روستایی به عنوان داوطلبان محلی، در زمینه سازی برای توسعه فعالیت های زنان روستایی 
و عشایری با مشارکت مردم محلی به منظور بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایفای نقش می کند. وجود 
و  پتانسیل ها  شناسایی  برای  را  الزم  بستر  روستایی  زنان  نمایندگان  عنوان  به  روستاها  در  تسهیل گر  زنان 

ظرفیت های موجود و راه اندازی صندوق های اعتبارات خرد زنان و سایر تشکل ها فراهم می کند.

ح انتخاب زنان تسهیل گر توسعه روستایی و عشایری  به روش PAR در شهرستان های تحت  با اجرای طر
زن  تسهیل گران  و  گردیده  فراهم  زنان  خرد  اعتبارات  صندوق  اندازی  راه  جهت  الزم  بستر  ح،  طر پوشش 
روستایی بعنوان رهبران جامعه محلی و بازوان اجرایی دولت، نقش غیرقابل انکاری را در راستای زمینه یابی، 
گاه سازی افراد جهت تجمیع و پس انداز سرمایه های خرد و  نیازسنجی آموزشی اعضا و ارکان صندوق ها و آ

کارآفرینی ایفا نموده اند.  اندک زنان جهت سپرده گذاری در بانک های عامل صندوق 

ح ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری از سال 84 تا 95  جدول 2- تسهیل گران منتخب شهرستان های تحت پوشش طر

تعداد تسهیل گر جدید 84-93 تعداد تسهیل گر قبلی 94-95 نام شهرستان ردیف 

20 10 اسکو 1 
25 15 آذرشهر 2 
60 5 تبریز 3 
20 55 مراغه 4 
15 85 شبستر 5 
5 13 کلیبر 6 
- 5 خدافرین 7 
5 22 عجب شیر 8 

جمع 

نمودار 3: توزیع زنان تسهیل گر منتخب شهرستان ها از سال 95-84
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ح، شهرستان شبستر بلحاظ تعداد باالی صندوق از تعداد  مالحظه می شود از بین هشت شهرستان محل اجرای طر
بیشتری تسهیل گر نیز برخوردار هست و شهرستان های تبریز و خدافرین از تعداد تسهیل گر کمتری برخوردارند.

کنون ب- توسعه و تقویت صندوق های اعتبارات خرد زنان از سال 93 تا

از  حمایتی  شیوه  صندوق ها،  سرمایه  افزایش  و  تمرکززدایی  هدف  با  روستایی  زنان  امور  دفتر  بعد  سال های  در 
کارآفرینی امید استان ها در راستای  صندوق های اعتبارات خرد زنان را تغییر داده و با انعقاد تفاهم نامه با صندوق 
ارائه تسهیالت کم بهره به اعضای صندوق ها تالش نموده است. در این بین استان آذربایجان شرقی بعنوان استان 
پایلوت در سال 94 از طریق انعقاد قرارداد با صندوق کارآفرینی امید استان نسبت به راه اندازی 35 صندوق اعتبارات 
خرد زنان روستایی و عشایری در شهرستان های تبریز، عجب شیر، مراغه، شبستر، آذرشهر، کلیبر و خداآفرین اقدام 
نمود و در حال حاضر تعداد بیش از 1200 نفر از زنان روستایی و عشایری را تحت پوشش قرارداده است و از طریق 
ایجاد خوشه های شغلی در هریک از صندوق های اعتبارات خرد زنان و نیازسنجی آموزشی، نسبت به برگزاری 
کارگاه های آموزشی تخصصی و شغلی برای اعضا و ارکان اقدام نموده است. هریک  دوره های آموزشی و مهارتی و 
کم بهره صندوق در  کارآفرینی شهرستان ها از تسهیالت  از اعضا از طریق سپرده گذاری در بانک های عامل صندوق 

جهت انجام فعالیت های اشتغال زایی و مشاغل خانگی در زیربخش کشاورزی بهره مند شده اند. 

کارآفرینی امید استان در سال 95-94  جدول 3- لیست صندوق های اعتبارات خرد زنان از محل توافق نامه فی مابین سازمان جهادکشاورزی و صندوق 

نام ردیف 
شهرستان 

تعداد 
صندوق 

تعداد 
عضو 

مبلغ سهم 
 هر فرد

)هزارریال( 

آورده 
ماهیانه 

)هزارریال( 

مبلغ افتتاح 
حساب 

)هزارریال( 

موجودی صندوق 
ع فعالیتهزار ریال  موضو

کشاورزی-شیرینی 114600 96000 500 2500 164 5 آذرشهر 1  فرآوری محصوالت 
جات سنتی و ... 

کشاورزی -خیاطی1084500 133460 1350 2300 133 4 تبریز 2  فرآوری محصوالت 

دامداری-صنایع تبدیلی-زراعی و باغی237960 192300 850 3700 353 8 شبستر 3 

کشاورزی 294530 111600 1400 2500 156 5 مراغه 4  فرآوری محصوالت 

دامی-صنایع تبدیلی و دستی184000 67200 900 800 150 5 عجب شیر 5 

طیور-دامداری-ورنی بافی390837.7 67000 500 2300 168 5 کلیبر 6  

طیور-دامداری-ورنی بافی10872.5 40000 200 400 65 2 خدافرین 7 

کشاورزی-صنایع 80000 25000 200 1000 69 2 اسکو 8  فرآوری محصوالت 
دستی

کل  2397300 732560 5900 15500 1258 36 جمع 

کل سپرده )هزار ریال(  2397300 جمع 

کل سرمایه صندوق ها  جمع 
7647300 )هزارریال( 
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توضیح: روند افزایش سرمایه و راه اندازی تعداد بیشتری از صندوق اعتبارات خرد زنان در سطح روستاهای 
استان و پهنه های تحت پوشش سازمان جهادکشاورزی استان همچنان ادامه دارد.

 

نمودار 4: توزیع تعداد صندوق اعتبارات خرد زنان به تفکیک شهرستان در سال 95-94

مالحظه می شود شهرستان شبستر با تعداد هشت صندوق دارای بیشترین صندوق و شهرستان های خدآفرین 
کم ترین تعداد صندوق برخوردارند. و اسکو با تعداد دو صندوق از 

 

نمودار 5:  توزیع تعداد اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان به تفکیک شهرستان در سال 95-94

کمترین عضو  توضیح اینکه شهرستان شبستر با 353 نفر بیشترین عضو و شهرستان خدافرین با تعداد 65 نفر 
را در صندوق دارد.

کاستی ها و مشکالت صندوق های اعتبارات خرد زنان
— عدم ارتباط صندوق ها با منابع مالی رسمی 

— خطر عدم شفافیت مالی در صندوق های خرد 
— عدم وجود یك ارتباط شبکه ای بین صندوق ها 

کمبود منابع مالی در استمرار نظارت و آموزش صندوق های خرد   —
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که وجود افراد نخبه حضور و مشارکت دیگر اعضا  — وجود نخبه گرایی در صندوق های خرد، به این معنی 
صندوق خرد در فعالیت های اجتماعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 

غ در بعضی از صندوق ها  — عدم پویایی و نرسیدن به بلو
— انتظارات بیش از حد از دولت 

خ بهره در صندوق ها  — عدم وجود یك مکانیزم قابل دفاع نر
— عضویت تعداد بیش از 50 نفر در یك صندوق 

کشاورزی می باشد(  — خطر انحراف از اهداف تعیین شده در صندوق )هدف اشتغال زایی زنان در زیربخش 
—  مشکل حسابداری در صندوق های خرد 

کندگی و تعدد آنها و کمبود نیروی انسانی  — عدم امکان نظارت مستمر بر نحوه فعالیت صندوق ها بجهت پرا
ع بحث زنان در سازمان جهادکشاورزی متخصص موضو

ح ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری  دستاوردها و اثرات اجرای طر
· افزایش اعتماد بنفس و مشارکت زنان در فعالیت های جمعی روستا.   

کمک به افزایش درآمد خانوار.  —  حمایت از اشتغاالت خانگی زنان و 
زیربخش  در  سرمایه گذاری  جهت  در  هدایت  و  عشایری  و  روستایی  زنان  اندک  سرمایه های  تجمیع   —

کشاورزی. 
کشاورزی.  — شناسایی توانمندی ها و پتانسیل های زنان جامعه محلی بمنظور توسعه فعالیت های بخش 

کارسپاری امورات به جامعه محلی.  — تمرکززدایی و عدم وابستگی به دولت با توسعه بخش خصوصی و 
— تشکیل خوشه های شغلی و ارایه آموزش های عمومی و تخصصی به اعضای صندوق های اعتبارات خرد 

زنان روستایی وعشایری. 
مادر-تخصصی  صندوق  به  وابسته  شهرستانی  صندوق های  ایجاد  طریق  از  خودیار  گروه های  تشکیل   —

کشور.  
— افزایش سطح درآمد زنان روستایی 

کمدرآمد به تسهیالت مالی  — افزایش دستیابی زنان و دختران روستایی 
— ایجاد زمینه های الزم برای توسعه مشاغل خانگی 

— تقویت مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
گروهی  — ظرفیت سازی جهت اجرای سایر فعالیت های جمعی و 

کار زنان روستایی  — بهبود شرایط و محیط 
کشاورزی و تولیدی  — پرداخت وام در راستای فعالیت های 

کارآفرینی امید و...  کشاورزی، بانک  ح از جمله بانک  — تقویت فعالیت های بین بخشی از طریق اجرای طر
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منابع و مآخذ
1- دفترامورزنان روستایی وعشایری وزارت جهاد کشاورزی-مجموعه مقاالت همایش صندوق اعتبارات خرد 

زنان روستایی-زمستان 1381-چاپ دوم

کشاورزی-اثربخشی عملکرد وفعالیت های مروجان زن- 2- دفترامورزنان روستایی وعشایری وزارت جهاد 
تابستان 1386-چاپ اول.

3- دفتر ترویج فعالیت های زنان روستایی-دانش امروز وزنان روستایی-1378-چاپ اول

کشاورزی-صندوق  4- روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسه بخش 
کشاورزی)حال وآینده(تهران 1393 های غیر دولتی حمایت از توسه بخش 

زنان روستایی-تابستان  ایجاد تشکل های  5-  دفترامورزنان روستایی وعشایری-رهیافت هاوراهکارهای 
1386-چاپ اول

گر در روستای اردل چهار  گری چیست؟-1386-رهیافت های انتخاب زن تسهیل  کمالی،باقر-تسهیل   -6
محال بختیاری.
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ردیابی نماتد سیست طالیی سیب زمینی در بخش مهربان

Globodera rostochiensis and Globodera pallida

کشاورزی، تحقیقات و مدیریت دانش بنیان( )محور: پهنه 
وحیده سلوکی بناب

گیاهی – نماتولوژی/کارشناس مروج پهنه   کارشناس ارشد رشته بیماری شناسی 
کشاورزی مهربان – شهرستان سراب در مرکز جهاد 

چکیده
محصوالت  به  خسارت  دالر  میلیون  ها  ساالنه  گیاهی  پارازیت  نماتدهای  شده  انجام  برآوردهای  اساس  بر 
ک همراه غده  های سیب  زمینی  که با خا کترین عوامل نماتدی قرنطینه ای  کشاورزی وارد می  نمایند. از خطرنا
 Globodera rostochaensis و   Globodera pallida زمینی  سیب  سیست  نماتدهای  هستند،  انتقال  قابل 
کشور ما قرنطینه بوده  که قبال برای  می  باشند. با توجه به اینکه الودگی به نماتد سیست طالیی سیب  زمینی 
کاری استان به  ع سیب  زمینی  گردید، احتمال انتقال آلودگی به مزار گزارش  در سالهای اخیر از استان همدان 
کشاورزان منطقه از استان همدان وجود دارد. و در نظام پهنه بندی ردیابی آفات  دلیل واردات بذر توسط 
کاری مروجین پهنه در بخش حفظ نباتات می  باشد و لذا  و بیماری های قرنطینه جز مهمی از چک لیست 
که بیشترین حضور را در بازدیدهای میدانی دارند در پهنه  کارشناسان مروج  ع توسط  ضروری است این موضو
ع  گردد. پژوهش حاضر طی سه ماهه دوم سال 94 جهت ردیابی این آفت در مزار تحت پوشش خود رصد 
سیب  زمینی بخش مهربان انجام گرفت که در این تحقیق از 50 مزرعه سیب  زمینی توسط کارشناسان هر پهنه 
و بصورت تصادفی نمونه برداری و مراحل جداسازی و شناسایی آن در مرکز انجام و نماتدهای سیست طالیی 

سیب  زمینی در بین نمونه  ها مشاهده نگردید.

کلیدی: ردیابی، نماتد، قرنطینه، پهنه، مروج واژه های 

مقدمه
از نظر  گیاهان دولپه ای در رژیم غذایی انسان است. در جهان این محصول  از مهمترین  سیب زمینی یکی 
از جایگاه  گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار داشته و در ایران نیز  اهمیت بعد از محصوالتی چون 
ویژه ای در تغذیه مردم برخوردار است. آذربایجان شرقی با بیش از 10 هزار هکتار و بعد از استان های همدان، 
کرده است .یکی از عوامل مهم در  کشوری را در تولید سیب زمینی از آن خود  اردبیل و اصفهان، رتبه چهارم 
کتریایی، ویروسی، ویروئیدی، میکوپالسمایی،  کاهش محصول سیب  زمینی وجود انواع بیماریهای قارچی، با
که با شناخت صحیح این بیماریها  نماتدی و بیماریهای فیزیولوژیکی ناشی از شرایط نامناسب محیطی است 
کرد.نماتد سیست  کارگیری روشهای پیشگیری و مبارزه می توان از خسارت آنها تا حد زیادی جلوگیری  و به 
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محسوب  دنیا  در  زمینی  سیب  محصول  بیماریزای  عامل  خسارتزاترین  و  مخربترین  بعنوان  زمینی   سیب 
که می  تواند تا 100% باعث خسارت شود )Brodie,1984(، بنابراین این بیماری تهدیدی جدی برای  گردد  می 
گذشته در زمینه میزان تولید  کشور و ادامه موفقیت  های حاصله در سالهای  تداوم تولید محصول سیب  زمینی 
گران  بخش کشاورزی می  باشد و در صورت گسترش بیماری به استانهای مختلف مبارزه با آن بسیار مشکل و 

بوده و عالوه بر آلودگیهای زیست محیطی سالیانه میلیونها ریال هزینه صرف مبارزه با آن خواهد   شد. 

کسونومیکی- نماتد های سیست طالیی سیب زمینی متعلق به خانواده Heteroderidea و جنس  وضعیت تا
Globodera می باشد. دو گونه G. pallida ) دارای ماده های بالغ به رنگ سفید( و G. rostochiensis ) دارای 

ماده های بالغ به رنگ زرد طالئی( می باشد.

کرمی شکل و ماده های جوان  شکل شناسی- این نماتد دارای دو شکلی جنسی نر و ماده است. نماتد نر 
کیتینی شده و به رنگ قهوه  که پس از تکامل سخت و  کوتاه بدون مخروط انتهایی  گردنی  کروی با  گرد یا 
ای در می آید) شکل 1(. نماتدهای ماده برای حفاظت از تخم های خود تشکیل سیست میدهد. تخمهای 
کسیت بصورت خفته و ماندگار باقی بماند  کیسه ای سیب زمینی می توانند به مدت 30 سال درون  نماتد 

)نصراصفهانی و همکاران 1382(.

زمینی  سیب  بوِیژه  است  شده  محدود    )Solanaceaeْ( خانواده  به  اصلی  و  اولیه  های  میزبان  ها-  میزبان 
 .)Solanum melongena( و بادنجان )Lycopersicon esculentum( گوجه فرنگی  ))Solanum tuberosum

عالوه بر این علفهای هرز بسیاری به عنوان میزبان این نماتدها شناخته شده اند به عنوان مثال ، تاج ریزی 
تلخ )S.dulcamara( تاج ریزی برگ نقره  ای )S.elaeagnifollum( تاجریزی کرکی   )S.sarracholdes( تاج ریزی 

سیاه )S.nigrum( و تاتوره )Datura starmonium( میزبانهای نماتدهای کیسه  ای سیب زمینی هستند .

کولوژی زیست شناسی و ا
 G.pallida که نسل بعد را بوجود می آورد. تخم  های هر سیست G.pallida حاوی بیش از 500 تخم است 
تفریخ  در  موثر  عوامل  شبیه  بسیار  تخم  ها  تفریخ  در  موثر  عوامل  بمانند.  زنده  می  تواند  متمادی  سال  های 
دارد.   2 سن  الروهای  جابجایی  در  مهمی  اثر  ک  خا رطوبت  میزان  می  باشد.    G.rostochiensis تخم  های 
آلودگی ریشه ضروری است.تفریخ تخم های G.pallida  در دماهای 10 درجه  برای  ک  رطوبت مناسب خا
حالیکه  در  می  کند  پیدا  توسعه  سانتی  گراد  درجه   10-18 دماهای  در  و  می  دهد  خ  ر تر  پایین  یا  سانتی  گراد 

G.rosthochiensis در دماهای بین 25-15 درجه سانتی  گراد فعالیت دارد.

که به محض تفریخ  کننده هستند.  همانند سایر نماتدهای سیستی الروهای سن 2 این نماتدها مرحله آلوده 
تخم از ناحیه پشتی نوک ریشه به میزبان حمله می  کنند. سیگنال  های ویژه ای را جهت ایجاد جایگاه تغذیه 
که این سیگنال  ها ماهیت شیمیایی دارند. سیکل زندگی نماتد 45 روز  کیتیوم دریافت می  کند  و تشکیل سین 
کرده و تبدیل به نماتد بالغ نر یا ماده می  شوند. طول می  کشدکه در این فاصله الروهای سن 2 توسعه پیدا 
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که به سلول  های دایره  که بقا آنها بستگی به عوامل محیطی نظیر مواد غذایی قابل دسترس دارد. الروهایی 
که به سلول  های پروکامبیومی نفوذ می  کنند بیشتر  گیاه نفوذ می  کنند اغلب نرها هستند و آنهایی  محیطیه 
در  تغذیه  جایگاه  به  رسیدن  تا  ریشه  پوست  ناحیه  از  خود  حرکت  با  کننده  آلوده  هستند.الروهای  ماده  ها 

مجاورت یا درون استوانه مرکزی، بافت  های در مسیر حرکت خود را منهدم می  کنند.

توده  بطوریکه  می  رود.  بین  از  و  شده  حل  حدی  تا  آنها  دیواره  و  شده  بزرگ  سلول  ها  آوندی  ناحیه  در 
پروتوپالسمی )Syncytium( از بهم پیوستن سلول  ها تشکیل می  شود.نماتد در یک وضعیت تغذیه نموده و 
ج می  نماید. رشد دیواره سلولی به طرف داخل نشان  محتویات سلولی را از یک طرف توده پروتوپالسمی خار

دهنده حرکت فعال مواد محلول به داخل توده پروتوپالسمی است.

که بین میزبان و  که بوسیله این نماتدها بوجود می  آید نشانگر تطبیق ماهرانه  ای است  تغییر شکل سلولی 
که  اندام اختصاصی می  نماید  را وادار به تشکیل  که انگل میزبان خود  انگل بوجود آمده است بدین معنی 
که دارای تعداد زیادی نماتدهای سیستی باشند  نماتد توسط آن به تغذیه و رشد خود ادامه دهد.ریشه  هایی 
کتری ها ممانعت می  گردد.چون تخم  های زنده  گیاهان از تثبیت ازت بوسیله با گونه  رشد ضعیفی داشته این 
گیاهان حساس جمعیت نماتدهای سیستی  کشت مکرر  ک باقی می  مانند بنابراین با  به مدت طوالنی در خا
به میزان زیادی افزایش می  یابد.زمانیکه شرایط محیطی برای نماتد نامساعد باشد جمعیت نرها باال می رود 

.)MarksϨBrodie,1998( کمتری نسبت به نماتدهای ماده احتیاج دارند چون نماتدهای نر به غذای 

عالیم عمومی 
کم بصورت لکه ای در  اولین عالمت در یک مزرعه آلوده به نماتد سیست سیب زمینی ظهور نقاط با پوشش 
کمبود شدید مواد غذایی  که در این نقاط رشد بسیار ضعیف بوده و و عالیم  قسمت های مختلف مزرعه است 
کم رشد دیده شده  از مزرعه بصورت  را نشان می دهد.)شکل2( در این بیماری , بوته ها در قسمت هایی 
گرمای هوا از نشانه های دیگر این  کم یا زیاد بوته ها بخصوص در زمان  همچنین ضعف , زردی و پژمردگی 
که منجر به خشک شدن برگهای پایینی و مرگ در بوته های آلوده و غده های ریز و غیر طبیعی  بیماری است 

شده و یا اصال غده تشکیل نمی شود. )شکل 3(

عالیم اختصاصی
که  از نماتد سیست سیب زمینی وجود سیست های طالیی رنگ می باشد  مهمترین عالمت بیماری ناشی 
آلوده این بیماری دچار پوسیدگی های شدید  قارچی و  گرفته شده است.ریشه های  از آن  نامگذاری نماتد 

میکروبی می  شوند. 

روش تحقیق
ک و ریشه: 1( جمع آوری نمونه خا

کثر آلودگی های نماتدی عالیم خاصه و بارزی در مزرعه دیده نمی شود بررسی ازمایشگاهی  به دلیل اینکه در ا
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که در جهت  ک جهت اثبات وجود یا عدم وجود آلودگی نماتدهای سیست سیب زمینی الزامی می باشد.  خا
کارشناسان پهنه مربوطه  از 50 مزرعه سیب زمینی بصورت تصادفی و توسط  امر نمونه برداری  تحقق این 
نماتد  به  آلودگی  تعیین  برای  زمینی  سیب  ع  مزار از  برداری  نمونه  زمان  بهترین   .)6 )شکل  گرفت   انجام 
گلدهی می باشد دراین مرحله جمعیت نماتد افزایش یافته و نماتد های ماده و سیست ها  سیست، مرحله 
تولید شده اند.  نمونه برداری در زمان ذکر شده از این جهت دارای اهمیت است که وقت کافی جهت بررسی و 
گرفت. از طرفی در مورد انتخاب ارقام مناسب  ع در اختیار نماتولوژیست قرار خواهد  ارائه اطالعات مورد نیاز زار
یک  تقریبی  مقدار  به  ریشه  و  ک  خا های  نمونه  گرفت.  تصمیم  توان  می  نیز  بعد  سال  جایگزین  گیاه  یا  و 
ع- محل  که دارای برچسبی با ذکر مشخصات از قبیل نام نام خانوادگی زار کیسه های پالستیکی  کیلوگرم در 
کشت قبلی و Utm  مزرعه مورد نظر  کاشت – سابقه  کشت شده – محل تهیه غده جهت  نمونه برداری – رقم 

گردیدند )شکل 7(. بود به مرکز جهت بررسی منتقل 

از تمیز  1( بررسی ریشه های سیب زمینی: ریشه های نمونه برداری شده در همان روز  نمونه برداری پس 
کردن نسبی زیر بینوکلر مورد بررسی قرار داده می  شدند )شکل 8(.

ک با دستگاه فنویک  )Fenwick, 1940(: جهت بهتر جدا شدن سیست ها الزم  2( شستشوی نمونه های خا
ک خشکتر و ریزتر باشد سیست  ها راحت  تر  کامال خشک شده باشند چون هر چه خا ک  که نمونه های خا است 
که روی  جدا می  شوند لذا نمونه های انتقال داده شده به مرکز جهت خشک شدن روی روزنامه پهن میشدند 

ک نوشته میشد )شکل 9 (. روزنامه مشخصات آن نمونه خا

ک را داخل یک الک که سایز درشت دارد ریخته  این دستگاه دارای مخزن و شیر تخلیه است. در ابتدای کار خا
گذاشته شده زیر شیر آب قرار  که روی آن  الک باالی دستگاه قرار داده می شود و بعد دستگاه را به همراه الکی 
ک در این قسمت ته  نشین می  شود و  گل و الی خا ک شسته شود و به داخل مخزن دستگاه بریزد.  داده تا خا
ک دارای سیست باشد آب به همراه سیست سرریز می  شود.  )شکل   گر خا آب به باال می  آید و سرریز می  شود ) ا
کرده و زیر  که داخل الک جلوی دستگاه ریخته شده در پتری های پالستیکی جمع آوری  10(. آب سرریز شده 

گرفتند )شکل 11(. لوپ مورد بررسی قرا 

گیری نتیجه 
ــده و زیــر  نمونــه هــای ریشــه جمــع آوری شــده از 50 مزرعــه  پــس از تمیــز  شــدن نســبی زیــر شــیر آب خــورد ش
کــدام از نمونــه هــا  گرفــت عالیــم و نماتدهــای مــاده جنــس Globodera  روی هیــچ  لــوپ مــورد بررســی قــرار 
ک خشــک بویســله دســتگاه   کــه پــس از  شستشــوی خــا مشــاهده نگردیــد )شــکل 12(.همچنیــن نمونــه هایــی 
فنویــک در پتــری هــای پالســتیکی جمــع آوری شــده بــود زیــر دســتگاه بینوکلــر )لــوپ( بــه طــور دقیــق مــورد 
کــه از بیــن 50 نمونــه تحــت بررســی از چهــار نمونــه نماتدهــای سیســت جداســازی و جهــت  گرفــت  بررســی قــرار 
گردیدنــد.در بررســی مورفولوژیکــی سیســت هــای جداســازی شــده  گلیســیرین خالــص منتقــل  بررســی بیشــتر بــه 
ــات آزمایشــگاهی  ــی بعلــت نبــود امکان سیســتهای جنــس Heterodera  تشــخیص داده شــدند )شــکل 13(. ول
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کنتــرل آن هــا میســر  گونــه و در نتیجــه ارائــه توصیــه هایــی جهــت  بررســی هــای میکروســکوپی و تشــخیص 
کــدام از نمونــه هــا نماتدهــای جنــس Globodera یــا همــان نماتدهــای سیســت  نگردیــد.و همچنیــن در هیــچ 

طالیــی ســیب زمینــی مشــاهده نگردیــد.

پیشنهادات
- به دلیل اهمیتی که این نماتد بر کاهش تولید سیب زمینی دارد، توصیه می شود راههای شناسایی، انتشار، 
اصول پیشگیری و مبارزه با آن در سطح وسیع توسط مروجان پهنه به دلیل تعامل بیشتر و حضور  همه جانبه 

مروجین در روستاها  به اطالع تولیدکنندگان برسد.

کارشناسان  کامل  که  تمامی شهرها و روستاها تحت پوشش و نظارت  - در نظام پهنه بندی با توجه به این 
دقت  با  زمینی  سیب  سیست  نماتد  منجمله  قرنطینه  های  بیماری  و  آفات  رصد  و  ردیابی  دارند  قرار  مروج 
گردد تا به محض مشاهده این عوامل قرنطینه ای با مدیریت به موقع از وارد آمدن خسارت  بیشتری دنبال 

گردد. گزاف پیشگیری  جبران ناپذیر و هزینه های 

کشور ،  کاشت سیب زمینی ،کشاورزان سراسر  - به دلیل جدید بودن نماتد در ایران، توصیه می شود قبل از 
کنند، و نمونه برداری صحیح حتما توسط  نمونه خاك مزرعه شان را برای اطمینان از پاك بودن آن، آزمایش 

گیرد. کارشناسان مربوطه انجام 

- همچنین رعایت موارد زیر در پیشگیری از ابتالی محصول به این بیماری توصیه می شود: 

کشت سیب زمینی بذری حداقل هر سه سال یکبار   §

کارشناسان پهنه گواهی شدة سالم و با نظارت  کاشت غده های   §

کشاورزی ذیصالح کز  گاه ساختن مرا گیاهان در مزرعه، آ کم رشدی  § در صورت مشاهده عالئم 
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کشاورزی پایدار ک ورزی حفاظتی و  اثرات پهنه بندی در خا

کشاورزی حومه شرق( )مطالعه موردی مرکز جهاد 

کشاورزی، استمرار، پویایی و اثرگذاری( )محور: پهنه ی 
سکینه طاهری یخفروزانی

کشاورزی شهرستان اهر کشاورزی حومه شرق -مدیریت جهاد  کارشناس مسئول پهنه مرکز جهاد 

چکیده
ک ورزی حفاظتی به عنوان مجموعه ای از تکنیک ها شامل:  کشاورزی، خا در راستای حصول توسعه پایدار در 
ک، تناوب زراعی، کاربرد کود سبز، کنترل عبور و مرور ماشین های کشاورزی  نگهداری بقایای گیاهی در سطح خا
و استفاده از بستر ها با پشته های عریض مسطح شده که شامل عملیات هایی از کاهش تعداد عبور و مرور وسایل 
ک ورزی اولیه و ثانویه اجرایی کرد. این روش که بیشتر از روش های دیگر  در مزرعه تا پرورش محصول بدون خا
مد نظر قرار گرفته است. در اجرای کشاورزی پایدار جهاد کشاورزی با مشکالت فراوانی روبرو بوده به همین دلیل 
ک و توسعه  با دستورالعمل جامع پهنه بندی و با تالش مروجین پهنه تحول بسیار خوبی در زمینه حفاظت از خا

کز در این زمینه مشاهده نمود.  کشاورزی پایدار به وجود آمده است که نمونه هایش را می توان در عملکرد مرا

ک ورزی حفاظتی  کشاورزی -خا کلید واژه ها: پهنه بندی – توسعه پایدار 

مقدمه
کشاورزی فشرده شده است و به همین  گسترش  افزایش جمعیت و نیازهای روزافزون غذایی مردم منجر به 
گون شده است. محدودیت منابع  گونا ک به عنوان بستر حیاط درگذر زمان دچار تغییرات و تحوالت  دلیل خا
کار و تولید باید  کشاورزان برای ادامه  کشور را به شدت تهدید می کند. بر همین اساس  کشاورزی  ک،  آب وخا
کشاورزی  کشاورزی حفاظتی می باشد.  کنند. یکی از این راهکارها،  راهکارهای علمی و عملی تازه تری را اجرا 
پایداری محصول  و  تولید  افزایش  با هدف  کشاورزی  منابع  و اصالح  برای حفظ  راهکاری مناسب  حفاظتی 
گیاه بنا شده و یکی  ک، آب و  کشاورزی بر پایه حفاظت از خا همراه با حفظ محیط زیست است. این روش 
ک برای اقتصادی  از راه های مؤثر برای برون رفت از بحران خشک سالی، مدیریت آب و جبران مواد آلی خا
افزایش  ک، حفظ رطوبت،  کاهش فشردگی خا کشاورزی؛  این روش  از مزایای دیگر  کشاورزی است.  کردن 
ک و همچنین اصالح آن،  از به هم خوردن ساختمان خا از فرسایش، پیشگیری  ک، جلوگیری  آلی خا مواد 
است.کشاورزی  کزی  خا کرو  ما و  میکرو  جانداران  از  پشتیبانی  و  اچ  پی  تنظیم  آب،  مصرف  کارایی  افزایش 
کانادا،  کشورهایی مانند  که چند دهه است در  کشت است  حفاظتی یک روش جدید نیست بلکه یک شیوه 
گرفت. اما  کشورمان از اوایل دهه 1380 شمسی مورد توجه قرار  کرده و در  آمریکا، آرژانتین و استرالیا رواج پیدا 
ح، هنوز قشر زیادی از جامعه دهقانی ما با آن هیچ آشنایی ندارد  گذشت بیش از یک دهه از اجرای این طر با

کشت در سطح خیلی پایینی قرار دارد. یا آشنایی آن ها با این روش 
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یافته ها و بحث
ک ورزی افزایش تولید و حفظ منابع و پتانسیل های موجود است. ک ورزی: هدف اصلی خا اهداف خا

انواع روش های خاک ورزی: خاک ورزی به روش های مختلفی انجام می شود اما روش های غالب آن عبارت اند از:

ک ورزی اولیه و ثانویه است برای ایجاد بستر مناسب برای رشد بذر  ک ورزی سنتی )CT(: شامل خا  الف: خا
با  زنی  دیسک  قالب  در  ثانوی  ک ورزی  خا و  آهنی  گاو  شخم زنی  قالب  در  اولیه  ک ورزی  خا می شود.  انجام 

ادواتی مانند دیسک، روتیواتور، هرس و ... انجام می گیرد.

حداقل   : شامل  و  است  ک ورزی  خا سیستم های  درزمینهٔ  نوین  روش   :)MT( حفاظتی  ک ورزی  خا ب(: 
که شامل دیسک زنی، چیزل زنی، استفاده ازکولتیواتور و ساب سویلر و همچنین ادوات مدرن  ک ورزی:  خا
ک ورزی )کشت مستقیم(: در این روش هیچ گونه  ک ورزی های مرکب بدون خا ک ورزی حفاظتی مانند خا خا
بقایای  میان  در  کشت مستقیم  ویژه  بذرکارهای  توسط  بذر  و  انجام نمی شود  ک  بر روی خا زراعی  عملیات 

کاشت می شود.  گیاهی سال قبل 

ک ورزی  زمان خا
که انجام آن در  ک ورزی حفاظتی تابستان و بالفاصله بعد از برداشت محصول است چرا مهم ترین زمان خا

کاهش می دهد. زمان مناسب عملیات زراعی و هزینه های ناشی از آن را 

ک ورزی  سازگاری و انتخاب سیستم های خا
سیستم های  که  چرا  کرد  تجویز  مناطق  تمامی  برای  نمی توان  را  ک ورزی  خا از  واحدی  نسخه  شک  بدون 
و  ادوات  موجود،  تناوب  کشت،  ع  نو دارند.  تفاوت  باهم  مختلف  شرایط  به  توجه  با  حفاظتی  ک ورزی  خا
کشاورزی در دسترس، پستی وبلندی های موجود در زمین، شرایط اقلیمی متغیر، میزان بقایای  ماشین های 
انتخاب  در  که  هستند  مهمی  کتورهای  فا ازجمله  ک ورزی  خا شرایط  و  ک ورزی  خا زمان  زمین،  در  موجود 

ک ورزی حفاظتی دخالت دارند. ک ورزی و بخصوص خا روش های خا

ک ورزی حفاظتی مزایای خا
ک *جلوگیری از فرسایش خا

ک و باقی ماندن 30 درصد بقایای گیاهی درروی سطح  *مخلوط نمودن بقایای گیاه به نسبت 70 درصد با خا
ک خا

ک *افزایش مواد آلی خا
ک و ایجاد تخلخل و افزایش نفوذپذیری رطوبت کردن خا *نرم 

ک ورزی  *صرفه جویی در مصرف سوخت در انجام عملیات خا
*راندمان و بهره وری بیشتر

ک ورزی حفاظتی:    معایب خا
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* دشوار شدن مبارزه با علف های  هرز، بیماری ها و آفات
گیاهی روی زمین ک به دلیل حفظ بقایای  گرم شدن خا *کند 

*نیاز به مدیریت سطح باال
ک کود حیوانی با خا *مشکالت اختالط 

*زمان بر بودن رسیدن به عملکرد باال)تا سه سال(

کشاورزی حفاظتی قبل از پهنه بندی در شهرستان اهر مشکالت 
گیاهی: آتش زدن بقایای 

ک شمرد. متأسفانه برای ممانعت از این عمل  که آن را می توان جنایت در حق خا گیاهی  آتش زدن بقایای 
که می تواند بخشی  گیاهی  کنون هیچ اقدام عملی و بازدارنده انجام نشده و هرساله صدها هزار تن بقایای  تا
کستر شده و به آسمان می رود و حاصل آن زمینی سوخته و ترک خورده و  کند خا ک را تأمین  از حاصلخیزی خا
که آتش به عنوان  هزاران میلیارد میکروارگانیسم و حتی حشرات مفید سوخته است. مطالعات نشان می دهد 
یک ابزار سریع و باصرفه برای حذف بقایای کشاورزی مورداستفاده قرار می گیرد. از دیدگاه بسیاری از کشاورزان 
کنترل بیماری های خاص، حشرات  گاهی برای  کاربردی است بلکه  گیاهی نه تنها  عملیات سوزاندن بقایای 

و علف های هرز ضروری هست.

الت برداشت کهنه و فرسوده بودن ماشین آ
که  کلش حاصل از برداشت غالت را به گونه ای بیرون می ریزند  کاه و  کمباین فرسوده همچنان  هنوز هزاران 
منحصرًا برای بسته بندی مناسب اند و به دلیل نداشتن خردکننده و پروانه های پخش کننده پوششی بر روی 

ک پس از برداشت ایجاد نمی کنند. خا

کمبود بودجه و امکانات
افراد جامعه متعلق است،  اما یک سرمایه ملی بوده و به تمام  گرچه در اختیار بهره برداران قرار دارد  ا ک  خا
اختصاص  با  تا  است  کمیت  حا عهده  بر  کن،  ابتدابه سا و  همگانی  وظیفه  آن  نگهداری  و  حفظ  بنابراین 
و  بالعوض  کمک های  و  تسهیالت  پرداخت  ماشین آالت،  تهیه  ترویجی،  و  آموزشی  امکانات  الزم  اعتبارات 

انتقال تکنولوژی را فراهم آورد.

کشاورزی نبود مکانیزاسیون مناسب 
آن ها  و  است  شده  کپی  و  الگوبرداری  خارجی  ماشین های  از  می شوند  ساخته  کشور  در  که  ماشین هایی 
است.  انجام نشده  زمینه  این  در  تحقیقی  هیچ  و  نمی شوند  ساخته  مختلف  مناطق  در  ک  خا متناسب  هم 
حل  ادوات  این  انبوه  تولید  با  کشور  کشاورزی  مشکل  و  نداریم  حفاظتی  کشاورزی  مناسب  مکانیزاسیون 
را می طلبد  ابزار مخصوص خودش  کی  با منطقه دیگر متفاوت است و هر خا ک هر منطقه  نمی شود زیرا خا
ک منطقه موردنظر  ع خا کاملی از نو کشاورز قبل از خرید ابزار مربوط، شناسایی دقیق و  که  بنابراین مهم است 
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ک، به خرید دستگاه های مربوط اقدام  کشاورزان بدون آنالیز خا ک ورزی حفاظتی  گر در خا داشته باشد. و ا
کشاورز با مشکالت ترویجی مواجه خواهیم شد و جبران آن نیاز به هزینه و  کنند در آینده عالوه بر خسارت به 

وقت زیادی خواهد بود و حتی ممکن است با عدم پذیرش روبرو شویم.

کوچک بودن اراضی
خرده مالک ها  برای  و  است  حفاظتی  کشاورزی  راه  سر  بر  بزرگی  مانع  کوچک  زمین های  و  خرده پا  کشاورزی 
ع بزرگ آسان تر و به صرفه تر  کشاورزی در مزار ع  هزینه های ماشین آالت صرفه اقتصادی ندارد. اجرای این نو

کشت دیم متداول تر است. ع شیوه در  است. همچنین این نو

کشت آبی عدم توجه به 
اما نزدیک به 90 درصد  کشت می شود،  ایران به صورت دیم  اراضی زراعی  از  اینکه حدود نیمی  با توجه به 
آبی  کشت  زیاد  فوق العاده  اهمیت  نشان دهنده  امر  این  که  می شود  تأمین  آبی  کشت  از  کشاورزی  تولیدات 
برای تأمین مواد غذایی در ایران است )احسانی و خالدی، 1385( از طرف دیگر شرایط خشک و نیمه خشک 
کشاورزی و  که  ایران با توجه به متوسط بارندگی در سال )حدود یک سوم متوسط جهانی(، سبب شده است 
کشت است ولی  کشاورزی حفاظتی برنامه ای برای هر دو شیوه  کشت آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. 
کمتر توجه شود بهترین اراضی زراعی براثر  گر به این مسئله  این مسئله را بیشتر در اراضی دیم اجرا می کنند. ا

فرسایش و شوری از بین خواهند رفت.

کشت عدم رعایت تناوب 
موجب  که  منطقه  در  نخود  و  عدس  مانند  حبوباتی  پایین  عملکرد  و  برداشت  فراوان  هزینه های  دلیل  به 
کشت غالت اقدام  کشت آن از خود نشان ندهند. و فقط به  کشاورزان به دلیل زیان دهی رغبت به  گردیده تا 

نمایند و متأسفانه در سال های اخیر عدم رعایت تناوب به اوج خود رسیده است.

کشاورزی حومه شرق کشاورزی حفاظتی بعد از پهنه بندی در مرکز جهاد 
در  و  مزرعه  سر  در  مروج  کارشناسان  حضور  و  پهنه بندی  از  پس  ک ورزی  خا عملیات  کردن  نهادینه  جهت 
حومه  کشاورزی  جهاد  مرکز  در  مثال  برای  شد.  آغاز  زمینه  این  در  گسترده ای  فعالیت های  کشاورزان  میان 
ک ورزی حفاظتی به 100 هکتار در سال هم نمی رسید در حال  که در سال های متمادی خا شرق شهرستان اهر 
کشت رسیده است و این رقم با  گندم تحت  حاضر این رقم به بیش از 1500 هکتار یعنی حدود 23% از اراضی 

حمایت های مسئولین مربوط و تالش همکاران در حال افزایش می باشد.
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گیری نتیجه 
که از حیث محیطی نا مخرب،  کشاورزی است  کشاورزی مستلزم ارائه الگویی از  دستیابی به توسعه پایدار 
کشاورزی  باشد.  پذیرش  قابل  اجتماعی  دیدگاه  از  و  آمد  کار  اقتصادی  نظر  از  مناسب،  تکنولوژیکی  ازلحاظ 
ک، جلوگیری از فرسایش در اراضی دیم، از  گیاهی افزایش مقدار مواد آلی خا حفاظتی از طریق حفظ بقایای 
کم  ک و احیای اراضی  کاهش مصرف سوخت، حفظ رطوبت خا کاهش هزینه ها،  بین بردن علف های هرز، 

کشاورزی می شود بازده باعث دستیابی به توسعه پایدار 

پیشنهادات
ک ورزی  1- سرمایه گذاری و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به ماشین آالت خا

ک ورزی مقاومت می کنند. ع خا که بهره برداران آن در پذیرش این نو ع نمایشی در روستاهایی  2- ایجاد مزار

کز، شهرستان  3- برگزاری کالس های آموزشی، ترویجی و آموزشی، حمایتی و بازدیدهایی که در حوزه عمل مرا
گیرد. و حتی استان انجام 

برداشت های  گیاهی،  بقایای  زدن  آتش  و  سوزاندن  از  ممانعت  برای  اجرایی  و  محکم  قوانین  تنظیم   -4
ک و غیره غیراصولی خا

کشت 5- معرفی ارقام جدید حبوبات با عملکرد باال و برداشت آسان برای رعایت تناوب و تغییر الگوی 

منابع و ماخذ
ک)ترجمه(. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. کوچکی، ع.)1375(. مدیریت پایدار خا 1- حق نیا، غ.، و 

انتشارات جهاد  پایدار)ترجمه(.  کشاورزی  کوچکی،ع.، حسینی، م.، و خزراعی، ح.)1376(. نظامهای   -2
دانشگاهی مشهد.

کشاورزی حومه شرق. 1395. 3-نشریه داخلی عملکرد مرکز جهاد 
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کشاورزی گری مروجین  پهنه بندی ، انسجام سازمانی ونقش تسهیل 

کشاورزی شهرستان سراب وروستاهای تابعه( )مطالعه موردی جهاد 

کشاورزی، انسجام سازمانی( )محور: پهنه 

رویا عالی1*، محمدباقر علیانسب2، نگار علی اوغلی3
کشاورزی آغمیون کشاورزی شهرستان سراب-مرکز جهاد  1-مروج جهاد 

کشاورزی آغمیون شهرستان سراب 2-مسئول مرکز جهاد 
3-کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان سراب

چکیده
انسجام سازمانی به عنوان یکی از مهم  ترین عوامل موفقیت سازوکارهای سازمانی در دستیابی به مطلوبیت  های 
کشاورزی در انسجام  اساسی سازمان شناخته می  شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر نقش تسهیل  گری مروجین 
ح پهنه  بندی است. فرضیه  درون و بیرون سازمان و در نتیجه انسجام سازمانی در جهت رسیدن به اهداف طر
تحقیق شامل 3 فرضیه اصلی و10 فرضیه فرعی است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری 
کشاورزی روستاهای تابعه شهرستان )552 نفر(  کشاورزی )75 نفر و شورای همیاران  کارشناسان جهاد  شامل 
می  باشد .از بین آنها به روش تصادفی طبقه  ای )تعداد239نفر( به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. ابزار 
اندازه  گیری مورد استفاده 2 پرسشنامه محقق ساخته، بصورت بسته و در مقیاس پنج درجه  ای طیف لیکرت 
کرونباخ بررسی شده است. با توجه به تحلیل داده  ها 12  که پایایی آن با استفاده از آلفای  طراحی شده است، 

ح پهنه بندی مورذ تایید قرار نگرفت. فرضیه  های تائید، فرضیه تصمیم گیری متمرکز بر طر

کشاورزی کلید واژگان: انسجام سازمانی، پهنه بندی، مروجین 

مقدمه و بیا ن مسئله 
کیفیت مشارکت در میان واحدها برای رسیدن به وحدت تالش اشاره دارد..انسجام ابزاری است  انسجام به 
کند. می  جستجو  سازمانی  وظایف  دادن  انجام  منظور  به  را  وظایف  و  افراد  هماهنگی  ارگانی  هر  آن  با  که 
گروهی ادغام می شود.ریسک های فردی  که با آن استراتژی های فردی با استراتژی  انسجام فرایندی است 
گردد . )فروغی اصل،  گروهی هماهنگ می  گروهی تبدیل می شود،اهداف فردی با اهداف  به ریسک های 
کنند که می تواند  1381(محققان انسجام را به معنای احساس مسئولیت مشترك اعضای سازمان تعریف می 
گردد)ترک زاده وعبد شریفی،1394(.انسجام سازمانی: فستینگر، انسجام سازمانی   منجر به تحقق اهداف 
انسجام نوعی هماهنگی  گروه نگه دارد. واژه  را در  افراد  نیروهایی می داندکه سعی دارد  از  را مجموعه ای 
کاربرد دارد . این  همراه با نظم به ذهن متبادر میکند و در فارسی به معنای یگانه شدن، یکتایی و یگانگی 
گاهی  که از اراده وآ گروه است  واژه به لحاظ مفهومی بیانگر احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند 
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برخوردار باشند )نظری، 1390( انسجام به معنای یکپارچگی، وحدت و پیوستگی افراد،گروهها و واحدها در 
سازمان جهت پیوستن به همدیگر برای تحقق اهداف مشترك است.انسجام می تواند باعث افزایش تالش 
که یکی ازپیامدهای آن، رشد  های افراد جهت بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی شود. به نظر میرسد 
برای  ابزاری  توان  را می  ) مرزوقی،95(انسجام سازمانی  باشد  نوآورانه  رفتارهای  بروز  افراد در جهت  انگیزه 
افزایش  به  منجر  ،1387(که  زاده  )ترک  دانست  سازمانی  تغییرات  برابر  در  آمادگی  برای  سازمان  تواناسازی 
بهره وری و تحقق مطلوبیتهای سازمان و در نتیجه استمرار حیات و موفقیت سازمان خواهد شد )نکویی 
که به دنبال موفقیت هستند  که سازمانهایی  مقدم و همکاران1391،ْ(در واقع این اصل پذیرفته شده است 
باید بتوانند ار تباطات و سازوکارهای انسجام را رشد دهند )ترک زاده وعبد شریفی،1394(بدیهی است درجه 
اقتصادی،  مختلف  جوانب  در  گروهی  های  فعالیت  در  موفقیت  میزان  کنندهی  تعیین  انسجام  میزان  و 
اجتماعی، فرهنگی و سازمانی می باشد )همان منبع(ایجاد انسجام در اغلب سازمان ها دشوار و یک چالش 
پایدار دست  پیشرفت  و  رشد  به  تنها  آید،نه  فایق  این چالش  بر  بتواند  گر سازمانی  رود.ا به شمار می  اصلی 
گام  خواهد یافت، بلکه می تواند عملکرد خود را به طور مستمر بهبود بخشد و در جهت پاسخگویی به محیط 
که وجود انسجام سازمانی  نشان دهنده توانایی یک سازمان در برنامه ریزی  بردارد. ) مرزوقی،95(از آنجایی 
که با استفاده از سازوکارهای ایجاد و تداوم ،انسجام  و شروع تغییر می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت 
ح پهنه بندی با  کشاورزی بر اساس طر سازمانی زمینه ی الزم بر طراحی مجدد ساختار سازمانی نظام ترویج 
که در دستور برنامه هایی اجرائی سازمان جهاد  کید بر نظام نوین ترویج ودر راستای استقرار و تثبیت آن  تا

کند. گرفته است فراهم  کشاورزی قرار 

کشاورزی نظام نوین ترویج و به منظور اجرای   بنا به دستورالعمل جامع پهنه بندی عرصه های تولیدی در 
کیفی منابع انسانی شاغل در بخش  کمی و  مناسب و مطلوب فعالیت های ترویجی و در جهت ارتقاء و توسعه 
کشاورزی دانش بنیان و تقویت رفتار حرفه ای بهره-برداران، ایجاد تعامل  گسترش  کید بر  کشاورزی و با تأ
کارشناس مروج متخصص ، ایجاد حس پاسخگویی در  کشاورز با  کارشناسان و ارتباط هر  کشاورزان و  بین 
کز جهاد کشاورزی،  قبال وظایف سازمانی در محدوده قابل ارزیابی، توزیع عادالنه خدمات ترویجی در حوزه مرا
کشاورزی از عرصه های تولیدی، برنامه ریزی ارایه خدمات ترویجی و مستند  ایجاد بانک اطالعاتی به روز 
کردن اقدامات انجام شده، ونیزجمع آوری و انتقال مسائل و مشکالت روستاهای پهنه عمل هر مروج، تقویت 
کشاورزان پیشرو و سایر مسئوالن  گران و  کشاورزی با مددکاران ترویجی، تسهیل  ارتباط سیستمی مرکز جهاد 
ح شبکه پهنه بندی روستاها است و طبق دستورالعمل ابالغی سازمان جهاد  مدیریت روستایی را از اهداف طر
کید بر ترویج تکثرگرا در جهت حصول نتایج اثر بخش در  ح پهنه بندی و تا کشاورزی استان در خصوص طر
کشاورزی پایدار از یک سو و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در جهت اتخاذ راهکارهای  راستای 
اهداف تشکیل همیاران  از جمله  از سوی دیگر،  روستائیان  و معیشتی  ای  برای حل مشکالت حرفه  عملی 
ج از سازمان به منظور حمایت از بخش  کشاورزی به عنوان عوامل خار کشاورزی روستا است شورای همیاران 
کشاورزی  ح نظام نوین ترویج  کردن طر کنار عملیاتی  کشاورزی پایدار در  کشاورزی و اجرای برنامه های جامع 
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سازمان جهادکشاورزی استان و استفاده از توانمندیهای عوامل اجرائی بخش دولتی و غیر دولتی در روستاها 
کشاورزی  کشاورزی بستر مناسبی را در روستاها برای اجرای برنامه های بخش  تشکیل شد.شورای همیاران 
رهبران  و  اجرائی  عوامل  از  متشکل  مربوطه  نامه  شیوه  برابر  کشاورزی  همیاری  شورای  و  خواهدکرد  فراهم 
محلی جامعه کشاورزی )دهیار، شورای اسالمی، مددکاران ترویجی، کشاورزان پیشرو و...( می باشدبه منظور 
ح نظام نوین  کنار عملیاتی کردن طر حمایت از بخش کشاورزی و اجرای برنامه های جامع کشاورزی پایدار در 
کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و استفاده از توانمندیهای عوامل اجرائی بخش دولتی و غیر  ترویج 
را در روستاها برای اجرای برنامه  کشاورزی بستر مناسبی  دولتی در روستاها اجرا  می شود.شورای همیاران 
کشاورزی فراهم خواهدکرد و ارائه خدمات آموزشی و ترویجی و استخراج نیازهای آموزشی بهره  های بخش 
کشاورزی روستاها جمع بندی و در  برداران روستاها تسهیل خواهد شد و از طرفی مسائل و مشکالت بخش 

کشاورزی روستا موثر خواهد بود.  تسریع حل مشکالت، تصمیمات و پیگیریهای شورای 

از طرفی برای رسیدن به انسجام سازمانی باید بین عوامل داخلی)کارکنان( و عوامل خارجی)شورای همیاران( 
تعامل وجود داشته باشد .

،تعامل  سازمان  بیرون  و  سازمانی  درون  عوامل  ابعاد  با  سازمان  انسجام  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 
کشاورزی به عنوان حلقه ارتباطی بین عوامل درونی و بیرو  گری مروجین  کارکردی بین این ابعاد با تسهیل 

کشاورزی و روستاهای تابعه شهرستان می باشد.  نی  اداره جهاد 

فرضیه اصلی
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1- انسجام درون سازمانی بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 2- انسجام برون سازمانی بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. کشاورزی بر طر 3- انسجام سازمانی از طریق مرجوین 

فرضیه های فرعی
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-1- رضایتمندی بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-2- تفویض اختیارمروجین بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-3- توانمندسازی و توسعه فابلیتهای مروجین بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-4- هماهنگی ترویجی بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-5- هماهنگی بخش اجرای و تحقیقات بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-6- هماهنگی واحدها بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 2-1- انتقال دانش نوین تحقیقاتی و علمی  به مزرعه بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. ح ها مطابق نیاز منطقه بر طر 2-2- مشارکت وتطابق طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 2-3- جلب اعتمادمتقابل شوراها و مروجین بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد گیری متمرکز بر طر 2-4- تصمیم 
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روش تحقیق
انسجام سازمانی به عنوان متغییر مستقل و پهنه بندی به عنوان متغییر وابسته و مروجین به عنوان متغییر 
کنترل شرایط  کلی یك تحقیق توصیفی بوده واز نظر  گرفته شده است .تحقیق حاضر در حالت  واسطه در نظر 
گر،از نظر  کاربردی،از نظر وسعت پهنا پژوهش یك بررسی پیمایشی است.همچنین این تحقیق ازنظر هدف 
که در دوره زمانی آذر 1395   دامنه یك مطالعه خرد و از نظر زمان بررسی در زمان حال بصورت مقطعی است 
تحصیالت  باسطح  کارکنان  شامل  مطالعه  آماری  جامعه  حاضر،  تحقیق  آماری  است.جامعه  گرفته  انجام 
کشاورزان روستاهای تابعه )552نفر(در سال 1395 می باشد. کارشناسی و باال تر)75نفر(و شورای همیاران 

کوکران)239نفر( بدست آوردیم حجم نمونه آماری را با استفاده از فرمول 
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روش نمونه گیری: به دلیل نامتناجس بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.
)12%کارشناس و 88% جامعه شورای همیاران(29  = %12×23           210 =%88×239

صورت  به  ها  پرسشنامه  که  است  ساخته  محقق  پرسشنامه  و2  میدانی  مصاحبه  اطالعات،  آوری  گرد  ابزار 
کشاورزی  اداره جهاد  کارکنان  لیکرت (طراحی شده در بین  رتبه ای 5 درجه ای )طیف  بسته و در مقیاس 
اساتید  تایید  به  است.روایی  شده  کشاورزان(پخش  نمایندگان  عنوان  )به  کشاورزی  همیاران  شورای  و 
گرفت.و با استفاده از نرم افزار  کرونباخ مورد بررسی قرار  داشگاهی رسیدوپایایی پرسشنامه:به وسیله آلفای 

SPSS محاسبه شد 

گردآوری شده از آزمون اسمیرنف  به منظور انتخاب آزمونهای آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده های 
که نتایج نشان دهنده این است سؤاالت  کندگی نمرات د  که پس ازتائید توزیع پرا کولموگروف استفاده شد 

دارای پایایی الزم باالتر از 0/7 هستند. از این رو توصیف متغیرها از نظر علمی معتبر است. 

رگرسیون  همبستگی  ضریب  از  ها  فرضیه  آزمون  برای  نرمال  متغیرهابصورت  ها  داده  وتحلیل  تجزیه  روش 
استفاده شد. ابتدا ما برای اینکه به صورت کلی داده ها را تجزیه و تحلیل کنیم از آمار توصیفی که شامل نمودار 
کردیم سپس برای اینکه بتوانیم به صورت علمی فرضیه هایمان را به  ستونی وجدول توزیع داده ها استفاده 
ع متغیرها( از نرم  که شامل آزمون ضریب همبستگی رگرسیون)با توجه به نو تائید برسانیم از آمار استنباطی 

که آزمون ها در سطح معنی دار 0/05 انجام شده است. افزار SPSS16 استفاده شده است .توجه شود 

یافته ها
فرضیه اصلی اول

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق از  انسجام درون سازمانی بر طر
رگرسیون خطی استفاده شده است.

جدول شماره 1 : نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول

مدل رگرسیون ضرایب غیر استاندارد ضرایب 
استاندارد

T سطح معنی 
داری

B Std. Error Beta

انسجام درون سازمانی 1/428 0/047 0/121 1/705 0/000

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق ، آزمون t نشان دهنده معناداری تاثیر متغیر در 
معادله رگرسیونی است. Beta میزان تأثیر استاندارد شده متغیر بوده و b ضریب رگرسیون استاندارد نشده را نشان 
کمتر از 0/05 می باشد و با توجه به ضریب  که  می دهد. بر اساس سطح معنی داری به دست آمده در تحقیق 
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد.  بتای بدست آمده در جدول .شماره 1 انسجام درون سازمانی 0/121 بر طر
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فرضیه های فرعی 

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-1- رضایتمندی بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-2- تفویض اختیار بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-3- توانمندسازی بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-4- هماهنگی ترویجی بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-5- هماهنگی بخش اجرای و تحقیقات بر طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-6- هماهنگی واحدها بر طر
برای بررسی فرضیه های فرعی 1-1 تا 1-6  تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است.

ضرایب غیر استاندارد ضرایب 
استاندارد T سطح معنی داری

B Std. Error Beta

رضایتمندی 1/592 0/047 0/163 2/084 0/000

تفویض اختیار 1/134 0/048 0/207 2/468 0/000

توانمندسازی 1/056 0/048 0/259 1/976 0/003

هماهنگی ترویجی 1/137 0/046 0/269 4/367 0/000

هماهنگی بخش 
اجرای و تحقیقات 1/239 0/047 0/175 2/730 0/000

هماهنگی واحد ها 1/350 0/048 0/133 6/495 0/008

دهنده  نشان   t آزمون   ، تحقیق   6-1 تا   1-1 فرعی  های  فرضیه  رگرسیون  آزمون  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
ضریب   b و  بوده  متغیر  شده  استاندارد  تأثیر  میزان   Beta است.  رگرسیونی  معادله  در  متغیر  تاثیر  معناداری 
که  تحقیق  در   آمده  دست  به  داری  معنی  سطوح  اساس  بر  دهد.  می  نشان  را  نشده  استاندارد  رگرسیون 
آمده در جدول شماره 2  رضایتمندی )0/163(،  بتای بدست  به ضریب  توجه  با  و  باشد  از 0/05 می  کمتر 
تفویض اختیار )0/207(، توانمندسازی )0/259(، هماهنگی ترویجی )0/269(، هماهنگی بخش اجرای و 

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. تحقیقات )0/175(، و هماهنگی واحدها )0/133( بر طر

فرضیه اصلی دوم

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد.برای بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق از  انسجام برون سازمانی بر طر
رگرسیون خطی استفاده شده است.

جدول شماره 3: نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم

مدل رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

T سطح معنی داری
B Std. Error Beta

انسجام 
برون سازمانی 1/548 0/047 0/169 1/843 0/000
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بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق ، آزمون t نشان دهنده معناداری تاثیر متغیر 
در معادله رگرسیونی است. Beta میزان تأثیر استاندارد شده متغیر بوده و b ضریب رگرسیون استاندارد نشده 
کمتر از 0/05 می باشدو  با توجه به ضریب بتای  که  را نشان می دهد. بر اساس سطح معنی داری تحقیق 

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد.  بدست آمده در جدول شماره 3 انسجام برون سازمانی 0/169 بر طر

فرضیه های فرعی 

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. 1-1- انتقال دانش به مزرعه بر طر
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. ح ها بر طر 2-2- تطابق طر

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد. کشاورزان بر طر 2-3- اعتماد 
ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد گیری متمرکز بر طر 2-4- تصمیم 

برای بررسی فرضیه های فرعی 2-1 تا 2-4 تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است.

ضرایب غیر استاندارد ضرایب 
استاندارد T سطح معنی داری

B Std. Error Beta
انتقال دانش به 

مزرعه 1/972 0/046 0/184 2/671 0/000

ح ها تطابق طر 1/533 0/048 0/101 2/940 0/005
کشاورزان اعتماد  1/812 0/048 0/139 1/577 0/000
گیری  تصمیم 

متمرکز 1/610 0/047 0/145 4/109 0/137

دهنده  نشان   t آزمون   ، تحقیق   4-2 تا   1-2 فرعی  های  فرضیه  رگرسیون  آزمون  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
ضریب   b و  بوده  متغیر  شده  استاندارد  تأثیر  میزان   Beta است.  رگرسیونی  معادله  در  متغیر  تاثیر  معناداری 
رگرسیون استاندارد نشده را نشان می دهد. بر اساس سطوح معنی داری تحقیق در فرضیه های 2-1 و 2-2 
کمتر از 0/05 می باشد و با توجه به ضریب بتای بدست آمده در جدول شماره 4  انتقال دانش به  که  و 3-2 
تاثیر معنی  بندی  ح پهنه  بر  طر کشاورزان )0/139(،  اعتماد  و  ح ها )0/101(،  مزرعه )0/184(، تطابق طر
که بیشتر از 0/05 می باشد،  داری دارد. اما با توجه به سطح معنی داری به دست آمده برای فرضیه 4-2 

ح پهنه بندی ندارد. گیری متمرکز تاثیری بر طر بنابراین، تصمیم 

فرضیه اصلی سوم

ح پهنه بندی تاثیر معنی داری دارد.برای بررسی فرضیه  کشاورزی بر طر انسجام سازمانی از طریق مروجین 
سوم تحقیق از روش تحلیل مسیر استفاده شده است.تحلیل داده های فرضیه اصلی سوم تحقیق نشان داد 
ح پهنه بندی تاثیر می گذارد. این  که انسجام سازمانی با ضریب مسیر 5/19 و سطح معنی داری 0/316 بر طر
در حالی است که انسجام سازمانی از طریق نقش تسهیل کننده گی مروجین کشاورزی در حالت کلی با ضریب 
که مروجین  که بیانگر این است  گذارد  ح پهنه بندی تاثیر می  مسیر 7/06 و سطح معنی داری 0/327 بر طر
ح پهنه بندی را افزایش می دهد. کشاورزی به عنوان نقش میانجی میزان تاثیرگذاری انسجام سازمانی بر طر
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گیری بحث و نتیجه 
ح نویـن ترویـج بـا مشـارکت جوامـع محلـی در فرآینـد  ح پهنـه بنـدی بـه عنـوان بخشـی از طـر در حـال حاضـر طـر
ع  مدیریـت در دسـتور برنامـه هـای اجرائـی سـازمان جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته و مقرر شـده اسـت ایـن دو موضو
گـذاری در تدویـن برنامـه توسـعه کشـاورزی مـد نظـر قـرار گیـرد. هدف  بـه عنـوان محـور برنامـه ریـزی و سیاسـت 
اصلـی پژوهـش حاضـر ،پهنـه بنـدی ، انسـجام سـازمانی ونقـش تسـهیل گری مروجیـن کشـاورزی نتایج حاصل 
ابـزاری بـا شـاخص هـای )رضایتمنـدی و  کـه بعـد انسـجام درون سـازمان بـا مولفـه هـای  کـی از آن اسـت  حا
انگیـزه- تفویـض اختیـار- توانمنـد سـازی وتوسـعه قابلیتهـای مروجین(و مولفـه اجتماعی –عاطفی با شـاخص 
هـای )تعامـل ،انسـجام عملکـرد و هماهنگـی واحدهـا- تعامـل ، و هماهنگـی مرکـز تحقیقـات  بـا مروجیـن –
گـذارد و از طرف دیگربرای بررسـی   هماهنگـی برنامـه هـای ترویجـی ( بـر انسـجام سـازمان تاثیـر معنـی داری می 
کشـاورزان و روسـتاییان با مو لفه های جلب  انسـجام بیرون سـازمان  از شـورای همیاران به عنوان نمایندگان 
کشـاورزان و توانایـی حـل مشـکل-انتقال دانـش جدیدعلمـی و  کشـاورزان بـا فعلیـت رسـاندن نظـرات  اعتمـاد 
ح هـا مطابـق نیـاز منطقـه بر انسـجام سـازمانی تاثیـر دارد ولـی مولفه تصمیم  تحقیقاتـی و مشـارکت و تطابـق طـر
گیـری متمرکـز تاثیـر منفی بر انسـجام بیرون سـازمان دارد.از طرفی مروجین کشـاورزی بـه عنوان نقش میانجی 

ح پهنـه بنـدی را افزایـش مـی دهـد. میـزان تاثیرگـذاری انسـجام سـازمانی بـر طـر

پیشنهادات 
کشاورزی کز جهاد  کردن منابع مالی و تجهیز مرا 1.فراهم 

2.تقویت انسجام در شبکه همکاری درونی و بیرونی 
کارآمد بخش نگر 3.جلوگیری از ساختارهای نا 

4.مشارکت واقعی نه شعاری در برنامه ریزیها
5.تقویت ارتباطات متقابل دستگاههای متعدد
کارشناسان اجرائی 7. وجود اهرم اجرائی دست 

از  جلوگیری  و  شغلی  رضایت  و  پاداش  نظام  تقویت  با  انگیزه  کارکنان،ایجاد  روحیات  و  حاالت  به  8.توجه 
فرسودگی شغلی مروجین

ح  گیر شدن فعاالنه در مشارکت و اجرای طر که باعث در  9.ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به جامعه 
ها می شود.

کنین  ح یا پروژه برای منطقه ،مناسب با فرهنگ مردم،باعث همکاری بیشتر سا 10. مناسب بودن یک طر
گردد. منطقه و محله می 

11.جلب اعتماد کشاورزان از طریق به فعلیت رساندن نظرات شهروندان باعث اعتماد مردم به مدیران شهری 
می شود.

کنان محلی قبل از برنامه ریزی  12.تهیه چارچوب های اصلی برنامه های اجرایی با موافقت سا
13.مساعدت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در جهت فرهنگ سازی ،مخصوصا اطالع رسانی در خصوص 
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ضرورت شرکت داوطلبانه
کشاورزان با استفاده از وسایل ارتباط  مانند پیامک و... 14.برقرای ارتباط دو سویه بیشتر بین مروجین و 

15.انسجام واحد ها ،مشارکت بین مسئولین وواحدا از طریق شفاف سازی قوانین و مقررات
کارگاههای آموزشی برای مدیران جهت شناخت بیشتر وظایف ،اهداف نظارتْ  آشنایی با پدیده  16.برگزاری 
گیری جهت افزایش  کارکنان در تصمیم  تعدی نظارتی،ایجاد مکانیزم های انگیزشی مانند مشارکت بیشتر 

تمایل افراد به تحق اهداف سازمانی و بهبود عملکردکه می تواند انسجام سازمانی را افزایش دهد
کشاورزی گیری از فناوری های نوین همراه با استفاده ازدانش بومی بخش  17. بهره 

تشکر و قدر دانی:از کلیه افرادی که در انجام پژوهش حاضر همکاری نمودندبه ویژه،مدیران محترم وکارکنان 
کشاورزی آغمیون آقای مهندس علیانسب تشکر  کشاورزی شهرستان سراب،مسئول محترم مرکز جهاد  جهاد 

کنم. و قدر دانی می 
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کشاورزی در خالقیت و نوآوری در سازمان   نقش پهنه 
کشاورزی با تکیه بر تحقیق و توسعه جهاد 

کشاورزی، خالقیت و نوآوری( )محور: پهنه 
محمدرضا عالی الله1* و عباس روحبخش خسروشاهی2  

کارشناس ارشد مدیریت دامپروری مرکز جهادکشاورزی ایلخچی، شهرستان اسکو  -1

گیاهپزشکی مرکز جهادکشاورزی ایلخچی، شهرستان اسکو کارشناس   -2

چکیده
واقعی  به معنای  اساس اصول سازمان  بر  که  کشاورزی است  واقعی سازمان جهاد  دارایی  کشاورزی،  پهنه 
کشاورزی، به  کید دارد. در سال های اخیر پهنه  فعالیت می کند و بر یکپارچگی در بخش ها و اصول خود تأ
ع مهم و حیاتی موردبحث در متون سازمانی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر  یک موضو
که سازمان هایی باقدرت دانش پهنه بندی می تواند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های  این باورند 
کشاورزی  کامپیوتر در سازمان جهاد  کشاورزی شکل جدیدی از به کارگیری مشترک  کنند. پهنه  رقابتی حفظ 
توزیع  و  سازمان دهی  انتخاب،  بهره برداران،  شناسایی  در  سازمان  به  است  فرایندی  کشاورزی  پهنه  است. 
به صورت ساختار  و عمومًا  از حافظه سازمان هستند  که بخشی  و تخصصی  اطالعات مهم  تبدیل  و  دانش 
کشاورزی باعث  کشاورزی به صورت پهنه  کمک می کند. این ساختاردهی به  نیافته در سازمان قرار دارند، 
کارا و اثربخش شدن فرایندهای حل مسئله، یادگیری پویا ، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری می شود. 

کید دارد. کشاورزی بر شناسایی بهره برداران به روش سیستماتیک تأ مدیریت پهنه 

برانگیختن خالقیت سازمانی و اختصاص دادن وقت مناسب برای آموزش دادن روش های تفکر خالق به 
کارایی  پرسنل سازمان یک مسئله حیاتی است. برای ایجاد خالقیت و محصوالت جدید، مدیریت باید بین 
نماید.  برقرار  پایدار  تعادل  یک  فنی  ابزارهای  عملکرد  و  هوشمند،  عملیات  تعهد  کشاورزی،  پهنه  مدیریت 
کند تا مشکالت را بهتر پیش بینی نموده و  کمک  یک ترکیب مناسب از منابع هوشمند می تواند به مدیران 
کارایی بیشتر مدیریت دانش یاری رسانند، ضمن آنکه بر دسترسی  تالش های ابتکاری را هدایت نمایند و به 

به اهداف سازمانی تمرکز داشته باشند.

کنار هم، مرتبط باهم و با هارمونی مطلوب  درصورتی که به دو مقوله پهنه بندی کشاورزی و تحقیق و توسعه در 
موردتوجه قرار گیرند، با افزایش خالقیت و نوآوری در سازمان، توان رقابتی دائمی و رو به بهبود مستمر حاصل شده 

و این گونه ارتقاء در سطح بنگاه های اقتصادی توسعه پایدار کشور را به دنبال خواهد داشت.

کشاورزی، تحقیق و توسعه، خالقیت و نوآوری کلیدی: پهنه  کلمات 
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مقدمه 
این  این که  برای  هستند.  مواجه  جهانی  رقابت  با  پیوسته  به طور  جهانی شدن،  روند  ادامه  با  سازمان ها 
و  دانش  باید  کند  حفظ  را  خود  رقابتی  توان  درعین حال  و  باشند  توانمند  رقابتی  ازلحاظ  بتوانند  سازمان ها 

کارکنان خود را یک منبع حیاتی و ضروری بدانند)بیندر و فیش(. مهارت 

امروزه فاصله اصلی و عمیق میان ملت ها، از حیث دانایی و نادانی است و نه دارایی و ناداری.چالش اصلی، 
آن هاست. فرسودگی  انسانی  کیفیت سرمایه  رقابتی ملت ها درگرو  امروزه قدرت  انسانی است.  نیروی  چالش 
کاالها و خدمات تولیدی را به مخاطره می اندازند)مقنی زاده،1381(. در حال حاضر  کیفیت  سرمایه انسانی، 
سازمان ها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانایی نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش 
از هر چیز پهنه سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهم ترین سرمایه سازمان موردتوجه قرارگرفته اند، و مدیریت 
گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه  که می تواند دانایی موجود را  دانایی به عنوان ابزاری 
دهد اهمیت یافته است)صیف و کرمی،1383( از طرفی ثروت ملل بستگی به نیروی انسانی خالق و متفکر دارد 
که در اختیار کشورهاست. محور توسعه کشورها مبتنی بر نیروی انسانی متخصص است. امروزه نوآوری، ابداع و 

خلق محصوالت جدید و به طورکلی اقتصاد مبتنی بر دانایی حرف اول را در دنیا می زند)خبرگزاری مهر،1383(.

کرده  کسب وکار ایجاد  پیدایش عصر دانش به عنوان جزء الزم اقتصاد جهانی تغییرات چشمگیری در محیط 
کنون دانش و تجلی آن در مهارت افراد، بزرگ ترین دارایی در خلق ارزش برای  گفته النک)1997( ا است. به 
کثر شرکت ها، اعم  کسب وکار دیگر محدود به مرزهای ملی نیست، ا سازمان ها به شمار می رود،. چون محیط 
کشور مادر انجام می دهند)بیندر و فیش(. در  ج از  کوچک یا بزرگ، بخش مهمی از فعالیت های خود را خار از 

گردیده است)خیراندیش و افشار نژاد،1383(. کلیدی تبدیل  جامعه فرا صنعتی امروز، دانش به یک منبع 

که در اقتصاد جهانی در شرف وقوع است ساختارهای اقتصادی را دگرگون می کند. در اقتصاد جهانی  تحوالتی 
امروز دانش و به دنبال آن مهارت حیاتی ترین و راهبردی ترین منبع برای تقویت و حفظ مزیت رقابتی به شمار 
کسب وکار هستند. شتاب تحول، خشونت محیط رقابتی،  می روند و از این حیث جزء الزم و ضروری موفقیت 
به عنوان  را  مهارت  حفظ  و  دانش  مدیریت  جملگی  اطالعات،  فناوری  تحوالت  و  خدماتی  صنایع  به  انتقال 
کرده اند. لذا دانش و به دنبال آن مهارت  دارایی های مهم مزیت رقابتی شرکت ها، به یک وظیفه حیاتی تبدیل 
که می خواهند در اقتصاد مبتنی بر اطالعات جهانی  را می توان ارزشمندترین دارایی شرکت هایی به حساب آورد 
ک)1996( با  کوشا باشند. از این لحاظ، پروسا کنند و بنابراین الزم است در مدیریت آن  به طور  مؤثری رقابت 
کید می کند: تنها چیزی که به یک سازمان مزیت رقابتی می دهد) تنها چیزی  ارائه تعریف زیر بر اهمیت دانش تأ
که سازمان می داند و  که سازمان می داند، نحوه استفاده از آن چیزی است  که قابل دوام است( آن چیزی است 

سرعتی است که با آن سازمان می تواند چیزهای جدید را یاد بگیرد)بیندر و فیش(.

که برخورداری  با بررسی و تحلیل پهنه و اهمیت و ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان می توان دریافت 
از دانایی و اطالعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان به یک ضرورت انکارپذیر تبدیل شده است. به خصوص 
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ارزیابی واقع شود، این نتیجه هم حاصل می شود  گر روند تغییر و تحوالت دانایی در جامعه به دقت مورد  ا
که در آن به تدریج فناوری های نیروافزا جای خود را به  که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه ای اطالعاتی است 

فناوری های دانش افزا می دهند)احمدپور داریانی،1381(.

استراتژیک جهت پیشبرد منابع سازمان و  ابزاری  راستا ضرورت توجه به مدیریت پهنه به عنوان  در همین 
کاربرد مدیریت  افزایش عالقه در پژوهش و  کرمی،1383(.  ح است)صیف و  موقعیت در عرصه رقابت مطر
برای  پهنه  مدیریت  اهمیت  افزایش  گواه  خود  نیز  کسب وکار،  در  رقابتی  مزیت  حفظ  و  ایجاد  برای  پهنه 
که این سازمان ها می کوشند در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش نوین با تبدیل شدن به یک  سازمان هاست چرا

سازمان یادگیرنده دوام بیاورند)بیندر و فیش(.

تعریف پهنه
آنچه برای فردی پهنه تلقی می شود، ممکن است برای فرد دیگری اطالعات باشد. صرف نظر از مشکالت 
و  رویه ها  قوانین،  ایده ها،  از  سازمان یافته  ترکیبی  پهنه  دانش  که  است  بدیهی  پهنه،  تعریف  در  موجود 
اطالعات است)خیراندیش و افشار نژاد،1383 به نقل از مارکاس،1990(.دانش پهنه مبتنی بر اطالعاتی است 
که باتجربه، باورها و ارزش های شخصی، همراه با تصمیم و عمل وی، دگرگون و بارور می شود. این اطالعات 
را شخص تعبیر می کند یکسان نیست. دانش پهنه همان صورت ذهنی ایده ها، واقعیت ها، مفاهیم، داده ها 
که مربوط،  کامپیوتر است)بیندر و فیش(.دانش پهنه، اطالعاتی است  و تکنیک های ثبت شده در حافظه 
حقایق،  از  مجموعه ای  داده  می باشد.  داده  و  اطالعات  همان  پهنه  دانش  باشند.  زمینه ای  و  کاربرد  قابل 
 Turban and McLean,2002(معیارها و آمارهاست و اطالعات داده های پردازش شده و سازماندهی شده است
که  ابزارهایی  و  حقایق  از  مجموعه ای  از  پهنه  دانش  است.  کردن  عمل  توانایی  پهنه  دانش  درحالی که   .)
کرده اند، تشکیل شده است)Liebowitz,2001(. در شکل  کسب  متخصصان طی چندین سال تجربه خود 
که برای دانش پهنه بکار برده می شود سرمایه هوشمند  1 این تفاوت نشان داده شده است.عبارت دیگری 
که اندازه گیری سرمایه دانشی یا هوشمند مشکل است، اما  که داللت بر ارزش مالی دانش دارد. هرچند  است 

.)Turban and Mclean,2002(بعضی از سازمان ها در تالش برای اندازه گیری آن هستند

کــه بــر اســاس اصــول بــازار آزاد فعالیــت می کنــد و بــر  درواقــع دانــش پهنــه، دارایــی واقعــی ســازمانی اســت 
کیــد دارد. چــون مدیریــت دانــش بــا ابزارهــای فنــی و ارزش هــای  یکپارچگــی در بخش هــا و اصــول خــود تأ
کــه چگونــه ســازمان های آموزشــی، ســازمان های هوشــمند،  انســانی چندگانــه ســروکار دارد می توانــد نشــان دهــد 
و اصــواٌل مدیریــت ســازمانی می تواننــد فرایندهــای خــود را از طریــق اســتفاده از یــک رهیافــت )دانش مــدار( 
ــرای  ــادر هســتند مبنایــی ب ــای فنــی ق ــانی( و ابزاره ــل هوشــمند)ارزش های انس ــد. عوام مجــددٌا طراحــی نماین
کــه می خواهنــد مدیریــت دانــش پهنــه را نهادینــه ســازند، فراهــم  کارایــی بلندمــدت ســازمانی دســتگاه هایی 
کننــد. مدیریــت دانــش پهنــه به صــورت روزافــزون ســودمندتر می گــردد، زیــرا مدیریــت ارزش، سیســتم های 

هوشــمند و عوامــل هوشــمند را مدنظــر قــرار می دهد)کارنیــرو، 2001(.
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ابزارهای  و  معنوی  سرمایه  باید  سازمان ها  که  گردیده  حاصل  روزافزون  گاهی  آ این  گذشته،  دهه  خالل  در 
سیستم های  و  افراد  اینکه  یعنی  نمایند،  مدیریت  به درستی  دارند  قرار  اطالعات  قلمرو  در  که  را  خود  فنی 
گرفته شوند. بر طبق بعضی از اظهارنظرها)استوارت،1997؛ ویگ، 1997(،  کار  کارا، به  اطالعاتی، به صورت 
امکانات مجموعه  تمام  از  بهره برداری  و  تولید، حفظ،  برای  مدیریت دانش پهنه به عنوان یک متدولوژی 
که هر سازمانی در فعالیت های روزانه خود از آن ها سود می جوید. دیدگاه دیگری وجود  عظیمی از دانش است 
کس، 1997(که مدیریت دانش پهنه را به عنوان مجموعه ای از فرایندها توصیف می کند  دارد)لیبوتیس و ولکا
که از تولید، توزیع، و بهره برداری از دانش پهنه بین عوامل مرتبط هوشمند و ابزارهای فنی، چون تکنولوژی 
به  زیادی  عالقه  سازمان ها،  بعضی  می نمایند.  حمایت  تصمیم گیری،  از  حمایت  سیستم های  و  اطالعات 
به عنوان  دانش  مدیریت  به گزینش  شروع  حتی  و  می دهند  پهنه  دانش  مدیریت  فنون  و  فرایندها  اجرای 

بخشی از استراتژی حرفه خودکرده اند)کارنیرو، 2001(.

کسب، تغییر شکل و  بنابراین، مدیریت دانش پهنه فرایند تسهیل فعالیت های مرتبط بادانش نظیر خلق، 
از فعالیت ها شامل یادگیری،  از آن است. در این راستا، فرایند مدیریت نیز دربرگیرنده محدوده ای  استفاده 
مشارکت و آزمایش در جهت ادغام مجموعه های متنوعی از وظایف و به کارگیری سیستم های اطالعاتی مقتدر 

کسترانت هاست)خیراندیش و افشار نژاد، 1383(. نظیر اینترنت، اینترانت و ا

ماهیت دانش سازمانی
دانش شخصی و دانش سازمانی از همدیگر متمایز هستند اما باوجوداین ، هنوز به هم وابسته اند )خیراندیش 
که دانش سازمانی  و افشار نژاد، 1383( . دانش فردی برای توسعه دانش سازمانی ضروری است ، هرچند 
حاصل جمع ساده ای از دانش های فردی نمی باشد . تعامل بین فناوری ، فنون و انسان برای هر سازمان 
به طورکلی   . نیست  دیگر  سازمان های  توسط  تقلید  یا  دادوستد  قابل  به راحتی  و   . است  منحصربه فرد 
 ، تدوین   ، دستیابی   . هستند  )ضمنی(  پس زمینه  دانش  و  )صریح(  پیش زمینه  دانش  دارای  سازمان ها 
و مستقر بودن دانش پس زمینه  آسان است درحالی که ضمنی  از دانش پیش زمینه  و نسخه برداری  تنظیم 
کیف آن دارد .  کم و  کرده است . این امر بستگی به تاریخچه سازمانی و  نسخه برداری و تقلید از آن را مشکل 
که موسسه ای را برای دستیابی به عملکرد و اجرای بهتر قادر  گرچه ما معتقدیم این دانش پس زمینه نیست  ا
می سازد ، درواقع این ارتباط و هماهنگی بین دانش پیش زمینه و پس زمینه است که قابلیت و کارایی سازمان 

را شکل داده و برتری های آن را باعث می شود )دی بات(.

انواع دانش 
گونی دارد و منحصر به دانش ضمنی و صریح نمی شود . انواع مختلف دانش عبارت اند از : دانش انواع گونا

دانش ضمنی : معمواًل در حوزه یادگیری ذهنی ،شناختی و تجربی قرار دارد . استخراج این دانش از منبع اش 
سخت و مشکل می باشد . 
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ع دانش بیشتر بادانش عینی ، عقالیی و فنی سروکار دارد . به دانش صریح ، دانش فاش  دانش صریح : این نو
شده نیز می گویند زیرا از ذهن فرد یا حافظه سازمان استخراج و به طور واقعی مستند می شود . 

دانش قطعی : این دانش شامل موارد اثبات شده و حقایق می باشد و ماهیت آن ایستاست .

دانش رویه ای : این دانش شامل موارد منطقی و روش هاست و ماهیت آن پویا می باشد . 

دانش تخصصی : این دانش شفاف ، مربوط به زمینه های تخصصی و متمرکز بر موضوعی خاص است و با 
ل استقرایی مرتبط است .  استدال

ل قیاسی مرتبط است . دانش انتزاعی : حوزه این دانش وسیع و مربوط به مسائل عمومی است و با استدال

مدیریت دانش پهنه 
ع مهــم و حیاتــی موردبحــث در متــون تجــاری تبدیل شــده  در ســال های اخیــر مدیریــت دانــش بــه یــک موضــو
کــه ســازمان هایی باقــدرت دانــش می تواننــد برتری هــای  اســت . جوامــع علمــی و تجــاری هــر دو بــر ایــن باورنــد 
کننــد . منابــع نقــد و بررســی و چشــم اندازهای رقابتــی ســازمان ها  بلندمــدت خــود را در عرصه هــای رقابتــی حفــظ 
گــر ســازمانی  نشــان دهنده تأثیــرات ایــن دیــدگاه در عرصه هــای اســتراتژیک ســازمان های تجــاری اســت و ا
به راحتــی نتوانــد شــکل صحیــح دانــش را در جایــگاه مناســب آن تشــخیص دهــد در عرصه هــای رقابتــی بــا 

مشــکل مواجــه خواهــد شــد )کالســت، 1999( . 

تعاریــف مدیریــت دانــش پهنــه بســیار اســت . بــه زبــان ســاده ، مدیریــت دانــش ســازمان دادن بــرای دانســتن 
ک دانــش میــان یــک ســازمان و برجســته  اســت کوششــی هماهنــگ بــرای تصــرف دانــش حیاتــی ســازمان ، اشــترا
کــردن در حافظــه جمعــی ســازمانی بــرای بهبــود تصمیم گیــری ، افزایــش بهــره وری و نــوآوری اســت . مدیریــت 
کارکنــان )ســرمایه انســانی( بــر دارایــی مشــترک ســازمانی )ســرمایه فکــری  کوششــی بــرای تبدیــل دانــش  دانــش 

ســاختاری( اســت )گانــدی، 2004( . 

موفق  مدیران  است.  سازمان  در  کامپیوتر  مشترک  به کارگیری  از  جدیدی  شکل  پهنه  دانش  مدیریت   
نیز  و  نمی شود  انجام  سیستماتیک  به صورت  کار  این  اما  می کنند  استفاده  هوشمند  دارایی های  از  همواره 
از مزایای آن در سازمان مطمئن نیستند . مدیریت دانش پهنه  کثر استفاده  از توزیع دانش برای حدا آن ها 
که به سازمان ها در شناسایی ، انتخاب ، سازمان دهی و توزیع پهنه و تبدیل اطالعات مهم  فرایندی است 
دارند  قرار  سازمان  در  نیافته  ساختار  به صورت  عمومًا  که  هستند  سازمان  حافظه  از  بخشی  که  تخصصی  و 
یادگیری   ، اثربخش شدن فرایندهای حل مسئله  و  کارا  این ساختاردهی به دانش باعث   . کمک می کند   ،
استخراج  و  شناسایی دانش  بر  دانش پهنه  مدیریت  می شود.  تصمیم گیری  و  استراتژیک  برنامه ریزی  و  پویا 
ارزش  ایجاد  فرایند  . مدیریت دانش پهنه   )2002, turban &McLan(کید دارد تأ آن به روشی سیستماتیک 
ج  اهرم دانش هم در داخل سازمان هم در خار از  استفاده  راه  بهترین  و  نامحسوس سازمان  دارایی های  از 
سازمان با مشتریان و سهام داران است . مدیریت دانش جنبه های مختلف از رشته های متعدد مانند رفتار 
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کید آن بر  سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، هوش مصنوعی و فناوری اطالعات را باهم ترکیب می کند . تأ
که چگونه می توان دانش را به بهترین نحو در ایجاد مزایای ارزش افزوده برای سازمان به  این نکته است 
که باعث دسترسی دانش در سرتاسر سازمان می شود . سیستم مدیریت دانش نامیده  گرفت . سیستمی  کار 
کارکنان آنان و به عبارتی سرمایه های  که مهم ترین مزیت رقابتی آنان ،  می شود . مدیران عالی دریافته اند 
باالخره  برای به کارگیری ، حفظ و  آماده سازی آن   ، آوردن دانش  آنان هستند و به دست  مغزی و هوشمند 
. )Liebowitz , 2001( گردد کارمندان می تواند منجر به ایجاد هم افزایی باالیی در سازمان  توزیع آن در میان 

مدیریت دانش پهنه ریشه در مفاهیم سازمان یادگیرنده و حافظه سازمانی دارد وقتی که اعضای یک سازمان 
ک می گذارند ، یاد می گیرند و یاد می دهند ، دانش از شخصی به شخص دیگر منتقل  ایده های خود را به اشترا

 . )2000, Turban &Mckean( می شود

سازمان یادگیرنده 
گذشته دارد . یک سازمان به منظور بهبود  سازمان یادگیرنده اشاره به قابلیت یادگیری سازمان از تجربیات 
و توسعه ابتدا باید توانایی یادگیری را داشته باشد . برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده سه نکته مهم را باید 

موردتوجه قرارداد : 

کردن چشم انداز سازمان و اینکه سازمان یادگیرنده چگونه باید باشد .  1 . هدف : مشخص 
کند و چگونه هدایت شود . کار  که سازمان چگونه باید  کردن این نکته  2 . مدیریت : مشخص 

3 . ارزیابی : اندازه گیری میزان و سطح یادگیری در سازمان است . 
یک سازمان یادگیرنده 5 فعالیت را به خوبی انجام می دهد . این فعالیت ها عبارت اند از: فرایند حل مسئله 
انتقال  از بهترین عملکرد در سازمان و  گذشته، یادگیری  از تجربیات  سیستماتیک، ایجاد تجربه، یادگیری 

. 2002, turban &McLan( (سریع و مؤثر دانش در سازمان

یادگیری سازمانی 
که توانایی بالقوه تأثیرگذاری بر روی رفتار سازمانی  یادگیری سازمانی توسعه دانش جدید و بینش هایی است 
رادارند . فناوری اطالعات در یادگیری سازمانی نقش مهمی را ایفا می کند و مدیریت برای ترویج این یادگیری 
که ماهیت سازمان ها بیشتر به سمت مجازی شدن پیش  از زمانی  باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد . 

. )2000, Turban &Mckean( می رود  ، توسعه روش هایی برای یادگیری سازمانی بیشتر موردنیاز است

ترویج یادگیری از یکدیگر در سازمان یکی از موارد مهم در مدیریت دانش است . بسیاری از سازمان ها پایگاه های 
که در آن نکات آموخته شده توسط افراد نگه داری می شود و افراد می توانند از این  گرفته اند  کار  داده ای را به 
پایگاه ها استفاده کنند . البته سازمان برای به دست آوردن این نکات ، تأیید ، تجزیه وتحلیل و توزیع آن ها میان 

. )2000, Turban &Mckean( افراد سازمان به تناسب نیازهایشان نیاز به زیرساخت های خاصی دارد

توانایی یک سازمان برای یادگیری ، توسعه حافظه سازمانی و توزیع دانش بستگی به فرهنگ آن سازمان 
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کاری سخت و مشکل است ، اما درهرحال یک فرهنگ قوی  دارد . بررسی اثر فرهنگ سازمان بر عملکرد آن 
کارمندان به استفاده از سیستم مدیریت دانش به منظور ترویج  سازمانی نتایج خوبی را به همراه دارد . تشویق 
کسب دانش ممکن است مشکل باشد اما دارا بودن یک فرهنگ سازمانی قوی به حل این مشکل  دانش و 

. ) Turban &Mckean ,2000( کمک می کند

که شامل سیستمی انگیزشی به منظور انگیزش افراد جهت توزیع دانششان شود  ایجاد فرهنگ انتشار دانش 
از موارد مهم در موفقیت اقدامات مدیریت دانش ایجاد چنین فرهنگی است در  ، نیز ضروری است و یکی 
که از مدیریت دانش حمایت  کار ایجاد فرهنگی است  خصوص ایجاد یک سیستم مدیریت دانش 90 درصد 

. )Turban &Mckean ,2000,( کند

اهداف مدیریت دانش پهنه 
گیرد . هدف مدیریت دانش پهنه  مدیریت دانش پهنه تعهد استراتژیك به بهبود اثربخشی سازمان را دربرمی 
به عنوان یك فرایند ، بهبود توانایی سازمان برای اجرای فرایندهای اصلی آن است . 4 هدف عمده سیستم 

 : )Turban &Mckean ,2000( کرد مدیریت دانش پهنه را می توان به صورت زیر بیان 

ایجاد انباره های پهنه
بهبود دسترسی به پهنه

بهبود محیط پهنه 

کردن پهنه به عنوان یك دارایی  مدیریت و اداره 
بین مخازن اطالعات  ایجاد جریانی  با  کت  یادگیرنده و شرا ایجاد یك سازمان   ، هدف مدیریت دانش پهنه  
ایجادشده توسط افراد قسمت های مختلف شرکت ) مالی ، عملکرد ، هوش رقابتی و غیره ( و مرتبط کردن آن ها 
کار می گیرند :  به یکدیگر است . وی معتقد است بیشتر افراد سازمان ها مدیریت دانش پهنه را به دالیل ذیل به 

افزایش همکاری 

بهبود بهره وری 

تشویق و قادر ساختن نوآوری 

غلبه بر اطالعات زیاد و تحویل فقط آنچه موردنیاز است 

تسهیل جریان دانش پهنه مناسب از تأمین کنندگان به دریافت کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا 

خ به کرات  کارمندان و بازداشتن آنان از اختراع دوباره چر تسهیل اشتراك دانش پهنه میان 

کارکنان قبل این که آنان شرکت را ترك نمایند ، اطمینان یافتن از اینکه دانش پهنه  تصرف و ثبت دانش پهنه 
کارمند از بین نمی رود .  باارزش به هنگام ترك 



250

گاهی سازمانی از خألهای دانش پهنه سازمان  افزایش آ

رقیبانشان  کارکردهای  بهترین  و  محصوالت   ، استراتژی ها  از  آنان  گاهی  آ افزایش  با  که  شرکت ها  به  کمك 
سبقت جو باقی بمانند . 

بهبود خدمات مشتری 

به کارگیری سیستم های مدیریت دانش پهنه 
که این مراحل عبارت اند از:  به کارگیری یك متدلوژی مدیریت دانش شامل 7 مرحله است 

شناسایی مسئله : دانش سازمان در سیستم های مجزا یا انباره های دانش یافت می شود  . موانع تکنولوژیکی 
حفظ این دانش فقدان دانش را در سازمان برای فرد روشن می کند . اجزای مختلف دانش باید شناسایی شوند . 

کسب وکار اشاره دارد . کسب وکار به ویژه تغییر چگونگی انجام  آمادگی برای تغییر : این امر به تغییرات الزم به 

که در به کارگیری مدیریت دانش پهنه موفق بوده اند یك تیم مدیریت دانش  کثر سازمان هایی  تشکیل تیم : ا
که این تیم مسئولیت اجرای یك پروژه مقدماتی را بر عهده دارد .  کرده اند  در سطح شرکت ایجاد 

کسی صاحب آن  کجا قرار دارد ، چه  که دانش پهنه چیست ، در  ترسیم دانش پهنه : شناسایی این امر است 
کاربرد سیستم مدیریت  که واضح باشد تکنولوژی مناسب را برای  کسی به آن نیاز دارد ، طرحی  است و چه 

دانش شناسایی می کند . 

این  وظیفه  مشکل  هرگونه  گزارش  و  سیستم  از  استفاده  چگونگی  مدیریت  تعیین   : بازخور  مکانیزم  ایجاد 
مکانیزم است . 

کردن اجزای ساختار سیستم مدیریت دانش پهنه : ساختار اساسی یك سیستم مدیریت دانش باید  مشخص 
کتابچه  ع فرایندها و سیستم های مدیریت بازیابی دانش پهنه ،  شامل انباره  دانش ، توزیع دانش ، مجمو

راهنمای استفاده از دانش و مدیریت مشتریان می باشد . 

باید سیستم مدیریت  مناسب  قالب  در یك  اخذ دانش  و  توزیع  برای   : اطالعاتی موجود  ادغام سیستم های 
ح  مطر اینجا  در  است  ممکن  که  سؤالی   . کرد  ادغام  سازمان  اطالعاتی  سیستم های  دیگر  با  را  پهنه  دانش 
ع سیستم مدیریت دانش برای یك سازمان چه سیستمی است ؟ پاسخ به این  که بهترین نو شود این است 
کسب وکار ، فرهنگ سازمان و میزان نفوذ مدیریت دانش در سازمان دارد . یك سیستم  ع  سؤال بستگی به نو

 :  ) Liebowitz , 2001 ( مدیریت دانش باید قابلیت های زیر را داشته باشد

کارکنان ، مدیران و نیز مشتریان  1.قابل دسترسی در 24 ساعت روز و 7 روز هفته برای همه 
2. قابل دسترسی به زبان های مختلف 

3. راه ورود اطالعات و دانش به انباره پهنه آسان باشد و نیز صحت و اعتبار ورودی ها قابل بررسی باشد . 
کنند و با توجه  که به صورت خودکار اطالعات ورودی را تجزیه وتحلیل  4.دارای عامل های هوشمندی باشد 
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به نیاز افراد سازمان آن ها را به سرعت در اختیار افراد قرار دهند . 
این  از  ایجاد دانش جدید  برای  دانش  کشف  تکنیک ها  به کارگیری  و  پهنه  دانش  نگهداری  و  راه حفظ   .5

پایگاه ها آسان باشد . 
6. دسترسی به سیستم مدیریت دانش پهنه به روشی آسان و قابل انتقال امکان پذیر باشد بدون توجه به 

کجای دنیا قرار دارد . این که شخص در 

خالقیت و نوآوری در سازمان 
در سال های اخیر، تالش های وسیعی به وسیله بسیاری از سازمان ها برای ترغیب افراد خود به خالقیت و نوآوری 
انجام گرفته است. خالقیت و نوآوری الزمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یك سازمـان و جامعه است . 
امروزه ثبات در محیط کار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی که جای 
خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. فرصتی برای استفاده از مهارت های قدیمی نمی گذارد و در 
حقیقت آینده را با تهدیدات و فرصت ها مواجه ساخته است، زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد 
کنند. که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه  کسانی به وجود آورد   که می تواند به نوبه خود فرصتی را برای 
مؤسسات و سازمان های تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، کاالها و خدمات 
ناشناخته ها  بر  با توجه به ماهیتش  نوآوری  یا در جهت بهبود آن بکوشند. خالقیت و  ارائه دهند،  را  جدید 
که البته ممکن است نتایج رضایت بخشی را با توجه به مقادیر  داللت دارد و با خود ریسك را به همراه می آورد 
سرمایه گذاری شده در آن، به وجود نیاورد. باوجوداین، قصور سرمایه گذاری در ایجاد آن ممکن است شرایط 
کامی سازمان منجر شود. ازاین رو محققان و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت  که به نا خاصی را فراهم آورد 

کرده اند ) بیدختی و انوری، 1383 ( . کید  ع تأ توجه به این موضو

تفاوت خالقیت و نوآوری
که دو اصطالح  اما غالب محققان معتقدند  استفاده می شود  مترادف  به طور  نوآوری  با  واژه خالقیت  گرچه  ا
گانه ای هستند )مهر،  که دارای معانی و تعاریف جدا گیرند، چرا نوآوری و خالقیت باید به طور جدا مدنظر قرار 
1969(. خالقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد، درحالی که نوآوری داللت برآوردن چیزی 
جدید به مرحله استفاده دارد. )دیویس، 1969( همچنین )رزنفلد و سروو، 1990( ماهیت خالقیت یا اختراع را 

کردند: انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیك 

در معادله نوآوری فوق، کلمه مفهوم اشاره بر ایده ای است که با توجه به چهارچوب مرجعی آن فرد، دپارتمان، 
که به حقیقت  کلمه اختراع اشاره به هر ایده ای جدید است  سازمان و یا یك دانش انباشته شده جدید است. 

کثر استفاده از یك اختراع داللت دارد. کلمه انتفاع بر به دست آوردن حدا رسیده باشد، 

در مورد نوآوری و تغییر نیز، تفاوت هایی وجود دارد )کتزوکان، 1978(. برای مثال تغییر می تواند به بهبود 
گیرد و تأثیر  رضایت شغلی یك فرد اطالق شود، درحالی که نوآوری نتیجه و تأثیری بیش از یك فرد را دربرمی 
تغییر تکنیك )کنن،  ایجادکننده آن است )الرسن، 1993(. در تحقیق دیگری در مورد  آن، ورای دپارتمان 
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که با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری ایجاد ایده هایی  که تغییر ایجاد هر چیزی است  کرد  1967( بیان 
باشند،  تغییر  یك  منعکس کننده  می توانند  نوآوری ها  تمام  ازاین رو،  است.  جدید  سازمان  برای  که  است 
درحالی که تمام تغییرها، نوآوری نیستند. تغییر نتیجه ای از فرآیند خالقیت و نوآوری است. در این راستا، وبر 
کردند: نظرات بسیاری در  و دستیارانش ارتباط میان خالقیت، نوآوری و تغییر را به شکل شماره یك ترسیم 

که: مورد ماهیت و تفاوت های اساسی این واژه ها ابرازشده، نویسندگانی نیز معتقدند 

- خالقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یك روش منحصربه فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست. 
)رابینز، 1991(

 - خالقیت عبارت است از به کارگیری توانائی های ذهنی برای ایجاد یك فکر یا مفهوم جدید. )رضائیان، 1373(
 - نوآوری فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیات است. )رابینز، 1991(
- نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو ناشی از خالقیت، به عبارت دیگر، در خالقیت 

گون عرضه می شود )رابینز، 1991( .  گونا اطالعات به دست می آید و در نوآوری، آن اطالعات به صورت های 

گرچه در عمل  بر اساس این تعاریف، خالقیت الزمه نوآوری است. تحقق نوجویی وابسته به خالقیت است. ا
نمی توان این دو را از هم متمایز ساخت ولی می توان تصور کرد که خالقیت بستر رشد و پیدایی نوآوری هاست. 
خالقیت پیدایی و تولید یك اندیشه و فکر نو است درحالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. 
از خالقیت تا نوآوری غالبًا راهی طوالنی در پیش است و تا اندیشه ای نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید 
درآید زمانی طوالنی می گذرد و تالش ها و کوشش های بسیار به عمل می آید. گاهی ایده و اندیشه ای نو از ذهن 
فرد می تراود و در سال های بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت 

متجلی می گردد. )الوانی، 1372(

کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه  خالقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای 
که  گرفت  گرفتن نظریات فوق می توان چنین نتیجه  است. )آقایی، 1377، ص26( به طور خالصه با در نظر 
کرده«  خالقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود داشته و یا به عبارتی به معنای داللت بر »پیدا
که ممکن است به مرحله استفاده درنیاید. نوآوری به عنوان هر ایده جدیدی  چیزهای جدید است هرچند 
که ممکن است نسبت به یك سازمان،  که دربرگیرنده توسعه یك محصول، خدمات یا فرآیند می گردد  است 
یك صنعت، یا ملت و یا جهان جدید باشد. این نوآوری ها به تغییر و انطبـاق بهتر سازمان با ایده های جدید 

منجر می شود ) بیدختی و انوری ، 1383( . 

تحقیق و توسعه 
از دهه 70 به بعد ایجاد واحدهای R&D در بنگاه های اقتصادی به شدت موردتوجه قرارگرفته و هرساله سهم 
، کشاورزی،   اقتصادی )صنعتی  بنگاه های  در  توسعه  و  فعالیت های تحقیق  به  داده شده  اختصاص  بودجه 

خدماتی( در حال افزایش می باشد )نصیری( . 
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در   . می دهند  اختصاص  تحقیقات  این  به  را  ملی  ناخالص  تولید  درصد   2 از  بیش  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
کمتر از  کشورهای عقب مانده  کشورهای درحال توسعه نیم درصد و  کشورهای توسعه یافته بیش از 1 درصد ، 
کشورهای درحال توسعه یا عقب مانده محسوب می شود . بر همین اساس  کشور ما جز  نیم درصد ، بنابراین 
که در قاره آفریقا  سهم اعتبار تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی در جهان 2/55 درصد است . طبق آماری 
تنها 0/25 درصد ، در قاره آمریکا 2/55 درصد ، در آسیا 2/05 ، در اروپا 2/21 درصد و در اقیانوسیه 1/36 
سهم  به  نیز  آسیا  قاره  مناسب  درصد   . می یابد  اختصاص  تحقیق  پژوهش  به  ملی  ناخالص  درآمد  از  درصد 
این اساس در  بر   . کره و چین برمی گردد   ، ژاپن  کشورهای آسیای شرقی مانند  باالی پژوهش و تحقیق در 
 0/76 عربی  کشورهای  در  درصد   0/64 درحال توسعه  کشورهای  در   ، درصد   2/92 توسعه یافته  کشورهای 
و پژوهش اختصاص داده می شود  به تحقیق  ناخالص ملی  از درآمد  آمریکای التین 0/4 درصد  و در  درصد 
آن  در  پژوهش  سهم  با  مطابق  دقیقًا  کشورها  اقتصادی  وضع  که  می دهد  نشان  آمار  این  به  گذرا  نگاهی   .

کشورهاست )خبرگزاری مهر، 1383( . 

کشور ما تقویت ظرفیت های تکنولوژی و عملیاتی از موضوعات محوری در عرصه رقابت پذیری  که در  از آنجا
تقویت  برای  منطقی  و  عملی  حل  یک راه  اقتصادی  بنگاه های  در  توسعه  و  تحقیق  واحد  یا   R&D  ، است 
ارتقاء سطح تکنولوژی و مدیریتی می باشد . رویکرد استقرار تحقیق و توسعه در بنگاه  بنیه رقابت پذیری و 
کلیه عوامل مؤثر  که با انجام تحقیق و مطالعه علمی در سطح بنگاه به  اقتصادی از این مزیت برخوردار است 
کرده و  در رقابت پذیری به صورت یکپارچه نگاه می کند و مطلوب ترین ارتباط بین بخشی را در بنگاه ایجاد 
اطالعات و دانش فنی مورد لزوم را متناسب با یکدیگر در اختیار بخشه ای مختلف قرار می دهد و بدین ترتیب 
موجب ایجاد هم افزایی هر چه بیشتر در بنگاه می شود. عالوه بر این از انجام فعالیت های نقطه ای در بنگاه 
کیفیت ، استانداردها ،  ح شده در حوزه ی TQM )اهم از مدیریت  جلوگیری نموده و بسیاری از مباحث مطر
بازار ، مشتری ، رقبا ، ...( را در یک مجموعه یکپارچه و هماهنگ باهم منسجم می نماید و از دوباره کاری و 
کاری در بنگاه جلوگیری می شود . همچنین با رویکرد استقرار R&D  همزمان می توان به دو هدف  چندباره 
که از مقوالت مهم و  کرد : اول توجه به مقوله تقویت توان تکنولوژیکی ، طراحی عملیاتی بنگاه  دسترسی پیدا 
که از  کشورهای درحال توسعه است ، دوم توجه به مقوله بازار ، مشتری محوری و سرعت و شتاب  اساسی در 

مقوالت و چالش های مدیران بنگاه های اقتصادی در هزاره سوم است )نصیری ( . 

کنار  در  که  از  مجموعه ای  نظام مند  همکاری  نتیجه  توسعه  و  تحقیق  واحد  عملکرد  که  است  ذکر  به  الزم 
یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند. زیرسیستم های بازنگری استراتژی؛ 
از نتایج پروژه زیرسیستم های صفی تلقی شده و زیرسیستم  پــروژه؛ و بهره برداری  ح ریزی پروژه؛ اجرای  طر
عملکرد  بر  نظارت  و  رهبری  و  پشتیبانی  وظیفه  توسعه  و  تحقیق  ستاد  به عنوان  توسعه  و  تحقیق  مدیریت 
واحد  توانمندسازی  جهت  فعالیت هایی  باید  مدیریت  زیرسیستم  در  که  دارد  عهده  بر  را  زیرسیستم ها  سایر 
کسب نتیجه های مورد انتظار از این واحد برنامه ریزی و اجرا شود و معیارهایی  تحقیق و توسعه در راستای 
جهت ارزیابی وضعیت واحد تحقیق و توسعه و میزان توفیق در فعالیت ها تعریف شود )حائری، 1383( .لذا 
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مطلوب  هارمونی  با  و  باهم  مرتبط   ، هم  کنار  در  توسعه  و  تحقیق  و  دانش  مدیریت  مقوله  دو  درصورتی که 
گیرند ، با افزایش خالقیت و نوآوری در سازمان ، توان رقابتی دائمی و رو به بهبود حاصل شده  موردتوجه قرار 

کشور را به دنبال خواهد داشت . و این گونه ارتقا در سطح بنگاه های اقتصادی ، توسعه پایدار 

استفاده از مدیریت دانش در واحدهای R&D  برای ایجاد خالقیت و نوآوری و حفظ مزایای رقابتی در بازار پویا

که تحت عناوین مختلف ازجمله عصر دانش سازمان ها و شرکت ها  سازمان ها و شرکت ها در برهه ای از زمان 
که تحت عناوین مختلف ازجمله »عصر دانش« »عصر فرا صنعتی« »عصر جامعه اطالعاتی«  بر برهه ای از زمان 
ح شده است،  »عصر عدم تداوم« »عصر جوامع موقت« »عصر سرعت«، و باالخره »عصر خالقیت و نوآوری« مطر
که خالقیت و  خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی های ژرف جهانی آماده می سازند. به گونه ای 
نوآوری به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمان ها و شرکت های جوان پذیرفته شده است . بر اساس 

کارآمد دانش در راستای دست یابی به خالقیت و نوآوری الزمه توجه خاص می باشد .  این استدالل ، مدیریت 

برانگیختن خالقیت سازمانی و اختصاص دادن وقت مناسب برای آموزش دادن روش های تفکر خالق به 
کارایی  پرسنل سازمان یک مسئله حیاتی است . برای ایجاد خالقیت و محصوالت جدید، مدیریت باید بین 
مدیریت دانش، تعهد علمیات هوشمند و عملکرد ابزارهای فنی یک تعادل پایدار برقرار نماید. یک ترکیب 
کند تا مشکالت را بهتر پیش بینی نموده و تالش های  کمک  متناسب از منابع هوشمند می تواند به مدیران 
کارایی بیشتر مدیریت دانش یاری رسانند، ضمن آنکه بر دسترسی به اهداف  ابتکاری را هدایت نمایند و به 

سازمانی تمرکز داشته باشند.)کار نیرو، 2001( .

کرده باشید شانس خود را  گر شما برای این مسافرت توشه ای مهیا  فرایند نوآوری بسیار شبیه مسافرت است. ا
برای دستیابی به موفقیت های آتی افزایش داده اید. منظور از باروبنه همان دانش موردنیاز است. این دانش 
کم سابقه در اندازه های متفاوتی وجود دارد. تنها راه تبدیل این دانش  ضمنی در میان همکاران پر سابقه و 
گرفتن و اداره  کنترل  ضمنی به ثروتی ملموس، مدیریت دانش است. مدیریت دانش یا تسهیم دانش، در 
کسب تجربه از همکاران و مشتریان و رقبا، دسترسی  که از طریق  خردمندانه ثروتی بالقوه به نام دانش است 

گستره وسیعی از همکاران ممکن می شود. )نعمتیان، 1383( . به آن برای 

گذشته  کردن محصول، تجارب  برای تجاری  بررسی اطالعات  به  بیشتر  نیاز   ، اقتصادی  پیچیدگی محیط 
تحقیقی  برنامه  یک  تنظیم  برای  سازمان  می شوند  باعث  که  هستند  عواملی   ، شرکت ها  پیشین  عملکرد  و 
باهدف نوآوری رفتار استراتژیک و راهبردی داشته باشد . مدیریت دانش توجه ویژه ای به فرایند نوآوری دارد 
که مفهومی را خلق می کنند یا از طریق یادگیری سازمانی دانشی را  که اطالعات ، پایه فعالیت هایی هستند  چرا
که از دارایی دانش به عنوان نهاده )مواد اولیه ( استفاده  روشن می کنند . نوآوری یک فعالیت ناملموس است 

. ),cano &perez Bustamante 2003 (. می کند

ح می باشد .  امروزه مدیریت دانش به عنوان مهم ترین عامل در شرکت های صنعتی رقابتی بین المللی مطر
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کلیدی است و تأثیر مهمی بر تولید ، خدمات و نوآوری حرفه ای دارد . در  درواقع مدیریت نوآورانه دانش عامل 
کاربد آن ها در تولید نوآوری  پارادایم مدیریت نوآورانه دانش عامل مهم موفقیت ، دانش و ایجاد تکنولوژی و 
باهدف توسعه دانش پایه اقتصادی رقابتی است . در این میان تحقیق و توسعه )R&D( یکی از مهم ترین 
که نقش آن در نوآوری و تغییر در تمام فرایندها و زیر فرایندها ، حتی درروش ها و استراتژی های  عواملی است 
گروه تحقیق  تحقیق و توسعه نمود پیدا می کند . به هرحال موتور نوآوری در هریک از موارد مذکور ،خالقیت 
کیفیت و سرعت فعالیت ها بایستی در فرایند نوآوری ایجاد  کاهش هزینه ، افزایش  که برای  و توسعه است 
کاری ) در واحد تحقیق و توسعه ( را تغییر دهند  گروه های  نمایند . مدیریت نوآورانه دانش تالش می کند تا 
گروه های حل مسئله خالق در  تا به سمت نوآوری پیش بروند . سرمایه گذاری در مدیریت دانش و تشکیل 
کشورهای درحال توسعه و افزایش مهارت های حل مسئله در آن ها ، عوامل  واحدهای تحقیق و توسعه در 
کلیدی توسعه اقتصادی بر پایه دانش هستند که باعث شده کشورهای توسعه یافته در این دهه بیشتر بر روی 

. )salami &salami( کید نمایند مهارت ها و تکنیک های حل مسئله خالق تأ

گذاشتن دانش و اداره اطالعات با روش نوآورانه و مؤثر می باشد .  ک  ماهیت فعلی R&D  خواهان به اشترا
را به طور مؤثر اجرا  افزایش دهد و آن  را  کند و مزایای رقابتی اش  را قدرتمند  تسهیم دانش می تواند نوآوری 
– تأثیر بگذارد . مدیریت دانش  کردن آن  – بزرگ ، مهم و خالق  کیفیت نوآوری  کند . همچنین می تواند در 
باعث شود  را  و غیرقابل پیش بینی  کاهش دهد و همکاری جدید  را  تنگناهای اطالعات  همچنین می تواند 
افزایش داد.  را در سازمان  نوآوری  ایجاد  ، می توان سرعت  با تسهیم دانش و رشد دانش پایه سازمان  لذا   .
منطقه  سازمان های  برای  اساسی  بسیار  پایه ای  و  هستند  بنیادی  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  کارکردهای 
کیفیت باالتر ، ایجاد یك خط تولید جدید ، خلق یك بازار  که به نوآوری در تولید محصول جدید با می باشند 
جدید ، نوآوری در تهیه منابع جدید و ایجاد ساختار سازمانی صنعتی جدید تمایل دارند . شکاف تکنولوژیکی 
کمتر توسعه یافته تنها به وسیله فعالیت های سنتی تحقیق و  کشورهای صنعتی پیشرفته و دولت های  بین 
کنار آن  کشورهای درحال توسعه شبیه ایران در  توسعه  ، پر نمی شود بلکه به عنوان وظیفه مهم R&D ها در 
نیز دانش  تکنولوژی  انتقال  در  ع بسیار مهم  که موضو گیرد  قرار  تکنولوژی جدید موردتوجه  انتقال  بایستی 
کوتاه مدت و بلندمدت  که بر پایه خالقیت اعضای واحدهای R&D می باشد . در انتقال تکنولوژی  فنی است 
گام های بعدی تحقیق و خلق ایده و توسعه تکنولوژی اجتناب ناپذیر است . بنابراین قسمتی از  واردشده به 

وظایف R&Dها در صنایع ایرانی می تواند شامل موارد زیر باشد : 

ارزیابی ، گزینش و مطالعه امکان اجرای تکنولوژی های جدید 
کتساب دانش فنی  انتقال تکنولوژی های انتخاب شده از طریق ا

سازگاری و تطابق تکنولوژی 
توسعه تکنولوژی منتقل شده با توجه به محصوالت و فرایندهای جدید 

نوآوری  برای  آن ها  خالقیت  و  ابتکار  پتانسیل  به  عمده  به طور   R&D واحدهای  این  در  بهره وری  درنهایت 
. )salami salami &  ( وابسته است
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کشاورزی، ارزیابی فرصتها-چالش ها وتدوین استراتژی  پهنه 
 sowt کشاورزی بااستفاده از مدل مناسب در راستای توسعه 
کشاورزی شهرستان سراب( )مطالعه موردی : مدیریت جهاد 

کشاورزی، فرصت ها، چالش ها و راهکارها( )محور: پهنه 
رویا عالی1*، حسین دادمهر2 و طاهره شیری3

کشاورزی شهرستان سراب-مرکز خدمات آغمیون 1،2 و 3 مروج جهاد 

چکیده
 SOWT کشاورزی پایدار بااستفاده از مدل در این مقاله هدف براین است اهداف پهنه بندی در جهت توسعه 
کاربردی و تحلیلی و پیمایشی است. برای تعیین،  گیرد. روش پژوهش برمبنای هدف،  مورد سنجش قرار 
زمینه  های تخصصی  با  ترویج شهرستان،  کارشناس  و  کشاورزی  مؤلفه  ها، همیاران  رتبه  بندی  و  وزن دهی 
پایدار شناخته شد.  به توسعه  ی  برای رسیدن  کشاورزی  نقاط مثبت و منفی  و  استفاده شده است  مختلف 
کلی  داده های مورد نیاز از اسناد و مدارك موجود و مطالعات میدانی و مصاحبه حضوری به بررسی وضعیت 
کمی عوامل داخلی و خارجی  کشاورزی و پتانسیل های موجود درمنطقه پرداخته است.برای بررسی و ارزیابی 
در چارچوب دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی در مدل SWOT استفاده شده است و نتایج حاصله در 
که استراتژی  های  کارشناسی جمع  بندی شد. کل استراتژی  های موجود در 21 مورد گنجانده شده است  سطح 
مدیریتی، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است تولید و بازار به ترتیب در اولویت  های بعدی هستند.

  SOWT، QSPM کشاورزی، مدل کلیدی: توسعه  واژگان 

مقدمه و بیان مسئله
بر  نگرشی  جهانی،  عرصه  در  است.  بنیادی  نقش  دارای  آن  تولیدات  و  کشاورزی  انسانی،  حیات  تدوام  در 
که منشأ توسعه   یافتگی   بسیاری از این ممالک،  گویای آن است  کنونی  زمینه  های تحولی جوامع پیشرفته 
کشاورزی بوده و در مراحل اولیه توسعه، مبناساز تحوالت شده است )لنگرودی،1385(  مازاد تولید در بخش 
در کشورهای رو به رشد و در حال  گذار نیز، کشاورزی در تحکیم پایه  های اقتصاد آن نقشی اساسی ایفا می  کند. 
که این بخش اقتصادی از نظر تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و  از آن جا 
کننده به ثبات اجتماعی  ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می  توان از عوامل عمده  ی کمک 
مواد غذایی  تولید  به  را  نیاز جوامع  فزاینده جمعیت  آورد.به عبارتی، رشد  به شمار  اقتصادی جامعه  و رشد 
از طرفی دیگر، در جوامعی هم  کشاورزی است.  تولیدات  گسترش  نیازمند  این عامل خود  که  افزایش داده 
کشاورزی استوار بود و تنها منبع  کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه  کشور ما تا قبل از روی  چون 
کاهش نقش این بخش در اقتصاد،  تامین خزانه و هزینه  های دولت به شمار می  رفت. در عصر حاضر با وجود 
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بخش  توجه  قابل  نقش  موید  ملی  کالن  اقتصاد  چارچوب  در  اقتصادی  بخش  های  کارکرد  مطالعه  ی  هنوز 
کنان نواحی و تعدیل نابرابری  ها، تولید ناخالص  که در تامین اشتغال و درآمد سا کشور است چرا  کشاورزی در 
که زمینه  های توسعه اقتصادی و ملی به شمار  داخلی، تامین نیازهای مصرفی جمعیت، درآمد ملی و ارزآوری 
کشاورزی در زندگی انسانی و این  می  آید، سهیم است )همان منبع( بدین  سان، با توجه به نقش چندجانبه 
گفت، حصول پایداری در تمامی ابعاد آن از ضروریات  کانون مباحث توسعه پایدار قرار دارد، می  توان  که در 
احتیاجات  پاسخگوی  کشاورزی  توسعه  در  بخواهیم  گر  ا همکاران،1394(.  و  )فیروزی  است  انکار  غیرقابل 
انداز وبرنامه ریزی  را در نظر بگیریم الزمه آن تدوین چشم  از منابع  آینده  امروزی باشیم و سهم نسل  های 
استراتژیک است تا با توفیق در آن تغییر اساسی در نحوه اجرای امور روزمره سازمان ایجاد شود. با توجه به 
که تفاوت  مشکالت موجود در بخش کشاورزی، بحث توسعه ی کشاورزی بسیار مهم و اساسی می باشد. چرا 
ریزی مطلوب  برنامه  پتانسیل های موجود  به  توجه  با  تا  را ضروری ساخته،  امری  های منطقه ای چنین 
ها  توانمندی  دارای  منطقه  هر  کند.  می  طلب  را  کارشناسانه  ارزیابی  و  سنجش  ع  موضو واین  گیرد  انجام 
از این رو شناخت و تحلیل آنها می تواند در جهت توسعه ی  کشاورزی می باشد.  و تنگناهایی درزمینه ی 
از مدلهای  استفاده  رو  این  از  کرد.  مناسب  و  استفاده  ی مطلوب  منابع موجود  از  تا  مؤثرواقع شود  کشاورزی 
کشاورزی هر منطقه درجلوگیری از به وجود آمدن بسیاری از مشکالت راه  مرتبط با شناسایی توانمندی های 
گشاو مفید می باشد؛ چرا که مد لها ابزار عملی هستند که می توان به کمك آنها به درکی از واقعیت، البته نه کل 
واقعیت، بلکه بخش مفید و قابل فهم آن دست یافت )فال سلیمان، 1391( موقعیت اقتصادی هر سرزمین، 
کارکرد  کارکردبخش های اقتصادی آن سرزمین )کشاورزی، صنعت ومعدن و خدمات( است. این  وابسته به 
در پرتو ترکیب بهینه ی قدرت تولیدی سرزمین شکل می گیرد. امکان آن وجود دارد که هر سرزمینی، در زمین 
کردن آن، زمین  کار  های خاص، ازقدرت تولیدی مناسب و پرتوان برخوردار باشد. لذاتوجه به توان تولیدی و 

ههای مناسبی را برای بهره وری های اقتصادی به وجود میآورد)مطیعی لنگرودی، 1385(

کشاورزی پایدار باتکیه بر نظام نوین ترویج و مداخله  گری فعال مروجین  ح پهنه بندی در راستای توسعه  طر
در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی به منظور شناسائی استعدادها، ظرفیت ها و مشکالت موجود در توسعه 
ع و بهره برداران، تعیین وضع موجود محصوالت و موضوعات اولویت  کشاورزی پنه، تهیه بانک اطالعات مزار
دار بر اساس شاخص های عملکردی محصول، تعیین اولویت های محصولی،اجرای برنامه مصوب در سطح 
کشاورزان نمونه، شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و  پهنه تحت مسئولیت از طریق تعاونی های تولید، 
کارشناسان متخصص موضوعی  مهندسی و.. در راستای ترویج تکثرگرا،شناخت بازخوردها و انعکاس آنها به 
شهرستان دریافت مشکالت و مسائل فنی پهنه و اقدام به حل آنها از طریق ارتباط با شبکه دانش و اطالعات 
کشاورزی راهبری مروجین بخش غیردولتی در ارائه خدمات ترویجی موردنیاز بهره برداران و نظارت و ارزیابی 

مستمر فعالیت آنان بیان شده است.لذا الزمه آن تدوین استراتژی مناسب در منطقه است.

کارگیری استراتژی  مدیریت استراتژیك عبارت است از فرایند تضمین دست یابی سازمان به فواید ناشی از به 
کید بر  های سازمانی مناسب، هم چنین هنر و علم فرمول بند ی، اجرا و ارز یابی تصمیمات چند بعدی با تأ
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یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور ما لی، تولید وخدمات و غیره می باشد( پهلوانیان، 1385(
که اساس آن بر تشخیص فرصت های اصلی و محقق  استراتژی یك برنامه نیست بلکه یك طرزنگرش است 
ساختن منافع نهفته در آن قرار دارد.)غفاریان، 1380( رویکردها و فنون بسیاری در فرآیند مد یریت استراتژ 
آنها، تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها،  گیرند. در میان  یك مورد استفاده قرار می 
گیری می باشد و  )SWOT(متداول ترین است.تجزیه و تحلیل SWOT یك ابزار پشتیبانی مهم برای تصمیم 
معموال به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل نظام مند محیط های درونی و بیرون ی سازمان به کار می رود.
سازمان از طریق شناسا یی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، با تدو ین استراتژی هایی از نقاط قوت 
کند و هم چنین به  خود استفاده نموده، نقاط ضعفش را از پیش رو برداشته، ازفرصت ها بهره برداری می 
گونه تعریف  مواجهه با تهدیدها می پردازد.)ملکی و همکاران، 1388( می توان مدیریت استراتژیك را بدین 
که سازمان را قادر می سازد به هدف  کرد: هنر و علم تدو ین، اجرا و ارز یابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه 
که از این تعریف استنباط می شود، در مدیریت استراتژیك بر ای  گونه  های بلند مدت خود دست یابد. همان 
کردن مد یریت، بازاریابی تولید، تحقیق  کید می شود: هماهنگ  کسب موفقیت سازما نی بر چند ین عامل تأ
و توسعه. سیستم ها ی اطالعات ر ایانه ای )دیوید1999(برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط داخلی و 
خارجی سازمان فرصت ها و تهدیدات محیطی و قوت ها و ضعف های داخلی را شناسایی نموده و با در نظر 
گزینه  داشتن ماموریت سازمانْ  اهداف بلند مدت سازمان را تنظیم و برای دستیابی به این اهداْف از بین 
گیری از فرصتهْا  که با تکیه بر قوت ها و بهره  کند  های استرات‹یک اقدام به انتخاب استرات‹ی هایی می 
ضعفها را از بین برده و از تهدیدها پرهیز می  کند تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان 
رقابت شود)پیر علی وسیادت،1391(با توجه به اینکه جوهره اصلی مدیریت استراتژیک،فرصت سازی و بستر 
سازی برای تکامل و بقای سازمان با توجه به عوامل محیطی می باشد این الگو مجموعه ای از تصمیمات و 
که به وسیله مدیران و با مشورت سطوح مختلف سازمان، برای تعیین فعالیتهای سازمان در  اقداماتی است 
که دست به تدوین استراتژی، اجرای استرتژی و ارزیابی استراتژی  گرفته می شودو الگویی است  بلند مدت 

می زند)رهنما و همکاران، 1391(.

مراحل مدیریت استراتژیك
فرآیند مدیریت استراتژیك دربرگیرنده سه مرحله می  شود. تدو ین استراتژی ها، اجرا ی استراتژی ها و ارزیابی 
که در  که مأموریت شرکت تعیین شود، شناسا یی عواملی  استراتژی  ها.مقصود از تدوین استراتژی این است 
کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند، شناسا یی نقاط قوت و ضعف  محیط خارجی، سازمان را تهدید می 

گرفتن استراتژی های. داخلی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت، در نظر 

شهرستان سراب به عنوان منطقه ی مورد مطالعه در این تحقیق با توجه با شرایط محیط ی و انسانی،دارای 
کاهش محرومیتها به ویژه  که شناخت آنها می تواند در  کشاورزی می باشد،  تنگناها وپتانسیلهایی در بخش 
باشد.از  پایدار مؤثر  کشاورزی  واز همه مهمتر  توزیع مشاغل، مدیریت منابع  فقرزدایی،  نواحی روستایی،  در 



260

به  توانند  می  ها  مدل  است.  پایدار  کشاورزی  درراستای  حرکت  بندی  پهنه  ح  طر اهداف  از  یکی  آنجائیکه 
ح شوند. با  ح ریزی، اجرا و ارزشیابی سیستم های ذهنی و عملیاتی مطر کلیدی برای موفقیت در طر عنوان 
توجه به موارد فوق، شناخت مشکالت و موانع و برطرف نمودن آن ها از محیط داخلی و محیط روستایی از 
کمک بسیاری در حل مشکالت و ارائه راهکارهای اصالحی  اهمیت بسزایی برخوردار بوده و آسیب شناسی 
برای  کارآمد  ابزاری  عنوان  به  را   SWOT مدل  است  براین  هدف  مقاله  این  در  نمود.  خواهد  زمینه  این  در 
شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان انتخاب و نحوه بکارگیری و استفاده از این فرآیند را 

ح پهنه بندی مورد بررسی قرار داد.  کشاورزی طر درتدوین اسنرانژی متاسب برای توسعه 

فرضیه تحقیق 
ح پهنه بندی، از بین بردن  کشاورزی پایدار طر به نظر می رسد، از راهبردهای مهم برای رسیدن به، توسعه 

بحران ها و مشکالت و تدوین استراتژی مناسب منطقه می باشد.

روش تحقیق
روش پژوهش برمبنای هدف،کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، ، تحلیلی و پیمایشی است. برای تعیین، 
عنوان  به  همیاران  )شورای  موردمطالعه،  ی  منطقه  کشاورزی  بخش  های  مؤلفه  بندی  رتبه  و  دهی  وزن 
است(  ه  شد  انتخاب  552نفری  آماری  جامعه  از  ساده  تصادفی  کشاورزان()220نفر(که)بصورت  نمایندگان 
استفاده شده است  زمینه های تخصصی مختلف  نفر(،با  کشاورزی شهرستان)40  ترویج بخش  وکارشناس 
کشاورزی منطقه برای رسیدن به توسعه ی پایدار شناخته شد. جمع آوری و داده های  ونقاط مثبت و منفی 
کشاورزی و  کلی  مورد نیاز از اسناد ومدارك موجود و مطالعات میدانی ومصاحبه حضوری به بررسی وضعیت 
پتانسیل های موجود درمنطقه پرداخته است.برای بررسی و ارزیابی کمی عوامل داخلی و خارجی در چارچوب 
دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی )IFEوEFE( در مدل SWOTاستفاده شده است و نتایج حاصله در 
که پتانسیل موجود  کشاورزی تلفیق و جمع بندی شد. نتایج نشان داد  کارشناسی در قالب بخش واحد  سطح 

کشاورزی در شهرستان مهیا است. گسترش بخش  برای 

یافته های تحقیق:
مورد  ناحیه  داخلی  محیط  سنجش  مرحله  این  انجام  از  هدف   :)IFE(داخلی عوامل  ارزیابی  ماتریس  الف( 
که در راه دستیابی به اهداف  که جنبه هایی  مطالعه جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف می باشد بدین معنا 
شناسایی  باشندمورد  می  بازدارنده  یا  مساعد  های  زمینه  ساز  آن،فراهم  تکلیف  اجرای  و  شده  ریزی  برنامه 
گیرد. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برای جمع آوری اطالعات درون سازمانی در فرآیند برنامه ریزی  قرار می 
دست  به  از  :1.پس  گیرد  می  شکل  زیر  مرحله  پنج  در  ماتریس  این  دارد.پیرسون......  کاربرد  استراتژیک 
آوردن نقاط قوت و ضعف نوشته می شود.2. به هریک از نقاط قوت و ضعف ضریب داده می شود.که ضریب 
1تا 4 داده می شود.ضریب هر  از عامل ها نمره  بیانگر اهمیت نسبی آن عامل است.3.به هریک  هر عامل 
تا نمره  ع نمره های نهایی هر عامل محاسبه می  شود  عامل،در نمره آن ضریب، ضرب می-شود 5. مجمو

ع نمرات نهایی نیز برابر2.5 می  باشد. نهایی سازمان مشخص شود. میانگین مجمو
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)IFE(جدول شماره 1 )ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

نمره نهایینمرهضریبامتیازقوت ها

S1 کارشناسان متخصص  ,توانمند در بخش های مختلف وجود 
6.10.06130.183کشاورزی)توانکارشناسی باال(

S2 کشاورزی کشاورزی( وابسته به جهاد  4.90.04930.147وجود قطب پژوهشی )مرکز تحقیقات 

3S وجود ظرفیتهای خالی در توسعه مکاتیزاسیون، فرصت تحقیق پژوهش با
کشاورزی  ع و ایستگاه دامپروری تحت اختیار مدیریت جهاد  3.10.03130.093وجودباغات، مزار

S4....3.90.03930.117دسترسی به فن آوری اطالعات ماننداینترنت و

S5کشاورزی 4.20.04230.126نگاه مثبت و منطقی مدیران، مسئولین و برنامه ریزان به بخش 

S6 وجود سامانه ارتباطی قوی، به منظور توانمند سازی و ارتقاء دانش
کارشناسان معین و...( کتابخانه الکترونیکی-ارتباط دو سویه با  5.80.05830.174کارشناسان)مانند 

7S کشاورزی و شوراهای اسالمی به عنوان حلقه تصال شکیل نهادهای همیاران 
کشاورزی 7.10.07140.284کشاورزان و مدیران جهاد 

نمره نهایینمرهضریبامتیازضعف ها

W13.90.03910.039عدم وجودچشم انداز و برنامه استراتژیک، نارسایی قوانین و مقررات وشفاف سازی

W2 کمبود آمار و منابع اطالعاتی صحیح و منسجم و بهنگام در خصوص منابع و
8.10.08110.081تولیدات برای جلوگیری از چند پارگی اطالعات

W3ح پهنه بندی 4.80.04810.048عدم انسجام سازمانی و انسجام واحدها در طر

W4کشاورزی در پهنه 3.20.03220.064عدم شاخص ارزیابی استاندارد نسبت به پیشرفت و توسعه 

W5ح پهنه بندی کارشناسان در برنامه ریزی در طر 4.10.04120.082ساختار متمرکز اداری و عدم مشارکت 

W6ح پهنه بندی کز تحقیقاتی و بخش اجرایی در طر 4.80.04810.048عدم ارتباط و پیوستگی مرا

W7ح پهنه بندی 6.20.06210.062عدم اهرم اجرایی قوی در دست بخش اجرائی در طر

W85.10.05120.102قراردادن بهره بردار به عنوان شاخص در سامانه، نه قطعه زراعی

W9ح پهنه بندی کفایت منابع مالی در طر 4.90.04910.049عدم 

W10کشاورزان مانند پیام انبوه گاه سازی  3.90.03920.078ضعف ارتباط 2 سویه و آ

W11کاری و استقالل طلبی سازمانها در نتیجه هزینه های ناشی از این هماهنگی 5.90.05910.059موازی 

W12کارکنان 6.90.06910.069نارضایتی 

W133.10.03120.062عدم وجود نظام پیشنهادات

10011.96جمع

مورد  ناحیه  خارجیدر  محیط  آثار  کاو  کندو  مرحله  این  از  خارجی)EFE(:هدف  عوامل  ارزیابی  ماتریس  ب( 
که با توسعه اقتصادی شهرهای مرزی در ارتباط می باشد.  مطالعهْ  شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی است 
تا  را به استراتژیست می دهد  کی بر طراحی آن عمدتا تجویزی بوده این اجازه  پارادایم حا که  این ماتریس 
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عوامل محیطْی اقتصادْی اجتماعْی ساسی،تکنولوژیکی،حقوقی و وضعیت را در مقطع زمانی مورد نظر مورد 
ارزیابی قرار می دهد)پیرعلی وسیادت،1391(در این ماتریس همانند ماتریس عوامل داخلی به عوامل 1 تا 4 
کنش سازمان نسبت به عامل مربوطه می باشد.نمره 4 نشانگر  که نمره ها نشانگر وا داده می شود به طوری 
کنش  کنش از حد متوسط باالتر، نمره 2 وا کنش عالی سازمان نسبت به عامل مورد نظر می باشدوبه ترتیب 3وا وا

کنش ضغیف می باشد.میانگین مجموع نمرات نهایی نیز برابر2.5 می باشد. متوسط و نمره 1 وا

)EFE(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )جدول شماره 2(

نمره نهایینمرهضریبامتیازفرصتها

O1 کشاورزی برای ایجاد درآمد )شرایط آب و هوایی مساعد و اراضی وجود منابع بالقوه وبالفعل 
3.10.03130.093مستعد برای فعالیت در زمینه های مختلف(

O2کشاورزی گیری شوراها و همیاران  2.90.02940.116وجود نهادهای محلی )تعاونی ها،صندوق خرد( و شکل 

O3کشاورزی 2.90.02930.087وجود نیروی انسانی الزم عالقمند برای فعالیت در زمینه 
O4گذاری در منطقه 4.10.04130.123وجود ظرفیتهای اقتصادی بالقوه وبالفعل برای جذب سرمایه 
O5کشاورزی کارشناسان متخصص  ,توانمند در بخش های مختلف  6.10.06140.244وجود 
O6کشاورزی کشاورزی( وابسته به جهاد  6.10.06140.244وجود قطب پژوهشی )مرکز تحقیقات 
O7کشاورزان به مشارکت در برنامه ریزی 4.20.04240.168عالقه 

نمره نهایینمرهضریبامتیازتهدیدات

T1 کشاورزان از حدود و ثغورونبود نظام جامع اطالعات در خصوص منابع عدم اطالع دقیق خود 
کشاورزی 4.10.04110.041پایه تولید بخش 

T25.10.05110.051خرد مالکی شدیدو پایین بودن سطح مکانیزاسیون، افزایش هزینه تولید

T3کشاورزبه دلیل مشکالت معیشتی 4.90.04910.049باال بودن سن، پایین بودن سواد، مهاجرت نیروی جوان 

T4
کشاورزی نابسامانی  عدم انطباق سیاست  های حمایتی و قیمت  گذاری محصوالت 

کشاورزی)عدم وجود  بازارسرمایه، اعتبارات روستایی و عدم وجود ارگان خرید محصوالت 
گذاری، نواسانات بازار(و تشکل های صنفی ومشکالت قیمت 

6.10.06110.061

T5کشاورزی گیری از پتانسیل های موجود در بخش  3.20.03210.032عدم بهره 

T6 کاری سازمان ها کاری در ارائه اطالعات به دلیل موازی  کشاورزو محافظه  5.20.05210.052عدم اعتماد 

T7 کمیت تصمیم باال به کمرنگ بهره برداران در نیاز سنجی و برنامه ریزی بخش و حا حضور 
4.10.04120.082پایین

T8)گیری بانکهای دولتی در اعطای وام)نبود وثیقه و ضامن 6.10.06110.061سخت 
T9 کشاورزی 3.20.03220.064کمبود تکنولوژی الزم به منظور توسعه 

T10 کشاورزی و عدم توانایی آن در رقابت با سایر بازده پایین و ریسک باالی سرمایه در بخش 
5.10.05110.051بخش  های اقتصادی برای جذب سرمایه و منابع مالی)هزینه تولید باالست(

T11کافی از آنها کشاورزی و حمایت نا  6.20.06210.062کارآمدی پایین تشکل های بخش 
T12کاری و ناهماهنگی بین سازمان ها و واحدها 4.70.04710.047موازی 
T13کشاورزی در مراحل متعدد 4.20.04220.084وجود ضایعات محصوالت 

T14کشاورزی کشاورزی به دلیل درآمد پایین بخش  کاذب و در آمد زا در مقایسه با  5.10.05120.102وجود شغلهای 

T15کشاورزی در مسیر صحیح گرفتن یارانه  3.30.03320.066عدم قرار 
10011.98جمع
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)SOWT( تعیین استراتژی های چار چوب

کثر استفاده از فرصت ها با استفاده از نقاط 1.استراتژی so:حدا
2.استراتژی ST:استغاده از نقاط قوت منطقه برای جلوگیری از تهدید ها

3.استراتژی WO:استفاده از مزیت هایی که در فرصت ها نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود در منطقه
4.استراتژی WT:به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف

 با توجه به نتایج جدول شماره )1(میانگین 1.96 و نتایج جدول )2(1.98 استراتژی تدافعی )WT( در اولویت اول قرار دارد.

)SWOT(ماتریس سوات)جدول شماره 3(

IFEترکیب عوامل مورد نظر

SO استراتژیOS

کز تحقیقاتی،  توانمندسازی و افزایش سطح دانش و آموزش فنی کشاورزان استان با عنایت به وجود مرا
آموزشی و ترویجی متعدد سازمان

O3S2,s6

کز تحقیقاتی و آموزشی، انتقال دانش  تقاضا محور نمودن تحقیقات و آموزش کشاورزی با عنایت به وجود مرا
کردن فعالیت ها ع و دانش بنیان  به مزار

O1,o3S2,s4

کشاورزی گیری از فناوری های نوین در راستای به روز رسانی و ارتقا، دانش بومی بخش  ,O3,o4,o7S4بهره 

کشاورزان کشاورزْی، ریش سفیدان و بزرگان جهت مشارکت و توسعه فعالیتهای  ,O1,o2,o7S7مشارکت با شورای همیاران 

کارشناسان توانا گیری ازمرکز تحقیقات و  کشت با بهره  ح مکانیزاسیون و اصالح الگوی  O1,o3,o5S1,s5توسعه طر

گیری از پروژههای ملی و بین اللملی موفق O4,o6,o7S1,s3اجرای پروژه های توسعه دهی پایدار کشاورزی بابهره 

STاستراتژیS

توسعه واحد های فرآوری و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف و
توسعه سطح انبارهای ذخیره محصوالت کشاورزی

T5,T10,T13S5,S6,S7

تهیه بانك اطالعاتی بخش کشاورزی با توجه به وجود نیروهای متخصص و فار غ التحصیالن وعدم 
هماهنگی دستگاههای اجرایی

T1,T10,T11S1,S4
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 شکل گیری تشکل های صنفی بخش کشاورزی با عنایت به وجود مشکالت
 قیمت گذاری بازرگانی محصوالت کشاورزی

T4,T10,T11,T15S1,S4,S5,S7

گذاری بخش خصوصی T4,T10,T11,T15S1,S3,S2,S7تدوین و اجرای برنامه های تشویقی جهت حضور سرمایه 

کاهش مهاجرت و ایجاد مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری T5,T7,T9,T13S1,S2,S3,S7تالش جهت 

کمیت و فرآوری محصوالت کیفیت،  امکان افزایش ارزش محصوالت از طریق بهبود 

کشاورزی با  کافی به بخش  کاری مناسب با معیارهای فنی و علمی برای تخصیص اعتبارات  ایجاد سازو 
کشاورزی گستردگی فعالیتهای بخش  استفاده 

T8,T10S1,S2,S3

EFEترکیب عوامل مورد نظر

WT استراتژیT

گسترده تعاون های تولیدی در زمین زارعین به منظور سازماندهی نظام خرده مالکی و  ایجاد شبکه های 
کشاورزی کارآمدی پایین تشکل های بخش کشاورزی و وجود زمین های مستعد 

T1,T2

 شکل گیری تشکل های صنفی بخش کشاورزی با عنایت به وجود مشکالت 
قیمت گذاری بازرگانی محصوالت کشاورزی

T10,T11,T14,T15

گذاران بخش خصوصی T10,T11,T12,T13,T14,T15تدوین برنامه های حمایتی و تشویقی جهت حضور سرمایه 

کاهش هزینه تولید کاهش مهاجرت و ایجاد مهاجرت معکوس با تالش برای  T4,T8,T14,T15تالش در جهت 

کشاورزان. کاری و سردرگمی  T4,T5,T11,T12ایجاد انسجام,هماهنگی واحدها جهت اجتناب از هزینه باال و دوباره 

کاهش هزینه های تولید کشاورزی در مسیر صحیح جهت  T10,T14,T15هدایت یارانه 

کشاورزی کارکنان برای توسعه اقتصادی  T5ایجاد رضایت و انگیزه 

کشاورزی   لزوم ایجاد پایگاه جامع مدیریت دانش برای بهره بردارای از بانک جامع اطالعات 
ح ها و برنامه ها در ایجاد طر

T1,T10

کشاورزی کشاورزان از طریق مشارکت واقعی، به فعلیت رساندن نظرات آنها در توسعه  T6ایجاد اعتماد 

WOاستراتژیO

تهیه بانك اطالعاتی بخش کشاورزی با توجه به وجود نیروهای متخصص و فار غ التحصیالن،و عدم 
هماهنگی دستگاهای اجرایی برای برنامه ریزیهای آتی

O5,O6

)QSPM(کمی گیریماتریس برنامه ریزی استراتژیک  مرحله تصمیم 
جذابیت  نمودن  مشخص  و  استراتژیک  های  گزینه  ارزیابی  در  شایع  بسیار  ابزارهای  و  ها  تکنیک  از  یکی 
گیرد. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک  گیری مورد استفاده قرار می  که در مرحله تصمیم  نسبی استراتژی ها 
گزینه های استراتژیک انتخاب  کدام یک از  که  کمی)QSPM( می باشد و این ماتریس مشخص می نماید 

شده مناسبتر می باشد و در واقع این استراتژی را اولویت بندی می نماید)اعرابی،1385(
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QSPM جدول شماره 4(اولویت بندی استراتژی های معرفی شده با استفاده از ماتریس(

امتیازQSPM عنوان استراتژی بر اساس اولویتردیف

1
تهیه بانك اطالعاتی بخش کشاورزی با توجه به وجود نیروهای متخصص و فار غ التحصیالن وعدم هماهنگی 

14دستگاههای اجرایی

کشاورزی2 کارکنان برای توسعه اقتصادی  13/82ایجاد رضایت و انگیزه 

کشاورزان.3 کاری و سردرگمی  13/75ایجاد انسجام,هماهنگی واحدها جهت اجتناب از هزینه باال و دوباره 

ح ها و برنامه ها4 کشاورزی در ایجاد طر 13/60لزوم ایجاد پایگاه جامع مدیریت دانش برای بهره بردارای از بانک جامع اطالعات 

5
ع و  کز تحقیقاتی و آموزشی، انتقال دانش به مزار تقاضا محور نمودن تحقیقات و آموزش کشاورزی با عنایت به وجود مرا

کردن فعالیت ها 13/53دانش بنیان 

کشاورزی6 گیری از فناوری های نوین در راستای به روز رسانی و ارتقا، دانش بومی بخش  13/40بهره 

کشاورزان7 کشاورزْی، ریش سفیدان و بزرگان جهت مشارکت و توسعه فعالیتهای  13/21مشارکت با شورای همیاران 

13/16شکل گیری تشکل های صنفی بخش کشاورزی با عنایت به وجود مشکالت قیمت گذاری بازرگانی محصوالت کشاورزی8

9
توسعه واحد های فرآوری و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف و

13/02توسعه سطح انبارهای ذخیره محصوالت کشاورزی

گذاری بخش خصوصی10 12/89تدوین و اجرای برنامه های تشویقی جهت حضور سرمایه 

کاهش مهاجرت و ایجاد مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری11 12/75تالش جهت 

12
گستردگی  کشاورزی با استفاده  کافی به بخش  کاری مناسب با معیارهای فنی و علمی برای تخصیص اعتبارات  ایجاد سازو 

کشاورزی 12/69فعالیتهای بخش 

کمیت و فرآوری محصوالت13 کیفیت،  12/53امکان افزایش ارزش محصوالت از طریق بهبود 

کاهش هزینه تولید14 کاهش مهاجرت و ایجاد مهاجرت معکوس با تالش برای  12/32تالش در جهت 

گذاران بخش خصوصی15 12/11تدوین برنامه های حمایتی و تشویقی جهت حضور سرمایه 

کاهش هزینه های تولید16 کشاورزی در مسیر صحیح جهت  11/83هدایت یارانه 

کشاورزی17 کشاورزان از طریق مشارکت واقعی، به فعلیت رساندن نظرات آنها در توسعه  11/72ایجاد اعتماد 

کارشناسان توانا18 گیری ازمرکز تحقیقات و  کشت با بهره  ح مکانیزاسیون و اصالح الگوی  11/38توسعه طر

گیری از پروژههای ملی و بین اللملی موفق19 11/30اجرای پروژه های توسعه دهی پایدار کشاورزی بابهره 

20
کز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی  توانمندسازی و افزایش سطح دانش و آموزش فنی کشاورزان استان با عنایت به وجود مرا

11/09متعدد سازمان

21
گسترده تعاون های تولیدی در زمین زارعین به منظور سازماندهی نظام خرده مالکی و کارآمدی پایین  ایجاد شبکه های 

کشاورزی 10تشکل های بخش کشاورزی و وجود زمین های مستعد 
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گیری: بحث و نتیجه 

ارکان استراتژی مدیریت  بازار در نظر بگیریم.  و  را در سه رکن مدیریت،تولید  بیان شده  گر استراتژی های  ا
دارای بیشترین امتیاز، ارکان استراتژی تولید در رده دوم و ارکان استراتژی بازار در رده سوم قرار دارند.البته 

اختالف امتیاز محسوسی بین عوامل دیده نمی شودبنابراین برای حل مشکل:

طراحی مجدد ساختار سازمانی نظام ترویج کشاورزی بر اساس پهنه بندی نیازمند زیر ساختهایی است که اجرای 
ح قبل از ایجاد زیر ساخت های الزم، موفقیت آن را در دستیابی به اهداف با مشکل مواجه خواهد کرد. این طر

کشاورزی پایدار الزم و ضروری است سه رکن  کشاورزی و حرکت بسمت  که برای ایجاد تحول در بخش  آنچه 
ذیل می باشد:

1 – مدیریت سازمان یافته و هدفمند 
2 – ساماندهی تولید

کشاورزی 3 – ساماندهی بازار محصوالت 
کشاورزی بدون  کشاورزی است و مدیریت تولیدات  1.کشاورزی فقط تولید نیست بلکه اقتصاد رکن اساسی 
لحاظ نمودن مسائل اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نخواهد رسید، هدایت تولید براساس نیاز بازار و 

تنظیم بازار بر اساس تولید وظیفه یک مدیریت سازمان یافته و هدفمند است. 

که با هدف توسعه  گونه ناهماهگنی بین این ارکان، هر طرحی را  هرگونه ضعف در هر یک از ارکان فوق و هر 
گذاشت. لذاپهنه  کام خواهد  کشاورزی و رسیدن به تولید پایدار برنامه ریزی می شود، در رسیدن به اهداف نا 
ح نظام نوین ترویج، برنامه ریزی با نگاه یکسویه و فقط با تکیه بر توان و استعدادهای سازمان  بندیبا تکیه بر طر



267

ح نظام  گذشته به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. درطر تحقیقات، آموزش و ترویج همچون تجربیات سنوات 
نوین ترویج نیازمند یک ساختار انسجام یافته با حضور تمامی بخشها می باشیم تا در سایه تفکر سیستمی و 
تعامل موثر بین تمامی بخشها، زیرساختهایی جامع و کامل فراهم آید و با اطمینان کامل برنامه هایی جامع برای 

توسعه کشاورزی ارائه و با عزمی راسخ گامهایی استوار در اعتالی کشاورزی کشور برداشته شود.

و  شناخت  داشتن  یکی  هدفمند  و  یافته  سازمان  مدیریت  یک  الزمه  هدفمند.  و  یافته  سازمان  مدیریت   .2
یافته  ترویج به منظور مدیریت سازمان  ح نظام نوین  اجرایی الزم. طر امکانات  و  ابزار  گاهیست و دیگری  آ
کشاورزی با لحاظ نمودن بخشی از این ملزومات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، در یک نگاه  و هدفمند 
که بی شک در  که برای پیاده سازی چنین طرحی الزم و ضروری است در زیر آورده شده است  اجمالی آنچه 

اجرا ملزومات دیگری نیز به آن افزوده خواهد شد :

1- پایگاه جامع آمار و اطالعات 
ح ها و پروژه ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی  2- پایگاه مدیریت طر

ح ها و پروژه ها  3- ایجاد یک ساختار انسجام یافته با حضور تمامی بخشها برای تدوین، اجرای و نظارت بر طر
کلیه دست اندرکاران کارگاههای توجیهی برای  ح وظایف و برگزاری  4- تدوین دستورالعملها، شر

وزارت  آخرین سطح تشکیالتی  بعنوان  کشاورزی  کز جهاد  مرا در  الزم  زیرساخت های  و  امکانات  توسعه   -5
کانون مدیریت میدانی شبکه ترویج ع و  متبو

کشاورزی )موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد،94( 6- بهره مندی از مشارکت ذینفعان بخش 
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کاهش هزینه های تولید( کیفیت محصول و  کمیت و  3. ساماندهی تولید )با هدف افزایش 

نوعی  به  و  تمام شده  قیمت  باالبودن  از  دارد، همواره  که  تمام ظرفیت هایی  رغم  به  ایران  کشاورزی  بخش 
کند.علمی  اقتصادی نبودن پروسه تولید لطمه خورده و نتوانسته از ظرفیت هایش به طرز شایسته ای استفاده 
کشت، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید و منابع پایه  نبودن پروسه تولید، خرد بودن اراضی، مکانیزه نبودن 
کنار همه این موارد پایه ای عدم ایجاد  کشت و در  ک( و از همه مهمتر وجود نواقص پرشمار در الگوی  )آب و خا
تعادل منطقی بین تولید محصوالت کشاورزی و تأمین نیاز غذایی کشور و نیزعدم توسعه صادرات در این بخش 
کشاورزی به جایگاه خود نرسند و همواره از توزیع نهاده ها و نحوه خرید تضمینی  باعث شده هیچ گاه فعاالن 
گرفته تا واردات غیرقانونی و تنظیم بازار در داد و فغان باشند. لذا به صراحت می توان گفت که در شرایط فعلی هر 
برنامه ای که مستقیما به کاهش هزینه های تولید و افزایش کمیت و کیفیت محصول نینجامد جز اتالف وقت 

و هزینه ها و کاهش اعتبار و حیثیت مروجان در نزد بهره برداران نتیجه ای نخواهد داشت.

برای اینکه مروجان بتوانند از عهده وظایف خطیر خود در پهنه های تولیدی برآیند نیازمند برخی صالحیتها 
گذاری آنان را  که میزان اثر  که از جمله مهم ترین و اصلی ترین آنها، اعتبارشان است  و شریط ویژه ای هستند 
کند. در حال حاضر عوامل مختلفی باعث شده است اعتبار مروجان به عنوان مامور  بربهره برداران تعیین می 
که از عمده ترین این عوامل عدم اثر بخشی برنامه های ترویجی بر توانمند سازی بهره  تغییر، مخدوش شود 

برداران برای استفاده از ظرفیتهای موجود می باشد.

کشت منطقه و توانمند سازی  ح نظام نوین ترویج بایستی بر مبنای الگوی   لذا برنامه ریزی و آموزش در طر
پایه  عملی  بصورت  آنهم  محصول  کیفیت  و  کمیت  افزایش  و  تولید  های  هزینه  کاهش  برای  برداران  بهره 
ریزی شود و بجای نشان دادن راه وچاه، دستگیر و راهبر واقعی بهره برداران باشد.)فصلنامه ترویجی،1394(

تشکر و قدر دانی: از کلیه افرادی که در انجام پژوهش حاضر همکاری نمودندبه ویژه،مدیران محترم وکارکنان 
علیانسب  مهندس  آقای  آغمیون،  کشاورزی  جهاد  مرکز  محترم  مسئول  سراب،  شهرستان  کشاورزی  جهاد 

کنم. تشکر و قدردانی می 
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گندم و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خودکفایی 

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
شادی فریدی

کشاورزی شهرستان هشترود کشاورزی ذوالبین - مدیریت جهاد  مرکز جهاد 

چکیده
کشورهای  کشورهای جهان سوم به ویژه  امنیت غذایی برابر با انسجام ملی و امنیت ملی است. بسیاری از 
باشند. در چندین سال  آنها می  به  وابسته  یافته،  کشورهای توسعه  از  گندم  کردن  وارد  به واسطه  مسلمان 
ح شده بود و طی سال های اخیر رهبر معظم انقالب سیاست های  کشور مطر گندم در  گذشته بحث خودکفایی 
گندم اولین عرصه اقدام و عمل  گندم و خودکفایی  که خرید تضمینی  کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ نمودند 
کشاورزی و اقتصاد روستایی سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص  به سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. 
در  پهنه بندی  ح  طر می کند.  ایفا  را  بسزایی  نقش  مردم  غذایی  امنیت  تامین  طریق  از  و  دارد  کشور  داخلی 
در  مروجین  حضور  و  کشاورزان  اطالعات  جمع آوری  از  اعم  انسانی  منابع  و  امکانات  کلیه  فعال سازی  قالب 
پهنه ی خود نقش بسزایی در خودکفایی گندم دارد. استان آذربایجان شرقی جزء استان های برتر تولید کننده 
نیز سهم  کشاورزی بنده  گندم استان می باشد و پهنه  که شهرستان هشترود قطب  کشور می باشد   گندم در 
گندم شهرستان دارد در این مقاله مشکالت و معضالت و پیشنهادات در راستای پایدار  10 درصدی در تولید 

گندم ارایه می گردد. بودن خودکفایی 

گندم، شهرستان هشترود کلیدی: اقتصاد مقاومتی، پهنه بندی، خودکفایی   کلمات 

مقدمه
افزایش  از  حمایت  جهت  رهبری  معظم  مقام  توسط  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اخیر  سال های  در 
کشاورزی بخش عمده  کشور ها عنوان شده است. اقتصاد روستایی و  تولید داخلی و قطع وابستگی از سایر 
اقتصاد  در  بسزایی  و نقش  ناپذیرند( می باشد  که تجدید  گاز  و  نفت  منابع  مقابل  )در  اقتصاد  و تجدیدپذیر 
کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی مردم ایفا می کند. اهمیت اقتصادی  کشور دارد. امروزه  کالن 
کشاورزی  محصوالت  سایر  از  بیش  دنیا  در  تغذیه  نظر  از  چه  و  تولید  نظر  از  چه  گندم  استراتژیک  محصول 
گندم در درجه اول برای تغذیه انسان ها و در درجه دوم برای تغذیه پرندگان و حیوانات و  می باشد، تولید 
گام در عرصه اقدام و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی با خرید تضمینی  مصارف صنعتی می باشد. اولین 
کننده حالت بهبود و  که این امر تداعی  گندم کاران در سال 95 تحقق یافت،  گندم مازاد بر مصرف داخل، از 
که برگرفته  کشور می باشد و منجر به مهاجرت معکوس از شهر  به روستا می گردد. در این مقاله  پیشرفت در 
از پژوهشی از سایر مقاالت و نظرات نویسنده می باشد، ابتدا سند سیاست های اقتصاد مقاومتی، موانع آن، 
معضالت  و  مقاومتی  اقتصاد  و  گندم  تولید  در  آن  نقش  و  کشاورزی  پهنه  مقاومتی،  اقتصاد  در  گندم  نقش 
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گره گشای  موجود و نیز پیشنهادات با توجه به تجربیات حاصله از منطقه به حضور ارائه می گردد. امیدواریم 
کشاورزان زحمت کش و عزیز منطقه باشیم. گرهی از 

اقتصاد مقاومتی چیست؟
کالن سیاسی و امنیتی نظام  که بایستی هماهنگ با سیاست های  اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است 
اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها 
کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند  گون اقتصادی نظام استکبار مقاومت  گونا و توطئه  های 
کند. اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی  ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ  رو به رشد همه جانبه خود را در 
نه  پویاست  و  فعال  مقاومتی  اقتصاد  یک  واقعی  مقاومتی  اقتصاد  از  منظور  دارد.  ملی  امنیت  و  انسجام  با 
کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند  که  یک اقتصاد منفعل و بسته به طوری 
کید  تا مقاومتی«،  »اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ  با  رهبری  معظم  کند.مقام  حفظ  را  خود  پایدار  پیشرفت 
و  را عینیت بخشد  اسالم  اقتصادی  نظام  از  الهام بخش  الگویی  توانست  مقاومتی خواهد  اقتصاد  که  کردند 
کند.  زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم 
کردند: پیروی از الگوی علمی و  کید  کلی»اقتصاد مقاومتی« تأ حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابالغ سیاست های 
بومی، برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی 
علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، 
الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی 
کند. متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای  مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم 
ح زیر است: ایران اسالمی با استعدادهای سرشار  قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شر
گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی  ع و زیرساخت های  معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنو
از  برآمده  علمی  و  بومی  اقتصادی  الگوی  از  گر  ا پیشرفت،  برای  راسخ  عزم  دارای  و  کارآمد  و  متعهد  انسانی 
کند نه تنها بر همه  مشکالت اقتصادی  که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی  فرهنگ انقالبی و اسالمی 
کرده،  که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی  فائق می آید و دشمن را 
که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی  به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی 
ج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ  از تحوالت خار
کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند  دستاوردهای 
چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را 
کشور بی درنگ  محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد. الزم است قوای 
کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای  و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن 
عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد 
مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه  اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر 

خ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.  چشم جهانیان ر



273

موانع اقتصاد مقاومتی 
گر قرار است اقتصاد مقاومتی را به  فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی و جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است.ا
عنوان یک راهبرد در نظر گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم تئوریک مولفه ها، ابعاد 
که در حال حاضر قوانین  و ویژگی های آن روشن شود.باید موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی را رفع کرد؛ چرا
گونه ای  ما این راهبرد و شیوه از اقتصاد را به درستی حمایت نمی کند. بهم ریختگی های موجود در قوانین به 
است که در کشور ما هر چیز غیرممکنی، ممکن می شود و هر چیز ممکنی، غیرممکن می شود.در رابطه با موانع 
کنون در کشور وجود دارد شرایط برای تحقق  اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت با این ساختار و روالی که ا
اقتصاد مقاومتی مشکل است.خیلی از مقررات، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده باید توسط شورای 
که در سیستم های اجرایی وجود دارد باید حذف شود. کاری هایی   عالی اداری حذف شود. خیلی از موازی 
کننده باشد و هرکجا مانعی  از تولید  باید به سمت حمایت  گفت نگاه ها  باید  با موانع قضایی هم  رابطه  در 
گفته شده بر سر تحقق  غ از موانع  کند )قادری، 1392(. فار وجود دارد سیستم قضایی این موانع را برطرف 
ع ارتباط مستقیمی با مسئله فرهنگ سازی دارد. این مطلب باید برای  گفت این موضو اقتصاد مقاومتی باید 
کشور موثر نباشد.  بر  تا تهدید و فشارها  توانمند سازد  اقتصادی  از نظر  را  باید خود  ایران  که  مردم جا بیفتد 
توسعه  و  رشد  به  دستیابی  کنیم.  توانمند  را  اقتصاد  اینکه  جز  نداریم  راهی  ما  که  بپذیرند  مردم  باید  یعنی 
که تمامی اقشار جامعه در  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند تالش جدی و همه جانبه است و تا زمانی 
کمی در اغلب موارد تنها موجب توزیع  مسیر پیشرفت متناسب با جایگاه خود قرار نگیرند، بهبود شاخص های 

نامناسب و ناعادالنه امکانات و درآمدها و ایجاد دوگانگی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

گندم در اقتصاد مقاومتی                                                                                                        تأملی بر جایگاه 
که نشانگر اهمیت  کشورهای جهان در سال های اخیر رشد نسبتا باالیی داشته است  گندم بین  میزان تجارت 
کراین و قزاقستان  ا آلمان،  آرژانتین،  کانادا، فرانسه، استرالیا، روسیه،  آمریکا،  کشورهای  تجارت غذا است. 
سال های  در  آرژانتین،  استثناء  به  کشورها  این  صادرات  میزان  و  هستند  گندم  جهانی  عمده  صادرکنندگان 
گندم را به خود اختصاص  گذشته روندی صعودی دارد و هریک سعی دارند سهم بیشتری ازتجارت جهانی 
کشورهای صنعتی  گندم جلب توجه می کند پیشتازی  کشورهای صادرکننده  که در مورد  دهند. نکته دیگری 
که نه تنها نیاز داخلی خودشان را تولید می کنند، بلکه به  کانادا و روسیه است  چون آمریکا، آلمان، فرانسه، 
کاالی اساسی در جهان هستند.  که جزء صادرکنندگان عمده این  کرده اند  قدری در این عرصه سرمایه گذاری 
کشورها به امنیت غذایی و عدم وابستگی در غذای اساسی، به دلیل تأثیر  این امر نشان از توجه ویژه این 
ایتالیا، برزیل، مصر،  کشورهای  نیز  گندم در عرصه جهانی  بر امنیت ملی دارد. عمده ترین واردکنندگان  آن 
کشورهای پرجمعیتی چون مصر، الجزایر و اندونزی  الجزایر، ژاپن، اسپانیا و اندونزی هستند. البته واردات 
کشورهای  کشورهای صنعتی چون ایتالیا، اسپانیا و هلند رشد باالتری دارد و در واقع واردات این  نسبت به 
کشورهای واردکننده بسیار  که در مورد  کاهش است. مسئله ای  صنعتی یا به ثبات رسیده است و یا در حال 
کشورهای مصر، الجزایر، اندونزی،  کشورهای اسالمی است به طوریکه  چشم گیر است واردکننده بودن اغلب 
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گندم جهان قرار دارند  کش، فیلیپین، ترکیه، ایران، یمن و عراق در ردیف بزرگترین واردکنندگان  نیجریه، مرا
کشورهای واردکننده به مراتب باالتر است )رهگشای، 1393(. این مسئله می تواند  و رشد واردتشان از دیگر 
کشورهای غربی  که  کشورهای اسالمی به همراه داشته باشد چرا کی برای  در بلند مدت تبعات بسیار خطرنا
کنند و در  کشورهای اسالمی تحمیل  می توانند با استفاده از ابزار تهیه غذای اساسی خواسته های خود را به 
کنار جنگ آب، شاهد جنگ تهیه غذای اساسی نیز خواهیم بود. بر هیچ کس پوشید ه نیست  سال های آتی در 
گام  کتر از تمام جنگ افزارهای موجود می باشد. زیرا اولین  گندم برنده تر و خطرنا که سالح تهیه غذا به ویژه 
کشورمان نیز به خوبی به  در امنیت ملی، امنیت غذایی جامعه می باشد. در تصویب قوانین و سیاست های 
گرچه  ا و دارو در آن ها لحاظ شده است.  زمینه غذا  امر توجه شده و مسئله عدم وابستگی خصوصا در  این 
دوباره  آن  طعم   85 سال  بجز  سال  چندین  طی  در  ولی  شد  برگزار  گندم  خودکفایی  جشن  هشتم  دولت  در 
گندم بود تا اینکه در سال 95 با خرید تضمینی بی سابقه  تکرار نشد و همواره ایران جزء وارد کنندگان بزرگ 
گندم تکرار شد. در قالب اقتصاد مقاومتی و  گندم با نام خود اتکایی  گندم در دولت یازدهم طعم خودکفایی 
گندم بایستی رویه فوق با اصالحاتی در آن ادامه داشته باشد تا این خود  عدم وابستگی محصول استراتژیک 
گندم یکی  ح خود اتکایی  اتکایی و عدم وابستگی به سایر کشورها پایدار و مستمر باشد. با تدوین و تنظیم  طر
که  با ارتقای  گونه یی تنظیم شود  ح به  گام های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد. این طر از مهمترین 
ک و پیشگیری  ضریب مکانیزاسیون، بهره وری آب، عملیات به زراعی و به نژادی گندم، بهبود حاصلخیزی خا
از ضایعات، از مزرعه تا نانوایی، افزایش قیمت تضمینی متناسب با تورم و مخصوصًا بسیج امکانات و منابع 
گر خشکسالی  که حتی ا گندم برسد  پایداری در تولید  از  کارشناسان و...، به حدی  از مروجان،  انسانی اعم 
گندم وارداتی برای دولت  گرچه قیمت  کاهش تولید و خرید قابل توجهی مواجه نشود. ا ع پیوست، با  به وقو
گندم تولید داخل هزینه دارد ولی در راستای اجرای برنامه های اقتصاد  کمتر از قیمت تضمینی خرید قیمت 
کشور دولت باید از تمام امکانات موجود  مقاومتی و عدم وابستگی در سال های آتی و تامین برنامه های آتی 

برای افزایش تولید داخلی بهره ببرد.                                                                                         

کشاورزی و اقتصاد مقاومتی                                                                                                                  پهنه ی 
کشور دارند و ظرفیت بالقوه ای برای حرکت در مسیر اقتصاد ملی و مقاومتی  روستا نقش بی بدیلی در توسعه 
که می تواند در رشد و توسعه  از جمله عوامل مهمی است  تلقی می شوند. بر همین اساس اقتصاد روستایی 
باید  کارشناسان  عقیده  به  که  است  حدی  تا  امر  این  اهمیت  باشد،  موثر  ایران  جمله  از  کشور  یک  اقتصاد 
از  عده ای  کنند.  معکوس  مهاجرت  به  مبادرت  روستاها  سمت  به  شهرها  از  ما  مردم  تا  کرد  فراهم  شرایطی 
که به دالیلی به شهرها مهاجرت نموده و از  گروه مولدی می دانند  صاحب نظران توسعه، جمعیت روستایی را 
عنصر تولیدکننده و همگام با توسعه، به عنصر مصرف کننده و در تقابل با توسعه تبدیل می شوند.مهاجرت 
کشاورزی  روستاییان به شهرها عمدتًا ناشی از مشکالت اقتصادی و افزایش بیکاری است. اقتصاد روستایی و 
و  اساسی  و  اصلی  نقش  است( محسوب می شود و  پذیر  پایان  که  نفت  مقابل  )در  ناپذیر  پایان  اقتصاد  جزو 
کشاورزی  پایداری در اقتصاد مقاومتی دارد اما به خوبی و به طور اقتصادی و علمی تبیین نشده است. پهنه 
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نفر   412 که  است  شده  واقع  ذوالبین  کشاورزی  جهاد  مرکز  و  هشترود  شهرستان  در  روستا   7 از  متشکل  من 
شرقی  آذربایجان  استان  گندم  تولید  قطب  هشترود  شهرستان  است.  شده  ثبت  گندم کار  و371  بهره بردار 
که در صفحات قبل به اختصار در  گندم می باشد  کشاورزی من نیز  می باشد و عمده محصول تولیدی در پهنه 
کشت  کشور پرداخته شد. به طور اختصاصی سطح زیر  کالن  گندم در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد  مورد اهمیت 
گندم آبی می باشد. تولید  گندم دیم و در حدود 20 هکتار  کشاورزی من در حدود 6300 هکتار  گندم درپهنه 
گندم در سال 95 بالغ بر10000 تن بود که 8258 تن در جهت خرید تضمینی گندم به سیلوهای منطقه تحویل 

ک دام و طیور و... استفاده شد. داده شد و مابقی نیز جهت خود مصرفی بذر ،خورا

گندم شهرستان هشترود در سال 95 سهم 10 درصدی را به خود اختصاص داده  کشاورزی من در تولید   پهنه 
 است.در سال های اخیر با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و حضور مداوم مروجین پهنه بندی در مناطق 
ع خود بازگشته اند و مهاجرت معکوس در  گندم کاران سر مزار گندم توسط دولت بسیاری از  و خرید تضمینی 
کشاورزی پروسه زمان بری دارد و در  کارهای ترویجی در زمینه  که  منطقه چشمگیر بود. با توجه به این امر 
کاشت به  گواهی شده و بسترسازی مناسب برای  طوالنی مدت جواب می دهد در سال های اخیر خرید بذور 
کود زیر بذر در  کشت و جایگذاری  کودهای پیش از  ک ورزی حفاظتی و همچنین استفاده از  روش های خا
با اعطای وام های  کشاورزی در منطقه رشد فزونی داشته است و  از ادوات  افزایش می باشد. استفاده  حال 
مشکالت  و  معضالت  رفع  مستلزم  پایدار  تولید  استمرار  و  ادامه  ولی  می باشد  گسترش  حال  در  مکانیزاسیون 
گندم با یکسری مشکالت مواجهه بودیم.  گسترده تضمینی  می باشد.   متاسفانه در سال 95 با وجود خرید 
گندم به سیلوها 2-عدم واریز به موقع مبلغ  مانند 1- روال اداری پیچیده و زمان بر تهیه حواله جهت تحویل 
کسری  با  بعد  کشت سال  برای  بذر  و  کود  مانند  نهاده  زمان خرید  گندم کاران )بسیاری در  گندم به حساب 
گندم کاران امکان محاسبه میزان  گندم تحویلی )بسیاری از  بودجه مواجه بودند( 3-عدم واریز منسجم مبلغ 
گندم سال بعد )کشاورزان تصمیم گیری  دریافتی و باقی مانده را ندارند( 4- عدم اعالم قیمت خرید تضمینی 

کشت و...داشته باشند(. بهتری برای میزان 

گندم  برخی بندهای سند اقتصاد مقاومتی و تحقق خودکفایی 
منظور  به  کشور  علمی  و  انسانی  سرمایه های  و  مالی  منابع  و  امکانات  کلیه  فعال سازی  و  شرایط  تأمین   -  1
و تشویق  با تسهیل  اقتصادی  فعالیت های  آحاد جامعه در  کثر رساندن مشارکت  به حدا و  کارآفرینی  توسعه 
کم درآمد و متوسط.                                                                                                                        کید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات  همکاری های جمعی و تأ

کلیه امکانات و منابع مالی و... در جهت تولیدات  بر اساس بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی بایستی 
گردد. گندم تامین  گندم و خودکفایی  کشاورزی به طور اختصاصی در جهت تولید 

کشور و ساماندهی نظام ملی  و اجرای نقشه جامع علمی  بنیان، پیاده سازی  اقتصاد دانش   2 - پیشتازی 
نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
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تحقیقات و شرکت های دانش بنیان نقش انکارناپذیری در تولید دارند. اختصاص بودجه ای مناسب برای 
گندم دارد. کیفی تولید  کمی و  تحقیقات و ارایه راهکارهای علمی و عملی نقش مهمی در افزایش 

تقویِت  کار،  نیروی  توانمندسازی  تولید،  عوامل  تقویت  با  اقتصاد  در  بهره وری  رشد  قراردادن  محور   -3
ع  کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنو رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به 

کشور.  در جغرافیای مزیت های مناطق 

گواهی شده و اختصاص وام های بانکی با درصد  کود ها و بذر  کشاورزی مانند  با در دسترس بودن نهاده های 
کار و  کشاورزان و تخصیص بودجه مناسب جهت آموزش وترویج و افزایش توانایی های  نیروی  پایین برای 

ایجاد نوعی انگیزش و ارزش برای تولید در تولیدکنندگان و ایجاد نوعی رقابت در این عرصه ها.

کاهش  بهره وری،  و  اشتغال  تولید،  افزایش  جهت  در  یارانه ها  هدفمند سازی  اجرای  ظرفیت  از  استفاده   -4
شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی. 

کوتاه مدت و عملکرد ضعیف توام بوده است. اجرای  کشاورزی با برنامه ریزی  کنون یارانه های  متاسفانه تا
کارشناسی می باشد. هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید نیازمند برنامه ای بلند مدت و با دید گاه 

5- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی( و اولویت دادن به تولید محصوالت 
کشورهای  کاهش وابستگی به  کاالهای وارداتی با هدف  ع در مبادی تأمین  و خدمات راهبردی و ایجاد تنو
گندم منجر به خودکفایی و عدم وابستگی  گندم و خرید تضمینی  محدود و خاص. در راستای این امر تولید 

کشورها خواهد شد. به سایر 

کاال(.  کید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و  6- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأ

محصول  تولید  در  خوداتکایی  می باشد.  ملی  انسجام  و  ملی  امنیت  با  برابر  جامعه  در  درمان  و  غذا  امنیت 
شاید  است  کشور  سیاسی  و  ملی  امنیت  بخش  نوید  می باشد  مردم  اساسی  غذای  جز  که  گندم  استراتژیک 
که بایستی اشکالت موجود برطرف و خرید تضمینی  دست هایی در صدد ایجاد موانعی برای این امر باشند 

گندم امری مستمر و قانونی باشد. 

کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در  7- اصالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی 
اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

کشور  بودجه  و  اعتبارات  محل  از  گندم کاران  ودیعه  پرداخت  محل  بایستی  بند  این   به  عمل  راستای  در 
مشخص شود تا در زمان خرید تضمینی گندم، گندمکاران با سردرگمی )زمان واریز مبلغ گندم خریداری شده( 
گندم کاران نگردد.  کسری بودجه و عدم آمادگی الزم جهت پرداخت مبالغ  به حسابشان نشوند و دولت نیز با 

کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت  8- حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات 
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گندم نیز  گندم، با فراهم نمودن شرایط مساعد می توان به صادرات  با توجه به تولید مازاد بر مصرف داخلی 
گندم در منطقه باشیم. کننده محصول استراتژیک  کشورهای صادر  اقدام نمود و یکی از 

و  گذاری  سرمایه  کارآفرینی،  بهره وری،  ثروت،  تولید  افزوده،  ارزش  ایجاد  در  جهادی  فرهنگ  تقویت   -9
اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

گیری و پیشنهادات نتیجه 
یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده از امکانات موجود داخلی و کاهش وابستگی است به همین 
منظور تحقق خود کفایی گندم در دستور کار دولت قرار گرفت. شرایط اقتصادی کنونی گویای آن است که باید 
بصورت پایدار و همه جانبه از بخش کشاورزی حمایت شود و در حوزه های مرتبط با این بخش بازنگری هایی 
کشاورزی  کشاورزان بر توسعه علمی و دانش های  کشاورزی سنتی توجیه اقتصادی ندارد و باید  گیرد.  انجام 
کنند.در این راستا مروجین نقش بسزایی در تعامل و پاسخگویی به نیاز  به عنوان نهاده جدید تولید توجه 
ع و آموزش بهره برداران دارند. مروجین با حضور فعال و مداوم در  کشاورزان و انتقال یافته های جدید به مزار
گندم با آموزش هایی مانند استفاده از بذر  کشت، داشت و برداشت  ح پهنه بندی در مراحل مختلف  قالب طر
ک، تغذیه  افزایش ضریب مکانیزاسیون، بهبود حاصلخیزی خا کشت،  کشت، عمق  تاریخ  مرغوب، رعایت 
ک، افزایش بهره وری آب، عملیات به زراعی، مدیریت مزرعه و اصالح الگوی کشت نقش مهمی در  مناسب خا
ع الگویی  کشاورزان پیشرو و ایجاد مزار ارتقاء تولید دارند. همچنین مروجین می توانند با تکثیر رفتار حرفه ای 
ح  کمک طر کثر تولید در این محصول استراتژیک فعالیت نمایند. با  و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به حدا
از  کشت،  ح اصالح الگوی  کشاورزان، می توان در قالب طر از اطالعات  پهنه بندی و شفاف سازی بسیاری 
کشت مجدد بسیاری از زمین های زراعی با ارائه تناوب مناسب، جلوگیری نمود و با جمع آوری اطالعات پایه 
که در  کاری هایی  کشاورزان، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده حذف می شوند و بسیاری از موازی 
گندم محرز می باشد و با ادامه  سیستم اجرایی وجود دارد حذف می شود. نقش مروجین در تحقق خودکفایی 
پیشنهادی  بند  های  به  می یابدعمل  استمرار  گندم  خودکفایی  بندی  پهنه  ح  طر شدن  تر  کامل  و  رویه  این 
کشور می باشد و الزمه آن ایجاد  رهبرمعظم انقالب در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی تنها راه پیشرفت و تعالی 
گندم کاران پهنه ی  بررسی مشکالت  با  این بخش  در  به وطن می باشد..  روحیه جهادی وعشق  و  فرهنگ 

گندم به حضور ارایه می گردد. کشاورزی یکسری پیشنهادات جهت استمرار خودکفایی 

1. قانومند شدن کمک های دولت بگونه ای که تغییر دولت وسیاست های دولت تاثیری بر آن نداشته باشد. 
2. خرید تضمینی گندم به واسطه مصوبات تصویب شده به صورت قانونی باشد که در هر زمان الزم االجرا گردد

3. محل پرداخت ودیعه گندم کاران از محل اعتبارات و بودجه کشور مشخص شود.
4. تجهیز مروجین و کارشناسان پهنه کشاورزی و حضور مستمر و فعال در مناطق.

5. بررسی عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و ایجاد تغییراتی در آن،که منفعت کشاورز مدنظر باشد نه 
درآمدزایی بیمه.
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کمبود درآمد و برای امرارمعاش  6. تخصیص بودجه ای )به صورت حداقل حقوق و دریافتی (جهت جبران 
خانواده گندم کاران در سال هایی که امکان برداشت گندم وجود ندارد)براثر عوامل طبیعی مانند:خشکسالی و...

کاذب رو می آورد( کرده به شغل های  کار درآمدی ندارد دوباره زمین های خود را رها  گندم  که 
کمک های دولتی و حداقل شرایط جهت  کثر  7. اختصاص طرحی جامع برای بیمه روستاییان و عشایر با حدا
بیمه شدگان جامعه)در حال حاضر  بیمه ای همانند سایر  کثرامکانات  اعطای حدا و  کشاورزان  نمودن  بیمه 

اختالف فاحشی بین خدمات و پرداختی های بیمه روستاییان و عشایر و سایر بیمه شده گان وجود دارد(.
8. اختصاص وام های بانکی با درصد پایین برای کشاورزان و کمک های بالعوض دولت به کشاورز .

کار و ایجاد نوعی انگیزش و  9. تخصیص بودجه مناسب جهت آموزش وترویج و افزایش توانایی های  نیروی 
ارزش برای تولید درتولیدکنندگان و ایجاد نوعی رقابت در این عرصه ها.

10. جهت آیش زمین های کشاورزی برای مقاصد زیست محیطی هم دولت مبالغی به کشاورزان پرداخت کند.
11. توجه به قیمت تضمینی گندم برای تداوم خود کفایی ضرورت دارد

و  زنده  تنش های  به  متحمل  گندم  ارقام  تولید  و  تهیه  زمینه های  در  کاربردی  تحقیقات  توسعه   .12
غیرزنده)خشکی،شوری،سرماو...(

13. اعطا تسهیالت کم بهره به تولید کنند گان بذر و بهره برداران با هدف پایداری در تولید
ع بذری 14. تقویت امر کنترل نظارت مزار

ع 15. خرید دانش گندمکاران نمونه و انتقال به سایر مزار
از  بخشی  کنند،دولت  دریافت  وام  اعتبار  واحدتعاونی  از  جاری  قیمت  به  نهاده ها  خرید  برای  کشاورزان   .16

بازپرداخت وام کشاورز را بعنوان یارانه نهاده براساس گندم تحویل گرفته شده تقبل نمایید.
کنترل شود و مبارزه با قاچاق ورود گندم. گندم  17. مبادی ورودی کشور و واردات 

18. توجه کافی به افزایش بهره وری در تولید گندم وافزایش کمی و کیفی تولید در واحد سطح با آموزش مروجان 
و بهره برداران.
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 اهمیت بیوسکیوریتی در پرورش طیور در راستای 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 

اصغر فکری

کشاورزی شهرستان جلفا واحد امور دام کارشناس پرورش طیور/ مدیریت جهاد 

چکیده
کاهش زمان رشد و بهبود راندمان  انتخاب مداوم ژنتیکی در نژادهای طیور به منظور افزایش عملکرد، از جمله 
که افزایش سریع تر رشد و تولید مداوم طیور را به همراه  تبدیل غذایی در طیور همراه با بهبود روش های تغذیه 
داشته است سبب گردیده که نژادهای امروزی نسبت به بیماری ها حساس تر نیز شوند. پرورش چنین نژادهای 
حساسی بویژه در مناطقی که مرغداری ها با فاصله کمتری از یکدیگر قرار دارند و بعبارت دیگر نزدیك به یکدیگر 
از صنعت طیور  که  کشورهایی  رانیز بهمراه داشته است. امروزه در  افزایش بروز و شیوع بیماری ها  می باشند، 
کشورها می باشد با توجه به شرایط و وضعیت بیماری های مناطق  پیشرفته ای برخوردارند و ایران نیز جزء این 
مختلف، برای چگونگی بکارگیری قوانین بیوسکیوریتی در محافظت گله ها در برابر بیماری ها، دستورالعمل هایی 
ح  طر به  توجه  با  شود  اشاره  موضوع  این  به  است  الزم  دراینجا  است.  گرفته  قرار  مرغداران  اختیار  در  و  چاپ 
ح با همکاری همکاران پهنه بندی این امر می تواند بصورت سراسری انجام  پهنه بندی و کشوری شدن این طر
کشور باعث  کم آموزشی و انتقال آن به بهره برداران در سطح  که با توجیه همکاران پهنه بندی در سطوح  گیرد 
بهبود امنیت زیستی و کاهش انتقال بیماری ها گردد و با هزینه کم پیشگیری ضرر و زیان های بیشتر در مصرف 

دارو و درمان و محصوالت آلوده به این آنتی بیوتیک ها شاهد کشوری عاری از بیماری های مسری شویم. 

مقدمه
با توجه  و  قرار دارد  اولویت  ح در  پایدار بودن طر نتیجه  ح منطقی، عملی، مقرون به صرفه و در  این طر در 
کشاورزی و  به اقدامات انجام شده همکاران پهنه بندی و تاثیر آن در عملکرد فعالیت های مجموعه جهاد 
ح هایی اجرایی به پیشبرد  ح مروجین پهنه بندی امید آن هست تا با ارائه طر پیشرفت روز افزون با اجرای طر
ح می تواند  کرده باشیم و با همکاری همکاران پهنه بندی در موارد زیر این طر کوچک  کمکی  کلی  این هدف 

گردد: مثمر ثمر واقع 

ح کردن افراد پیشرو در منطقه و شروع طر 1- ارتباط و مشاوره و پیدا 
گروهی و نفر به نفر در مورد: 2- ایجاد زمینه بصورت آموزش های 

و  مشوق ها  قانونی،  الزامات  هزینه،  بازده  درمان،  زیاد  و  مکرر  هزینه های  پیشگیری،  هزینه  بودن،  عملی 
مجازات، مقبولیت اجتماعی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل معیشت، منبع مالی، تالش و حمایت مداوم

3- شناسایی عوامل بیماری زا و خطرات منطقه
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کلی گروهی این خطرات و راهکارهای پیشگیری  4- تجزیه و تحلیل 
کلی 5- ارزیابی میزان ضرر و زیان های 

کلی 6- نظارت و بررسی 

کز حتی در بیمارستان ها نیز بکرات دیده شده است.  کشورها و مرا عدم تعهد به رعایت قوانین در بسیاری از 
کامل  صرف نظر از علت و یا علل عدم رعایت قوانین بیوسکیوریتی در صنعت طیور یعنی از تخلیه و شستشوی 
گرفته تا رعایت قوانین مربوط به بازدید و غیره، متأسفانه نتیجه نهایی آن در درجه اول سبب وارد  مرغداری 
کشور خواهد شد. به  شدن ضرر و زیان به مرغدار و درجات بعدی به صنعت مرغداری یك منطقه و در نهایت 
نظر می رسد که برای دست یابی به موفقیت در ایجاد تعهد به رعایت قوانین بیوسکیوریتی، در اولین مرحله باید 
کردن و آموزش  گردند. در این میان آشنا  کادر مرغداری و بازدیدکنندگان به اهمیت آن واقف  خود مرغداران، 
کمتر  گرفته می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چه این گونه افراد معمواًل  که بطور موقت بکار  افرادی 
کادر دائمی مرغداری، خود را ملزم به رعایت قوانین می نمایند. بعبارت دیگر، قوانین بیوسکیوریتی توسط  از 
که خود این افراد در درجه اول آموزش  مرغدار و سایر افراد شاغل در مرغداری وقتی بدرستی رعایت خواهد شد 
کافی از اصول اولیه انتقال بیماری ها را بدست آورده باشند. مسائل اقتصادی و هزینه کردن در مرغداری عامل 
مهمی است که می تواند تمایل مرغدار را به ایجاد و رعایت بیوسکیوریتی در مرغداری کاهش دهد. مع هذا ثابت 
کاماًل  از نظر اقتصادی  کردن در جهت استقرار بیوسکیوریتی در مرغداری، در دراز مدت  که هزینه  شده است 
توجیه پذیر می باشد. در اینجا می توان به دو مثال در این باره اشاره کرد. برای ریشه کنی اپیدمی آنفلوآنزا در امریکا 
گردید، در حالیکه با استقرار بیوسکیوریتی و رعایت  در سال های 1984-1983  بیش از260  میلیون دالر هزینه 
کنون اختالف قیمت جوجه گوشتی تولید شده در ایران از نظر  آن، نیاز به چنین هزینه ای وجود نمی داشت. هم ا
مایکوپالسماها یعنی Mg ,Ms  بقدری  است که در مواردی بعلت اقتصادی نبودن تولید جوجه، سبب حذف گله 
که برای استقرار بیوسکیوریتی و منفی نگهداشتن  مادر می گردد. در این مورد نیز شکی نیست، مقدار هزینه ای 
گله مادر باید صورت گیرد بسیار کمتر از ضرر ناشی از تولید جوجه های Mg  و یاMs  مثبت خواهد بود. همین موارد 
گر چه ممکن است در مقایسه با  کاماًل صادق می باشد. ا ع پرورش نیمچه گوشتی و تخمگذار نیز  بدرستی در مزار

فارم های مادر، اختالف قیمت ها در کوتاه مدت محسوس نباشند. 

بیوسکیوریتی )امنیت زیستی(
 بیوسکیوریتی از لحاظ لغوی از دو جزء )Bio( به معنای زیست و )security( به معنای امنیت تشکیل شده است، 
یعنی امنیت زیستی و سالمت موجودات زنده، یک برنامه طراحی شده برای پیشگیری از تبادل پاتوژن های 

بیماری زا و کاهش و یا حذف احتمال انتقال عوامل عفونی بین فارم ها و یا مناطق آلوده صورت می گیرد.

کسیناســیون، نظــارت  کنتــرل بهداشــتی عبــور و مــرور، وا گســترده تر شــامل جداســازی،  بیوســکیوریتی در مفهــوم 
ــل و  ــه داخ ــا ب ــرل پاتوژن ه کنت ــگیری از ورود و  ــه پیش ــک ب کم ــه  ــوا و ... ک ــت ه کیفی ــا و  ــرولوژیکی بیماری ه س

ج فــارم می کنــد. خــار
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اجرای صحیح اصول امنیت زیستی یک هنر است
است. دسترس ترین  در  و  بیماری  کنترل  برای  حل  راه  موثرترین  حال  عین  در  و  ارزان ترین  بیوسکیوریتی 
که می تواند یک فارم را از بیماری ها در امان  بیوسکیوریتی یک برنامه دفاعی سالمتی و روشی بهداشتی است 
غ مادر  ع مر نگه دارد.به منظور اجرای یك برنامه بیوسکوریتی موفق باید این اقدامات را در سه سطح 1- مزار
غ تخمگذار  مد نظر قرار داد به طوریکه عدم  گوشتی و مر 2- حمل و نقل دان و جوجه 3- پرورش جوجه 
دقت در هر یك از سطوح منجر به ایجاد آلودگی و بیماری در جوجه شده و باعث ضررهای اقتصادی می گردد.

بیوسکیوریتی یکی از بخش های الینفک از عملیات فارم است
گاهی در برخی  کثر بیماری ها یکسان و مشترک است ولی  ع بیماری در ا با وجود اینکه اصول پیشگیری از وقو
از  سطح  این  است.  بیشتر  گسترش  از  جلوگیری  و  پیشگیری  زمینه  در  خاص  استراتژی  نیازمند  بیماری ها 

ح می باشد. کالن مدیریتی مطر بیوسکیوریتی بیشتر در سطح 

در سطح فارم نیز باید نقاط خطرساز را شناخت. به طور مثال برخی از این ها در مرغداری شامل موارد زیر است: 
ک، آب،کرمها، حشرات و سوسک ها، پرندگان وحشی،  کیان، وسایل نقلیه، ماشین آالت، خورا افراد، سایر ما
کود.نظر به اینکه جمعیت طیور رو به افزایش است و همینطور با پرورش در فضای محدود خود  باقی مانده 
از  برای  زیادی  انرژی  و  باید وقت  اطرافشان می باشند.مرغداران  و همینطور  برای خودشان  تهدیدی  آن ها 
که با عملیات بیوسکیوریتی از این اتالف انرژی  کنند، ولی بهتر این است  بین بردن انواع بیماری ها صرف 
یا  و  بیماری ها  تا  قرار دهیم  برای جوجه ریزی در بین دو دوره  کنند.بهتر است زمان بیشتری  صرفه جویی 
این دوره پیدا نکنند.برای یک پرورش  که در دوره قبلی بودند فرصت عمل در  کتری های فرصت طلب  با

سودمند و جلوگیری از بیماری رعایت اصول امنیت زیستی مهمترین عمل است.

کدام از این 3 ضلع  گر هر  3 ضلع مثلث سالمتی شامل: بیوسکیوریتی، آموزش، مدیریت صحیح می باشند و ا
که  کامل انجام نشود پرورش با بیماری و تلفات همراه خواهد بود و از همه مهم تر ضلع بیوسکیوریتی می باشد 

کلیدی در پرورش می باشد. یک اصل 

یافته ها و بحث 
بیوسکیوریتی مفهومی و ساختاری

ع  گانه باشد، محل قرارگیری مرغداری هر چقدر از سایر مزار که یک فارم در یک منطقه جدا بهتر این است 
کیلومتر برای  کیلومتر اطراف آن برای مرغداری های مادر و 1.5  پرورش طیور دور باشد بهتر است و حداقل تا 3 
تا 1000 متر است و اطراف آن مرغداری دیگری  گوشتی 500  مرغداری های تخم گذار و برای مرغداری های 
کود مرغی استفاده می کنند نیز تا حد امکان دور باشد. جهت  که از  کشاورزی  ع  نباشد. همچنین باید از مزار

وزش باد اهمیت ویژه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی دارد.

رودخانه ها ،تاالب ها، دریاچه ها و به طور کلی محل گذر و یا تجمع آب باعث تجمع پرندگان آبزی و مهاجر می 
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ع بیماری هایی مثل نیوکاسل و آنفوالنزا دارند. لذا از ساخت واحدهای پرورش  که ارتباط مستقیم با شیو شوند 
طیور در نزدیکی محل های فوق خودداری شود. از تاسیس مرغداری در نزدیکی جاده های اصلی، به خصوص 
غ و فراورده های آن عبور می کنند خودداری شود. وجود سیستم مناسبی  که خودروهای حمل مر جاده هایی 
از مزرعه پرورش  کود باید هر دوره به شکل مناسب  جهت دفع زباله در مرغداری بسیار مهم است. بستر و 
ج شود.فضای اطراف و بین سالن ها باید از مواد و سازه های قابل شست و شوی و ضد عفونی ساخته شود  خار
ج به داخل سالن جلوگیری شود. محوطه مرغداری باید از علف  تا از انتقال ارگانیسم های مولد بیماری از خار
کردن محوطه  کسازی شود. همچنین  تمیز  که عامل تجمع حشرات و جانوران موزی است، پا هرز و بوته ها 
کار بسیار مشکلی است. در محل مرغداری باید زهکشی مناسب وجود داشته باشد تا آب در  گیاهان  پوشیده از 
گوشتی  غ  کامیون های حمل مر که می تواند محل تردد  آن تجمع نکند. مرغداری های مادر باید از جاده ای 
کارخانه هچری و دیگر مرغداری های مادر فاصله استاندارد را داشته  باشد فاصله داشته باشد، همینطور از 
حیوانات.  همینطور  و  ناخواسته  افراد  ورود  از  جلوگیری  برای  دیوارکشی  یا  و  فارم  اطراف  کشی  باشد.فنس 

آزمایش منبع آب از نظر مواد معدنی، بار میکروبی، مواد شیمیایی و دیگر پاتوژن ها. 

داشتن آب و برق مناسب و داشتن سیستم تخلیه فاضالب مناسب با آن، محل مناسب انباردان، بتنی بودن 
ک و پخش نشدن پاتوژن ها، محل  گرد و خا از بلند شدن  افراد در فارم برای جلوگیری  جاده تردد خودرو و 
افراد وجود داشته باشد همچنین در  مناسب برای دفن و الشه سوزی، محل مشخصی برای ورود و خروج 
آن محل حمام )دوش( و چکمه و لباس تمیز )برای مرغداری های مادر اجباری می باشد( برای ورود به فارم 
فراهم باشد. محل ورود وسایل نقلیه به فارم باید دارای حوضچه ضد عفونی مناسب و دستگاه شستشو و 
غ مادر از مهمترین مراحل امنیت زیستی می باشد و  ع مر ضد عفونی با فشار قوی باشد. باید توجه داشت مزار

گفت پایه و اساس اجرای یك برنامه بیوسکوریتی موفق، تولید جوجه سالم می باشد. می توان 

که در صورت   زیرا تولید یك جوجه سالم و ورود آن به سالن مرغداری از اهمیت ویژه ای برخودار است چرا 
صورت  تولید  به  دوره  طول  در  دقیق  کسیناسیون  وا و  بهداشتی  شرایط  که  پان  ایمنی  با  جوجه ای  تولید 
در طول  را  کتریائی  با و  ویروسی  بیماری های  به  ابتال  برای  را  است  زمینه  نگرفته  آن صورت  روی  جدی  بر 
دوره پروش مهیا می سازد و به علت مقاومت پایین جوجه در مقابل عوامل بیماری زا احتمال رخداد بیماری 
گاها  افزایش می یابد. در سطح دو می بایست شرایط یك حمل و نقل بهداشتی را مد نظر قرار داد. متاسفانه 
کپك  که این باعث  که در بنادر تخلیه می شود مدت زیادی در انبارها می ماند  دیده می شود محموله های دان 
کار نبوده و در حمل  که ویژه این  کامیونهائی اقدام به حمل و نقل دان می کنند  زدن در دان می شود همچنین 
کود، میوه و... نیز فعالیت دارند.  ولذا هرچند بتوان جوجه درجه یك و با ایمنی باال  نقل سایر محموله ها نظیر 
گسترش آلودگی در دان شده و منجر  گر در این مرحله توجه و نظارت دقیق نباشد خود باعث  تهیه نمود ولی ا

به  رخداد بیماری می شود. 
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لذا رعایت نکات ذیل الزم و ضروری می باشد:

کامل خودروهای حامل جوجه و دان قبل از بارگیری و پس از تخلیه بار الف- شتشوی 
ب- ضدعفونی خودروی حامل جوجه و دان قبل از بارگیری و پس از تخلیه بار

کامیون هایی مخصوص حمل دان و جلوگیری از فعالیت آنها در سایر زمینه ها ج- اختصاص 
غ مادر تا سالن های پرورش باید از خودروهای دارای استاندارهای  ع مر  درخصوص حمل جوجه یك روزه از مزار
رعایت  دلیل  به  و  نداشته  را  الزم  شرایط  جوجه  حامل  کامیون های  از  تعدادی  متاسفانه  نمود  استفاده  الزم 
جوجه  در  استرس ها  اولین  آمدن  وارد  به  منجر  کامیون  اتاقك  در  نامناسب  تهویه  و  دمایی  شرایط  نکردن 
کاهش مقاومت جوجه در مقابل عوامل بیماری زا می شود. در سطح 3 یعنی  که این عامل باعث  می شود 

گوشتی  کلیه اقدامات بیوسکوریتی را می توان در سه حوزه برنامه ریزی نمود: پرورش جوجه 

الف-موقعیت و محیط نگهداری طیور  ب-عوامل بیماری زا  ج-گله طیور

الف-1- موقعیت و نوع احداث سالن مرغداری: احداث سالن مرغداری باید بر اساس قوانین و ضوابط سازمان 
کشور و با هماهنگی  شبکه  دامپزشکی شهرستان صورت پذیرد. با توجه به اینکه عوامل بیماری زا  دامپزشکی 
گردد  توسط باد به راحتی جابجا می شوند لذا نباید سالن مرغدای در جهت وزش باد باشد. همچنین  باید سعی 
سالن مرغداری دور از رودخانه ها و جریان های آب احداث نمود زیرا معموال این مکان ها محل تجمع پرندگان 
مهاجر و وحشی می باشد و از آنجا که این پرنده ها به صورت آزاد در نقاط مختلف پرواز می کنند ممکن است ناقل 
بیماری باشند. رعایت حریم های قانونی با سایر مرغداری ها و دامداری ها و همچنین شهرك های صنعتی الزم و 

ضروری می باشد. در سالن های مرغداری باید از مصالحی استفاده نمود که مانع از اتالف انرژی گردد.

بیوسکوریتی در محیط  برنامه  اجرای  اهمیت ترین مراحل  پر  از  الف-2- محیط نگهداری طیور: یکی دیگر 
و شرایط نگهداری طیور خالصه می شود لذا رعایت نکات ذیل در طول دوره پرورش الزم به نظر می رسد:.

کود از سالن مرغداری در پایان دوره و فراوری  آن طبق ضوابط ج نمودن  -خار
-  نظافت و ضدعفونی جایگاه ، آب خوری و دان خوری در پایان دوره

کوره الشه سوز و سوزاندن تلفات و دفن بهداشتی آن -  ایجاد 
کلیه تجهیزات مرغداری در پایان دوره - ضدعفونی 

- ضدعفونی و آهك پاشی اطراف مرغداری
-تنظیم درجه حرارت متناسب با سن طیور

-تهویه مناسب زیرا از مهمترین عوامل زمینه ساز ایجاد بیماری تهویه نامناسب می باشد.
ب-عوامل بیماری زا: در طول دوره پروش عالوه بر رعایت مراحل فوق که فرصت رشد و تکثیر عوامل بیماری زا 

را از آنها می گیرد  رعایت نکات ذیل مانع از سرایت و رخداد بیماری در جوجه می شود.

کسیناسیون زیر نظر دکتر دامپزشك ب-1- اجرای یك برنامه منظم وا
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ب-2- شناسائی سریع بیماری و درمان آن
ب-3- خودداری از مصرف غیرمتعارف آنتی بیوتیك ها

کوره الشه سوز کم و معدوم نمودن سریع تلفات در  ب-3- حذف جوجه های ضعیف و با سرعت رشد 
کامیون های حامل جوجه و دان قبل از ورود به مرغداری  ب-4- ضدعفونی 

کسیناتور گروه های وا کننده و  کارشناسان بازدید  ب-5- استفاده ار لباس یك بار مصرف برای 
ب-6- حصارکشی اطراف مرغداری به منظور جلوگیری از ورود حیوانات ولگرد

ب-7- ایجاد حوضچه ضد عفونی در وردوی مرغداری و سالن ها
ب-8- خودداری افراد شاغل در مرغداری از رفت و آمد به سایر مرغداری ها در طول دوره پرورش

ب-9- جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول به مرغداری

گله طیور  ج- 
غ مادر فاقد بیماری ع مر ج-1- تهیه جوجه از مزار

ج-2- تهیه جوجه درجه یك و حذف جوجه های زاید هنگام ورود جوجه به سالن

کاهش استرس در جوجه هنگام حمل و نقل غ مادر به منظور  ع مر ج-3- تهیه جوجه از نزدیکترین مزار

اجرای اصول بیوسکیوریتی
کارگران, تعمیرکار, رانندگان, دامپزشک و ...( افراد )شامل 

ع بیماری سخت گیرانه تر باشد. کارگران فارم باید محدود شود و این محدودیت در زمان شیو رفت و آمد 

که وارد فارم می شوند  کننده هایی نیز  ع باشد. بازدید  باید ورود تمام افراد غیرمسئول و متفرقه به فارم ممنو
در  تا  بدهند  مرغداری  پرسنل  به  اطالعات  کرده اند  بازدید  که  قبلی  فارم های  همچنین  و  خود  درباره  باید 
را  انها جلوگیری به عمل آید.تمامی بازدیدکنندگان می بایست اطالعات خود  از ورود  صورت هرگونه نگرانی 
گیری بیماری قابل ردیابی باشد. همچنین 24 ساعت قبل  ع همه  کنند تا در صورت وقو در دفتر فارم ثبت 
کرده باشدمی بایست تا جای ممکن ورود و خروج وسایل  کننده نباید از فارم دیگری بازدید  از بازدید, بازدید 

کردن وارد فارم شوند نقلیه به فارم محدود شده و افراد پیاده و ترجیحا پس از حمام 

که ورودشان به فارم غیرقابل اجتناب است باید توسط دستگاه سمپاش با فشار قوی و حاوی  وسایل نقلیه 
گلگیر ها مهم ترین نقاط به منظور ضدعفونی  ج  خ ها، داخل و خار ضد عفونی مناسب ضد عفونی شوند. چر
از وسیله نقلیه خود پیاده  تا حد ممکن  کند و  را رعایت  باید اصول بهداشتی  نیز  راننده  می باشد. همچنین 
کنند.  کاله و چکمه بر تن  کنندگان هنگام ورود به فارم باید لباس تمیز و ضدعفونی شده،  نشود.تمامی بازدید 

کننده مناسب بشویند. همچنین قبل از ورود به سالن دست های خود را با مواد ضد عفونی 
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 وسایل نقلیه
که وارد فارم می شوند باید ظاهر  کرد. خودروهایی  تا جای ممکن باید ورود وسایل نقلیه به فارم را محدود 
از   کود باید  ک و یا الشه و  تمیزی داشته باشند. همیشه جهت حرکت ماشین هایی مثل ماشین حمل خورا
کثیف باشد. هر خودرویی بعد از تخلیه بار در یک مرغداری و قبل از حمل بار  قسمت تمیز به سمت قسمت 
کلیه اصول و  کامل تمیز و ضد عفونی شود. رانندگان موظف به رعایت  به مرغداری دیگر می بایست به طور 
قوانین بیوسکیوریتی فارم هستند. تمام خودروها قبل از ورود به سایت و خروج از سایت به وسیله دستگاه 

ضدعفونی با فشار زیاد ضد عفونی شوند.

 وسایل
باید از نقل و انتقال وسایل بین مرغداری ها جلوگیری به عمل آید. تا جای ممکن از وسایل یک بار مصرف 
استفاده شود و در غیر این صورت از وسایل قابل شست و شو استفاده شود. دقت شود برای شست و شوی 

وسایل از آب غیر آلوده و تمیز استفاده شود.

ک  خورا
عوامل  با  می توانند  نیز  مواد  خود  کند.  عمل  بیماری  حامل  عنوان  به  می تواند  خود  ک  خورا حمل  ماشین 
یا  و  آلی  اسیدهای  افزودن  کستروژن سازی،  ا دادن،  گرما  چ ها(.  قار و  کتری ها  با )عمدتا  آلوده شوند  پاتوژن 
کی  که مواد خورا کاهش آلودگی دان موثرند. بهترین روش این است  چ در  سایر اسیدی فایرها و مواد ضد قار

نیز ضدعفونی شود.

 آب
به  زنگوله ای  آب خوری های  می باشد.  کتری ها  با رشد  برای  مکان ها  مناسب ترین  از  یکی  آبرسانی  سیستم 
که همین خود  ع  و ترشحات دهان و بینی آلوده می شوند  گرد و غبار، بستر، مدفو راحتی توسط ذرات غذا ، 
کننده  کتریایی آب را به وسیله مواد ضد عفونی  باعث سرایت بیماری می شوند. به منظور پیشگیری باید بار با
ع آب خوری می باشد. همیشه باید درب منبع  کاهش داد. سیستم نیپل از نظر بهداشتی بهترین نو مناسب 
که باعث  که می تواند حامل میکرو ارگانیسم باشد وارد آب نشود و نور  ک  گرد و خا آب را بسته نگه داشت تا 
ناقل میکروارگانیسم ها  که می توانند  چ و جلبک می شود وارد نشود. همینطور پرندگان و جوندگان  رشد قار
که در هر دو حالت استفاده از  باشند وارد نشوند. آب ممکن است از منبع آلوده بوده و یا داخل فارم آلوده شود 

کاهش آلودگی شود. کننده مناسب میتواند باعث  ضدعفونی 

 موش و جوندگان
ع پرورش طیور می شوند. موش ناقل  گرم، غذا و پناهگاه جذب مزار موش و جوندگان به دلیل وجود جای 
بسیاری از میکروارگانیسم ها مانند میکروارگانیسم های عامل گامبورو و سالمونال می باشد. موش ها و جوندگان 
باشد.  فاقد سوراخ و حفرات  باید  تاسیسات می شوند. ساختمان  برق رسانی و سایر  باعث آسیب به سیستم 
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هستند  موش ها  برای  مناسبی  پناهگاه های  که  اضافی  وسایل  و  علوفه  و  بوته ها  از  باید  مرغداری  محوطه 
و  تله گذاری  که شامل طعمه گذاری ،  گرفت  نظر  در  کنترل موش  مناسبی جهت  برنامه  باید  کسازی شود.  پا

بازرسی مکرر از آنها باشد.

 پرندگان وحشی
مثل  کی  خطرنا ویروسی  بیماری های  انتقال  دلیل  به  آبزی  پرندگان  خصوصا  وحشی  پرندگان  خطر  بیشتر 
ولی  بوده  مقاوم  ویروس ها  این  با  مواجه  در  پرندگان  این  می باشد.  پرورشی  طیور  به  آنفوالنزا  و  نیوکاسل 
مختلف  مناطق  بین  را  بیماری  می دهند  انجام  که  طوالنی  مهاجرت های  طی  می دهند.  انتقال  را  ویروس 
جابجا می کنند. تمامی درهای سالن پرورش و انبار دان به منظور جلوگیری از ورود پرندگان باید بسته و فاقد 

گوشتی ها حداقل 2 هفته باشد. منفذ باشند. زمان جوجه ریزی بین دو دوره در 

 ضد عفونی پایان دوره و آمادگی برای دوره جدید جوجه ریزی
مراحل ضد عفونی سالن ها

1- جمع آوری وسایل قابل انتقال
ج سالن کیسه و انتقال به خار کود داخل  2- جمع 

3- شستشو با آب
کننده 4- شستشو با مواد ضد عفونی 

5- شعله افکنی سالن و محوطه مرغداری
6- دود دادن

گیری و پیشنهادات  نتیجه 
گردد، این برنامه شرایطی را فراهم  کنترل  کامل انجام و  که باید به طور   امنیت زیستی یک برنامه مدون بوده 
می آورد تا عوامل بیماری زا وارد مزرعه پرورشی نشده ویا در صورت حضور این عوامل در محیط سالن پرورش 

گردد. کال بی خطر  موجب حذف و یا به حداقل رساندن آنها به یک سطح نسبتا و یا 

 الزم به ذکر است یکی از اساسی ترین اصول در هر برنامه امنیت زیستی، انعطاف پذیری و قابلیت اجرایی آن 
می باشد. یعنی طراحی همگام با آخرین پیشرفت های علمی که بتوان به طور صددرصد از آن تبعیت نمود، این 
برنامه ها باید منطقی بوده و تمامی افراد فارم در هر رده پرسنلی قادر به درک آن باشند. اجرای صحیح موارد 
گله  کثر توان بالقوه ژنتیکی  امنیت زیستی اهمیت بسیار زیادی در فراهم آوردن شرایط مناسب برای بروز حدا
های طیور دارد، بنابراین برنامه های امنیت زیستی را نباید به عنوان یک هزینه غیر ضروری تلقی نمود بلکه این 

برنامه ها پایه و اصول یک سرمایه گذاری مطمئن و دراز مدت برای تامین آینده ایی روشن و سود آور می باشند.

و اما نتیجه و نحوه اجرا توسط همکاران پهنه: در صنعت مرغداری امروزی استقرار قوانین بیوسکیوریتی و 
کامل آنها امری مسلم و غیرقابل اجتناب می باشد. برای آنکه بیوسکیوریتی بدرستی در مرغداری ها  رعایت 
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که با مرغداری ها در  اجراء شود باید در درجه اول خود مرغدار و یا سرپرست مرغداری و سپس تمام افرادی 
تماس می باشند اساس انتشار بیماری های عفونی و ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت این قوانین را آموزش 
گله های طیور در برابر بیماری های عفونی  دیده باشند. بیوسکیوریتی امروزه مؤثرترین روش برای محافظت 
به  گله ها  ابتالء  عامل  مهمترین  می تواند  بیوسکیوریتی  رعایت  عدم  ترتیب،  به همین  و  است  شده  شناخته 

بیماری های عفونی باشد. 

که می توانند سبب عدم رعایت قوانین بیوسکیوریتی بشوند و درنهایت با همکاران پهنه بندی  کتورهایی  فا
به نتیجه مطلوب رسید عبارتند از: 

که این امر  الف-  واقف نبودن مرغداران و افراد شاغل در مرغداریها به اهمیت رعایت قوانین بیوسکیوریتی 
که وظیفه آموزش را بر  کزی  کافی و عدم ایجاد رابطه بین مرغداران با مرا می تواند ناشی از نداشتن آموزش 

عهده دارند باشد.

 ب- وجود نداشتن انگیزه برای رعایت قوانین بیوسکیوریتی. 

که نشان دهنده رعایت قوانین بیوسکیوریتی باشد. ج – نبودن آمار و اطالعات در مرغداری 
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کشت بر تحقق سیاست های  کشت و نحوه  تاثیر تغییر الگوی 
اقتصاد مقاومتی در روستاهای بخش خواجه شهرستان هریس

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
مهدی قاسم بگلو*1 ، رحیم جبار زاده2 و محمد پرتوی3

کارشناس زراعت و پهنه شماره 2 بخش خواجه شهرستان هریس کشاورزی  1- مروج 
کشاورزی بخش خواجه شهرستان هریس 2- مروج 

کشاورزی بخش خواجه شهرستان هریس 3-  رئیس مرکز جهاد 

چکیده
کند. یکی از تهدیدات  کشور ایفا  کشاورزی توانسته است نقش مهمی در تامین ذخایر و امنیت غذایی  بخش 
کشور در حال خشک شدن  که دشت های حاصلخیز در برخی مناطق  کمبود منابع آب است چرا  کشور  آینده 
افزایش  راهکار  کشت  الگوی  تغییر  است.  استاندارد  حد  از  بیش  نیز  زیرزمینی  آب های  از  برداشت  و  هستند 
گیرد.  کشاورزان و مسئوالن مربوط قرار  کار  که باید در دستور  کشاورزی به شمار می رود  عملکرد محصوالت 
که  کشاورزان بوده چرا  که نیازمند توجه ویژه  کشاورزی از جمله امور مهمی است  ارتقاء دانش فنی در بخش 
از تکنولوژی روز دنیا به کارگیری می شود. در راستای اهداف  کشاورزی و استفاده  این مهم در توسعه پایدار 
کودهای  کشت جوی پاییزه به جای جوی بهاره، استفاده از  ح های  کشت و اقتصاد مقاومتی طر تغییر الگوی 
کشت زعفران و بالنگوی شهری در بخش خواجه شهرستان هریس  با همکاری مروجین و مسئولین  زیستی، 
بهبود  قبیل  از  بهره برداران  برای  را  مزایایی  که  گردید  اجرا  کشاورزی خواجه  مرکز جهاد  پهنه های ششگانه 

ک را درپی داشت. کشت و استفاده بهینه از آب و خا وضعیت معیشت، تغییر الگوی 

کلیدی: زعفران، جوی پاییزه، بالنگوی شهری  کلمات 

مقدمه
 اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های 

کشور باشد.       مقام معظم رهبری کننده رشد و شکوفایی  شدید می تواند تعیین 

با  کشاورزی  کشاورزی است. بخش  اقتصاد مقاومتی بخش  اقدام و عمل در  از مهمترین صحنه های  یکی 
وجود توسعه بخش صنعت و معدن و بخش خدمات، همچنان نقش منحصربه فردی در اقتصاد ایران دارد. 
نیز  کشور  امنیت غذایی  از  زیادی  و بخش  کن هستند  روستاها سا در  کشور  تا 30 درصد جمعیت  حدود 27 
کشاورزی در تولید ناخالص ملی بسیار باال است و با توجه به  توسط جمعیت روستایی تامین می شود. سهم 
جهت گیری اقتصاد مقاومتی برای تامین ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور و نیز تامین امنیت غذایی، شاهد 
کند.  کشور ایفا  کشاورزی توانسته است نقش مهمی در تامین ذخایر و امنیت غذایی  که بخش  آن هستیم 
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کمبود منابع آب  کشور  کمبود منابع آب مواجه است یکی از تهدیدات آینده  که با  کشوری خشک است  ایران 
کشور در حال خشک شدن هستند و برداشت از آب های  که دشت های حاصلخیز در برخی مناطق  است چرا 
کشاورزی  افزایش عملکرد محصوالت  راهکار  کشت  الگوی  تغییر  استاندارد است.  از حد  نیز بیش  زیرزمینی 
بخش  در  فنی  دانش  ارتقاء  گیرد.  قرار  مربوط  مسئوالن  و  کشاورزان  کار  دستور  در  باید  که  می رود  شمار  به 
که این مهم در توسعه پایدار  کشاورزان بوده چرا  که نیازمند توجه ویژه  کشاورزی از جمله امور مهمی است 
کشاورزی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا به کارگیری می شود. متاسفانه بهره برداران از منابع، استفاده بی رویه 
که نقش آب  که باید در این زمینه فرهنگ سازی شود. چرا  داشته و هنوز تهدید جدی آب را حس نکرده اند 
کاهش  کشت،  کشاورزی و صنعت واضح و مشخص است. با اجرای روش های به زراعی، روش های  در پایه 
کنار آن توسعه  کم آبی و در  گیاهان مقاوم به  کشت  کشت محصوالت با مصرف فراوان آب و توسعه  سطح 
کشت گلخانه ای و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و مهار آب های فصلی تا حد قابل توجهی می توان در 
که میزان  مصرف آب صرفه جویی نمود. حوضه آبریز دریاچه ارومیه، یکی از شش حوضه آبریز کشورمان است 
کاهش را داشته است  بارندگی آن در سال های اخیر و در مقایسه با میانگین میان مدت و درازمدت، بیشترین 
کاهش میزان تبخیر می تواند یکی  از دالیل عمده آن باشد. سهم  که به احتمال قوی، خشک شدن دریاچه و 

کشاورزی از تولید ناخالص ملی با 90 درصد مصرف آب، به میزان 13درصد است.  بخش 

مزیت های  و  آب  اقتصادی  ارزش  گرفتن  نظر  در  با  مناسب  کشت  الگوی  کارشناسی،  بررسی های  اساس  بر 
کاربرد روش های نوین به نژادی و به زراعی- ضمن  نسبی با حفظ سطح زیرکشت و میزان تولید فعلی – با 
که در این  کشاورزی به چهار برابر افزایش خواهد یافت  کاهش چهل درصد در مصرف آب، ارزش تولیدات 
کشاورزی از تولید ناخالص ملی به  کاهش یافته و سهم بخش  صورت فشار بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی 
37 درصد در مقابل 63 درصد سایر بخش ها افزایش خواهد یافت. هدر رفت آب در ایران بیش از میانگین 
کشور است.  اصالح الگوی کشت؛ مهم ترین  کننده آب در  کشاورزی، بزرگ ترین مصرف  جهانی است و بخش 
روش برای کاهش مصرف آب کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی است. یکی از موارد ضروری در تغییر الگوی 
کشت را می توان به اهمیت آب با توجه به شرایط اقلیمی خشك و نیمه خشك منطقه، بهره برداری متناسب از 
اراضی براساس ظرفیت تولید هر منطقه و توجه ویژه به تولید محصوالت اساسی در راستای امنیت غذایی در 

کرد. گیاه اشاره  کشاورزی با توجه به وضعیت آب مورد استفاده  بخش 

از  استفاده   -2 منطقه؛  اقلیم  به  توجه  با  مناسب  ارقام  انتخاب   -1 شامل:  کشت  الگوی  تغییر  راهکارهای 
گیاهانی با راندمان مصرف آب باال و مقاوم به  ارقام زودرس و میان رس بجای ارقام دیررس؛  3- استفاده از 
کم و بی خاك ورزی بجای سیستم  کشت  کنجد؛  4-اجرای صحیح سیستم  خشکی و شوری نظیر سورگوم و 
گیاه و  کشت متداول؛  5- اجرای سیستم های آبیاری نوین؛  6-  تعیین زمان مناسب آبیاری با توجه به نیاز 

کود، سموم، بذر و حفاظت از خاك می باشد. 7- مدیریت نوین مزرعه از نظر مصرف بهینه 
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کشت جوی پاییزه به جای جوی بهاره
تا چند صد سال  کشت می کرده و  انسان  که  اولین غله هایی است  نام علمی Hordeumvulgare جزء  با  جو 
گیاه جو دامنه سازگاری  گندم جایگزین آن شد.  که بعدها  پیش غله منحصر به فرد شمرده می شده است 
وسیعی دارد اما ارزش تجاری آن کمتر از گندم است. در مناطق خشك و نیمه خشك جو از بقیه غالت محصول 
قابل قبول تری تولید می کند. زراعت جو بیشتر برای تولید دانه جهت تغذیه دام و صنایع تخمیری می باشد و 
در بعضی از کشورهای آفریقایی برای تغذیه انسان نیز استفاده می شود. در ایران دومین غله بعد از گندم است 
کشورهای آسیا میانه است. که تقریبًا از نظر تولیدی، ایران در رده چهاردهم دنیا قرار دارد. رده اول مربوط به 

جو از نظر زراعی به سه دسته تقسیم می شود جوهای بهاره؛  جوهای پاییزه و جوهای بهاره -پاییزه

کمتر بوده . سیستم  1 . جوهای بهاره: در حدود 100 تا 120 روز دوره رویشی دارند. نیازهای غذایی و غیره 
کمتر از جو پاییزه است و معمواًل در صنایع مالت سازی استفاده می شود. ریشه ای ضعیفی دارند و عملکرد آنها 

و  روز دوره رویشی دارند. ریشه های قوی و عملکرد بهتری دارند  تا 270  پاییزه: در حدود 240  . جوهای   2
دارای برگ های باریك و بوته های پهن هستند. معمواًل جوهای پاییزه 6 یا 4 ردیفه می باشند و جوهای بهاره 

2 ردیفه می باشند.

کنیم به این دلیل به  کشت  3 . جوهای بهاره-پاییزه: بعضی از جوها را می توانیم هم در بهار و هم در پاییز 
گفته می شود. آنها جوهای بهاره-پاییزه 

گیاه جو نسبت به شوری و بیماری ها مقاوم تر است و در شرایط نامساعد بیشتر از گندم محصول می دهد. معمواًل 
گیاه حداقل بارندگی ساالنه بایستی 250  در احیای زمین های بایر از جو استفاده می شود. جهت کاشت دیم این 
میلی متر باشد و در مناطقی که بارندگی های بهاره کافی نباشد، کشت جو بهاره بهتر از گندم بهاره است. مقاومت 
گیاه جو به سرمای بهاره  گرچه  کمی زودتر کاشته می شود. ا گندم می باشد، لذا  کمتر از  جو به سرمای زمستان 
کرد، لذا در بهار  گرما و خشکی تابستان بتوان محصول را برداشت  حساس است منتها برای اینکه قبل از دوره 
کمی زودتر کاشته می شود. در مناطق معتدل با زمستان های مالیم جو و گندم معمواًل همزمان کاشته می شوند.

ع  مزار درصد  که 90  می باشد  هکتار  جو 2700  زیرکشت  سطح  خواجه  بخش  در  آمده  بعمل  بررسی های  طی   
ع با توجه به عدم امکان کشت زود هنگام در فصل بهار بدلیل برودت  کثر مزار بصورت کشت بهاره می باشد. در ا
کوتاه بوده عالوه بر عملکرد پایین )شکل شماره 1(  هوا و بارندگی های فصل بهار طول مدت فصل رشد بسیار 
برداشت با دست نیز امکان پذیر نبوده، عمال برداشت صورت نگرفته و با عنایت به اینکه بخش خواجه قطب 
کثر دامداران جوی مورد نیاز خود را  نمی توانند تولید کنند و بایستی با صرف هزینه سنگین  دامپروری می باشد و ا
تامین نمایند مقرر گردید طی پروژه ای 5 ساله از سال زراعی 95-94 لغایت 98-99 نسب به تغییر فصل کشت از 
کاشت، استفاده از بذور اصالح شده، میزان بذر مصرفی و....  بهار به پاییز و با رعایت اصول کشت از قبیل تاریخ 
کثریت روستاهای بخش می شود  که شامل ا ع )675 هکتار(  گردد. در سال اول این پروژه 15 در صد مزار اقدام 

جوی پاییزه کشت گردید.
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نمودار 1:مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد جوی پاییزه و بهاره بخش خواجه

کم بازده کشت بالنگوی شهری در اراضی حاشیه ای و 
المیاسه  خانواده  به  متعلق  علفی  و  یکساله  گیاهی   )  )LallemantiaibericaF. & C .Mشهری بالنگوی 
گیاه در  کی است. منشا آن قفقاز ذکر شده ولی این  از روغن خورا )Lamiaceae( بوده و دانه های آن سرشار 
کشت می شده است.  گذشته های دور جهت تولید دانه های روغنی  مناطق مختلف ایران یافت می شود و از 
گون همچون: بالنگوی سیاه و بزرک سیاه مشهور می باشد. در حال حاضر این  گونا بالنگوی شهری با اسامی 
کتان بوده و دارای  کشت می شود. روغن آن مشابه روغن  گیاه جهت تولید دانه و استخراج روغن و موسیالژ 
کاربردهای  کسیدانی می باشد. روغن بالنگوی شهری دارای  بیش از 30 درصد ماده خشک با خاصیت آنتی ا
از  ایران یکی  اینکه  با توجه به  گریس و دارویی است.  غذایی، روشنائی، روغن جالء، روغن نقاشی، روغن 
کشت آن قدمت زیادی دارد، همچنین بدلیل سازگاری در  ع ژنتیکی بالنگوی شهری بوده و  کز اصلی تنو مرا
کسب نموده است، حاوی ژن های مقاومت به شوری و خشکی  که بالنگوی شهری در این مناطق  طی زمان، 
کشت 330 هکتار  کشت بخش خواجه شهرستان هریس با اختصاص و  ح تغییر و اصالح الگوی  می باشد. طر
گردید )شکل شماره 2(.  کشت بالنگوی شهری در سال زراعی 1395-1394 اجرا  کم بازده به  از اراضی دیم و 
ح که با همکاری مروجین و مسئولین پهنه های شش گانه مرکز جهاد کشاورزی خواجه صورت پذیرفت  این طر

شامل مراحل زیر بود ) جدول شماره 1(:

که توسط مروجین هر پهنه صورت پذیرفت. 1: انتخاب روستاهای مساعد در هر پهنه 

2: مکان یابی در روستاهای منتخب.

کشاورزان پیشرو و عالقمند به همکاری با مروجین. 3: انتخاب 
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مرحله  تا  زمین  سازی  آماده  و  کاشت  از  قبل  از  مختلف  مراحل  در  ترویجی  آموزشی  کالس های  برگزاری   :4
کاشت، داشت و برداشت.

کارشناسان مروج پهنه و واحد زراعت بخش خواجه و شهرستان  5: انجام مشاوره در مراحل مختلف توسط 
هریس.

گانه کالس های ترویجی بر اساس برش پهنه های شش  کشت بالنگوی شهری و  جدول یک: سطح زیر 

کالس ترویجی ) نفر-روز(تعداد بهره بردارانسطح زیرکشتنام روستانام مروجپهنه شمارهردیف

151760خواجهناصر عزت نیا11

101345امندیناصر عزت نیا21

151865بشیرناصر عزت نیا31

182580نهندمهدی قاسم بگلو42

82075استیارمهدی قاسم بگلو52

132075افشردمیر جعفر رضوی زاده63

152487عباس آبادمیر جعفر رضوی زاده73

102076سرندمیر جعفر رضوی زاده83

152280دیبکلوزهرا بیضائی94

1830100هرزنقزهرا بیضائی104

80130400قراجهعلی اشرفی115

2850140جیغنابعلی اشرفی125

101750عبدالجبارعلی اشرفی135

2438130باجه باجنادیا عبدالهی عدلی146

152480هیقنادیا عبدالهیهیق15

کشت  کیلوگرم در هکتار عالوه بر تامین و بهبود معیشت بهره برداران از  که با عنایت به میانگین تولید 500 
گردید )اشکال شماره 2 و 3 و 4(. محصوالت با نیاز آبی باال نیز خودداری 
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کیلوگرم نمودار 2: عملکرد محصوالت زراعی بر حسب 

نمودار3:  مقایسه هزینه تولید محصوالت زراعی بر حسب تومان

نمودار 4:  سود خالص محصوالت زراعی بر حسب تومان
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کشت زعفران
نـام علمـی زعفـران: Crocus sativus و از خانـواده Iridaceae و نـام انگلیسـی آن Saffron می باشـد. زعفـران 
گـرم و  کـه پاییـز و زمسـتان مالیـم و تابسـتان  کـم بـوده و در مناطقـی  کـه دارای نیـاز آبـی  گیاهـی اسـت چنـد سـاله 
کـه بـرای  خشـک دارنـد قابـل کشـت می باشـد. قسـمت مصرفـی زعفـران کاللـه سـه شـاخه و قرمـز رنـگ آن اسـت 
کـردن غذاهـا و شـیرینی جات اسـتفاده  درمـان سـرخک، ضعـف قـوای جسـمانی و همچنیـن تزئیـن و خوشـبو 
می شـود.زعفران گران تریـن محصـول کشـاورزی جهـان و مهم تریـن محصول صادراتی کشـاورزی ایران اسـت. 
کشـور می شـود. از  بـه غیـر از مصـرف زیـاد داخلـی، همـه سـاله مقـدار قابـل توّجهـی ارز بـا صـادرات زعفـران وارد 
کشـور و از دیگر  گیاه ارزشـمند و امکان ارزآوری  بسـیار زیاد آن برای اقتصاد  سـویی با توجه به قیمت باالی  این 
خ در زمینه درآمدزایی و اشـتغال  سـو بـه دلیـل تولیـد قریـب بـه 90 درصـد زعفـران جهان در ایران، این طالی سـر

آفرینـی از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. 

پایین بودن نیاز آبی زعفران به میزان 400 میلی متر و تامین سهم عمده آب مورد نیاز با نزوالت جوی در فصل 
کم آبی و  کرده است. با توجه به مشکل  کم آب تبدیل  کشت مناسب نواحی  بهار و پاییز، این محصول را به 
پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی همچنین خشک شدن دریاچه ارومیه، زعفران محصول بسیار مناسبی 
با  را  گران قیمت  ارزش و  با  کشت، این محصول  الگوی  با تغییر  کشاورزان عزیز منطقه می توانند  که  است 
که استان های خراسان رضوی  کننده زعفران در دنیاست و در حالی  اطمینان بکارند. ایران بزرگترین تولید 
کم آبی و بحران  کشور می باشند ولی به نظر می رسد شرایط  کننده این محصول در  و جنوبی بیشترین تولید 
کارشناسان  کند.  کشاورزان آذربایجانشرقی جا باز  خشکسالی های اخیر باعث شده تا این محصول در میان 
کشت زعفران است و این محصول در هر سال  کم از مهمترین مزایای  که نیاز آبی  کشاورزی معتقدند  علوم 
کیفیت آب این  ع و  که در صورت بارندگی این نیاز به حداقل می رسد. نو زراعی فقط دو بار نیاز به آبیاری دارد 

محصول چندان هم مهم نیست و با آب شور هم سازگاری دارد.

کشت و 7 تا 10 سال برداشت 3- سهولت در  کم 2- یک سال  کشت زعفران عبارتند از: 1- نیاز به آب  مزایای 
کم وزن و  ک 5- محصولی صادراتی و ارز آور 6-  کاشت تا برداشت 4- استفاده بهینه از منابع آب و خا عملیات 

گران قیمت 7- اشتغال زایی جهت جوانان و زنان روستایی 8-  جلوگیری از مهاجرت روستائیان.

کشاورزی استان 4 قطعه  درسال زراعی 96-95 با مساعدت واحد باغبانی مدیریت شهرستان و سازمان جهاد 
آمد  بعمل  که  بازدیدهایی  طی  و  گردید  کشت  پایلوت  بصورت  بخش  مختلف  روستاهای  در  هزارمترمربعی 
این  زیرکشت  افزایش سطح  آتی شاهد  امید است طی سال های  و  بوده  کشت  از موفقیت  کی  امر حا شواهد 

محصول با ارزش باشیم.
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کودهای زیستی کشت حبوبات دیم با استفاده از 
که تقریبا 25 تا  کرک دار، روز بلند  کوچک،  نخود) Cicerartinium .L( ازخانواده حبوبات و علفی، یک ساله، 
ک نفوذ می کند. ساقه  50 سانتی متر ارتفاع دارد. ریشه آن به خوبی منشعب می شود و تا عمق 1 الی 2 متری خا
که حدود 5 سانتیمتر طول  متناوب  آن مرکب،  برگ های  پرزدار است.  و  استوانه ای  آن مستقیم، منشعب، 
گلی بلند و باریک است  کاسه  گل هاى نخود داراى  داشته و دارای 9 تا 15 جفت برگچه منفرد در انتها است. 
که از 5 کاس برگ به هم پیوسته تشکیل یافته است. داراى یک تخمدان و 10 پرچم به شکل دیادلفوس است. 
کالله قرار  گل در باالى  ک به طور دسته جمعی و قبل از باز شدن  پرچم ها  هم زمان با بازشدن جداره غشاء بسا

کاهش می دهند. می گیرند و لذا امکان دگرگشنی را 

مورد  اخیر  سال های  در  می شوند  تولید  خاك  مفید  میکروارگانیسم های  از  استفاده  با  که  بیولوژیك  کودهای 
کودهای شیمیایی از یك  گرفته اند. مشکالت اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد بهای  توجه بیشتری قرار 
محیطی،  آلودگی های  ایجاد  قبیل  از  کودها  این  غیراصولی  مصرف  با  مرتبط  زیست محیطی  مسائل  و  سو 
کیفیت محصوالت از سوی دیگر، موجبات این حسن توجه را فراهم  کاهش  افت سطح حاصلخیزی خاك و 
کننده ازت به عنوان مناسب ترین جایگزین  آورده اند. تالش برای بهره گیری از سیستم های بیولوژیك تثبیت 
محققان  دیرینه  آرمان  تحقق  امکان  از  روشنی  جلوه های  و  یافته  گسترده تری  ابعاد  ازتی  کودهای  برای 
کشت محصوالت استراتژیك مانند انواع غالت ظاهر شده است. یکی از  برای استفاده از این پدیده مفید در 
کتری ها وگیاهان  که همیاری بین با کتری های همیار است  کودهای بیولوژیک استفاده از با روش های تولید 
گیاهان بدون تشکیل  کتری ها و  ارتباط متقابال مفید بین با که همیاری همزیستی نامیده می شود به معنی 
که می تواند تا 50  اندام همزیستی خاص می باشد. پتانسیل واقعی تثبیت ازت به این روش در حدی است 

گیاه را تامین نماید.  درصد از ازت مورد نیاز 

کشت حبوبات دیم )نخود و عدس( در روستاهای بخش خواجه و شهرستان هریس  با عنایت به اینکه در 
استفاده  بیولوژیک  و  آلی  و  شیمیایی  ع   نو از  کودی  هیچگونه  از  استان  شهرستان های  سایر  در  احتماال  و 
که شامل عناصر پر مصرف )ازت، فسفر و پتاس( بود  کودهای زیستی  نمی شود، پروژه ای با عنوان استفاده از 
گرفت و در مواردی  بصورت پایلوت در 30 هکتار از اراضی بخش خواجه به صورت بذر مال مورد استفاده قرار 
گردید و باتوجه به افزایش  که اصول استفاده رعایت شده بود موجب افزایش عملکرد بطور متوسط 40 درصد 
کشور  ج  از خار این محصوالت  تولید و قطع وابستگی به واردات  افزایش  بر  عملکرد )شکل شماره 5( عالوه 
ح مذکور با توجه به تثبیت ازت  سبب بهبود وضعیت معیشت بهره برداران نیز خواهد شد. الزم به ذکر است طر

کاری شده نیز می شود. ک باعث افزایش عملکرد در محصول جا ک و اصالح خا درخا
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کودهای زیستی نمودار5:  مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد مزرعه شاهد و مزرعه غنی شده با 

نتایج
کشت می شوند، سبب افزایش عملکرد و استفاده  که هم بصورت بهاره و پاییزه  1-کشت پاییزه محصوالتی 

بهینه از بارندگی های پاییز و زمستان می شود.

زراعی  محصوالت  کلیه  در  زیستی  کودهای  و  حداقل(  )بصورت  شیمیایی  کودهای  از  همزمان  2-استفاده 
ک و غنی سازی آن موجب افزایش عملکرد در واحد سطح می شود. عالوه بر اصالح خا

3- کشت گیاهان دارویی با حداقل نیاز آبی عالوه بر قرار گرفتن در تناوب با غالت، استفاده از اراضی حاشیه ای 
و ضعیف سبب بهبود وضعیت معیشت بهره برداران می شود.

4-تمامی موارد ذکر شده با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از جانب مقام معظم رهبری همخوانی 
کشاورزان موجب خودکفایی در تولید محصوالت می شود. داشته، عالوه بر بهبود وضعیت معیشت و درآمدی 

پیشنهادات
گردد. کشت  کشت پاییزه آنها وجود دارد بصورت پاییزه  که امکان  1-محصوالتی 

گردد. گیاهان دارویی با حدافل نیاز آبی و ارزش اقتصادی باال اقدام  کشت  2-نسبت به توسعه و ترویج 

گردد. ع حبوبات استان اقدام  کلیه مزار کودهای زیستی در  3-نسبت به بهره گیری و استفاده از 

گردد. کارشناسان پهنه اقدام  ح های مشابه در تمام زمینه ها با همکاری تمام  4-نسبت به اجرای طر

گردد. کشور اقدام  کشت آن در استان و  کشت بالنگوی شهری با توجه به قدمت  5- نسبت به توسعه 
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تشکر و قدردانی
آقای  جناب  الخصوص  علی  نمودند  همکاری  ها  ح  طر این  اجرای  در  که  خواجه  بخش  همکاران  ازکلیه 
کشاورزی شهرستان هریس و جناب آقای مهندس محمد  ع حیات مدیریت محترم جهاد  مهندس فیروز طلو

کمال تشکر و قدردانی را داریم. کشاورزی بخش خواجه  پرتوی ریاست محترم مرکز جهاد 
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تفاهم نامه با بسیج سپاه در راستای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی در پهنه های شهرستان هریس

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
کالهدوز1* و  امیرعلی وظیفه هرزنق2  سعید 

کشاورزی شهرستان هریس 1- رئیس اداره آموزش و ترویج جهاد 

کشاورزی شهرستان هریس کشاورزی  جهاد  2- صنایع 

چکیده
ح های پروژه ای  ح مشترک بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی می گذرد و ساالنه بسیاری از طر چندین سال از طر
ح های اقتصاد مقاومتی و جهت استفاده ای بهینه از تسهیالت اعتباری سازمان  کشاورزی در قالب طر جهاد 

بسیج سازندگی به صورت تفاهم نامه مشترک تدوین و اجرا می گردد .

این مقاله در نظر دارد تا با عنایت به منویات مقام عظمای والیت و در جهت پربارتر نمودن مفاد تفاهم نامه 
که همانا تحقق  کشاورزی  مشترک و همچنین عملیاتی نمودن اقدامات مرتبط با اقتصاد مقاومتی در بخش 
کشاورزی و با  کاربردی در پهنه های  شعار سال 95 یعنی اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل می باشد راهکارهای 

کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ظرفیت های بسیج سازندگی ارائه نماید . استفاده از توانمندی مروجین 

ح حاضر با توجه به کانون های اولویت دار و پتانسیل های بالقوه ی مروجین پهنه بندی کشاورزی به صورت  طر
کاربردی مؤثری را دارا می باشد. پایلوت در شهرستان هریس موردبررسی قرارگرفته و قابلت اجرایی و 

کلیدی  کلمات 
اقتصاد مقاومتی، پهنه بندی اراضی کشاورزی، مروج ، بسیج سازندگی ، تفاهم نامه 

مقدمه
که  مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات نوروزی خود پیرامون شعار سال 95 موارد مهمی را تشریح فرمودند 

کشاورزی اشاره می گردد: گام اساسی اقدام و عمل جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش  از آن جمله به دو 

بعضی  شود؛  متمرکز  آن ها  بر  و  شناسایی  کشور  دار  مزیت  اقتصادی  زنجیره های  و  فعالیت ها  اول:  نکته ی 
متعّدد  باب های  آن،  از  و  می ماند  مادر  مثل  دارد،  اهمیت  دارد،  اولویت  کشور  در  اقتصادی  ته ای  فّعالی  از 
کنند و نقشه ی راه  کنند؛ آن ها را باید شناسایی  گشوده می شود؛ روی آن ها بایست تمرکز  اقتصادی و تولیدی 
که ما  کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.نکته ی دوم: دومین مسئله در این »اقدام و عمل« ای  را مشخص 
کرده اند، امروز  گزارش  که به من  کردن تولید داخلی است. آن طوری  گفتیم باید مورد توّجه قرار بگیرد، زنده 
کار می کند،  کمتر از ظرفیت  حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معّطل است، تعطیل است؛ بعضی ها به 
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کنیم. ]البّته این[، راه دارد؛ این راه را خیلی  کنیم، تولید را احیاء  کار نمی کند؛ بایستی ما تولید را زنده  بعضی ها 
هستند  که  را  منتقدینی  این  گفته ام  مکّرر  دولتی  محترم  مسئولین  به  من  بلدند.  متعّهد  اقتصاددان های  از 
کشور  کرد و در  گاهی پیشنهادهای خوبی دارند؛ می توان تولید را احیاء  بخواهید، حرف هایشان را بشنوید؛ 
به حرکت درآورد.با توجه به دو نکته ی اساسی فوق الزم به ارائه ی توضیحاتی در خصوص اقتصاد مقاومتی  

)Resistive economy(می باشد.

کشور تحریم شده تعریف شده و معمواًل  اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا 
کشور مجاز نیست.یکی از مباحث مهم در مقوله  که واردات و صادرات برای آن  در شرایطی به کاربرده می شود 
در  و  می باشد  تأثیرها  آن  کردن  بی اثر  کنترل  آن  دنبال  به  و  فشار  حوزه های  تشخیص  مقاومتی«  »اقتصاد 
کاهش و قطع وابستگی به  بخش های مختلف راه های متفاوتی نیز برای حصول آن وجود دارد. بی تردید 
ج و استفاده بهینه از منابع موجود و به عبارتی ارتقای بهره وری، از مهم ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی  خار

گذرگاه می باشد. کشاورزی تلقی می شود و بدیهی است مسیر عبور همه راهکارها از این  در بخش 

کردن منابع مورداستفاده و ارتقای بهره وری،  کشاورزی شفافیت آمارها، بهینه  کالبد شکافی امروز بخش  در 
کاهش قیمت تمام شده و ... از مظاهر »اقتصاد مقاومتی« به شمار می رود و تکیه بر منابع و امکانات داخلی 

که سرمایه گذاری های زیر بنایی رنگ و بوی اجرایی به آن می بخشد. نقش اصلی را ایفا می نماید، تکیه ای 

که  کشاورزی توجه ویژه همه ارگان ها به مجموعه عواملی است  نکته مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی بخش 
کاهش ضایعات و قیمت تمام شده پایین می شود. البته »اقتصاد مقاومتی »نقطه ای  موجب افزایش تولید، 
که در اقتصاد غیر مقاومتی تعریف می شود، مجال نمی یابد و رغبت  که دیگر تئوری مزیت نسبی آن گونه  است 
کشاورزان به تولید محصوالت استراتژیک اهمیت دو چندان می یابد و البته توجه به ارتقای بهره وری، حفظ 

کاهش قیمت تمام شده موضوعیت بسیار پیدا می کند.  منابع طبیعی و 

کشاورزی الزامات »اقتصاد مقاومتی« چیست و چه  کشاورزی و پهنه بندی  که در وادی  اما مسئله این است 
کشاورزی، با قطعات وجودی  کردن »اقتصاد مقاومتی«  در بخش  بایدهایی دارد و یا به عبارتی پازل عملیاتی 

کشاورزی چگونه شکل می گیرد؟ مروجین پهنه بندی 

کله  را به عنوان شا انسجام سازمانی«  »ارتقای بهره وری  این پرسش در یک کالم می توان  پاسخ  یافتن  برای 
کرد و برای یافتن راه های اجرایی آن به موارد زیر توجه نمود: ح  ساختاری مطر

بخش  در  تولید  موجود  آمارهای  آزمایی  راستی  در  تسریع  مقاومتی«  »اقتصاد  اجرایی  راهکار  مهم ترین   .1
کشاورزی و توجه به نقش فزاینده ی سایر ارگان ها و نهادهای برون سازمانی در تحقق عملی آن است. 

این  روی  بر  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  اختیارات  و  امکانات  جامع  تمرکز  و  هدف  کانون های  یافتن   .2  
کانون ها می تواند عالوه بر انسجام بخشی، اثربخشی فزاینده ای ایجاد بنماید.

3. تقویت المان ها و عوامل متعدد تولید مهم تر از آن ها توجه ویژه به سرمایه ی انسانی به عنوان مهم ترین 
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کشاورزی یکی از مهم ترین راهکارهای اجرایی شدن »اقتصاد مقاومتی« به شمار  سرمایه ی  تولید در بخش 
کشاورزی  اقتصادی و عبور از  کافی برخوردار نباشد رسیدن به  کشاورز ما از انگیز ه ی الزم و  که تا  می رود، چرا
کلید حصول اقتصاد مقاومتی در بخش  کشاورزی معیشتی در عمل غیر ممکن شده و درنهایت این رهیافت که 

کشاورزی است رنگ می بازد. 

کشاورزی در قالب مشاغل خرد می تواند راهگشای مؤثری  4. ایجاد و تقویت زنجیره های تولید ازجمله صنایع 
گر با  در نیل به عملیاتی تر شدن مفاد اقتصاد مقاومتی باشد. در این راستا تسهیالت اقتصاد مقاومتی بسیج ا
کشاورزی و مروجین پهنه بندی از یکسو و  کز جهاد  کشاورزی ازجمله مرا مشارکت عوامل اجرایی طرفین جهاد 
عوامل اجرایی سازمان بسیج سازندگی ازجمله پایگاه های مقاومت روستایی و نیروی متعهد بسیجی از سوی 
کم بهره باشد قطعًا قطار اقتصاد مقاومتی را با سرعت بیشتر و بار  گر توأم با مشوق هایی مانند تسهیالت  دیگر ا

مفیدتر به سرمنزل مقصود خواهد رساند. 

کشاورزی شهرستان هریس با توجه به عقد تفاهم نامه ی مشترک بسیج سپاه   در این راستا مدیریت جهاد 
کار آیی مفاد تفاهم نامه و بهره گیری بهینه از مروجین  ناحیه ی شهرستان هریس اقداماتی را در جهت افزایش 

کشاورزی، تدوین و برنامه ریزی نموده است. پهنه های 

یافته ها و بحث
هریس  ناحیه ی  سپاه  بسیج  و  هریس  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  مشترک  همکاری  راستای   در 

تفاهم نامه ی همکاری درزمینهٔ های فعالیت ذیل به امضا رسید:

زمینه های فعالیت 

غ ، و غاز (. کیان ) بوقلمون ، شترمر 1. راه اندازی واحدهای تولید ما

2. راه اندازی واحدهای پرورش آبزیان. 

کی در فضاهای خانگی. چ خورا 3. راه اندازی واحدهای تولید قار

کوچک ) بسته بندی و ..(. 4. راه اندازی صنایع تبدیلی 

گلخانه های تولیدی.  5. ایجاد 

کمپوست.  کود ورمی  کوچک تولیدی  کارگاه  6. را ه اندازی 

7. راه اندازی واحدهای انفرادی پرورش  زنبورعسل.

گیاهان دارویی.   8. راه اندازی واحدهای تولیدی و تبدیلی 

9. راه اندازی و یا سازماندهی واحدهای پرورش دام های سبک و سنگین. 

10. ترویج مشاغل خانگی شامل فرآوری محصوالت زراعی، باغی، مرتعی و دامی.

بر اساس این تفاهم نامه طرفین تعهداتی رو متقبل شدند
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تعهدات بسیج سازندگی 

از  با استفاده  کشاورزی  تولید محصوالت  ترویج مخاطبین جهت ورود به عرصه های  5-1. فرهنگ سازی و 
کشاورزی.  پتانسیل های بسیج و جهاد 

کشاورزی.  5-2. شناسایی و معرفی بسیجیان عالقه مند به فعالیت در بخش های مختلف تولید محصوالت 

5-3. ثبت نام و سازماندهی افراد برای شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی. 

5-4. همکاری در تأمین فضای آموزشی موردنیاز برای اجرای دوره های آموزشی و ترویجی و مهارتی. 

تسهیالتی  و  حمایتی  بسته های  از  بهره برداران   استفاده  جهت  الزم  امکانات  و  شرایط  نمودن  فراهم   .5-5
بسیج سازندگی مطابق با شرایط بسیج. 

5-6. پیگیری جهت رفع موانع و مشکالت احتمالی متقاضیان از طریق ادارات ذیربط. 

کمک به راه اندازی واحدها.   .7-5

کشاورزی  تعهدات جهاد 
ح های اقتصاد مقاومتی.  6-1 راهنمایی و مساعدت  برای اجرایی شدن طر

ح های اقتصاد مقاومتی.  6-2 نظارت بر اجرای علمی و تخصصی طر

6-3تعیین اولویت های آموزش های ترویجی و مهارتی. 

ح های اقتصاد مقاومتی.  6-4همکاری در ترویج مشاوره و آموزش های الزم برای اجرای طر

6-5برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی ترویجی برای بسیجیان. 

پروژه ای  موردنیاز  کمک آموزشی  وسایل  تأمین  و  گیران  فرا برای  تدریس  جهت  مربیان  اعزام  و  6-6تأمین 
آموزشی و ترویجی. 

ح های اقتصاد مقاومتی.  کردن طر کردن محصوالت حاصله از طریق اجرایی  6-7همکاری در جهت بیمه 

آموزشی  دوره های  آزمون  در  قبولی  و  شرکت  به  موفق  که  گیرانی  فرا برای  مهارتی  گواهینامه  صدور   8-6
گیاهان دارویی  می شوند توضیح :با توجه به نیازسنجی از شهرستان هریس در خصوص پتانسیل در خصوص 
که با همکاری و دعوت بسیجیان سپاه بسیج ناحیه شهرستان  کارگاه های آموزشی مهارتی  بدین وسیله طی 

گردید. گردید و منجر به صدور مدرک  انجام 

انتخاب  هدف  عرصه های  به عنوان  ذیل  مروجین  پهنه های  به عمل آمده  برنامه ریزی های  به  توجه  با 
گردیدند:
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کشاورزی شهرستان هریس-بخش مرکزی جدول اسامی مروجین پهنه های 

کشاورزی شهرستان هریس-بخش خواجه جدول اسامی مروجین پهنه های 

کشور برنامه ی عرصه بندی در  از بین عرصه های تعریف شده در دستورالعمل ابالغی سازمان بسیج سازندگی 
گردید کشاورزی شهرستان هریس بر اساس جدول ذیل تعیین  پهنه های 

کشاورزی شهرستان هریس بر اساس عرصه های موردتفاهم طرفین جدول پهنه بندی 
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کشاورزی شهرستان هریس به فراخور عرصه های اقتصاد مقاومتی در سال 1395 کانون های مستعد پیشنهادی مدیریت جهاد  جدول 

ف
عنوان عرصه اقتصاد مقاومتیردی

ف(
 )ک

صه
عر

اد 
عد

ت

کانون های مستعد

فر(
ر)ن

ردا
ره ب

 به
داد

تع

تعداد نام روستاها 
روستا 

550کلوانق - نهند- سرای - بیلوردی- خواجه 3احداث و توسعه ی واحدهای پرورش آبزیان1

چ2 شهر هریس- خواجه -  دغدغان- زرنق- 4ایجاد واحدهای تولید قار
660بخشایش- امند

گاومیش، دام های چندقلوزا، دام سنگین و سبک  3 40پرورش شتر، 

)شتر و دام چندقلوزا - بخش خواجه، نیچران(، 
)گاومیش- بخشایش، سرند،کرمجوان( )دام 
سنگین- نمرور، شهسوار، امند، حسین آباد، 
گاو ، دیبکلو چوبانالر  بیلوردی، مینق( سرخه 

، هیق 

15150

خواجه - نهند - هریس- شهسوار - نمرور - 8پرورش بوقلمون 4
کند - نهند  120 10مینق - شیخ رجب - باروق - تازه 

کیان در سال 94(5 غ*)جایگزین ما کیویج- خواجه- 3پرورش شترمر کلوانق-  بخشایش- 
550نهند

گاو-باجه باج- نهند3اصالح باغات و داربستی نمودن باغات انگور )صرفًا اصالح باغات(6 540هریس- زرنق- سرخه 

کدوی طبی - آویشن طبی - سرخار 7 کاشت زعفران-  گیاهان دارویی و   
گمند-سرند- خواجه3گل  540ترکایش- نمرور- 

کمپوست8 450هیق- خواجه-کلوانق- باروق- پارام5تولید ورمی 

30پرورش زنبورعسل و فرآوری تولیدات زنبورعسل9
نوجه ده- هیق- هرزه ورز- هیق خواجه- سرند- 
کلوانق - خواجه  کند- زرنق - بخشایش -  تازه 

گوراوان – نوجه ده - افشرد  - هریس - 
6220

کوچک تبدیلی - بسته بندی10 440هریس- جیغه- قراجه-خواجه4راه اندازی و ایجاد واحدهای صنایع 

گیری11 کوچک تبدیلی - اسانس  چمن زنی)گل محمدی(- افشرد-1راه اندازی و ایجاد واحدهای صنایع 
کوتی و...( کا 330دغدغان)پونه و 

کوچک تبدیلی - ترشی و شوریجات12 240هریس- خواجه2راه اندازی و ایجاد واحدهای صنایع 

کوچک تبدیلی - فراورده های لبنی13 زرنق- مینق- بخشایش- سرند- حسین 3راه اندازی و ایجاد واحدهای صنایع 
50 8آباد باروق - اندیس - نمرور - مقصود لو - 

کوچک تبدیلی - شربت و مربا14 240هریس- خواجه1راه اندازی و ایجاد واحدهای صنایع 

کلزا(*15 کشت دانه های روغنی )به ویژه  ع  گیلدیر- زرنق- بخشایش- خواجه 8ایجاد مزار 4140سرای- 

کوچک جمع آوری شیر*16 کز  هریس - بیلوردی- سرند- خواجه- 6ایجاد مرا
540عباس آباد 

گندم*17 ع  5140پارام- برازین- هریس- سرای- اربطان8توسعه آبیاری تحت فشار مزار

941300  جمع
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در همین راستا مسئولیت های هدایت و کنترل موضوعی عرصه های اقتصاد مقاومتی به ترتیب ذیل تعیین گردید

کارشناسان موضوعی عرصه های اقتصاد مقاومتی                                           جدول 

کارشناس ردیف  حیطه فعالیت نام 

تولیدات دامی حمید رحیملو1

گیاهی عادل خواجه 2 تولیدات 

کالهدوز 3 ترویج سعید 

امور فنی و زیربناییعزیز جهانیار 4

کشاورزی رضا قربانلو 5 صنایع 

ح: سید حمید حسینی مسئول برنامه ریزی هدایت طر

کار  روش 
کارشناس و خودرو  کشاورزی شهرستان هریس جهت تأمین  1-سازمان دهی و برنامه ریزی در مدیریت جهاد 

) هردو طرف تفاهم نامه ( 
فرماندهان  هماهنگی  با  روستا  مساجد  در  توجیهی  جلسات  در  حضور  جهت  زمان بندی  جدول  2-تهیه 

پایگاه های مقاومت 
کانون های شناسایی شده  و ثبت نام واجدین شرایط  کالس های توجیهی در  3- تشکیل 

4- ثبت مشخصات داوطلبین جهت شرکت در دوره های مهارتی 
ع عرصه های و تعداد داوطلبین  5-برگزاری دوره های مهارتی با توجه به موضو

6- بازدید از امکانات واجدین شرایط جهت معرفی به تسهیالت 
7- معرفی واجدین شرایط جهت دریافت تسهیالت و پیگیری آن 

کرد تسهیالت  8- نظارت بر نحوه هزینه 
9- مشاوره های فنی جهت بهبود راندمان تولید 

10- پیگیری چرخه تولید و بازاریابی 
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نتایج  
کمتر، درآمدزایی باالیی دارد. که علیرغم نیاز به سرمایه گذاری  ح هایی  1- آشنایی بسیجیان  با طر

کشت و جمع آوری  چ و  کشاورزی بخصوص پرورش قار 2- ایجاد انگیزه در بین بسیجیان  برای فعالیت های 
گیاهان دارویی.

3- نفوذ در اقشار بسیج و اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی از طریق آن ها.

بلدرچین،  چ،  قار پرورش  قبیل  از  کوچك  در سطوح  کشاورزی  پروژه های  اجرای  در  توانایی بسیجیان     -4
بوقلمون، ماهی های زینتی و..

جمهوری  مقدس  نظام  خودکفایی  و  استقالل  و  آینده  نسل  بهره برداران  و  کشاورزان  تربیت  و  پرورش   -5
اسالمی ایران.

پیشنهاد 
گردد . کشور توصیه  کل  پیشنهاد می گردد با توجه به تجربه موفق به کل شهرستان ها و 
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کشاورزی پهنه های  بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی 
 TOPSIS شهرستان اهر با استفاده از تکنیک

کشاورزی، تحلیل داده ها و برنامه ریزی مشارکتی( )محور: پهنه 
گل پرور1*، پروین برهانی2 و محمد اسدی3 پرویز 

کشاورزی شهرستان اهر  کارشناس مسئول ترویج  کشاورزی دانشگاه تبریز و  1- دانشجوی دکتری توسعه 

کشاورزی شهرستان اهر کارشناس موضوعی باغبانی مدیریت جهاد  کارشناس ارشد و   -2

کشاورزی شهرستان اهر 3- مدیر جهاد 

چکیده
کشاورزی یکی  دستیابی به اهداف توسعه بدون اولویت دادن به توسعه روستایی امری محال بوده و توسعه 
کشاورزی  که توسعه  از اساسی ترین مؤلفه های توسعه روستایی می باشد. شهرستان اهر در زمره مناطقی است 
می تواند به عنوان موتور محرکه توسعه منطقه قلمداد گردد. از سوی دیگر عدم توسعه متوازن مناطق مانع جدی 
در دستیابی به اهداف توسعه بوده و چه بسا به مثابه مانع توسعه منطقه ای بشمار می رود. تحقیق حاضر بمنظور 
کشاورزی شهرستان اهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک تاپسیس  بررسی میزان توسعه یافتگی پهنه های 
کشاورزی شهرستان از توسعه متوازن و متعادلی  که پهنه های  صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد 
کشاورزی  توسعه  رتبه  پایین ترین  پهنه شماره 12حائز  و  رتبه  باالترین  پهنه شماره 11 حائز  و  نبوده  برخوردار 
گردیده است که یک بازمهندسی اساسی در تخصیص امکانات و تسهیالت و توان  می باشد. در نهایت پیشنهاد 

کارشناسی شهرستا ن صورت گرفته و به پهنه های کمتر توسعه یافته توجه خاصی مبذول گردد.

کشاورزی، شهرستان اهر کلیدی: پهنه بندی، تکنیک تاپسیس، توسعه  واژه های 

مقدمه
کرده و جریان یکسویه  مهاجرت بطور دائمی  با توجه به اینکه خیل عظیمی از جامعه بشری در روستاها زندگی 
توسعه  تحقق  و  بخشی  اولویت  بدون  انسانی  جوامع  پایدار  توسعه  لذا  می باشد  برقرار  شهرها  به  روستاها  از 
تولن  می نماید.  چندان  دو  را  روستایی  توسعه  به  پرداختن  اهمیت  امر  این  و  بوده  محال  فرضی  روستایی، 
معتقد است که جهان سوم از طریق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستاهاست که به توسعه دست می یابد نه 
گاندی  از طریق بهره گیری از گسترش خیالی منافع توسعه شهرها در روستاها )ازکیا و غفاری، 1388(. ماهاتما 
کرده  توسعه روستایی را تبدیل روستاها به مکان های قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی انسان ها معرفی 
)بیات، 1388( و بانک جهانی توسعه روستایی را راهبردی برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه های 
گرو تحقق  خاصی از مردم –روستائیان فقیر– تعریف می کند. عنایت اهلل دست یابی به توسعه روستایی را در 
مؤلفه هایی چون افزایش بازده کشاورزی، دگرگونی در نسبت های بیکاری و میزان اشتغال، دگرگونی در توزیع 
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غفاری،  و  )ازکیا  می داند  گرایش ها  و  باورها  ارزش ها،  در  دگرگونی  نیز  و  اراضی  مالکیت  در  دگرگونی  درآمد، 
1388(. البته با توجه به اینکه وضعیت اشتغال و معیشت مردم روستایی بطور اعم و روستائیان ایران بطور 
و  اساسی ترین  از  یکی  کشاورزی  توسعه  فلذا  می باشد  آن  جنبی  فعالیت های  و  کشاورزی  به  وابسته  اخص 

کشور ایفا می نماید.  اصلی ترین ارکان و مؤلفه های توسعه روستایی بوده و نقش اساسی در توسعه روستایی 

کلیدی و اساسی در توسعه  کشور بوده و نقش  کشاورزی در  کشاورزی به عنوان متولی بخش  وزارت جهاد 
کشاورزی از طریق برنامه ریزی ها و  کشور را بر عهده دارد. وزارت جهاد  کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی 
سیاست گذاری ها و اعمال سیاست های توسعه ای از طریق واحدهای سازمانی و اداری از جمله سازمان های 
کشاورزی دهستان ها در جهت  کز جهاد  کشاورزی شهرستان ها و مرا کشاورزی استان ها، مدیریت جهاد  جهاد 
کشاورزی  بخش  در  مهم  تغییرات  و  پیشرفت ها  از  بسیاری  منشاء  و  نموده  تالش  کشور  کشاورزی  توسعه 
کشاورزی در دهه های اخیر با توجه به سازماندهی های  می باشد. از سوی دیگر اجرای سیاست های توسعه 
کید بر خودکفایی محصوالت کشاورزی استراتژیک توسط  ح پهنه بندی آبادی ها( و تا موجود )قبل از اجرای طر
کشاورزان  کارگزارن دولتی موجبات سوق یافتن خدمات ارائه شده توسط دولت به مناطق مستعد تولید و یا 
پیشرو را فراهم نموده و این امر انباشت سرمایه گذاری ها و خدمات ارائه شده در مناطق خاصی را به دنبال 
اقشار  نامتوازن مناطق روستایی و حتی  و  ناموزون  باعث رشد  نوبه خود  به  نیز  این مسئله  که  داشته است 
گردیده است )کوهستانی و همکاران، 1395(. از آنجائیکه یکی از اهداف اساسی توسعه،  مختلف روستایی 
کاستن از شکاف طبقاتی  کاهش نابرابری ها در مناطق مختلف و از  رشد متوازن و توأم با عدالت اجتماعی و 
در بین احاد مردم می باشد فلذا شناخت پتانسیل ها، ظرفیت ها، محدودیت ها و فرصت های مناطق و نواحی 
مختلف روستایی و برنامه ریزی در جهت رشد متوازن یکی از دغدغه های و چالش های فراروی برنامه ریزان و 

کشور می باشد. متخصصان توسعه روستایی 

شهرستان اهر دارای یک بخش، 6 دهستان، 234 روستا و با جمعیتی بالغ بر 129 هزار نفر یکی از شهرستان های 
آمار  )مرکز  می کنند  زندگی  روستاها  در  آن  جمعیت  از  درصد   28/5 حدود  که  است  آذربایجان شرقی  استان 
ایران،1390(. به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، صنعت در این شهرستان از 
رونق زیادی برخوردار نبوده و عمده فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مردم شامل بخش خدمات، کشاورزی 
اساسی  مولفه های  از  یکی  روستایی  و  کشاورزی  توسعه  می رسد  نظر  به  می باشد.  آن  جنبی  فعالیت های  و 
کشاورزی بعنوان  که توجه به زیرساخت های  توسعه شهرستان اهر بوده و با اطمینان می توان اذعان نمود 
کلی شهرستان خواهد بود. )گل پرور، 1391(. با  آغازگر و موتور محرکه در توسعه روستاها و در نتیجه توسعه 
ح پهنه بندی آبادی های استان آذربایجان شرقی و شهرستان  کشاورزی و طر اجرایی شدن نظام نوین ترویج 
اهر باب جدیدی در سازماندهی نیروی انسانی، برنامه ریزی و ارائه خدمات برای روستائیان و در نهایت توسعه 
نمایان  منطقه  کشاورزی  بخش  توسعه  به  کل نگرانه  و  نو  نگاهی  ضرورت  و  شده  گشوده  منطقه  کشاورزی 
توسعه یافتگی،  لحاظ  از  کشاورزی منطقه  که شناخت وضعیت  نظر می رسد  به  میان  این  در  گردیده است. 
و  کشاورزی  پهنه های  و  مناطق  پتانسیل های  و  استعدادها  شناخت  نهایت  در  و  محدودیت ها  و  فرصت ها 
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بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه ریزی های  به  شایانی  کمک  کشاورزی  پهنه های  رتبه بندی 
پهنه های  به  اعتبارات  و  خدمات  نیروها،  اختصاص  و  سرزمین  آمایش  نمودن  لحاظ  با  کشاورزی  توسعه 
ح  کدام از آنها داشته باشد.    همزمان با شروع عملیات اجرایی طر مختلف با توجه به اقتضائات و شرایط هر 
نیز  اهر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت   1393 سال  در  شرقی  آذربایجان  استان  آبادی های  پهنه بندی 
کارشناسان شاغل و جدیداالستخدام در شهرستان اقدام به  جهت سازماندهی مجدد نیروهای متخصص و 
کشاورزی ساماندهی و  پهنه بندی روستاها نموده و تعداد 234 روستای تحت پوشش را در 15 پهنه تولیدی و 
گذار نمود. بر این اساس  کز جهاد کشاورزی وا کارشناسان شاغل در مرا مسئولیت هر یک از پهنه ها را به یکی از 

ح جدول یک می باشد: کشاورزی شهرستان اهر به شر کلی پهنه های  مشخصات 

کشاورزی شهرستان اهر کلی پهنه های  جدول 1- مشخصات 

ف
نام کارشناس ردی

مسئول پهنه

تعداد روستا )دارای کد آبادی(
تعداد بهره 

بردار

سطح اراضی کشاورزی )هکتار(

خالی از دارای سکنه
سکنه

باغزراعت

دیمآبیدیمآبی

12253454116141500رسول دوستی1

10249844722984673غالمرضا علیزاده2

914819738122250حبیبه ایاغ3

101120677022363880سامره یغمایی4

11670657727792930ناهیده خوشنام5

10062320212711690سکینه طاهری6

170952442607015810حسین امانی7

121105076974664570جعفر محمدزاده8

16283612539931290شیخ االسالمی9

12160070078143210علی جمالی10

1501195114258614100علی حسن اسدپور11

1927505731206250امید بایبوردی12

1827053931098550علیرضا فطورچی13

خدیجه وطن 14
16398013142938060پرست

140106947150593810شفیقه اسکندری15
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 مواد و روش ها

برای شناخت درجه توسعه یافتگی مناطق و رتبه بندی آنها از لحاظ میزان توسعه، روش های مختلفی وجود 
دارد که می توانند با عنایت به اهداف رتبه بندی، وضعیت داده ها و اطالعات در دسترس، تعداد شاخص های 
گردند.  کیفی بودن داده ها و سایر عوامل مؤثر بصورت انفرادی یا تلفیقی مورد استفاده واقع  مورد نظر، کمی یا 
کشاورزی  که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع، آمار و اطالعات موجود در پهنه های  این مقاله 
شهرستان اهر و سایر مراجع ذی صالح و برنامه های توسعه کشاورزی استان و شهرستان تدوین گردیده، ضمن 
کشاورزی و با  کشاورزی شهرستان اهر از حیث برنامه های  بررسی و شناسایی درجه توسعه یافتگی پهنه های 
استفاده از تکنیک تاپسیس )TOPSIS( به رتبه بندی میزان توسعه یافتگی پهنه های پانزده گانه شهرستان 
کشاورزی شهرستان اهر )15 پهنه( می باشد  اهر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام پهنه های 
کشاورزی حومه شرق و 9 پهنه )پهنه های  که تعداد 6 پهنه از آن )پهنه های 6-1( تحت پوشش مرکز جهاد 
توسعه یافتگی  درجه  سنجش  برای  دارد.  قرار  مرکزی  حومه  کشاورزی  جهاد  مرکز  پوشش  تحت   )9-15
کشاورزی 5 شاخص زراعت،  کشاورزی پهنه های مورد نظر و با توجه به برنامه ها و سیاست های وزارت جهاد 
گرفته و برای سنجش هر  ک( مدنظر قرار  باغبانی، امور دام، مکانیزاسیون و امور فنی و زیربنایی )آب و خا
کدام از این شاخص ها تعدادی زیرشاخص تعریف شدند. قبل از ورود به مبحث تحلیل داده ها و چگونگی 
ع و روش تحقیق،  کشاورزی شهرستان اهر و جهت روشن تر شدن موضو شاخص بندی و رتبه بندی پهنه های 

اشاره ای مختصر به فرایند استفاده از تکنیک تاپسیس می گردد.

معرفی تکنیک تاپسیس
 Technique for order preference by similarity to ایده آل راه حل  بر اساس تشابه به  تکنیک رتبه بندی 
ideal solution(( یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره است که برای ارزیابی و رتبه بندی موارد )مناطق، 
شهرها، روستاها یا هر واحد مطالعه دیگر( مورد استفاده قرار می گیرد. این تکنیک توسط هوانگ و یون بر 
کمترین فاصله و از راه حل غیر  گزینه انتخاب شده بایستی از راه حل ایده آل  که  اساس اصلی بسط یافته است 
گسترده در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار  ایده آل بیشترین فاصله را داشته باشد. این روش در سطح 
که در مطالعات توسعه منطقه ای، شهری و روستایی به منظور بررسی سطوح توسعه  گرفته است. بطوری 
و مقایسه مناطق، رتبه بندی مناطق یا واحدهای مورد مطالعه، ارزیابی و انتخاب مکان مناسب برای یک 
فعالیت یا مکان گزینی برای شهرهای جدید و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. برای اجرای این تکنیک بر 
که از طریق تعدادی پاسخگو و یا  ع مورد مطالعه می توان از داده های ثانویه یا از داده های اولیه  اساس موضو

کرد )کالنتری، 1392(. کارشناس بدست می آید برای تحلیل و یا ارزیابی موضوعات استفاده 

گزینه ها از  الگوریتم تاپسیس یك تکنیك تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی 
کمی داشته و  ع تکنیك وزن دهی، حساسیت بسیار  که به نو طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد 
پاسخ های حاصل از آن، تغییر عمیقی نمی کند. از محاسن این روش نسبت به سایر تکنیک های اولویت بندی 

مکانی، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
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 در مبحث مکانیابی دخالت می دهد.
ً
کیفی را توامًا کّمی و  - معیارهای 

کند. کّمی بیان  گزینه ها را مشخص و این اولویت را به صورت  - خروجی آن می تواند ترتیب اولویت 

- تضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد.

کار، ساده و سرعت آن مناسب است. - روش 

- ضرایب وزنی اولیه را پذیراست.

کاماًل منطبق با روش های تجربی است. - نتایج حاصل از این مدل 

ح زیر می باشد: مراحل اجرایی تکنیک تاپسیس شامل 8 مرحله به شر

1- تشکیل ماتریس داده ها بر اساس n آلترناتیو و k شاخص
2- استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد

3- تعیین وزن هر یك از شاخص ها که شاخص های دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری نیز برخوردار خواهند شد
با )A*( نشان  را  آن  که  )باالترین عملکرد هر شاخص(  ایده آل  آلترناتیو  از  آلترناتیو  امین   i تعیین فاصله   -4

می دهند
که آن را با  )A-( نشان  5- تعیین فاصله i امین آلترناتیو از آلترناتیو حداقل )پایین ترین عملکرد هر شاخص( 

می دهند
)-Si(و آلترناتیو حداقل )*Si(6- تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو ایده آل

ع فاصلة آلترناتیو حداقل و فاصلة  که برابر است با فاصلة آلترناتیو حداقل تقسیم بر مجمو 7- تعیین ضریبی 
که آن را با )Ci*( نشان می دهند آلترناتیو  ایده آل 

که این میزان بین صفر و  یک در نوسان بوده و در این راستا   *Ci 8- رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان
کمترین رتبه است )طاهرخانی، 1386(. Ci=1* نشان دهنده باالترین رتبه و Ci=0* نیز نشان دهنده 

کشاورزی پهنه ها شاخص بندی توسعه 
برنامه هـا و سیاسـت های اجرایـی وزارت جهـاد کشـاورزی جهـت دسـتیابی بـه توسـعه کشـاورزی را می توان در 5 
ک( دسـته بندی نمود. از  گروه اصلی زراعت، باغبانی، امور دام، مکانیزاسـیون و امور فنی و زیربنایی )آب و خا
ح پهنه بندی( و بر اساس فرم های  آنجایی که کارشناسان مسئول پهنه ها در طول سه سال گذشته )از آغاز طر
گرفتـه اسـت نسـبت بـه احصـاء و شناسـایی بسـیاری از پتانسـیل ها و  کـه در اختیارشـان قـرار  شناسـنامه روسـتاها 
گـردآوری  زیرسـاخت های روسـتاها اقـدام نمـوده و داده هـای ارزشـمندی از روسـتاهای پهنـه تحـت عمـل خـود 
گـزارش فعالیت هـای انجـام گرفتـه را بصورت آنالین و به روز در سـامانه پهنه بندی ثبت نموده اند لذا  کرده انـد و 
با لحاظ نمودن دسـته بندی فوق و امکان دسترسـی به داده های مورد نیاز اقدام به انتخاب 5 شـاخص اصلی 
کدام از شـاخص های ترکیبی مذکور و بر اسـاس تعهدات  گردید. برای هر  )ترکیبی( طبق دسـته بندی فوق الذکر 
کشـاورزی شهرسـتان و سـازمان  و موافقت نامه هـای مبادلـه شـده در سـال زراعی 95-94 بیـن مدیریـت جهـاد 
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ح شـکل یـک می باشـد.بعد از  کـه بـه شـر گردیـد  کشـاورزی اسـتان اقـدام بـه تعریـف زیرشـاخص هایی   جهـاد 
گـردآوری اطالعـات مـورد نیـاز بـر  مشـخص شـدن شـاخص ها و زیرشـاخص های رتبه بنـدی اقـدام بـه تهیـه و 
کـدام از زیرشـاخص های تعریـف شـده دارای مقیـاس خاصـی  گردید.بـا توجـه بـه اینکـه هـر  اسـاس شـکل یـک 
)هکتـار، مترمربـع، کیلومتـر، مـورد و غیـره( بودند لذا جهت تبدیل زیرشـاخص های مذکور به 5 شـاخص ترکیبی 
کار اقـدام بـه رفـع  کـه در ابتـدای  کـردن داده هـای موجـود مقـدور نبـوده و ضـروری بـود  مـورد نظـر امـکان جمـع 
گـردد. بـرای رفع اختالف مقیـاس واحدها روش های مختلفـی وجود دارد که  کـدام از زیرشـاخص ها  مقیـاس هـر 
در ایـن تحقیـق از روش »تقسـیم بـر میانگیـن« بـرای رفـع اختالف مقیاس داده ها اسـتفاده گردیـد. بدین ترتیب 
کشـاورزی تقسـیم شـد. بـا اسـتفاده از  کـه مقادیـر هـر زیرشـاخص بـر میانگیـن همـان زیرشـاخص در پهنه هـای 
ایـن روش اعـداد بـه دسـت آمـده بـرای هـر زیرشـاخص فاقـد مقیـاس بـوده و براحتـی قابل جمع شـدن و تشـکیل 

شـاخص ترکیبـی هسـتند.

شاخص های  ساخت  در  متفاوتی  اهمیت  و  ارزش  دارای  زیرشاخص ها  از  کدام  هر  که  آنجایی  از  همچنین 
پهنه ها  کشاورزی  توسعه  در  نیز  ترکیبی  شاخص های  از  کدام  هر  اهمیت  و  ارزش  البته  و  می باشند  ترکیبی 
گردید. با توجه به  متفاوت می باشد لذا اقدام به وزن دهی زیرشاخص ها و شاخص های ترکیبی در دو مرحله 
کاملی نیز بر شرایط  که اشرافیت  کشاورزی شهرستان اهر  کارشناسان مجرب و خبره در مدیریت جهاد  وجود 
کشاورزی منطقه داشتند برای وزن دهی به زیرشاخص ها و شاخص های ترکیبی از روش »پنل متخصصین و 
کز جهاد  کارشناسان موضوعی، رؤسای مرا که پنلی با حضور 9 نفر از  کارشناسان« استفاده شد. بدین صورت 
که نسبت به تعیین  گردید  گردیده و از آنها درخواست  کارشناس مسئول پهنه ها تشکیل  کشاورزی و تعدادی 
کدام از شاخص های ترکیبی در توسعه  کدام از زیرشاخص ها در تشکیل شاخص های ترکیبی و وزن هر  وزن هر 

کشاورزی پهنه ها اقدام نمایند.
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کدام از زیرشاخص ها شکل 1- ساختار سلسله مراتبی شاخص ها و زیرشاخص ها و وزن هر 

ح شکل یک و وزن شاخص های  بر این اساس خروجی پنل تشکیل شده برای وزن دهی زیرشاخص ها به شر
ح جدول 2 می باشد: ترکیبی به شر

جدول 2 – وزن های نهایی پیشنهاد شده توسط پنل متخصصین به شاخص های ترکیبی

وزن نهایی شاخصعنوان شاخص ترکیبی

0/28زراعت

0/19باغبانی

0/26امور دام

0/11مکانیزاسیون

ک 0/16آب و خا
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یافته ها و بحث
اطاله  از  و جهت جلوگیری  در تحقیق  استفاده  مورد  داده های  و  اطالعات  و  بودن جداول  گسترده  دلیل  به 
 k آلترناتیو و  n از آوردن مراحل یک و دو تکنیک تاپسیس شامل تشکیل ماتریس داده ها بر اساس نوشتار، 
شاخص و استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد صرف نظر نموده و ادامه محاسبات انجام 
شده از مرحله سوم که شامل ماتریس نرمال شده وزنی شاخص ها که در واقع حاصل ضرب مقادیر شاخص های 
ح جدول 3 آورده می شود. ضمن اینکه شاخص های این  ترکیبی در وزن نهایی هر شاخص می باشد به شر

ماتریس هم فاقد مقیاس هستند و هم دارای وزن می باشند.

)V جدول 3- ماتریس نرمال شده وزنی شاخص ها )ماتریس

شماره پهنه زراعت نهایی باغبانی نهایی دام نهایی مکانیزاسیون 
نهایی

ک  آب و خا
نهایی

1 0.2416 0.256 0.0387 0.2365 0.0915

2 0.3086 0.2861 0.0732 0.1243 0.0115

3 0.6705 0.1208 0.1384 0.1903 0.0797

4 0.2577 0.0692 0.3251 0.066 0.3232

5 0.3196 0.3232 0.0229 0.0858 0.0125

6 0.1998 0.057 0.0286 0.2365 0.0006

7 0.4997 0.3225 0.3587 0.099 0.2026

8 0.1322 0.0485 0.2019 0.0462 0.0163

9 0.3486 0.1631 0.3344 0.1122 0.095

10 0.1117 0.0693 0.4434 0.033 0.6278

11 0.226 0.5827 0.4927 0.1056 0.1334

12 0.1732 0.0736 0.1654 0.0462 0.0662

13 0.1659 0.0589 0.2141 0.0858 0.0077

14 0.2869 0.0493 0.4653 0.0924 0.411

15 0.2628 0.0828 0.6189 0.0924 0.3267

در مراحل چهارم و پنجم تکنیک تاپسیس با توجه به مقادیر شاخص ایده آل و حداقل جدول 3 اقدام به تهیه 
ح زیر می کنیم. کثرها و تابع حداقل ها به شر تابع حدا

A* = ]06278/0 , 2365/0 , 6189/0 , 5827/0 , 6705/[

A- = ]00006/0 , 033/0 , 0229/0 , 0485/0 , 1117/[
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در این مرحله اندازه Ci* بین صفر و یک در نوسان بوده و در این راستا= Ci  1* نشان دهنده باالترین رتبه و= 
Ci  0* نشان دهنده پایین ترین رتبه می باشد. 

کشاورزی کشاورزی شهرستان اهر بر اساس شاخص های توسعه  جدول 5- رتبه های نهایی پهنه های 
پهنه151413121110987654321

0/49060/46610/16440/14240/51650/48410/34420/14460/50650/16660/2640/36840/41040/25480/2854C*

رتبه351315148142121076119

نتیجه گیری و پیشنهادات
کی از وجود نابرابری در سطوح توسعه یافتگی پهنه های  یافته های پژوهش و بویژه داده های جدول شماره 5 حا
کشاورزی شهرستان اهر می باشد. بطوریکه پهنه های شماره 11، 7 و 15 به ترتیب حائز رتبه های یک تا سه 
)باالترین رتبه ها( و پهنه های شماره 12، 8 و 13 به ترتیب حائز رتبه های 15 تا 13 )پایین ترین رتبه ها( شده اند. 
از آنجایی که شاخص های اندازه گیری درجه توسعه یافتگی پهنه های کشاورزی مورد مطالعه عمدتًا با توجه به 
گرفته است فلذا وجود فاصله توسعه یافتگی  غ از اعداد و ارقام خام صورت  کشاورزی پهنه ها و فار پتانسیل های 
بین رتبه یک با اندازه C11=0/5165* و رتبه C12=0/1424 15* نشان از وجود نابرابری و ناهمگنی شدیدی در 
کشاورزی پهنه های مورد مطالعه داشته و لزوم توجه ویژه در برنامه ریزی ها و تخصیص نیروی  توسعه یافتگی 
انسانی متخصص، بودجه و اعتبارات و همچنین حمایت های فنی و ترویجی از پهنه های مذکور را دوچندان 
می کند. از سوی دیگر توجه به درجه توسعه یافتگی سایر پهنه ها و میانگین اندازه Ci* برای پهنه های پانزده گانه 
کی از پایین بوده درجه توسعه یافتگی شهرستان از حیث کشاورزی  شهرستان که برابر عدد 0/3339 می باشد حا
و مدیریت جهاد  استان  کشاورزی  اجرایی سازمان جهاد  و سیاست های  برنامه ها  بازمهندسی  نیازمند  و  بوده 

کشاورزی شهرستان اهر در دستیابی به اهداف توسعه متوازن شهرستان می باشد.

نشان  شهرستان  کشاورزی  پهنه های  از  شده  گردآوری  داده های  و  اطالعات  اولیه  جداول  به  گذرا  نگاهی 
 0/25 وزن  با  شهرستان  زراعی  محصوالت  بیمه  میانگین  زراعت،  زیرشاخص های  بخش  در  که  می دهد 
ابزارهای  از  استفاده  و  توجه جدی  نیازمند  که  زیرکشت محصوالت می باشد  برابر 3/7 درصد سطح  حدودًا 
ع ترویجی برای توسعه صنعت بیمه محصوالت کشاورزی می باشد. در زیربخش باغبانی میانگین تغذیه  متنو
که  باغات شهرستان از طریق چالکود با وزن 0/25 حدودًا برابر 5/5 درصد باغات بارده شهرستان می باشد 
کیفی، سطح قابل قبولی نمی باشد.  کّمی و  با توجه به نقش تغذیه بهینه در عملکرد درختان میوه از لحاظ 
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کن دامی با وزن 0/3 و 0/25 از  در زیربخش های امور دام نیز تلقیح مصنوعی دام های سنگین و نوسازی اما
که با توجه به پتانسیل دامداری شهرستان نیازمند  میانگین متوسط 2/27 و 21 درصد برخوردار می باشند 
قبولی  قابل  حد  در  گرچه  ا شهرستان  مکانیزاسیون  ضریب  میانگین  می باشد.  بخش  این  به  بیشتر  توجه 
در  کشاورزی  ماشین آالت  باالی  کم  ترا نشانگر  پهنه ها  مکانیزاسیون  ضرایب  در  بیشتر  دقت  لذا  می باشد 
تعدادی از پهنه ها از جمله پهنه های شماره 1 و 6 و پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در برخی دیگر از پهنه ها 
آبیاری تحت  اجرای  نیز متوسط  ک  و خا زیربخش های آب  در  و 12 می باشد.   10 پهنه های شماره  از جمله 
که این درصد در  فشار قطره ای با وزن 0/6 حدود 25درصد باغات مستعد برای اجرای آبیاری قطره ای بوده 

کشاورزی بین 93/5 درصد )در پهنه شماره 10( و صفر درصد )در پهنه شماره 6( متغیر می باشد. پهنه های 

ح زیر ارائه می گردد: در نهایت با توجه به مطالب عنوان شده پیشنهاداتی به شر

- بــا توجــه بــه اینکــه توســعه متــوازن و متعــادل مناطــق یکــی از اهــداف اساســی توســعه می باشــد پیشــنهاد 
کــه شهرســتان های اســتان آذربایجان شــرقی نیــز بــا اســتفاده از تکنیــک تاپســیس و یــا بصــورت تلفیقــی  می گــردد 
کشــاورزی بررســی و رتبه بنــدی شــده و در برنامه ریزی هــا  ــا ســایر تکنیک هــا از لحــاظ میــزان توســعه یافتگــی  ب

گــردد. و سیاســت گذاری ها لحــاظ 

و  بودجه  تخصیص  و  برنامه ها  بازمهندسی  به  نسبت  گرفته  صورت  تحلیل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با   -
کشاورزی شهرستان اهر اقدام شده و تمهیدات الزم جهت بهبود  کارشناسی به پهنه های  اعتبارات و نیروی 

کشاورزی بصورت متوازن در پهنه ها و در سطح شهرستان اندیشیده شود. شاخص های توسعه 

که  - با توجه به نقش اساسی داده ها و اطالعات مورد استفاده در رتبه بندی مناطق و موارد پیشنهاد می گردد 
کارشناسان  کارشناسان مسئول پهنه ها و راستی آزمایی از سوی  گردآوری و ثبت داده ها از سوی  دقت الزم در 

کارشناسان معین استان صورت پذیرد.   موضوعی شهرستان و 

تشکر و سپاسگزاری
مسئول  کارشناسان  نیز  و  کشاورزی  جهاد  کز  مرا رؤسای  اهر،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  محترم  مدیریت  از 
کنندگان مقاله قرار دادند و همه  که اطالعات مورد نیاز را در اختیار تهیه  کشاورزی شهرستان اهر  پهنه های 
که  عمل«  و  اقدام  عرصه  کشاورزی،  مروج  »پهنه  همایش  اولین  برگزارکنندگان  و  دست اندرکاران  مدیران، 

کمال سپاسگزاری را دارد.   امکان ارائه این تحقیق را فراهم نمودند 
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ح  کاربرد و نقش سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( در طر
کشاورزی )مطالعه موردی شهرستان اهر( پهنه بندی 

کشاورزی، سامانه پهنه بندی، فناوری های نوین( )محور: پهنه 

گلچین مصطفی 

کشاورزی شهرستان اهر کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی و معاون فنی مدیریت جهاد 

چکیده
ح پهنه بندی   با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی شهرستان و ضرورت مدیریت تولیدات کشاورزی، اجرای طر
که در راستای نظام نوین  کشاورزی نوعی برنامه ریزی محیطی است  ح پهنه بندی  امری ضروری است. طر
ح در شناسایی قابلیت های مناطق و ارزیابی و  کشاورزی اجرا شده است. ویژگی طر ترویج و مدیریت دانش 
به کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب و توسط فرد مناسب در بخش کشاورزی است. سامانه GIS از جمله 
کز جهادکشاورزی  فناوری های نوین در مطالعات جغرافیایی می باشد که در تحقیق حاضر آمار و اطالعات از مرا
شهرستان اخذ گردیده که پس از تهیه شیپ فایل های )shape( پلی گونی محدوده شهرستان و نقاط روستایی 
ع اسنادی و تجربی بوده و ضرورت استفاده  گردید. این مطالعه از نو اقدام به ورود اطالعات در جدول نرم افزار 
کنش  که پس از تجزیه و تحلیل در نهایت منجر به تولید نقشه های پرا از این فناوری را عماًل نشان می دهد 

کشاورزی فراهم می سازد.  منابع و فعالیت ها شده و زمینه را برای مدیریت پهنه ی 

کشاورزی ح پهنه بندی  کلیدی: سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS(، شهرستان اهر، طر واژه های 

مقدمه
کشاورزی به منظور دسترسی ذی نفعان به دانش  کردن نظام مدیریت دانش و اطالعات در بخش  عملیاتی 
که در  فنی و افزایش بهره وری از مباحث اصلی نظام نوین ترویج است. امروزه بخش عمده ای از بهره برداران 
نواحی روستایی زندگی می کنند در حوزه تولید و مدیریت واحدهای تولیدی خود با مسائل و مشکالت متنوعی 
کشور از  مواجه هستند )خبرنامه نظام نوین ترویج، 1394(. لذا شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاهای 
کانون زندگی و حیات جمعی بخش  اهمیت بسیار برخوردار است. روستا ها و مناطق کشاورزی کشور به عنوان 
اشتغالزایی،  غذایی،  امنیت  در  مهمی  نقش  غذایی،  مواد  تولید  مرکز  همچنین  و  کشور  جمعیت  از  اعظمی 
محیطی  مطالعات   .)1389 عصاررودی،  و  )کرمی  دارند  ملی  پایدار  توسعه  و  مهاجرت  کنترل  خودکفایی، 
باعث شناسایی تفاوت ها و تمایز های منطقه ای شده و رابطه ی آن را با مناطق دیگر می سنجد )دهقانیان 
انسانی،  و  طبیعی  پدیده های  تمام  که  بوده  جغرافیایی  واحد  یك  پهنه  منظر  این  از  همکاران،1379(.  و 
وحدت و وابستگی های ویژه ای را پدیدارمی سازند )شکوئی،1384(. با توجه به محدودیت منابع طبیعی و 
ح پهنه بندی و استفاده  حجم وسیع اطالعات توصیفی پهنه ها در سامانه پهنه بندی آبادی، لزوم اجرای طر
از فناوری های نو نظیر سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( به منظور رسیدن به یك برنامه ریزی مطلوب و 
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تبدیل اطالعات بصورت خروجی نقشه الزم و ضروری به نظر می رسد. سیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان 
کشاورزی و حفاظت از منابع  یك ابزار ارزشمند و دقیق از مزایای بی شمار در برنامه ریزی روستایی و توسعه 
طبیعی و محیط زیست برخوردار است (کرمی و عصاررودی، 1389(. بر این اساس با توجه به توانمندی های 
کاربردهای این سامانه  کشاورزی اقدام به معرفی  کشاورزی شهرستان اهر و با هدف مدیریت تولیدات  بخش 
کشاورزی  کز جهاد  ح بهنه بندی شده است. در تحقیق حاضر پس از تهیه آمار و اطالعات پهنه ها از مرا در طر
کردن داده ها در نرم  گذشته و وارد  و نیز تهیه شیپ )shape( فایل های مورد نیاز بر اساس تجربیات سنوات 
گردید. در این بررسی با  کشاورزی منطقه  کنش انواع منابع و فعالیت های  افزار اقدام به تولید نقشه های پرا
کشاورزی، به عنوان نمونه سه بخش )دام،  GIS در بخش  ع سیستم  کاربردهای متنو گسترش و  توجه به 
کاربردهای سیستم در آن بخش ها مورد بحث و تحلیل واقع شده است. در  زراعت و باغبانی( تعیین شده و 
گردید تا شرایط  کنش مکانی انواع دام، نقشه توزیع مکانی زراعت و باغ  نهایت منجر به تولید نقشه های پرا

کشاورزی مهیا شود. برای مدیریت واحدهای تولید ی و پهنه ی 

اهداف تحقیق
اطالعات  سیستم  سامانه  و  توصیفی  اطالعات  بانك  عنوان  به  آبادی ها  پهنه بندی  شبکه  سامانه  1-پیوند 

کاربردی گرافیکی و  جغرافیایی جهت تبدیل به اطالعات 

کشاورزی و مدیریت داده ها ح پهنه بندی  کاربرد های نرم افزار محیطی GIS در طر معرفی 

کشاورزی بر روی نقشه جهت برنامه ریزی  2-نمایش توزیع مکانی فعالیت ها و منابع 

4- معرفی توانمندی سامانه GIS در پرس و جو و احصاء اطالعات درخواستی بر روی نقشه و دسترسی آسان 
به اطالعات مکانی پدیده ها 

ویژگی های سیستم اطالعات جغرافیایی
)دیجیتال(  رقومی  نمایش  منظور  به  که  است  کامپیوتری  اطالعات  سیستم  یك   GIS ساده  نگرش  یك  در 
پدیده های جغرافیایی موجود در سطح زمین و تحلیل حوادثی که اتفاق می افتد به کار گرفته می شود )رسولی، 
و  جغرافیایی  اطالعات  رایانه ای،  نرم افزار  و  افزار  سخت  از  یافته  ای  سازمان  مجموعه  سیستم  این   .)1384
اشکال  کلیه  ارائه  و  تحلیل  پردازش،  به هنگام سازی،  کسب، ذخیره،  به منظور  که  است  افراد متخصصی 
این  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  ویژگی های  مهم ترین  است.  شده  ایجاد  و  طراحی  جغرافیایی  اطالعات 
کرده و الیه های  که اطالعات مختلف یك ناحیه را بصورت الیه بندی شده در یك بانك اطالعاتی ذخیره  است 
کاربر را  کاربردهای مختلف روی هم قرار داده و  با ارائه خروجی های آسان و قابل درك،  اطالعاتی را به منظور 
قادر به تصمیم گیری مطلوب می نماید )اسمعیل زاده حسینی، 1393(. این سیستم در برگیرنده پایگاه های 
کننده ی  گرافیکی و طراحی  که به عنوان مغز سیستم عمل نموده و آن را از سایر نرم افزارهای  اطالعاتی است 
کاربران امکان می دهد تا اطالعات توصیفی را با پدیده های موجود  نقشه ها متمایز می نماید. این فناوری به 
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بر روی نقشه ها مرتبط و همبستگی های موجود آشکار سازند. از طریق سیستم GIS امکان تلفیق پایگاه های 
اطالعاتی از منابع مختلف میسر گردیده و عملیاتی نظیر پرس و جو و تحلیل های آماری "زمین- مرجع" ممکن 
و  داشته  مدیریتی  کاربرد  می تواند  کشاورزی  مختلف  بخش های  در  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  می گردد. 
گردد تا  کشاورزی این امکان فراهم  کردن اطالعات مکانی و توصیفی هر یك از زیر بخش های  پس از وارد 
کنش مکانی آن ها بصورت نقشه های مختصات دار تهیه و جهت تجزیه و تحلیل  کدام از فعالیت ها و پرا هر 
گردد. مراحل روند مدیریتی در محیط GIS عبارتند از: الف( اخذ و جمع آوری مشاهدات؛ ب( مدیریت و  آماده 
سازمان دهی داده ها؛ پ( تجزیه و تحلیل داده ها؛ ت( مدل سازی و نمایش اطالعات؛ ث( بحث و تبادل نظر 

گرفته شده )رسولی، 1384(.  در روند تصمیم گیری ها؛ ج( برنامه ریزی و اجرای تصمیمات 

مواد و روش تحقیق
این پژوهش در شهرستان اهر واقع در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی بین 38 درجه و 18دقیقه تا 39 
است.  گرفته  انجام  شرقی  طول  دقیقه   33 و  47درجه  تا  دقیقه   45 و  درجه   46 و  شمالی  دقیقه   5 و  درجه 
که در مرحله اول نقشه shape فایل پلی گون محدوده شهرستان  ع اسنادی و تجربی بوده  روش تحقیق از نو
گذشته و موجود بودن در  بر اساس تجربیات سنوات  آبادی ها  به انضمام دهستان ها و نقاط مختصات دار 
نرم  وارد  و  جمع آوری  دام  و  کشاورزی  مختلف  بخش های  اطالعات  از  نمونه ای  سپس  گردید.  تهیه  آرشیو 
کشاورزی شد. در  کندگی پتانسیل ها و منابع  گردید و در مراحل بعدی منجر به تهیه نقشه های رقومی پرا افزار 
که در برنامه ریزی و مدیرت تولیدات کشاورزی  ح پهنه بندی و انتظاری  نهایت نحوه بکارگیری سیستم در طر

گرفت. می توان از آن داشت مورد بحث و نتیجه گیری قرار 

کشاورزی  شهرستان اهر پتانسیل 
 شهرستان اهر از توانمندی های قابل مالحظه ای از نظر منابع، مزیت های نسبی و تولید محصوالت کشاورزی 
برخوردار است. وجود 70388 هکتار اراضی مستعد کشاورزی، 6820 هکتار باغ، 2000 هکتار جنگل، 137000 
گرفتن در حوزه آبریز ارس و  ع، قرار  کلنی زنبورعسل، اقلیم متنو هکتار مرتع، 581847 واحد دامی، 35787 
وجود نیروی انسانی متخصص و مجرب از جمله پتانسیل های این شهرستان بشمار می رود. تعداد 14464 
که در سایه فعالیت آن ها سالیانه بالغ بر 252560 تن انواع  کشاورزی در این شهرستان وجود دارد  بهره بردار 
محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و شیالت تولید می شود )الگوی کشت شهرستان اهر، 1395(.

کشاورزی ح پهنه بندی  کاربرد سامانه)GIS (در طر
اقلیم  تاثیر عوامل محیطی داخلی و خارجی  قرار دارند. محیط خارجی وابسته به  سیستم های زنده تحت 
گیاهان زراعی و حیوانات را تعیین و تنظیم می کند )اردکانی و همکاران، 1383(.  بوده و میزان رشد و نمو 
تاثیر شرایط جغرافیایی و عوامل مختلف زیستی و  هر پهنه و شرایط مستقر در آن یکنواخت نبوده و تحت 
کرده و  کولوژیکی آن ها را تعریف  غیرزیستی واقع می گردد. این عوامل، زندگی جانداران و به عبارتی میدان ا
کوتیپ های مختلف  کولوژیکی بالقوه و عملی روبرو شده و ا که دارند با میدان ا توان های آن ها و میزان مقاوتی 
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که  کشاورزی در این است  ح پهنه بندی  کاربرد سامانه GIS در طر شکل می گیرد )نیشابوری، 1383(. اهمیت 
این تفاوت ها و تمایزات منطقه  ای که در قالب آمار در سامانه پهنه بندی ثبت و جمع بندی شده است بصورت 
گردد. پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل  نقشه های رقومی و دارای مختصات )UTM( طبقه بندی 
کارشناسان مسئول پهنه رصد و شناسایی شده و سپس پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل شده  توسط 
کشاورزی از طریق این نرم افزار طبقه بندی  جمع آوری و جهت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت ها و تولیدات 
تفاوت   کردن  آشکار  و  پدیده ها  کنش  پرا نمایش  در  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  قابلیت  به  توجه  با  گردد. 
کشاورزی با قاطعیت می تواند نقش ارزنده ای داشته و  ح پهنه بندی  کاربرد آن در طر فعالیت های منطقه ای، 
کاربری های اراضی، کشاورزی دقیق،  کاداستر، شناسنامه اراضی، شناسایی و بررسی تغییر  در تهیه نقشه های 
کنش محل های پرورش زنبور عسل،  کنش مکانی انواع پرورش دام، طیور و شیالت، مطالعه پرا مطالعه پرا
کنش روستایی  گیاهی و دامی، پرا کنش مکانی زراعت و باغبانی، بررسی جغرافیایی بیماری های  مطالعه پرا
گرفتن  کشت، اندازه گیری و تحت نظر  کشاورزی، بررسی منابع پایه آب و خاك، تعیین الگوی  ماشین آالت 
کار گرفته شود. در ضمن با توجه  کاًل پهنه کشاورزی به  پدیده های کشاورزی )اسمعیل زاده حسینی، 1393( و 

گسترش خدمات این سامانه و محدودیت موجود به تعدادی از زیر بخش ها پرداخته می شود. به 

الف(مدیریت بخش دام
کشور بوده و با 21% ارزش افزوده در تامین مواد غذایی و امنیت  بخش دام از مهمترین بخش های اقتصادی 
کاربرد های  غذایی نقش بسزایی دارد. لذا با توجه به پتانسیل مطلوب شهرستان در بخش دام، به تعدادی از 

سامانه GIS در مدیریت این بخش اشاره می گردد:

کنش انواع بخش دام )دام سبک، سنگین، زنبورعسل، دامداری ها و مرغدار های صنعتی و...( - تولید نقشه پرا
- تعیین موقعیت هر یک از واحدهای صنعتی بخش دام )گاوداری، مرغداری، شیالت، زنبورستان و...( بر روی 

نقشه ی پایگاه داده
- تکمیل بانک اطالعاتی بخش دام )نام روستا، تعداد کل جمعیت دامی، تعداد دام سبک، تعداد دام سنگین، 

سایر دام، آمارتولیدات 
دامی، و ....( و احضار در نقشه جهت برنامه ریزی

-تکمیل بانک اطالعاتی دامداری ها و مرغداری های صنعتی، واحدهای شیالت دارای پروانه و رصد موقعیت 
آن ها بر روی نقشه

اعم از نام منطقه، مالک، ظرفیت، منبع تامین آب، میزان تولید، وضعیت فعالیت و ....
کن دامی، تعداد   ح های امور دام از جمله: میزان تلقیح مصنوعی، نوسازی اما - ثبت و مدیریت آمار عملکرد طر

سیلوی احداثی و...
گونه های دامی بر حسب نوع نژاد و با لحاظ شرایط جغرافیایی  - شناسایی مناطق مناسب برای پرورش انواع 

محل
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گوسفندان باالی 300  کنش  - امکان پرس و جو و احصاء از نرم افزار در خصوص اخذ اطالعات خاص. مثال: پرا
کنش  راس یا پرا

عملیات تلقیح مصنوعی و.... 
کنش جغرافیایی بیماری های بخش دام و مدیریت پیشگیری و بحران - شناسایی پرا

 ب(مدیریت بخش زراعت و باغبانی و حفظ نباتات
کشور و امنیت غذایی از بخش های  کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز  بخش 
مهم اقتصادی محسوب می شود. این بخش به لحاظ توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از 
از موقعیت ویژه ای در بخش اقتصادی  ع و ذخایر ژنتیکی  اقلیم های متنو کشاورزی و  اراضی مستعد  جمله 

کاربردهای  GISدر بخش های مذکور اشاره می شود:   کشور برخوردار است. لذا به چندین مورد از 

کشت موجود یا پیشنهادی( شهرستان به تفکیک روستا کنش انواع زراعت و باغ )الگوی  -تولید نقشه پرا

-سطح دقیق زیرکشت هر یک از محصوالت زراعی و باغی جهت برنامه ریزی

ک، منابع  ع خا کشاورزی و باغی بر اساس نو کشت و توسعه انواع محصوالت  -تعیین مناطق مناسب برای 
آبی و شرایط اقلیمی

کشاورزی  کاداستر با پیوند با GPS جهت مدیریت  -تهیه شناسنامه اراضی و 

کشاورزی  کود و سم برای هر یک از واحد های زراعی و باغی با ایجاد بانک اطالعات اراضی  -تعیین نیازهای 
کد الزم و اختصاص 

گاهی از وضعیت زراعت و باغات کسب آ -ایجاد تقویم زراعی و باغی با 

ع منبع )چاه، قنات، رودخانه و..( و نمایش توزیع مکانی بر  ع با نو -امکان شناسایی منابع آب باغات و مزار
روی نقشه

-امکان تخمین نسبت محصوالت  زراعی و باغی با توجه به شرایط اقلیمی ساالنه و تهیه نقشه دسترسی

کشاورزی -مدیریت بحران و دسترسی سریع به موقعیت محل خسارت و میزان آن در مواجهه با مخاطرات 

کنش آفات و بیماری ها جهت مدیریت و برنامه ریزی  -تهیه نقشه پرا

کنترلی  ع و مقدار آن و اقدامات  کنش مکانی توزیع سموم برحسب نو -تهیه نقشه پرا

-تهیه نقشه مکانی مبارزه با آفات و بیماری ها جهت رصد و شناسایی میزان خسارت

گونه های سازگار با شرایط بومی و تولید نقشه های مربوطه -شناسایی و طبقه بندی 

-شناسایی و طبقه بندی بیماری های رایج منطقه با توجه به موقعیت و مختصات محل و تولید نقشه توزیع مکانی
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کشاورزی بر روی نقشه -شناسایی و طبقه بندی مناطق تحت پوشش بیمه محصوالت 

کنش  پرا دادن  نشان  فرض:  بر  کشاورزی.  مدیریت  جهت  درخواست  مورد  اطالعات  احصاء  و  جو  و  -پرس 
کنش مکانی زراعت دیم و.... کنش مکانی باغات سیب؛ نمایش پرا گندم؛ یا نمایش پرا بیماری زنگ 

بحث و نتایج
کشور، نیازمند ایجاد زیر ساخت های الزم برای برنامه ریزی  کننده منابع غذایی  کشاورزی به عنوان تامین 
گاهی از سطح اراضی زیرکشت،  کشت مناسب، آ کشور خواهد بود. داشتن الگوی  و سیاست گذاری در سطح 
ع مالکیت و منابع آب هر یك از اراضی، ایجاد فضای مناسب برای  ع محصوالت، تعیین نو دست یابی به نو
اطالعات بخش  اینکه غالب  به  توجه  با  زیرساخت ها است.  نیازمند داشتن  امنیت محصول  و  بیمه  تامین 
ع می باشند، تکنولوژی های نوین مانند GIS نقش بسیار اساسی ایفا  کشاورزی، مکان محور و مربوط به مزار

کشاورزی، 1394(. می کنند )دستورالعمل تکمیل پرسشنامه قطعات اراضی 

کشاورزی  آمار و اطالعات بخش  کشاورزی استخراج و جمع آوری  ح پهنه بندی  ارزنده طر توفیقات  از جمله 
لذا  GIS می باشد  از آن جا اطالعات قلب  و  گردیده  تلقی  امروز اطالعات منشا قوت و قدرت  است. در جهان 
محسوب  استان  کشاورزی  بخش  اطالعاتی  بانك  مهمترین  عنوان  به  آبادی ها  پهنه بندی  شبکه  سامانه 
سیستم  با  آن  پیوند  می باشد،  توصیفی  پهنه بندی  سامانه  در  موجود  اطالعات  اینکه  به  توجه  با  می گردد. 
اطالعات جغرافیایی جهت ذخیره ، به هنگام سازی، پردازش، تحلیل و ارائه کلیه اشکال و اطالعات جغرافیایی 
کاربرد سامانه GIS در  گرافیکی الزم و ضروری می باشد. در تحقیق حاضر  و تبدیل آن به نقشه های رقومی و 

ح زیر می باشد. که به شر کشاورزی در چند حالت انجام شده  بکارگیری اطالعات و مدیریت بخش 

گرافیکی آن ها در مقایسه  الف( بررسی پتانسیل هر روستا در بخش های مختلف زراعت، باغ، دام و نمایش 
گردید.  که توانمندی ها و ضعف هر روستا آشکار و شرایط جهت برنامه ریزی فراهم  با سایر روستاها، طوری 
گاو روستاهای شهرستان اهر را نشان می دهد.  گوسفند و  کندگی پتانسیل  شکل های )1( و )2( نقشه توزیع پرا

گوسفند در روستاهای شهرستان اهر گاو و  کندگی پتانسیل    شکل )1( و )2( نقشه پرا



325

کرده و زمینه را برای  کنش و موجودیت دام های سنگین و سبک روستاها را نمایان  نقشه های باال نحوه پرا
گام بعدی  کنترل آن فراهم می سازد. در  یا  برنامه ریزی و مدیریت توسعه  تحقیق و تحلیل در چرایی آن و 
کنش تعداد دام سنگین باالی 150 راس و دام سبک 1000راس و توزیع مکانی آن از  جهت اطالع سریع از پرا
تکنیک پرس و جو استفاده شده است. شکل های )3( و )4( پتانسیل باالی 150راس دام سنگین و 1000 راس 

گوسفند در روستاهای شهرستان را نشان می دهد.

گوسفند باالی 1000راس در روستاهای شهرستان اهر گاو باالی 150 و  کندگی پتانسیل    شکل )3( و )4( نقشه پرا

 جهت نمایش پتانسیل روستاهای شهرستان در بخش های زراعت و باغ نقشه های 5 و 6 تهیه شده است.

کندگی پتانسیل زراعت و باغ در سطح روستاهای شهرستان اهر شکل )5( و )6( نقشه پرا

با توجه به منابع پایه ی آن مناطق  را  نقشه های حاضر توزیع مکانی استعداد های زراعی و باغی شهرستان 
کنترل  که می توان از طریق بانک اطالعاتی سامانه ی GIS مدیریت الزم در خصوص  نشان می دهد بطوری 

کنترل منابع آبی و سایر موارد انجام داد. کود، سم،  بیماری ها، توزیع 

در مدیریت واحد های کشاورزی استعالم میزان نهاده های مصرفی در هر واحد زراعی و باغی و یا اطالع یافتن از 
ع وقت میتوان  کشت و پتانسیل زراعت یا باغ هر روستا الزم و ضروری است. با این سامانه در اسر میزان سطح 
کند.  که سطح زیرکشت باالی 350 هکتار زراعت و 150 هکتار باغ می باشند را شناسایی  کنش روستاهایی  پرا
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کندگی پتانسیل زراعت باالی 350 و باغ باالی 150 هکتار در سطح روستاهای شهرستان اهر شکل )7( و )8( نقشه پرا

ب( مدیریت در سطح قطعه باغ و واحد های صنعتی بخش دام همچون مرغداری ها: 

کمك دستگاه های GPS اقدام به برداشت مختصات جغرافیایی محل قطعه باغ،   در این روش می توان به 
ع مالکیت،  ع و یا واحد دامداری و مرغداری نموده و پس از تشکیل پایگاه اطالعاتی )ازجمله مساحت، نو مزار
کاداستر قطعه  کرد. شکل )9( نقشه  کاربری، ظرفیت و ...( اقدام به برنامه ریزی  ع  راه دسترسی، منابع آب، نو
ع منبع آب  که موقعیت زمین نسبت به همسایه ها، راه دسترسی و اطالعاتی از قبیل نو باغی را نشان می دهد 
کاربرد این روش  کندگی مرغداری های شهرستان را نشان می دهد.  مشخص شده است. شکل )10( نقشه پرا

گیر بوده و این امکان فراهم است تا هرگونه اطالعات در سامانه وارد و پردازش شود. فرا

کندگی مرغداری ها ی شهرستان کاداستر قطعه باغ جهت صدور شناسنامه اراضی و نقشه پرا شکل )9( و )10( نقشه 

گام در جهت  کاداستر و به عبارتی شناسایی و ثبت مختصات اراضی زراعی و باغی مهمترین  تهیه نقشه های 
را  مدیریتی  تصمیم گیری های  روش،  این  می باشد.  خدمات  و  نهاده ها  کردن  رصد  و  بهینه  خدمات رسانی 
کنترل  کنترل میزان و روش های بکار گرفته شده و یا  افزایش داده و امکان اطالع از منابع آبی ، راه دسترسی و 

آفات و بیماری ها را آسان می سازد.

کشاورزی:  ج( مدیریت بحران و استفاده از سامانه در زمان مخاطرات 

که در زلزله سال 91  ح سپاه را نشان می دهد  کانکس های دامی بنیاد بتن و طر شکل )11( نقشه توزیع مکانی 
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گرفته بود. چنانکه مالحظه می شود در یك نگاه  گزارش به ریاست محترم سازمان صورت  از این روش جهت 
عملکرد مشخص و بطور مکانی قابل رصد و مدیریت است. در شرایط عادی و مدیریت بدون GIS، سازمان یا 
مدیریت ها با اطالعات فله ای و توصیفی مواجه بوده و امکان پردازش سریع وجود ندارد، لذا در این وضعیت 
استخراج استعدادها و لمس نقاط ضعف مناطق چندان آسان نبوده و وقت گیر می باشد. بهره گیری از سامانه  
و  و دقیق طبقه بندی  براحتی  در سیستم  کشاورزی  اطالعات هر بخش  تا  فراهم ساخت  را  امکان  GISاین 

پردازش شده و بر روی نقشه نشان داده شود. 

ح بنیاد و سپاه در زلزله سال 91 شهرستان اهر کانکس های طر کندگی  شکل )11( نقشه پرا

گیری نتیجه 
نتایج این بررسی نشان می دهد که با توجه به حجم وسیعی از اطالعات توصیفی و مکانی که در سامانه شبکه 
پهنه بندی آبادی های استان وجود دارد، استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( ضروری می باشد. 
زیرا حجم باالی اطالعات در این شبکه امر مدیریت را با مشکل روبرو می سازد و از طرف دیگر پردازش دستی 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم  بکار گیری  لزوم  بنابراین  بود.  خواهد  پرهزینه  و  وقت گیر  بسیار  اطالعات  این 
برای مدیریت شبکه پهنه بندی ضروری به نظر می رسد. سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه شده به مدیران و 
کلیه مشخصات  مسئولین این قابلیت را می دهد که با انتخاب هر الیه نقشه رقومی، به کمك جداول توصیفی 
را  برخی  حتی  و  کرده  اطالعاتی  بانك  وارد  را  جدید  اطالعات  می توانند  همچنین،  کنند.  مشاهده  را  الیه  آن 
مدیریت  و  به هنگام  و  مطمئن  دقیق،  اطالعات  وجود  که  نمود  اظهار  می توان  نتیجه  در  نمایند.  ویرایش 
گیری ها منتهی شده و فناوری  GISبه عنوان ابزار موثر در شناسایی منابع  بهینه ی آن به موفقیت در تصمیم 

کشاورزی معرفی می شود . و ارزیابی و برنامه ریزی توسعه 
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کاهش بار  میکروبی شیر روش های 

کشاورزی، تحلیل داده ها و برنامه ریزی مشارکتی( )محور: پهنه 
جلیله لطفی

گیاهپزشکی/مرکز بکرآباد ورزقان کارشناس 

چکیده
کــه پــس از دوشــش در معــرض آلودگی هــای محیطــی قــرار  شــیر خام یکــی از فســاد  پذیرترین غذاهایــی اســت 
ح بــا هــدف بررســی نقــش عوامــل مختلــف در افزایــش بار میکروبــی شــیر در ســه مرحلــه:  می گیــرد. ایــن طــر
ــه  ــده اســت. باتوجــه ب گردی ــگاه اخــذ  ــه ی پ کارخان ــش، ایســتگاه جمــع آوری شــیر خام و  ــس از دوش ــه پ بالفاصل
کاهــش بار میکروبــی شــیر، دور ریختــن دوشــش اولیــه، ضدعفونــی ســر پســتانک ها،  نتایــج ایــن بررســی، جهــت 
رعایــت بهداشــت فــردی و اســتفاده از ظــروف مناســب و رعایــت بهداشــت تجهیــزات و نیــز تجدیدنظــر در 
کاهــش فاصلــه بیــن جایــگاه  کیفیــت آموزشــی بهداشــت دامــداران مخصوصــَا زنــان روســتایی و مهم تــر از همــه 
کارخانــه فــرآوری شــیر توصیــه می گــردد؛ تــا شــیر از نظــر خصوصیــات تغذیــه ای، طعــم، حضــور  جمــع آوری و 

گــردد.  میکروارگانیســم های بیمــاری  زا و مولــد فســاد و اجــرام خارجــی محافظــت 

کلیدی: آموزش زنان روستایی، بارمیکروبی شیر، بهداشت شیر واژه های 

مقدمه
توجه به جایگاه شیر و محصوالت لبنی در تغذیه و سالمت جوامع بشری از یک سو و اهمیت شایان بهداشت 
گیری  بکار  و  ویژه  دقت  و  توجه  بذل  دیگر،  سویی  از  غذایی  ماده  این  خاص  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  شیر 
کیفیت میکروبی شیر را به عنوان امری اساسی و حیاتی در عرصه ی تولید  راهکارهای موثر مدیریتی در بهبود 

ح می نماید. این ماده غذایی مطر

کانت(  کیفیت شیر خام تاثیرگذار می باشند؛ از جمله مهم ترین عامل بار میکروبی شیر )توتال  عوامل زیادی در 
کثر میکروارگانیسم های موجود در شیر خام در  گیرد. ا کنترل و پایش قرار  که در دامداری ها باید مورد  می باشد 
کرده )هربیست دقیقه  گیرند می توانند  به سرعت رشد و تکثیر  که در شرایط مناسب از نظر دمایی قرار  صورتی 
کاسته و بو و مزه ی  کیفیت شیر  یکبار( و در نهایت باعث فساد شیر می شوند؛ این میکروب ها با تولید اسید از 

آن را تغییر می دهند و در نهایت سبب ترشیده شدن شیر می شوند.

و  بوده  اهمیت  حایز  شیر دوش  دست  نبودن  تمیز  )دستی(  سنتی  روش  به  مخصوصًا  دام  دوشش  درطی 
می تواند ناقل میکروب های بیماری زا و غیربیماری زا به شیر خام باشد. طی بررسی های  انجام شده از طریق 
گاهی از بهداشت  که الزم است به منظور آ کتری می تواند به شیر وارد شود  دست شیردوش تا 45 میلیون با

گردد. کالس های آموزشی برگزار  شیردوشی در دامداری سنتی برای زنان روستایی 
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با توجه به باال بودن دمای شیر پس از دوشش )37درجه( و امکان رشد میکروب ها در این دما، الزم است 
کاهش سریع دمای شیر در  کاهش یابد. در صورت  هر چه سریع تر این دما تا حد قابل قبول )کمتر از 8 درجه( 
کاهش می یابد؛ الزم به ذکر است دمای  کلی میکروب های شیر خام  فاصله 30 دقیقه پس از دوشش، شمار 
کیفیت  کاهش  کردن نباید به زیر صفر درجه برسد زیرا این عمل سبب دو فاز شدن شیر و  شیر در اثنای سرد 
کننده )مایع صابون-سود( پس از هر بار تخلیه  آن می شود. شستشوی تانکرهای حمل شیر با مواد ضدعفونی 
که جهت شستشوی ظروف و لوازم مختلف مورد    شیر و سپس آبکشی مطلوب، ضروری به نظر می رسد. آبی 

استفاده قرار می گیرد باید ویژگی های آب آشامیدنی را داشته باشد.

یافته ها و بحث
که بر اساس تعریف ارائه شده از سوی فدراسیون  کامل برای انسان می باشد  شیر یک ماده غذایی طبیعی و 
بین المللی بعنوان محصول ترشحی از عضو تولید کننده شیر یعنی پستان دام از طریق روزنه با یک یا چند بار 
کامل در طبیعت محسوب می شود؛ و جنبه های غذایی مثبت  دوشش بدست می آید.شیر بعنوان یک غذای 
کیفی نیز با هم  که در شرایط مختلف محیطی دوشیده و نگهداری می شوند از لحاظ  زیادی دارد. آیا شیرهایی 

یکی هستند؟ آیا هر مایع سفید رنگی به نام شیر، واقعا ارزش غذایی شیر خوب را دارد؟

کز شهرستان ورزقان، در پی ارتباطات  خود با دامداران و بانوان  روستایی  کارشناس مروج یکی از مرا اینجانب 
به  آموزشی  کالس های مختلف  پایان  و شیر دوشی در  با شیر  رابطه  پاسخ در  و  با پرسش  فعال، و همچنین 
روستاهای  برخی  در  متاسفانه  و  می شود  رعایت  شیر  بهداشت  روستاها  از  برخی  در  که  رسیدم  نتیجه  این 
گاهی از میزان بار میکروبی شیر در روستاها در  تحت پوشش، به این امر اصال توجهی نمی شود؛ لذا به منظور آ
کارخانجات  کز جمع آوری و نهایتا  مصارف خانگی روستائیان و همچنین  نحوه جمع آوری و انتقال آن به مرا

ح تحقیقی ذیل نمودم. فرآوری شیر، اقدام به جمع آوری اطالعات و شروع طر

کاسین  روستای  به  دوشی  شیر  مرکز  از  نمونه برداری  برای  زود  صبح  دوشنبه،  روز   1394/9/30 تاریخ   در 
)روستای مجهز به ایستگاه جمع آوری شیر درشهرستان ورزقان( رفته و نمونه ها را به صورت راندومی در ظرف 
کارخانه ی پگاه بردیم.          استریل شده برداشتیم.برای تعیین بار میکروبی، نمونه ها را در بین یخ قرار داده و به 

کارخانه پگاه تبریز( گردیده از آزمایشگاه              شکل 1 - نتایج آزمایش بار میکروبی نمونه های ارسالی شیر )اخذ 
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کاه در نمونه )22440(        1- محمد الماس پور- بدون رعایت بهداشت اولیه- وجود 

ظروف  از  استفاده  و  اولیه  دوشش  ریختن  دور  و  دوشش  محل  در  بهداشت  رعایت   - ستارزاده  اصغر   -2
آلومینیومی )67( 

3- جایگاه )ترکیب شیرهای جمع اوری شده( )109(

4- یداله حضرتی – دوشش بدون رعایت بهداشت اولیه )1163(

ظروف  از  استفاده  و  اولیه  دوشش  ریختن  دور  بدون  دوشش  محل  در  بهداشت  چوپانی-رعایت  حاج   -5
پالستیکی)182(              

کارخانه ی پگاه تحلیل نتایج بدست آمده از بار میکروبی نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه 

نمونه ی شماره ی یک و شماره ی  4 را در شرایط یکسانی برداشتیم؛ بدون رعایت بهداشت اولیه )بدون شستشوی 
گاو شیری و بدون دور ریختن دوشش اولیه ی شیر  گرم و صابون، بدون شستشوی پستان های  دست ها با آب 
که بار  کاه انداختیم  که در نمونه ی شماره  یک، یک عدد  و استفاده از ظروف پالستیکی( تنها با این تفاوت 
میکروبی شیر را از 1/163 میلیون ملکول در میلی لیتر به22/440 میلیون ملکول در میلی لیتر افزایش داده بود.                

کاه =  بیست و دو میلیون و چهارصد و چهل هزار  بار میکروبی شیر بدون رعایت بهداشت اولیه با وجود یک 
ملکول در میلی لیتر)22440000 (  

کاه = یک میلیون و یکصد و شصت و سه هزار ملکول  بار میکروبی شیر بدون رعایت بهداشت اولیه و بدون 
در میلی لیتر)1163000(

در  ملکول  میلیون   21/277 تا  می تواند  یکسان  شرایط  در  را  شیر  بار میکروبی  کاه  یک   : 1و4  نمونه  نتیجه 
میلی لیتر شیر افزایش دهد.

دوشش  ریختن  دور  با  تنها  که  می رسیم  نتیجه  این  به   5 و  نمونه های 2  مقایسه ی  با   : 2و5  نمونه  نتیجه 
اولیه ی شیر و استفاده از ظروف آلومینیومی به جای ظروف پالستیکی، بار میکروبی شیر به طور چشگیری 

کاهش می یابد.          115=182-67 )115 هزار ملکول در میلی لیتر( 

نتیجه نمونه 3: با مقایسه ی میانگین بار میکروبی نمونه های حاصله از محل شیر دوشی )470هزار ملکول در 
میلی لیتر( با بار میکروبی نمونه برداشت شده از جایگاه )109هزار ملکول در میلی لیتر( به این نتیجه می رسیم 
کولر در جایگاه جمع آوری شیر، بار میکروبی نسبت به محل  که بدلیل وجود تجهیزاتی از جمله دستگاه پلیت 
ح شرایط نمونه ها را خودمان  کاهش می یابد. البته در این طر شیر دوشی حدود 361 هزار ملکول در میلی لیتر 

کرده ایم.                                                                            190-470=361                   انتخاب 
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کاسین( ع شیرهای جمع آوری شده روستای  شکل 2 نتیجه ی بررسی بار میکروبی تانکر حمل شیر )مجمو

نمودار 3: تغییرات بار میکروبی شیر)ارقام به هزار(
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گیری و پیشنهادات  نتیجه 
که بار میکروبی شیربعد از  گردید  در بررسی  ها ی به عمل آمده و آزمایشات بار میکروبی انجام یافته، مالحضه 
که با  کاهش می یابد  تحویل به جایگاه، از محل دوشش شیر، بدلیل وجود دستگاه هایی از جمله پلیت کولر 
آموزش های الزم برای زنان روستایی میتوان بار میکروبی شیر در محل دوشش را نیز به حداقل رساند. اما افزایش 
بار میکروبی از جایگاه جمع آوری شیر تا کارخانه ی پگاه بسیار زیاد می باشد. )6159000=6268000-109000 (                                                  

می توان  آن  دالیل  مهمترین  از  ولی  کرد؛  اشاره  بهداشتی  موارد  رعایت  عدم  به  می توان  آن  دالیل  جمله  از 
که ضرورت دارد مسئولین محترم  کرد  کارخانه را ذکر  از مرکز جمع آوری شیر )جایگاه( تا  به مسافت طوالنی 

دامپزشکی و امور دام در این مورد پیگیری های الزم را انجام دهند.

می توان  ندارد؛  عزیز  دامداران  برای  هزینه  کمترین  به  نیازی  که  بهداشتی  روش های  ساده ترین  رعایت  با 
کیفی شیر و سالمت جامعه بشری شد.                                                کاهش داده و باعث افزایش  بار میکروبی شیر را میلیون ها بار 

کارشناس مروج پهنه کاهش بار میکروبی شیر در منطقه،توسط  اقدامات ترویجی انجام یافته در رابطه با 

1-تهیه و توزیع اطالعیه ی فنی )بهداشت شیر( در روستاها                                                            

کالس های آموزشی برای زنان روستایی در روستاهای تحت پوشش                                                      2-برگزاری 

رعایت  جمله  )از  تحت پوشش  روستاهای  در  الزم  راهنمایی های  ارایه ی  و  دامداران  با  مستقیم  3-ارتباط 
بهداشت محل نگهداری دام(        

اطالعیه ی فنی:

بهداشت شیر
کیفیت هم از نظر حفظ سالمت مصرف کنندگان و هم از نظر اقتصادی بسیار  تولید شیر سالم و بهداشتی و با 
گونه  ک و بهداشتی و بدون هر  گاو شیری، سالم، پا حائز اهمیت می باشد. شیر به هنگام خروج از پستان یک 
کوتاهی  آلودگی میکروبی است. میکروب های موجود در محیط پس از وارد شدن به شیر در مدت زمان بسیار 

تکثیر شده و آن را آلوده ساخته و در نتیجه  ازمرغوبیت شیر می کاهد.

نکته های اساسی برای تولید شیر بهداشتی 
گردد. گاوهای شیری تمیز  1- باید روزانه جایگاه پرورش و نگهداری 

گردند. گاو شیری باید قبل از دوشش شسته و خشک  2- پستان های 

گرم و صابون بشوید. که شیر را می دوشد قبل از دوشش، دست های خود را با آب  کسی   -3

گانه دوشید واین شیر را باید دور  4- برای شروع شیردوشی ، الزم است دو تا سه دوشش اول را در ظرفی جدا
ریخت. 
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گراد  5- دمای شیرهای جمع آوری شده در بیدون ها در مدت دو الی سه ساعت باید به چهار درجه سانتی 
رسانیده شود

آلومینیومی زنگ نزن  از بیدون ها و ظروف  باید  کوتاه مدت و موقت شیر دوشیده شده  برای نگهداری   -6
استفاده شود

کنید )جلوگیری از ورود میکروب ها( و این امر با قرار دادن  گاو جلوگیری  7- بالفاصله بعد از دوشش از نشستن 
ک مورد عالقه ی دام ها میسر خواهد بود. خورا

از دوشش  بعد  لذا  برابر می باشد؛  نگهداری دام ها چندین  آلودگی میکروبی شیر در محل  که  آنجایی  از   -8
که دام ها در آن نگهداری می شوند؛ دور نمود. بایستی هر چه زود تر شیر را از محلی 

از میکروب های موجود در شیر می باشد؛  برای حذف عامل تب مالت وبرخی دیگر  راهی  9- جوشاندن شیر 
گیرد. بنابراین بایستی 5 الی10 دقیقه شیر روی شعله، در حال جوش قرار 

فهرست منابع
اینترنتی:  آدرس  در  دسترسی  شیر.قابل  میکروبی  بار  کاهش  راههای   . اسفیجانیان،)1390(  دکتر   - 

www.Gom.ivo.ir

- جمشیدی و همکاران ، )1391( . بررسی تغییرات بار میکروبی شیر خام و عوامل مرتبط با آن مقاله علمی- 
www.jfh.iaut.ac.ir پژوهشی،ص88-81 . قابل دسترسی در آدرس اینترنتی

گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه مجله دامپزشکی  -  فضل آرا و همکاران،)1391(. بررسی روش اندازه 
ایران،دوره نهم،شماره 2، پژوهش در قالب پایانامه-دانشگاه شهید چمران اهواز. قابل دسترسی در آدرس 

www.scu.ac.ir :اینترنتی

   http://gezlhajen.blogfa فرایند جمع آوری انتقال شیر در ایران. منبع : سایت دام آوران -
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کشاورزی، فرصت ها،چالش ها و راهکارها پهنه 

کشاورزی، فرصت ها،چالش ها و راهکارها( )محور: پهنه 
شهرام محمدزاده1* و شهرزاد ثیابی2

کشاورزی هشترود کارشناس ارشد علوم دامی جهاد   -1

کشاورزی شهرستان هشترود کارشناس باغبانی جهاد   -2

چکیده
کشاورزی و زود بازده بودن آن فرصت های  ع بودن فعالیت های بخش  ع آب و هوائی و متنو با توجه به تنو
کارشناس بهره بردار  کرد. لذا در این مرحله با توجه به اینکه هر  شغلی مناسبی را در این بخش می توان ایجاد 
را  مناسب  و فرصت  راهکار  لذا می تواند  کرده   بررسی  را  آن  توانایی  و  و ضعف  نقاط قوت  و  را شناخته  خود 
گردد. در این راستا شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهای بهتر  شناسایی و باعث افزایش بهره وری 
کشاورزان و  و اجرای آن باعث افزایش بهره وری و اشتغال می گردد و از طرفی باعث افزایش توانمندی های 

بهره برداران شده و از طرق مشارکت های موثر و همه جانبه باعث بهبود وضعیت تولید می گردد. 

مقدمه
کشور ما کشوری وسیع توام با منابع غنی می باشد. بهره گیری از این منابع نیاز به برنامه ریزی صحیح، منسجم 
کردن آن  کشاورزی و اقتصادی  و بلندمدت دارد تا در سایه آن بتوان نسبت به بهبود وضعیت تولید در عرصه 
کردن و  تالش نموده و این امر بدون آموزش و مدیریت صحیح امکان پذیر نخواهد بود. مدیریت در صحبت 
کشاورزی  کثر فرآورده های  کردن اطالعات می باشد. با توجه به اینکه ا ارائه دادن نظریات نیست بلکه عملی 
کشاورزان و دامداران و ارائه راهکارهای  و دامی در روستاها تولید می شوند لذا بررسی و رسیدگی به مشکالت 
کارشناسان پهنه با  کار، ارتباط مناسب و نزدیک  مناسب مدیریتی و بازدیدهای پی در پی جهت پیشرفت 
کشاورزی و دامپروری منطقه داشته باشد.  روستائیان و بهره برداران می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت 

موجود  چالش های  و  روستائیان  معیشتی  وضعیت  افزایش  جهت  مناسب  فرصت های  بررسی  راستا  این  در 
از نزدیک نقاط  که  ارائه راهکارهای مناسب می تواند امکان پذیر باشد چرا  با  کارشناسان پهنه بندی  توسط 
ضعف و قوت و توانائی های موجود هر بهره بردار را با توجه به امکانات موجود می تواند مورد ارزیابی قرار دهد. 

کشاورزی فرصت ها و پهنه بندی 
کشاورزی و زودبازده بودن آن فرصت های  ع بودن فعالیت های بخش  ع آب و هوایی و متنو با توجه به تنو
شغلی مناسبی در بخش کشاورزی می توان ایجاد کرد. در این مرحله با توجه به اینکه هر کارشناس، بهره بردار 
کرده لذا می تواند راهکار و فرصت مناسبی جهت  خود را شناخته و نقاط قوت و ضعف و توانایی او را بررسی 

ایجاد و بهبود وضعیت موجود پیشنهاد نماید. 
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گردد  بهره وری  افزایش  زمینه  باعث  و  گردد  ایجاد  می تواند  پهنه بندی  کارشناسان  توسط  که  فرصت های 
عبارتند از: 

گاهی دادن به آنها در استفاده از وسایل و امکانات موجود کشاورزان و روستائیان و آ 1- آموزش متناسب 

2- مطالعه و شناخت پتانسیل های موجود منطقه با توجه به شرایط طبیعی آن در زمینه رونق دامداری و 
ایجاد صنایع تبدیلی جهت اشتغال بیشتر روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها.

کسب تا اینکه  کارشناس پهنه بایستی اعتماد الزم را در بین بهره برداران  3- نقطه مهم و قابل توجه اینکه 
کارشناس عمل نمایند.  کشاورزان و بهره برداران به نظرات و پیشنهادات و راهنمائی های 

که زنبوردار از حشره کش  گردید  4- به عنوان مثال اینجانب در بازدید از یکی از روستاها )خراسانک( مشاهده 
که این امر باعث تلف شدن زنبورعسل و  کندو استفاده می کند  جهت از بین بردن زنبوران وحشی در اطراف 
کندو می گردد لذا با تعبیه روش مناسب استفاده از بطری آب معدنی و قرار دادن  کردن سم در اطراف  وارد 
کمی جگر و یا پیه در داخل آن بدون اینکه زنبوران عسل وارد آن شوند زنبوران وحشی به این ظرف ها حمله ور 
کندوها حمله ور نشده و به این روش  کرده و در نهایت به  شده و داخل آن وارد و شروع به استفاده از جگرها 
امر باعث  این  که  کرد  زنبوران عسل مبارزه  زنبوران وحشی قرمز بدون هیچ آسیبی به  با  مکانیکی می توان 
گفته های  گردیده و در ایجاد فرصت های مناسب و عمل به  کارشناس پهنه  ایجاد اعتماد در آن منطقه به 

کارشناس توسط بهره برداران تاثیر می گذارد. 

گوشتی مرغداری ها را بررسی می کردیم ضریب تبدیل به علت  5- مثال دیگر اینکه وقتی عملکرد هیبریدهای 
که با ارائه تدابیر مدیریتی و کاهش آن باعث بهبود ضریب تبدیل و کاهش  ریخت و پاش دان مصرفی باال بود 

گردید.  ریخت و پاش دان و افزایش سرمایه مرغدار خواهد 

شیر  افزایش  می توان  سانتی گراد  درجه   )8-12( آب  مناسب  دمای  و  مصرفی  آن  مناسب  مقدار  رعایت  با   -6
کیلوگرم غذای مصرفی 4-5  گاو شیری به ازاء هر  کرد به عنوان مثال هر  تولیدی را در واحدهای دامی مشاهده 
لیتر آب مصرف می کند. برای تولید 25 لیتر شیر به kg22 غذا براساس ماده خشک نیاز دارد پس در واقع حداقل 
ک مصرفی کاهش و  به 88 لیتر آب نیاز دارد وقتی دمای آب پائین باشد دام رغبتی به مصرف آب نداشته و خورا
کاهش می یابد و دامدار بدون اینکه اطالعی داشته باشد ضرر می کند پس ارائه نقاط مهم مدیریتی  شیر تولیدی 

در واحدها توسط کارشناسان پهنه بندی باعث بهبود وضعیت تولید و هدر رفت سرمایه می گردد. 

کرد بایستی در حوزه علوم زراعی و  که از هر روستا جمع آوری  کارشناس پهنه بندی بعد از اطالعات جامع   -7
گیاهان زینتی،  گونه های درختان میوه،  کشت و شناسائی، حفظ و ثبت  باغی با بررسی و بهینه سازی الگوی 

کند.  گیاهان دارویی به پتانسیل منطقه دست یافته و فرصت مناسبی برای اشتغال در آن منطقه ایجاد 

کشاورزی دانش مدار 8- شناسائی و تقویت و توسعه بخش خصوصی 
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کالس های آموزشی 9- برقراری ارتباط مناسب با بهره برداران و تشویق آنها جهت شرکت در 

10- آموزش صحیح رکورد دیگری به بهره برداران، چرا که رکوردها ستون فقرات ارزیابی و مراحل تصمیم گیری 
را در یک برنامه تشکیل می دهند. 

چالش ها
کشاورزی 1- عدم دسترسی به سرمایه و امکانات و پایین بودن سهم سرمایه گذاری در بخش 

کاال و خدمات و عدم توسعه مناسب بازار 2- مشکل در عرضه 
کار خاص کسب و  کید بر یک صنعت یا  3- تا

کم سوادی و بی سوادی 4- تمایل شدید به مهاجرت و 
کاربری اراضی گسترش روزافزون تغییر   -5

کشاورزی 6- عدم یکپارچه بودن اراضی 
کمتر در روستا و پایین بودن بهره وری تولید 7- امکان ریسک 

کننده کمبود سازمان های حمایت   -8
بخش  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  فنی  دانش  کمبود  و  تحقیقاتی  امکانات  از  مطلوب  استفاده  عدم   -9

کشاورزی
کشاورزی 10- عدم استفاده مناسب از پتانسیل های مردمی و تعاونی ها و تشکل های بخش 

کشاورزی کارایی بازار و بازاریابی محصوالت  11- عدم 
گیر و طوالنی بودن فرآیند اخذ وام و زمان بندی نامناسب بازپرداخت و الزام ارائه وثیقه های  12- دست و پا

سنگین 

راهکار
کشاورزی نقش بسیار  کارآفرینی در مناطق روستائی در سطوح مختلف: ترویج  1- ترویج فرهنگ اشتغال و 
کشاورزی بایستی خودشان  کارآفرینی در مناطق روستایی می تواند ایفا نماید اما مروجان  ارزنده ای در توسعه 
در  ممکن  فعالیت های  از  یکی  همانند  تنها  کشاورزی  به  که  کنند  سعی  و  باشند  داشته  کارآفرینانه  دیدگاه 
که در مناطق  مختلف بر اساس  کنند  کنند. آنها باید سعی  کند نگاه  کمک  که می تواند به توسعه روستا  روستا 
پتانسیل های منطقه و سایر عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی منطقه استفاده جدیدی را از زمین کشف 

که روستائیان را در جهت این فعالیت جدید هدایت نمایند.  کنند  نموده و سپس سعی 

و  تصمیم سازی  فرآیند  در  جانبه  همه  و  موثر  مشارکت های  گسترش  طریق  از  روستائیان  توانمندسازی   -2
کاربردی در زمینه تولید برنامه ریزی و آموزش صحیح و اصولی و 

کاهش ضایعات کشاورزی و  3- حفظ و نگهداری محصوالت 

کشاورزی 4- افزایش خرید تضمینی خرید محصوالت 
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کاهش هزینه های بازاریابی حمل و نقل و واسطه ها  -5
6- افزایش بهره وری عوامل تولید

کشاورزان؛ به عبارت دیگر برنامه ریزی جهت ارائه تولیدات فرعی و دو منظوره  7- ایجاد اشتغال جانبی برای 
کوچ روستائیان به شهرها با بهبود وضعیت اقتصادی آنها در روستا  یا 3 منظوره در روستاها جهت جلوگیری از 

کوچک تبدیلی کیان و صنایع  غ بومی و بوقلمون و سایر ما و توسعه مشاغل خانگی از قبیل پرورش مر
کشاورزی  کاشت و برداشت و استفاده علمی از تجهیزات  8-  توجه به شیوه 

کوچک روستایی و قطع دست  کشاورزان و ایجاد صنایع تبدیلی  9- اعطای تسهیالت بانکی به دامداران و 
کاهش جمعیت روستاها واسطه ها و جلوگیری از 

کشاورزی و دامی توسط دولت و به قیمت مناسب 10- خرید به موقع محصوالت 
کیفیت دان  ک دام جهت افزایش  کارخانجات خورا 11- نظارت مستمر بر تعاونی ها و اتحادیه های دامداران و 

مصرفی
کشاورزان و دامداران و چاره اندیشی الزم  12- در پایان هر فصل جهت انتقال تجربیات و بررسی مشکالت 
کشاورزی  جهاد  اداره  و  بخش  هر  محترم  مسئولین  با  دامداران  و  کشاورزان  نماینده  از  متشکل  گردهمایی 

گیرد.  شهرستان صورت 
کشاورزی به  کشاورزی و تغییر و توسعه در بخش  13- جهت از بین بردان واسطه ها و سودجویان در بخش 
کشاورزی تشکیل تا تولیدکننده  کشاورزی زیرنظر اتاق بازرگانی و جهاد  کشاورزی و فدراسیون  تشکیل اتاق 

کرد. زیان نبیند، لذا می توان این بند را طبق جدول زیر خالصه 
جدول شماره یک – خالصه راهبردها و راهکارهای پیشنهادی

راهبرد
بهبودبازسازیبازآفرینیراهکار

کشاورزی1 تشکیل اتاق 
کشاورزی ایران  تشکیل فدراسیون 

کشاورزان و  متشکل از نماینده 
تولیدکنندگان بخش

کشاورزان پیشرو و  تسهیل و تشویق 
عضویت در این نهاد

2
کشاورزی یا تبدیل  تشکیل اتاق 

صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش 
کشاورزی

فدراسیون ایران زیر نظر وزارت جهاد 
تثبیت قیمت و تسهیل در صادراتکشاورزی به عالوه اتاق بازرگانی

تولید محصوالت مناسب3

منابع
کشاورزی دانشگاه تهران. کارآفرینانه. تهران: دانشکده  کشاورزی  - حسینی، س م. )1384(. آموزش 
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گیا هان بومی و دارویی شهرستان  شناسایی و معرفی برخی از 
کشت و اقتصاد  ورزقان و بهره  وری از   آن در راستای تغییر الگوی 

مقاومتی

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
نیلوفر محمدی سیالبی

کارشناس ارشد باغبانی از دانشگاه تبریز/کارمند جهادکشاورزی شهرستان ورزقان، مرکز بکرآباد غ التحصیل  فار

چکیده
گیاهان بومی و دارویی شهرستان ورزقان با هدف تعیین توان بالقوه و بالفعل شهرستان، با استفاده از تصویر برداری 
گردید تا اطالعات و زمینه الزم جهت بهره وری در راستای اقتصاد مقاومتی و تغییر  و مطالعات میدانی شناسایی 
گیاهی بومی و دارویی باغی، مزرعی و مرتعی 6  گونه های  گردد. در این تحقیق فهرست  کشت فراهم  الگوی 
روستای شهرستان تهیه شده و اطالعاتی از قبیل نام علمی، نام تیره، نام فارسی و ارتفاع رویشگاه برای هر یک از 
نمونه ها ثبت گردید. نسترن و گالیول وحشی، سنبل، آالله و زنبق کوهی از مهم ترین گل ها و اسطوخدوس، مرزه 
ک شیر و مریم گلی از مهم ترین گیاهان دارویی ارزشمند   کوهی، آویشن، گاوزبان، صابونی، بومادران، پنیرک، خا

شناسایی شده این شهرستان می باشند که قابلیت کشت در مناطق دیم و خشک را دارند.

گیاهان دارویی،  کشت، علف هرز،  کلیدی: اقتصاد مقاومتی، الگوی  کلمات 

مقدمه 
مانده  کشاورزی مغفول  به نفت، بخش  اتکا  به دلیل  و  نفتی شناخته شده  کشور  به عنوان یک  ایران  کشور 
کشور را موجب شده است. یکی از راه  های مقابله با این چالش، توسعه  که این امر آسیب  پذیری اقتصاد  است 
تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصادی داخلی سبب افزایش صادرات غیرنفتی شود )کریم و همکاران، 
که در صورت  گستره وسیع منابع طبیعی ایران است  گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در   .)1393
اقتصاد  جامعه،  سالمت  در  مهمی  نقش  می  تواند  صحیح  بهره  برداری  و  توسعه  کشت،  و  علمی  شناخت 
مقاومتی، اشتغال  زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشد )کشفی بناب، 1389(. رویکرد جهانی به استفاده از 
کشور با  گیاهان دارویی و ترکیب  های طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی و از طرفی درگیری 
کاربردی را در  کشت، اهمیت بسیار باالی تحقیقات پایه  ای و  بحران خشک سالی و نیاز مبرم به تغییر الگوی 

این زمینه نمایان می  سازد )عبدی و همکاران، 1389(.

گیاهان دارویی در حال حاضر صد میلیارد دالر در  طبق آمار سازمان خواروبار جهانی، ارزش تجارت جهانی 
که  که این رقم در سال 2050 میالدی به رقم پنج تریلیون دالر خواهد رسید. این در حالی است  سال است 
گیاهان دارویی  گیاهی، تنها 60 تا 90 میلیون دالر از تجارت جهانی  ع  کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنو
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را به خود اختصاص داده است. قسمت عمده سودآوری گیاهان دارویی دنیا، به تولید و عرصه متابولیت های 
که ارزش فروش برخی از این ترکیبات به چند هزار  گیاهان مربوط می  شود به  طوری  ثانویه مشتق شده از این 

دالر می  رسد )کشفی بناب، 1389(.

گونه  ها در شرایط طبیعی و بارندگی  که این  گونه  های دارویی باارزش است  ایران رویشگاه اصلی بسیاری از 
گیاهی  گونه  های  مختصر و دیم، متابولیک های ثانویه باالیی تولید می  کنند. در حال حاضر بیش از 90 درصد 
گیاهان  کشورهای جهان برای تولید  کشور ما را در زمره مستعدترین  جهان در ایران وجود دارد و همین امر 
کیلومترمربع رتبه هجدهم دنیا  دارویی قرار داده است)کشفی بناب، 1389(. ایران با دارا بودن 1.745 هزار 
کشت دائمی  کشت به خود اختصاص داده است. سطح پوشش جنگل  ها، زمین  های زیر  را ازلحاظ سطح زیر 
و زمین  های زراعی به ترتیب 6.8، 1.2 و 10.8 درصد است)کریم و همکاران، 1393( و حدود 66 هزار هکتار 
گیاهان دارویی  گیاهان دارویی اختصاص دارد )7(. عمده  ترین خریداران  کشت  کشور به  کشاورزی  از اراضی 
کشورهای اروپای غربی به خصوص آلمان، انگلستان، فرانسه و اروپای شرقی و آمریکا، هندوستان،  ایران، 

کشورهای حوزه خلیج  فارس است )کشفی بناب، 1389(. کستان و  پا

ازنظر اقلیم هواشناسی، خشکی یکی از مهم ترین عوامل محدود  کننده رشد گیاهان در سرتاسر جهان و شایع  ترین 
تنش محیطی است که تقریب 25 درصد اراضی جهان را محدود ساخته   است)خیری و توری، 1393(. در مقایسه 
که در شرایط طبیعی به صورت  گیاهان دارویی مناطق خشک  گندم، جو و حبوبات،  گیاهان دیم دیگر مانند  با 
که ازنظر درآمد و اشتغال  زایی مقرون به صرفه  دیم رشد می  کنند، می  تواند عملکرد قابل مالحظه ای داشته باشد 
بوده و مناسب با اهداف توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی هست. لذا با شناسایی گونه  های بومی و گیاهان دارویی 
کشت  سازگار با شرایط آب و هوایی هر منطقه، می  توان برنامه  ریزی صحیح و درستی در راستای تغییر الگوی 
که این روند منطبق با اهداف  آن منطقه انجام داده و با حداقل شرایط آبی موجود راندمان تولید را افزایش داد 

اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش تولید از یک  سو و کاهش هزینه  ها از سوی دیگر هست.

مواد و روش  ها
شهرستان ورزقان در ارتفاع 1670 الی 2700 متری از سطح دریا قرارداد و در محدوده جغرافیایی، عرض شمالی 
38 درجه و 32 دقیقه الی 37 درجه و 45 دقیقه و در طول شرقی 47 درجه و 17 دقیقه الی 48 درجه و 21 
گرم و زمستان  های  دقیقه واقع شده است. از خصوصیات آب و هوایی این شهرستان، تابستان  های معتدل تا 
سرد پربرف و یخبندان هست. میانگین بارش سالیانه 350 میلی  متر در سال و مقدار رطوبت نسبی هوا بین 52 
کشاورزی  ح پهنه  بندی سازمان جهاد  تا 82 درصد متغیر است.تمامی روستاهای این شهرستان بر اساس طر
استان آذربایجان، بین کارشناسان مروج کشاورزی تقسیم  بندی شد تا کارشناسان مروج به کلیه امورات مربوط 
که طی دو سال متوالی 94 و 95  کشاورزی روستاهای تحت پوشش خود رسیدگی نمایند. در این تحقیق  به 
گرفت، با مراجعه به زمین  های زراعی،  کارشناسان مروج پهنه  بندی صورت  توسط این جانب به عنوان یکی از 
گویجه  سلطان،  باغی و مرتعی 5 روستای این شهرستان تحت عناوین روستاهای بکرآباد، علویق، یاشیل، 
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گیاهی اقدام  تازه  کند و بخشی از ارتفاعات روستای خوینه رود )جدول 1(، نسبت به عکس  برداری نمونه  های 
کتب مرجع مربوطه  گردید. سپس تصویر نمونه ها با استفاده از منابع و  شد و ارتفاع از سطح دریا نمونه ها ثبت 
گیاهان برحسب تیره  ها و  گرفتند. پس از تهیه فهرست،  و نیز مطابقت با تصاویر اینترنتی مورد شناسایی قرار 

گیاهی دسته  بندی شدند )جدول 2(. جنس  های 

 جدول1 

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییارتفاع از سطح دریانام روستاردیف

46 درجه و 36 دقیقه38 درجه و 33 دقیقه1730  مترعلویق1

46 درجه و 38 دقیقه38 درجه و 31 دقیقه1680 مترگویجه سلطان2

46 درجه و 39 دقیقه38 درجه و 34 دقیقه1840  متریاشیل3

کند4 46 درجه و 42 دقیقه38 درجه و 34 دقیقه1850  مترتازه 

46 درجه و 41 دقیقه38 درجه و 34 دقیقه1780  متربکرآباد5

46 درجه و 38 دقیقه38 درجه و 41 دقیقه2550  مترخوینه رود6

جدول 2 

ارتفاع از سطح دریا )متر(نام فارسینام علمینام تیره

1AliaceaeAllium schoenoprasum1680 الی 1850سیر وحشی

2ApiaceaeDaucus carota1680 الی 1850هویج وحشی

3ApiaceaeScandix pectin-veneris1680 الی 1850شانه ونوس

4ApiaceaeEryngium sp.1680 الی 1850چوچاخ

5ApiaceaeFalcaria vulgaris1680 الی 1850غازایاغی

6AsparagaceaeMuscari neglectum1680 الی 1850کالغک

7AsparagaceaeHyacinthus sp.کوهی 2550سنبل 

8AsteraceaeCentaurea depressa1680 الی 1850گل قاصدک

9AsteraceaeXanthemum squarrosum1680 الی 1850عروس صحرایی

10AsteraceaeCentaurea solstitialisگندم خاردار زرد 1680 الی 1850گل 

11AsteraceaeCentaurea virgataگندم خاردار صورتی 1680 الی 1850گل 

12AsteraceaeAchillea santolina1680 الی 1850بومادران زرد



342

13AsteraceaeAchillea millefolium1680 الی 1850بومادران سفید

14AsteraceaeAcroptilon repens1680 الی 1850تلخه

15AsteraceaeXanthium strumarium1680 الی 1850توق

16AsteraceaeAnthemis cotula1680 الی 1850بابونه

17AsteraceaeCarduus nutansکنگر اوتی 1680 الی 1850خارمشک – 

18AsteraceaeTragopogon graminifolius1680 الی 1850شنگ

19AsteraceaeChondrilla juncea1680 الی 1850کاسنی صمغی

20AsteraceaeCirsium vulgare1680 الی 1850گانگال

21AsteraceaeEchinops ritro1680 الی 1850خارشکر

22AsteraceaeLuctuca serriola1680 الی 1850کاهوک

23AsteraceaeOnopordon acanthium L.1680 الی 1850خارزن بابا

24BoraginaceaeEchium amoenum1680 الی 1850گاوزبان

25BrassicaceaeCapsella bursapastorisکشیش 1680 الی  1850کیسه 

26BrassicaceaeDescurainia sophiaک شیر 1680 الی 1850خا

27BrassicaceaeSinapis arvensis1680 الی 1850خردل وحشی

28BrassicaceaeConringia sp.1680 الی 1850گوش فیلی

29BrassicaceaeAlyssum simplex1680 الی 1850قدومه صحرایی

30BrassicaceaeLepidium draba1680 الی 1850ازمک

31BrassicaceaeLepidium perfoliatum1680 الی 1850قدومه شهری

32CaryophyllaceaeStellaria media1680 الی 1850گندمک

33CaryophyllaceaeSaponaria officinalis1850 و 1840صابونی

34CaryophyllaceaeSilene parryi1680 الی 1850صابونک

35CaryophyllaceaeVaccaria pyramidata1680 الی 1850جغجغک

36ChenopodiaceaeSalsola kali1680 الی 1850شوره

37ChenopodiaceaeChenopodium album1680 الی 1850سلمه تره
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38ConvolvulaceaeConvolvulus arvensis1680 الی 1850پیچک صحرایی

39EuphorbiaceaeEuphorbia sp.1680 الی 1850فرفیون

40FabaceaeMelilotus officinalis1680 الی 1850شاه افسر زرد

41FabaceaeAlhagi camelorum1680 الی 1850علف خارشتر

42FabaceaeLotus uliginosusگلی 1680 الی 1850سبزه 

43FabaceaeTrifolium pratense1680 الی 1850شبدر قرمز

44FabaceaeMedicago sativa1680 الی 1850یونجه

45FabaceaeCoronilla varia1680 الی 1850یونجه تاجی

46FabaceaeLathyrus sativus1680 و 1780خلر

47FabaceaeVicia ervilia1680 الی 1850گاودانه

48FabaceaeLense esculinaris1680 الی 1850عدس

49FumariceaeFumaria officinalis1680 الی 1850شاه تره

50GeraniaceaeErodium cicutarium1780 و 1680سوزنک

51IridaceaeIris reticulataکوهی 2550زنبق 

52IridaceaeGladiolus atroviolaceus1680 الی 1850گالیول وحشی

53LamiaceaeLavandula angustifolia1780 و 1850اسطوخدوس

54LamiaceaeSatureja montanaکوهی 1780مرزه 

55LamiaceaeSalvia nemorosaگلی 1680 الی 1850مریم 

56LamiaceaeThymus sp.1680 الی 1850آویشن

57LamiaceaeZiziphora sp.کوتی 1680 الی 1850کا

58LamiaceaeLamium amplexicauleکالغ 1680 الی 1850پنجه 

59LamiaceaeMarrubium supinum1780فراسیون

60LinaceaeLinum usitatissimum1680 الی 1850بزرک

61MalvaceaeMalva neglecta1680 الی 1850پنیرک

62OrobanchaceaeOrobanche ramosa1680 الی 1850گل جالیز
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63PapaveraceaePapaver rhoeas1680 الی 1850خشخاش زراعی

64PapaveraceaePapaver tenuifolium1680 الی 1850شقایق

65PlantaginaceaePlantago lanceolata1680 الی 1850بارهنگ سرنیزه ای

66PoaceaeCynodon sp.غ 1680 الی 1850مر

67PoaceaeAegilops cylindrica1840دانه تسبیحی

68PoaceaePoa bulbosa1680 الی 1850شلدم پیازی

69PoaceaeAvena sativa1680 الی 1850جودوسر بهاره

70PoaceaePoa annua1680 الی 1850چمن یک ساله

71PoaceaeEremopyrum bonaepartis1680 الی 1850گارس

72PolygonaceaePolygonum patulum1680 الی 1850علف هفت بند

73PolygonaceaeRumex crispus1680 الی 1850ترشک

74RanunculaceaeAdonis aestivalis1680 الی 1850آدونیس

75RanunculaceaeRanunculus arvensis1680 الی 1850آالله صحرایی

76RanunculaceaeRanunculus repens1680 الی 1850آالله باتالقی یا خزنده

77RanunculaceaeRanunculus kochiiکوهی 2550آالله 

78RanunculaceaeConsolida orientalis1680 الی 1850زبان درقفا

79RosaceaeRosa canina1780نسترن وحشی

80RosaceaeSanguisorba poterium1780مشکک یا توت روباه

81RubiaceaeGalium aparine1680 الی 1850بیتیراخ

82ScrophulariaceaeStellaria media1680 الی 1850گندمک

83ScrophulariaceaeVeronica persica1680 الی 1850سیزاب یا مشک بن

84ScrophulariaceaeVerbascum thapsus1680 الی 1850گل ماهور یا خرگوشک

85SolanaceaeMandragora autumnalis1780مهرگیاه

86SolanaceaeHyoscyamus niger1680 الی 1850بنگ دانه

87ZygophyllaceaeTribulus terrestris1680 الی 1850خارخسک
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نتایج و بحث 
که متعلق  گونه بومی و دارویی وجود دارد  که در 6 منطقه شهرستان ورزقان، 87  نتایج این تحقیق نشان داد 
گونه(،   7( Brassicaceae ،)گونه  9( Fabaceae ،)گونه  16( Asteraceaeگیاهی میباشد. تیره  های به 28 تیره 
گونه(، دارای   4( Caryophyllaceae و )6گونه( Poaceae ،)گونه  5( Ranunculaceae ،)گونه  7( Lamiaceae
کاربرد  اثرات دارویی دارای  کثرگونه  های یافت شده عالوه بر  ا گیاهی و دارویی بودند.  گونه های  بیشترین 

کی و چاشنی هستند و می  توانند در صنایع غذایی مورد استفاده قرارگیرند. خورا

با توجه به یافت شدن گونه های وحشی سبزیجاتی مانند مرزه کوهی، سیر و هویج وحشی، می  توان در برنامه 
گیاهی  گونه  های  گرفت. به دنبال شناسایی برخی  گیاهان الهام  کشت سبزیکاری منطقه از این  ریزی الگوی 
که در شرایط آب و هوایی  گونه  های دیگری از این خانواده  کشت  تیره زنبق در این شهرستان، می  توان به 
کشت آزمایشی و موفقیت  آمیز زعفران  مشابهی رشد میکنند مانند زعفران اقدام نمود )شکل1(. در حال حاضر 
گیاهی  گونه  های  از  گرفتن  الهام  با  که  امر است  این  در مساحت تقریبی 13 هکتار در این شهرستان، موید 
گونه های ارزشمند  کشت منطقه داشت. از دیگر  بومی، می  توان انتخاب درستی در برنامه  ریزی تغییرالگوی 
گل  کشت  که نوید احتمال موفقیت  آمیز بودن  شناسایی شده در این شهرستان، نسترن های وحشی می  باشد 
کوهی تفکر  گالیول وحشی، آالله، زنبق و سنبل  گلهای با ارزشی مانند  محمدی را می  دهد. همچنین وجود 

گیاهان را به ذهن تداعی میکند )شکل1(. گونه  های اهلی این  گل زینتی از  گلخانه  های  احداث 

گیاهی هر منطقه باعث بی توجهی  گونه  های  کنش  نبود اطالعات دقیق و موثق علمی در مورد وضعیت پرا
کاهش تولید  کنترل علف  های هرز و به تبع آن  ع و باغات و مدیریت نادرست  کم علف  های هرز مزار ترا به 
ع علف  های  گیاهان بومی منطقه، می  تواند در شناسایی تنو کشاورزی شده است، لذا مطالعه فلور  محصوالت 

کند. کمک  کرده و به مدیریت بهینه علف های هرز  کمک شایانی  هرز باغی و زراعی 

کشت در سطح وسیع  که نیازآبی باالیی دارند از چرخه  گیاهانی  کشور، بایستی  به دنبال بحران خشکسالی 
کمی دارند  گیاهان دارویی نیاز آبی بسیار  کم جایگزین آنها شود. از آنجاییکه  گیاهان با نیاز آبی  ج شوند و  خار
کار مناسب  کم  بازده نیز، یک راه  گیاهان عالوه بر زمین  های زراعی دیم، در زمین  های شیب  دار  کشت این  لذا 

ع خواهد بود. در بهره  بری از اراضی غیرقابل استفاده و لم  یزر

ک پی برد، لذا  گیاهان می  توان به شرایط آب و هوایی منطقه و نیز بافت و ساختار خا کمک  از آنجاییکه به 
ک من  جملهpH ، شوری،  شناسایی گونه  های بومی منطقه می  تواند شاخص شناسایی برخی از پارامترهای خا
گونه  های  ک باشد. به عنوان مثال در زمین  های بایر  بافت، زهکشی، مواد معدنی، حاصلخیزی و رطوبت خا
که در سایر زمین  های زراعی دیده نمی  شوند مانند خارخسک و جغجغه و یا  گیاهان رشد می  کنند  خاصی از 
که در زمین  های بایر دیده  گیاهی نظیر سلمه  تره و قیاق رشد می  کنند  گونه  های  در زمین  های زراعی و دایر 
گیاهان قلیا دوستی نظیر چغندر وحشی، بیدگیاه، اسپرس و شقایق وحشی می  توان به  نمی  شوند. با مشاهده 
گیاهان اسید دوستی نظیر پنجه مرغی،  ک با pH بین 7.4 الی 8.5 پی برد و نیز با مشاهده  قلیایی بودن خا
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از  الی 6.5 حدس زد. بعضی  با pH  بین 4.5  را  ک  انگشتانه، سرخس عقابی می  توان اسیدی بودن خا گل 
تیره مینا، علف  گونه  های  از  الی 7.4 رشد می  کنند. بعضی  ک  های خنثی و pH  بین 6.5  نیز در خا گیاهان 
گونه  هایی مانند شبدر  ک  های شور می  باشند.  هفت  بند و اسفناج نظیر علف  شور و اسفناج وحشی شاخص خا
ک  های رسی و بارهنگ  آبی شاخص اراضی با  کاسنی شاخص خا کاهوی وحشی و  ک  های شنی،  شاخص خا
گیاهی در مزرعه، باغ یا مرتع، به ترکیب و جنس آن زمین به  گونه  های  رطوبت باال است. بنابراین با مشاهده 

کرد. کشت اتخاذ  گونه  های مناسب برای  طور تقریبی می  توان پی برد و تصمیمات درستی در انتخاب 

پیشنهاداتی چند در رابطه با بهره  گیری کارشناسان مروج پهنه  بندی از فلور گیاهی منطقه و نیز بهبود مدیریت 
گیاهان دارویی  کشت و توسعه 

اهمیت شناخت  روشن  سازی  راستای  در  پهنه  بندی  مروج  کارشناسان  برای  آموزشی  کالس  های  برگزاری   -
گیاهی بومی منطقه. گونه  های 

گیاهان بومی و دارویی درسطح سایر روستاهای شهرستان ورزقان و نیز  گونه  های  - شناسایی و جمع  آوری 
کز  گیاهشناسی در مرا کارشناسان مروج و ایجاد بانک  های  سایر شهرستان  های استان با همیاری و مساعدت 

جهادکشاورزی شهرستان  ها.

توسط  دارویی  و  بومی  گیاهان  ترویجی  کالس  های  برگزاری  و  پرورش  و  آموزش  اداراه  طلبیدن  همکاری   -
برای شناخت  کودکان  آموزش  در جهت  روستاهای تحت پوشش،  دانش  آموزان  برای  پهنه  بندی  مروجین 

گیاهی منطقه و اهمیت حفظ و نگهداری مراتع. پوشش 

منظور  به  گاه  ها  چرا در  دام  چرای  صحیح  نحوه  آموزش  و  دامداران  برای  ترویجی  کالس  های  برگزاری   -
جلوگیری از چرای نادرست و تخریب مراتع.

گیاهی موردعالقه زنبورعسل و  گونه  های  کالس  های ترویجی برای زنبورداران در راستای معرفی  - برگزاری 
گیاهی هر منطقه. کندوها در ارتباط با پوشش  انتخاب محل صحیح اسکان 

کشاورزان  کالس  های ترویجی در راستای آموزش شناسایی علف  های هرز شایع باغی و زراعی برای  - برگزاری 
کاربرد علف  کش  ها. روستاهای تحت پوشش و مدیریت صحیح 

ژنتیکی  منابع  از  حفاظت  و  طبیعی  منابع  ذخایر  تخلیه  از  جلوگیری  در  گیاهان  این  زراعت  و  کردن  اهلی   -
که ادامه این روند باعث تخریب ذخایر  گیاهان دارویی صادراتی از منابع طبیعی برداشت می  شود  کثر  کشور )ا

ژنتیکی خواهد شد(.

- بررسی و تحقیق در زمینه امکان استفاده از گیاهان دارویی یکساله در کشت متناوب با سایر محصوالت زراعی.

کشاورزان راغب و اعطای تسهیالت بانکی. - حمایت دولت از 

گیاهان دارویی. - توزیع بذور یارانه دار 
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کالن  کشاورزان در رابطه با سودآوری  گاهی  گیاهان دارویی جهت ارتقا سطح آ کشت  ع الگویی  - ترویج مزار
کشت. گیاهان و ایجاد رغبت و انگیزه برای  این 

گیاهان دارویی در عرصه بازار  های داخلی و خارجی و برنامه ریزی  - بررسی وضعیت عرضه و تقاضای انواع 
کشت بر اساس این نیازمندی  ها. تعیین سطوح 

گیاهان دارویی. کارآفرینی بسته  بندی و فرآوری  کالس  های ترویجی و  - برگزاری 

گیاهان بومی و دارویی مختص هر شهرستان.  - چاپ نشریه  های ترویجی مصور 
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کشاورزی در منطقه آذرشهر   مشکالت عمده تولید 
و ارایه چند راهکار مناسب

کشاورزی، ترویج تکثرگرا( )محور: پهنه 
کندجانی  آرزو میرمظفری رودسری* و مجید حسنی 

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر 

چکیده
در راستای توسعه پایدار، هم رشد کشاورزی و نیاز غذایی جمعیت بایستی تامین گردد و هم پایداری درازمدت 
کشاورزی نقشی چندگانه در باالبردن بهره وری ها و رشد  اراضی حفظ شود. ترویج  فعالیت ها و قابلیت های 
کشاورزان و همچنین آموزش های غیررسمی دیگر ایفا می کند. اما علی رغم  کشاورزی و آموزش روستاییان و 
تغییرات اتفاق افتاده در حوزه آب و خاك، اعم از افت شدید منابع آب زیرزمینی، خشکسالی های اخیر، شور 
شدن اراضی و سایر مسایل و مشکالت به وجود آمده در کشور و اراضی زراعی آذرشهر، متاسفانه استقبال چندانی 
کما اینکه علیرغم وضع نامطلوب  ح های ترویجی و مشاوره های مروجان در منطقه به عمل نمی آید،  از طر
ناپایداری های  که خطر  از شیوه ها و روش های سنتی بهره برداری استفاده می شود  کشاورزی همچنان  آب 
که از جمله  کامی های ترویج برشمرده اند،  بعدی را چندین برابر می سازد. عوامل متعددی را به عنوان علل نا
کشاورزان برشمرد.  می توان به ساختار سازمانی آن و ارایه راهکارهای نوین، جذاب و ساده و قابل فهم برای 
کشاورزی  ک مهم ترین مشکالت در تولید محصوالت  کمبود ماده آلی خا کم آبی، شوری و  در منطقه آذرشهر 
گیرد،  قرار  کشاورزان  توجه  مورد  و  بوده  موثر  می تواند  که  کم هزینه  و  ساده  روش های  از  می رود.  شمار  به 
کاربرد ماده آلی، آبیاری  کید می باشد(، پرایمینگ،  کلزا مورد تا گیاهی مناسب )که در این بررسی  گونه  انتخاب 
کارایی مصرف آب و کاهش  مغناطیسی و همچنین استفاده از سوپر جاذب به عنوان یک ماده موثر در افزایش 
کید می باشند و تاثیر مثبت این عوامل بر افزایش میزان تولید در واحد سطح مورد بحث  تاثیر شوری، مورد تا
گرفته است. تلفیقی از رهیافت های مشارکتی ترویج، تحقیق و ترویج در نظام های زراعی و توسعه جامع  قرار 

روستایی جهت ترویج مطالب پیشنهاد می شود. 

کم آبی کشاورز،  کلیدی: آذرشهر، ترویج، شوری،  کلمات 

مقدمه 
نوین  شیوه های  زمان،  درطول  است  نموده  تالش  و  بوده  خود  زندگی  بهبود  و  تکامل  پی  در  همواره  بشر 
گذر انسان ها از اعصار و دوره های تحول،  گسترش جوامع بشری و  بهسازی زندگی را ابداع و تجربه نماید. با
نهاده  بنیان  نوینی  راهکارهای  مشترك  اهداف  تحقق  برای  و  شده  تقویت  انسان ها  تعامل  اجتماعی  ابعاد 
شد. بر همین دیدگاه، حکومت، دولت، قانون، نهادها، سازمان ها و بسیاری دیگر از جلوه های زندگی جمعی 
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کشاورزی نیز در قالب یك سازمان با هدف تغییر  گرفت. از میان انبوه سازمان ها، فعالیت های ترویج  شکل 
اداری ترویج در  از حضور  گرفته است. بعد  کشاورزی شکل  در دانش، بینش و مهارت مخاطبان در بخش 
گردید،  وزارت کشاورزی به طور خاص در سال های 1327-1328 زمینه گسترش اداری ترویج کشاورزی مهیا 
کار ترویج با همکاری متخصصین فنی آمریکایی، در چارچوب یك سازمان  به طوریکه از ابتدای سال 1332 
یا  که سازمان  از آن زمان  کشاورزی شروع شد و به سرعت توسعه یافت.  مستقل ارشادی تحت نظر وزارت 
بر  کنون همواره  تا گرفت،  در سال های 1330 شکل  کشاورزی  وزارت  زیرمجموعه  در  کشاورزی  ترویج  اداره 
کشاورزی  کید می شود و ترویج به عنوان یك مولفه تاثیرگذار در روند توسعه  کشاورزی تا نقش ترویج در توسعه 
کامی هایی مواجه بوده است، به طوریکه در بررسی و  محسوب می گردد، اما ترویج برای ایفای نقش خود با نا
کارگزاران ترویج عوامل  کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران صاحب نظران و  نقد عملکرد سازمان ترویج 
کامی های ترویج را  کامیابی ها و نا کامی های ترویج برشمرده اند. بسیاری معتقدند  متعددی را به عنوان علل نا
باید در چگونگی طراحی ساختار سازمانی آن جستجو نمود. با توجه به عدم تغییر بنیادی در ساختار سازمانی 
گذشته بوده و ساختار ترویج ایران از تحوالت نوین دور مانده و بر همین  ترویج ایران، وضع موجود ادامه روند 

گوشزد نموده اند )آقاسی، 1383(. اساس مطالعات مختلف، بازنگری در آنرا 

کشاورزی  عاملین ترویجی نقش بسزایی در افزایش پاسخگویی نظام های ترویجی به چالش های پیش روی 
اقدام  کارآمد  ترویجی  متخصصان  بکارگیری  و  جذب  به  نسبت  می بایست  تنها  نه  ترویجی  نهادهای  دارند. 
کنونی انجام دهند. ارایه  نمایند، بلکه باید سرمایه گذاری مناسبی را برای ارتقای مهارت های عاملین ترویجی 
آموزش های مستمر در زمینه های مختلف اطالعات اقلیمی، ارتباطی، جامعه شناسی روستایی و روان شناسی و 
کره( در این راستا ضروری است  گروه سازی، حل تضاد و مذا مهارت های نرم مدیریت ترویجی )تفکر سیستمی، 
کشاورزان است تا نظرهای صحیح و  کمک به  کشاورزی  که نقش یک مروج  )کشاورز و موئدی، 1395(. چرا 
کردن رابطه با  کار را از طریق برقرار  کنند. او این  عقاید منطقی خویش را شکل دهند و تصمیمات خوبی اتخاذ 
کشاورزان و تهیه اطالعات ضروری و مورد نیازشان انجام می دهد. شکل گیری عقاید کشاورزان و اتخاذ تصمیمات 
بر اساس تصور آنان از واقعیت هایی است که با آن واقعیت ها زندگی می کنند و همچنین بر اساس انتظارات آنها از 

پیامدهای اعمال آنهاست که در میان این واقعیت ها انجام می دهند )پورافکاری و همکاران، 1388(. 

کشاورزی در منطقه آذرشهر مشکالت پیش روی 
متوسط بارندگی 10 ساله اخیر شهرستان آذرشهر 248/2 میلی متر است

کارهایی در حل مشکالت منطقه ارایه راه 
بیشتر  باید در جهت هر چه  و تجدید ساختار  و بحران های زیست محیطی  پایداری  به  توجه  با  تمرکززدایی 
کشاورزی لحاظ شود )میزایی و همکاران، 1386(.  گروه های آنها در برنامه های ترویج و آموزش  کشاورزان و 
کی  کی است. در حدود 70 درصد روغن خورا مهم ترین کمبود ایران در بخش کشاورزی وابستگی به روغن خورا
مورد نیاز ایران به فرم دانه روغنی، روغن خام و یا روغن فرآوری شده وارد می شود. این واردات روغن، ساالنه 
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کنون به دلیل پتانسیل باالی تولید  کلزا هم ا  .)2010 ,Anonymous( یک میلیارد دالر هزینه برای ایران دارد
گیاه روغنی در جهان محسوب می شود )Maoteng et al, 2010(. در ایران  و تحمل آن به تنش ها مهم ترین 
گیاه مورد توجه قرار  گیاهان زراعی تولیدکننده روغن، این  کلزا نسبت به سایر  به دلیل پتانسیل بازده باالی 
کشت می شود و  که در مناطق معتدله  گیاهانی است  گیاه از جمله  گرفته است )Dehghani et al, 2008(. این 
گیاهان زراعی متحمل به شوری  گروه  کلزا در   .)Burbulis et al, 2008( تحمل آن به سرمای پاییزه باال است
کلزا در میزان تحمل به شوری متفاوت  که ارقام  قرار داشته و قابلیت کشت در مناطق شور را دارد. علیرغم این 
کاهش به طور عمده در ارتباط با افت  کاهش رشد آنها خواهد شد. این  می باشند، اما در نهایت شوری سبب 
کلروفیل باشد. تجمع اسمولیت هایی  کاهش در محتوای  که خود می تواند معلول  ظرفیت فتوسنتزی بوده 
گیاهان خانواده  کربوهیدرات های محلول را یکی از راهکارهای افزایش تحمل به شوری در  نظیر پرولین و 

براسیکا عنوان نموده اند )آذری و همکاران، 1391(. 

کم و معموال با خصوصیات ضعیف فیزیکی و  ک دارای ماده آلی  در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، خا
ک را افزایش داده  کود مرغی محتوای آلی خا کودهای دامی از جمله  کود آلی مانند  کاربرد  شیمیایی است. 
ک و افزایش فعالیت  ک، وضعیت تغذیه ای خا ک، ظرفیت نگه داری آب در خا و منجر به بهبود ساختار خا
ک به عنوان مالچ  کود دامی به خا کاربرد ماده آلی و   .)Najafi and Abbasi, 2013( ک می شود میکروبی خا
ک را افزایش  ک در برابر نور خورشید و قطرات آب محافظت می کند و بنابراین ظرفیت بافری خا از سطح خا
کود دامی یک منبع برای عناصر غذایی مختلف، ظرفیت تبادلی  کاهش می دهد.  و میزان تبخیر و تعرق را 
 Ojeniyi et 2014؛  اوتیوال،  و  )واپا  است  کربن  ای  مالحظه  قابل  منبع  و  ک  خا بافری  خصوصیت  و  کاتیونی 
کودهای آلی  کاربرد  ع بدون  کودهای آلی بیشتر از مزار ع تیمار شده با  al, 2013(. میزان سود حاصل در مزار
کلسیم، منیزیم،  کودهای دامی محتوی بسیاری از عناصر ضروری مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم،  می باشد. 
کودهای دامی می تواند بخشی  کاربرد  کلر، بر، آهن و مولیبدن می باشد. بنابراین  سولفور، منگنز، مس، روی، 

.)Jimin et al, 2013( کنند گیاهان را برآورده  یا حتی تمامی نیاز غذایی 

کم آبی به طور  گیاهان را در شرایط  کم آبی مصرف آب را بهبود می  بخشد و لذا  آبیاری مغناطیسی در شرایط 
که آب با مغناطیس تیمار می  شود،  کشت نمود )Maheshwari and  Grewal. 2009(. وقتی  بهتری می  توان 
گیاهان  تولید  و  رشدی  خصوصیات  در  تغییراتی  باعث  که  آن  شیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات  از  تعدادی 
گیاهان دارد. عالوه بر آن آبیاری  می  شود، تغییر می  یابد. آبیاری مغناطیسی اثر قابل توجهی بر میزان تولید 
 .Sadeghipour and  Aghaei( کارآیی مصرف آب مطلوب خواهد بود مغناطیسی جهت ذخیره آب و افزایش 
آبیاری  در  آب  مصرف  کارایی  که  چرا  می  دهد،  کاهش  را  کشاورزی  آب  مصرف  مغناطیسی  آبیاری   .)2013

 .)Al-Khazan et al, 2011 ؛Mostafazadeh-Fard et al, 2011( مغناطیسی بیشتر است

به دلیل محدودیت منابع آبی در جهان، ذخیره آب و استفاده اقتصادی تر از آن مهم است. انواع هیدروژل ها 
دهند.  قرار  می توانند  گیاه  اختیار  در  را  خود  رطوبت  درصد   95 شوند،  کاربرده  به  مناسبی  محل  در  وقتی 
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گرم آب  ک دارد. سوپر جاذب می تواند 400 الی 1500  پلیمرهای سوپرجاذب نقش مهمی را در جذب آب در خا
کند )Nazarli  and   Zardashti. 2010(.  پلیمرهای جاذب می توانند مقادیر  گرم هیدروژل ذخیره  را در هر 
ک افزایش دهند. آب جذب شده در هنگام تنش  متفاوتی از آب را جذب نموده و توانایی نگه داری آب را در خا
ترکیبات  این  کنند. خصوصیات  از آن استفاده  گیاهان می توانند  آزاد می شود و ریشه های  آرامی  به  آبی  کم 
ک و عوامل محیطی متفاوت است و از  گیاهان، خصوصیات شیمیایی، بافت خا ع  بسته به عواملی مانند نو
 Zare et( کم آبی افزایش داد گیاهان را به  کم آبی بهره جست و مقاومت  این ترکیبات می توان برای مبارزه با 
گیاهان را  کمبود آب در  ک و اثر  al, 2013(. سوپرجاذب ها می توانند از دست روی آب، شستشوی آب در خا
 Fazeli Rostampour( گردند گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک  کاهش دهند و منجر به رشد و عملکرد 
کاربرد سوپرجاذب در  et al, 2012(. محققان افزایش 171 تا 402 درصدی ظرفیت نگه داری آب را در صورت 

 .)Robiul Islam et al, 2011( گزارش نمودند ک های درشت دانه  خا

کشاورزان منطقه ترویج راهکارهای موجود برای 
کشاورزان، بسیار  کشاورزان و استقبال آن توسط  اما ارایه راهکارهایی مناسب جهت ارایه مطلوب مطالب به 
مهم تر از ارایه راهکارها می باشد. چرا که اشاعه فن اوری کشاورزی به طور معمول با مساله سازگاری دستاوردهای 
تحقیقاتی با شرایط متفاوت منطقه ای روبه رو است )نعیمی و همکاران، 1394(. نهادهای ترویجی می بایست 
گیرند.  نظر  در  کشاورزی  روی  پیش  مشکالت  با  کشاورزان  سازگاری  افزایش  برای  را  مناسبی  کارهای  و  ساز 
دستیابی به این مهم که همان افزایش سازگاری و بازگشت پذیری بهره برداران در مقابل تغییرات اقلیمی از جمله 
ک است، نیازمند استقرار نظام ترویجی پاسخگو و هوشمند- اقلیم  کیفیت خا کاهش  کم آبی و  تشدید شوری، 
است. نظام ترویج کنونی از توان کافی برای رویارویی با چالش های ناشی از این مسائل برخوردار نمی باشد. نظام 
کنونی خود را تغییر داده و به جای تکیه بر اشاعه ِصرف نوآوری های فنی و ارایه   ترویج می بایست جهت گیری 
کشاورزان بپردازد تا آنان با انتخاب بهترین  کشور به حمایت از  بسته ای از فناوری های واحد برای تمام مناطق 
کشاورزان  استراتژی ها با عدم اطمینان های ناشی از تغییر و نوسان اقلیم مقابله نمایند. بدیهی است حمایت از 

کز تحقیقاتی و نهادهای ترویجی می باشد )کشاورز و موئدی، 1395(. در گروی تقویت رابطه مرا

تحقیقات،  سازمان  است.  کرده  معطوف  بزرگ تر  کشاورزان  به  را  خود  توجه  آموزش  و  ترویج  تحقیقات، 
کاالیی را بر تحقیقات نظام های  تحقیقات ژنتیك را بر تحقیقات شیمیایی و فرهنگی و اجتماعی، تحقیقات 
کشاورزان، تولید را بر درآمد و تحقیقات اراضی آبی ر ا بر اراضی دیم ترجیح  زراعی، هدف های ملی را بر عالیق 
کشاورزان را مورد  کوچکی از  داده است. ترویج هم از نظر اطالع رسانی و هم از لحاظ دریافت بازخورد، بخش 
کشاورزی ُخرد  پایه  بر  ایران  کشاورزی  که نظام  آنجا  از  توجه قرار داده است )حیدری و همکاران، 1384(. 
کاربرد در  کز تحقیقاتی می بایست نسبت به معرفی فناوری ها و استراتژی های قابل  بنا نهاده شده است، مرا
گزیدارهای معیشتی مناسبی را برای  کوچک اقدام نمایند. از سوی دیگر، نهادهای ترویجی باید  مقیاس های 
که به میزان بیشتری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار می گیرند، معرفی نماید. همچنین،  کشاورزان  آندسته از 
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سازگارسازی  هدف  به  ترویج  دستیابی  الزامات  از  منطقه گرایی  و  تمرکززدایی  پژوهش،  یافته های  اساس  بر 
کشاورزی است )کشاورز و موئدی، 1395(.  کشاورزان با مشکالت 

که به نظر می رسد شاه کلید افزایش اقبال عمومی به فناوری های نو،  نعیمی و همکاران )1394( اظهار داشتند 
که مفهوم، اهمیت  که به دانش منتهی شود. جامعه ای  گاهی  ع از آ گاهی عمومی است، به ویژه آن نو بهبود آ
فناوری  آن  توسعة  و  رشد  برای  مناسب  بستری  باشد،  نکرده  درك  درستی  به  را  نوین  فناوری  یك  نقش  و 

نخواهد بود )نعیمی و همکاران، 1394(. 

رهیافت های ترویج
انتخاب رهیافت ها و روش های مناسب به عوامل زیادی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه، سطح 
تسهیالتی،  و  اجرایی  امکانات  ترویج،  کارکنان  حرفه ای  مهارت های  و  صالحیت ها  هدف،  گروه های  سواد 

محتوای پیام های ترویجی، منابع مالی و غیره بستگی دارد )حیدری و همکاران، 1384(.

که شامل:  کشاورزان ارایه شده است  رهیافت های مختلفی در ترویج به 
کشاورزی رهیافت متعارف )عمومی( ترویج 

کاال رهیافت تخصصی 
رهیافت آموزش و دیدار 

کشاورزی رهیافت مشارکتی ترویج 
رهیافت پروژه ای

رهیافت تسهیم هزینه
رهیافت ترویج تعاونی

رهیافت تحقیق و ترویج در نظام های زراعی
رهیافت توسعه جامع روستایی

رهیافت دگرگونی فنی
رهیافت مشاوران خصوصی ترویج )لشکر آرا و حسینی، 1387(.

کاربرد رهیافت مشارکتی ترویج، تحقیق و ترویج در نظام های زراعی و توسعه جامع  با توجه به اینکه میزان 
کشاورزی با  روستایی همگی در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده اند، لذا پیشنهاد می شود نظام ترویج جهاد 
کم کاربرد  از این سه رهیافت را به عنوان رهیافت اصلی و رهیافت های  توجه به شرایط منطقه ای، تلفیقی 

کند )حیدری و همکاران، 1384(.  کمکی انتخاب  دیگر را به عنوان رهیافت 

کشاورزی رهیافت مشارکتی ترویج 
در سراسر جهان شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد هنگامی که روستاییان برای منافع خودشان سازمان 
کشاورزی از این اصل بهره می گیرد و  می یابند، دستاوردهای فراوانی خواهند داشت. رهیافت مشارکتی ترویج 
کشاورزی تأثیر پذیرند. در بهترین حالت، این  که باید از نظام ترویج  کید دارد  کسانی تأ بر مشارکت پراهمیت 
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مشارکت شامل کارکنان تحقیقات کشاورزی و سازمان های خدماتی و همچنین کشاورزان است. ترویج کشاورزی 
کاماًل مشارکتی، عمومًا به طیف گسترده ای از موضوعات کشاورزی مربوط می شود که کانون توجه محلی خود را 
هنگام تغییر کردن مسائل روستا و یا به وجود آمدن نیازهای جدید تغییر می دهد. در این رهیافت شانس متناسب 
بودن طرحی خاص با نیازها و عالیق کشاورزان زیاد است. مزیت دیگری که اغلب در سطوح باالی مشارکت یافت 
که در بین مشارکت کنندگان پدید می آید. همچنین رهیافت های بسیار  می شود، رابطه حمایتی متقابلی است 
گاهی و فعالیت در کشاورزان می شود  مشارکت آمیز، عمومًا کم هزینه است. این رهیافت موجب افزایش اعتماد، آ

و نیز نیروی انسانی و فنی ترویج را تأمین می کند )حیدری و همکاران، 1384(.

رهیافت تحقیق و ترویج در نظام های زراعی
این نظام بنا به تعریف شانر عبارت است از: رهیافتی در پژوهش و توسعه فناوری کشاورزی که تمامیت مزرعه 
کنترل افراد خانوار  که تحت  را به عنوان نظام به حساب آورده و تمرکز دارد بر 1( وابستگی بین اجزای نظام 
کنش متقابل بین این اجزا با سازه های فیزیکی، زیست شناختی و اجتماعی –  ع می باشد و 2( چگونگی  زار
اقتصادی. رهیافت یادشده دو نقطه ضعف مشخص را در فرایند توسعه و انتقال فناور ی مورد توجه جدی قرار 
گروه های مختلف  می دهد: 1( پیوند ضعیف بین تحقیق و ترویج 2( توجه اندك تحقیق به نیازها و مسائل 

که منابع محدود در اختیار دارند )حیدری و همکاران، 1384(. کشاورزان، بویژه تولیدکنندگانی 

رهیافت توسعه جامع روستایی
در این رهیافت کلیه فعالیت های توسعه ای از جمله کشاورزی، آموزش، بهداشت و غیره به صورت همه جانبه 
و مداوم در مکان های خاص و در سطح روستاها جهت ایجاد بسترهای الزم برای توسعه متمرکز می شوند. 
کلید موفقیت این رهیافت  کافی به خدمات مخابراتی و ارتباطی در مناطق روستایی و دور افتاده  دسترسی 
کاهش  یا  از بین رفتن  ارتباط مؤثردر چنین مناطقی منجر به توسعه اقتصادی متوازن و  است. ساختار یك 
اختالفات زیاد بین مردم روستایی و شهری در زمینه شرایط زندگی، آموزش و دیگر خدمات اجتماعی خواهد 
و  برای پذیرش مسئولیت  استعداد فطری عامه روستاییان  و  قابلیت  این رهیافت،  شد. پیش فرض اصلی 
مشارکت فردی و جمعی در قالب نهادها و سازمان هاست. رهیافت یاد شده به رغم داشتن مزایای عمده ای 
کردن دانش، دریافت بازخورد پیام ها، همکاری دو جانبه  کردن مشارکت فعال مردم، بومی  همچون فراهم 
نیروهای دولتی و مردم، به دالیلی مانند هزینه نسبتًا باال، زمان بر بودن اجرای رهیافت و اجرای الگویی آن 
کارگرفته شده است. در همین ارتباط  کشورهای جهان سوم و از جمله ایران به  کمتر در  در مناطق محدود، 
کامل اجرایی از این رهیافت در سطح بسیار محدود وجود ندارد )حیدری و همکاران، 1384(. حتی یك نمونه 

مطلوب ترین رهیافت 
در  استفاده  برای  مناسب  ترویجی  رهیافت های  که در خصوص  داشتند  اظهار  و همکاران )1384(  حیدری 
کشاورزی به ترتیب رهیافت های مشارکتی، تحقیق و ترویج در نظام های زراعی و توسعه جامع  وزارت جهاد 
روستایی پیشنهاد شده است. نتایج بررسی لشکر آرا و حسینی )1387( نیز نشان داد که مناسب ترین راهکار از 
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کارشناسان سازمان های ترویجی، رهیافت سازمان های ترویجی کشاورزان می باشد. این گونه سازمان ها  دید 
کارمزد می پردازند.  کنترل می شود و اعضا در قبال خدمات دریافتی نیز حق العمل یا  توسط کشاورزان تشکیل و 
که خصوصًا در شرایط  که تجربه نشان داده است  این روش، روش بسیار مطلوبی برای ترویج خواهد بود. چرا 
کنترل می شود. تسهیل گری باید در  کشاورزان برخوردار  نابرابری اجتماعی، ترویج به وسیله نخبگان محلی و 
کشاورزی برای بقای خود باید در آینده به صورت یک  کشاورزی لحاظ شود. مروجان  آینده ترویج و آموزش 
کنند. برخی بر این باورند  کمک  کشاورزی  کنند و به بهبود وضعیت تشکل ها و تعاونی های  تسهیل گر عمل 
و  کشاورزان  بیشتر  دخالت  و  مشارکت  از  عبارتند  آینده  در  کشاورزی  ترویج  تحول  زمینه های  مهم ترین  که 
روستاییان در طراحی و اجرای برنامه های ترویجی، استفاده بیشتر از منابع جامع اطالعاتی همچون اطالعات 
ایجاد  و  ترویج  اثربخشی  افزایش  منظور  به  ع  متنو فناوری  مجراهای  از  استفاده  بومی،  دانش  و  بین المللی 

هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی )احمدوند و همکاران، 1384(. 

نتیجه گیری و پیشنهادات
بهره برداری  لذا  است.  کشاورزی  تولیدات  افزایش  در  اصلی  کننده  محدود  عامل  کیفی  و  کمی  لحاظ  به  آب 
صحیح و اصولی از آن و افزایش راندمان آب به لحاظ کمی و کیفی عامل محدودکننده اصلی در افزایش تولیدات 
کاهش مواد آلی  کشاورزی،  کاهش آب  گلخانه ای،  گازهای  کشاورزی است. افزایش نوسانات اقلیمی، انتشار 
گاهی کشاورزان در زمینه تغییر اقلیم از چالش های  ک، کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و ضعف دانش و آ خا
نظام ترویج در رویارویی با پدیده تغییر اقلیم بود، اما محدودیت های ساختاری و انسانی ترویج را از سازگاری با 
که برخورداری عاملین ترویجی از مهارت های دانشی- اطالعاتی،  تغییر اقلیم باز می داشت. این در حالی است 
فردی- حرفه ای، ارتباطی، اجتماعی- روان شناختی و پژوهش گری مناسب نقش بسزایی در افزایش سازگاری 
کشاورزی باید ماهیتی ارتباطی- اطالعاتی داشته باشد و هدفش  کشاورزان با تغییر اقلیم دارد. ترویج و آموزش 
کشاورزی، توانمندسازی و  کشاورزی، باالبردن بهره وری  کشاورزی، تجاری شدن  تالش جهت جهانی شدن 
گروه های محلی و تشکل های غیردولتی در برنامه های  کشاورزان و بهره برداران و تسهیل مشارکت  مهیاسازی 
آموزش  و  ترویج  در  را  رجوع  ارباب  نقش  محلی  تشکل های  و  غیردولتی  تشکل های  و  گروه ها  باشد.  توسعه 

کشاورزی ایفا می کنند و ابزار ترویج در این زمان شبکه های اطالعاتی و اطالع رسانی است.
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ح نظام جامع ترویج  بررسی تنگناها و موانع پیش روی طر
)پهنه بندی( و راهکارهای پیشنهادی به منظور رسیدن به 

ح پهنه بندی اهداف عالیه طر

کشاورزی، ترویج تکثرگرا( )محور: پهنه 

منصور نقوی 

کشاورزی شهرستان اسکو کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد 

چکیده
باال بردن بهره وری در کشاورزی به واسطه حضور مستمر مروجین کشاورزی در روستاها و دسترسی آسان کشاورزان 

کز و مدیریت های جهاد کشاورزی از طریق مروجین کشاورزی هر روستا. به متخصصین کشاورزی در مرا

کشاورزی ح پهنه بندی، مروجین  کشاورزی، طر کلیدی: بهره وری در  واژه های 

مقدمه
در  که  معین  افراد  به  مشخص  وظایف  دادن  یا  حیطه بندی  همان  واقع  در  پهنه بندی  پهنه بندی:  تعریف 
کشاورزی آن  کز و مدیریت های جهاد  ح، روستاهای تحت پوشش هر شهرستان را بین مروجین مرا این طر
کارشناس اختصاص داده  شهرستان تقسیم بندی نموده و یک یا چند روستا را بسته به تعداد مروجین به هر 
با روستائیان  ارتباط مروجین  آنها تعریف نموده اند.برای روشن شدن چگونگی  را برای  و وظایف مشخصی 
از نقش آن در  که همگی  آشنائی است  نام  کدخدا می باشد.کدخدا عنوان  با  روابط روستائیان  بهترین مورد 
کدخدای روستای خود  گاهی داریم، از دیرباز روستائیان فرد باتجربه و مورد اعتمادی را به عنوان  روستاها آ
انتخاب می کردند و در همه امور با آن مشورت و به واسطه وجود آن در روستا مشکالت خود را حل و فصل 
کشاورزی بنام مروج روستا  گاه به مسائل روز  ح کدخدا جایگاه خود را به شخص آ می نمودند. اینک در این طر
کشاورزی خود به آن مراجعه می نمایند. فلذا با توجه به  کشاورزان برای حل مشکالت مربوط به  می دهد و 
که این مسئله  کامل برای پذیرش جایگاه مروج روستا را بخوبی دارند  گذشته دارند آمادگی  که از  سابقه ای 
کافی است مروج روستا اعتماد  ح پهنه بندی هموارتر نموده است و  راه را برای رسیدن به اهداف ارزشمند طر
روستائیان را بدست آورده و خود را برای آنها اثبات نماید مبنی بر اینکه وجود ایشان چقدر می تواند برای باال 

بردن بهره وری در روستا موثر باشد.

ح پهنه بندی روش تحقیق یا بررسی چگونگی رسیدن به اهداف طر
کشاورزان گفتگوی چهره به چهره با  1-حضور مستمر در روستا و 

ح بوده و  کامل مروجین با اهداف طر 2-بررسی مشکالت پیش روی مروجین: یکی از مشکالت عدم آشنایی 
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که می بایست این مسئله  ح را صرفا آمارگیری تلقی نموده و اطمینان به موفقیت آن ندارند  هدف نهایی طر
که هدف، آمارگیری صرف نبوده و اختالف فاحشی با هدف آمارگیری  کامال برای مروجین روشن شده و بدانند 
که هر چند سال یک بار اتفاق می افتد، آمارگیر فقط وظیفه جمع آوری اطالت  مرسوم دارد. در آمارگیری مرسوم 
که در این  را داشته و هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و دستگاه تصمیم گیر در جای دیگر است در صورتی 
کافی در  ح خود مروج تصمیم ساز بوده و بایستی برای اجرای صحیح تصمیمات و وظایف محوله اطالعات  طر
کرده و پتانسیل های بالقوه و بالفعل روستای  اختیار داشته باشد و به همین منظور شخصا به روستا مراجعه 
تحت پوشش خود را شناسائی نماید و بطور مرتب اطالعات خود را بروز نموده تا بتواند موثر واقع شود و الزمه 
که می خواهد انجام دهد ایمان داشته و عزم  کاری  که بایستی خود مروج به  موفقیت در وهله اول این است 
آنها موثر  افزایش درآمد  آورده و در  را بدست  کشاورزان  تا بتواند اعتماد  راسخی برای انجام آن داشته باشد 
کافی میسر نمی گردد. در غیر اینصورت سرمایه ملی هدر رفته  باشد و هیچ پیشرفتی بدون داشتن اطالعات 
در  سازمان  سوی  از  ابالغی  ح های  طر اجرای  بر  می تواند  براحتی  روستا  مروج  می ماند.  بی نتیجه  زحمات  و 
کشاورزان  کرده و حق و حقوق  روستای تحت پوشش خود نظارت نموده و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری 
که بر اساس پتانسیل های روستاها برش  ح ابالغی  کارشناسان متخصص طر کمک  را پیگیری نماید و بعد با 

کشاورزان را بدست آورد. دهستانی آن اعالم می شود در آن آبادی اجرا نموده و اعتماد 

کشاورزی  که عنوان می کنند ما در همه علوم و رشته های  که مروجین اشکال می گیرند آن است  مسئله دومی 
در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  ح  طر این  در  تخصص  و  شویم  واقع  مفید  بتوانیم  تا  نداریم  را  الزم  تخصص 
که مروج از تخصص خود باز مانده و در اجرای تخصص های دیگر  ح این نیست  که هدف اصلی طر صورتی 
هم مشکل  داشته باشد بلکه ایشان فقط در راستای تخصص خود عمل می کند و در مورد سایر تخصص ها 
کرده  که بایستی در روستا مشکل یابی  کشاورزی می باشد  کز و مدیریت های جهاد  وی واسطه روستائیان با مرا
کارشناس متخصص  از طریق مسئول و متخصص مربوطه در پهنه خود به اجرا بگذارد. چون یك  را  و آن 
در یك رشته خاص نمی تواند بطور تخصصی به همه روستاهای تحت پوشش شهرستان مراجعه حضوری 
نموده و حل مشکل نماید در صورتی که مروج خاص آن پهنه اطالعات کافی از روستا داشته و براحتی می تواند 
ح پزشك  کارشناس مربوطه را در جهت حل مشکل راهنمائی و هدایت نماید. مثل طر با در اختیار گذاشتن آن، 
ح پهنه بندی  که پزشکان متخصص بدون ارجاع پزشك عمومی به مریض سرویس نمی دهند و در طر روستا 
کشاورز  کشاورزی را دارد و به محض مراجعه  که اطالعات عمومی  مروج روستا در حکم پزشك عمومی بوده 
کارشناس آن رشته مشکل وی را پیگیری و حل  براحتی می تواند وی را راهنمایی نموده و از طریق معرفی به 
کارشناسان  کارشناس بطور مستقیم و بواسطه آن به همه  کشاورزان نیز در این صورت همیشه به یك  نماید و 
کز و مدیریت ها  کز و مدیریت ها دسترسی داشته و در صورت بروز مشکل دیگر بالتکلیف و سرگردان در مرا مرا
که یك نفر  ح نماید و به محض بروز مشکل می داند  دنبال یك واسطه یا آشنا نمی گردد تا مشکالتش را مطر
که در این  کشاورزی می تواند وی را بطور صحیح راهنمائی نماید  که در تمامی امورات  بنام مروج روستا هست 
صورت هم بهره وری باال رفته و هم کشاورز به مروج اعتماد پیدا می کند و وقتی هم که اعتماد پیدا کرد براحتی 
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حرف مروج را پذیرفته و به آن عمل می کند. مسئله سوم  اینکه مروجین اعالم می کنند اعتبارات و امکانات 
کشاورز  کارشناسی توانست خود را به  گر  که ا الزم را برای انجام ماموریت های خود در پهنه ندارند در صورتی 
کشاورز خود  ثابت نماید و در باال بردن درآمد آنها موثر بوده و اعتماد آنها را نسبت به توانائی خود جلب نماید. 
کشاورزی عمال  که مروج بدنبال آنها برود. به عنوان مثال وقتی  کارشناس خواهد رفت و لزومی ندارد  بدنبال 
کمك و راهنمایی های مروج توانسته عملکرد و به طبع آن درآمد باالئی داشته باشد خود با میل و  ببیند با 

رغبت مروج را پذیرفته و دنبال آن خواهد آمد.  

گیری نتیجه 
کردن  شکوفا  و  روستا  بالقوه  و  باالفعل  پتانسیل های  شناخت  روستا،  از  به روز  و  دقیق  اطالعات  داشتن 
ح های  پتانسیل های بالقوه و باال بردن و بروز نمودن توانمندی های بالفعل روستا، اطمینان از اجرائی شدن طر
کشاورز  اعتماد  باعث  این مسئله  که  به طبع آن درآمد روستائیان  و  بهره وری  رفتن  باال  و  آن روستا  مصوب 
اعتبارات  از هدررفت  کرد، جلوگیری  پذیرفته و حمایتش خواهد  را  براحتی مروج  و  کارشناس پهنه شده  به 
در  روستا، چنانچه  به واسطه وجود مروج  کشاورزی  به همه تخصص های  کشاورزان  شهرستان، دسترسی 
ح پلیس 110هر شهروند ایرانی صرف نظر از پست و مقام و سن و جنسیت همیشه احساس امنیت نموده و  طر
کشاورزان هر  ح پهنه بندی نیز  در تمامی لحظات به پشتوانه پلیس 110 احساس امنیت می نماید در این طر
کشاورزی  کارشناس پهنه دسترسی داشته و احساس امنیت در خصوص مسائل  روستا در تمامی لحظات به 
که همه اینها باعث باال رفتن  کرده و با آرامش و اطمینان در باال بردن بهره وری تالش می نمایند  خود پیدا 
گر مروج بتواند در  کشاورزان از نظام را نیز بدنبال خواهد داشت. ا کشور شده و رضایت مندی  امنیت غذائی 
کشاورز با رضایت و دلخواه خود مروج را در آن قسمت از افزایش درآمد  کشاورز سهیم باشد و  افزایش درآمد 
که به واسطه وجود و راهنمائی مروج بدست آورده سهیم می داند و مروج نیز با عالقمندی و با شفافیت  خود 

کرد.           کار خود را دنبال خواهد 

پیشنهادات
1- تشویق و حمایت از مروجین موفق برای تشویق و ترغیب سایر مروجین 

ح های پیشنهادی و لمس  2- مسئولین محترم )کارشناسان معین استان( برای نظارت بر حسن اجرای طر
نمودن مشکالت پیش روی اجرای دستورالعمل ابالغی، خودشان حداقل یك بار در یکی از روستاها حضور 
یافته و از نزدیك از مشکالت احتمالی اجرای دستورالعمل ابالغی آشنا شده و به جای فشار غیرمنطقی به مروج 

بتوانند وی را به درستی راهنمائی نمایند.

ح تا آنها به مرحله ای برسند  3- ایجاد اعتماد به نفس در مروجین و آشنا نمودن آنها به وظایف خود در این طر
کوشا باشند. ح ایمان داشته و در اجرای صحیح وظایف خود  که بتوانند به درستی به اهداف طر

که در موقع لزوم بتوانند در روستای پهنه خود  کز و مدیریت ها برای مروجین  4- حل مشکالت خودروئی مرا
حضور داشته و انجام وظیفه نمایند.
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بررسی اثرات پهنه بندی در برنامه ریزی روستایی

کشاورزی، تحلیل داده ها و برنامه ریزی  )محور: پهنه ی 
مشارکتی(

سامره یغمایی سابق

کشاورزی حومه شرق  کارشناس مسئول پهنه مرکز جهاد   کارشناس ارشد عمران 
کشاورزی شهرستان اهر مدیریت جهاد 

چکیده
که نتیجه آن به صورت منطقی  برنامه ریزی به طورکلی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی است 
کارآمد؛ داشتن آمار و اطالعات  و علمی موجب بهبود زندگی انسان ها خواهد شد. برای برنامه ریزی بهینه و 
کسب آمار و داده های اطالعاتی برای همگان به ویژه برنامه ریزان  صحیح امری بدیهی است. براین اساس، 
و مدیران رده باال در تمامی جوامع بسیار ارزشمند و انکارناپذیر است. با اجرای دستورالعمل جامع پهنه بندی 
صورت  در  و  آمد  فراهم  آن  بر  کم  حا اصول  و  برنامه ریزی  زیر بنای  آمار  و  اطالعات  جمع آوری  با  و  استان  در 
اهمیت دادن به مواردی همچون همیاران کشاورز، حمایت از مروجین و تسهیالت بانکی می توان با همکاری 

مروجین برنامه مدونی را نسبت به توسعه همگانی روستاها فراهم نمود.

کلیدی: برنامه ریزی- پهنه بندی- مروجین    واژگان 

مقدمه
توسعه  به  رسیدن  برای  است.  برخوردار  بسیار  اهمیت  و  جایگاه  از  ایران  در  روستانشینی  و  روستا 
روستایی  توسعه  و  برنامه ریزی  عدم  زیرا  می باشیم،  روستایی  توسعه  و  برنامه ریزی  به  گزیر  نا ملی، 
و  پیچیده  فرآیندی  روستایی  برنامه ریزی  می نماید.  ایجاد  کشور  برای  را  فراوانی   مشکالت 
که از سویی به بهره وری های  دربرگیرنده ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره است 
روستاها  رفاهی  امکانات  و  زیرساخت ها  به  مربوط  کارایی های  دیگر  سویی  از  و  روستاها،  بر  کم  حا اقتصادی 
که  است  ترکیبی  و  نگر  سو  همه  فرآیندی  روستایی  برنامه ریزی  بنابراین  می دهد.  اختصاص  خود  به  را 
می گیرد.  شکل  ترکیبی  و  سیستمی  عملکردی  سایه  در  بلکه  نبوده،  وابسته  خاص  بخشی  کارکرد  به   صرفًا 
گیرد. اولین  بدون شک برنامه ریزی روستایی بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود نمی تواند صورت 
گام برای برنامه ریزی جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطالعات می باشد بدون شک برای برنامه ریزی بهینه و کارآمد؛ 
داشتن آمار و اطالعات صحیح امری بدیهی است. بر این اساس، کسب آمار و داده های اطالعاتی برای همگان 
کشاورزی و  گسترش  به ویژه برنامه ریزان و مدیران رده باال در تمامی جوامع بسیار ارزشمند و انکارناپذیر است. 
کشاورزی یک شرط الزم برای  گسترش  کاماًل باهم در توسعه روستایی ارتباط دارند.  کلی اقتصادی،   گسترش 

توسعه اقتصادی به شمار می آید. 
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یافته ها و بحث
موردنیاز  خدمات  و  امکانات  ارائه  در  را  پراهمیتی  بسیار  نقش  کشاورزی،  جهاد  کز  مرا می دانیم  که  همان طور 
کز به عنوان پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در  روستاهای تحت نفوذ خود  دارا می باشند. زیرا مرا
نواحی روستایی، تلقی می شوند. با ابالغ دستورالعمل جامع پهنه بندی مروجان در بدو امر نسبت به شناسایی 
روستاها و جمع آوری اطالعات و آمار اقدام نمودند. همان طور که می دانیم آمار و اطالعات زیر بنای برنامه ریزی 

بوده و نقش اساسی در توسعه دارد. با جمع آوری و بررسی این اطالعات و آمار مسائل زیر روشن می شود:   

کشور 1 ـ توجه اساسی به مسائل انسانی و عدالت اجتماعی در 
کمیتی جوامع روستایی را نیز در  هرچند سرمایه گذاری های دولت در زمینه های تأمین امنیت و سایر فصول حا
برمی گیرد اما بخش عظیمی از سرمایه های ملی بایستی به صورت سرانه در همه سطوح و بخش های اقتصادی 
یارانه های  مشخص  برنامه های  اجرای  با  بایستی  به عنوان مثال  یابد.  تخصیص  سکونتگاهی  و  اجتماعی  و 
دولتی که برای کاهش فشار مشکالت اقتصادی بر گروه های آسیب پذیر صورت می گیرد، سهم روستا و روستائیان 
به صورت عادالنه به این اقشار زحمتکش اختصاص یابد. درحالی که امروزه سهم اختصاص یافته به این جامعه 
به مراتب کمتر از سهم جمعیتی روستایی است. در این زمینه نیز مروجین کشاورزی با هدایت مسئولین مربوطه 
توانسته اند با تشکیل پرونده های مخصوص هر روستا و حضور مداوم در تمام روستاها و در بین بهره برداران در 

حد توان خود ضمن ارائه خدمات متنوع به نوعی عدالت اجتماعی در این جوامع را رعایت نمایند.

2 ـ تخصیص بهینه منابع ملی 
و منطقه ای ضروری است جوامع  ملی  توسعه  اهداف  ملی در جهت تحقق  منابع  بهینه  به منظور تخصیص 
روستایی که حدود 30 درصد از نیروی انسانی کشور و قسمت اعظم از منابع تولیدی را در اختیاردارند موردتوجه 
افزایش سطح سواد،   افزایش درآمد،  اشتغال،  ایجاد  کالن توسعه ملی درزمینٔه  گیرند. شاخصه ای  قرار  جدی 
کشور  که در توزیع منابع و نحوه استفاده از آن در سطح  کاهش بیکاری و تورم و... در صورتی محقق می شود 
گیرد. در تخصیص بهینه اعتبارات ملی و سرمایه گذاری های داخلی بایستی به نحوی  به نحو مطلوب صورت 
کرد تا در همه سطوح متناسب باقابلیت ها و محدودیت های مناطق از منابع بهره برداری شود. تجربه  عمل 
گر برای ارتقاء سطح دانش  که ا کشورهای جهان ازجمله چین، هند، اندونزی و ژاپن نشان می دهد  بسیاری از 
و مهارت روستائیان تالش نشود شاخص افزایش سطح سواد و مهارت بهبود نخواهد یافت. روستائیان به علت 
عدم دسترسی به اطالعات مناسب، عدم دسترسی به بازار،  عدم دسترسی به اعتبارات بانکی به علت وجود 
مشکالت ساختاری و ... نخواهند توانست جایگاه خود را در اقتصاد ملی و بهره گیری از منابع ملی ارتقاء ببخشند.

3 ـ تخصیص بهینه منابع روستایی 
منابع  نظیر  ارزشمندی  و  دد  روستایی  نقاط  در  شد  اشاره  قبل  قسمت های  در  که  همان طوری 
وجود  و...  زیرزمینی  سالم،  منابع  آب وهوای  گردشگری،   جاذبه  های  انسانی  و  نیروی  خاك  آب، 
منابع  این  از  بهینه  بهره برداری  مختلف  نقاط  در  منابع  این  کندگی  پرا و  محدودیت  علت  به  دارد. 
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که  هرکجا  در  تا  می کند  ایجاب  ملی  نیازهای  است.  منابع  مدیریت  برای  مدون  برنامه ای   نیازمند 
برای  برنامه ریزی  گیرد.  قرار  بهره برداری  مورد  باشد  داشته  وجود  محدود  به صورت  حتی  تولیدی  امکانات 
بهره برداری مناسب در نقاط روستایی عالوه بر اینکه در افزایش تولید،  افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و افزایش 
رفاه جوامع روستایی مؤثر است موجبات افزایش تولید ملی ودرآمد سرانه و توزیع بهینه منافع توسعه می شود.

4 ـ حفظ محیط زیست و تمرکززدایی 
امروزه  منابع می باشد.  نابودی  و  پایه،  تخریب  منابع  بر  افزایش فشار  تمرکزگرایی،  پیامدهای منفی  از  یکی 
به علت عدم توجه به قابلیت ها و محدودیت های توسعه مناطق، بارگذاری و تمرکز فعالیت ها و جمعیت به 

که موجبات آلودگی و تخریب شدید منابع ومحیط زیست را به دنبال داشته است.  نحوی است 

5 ـ افزایش توانائی های عمومی و ایجاد مشارکت
کردن امکانات عمومی و خدمات  توجه به منابع موجود در نقاط روستایی، تأمین نیازهای عمومی و فراهم 
را  کشور  توانائی های عمومی  روستایی می تواند  درآمد  افزایش  و  منابع موجود  از  بهینه  بهره برداری  رفاهی، 
ایجاد  و  عمومی  توانائی های  افزایش  کشوری  هر  در  توسعه  مهم  اهداف  از  یکی  ازآنجایی که  دهد.  افزایش 
نخواهد  ممکن  منظم  برنامه ای  تدوین  بدون  روستایی  جوامع  در  هدف  این  تحقق  لذا  می باشد  مشارکت 
داشته  توانایی مشارکت  که  اجتماعی مشارکت می کنند  و  اقتصادی  در مسائل  افراد جامعه  در صورتی  بود. 
باشند. پایین بودن سطح سواد و درآمد مانع از مشارکت افراد در مسائل اجتماعی و اقتصادی می شود. از طرف 
که بایستی در  دیگر بهره برداری بهینه از منابع موجود در نقاط روستایی نیازمند وجود توانمندی هایی است 
شیوه های  تولید،  اصالح  جدید  شیوه های  ماشین آالت،  از  بهره گیری  امکان  شود.  فراهم  روستایی  جمعیت 

بهره برداری و... به وجود توانائی هایی در جوامع روستایی بستگی دارد.

 6ـ بهره وری بیشتر از منابع تولید نقاط روستایی
کمبود سرمایه،  عدم توانایی علمی و فنی، بهره برداری    با توجه به اینکه در وضع موجود جوامع روستایی از 
گاهی از شیوه های صحیح بهره برداری و نداشتن پشتوانه حمایتی و هدایتی رنج  کم سوادی، عدم آ سنتی، 

گردد.  می برد الزم است برنامه هایی در جهت بهره وری مطلوب از منابع تولید روستایی تدوین 

  7ـ هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
که یک سیاست توسعه روستایی واقعی از هماهنگی چندین وزارتخانه و  در مدیریت روستایی، باید دانست 
که در امور خاصی از توسعه روستایی دخالت می کنند و یا می توانند دخالت داشته باشند، شکل  سازمان هایی 
می گیرد. لذا ایجاد ارتباط بین سازمانی، برای مدیریت روستایی بسیار ضروری است. جهت هماهنگی بین 
کشاورزی  کشاورز در روستاها توسط سازمان جهاد  دستگاه های اجرایی برای اولین بار در استان شورای همیار 
گردید تا با جذب و عضویت دستگاه های اجرایی موجود در روستاها تا حدودی بتواند هماهنگی های  تشکیل 
روستایی  مسائل  و  روستا  با  ارتباط  در  متعددی  اجرایی  دستگاه های  امروزه  بااین حال  نماید  ایجاد  را  الزم 
که وظایف هرکدام از دستگاه ها را در جهت تحقق اهداف توسعه  فعالیت دارند بنابراین تدوین برنامه هایی 
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کند و در جهت ساماندهی عملکرد دستگاه ها هماهنگی الزم را به وجود آورد، الزم است.  روستایی تنظیم 

کارهای موازی   8ـ صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از 

کاری   یکی از مشکالت و معضالت جوامع روستایی عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذیربط و موازی 
اعتبارات محدود  بهینه  به منظور تخصیص  روستاهاست.  واقعی  نیازهای  به  توجه  و عدم  اتالف سرمایه  و 

دولتی، الزم است به برنامه ریزی روستایی و تدوین برنامه های جامع و یکپارچه پرداخته شود. 

کلیه عوامل ضروری اجتماعی،  کشور محسوب شود و  ح توسعه  توسعه روستایی باید جزء مهم و الینفك طر
با یکدیگر باید باهم دیده شود. منابع اشتغال پربازده با درآمد بیشتر باید  سیاسی، اقتصادی و فنی مرتبط 
برای همه روستائیان فراهم شود. منافع مادی و غیرمادی تولید به نحو مطلوب توزیع شده و روستائیان با 
کنند و بر منابع طبیعی بخصوص منابع طبیعی قابل تجدید  کامل در فعالیت های عمرانی دخالت  مشارکت 

مدیریت نمایند. 

که اشاره شد به طور خالصه می توان اهداف توسعه روستایی را شامل: افزایش  بنابراین با توجه به مطالبی 
خدمات  و  امکانات  به  دسترسی  افزایش  توسعه،   منافع  متعادل  درآمد،  توزیع  افزایش  بهره وری،  و  تولید 
کاهش مهاجرت روستایی، بهبود شرایط زندگی، افزایش مشارکت عمومی و اعتمادبه نفس،  ایجاد  عمومی، 
منابع  از  بهینه  بهره برداری  برای  تولید  باز ساخت  و  و حفظ محیط زیست  کولوژیکی  ا تعادل  ایجاد  اشتغال، 

تولید در مناطق روستایی  دانست.

 9ـ  جایگاه روستا در برنامه های توسعه 
  بعد از انقالب توجه به مستضعفان و محرومان از اصول اولیه توسعه اقتصادی اجتماعی بود، ولی باز در توزیع 
با توجه به اهمیت روستا و  کاماًل مشهود است.  بر روستا  اعتبارات عمران شهری و روستایی پیشتازی شهر 

که مدنظر همگان است می بایست به جایگاه روستا در برنامه های توسعه اهمیت داد.  امنیت غذایی 

10 ـ حفظ محیط زیست و تمرکززدایی 
امروزه  منابع می باشد.  نابودی  و  پایه،  تخریب  منابع  بر  افزایش فشار  تمرکزگرایی،  پیامدهای منفی  از  یکی 
به علت عدم توجه به قابلیت ها و محدودیت های توسعه مناطق، بارگذاری و تمرکز فعالیت ها و جمعیت به 

که موجبات آلودگی و تخریب شدید منابع و محیط زیست را به دنبال داشته است  نحوی است 

نتیجه گیری
برنامه ریزی  عدم  زیرا  می باشیم.  روستایی  توسعه  و  برنامه ریزی  به  گزیر  نا ملی،  توسعه  به  رسیدن  برای 
روستایی  برنامه ریزی  عدم  مشکالت  می نماید.  ایجاد  کشور  برای  را  فراوانی  مشکالت  روستایی،  توسعه  و 
مهاجرت های  طریق  از  به  ویژه  شهرها  برای  را  بسیاری  مشکالت  بلکه   ، نبوده  روستایی  نواحی  به  منحصر 
اول   برنامه  در  روستایی  عمران  اهداف  و  خط مشی ها  منابع  می نماید.  ایجاد  شهری    - روستا  بی رویه 
نسبی  افزایش  محروم،  بخش های  و  روستایی  مناطق  به  زیربنایی  خدمات  ارائه  اسالمی،  جمهوری 
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روستایی  جامعه  سازمان دهی  اشتغال،  فرصت های  در  ع  تنو و  ایجاد  طریق  از  روستاییان  سرانه  درآمد 
تعمیم  روستایی،  مناطق  در  مناسب  صنایع  گسترش  ایجاد  کشاورزی  تولید  تعاونی های  طریق  از 
تعیین  درمان،  و  بهداشت  عمومی،  آموزش  تأمین  عشایر،  و  روستاییان  اولویت  با  اجتماعی  بیمه های 
شهر،  به  نسبت  روستا  از  نیاز  تأمین  اولویت  روستایی،  و  شهری  مسکن  ساخت  معیارهای  و  موازین 
کز  مرا تقویت  و  تجهیز  روستایی،  شهری  جامعه  اتصال  حلقه  به عنوان  کوچك  شهرهای  تقویت  و  تجهیز 
و  روستایی  مناطق  به  خدمات رسانی  تسهیل  به منظور  شهرها  روستا  ایجاد  و  مرکزی  روستاهای  و   دهستان 
نگهداشت جامعه  روستایی،  در محیط  کشاورزی  غیر  فعالیت های  استقرار  مناسب جهت  زمینه های  ایجاد 
که  برنامه  کالن  سیاست های  به  توجه  با  بود.  آن  نمونه های  از  تجمیع  مناسب  مکان های  تعیین  عشایر، 
بر مبنای خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی بوده و اقتصاد روستا نتوانست همگام با سایر بخش ها رشد 
که روستا جایگاه واقعی خود را با توجه  مورد انتظار را برآورده نماید. با نگاهی به برنامه اول می توان دریافت 
به برنامه تعدیل اقتصادی یا آزادسازی اقتصادی نداشته   است. اهداف روستایی در قالب محورهای ملی، 

که در اینجا به آن اشاره می کنیم: گردید  ح  کشاورزی و سایر بخش ها مطر عمران شهری بخش 

ارائه خدمات زیربنایی به روستاها و بخش های محروم، افزایش نسبی درآمد روستاییان از طریق متنوع سازی 
فرصت های اشتغال، سازمان دهی جامعه روستایی، تأمین بیمه های اجتماعی، تجهیز و تقویت شهرهای کوچك 
کز دهستان روستاهای مرکزی و ایجاد  به عنوان حلقه اتصال جهت مهاجرت های روستایی، تجهیز و تقویت مرا
روستا شهرها، ایجاد صنایع مناسب روستایی، نگهداشت جامعه عشایری و تعیین مکان های مناسب زیست 
کز  عشایر.در قالب تقویت کشاورزی: ارتقاء کیفیت آموزش روستایی، تقویت شوراهای همیار کشاورز، گسترش مرا

تحقیقات روستایی و استفاده از نظام بانکی برای فراهم کردن تسهیالت الزم در جهت اشتغال روستایی.

پیشنهادات
صرفًا“  دید  از  فقط  نباید  خدمات رسانی  و  انسانی  توسعه  راستای  در  کوچک،  خیلی  روستاهای  مورد  در   -1

اقتصادی نگریسته شود .
2-  در جهت تلفیق صنایع روستایی در چهارچوب برنامه ریزی ملی سراسری تالش شود.  

و  شدن  عملی  جهت  برنامه ها  ارزشیابی  و  اجرا  برنامه ریزی،  ح،  طر در  روستائیان  تعاملی  مشارکت   -3
موفقیت آمیز بودن آن ها ضروری است .

کشاورز و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی در توسعه روستایی 4- تقویت شوراهای همیار 

منابع 
کید بر ایران - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1382.  1- مطیعی، ح.  برنامه ریزی روستایی - با تأ

2- تاج الدین، ض. توسعه مشارکتی نوآوری های کشاورزی: رویه ها و روش های پژوهش در مزرعه – انتشارات 
مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، 1381.

3- تجربیات نگارنده
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 بررسی اثرات صندوق خرد زنان روستایی برای توسعه
فرصت های مشارکت زنان روستایی

کشاورزی، فرصت های مشارکت زنان روستایی و عشایری( )محور: پهنه 

کردلر2 لیال احمدزاده*1 و محمد اسگندری 

1-  رئیس اداره ترویج شهرستان آذرشهر 2- مدرس دانشگاه پیام نور                       

چکیده
کشور از طریق منابع انسانی آن تأمین می شود و با توجه به اینکه زنان نیمی از        روند توسعه اقتصادی یک 
کشور مشارکت زنان است؛  منابع انسانی به شمار می آیند و در عصر حاضر یکی از ابزارهای اساسی توسعه هر 
با  می گردد.  میسر  روستایی  جامعه  در  زنان  مشارکت  با  خوداشتغالی  و  کوچک  کسب وکارهای  ایجاد  با   که 
ح هایی همچون صندوق خرد زنان روستایی در این  اشاره به برنامه های تأمین مالی خرد در سطح جهان، طر
کاهش  گردیده است. این برنامه ها به عنوان راهی برای  کشور ایران نیز اجرا  زمینه موفق عمل نموده و در 
برنامه های تأمین مالی  گسترش هستند. اجرای  ارتقای معیشت شناخته می شوند و پیوسته در حال  فقر و 
و  عملکرد  بهبود  باعث  برنامه ها،  این  اثربخشی  ارزیابی  می سازد.  ضروری  را  اثربخشی شان  ارزیابی  خرد، 
اصالح رویه ها و نقش مهمی در طراحی برنامه های آتی را فراهم می کند. در این پژوهش، با انتخاب فرم های 
کشور، بر ابعاد مادی فقر، آسیب پذیری  پرسش و پاسخ در خصوص آثار برنامه  صندوق اعتبارت خرد زنان در 
گردید. توانمندسازی نه تنها به مفهوم تغییر آنچه انجام می دهیم بلکه به مفهوم  و توانمندسازی زنان ارزیابی 
خردنقش  اعتبارات  صندوق های  که  می دهد  نشان  مشاهدات  نتایج  هست.  نیز  آن  انجام  چگونگی  تغییر 
کسب وکار اعضا دارد و در این راستا پیشنهاد تجمیع صندوق های اعتبارات خرد  بسزایی در تحقق افزایش 
مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  مادر-تخصصی  صندوق  به  وابسته  شهرستانی  صندوق های  تشکیل  و  زنان 

کشاورزی ارائه می گردد. صندوق حمایت از سرمایه گذاری در توسعه 

کلیدی: صندوق خرد زنان روستایی، خوداشتغالی، توانمندسازی  واژه های 

مقدمه
    یکی از مهم ترین شاخص های نوسازی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی، مشارکت زنان و نحوه اجرای نقش 
فرهنگی،  گون  گونا دالیل  به  ما،  کشور  جوامع  بعضی  در  کنون  هم ا است.  اقتصادی  ساختارهای  در  آنان 
بروز  و  توسعه  جهت  در  زنان  عادالنه  مشارکت  امر  در  قبولی  قابل  و  مطلوب  تعادل  اقتصادی  و  اجتماعی 
زیرا   .)2002 فرهادی،  2006؛  رضایی،  2003؛  )امین پور،  است  آشکارنشده  آنان  استعدادهای  و  خالقیت ها 
اقتصادی  اجتماعی،  فعالیت های  از  زنان  کناره گیری  اصلی  عامل  کشورها  در  رایج  فرهنگی   نگرش های 
که آنان دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی  که هنوز در بین برخی زنان این افکار باقی مانده  شده است. 
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زنان  مشارکت  می تواند  زنان  اشتغال  به  نسبت  فرهنگی  دیدگاه  تغییر   .)  2002 )غالمی،  هستند  دوم  درجه 
خرد،  اعتبارات  صندوق های  اهداف  پیشبرد  برای  بایستی  لذا   .)  2002 )حسینی،  کند  تقویت  جامعه  در  را 
که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل داده اند؛  کردن جمیعت هنرمندان فراموش یا  خاموش،  اقدام به فعال 
نمود. در عصر حاضر رسیدن به توسعه پایدار بدون توجه به زنان روستایی، امری دست نیافتنی خواهد بود. 
اجرا  به  را  گونی  گونا راهبردهای  روستایی،  و  شهری  از  اعم  زنان  شرایط  بهبود  برای  ایران  کشور  کنون  هم ا
کاهش نابرابری های مادی  که برقراری عدالت اجتماعی از راه  درآورده  است )مالشاهی، 2012 (.  مسلم است 
کارآفرینی و کسب وکار مناسب در سطح  ع درآمدها از راه  و توزیع متعادل درآمدها صورت می گیرد. که این موضو
کثر افراد جامعه نقاط نزدیک با  کالن اقتصادی و اجتماعی میسر خواهد شد. ولی از توزیع متعادل  درآمدها، ا
گرفت.  نقاط دور، یکسان بهره مند نمی شوند و دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طوالنی تر انجام خواهد 
کاهش ناعادالنه امکانات  که برابری فرصت ها نقش مهمی در تحقق  ح است  در متون عدالت اجتماعی مطر
کیددارند،  که همواره دولت ها بر آن تأ کم درآمد  گروه های  خواهد داشت ازجمله ابزارهای تحقق این امر برای 
کاهش بیکاری و به وجود  برنامه های اعتبارات خرد است. این برنامه ها باهدف بهبود وضعیت اقتصادی، 
کاهش فقر در مناطق  کارآفرینی، حذف نابرابری های اجتماعی و  کسب وکار به  صورت خوداشتغالی و  آوردن 
کشورهای دنیا اتخاذشده است  کار در بسیاری از  شهری و روستایی و همچنین افزایش مشارکت زنان در بازار 
ع، مجمع عمومی سازمان ملل در پنجاه و سومین  )حسن زاده و همکاران، 1385(، به خاطر اهمیت موضو
برنامه های  تا  کرد  نام گذاری  اعتبارات خرد  به عنوان سال  را  در 15 دسامبر 1998، سال 2005  اجالس خود 
این  برای  که  )بختیاری، 1389(.   گیرند  قرار  بیشتر  کید  تأ و  موردتوجه  کشورهای جهان  در  اعتبارات خرد 
کشور ایران نیز مؤسسات تأمین مالی خرد پدید آمدند. این مؤسسه ها حدود 10 میلیون خانوار در  منظور، در 
کشور ما، فقرزدایی  کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را پوشش می دهند )گومز و همکاران، 2003(. در 
اداری،  نیازمند اصالح نظام  ) آموزش، جاده، آب و...(،  بر دسترسی به زیرساخت ها  و توانمندسازی عالوه 
که، سیاست گذاران ایرانی،  حقوقی و قضایی و اصالح نواقصات سیستم بازار است. جای خوشبختی است 
کمتر روستا یا منطقه ای را در استان های  تالشی موفقیت آمیز در تأمین زیرساخت ها برای مردم داشته اند و 
که به همه زیرساخت ها دسترسی نداشته باشد. اما، این دستاورد بزرگ برای فقرزدایی،  کشور می توان یافت 
کم درآمد و همچنین  کافی نبوده است و بایستی عصر تازه ای، برای سیاست گذاری جهت توانمندسازی اقشار 
کرد. بنابراین طراحی سازوکارهایی نوین به منظور  گیر و توسعه پایدار، باز  کوشش در راستای تحقق رشد فرا
قرار  فقر  کاهش  برنامه های  از  کانون توجه بسیاری  کم درآمد در  و  اقشار آسیب پذیر  به  عرضه خدمات مالی 
که در سال های اخیر در  دارد. تأمین اعتبارات خرد، یکی از سازگارترین روش ها در این زمینه آشکار می شود 
کشورها جایگاه ویژه ای یافته است )عالءالدینی و  کاهش فقر و بهبود معیشت در بسیاری از  میان برنامه های 
ح می کنند.  جاللی موسوی، 1389(. برخی محققان، دستیابی به توسعه پایدار را، درگرو توسعه انسانی مطر
به عنوان  زنان  بایستی  لذا  اجتماعی محسوب می شود.  تغییرات  نقطه عطف  انسان  که در مسیر پیشرفت، 
نقششان  با  مادی هم سطح  و  معنوی  از سهم  توسعه  برنامه ریزی های  در  فعال هر جامعه،  نیروی  از  نیمی 
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کسب درآمد و احراز رتبه های اجتماعی، نباید در سطوح بسیار پایینی قرار  برخوردار باشند، همچنین ازنظر 
کشور، موردی قابل توجه و  ع مهم در مورد زنان بی سرپرست و زنان روستایی و عشایری  که این موضو بگیرند 
که سهم زنان روستایی به عنوان نیروی  غیرقابل انکار است. نتایج بررسی های محققان فائو بیانگر این است 
کشاورزی90 درصد و در برخی موارد 20  که در تولید برخی محصوالت  کشاورزی به طور میانگین 40 درصد بوده 
کشاورزی بیشتر از آنی  درصد برآورد شده است )جوانمردی، 2010(. مشارکت زنان روستایی در فعالیت های 
کارهای انجام شده توسط زنان در مزرعه  که بیشتر  که آمارها ارائه می دهند، باید توجه داشته باشیم  است 
و  توانایی  مهارت،  بومی،  دانش  روستایی  زنان  تلقی می شوند، درحالی که  روزمره  کارهای  به عنوان  و خانه 
کند )ساتیاباما،  کمک  که می تواند آن ها را در ایجاد و مدیریت فعالیت های درآمدزا  منابعی را در اختیاردارند 
2010 (. هدف از این تحقیق، بررسی توانمندی های حاصل از راه اندازی صندوق های اعتباری خرد زنان بر 
کارآفرین، تسهیلگر و  کلیدی مؤثر بر بهبود مشارکت زنان ازجمله زنان خالق،  فعالیت زنان روستایی و عوامل 

گرفت. درجه رضایت مندی اعضا از صندوق، انجام 

کاهش فقر و ایجاد اشتغال کشورها در خصوص نقش اعتبارات خرد در  تجارب 
ایجاد  و  فقر  کاهش  بر  خرد  اعتبارات  تأثیرگذاری  ابعاد  بررسی  به  مختلف  کشورهای  در  زیادی  مطالعات     
سه  به طورمعمول  که  می گردد.  اشاره  مطالعات  این  از  برخی  نتایج  به  قسمت  این  در  پرداخته اند.  اشتغال 
کشورها، وجود دارد. در ایران نیز، بخش رسمی  کثر  بخش رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی در نظام اعتباری ا
تحت  حدودی  تا  که  نیمه رسمی  بخش  بانک ها،  و  وابسته  سازمان های  و  شرکت ها  وزارتخانه ها،  شامل 
را  غیررسمی  بخش  و  گیرد  دربرمی  را  کشاورزان  تعاونی های  و  تشکل ها  انواع  دارد،  قرار  نیز  دولت  نظارت 
 وام دهندگان خصوصی )شامل نزول خواران، منسوبین، بازرگانان، پیله وران و...( تشکیل می دهند 

ً
معموال

باید  خرد  تسهیالت  برنامه های  که  می دهد  نشان  ویتنام  در   )2002 )الویر،  بررسی ها   .)1375 نژاد،  )ایران 
را  به تسهیالت  وابستگی  برای  نه  باشد،  فقیر همراه  وام گیرندگان  برای  بیشتر  مالی  استقالل  با هدف گذاری 
بررسی های  نتایج  باشد.  فاقد سرمایه مشکل ساز  افراد  برای  به ویژه  است  این شرایط ممکن  که  کند  بیشتر 
کیفیت خدمات رسانی مالی مؤسسه های تأمین  که میزان عملکرد و  کارشناسان در بنگالدش نشان می دهد 
مالی خرد، هرچند اهداف تأسیس این مؤسسه ها باهم متفاوت است، ولی رویکرد اصلی تأسیس و فعالیت 
کسب  کم درآمد و توانمندسازی آنان برای انجام فعالیت های اقتصادی و  ع مؤسسه ها حمایت از قشر  این نو
پایین جامعه  از طبقات  ایجاد تشکل  بانك روی  گرامین  و  این مؤسسه ها  اصلی  تمرکز  درآمد است.  حداقل 
گروه  راه تشکیل  از  فقط  وام دهی  وثیقه سنتی،  به  و عدم دستیابی  پایین مشتریان  درآمد  دلیل  به  و  است 
سازوکار  بر  متکی  پرداخت ها  می گیرد.  صورت  است  ملزم  اجباری  پس انداز  به  که  مشترك  تعهد  با  تشکل  و 
گروهی  کانادا، عملکرد وام های  کشور  کنند. در  گروهی است تا شعبه ها به بازپرداخت اعتبار خود اطمینان 
گروه انجام گرفته، تحت  گروهی، نظارت در خود  بهتر از وام های انفرادی نتیجه داده است، زیرا در وام های 
کنترل هستند، در بازپرداخت اعتبارات اثر مثبت داشته است )گومز و همکاران، 2003(. تجربه نظام پرداخت 
کشور مالزی نشان می دهد  اعتبار خرد در مناطق روستایی به وسیله مؤسسه ها و سازمان های غیردولتی در 
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گستردگی فقرا در مناطق روستایی،  میزان جمعیت فقیر از 45 درصد به  که طی سال های 95 ـ 1985، به رغم 
گروه بر وام پیشنهادی نحوه  گروه هایی تقسیم شده و هر  کاهش یافته است و افراد فقیر به صورت  15 درصد 
هزینه وام، نظارت بر وام گیرندگان و مسائل خرد و رفاه عمومی اعضا بررسی هایی انجام می دهد. قابل توجه 
کشور جامائیکا  این که وام ها بدون هیچ وثیقه، ضامن و بهره و پیگرد قانونی اعطا می شود. در سال 1985 در 
توسعه  برای  گروهی  به صورت  خوداشتغالی  فعالیت  آغاز  برای  کوچك  وام  اعطای  قالب  در  مشترکی  برنامه 
کار گرفته شده است، اما ارزیابی ها نشان از عدم توفیق این برنامه دارد و عمده علل عدم  واحدهای تولیدی به 
کسب وکار  توفیق این برنامه را می توان به عدم نظارت دقیق بر اعتبارات اعطایی،  عدم توانایی برای اداره 
بازپرداخت وام  افراد و قدرت  توفیق در شناسایی  بود، عدم  بامهارت الزم  انسانی  نیروی  به  نیاز  که  کوچك 
نسبت داده شده است. با تغییر تدریجی نظام مالی ) قالب یارانه ای( پس از )دهه 1990(، یکی از بزرگ ترین 
ح برنامه توسعه یکپارچه روستایی در کشور هند بود که بیش از 45 میلیون  برنامه های فقرزدایی در جهان، طر
گروه های غیررسمی  کشاورزی و روستایی هند پیوندهایی را با  نفر را تحت پوشش قرارداد. بانك مّلی توسعه 
خ های مناسب، جهت  کم درآمد و فقیر به منظور تجهیز سپرده ها و اعطای اعتبارات به آن ها با نر خودیار افراد 
گروه های خودیار رسمی در این  فقرزدایی مناطق روستایی و اعطای اعتبارات ارزان قیمت، اقدام به تشکیل 
مناطق نمود که این امر، نقش مهمی در کاهش هزینه های عملیاتی، درجه پایداری و خودکفایی مؤسسه های 
مالی خرد  داشت. ازجمله علل این امر جذب بیشتر پس اندازها به وسیله این مؤسسه هاست. آنچه از بررسی 
در  خرد  اعتبارات  نقش  به  عمومًا  مطالعات  این  که  است  آن  از  کی  حا برمی آید  گذشته  تجارب  و  مطالعات 
کوتاه مدت این اعتبارات تا  کشاورزان فقیر به منابع مالی پرداخته اند، و اثرات  کاهش فقر و افزایش دسترسی 
گردیده است و نیز بایستی در مورد اثرات بلندمدت آن مطالعات و  حدودی از طریق مطالعات مختلف تائید 

گیرد. تحقیقات بیشتری انجام 

کارآفرینی زنان روستایی صندوق اعتبارات خرد و تأثیر آن در 
باوجود  و  کم درآمد نمی شود  افراد  بانکی به دالیل مختلف نصیب  اعتبارات  کشورهای درحال توسعه،     در 
که منابع مالی غیررسمی نیز نتوانند اعتبارات  خ بهره باعث شده است  قدرت های انحصاری و یا باال بودن نر
کم درآمد جامعه قرار دهند )طالب و نجفی اصل، 1386 (. همچنین جای تأمل است  الزم را در اختیار قشر 
کسب وکار برای زنان جامعه روستایی به سختی فراهم می شود و یا اصاًل تهیه  که تسهیالت الزم برای ایجاد 
این  ولی  می دهند،  تسهیالت  روستایی  زنان  به  که  دارند  وجود  زیادی  اعتباری  منابع  کنون  هم ا نمی شود. 
که بسیاری از زنان روستایی نمی توانند از این  کافی نیستند و همچنین، قوانین آن ها به گونه ای است  منابع 
کنند )جهانشاهی، 1375(. لذا در دهه های اخیر برای تسریع فرآیند سرمایه گذاری  تسهیالت اعتباری استفاده 
و تقویت بنیادهای مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتًا توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از 
کید بر به کارگیری تسهیالت خرد بوده است )ماتیسون، 2003 (. هدف از اعتبارات  طریق ارتقا بهره وری با تأ
خرد معمواًل تسهیالت کم و کوچک، وام هایی است که ازنظر مبلغ کم بوده و بدون اخذ وثیقه از طرف مؤسسه 
کم درآمد پرداخت می گردد. در خصوص میزان مبلغ اعتبارات خرد بحث های مختلفی وجود  مالی به اقشار 
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کمتر از یک میلیون تومان و در برخی موارد به وام های چند میلیون تومان  دارد. در برخی از موارد به اعتبارات 
ع تسهیالت برای دو هدف عمده پرداخت می گردد. در  که این نو گفته می گردد. به نظر می رسد  نیز اعتبار خرد 
که هدف، مبارزه با فقر و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه روستائیان است، مقدار آن اندك  مواردی 
است، در مواردی که کمک برای ایجاد شغل و حرفه و ایجاد فرصت شغلی به صورت گروهی در جوامع روستایی 
کلیۀ اعضای صندوق های اعتباری خرد را در  و  شهری باشد، مبلغ آن افزایش می یابد.  بنابراین نظر به اینکه 
ایران زنان روستایی تشکیل می دهند این مسئله باعث باال رفتن میزان مشارکت آن ها در فعالیت های مالی و 
که این صندوق ها عماًل ا ز جایگاه قابل قبولی در نزد  کی از آن است  گردیده است. درواقع این امر حا غیرمالی 
روستاییان برخوردار شده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه، ساختار صندوق ها به گونه ای طراحی شده است 
که  زنان روستایی را به فعالیت و کسب درآمد عالقه مند نموده و انگیزه آنان را برای پس انداز، آن هم به صورت 
گردیده است. این امر  گروهی تقویت نموده است و درنتیجه باعث افزایش منابع درآمدی خانوار روستایی 
به صورت غیرمستقیم نیز باعث افزایش منابع مالی مردان و سرمایه گذاری بیشتر درزمینۀ مربوط به فعالیت 
که در برخی موارد زنان روستایی، وام های  گردیده است. به این دلیل  کشاورزی می باشد،  که عمدتًا  آن ها 
دریافتی را در اختیار همسران خود جهت خرید نهاده های کشاورزی قرار داده که این امر عماًل به سرمایه گذاری 

گردیده است )فقیری، 2011(. کشاورزی منجر  بیشتر در بخش 

کلیدی مؤثر بر آن مهم ترین اثرات تشکیل صندوق اعتبارات خرد و عوامل 
که اثرات این  عضویت در صندوق در افزایش دانش و مهارت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر است 
صندوق ها بر شرکت کنندگان،  از ابعاد مادی فقر، آسیب پذیری و توانمندسازی زنان ارزیابی شده است )عالءالدینی 
توانمندی های  است.  گردیده  ارائه  شکل)1(  در  تحقیق  این  مفهومی  مدل  که   .)1389 جاللی موسوی،  و 
گاهی از نحوه  فرهنگی)آموزشی( نیز عالوه برافزایش روابط و رفت وآمد بین زنان روستایی، منجر به آشنایی و آ
با  ارتباط آن ها  گردیده و  کسب وکارهای جدید  با  استفاده و به کارگیری توصیه ها و نشریات ترویجی، آشنایی 

کز جهاد کشاورزی می شود.  کارشناسان کشاورزی مدیریت ها و مرا

آثار و نتایج مختلف اعتبارات خرد آن در جوامع روستایی

شکل )1(
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ح اهداف طر
گاهی درزمینٔه آثار اقتصادی و اجتماعی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی از یک سو   افزایش شناخت و آ
ح  صندوق های اعتباری خرد به منظور سیاست گذاری و  کمک به دست اندکاران اجرای طر و از سوی دیگر 
برنامه ریزی اجرایی مناسب برای فراهم آوردن زمینه مشارکت زنان روستایی و برخورداری از مزایای مشارکت 
کلی این تحقیق می باشد. به بیانی دیگر، هدف از  جهت ارتقاء موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان، هدف 
کوچک زنان روستایی و تبدیل  تشکیل صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی، جذب سرمایه و پس انداز 
کم درآمد برای اجرای  آن به منابع بزرگ برای رفع نیاز تسهیالتی و مالی آن ها به ویژه برای افراد  نیازمند و 
این  به  رسیدن  برای  است.  روستایی  زنان  توانمندسازی  و  تولید  اشتغال زایی،  درآمدزا،  مشاغل  و  ح ها  طر
اساس  بر  روستایی  مناطق  سطح  در  آن  تعمیم  و  پس انداز  اعتبار،  برنامه های  بومی  الگوی  طراحی  اهداف 
رهیافت های مشارکتی به منظور تقویت زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهت بهبود 
درآمد و معیشت خانوارها، الزم و ضروری می باشد. بنابراین برای بررسی آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی 
صندوق های اعتبارات خرد در زندگی زنان روستایی عضو بعد از تجهیز پس انداز خانوارهای روستایی در جهت 
تأمین مالی فعالیت های درآمدزا، توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت 
پرداخت  طریق  از  کم درآمد  خانوارهای  درآمد  افزایش  با  پس انداز،  و  اعتبار  گروه های  قالب  در  زنان  جمعی 
آموزشی-ترویجی،  برنامه های  از طریق  ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی آن ها  از  کوچک، بعد  وام های 
ح می سازد. و با افزایش روحیه فعالیت جمعی در قالب  ح  در روستاها را مطر توجه به اهداف روانی و فرعی طر
گروه های هم تراز از زنان و دختران عضو صندوق  موجب اولویت بخشی به مشارکت فعال زنان در نهادهای 
آموزش های  شامل  نوین،  برنامه های  ارائه  و  آنان  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  جهت  در  محلی 
کارآفرینی و درآمد خانوارها می شود) دستورالعمل اجرایی600  مشارکتی و تخصصی به آن ها در جهت افزایش 

صندوق، 1394( و ) شارما و دووا، 2012(.

فرایند ایجاد صندوق خرد زنان و اثرات آن 
امر  فرایند تشکیل صندوق اعتبارات خرد، برای جلب اعتماد و مشارکت زنان برای ورود به جوامع محلی در 
برنامه ریزی و توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان همراه است و این صندوق ها از بعد برنامه ریزی 
توسعه، به غیراز منبع مالی، یک سازه اجتماعی محسوب می شوند. در این صندوق ها با بهره گیری از فرهنگ 
همیاری به هم  نوع که در روستاها وجود دارد و نهادینه کردن فرهنگ پس انداز و به کارگیری آن در فعالیت های 
شود.  فراهم  سرمایه  ایجاد  طریق  از  زنان  اقتصادی  فعالیت های  انجام  برای  مساعدتری  زمینه  اقتصادی، 
ضمانت زنجیره ای در بین زنان روستایی، فرصتی است برای افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل. 
نکته حائز اهمیت آن است که بازپرداخت وام ها در این صندوق ها نزدیک به صد در صد است و این یکی از نکات 
بسیار مؤثر در موفقیت این صندوق ها به شمار می رود و هیچ یک از صندوق ها با مشکل عدم بازپرداخت اقساط 
گرچه به طورمعمول فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان قابل تفکیک  اعضایشان مواجه نیستند. ا
نیست، ولی درگیر شدن در یک فعالیت مستقل اقتصادی، موجب افزایش اعتمادبه نفس در اعضا می شود و 
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که ریسک پذیر باشند و از ورود به فعالیت های جدید نهراسند )دفتر امور زنان  این باور را در آن ها تقویت می کند 
که امکان استفاده از سایر منابع  روستایی، 1393(. این صندوق های اعتبارات خرد در ایران برای زنان نیازمند 
گسترش  که برای راه اندازی یا  را ندارند طراحی شده است، بنابراین وام های پرداختی عمدتًا وام تولیدی است 
فعالیت اقتصادی متناسب با شرایط زندگی آن ها صرف می شود. با توجه به ضعف مالی زنان و ناچیز بودن آورده 
که زنان روستایی با استفاده از این وام، جهت  دولتی، این وام در سال های اولیه تشکیل صندوق اندك است 
که وام های خرد عمومًا  گسترش دادن فعالیت های موجود تا حدودی به اقتصاد خانواده کمک می نمایند. از آنجا
که بازده آن ها سریع و زودهنگام است، زنان تأثیر آن را در بهبود زندگی خود، هرچند  کارهایی می شود  صرف 
اندك، احساس می کنند. به دلیل اندك بودن وام در بعضی از مناطق، آن ها به طور گروهی وام می گیرند تا بتوانند 
کشاورزی، 1393(. بنابراین  به طور مشترك فعالیت نمایند. )دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد 
که، باید شرایط و پتانسیل های منطقه جهت  گام در فرایند تشکیل این صندوق ها انتخاب روستا است  اولین 
انجام فعالیت های کسب وکار و نیز روحیه مشارکت و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مدنظر قرار گیرد. 
که جهت حسن اجرا و افزایش ضریب  ح  سپس اطالع رسانی در روستا و برگزاری جلسات توجیهی و معرفی طر
ح، جلب اعتماد و مشارکت جامعه محلی انتخاب و همراهی تسهیلگر در روستا ضروری می باشد.  موفقیت طر
لذا با ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط طی رأی گیری به صورت مکتوب و مخفی دو نفر تسهیلگر )عضو اصلی با 
باالترین رأی و نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل( انتخاب می گردد. اطالع رسانی به زنان روستا برای عضوگیری 
کثر  صندوق توسط تسهیلگر روستا انجام می شود. بعد از به حدنصاب رسیدن تعداد اعضاء که حداقل آن 30 و حدا
که متشکل از سه نفر  کلیه اعضا، انتخاب اعضای هیئت مدیره  آن 50 نفر می باشد صندوق تشکیل و با حضور 
گیری به صورت مکتوب و مخفی انجام می شود. پرسنل میدانی  به عنوان مدیر، حساب دار، منشی است بارأی 
برنامه اعتبارات خرد زنان را، کارشناسان امور بانوان اداره ترویج و مروجین پهنه با مشارکت زنان روستا در سطح 
که بر فعالیت صندوق ها نظارت دارند. بااین همه مسئول اصلی تشکیل دهنده این  شهرستان تشکیل می دهند 
صندوق ها تسهیلگران روستایی هستند که در همان روستا زندگی می کنند و دوره های آموزشی الزم جهت تشکیل 
صندوق ها را گذرانده اند، به بیان ساده تر اصل تقاضامحوری در این صندوق ها موردتوجه است و افراد داوطلب و 
عالقه مند خود به ایجاد صندوق اقدام می نمایند ) مافی، 2006(.  به طور خالصه مراحل تشکیل صندوق در این 
ح می باشد: انتخاب روستا و اطالع رسانی در روستا و ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط، بررسی  پژوهش به این شر
مکان یابی تأسیس صندوق، مراحل تأسیس صندوق، تأسیس مجموعه اداری و مالی صندوق، آموزش موردنیاز 
به ارکان و  اعضای صندوق، تزریق سرمایه به صندوق، پرداخت وام )مراحل اجرایی و عملیات صندوق وام ده ی 

و تجدید منابع مالی( مراحل نظارت. )دستورالعمل  اجرایی، 1394(.

کار آیی صندوق های اعتبارات خرد زنان استان )آ. ش(   نحوه فعالیت و مقایسه 
از سال های 82-93 و 94-95

وزارت جهــاد  زنــان  امــور  دفتــر  نیــز  ایــران  در  کشــورهای مختلــف،  موفــق  تجــارب  و  فعالیــت  بــه  توجــه  بــا 
کشــاورزی از ســال 1379 تالش هایــی را بــرای ایجــاد صنــدوق اعتبــارات خــرد در مناطــق روســتایی باهــدف 
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کــرده اســت. هــدف  کشــور باشــد، آغــاز  کــه منطبــق بــا شــرایط  طراحــی یــک الگــوی بومــی از اعتبــارات خــرد 
اصلــی ایــن صندوق هــا، توســعه منابــع انســانی و ایجــاد و تقویــت ســرمایه زنــان روســتایی اســت )جوانمــردی، 
کشــور،  2010(. به طوری کــه در طــول مــدت 1382 تــا 1393 بیــش از 722 صنــدوق در اســتان های مختلــف 
بــا بیــش از 21 هــزار نفــر عضــو مشــغول فعالیــت و ارائــه خدمــات مالــی بــه زنــان روســتایی می باشــند )دفتــر امــور 
زنــان روســتایی و عشــایری، 1394(، در اســتان آذربایجان شــرقی، نیــز اولیــن صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان 
گردیــد. بــه دنبــال اجــرای موفقیت آمیــز و اســتقبال زنــان  روســتایی در ســال 1382 در شهرســتان ســراب تشــکیل 
ح، در ســال های بعــدی ایــن امــر قــوت بخشــید و در پایــان ســال 1393 تعــداد صندوق هــا  روســتایی از ایــن طــر
در ســطح اســتان بــه 24 عــدد رســید. مجــددًا در ســال 1394 نیــز در خصــوص تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و بهبــود 
ح تشــکیل 600 صنــدوق اعتبــاری خــرد  کاهــش بیــکاری، طــر ــت اجتماعــی،  کشــور، عدال وضعیــت اقتصــادی 
کــه از ایــن مقــدار، ســهم اســتان  ــد  گردی ح  کشــور از طــرف ایــن دفتــر امــور زنــان مطــر ــان روســتایی در ســطح  زن
کــه در اوایــل ســال 1394،  آذربایجــان شــرقی 35 صنــدوق تعییــن بــود )دفتــر امــور زنــان روســتایی، 1394(، 
ــان روســتایی و  کشــاورزی اســتان باهــدف تمرکززدایــی در امــر حمایــت از زن مدیریــت هماهنگــی ترویــج جهــاد 
عشــایری به ویــژه در روســتاهای حاشــیه دریاچــه ارومیــه، روش هــای همــکاری و حمایــت از صندوق هــای 
کارآفرینــی امیــد اســتان نســبت بــه راه انــدازی 35 صنــدوق  اعتبــارات خــرد زنــان را افزایــش داده و بــا صنــدوق 
اعتبــارات خــرد زنــان روســتایی و عشــایری در شهرســتان های اســکو، تبریــز، عجب شــیر، مراغــه، شبســتر، 
کارآفرینــی  گردیــد صنــدوق  کــه مقــرر  کم بهــره انعقــاد قــرارداد نمــود  کلیبــر و خدآفریــن بــا ارائــه تســهیالت  آذرشــهر، 
کمــک ســرمایه در اختیــار هــر  امیــد اســتان تســهیالتی بــا بهــره چهــار درصــد میــزان 150 میلیــون ریــال به عنــوان 
کــه تعــداد  صنــدوق قــرارداد جــدول)1(. مطالعــه اساســنامه صندوق هــای اعتبــارات خــرد زنــان نشــان می دهــد 
اعضــای هــر صنــدوق از 30 تــا 50 نفــر متفــاوت بــوده و هــر صنــدوق مســتقل از دیگــر صندوق هــا عمــل می کنــد. 
پس انــداز به عنــوان محــور اصلــی فعالیــت مالــی ایــن صندوق هــا محســوب می گــردد و هــر یــک از اعضــا بایــد 
مبلــغ تعیین شــده را هرمــاه در صنــدوق مشــترك، پس انــداز نماینــد )اساســنامه صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان، 
ــا  ــه اعضــاء وام هایــی ب کارآفرینــی امیــد، ب کمــک وام صنــدوق  ع انباشــت ایــن پس اندازهــا و  1394(. از مجمــو
کســب وکار اســت،  بهــره 10-7 درصــد اعطــا می شــود. پرداخــت وام هــا عمدتــًا بــرای فعالیت هــای تولیــدی و 
کــه بــا توجــه بــه  نتایــج بررســی ها و پرســش و پاســخ از اعضــای صندوق هــای قبلــی و جدیــد نشــان می دهــد 
شــکل)2(، فعالیــت و عملکــرد صندوق هــای تــازه تأســیس )1395-1394( نســبت بــه صندوق هــای قبلــی 
ح پهنه بنــدی در روســتاهای اســتان  کــه ایــن موفقیــت، نتیجــه اجــرای طــر )82-93( بیشــتر و چشــمگیر بــوده 
کارشــناس و مروجیــن زن در شهرســتان ها، حضــور مؤثــر و مســتمر آن هــا در  آذربایجــان شــرقی و افزایــش تعــداد 
کارگاه هــای آموزشــی مختلــف بــا  عرصــه پهنــه، حمایــت مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی از طریــق برگــزاری 
کارشناســان،  موضوعــات تســهیلگری، مدیریــت صنــدوق، آشــنایی بــا شــیوه های حسابرســی، بازاریابــی  بــرای 
مروجیــن، ارکان صندوق هــا و نیــز اجــرای برنامه هــای مســتمر مهارتــی و ترویجــی بــرای تمامــی اعضــاء صنــدوق 

ــوده اســت. ــه دوره هــای قبلــی ب توســط ادارات آمــوزش و ترویــج شهرســتان ها نســبت ب
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جدول)1(: مقایسه آمار اطالعات صندوق های خرد زنان تازه تأسیس هر شهرستان )1394-1395(

سال تاسیس93-82سال تأسیس 94-95

810تعداد شهرستان  انتخابی

3624تعداد صندوق خرد

کل) نفر( 1258800تعداد اعضای 

15-15010وام ارائه به هر صندوق)میلیون.ریال(
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بر اساس نتایج، میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان به ترتیب ابتدائی، سیکل و باالتر، دیپلم، فوق دیپلم 
به  باالترین سطح سواد  متغیر است.  تا 50 سال  بین 18  پژوهش  این  در  گروه سنی  ازلحاظ  و  باالتر است  و 
که  گویای این است  که  گروه سنی30 -18، 40 -31 و 50- 41 و درنهایت 51 به باال هست  ترتیب مربوط به 
صندوق های اعتباری خرد قشر جوان و تحصیل کرده را پوشش داده و باعث ایجاد رغبت و انگیزه در آن ها 

گردیده است) شکل های 3 و4(.  کسب وکار  کارآفرینی و  برای فعالیت های 

ضرورت دستیابی به اعتبارات و مهم ترین ضرورت های ایجاد صندوق خرد زنان در مناطق روستایی
   ازنظـر اقتصـادی، بـرای جلوگیـری از کاهـش میـزان تولیـد روسـتائیان و جلوگیـری از مهاجـرت آن هـا بـه شـهرها 
و بـی کاری افـراد در نواحـی روسـتایی، ضـرورت تأمیـن اعتبـارات بـا سـاز کارهـای نوین جهت ایجـاد فرصت های 
شـغلی زودبـازده بـرای نیـروی عظیم روسـتایی همچنین تبدیـل وام های مصرفی به وام های کسـب وکار جهت 
صندوق هایـی،  چنیـن  قالـب  در  انـدک  سـرمایه های  ایـن  تجمـع  می شـود.  نمایـان  وام گیرنـدگان  فقـر  کاهـش 
باعـث پرداخـت وام بـدون وثیقـه و منجـر بـه پدیـد آوردن نظام خودکنترلی با حضور اعضاء در روسـتا و توسـعه و 
کارا بـرای  کارآفرینـی و به کارگیـری نظام هـای مالـی  افزایـش سـرمایه صنـدوق، اشـتغال زایی و ایجـاد زمینه هـای 
کـد و انـدك در جامعه می گردد. در مناطق روسـتایی، طراحی سیسـتم نوینی  بـه جریـان انداختـن سـرمایه های را
کـه حامـی اقشـار کم درآمـد باشـد بـه لحـاظ مفهومـی و بـه لحـاظ عملـی، پیچیـده اسـت. افـراد کم درآمـد به ویـژه 
زنـان روسـتایی نمی تواننـد ماننـد رقبـای خـود از نظـام بانکـی تسـهیالت بگیرنـد، زیـرا دارایـی آن هـا فاقـد ثبـت 
کم درآمـد  گذاشـتن ندارنـد. افـراد فاقـد سـرمایه و  رسـمی اسـت یـا آن کـه اساسـًا دارایـی قابل توجهـی بـرای وثیقـه 
نمی تواننـد محصـوالت خـود را بـه بازارهـای دور یـا بازارهایـی عرضـه کنند که کاالهای آن ها را به قیمت مناسـب 
کننـد. تولیدکننـدگان فقیـر در برابـر تأمین کننـدگان مـواد واسـطه ای قـدرت چانه زنی ندارنـد و به علت  خریـداری 
ضعـف سـرمایه و نقدینگـی، نمی تواننـد مهـارت فنـی نیـروی انسـانی خـود را ارتقـاء بخشـند و آن هـا را متناسـب 
بـا تحـوالت فنـاوری آمـوزش دهنـد. همچنیـن، نبـود تشـکل ها و نهادهـای تعاونـی درزمینـٔه اخـذ و ارائـه وام و 
سـایر منابـع اعتبـاری، ارائـه نکـردن خدمـات آموزشـی به روسـتائیان درزمینٔه نحوه اسـتفاده از سـرمایه و اعتبار، 
بی توجهـی بـه تأمیـن اعتبـارات خـرد و سـرمایه های انـدك روسـتایی، نبـود مؤسسـات مختلـف مالـی درزمینـٔه 
تأمیـن اعتبـار و سـرمایه در نواحـی روسـتایی، دسترسـی نداشـتن زنـان روسـتایی بـه منابـع مالـی و اعتبـاری- 
روسـتائیان،  بـرای  ضامـن  و  وثیقـه  تأمیـن  مشـکل  روسـتایی،  نواحـی  در  اعتبـار  اخـذ  سـازوکارهای  پیچیدگـی 
عـدم مشـارکت بانک هـا در تأمیـن اعتبـار پروژه هـای روسـتایی و انعطاف ناپذیـری نظام هـای بانکـی در نحـوه 
تخصیـص و توزیـع اعتبـارات روسـتایی اسـت. در چنیـن وضعیتـی، برای نجات قشـر کم درآمد روسـتایی کشـور، 

ضرورت هـای ایجـاد صنـدوق خـرد زنـان در روسـتاها را می طلبـد. 

بحث و نتایج و دستاوردها 
    ایجــاد فرآینــد یادگیــری در حیــن عمــل و ارزشــیابی مشــارکتی فعالیت هــا به منظــور بهبــود و تصحیــح برنامه هــا 
کارشناســان  در میــان نیروهــای ســتادی )دفتــر امــور زنــان(، نیروهــای میدانــی )اســتان ها و شهرســتان ها(، 
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پهنــه و اعضــای صندوق هــای خــرد زنــان به عنــوان نمونــه ای از چگونگــی اجــرای پروژه هــای توســعه  روســتایی 
ح  کشــور من جملــه روســتاهای حاشــیه دریاچــه ارومیــه بــا محوریــت جامعــه  محلــی می توانــد مطــر در ســطح 
کمتــر از یــک ســال در شهرســتان های اســتان، اســتقبال  کوتــاه  ح در مــدت   باشــد. پــس از اجــرای موفــق ایــن طــر
ح بــا توجــه بــه جــدول)1( عــالوه بــر 35 صنــدوق، صنــدوق دیگــری  کثــر شهرســتان ها از ایــن طــر و ترغیــب ا
ع صندوق هــای تــازه تأســیس در ســطح اســتان  گردیــد و مجمــو بــا اعتبــارات دفتــر امــور بانــوان، راه انــدازی 
کــه در حــال حاضــر تعــداد آن هــا روزبــه روز در حــال افزایــش اســت. ایــن صندوق هــا 1258  بــه 36 مــورد رســید 
کنــون  عضــو را تحــت برنامه هــای آموزشــی و اعتبــاری خــود قــرار داده اســت، و اعضــای برخــی صندوق هــا تا
کثــر مقــدار وام در ایــن صندوق هــا 10 میلیــون ریــال اســت و حــدود 30  یک بــار وام دریافــت نموده انــد، حدا
خ بازپرداخــت وام هــا در صندوق هــا  درصــد از ســرمایه صندوق هــا از پس انــداز اعضــاء تشکیل شــده اســت. نــر
گرچــه در  گــزارش نشــده اســت.  کنــون مــوارد عــدم بازپرداخــت از صندوق هــا  نزدیــك بــه صــد درصــد اســت و تا
برخــی شهرســتان ها تأخیــر در بازپرداخــت وجــود دارد.  مطالعــات ) بریمانــی و همــکاران، 1391( نشــان داده 
گروه هــای مســتقل، تفــاوت معنــی داری بیــن زنــان صنــدوق خــرد و اعضــای   t ــا اســتفاده از آزمــون کــه ب اســت 
کــه میانگیــن توانمنــدی اقتصــاد زنــان عضــو، 3/55 و زنــان غیــر عضــو برابــر بــا 02/15  غیــر عضــو  وجــود دارد 
و میانگیــن اعتمادبه نفــس زنــان عضــو، 25/4 و ایــن میانگیــن اعتمادبه نفــس بــرای زنــان  غیــر عضــو 23 
کــه80 درصــد از وام گیرنــدگان  کشــور نشــان می دهــد،  می باشــد. بررســی های محققــان در اســتان های دیگــر 
ع وامــی دسترســی نداشــته اند و وام هــای اعطایــی ســبب افزایــش درآمــد  ایــن صندوق هــا، درگذشــته بــه هیــچ نــو
ــه اعضایــی  ک ــز نشــان می دهــد  ــج ایــن تحقیــق نی ــروه از اعضــاء شــده اســت. نتای گ ــزان دارایی هــای ایــن  و می
کنــون از بانک هــای دولتــی و ســایر بانک هــا  کــه تا کــرده بودنــد اظهــار  کردنــد  کــه در پرســش و پاســخ شــرکت 
کنــون داخــل بانک هــای دولتــی  هیــچ وامــی دریافــت نکرده انــد و نیــز بــا توجــه بــه عــرف و فرهنــگ منطقــه، تا
گرفتــه از طریــق تهیــه فرم هــای پرســش و پاســخ  از اعضــای صندوق هــای  را ندیده انــد، مطالعــات صــورت 
ــش از  ــه بی ک ــد  ــان می ده ــتان استان،نش ــت شهرس ــای هش ــن صندوق ه ــی از بی ــاب تصادف ــا انتخ ــان ب ــرد زن خ
گروهــی  90 درصــد زنــان روســتایی عضــو ایــن صندوق هــا قبــل از عضویــت در هیــچ دوره مهارتــی، فعالیــت 
کــه فعالیــت زنــان روســتایی در قالــب عضویــت در صندوق هــای  مشــارکت نداشــته اند و نیــز نشــان می دهــد 
خــرد زنــان توانســته اســت بــر روحیــه و توانمندی هــای آنــان تأثیــر بگــذارد. به کارگیــری وام هــای دریافتــی از 
کشــاورزی، موجــب افزایــش توانمندی هــای  کوچــک خودشــان به ویــژه  کســب وکارهای  صنــدوق خــرد زنــان در 
اقتصــادی زنــان روســتایی شــده اســت. چنانچــه از نتایــج پرســش و پاســخ برمی آیــد شــاخص های توانمنــدی 
کنــار ایــن توانایی هــا، توانمندی هــای اجتماعــی  اقتصــادی بیشــترین ســهم را نشــان می دهنــد. به عــالوه در 
زنــان روســتایی نیــز تحــت تأثیــر بــوده اســت و آنــان توانســته اند در خانــه و جامعــه محلــی بیشــتر از قبــل تأثیرگــذار 
باشــند. خودبــاوری، افزایــش قــدرت تصمیم گیــری، تغییــر در نگــرش منفــی مــردم محلــی و حتــی خانــواده بــه 
کوچــک تولیــدی  کارگاه هــای  گروهــی بــا راه انــدازی  توانایی هــای زنــان، ترغیــب بــه فعالیت هــای تیمــی و 

کــه نشــان دهنده افزایــش توانمندی هــای زنــان روســتایی عضــو می باشــد. ازجملــه شــاخص هایی اســت 
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پیشنهادات
ح در بنگالدش و برخی دیگر از       با توجه به اهمیت یافتن مبارزه با فقر در سطح جهانی و موفقیت این طر
ع اعتبارات خرد و نقش آن در افزایش تولیدات  کشور های درحال توسعه، موضو نهادهای تأمین مالی خرد در 
کشور ما بررسی های میدانی نشان می دهد  کاهش فقر روستایی برجسته تر شده است. در  کشاورزی و  بخش 
کسب وکارهای جدید  کمتر به آموزش اعضاء خود پرداخته اند و آشنا نمودن آن ها با  که صندوق  های قبلی، 
موفق عمل نکرده اند. به دالیل مختلفی در دوره  قبلی، صندوق اعتبارات خرد در قالب یك برنامه مسنجم و 
که در عصر حاضر در چنین وضعیتی تهیه چارچوبی مناسب برای توسعه اعتبارات خرد  منظم اجرانشده است 
با  این چارچوب همراه  که  ارومیه ضرورت دارد  کم درآمد مناطق روستاها به ویژه حاشیه دریاچه  افراد  برای 
اهداف و سیاست های راهبردی و بسته های حمایتی برای فقیران در قالب تأمین مالی خرد باشد )حسن زاده 
کارآفرینی به طور  که یکی از راه های پیشرفت، توجه به  ، 1384(. بسیاری از پژوهشگران ایرانی عقیده دارند 
کارآفرینی در روستاها به طور خاص می باشد، لذا مناطق روستایی با توجه به نیروی انسانی و  عام و توسعه 
کارآفرین در روستاها باشد ) نقل از خداوردی  منابع در دسترس می تواند به عنوان مهم ترین مرجع تولید افراد 
نهادهای مالی  و  بانکی  با همکاری نظام  که دولت  این است  به  نیاز  این صورت  (. در  بریمانی، 2010  و  لو 
اجرا  بیشتری  گروهی، نقش  کوچك به صورت  اشتغال زایی  پروژه های عملیاتی  و  ح ها  اجرای طر مرتبط، در 
کم درآمد روستایی  کسب وکارهای مرتبط با فعالیت های خانوارهای  کند و پدید آوردن اشتغال و فراهم سازی 
گسترش عدالت اجتماعی اثرگذار خواهد بود )حسن زاده ، 1384(. در این راستا  کاهش فقر و  در دستیابی به 
ح تجمیع صندوق های اعتبارات خرد و تشکیل صندوق مادر تخصصی اعتبارات خرد زنان در  پیشنهاد طر
ارائه  کشاورزی  توسعه  در  سرمایه گذاری  از  حمایت  صندوق  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  شهرستان  سطح 
ایجاد  و  کشاورزی  در  سرمایه گذاری  توسعه  از  حمایت  صندوق های  تشکیل  قانون  به  توجه  با  می گردد. 
قانونی  به صورت  شهرستان،  در  را  صندوق  این  می توان  منطقه ای  ملی،  سطح  در  غیردولتی  صندوق های 
کلیه صندوق های اعتبارات خرد زنان به وجود آورد. تشکیل چنین صندوقی می تواند  و با مشارکت اعضای 
منابع  به  آن ها  دسترسی  امکان  خرد،  اعتبارات  صندوق های  برای  دولتی  مالی  منابع  کردن  فراهم  ضمن 
از زنان روستایی به صورت قانونی و رسمی  بانکی را نیز فراهم نماید. برای تشکیل یک صندوق شهرستان 
در شهرستان بایستی نسبت به تقویت سرمایه صندوق های خرد و درنتیجه دستیابی اعضای آن ها به منابع 
گسترش فعالیت آنان در جهت ایجاد اشتغال پایدار، پشتیبانی از مشاغل اعضای صندوق ها در  مالی بیشتر و 
کندگی  حوزه بازاریابی، تشکیل شبکه فعالیت های زنان روستایی از طریق تجمیع صندوق ها و جلوگیری از پرا
و تفرق آن ها. فراهم نمودن زمینه تبادل تجربه و تعامل بین اعضای صندوق های اعتبارات خرد، تأمین 49 
درصد منابع مالی سهم دولت در تشکیل سرمایه صندوق شهرستان، توانائی تشکیل صندوق های خرد جدید 
در روستاهای مستعد و حائز شرایط شهرستان، نظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق های اعتبارات خرد توسط 
کارکنان ترویج بر فعالیت صندوق ها و زمینه سازی برای تحقق  کاهش نقش  صندوق شهرستان و درنتیجه 
که  اصل44 قانون اساسی اقدام نمود. هم چنین، برنامه ها فقط زمانی به توانمندسازی زنان منجر می شوند 
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برنامه ها  موارد،  برخی  در  البته  باشند.  کنترل داشته  وام  بر نحوه مصرف  زنان، خود  اعضای صندوق خرد 
موجب آسیب پذیری بیشتر خانوارها شده اند )عالءالدینی و همکاران، 1389(. بررسی های )الویر، 2002( نیز 
نشان می دهد که برنامه های تسهیالت خرد بهتر است با هدف گذاری استقالل مالی بیشتر، برای وام گیرندگان 
که این شرایط ممکن است به ویژه برای افراد  کند  فقیر همراه باشد، نه برای وابستگی به تسهیالت را بیشتر 
کشاورزی استان ها  ح در حیطه نظارتی سازمان جهاد  فاقد سرمایه مشکل ساز باشد. با توجه به این که این طر
صندوق ها  اعضا  برای  سازمان  این  طرف  از  روستایی  زنان  ویژه  ترویجی  آموزش های  است  الزم  می باشد، 
گاهی و مهارت آن ها  آ افزایش  با هماهنگی سازمان فنی حرفه ای برای  برگزار شود. این آموزش ها می تواند 
ح نویسی، ثبت دفاتر مالی، محاسبه  کسب وکار و انجام فعالیت های مالی برحسب طر در اجرای فعالیت های 
خ بهره، نحوه پرداخت وام و غیره بر اساس اصول علمی و بانکی، ایجاد انگیزه در اعضای صندوق های  نر
تضمین  امکان  کردن  فراهم  با  خرد  صندوق  سرمایه  افزایش  درنتیجه  و  پس انداز  مبلغ  افزایش  جهت  خرد 
این  در  گیرد.  انجام  بانکی  منابع  از  استفاده  جهت  بانک ها  نظیر  مالی  رسمی  منابع  نزد  خرد  صندوق های 
ع و  بازاریابی، مشاغل خانگی و برگزاری بازدیدهای متنو کارآفرینی،  کوچک درآمدزا،  راستا، معرفی مشاغل 
دیگر موارد برنامه ریزی شود. آموزش دوره ای اعضاء هیأت مدیره این صندوق ها در راستای فنون حسابداری 
و ثبت اطالعات و مشخصات مربوط به اعضا، وام ها و پس اندازهای آنان، می تواند موجب تسلط و مهارت 
بیشتر آن ها در اداره امور صندوق ها شود. تخصیص اعتبارات اشتغال زایی به این صندوق ها می تواند یکی 
ح های  گروهی و اولویت به طر کارهای  از راه های تجهیز منابع برای آن ها باشد. ترغیب و تشویق اعضا به 
که می تواند توانمندی های اجتماعی  کم بهره یکی از روش هایی است  گروهی در اعطای تسهیالت  اشتغالی 
که نظارت هیأت مدیره بر فعالیت اعضا و نحوه مصرف وام، نمی تواند ضمانت  زنان را ارتقاء بخشد. از آنجا
مناسبی برای بازپرداخت ها باشد، اجرای نظارت گروهی در صندوق ها راه کار مناسبی برای مدیریت بهتر منابع 
بازگشت  آمده در  در آن هاست. اجرای ضمانت زنجیره ای در اعطای تسهیالت می تواند مشکالت به وجود 
کشاورزی در  کند. حضور بیشتر مروجان ترویجی پهنه از طرف سازمان جهاد  سرمایه به صندوق ها را برطرف 
این صندوق ها می تواند در انعکاس مشکالت آن ها به نهادهای مربوطه و همچنین ارائه راهکارهای جدید 
به آنان مؤثر باشد. با توجه به مطالب فوق، رویکردهای توانمندسازی بر ارتقای آزادی دامنه انتخاب و عمل 
کید می کند. توانمندسازی اقشار فقیر در نفس خود، هدف نهایی است و برای اثربخشی توسعه بسیار  فقرا تأ
که اقشار  حیاتی است. این رویکرد یك راهبرد مجزا و منفعل نیست، بلکه روش ایفای نقش در توسعه است 

کاهش فقر را عهده دار شوند )نورائی و سعدی، 1393(. فقیر را مجاب می کند تا خودشان وظیفه 
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ح پهنه بندی در تأمین امنیت غذایی    نقش طر
و تقویت بنیان اقتصاد مقاومتی

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
عبداله بابائی1*، محمد نیک نفس2، صفر فرضی3

کشاورزی شهرستان اهر ک مدیریت جهاد  کارشناس آب و خا  -1

کشاورزی شهرستان اهر 2-  رئیس اداره امور فنی و زیربنائی مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان اهر کارشناس صنایع تبدیلی مدیریت جهاد   -3

چکیده
افراد،  گرسنگی در سطح جهان، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه  افزایش  امروزه چالش هایی چون 
ع امنیت غذایی به یکی از مهم ترین مسائل  نابودی محیط زیست و منابع طبیعی باعث شده است تا موضو
معظم  مقام  توسط  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ابالغ  از  پس  و  اساس  این  بر  شود.  تبدیل  بشری  جوامع 
ح شده  از بحث های بنیانی )بند 7( در این سیاست ها مطر که تأمین امنیت غذایی به عنوان یکی  رهبری 
کشاورزی با رونمایی و آغاز پایلوت نظام نوین ترویج در برخی استان ها به سمت اجرایی  است، وزارت جهاد 
کلی در این بخش، سیاست هایی  ع، برای بهبود شرایط  سازی این سیاست ها خیز برداشته است. در مجمو
استراتژیک،  محصوالت  کاشت  در  ویژه  اهتمام  مقاومتی،  اقتصاد  مفاهیم  از  بومی  سازی  شاخص  همچون 
و  بهره وری  افزایش  طیور،  و  دام  نژاد  اصالح  تحقیقات  در  سرمایه گذاری  دامی،  نهاده های  تولید  از  حمایت 

کاهش وابستگی به مواد اولیه توصیه می شود.

کلیدی: اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذائی، ترویج، اقدام  و  عمل کلمات 

مقدمه و هدف
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه 1392، تمامی  با توجه به ابالغ سیاست های 
این  اهداف  راستای تحقق  در  را  اقتصادی  تا بخش های مختلف  آن شدند  بر  کشور  برنامه  ریزان  و  مسئوالن 
جهادی،  رویکردی  با  سیاست ها  این  که  ازآن روست  ابالغیه  این  به  اهتمام  کنند.علت  بسیج  سیاست ها 
شاخص های  بهبود  و  پویا  رشد  تأمین  باهدف  و  برون گرا  و  پیشرو  درون زا،  مولد،  ساز،  فرصت  انعطاف پذیر، 
با  این اساس،  بر  گردیده است.  اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله تدوین  مقاومت 
تحقق این اهداف، اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از 
نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در 
کشور و همچنین تشدید  کم بر اقتصاد  کند.در چند سال اخیر رکود تورمی حا تحقق حماسه  ی اقتصادی فراهم 
تحریم ها، مسئوالن و برخی چهره های علمی را بر آن داشت تا خروج از وضعیت موجود و همچنین بهبود آن 
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کلی اقتصاد مقاومتی در تمام بخش ها بدانند. بر اساس این، یکی  را، تنها درگرو اجرایی شدن سیاست های 
به جهت  این بخش  کشاورزی است.  گرفته، بخش  قرار  توجه دولت ها  که همواره مورد  این بخش هایی  از 
رشد روزافزون جمعیت و مسئله امنیت غذایی، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.ازاین رو، در بند 7 
کلی اقتصاد مقاومتی، این اهمیت به صورت« تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی  سیاست های 
کاال(« و در بند 6 به صورت »افزایش تولید داخلی نهاده ها و  کیفی تولید )مواد اولیه و  کمی و  کید برافزایش  با تأ
کاالهای اساسی )به ویژه در اقالم وارداتی( و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع 
در مبادی تأمین کاالهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص« ذکر شده است.بخش 
کشاورزی در ایران، باثبات ترین بخش اقتصادی بوده و کمترین اثرپذیری را از شوک های برون زا داشته است. بر 
اساس این موضوع، می توان جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی که هدف اصلی آن امنیت غذایی است 
کثر استفاده از  کشاورزی به معنای تالش برای حدا بسیار باارزش دانست. ازاین رو، اقتصاد مقاومتی در حوزه ی 
امکانات موجود برای تولید محصوالت راهبردی جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره وری 

تا حد امکان و تأمین نهاده های الزم به شکل کامل و درزمانی مناسب است.

تئوری و پیشینه
کمترین آسیب پذیری را  کشاورزی باثبات ترین بخش اقتصادی ایران بوده و  که بیان شد، بخش  همان طور 
کاهش آسیب پذیری  کشاورزی در  از شوک های برون زا دارد. به همین منظور شناسایی قابلیت های بخش 

اقتصاد ملی و ایجاد امنیت اقتصادی ضروری به نظر می  رسد.

به طورکلی می توان قابلیت هایی همچون:

کشاورزی در اشتغال زایی Ø قابلیت بخش 
کشاورزی Ø باال بودن جذب سرمایه در بخش 

کنترل مهاجرت  Ø
Ø مزیت نسبی جهانی

کشاورزی در صنایع تبدیلی و جانبی را برشمرد. Ø قابلیت بخش 
ــادی  ــی و اقتص ــکالت اجتماع ــع از مش ــه مان ک ــغلی  ــی و ش ــت غذای ــاد امنی ــر ایج ــالوه ب ــده ع ــای ذکرش قابلیت ه
افــراد جامعــه شــده، می توانــد به عنــوان بخشــی بــرای ایجــاد ارزآوری و موتــور حرکــت بخش هــای دیگــر از 
ــت  گذش ــاورزی و با کش ــش  ــت بخ ــه اهمی ــه ب ــا توج گیرد.ب ــرار  ــتفاده ق ــی مورداس ــی و جانب ــع تبدیل ــق صنای طری
کلــی اقتصــاد مقاومتــی، آنچــه پس ازایــن مــدت بیشــتر مــورد توجــه  نزدیــک بــه دو ســال از ابــالغ سیاســت های 
واقــع شــده اســت میــزان تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در ایــن بخــش می باشــد. از ایــن جهــت، در ایــن 
کشــاورزی در تحقــق اهــداف اقتصــاد  گــزارش ســعی می شــود بــه ســؤاالتی از قبیــل اینکــه، جایــگاه بالقــوه بخــش 
کشــاورزی بــرای تحقــق ایــن اهــداف مناســب اســت؟ وضعیــت  ــا وضعیــت بخــش  مقاومتــی چگونــه اســت؟ آی
کاالهــای اساســی بــرای نشــان دادن میــزان امنیــت غذایــی، چگونــه اســت؟ راهکارهــای  شــاخص خودکفایــی در 

ــا نظــام نویــن ترویــج؟ پاســخ داده شــود. کشــاورزی و ارتبــاط آن ب تقویــت امنیــت غذائــی توســط مروجیــن 
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مواد و روش ها
پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است که مبتنی بر تجمیع تجارب نگارندگان و یافته های علمی بوده که با تلفیق 
کادمیک و برداشت های میدانی در طول سالیان، عوامل مؤثر بر تأمین امنیت غذائی و ارتباط آن با  مفاهیم آ
ح وظایف مروجین کشاورزی و نظام نوین ترویج را که منجر به تقویت بنیان اقتصاد مقاومتی می گردد، مورد  شر
مطالعه قرار داده است.از دیگر سو، با بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل پیش گفته، عملکرد واقعی تئوری های 

مختلف را در پایین ترین سطح استخراج و مزایا و معایب احتمالی آن ها را مورد مداقه قرار داده است.

نتایج و بحث
کلی  در چند سال اخیر بسیاری از بخش های اقتصادی مورد تحریم واقع شده است. از این رو، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در راستای مقابله با اثرات ناشی از این تحریم ها و همچنین مقاومت پذیری این بخش در تمامی 
کشاورزی به جهت تأمین امنیت  زمان ها، از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است. با توجه به اینکه بخش 
کشور  غذایی، اهمیت بسزایی در بین سایر بخش های اقتصادی دارد، لذا رصد درجه وابستگی و آسیب پذیری 
کشور در هر  در این حوزه امری ضروری به نظر می رسد. پایش مستمر این رصد، عالوه برنشان دادن وضعیت 
برهه  ی زمانی، می تواند در شرایط عادی و همچنین شرایط بحرانی همچون تحریم؛ برنامه ریزی مناسبی را در 
اختیار مسئولین امر قرار دهد.در این بخش، برخی از شاخص های مقاومت پذیری کشور در بخش کشاورزی مورد 
ح و سپس  کشاورزی مطر ارزیابی قرار می گیرد. به همین جهت، ابتدا دو شاخص مهم مقاومت پذیری در حوزه 
که تغییرات این شاخص ها  کاالی استراتژیک در این حوزه، مورد بررسی قرار می گیرد. البته قابل ذکر است  چند 
کاالهای اساسی  کشور در خصوص این  گویای نوسانات در استحکام و درجه مقاومت پذیری  در طول زمان، 

می باشد. در ذیل چند شاخص مقاومت پذیری در بخش کشاورزی معرفی می شود.

شاخص خودکفائی
این شاخص  را نشان می دهد و هرچقدر میزان  کاالها  تأمین  کشور در  شاخص خودکفایی، میزان وابستگی 
اقتصاد  کلی  سیاست های  مطلوب  که  است  موردنظر  کاالی  در  وابستگی  کاهش  معنای  به  یابد،  کاهش 
کاالهای اساسی از شاخص ضریب خودکفایی  مقاومتی می باشد. معمواًل به منظور سنجش میزان وابستگی در 
ع تولید داخل به کل مصرف در هر دوره زمانی را نشان می دهد. استفاده می شود که طبق تعریف، نسبت مجمو

ج شاخص وابستگی مصرف به خار
که هرچقدر میزان این شاخص  کاال به واردات است  این شاخص نشان دهنده میزان وابستگی مصرف داخلی 
در خصوص کاالیی بیشتر شود، در آن صورت مصرف کشور در خصوص این کاال، وابستگی بیشتری به واردات 
کاال، جریان مصرف آن را با چالش جدی تری  کرده است و لذا هرگونه نوسان در تأمین خارجی این  آن پیدا 
کشور نسبت به  مواجه می سازد؛ بر این اساس، با افزایش میزان این شاخص درجه مقاومت پذیری اقتصاد 
کل مصرف در  کاالی مورد نظر بر  کل واردات  کاهش می یابد. جهت محاسبه این شاخص،  کاالی مفروض 

کشور تقسیم می شود. داخل 
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کشاورزی میزان تحقق اهداف بخش 
کشاورزی را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از اولویت خاصی برخوردار می کند، نقش  آنچه جایگاه بخش 
کیفیت  بهبود  و  افزایش  با  کشاورزی  به عبارت دیگر، بخش  افراد جامعه است؛  امنیت غذایی  تأمین  در  آن 
که این امر، خود در راستای تحقق یکی از  تولیدات مواد غذایی، در تحقق امنیت غذایی نقش اساسی دارد 
کلی اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین در تحقق آن، تمامی  کشاورزی در سیاست های  بندهای مربوط به بخش 
بخش ها و نهادهای کشور که به نحوی با مفهوم امنیت غذایی مرتبط هستند، سهیم می باشند. بر این اساس، 
کشاورزی  کاالی استراتژیک بخش  در این بخش سعی می شود تا میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در چند 
کلی اقتصاد مقاومتی در  گردد.با توجه به اینکه سیاست های  با توجه به شاخص های معرفی شده، محاسبه 
ابتدای سال 2014 میالدی ابالغ شده است، لذا بررسی سال 2014 و 2015 عملکرد مسئولین را در راستای تحقق 
کشورمان برخی  که در  از آنجا  یا عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش به خوبی نشان می دهد. 
از آمارها تقریبًا با دو سال فاصله ارائه می شود، برای این منظور از آمارهای فائو برای محاسبه این شاخص ها 
استفاده شده است. البته در برخی از موارد، آمارهایی از سال 2014 و 2015 در سایت سازمان فائو و همچنین 
همین آمارها برای سال های 1393 و 1394 در داخل کشور موجود نیست. از این رو، برای محصوالت و مواد اولیه 
فاقد اطالعات جدید تنها به محاسبه و مشخص کردن جایگاه این شاخص ها پرداخته می شود تا مسئوالن از آن 
جهت برنامه ریزی برای تحقق اهداف مدنظر در بخش کشاورزی و کاهش وابستگی این بخش استفاده نمایند.

شاخص خودکفایی
میزان خودکفایی و یا سهم منابع داخلی در تأمین نیازهای غذایی مصرفی، یکی از شاخص های مهم سنجش 
ع اقلیمی، مزیت ها و قابلیت های بهره برداری از منابع، تنها  کشور است. به دلیل تنو کمی عرضه  ی غذا در هر 
که تقریبًا در تأمین تمامی نیازهای مصرفی مواد غذایی  کشورهای جهان را می توان یافت  تعداد محدودی از 
کرده باشند. بااین حال، سعی  کاماًل منطبق  خودکفا بوده و یا عادت های غذایی را با امکانات تولیدی داخل، 
کشورها بر این است که تأمین مواد غذایی مهم در حد شکنندگی قرار نگیرد و سهم قابل قبولی از آن، با تکیه بر 
محصوالت  مهم ترین  از  مورد  چند  برای  خودکفایی  شاخص  منظور،  این  برای  شود.  حفظ  داخلی  تولیدات 
این  در  ابتدا وضعیت محصوالت دامی  این منظور،  برای  استفاده می شود.  کشاورزی  استراتژیک در بخش 

شاخص از سال 2010 تا 2015 در نمودار شماره 1 موردبررسی قرار می گیرد.

نمودار 1: شاخص خودکفایی محصوالت دامی )درصد(
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گذشته، به  که در 3 سال  غ است  گوشت مر که در بین محصوالت دامی، تنها  نمودار شماره 1 نشان می دهد 
خودکفایی 100 درصد رسیده است و حتی بیش از نیاز داخل نیز تولید می شود. در محصوالت دیگر، هیچ گاه 
کند. البته  کشور نتوانسته است طی این سال ها، 100 درصد نیاز داخلی خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین 
کرده است به طوری که این  گوشت گوسفند نیز در 6 سال گذشته، همواره خودکفایی باالی 97 درصد را تجربه 

گذشته، به بیش از 99 درصد رسیده است. مقدار در 2 سال 

اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس  دامی  محصوالت  وضعیت  که  دارد  آن  از  حکایت  آمارها  ع،  درمجمو
مقاومتی بهبود یافته است.

گندم و غالت نسبت به سال 2010 با  برخالف محصوالت دامی، خودکفایی در محصوالتی مانند جو، ذرت، 
گذشته  که در 6 سال  کمترین درصد خودکفایی نیز مربوط به محصول ذرت است  کاهش روبرو شده است. 
بیشترین درصد خودکفایی آن به، 28.9 درصد بوده است. این محصول به دلیل اهمیت باال و نیاز شدید 
کشور به این محصول در 8 ماهه اول سال 1394 رتبه اول واردات را به خود اختصاص داده و ارزش واردات 

آن به میزان 928 میلیون دالر بوده است.

نمودار 2: شاخص خودکفایی در محصوالت زراعی )درصد(

که قباًل ذکر شد در برخی از موارد، آمار و اطالعات دقیق جهت محاسبه برخی از شاخص ها به صورت  همان طور 
گاهی مسئولین از وضعیت این شاخص ها  کامل و به روز موجود نمی باشد. لذا هدف از ارائه این موارد تنها برای آ
و تالش برای بهبودی آن ها در صورت پایین بودن ضریب خودکفایی در برخی از محصوالت است. یکی از این 
که با توجه به نوسانات، درمجموع از وضعیت مناسبی برخوردار است. به طوری که  موارد بخش شیالت است 
گذشته بین 94 تا 102 درصد در نوسان است. با توجه به وجود مزیت های  ضریب خودکفایی آن در 12 سال 

فراوان در حوضه پرورش آبزیان دریایی؛ جایگاه بسیار مناسب تری برای این زیر بخش می توان در نظر گرفت.
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نمودار 3: شاخص خودکفایی انواع ماهی )درصد(

گذشته میزان خودکفایی )به غیراز سال 1382  که در نمودار شماره 3 مشاهده می شود در 12 سال  همان طور 
و 1389( همواره باالی 99 درصد بوده است. البته باوجود مزیت های فراوان در این بخش، انتظار می رود 
این  از  ارزآوری  فکر  به  داخل،  نیاز  تأمین  بر  عالوه  که  باشد  به گونه ای  بخش  این  در  مسئولین  تالش های 
ع، در محصوالت دامی و شیالت کشور به خودکفایی مناسبی دست یافته است و انتظار  بخش باشند. درمجمو
می رود برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به خودکفایی در زیر بخش زراعی صورت پذیرد. اهمیت رسیدن 
که رهبر معظم انقالب بارها و بارها بر خودکفایی در محصوالت اساسی  به خودکفایی در این امر تا حدی است 
کشاورزی در چارچوب سیاست های  البته در همین چارچوب وزارت جهاد  کرده اند.  کید  کشاورزی تأ بخش 
و  پنبه، چغندرقند، ذرت  گندم، حبوبات،  برنج، جو،  ح خودکفایی در هشت محصول  مقاومتی طر اقتصاد 

کرده است. دانه های روغنی را آغاز 

ج شاخص وابستگی مصرف به خار
صادرات  و  کاالها  تولید  به  اقدام  نسبی،  مزیت های  به  توجه  با  کشوری  هر  بین الملل،  تجارت  ادبیات  در 
گون  گونا کرده و به دالیل  کاالها حالت استراتژیک پیدا آن ها می کند؛ اما در ادبیات اقتصاد سیاسی، برخی از 
کاالهای  کشورها نیاز  مانند جنگ و تحریم، مزیت نسبی در تولید آن ها لحاظ نمی شود و سعی بر آن است تا 
که از این امر، امروزه در ادبیات اقتصادی  کنند یا حتی آن را به صفر برسانند  کمتر  ج را  استراتژیک خود به خار
ج، به نوعی میزان  کشور، بانام اقتصاد مقاومتی یاد می شود. ازاین رو، بررسی شاخص وابستگی مصرف به خار
وابستگی  میزان   1 شماره  جدول  می دهد.  نشان  کاالها  این  خصوص  در  را  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق 

کاال نشان می دهد. ج محصوالت دامی را در خصوص چند  مصرف به خار

ج در محصوالت دامی )درصد( جدول شماره 1 – میزان شاخص وابستگی مصرف به خار
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کاهش یافته  کاهش وابستگی آن به واردات  محصوالت دامی به دلیل افزایش تولیدات در سال های اخیر، 
غ  گوشت مر کشور در تولیدات  که  کنار شاخص خودکفایی، نشان می دهد  است. البته بررسی این شاخص در 
گاو نیز میزان شاخص وابستگی در سال 2015 نسبت به  گوشت  گوسفند به جایگاه مناسبی رسیده است.در  و 
ج آن نصف شده است  کرده است و تقریبًا میزان وابستگی به مصرف خار کسب  سال 2010 وضعیت بهتری 
کاهش وابستگی این محصول را در سال  های آینده پدید  که ادامه این روند با برنامه ریزی مناسب، شرایط 
ج در محصوالت زراعی بسیار باال است. جدول  می آورد.برخالف محصوالت دامی، وابستگی مصرف به خار

ج در محصوالت زراعی را نشان می دهد. شماره 2 میزان شاخص وابستگی مصرف به خار

ج در محصوالت زراعی )درصد( جدول شماره 2 – میزان شاخص وابستگی مصرف به خار

ج، مربوط به محصول ذرت  کشور به تولیدات خار طبق جدول شماره 2، بیشترین تأمین نیاز مصرفی داخل 
گندم، جو و برنج  گذشته حداقل 75 درصد بوده است. محصوالت دیگر مانند  که این میزان در 6 سال  است 
نیز برای تأمین مصارف داخلی نیاز به واردات زیادی دارند. بررسی آمار دو سال آخر )پس از ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی( نشان می دهد که کشور در سال 2015 نسبت به سال 2013، از 4 کاالی مذکور، در 3 مورد 
ج مواجه بوده و تنها در محصول جو، این وابستگی به دو برابر افزایش یافته  با کاهش وابستگی مصرف به خار
 2013 به  نسبت  ولی  افزایش   2010 به  نسبت  غالت  در  ج  خار به  وابستگی  شاخص  میزان  است.به طورکلی 
کاهش داشته است.عالوه بر موارد فوق، با توجه به عدم وجود آمار جدید برای محاسبه این شاخص برای 
کاالی اساسی  ج در چند  کاالهای اساسی؛ در ادامه به بررسی میزان شاخص وابستگی مصرف به خار برخی از 
در جدول  که  پرداخته می شود  در سال 1392  و حبوبات  نباتی  روغن  و شکر،  قند  مانند سیب زمینی،  دیگر 

شماره 3 به آن اشاره شده است.
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کاالی اساسی در سال 1392 )درصد( ج در چند  جدول شماره 3 – میزان شاخص وابستگی مصرف به خار

کاالی روغن نباتی و  ج در دو  که در جدول مشاهده می شود میزان شاخص وابستگی مصرف به خار همان طور 
ع نشان از وابستگی باالی این دو محصول به واردات است. عالوه  که این موضو قند و شکر بسیار باال هست 
بر این موارد، حبوبات وضعیت بهتری نسبت به دو محصول دیگر دارد و از وابستگی 24 درصدی حکایت 
برنامه ریزی  با  محصول  این  در  را  خودکفایی  به  رسیدن  و  وابستگی  کاهش  توانایی  کشور  البته  که  می کند 
کنار این محصوالت، محصول سیب زمینی در وضعیت بسیار مناسبی به سر می برد و محاسبه  صحیح دارد. در 
درصد وابستگی این محصول با دو رقم اعشار نشان از عدم وابستگی این محصول دارد. نکته قابل تأمل در 
باعث  که  تارعنکبوتی است  از مدل  این محصول  کاشت  الگوی  کردن  پیروی  مورد محصول سیب زمینی، 
که  کاهش و سال دیگر با افزایش روبرو شود. متأسفانه در سال هایی  می شود عرضه این محصول یک سال با 
کشور با افزایش عرضه این محصول مواجه است، صادرات این محصول آب  بر باارزش افزوده پایین اتفاق 
کاشت مازاد  کند و به جای  که در این مواقع اطالع رسانی به موقع دولت، می تواند از این امر جلوگیری  می افتد 

کشت شود. کشور در آن وابستگی زیادی دارد،  که  کاالی اساسی دیگری  بر بازار این محصول، 

کشاورزی و نظام نوین ترویج در بهبود شاخص ها نقش مروجین 
نظام پهنه بندی به معنی مرحله تعیین محدوده جغرافیایی در حوزه روستا یا دهستان بر اساس شاخص های 
کارایی تولیدکنندگان، بهره برداران بخش  که در این راستا زمینه افزایش توانمندی و  از قبل تعیین شده است 
نظام  این  در  می شود.  محقق  و  فراهم  بخش  این  تولیدی  عرصه های  سطح  در  بهره وری  ارتقاء  و  کشاورزی 
استعدادها،  شناسایی  که  دارد  مشخص  وظایف  با  ناظرانی  و  مسئوالن  پهنه بندی،  به  مربوط  فعالیت های 
ع و بهره برداران،  کشاورزی پهنه، تهیه بانک اطالعات مزار توانایی ها، ظرفیت ها و مشکالت موجود در توسعه 
ح های آماری از آن جمله است. دسته بندی آمار و اطالعات مورد نیاز بهره برداران بخش و مشارکت در اجرای طر

کارشناس مسئول پهنه و تعداد روستا، محصوالت پهنه، مشخصات  در این نظام وظایفی همچون تعیین 
بهره برداران، بارگذاری اطالعات پهنه  روی نرم افزار، تعیین اولویت ها و نیازهای پهنه، تدوین برنامه عملیاتی 

که در طراحی این نظام دنبال شده است. برای پهنه و اجرای برنامه عملیاتی از جمله فعالیت هایی است 

جمع بندی و نتیجه گیری
و  جامعه  آحاد  بین  در  سیاست  این  تا  بود  آن  بر  انتظار  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس 
کشور چه در حوزه اجرا و چه در حوزه  گفتمان تبدیل شود و تمام اقدامات  به خصوص مسئولین، به صورت 
گیرد. برای درک صحیح از میزان بررسی تحقق این سیاست های ابالغی در  برنامه ریزی در این راستا انجام 
هر حوزه، نیاز به شاخص هایی بود که روند اهتمام به این سیاست ها را در بین مسئولین به خوبی نمایان کند. 
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کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی و مروری بر وضعیت بخش  در همین راستا، بعد از بیان جایگاه بخش 
کشاورزی معرفی و سپس این شاخص ها  کشاورزی، شاخص هایی برای سنجش مقاومت پذیری در بخش 
که وضعیت محصوالت دامی  کاالهای اساسی اندازه گیری شده است.بررسی شاخص ها نشان می دهد  برای 
غ در 3 سال  گوشت مر گوسفند از شرایط بسیار خوبی برخوردار است. به طوری که  گوشت  غ و  گوشت مر مانند 
گذشته به خودکفایی باالی 99 درصد  گوسفند در 2 سال  گوشت  گذشته به خودکفایی بیش از 100 درصد و 
ج،  رسیده است. این دو محصول، در 3 شاخص دیگر بررسی شده، شامل شاخص وابستگی مصرف به خار

کرده اند. شاخص رقابت پذیری و صاوا، وضعیت بهتری پیدا 

ابالغ  از  پس  مثال،  به عنوان  می دهد.  نشان  را  متفاوتی  شرایط  شاخص،  هر  در  زراعی  محصوالت  وضعیت 
کسب  مطلوب تری  وضعیت  خودکفایی  شاخص  در  برنج  محصول  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
گندم و ذرت وضعیت بهتر و جو و  ج، در محصوالت زراعی  کرده است. در شاخص وابستگی مصرف به خار
کاالی ذرت، جو و دانه های روغنی  کرده اند. در شاخص رقابت پذیری نیز 3  کسب  برنج، وضعیت بدتری را 
محصول   4 هر  شرایط  بحران،  مدیریت  قدرت  شاخص  در  همچنین  است.  شده  مواجه  بدتری  وضعیت  با 
گندم در بین  زراعی و هم گروه غالت، بهبود یافته است. به عالوه در شاخص استقبال از بحران، تنها محصول 
کرده است. با توجه به این شرایط، توصیه هایی برای بهبود برخی از  محصوالت زراعی وضعیت بهتری پیدا 

محصوالت در شاخص های پیشنهادی، ارائه می شود:

کشاورزی Øشاخص سازی بومی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی در بخش 
در  ادبیات موجود  براساس  الملل  بین  از سنجش مقاومت پذیری در تجارت  این پژوهش چند شاخص  در 
کشاورزی را ازلحاظ  ح شده است. لذا به مسئولین توصیه می شود ابتدا محصوالت موجود در بخش  دنیا مطر
گروه تعیین و در صورت نیاز  کرده و سپس شاخص هایی را براساس اهمیت برای هر  استراتژیک تقسیم بندی 
کشاورزی را در طول زمان مورد بررسی قرار داده و برای بهبود آن،  کنند. سپس روند همه محصوالت  تعریف 

برنامه ریزی مناسب انجام دهند.

کاشت محصوالت استراتژیک Øاهتمام ویژه در 
با  در بین محصوالت زراعی، هیچ محصولی در طول دوره بررسی هیچ گاه به مرز خودکفایی نرسیده است. 
گندم، برنج، جو، ذرت و دانه های روغنی، جزء محصوالت استراتژیک  توجه به اینکه محصوالتی همچون 
یا  تضمینی  قیمت  قبیل  از  خود  سیاستی  برنامه ریزی های  طوری  باید  همواره  دولت  لذا  می روند،  شمار  به 

گروه از محصوالت تشویق شوند. کاشت این  کشاورزان برای  یارانه های حمایتی را انجام دهد تا 

کاهش وابستگی به مواد اولیه  Ø
با توجه به اینکه در خصوص بسیاری از محصوالت دامی، وابستگی قابل توجهی به واردات وجود ندارد و 
کنجاله، ذرت، اسپرم و... است، ازاین  کشور در نهاده های تولیدی این محصوالت همچون  بیشتر وابستگی 
گیرد. در این راستا می توان  اولیه صورت  کاهش وابستگی به نهاده های  رو توصیه می شود تمرکز عمده در 
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کشاورزی  اقداماتی نظیر برقراری قیمت تضمینی خرید مناسب و جایگزینی این نهاده ها بجای محصوالت 

کار قرار داد. غیراستراتژیک و آب بر نظیر هندوانه و خربزه را در دستور 

Ø افزایش بهره وری
نهایی  محصوالت  بهره وری  می شود  توصیه  دامی،  محصوالت  تولید  در  بهره وری  بودن  پایین  به  توجه  با 
از  معین  سطح  مقدار  در  تولید  میزان  افزایش  باعث  بهره وری  افزایش  زیرا  یابد،  افزایش  تولید  نهاده های  و 
زمین می شود. در این راستا اقداماتی همچون استفاده از مکانیزاسیون برای تولید مواد اولیه دامی، همکاری 
کاهش وابستگی در موارد ژنتیکی مانند تولید اسپرم و یا اصالح نژاد برای تولید  موسسه رویان برای اصالح و 

با بهره وری باال توصیه می شود.

Ø سرمایه گذاری در تحقیقات اصالح نژاد دام و طیور
کارآمد و  با توجه به وابستگی شدید در مواد ژنتیکی مانند اسپرم برای اصالح دام، توصیه می شود نژادهای 
سرمایه گذاری  موجود  نژادهای  اصالح  جهت  رویان  مانند  مؤسساتی  در  تحقیقات  برای  و  حفظ  قبول  مورد 
صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از تهدید امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم، زمینه ارزآوری از آن نیز به وجود 

آید. این اقدام با توجه به خودکفایی 96 درصدی در داروهای انسانی دور از دسترس نیست.

کامل نظام نوین ترویج Ø ادامه روند پشتیبانی از مروجین و استقرار 
کتورها و مؤلفه های دخیل در تأمین امنیت  بدیهی است با توجه به مطالب پیش گفته و تحلیل کمی و کیفی فا
غذائی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، در صورت تحقق کامل اهداف نظام نوین ترویج، خروجی 

این نظام مستقیمًا منجر به تقویت شاخصه های اقتصاد مقاومتی ازجمله تأمین امنیت غذائی خواهد بود.

از دیگر سو با تکمیل بانک های اطالعاتی توسط مروجین و راستی آزمایی و تصحیح برخی خطاها و انحرافات 
کشور در برابر تکانه های خارجی و  احتمالی، می توان با تحلیل دقیق تر اطالعات، مؤلفه های آسیب پذیری 

نقاط ضعف زنجیره تأمین غذا را شناسایی و برای حل آن ها برنامه ریزی نمود.
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کشاورزی استفاده از )GIS 1 ( در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد 

کشاورزی، خالقیت و نوآوری( )محور: پهنه 
سهیال پورمحّمدی

کارشناس ارشد علوم باغبانی  کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ملکان و 

چکیده    
اغلب تمامی سامانه ها در ابتدا نقاط قوت و ضعفی دارند به طوری که انتخاب و معرفی راه کارهای مناسب جهت 
ارتقاء سطح  هر سامانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.در این ایده با استفاده از GIS در سامانه پهنه بندی 
کرده و راست آزمایی  از ورود اطالعات نادرست در سامانه و تکرار مکررات جلوگیری  کشاورزی   سازمان جهاد 
کسل  صورت می پذیرد.در این روش با استفاده از نرم افزارهای ArcGis  و Global mapper یک ارتباطی بین ا
موجود در سامانه پهنه بندی که حاوی اطالعات به ثبت رسیده توسط مروجین کشاورزی می باشد و نقشه های 
ترسیم شده  موجود درسایت GIS سازمان جهاد کشاورزی ایجاد  می گردد و به راحتی می توان با ایجاد یک ستون 
کسل سامانه پهنه بندی و ایجاد یک لینک یا جستجو در این سامانه  حاوی مختصات قطعات ثبت شده در ا
که چه قطعاتی با  ح نشان خواهد داد  کرد.نتایج این طر کم و یا برطرف  بسیاری از مشکالت و نواقص سامانه را
گر اشکالی در این امر وجود داشته باشد و یا  مساحت و مالکیت حقیقی و حقوقی درست در سامانه ثبت گردیده و ا

هم پوشانی در قطعات ثبت شده در روی نقشه ها مشاهده گردد به راحتی قابل رفع  می باشد. 

GIS کلیدی: اطالعات، ثبت قطعات، راستی آزمایی، سامانه پهنه بندی، سایت واژه های 

مقدمه سامانه پهنه بندی یک سامانه بسیار خوب در جهت رسیدن به اهداف سیاست گزاری مدیریتی می باشد.
که با استفاده از GIS و نرم افزارهای  Global mapper و    ArcGISو  اما نرم افزار سامانه یکسری نواقص هم دارد 
کارشناسان  که توسط  کاربری ها  کلیه  همچنین قطعات ترسیم شده زراعی و باغی و نقاط موجود مختصات دار 
اطالعات  کرد.سیستم  برطرف  می توان  قرارگرفته  سازمان    GIS سایت  ترسیم  کارشناسان  اختیار  در   GPS
به  که  است  کامپیوتری(  اطالعاتی)معمواًل  سیستم  یک  جی آی اس  مکانی،یا  اطالعات  سامانه  جغرافیایی، 
سیستم  یک   GIS دیگر  عبارت  به  جغرافیایی)مکانی(می پردازد.  اطالعات  مدیریت  و  تولید،پردازش،تحلیل 
کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل 
و نمایش اطالعات جغرافیایی )مکانی( را دارد.هدف نهایی یک سیستم اطالعات جغرافیایی، پشتیبانی جهت 
آوردن  دست  به  آن  اساسی  عملکرد  و  می باشد  مکانی  داده های  اساس  بر  پایه گذاری شده  تصمیم گیری های 
گون به دست  گونا که از ترکیب الیه های متفاوت داده ها با روش های مختلف و با دیدگاه های  اطالعاتی است 
می آیند. سیستم های اطالعات جغرافیایی مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، داده های جغرافیایی و منابع 
کلیه اشکال اطالعات مرجع  کسب،ذخیره،به روزرسانی،به کارگیری،تحلیل و نمایش  که به منظور  انسانی است 
جغرافیایی طراحی می شود )چهاردولی، 1387(. سیستم اطالعات جغرافیایی را می توان به یک جورچین شبیه 
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دانست که با کنار هم قرار دادن اجزای آن معنی و مفهومی پیدا می کند(. مثاًل در اراضی کشاورزی مکان صنایع، 
مرغداری ها و گاوداری ها، بارگاه،خانه باغ، استخر و غیره تکه های این جورچین هستند که با کنار هم قرار دادن 
آن ها نقشه ای کامل و بامعنی از یک منطقه جغرافیایی به دست می آید.به زبان ساده هرگونه توضیحات مربوط 
به هر چیزی که در هر مکان یک سیستم اطالعاتی یا پایگاهی موجود است را  GIS یا استفاده از GIS گویند. کافی 
کامل سیستم  است یک هماهنگی بین طول،عرض و ارتفاع به دست آمده از GPS و نقشه ها و اطالعات دقیق و 
فعالیت های  و  پهنه بندی  سامانه  در   GIS فن آوری  از  استفاده  با  همکاران(.  و  آوریم)پرهیزگار  وجود  به   GIS
کنیم  کرده و پورتال هایی را طراحی  کشاورزی، قادر هستیم منابع و مسئولیت ها را به شکلی مؤثرتر مدیریت 
کشاورزی حمایت می کنند.  کشاورزی و نقشه های پویا را انتشار داده و از جوامع  که مقادیر زیادی از اطالعات 
که  گزارش ها و نقشه هایی  ع خود را با انبوهی از اطالعات،  ح  می توانند مزار تولیدکنندگان با استفاده از این طر
کشاورزی  کنند.مدیران بخش  به آن ها چشم انداز منحصربه فردی از فعالیت های آن ها می دهد بهتر مدیریت 
کاربردی به دولت استفاده  از متغیر یا ثابت جغرافیایی، در سامانه پهنه بندی توأم با GIS برای ارائه برنامه های 
می کنند،تا درنتیجه آن فرایندهای چندمرحله ای و وقت گیر ساده تر شده و با سهولت بیشتری انجام پذیرد.
امروزه دسترسی به داده های مکانی به عمل ضروری برای هر مزرعه تبدیل شده است. در نقشه یک منطقه 
ک،الیه دیگر،عملکرد  کشاورزی ،یک الیه ممکن است نشان دهنده مرزهای یک قطعه زمین،الیه دوم،نوع خا
ک یا هر چیز دیگری باشد" شکل 1 " . برای  محصول ،الیه بعدی آبیاری و الیه بعدی بازده محصول یا بهسازی خا
ک ،کود و آب بر بازده محصول در هر هکتار مربع از زمین تأثیر  مثال می تواند نشان دهد چگونه روابط بین نوع خا
ک را بر بازده محصول به تصویر می کشد راه حل های دقیقی را برای  می گذارد.نقشه ای که چگونگی تأثیر تنوع خا
که در سامانه پهنه بندی در جمع آوری،ذخیره ، و دسترسی به  ک نشان خواهد داد و با بهبود راهی  مدیریت خا
کامل تری  بر روی  اطالعات مربوط از روی نقشه های GIS طی می کند،مدیران را قادر می سازد تا مدیریت بهتر و 

کسب وکار خود داشته باشند.
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ح ارائه شده  گسترش برخی از بدترین آفت ها می توان از ای سامانه و طر به طور مثال جهت مبارزه با رشد و 
  ArcGisکه در تمام مراحل زندگی آفات و حرکت و سفر آن با استفاده از نرم افزار گرفت به این صورت  کمک 
که قباًل   که تله های آفات در مکان هایی  گونه  نشانه گذاری و مبارزه ای جامع علیه آن صورت پذیرد. بدین 

گذاری شده و تأثیر آن سریعا نشان داده شود. شناسایی شده اند به راحتی جا

کار روش 
کاربردی است و بسیار مفید از آن جمله امکان  که  کشاورزی امکاناتی دارد  سامانه پهنه بندی سازمان جهاد 
جمع بندی اطالعات بهره برداران و صنایع و واحدهای تولیدی،کتابخانه الکترونیک،پیام رسانی مستقیم به 
ورود  از  بعد  در همین سامانه  اما  موارد دیگر.  بسیاری  و  آن ها  از  پاسخ مستقیم  دریافت  و  تک تک مروجین 
که در  کشاورزی مرحله ثبت قطعات باغی و زراعی آغاز می گردد  کامل بهره برداران توسط مروجین  اطالعات 
که  کشت و محصول آورده شده است "شکل2  "  ع  آن قسمت مختصات قطعه زمین و همچنین مساحت و نو
که بتوان از این مختصات  کامل و مختصات دار قسمتی در نرم افزار مشخص نشده  با وجود ثبت اطالعات 
کاذب،کم و زیاد و  کرد و از طریق آن به مشاهده قطعه زمین موردنظر پرداخت تا از ورود اطالعات  استفاده 

کرد. نادرست و همچنین تکرار مکررات و ثبت بیهوده اطالعات جلوگیری 

که  این صورت  به  کرد  را جبران  کاستی  این  ح می شود می توان  که در حال حاضر مطر ایده ای  با  درنتیجه 
کسل موجود در سامانه پهنه بندی" شکل 3 " که شامل کلیه اطالعات ورودی قطعه  می توان به راحتی از فایل ا

گرفت" شکل4 " .  )Export( گزارش  ArcGIS می باشد در نرم افزار
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کرده " شکل  گزارش ) Export ( تهیه شده را با فرمت dbf باز  سپس در نرم افزار Global mapper می توان این 
5 " و بعد از انجام تنظیمات مربوطه اعم از UTM و غیره " شکل6 " نقاط مختصات دار حاوی اطالعات ثبت 
کارشناسان  شده در سامانه پهنه بندی را " شکل7" روی عکس های هوایی و نقشه های ترسیم شده توسط 

ترسیم انداخت" شکل8 ".
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داده  نمایــش  هوایــی  نقشــه های  روی  وقتــی  پهنه بنــدی  ســامانه  در  ثبت شــده  قطعــه  یــک  بدین صــورت 
کاربری هــای موجــود در آن قطعــه  کامــل صاحــب زمین،تمــام  می شــود حــاوی مــرز روســتاها، قطعات،اطالعــات 

زمیــن و غیــره خواهــد بــود.

نتیجه گیری
بر  باشند.عالوه  کامل کننده هم  کنار هم می توانند  در  که  دارند  نواقصی  GIS هرکدام  و  پهنه بندی   سامانه 

ح شمرده می شوند: مزایای اشاره شده در  قبل موارد زیر نیز به عنوان مزایای این طر

1- جلوگیری از تکرار مکررات

2- امکان استفاده از تکنولوزی های سنجش از راه دور

کاهش حجم ذخیره سازی داده ها  -3

4- شناسایی توزیع ثروت در جامعه و سهم افراد از دارایی ها و منافع ملی

قانونی و  استناد بودن آن در مراجع  و قابل  از خسارت و حوادث طبیعی  برآورد هزینه های واقعی ناشی   -5
کز بیمه مرا

ع با دقت باال کالن مزار 6- امکان مدیریت 

7- ایجاد سیستم جامع بانک اطالعات جهت مطالعات دقیق و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای

8- ایجاد پایگاه اطالعاتی مدرن
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9- استفاده از اطالعات دقیق و به روز

کشاورزی  10- حرکت به سمت توسعه پایدار در 

کشاورزی و افزایش بهره وری 11-  تدوین برنامه های توسعه 

12- وجود اطالعات دقیق تر از خود اظهاری بهره بردار راجع به مساحت قطعه زمین

کاربری ها اعم از چاه،خانه باغ،استخر و ... با مشاهده نقشه ها 13- مشخص بودن سایر عوارض و 

انجام  سهولت  در  که  دیگر  مزایای  بسیاری  و  زمین  مالکیت  در  مختلف  سوءاستفاده های  از  14-جلوگیری 
حفظ  و  نهال،داشت  کشاورزی،کود،سم،کاشت  ادوات  و  نهاده ها  توزیع   به  مربوط  سیاست گذاری های 
کاربری و غیره مؤثر  نباتات،آبیاری،شیالت و برداشت انواع محصول ،راه سازی، جاده سازی،توزیع برق،تغییر 

خواهد بود.

پیشنهادات
کسل سامانه پهنه بندی و ایجاد یک لینک یا جستجو  با ایجاد یک ستون حاوی مختصات قطعات در فایل ا
کار و  در صفحه ثبت اطالعات بهره بردار زراعی یا باغی " شکل9 " می توان با ورود مختصات قطعه در ابتدای 

کرد. مشاهده مشخصات آن روی نقشه های GIS از ورود اطالعات ناقص و یا مکرر خودداری 

فهرست منابع
کبر.، و هوشنگ، سرور. سامانه اطالعات جغرافیایی)GIS( در برنامه ریزی کاربری اراضی،نشریه  1- پرهیزگار، ا

شهرداری ها،سال چهارم، شماره 47،صص20(.

2- چهاردولی، منوچهر.)1387(. کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS( در مدیریت بحران،کنفرانس 
مدیریت بحران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر.1387.
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کشاورزی   دامپروری نوین روستایی با نظام نوین ترویج 
کمک به احیاء دریاچه ارومیه و 

کشاورزی، فرصت ها، چالش ها و راهکارها( )محور: پهنه 
ج غالمی تور

کشاورزی بایقوت – ملکان کارشناس ارشد مدیریت دامپروری، مرکز جهاد  دانشجوی 

چکیده     
کشور، متناسب با تولیدات محصوالت دامی نمی باشد. نتیجه  ک دام های موجود در  مقدار مصرف آب و خورا
فعالیت های بخش کشاورزی، صرف نظر از تأمین مواد غذایی موردنیاز انسان، بیشتر به منظور تولید نهاده های 
دامی همچون علوفه و انواع دانه های موردنیاز دام انجام می گیرد و چنانکه بتوانیم مدیریت بهینه در مصرف 
کم  کاهش داده ایم. دام های  کشاورزی را  این نهاده ها اعمال نماییم، درنهایت، میزان مصرف آب در بخش 
تولید، حجم باالیی از نهاده های دامی را مصرف می کنند، بدون آن که تولید قابل قبولی داشته باشند و ناخواسته 
که اجرای نظام نوین ترویج،  میزان مصرف آب برای تولید نهاده های دامی یا همان آب مجازی را باال می برند، 
گون مانند حذف دام های کم تولید و جایگزینی با دام های پر تولید، تسریع  برنامه ریزی علمی و اعمال تدابیر گونا
کردن مواد غذایی دام  گسترش امر اصالح نژاد در دام های بومی و آمیخته، بهبود روش های انبارداری و سیلو  و 
کاهش  کم دامی )کنسانتره(،  ک مترا کارخانجات تولید خورا و همچنین نظارت بر تغذیه دام های روستایی و 

ک دام و درنهایت کاهش مصرف آب را در پی خواهد داشت. مصرف خورا

کنسانتره کلیدی: نظام نوین ترویج، دام های آمیخته، آب مجازی،  واژگان 

مقدمه
کـه هـر تصمیـم درسـت یا اشـتباه ما اثـرات مثبت و یا سـوء  عظیمی  در ایـن برهـه از موقعیـت آب و منابـع طبیعـی 
در آینـده حیـات طبیعـی و خـدادادی نسـل های بعـدی کشـور به ویـژه در حـوزه اسـتراتژیک آبریـز دریاچـه ارومیـه  
کشـاورزی و  تولیـدی مختلـف  الگـوی مصـرف آب در فعالیت هـای  گسـترش دیـد و اصـالح  گذاشـت،  خواهـد 
کشـاورزی سـهمی در حـدود چهـل و دو میلیـارد  دامپـروری، الزم و ضـروری می باشـد. طبـق آمـار موجـود، بخـش 
متر مکعـب آب در سـال مصـرف می کنـد، )معـادل 80 تـا 90 درصـد آب مصرفـی تجدیـد پذیر کشـور( در صورتی که 
سـهم همیـن بخـش در تولیـد ناخالـص ملـی حـدود 12 درصـد اسـت )سـایت سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه(. 
کشـاورزی و دامپـروری تنهـا مصـارف مسـتقیم در ایـن بخـش را شـامل نمی شـود و  کاهـش مصـرف در بخـش 
کـه در برنامه ریـزی میان مـدت و بلنـد  گرفـت. به طـوری  مصـرف آب مجـازی در ایـن بخـش را  نیـز بایـد در نظـر 

کاهـش مصـرف آب مجـازی مـد نظـر باشـد.    کشـاورزی  مـدت سـازمان های مربـوط بـه بخـش 
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ح شـــر
کل روستاهای تحت پوشش حوزه آبریز دریاچه ارومیه، می توان  کلی به آمار دام های سنگین در  با یک نگاه 
آبی  نیاز  تأمین  اینکه  بر  عالوه  است.  زیاد  بسیار  دام،  تعداد  این  پرورش  برای  الزم  آب  میزان  که،  در یافت 
گندم و جو و ... می بایست  ک این دام ها مانند یونجه، ذرت علوفه ای،  گیاهان مورد استفاده در خورا تولید 
گردند، همزمان باید  کنترل شده باشد و روش های آبیاری و زیرساخت های مربوط اصالح و بازنگری  بهینه و 
کامل از این  کنترل اصولی بر نحوه مصرف محصوالت تولیدشده وجود داشته باشد، تا هم بهره وری  نظارت و 
گردیده صرفه جویی  که در تولید این محصوالت تأمین  گردد و هم از هدر رفتن آب ارزشمند  محصوالت حاصل 
گردد. که این اهدف با استفاده از ظرفیت های نظام نوین ترویج کشاورزی و به کارگیری نیروهای متخصص و 
کشاورزی،  کاهش چشمگیر مصرف آب بخش  اصول مهندسی قابل دسترسی می باشد. و در صورت موفقیت، 

کمبود آب دریاچه خواهد بود. و افزایش حجم مطمئن برای جبران 

شکل1- عوامل اصلی مؤثر در بحران دریاچه ارومیه

گاو آمیخته  فقط در شهرستان های تبریز، آذرشهر، اسکو، عجب شیر، بناب، ملکان و مراغه تعداد 210 هزار 
کیفی این دام ها  کشاورزی(. چنانچه ازنظر  کشاورزی وزارت جهاد  گاو بومی وجود دارد )آمارنامه  و 40 هزار 
ک این دام ها کاهش یافته، بنابراین میزان  ع مصرف خورا اصالح نژاد گردیده و ازنظر کمی کاهش یابند، مجمو
علوفه های  زیرکشت  کشاورزی  زمین های  توسعه  و  کم شده ،  علوفه ای  کشت محصوالت  برای  آب  مصرف 
کم تر خواهد شد، و محصوالت جایگزین با  گیاهان پرمصرف آب هستند،  که از جمله  مصرفی این دام ها نیز 

کشت آن ها می گردند )شکل1(. کم، جایگزین  نیاز آبی 
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آب مجازی
مصرف  آب  ع  »مجمو گردید:  ارائه  آلن"  "تونی  توسط   میالدی   90 دهه  در  بار  اولین  مجازی  آب  اصطالح   
کشاورزی یا حتی خدمات را آب مجازی  کاال، فرآورده های  شده برای تولید مقدار معینی از محصول اعم از 
می نامند.« )جدول 1(. در سال 2003 »آرجن هوکسترا« تعریف کامل تری از آب مجازی ارائه کرد: »آب مجازی، 
کل آب مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از محصول با توجه به شرایط اقلیمی، مکانی، زمان تولید و  جمع 

راندمان می باشد.« )احسانی و همکاران، 1387(.

جدول1، میزان مصرف آب برای تولید محصوالت مختلف

لیتر مصرف آبکاال

گرمی( 70یک عدد سیب )100 

25یک عدد سیب زمینی )100گرمی(

کیلوگرم هندوانه 500یک 

کیلوگرم خیار 200یک 

کیلوگرم برنج 4000یک 

کیلوگرم ذرت 760یک 

گرمی( گوجه فرنگی )70  13یک عدد 

گرمی( 50یک عدد پرتقال )100 

گندم کیلوگرم  1300یک 

گاو گوشت  کیلوگرم  15000یک 

غ گوشت مر کیلوگرم  4000یک 

200یک لیوان شیر

گرمی( 2500یک قالب پنیر )500 

از  باالیی  درصد  و  می باشد  منطقه  کشاورزان  اصلی  اهداف  از  دام  ک  خورا و  نهاده ها  تأمین  برای  کشاورزی 
که باال بودن  کشت محصوالتی مانند یونجه و ذرت و... قرار می گیرند،  کشاورزی حوزه دریاچه، زیر  اراضی 
کاشت،  کشاورزان برای باال بردن عملکرد این محصوالت در سطح  که  گردیده  خ قیمت این نهاده ها باعث  نر
مدار آبیاری و حجم آب مصرفی این محصوالت را باال ببرند تا بیشترین محصول را از زمین زراعی مورد نظر 
کشور در روستاها پرورش  گاوهای  برداشت نمایند و احتیاجات غذایی دام هایشان را تأمین نمایند .70 درصد 
کثر آن ها پایین تر  گوشت در ا کثریت آن ها دورگ یا بومی بوده و سرعت اصالح نژاد و تولید شیر و  که ا می یابند، 
گاو در یک شبانه روز  از استانداردهای روز دنیا می باشد. به طور معمول متوسط مصرف مستقیم آب هر رأس 
گاو شیری، جمع تولید شیر 50 الی 60  گاوداری روستایی با تعداد 5 رأس  100 الی 120 لیتر می باشد. در یک 
گاو حدودًا 500 لیتر در شبانه روز می باشد، در حالی که یک رأس  که مصرف آب این 5 رأس  کیلوگرم می باشد، 
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گاو  کیلو شیر، مصرف آبی برابر با 120 لیتر خواهد داشت. تعداد 753000 رأس  گاو پر تولید با متوسط تولید 40 
آمیخته موجود در استان آذربایجان شرقی روزانه به طور مستقیم مصرف آبی برابر با 75300 مترمکعب دارند. 
ک این تعداد دام آمیخته یعنی مصرف آب  حال حائز اهمیت تر اینکه، مقدار آب مورد نیاز برای تأمین خورا

مجازی این دام ها بسیار باال و قابل تأمل است )جدول 2(.

کیلوگرم می باشد،  کیلوگرم جمعًا 100  گاو دورگ، با متوسط مصرف هر رأس 20  ک روزانه 5 رأس  حجم کل خورا
ک  کیلوگرم خورا گاو پر تولید به طور متوسط30- 26  کیلوگرم می باشد،  کثر 50  و شیر تولیدی این 5 رأس حدا
گر این  کم تر. ا مصرف می کند و تولیدی برابر با همان 5 رأس دام دارد. البته با نیروی انسانی و فضای پرورشی 
مقدار مصرف آب را به آمار کل دام های سنگین موجود در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه یا کل کشور در نظر 

گاوهای دورگ پی خواهیم برد.  بگیریم، به اهمیت اصالح نژاد سریع 

که یکی از مهم ترین آن ها  کاهش آمار دام سنگین و بهبود تولید، مزایای دیگری نیز خواهد داشت  البته این 
گر بتوانیم در دام های  کننده الیه اوزن است خواهد بود. ا گازهای مهم تخریب  که از  گاز متان  کاهش تولید 
گاوداری ها نیز به همین نسبت  گاز متان به وسیله  سنگین کاهش پنج به یک رأس دام، را عملی سازیم، تولید 
گاو در پی هضم و انفعاالت متابولیکی طبیعی بدن تولید می گردد(. کاهش خواهد یافت )گاز متان در شکمبه 

گاوهای آمیخته استان آذربایجان شرقی ک روزانه  جدول2- مقدار آب موردنیاز برای تولید خورا

گاو های        جمع 

آمیخته و بومی           

استان

)رأس(

نام محصول

مقدار معمول مصرف 

غذا به ازای هرراس 

گاو دورگ 

)کیلوگرم(

میزان نیاز 

روزانه 

)تن(

مصرف آب خالص 

به ازای تولید یک 

کیلوگرم محصول 

)مترمکعب(

کل میزان آب مورد نیاز

ک روزانه  تولید خورا

)متر مکعب(

753000

17530/944710832جو

گندم 214241606/.1/51129سبوس 

گندم 4522042136/.64518کاه 

ذرت 

علوفه ای
752711/8209593220

430120/8592587308یونجه

ک یک روز دام های آمیخته و بومی استان 15175102کل آب مورد نیاز برای تأمین خورا
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ح پهنه بندی گیری از توان مروجین طر موارد قابل اجرا برای عملی نمودن اهداف فوق با بهره 
کاهش آمار دامی دارای تولید پایین تر از حد استاندارد   -1

این اقدام با روش های زیر می توان انجام داد:

ح هایی مانند اختصاص  با اجرای طر گاوهای پر تولید  با  کم تولید و جایگزینی  گاوهای  کامل  1-1- حذف 
تسهیالت خاص  برای مبلغ مابه التفاوت معاوضه.

در بین گاو های روستایی گاو هایی هستند که تولید شیر در آن ها 3- 2 کیلوگرم می باشد، شناسایی و حذف این 
که برای رساندن تولید این دام ها به سطح استاندارد،  دام ها از ضروریات اصالح نژاد می باشد )شکل3(، چرا 
گاوهای متوسط تولید یا  سال های سال باید زمان و سرمایه صرف شود. در حالی که با جایگزینی این دام ها با 
گردد و  ک اضافی جلوگیری  که هم از مصرف خورا گامی بلند در مسیر اصالح نژاد برداشت،  پر تولید می توان 

کشور افزوده شود.  گوشت  هم به تولید شیر و 

 1- 2- افزایش آمار دامداران استفاده کننده از خدمات تلقیح مصنوعی

و  نژاد  اصالح  به منظور  متوسط،  تولید  با  گاوهای  در  مصنوعی  تلقیح  از  استفاده  افزایش  به  دامداران  ترغیب 
گیرد، و نیز با  بهبود راندمان و درنتیجه افزایش تولید، می بایست توسط مروجین با آموزش های خاص صورت 
اختصاص مبالغی برای هر رأس تلقیح شده با نظارت و کنترل مستمر در سطح دامداری های منطقه انجام شود.

کشور باید  اقدامات عملی و علمی برای استفاده بیشتر از تلقیح مصنوعی و دیگر روش های اصالح نژادی در 
که به روش تلقیح مصنوعی به دنیا آمده برای ادامه تولید مثل باید در مسیر روند اصالحی  گیرد. دامی  صورت 
و بر اساس اسپرم و شناسنامه پدری، تلقیح و تجدید نسل یابد. مشکالت مختلف صنعت دامداری و ازجمله 
که دامدار بتواند روند اصالح نژاد و تلقیح متوالی و منظم یک دام را  عوامل اقتصادی، مانع از این می شود 
گام هایی برای رسیدن آن به  گردیده و  که در اثر زحمات و سرمایه زیاد اصالح نسبی  ادامه دهد، یعنی دامی 
گاهی دامدار از اهمیت مسئله،  دام مطلوب و با درصد خلوص بیش تر برداشته شده، به دلیل سهل انگاری یا ناآ
که از نظر درصد خلوص و اصالح نژادی  و یا به علت عدم توانایی دامدار برای تأمین هزینه تلقیح، با دام نری 

کل عملیات اصالحی قبلی به هدر می رود. ارزش خیلی پایین تری دارد آمیزش می یابد، و 

تلقیح مصنوعی  از  استفاده کنندگان  تلقیح شده،  برای هر رأس دام  ثابتی  با اختصاص مبلغ    حال می توان 
گیرند و دامداران به طور  ح اصالح نژاد قرار  را  افزایش داد. به طوری که همه دام های مولد، تحت پوشش طر
مقدمات  و  آمارگیری  اقدامات  این  کل  اساس  و  پایه  البته  گردند.  توجیه  ح  طر با  همکاری  مزایای  با  دقیق 
کنترل درآوردن آن ها می باشد،که در تمام این  شناسایی و ثبت مشخصات و شماره گذاری این دام ها و تحت 

کاماًل مثمر ثمر خواهد بود. کارشناسان پهنه  مراحل نظارت و اعمال نظر 
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1-3- بهبود تغذیه دام های روستایی با افزایش نظارت و جیره نویسی اصولی

کارشناسان متخصص دام در روستاها،  با پیاده سازی نظام نوین ترویج در بخش دامپروری و نیز به کارگیری 
کارشناسی و علمی در  کاهش مصرف آب، می بایست نظارت  ک دام و در نتیجه  کاهش تلفات خورا به منظور 
کثر دامداران روستایی اصول علمی تغذیه  گیرد. ا عرصه دامداری های روستایی به ویژه اصول تغذیه انجام 
که توسط یک  را در تعلیف دام های خود رعایت نمی کنند، و تغذیه، بیشتر نقش شکم پرکنی دارد و جیره ای 
گاوداری ها استفاده نمی گردد و لذا بیشترین اتالف سرمایه در این  گردد، در این  کارشناس و متخصص تائید 

گاوداری ها از این طریق صورت می گیرد.

برای  الزم  اقدامات  جمله  از  پهنه  کارشناسان  توسط  ک دهی  خورا و  نگهداری  روش های  بر  نظارت  افزایش 
کاهش ضریب تبدیل غذایی در  حفظ و بهره وری اصولی از علوفه های تولیدی، مصرف بهینه آن ها، و  نیز 
ایران  رایج ترین روش نگهداری در روستاهای  آزاد  گاوداری های روستایی است.نگهداری علوفه در فضای 
استاندارد  و  سرپوشیده  روش های  از  بیش تر  درصد   20 علوفه  هدرروی  و  اتالف  روش  این  در  که  می باشد 
کارشناسان پهنه و  از طریق  انبارداری و پوشش و نگهداری علوفه  لذا ترویج راهکارهای اصولی  می باشد و 
تلفات مواد غذایی در  را در پی خواهد داشت.  تولیدی  کاهش دورریز علوفه های  اشتباه،  این عادت  تغییر 
صورت  برداشت  و  داشت  کاشت،  مراحل  در  تلفات  این  فائو(  غذا،  جهانی  )سازمان  است.  درصد   30 ایران 
کشاورزی  می گیرد. اما بیشترین تلفات در مراحل برداشت، انبارداری، و مصرف روی می دهد و بهره برداران 
کشورهای  بین  در  اسراف  رکوردداران  آن، همچنان جزو  زیست محیطی  و  اقتصادی  تبعات  به  توجه  بدون 
برداشت  مراحل  می توان  دنیا  روز  ماشین آالت  به  کشاورزی  تجهیز  و  مکانیزاسیون  ترویج  با  می باشد.  دنیا 
تحت  و  مکانیزه  کاماًل  را  دامی  نهاده های  سایر  و  جو  و  گندم  ذرت ،  یونجه،  جمله  از  کشاورزی  محصوالت 
کافی انجام داد و عملکرد این محصوالت را باال برد. عوامل مختلفی مانند رطوبت دانه، درجه حرارت  نظارت 
گیاه، وضعیت محصول ازنظر خوابیدگی، ماشین برداشت و تجربه راننده بر ضایعات برداشت  ع و رقم  هوا، نو

اثر می گذارد )سراویستاوا و همکاران، 1995( .

 یونجه بیشترین ارزش غذایی )نیکخواه و امانلو ، 1381( و نیز باالترین سهم را در بین علوفه های مصرفی 
مرحله  که  شرطی  به  می باشد،  غنی  بسیار  مغذی  مواد  نظر  از  که  می دهد،  اختصاص  خود  به  دامداری   در 
گیرد. در زمان برداشت محصول، رطوبت باقی مانده بیشتر از میزان  حساس برداشت آن به طور اصولی صورت 
با  که  برگ  ریزش  باعث  آن،  حد  از  بیش  کردن  خشک  و  علوفه،  سوختگی  و  کپک زدگی  باعث  استاندارد، 
گیاه می باشد، می گردد. بیش ترین اتالف در مورد یونجه در زمان برداشت و طی مرحله  ارزش ترین قسمت 
خشک کردن  مرحله  در  سنتی،  برداشت  دلیل  به  و  ناخواسته  کشاورزان  کثر  ا و  می افتد  اتفاق  کردن  خشک 
با استفاده  باید  که  انبار می کنند  را  گیاه  گشته و بیشتر ساقه   از برگ های علوفه  موجب ریزش درصد باالیی 
کاشت، داشت و برداشت از  کارشناسان پهنه بندی در  مراحل  از ماشین آالت استاندارد و توان فنی و نظارتی 

تلفات علوفه جلوگیری نمود.   
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ک دام  کارخانجات تولید خورا کیفیت نهاده های مصرفی در  1-4-کنترل و نظارت بیشتر بر 

اقدامات اساسی و  با  باید  ک مصرفی در سطح دامداری ها،  کاهش میزان خورا نیز  کیفیت و  افزایش  با هدف 
ک دام و نیز نهاده های مصرفی همچون گندم،  نظارت های مستمر و اصولی، کیفیت تولیدات کارخانجات خورا

جو، سویا و نیز مکمل های ویتامینی و معدنی و... در این کارخانه ها مورد بازرسی و تائید اصولی قرار گیرد. 

به ویژه  دامداری ها  در  مصرفی  کنسانتره های  از  گانه  پنج  حواس  وسیله  به  ابتدایی  و  ظاهری  بررسی  در   
دام،  ک  خورا کارخانجات  تولیدات  کثر  ا از  دامی  بهره برداران  رضایت  عدم  نیز  و  روستایی،  دامداری های 
مقایسه  به طوری که  می سازد،  آشکار  را  کارخانه ها  این  در  فنی  نظارت  بخش  به  مرتبط  ایرادات  و  نواقص 
کارخانه ها باهم  کثر  ا ک تولیدی  آنالیز ترکیبی اظهار شده بر روی  بسته های خورا با  کیفیت واقعی محصول 
برخی  محصوالت  ظاهری  بررسی  نتایج  در  مضر  حتی  و  نامعمول  اختالط های  از   انواعی  و  ندارد.  مطاقبت 
این  و در محل عرضه محصوالت  به صورت مستمر  باید  ک دام مشاهده می گردد. نظارت  کارخانجات خورا
متفاوت  زمانی  بازه های  در  تصادفی  به صورت  باید  گیرد،  صورت  پهنه بندی  کارشناسان  توسط  کارخانه ها 
کم جزو جدایی ناپذیر تغذیه  ک مترا گردند. خورا کز توزیع نمونه برداری و  آزمایش  محصوالت عرضه شده در مرا
کم مقدار مصرف سایر اقالم  ک مترا کیفیت پایین خورا در دامداری ها برای افزایش شیر و سایر تولیدات است، 
ک بیش تر توسط دام، برابر با باال رفتن  کی و علوفه ها در واحد تولیدی را افزایش می دهد، مصرف خورا خورا
افزایش  کشاورزی و نهایتًا  افزایش مصرف محصوالت  که نتیجه آن  گندم، سویا،... می باشد،  مصرف جو، 

مصرف آب می باشد.

کاه و سایر علوفه ها 2- غنی سازی سیلو، 

گران بهاء، و بعد از دریافت هزینه های حمل ونقل،  کشاورزی تولیدشده با صرف حجم باالی آب  محصول 
کاه جو و  گندم،  انبارداری و... می بایست به صورت بهینه به مصرف دام برسد.ترکیبات خشبی، مانند  کاه 
کی و قابلیت و همچنین درصد ماده مغذی، به خصوص درصد پروتئین و انرژی  کاه برنج ازلحاظ خوش خورا
گیاهان، پس از جداسازی دانه های رسیده توسط  در سطح پایینی قرار دارند.کاه ها شامل ساقه ها و برگ های 
کاه  به دلیل ارزان بودن از  کاه غالت به طور معمول به میزان90 درصد ماده خشک دارد.  خرمن کوب است. 
ارزش  دارای  به تنهایی  و  باشد،  داشته  را  استفاده  کثر  حدا دام  غذایی  جیره های  در  می تواند  علوفه ها  سایر 
تا عمل هضم  را در شکمبه نگه دارد  آن  از آن مجبور است مدتی  استفاده  برای  پایینی است و دام  غذایی 
کاه غالت به طور  کاه است.  زیاد در ترکیب  لیگنین  کاه به سبب وجود  پایین  ارزش تغذیه ای  گیرد.  صورت 
از طرف دیگر، نشخوارکنندگان به سبب داشتن میکروارگانیسم ها   متوسط 3-2 درصد پروتئین خام دارند. 
گوارش خود، توانایی تبدیل منابع نیتروژنی غیر پروتئینی ).N.P.N( به  کتری ها و پروتوزاها( در دستگاه  )با

کتریایی را دارند. )مکدونالد و همکاران، 2011( ک و سپس اسیدهای آمینه با آمونیا

کاه باقیمانده بیش از  گندم و جو و ...  کشور، پس از برداشت محصوالت زراعی  گندم  در شرایط فعلی تولید 
کشور )سازمان جهانی غذا، فائو(  و نیز مقادیر قابل توجهی جو، می بایست با  گندم تولیدی  12/5 میلیون تن 
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گامی بسیار مؤثر و مثبت در جهت ارتقاء سطح  کاه با اوره  گردد. غنی سازی  روش هایی قابل استحصال بهینه 
کاه، ارزش غذایی، قابلیت  کیفیت علوفه های خشبی و تأمین نیاز دام می باشد . با عمل آوری و غنی سازی 
ک،  آمونیا از  قلیایی  مواد  با  غنی سازی  برای  می یابد.  افزایش  کاه ها  پروتئین  درصد  کی،  خوش خورا هضم، 
ح های بهبود تغذیه ای دامداری های کشور توسط  هیدروکسید سدیم، اوره و... استفاده می شود. با اجرای طر

کارشناسان پهنه ها نسبت به غنی سازی جدی تر علوفه های خشبی اقدام نمود.

گیاهان خودرو 3- جلوگیری از چرای زود هنگام مراتع و 
کاهش نیاز  کشور و در نتیجه  کوهستان های   به منظور اجازه رشد بیشتر به علف های طبیعی خود رو در مراتع و 
به کشت علوفه و کاهش مصرف آب، می بایست از ورود دام ها به مراتع قبل از تکمیل دروه رشد جلوگیری شود، 
و نیز خروج دام ها از این مراتع به موقع صورت گیرد. باوجود قوانین متعدد مرتبط با این موضوع، ممانعت جدی 
برای جلوگیری از ورود دام به مراتع صورت نمی گیرد، و در هر فصل از سال که هوا مساعد باشد دامداران دام های 
گاه ها می برند غافل از اینکه در مراحل ابتدایی رشد گیاه، یک روز چرا برابر با یک ماه چرا در  خود را برای چرا به چرا
کثر مراتع شروع به تجدید حیات و رشد  مراحل بلوغ است، در روزهای پایانی اسفند و روزهای ابتدایی فروردین ا

می کنند و هرگونه چرا و گردش دام ها ضربه سنگینی بر پیکر ظریف این گیاهان وارد می کند. 

ح هایی را  ح پهنه بندی و همکاری با ارگان های مرتبط با احیاء مراتع، باید طر با افزایش ظرفیت و امکانات طر
اجرا نمود که به طور قاطع از خروج دام ها در ایام خاص از سال جلوگیری نمایند. البته روش های مختلف احیا  ء 
گردن دام ها و... می تواند از  کیسه های بذر آویزان از  مرتع، همچون پخش بذر توسط خود دامداران به روش 

کارهای تکمیلی برای حفظ و احیاء مراتع باشد.

نتایج       
کشاورزی  بهره برداران  باتجربه  همراه  فنی  دانش  به کارگیری  عرصه  ترویج  نوین  نظام  و  بندی  پهنه   ح  طر
انقالبی نو در کشاورزی و تولید پایدار همراه با مصرف منطقی آب در همه زیر بخش های کشاورزی و دامپروری 
می باشد. کاهش مصرف آب نه تنها در کشاورزی بلکه در دامپروری نیز حائز اهمیت است و با نظارت و اجرایی 
کارشناسان پهنه در  کلیه عملیات دامپروری و  صنایع وابسته از طریق اعمال نظر  نمودن اصول مهندسی در 
کشاورزی و دامپروری ایجاد نماید. استفاده بهینه  کاهش قابل توجهی در مصرف آب  این حیطه ها می تواند 
کاهش  کشاورزی و دامپروری  تأثیرگذار در  ح های  از منابع در دسترس و  نظارت هوشمندانه و  قاطع در طر

کاهش مصرف منابع آبی الزم و ضروری می باشد. مصرف مواد غذایی و درنتیجه 

آب مصرفی غیرمستقیم دام های حوضه آبریز دریاچه ارومیه نقطه پنهان در امر احیاء دریاچه ارومیه می باشد. 
از یک طرف و اصالح روش های داشت، برداشت و  کمی دام، اصالح نژاد و بهبود تغذیه این دام ها  کاهش 
انبار داری و تهیه و توزیع نهاده های دامی از طرف دیگر، رابطه مستقیم با میزان آب مصرفی صنعت دامپروری 

کشور دارد.     کل  در این حوضه و نهایتًا در 
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گندم از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در پهنه ها کاهش ضایعات 

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور پهنه 
خدیجه جاللی1* و سیاوش حضوری اهل2 

کشاورزی شهرستان هوراند کارشناس علوم باغبانی مدیریت جهاد   -1

کشاورزی  کارشناس ارشد علوم باغبانی )میوه کاری( و معاون مدیریت جهاد   -2
شهرستان هوراند

چکیده
گندم یک ماده غذایی اساسی بوده و از لحاظ سیاسی از اهمیت هم پایه نفت برخوردار است.  در دنیای امروز 
از چرخه مصرف حذف  کشور در مراحل مختلف به صورت ضایعات  گندم تولیدی  از  هرساله بخش اعظمی 
که  کیفیت،  که جلوگیری از این ضایعات یکی از ابزارهای اقتصاد مقامتی می باشد. هرگونه تغییر در  می گردد 
گردد ضایعات تلقی می گردد. متأسفانه در تمام  منجر به غیرقابل خوردن و غیرقابل دسترس شدن محصول 
که از عوامل اصلی این امر می توان به استفاده  خ می دهد،  گندم ضایعات قابل توجهی ر مراحل تولید و ذخیره 
و  بیماری ها  آفات،  بذر، عدم مدیریت صحیح  بستر  نامناسب  تهیه  کاشت،  از شیوه های منسوخ  کشاورزان 
کنترل فنی آن ها، شیوه ناصحیح  کمبود ماشین آالت و فرسودگی و عدم  علف های هرز، تأخیر در برداشت، 
برداشت،  انبارداری نامناسب و سهل انگاری در بوجاری و ضدعفونی؛ اشاره نمود. ارائه آموزش های الزم به 
کمباین داران،  نوسازی ناوگان مکانیزاسیون، به ویژه جایگزینی ماشین های برداشت فرسوده،  کاران و  گندم 
کارشناسان پهنه ها و زیرساخت های فراهم آمده در اثر اجرای  نظارت دقیق بر برداشت با بهره مندی از توان 

گندم باشد. کاهش ضایعات  کشاورزی؛ می تواند از راهکارهای  نظام نوین ترویج 

گندم، پهنه کلیدی: ضایعات، اقتصاد مقاومتی،  واژه های 

مقدمه
که روزبه روز  کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است  گذشته از جنبه تجارتی مهم آن در دنیا، سالحی  گندم 
که عمدتًا  کاربردی آن افزوده می شود. این محصول در الگوی غذایی سه چهارم جمعیت جهان  بر اهمیت 
کم درآمد می شود، به دلیل مغذی و ارزان بودن نسبت به سایر مواد غذایی مشابه، جایگاه  شامل ملل فقیر و 
از  سیاسی  ازلحاظ  بلکه  است،  مهم  و  اساسی  غذایی  ماده  یك  نه تنها  گندم  امروز،  دنیای  در  دارد.  مهمی 
گرم نان  اهمیتی هم پایه نفت برخوردار است )میرترابی و همکاران، 1390(.هر فرد ایرانی روزانه حدود 400 
گفت هر ایرانی  کالری انرژی تولید می کند، می توان  گرم نان 470  مصرف می کند و با توجه به اینکه هر 100 
کالری انرژی و 60 تا 65 درصد پروتئین مورد نیاز روزانه خود را از طریق مصرف نان دریافت می کند  حدود 1100 
ایران حدود یك درصد جمعیت جهان می باشد، ولی  اینکه جمعیت  )فریدی و همکاران، 1392(.علی رغم 
که بیش از استاندارد بین المللی است. این واقعیت  گندم جهان در ایران مصرف می شود  حدود 2/5 درصد 
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گندم اختصاص یابد. با این حال تولیدات  کشور به  کشت اراضی زراعی  موجب شده تا بیشترین سطح زیر 
می کند  وارد  ج  خار از  را  مصرفی  گندم  از  زیادی  حجم  هرسال  در  دولت  و  ننموده  را  مصرف  تکافوی  داخلی 
کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 24 درصد  که در  )علی بیگی، 1387(.آمارهای جهانی نشان می دهد 
کننده از بین می رود. در  از میوه جات و حدود 42 درصد از سبزیجات در فاصله تولید تا رسیدن به دست مصرف 
ع محصول  که بسته به نو کشاورزی،  کل بر اساس آمارهای بین المللی ساالنه مقدار زیادی از تولیدات بخش 
که این مقدار محصول می توانست  ج می شود  از 10 تا 50 درصد متفاوت است، به صورت ضایعات از چرخه خار
گرسنگی می میرند  کند. درحالی که روزانه 50 هزار نفر در دنیا در اثر  به نوبه خود غذای جمعیت زیادی را تأمین 

کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود )ایزدی و حیاتی، 1392(. در ایران 35 درصد از تولیدات 

کشاورزی و تصمیم دولت مبنی بر پرداخت  از طرف دیگر با توجه به اهمیت استراتژیك بعضی از محصوالت 
انگیزه  عدم  و  مصرف کننده  برای  یارانه ای  محصوالت  کم  قیمت  درنتیجه  و  محصوالت  این گونه  به  یارانه 
گفت برای رسیدن به  گندم می شود. می توان  جهت صرفه جویی، باعث افزایش ضایعات محصوالت ازجمله 
کاهش آن، دارای اهمیت انکار  ع برخورد با ضایعات و چگونگی  خودکفایی نسبی و ارزش افزوده بیشتر، نو

ناپذیر است (میرترابی و همکاران،1390(.

گندم در ایران در مقایسه با جهان عمدتًا به واسطه سطوح پائین نهاده ها )به ویژه آب( و ضعف   عملکرد پائین 
مدیریت زراعی است. تکیه بر افزایش عملکرد به عنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه تحقیقات 
کاهش ضایعات و ساماندهی بذر و نقش ماشین های برداشت )کمباین ها( را به عنوان راهکاری  در زمینه های 
مناسب طلب می نماید. گرچه میزان ضایعات این محصول ارزشمند در کشور در منابع مختلف بسیار متفاوت از 
گزارش می گردد اما همه این آمارها حکایت از باال بودن میزان ضایعات آن دارند  هم و با دامنه تغییرات وسیع 
از معضالت اصلی  کنونی ضایعات یکی  از واقعیت نباشند. درواقع در شرایط  که به نظر می آید چندان به دور 
کشاورزی در سال 1385 از 85 میلیون تن  کشاورزی ایران تلقی می شود. بر اساس تخمین وزارت جهاد  بخش 
کشاورزی تولیدشده، 15 میلیون تن آن در اثر ضایعات از بین می رود. با توجه به سهم 25 درصدی  محصول 
بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی و ارزآوری، حدود 2 میلیارد دالر این بخش، کاهش کامل ضایعات می تواند 

ارزآوری این بخش را بین 400-350 میلیون دالر افزایش دهد )میرترابی و همکاران، 1390(.

که  گردیده  بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، سال 1395 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری 
کوششی دریغ ننمایند و با پرهیز از  در همین راستا بر همه واجب است برای تحقق اقتصاد مقاومتی از هیچ 
گردند. از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی بی نیازی از بیگانگان در تأمین  شعار دادن، وارد میدان اقدام و عمل 
کشور بوده و در این میان جلوگیری از اتالف سرمایه ها همانند آب، سوخت، نهاده ها، زمین و نیروی  نیازهای 
گندم ضمن هدر دادن  کشاورزی به ویژه  که متأسفانه تلفات در محصوالت  انسانی اهمیت دوچندانی داشته 

ج می نماید. این سرمایه ها، غذای موردنیاز مردم را از دسترس آن ها خار

گانه ای را بر اقتصاد  که هزینه های جدا کشاورزی به منزله تولید است  کاستن از ضایعات  مدیریت صحیح و 
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کشور تحمیل نمی نماید. نظام نوین ترویج کشاورزی شیوه مدیریت بسیار کارآمدی برای پایش دقیق ضایعات 
می باشد.  آن،  کاستن  برای  عملی  راهکارهای  به کارگیری  و  آن  علل  شناسایی  گندم،  استراتژیک  محصول 
کننده ضایعات به منظور مقابله با آن ها امری اجتناب ناپذیر است.  کتورهای ایجاد  کافی از فا داشتن شناخت 
گردیده است تا بر  گندم سعی  در این مقاله با بررسی انواع و علل اساسی باال بودن میزان ضایعات در تولید 
کاهش ضایعات مراحل  کارشناسان پهنه های تولیدی، در  چگونگی بهره مندی از نظام نوین ترویج و توان 

گندم پرداخته شود. مختلف تولید، حمل ونقل و ذخیره سازی و نگهداری 

کشاورزی در اقتصاد مقاومتی اهمیت بخش 
مهم ترین تهدیدهای پیش رو، تحریم های اقتصادی است که مستقیمًا امنیت ملی را مورد تهدید قرار می دهد. 
که متضمن رشد و پویایی و  کشور  اقتصاد مقاومتی عالوه بر ترمیم بافت ها و ساختارهای فرسوده اقتصادی 
کارا در جهت مقابله با این تهدیدات می تواند در وحله نخست ضمن  بالندگی اقتصاد است، به عنوان ابزاری 
گام بعدی ظهور یک اقتصاد قوی قابل رقابت در سطح جهان، امنیت  بازسازی عمیق در اقتصاد ایران و در 
کند. اقتصاد مقاومتی و کشاورزی رابطه ای دوسویه و ارتباط متقابل فراوان دارند. کشاورزی  ملی کشور را تأمین 
اقتصاد  اهداف  به  رسیدن  در  مهمی  نقش  و  ح  مطر مقاومتی  اقتصاد  مهم  ارکان  از  یکی  به عنوان  می تواند 
کشاورزی  که از  مقاومتی داشته باشد و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی نیز بر فرآیندها، تولیدات و حمایت هایی 
گر چنانچه مردمی بودن، خصوصی بودن، تولید زا بودن و پربازده بودن را بتوان از  می شود؛ تأثیرگذار است. لذا ا
کشاورزی  کشاورزی اقتصادی مقاوم است.  شاخص های اقتصادی مقاومتی دانست، بالشک اقتصاد متکی بر 
کوچک  کمال داراست، و هم می تواند با تمرکز و تقویت سرمایه های  در ایران هم مزیت های تولید داخلی را به 
در داخل کشور و بی نیاز از سرمایه گذاری های خارجی فعالیت کند. بدین ترتیب تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه 
تقویت بخش کشاورزی میسر می شود )عربیون و منوچهری آملی، 1391(.توجه به نارسایی ها و مشکالت بخش 
کمک می کند تا آثار منفی این تحریم ها را  کشاورزی و همچنین نگاهی اصولی به توانمندی های این بخش 

تعدیل و یا بر آن غلبه نمود، و حتی این تهدیدها به فرصت تبدیل ساخت )موالدوست، 1392(.

گندم ضایعات و انواع آن در محصول 
کارشناسان ضایعات را محصول بالاستفاده یا آسیب دیده در مراحل برداشت و پس از آن می دانند اما  بعضی از 
کیفیت فقط  کاهش  کیفیت بازارپسندی پایین را ضایعات نامیده و معتقدند این  عده ای دیگر هر محصول با
کاشت تا برداشت یافت شود )قوامی، 1390؛  خ نمی دهد و ممکن است علت آن در مراحل  بعد از برداشت ر

ایزدی و حیاتی، 1392(.

کیفیت،  کشاورزی )FAO( و برنامه محیط زیست سازمان ملل )UNEP( هرگونه تغییری در  سازمان خواروبار 
گردد و درنتیجه آن محصول  که منجر به غیرقابل خوردن و غیرقابل دسترس شدن و عدم ایمنی محصول 
بیشتر  یافته  توسعه  کشورهای  در  می کند.  تلقی  ضایعات  نماید  مصرف  غیرقابل  انسان  برای  را  کشاورزی 
اما  است  آن  ظاهر  از  مهم تر  بسیار  مصرف کننده  برای  محصول  کیفیت  چون  است  کیفی  ع  نو از  ضایعات 
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کمی است )ایزدی و حیاتی، 1392(. ع  درکشورهای در حال توسعه ضایعات بیشتر از نو

کارشناسان به هرگونه تغییر شکل ظاهری و فیزیکی مواد غذایی، مثل خرد و شکسته شدن  بر اساس نظر 
که ضایعات موجب می شود مواد غذایی برای انسان غیرقابل  گفته می شود. باید توجه داشت  گندم، خسارت 

استفاده شود، درحالی که خسارت باعث محدود شدن استفاده از آن می شود )قوامی، 1390(.

کشور در مراحل مختلف به صورت ضایعات از چرخه مصرف  گندم تولیدی  هرساله بخش قابل مالحظه ای از 
ج می شود؛ بنابراین اولین قدم جهت برنامه ریزی برای کاهش ضایعات گندم، برآورد مقدار ضایعات آن در  خار

مراحل مختلف تولید تا مصرف و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می باشد )رحیمی و خسروانی، 1384(.

کشور را به چند دسته تقسیم نموده اند )میرترابی و همکاران، 1390( گندم در  در منابع علمی ضایعات 

که شامل مقدار اضافه مصرف بذر است. این میزان معمواًل حدود  کاشت: در این مرحله  1( ضایعات در مرحله 
کشور را تشکیل  گندم تولیدی  کل ضایعات  از  که حدود 2 درصد  کل بذر مصرف شده می باشد  از  20 درصد 
کودپاش های  کاشت نامناسب نظیر استفاده از  می دهد و عمدتًا ناشی از خالء تکنیکی و استفاده از شیوه های 

کافی سیستم آبیاری می باشد. کارایی  کردن مناسب اراضی و عدم  سانترفیوژ و یا دست پاش، عدم آماده 

2( ضایعات در مرحله داشت: ضایعات در این مرحله 3 درصد از تولید را در برمی گیرد، معمواًل به علت شرایط 
بد جوی و بافت نامناسب زمین و آفات و بیماری ها ایجاد می شود.

که 10 درصد ضایعات را تشکیل می دهد، شامل ضایعات تأخیر در برداشت و یا  3( ضایعات در مرحله برداشت: 
افت ناشی از استفاده ماشین ها و وسایل برداشت می باشد. عامل تأخیر در برداشت به دلیل کمبود ماشین های 

کارکرد آن متفاوت است. ع ماشین و عمر  برداشت و ضایعات ناشی از ماشین ها و وسایل برداشت برحسب نو

که معمواًل به علت  گندم ضایعات پس از برداشت حدود 16/5 درصد است  4( ضایعات پس از برداشت: در 
کارآمد و... می باشد. کارآمد بودن وسایل حمل ونقل، انبارداری نامناسب، نبود سیلوهای  نا

گندم کاشت  ضایعات مرحله 
کیفیت بازارپسندی  کاهش  کشت دستی و عدم رعایت تناوب و... منجر به  مصرف میزان زیاد بذر در هکتار، 
کل بذر است  گندم معمواًل حدود 20 درصد  یا افت محصول می شود )ایزدی و حیاتی، 1392(. ضایعات بذر 
کاشت ایجاد می شود )فریدی و همکاران،  که به طور عمده به دلیل استفاده از شیوه های قدیمی و غیر بهره ور 
کشت دست پاش، استقرار بذر در عمق های مختلف مزرعه )روی خاك و یا در عمق زیاد( و استفاده   . )1392
گندم به شمار می روند. این گونه  کاشت  از دالیل ضایعات در مرحله  از بذرهای بوجاری و ضدعفونی نشده 

کشور را تشکیل می دهد ) اسدی و همکاران، 1385(. گندم تولیدی  کل  ضایعات 2 درصد از 

کاشت، تهیه نامناسب بستر بذر،  کاشت می توان به خأل تکنیکی، شیوه منسوخ  از دیگر دالیل ضایعات مرحله 
ع بیماری ها و  که نهایتًا منجر به خطر ورس، افزایش احتمال وقو کرد  کارایی سیستم های آبیاری اشاره  عدم 
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افزایش هزینه بذر مصرفی می شود.

روش های صحیح تولید بذر اثر زیادی بر روی مقدار محصول می گذارد. تولید مقدار محصول در واحد سطح 
گیاه بستگی به شرایط تکنیکی زراعی، تأمین آب، مقدار آب، تأمین مواد غذائی و از همه مهم تر  ع  در هر نو
مترمربع  در  کم  ترا و  گیاه  کم  تعداد  دارد.  گیاه  هر  تولید  نیز  و  سطح  واحد  در  بوته  مناسب  مقدار  به  رسیدن 
که در اینجا معیار عوامل  کیفیت نامناسب بذر است،  می تواند دالیل مختلفی داشته باشد، ازجمله این دالیل 

کیفیت مناسب بذر و نهال اثرات مختلفی در مقدار محصول دارد. ژنتیکی نقش مهمی را بازی می کند. 

گندم ضایعات مرحله داشت 
کا هش میزان  که منجر به  کارشناسان ضایعات مرحله داشت به نوعی بیشتر ناشی از عواملی است  به عقیده 
از  آبیاری بیش   یا  و  کمبود آب  این گونه عوامل می توان به  از  نابودی محصول می گردد.  گاهی  کیفیت و  یا 
کود، عدم مدیریت صحیح آفات، بیماری ها و علف های هرز، بادزدگی، ورس، عدم  حد، عدم مصرف بهینه 

رعایت تناوب زراعی و ... اشاره نمود. )دهقان، 1381 و ایزدی و حیاتی، 1392(.

گندم ضایعات مرحله برداشت 
از تأخیر در برداشت به صورت  گندم( به دو صورت، الف( ضایعات ناشی  ضایعات در مرحله برداشت )ریزش 
ریزش، سبز شدن روی خوشه )در نواحی باران خیز( و ب( ضایعات ناشی از شیوه برداشت، است. مهم ترین دلیل 
کمباین بازمی گردد  کمبود و عدم دسترسی آسان به ماشین آالت برداشت به ویژه  تأخیر در برداشت محصول به 
که به علت این تأخیر هم ریزش طبیعی در مزرعه  )بوگری و همکاران، 1392 و فریدی و همکاران، 1392(. 
افزایش می یابد و هم مزرعه گندم مستعد ریزش بیشتر در موقع برداشت با کمباین یا دروگر می گردد. بخش اعظم 
ریزش در زمان برداشت به عملکرد ماشین آالت برداشت و نحوه مدیریت آن ها مربوط برمی گردد. فرسودگی و عدم 
کنترل فنی و همچنین عدم تنظیم صحیح ماشین های برداشت و به عالوه عدم رعایت موقع مناسب برداشت، 
می توانند از عوامل اصلی تلفات و ضایعات گندم در حین برداشت باشند. از سایر عوامل مؤثر بر ضایعات گندم در 
کمباین و دروگر و حتی روش  کار با  کشاورز به نحوه  مرحله برداشت به مساحت و تعداد قطعات مزرعه،  آشنایی 
کمباین شامل ضایعات سکوی برش، واحدهای  کاشت مزرعه می توان اشاره نمود. ضایعات برداشت توسط 
کننده، تمیزکننده می باشد؛ که چگونگی تنظیمات این واحدها در میزان تلفات کمباین بسیار مؤثر  کوبنده، جدا

است )بوگری و همکاران، 1392؛ ایزدی و حیاتی، 1392؛ فریدی و همکاران، 1392(.

این  کننده  جدا و  کوبنده  واحدهای  و  درصد   0/5-2 را  کمباین  برش  سکوی  به  مربوط  تلفات  علمی  منابع 
ماشین برداشت را به ترتیب 1-0/5 درصد و 0/4 –0/2 اعالم نموده اند )فریدی و همکاران، 1392(. همچنین 
به کارگیری  از  ناشی  و متوسط ضایعات  میزان 5 درصِد  به  برداشت  به ضایعات مرحله  منابع علمی  در دیگر 
ماشین ها و وسایل برداشت به میزان 5/7 درصد از کل تولید اشاره شده است )بیرجندی و همکاران، 1388(.

گندم ضایعات پس از برداشت 
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از مهم ترین موارد ضایعات پس از برداشت می توان به حمل ونقل، ریخت وپاش، بوجاری، ضدعفونی، انبارداری 
گندم آفات  کرد )فریدی و همکاران، 1392(. در مرحله ذخیره سازی  نامناسب، ضایعات تبدیل و فرآوری اشاره 
که این آفات هرساله خسارات قابل توجهی را به غالت ذخیره شده  گندم است  انباری یکی از علل اصلی تلفات 
در سیلوها و انبارها وارد می سازند. از مهم ترین آفات انباری می توان به حشرات، کنه ها و جوندگان زیان آور اشاره 
نمود که در میان آن ها سخت بالپوشان انباری در انبارهای غالت دارای اهمیت زیادتری بوده و خسارت بیشتری 
کیفی و مسائل  کاهش وزن غالت شده، بلکه از نظر  کنه ها نه تنها سبب  را به دانه وارد می سازند. حشرات و 
بهداشتی نیز خطراتی به وجود می آورند. برخی از آن ها حاوی مواد مضری چون متیل کینون، اتیل کینون، بنزو 
کرده و یا موجب  کنه ها، بوی نامطبوع ایجاد  کینون هستند. این مواد سرطان زا بوده و مانند  کینون و متوکسی 

اختالالت گوارشی و بیماری های روده ای و اسهال در انسان می گردند )قوامی، 1390(.

گندم  کیفی به محصوالت انبار شده وارد می آورند. آلوده شدن  کمی، زیان های  آفات انباری عالوه بر خسارت 
از عوامل  و ویتامین ها،  رفتن عناصر اصلی  بین  از  کنه ها،  و  ع و جلدهای الروی حشرات  انبار شده به مدفو
گندم  در سیلوهای  انباری  آفات  فعالیت  از  ناشی  بهداشتی  زیان های  گندم می باشند.  کیفیت  کاهش  مهم 
بلند  موهای  به  تهیه شده  آرد  که  می گردد  سبب  سیلو  در  انبارشده  گندم  لمبه  تجمع  می باشد.  توجه  قابل 
گوارشی به وجود آورند  گوارش مصرف کنندگان اختالالت شدید  گردد و در دستگاه  الروهای این حشره آلوده 

)آزمایش فرد، 1383(.

گندم در مرحله پس از برداشت با مشکالت موجود در ذخیره سازی این  که بخش اعظم تلفات  روشن است 
کرد )قوامی، 1390(: گندم می توان به مواد زیر اشاره  محصول مرتبط است. از مشکالت ذخیره سازی 

گندم؛ 1( عدم ایجاد ظرفیت مناسب جهت نگهداری 

2( قدیمی و فرسوده بودن ساختمان، تجهیزات و ماشین آالت ذخیره سازی؛

کنترل نکردن صحیح شرایط نگهداری همانند دما، رطوبت و ... .؛ 3( سننتی بودن انبارها، سیلوها و 

4( قرار نگرفتن واحدهای ذخیره سازی در قطب تولید غالت؛

5( باال بودن سرمایه گذاری موردنیاز جهت احداث واحدهای ذخیره سازی؛

از برداشت جهت آماده سازی محصول برای حمل و نقل و بسته بندی اولیه  در ایران معمواًل عملیاتی پس 
گیرد از  گرچه انجام  صحیح صورت نمی گیرد و بسته بندی جهت عرضه به بازار هم یا انجام نمی شود و یا ا
که زمینه ضایعات پس از برداشت از این امر فراهم  مطلوبیت الزم برخوردار نیست )ایزدی و حیاتی، 1392(؛ 
می شود. منابع علمی میزان ضایعات مراحل مختلف پس  از برداشت گندم را در کشور ایران حدود 16/5 درصد 
که از این میزان 5/5 درصد به مرحله حمل و نقل، 2 درصد به مرحله بوجاری، 4 درصد به  اعالم نموده اند 

مرحله انبارداری و 5 درصد به مرحله تبدیل و فرآوری مربوط می گردد )فریدی و همکاران، 1392(.
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گندم کاهش ضایعات  راهکارهای اجرایی در جهت 
با نگاهی عمیق به خسارت های ناشی از تلفات محصول استراتژیکی گندم و صدمات وارده به اقتصاد کشور در 
کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید، حمل ونقل،  اثر آن، و پی بردن به اهمیت و ضرورت تالش در جهت 
را  اقدام در این خصوص  برنامه ریزی و  ذخیره سازی و نگهداری و فرآوری و تبدیل این محصول؛ می توان 
ضرورتی انکارناپذیر دانست. در این میان موارد زیر می تواند از راهکارهای اجرایی در جهت جلوگیری از تلفات 
و کاهش ضایعات گندم )که البته برخی از آن ها جزو برنامه های اجرایی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها 

می باشد(؛ دانست.

گندم، جزو برنامه های روز مزرعه  کاهش ضایعات  1( قرار دادن موارد آموزشی مربوط به اهمیت و روش های 
و  پهنه ها  کارشناسان  به  مورد  این  در  عملی  آموزش  ارائه  و  تحقیقاتی  مؤسسات  در  یافته ها  انتقال  هفته  و 

کمباین داران؛
کمباین( از محل مساعدت های دولت در  2( اعزام تعمیرکار ماهر جهت تنظیم ماشین های برداشت )به ویژه 

گندم؛ مرحله برداشت 
گندم در مراحل مختلف و هدر رفت منابع در اثر آن  کشاورزان به اهمیت ضایعات  3( معطوف ساختن توجه 

در برنامه های آموزشی و ترویجی؛
کمک های بالعوض دولتی در جهت جایگزینی ماشین آالت برداشت فرسوده و استفاده از  4( ارائه تسهیالت و 

کمتر؛ کمباین هایی با پتانسیل ریزش اسمی 
گندم؛ کاشت، داشت و به ویژه برداشت  5( اعمال سخت گیری در رعایت ضوابط فنی نظارت بر عملیات 

کمباین های برداشت و ایجاد حساسیت در  6( انجام معاینه فنی و صدور مجوز برداشت قابل نصب بر روی 
کاهش ضایعات؛ کشاورزان برای توجه به این مجوزها و اهمیت آن در 

کوتاه تر شدن زمان برداشت تا ذخیره سازی؛ گندم، جهت  کشت  ع  7( احداث سیلوها و انبارها در نزدیکی مزار
کاشت؛ کمتر برخوردار هستند، در مرحله  که از ریزش طبیعی  8( استفاده از ارقامی 

کمی یکسان، در یك سیلو؛ کیفی و  گندم با خصوصیات  9( ذخیره سازی ارقام 
ورود  از  تا  شوند  بوجاری  بین المللی  استانداردهای  با  مطابق  ذخیره سازی  عمل  از  قبل  گندم  دانه های   )10
موش،  فضله  شن،  سنگریزه،  هرز،  علف های  بذر  پنهان،  سیاهك  دارای  دانه های  مانند  ناخالصی  هرگونه 

ذرات فلزی و .... جلوگیری به عمل آید.
مناسب  عمق  همچنین  و  مناسب  بذرکار  از  استفاده  کشت،  بستر  مطلوب  آماده سازی  اراضی،  تسطیح   )11

کاشت می تواند در جلوگیری از ضایعات بسیار مؤثر باشد.

پیشنهادات
کاهش  کنترل و  کارشناسان پهنه ها در جهت برنامه های  کشاورزی برای بهره مندی از توان   در نظام نوین 
ح  گردد. مواردی از این قبیل به شر کارشناسان تعریف و ابالغ  ضایعات، الزم است وظایفی نظام مند برای این 

زیر مورد پیشنهاد نگارندگان است.
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جانب  از  روستاها  از  یک  هر  در  فعالیت  مجوز  صدور  و  برداشت  شروع  بدو  در  کمباین ها  فنی  معاینه  الف: 
کمباین خود،  کمباین داران به تنظیم صحیح  کارشناس مسئول پهنه برای آن ها، می تواند، در الزام نمودن 

گردد. گندم  کاهش ضایعات برداشت  مؤثر بوده و از این طریق، موجب 

مجوز  و  فنی  معاینه  کارت  بدون  فعال  کمباین های  برای  تنبیهی  سیاست های  اجرای  و  تعیین،  ابالغ  ب: 
برداشت؛

گندم، در سامانه پهنه بندی،  کنترل ضایعات تولید  کارایی تحلیل اطالعات مربوط به  ج: ایجاد امکان ثبت و 
ضایعات  کاهش  و  کنترل  و  دقیق  نظارت  امکان  مدیران،  برای  اطالعاتی  اشراف  آوردن  وجود  به  طریق  از 
که به نوبه خود پایش، اندازه گیری و یا برآورد و درنهایت، ثبت،  گندم را فراهم می نماید. از این گونه اطالعات 
گندم دارای اهمیت  کاهش ضایعات  کنترل و  جمع بندی و تحلیل آن ها در سامانه پهنه بندی، می تواند در 

کرد. باشد؛ می توان به موارد زیر اشاره 

کشاورزی هر بهره بردار؛ 1( اطالعات مربوط به ماشین آالت 

گندم؛ کاشت و میزان بذر مصرفی در هر مزرعه  کاشت، وسیله  کشت شده، روش  2( اطالعات مربوط به رقم 

گندم )دستی یا مکانیزه(؛ 3( روش برداشت هر مزرعه 

گندم؛ ع ماشین برداشت در برداشت مکانیزه )کمباین یا دروگر( هر مزرعه  4( نو

کمباین؛ گندم برداشت شده با  ع  کمباین، سال ساخت و اطالعات مالک آن در مزار ع  5( نو

گندم برای هر روستا؛ 6( میزان ضایعات برآورد و یا محاسبه شده در مرحله برداشت 

گندم در هر روستا؛ 7( تاریخ شروع و پایان برداشت 

ضایعات  برش،  سکوی  ضایعات  طبیعی،  افت  شامل   ( کمباین  برداشت  ضایعات  به  مربوط  اطالعات   )8
گندم در هر روستا؛ ع  کننده، تمیزکننده( برای تعداد معینی از مزار کوبنده، جدا واحدهای 

فهرست منابع
موجود.  تحقیقات  اساس  بر  گندم  ضایعات  اقتصادی  ارزش  بررسی   .)1385  ( همکاران.  و  ه.  اسدی،   )1

کشاورزی و منابع طبیعی، سال چهارم، شماره 14 ، ص 46-46. فصلنامه سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی  کاهش ضایعات رویکرد آینده ترویج. فصلنامه نظام مهندسی  2( ایزدی، ن. و حیاتی، د. )1392(. 
و منابع طبیعی، سال دهم، شماره 39، ص 25-30.

گندم در اثر حمله آفات انباری در سیلوها و انبارهای غالت در  3( آزمایش فرد، پ. )1383(. بررسی ضایعات 
کرمانشاه. مجموعه مقاالت اولین همایش پیشگیری از اتالف منابع ملی، تهران، 19  گلستان و  استان تهران، 

خرداد، ص1-14. 
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نیوهلند  کمباین  توسط  گندم  برداشت  بر  مؤثر  عوامل  برخی  بررسی   .)1392( همکاران.  و  ع.  بوگری،   )4
کمباین )مطالعه مروری: شهرستان اهواز(.  کاهش تلفات  )TC56( با استفاده از مدل های ریاضی به منظور 

کشاورزی، تهران، آبان ماه 1392، ص 328-340. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت 

5( بیرجندی، و همکاران. )1388(. نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین. فصلنامه 
روستا و توسعه، سال12، شماره 1، ص 129-146.

گندم در مرحله برداشت و بررسی برخی عوامل مؤثر بر  6( رحیمی، ه. و خسروانی، ع. )1384(. تعیین ضایعات 
آن در استان فارس. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 67، ص 50-59.

در دستگاه های  تلفات  ایجاد  بر  گندم  دانه  فیزیکی  تاثیرخصوصیات  و همکاران. )1392(.  فریدی، ح.   )7
کشاورزی، دوره اول، شماره2، ص80-87. بوجاری. نشریه مکانیزاسیون 

انبارها در چهار  گندم در طول مدت نگهداری در سیلوها و  8( قوامی، م. )1390(. بررسی تغییرات رطوبت 
و مهندسی  علوم  دانشکده  پژوهشی  ح  گزارش طر ایالم(.  و  گلستان  فارس،  کشور )خراسان رضوی،  استان 

صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد علوم و تحقیقات تهران.

به مبادی مصرف.  تا تحویل  برداشت  از  بعد  گندم  میزان ضایعات  تعیین  9( منصور دهقان، ح. )1381(. 
کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. پایان نامه 

امنیت ملی.  پایداری  و  کشاورزی  توسعه  اقتصاد مقاومتی در  بررسی جایگاه  ک. )1392(.  10( موالدوست، 
http://www.bargozideha.com/ ،همایش ملی خراسان نظم و امنیت، خراسان جنوبی، 5-4 اردیبهشت

share/bwgtjrz6

کاران پیرامون مدیریت  گندم  11( میرترابی، م.، حسینی، س م. و علیزاده، ن. )1390(. عوامل مؤثر بر نگرش 
کشاورزی، سال  گندم کار هشتگرد(. پژوهش های ترویج و آموزش  کشاورزان  گندم )مطالعه موردی:  ضایعات 

چهارم، شماره3، ص2-13.

کشاورزی، راهکارهایی برای ارتقای بخش  12( عربیون، ا. و منوچهری آملی، م. )1391(. اقتصاد مقاومتی و 
گذران اقتصاد مقاومتی. آینده نگر،  شماره 14، ص 24- 27. کشاورزی در دوران 

بر  مؤثر  عوامل  به  نسبت  مصرف کنندگان  و  نانوایان  کاران،  گندم  نگرش   .)1387( م.  ا.  بیگی،  علی   )13
کشاورزی ایران، جلد 1، شماره 39، ص 45-53. گندم. مجله علوم  کاهش ضایعات 
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کاربردی مروجین پهنه  بندی در مقابله با آن گروتروریسم و ماموریت  ا

کشاورزی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
حمیده سالک ابراهیمی1*، غالمحسین قره خانی2، لیال مسلمی تبریزی3

کشاورزی مرکز مالیعقوب،  کشاورزی، مروج جهاد  1- دانشجوی دکتری حشره  شناسی 

شهرستان سراب

گیاهپزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه مراغه گروه  2- دانشیار 

کشاورزی مرکز مالیعقوب، شهرستان سراب، کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، مروج جهاد   -3

چکیده
هزاران سال است که حشرات در تقابل با انسان قرار گرفته  اند که عالوه بر حدوث غیرعمدی آنها و ایجاد خسارت 
در منابع مورد بهره  برداری انسان با اهداف تحمیل درد، از بین بردن عمدی مواد غذایی و انتقال عمدی عوامل 
بیماریزا نیز مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از حشرات به عنوان سالح جنگی، ابزار تروریسم و ابزار شکنجه 
گروتروریسم محسوب شده  است. با پیشرفت مداوم بشر در  کتیک جدید جنگ های نامتقارن و ا و به عنوان تا
فناوری استفاده از حشرات، بهره  برداری از آنها هم دچار تغییر شده و از حشرات به عنوان سالح در میدان  های 
گروتروریسم( استفاده می  شود. باتوجه به تهدیدهای  ع و ایجاد تلفات در دام  ها )ا جنگ و یا جهت تخریب مزار
گاهانه در روستاهای  کشور ایران مروجین پهنه  بندی با توجه به حضور مستمر و آ کشاورزی  احتمالی فراروی 

تحت پوشش می  توانند قدم  های موثری در جهت شناسایی و مقابله با این حمالت بردارند.

)BW(گروتروریسم، بیوتروریسم، پهنه  بندی، جنگ افزارهای بیولوژیک کلیدی: ا کلمات 

مقدمه
ح بوده است و از جمله  استفاده از حشرات از زمان ماقبل تاریخ به عنوان سالح جنگی، ابزار ترور و شکنجه مطر
کتیک  های جنگ  های نامتقارن عصر حاضر محسوب می  شوند. تسلیحات مورد استفاده انسان  های ماقبل  تا
تاریخ در جنگ  ها از چوب، استخوان و سنگ ساخته می  شدند. در آن دوران ازشیپور های ویژه انتشار حشرات و 
سفال  های حاوی زنبور"نارنجک  های زنبور" در میدان  های نبرد استفاده می  گردید. در قرن چهارم برای مقابله با 
هجوم مهاجمان از راه تونل  های زیرزمینی، زنبورها و پشه  های نیش  زن به داخل تونل  ها رهاسازی می  شدند. در 
کل بندپایان از چند طریق می  توانند در جنگ  های بیولوژیک و اقدامات تروریستی نقش ایفا کنند، که عبارتند از: 
1- استفاده از حشرات به عنوان ابزاری برای شکنجه، ترور و ایجاد وحشت، 2- استفاده از حشرات ناقل، جهت 
گروتروریسم( ع و ایجاد تلفات در دام  ها )ا انتقال عوامل بیماری  زا و 3- استفاده از بندپایان جهت تخریب مزار
کاهش بازدهی محصول  کوسیستم،  که باعث تخریب ا کلی هر عاملی  )Lockwood, 2009(. در کشاورزی بطور 
که این  گروتروریستی به حساب می  آید  گیاهی شود و امنیت زنجیره غذایی را به خطر بیاندازد، اقدام ا دامی و 
خسارات عواقب اقتصادی و اجتماعی و روانی بسیاری در آن جامعه باقی خواهد گذاشت.نقش به سزا و چشمگیر 
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کشاورزی در امنیت غذایی، تولید ناخالص ملی، صادرات و ارز آوری کشورها، آنها را بر آن داشته است که اواًل، در 
حفظ و رونق بخشیدن به این بخش از هیچ تالشی فروگذاری ننموده، و ثانیًا محصوالت سالم و عاری از آلودگی 
را با هزینه کمتر تولید و با قیمتی مناسب  تر به بازار داخلی و جهانی عرضه کنند. این امر باعث شده است که اواًل، 
کشاورزی شده، و ثانیًا، سبب بروز رقابت بین  کشورها تا اندازه زیادی وابسته به فعالیت های  اقتصاد برخی از 
کشور از عرصه این رقابت  ج شدن یک  گردد. خار کشورها در تولید و عرضه  ی برخی از تولیدات مهم و راهبردی 
کشورهای  کالنی را نصیب  کشور وارد می  کند، سود بسیار  ها ضمن اینکه ضربه جبران ناپذیری را بر اقتصاد آن 
کشاورزی می  تواند به  کشور مذکور را مخدوش خواهد نمود. به همین دلیل  کرده و در نهایت استقالل  رقیب 
ع  عنوان یک هدف بسیار مناسب و سهل الوصول مورد توجه سودجویان، و تروریست  ها واقع گردد. اهمیت مزار
و باغ  ها و تولیدات کشاورزی به عنوان یک هدف بالقوه در جنگ  ها و نیز اقدام  های تروریستی مدت زمان زیادی 
ح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شاید  نیست که از سوی محافل علمی و تخصصی به صورت علنی مطر
که  کرد  کنی و ایجاد ترس در افراد جامعه را بتوان نوعی میکروتروریسم رسانه ای-کشاورزی نام گذاری  شایعه پرا
کرم  خ داده است، شایعاتی مانند خرماها و هندوانه های آلوده شده توسط داعش یا  مشابه آن هم در ایران ر
کشاورزی و زنجیره غذایی در مقایسه با حمالت تروریستی علیه  کستانی. معموال حمالت علیه  کشنده نارنگی پا
است  حمالت شدیدتر  گونه  این  پیامدهای  اما در درازمدت  است  برخوردار  کمتری  مستقیم  خطر  از  انسان ها 
زیرا زنجیره بزرگ موادغذایی از کشاورزان، صنایع ذخیرهسازی، حمل و نقل، توزیعکنندگان، سوپرمارکتها، 

رستورانها و در نهایت مصرفکنندگان را درگیر میسازد.

آنچه شاید از دیدگاه اقتصادی و امنیتی مهم باشد، فعالیت های تروریستی یک دولت علیه دولت دیگر باشد، 
کشور دیگر را دارا هستند. دولت ها به  کشاورزی یک  چون دولت ها المان های الزم برای اثر گذاری منفی روی 
علت تبعات یا خطراتی مانند مقابله به مثل کشور رقیب معموال به صورت آشکار به این اقدامات دست نمی زنند 
که بعدا توانایی تکذیب آن را داشته باشند. اقدامات احتیاط آمیز مانند قرنطینه و  یا به گونه ای عمل می کنند 
کود، همراه با برنامههای مدون نظارتی توسط دستگاه های  کشاورزی وارداتی مانند بذر یا  بررسی نهاده های 
که خود را فراروی حمله های  کشورهایی  امنیتی می تواند در مقابله با بیوتروریسم کشاورزی موثر باشد. لذا 
کشاورزی از هر حیث  بیولوژیک دانسته و آنرا تهدیدی جدی می  دانند باید برای دفاع در مقابل بیوتروریسم 
پژوهشگران،  از  اعم  کشاورزی،  میدان همانا متخصصان علم  این  مبارزان  و  مدافعان  باشند. مسلما  آماده 
این  نخست  صف  در  که  هستند  خصوصی  و  دولتی  بخشهای  در  اجرایی،  کارشناسان  و  مروجان  استادان، 
مقابله فعالیت خواهند داشت و همانند هر دفاع ملی دیگر، باید از پشتیبانی سایر تخصص  ها و بخش  ها اعم 

از سیاسی، امنیتی و نظامی برخوردار شوند.

گروتروریسم تاریخچه استفاده از حشرات در جنگ  های بیولوژیک و ا
سال   200 به  حداقل  انسانها  توسط   )TW( سمی  سالح  های  و   )BW( بیولوژیک  افزارهای  جنگ  از  استفاده 
کتری  ها،  کافی در مورد حضور با قبل از میالد مسیح برمی  گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم بشر فاقد دانش 
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ویروس  ها و سایر عوامل در سالح  های بیولوژیک بود،  همچنین درباره ژنتیک میکروارگانیسم  ها و روش  های 
و  یوجی  بمب  ساخت  با  ژاپن  دوم،  جهانی  جنگ  طی  در  نداشت،  وجود  اطالعاتی  سویه  ها  کردن  بهینه 
گردید، همچنین این  کوزوو  ع طاعون و مرگ بیش از 50 هزار نفر در  کک  ها به وسیله آن باعث شیو رهاسازی 
 .)2009 ,Lockwood( گردید کتری مولد وبا باعث مرگ 410 هزار نفر  کشور با آلوده سازی منابع آب چین با با
کشور به تولید انبوه حشرات و رهاسازی آنها اقدام نمود. در  کشورهای اروپایی فرانسه به عنوان اولین  در بین 
سال 1928 اتحاد جماهیر شوروی تولید شپش  های آلوده شده با تیفوس را آغاز نمود و با رهاسازی آن بر سر 
کشاورزی  گردید. در سال 1930 آلمانی  ها نسبت به تهدیدات فراروی  نظامیان آلمان باعث مرگ 2800 سرباز 
عصبی  گازهای  پایه  بر  ارگانوفسفره  سموم  کشف  به  منجر  آنها  یافته  انجام  اقدامات  و  شدند  حساس  خود 
بیولوژیک  جنگ  افزارهای  تولید  در   ))USDA آمریکا  کشاورزی  وزارت  و  آمریکا  ارتش   1962 سال  در  گردید. 
بیماری  عامل  ویروس  انتقال  هدف  با  نیشکر  زنجرک  تولید  به  کوبا  و  آمریکا  جنگ  در  و  نمودند  همکاری 
غبار  و  کرده  پرواز  کوبا  فراز  بر  آمریکا  هواپیماهای   1996 سال  در  کردند.  اقدام  کوبا  نیشکر  ع  مزار در  فوجی 
که  کوبایی  ها می  توانست آفت Thirips palmi باشد  که بر طبق ادعای  را منتشر ساختند،  کستری رنگی  خا
کلرادو توسط آلمان با هدف از بین بردن محصوالت شرق  ع آن در منطقه شد. استفاده از سوسک  باعث شیو
ح شده و در سال 1999 یک فرمانده نظامی به آن اذعان داشته  گزارشات سال 1969 سازمان ملل مطر اروپا در 
است. در طی جنگ جهانی دوم، برنامه سالحهای بیولوژیکی اتحاد جماهیر شوروی روی طاعون، وبا و سیاه 
که یک زندانی از آزمایشگاهی در  زخم متمرکز شد و در تابستان 1941،  آزمایشات انسانی با طاعون هنگامی 
گردید. همچنین شواهدی مبنی بر استفاده اتحاد  کرد و باعث ایجاد اپی  دمی طاعون شد برمال  مونگولیا فرار 
کنه  های آلوده منتقل  که به طور معمول با مگس های خانواده تابانیده و  جماهیر شوروی از توالرمیا )عاملی 
کرده است. در طی جنگ  می  شود( برای بیمار ساختن هزاران سرباز آلمانی در بیرون از استالینگراد استفاده 
کار اولیه با ذرات میکروبی، به نتایج مشابه در مورد ژاپنی  ها دست  جهانی دوم، دانشمندان آمریکایی بعد از 
که: حشرات به طور موثر وکارا می  توانند به عنوان ناقل بیماریها استفاده شوند و در برخی موارد این  یافتند 
انبوه و رها  کانادایی ها در زمینه تولید  با اقدامات  ناقلین می  توانند پرورش و رهاسازی شوند. این یافته  ها 
سازی مگس ها تقویت شد. در اوایل 1940، آنها با دانشمندان آمریکایی در زمینه آزمایش حشرات در جزایر 
 Drosophila آنها شامل: مگس میوه )احتماال کردند. حشرات مورد هدف  هورن می سی سی پی همکاری 
melanogaster( به عنوان ناقل مکانیکی، مگس  های پشم )مگس های Calliphorid جهت خسارت به دام( 

.)Franz and Zajtchuk. 2000( بود ) Cochliomyia hominivorax( و مگس

کمــپ دتریــک جهــت تولیــد ناقلیــن شــامل پشــه  های منتقــل  در طــی جنــگ ســرد بیــن دهه  هــای 1940 تــا 1990، 
کک  کننــده تــب زرد، ماالریــا و تــب دانــگ، مگس  هــای انتقــال دهنــده اســهال خونــی، وبــا و ســیاه زخــم و 
کــرد. در ســال  کلــرادو آمریــکا توســعه پیدا کنــه آلــوده بــه توالرمــی و تــب راجعــه و تــب  انتقــال دهنــده طاعــون و 
کک  هایــی  ــزرگ Itch شــامل  ــه اوج خــود رســید. عملیــات ب ــه صــورت مخفــی ب 1950 مطالعــات آزمایشــگاهی ب
کــم پــروازی بــه  کــه داخــل قفس  هایــی قــرار می  گرفتنــد و ایــن قفس  هــا بــه وســیله هواپیماهــای بــا ارتفــاع  بــود 
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کک در هفتــه برنامــه ریــزی شــد و تــب زرد  ــرای تولیــد 50 میلیــون  ــاب می  شــدند. یــک تاسیســات ب پاییــن پرت
کمــپ حشره  شناســی دتریــک تبدیــل شــد. ســپس ارتــش ایــاالت متحــده حمــالت  بــه عنــوان اصلی  تریــن برنامــه 
 ،Buzz ــوده انجــام مــی  داد. در ســال 1955، عملیــات بــزرگ ــا اســتفاده از پشــه  های غیــر آل شــبیه ســازی شــده ب
گرجســتان  شــامل تولیــد و ذخیره  ســازی بیــش از یــک میلیــون A. aegypti بــود. آزمایــش در مناطــق روســتایی 
ــار  ــر انتش کیلومت ــک  ــافت ی ــا مس ــز ت ــورت موفقیت  آمی ــه ص ــر ب ــه  های موردنظ ــار پش ــل انتش ــه از مح ک ــان داد  نش
کــره شــمالی بــه طــور رســمی بــه ســازمان ملــل متحــد ادعــا  کــره، در فوریــه 1952،  کــرد. در طــی جنــگ  پیــدا 
کتــری توســط هواپیمــا بــه منظــور  کــه نیروهــای نظامــی ایــاالت متحــده مقادیــر زیــادی حشــرات حــاوی با کــرد 
گســترش دادنــد، طبــق  انتشــار بیماریهــای عفونــی رهــا ســازی نمــوده اســت. مــردم جمهــوری چیــن، اتهامــات را 
کــه در طــول یــک هفتــه 68 پرتاب  هــای هوایــی از حشــرات آلــوده در شــمال شــرق  ایــن ادعــا نشــان مــی  داد 
کــرد و  کــره جنوبــی اتهامــات وارده را تکذیــب  چیــن وجــود داشــت. فرمانــده نیروهــای ســازمان ملــل متحــد در 
گــزارش مــداوم  ع بیمــاری بهداشــت ضعیــف دشــمن می  باشــد. امــا باتوجــه بــه  کــه علــت شــیو تصریــح می  کنــد 
از هواپیماهــای آمریکایــی مبنــی بــر »انتشــار مگــس، پشــه، عنکبــوت، مورچه  هــا، ســن  های تخــت خــواب 
کــره شــمالی آغــاز  گســترده  ای را در  گســترده پیشــگیری از اپی  دمــی را در مناطــق  کک...« چیــن عملیــات  و 
کمســیون علمــی و بیــن المللــی در چیــن  کتریولوژیکــی توســط  گســترده  ترین بررســی جنگ  هــای با نمودنــد. 
کمیتــه صلــح  کــه متشــکل از شــش دانشــمند شــوروی ســابق وابســته بــه  گرفــت،  کــره جنوبــی )ISC( انجــام  و 
ع از بندپایــان مختلــف بــا حداقــل  گــزارش اســتفاده از 14 نــو گرفــت. بعــد از دو مــاه بررســی،  جهانــی بــود انجــام 
گردیــد. حشــرات )و پاتــوژن هــا( مــورد اســتفاده در حمــالت شــامل انــواع  ع از عوامــل بیمــاری زا منتشــر  هشــت نــو
ــای  ــوژن ه ــه و پات ــم((، Muscina stabulans )حصب ــیاه زخ کس)س ــاالن: Musca vicina )آنترا ــی از دوب مختلف
 Lucilia ،)ســیاه زخــم، وبــا، اســهال، شــبه حصبه، حصبــه و عوامل بیماریــزای گیاهی( .Hylemya sp ،)گیاهــی
 Culex pipiens var. pallens,،)ــه ــه(، Orthocladius sp. )حصب ــبه حصب sericata, Helomyza modesta )ش
Aedes koreicus و Trichocera maculipennis )ویــروس اعصــاب( بــود. بــه طــور غیــر قابــل انتظــار ایــن لیســت 
گــزارش  کک  هــای انســانی، Pulex irritans طاعــون خیارکــی نیــز بــود. حشــرات غیرمعمــول در ایــن  شــامل 
 Acrydium :هــا هماننــد thopteran ســیاه زخــم(؛ چنــد مــورد از( Ptinus fur ،شــامل سوســک  های عنکبوتــی
sp.، Locusta migratoria و Gryllus testaceus؛ بهاره  ماننــد هــا Isotomanegishina )اســهال خونــی( بــود. در 
نهایــت دو عنکبــوت نیــز ذکــر شــده بــود : Tarentula sp.)ســیاه زخــم و وبــا( و Lycosa sp. )ســیاه زخــم و وبــا(. 
کــه عبارتنــد  گرفــت  کتیــک مهــم جنگــی بــر پایــه حشــرات مــورد اســتفاده قــرار  در جنــگ ویتنــام بــا آمریــکا ســه تا
از: 1- اســتفاده از مگس  هــای انتقــال دهنــده تــب زرد توســط آمریکایی  هــا 2- رهاســازی حشــرات آفــت جهــت 
ع توســط آمریکایی  هــا و 3- اســتفاده هــر دو طــرف از حشــرات نیــش زننــده، همچنیــن  نابــودی باغــات و مــزار
ــکا  کــه لبــاس نظامــی آمری ــر روی هرکســی  کــه ب ــد  کــه زنبورهایــی تولیــد نموده  ان ــد  کــرده بودن ویتنامی  هــا ادعــا 
کــه لباس  هــای آن  هــا آغشــته بــه فرمــون  را پوشــیده باشــد حملــه می  کننــد، بعدهــا آمریکایی  هــا متوجــه شــدند 

.)2009 ,Lockwood( ــوده اســت جــاذب زنبورهــا ب
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گروتروریسم در عصر معاصر ا
 1960 سال  اوایل  از  کشاورزی  در  تروریسم  می  شود.  استفاده  نیز  امروزه  نامتقارن  جنگ  های  در  حشرات  از 
آفات مگس میوه  از طریق  کشورها  که USDA تحت خطر بودن  به یک نگرانی تبدیل شده است، طوری 
آسیایی  ساقه  خوار   ،)khapra )Trogoderma granarium سوسک   ،)Ceratitis capitata( مدیترانه  ای 
 ،)Eurygaster integriceps( گندم برنج)Chilo suppressalis(، پروانهY  نقره  ای )Autographa gama(، سن 
است.  داده  هشدار  را  زمینی  سیب  سوسک  های  از  گونه  چندین  و   )Sesamia cretica( دورا  ساقه  خوار  کرم 
به  دستیابی  انگیزه  دشمن  کشورهای  و  افراطی  کولوژیست  های  ا جنایت  کاران،  جدایی  طلب،  ملی  گرایان 
کشاورزی در مقایسه با سایر یورش  ها دارای  کشاورزی را دارند. زیرا حمله بیولوژیک به بخش  سالح  های ضد 
مزیت  هایی همچون عدم ایجاد خطر برای پژوهشگران در زمان تکثیر، تولید، انباشت و پخش آن  ها، عدم 
احتیاج به فناوری  های پیچیده جهت تهیه سالح بیولوژیک، آسان و ارزان بودن تولید یک سالح بیولوژیک 
کشف  گونه عملیات، عدم  کشاورزی در مقایسه با سایر سالح  ها، نبود موانع مهم اخالقی در انجام این  ضد 

 .)2012 ,Jeffrey( کردن هدف بدون حضور در آن منطقه می باشد سریع عملیات و امکان آلوده 

تضعیف توانایی تولید محصوالت توسط گیاهان و احشام یکی از جنبههای حمالت بیولوژیک در کشاورزی 
گون مانند بذر های آلوده می تواند خسارت های  است. ورود بیماری ها و آفت های جدید به کشور از راه های گونا
جبران ناپذیری تا حد نابودی کامل تولید یک یا چند گونه گیاهی را سبب شود. معموال در یک منطقه بیماری 
تا  گونه جدید بیماری زا می تواند  کشاورزی در یک تعادل هستند و ورود یک  آفات و محصوالت  و جمعیت 
نابودی  سبب  جادوگر  جاروی  بیماری  نمونه،  برای  رود.  پیش  کشاورزی  خاص  صنعت  یک  کامل  حذف 
گسترش این بیماری به عمان تروریستی نبوده است  کشور عمان شده است. البته ورود و  95 درصد لیمو های 
کشور است. همچنین واردات احشام  و در اینجا هدف نشان دادن خطرات ورود یک بیماری یا آفت جدید به 
آلوده به بیماری های خاص از مواردی است که تولیدات داخلی را به صورت جدی مورد تهدید قرار میدهد. 
میکروارگانیسمهای  بردن  بین  از  با  عملکرد  کاهش  ک،  خا ساختار  زدن  برهم  منظور  به  جدید  کود های 

گروتروریسم است. همزیست گیاهان و آلودگی منابع آبی زیرزمینی نیز از سایر خطرات ا

که یک ترکیب خاص در آن حذف یا اضافه شده برای  سوءاستفاده از مهندسی ژنتیک برای تولید بذرهایی 
بگیرد.  قرار  زیستی  تروریست های  توجه  مورد  است  ممکن  نیز  تولیدی  محصوالت  کیفیت  و  کمیت  کاهش 
ک تلقی می شوند زیرا به عنوان مثال تخم حشرات آفات  تهدید های زیستی در زمینه کشاورزی ممکن و خطرنا
که روی غذاهای استراتژیک مانند غالت اثر می گذارند، به راحتی و تقریبا بدون  چ های بیماری زا  یا اسپور قار
ک به نظر بیاید اما نکته مثبت این  گفته شد ترسنا کنون  کشف شدن قابلیت جابه جایی دارند. شاید آنچه تا
که به هر حال تروریسم زیستی نیازمند افراد متخصص و سرمایه است و البته زمان اثر گذاری چیزهایی  است 
گروه های تروریستی غایب است. هدف نهایی تروریست ها بیشتر رسانه ای شدن از طریق انجام  که در بیشتر 
افرادی  گروه ها هم معموال  این  اعضای  و  پیروان  ... است.  و  مانند قتل، بمب گذاری  اعمال وحشت آوری 
که نتیجه سریع برای آنها اهمیت بیشتری  ساده لوح و بی سواد یا افرادی با مشکالت روحی و روانی هستند 
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کشور ما همواره در معرض انواع تهدیدهای نظامی و تروریستی از سوی دشمنان بوده  که شرایط  دارد. از آنجا 
کسب آمادگی  های الزم برای شناخت به هنگام رویارویی موثر با حمالت تروریستی احتمالی  و خواهد بود، لذا 
کار دستگاههای متولی امنیت ملی  کنار سایر انواع بیوتروریسم باید در دستور  کشاورزی در  علیه محصوالت 

.)Pellerin, 2000( کشور منظور شود

گروتروریستی ج پهنه بندی و مقابله با تهدیدات ا مرو
بوده  کشاورزی  بیولوژیک علیه محصوالت  فرا روی تهدید حمله  های  ایران همواره  کشور  به دالیل متعدد، 
سالح  انبوه  تولید  و  تهیه  بر  مبنی  دنیا  امنیتی  و  اطالعاتی  نظامی،  منابع  متعدد  گزارش  های  بود.  خواهد  و 
ع  کشور عراق در زمان دیکتاتوری صدام حسین برای حمله به مزار گندم توسط  بیولوژیک از عامل سیاهک 
کلرادو،  گسترش آفات قرنطینه ای نظیر سوسک  گونه تهدیدها است.  کشورمان نمونه بارز و عملی این  گندم 
اخیر می  تواند جزو  ایران در سال  های  در  کرم خراط  و  فرنگی، مگس میوه مدیترانه ای  گوجه  پروانه مینوز 
کشاورزی  علم  متخصصان  میدان  این  مبارزان  و  مدافعان  شک  بدون  باشد.  شده  تعیین  پیش  از  اهداف 
در بخش  های دولتی و خصوصی هستند. بدیهی است با وضع قوانین و اجرای بهتر مقررات قرنطینه ای، 
کارشناسانه آنها، راه  کیفی سموم و مواد بیولوژیک مصرفی و نظارت دقیق بر توزیع و مصرف  کنترل  بررسی و 
گزارش به هنگام آلودگی  های غیرعادی، استفاده از  کردن شبکه  های پایش برای تشخیص و  اندازی و فعال 
گیاهپزشکی در نظارت و اجرای  دستورالعمل  های قرنطینه  ای می  توان قدم  های  کارشناسان متخصص در امر 
کشاورزی برداشت )علیزاده،  موثری را جهت جلوگیری و خنثی  سازی حمالت بیوتروریستی علیه محصوالت 
از شکل حمله  و  یافته  تغییر  اینکه شکل و محتوای حمالت ممکن است در طی سالیان  ع. 1382(. ضمن 
کم اثر یا بی اثر با  گیاهی به شکل ترویج و توزیع سموم آفتکش  مستقیم و رهاسازی عوامل آفات و بیماریهای 
که اثرات و عوارض ناشی از باقیمانده  باقیمانده های طوالنی در روی محصوالت و کودهای نامرغوب در بیاید 

گردد.  گریبانگیر جوامع  آنها و بیماریهای ناهنجار ناشی از آنها 

در راستای استقرار و تثبیت نظام نوین ترویج و به منظور اجرای مناسب و مطلوب فعالیت  های ترویجی و در 
کشاورزی  گسترش  کید بر  کشاورزی و با تأ کیفی منابع انسانی شاغل در بخش  کمی و  جهت ارتقاء و توسعه 
کارشناس مسئول  دانش  بنیان و تقویت رفتار حرفه  ای بهره  برداران و در جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین 
گردید.  پهنه  های تولیدی در کشور دستورالعمل جامع پهنه  بندی عرصه  های تولیدی در کشاورزی ابالغ و اجرا 
کارشناس  گردیده و  کارشناس تعیین  در این فرایند یک محدوده جغرافیایی )حدود و ثغور فعالیت( برای یک 
کلیه عملیات اجرایی و ترویجی را بعهده داشته و ضمن  که نقش نظارت عملیاتی بر  پهنه بندی فردی است 
تولیدکنندگان پهنه  و  بهره  برداران  با همه  ارتباط  برقراری  بر بخش غیردولتی، مسئولیت  و نظارت  راهبری 
کشاورزی در جهت رفع مشکالت علمی و فنی  تحت مسئولیت خود و ایجاد ارتباط با شبکه دانش و اطالعات 
کشاورزی را به عهده دارد. در این  کشاورزان و اجرای سیاست  ها و برنامه  های استراتژیک و راهبردی بخش 
کشاورزی در زمینه معرفی  کشاورزی شاغل در پهنه های  کارشناسان و متخصصان بخش  بادی با آموزش 
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تهدید های احتمالی و عوامل قرنطینه ای و ویژگی های آلودگی های تعمدی احتمالی میتوان این افراد را 
گروتروریسم توانمند ساخت. مروجان پهنه بندی به عنوان سربازان خط  ا در شناسایی و مقابله با حمالت 
گاهانه در روستاهای تحت پوشش و بازدید از واحدهای تولیدی میتوانند آلودگی  مقدم، با حضور مستمر و آ
و  آلودگی  تایید  در صورت  و  داده  انعکاس  کارشناسان موضوعی شهرستان  به  و  را شناسایی  های مشکوک 
کسب نموده و در محل  کنترل و مقابله با آنها  شناسایی علل و عوامل آلوده ساز آموزشهای الزم را در رابطه با 
کارشناسان پهنه بندی شاغل در این زمینه میتوانند با ارزیابی خطرات بالقوه و بالفعل  مورد نظر اجرا نمایند. 
کلکسیون  کننده و ایجاد راهبری پایگاه اطالعاتی و ایجاد و مدیریت  کردن اطالعات عوامل تهدید  و به روز 
های بیمارگر زیان بار بومی و غیر بومی، تدوین و یکسان سازی و معرفی روشهای نوین تشخیص و شناسایی 
کشاورزی و آزمایشگاههای تشخیص،  سریع و در نهایت ایجاد ارتباط، هماهنگی و انسجام بین متخصصان 

کز پژوهش های علمی قدم موثری بردارند )قره خانی و سالک ابراهیمی، 1393(.  دانشگاهها و مرا
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کاهش  کشاورزی برای  تعیین اولویت ایجاد صنایع تبدیلی 
ضایعات، افزایش بهره وری و اشتغال در منطقه رودقات 

شهرستان شبستر

گذاری و اشتغال پایدار( کشاورزی، سرمایه  )محور: پهنه 
مستانه طاهر قاسمی

کارشناس پهنه و زنان روستایی  مرکز جهادکشاورزی امند، مدیریت جهاد  کارشناس ارشد صنایع غذایی و 
کشاورزی شهرستان شبستر

چکیده
یکی از چالش های توسعه نواحی روستایی، مشکل اشتغال و درآمد می باشد. توسعه صنایع تبدیلی در این 
مناطق با کاهش ضایعات محصوالت و بهبود تولیدات کشاورزی، باعث افزایش درآمد می گردد. هدف مطالعه 
بررسی امکان توسعه صنایع تبدیلی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در منطقه رودقات شهرستان شبستر 
کشاورزی بدون ایجاد  کشاورزی وابسته است و بخش  که اقتصاد منطقه به  بود. نتایج مطالعه نشان داد 
ع محصوالت  با توجه به حجم و نو از سود دهی و اشتغال زایی قابل قبولی برخوردار نیست.  تبدیلی  صنایع 
کشاورزی منطقه ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با محصوالت باغی از اولویت اول برخوردار بوده و در رتبه های 
بعدی به ترتیب محصوالت زراعی و دامی قرار دارند. ایجاد صنایع تبدیلی در منطقه با توسعه بخش کشاورزی 
کارشناسان  کشاورزان جلوگیری می نماید. پیشنهاد می گردد  باعث ایجاد اشتغال و درآمد شده و از مهاجرت 
صنایع  ایجاد  به  اقدام  کشاورزی،  محصوالت  ضایعات  میزان  و  پهنه  تولیدی  ظرفیت های  بررسی  با  پهنه 

تبدیلی از طریق تشکل های مردم نهاد نمایند.

کشاورزی و ضایعات باغی کلیدی: توسعه روستایی، شهرستان شبستر، صنایع  واژه های 

مقدمه
اقتصادی  کاهش اشتغال و درآمد در این بخش رکود  کشاورزی مهم ترین فعالیت جمعیت روستایی است. 
در نواحی روستایی و در نتیجه حرکت جمعیت روستاها به سوی شهرها را به  دنبال دارد. بنابراین بازاریابی 
گسترش صنایع تبدیلی و توسعه  کاهش ضایعات محصوالت با  کمک به  کشاورزی از یک سو و  محصوالت 
کیفی  کمی و  فعالیت های مرتبط با صنایع روستایی از سوی دیگر در افزایش درآمد روستاییان و ارتقای سطح 

زندگی آنها بسیار موثر است )مطیعی لنگرودی و اردشیری ،1386(. 

با آنکه تنگناهای اقتصادی مشکل جهانی به شمار می رود ولی نماد بیشتر آن در بخش های روستایی باعث شده 
ح باشد. مشکالت اقتصادی موجود عموما ناشی از  که به عنوان مهمترین مشکل نواحی روستایی مطر است 
کارآمدی اقتصاد روستایی به ویژه کشاورزی در تامین فرصت های اشتغال، درآمد و ارتقای سطح زندگی می باشد  نا
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)مرادی، 1384(. در گذشته منابع کسب درآمد در نواحی روستایی بیشتر متکی به کشاورزی و زیرمجموعه های 
کشاورزی، پایین بودن عملکرد  کاهش سرانه زمین  آن بود. در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و 
محصوالت کشاورزی در واحد سطح و مزرعه، باال بودن هزینه تولید، سطح بیشتر ضایعات محصوالت کشاورزی، 
کم آبی، نبود بازاریابی مناسب، بیکاری فصلی و پنهان و  به ویژه در محصوالت باغی، خشکسالی های متعدد و 
کشور را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. امروزه ایجاد تنوع منابع درآمدی  کشاورزی  کاهش درآمد 
به دلیل محدودیت های توسعه تولید با توجه به موقعیت مکانی روستاها و ظرفیت های موجود ضروری به 
کبری و همکاران،1390(. ایجاد صنایع تبدیلی با روش های فنی و اصولی در مناطق  نظر می رسد )صفری علی ا
روستایی راه کار مناسبی برای بهبود سطح معیشت کشاورزان و افزایش راندمان تولید از یک سو و کاهش ضایعات 

کشاورزی و هدر رفت سرمایه از سوی دیگر خواهد بود )ایران نژاد، 1373(.

کشور  کشاورزی تولید شده در  متاسفانه همه ساله درحدود یک سوم و در برخی موارد تا نیمی از محصوالت 
ج می گردد.  کاشت تا برداشت و پس از آن از بین رفته و از چرخه تولید خار به دالیل مختلف در طی مراحل 
و  تجهیزات  کمبود  محصوالت،  اصولی  و  بهداشتی  تولید  مراحل  اهمیت  به  توجهی  کم  از  متاثر  مسئله  این 
کمبود در مراحل فرآوری و بسته بندی استاندارد و در نهایت عدم استفاده  کشاورزی و  فرسودگی ماشین های 
مستقیم  عرضه  بازارهای  وجود  عدم  همچنین  و  انبارها  در  غذایی  مواد  نگهداری  مناسب  های  روش  از 
شایانی  کمک  کشاورزی  محصوالت  علمی  و  اصولی  فرآوری  می باشد.  کافی  تعداد  به  کشاورزی  محصوالت 
کاهش میزان ضایعات، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده باالتر محصوالت خواهد نمود )طاهر  به 
کشاورزی می تواند ضمن جلوگیری از روند فساد  قاسمی و پاسبان اسالم، 1395(. صنایع فرآوری محصوالت 
محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات، بازار بسیار مناسبی را برای تولیدات کشاورزی در منطقه ایجاد نموده 
دایم  و  فصلی  اشتغال  سطح  افزایش  با  همچنین  بود.  خواهد  تاثیرگذار  بسیار  درآمد  و  اشتغال  افزایش  در  و 
از مهاجرت روستا نشینان به شهرها خواهد شد. در حقیقت برای رسیدن به توسعه روستایی بایستی  مانع 
کاهش فقر، تثبیت جمعیت روستایی و افزایش سطح رفاه با توجه به  به برنامه ریزی برای افزایش درآمد، 
امکانات موجود در منطقه توجه نمود. به همین دلیل صنعتی شدن روستایی جایگاه مهمی در راهبردها و 

.)Wang, 2001( کشورهای در حال توسعه دارد سیاست های 

کشاورزی  کشور مربوط به بخش  کلی بیش از 26 درصد ارزش تولید ناخالص ملی و 24 درصد اشتغال  به طور 
که ساالنه حدود 20 میلیون تن به ارزش 5 میلیارد دالر  است و با توجه به میزان ضایعات محصوالت کشاورزی 
کاهش میزان ضایعات  که با  که با غذای 20 میلیون نفر در سال برابری می کند، تخمین زده می شود  می باشد 
ضمن افزایش عملکرد محصوالت باغی و زراعی صادرات غیر نفتی افزایش یافته و فرصت اشتغال افزایش 
باغبانی، پرورش دام و طیور، جوامع  زراعت،  از  از مواد خام حاصل  انبوهی  ) رحیمی،1383(.با وجود  یابد 
روستایی بستر بسیار مناسبی برای بهره برداری از این محصوالت از طریق صنایع تبدیلی می باشد. با توجه 
بازار محصوالت باغی، توسعه صنایع تبدیلی و نگهداری در حوزه این محصوالت دارای  به بی ثباتی بیشتر 
که باعث فساد و افت  اهمیت دوچندان است. این امر از انبار فله ای، نامناسب و اجباری محصوالت باغی 
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کارخانه های صنایع تبدیلی با ایجاد  کارگاه ها و  کیفیت آنها می گردد، جلوگیری خواهد نمود. در نهایت ایجاد 
اشتغال مولد مانع از مهاجرت روستاییان خواهد شد.

منطقه  در  روستایی  توسعه  زمینه های  تعیین  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  امکان  بررسی  حاضر  تحقیق  هدف 
کشاورزی و اقتصادی مشابه می باشد. رودقات شهرستان شبستر و مناطقی با شرایط 

مواد و روش ها
منابع  سایر  و  نامه ها  آمار  گزارش ها،  از  استفاده  و  کتابخانه ای  بررسی های  انجام  بر  عالوه  پژوهش  این  در 
اطالعاتی، از روش مطالعه میدانی نیز استفاده شده است. دهستان مورد مطالعه شامل نوزده روستا بوده و 
کسب اطالعات میدانی در این روستاها از طریق  در حوزه شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی قرار دارد. 
کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان  رفته  به کار  آماری  جامعه  گرفت.  صورت  پرسشنامه  تکمیل  و  مصاحبه 
و  تحقیق  اجرای  برای  نمونه  روستاهای  بودند.   )1 )جدول  رودقات  منطقه  روستاهای  در  کن  سا دامی  و 
از نظر تولید محصوالت دامی، زراعی،  با توجه به تعداد جمعیت و فعالیت غالب منطقه  تکمیل پرسشنامه 
می شد.  شامل  را  دهستان  روستاهای  درصد   20 تعداد  این  شدند.  انتخاب  تصادفی  به طور  شیالت  و  باغی 
تا تولید مازاد بر مصرف و نیز  گردید  در روستاهای نمونه برای 10 درصد خانوارها پرسشنامه تهیه و تکمیل 
محصوالت  مستقیم  عرضه  و  فرآوری  به  کنندگان  تولید  عالقه مندی  میزان  و  تولیدی  محصوالت  ضایعات 
SPSS نسخه 16 مورد تجزیه  آماری  افزار  نرم  از  با استفاده  آمده  گردد. در نهایت داده های به دست  تعیین 

گردید. گرفته و همبستگی خصوصیات مورد مطالعه تعیین  آماری قرار 

جدول 1- مشخصات روستاهای نمونه منطقه رودقات شهرستان شبستر مورد بررسی در پژوهش

جمعیت)نفر(تعداد خانوار روستایینام روستا
فاصله از مرکز 

شهرستان)کیلومتر(

540186150امند

26390363زین آباد

396136065سار

388156657مزرعه

یافته ها و بحث
گیری آن در ارتباط با امکانات محلی است تا فرد روستایی  کارآمدی صنایع روستایی بکار  ز پارامترهای اصلی 
کاربرد فناوری  قادر به استفاده بهینه از آن باشد. ایجاد صنایع تبدیلی برحسب مقتضیات و نیازهای روستا و 
لنگرودی،  )مطیعی  باشد  داشته  تولیدی  باروری  و  اقتصادی  باروری  در  بسزایی  نقش  می تواند  مناسب 
کشاورزی موجود در بخش دامی، زراعی و باغی منطقه )جدول  1382(. با توجه به حجم و درصد ضایعات 
که اولویت ایجاد صنایع تبدیلی در منطقه مورد مطالعه با صنایع مرتبط با محصوالت  گردید  2(، مشخص 

باغی با داشتن ضایعات 35 درصد است )جدول 3(. 
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جدول 2، ظرفیت تولید مواد اولیه روستاهای نمونه

زمین زراعینام روستا
)هکتار(

باغ
)هکتار(

گاو
)راس(

گوسفند
طیور سنتیکندو)راس(

)قطعه(

152197501000381500امند

31475230750750540زین آباد

3611252203500380600سار

41054200300067600مزرعه

جدول 3، میزان تولید ساالنه مواد اولیه وضایعات محصوالت تولیدی منطقه رودقات شهرستان شبستر

ع محصول  میزان تولید در حجمنو
کل منطقه)تن(نمونه)تن( درصد ضایعات به تولیدمیزان ضایعات)تن(تولید 

300015000525035محصوالت باغی

12306185120019محصوالت زراعی

767383351113تولید شیر

گوشت سفید  تولید 
2701350685و قرمز

غ بومی 18/591/57/510تولید تخم مر

1050000تولید عسل

از زمان برداشت  کننده  کشاورزی به دست مصرف  طوالنی بودن فاصله زمانی و مکانی رسیدن محصوالت 
گون، حمل و نقل جاده ای، انبارداری نامناسب و نبود سرد خانه  گونا از یک سو به دلیل وجود واسطه های 
گون در  گونا و مواردی از این دست باعث از بین رفتن بخشی از محصول شده و از سوی دیگر وجود مراحل 
کاهش  انتقال محصول موجب باال رفتن هزینه مبادله می گردد )Andres and lopez, 2005(. یکی از راه های 
این هزینه ها و افزایش درآمد روستاییان بازاریابی مستقیم است. وجود بازارهای عرضه مستقیم محصوالت 
ایجاد  الف-  کرد:  اشاره  زیر  به موارد  از آن جمله می توان  انجام است.  قابل  کشاورزی به روش های مختلف 
کنندگان محصوالت خود را به طور مستقیم به مشتریان عرضه نمایند.  که تولید  کشاورزان  بازارهای عمومی 
در این روش فرصت مبادله مستقیم رضایت خاطر خریداران و فروشندگان محلی را به عنوان تولید کننده جلب 
خواهد نمود. ب- فروش در غرفه های مزرعه ای و بخصوص چنانچه محل های تولید در مجاورت جاده های 
که مکان مناسبی برای ایجاد فروشگاه های مزرعه ای خواهند بود. این  گردشگری باشند،  اصلی و مناطق 
کز عموما مورد توجه مشتری ها بوده و سبب افزایش درآمد خانوارهای روستایی و توسعه گردشگری منطقه  مرا
گرفت )جدول 4(. ج- فروش مستقیم به رستوران ها،  می گردد. این مورد در منطقه پژوهش مورد ارزیابی قرار 
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که برای بازارهای مستقیم ذکر شد، چون تولید  هتل ها، بیمارستان ها و سایر موسسات. با وجود همه مزایایی 
کز صنایع تبدیلی ) شخصی یا  کشاورزان خرده مالک صورت می گیرد، توجه به مرا میوه و سبزی عمدتا توسط 
که جمع آوری و ادامه مراحل تبدیل و عرضه را انجام دهند، ضروری به نظر  در قالب تعاونی های روستایی( 
ج در جدول چهار بین درصد ضایعات  می رسد ) طاهر قاسمی و پاسبان اسالم، 1395(. با توجه به نتایج مندر
کشاورزی با سطح عالقه مندی تولیدکنندگان به ایجاد صنایع تبدیلی، عرضه مستقیم محصوالت  محصوالت 
بازارهای بی واسطه همبستگی  از فرآوری در  بازارهای بی واسطه و  عرضه مستقیم محصوالت پس  تازه در 
معنی داری به دست آمد )جدول 4(. به طوری که تولیدکنندگان قویا نسبت به ایجاد صنایع تبدیلی محصوالت 
شده  فرآوری  محصوالت  این  عرضه  خواهان  و  بوده  عالقه مند  دارند،  باالیی  ضایعات  سطح  که  کشاورزی 
به صورت مستقیم در بازارهای بی واسطه هستند. ولی عالقه ای به عرضه مستقیم محصوالت با ضایعات باال 
کنندگان محصوالت  و ماندگاری اندک وجود ندارد )جدول 4(. با توجه به سطح استقبال و عالقه مندی تولید 
)اعالم  محصوالت  سایر  با  مقایسه  در  تبدیلی  صنایع  طریق  از  باغی  محصوالت  تبدیل  به  منطقه  کشاورزی 
که ناشی از حجم باال و ارزش بیشتر آنها است) جدول های  2 و  استقبال از طرف 87 درصد افراد مورد پرسش( 

3(، اولویت اول در ایجاد صنایع تبدیلی برای منطقه با صنایع مرتبط با باغبانی خواهد بود. 

کشاورزی با سایر متغیرها در جامعه آماری جدول 4، ضریب همبستگی بین درصد ضایعات محصوالت 

عنوان متغیرضریب همبستگی با درصد ضایعات

کنندگان به ایجاد صنایع تبدیلی**0/87 سطح عالقمندی تولید 

کنندگان به عرضه مستقیم محصوالت تازه در بازارهای بی واسطه0/88- سطح عالقه مندی تولید 

کنندگان به عرضه مستقیم محصوالت فرآوری شدده در بازارهای**0/75  سطح عالقمندی تولید 
بی واسطه

** معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

با توجه به تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده به ازای واحد های صنایع تبدیلی ) جدول 5( ایجاد صنایع تبدیلی 
با میزان اشتغال زایی باال می تواند به عنوان راهبردی برای استفاده بهینه از امکانات موجود به کار رود. تا با ایجاد 
اشتغال بیشتر و افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجبات کاهش مهاجرت و بیکاری در منطقه را فراهم آورد. 

کارگاه های صنایع تبدیلی کارخانه ها و  جدول 5، میزان اشتغال افراد به ازای ظرفیت تولید یک هزار تن محصول در سال 

ع تبدیل تعداد شغلنو
شاغل در یک واحد تولیدی متوسط )نفر( )1000تن محصول/نفر(

414محصوالت دامی
1828شیالت

1/18/5محصوالت زراعی
2122/6محصوالت باغی
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کشاورزی، 1383. -نقل از منبع تبیین ویژگی های صنایع تبدیلی، وزارت جهاد 

اولویت سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و بسته  نتایج مذکور،  ج در جدول 6 و   با عنایت به داده های مندر
بندی در منطقه مورد مطالعه )رودقات از شهرستان شبستر( با محصوالت باغی بوده و ضرورت دارد صنایع 
محصول  به  اولیه  ماده  نسبت  و  ضایعات  حجم  به  توجه  با  بعدی  مرتبه  در  گردد.  ایجاد  مربوطه  تبدیلی 

گوشتی به ترتیب در مراحل بعدی اولویت قرار می گیرند. تولیدی، فرآورده های آردی و 

جدول 6، میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید برخی محصوالت فرآوری شده

ع تبدیل  درصد ماده اولیهماده اولیهنو
از وزن محصول نهایی

97شیرفرآورده های لبنی

فرآورده های آردی
غ تخم مر

گردو
آرد

10
1

45

 انواع محصوالت باغی،بسته بندی محصوالت
گیاهان دارویی 99 -97زراعی و 

گوشتی گوشتفرآورده های  59انواع 

16انواع میوهمربا

500انواع میوهانواع میوه خشک و چیپس میوه

در راستای آشنایی کشاورزان منطقه با صنایع تبدیلی مرتبط، ابتدا از ایشان برای تبادل نظر و انجام توجیهات 
مربوطه دعوت به عمل آمد. پس از بحث و بررسی های  الزم در حوزه صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات منطقه 
و تکمیلی بخش  تبدیلی  )گزارش دفتر صنایع  این خصوص  در  کشاورزی  وزارت جهاد  برنامه های  و تشریح 
توافق  کشاورزان  با  مرتبط  شاخه های  و  مختلف  سطوح  در  تبدیلی  صنایع  ایجاد  برای  کشاورزی،1393(، 
به عمل آمد. در ادامه برنامه برای آشنایی کشاورزان با صنایع تبدیلی مرتبط و کسب اطالعات الزم، برنامه های 
کارگاه های میوه خشک  گردید. از آن جمله می توان به بازدید از  کشاورزان تنظیم و اجرا  بازدید متعددی برای 
انواع  تولید میوه خشک،  تبدیلی  ایجاد صنایع  برای  نهایت  کرد. در  اشاره  و هوراند  اهر  کنی شهرستان های 
کارگاه  گیاهان دارویی اقدامات عملی به عمل آمد و ضمن شروع احداث  چیپس میوه و فرآوری و بسته بندی 
کشاورزی  کشاورزان با راهنمایی مرکز جهاد  به ثبت سفارش و عقد قرار داد خرید دستگاه های مربوطه توسط 
گردید. هزینه یک مورد از سفارش  دستگاه ها برای روستای سار از طریق تسهیالت تخصیص یافته به  اقدام 

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و در راستای توانمند سازی زنان روستایی بوده است. 

در راستای نیل به هدف بازاریابی و عرضه مستقیم محصوالت در منطقه با توجه به موقعیت خاص مکانی 
گردشگری و نیز وجود راه پرتردد اصلی( پیگیری های الزم به عمل آمد، انتظار می رود به  دهستان )منطقه 

گردد. کشاورزی در منطقه ایجاد  زودی غرفه های مزرعه ای عرضه مستقیم محصوالت 
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گیری نتیجه 
در  اشتغال  ایجاد  و  کشاورزی  محصوالت  ضایعات  کاهش  برای  تبدیلی  صنایع  اولویت های  مطالعه  نتایج 
کشاورزی وابستگی باالیی دارد و بخش  اقتصاد منطقه به  که  منطقه رودقات شهرستان شبستر نشان داد 
کشاورزی بدون ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی از راندمان، سود دهی و اشتغال زایی مورد انتظار و قابل قبولی 
اقتصادی  رشد  و  شده  منطقه  اقتصادی  رشد  باعث  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  صنایع  نیست.  برخوردار 
پیشرو  کنندگان  تولید  تقاضای  مورد  مهم  این  می کند.  فراهم  را  روستایی  توسعه  برای  الزم  زیرساخت های 
که ایجاد صنایع  کشاورزی منطقه چنین نتیجه گیری شد  ع محصوالت  منطقه نیز است.با توجه به حجم و نو
محصوالت  به ترتیب  بعدی  رتبه های  در  و  بوده  برخوردار  اول  اولویت  از  باغی  محصوالت  با  مرتبط  تبدیلی 
و  اشتغال  ایجاد  باعث  کشاورزی  با توسعه بخش  تبدیلی در منطقه  ایجاد صنایع  قرار دارند.  و دامی  زراعی 
رفتن  بین  از  از  با جلوگیری  ایشان جلوگیری می نماید. همچنین  از مهاجرت  و  روستاییان شده  برای  درآمد 
خام  مواد  افزوده  ارزش  باالرفتن  باعث  تولید  افزایش  ضمن  کشاورزی،  محصوالت  از  توجهی  قابل  حجم 
و  آمده  به عمل  الزم  آموزش های  و  رسانی ها  اطالع  منطقه  کشاورزان  برای  راستا  این  در  می گردد.  کشاورزی 

گرفته است.  کوچک صنایع تبدیلی صورت  اقدامات عملی برای احداث واحد های 

از بررسی ظرفیت های  بایستی پس  کشاورزی  کارشناسان پهنه و مروجین  نتایج پژوهش حاضر  با توجه به 
تولیدی پهنه تحت پوشش خود و حجم و میزان ضایعات محصوالت تولیدی منطقه، اقدام به ایجاد صنایع 
که  تبدیلی مرتبط از طریق تشکل های مردم نهاد مانند تعاونی ها و شرکت های سهامی نمایند. بدیهی است 
کشاورزان و بخصوص نسل جوان  آموزش  با  بود. همچنین  کشاورزان منطقه خواهند  نهاد ها  این  اعضای 
کشاورزی، زمینه اشتغال ایشان در واحد های صنایع تبدیلی مرتبط را  کز آموزش و ترویج  کار توسط مرا جویای 
کشاورزان جلوگیری خواهد نمود. در نهایت با افزایش درآمد پهنه  فراهم آورند. این امر از بی کاری و مهاجرت 

کشور خواهیم بود.  شاهد تحول شگرفی در اقتصاد هر منطقه و 

پیشنهاد ها 
در  مطالعه   می گردد  پیشنهاد  کشاورزی،  محصوالت  ضایعات  کاهش  در  تبدیلی  صنایع  اهمیت  به  توجه  با 
گردد. سپس اقدامات  سایر مناطق استان نیز انجام شده و اولویت هر منطقه در ایجاد صنایع تبدیلی تعیین 
کشاورزان و تامین اعتبار تسهیالت خرید تجهیزات الزم به عمل آید. همچنین حمایت از  الزم  در زمینه آموزش 
کشاورزی در زمینه آماده سازی، درجه بندی، نگهداری، فرآوری، بسته  صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
کاهش ضایعات پس از برداشت، بازاریابی و ایجاد برندهای ملی و حالل ضرورت دارد. برنامه ریزی  بندی، 
کشاورزی توصیه  و هماهنگی جهت استقرار و راهبری سامانه اطالعاتی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 
می گردد. ایجاد شبکه ها و خدمات مشاوره اطالعات صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی و 
برنامه ریزی و حمایت به منظور ظرفیت سازی و توانمندسازی تشکل های صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت 

کشاورزی از پیشنهاد  های اساسی توسعه و بهبود صنایع تبدیلی می باشند.



438

فهرست منابع
1- ایران نژاد، ح. )1373(. نگهداری و ذخیره سازی انواع میوه و سبزی. انتشارات آوای نور. 128 صفحه.

 65 کشاورزی.  جهاد  وزارت  کشاورزی.  بخش  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  دفتر  گزارش   .)1393( بی نام.   -2
صفحه.

کشاورزی و صنایع روستایی با  3- رحیمی، ع. )1383(. تبیین ویژگی های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشاورزی. کشورها. وزارت جهاد  کید بر تجارب دیگر  تا

کردوانی، پ. و مرادی، ف. )1390(. تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش  کبری، م. ،  4- صفری علی ا
چشم انداز  کرمانشاه.  شهرستان  روستایی  نواحی  در  روستایی  صنایع  فعالیت های  توسعه  برای  خصوصی 

جغرافیایی)مطالعات انسانی( شماره 16، صص52-69 .

5- طاهرقاسمی، م. و پاسبان اسالم، ب. )1395(. روش های کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی. سازمان 
کشاورزی آذربایجان شرقی. نشریه فنی شماره149. جهاد 

6- مرادی، م. )1384(. جایگاه صنایع در فرآیند صنعتی سازی و توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان 
بیرجند. مجله پژوهش های جفرافیایی. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 53. صفحات 108تا 126. 

کید بر ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی  7- مطیعی لنگرودی، س. ح. )1382(.  برنامه ریزی روستایی با تا
مشهد. صفحات 80 تا 95.

توسعه  در  کشاورزی  محصوالت  فراوری  صنایع  ایجاد  )1386(.پیامدهای  ح.  لنگرودی،س.  مطیعی   -8
روستایی بخش مرکزی آمل. مجله پژوهش های جفرافیایی. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 61. صفحات 

1تا 15.

9-       Andres, F., Lopez, C. )2005(.  Manual for the preparation and sale of fruits and vegetables 
from field to market. FAO Agricultural services  Bulletin. No. 151. P. 231.

10-     Wang, Xiaojian and Cameron, G. )2001(. Practicum report rural industrialization in 
china. Saint Mary’s University)Canada(, 2001. 2001. MQ65748. 



439

کشاورزی دقیق نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه 

کشاورزی، سامانه پهنه بندی، فناوری های نوین( )محور: پهنه 
امراه علیپور

کشاورزی خاروانا کشاورزی ورزقان - مرکز جهاد  مدیریت جهاد 

چکیده
که جوامع بشری با آن مواجه هستند؛  کاهش منایع غذایی ناشی از آن چالش بزرگی است؛  افزایش جمعیت و 
آشکار  را  منابع  حفظ  و  تولید  افزایش  حل های  راه  به  اندیشیدن  و  کشاورزی  بخش  به  بیشتر  توجه  لزوم  و 
که می تواند از طریق اطالع رسانی صحیح و به  می سازد. فناوری اطالعات و ارتباطات مهمترین عواملی است 
موقع به روستائیان در آموزش آنها موثر بوده و زمینه توسعه روستاها را فراهم نماید. نوین تر شدن اطالعات 
و  تشدید  را  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  سنتی  فعالیت های  از  گرفتن  فاصله  میزان  اطالعاتی،  فناوری های  و 
کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت می توان از این  کشاورزی دقیق را مهیاتر می کنند. در عملیات  مسیر 
که بتوان از  گیاه موجب می شود  فناوری بهره جست، بدست آوردن اطالعات دقیق از وضعیت خاك، آب و 

کمك نمود. منابع موجود بهترین استفاده را نمود؛ و در عین حال به پایداری محیط زیست 

کشاورزی کشاورزی،  کلیدی: فناوری اطالعات، توسعه  واژه های 

مقدمه
که به نظر می رسد   فناوری ارتباطات و اطالعات )ICT( یکی از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری است 
رفع  در  بتوانند  می رود  انتظار  و  است؛  نموده  عرضه  انسانی  جامعه  به  را  بسیاری  قابلیت های  و  توانایی ها 
و  تسریع  که  عقیده اند  این  بر  جهان  سراسر  در  بسیاری  باشد.  موثر  و  مفید  بشری  جامعه  موجود  مشکالت 
کلیدی در  ارتباطی و اطالعاتی نقش بسیار  از طریق فناوری های  تبادل دانش و اطالعات  تعدیل در فرآیند 
دستیابی به توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار ایفا خواهند نمود و جامعه مبتنی بر دانش و اطالعات، بعنوان 
الگوی توسعه پایدار شناخته می شود )FAO 2000(.  طبق تعریف ارائه شده در برنامه توسعه سازمان ملل، 
کامپیوتر، سخت  افزار و نرم افزار، ارتباطات از راه  فناوری اطالعات و ارتباطات ترکیبی از میکروالکترونیک ها، 
اینترنتی می باشد. مطابق تعریف  از اطالعات به واسطه شبکه های  دور، ذخیره و توزیع سریع حجم باالیی 
مذکور، فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر تکنولوژی های دیجیتالی مانند نرم افزار، رایانه و اینترنت )شبکه 
بر دارد  را نیز در  کابل، ماهواره و رادیو  ارتباطات تلفنی،  راه دور همچون  از  ارتباطات  اطالعات(، تکنولوژی 
آماده سازی  توسعه،  حال  در  کشورهای  پیش رو  بزرگ  نگرانی های  و  چالش ها  از  یکی    .)Chikonzo  2006(
دنبال  به  و  است. جهانی شدن  ارتباطات  و  اطالعات  انقالب  و  به سوی جهانی شدن  و جوامع خود  دولت 
که بر پایه  گذشته شتاب می گیرد؛ به ایجاد یک اقتصاد جهانی جدید  که هر روز بیش از  آن تغییر تکنولوژی 

 .)Tinio 2002( کرده است کمک  تکنولوژی و فناوری بنیان نهاده شده، 
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فعالیت  های  و  ترویجی  و  تحقیقاتی  کز  مرا بین  منسجم  ارتباط  فقدان  دلیل  به  سوم  جهان  کشورهای  در   
کشاورزی با چالش های مهمی در زمینه تولید و بازاریابی، نگه داری و تبدیل  آموزشی و اجرائی، فعالیت های 
کمک ارائه ی اطالعات و با اصل قرار دادن نیازهای مخاطبان در جهت  و فرآوری محصوالت مواجه است. به 
ارائه توصیه های تخصصی به صورت مداوم، ارائه توصیه فنی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی، نگه داری 
و تبدیل محصوالت، با بهره گیری از فنون نوین اطالع رسانی می توان تا حدودی از چالش             های موجود در این 
آسان  تر  بسیار  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  کمک  به  کشاورزی  اطالعات  نشر  حقیقت،  در  کاست.  بخش 
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و نفوذ وسایل ارتباطی مثل رادیو، تلویزیون  که با  صورت می گیرد. چرا 
و اینترنت و ... به عمق جوامع، ابزارها و روش های آموزشی دچار تحول شده اند؛ و این تحول به  گونه ای است 
که خودش  که هر فرد، در هر زمان و مکان می تواند با امکانات پیشرفته الکترونیکی امروز و در مدت زمانی 
که جهت بهبود  کشاورزی برای تهیه توصیه هایی  تعیین می کند؛ مشغول یادگیری شود. ترویج و متخصصان 
ارائه  روستایی  دختران  و  زنان  و  کشاورزان  به  ضایعات  کاهش  و  نگه داری  و  کشاورزی  محصوالت  عملکرد 
کسب اطالعات فنی برای ارائه به مخاطبان  می کند؛ باید همواره در تعامل با فناوری های اطالعاتی به منظور 
کشاورزی نقش موثری را ایفا  که در زمینه اشاعه اطالعات  کشاورزی  خود فعالیت نماید. بنابراین متخصصان 
از اطالعات به روز در زمینه  کافی داشته باشند و با بهره گیری  گاهی  از فناوری های اطالعاتی آ می کنند باید 

بهبود جامعه روستائی فعالیت نمایند )عمانی 1384(.

فناوری  جدید  مقوله  به  توجه  به  گزیر  نا را  ما  زندگی  در  تغییرات  روز افزون  شتاب  و  جوامع  شدن  پیچیده تر 
کشورهای  گسترده به غذا خصوصًا در  خ رشد جمعیت و نیاز  اطالعات می کند. مسائلی همچون باال بودن نر
کیفیت باالتر در تولید  کسب درآمد بیشتر با  کشاورزی و امنیت غذایی و  در حال توسعه و توازن میان تولیدات 
را به ما نشان می دهد. در  کشاورزی و توسعه روستایی و عوامل دیگر اهمیت فناوری اطالعات  محصوالت 
کز جامع فناوری اطالعات در منابع روستایی می تواند به عنوان اهرمی جهت توسعه در ابعاد  نهایت، ایجاد مرا

مختلفی چون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستایی را فراهم آورد)رسولی آذر 1384(. 

کشاورزی و منابع طبیعی هستند.  کننده های شگرف عرصه های   اطالعات و فناوری های اطالعاتی، متحول 
کشاورزی و منابع  گرفتن از فعالیت های سنتی  نوین تر شدن اطالعات و فناوری های اطالعاتی، میزان فاصله 

.)opera 2002( کشاورزی دقیق را مهیاتر می کنند طبیعی را تشدید و مسیر 

گرفته  کاماًل حرفه ای شکل  کشاورزی دقیق با مفهوم مدیریت دقیق مکانی و زمانی از سال 1997 به صورت 
و  چین  مانند  آسیایی  کشورهای  از  بعضی  و  اروپا  آمریکا،  ع  مزار از  توجهی  قابل  درصد  کنون  ا هم  و  است 
که به  کشاورزی دقیق روشی از مدیریت مزرعه می باشد  گرفته شده است.  کشاورزی دقیق بکار  هندوستان 
کشاورزان اجازه تولید مؤثرتر را از طریق استفاده بهینه از منابع، به صورت اقتصادی می دهد. یکی از اثرات 
که ناشی از استفاده زمانی و مکانی مناسب از  کشاورزی دقیق فایده زیست محیطی باالی آن می باشد  مهم 
آینده ای  کشاورزی،  آینده  به  اجمالی  نگاهی است  کشاورزی دقیق  گون می باشد.  گونا تیمارهای شیمیایی 
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بر  غیره  و  بذر  علف کش،  شیمیایی،  کودهای  نظیر  زراعی  محصوالت  تولید  نهاده های  مدیریت  آن  در  که 
کاهش ضایعات و افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا می گردد  اساس ویژگی های مکانی مزرعه با هدف 

 .)Shanwad et al 2004(

اهمیت و ضرورت کشاورزی دقیق در تحقق کشاورزی پایدار می باشد که در قالب کاهش استفاده از نهاده هایی 
کودها و در نتیجه افزایش بازدهی نهاده ها،  کارایی  کودهای شیمیایی و سموم، آفت کش ها، افزایش  چون 
که با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم  ک قابل دستیابی می باشد  جلوگیری از فرسایش خا
هرچه  مدیریت  جهت  را  آمده  بدست  علمی  یافته های  و  اطالعات  دور،  راه  از  کنترل  و  جغرافیایی  اطالعات 
مبنای  بر  که  می باشد  کشاورزی  عرصه  در  فناری  جدیدترین  دقیق  کشاورزی  می برند.  بکار  مزرعه  دقیق تر 
ک، استوار می باشد و بر اساس سه اصل افزایش عملکرد، افزایش بهره  کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پا

کاهش اثرات سوء زیست محیطی دنبال می شود )ابوزهرا 1384(. اقتصادی و 

 هدف این مقاله بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کشاورزی دقیق می باشد. برای دستیابی 
به هدف مذکور، ابتدا به مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات و سپس اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در 

کشاورزی و روستایی می پردازیم.  توسعه 

روش تحقیق
در تحقیق حاضر از روشهای مختلفی برای گردآوری اطالعات استفاده گردید از جمله مروری بر مطالعات صورت 

ج کشور، و استفاده از کتب و مقاالت داخلی و خارجی مورد بهره برداری قرار گرفت. گرفته در داخل و خار

فناوری اطالعات و ارتباطات
ابزارها، ماشین ها، دانش فنی روش ها و مهارت های استفاده  از  ارتباطات مجموعه ای   فناوری اطالعات و 
تا  ساده ترین  از  که  اطالعات،  مصرف  و  انتقال  جابجایی،  بازیافت،  پردازش،  دادوستد،  تولید،  در  آنها  از 
فناوری   .)1382 )نوری  می گیرد  بر  در  را  اطالعاتی  مراحل  پیشرفته ترین  تا  ابتدایی ترین  واز  پیچیده ترین، 
که دارای معانی و  کمك آن فنون، عناصر اطالعات یا داده های خام  که با  اطالعات و ارتباطات، فنونی است 
گرفته و پس از آنکه دارای معانی قابل درك شده و به  مفهوم قابل درك نیستند، در فرآیند تجزیه و تحلیل قرار 
اطالعات تبدیل شدند؛ امکان انتقال آنها با سیستم های الکترونیك به مبادی مصرف را به وجود خواهد آورد 
)شهرتی فر 1387(. در واقع فناوری اطالعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت  افزاری، نرم افزاری، 

گفته می شود )امیدی نجف آبادی 1385(. شبکه ای و ارتباطی برای دست یابی مطلوب به اطالعات 

گرفتن فواصل جغرافیایی و محدودیت های زمانی،  دسترسی سریع به اطالعات و انجام امور بدون در نظر 
محوری ترین دستاورد این فناوری است. از دیگر ویژگی ها می توان به تعاملی بودن فناوری)دو طرفه بودن 
ظرفیت  از  استفاده  تمرکززدایی،  ناهمزمان،  ارتباط  فردی(،  ارتباط  به  جمع زدایی)گرایش  ارتباط(،  فرآیند 

کرد )زنگی آبادی و حسینی 1387(. بیشتر و انعطاف پذیری اشاره 
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گیرد)2008  قرار  استفاده  کشاورزی مورد  انفورماتیك  حوزه  از  زیر  حیطه های  در  می تواند  اطالعات  فناوری 
.)Pragya Agrawal

کشاورزی  - سیستم های اطالعات مدیریت در 
کشاورزی کاربرد فناوری اینترنتی در   -

کشاورزی - تجارت الکترونیکی در 
کشاورزی - تحصیل و آموزش در انفورماتیك 
کشاورزی - ارتباطات روستایی و انفورماتیك 

کشاورزی منطقه ای - فناوری اینترنت در 
کشاورزی کشاورزی در توسعه خدمات  - انفورماتیك 

کشاورزی دقیق و فناوری اطالعات  -
کشاورزی - پایگاه داده برای 

- سیستم های اطالعات جغرافیایی و سیستم موقعیت یاب جهانی
- حس گری راه دور و پردازش تصاویر

- هوش مصنوعی و سیستم خبره
کشاورزی - مدل سازی سیستم های 

کشاورزی کاربردی مبتنی بر رایانه های شخصی در   - نرم افزارهای 

کشاورزی دقیق 
که ماهواره ها، حسگرها، نقشه ها و داده های حاصل از   کشاورزی دقیق، چشم  اندازی از کشاورزی آینده است 
کشاورزی دقیق در سال  کشاورز آورده؛ و دقت عمل او را باالتر می برد. البته ایده اصلی  کمک  دورسنجی را به 

.)cook et al 2000(کرد گرفت؛ ولی در حدود سال 1990 جنبه ی واقعی بیشتری پیدا  1920 قوت 

کثرسازی تولیدات  کشاورزی بر پایه بهینه سازی نهاده ها، حدا کشاورزی دقیق، یك سیستم ترکیبی مدیریت   
که به عنوان  کاربرد اطالعات محصوالت می باشد و یك فناوری پیشرفته و اصل مدیریتی است  کشاورزی با 
که تغییرات را در مزرعه تشخیص داده و میزان صحیح نهاده ها را در  کشاورزی خاص مکانی نیز نامیده شده؛ 

.)Doede etal 2008(کار می برد مکان درست و زمان مناسب به 

با محوریت  که شامل توسعه ی سیستم فنی مدیریت  زراعی می باشد؛  ایده ای در سیستم  کشاورزی دقیق   
دانش و با هدف اصلی بهینه سازی سود می باشد. سیستم مدیریتی مذکور همان ایده ی مدیریت جزء به جزء 
مزرعه بوده و به بیان دیگر توانایی الزم جهت مدیریت هر یک از عملیات زراعی در مکان خاص خود در سطح 
که از نظر فنی و اقتصادی سودمند و با صرفه باشد. این سیستم شامل توانایی  مزرعه می باشد؛ به شرطی 
تغییر یا تعدیل در میزان بکاربردن نهاده ها و ورودی ها و عملیاتی چون عملیات شخم، مقدار بذر، مبارزه با 

.)pierce et al 1999(کاشت و آبیاری می باشد کنترل آفات و بیماری  ها، عملیات  علف هرز، 
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 ،)GPS(جهانی یاب  موقعیت  سیستم  به  می توان  دقیق  کشاورزی  در  استفاده  مورد  فناوری های  جمله  از   
از راه دور)RS( و سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS( اشاره  کنترل  فناوری میزان متغیر)VRT(، حسگرهای 

 .)Griffin et al 2004( نمود

کشاورزی زمینه های استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت 
نمودن  برطرف  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  از  استفاده  زمینه   )Richardson  2008( ریچاردسون   
برنامه تولیدی، تهیه  کشاورزی، تهیه اطالعات الزم برای تصمیم  گیری های  چالش های موجود در بخش 
کیفیت زندگی و سطح درآمد  کارایی تصمیمات آنها جهت افزایش  کشاورزان و افزایش  اطالعات برای آموزش 
کشاورزی مدرن و علمی می تواند با تکیه بر فناوری ارتباطات  که یک  روستائیان بیان می کند. شاخص هایی 
کیفی تولید است؛ برسد؛ شامل  کمی و  که همان افزایش  و اطالعات از آنها متاثر شود و نهایتًا به هدف اصلی 

موارد زیر است:

1( هواشناسی علمی و پیشرفته
2( اطالعات دقیق از نوسانات قیمت نهاده ها

3( امکان سنجی و نیاز سنجی بازار های مصرف ملی و بین المللی
4( ترکیب روش های علمی و عملی

5( اطالعات صادرات و واردات از طریق بخش خصوصی و دولتی
6( آموزش و ترویج مناسب و پیشرفته

کشور )حسنی 1383(. کلی  7( اهداف و سیاستهای 

کشاورزی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه 
کشاورزی در حال به وجود آمدن است. این توسعه موجب پیشرفت همه   امروزه روش جدیدی در توسعه 
اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  می برد.  جدیدی  افق  سمت  به  را  روستاها  و  شده  کشاورزی  بخش  در  جانبه 
ترویج  و  اطالع  رسانی  تولید،  اقتصاد  کارائی  افزایش  تولیدی،  واحدهای  عملکرد  و  بازدهی  افزایش  بوسیله 
تمام  در  بخواهد  که  جامعه ای  می کند.  ایفا  کشاورزی  مدیریت  و  توسعه  بهبود،  در  مهمی  نقش  کشاورزی 
حوزه ها پیشرفت کند؛ قطعًا دسترسی همگان به اطالعات و گسترش علم در همه اقشار جامعه، امری ضروری 
گیرند؛  کار  آنها به صورت صحیح به  کشاورزان عرضه شود و  گر درست به  ا  ،ICT است. فناوری های نوین
کاشت، داشت و برداشت و رونق و بهبود  کاهش ضایعات، مدیریت دقیق در  باعث افزایش تولید محصول، 
کشاورزی و توسعه روستایی نه تنها  زندگی آنها می شود(گل محمدی و معتمد 1388(. اطالعات در عرصه 
کارآترین عامل ارتقای بازده و اثربخشی  به  عنوا ن یکی از اصلی  ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی می گردد؛ بلکه 
دیگر منابع تولید و توسعه به شمار می آید. فناوری اطالعات به عنوا ن بستر از اطالع رسانی شاید بزرگ ترین 
که  فرصت  این  از  بهره  برداری  شود.  محسوب  کشاورزی  بخش  سیاستگذاران  و  پژوهشگران  ی  برا  فرصت 
 .)Vanek etal 2009(کنونی یکی از اساسی ترین ضرورت هاست نیازمند ابزار، دانش و مهارت است؛ در شرایط 
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کاربردهای  فناوری های  ارتباطات  و اطالعات  در توسعه  کشاورزی  و روستایی  را می توان به سه گروه  مهم ترین  
کرد:  طبقه بندی 

کشاورزی  1-فناوری های  ارتباطی  و اطالعاتی  به عنوان  ابزار ارتقاء بهره وری  
2-نقش  فناوری های  ارتباطات  و اطالعات  در افزایش  بازده  زیست  شناسانه  تولید

 .)Cecchini&Talatshah 2002(3- نقش  فناوری های  ارتباطی  و اطالعاتی  در افزایش  بازده  اقتصادی  تولید
کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطالعات ترویج 

کشاورزی، بعنوان عامل دست اندرکار و عهده دار بخشی از فرآیند مدیریت روستایی جایگاه ویژه ای   ترویج 
کلیدی در میانجی  گری بین تکنولوژی  های ارتباطاتی، فراهم  در این مقوله دارد. سازمان  های ترویج نقش 
گروه  های مخاطبین دارند. در ایفای این نقش آنها باید به مناسب بودن  کنندگان تکنولوژی  ها و خدمات و 
تکنولوژی  های مختلف، قابلیت دسترسی به تکنولوژی  ها در روستاها و نواحی دور، تطبیق موضوعات مربوط 
اجتماعی،  زبان، طبقات  تکنولوژی  ها،  به  از دسترسی فرهنگ های مختلف  اطمینان  و هزینه ها،  به منافع 

 .)Richardson 2008(کنند گروه  های سنی و موضوعات جنسیتی توجه 

گذار خود از ساختار سنتی به مدرن را سپری می کند  کشورهای در حال توسعه، ترویج دوران  کثر  کنون در ا  ا
که یکی از پیش نیازهای تسهیل این امر استفاده از فناوری های اطالعاتی  کشورها دریافته اند؛  و بسیاری از 
کشورهای مختلف نشان داده است  و ارتباطی است)Maru 2003(. توجه و استفاده از فناوری اطالعات در 
گسترش و توسعه است )Ofarrell etal 1999(. لذا استفاده از آن در  که این مقوله دارای پتانسیل باالیی برای 
که با  گرفته است)Kawasaki & Raven 1995(. امکاناتی  کشور قرار  کار برنامه توسعه  کشورها در دستور  اغلب 

استفاده از این فناوری ها برای ترویج فراهم می گردد عبارت اند از :

- ایجاد تماس های متقابل و بالدرنگ بین محققان، مروجان، کشاورزان و دیگر افراد روستایی از طریق پست 
گفتگوی زنده الکترونیک و 

- فراهم نمودن جدیدترین اخبار و اطالعات در زمینه قیمت ها، شرایط جوی و سایر اطالعات مورد نیاز

- فراهم نمودن خدمات پرسش و پاسخ در زمینه موضوعات تخصصی

کشاورزی - تهیه و محافظت از اطالعات آماری پایه در مورد پارامترهای حیاتی توسعه روستایی و 

کوتاه ویدیویی و فایل های صوتی به صورت بر خط - تهیه و ارائه روزنامه ها و مجالت ترویجی، فیلم های 

- ایجاد فضاهای مجازی برای آموزش دهی به مردم روستایی و مروجان در سطوح محلی )خیری 1382(.

نتایج و یافته های پیشین
کشـورهای در حـال توسـعه در بکارگیـری فنـاوری هـای اطالعـات و ارتباطـات در   مـروری بـر تجربه هـای برخـی 
کـه اسـتفاده از فناوری هـای اطالعاتـی تقریبـًا درتمامـی کشـورها،  توسـعه روسـتایی و کشـاورزی نشـان می دهـد؛ 
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بـه تناسـب توانایی هـای آنهـا، مـورد توجـه اسـت. در ایـن زمینـه نمونه هـای بسـیاری از اقدام ها و سیاسـت های 
کالن، مانند راهبردهای ملی توسـعه این فناوریها وجود دارند و در عین حال ابداعات و ابتکارها و برنامه های 
خاصـی نیـز بـه صـورت زیرمجموعه سیاسـت گذاری های کالن انجام گرفته اند؛ که به نمونه هایی از کشـورهای 

پیشـرو اشـاره می شود.

آموزشی  سطح  و  کوچک  ع  مزار تولید  میان  همبستگی  بررسی  با  ارتباط  در  جهانی  پیمایش  یک  نتایج   
بررسی شده، میان سطح  از 37 مطالعه ی  که در31 مورد  داد؛  نوین نشان  فناوری های  از طریق  کشاورزان 
 .)Onphanhdala داشت)2009  وجود  مثبتی  آماری  ارتباط  آنها  مزرعه ی  بهره وری  و  تولیدکنندگان  آموزش 
کشاورزی آن امروزه وابستگی فراوانی به فناوری اطالعات  که صنعت  کشورهایی است  هندوستان از جمله 
کیوسک های اینترنتی برای ارایه  که در سال 2000 تا به حال خدماتی را از جمله قرار دادن  کرده است.  پیدا 
که از جمله این خدمات میتوان به: 1- سیستم جمع آوری شیر از  کشاورزان قرار داده؛  فناوری های نوین به 
کشاورزان 2- اطالعات دقیق از نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی 3- اطالع دقیق از وضعیت و مشخصات 
کشاورزان )اربابیان و همکاران 1382(. در  کشاورزی 4- اطالعات راجع به برنامه های دولت به  دقیق زمین 
اینترنت  کشاورز و  از رادیو به عنوا ن رابط بین مردم  سریالنکا، تحت یک برنامه مشترک یونسکو و دولت، 
که  استفاده می شود. در این فعالیت، عالوه بر کسب اطالعات از شبکه های مختلف و پخش آنها برای افرادی 
زبان انگلیسی نمی دانند؛ اطالعات درخواستی افراد نیز تهیه و ارائه می شوند. همچنین، یک بانک اطالعات 
کشاورزان قرار می گیرد. در  کلیه اطالعا ت درخواستی تهیه می شود و به طرق مختلف در اختیار  روستایی نیز از 
گرامین فون )Grameen phone( خدمات استفاده تجاری از تلفن همراه در نواحی روستایی  بنگالدش، پروژه 
قیمت های  از  اطالع  و  پزشکی  توصیه های  و  کمک ها  دریافت  برای  روستایی  زنان  بوسیله  عمدتًا  که  است 
کار می رود. نتایج این پروژه بسیار موفقیت آمیز بوده است و بعنوان نمونه پس  محصوالت در نواحی شهری به 
کشاورز در روستاهای تحت پوشش بیش  کشاورزی توسط روستائیان  از اجرای آن، قیمت فروش محصوالت 
از گذشته بوده است، چرا که کشاورزان اطالعات بیش تری از بازار و قیمت ها داشته اند. سیاست ملی کشاورزی 
کشاورزی و روستایی،  کشور مالزی )برنامه 2010-1998( در جهت مواجهه مطلوب با چالش های توسعه  در 
کارشناسانه امور  براساس رهیافت مدیریت دانش پایه ریزی شده است. این سیاست به منظور بهبود مدیریت 
کاربرد بهتر منابع موجود، تشویق به استفاده از  کاری ها،  کشاورزی، به بهره وری بیشتر، جلوگیری از دوباره 
کسب بهتر  کشاورزی و در عین حال درک و  بهترین روشهای موجود در تولید، بهبود سرویس دهی به جوامع 
رایانه ای  از نظام های خبره  اتخاذ شده است. در مصر، استفاده  کشاورزی و روستایی  نیازهای محیط های 
گسترش دانش و اطالعات مدیریتی فنی و اقتصادی مزرعه، توسط بهره برداران به میزان زیادی  به منظور 
کلیه اطالعات الزم برای مدیریت مزرعه درباره محصوالت و شرایط مختلف  گسترش یافته است. در این نظام 
کشاورزان  که بر اساس نظام های هوشمند طراحی شده اند؛ در اختیار  جمع آوری می شوند و در نرم افزارهایی 

 .)Gleb & Bonati 2007( قرار می گیرند
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بحث و نتیجه گیری
کشاورزان با استفاده از ابزارهای فناوری به راحتی می توانند اطالعات دقیقی را در مورد وضعیت خاك، آب   
زیست  محیط  ساختار  با  سازگار  و  بهتر  کیفیت  با  محصوالتی  طریق  این  از  تا  آورند؛  دست  به  گیاهان  بذر  و 
کشاورزی باعث شده است تا رقابت میان بخش های مختلف  کنند. ورود فناوری اطالعات به عرصه  تولید 
کاهش قیمت آنها حاصل شود.  کیفیت محصوالت و  این صنعت با یکدیگر افزایش یابد و در نتیجه افزایش 
منابع  و  کشاورزى  اطالعات  خدمات  ارائه  و  جدید  فناورى های  از  استفاده  قالب  در  اطالعات  مجموعه  این 
باغداران،  کشاورزان،  اختیار  در  را  ارزنده ای  خدمات  تواند  می  وب،  به  مبتنی  محیط  یک  روى  بر  طبیعی 
جنگلداران، دامداران، مرغداران، صیادان، آبزی پروران و حتی مدیران و صاحبان شرکت های فعال در زمینه 
کردن کشورها از  تولید و فرآورى محصوالت کشاورزی قرار دهد)گل محمدی 1386(. فناوری اطالعات با توانا 
گذشته بوده  که در  کردن سیستم های تولید و افزایش سریعتر توان رقابتی آنها نسبت به آنچه  طریق مدرنیزه 
است، حرکت جهشی آنها را در فرایند توسعه اقتصادی و مدیریت کشاورزی دقیق را ممکن می سازد. مهمترین 
رسالت فناوری اطالعات، توزیع دانش و اطالعات است و از این دیدگاه، با توجه به ارتباط مستقیم استفاده از 
دانش و تولید علم در یک جامعه و توسعه و پیشرفت آن می توان به جایگاه واقعی فناوری اطالعات در ارتباط 
گردید)معروفی 1383(. فناوری اطالعات در از بین بردن موانع دسترسی به  با توسعه همه جانبه بیشتر واقف 
کید سیستم ترویج است؛ نقش بسیار مهمی  دانش نوین، از فرصت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی مورد تا
که مردم با آن زندگی می کنند و بر مبنای آن  را ایفا می کند. با توجه به اینکه دانش بومی، همان چیزی است 
به بایدها و نبایدهای چارچوب فلسفه فکری خود در زمینه های مختلف زندگی شان عمل می نمایند. تبادل، 
که بر محوریت تغییر، تحول و  از ویژگی های بارز آن به حساب می آید. این دانش  تعامل و پاالیش دائمی 
که برخالف ظاهر امر، نظامی پویا و متحرك باشد. به همین دلیل دانش  دگرگونی استوار است؛ موجب شده 
را حفظ ولی محتوایش  آینده، ساختار خود  تاریخ  تا دور دست های  نیز  گذشته و  تاریخ  مذکور در طول ادوار 
که  کشاورزی در می یابیم  کرد)غالمعلی زاده و حیاتی 1388(. با بررسی نیازهای توسعه پایدار  تغییر خواهد 
کشاورزی یک ضرورت اساسی است و فناوری اطالعات در این خصوص با در  فناوری اطالعات در مدیریت 
کشاورزی خواهد  گر نقش مهمی در تسهیل روند توسعه پایدار  گذاشتن منابع وسیعی از اطالعات، ایفا اختیار 
کشاورزان به دلیل شرایط ویژة مکانی خود برای افزایش تولید در آینده و  بود)طهماسبی و صدیقی 1389(. 
کشاورزی در روستاها به اطالعات تخصصی و  ع توسعة  کاهش هزینه های تولید و بازاریابی سریع و در مجمو

به روز و استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات نیازمند می باشند. در نتیجه:

کشاورزی اطالعات الزم  کاشت محصوالت   -1 با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می توان در مرحله 
آخرین  و  تولیدی،  شده  اصالح  بذرهای  و  واریته ها  آخرین  کشت،  برای  نیاز  مورد  محصول  ع  نو زمینه  در 
کشاورزان و  کشت را در سریع  ترین زمان ممکن در دور افتاده ترین روستاها در اختیار  شیوه ها و دستگاه های 

تو لیدکنندگان قرار داد.
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کودهای شیمیایی و میزان   -2 اطالعات به  روز و به موقع در مورد شیوه های مبارزه با آفات و علف های هرز، 
کشاورزی جدید، انواع سموم و محصوالت  مناسب آنها برای استفاده در مورد محصوالت مختلف، ماشینهای 
کرده و بازاریابی آنها را  کمک  کیفیت محصوالت تولیدی  جدید مورد استفاده در مرحله داشت به باالتر رفتن 

آسان  تر می کند.

 -3 اطالعات در زمینه زمان مناسب عرضه محصوالت به بازار با توجه به نیاز مشتریان همچنین وضعیت آب 
کنندگان را در مورد انتخاب زمان مناسب برداشت محصوالت  کشاورزان و تولید  و هوایی و راه  های ارتباطی، 
کرده؛ و از فاسد شدن و ضایعات محصوالت  کمک  و راه و وسیله مناسب رساندن محصول به دست مشتریان 
کوتاه می کند و از هزینه های اضافی برای نگهداری و انبارداری محصوالت  کاسته؛ دست واسطه ها را از بازار 

جلوگیری می کند.

بازارها  بازار هدف و سایر  اخبار در مورد قیمت محصوالت در  آخرین  ارائه  با  ارتباطات  و  فناوری اطالعات   4-
بیشترین سودآوری را در مورد قیمت گذاری محصوالت کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان و کشاورزان قرار می دهد.

شیوه های  و  مشتریان  خواسته های  و  سالیق  مورد  در  اطالعات  داشتن  با  تولیدکنندگان  و  کشاورزان   5-
بسته بندی و ارائه محصوالت به بازارهای هدف می توانند بازاریابی بهتر و سودآورتری داشته باشند.

به   ICT بازار داخلی و خارجی بوسیله بر  کم  اقتصادی و سیاسی حا بازار و شرایط  از سیاست های  -6 اطالع 
کمک می کند. کشاورزان و تولیدکنندگان در بازاریابی محصوالتشان 

کاهش هزینه ها، قوانین  با توجه به مطالب ذکر شده، افزایش جمعیت، نیاز آنها به غذا، تامین بهینه غذا، 
و  ارزان  شده  تمام  قیمت های  با  کشاورزی  محصوالت  تولید  امر  در  جهانی  شدید  رقابت  جهانی،  تجارت 
کشاورزی دقیق، پیشرفت فوق  العاده تکنولوژی های فضایی، پیشرفت بی  کیفیت های باال، پیشرفت سریع 
کشاورزی  کنون فناوری اطالعات )IT( یکی از بخش  های جدا  ناپذیر  کامپیوتر و علوم وابسته و ... ا حد و مرز 
کنون  کشاورزی می باشد؛ هم  ا کشاورزی آنها بر مبنای علم مکانیزاسیون  که  کشورهایی  در جهان شده است و 
کاشت و داشت و برداشت و فرایند های پس از برداشت و  کشاورزی دقیق در تمامی مراحل  از هر دوی IT و 
فروش و بازاریابی و... به وفور استفاده می نمایند. نرم افزارهای بسیار زیادی هم در زمینه های مختلف علوم 

کمک فوق العاده ای خواهد نمود. که به این امر  کشاورزی موجود می باشد 

نمی باشد؛  مکانیزه  کشاورزی  کز  مرا و  ع  مزار از  بسیاری  در  کشاورزی  سیستم  اینکه  بدلیل  هم  ما  کشور  در   
مختلف  علوم  مهندسین  و  مروجین  توسط  بایستی  که  کشاورزی  قطب  های  عملی IT در  تبلیغ  و  استفاده 
کشاورزی بسیار موثر باشد. با توسعه  گیرد؛ می تواند در توسعه مکانیزاسیون در جهت بهبود  کشاورزی انجام 
کاربردی برای  گنجاندن واحدهای درسی جدیدتر مانند برنامه نویسی  کامپیوتر و اینترنت و  استفاده و آموزش 
گامی بسیار موثر و عملی در  کشاورزی می توان  کلیشه ای در دانشکده های  کشاورزی و حذف واحدهای  علوم 
کشور می باشد؛  که بر حسب نیازها و توانمندیهای  کشاورزی  راستای تولید نرم افزارها و سیستمهای دقیق 
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کشاورزی دقیق در جهت توسعه  از روش  ها و سیستم  های مختلف IT و  با استفاده  برداشت. درکل بایستی 
کشاورزی ایران را بهبود بخشید. مکانیزاسیون، 

پیشنهادات
کننده و انتقال  دهنده دانش های بومی بایستی در مخابرات،   برای توسعه فناوری و اطالعات در نقش حفظ 
گسترش  آن  با  همگام  و  الکترونیکی  دولت  برنامه  به  توجه  با  کرد.  سرمایه گذاری   ... و  کامپیوتر  اینترنت، 
کشور تدوین برنامه هایی جهت ثبت و ضبط دانش های بومی تناسب یافته الزامی  فناوری های دیجیتالی در 
کشاورزى، پیشنهادهای ذیل  گسترش و انتقال فناوری اطالعات در بخش  به نظر می رسد. برای اقدام عملی 

ارائه می گردد:

کشاورزی و جامعه زراعی - افزایش سطح سواد شاغلین بخش 
کردن نتایج  کاربردی  کز آموزشی و تحقیقاتی،  کشاورزی، ایجاد هماهنگی بین مرا - تدوین نظام اطالعاتی 

کشاورزی  تحقیقات 
کشاورزان - استقرار ارتباط میان نظام تحقیقات، نظام آموزش و 

کز روستایی - احداث ایستگاه های تحقیقات و ترویج در مرا
کشاورزی و تجهیز آنها به امکانات فناوری اطالعات برای انتقال یافته ها  کز خدمات  گسترش مرا - تجهیز و 

کشاورزان و روستائیان  به 
- تامین امکانات زیربنایی و خدماتی در نواحی روستایی 

- جذب نیروی جوان و دارای تخصص از شهر به نواحی روستایی
کشاورزان خرده پا جهت شناسایی نیازهای آنها و ارایه دادن خدمات فناوری اطالعات  - تشکیل جلسات با 

کشاورز خرده پا جهت استفاده از فناوری اطالعات  کردن  درجهت این نیازها، توانمند 
کشاورز بی سواد کردن استفاده از فناوری اطالعات برای  - ساده 
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تأثیر روش و رژیم  های مختلف آبیاری در زراعت سیب  زمینی

کشاورزی، سامانه پهنه بندی، فناوری های نوین( )محور: پهنه 
کاظمی رحیم 

کشاوزری سراب – بخش مهربان کشاورزی جهاد  فوق لیسانس 

چکیده 
کارایی مصرف آب و کاهش مصرف  بر اساس احساس نیازی که در سطح پهنه برای افزایش عملکرد، افزایش 
ازلحاظ عملکرد در  با نوارتی تیپ و شیاری  آبیاری قطره  ای  آب احساس می  شد به منظور بررسی روش های 
کارآیی مصرف آب در زراعت سیب زمینی، آزمایشی برای حل این مسئله انجام شد. این  سطح, عملکرد بوته و 
کامل تصادفی با برگ خرید اصلی مقدار آب آبیاری  تحقیق به صورت کرت های خرده شده در قالب بلوک های 
گردید. نتایج نشان داد در پهنه بندی  در سه سطح و برگ خریدهای فرعی در دو سطح در سه تکرار انجام 
منطقه موردبررسی در نظام نوین ترویج با افزایش مقدار آب آبیاری از 80 به 120 درصد مقدار عملکرد در بوته از 
کار آیی مصرف آب در آبیاری تیپ تیمار 100 درصد وسط پشته روی  0/492 به 0/768 کیلوگرم افزایش یافت. 

کیلوگرم در مترمکعب افزایش نشان داد. ک نسبت به آبیاری شیاری تیمار 100 درصد به مقدار 1/1  سطح خا

کار آیی مصرف آب  کلیدی: پهنه بندی, آبیاری تیپ, آبیاری شیاری,  واژه  های 

مقدمه
 31 حدود  ساالنه  جهانی  تولید  با  و  دارد  تغذیه  در  مهمی  نقش  که  است  غده ای  محصوالت  از  سیب زمینی 
کشت  میلیون تن یکی از محصوالت غذایی مهم هست و در انواع مختلف خاك  و شرایط آب و هوایی رشد 
کشورهای  گندم، برنج و ذرت مقام چهارم را به خود اختصاص داده و ازنظر تعداد  می شود. سیب زمینی بعد از 
تولیدکننده در مقام دوم بعد از ذرت قرار دارد )سبحانی، 1374(. سیب زمینی یکی از محصوالت عمده استان 
کیفی آن  کمی و  که  کمبود آب در تولید  آذربایجان شرقی – شهرستان سراب و در سطح پهنه این جانب هست 
گـیاه می باشد  از اهمیت خاصی برخوردار است. کمبود آب یکی از مهم ترین برگ خریدهای محدود کننده رشد 
کشت سیب زمینی در استان آذربایجان  کاهش می دهد. سطح زیر  کیفیت محصول را  که میزان ماده خشك و 
کل 342248 تن است. سهم شهرستان سراب از تولید  شرقی در سال1395 - 1394 برابر 10300 هکتار با تولید 
کل استان آذربایجان شرقی 42/16% می باشد. متوسط عملکرد در استان آذربایجان شرقی 33/23 و در سطح 
شهرستان سراب 33/17 تن در هکتار است )جعفری و رضوانی، 1380( . همچنین با توجه به محدودیت آب 
در استان آذربایجان شرقی - شهرستان سراب و پایین رفتن سطـح آب زیرزمینی, مطالعه روش های صحیح 
استفاده از منابع آب موجود )افزایش راندمان آبیاری و باال بردن بازدهی محصوالت تولیدی در قبال مصرف 

واحد حجم آب( ضروری می باشد.
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گیاه سیب زمینی بسیار حساس به تنش خشکی است. زیرا سیستم ریشه ای  که  تحقیقات نشان داده است 
همکاران  و  آتاهر   .)1380 فائزنیا،  و  )محمدی  می یابد  تجمع  خاك  سانتی متر   30 از  کمتر  الیه  در  گیاه  این 
روش های  ارزیابی  برای  آزمایشی  مزرعه  در  و  زراعی  سال  دو  مدت  به  آزمایشی   )2004  ,Attaher and etal(
آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر محصول سیب زمینی در سه سطح نیاز آبی )75% ,100% و 125% از 
کل محصول  که سطوح مختلف آبیاری تأثیر معنی داری بر  ETc ( انجام دادند. نتایج این آزمایش نشان داد 
کل محصول بود. بیشترین محصول در استفاده  ندارد. اما سیستم آبیاری قطره ای دارای تأثیر معنی داری بر 

از آبیاری قطره ای تیپ در 125% از ETc به دست آمد. 

گوپتا و سینگ )Gupta and Singh, 1983( در آزمایشی 2 ساله از مقایسه آبیاری شیاری و قطره ای به این 
که محصول سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای 50 تا 65 درصد افزایش می یابد. نتیجه رسیدند 

کرتی  آواری و هیواس )Awari and Hiwase, 1994( در یك مزرعه آزمایشی، سیستم  های آبیاری قطره ای و 
که بیشترین  کردند. نتیجه آزمایش نشان داد  گیاه استفاده  را برای آبیاری سیب زمینی در 100% آب مورد نیاز 

کارآیی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطره ای به دست آمد. محصول و 

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری و روش های آبیاری تیپ و شیاری بر عملکرد 
کارآیی مصرف آب سیب  زمـینی می  باشد. )در واحد سطح و عملکرد در بوته( و 

یافته ها
این مطالعه در سال زراعی 1395-1394 در آذربایجان شرقی - شهرستان سراب - شهر شربیان از شهرهای 
در  که  تیپ  و  آبیاری شیاری  تیمار  دو  با  پور  الطافی  آقای محمد  مزرعه  در  اینجانب  پهنه ی  تحت پوشش 
کامل  ح اسپلیت پالت در قالب بلوك های  گرفته شد, به صورت طر آبیاری به  کار  کدام سه رژیم یا سطح  هر 

گردید. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: تصادفی و در 3 تکرار اجرا 

1-آبیاری شیاری  که در هر نوبت آبیاری 80، 100 و 120 درصد آب مورد نیاز داده می شود )W80F،W100F و 
 .) W120F

که در هر نوبت آبیاری 80 درصد آب مورد نیاز داده می شود و نوارهای تیپ در سطح زمین و  2- آبیاری تیپ 
 ،W80TD0( کناره های پشته و در عمق 5 سانتی متری خاك قرار داده می شود وسط پشته، در سطح زمین و 

.)W80TD5 و W80TS0
که در هر نوبت آبیاری 100 درصد آب مورد نیاز داده می شود و نوارهای تیپ در سطح زمین و  3- آبیاری تیپ 
 ،W100TD0( کناره های پشته و در عمق 5 سانتی متری خاك قرار داده می شود وسط پشته، در سطح زمین و 

.)W100TD5 وW100TS0
که در هر نوبت آبیاری 120 درصد آب مورد نیاز داده می شود و نوارهای تیپ در سطح زمین و  4- آبیاری تیپ 
 ،W120TD0( کناره های پشته و در عمق 5 سانتی متری خاك قرار داده می شود وسط پشته، در سطح زمین و 

.)W120TD5 و W120TS0
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کتور اصلی در سه سطح 80، 100 و 120 درصد تبخیر تجمعی از تشت  مقادیر مختلف آب آبیاری به عنوان فا
نوارهای  خاك،  سطح  روی  پشته  وسط  تیپ  )نوارهای  سطح   4 دارای  فرعی  کتور  فا است.   A کالس  تبخیر 
کناره های پشته روی سطح خاك و آبیاری شیاری( بود.  تیپ وسط پشته عمق 5 سانتی متری، نوارهای تیپ 
کشت  کشت  گردید. فاصله خطوط  هرکدام از پالت ها دارای طول 15 متر و عرض3 متر بود و در هر پالت 4 خط 

از یکدیگر 75 سانتی متر بود.

کنترل آب طوری طراحی  در روش شیاری طول شیارها 15 متر و فاصله آنها 80 سانتی متر بود. شیب  بندی و 
کنترل مقدار آب آبیاری ورودی به هر پالت در  ج نشود. اندازه گیری و  که هیچ آبی از انتهای شیارها خار شد 
کرت  هر تیمار توسط فلوم های W.S.C صورت می گرفت. مقدار آب آبیاری از طریق زمان ورود جریان آب به 
کنترل مقدار  کنترل  شد.در روش آبیاری تیپ، از نوارهای تی  تیپ به طول 15 متر استفاده شد. اندازه گیری و 

کنتورهای حجمی انجام می شد. آب آبیاری در هر تیمار توسط شیر و 

نیاز آبی بر اساس مقدار تجمعی آب تبخیر شده از تشت تبخیر، پس از اعمال ضریب تشت با توجه به موقعیت 
کود دهی و سم پاشی مطابق عرف و نیاز  کلیه عملیات زراعی مانند وجین،  استقرار آن در محل تعیین می شد. 
مزرعه بطور یکسان در هر واحد آزمایشی انجام شد.در انتهای فصل رشد از هرکرت آزمایشی دو خط مجاور 
میانی به طول 6 متر انتخاب  شد و وزن کلیه غده های سیب زمینی مربوط به این دو خط کشت تعیین گردید. 

کارآیی مصرف آب برای هر تیمار تعیین  شد.  عملکرد در واحد سطح, عملکرد در بوته محصول و 

بحث
عملکرد در واحد سطح 

کمترین عملکرد مربوط به روش  اثر روش های آبیاری بر عملکرد غده ها در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. 
آبیاری شیاری )21/35 تن در هکتار( و بیشترین عملکرد مربوط به روش آبیاری تیپ, تیمار نوار تیپ در عمق 

5 سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته )28/91 تن در هکتار( در سطح پهنه مورد اجرا می باشد )نمودار 1(. 

کثر عملکرد سیب زمینی )32/51  اثر تیمارهای آب آبیاری بر عملکرد غده ها در سطح 1 درصد معنی دار بود. حدا
تن در هکتار( مربوط به تیمار آب آبیاری 120 درصد و حداقل عملکرد سیب زمینی )19/33 تن در هکتار( در 
تیمار آب آبیاری 80 درصد می باشد )نمودار 2(. از مقایسه عملکرد تیمار آب آبیاری 80 درصد با عملکرد تیمار 
آب آبیاری 100 درصد نتیجه می شود که با کاهش مقدار آب آبیاری، 22/74 درصد کاهش عملکرد وجود دارد. 
از مقایسه عملکرد تیمار آب آبیاری 100 درصد با عملکرد تیمار آب آبیاری 120 درصد, مشاهده می شود که تیمار 
120 درصد 29/99 درصد افزایش عملکرد نسبت به تیمار آب آبیاری 100 درصد دارد. اثر متقابل روش آبیاری 

و تیمار آب آبیاری در عملکرد غده در سطح پهنه مورد اجرا معنی دار نشد.
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عملکرد در بوته 
اثر روش آبیاری بر عملکرد در بوته در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. روش آبیاری تیپ, نوار تیپ در عمق 
کیلوگرم در بوته( و روش آبیاری  5 سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته دارای باالترین عملکرد )0/723 
کیلوگرم در بوته( در سطح پهنه مورد اجرا بود )نمودار 3(. میانگین  کمترین عملکرد )0/564  شیاری دارای 
کناره های پشته  عملکرد در بوته در روش های آبیاری شیاری و آبیاری تیپ در تیمار نوار  تیپ در سطح زمین و 

گرفتند )نمودار 3(.  در یك سطح آماری قرار 

اثر تیمارهای آب آبیاری بر عملکرد غده ها در بوته در سطح 1 درصد معنی دار بود. با افزایش مقدار آب آبیاری 
کیلوگرم در سطح پهنه مورد اجرا افزایش  یافت  از 80 به 120 درصد مقدار عملکرد در بوته از 0/492 به 0/768 

)نمودار 4(. اثر متقابل روش آبیاری و تیمار آب آبیاری در عملکرد غده ها در بوته معنی دار نشد. 

کارآیی مصرف آب
روش های  تأثیر  بررسی  در  بود.  معنی دار  درصد   1 احتمال  سطح  در  آب  مصرف  کارآیی  بر  آبیاری  روش  اثر 
کارآیی مصرف آب مربوط به روش آبیاری تیپ, تیمار نوار تیپ در عمق 5  آبیاری تیپ و شیاری, بیشترین 
کارآیی مصرف آب مربوط  کمترین  کیلوگرم بر متر مکعب( و  سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته )4/68 
کیلوگرم بر متر مکعب( در سطح پهنه مورد اجرا می باشد )نمودار 5(. روش آبیاری  به آبیاری شیاری )3/32 

گردید.  کارآیی مصرف آب نسبت به روش آبیاری شیاری  تیپ سبب افزایش 41 درصدی 

کارآیی مصرف آب در سطح 1 درصد معنی دار بود. تیمارهای آب آبیاری 75 و 100  اثر تیمارهای آب آبیاری بر 
کارآیی  کارآیی مصرف آب این دو تیمار معنی دار نبود. بیشترین  درصد در یك سطح آماری قرار دارند و اختالف 
کیلوگرم بر متر مکعب( در تیمار آب آبیاری 120 درصد در سطح پهنه مورد اجرا به دست آمد  مصرف آب )4/49 

)نمودار 6(. 

کارآیی  این وجود مقدار  با  کارآیی مصرف آب معنی دار نشد.  آبیاری در  تیمار آب  و  آبیاری  اثر متقابل روش 
کثر  کیلوگرم بر متر مکعب( حدا مصرف آب در تیمار 120 درصد آبیاری تیپ در سطح زمین و وسط پشته )5/15 
کیلوگرم بر مترمکعب( در سطح پهنه مورد  کارآیی مصرف آب درتیمار 80 درصد شیاری )3/17  مقدار و حداقل 

اجرا حاصل شد. 

نتیجه  گیری و پیشنهادات
با افزایش مقدار آب آبیاری از 80 تا 120 درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس A, عملکرد در بوته, عملکرد 

کارآیی مصرف آب در مزرعه آزمایشی در پهنه مورد اجرا افزایش یافت. محصول سیب زمینی و 

در آبیاری تیپ )تیمارهای نوار تیپ در عمق 5 سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته و تیمارهای نوار تیپ 
کارآیی مصرف آب  در سطح زمین و وسط پشته( در مقایسه با آبیاری شیاری, عملکرد محصول سیب زمینی و 

در مزرعه آزمایشی در پهنه مورد اجرا بیشتر بود. 
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گیاه تحت تنش رطوبتی قرار نمی گیرد  گیاه به آب در محیط ریشه است و همچنین  علت آن دسترسی مستقیم 
و تلفات آب در اثر تبخیر کم می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و با عنایت به خشکسالی  ها و کاهش سطح 
کل مناطق سیب زمینی  آبهای زیر زمینی و نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد میشود؛ در سطح پهنه مورد عمل و 
کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح نتایج به  کارایی و  کاری شده در سطح استان برای افزایش 
گرفتن نوارهای آبیاری تیپ در عمق 5 سانتی متری از سطح  دست آمده از این آزمایش )بهترین وضیعت قرار 
زمین و وسط پشته (توسط مروجان و کارشناسان پهنه به بهره برداران انتقال یابد. همچنین قرار دادن نوارهای 

تیپ در کنار ه های پشته و در سطح زمین در کل مناطق سیب زمینی کاری شده پیشنهاد نمی گردد.

نمودار 1 - اثر تیمارهای روش های آبیاری شیاری و تیپ بر متوسط عملکرد سیب زمینی در واحد سطح در آزمایش مزرعه ای در سطح پهنه

نمودار 2 - اثر تیمارهای مقدار آب آبیاری بر متوسط عملکرد سیب زمینی در واحد سطح در آزمایش مزرعه ای در سطح پهنه
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نمودار 3 - اثر تیمارهای روش های آبیاری شیاری و تیپ بر عملکرد در بوته سیب  زمینی در آزمایش مزرعه  ای در سطح پهنه

نمودار 4- اثر تیمارهای مقدار آب آبیاری بر عملکرد در بوته سیب زمینی در آزمایش مزرعه  ای در سطح پهنه
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کارآیی مصرف آب در آزمایش مزرعه  ای در سطح پهنه نمودار 5- اثر تیمارهای روش های آبیاری شیاری و تیپ بر 

کارآیی مصرف آب در آزمایش مزرعه ای در سطح پهنه نمودار 6 - اثر تیمارهای مقدار آب آبیاری بر 
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گوگل ارث در پهنه ی من کسل و  استفاده از نرم افزار ا

کشاورزی، سامانه پهنه بندی، فناوریهای نوین( )محور: پهنه ی 
پرویز محمدی

کشاورزی شهرستان مراغه،   کارشناس مروج، مدیریت جهاد 
کشاورزی خداجو مرکز جهاد 

چکیده 
کارها بصورت نرم افزاری و با استفاده از شبکه  های ایجاد شده صورت می گیرد و  کثر  که انجام ا در دنیای امروز 
که نظام نوین ترویج  کاغذ به عنوان تنها محل ثبت اطالعات نمی ماند. در حالی  دیگر توجیهی بر استفاده از 
گام های  گردیده است و لزوم جمع آوری اطالعات و ثبت آنها در رایانه یکی از اولین  توسط وزیر محترم ابالغ 
کیفیت مناسب و بصورت جامع  که اطالعات جمع آوری شده دارای  نظام نوین ترویج می باشد. در صورتی 
باشد، بسیاری از مشکالت آماری و برنامه ریزی قابل حل خواهد بود، بدین جهت در این مقاله سعی شده 
بایگانی عالی جهت اطالعات  کامل Excel و Google Earth یک  و  افزار جامع  نرم  ارتباط دادن دو  با  است 

کرد. جمع آوری شده در پهنه و مدیریت اطالعات ایجاد 

گوگل ارث.  کسل،  کشاورزی، ا کلیدی: نظام نوین ترویج، پهنه بندی اراضی  واژه های 

مقدمه
در راستای استقرار و تثبیت نظام نوین ترویج و به منظور اجرای مناسب و مطلوب فعالیت های ترویجی و در 
کشاورزی  گسترش  کید بر  کشاورزی و با تأ کیفی منابع انسانی شاغل در بخش  کمی و  جهت ارتقاء و توسعه 
کارشناس مسئول  دانش بنیان و تقویت رفتار حرفه ای بهره برداران و در جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین 

گردید. کشاورزی ابالغ  کشور، دستورالعمل جامع پهنه بندی عرصه های تولیدی در  پهنه های تولیدی در 

کاری نیاز به جمع آوری اطالعات مورد نیاز و  گیری در مورد نحوه انجام  کاری و یا تصمیم  قبل از انجام هر 
برآورد صحیح از لوازم و ادوات و هم چنین نرم افزار و سخت افزار الزم می باشد.

کشاورزی. · احصا و بررسی نیازهای آماری واحدها و ادارات مختلف سازمان جهاد 

کشاورزی. · بررسی روش تهیه اطالعات بهره برداران 

· شناسایی امکانات محلی و روش استفاده از آنها در اجرای سرشماری.

ک اطالعات جمع آوری شده. ح و سامانه مناسب جهت تجمیع و اشترا · تهیه نرم افزارهای مورد نیاز طر

کارشناس در حوزه روستا یا دهستان بر  فرایند تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت )حدود و ثغور فعالیت( یک 
کارشناس را بر اساس  که زمینه ی الزم برای فعالیت این  اساس شاخص های تعیین شده در این دستورالعمل 
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سیاست ها، راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه فراهم نماید و منجر به افزایش توانمندی و کارآیی تولیدکنندگان 
و بهره برداران بخش کشاورزی و ارتقاء بهره وری در سطح عرصه های تولیدی بخش کشاورزی شود.

ع محصوالت  تنو تولیدی، شاخص هایی چون؛  بر شاخص نسبت سطح واحدهای  که عالوه  ضروری است 
ع مراتع  کشت دیم، سطح و نو کشت آبی، سطح زیر  تولیدی، فاصله و وضعیت راه های ارتباطی، سطح زیر 
واحد  تعداد  طیور،  پرورش  واحدهای  تعداد  دامی،  واحدهای  تعداد  گلخانه ها،  مساحت  بهره برداری،  قابل 

گیرند. ع اقلیم منطقه و ..... نیز مورد توجه قرار  تولید آبزیان، نو

کارشناسان مسئول پهنه مکلفند نسبت به ترسیم نقشه جغرافیایی پهنه، روستاهای تحت پوشش و  کلیه 
ج در این دستورالعمل در سامانه اقدام نمایند.  ثبت اطالعات واحدهای تولیدی و سایر موارد مندر

ح زیر می باشد: کارشناس مسئول پهنه به شر برخی از وظایف 

ع و  کشاورزی پهنه و تهیه بانک اطالعات مزار · شناسائی استعدادها، ظرفیت ها و مشکالت موجود در توسعه 
بهره برداران

·  تعیین وضع موجود محصوالت و موضوعات اولویت دار بر اساس شاخص های عملکردی )میانگین عملکرد 
محصول در واحد سطح، میانگین مصرف نهاده ها و ...(

ح های آماری  گردآوری و دسته بندی آمار و اطالعات مورد نیاز از بهره برداران بخش و مشارکت در اجرای طر  ·

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت موظف شده است به منظور تأمین ملزومات و تجهیزات مورد 
کز  کارشناسان مسئول پهنه با همکاری و هماهنگی سازمان، نسبت به تدوین استانداردهای تجهیز مرا نیاز 
کارشناسان مسئول  کشاورزی اقدام و در دستورالعمل مربوطه، استاندارد ملزومات و تجهیزات مورد نیاز  جهاد 

را با پیش بینی موارد زیر تعیین نماید:

کارشناسان مسئول · چگونگی تامین وسیله نقیله مناسب برای انجام وظایف محوله توسط 

کشاورزی  · تخصیص یکدستگاه لپ تاپ، تلفن همراه یا تبلت با قابلیت اتصال به شبکه مدیریت دانش 

ع و باغات  کار در مزار · تأمین وسایل و تجهیزات اداری و لوازم و تجهیزات اولیه برای تشخیص و 

طراحی فرم های مورد نیاز

ح ذیل  گروه Office می باشد و برخی خصوصیات آن به شر که یکی از نرم افزارهای   Microsoft excel نرم افزار
می باشد:

 یک محیط خیلی خوب جهت بایگانی نمودن اطالعات است 

دارای امکانات بسیار عالی در جهت فرمول دهی و بدست آوردن هرگونه تابع ریاضی می باشد 

کرد. کردن )مرتب نمودن( اطالعات نیز اقدام  به راحتی می توان نسبت به سورت 
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قابلیت لینک شدن با سایر برنامه از جمله برنامه Google earth می باشد.

که مشتمل بر اطالعات پایه فردی، اطالعات مربوط به قطعات  گرفت  طراحی فرمها در چندین بخش صورت 
زراعی، قطعات باغی، ماشین آالت و ادوات، واحدهای دامداری، مرغداری، شیالت، زنبورداری و سایر موارد 
کسل به عنوان بایگانی  بر حسب مورد. بعد از تهیه فرمها و جمع آوری اطالعات نسبت به ثبت آنها در فرم ا
کرد و  اقدام نمودکه بعد از تکمیل اطالعات هر بخش به راحتی می توان اطالعات موجود در پهنه را مدیریت 

کرد. از اطالعات بوجود آمده نمودارهای آماری تهیه 

کارشناس اطالعات مربوط به محدوده فعالیت )پهنه( 
 Google Earth استفاده از نرم افزار

که به پاره ای از آنها اشاره می شود: کرد  که برای این نرم افزار می توان ذکر  قابلیت های بیشماری 

 Google Earth در دسترس بودن نرم افزار ·

که بر اساس ادعای سایت، به روز رسانی عکس ها در فاصله  کیفیت باال )  · استفاده از عکس های هوایی با 
کثر 3 سال انجام می پذیرد(. حدا

· دارا بودن قابلیت اندازه گیری فاصله، مساحت، عمق تصویر و محاسبه ارتفاع و شیب.

· دارا بودن امکان الیه بندی و ایجاد الیه های مختلف.

. Ms Excel و Map Source قابلیت لینک شدن با سایر برنامه ها از جمله ·

.Gps قابلیت ناوبری و امکان ردیابی لحظه ای موقعیت یا استفاده از دستگاه ·

· یکی از مهمترین امتیازات استفاده از این برنامه، رایگان و بدون هزینه بودن آن می باشد. 

با داشتن اطالعات اولیه می توان با استفاده از عکس های هوایی نقشه های موضوعی را تهیه نمود:

با  که با حضور در زمین مورد نظر صورت می گیرد و   Gps با دستگاه  با برداشت اطالعات محیطی قطعات   ·
استفاده از نرم افزار واسط Map Source، اطالعات بدست آمده را در نرم افزار Google Earth وارد نموده و بر 
که  اساس تقسیم بندی قطعات به قطعات باغی، زراعی نسبت به ترسیم نقشه یا پلی گون ها اقدام می شود، 

کانال این تقسیم بندی را انجام داد.  می توان بر اساس پایاب نهر یا 
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استخر،  آب،  چاه   که  کرد  اقدام  بعدی  عوارض  یا  امکانات  سایر  ترسیم  به  نسبت  می توان  بعدی  گام  در   ·
که می توان با استفاده از عالمت های موجود نسبت به استاندارد نمودن و استفاده از  خانه باغ ار آن جمله اند 

کرد. عالئم واحد اقدام 

گلخانه، واحدهای دامداری، مرغداری، شیالت و ... می توان نسبت  ع صنایع،  ·بر حسب مورد و براساس نو
به ثبت آنها اقدام نمود.

· سایر عوارض از جمله راه دسترسی، جاده آسفالته، راه شنی و ... را نیز ترسیم نمودکه یکی از مزایای استفاده 
گزینه line و یا path بدست آوردن فاصله دو عارضه از همدیگر است  از 
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گیری و پیشنهادات نتیجه 
کردن اطالعات موجود در فایل Excel با Google Earth به راحتی و بدون  که با لینک  نکنه اساسی این است 
هزینه و در کسری از ثانیه و حتی در صورت به روز بودن اطالعات بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف هزینه 

کارها مبادرت نمود. و بصورت مدیریت از راه دور به انجام برخی از 

که دوره های  پایه اولیه در استفاده از این نرم افزارها، برگزاری دوره های آموزشی می باشد و با توجه به اهمیتی 
که نیازی به یادگیری همه آنها در یک محدوده کوچک نمی باشد، به  مذکور دارند و نیز حجم گسترده مطالب 

گذراندن دوره های چند روزه عملی، بسیاری از مشکالت حال حاضر را مرتفع نمود.  راحتی می توان با 

که اهتمام به این امر داشته  با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می باشیم و هر اندازه 
کرده ایم.  کمکی به شکوفایی اقتصادی این مرز و بوم  باشیم و از هزینه های اجرایی بکاهیم، 

منابع
کد خبر 82101298 )5372510( تاریخ 1395/3/16.  1. خبرگزاری ایرنا، 

ع، س. )1392(. آ موزش نرم افزار google earth. تهران: انتشارات ناقوس. 2. زار

کنگره ملی مهندسی عمران, 7-1. کنترل نگهداری سازهها.  کاربرد Gps در  3. قطبی زاده, ر. )1389(. 

کشاورزی سال 1393، مرکز آمار ایران. 4. نتایج تفضیلی سرشماری عمومی 
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کشاورزی   فناوری اطالعات و نقش آن در نظام نوین ترویج 
و پهنه ی من

کشاورزی، سامانه پهنه بندی و فناوری های نوین( )محور: پهنه 

رحیم محمدیان1 و محرم آقایی2

کشاورزی شهرستان شبستر کارمند جهاد  کارشناس ارشد مهندسی اصالح نباتات و  1ـ 

کشاورزی شبستر 2-کارشناس ارشد ترویج جهاد 

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی نقش فناوری اطالعات در نظام نوین ترویج کشاورزی و ترویج کشاورزی پهنه ی 
که هر  گسترده  کشاورزی اصطالحی است با تعابیر و تفاسیر  گرداوری شده است. ترویج در عرصه تولید  من 
ع  کارشناس پهنه احتمااٌل برداشت خاصی از ترویج دارد. این طرز تلقی بر تجربه قبلی و نو مروجی به عنوان 
که  ترویج  از  تعریفی  دیگر  عبارت  به  است.  مبتنی  می کند  کار  آن  در  مروج  که  ترویج  سازمان  از  بخصوصی 
کاربرد در تمامی شرایط باشد وجود ندارد. به عالوه ترویج یك مفهوم پویا است به  پذیرفته عموم بوده و قابل 
که بتوان آن را بطور دقیق  که تفسیر آن همواره در حال تغییر است. بنابراین ترویج واژه ای نیست  این معنی 
کلی ترویج را می توان مبین یك جریان دایمی تغییر و تحول در مناطق روستایی دانست.  کرد؛ اما بطور  تعریف 
ع ابزارها، ماشین ها، دانش فنی، روش ها و مهارت های  بنابراین تکنولوژی اطالعات و ارتباطات یا ICT مجمو
استفاده از آن ها در تولید، داد و ستد، پردازش، انباشت، بازیافت ،جابجایی، انتقال و مصرف اطالعات است 

که از ساده ترین تا پیچیده ترین و ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطالعاتی را در بر می گیرد. 

کلیدی: تکنولوژی)ICT(، نظام نوین ترویج، پهنه بندی کلمات 

  مقدمه و بررسی منابع 
ذخیره  و  انتقال  پردازش،  تولید،  برای  که   می نامیم  ابزارهایی  مجموعه  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
کار می رود. همچنین در تعریف روستای الکترونیکی چنین آمده است: روستایی  کنونی به  اطالعات درعصر 
مردم  زندگی  در  الکترونیکی  کاربردهای  و  نموده  دگرگون  را  آن  چهره  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  موج  که 
کاماًل مشهود است )جاللی و همکاران، 1385(. زندگی بسیاری از روستاییان از طریق فعالیت های  روستایی 
ج از مزرعه تأمین می گردد. برای بهبود منابع توسعه روستایی الزم است بدنبال رفاه  کشاورزی در داخل و خار
کیفیت سرمایه های انسانی در روستاها  کشاورزی بدون زمین بود. بهبود  کارگران  کشاورزان زمیندار و  پایدار 
یا به عبارتی افزایش توان نیروی جامعه روستایی به معنای توسعه اجتماعی است. این پیشرفت خود عامل 
کشاورزی برعهده دارد.  توسعه دهنده اقتصاد روستایی است. چون سهم اساسی در اقتصاد روستا را اقتصاد 
از  را  خود  نیاز  مورد  کشاورزی  نهاده های  و  فنی  توصیه های  کشاورزان  کشاورزی،  ترویج  سیستم  ایجاد  با 
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سیستم های ترویجی عمومی دریافت می کردند. این فرآیند هنوز هم ادامه دارد. البته روش های سنتی ترویج 
کارشناسان متخصص  کشاورزی بر پایه پهنه بندی  دارای محدودیت هایی می باشد. در سیستم نوین ترویج 
کشاورزی در عرصه های تولیدی در روستا روش های سنتی ترویج بتدریج جای خود را به روش های استوار بر 

تکنولوژی روز خواهد داد )تن و همکاران، 1393(. 

انتقال  فن  از  است  عبارت  ارتباط،  می کند:  تعریف  چنین  را  عام  معنای  در  ارتباط  مفهوم  امری،  ادوین 
کلی هرفرد برای ایجاد ارتباط با  اطالعات، افکار و رفتارهای انسانی از یك شخص به شخص دیگر. به طور 
دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند )ساروخانی، 1383(. هنسون در 
تعریف فناوری اطالعات و ارتباطات می گوید: واژه تکنولوژی رسانه ها به طور سنتی به تلفن، رادیو و تلویزیون 
کاربرد محدودی داشته اند. تکنولوژی اطالعات واژه ای  که هر یك در مقطعی از تاریخ هدف و  اطالق می شود 
 GPS ،کامپیوتر، اینترنت که مجموعه وسیعی از تکنولوژی ارتباطات از قبیل سامانه های  است با تعبیری باز 
ویدئو  شنیداری،  کاست های  و  ویدئو  کاست  طریق  از  قدیمی تر  رسانه های  از  جدید  بهره گیری  و  ماهواره  و 
فراهم  را  گسترده تری  و  پیچیده تر  ارتباط های  که  مخابراتی  تکنولوژی های  و  دیسکی  صوت های  پخش  و 

می سازند در برمی گیرد )هنسون، 1373(.

که برای  گفته می شود  کلی فناوری اطالعات به مجموعه ای از ابزارها و روش هایی  کوتاه و  بنابراین در تعریفی 
کاربر انسانی، بکار می رود. علی رغم باور عموم این فناوری تاریخچه  تولید و پردازش و عرضه اطالعات به 
گرفته  گونی از فنآوری های ارتباطی و اطالعاتی و مفاهیم مرتبط با آن صورت  گونا چند هزار ساله دارد. تعاریف 

است )تن و همکاران، 1393(.

 ابزارهای فناوری اطالعات ترکیبی از عوامل مختلف انسانی و ماشینی هستند. اساسی ترین عامل ماشینی، 
کارشناس متخصص  کاربر رایانه یا همان  فناوری اطالعات در سامانه رایانه و اساسی ترین عامل انسانی آن 
که عوامل ماشینی آن محدود به رایانه نمی شود و شامل تمامی  )کارشناس پهنه( می باشد. باید توجه داشت 
کامپیوتر، دوربین و شبکه اینترنتی  که شامل جی پی اس،  سخت افزارهای درگیر در آن و در هر رشته خاص 
که می شود باعث بهره وری بیشتر در آن حوزه می گردد.  می باشد. معمواٌل فناوری اطالعات وارد هر حوزه ای 
قرار  حوزه ها  آن  در  کشور  مشکالت  بیشترین  که  حوزه هایی  وارد  را  آن  باید  ایران  در  آن  گسترش  برای  ولی 
فناوری  گسترش  برای  اصل  اولین  می باشد.  روستایی  و  کشاورزی  بخش  حوزه ها  آن  از  یکی  که  کرد  دارد 
اطالعات در هر کشوری فراهم کردن بستری مخابراتی الزم برای تبادل اطالعات است. در واقع ساختن ابزارها 
که تنها بخش خصوصی قادر به  کاری است  گون از فناوری اطالعات و عرضه آن به مردم  گونا کاربردهای  و 
انجام آن است. فناوری اطالعات اهمیت بسیار زیادی در شکوفایی جامعه و ارتقاء روستاییان در زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین تهیه آمار صحیح جوامع و افزایش تولید می تواند داشته 
می تواند  اینترنت  با  کشاورزی  رشته  هر  متخصص  کارشناسان  و  روستایی  جوانان  آموزش  و  آشنایی  باشد. 
در  متفاوتی  شغلی  فرصت های  همچنین  و  دهد  مختلف  ارگان های  و  جامعه  تحویل  خبره ای  نیروهای 
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کند. امکانات فوق نیاز به آموزش و فرهنگ سازی به عنوان بستر  شبکه های مختلف برای روستاییان فراهم 
زیربنایی فناوری اطالعات بوده و پس از آن ضرورت و ایجاد تکنولوژی جدید را فراهم می آورد. این پدیده نیز 
مسلمًا در مهاجرت بی رویه روستاییان تاثیرگذار بوده و بسیاری از مشکالت ذکر شده را حل می کند. آموزش 
ارتقاء سطح  از طریق فناوری اطالعات برای  کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی  همه جانبه در حوزه های 
کردن تصمیم گیری آنها و مهمتر از همه مشارکت آنان در برنامه های توسعه امری  دانش روستاییان و بهینه 

ضروری به نظر می رسد )تن و همکاران، 1393(

کشاورزی،  وضعیت  بهبود  روستایی،  مردم  توانمندسازی  بهداشت،  سطح  ارتقای  سواد،  و  دانش  افزایش 
فراهم شدن زمینه های مشارکت اجتماعی و... تنها چند نمونه از مزایای اجتماعی ICT در جامعه روستایی 
کمبود  که بسیاری از مناطق روستایی با  هستند. افزایش سطح معلومات و دانش عمومی، با توجه به این 
امکانات آموزشی چون معلم و فضاهای آموزشی و بعد مسافت و هزینه های رفت و آمد روبرو هستند، بوسیله 
مشکالت  از  یکی  می شود.  محسوب   روستایی  درجامعه   ICT مزایای  از  این  و  شده  فراهم  تکنولوژی ها  این 
گاهی های الزم در زمینه  که ICT با فراهم ساختن آ کشاورزی سنتی است  اساسی و دائمی روستائیان وضعیت 
کمك می کند. روستاییان همیشه با  کشاورزی روستائیان و افزایش تولید  کشاورزی به ارتقای  پیشرفت های 
کمبود یا نبود فضای آموزشی، بعد مسافت و رفت و آمد و... مواجه اند. از طریق این  مشکالت آموزشی چون 
کاهش شکاف آموزشی و نهایتًا  تکنولوژی ها بسیاری از نیازهای آموزشی جامعه روستایی مرتفع شده و این به 
و  اجتماعی  سازمان  تفکر  طرز  دگرگونی  به  ارتباطی  »تکنولوژی های  می کند.  کمك  اطالعاتی  شکاف  کاهش 

الگوهای فعالیت زمان فراغت می انجامد« )هنسون، 1373(.

مفهوم ترویج در پهنه بندی
ترویج اصطالحی است با تعابیر و تفاسیر گسترده؛ هر مروجی به عنوان کارشناس پهنه احتمااٌل برداشت خاصی 
کار می کند مبتنی  ع بخصوصی از سازمان ترویج که مروج در آن  از ترویج دارد. این طرز تلقی بر تجربه قبلی و نو
باشد وجود  تمامی شرایط  در  کاربرد  قابل  و  بوده  پذیرفته عموم  که  ترویج  از  تعریفی  به عبارت دیگر  است. 
که تفسیر آن همواره در حال تغییر است. بنابراین  ندارد. به عالوه ترویج یك مفهوم پویا است. به این معنی 
کلی ترویج را می توان مبین یك جریان  کرد اما بطور  که بتوان آن را بطور دقیق تعریف  ترویج واژه ای نیست 

دایمی تغییر و تحول در مناطق روستایی دانست )تن و همکاران، 1393(. 

ICT ارتباط ترویج و نظام انتقال فناوری
را  کشاورزی  بخش  مولدین  و  کشاورزان  بین  آن  اشاعه  و  فناوری  انتقال  مهم  مسؤلیت  کشاورزی  ترویج 
انجام  و  مسؤلیتها  به  پاسخگویی  برای  کشاورزی  ترویج  حاضر  عصر  در  است  مسلم  آنچه  دارد.  برعهده 
کتشاف های جدید در جنبه های مختلف علوم فنون و  وظایف خود با حجم عظیمی از اطالعات، اختراع ها، ا
ع وقت آخرین یافته ها را از منابع تولید اطالعات بویژه  کشاورزی مواجه است. پس الزم است در اسر فناوری 
برای  قرار دهد.  بهره برداران تحت پوشش  اختیار  در  و  کند  کسب  بین المللی  و  سازمان های تحقیقات ملی 
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کارآمد برخوردار باشد.  کشاورزی قوی و  کشاورزی باید از یك واحد یا نظام اطالع رسانی  تحقیق این امر نظام 

کشاورزی  کاربردهای ICT: مزایای آن در تمام جنبه های 

کاهش فقر روستائیان بحث توانمند سازی از  کاهش فقر روستایی: عمده ترین مسئله در  الف( نقش ICTدر 
طریق ارتقاء سطح اطالعات علمی روستائیان می باشد )گیلیس و دیگران، 1379(.

می تواند  اینکه  بر  عالوه  ارتباطی،  و  اطالعاتی  فناوری های  آماری:  کیفیت  سطح  ارتقاء  ICTدر  نقش   ب( 
اطالعات  و  آماری  کیفیت  سطح  ارتقاء  با  باشد،  موثر  و  مفید  روستایی  مردم  فقر  کاهش  و  توانمند سازی  در 

روستائیان، می تواند چشم انداز های توسعه پایدار را پیش روی روستاییان قرار دهد )ایمانی، 1385(.

و  روستایی  جوامع  در  زنان  برای  که  محدودیت هایی  به  توجه  با  جنسیتی:  آموزش های  در   ICT نقش  ج( 
کمتر به امر تحصیل و آموزش مشغول می شوند و اغلب اوقات در خانه  جوامع جهان سوم وجود دارد، زنان 
 ICT وجود  با  خود  روستای  در  زنان  هستند.  فعالیت  مشغول  مردان  همپای  معاش  امرار  جهت  ع  مزار یا  و 
 ICT ،ج علمی الزم را طی نمایند. عالوه بر این می توانند آموزش مجازی یا از راه دور را در پیش بگیرند و مدار
کودکان را در اختیار زنان قرار  آموزش های الزم در زمینه پزشکی و بهداشتی، تنظیم خانواده و پرورش و تربیت 

می دهد )ایمانی، 1385(.

زمینه های  در  بزرگساالن  به  که  را  آموزش هایی  تمام  )آموزش مجازی(:  راه دور  از  آموزش  در   ICT د( نقش
گلخانه ای و ... ارائه می شود،  می توان  کشاورزی، جنگل داری، باغداری، مرتع، پرورش محصوالت  مختلف 

کرد )جسیکا وپال،2005(.  کامپیوتری و یا آموزش های رسمی از طریق ICT ارائه  در قالب بازی های 

گیری و پیشنهاد نتیجه 
کشاورزی در  برنامه های توسعه روستایی و  کشاورزی به سبب دارا بودن نقش پیش قراول و اجرای  ترویج 
کشاورزی  ترویج  راستا  این  در  دارد.  واالیی  و  ویژه  جایگاه  توسعه  حال  در  و  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری 
آنچه  دارد.  برعهده  را  کشاورزی  و مولدین بخش  کشاورزان  بین  آن  اشاعه  و  فناوری  انتقال  مسؤلیت مهم 
با حجم  انجام وظایف خود  و  برای پاسخگویی به مسؤلیت ها  کشاورزی  ترویج  مسلم است در عصر حاضر 
کشاورزی  کتشاف های جدید در جنبه های مختلف علوم فنون و فناوری  از اطالعات، اختراع ها و ا عظیمی 
سازمان های  بویژه  اطالعات  تولید  منابع  از  را  یافته ها  آخرین  وقت  ع  اسر در  است  الزم  پس  است.  مواجه 
کند و در اختیار بهره برداران تحت پوشش قرار دهد. برای تحقیق این امر  کسب  تحقیقات ملی و بین المللی 
این میان  باشد. در  کارآمد برخوردار  و  کشاورزی قوی  یا نظام اطالع رسانی  از یك واحد  باید  کشاورزی  نظام 
آن در همان  کاربرد  و  کشاورزی و جمع بندی  تولید در بخش  از عرصه های  کسب اطالعات دقیق  بررسی و 
چنین  به  رسیدن  باشد.  موثر  پایدار  کشاورزی  پیشبرد  در  می تواند  آماری  اطمینان  از  باالیی  دقت  با  عرصه 
کارشناس  که در این بررسی از آنها به عنوان  اهدافی تنها استفاده از پتانسیل های قوی و متخصص انسانی 
ح موفق از  که به صورت یک طر کشاورزی  پهنه بندی یاد می گردد امکان پذیر می باشد، لذا نظام نوین ترویج 
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کشاورزی و  استان آذربایجان شرقی استارت خورده می تواند در رسیدن به تمامی اهداف مورد نظر در ترویج 
کشاورزی پایدار و سالم قدم بر دارد.  رسیدن به 
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IT and its role in the new system of agricultural extension and zone

Abstract

This study was to investigate the role of information technology in the new system of agricultural 
extension and agricultural extension zone I has been collected. promotion may be indicative of a 
constant flow of change in rural areas, he said. So information and communication technology or 
ICT Total tools, machines, technical knowledge, methods and skills to use them in the production, 
trade, processing, storage, recycling, transportation, transmission and consumption of information 
is from the simplest to the most complex and elementary has the most advanced information on the 
steps taken.

Key words: Technology )ICT(, the new system to promote and zoning
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کارشناسان پهنه بندی در نظام نوین  بررسی نقش و قابلیت 
کشاورزی دقیق  ترویج در توسعه 

)محور: ترویج تکثرگرا(
رحیم محمدیان

کشاورزی شهرستان شبستر کارمند جهاد  کارشناس ارشد مهندسی اصالح نباتات و 

چکیده
کمبود منابع و حفظ محیط زیست  کشاورزی دقیق راهی برای ایجاد تعادل بین افزایش جمعیت،  فناوری 
است، بنابراین آموزش کشاورزی دقیق به کارشناسان می تواند به عنوان عامل تسریع کننده انتقال و پذیرش 
کارشناسان پهنه بندی نظام نوین  این فناوری باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قابلیت های مورد نیاز 
گرفت. جامعه مورد  کشاورزی می باشد. بررسی حاضر در سال 1394 صورت  ترویج به منظور آموزش و توسعه 
با  نمونه  بودند. حجم  آذربایجان شرقی  استان  ترویج  نوین  نظام  بندی  پهنه  کارشناسان  نفر  بررسی، 145 
گردید .ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها،  استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی، 45 نفر برآورد 
که روایی صوری آن به وسیله پانلی از متخصصین تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون  پرسشنامه بود 
کارشناسان پهنه بندی در سه  که قابلیت های مورد نیاز  کرونباخ متغییرها 0/91 بود. نتایج نشان داد  آلفای 

گرفتند.  کاربردی، شناختی و تبیین اثرات بکارگیری قرار  دسته قابلیت های 

کارشناسان پهنه بندی کشاورزی دقیق، قابلیت های  کلیدی:  واژه های 

مقدمه 
گر چه به واسطه رشد چشمگیر بخش های صنعت و خدمات تا حدودی از اولویت  در جهان در حال توسعه، ا
کشورها به شمار می  کاسته شده است، اما این بخش همچنان اساس اقتصاد بسیاری از  کشاورزی  بخش 
کشاورزی نه تنها یك شغل بلکه یك شیوه زندگی به  کشورهای جهان سوم،  که برای اغلب مردم  رود تا آنجا 
ع بحران غذایی را حتی  که وقو حساب می آید)موحد محمدی، 1382(. افزایش رو به رشد جمعیت زمین 
کشاورزی با نیازهای  کشورهای توسعه یافته پس از رسیدن به خودکفایی به دنبال دارد، تعادل تولیدات  در 
محیطی، ایجاد تعادل عرضه و تقاضای غذا و ورود به تجارت جهانی، نگهداری و پیشرفت سالمت منابع 
کشاورزی در دستیابی به توسعه سه رهیافت را  که باعث شده بخش  طبیعی و محیط زیست مشکالتی است 
کند. ابتدا برای حل این مشکالت به رهیافت، بازده بیشتر در نتیجه مصرف«نهاده بیشتر، یا همان  تجربه 
کشاورزی متعارف روی آورد. اما بیکاری، فقر و مشکالت زیست محیطی حاصل از اجرای این شیوه، کشاورزان 
که این  کشاورزی صنعتی سوق داد  کاهش نهاده ها همراه با ثابت نگه داشتن بازده یا  را به سمت رهیافت، 
رهیافت نیز معایبی داشت اما بخش کشاورزی را به سمت رهیافت سوم، بهینه نمودن نهاده بازده، که هدف 
کشاورزی دقیق جدیدترین فنآوری در عرصه مهندسی  کرد )شیبوساوا، 2002(.  کشاورزی دقیق بود، هدایت 
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که  کشوری  گرفته می شود و هر  کشورهای پیشرفته به صورت جدی بکار  کنون در  که ا کشاورزی می باشد 
سریعتر بتواند آن را بومی سازی نماید هزینه های ناشی از وابستگی خود را به حداقل خواهد رسانید. مهمترین 
بتوان  نقاط مختلف آن است. به طوریکه  زراعی در  یا زمین  و  کشاورزی دقیق شناخت دقیق مزرعه  محور 
گام برداشت.  زمین زراعی را آسیب شناسی نموده و در جهت اصالح آن متناسب با شرایط نقاط مختلف زمین 
دقت  به  مختلف  نقاط  در  آن  عملکرد  وضعیت  برداشت،  مرحله  در  است  الزم  مزرعه  شناسی  آسیب  جهت 
کشور ما نیز عالوه بر موارد  گردد )نظرزاده،1387(. در  شناسایی شده و به عبارتی نقشه عملکرد مزرعه ترسیم 
آبی، مصرف بهینه  کمبود منابع  کارگری و  افزایش هزینه  یارانه های دولتی،  یا حذف  کاهش  باال به دلیل 
کشاورزی دقیق به صورت یك الزام درآمده است  منابع و نهاده ها و استفاده صحیح از ماشین آالت یا همان 
که یك روش مدیریتی بر مبنای اطالعات و فنآوری جدید است،  )ایزدی و همکاران، 1393(. این روش نوین 
کشاورزی دقیق یك سیستم ترکیبی مدیریت  نیاز به جمع آوری اطالعات بسیار دارد)مورگان و ون، 1385(. 
کاربرد اطالعات محصوالت می  کشاورزی با  کثرسازی تولیدات  کشاورزی بر پایه بهینه سازی نهاده ها، حدا
که  کشاورزی خاص مکانی نیز نامیده شده  که به عنوان  باشد و یك فناوری پیشرفته و اصل مدیریتی است 
کار می  تغییرات را در مزرعه تشخیص داده و میزان صحیح نهاده ها را در مکان درست و زمان مناسب به 

برد)بی ارنستن، 2008، دوئد و همکاران، 2008 و آرن هولد و ماروین، 2001(.

 وانگ )2001( در پژوهش خود بیان می کند که کشاورزی دقیق یك شیوه بسیار جذاب برای توسعه کشاورزی 
که براساس دسترسی به منابع و مدیریت اطالعات و دانش  کشاورزان می دهد  پایدار است و این امکان را به 
با  غذایی  امنیت  تأمین  و  رفاه  جهت  در  و  باشند  داشته  وری  بهره  افزایش  جهت  دقیق  تصمیمات  موجود 
که دارد، پذیرش  کشورها این تکنولوژی با توجه به مزایایی  کثر  گام بردارند. بنابراین در ا کید بر حفظ منابع  تأ
ما  کشور  وارد  از چند سال پیش  که  است  نوین  کشاورزی دقیق یك سیستم مدیریتی  یابد.  گسترش می  و 
یاب  موقعیت  نوین مثل سیستم  فناوری های  این سیستم شامل  و همکاران، 1393(.  است)ایزدی  شده 
جهانی)Global Positioning System(، حسگرهای کنترل از راه دور )Remote sensing(، فناوری میزان متغیر 
باشد)گریفین  )Variable rate technology( و سیستم اطالعات)Geographical information system( می 
و  برداشت  داشت،  کاشت،  کاشت،  از  پیش  )مراحل  زراعی  عملیات  مراحل  در  همچنین   .)2004 دابرکو،  و 
گرها، فناوریهای میزان متغیر، نمونه برداری خاك،  پس از برداشت( از فناوری های بسیاری از جمله حس 
کند )صالحی، 1385(. با توجه به نوین بودن و پیچیدگی نسبی  نظارت عملکرد و سایر موارد استفاده می 
این تکنولوژی ها، پذیرش آن ها بطور سریع را نمی توان انتظار داشت. بنابراین الزم است پیش از ترویج آن، 
که افزایش تولید و بهبود بهره وری  کاربرد آن پرداخته شود. به بیان دیگر در حالی  ابتدا به آموزش استفاده و 
کشاورزی دقیق ضروری است، این رشد اقتصادی نمی تواند در جایی  کشاورزی سنتی به  گذار از  کشاورزی در 
که در نظام اجتماعی، رفتارها، طرز تفکر و ایستارهای مردم دگرگونی های مطلوب پدید  اتفاق افتد مگر آن 
آید)ملک محمدی، 1377(. برای ایجاد این دگرگونی ها مجموعه ای از نهادها و سازمان ها در اطالع رسانی، 
دارند)آندرسون،  مشارکت  روستایی  جوامع  تولیدکنندگان  به  نوین  تکنولوژی  انتقال  و  مهارت ها  آموزش 
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بخش  وری  بهره  و  بخشند  می  بهبود  را  ع  زر و  کشت  های  شیوه  آموزشی،  راهبردهای  بر  تکیه  با  و   )2007
کلی رفاه و استانداردهای مختلف زندگی روستایی را ارتقا  کشاورزی را افزایش می دهند و از این طریق سطح 
کشاورزان تأثیر شگرفی در پیشرفت و  کشاورزی دقیق به  می بخشند)لوپز و بورنیق، 2002(. بنابراین آموزش 
تسریع توسعه خواهد داشت زیرا هم سبب توسعة سرمایه های انسانی به عنوان محور فعالیت های کشاورزی 
گاه  کنون نیروی انسانی ماهر و آ کیفیت این سرمایه ها را فراهم می آورند. هم ا می شوند و هم شرایط بهبود 
کنار عواملی چون زمین، آب و سرمایه مهمترین عنصر عرصه تولید به شمار می رود و در این میان نظام  در 
کشاورزان دارند)حسینی  های آموزشی و ترویجی نوین نقش مهمی در ارائه اطالعات و تکنولوژی نوین به 
کوچك و سطح  ع  مزار تولید  بررسی همبستگی میان  با  ارتباط  در  نتایج پژوهش دیگر  و شریفزاده، 1386(. 
ع ایشان ارتباط  که میان سطح آموزش تولیدکنندگان و بهره وری مزار کشاورزان نیز نشان داده است  آموزشی 
سطح  از  که  کشاورزانی  گفت  وان  میت  ع  مجمو در   .)2009 هاداال،  دارد)اونفان  وجود  داری  معنی  و  مثبت 
آموزشی باالتری برخوردارند، دسترسی بهتری به دانش، اطالعات و نوآوری های مورد نیاز فعالیت حرفه ای 
خویش دارند و می توانند با قدرت بیشتری اطالعات دریافتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند)اوماتسو و 
کیفیت آموزش های ترویجی دریافتی  کمیت و  کشاورزان، به  میشرا، 2010(. بخش مهمی از سطح بهره وری 
گیر است)علی  که هدف از آن تسهیل یادگیری فرا گانیه آموزش را روند حل مسأله میداند  آنها بستگی دارد. 

میرزایی و همکاران، 1389 و ایزدی و همکاران، 1393(. 

کم پذیرش فناوری  که علت اصلی سرعت  کیتچن و همکاران )2002( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 
کشاورزی  را برای آموزش  ارائه آموزش و مشاوره است. همچنین مراحلی  کم  کشاورزی دقیق، میزان  های 

که عبارتند از: کردند  دقیق بیان 

بعنوان سیستمی  کشاورزی دقیق  کامپیوتر و درك  کشاورزی، مهارت مدیریت اطالعات در  و مهارت  دانش 
کشاورزی دقیق  که برای آموزش مؤثر  کردند  جهت مدیریت دانش زراعی. از طرفی به این مطلب نیز اشاره 
کافی بر اجرای  کادمیك، تسلط  کنار دانش آ کافی نیست بلکه آموزشگر باید در  کادمیك آموزشگر  تنها دانش آ
کند پذیرش این فناوری  فناوری و روش های مشارکتی اجرای آن داشته باشد. وی همچنین علت سرعت 
از  پژوهشی دیگر  در  کند.  بیان می  زمینه  این  در  ماهر  و  گاه  آ انسانی  نیروی  به  کشاورزان  را عدم دسترسی 
یاد شده  کشاورزان  انتقال دانش و مهارت به  برای  کانالی  کشاورزی به عنوان  آموزش بوسیله متخصصان 
است)فونتاز و همکاران، 2006 و ایزدی و همکاران، 1393(. حسینی و همکاران )1389( در نتایج تحقیق 
کشاورزی  کارشناسان جهاد  از دیدگاه  کشاورزی دقیق  کاربرد  برای  زیربناهای الزم  بررسی  با هدف  که  خود 
کشاورزی دقیق مربوط  که از دید پاسخگویان مهم ترین عامل آموزشی در استفاده از  انجام شد، نشان دادند 
کشاورزان بوده و وجود رابطه معنی دار بین عوامل آموزشی و امکان  کالس های آموزشی برای  به برگزاری 
و  شود  بیشتر  دقیق  کشاورزی  زمینه  در  ها  آموزش  میزان  چه  هر  که  دهد  می  نشان  دقیق  کشاورزی  کاربرد 
کاربرد و اجرای  کنند، میزان تمایل آنها برای  کسب  کشاورزان سطح دانش و مهارت باالتری را  کارشناسان و 
که نیروی انسانی  گونه ای باشد  کشاورزی دقیق باید به  فناوری مذکور بیشتر می شود. بنابراین آموزش در 
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را برای دستیابی به بهره وری و پایداری منابع طبیعی آماده سازد و برای دستیابی به این هدف آموزشگران 
ع  ع داشته باشند تا بتوانند اهمیت موضو کافی نسبت به موضو بخش کشاورزی باید دانش، مهارت و آشنایی 
کپومدی، 2012 و  کشاورزان به خوبی آنها را آموزش دهند)گاله، 2009، آ کاماًل بیان نموده و پس از توجیه  را 
کشاورزی  کولت و هات فیلد، 2000(. همچنین بردبار و حسینی )1389( در پژوهش خود، استفاده از فناوری 
کاربرد این فناوری در ابتدا به ایجاد زیرساخت  که برای  کردند  دقیق را مناسب و حتی الزم دانستند و پیشنهاد 
کشاورزان توجه شود و برای شروع به برگزاری دوره های آموزشی  کشاورزی و  کارشناسان  های آموزشی برای 
که در ارتباط با پذیرش  کارشناسان اشاره نمودند. در پژوهش دیگری  در جهت معرفی عملی این فناوری به 
که میزان پذیرش  گردید  گیری  گونه نتیجه  گرفت، این  کشاورزان انجام  کشاورزی دقیق توسط  فناوری های 
کشاورزی دقیق، با ارائه آموزش، مشاوره و نظارت بر عملکرد افزایش می یابد )باته، 2008(. در  فناوری های 
کید بر شواهد فراوانی دارد که نشان دهندة اثرات مثبت آموزش بر پذیرش کشاورزی  واقع در این زمینه، بت تأ
کارشناسان پهنه  که قابلیت های مورد نیاز  ح می سازد  دقیق است. این امر پرسش خاص این پژوهش را مطر

کدامند؟ کشاورزی دقیق  بندی برای آموزش 

اهداف پژوهش
توسعه  و  آموزش  به منظور  بندی  پهنه  کارشناسان  نیاز  مورد  قابلیت های  ارزیابی  پژوهش  این  کلی  هدف 

کشاورزی دقیق بوده است.

کلی، اهداف اختصاصی پژوهش شامل موارد زیر بوده است: براساس هدف 

کارشناسان  کارشناسان پهنه بندی؛ بررسی مهارت های موردنیاز  - شناخت ویژگی های فردی و اجتماعی 
کشاورزی دقیق؛ و دسته بندی قابلیت های  پهنه بندی در هر یك از مراحل تولید به منظور آموزش و توسعه 

کشاورزی دقیق. کارشناسان پهنه بندی به منظور آموزش و توسعه  موردنیاز 

مواد و روش ها
زمانی، مطالعه ای  از لحاظ  کاربردی است.  از جنبه ماهیتی،  و  ع تحقیق توصیفی  نو از لحاظ  بررسی،  این 
بوده  رابطه ای  آماری، عّلی  از جنبه عملیات  و  بوده  کنترل متغیرها، پیشین پژوهی  از لحاظ  و  نگر  گذشته 
کارشناسان پهنه بندی استان آذربایجان شرقی145و جمعیت  است. جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه 
که برای افزایش اعتبار  کرجسی و مورگان 36 نفر بوده است  گیری تصادفی و جدول  نمونه طبق روش نمونه 
گردید. روایی  داده ها حجم نمونه به45 ارتقاء یافت. اطالعات به وسیله پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری 
پرسشنامه، از طریق پانل متخصصان و نظرسنجی جمعی از اساتید و متخصصان ذی ربط مورد ارزیابی قرار 
بر  نمونه اصلی  از  ج  راهنما در خار ح شده، یك مطالعه  پایایی سؤاالت مطر برای سنجش  گرفت. همچنین 
ح شده با طیف  کرونباخ برای سؤاالت مطر گردید و میزان آلفای  کارشناسان پهنه بندی انجام  روی 45 نفر از 
کدگذاری با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه  لیکرت 0/91 بدست آمد. اطالعات جمع آوری شده، پس از 

گرفت. و تحلیل آماری قرار 
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نتایج
کشــاورزی، دارای حداقــل  غ التحصیــل رشــته  کارشناســان پهنــه بنــدی، فــار کارشناســان مــورد مطالعــه،  کلیــه 
کار مزرعــه بــوده انــد.  کثــر 12 ســال ســابقه  کارشناســی ارشــد و حداقــل 3 ســال و حدا کثــر  کارشناســیو حدا مــدرك 
کــه 35  کــه بــه ســؤاالت پرسشــنامه پاســخ داده انــد 40 نفــر مــرد و 5 نفــر زن بــوده  کارشــناس پهنــه  از بیــن 45 نفــر 
کارشناســی ارشــد بــوده انــد. ســن بیشــتر پاســخگویان حــدود  کارشناســی و 10 نفــر دارای مــدرك  نفــر دارای مــدرك 
کشــاورزی دقیــق در هــر چهــار مرحلــه  35 ســال و دامنــه ســنی همــه افــراد بیــن 29 تــا 41 ســال بــود. فنــاوری هــای 
گیرند.  فرآینــد تولیــد در مزرعــه یعنــی مرحلــه پیــش از کاشــت، کاشــت، داشــت و برداشــت مــورد اســتفاده قــرار مــی 
در مرحلــه پیــش از کاشــت توجــه بــه مــواردی نظیــر تســطیح لیــزری اراضــی، تهیــه نقشــه هــای توپوگرافــی زمیــن، 
کاربــرد فنــاوری جهــت حفاظــت  زیرســاخت هــا و هزینــه هــای موردنیــاز و آشــنایی بــا تکنولــوژی اطالعــات و 
کارشناســان پهنــه بنــدی ترویــج الزم و ضــروری اســت. در ایــن زمینــه از بیــن متغیرهــای  محیــط زیســت بــرای 
مرحلــه پیــش از کاشــت )در یــك دامنــه 1 تــا 3(، شــناخت فنــاوری اطالعــات بیشــترین میانگیــن 3/22 )انحــراف 
کــه میانگیــن متغیرهــای مرحلــه پیــش از  معیــار 1/36( را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کشــاورزی دقیــق مــی تــوان در  کاشــت از فنــاوری هــای  کاشــت 2/87 بدســت آمــده اســت )جــدول1(. در مرحلــه 
کاشــت از راه دور و غیــره اســتفاده نمــود. بــا  کنتــرل عملیــات  تعییــن رطوبــت خــاك، تعییــن میــزان پخــش بــذر، 
کارشناســان پهنــه بنــدی بــا مهــارت تعییــن  کاشــت متغیــر آشــنایی  توجــه بــه یافتــه هــای جــدول 1، در مرحلــه 
ک نســبت بــه ســایر متغیرهــا بیشــترین میانگیــن را  کمــک حســگرها بــرای تعییــن عمــق خــا ک بــه  رطوبــت خــا
کاشــت 2/50  کــرده اســت )میانگیــن 2/74 و انحــراف معیــار 1/74(. حــال آنکــه میانگیــن متغییرهــای  کســب 
کارشناســان در تهیــه  و انحــراف معیــار آن هــا 1/35 بــوده اســت. در مرحلــه ســوم یعنــی مرحلــه داشــت، توانایــی 
کــودی و نقــش فنــاوری در بهبــود شــرایط مزرعــه مــد نظــر  گیــاه بــرای نیــاز  نقشــه آســیب و آفــات، تعییــن وضعیــت 
اســت. در ایــن مرحلــه، آشــنایی کارشناســانپهنه بنــدی بــا کســب توانایــی و مهــارت تعییــن نقشــه آســیب آفــات بــا 
میانگیــن 3/44 و انحــراف معیــار 1/22بیشــترین میانگیــن را دارا بــوده اســت. همچنیــن میانگیــن متغیرهــای 
کــه مقــدار آن 2/74 و انحــراف معیــار آن 1/19 بــوده اســت. در مرحلــه پایانــی  گردیــد  مرحلــه داشــت محاســبه 
کارشناســان در زمینــه و نقــش آن در آشــنایی بــا نــرم  کــه مرحلــه برداشــت محصــول مــی باشــد الزم اســت  کشــت 
کمبایــن، پایــش و نقشــه بــرداری محصــول و غیــره  خ ریــزش  کار بــا حســگر تعییــن نــر افــزار بازاریابــی، مهــارت 
کارشناســان بــا نــرم افــزار Agrocom و نقــش آن در  توانایــی هــای الزم را دارا باشــند. در ایــن میــان آشــنایی 
بازاریابــی محصــول بیشــترین میانگیــن را بــه خــود اختصــاص داده اســت)میانگین 3/98 و انحــراف معیــار 
کل میانگیــن متغیرهــای مرحلــه برداشــت محصــول 3/36 و انحــراف معیــار آن هــا 1/25 بدســت  0/95(. در 

آمــده اســت )نمــودار1(.
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کشاورزی دقیق کارشناسان پهنه بندی در مراحل مختلف تولید در مزرعه به منظور آموزش  جدول 1- توانایی های 

کاشت SEمیانگینمتغییرهامراحل 

کاشت پیش از 
3/221/36شناحت فناوری اطالعات

2/650/99تسلط بر تسطیح لیرزی اراضی

2/741/36مهارت در تهیه نقشه های توپوگرافی

2/871/24جمع

کشت مرحله 

کمک حسگرها  ک به  مهارت تعیین رطوبت خا
کشت برای تعیین عمق 

2/741/74

کارنده کامل با دستگاه  2/360/86آشنایی 

خ متغییر پخش بذر  کشت و نر تسلط بر نحوه 
کشاورزی دقیق کود در  و 

2/411/45

کل 2/501/35جمع 

مرحله داشت

2/550/77تبیین مصرف نهاده به میزان مناسب

3/441/22کسب مهارت تعیین نقشه آسیب آفات

گیاه و  کار با حسگر تعیین وضعیت نیاز  توانایی 
کودی تعیین نیاز 

2/281/58

2/741/19جمع

مرحله برداشت

کمباین 3/451/45آشنایی با حسگرهای 

گروکوم 3/980/95آشنایی با نرم افزار آ

توانایی پایش و نقشه برداری محصول به 
کمک فناوری

2/141/74

3/870/87درک فناوری در افزایش محصول

3/361/25جمع

کشاورزی دقیق کارشناسان پهنه بندی در مراحل مختلف تولید در مزرعه به منظور آموزش  نمودار 1:عنکبوتی توانایی های 
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گیری بحث و نتیجه 
 با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و محدود بودن منابع طبیعی تولید، بشر در قرون اخیر همواره به 
کشاورزی دقیق  دنبال راهکارهایی برای باال بردن میزان تولید با تکیه بر اصول زیست محیطی بوده است و 
به عنوان یك مجموعه مدیریتی مبتنی بر تکنولوژی با هدف افزایش تولید و حفظ محیط زیست در راستای 
کاربرد آن  کشاورزی شده است)ایزدی و همکاران، 1393(. بنابراین با توجه به لزوم  توسعه پایدار وارد بخش 
توسط کشاورزان الزم است ابتدا کارشناسان قابلیت های مورد نیاز جهت آموزش کشاورزی دقیق به کشاورزان 
کشاورزی دقیق ضروری می  کسب نمایند. بنابراین تعیین قابلیت های الزم جهت آموزش فناوری های  را 
کارشناسان  که  گردید  که در این بررسی به آن پرداخته شد. با توجه به یافته های بدست آمده مشخص  باشد 
پهنه بندی می بایست قابلیت هایی از قبیل تسلط بر انجام تسطیح لیزری اراضی و یا پایش و نقشه برداری 
کافی از ابزار مورد استفاده در این  کار با حسگرهای هوایی و غیره را داشته باشند و شناخت  محصول و توانایی 
کاربرد  کنار نرم افزارAgrocom ، بتوانند اثرات  ع های هوشمند و داشته باشد. همچنین در  فناوری شامل: موز
این فناوری شامل: مصرف نهاده به میزان مناسب و در جای صحیح و حفاظت از محیط زیست را به خوبی 
کیچن و همکاران، 2002،  کنند. یافته های به دست آمده با نتایج تحقیقات )اوموستا و میشرا، 2010،  تبیین 
کپومدی، 2012(. محققان بر اهمیت آموزش در افزایش بکارگیری  گال، 2009 و آ حسینی و بردبار، 1389، 
کرده اند و موفقیت در آموزش این فناوری را به قابلیت های آموزشگران بخش  کید  کشاورزی تأ فناوری های 

کشاورزی مرتبط می دانند. 

پیشنهادها
کشاورزی دقیق نیازمند آموزشگرانی ماهر است )ایزدی و همکاران، 1393(.   توسعه و ترویج فناوری های 
گردد  نتایج این پژوهش نیز قابلیت های آموزشگران را در سه دسته قرار داده است. بنابراین، پیشنهاد می 
ابتدا می بایست در زمینه قابلیت های  که  گردند. به این صورت  کارشناسان به صورت مرحله ای توانمند 
گردد  کارشناسان تقویت  کاربردی  کشاورزی دقیق توانمند شوند. سپس، قابلیت های  شناختی فناوری های 
کشاورزی  کاربرد فناوری های  کشاورزان نسبت به  تبیین و توجیه  آنها جهت  قابلیت های  بر  و در نهایت، 

دقیق تمرکز شود.

کالس  کشاورزی دقیق و ابزار مورد استفاده در آن می توان  کارشناسان پهنه بندی با فناوری  کردن   برای آشنا 
کاربرد عملی ابزار  های آموزشی برای آنها ترتیب داد و یا از فیلم های آموزشی استفاده نمود. به عبارتی، با 
که آنها بتوانند در ترویج این  کارشناسان می توان این امید را داشت  کشاورزی دقیق توسط  و فناوری های 
کارگاه های  فناوری ها به کشاورزان، موفق باشند. برای ایجاد تسلط و مهارت در فناوری کشاورزی دقیق باید 
کاماًل مسلط از  کارشناسان پهنه بندی برگزار نمود به طوریکه در پایان دوره هر فرد بتواند بطور  آموزشی برای 
گاهی از پیامدهای بکارگیری این  کاربردها و نقاط قوت آن را توجیه نماید. برای آ فناوری استفاده نموده و 
کارشناسان پهنه بندی با مشاهده نمونه های موفق و آشنایی  فناوری باید بازدیدهایی ترتیب داده شود تا 



480

با محاسن و معایب این فناوری به یك تشخیص صحیح در بکارگیری مناسب آن دست یابند و توانایی این 
کشاورزان را توصیه نمایند. در پایان با توجه به اهمیت فناوری  که فناوری مناسب با شرایط  را داشته باشند 
کشاورزی، توصیه می شود  کشاورزی دقیق و تأثیر آن بر مصرف صحیح نهاده ها و دستیابی به پایداری در 
ع  کاربرد این نو کشاورزی دقیق و موانع  در تحقیقات آتی به ارزیابی و پایش عوامل مؤثر بر آموزش و توسعه 
کشاورزی دقیق  کاربرد  فناوری پرداخته شود. زیرا با درك عوامل مؤثر بر آموزش و پذیرش و همچنین موانع 

گسترش داد. کشور با موفقیت  ع فناوری ها را در  می توان این نو
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کشاورزی کارآفرینی در توسعه  نقش سرمایه گذاری و 

کشاورزی، سرمایه گذاری و اشتغال پایدار( )محور: پهنه  
زهرا مهدنشین

کشاورزی خاروانا مرکز جهاد 

چکیده
تولید  سطح  درافزایش  بسزایی  نقش  نهاده  این  می آید  شمار  به  تولید  نهاده های  مهم ترین  از  یکی  سرمایه 
کشاورزی نیز سرمایه  فعالیت های اقتصادی و درنتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد .در بخش 
ح   طر اجرای  با  می دهد  نشان  مقاله  این  می شود.  محسوب  توسعه  و  رشد  کلیدی  عنصر  سرمایه گذاری  و 
نظام مند و هدفمند پهنه بندی و اتخاذ راهکارهای مدرن و استفاده از نظرات متخصصان کشاورزی، استفاده 
رضایت  جلب  و  مطلوب  باقیمت  کشاورزان  از  محصول  به موقع  خرید  مکانیزه،  سیستم  و  روز  تکنولوژی  از 
کشاورزی و سایر موارد در این بخش بسیاری از نابسامانی ها، مشکالت  آنان، ساماندهی تشکل های بخش 
کشاورزی، ایجاد امنیت شغلی برای  و معضالت را برطرف تا شاهد خودکفایی و سربلندی در تولید محصوالت 
در  سرمایه گذاری  افزایش  موجب  واسطه ها  حذف  درنهایت  و  سطح  واحد  در  بهره وری  افزایش  کشاورزان، 

کشاورزی می شود. بخش 

ح  هدفمند پهنه بندی اراضی کشاورزی ، سرمایه گذاری، اشتغال کلیدواژه ها: طر

  مقدمه
کارآفرینی است.  ازجمله راهکارهای مهم توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال بوده که مهم ترین سازوکار و ابزار آن 
کارآفرینی  کاهش بیکاری، افزایش بهره وری و افزایش درآمد مردم می شود ) زرنگار1381(.  کارآفرینی باعث 
که بهره گیری از آن و فرصت های ناشی از آن می تواند باعث رفع مشکالتی نظیر بیکاری  ابزار نیرومندی است 
کمبود نیروی انسانی خالق شده رقابت پذیری را موجب می شود ) )Landstrom 2005 و عامل اساسی در  و 
گریبان  کسب وکار جدید است .)Heinonen & Poikkijoki 2006(  مهم ترین مشکل  پیدایش ایده های جدید 
این معضل، سرمایه گذاری در صنایع  از  برای رفع بخشی  که  بیکاری است  کشور در زمان حاضر مسئله  گیر 
کشاورزی  اقتصادی، سرمایه  گذاری در بخش  بنابراین در میان بخش های مختلف  تبدیلی ضروری است. 
تولید  رشد  موجب  می تواند  کشاورزی  محصوالت  دیگر  و  غذایی  مواد  برای  تقاضا  پیوسته  افزایش  دلیل  به 
توسعه  و  کلیدی رشد  و سرمایه گذاری عنصر  نیز سرمایه  کشاورزی  این بخش  شود. در بخش  در  اشتغال  و 
نهاده های  بهره وری  آمدن سطح  پایین  باعث  کشور  کشاورزی  کمبود سرمایه در بخش  محسوب می شود. 
این  سودآوری  و  کشاورزی  ح های  طر انتظاری  درآمد  کاهش  موجب  اندک  بهره وری  است.  تولیدشده 
کشورهای  فعالیت ها شده و آن ها را برای سرمایه گذاری غیراقتصادی و پر ریسک متصور ساخته است. تجربه 
که به کارگیری تجهیزات سرمایه ای در فعالیت های  کشاورزی نشان می دهد  موفق درزمینٔه تولید محصوالت 
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کار و زمین شده است. این  مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید ازجمله مدیریت، نیروی 
امر عالوه بر پوشش هزینه نهاده های تولید و ایجاد بازده مناسب برای سرمایه گذاری ها، مازاد عرضه داخلی 
کشاورزی به سبب نقش مؤثری  کشاورزی را به همراه داشته است. بازار مالی  و توسعه صادرات محصوالت 
اهمیت  از  دارد،  کشاورزی  بخش  توسعه  و  سرمایه گذاری  برای  موردنیاز  سرمایه  و  مالی  منابع  تأمین  در  که 
کشاورزان را با هزینه مبادله نسبتًا  که نیازهای مالی  کارآمد  درخور توجهی برخوردار است. وجود یک بازار مالی 
کشاورزی به شمار می رود )عبدالهی 1385(.  کند ازجمله پیش نیازهای بنیادی توسعه بخش  ”پایینی تأمین 
کشاورزی تعیین  کتابخانه ای تالش بر آن است تا نقش سرمایه گذاری در تأمین اشتغال بخش  در این مطالعه 
کشاورزی به علت  که سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش  از آن است  کی  شود. نتایج حا
کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدین وسیله مشکل بیکاری 
کاهش می دهد، با توجه به استقرار اغلب فعالیت های  که در سال های اخیر به صورت حادی بروز نموده  را 
کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهر می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به 

کاهش می دهد )احمدی و همکاران1393(. شهر را 

یافته ها و بحث
کشاورزی در اقتصاد جهان نقش 

کشورهای با درآمد پایین و متوسط  که دولت ها  کشاورزی ازجمله مسائل اساسی است  دستیابی به رشد پایدار 
با آن مواجه می باشند. ایجاد چنین رشدی به تمایل دولت ها درزمینٔه فقرزدایی، ضرورت سامان دهی عرضه 
ایفا  کشورها  اقتصادی  گیر  فرا کشاورزی می تواند در توسعه  که بخش  کلیدی  کافی و توجه به نقش  غذای 
نماید بستگی دارد. در حال حاضر عرضه غذا در جهان به یک بحران در کشاورزی تبدیل شده است )عبدالهی 

1385(. برخی از دالیل ایجاد چنین پدیده ای عبارت اند از:

وضعیت  نیز  و  پرجمعیت  کشورهای  و  شده  صنعتی  تازه  درکشورهای  سرانه  درآمد  و  جمعیت  رشد  الف( 
و  تقاضای غذا  افزایش  روبه رو هستند )موجب  کمبود غذا  با   ” که عمدتًا  کم درآمد(  کشورهای  نگران کننده 
گذاشته است  گردیده و بر موجودی و قیمت های جاری مواد غذایی تأثیر  افزون شدن آن بر عرضه جهانی غذا 

) سبزواری1383(.

که شمار زیادی از مردم فقیر از رژیم های  ب( میزان عرضه و قیمت های جاری مواد غذایی در حدی است 
غذایی مناسبی برخوردار نیستند.

کاهش یافته است  کاربری  کشت در جهان ثابت بوده یا به دلیل تغییر  کل اراضی زیر  گذشته  ج( طی دو دهه 
که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی  کشور پرجمعیت مانند )چین، هند و… (  . به ویژه این بحران برای چند 
کرده اند،  قرار دارند و به دلیل رشد سریع درآمد سرانه و پدیده شهرنشینی، افزایش شدید تقاضای غذا را تجربه 
پروتئینی  مواد  مصرف  و  شده  دگرگونی  دچار  غذایی  الگوهای  شهرنشینی،  افزایش  .با  است  آمده  وجود  به 

افزایش می یابد )سبزواری 1383(.
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کشاورزی، فراهم نبودن بستر  کاهش سرانه اراضی  کمبود عرضه غذا ، فقدان فن آوری های جدید ،  بنابراین 
را برای بخش  کشورهای درحال توسعه و پدیده جهانی شدن شرایط خاصی  مناسب برای سرمایه گذاری در 
کشاورزی در  کشورهای درحال توسعه به وجود آورده است . شرایط موجود مبین نقش بسیار حیاتی  کشاورزی 
کید دارد )سبزواری1383(. حال و آینده بوده و بر توجه بیشتر به مقوله توسعه و سرمایه گذاری در این بخش تأ

کشاورزی در اقتصاد ایران جایگاه بخش 
ع آب و هوایی و قابلیت تولید طیف وسیعی از محصوالت زراعی و  ایران به لحاظ دارا بودن اقلیم های متنو
گرمسیری و سردسیری و منطقه معتدل، محصوالت دام و طیور ، منابع طبیعی تجدیدشونده  از  باغی اعم 
شامل جنگل ها و مراتع وجود منابع غنی آبزیان در آب های شمال و جنوب و برخورداری از نیروی انسانی، 
کشاورزی مزیت نسبی داشته و یا می تواند خلق مزیت نماید )عبدالهی  درزمینٔه تولید بسیاری از محصوالت 
است.  گرفته  صورت  فراوانی  مطالعات  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری  بر  مؤثر  عوامل  درزمینٔه   .)1385
بررسی  را  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  کشاورزی  بخش  در  سرمایه  گذاری  وضعیت  فلیحی  و  امینی  به عنوان مثال 
کشاورزی را شامل درآمدهای نفتی، اعتبارات  کرده اند. آن ها مهم ترین عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش 
می دانند  قبل  دوره  در  سرمایه  موجودی  و  کشاورزی  محصوالت  نسبی  قیمت  شاخص  بانک ها،  اعطایی 

)امینی و فلیحی 1377(.

دوره  یک  برای  ایران  کشاورزی  در  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  بر  مؤثر  عوامل  علیزاده  و  کیانی  هژیر 
بیست ساله بررسی کردند. در این مطالعه مهم ترین متغیرهای مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی، شاخص بهای 
کشاورزی و اعتبارات  کشاورزی، موجودی سرمایه دولت در بخش  کشاورزی، ارزش افزوده بخش  محصوالت 
میان  در  که  داد  نشان  آن ها  بررسی  است.  گرفته شده  نظر  در  کشاورزی  بانک  اعطایی  سرمایه ای  و  جاری 
تأثیر بیشتری برخوردار  از  کشاورزی  اعتبارات اعطایی بانک  متغیر های یادشده، موجودی سرمایه دولتی و 
کیانی و علیزاده 1379(. صامتی و فرامرز پور در سال 1383 عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری را به  است )هژیر 
خ  دودسته شناخته شده و نامشخص تقسیم می کنند. سطح درآمد، سرمایه گذاری دولتی، اعتبارات بانکی، نر
که بیشترین اثرات را در سرمایه گذاری دارد و در مدل  تورم و پس انداز ازجمله عوامل قابل اندازه گیری است 

کاربردی معنی دار است.

کشاورزی ایران سرمایه گذاری در بخش 
سرمایه یکی از مهم ترین نهاده های تولید به شمار می آید. این نهاده نقش بسزایی در افزایش سطح تولید 
کشاورزی نیز سرمایه  فعالیت های اقتصادی و درنتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد .در بخش 
کشاورزی  کلیدی رشد و توسعه محسوب می شود. به طورکلی سرمایه گذاری در بخش  و سرمایه گذاری عنصر 

که برخی از آن ها عبارت اند از : ایران با موانع و چالش های اساسی مواجه است 

کشور . کل سرمایه گذاری  کشاورزی از  کمبود سرمایه گذاری و پائین بودن سهم سرمایه گذاری بخش   -1
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کشور. 2- ضعف ساختاری تشکل های تولیدی در نظام پولی و اعتباری 
کشاورزی. کمبود آن ها در بخش  3- توسعه نیافتگی نهادها ، بازار سرمایه و بازار مالی و 

4- پائین بودن بهره وری عوامل تولید.
توسعه  عدم  طبیعی،  منابع  و  پایه  منابع  تخریب  و  فرسایش  اراضی،  کاربری  )تغییر  زیرساخت ها  تهدید   -5

نظام های آبیاری و زهکشی متناسب با تأمین منابع آب(.
کم سوادی، بی سوادی و باال بودن سن بهره برداران.   -6

7- سیستم سنتی تولید و باال بودن هزینه های تولید.
کشاورزی نسبت به سایر فعالیت ها . 8- ریسک باالتر سرمایه گذاری در فعالیت های بخش 

9- عدم استفاده مطلوب از امکانات تحقیقاتی.
کمبود دانش فنی متقاضیان سرمایه گذاری در بخش.  -10

کشاورزی. 11- عدم استفاده مناسب از پتانسیل های مردمی و تعاونی ها و تشکل های بخش 
12- عدم تکاپوی قوانین و مقررات به منظور ضمانت سرمایه گذاری در بخش.

13- ضعف ساختاری جهت جذب اعتبارات خرد برای توسعه سرمایه گذاری.
گیر و طوالنی بودن فرآیند اخذ وام و زمان بندی نامناسب بازپرداخت و الزام ارائه وثیقه های  14- دست و پا

سنگین.
15- عدم تخصیص به موقع مالی و اعتباری بانک ها به تولید کنندگان و بهره برداران.

کشاورزی. کارایی بازار و بازار یابی محصوالت  16- عدم 
17- عدم حضور مؤثر صادر کنندگان در بازارهای منطقه ای و بین المللی.

کمبود خطوط اعتباری جهت تأمین منابع سرمایه گذاری بخش.  -18
کشاورزی(. کارمزد تسهیالت در بخش )سایت جهاد  خ سود  19- باال بودن نر

کشاورزی منابع تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش 
کافی و ضعیف بوده است، بخصوص در دهه 1360، با توجه به  کشاورزی همواره نا  سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی به  کشور، تخصیص منابع به بخش  مشکالت مربوط به جنگ تحمیلی و شرایط خاص اقتصادی 
مقدار الزم و با توزیع مناسب ازلحاظ زیر بخش ها و مناطق جغرافیایی و به ویژه ازنظر واحدهای بهره برداری 

کشاورزی از طریق منابع زیر تأمین می گردد: منتفع شونده انجام نگرفته است. سرمایه گذاری در بخش 

 1-سرمایه گذاری از محل منابع بخش غیردولتی 
2- سرمایه گذاری از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت دولت )بودجه عمومی(

کشاورزی  3- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی فعال در بخش 
4- سرمایه گذاری از محل اعتبارات سیستم بانکی.

منابع سیستم  از  استفاده  با  از دو طریق تحقق می یابد. سرمایه گذاری   سرمایه گذاری بخش خصوصی هم 
کشور، مجموعه  کشاورزی. سازمان های متشکل پولی  از سوی بهره برداران  بانکی و دیگری سرمایه گذاری 
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سیستم بانکی و نهادهایی چون سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه های تعاونی، شرکت های تعاونی 
کشاورزی،  بانک  عهده دارند.  بر  را  کشاورزی  بهره برداران  مالی  تأمین  که  می شود  شامل  را   ... و  عشایری 
کشاورزی هستند.  سازمان تعاون روستایی و اتحادیه های تعاونی از مهم ترین منابع تأمین اعتبار در بخش 
تأمین  در  کشاورزی،  بانک تخصصی در بخش  به مثابه  واداری  مالی  امکانات  بیشترین  با  کشاورزی  بانک 
اعتباری  سیاست های  پیشبرد  در  دولت  اصلی  کار گزار  و  دارد  مهمی  سهم  سرمایه گذاری  متقاضیان  مالی 
کشاورزی فعالیت دارند  کشاورزی است. شرکت ها و اتحادیه های تعاونی بیشتر به عنوان عامل بانک  بخش 
و نقش تأمین مالی آن ها بسیار محدود است. بانک های تجاری نیز چندان عالقه ای به تأمین مالی برای 
کمتر در این عرصه فعالیت  سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارند و به رغم سیاست های بانک مرکزی، 
از منابع غیر رسمی )همانند  یا دریافت وام  از محل پس انداز و  کشاورزی  بر این بهره برداران  می کنند. عالوه 
میدان داران، پیله وران، د کانداران و ... ( نیز به سرمایه گذاری در بخش مبادرت می ورزند ولی میزان تأمین 
مالی این منابع نسبت به منافع دولتی و یا بانکی محدود است و بخش مهمی از وام های دریافتی از سوی 
کمتر ماهیت  بهره برداران از منابع غیررسمی، به تأمین نهاده های تولید همان سال زراعی اختصاص داشته و 

سرمایه ای دارند )حسینی 1376(.

کشاورزی  امکانات و نقاط قوت توسعه سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی در بخش 

کشاورزی ع آب و هوائی و وجود امکانات غنی آب و  1- تنو
کشاورزی  خ سرانه هزینه اشتغال در بخش  2- پائین بودن نر

کشاورزی  ع بودن فعالیت های بخش  3- متنو
کشاورزی  غ التحصیالن دانشگاهی در فعالیت های بخش  4- امکان به کارگیری فار

کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی و تأمین مواد اولیه صنایع  5- استراتژیک بودن فعالیت های بخش 
کشاورزی( کشاورزی )سایت جهاد  6- زودبازده بودن فعالیت های بخش 

کشاورزی زمینه های ایجاد اشتغال جدید در بخش 
1- توسعه واحدهای دامداری، طیور و زنبور 

2- توسعه مجتمع های تولیدی )گلخانه ای، دامداری و آبزیان(
3- توسعه فعالیت های زراعی )مشاوره ای، خدماتی و اجرایی(

4- توسعه فعالیت های باغبانی )مشاوره ای، خدماتی و اجرایی(
5- توسعه خدمات دامپروری )رکورد گیری، مشاوره تغذیه، اصالح نژادی و تلقیح مصنوعی(

6- تقویت و توسعه شرکت های خدمات مشاوره، فنی و مهندسی 
غ التحصیالن دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی  گذاری بخشی از عملیات عمرانی دولت به فار 7- وا
8- توسعه فعالیت های آبخیزداری، جنگل کاری، بیابان زدائی زراعت چوب، مرتع داری و تولید نهال 

کشاورزی  9- توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
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10- توسعه فعالیت های آبزی پروری در آب های داخلی و فعالیت های صیادی در آب های بین المللی 
غ التحصیالن  گذاری امور مرتبط با حوزه های تخصصی به فار 11- وا

گلخانه  کشت  12- توسعه 
گاهی در گیاه پزشکی از طریق ایجاد کلینیک های گیاه پزشکی، ساماندهی  13- توسعه شبکه مراقبت و پیش آ

فروشندگان سموم و....
گسترش داروخانه ها، درمانگاه ها و .... 14- توسعه خدمات دامپزشکی از طریق 

کشاورزی 15- توسعه خدمات در بخش 
کشاورزی(. کشاورزی )سایت جهاد  16- ایجاد مشاغل جدید در بخش 

کشاورزی ح پهنه بندی در سرمایه گذاری و اشتغال پایدار در  جایگاه طر
کشاورزی هنوز  حاصل می شود متأسفانه بخش  تنها با مدیریت جهادی  کشاورزی  موفقیت در بخش 
کیفیت نگهداری، فقدان  کشاورزی، پائین بودن  با مشکالت عدیده از قبیل باال بودن ضایعات محصوالت 
که روند نزولی  کشاورزی، مشکل حمل ونقل و غیره روبرو است  راهبردها و سیاست های بلندمدت در بخش 
ح  که با استقرار و  اجرای طر این بخش، نارضایتی و دلسردی را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است 
کاربردی  انجام تحقیقات  با  کشاورزی می باشد  ترویج  نوین  ح نظام  از طر که بخشی  کشاورزی  پهنه بندی 
ایجاد  جوان،  نسل  جذب  برای  انگیزه  ایجاد  و  تولیدکنندگان  به  فنی  دانش  انتقال  و  کشاورزی  بخش  در 
کشاورزی برای توسعه هر چه بیشتر این بخش و پشتیبانی از  امنیت اقتصادی و قیمت تضمینی محصوالت 
کشاورزی، افزایش ضریب  کشاورزی در جهت رشد شاخص های  بهره وری مکانیزاسیون  فعالیت های بخش 
کشاورزی به  کاهش ضایعات و استفاده بهینه از ضایعات محصوالت  کاهش ضایعات محصوالت،  فرآوری و 

کشاورزی رسید. نتایج مطلوب و مؤثر در بخش 

نتیجه گیری
کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و  مهم ترین آثار توسعه 
که درنتیجه می تواند افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی جامعه  تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است 
کارآفرینی بیش ازپیش  که  را در برداشته باشد. دگرگونی و تحوالت در سراسر جهان امروز، باعث شده است 
کارآفرینی برای تطبیق با شرایط جدید باشند. در  گذشته نیازمند نوآوری و  اهمیت یافته و سازمان ها بیشتر از 
کارآفرینی به عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی، می توانند سهم بیشتری  حقیقت سازمان ها در ارتباط با 
کشورمان و در  از بازارها را به خود اختصاص دهند. لذا با توجه به وجود نیروهای انسانی شایسته در سطح 
برنامه ریزی های الزم  کارآفرینی در سطح دنیا، الزم است  ارزنده موجود درزمینٔه  دسترس بودن تجربه های 
گسترده  کشور  کارآفرینی در سراسر  گیرد. ضروری است روح  کشور صورت  کارآفرینی در سطح  درزمینٔه توسعه 
کار  کار باشند نه به دنبال  کارآفرینی شوند و خود مولد  کشور با شور و اشتیاق وارد فعالیت های  گردد تا جوانان 

در جامعه سرگردان به سر برند.
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ح  نظام منــد و هدفمنــد پهنه بنــدی و اتخــاذ راهکارهــای مــدرن و اســتفاده از نظــرات  بــدون شــک بــا اجــرای طــر
کشــاورزان  کشــاورزی، اســتفاده از تکنولــوژی روز و سیســتم مکانیــزه، خریــد به موقــع محصــول از  متخصصــان 
کشــاورزی و ســایر مــوارد در ایــن بخــش  باقیمــت مطلــوب و جلــب رضایــت آنــان، ســاماندهی تشــکل های بخــش 
بســیاری از نابســامانی ها، مشــکالت و معضــالت را برطــرف تــا شــاهد خودکفایــی و ســربلندی در تولیــد همــه 
کارآفریــن بایــد بــرای  کــه افتخــار هــر ایرانــی اســت بــه ارمغــان آیــد بــرای رســیدن بــه ایــران  کشــاورزی  محصــوالت 
ح شــده برنامــه اجرایــی تهیــه  مــواردی هماننــد مــوارد اشاره شــده ذیــل به عنــوان راهکار هــا و پیشــنهادات مطر
گریــز از بحــران بیــکاری جــز از  کــه راه توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و صنعتــی و  کنیــم و مصمــم و معتقــد باشــیم 

کارآفرینــی میســر نخواهــد بــود. راه توســعه 

کارآفرینی: 1- فرهنگ سازی 

کارآفرین در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یك باور همگانی درآید  نقش 
که در دنیای امروز و در جامعه اطالعاتی اقتصاد دانش محور رشد و توسعه از طریق  و این اعتقاد به وجود آید 

نوآوری و خالقیت امکان پذیر است.

کارآفرینی: 2- آموزش 

از  اعم  آموزشی  کارآفرینی دارد. ضروری است مؤسسات  را در توسعه  کلیدی ترین نقش  و  آموزش مهم ترین 
کارآفرینی و  کز آموزش حرفه ای، دانشکده ها و دانشگاه ها آموزش های الزم را جهت توسعه  دبیرستان ها، مرا
کار خود قرار دهند و در آموزش ها باید به ابداع و خالقیت بهاداده شود نه محفوظات. فرهنگ سازی در دستور 

کوچك : کسب وکار  کز توسعه  3- ایجاد مرا

کز  مرا ایجاد  به  نسبت  دانشگاه ها  همکاری  و  مالی  حمایت  رویکرد  با  توسعه ای  سازمان های  جدی  تالش 
کز. کارآفرینی در این مرا کوچك باهدف شکل گیری هسته های  کسب وکار  توسعه 

کارآفرینان: 4- حمایت مالی 

کشور و پشتیبانی و قبول بخشی از خطر سرمایه- کارآفرینان در سراسر  کز مالی حمایت کننده از  گیر شدن مرا فرا
کز مسئول توسعه فّناوری با سازوکار مناسب توسط دولت. گذاری مؤسسات و مرا

کارآفرینی: 5- بسترسازی قانونی فعالیت های 

کارآفرینی  تدوین قوانین و مقررات مالی و مالیاتی مشوق فعالیت های 

کارآفرینان: 6- حمایت معنوی از 

معرفی  و  کارآفرینی  طریق  از  ثروت  و  درآمد  کسب  شدن  محسوب  ارزش  و  کارآفرین  افراد  تکریم  و  حمایت 
کارآفرین نمونه و موفق. الگوهای 
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پیشنهادات
کشاورزی با توجه به ماهیتش ازنظر اقتصادی می تواند حماسه آفرین باشد، با بررسی دقیق و یافتن  بخش 
کشاورزی می توان به این مهم جامه عمل پوشاند و به اهداف  ع مهم در بخش  مصادیق عینی این موضو
کرد. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری  کشاورزی دست یافت و به سمت توسعه پایدار حرکت  بخش 
ع را در سرلوحه برنامه،  کشاورزی باید به صورت جدی این موضو در بخش حماسه اقتصادی، وزارت جهاد 
امنیت  تأمین  برای  بزرگی  مسئولیت  کشاورزی  بخش  که  چرا دهد  قرار  خود  سیاست  های  و  تصمیم گیری ها 
کشور ایران باألخص استان آذربایجان  کشاورزی در  غذایی بر عهده دارد. با توجه به باال بودن ظرفیت  های 
کشاورزی  بخش  دست  اندرکاران  تمام  همفکری  و  برنامه  ریزی  و  مسئوالن  تمامی  تالش  و  باهمت  شرقی، 
کشاورزان و بهره برداران، می توان در راستای رسیدن به الگوی صحیح مصرف و شکوفایی اقتصادی  به ویژه 

کرد.  حرکت 
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کلزا در راستای  کشت  کشاورزی و مدیریت مزرعه ای  پهنه های 
خوداتکایی محصوالت استراتژیک 

کشاورزی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی( )محور: پهنه 
الناز هاشمی ناو

کشاورزی شهرستان هریس کارشناس واحد زراعت و مروج پهنه بندی مدیریت جهاد 

چکیده
ع و بعضًا منحصربه فرد و نیز به خاطر درصد  کلزا در سال های اخیر به دلیل دارا بودن ویژگی  های زراعی متنو
ایرانی  کشاورزان  که  زراعت نسبتًا جدیدی است  بوده است.کلزا  آن موردتوجه  کیفیت مطلوب  و  باال  روغن 
کارشناس فنی در تمامی مراحل  که این مهم، اهمیت حضور  کاشت آن ندارند  کافی در  هنوز آشنایی و مهارت 
و دستورالعمل های فنی  نکات  رعایت  ح مستلزم  این طر اجرای  در  پررنگ تر می کند. موفقیت  را  آن  رشدی 
گرفته  رقم  انتخاب  و  مناسب  زراعی  زمین  کردن  آماده  و  انتخاب  از  گیاه  این  رویش  در سراسر دوره  متعدد 
از  کردن محصول می باشد. هدف اصلی در اجرای این تحقیق شناسایی مناطقی  انبار  و  تا مرحله برداشت 
کارشناسی و آموزش  کشت این محصول مناسب تر می باشند و انتقال اطالعات  که جهت  شهرستان هریس 
روش های علمی زراعت این محصول نسبتًا جدید و نقش مدیریت مزرعه ای در راستای افزایش عملکرد آن 
کشاورزی  کشاورزی و همکاری شبکه پهنه بندی اراضی  که نهایتًا با بهره گیری از نظام نوین ترویج  می باشد 

شهرستان این امر به شکل مقاله جمع بندی شده است. 

کلزا، مدیریت مزرعه ای، پهنه بندی کلیدی:  واژگان 

مقدمه
گیاه در سال های  کلم با شغلم در طبیعت هست. این  گونه  کلزا  یک گونه حاصل از تالقی فرم هایی از  گیاه 
کیفیت  ع و بعضاً  منحصربه فرد و نیز به خاطر درصد روغن باال و  اخیر به دلیل دارا بودن ویژگی  های زراعی متنو
کشاورزی قرارگرفته و این امید را در دل ها تابانده  مطلوب آن موردتوجه خاص مسئوالن اجرایی وزارت جهاد 
گلرنگ تا حد زیادی از  کنجد و  گیاهان روغنی نظیر سویا،  آفتابگردان،   کنار سایر  کشت آن در  که با توسعه 
که دانه آن حاوی 40-48   گیاهان روغنی است  کلزا یکی از  ج درزمینٔه واردات روغن و  کشور به خار وابستگی 
درصد روغن و کنجاله آن حاوی 40-35  درصد پروتئین می باشد. روغن کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای 
چرب غیراشباع )اسید اولئیك، اسید لینولئیك و...( و درصد پایین اسیدهای چرب اشباع همانند زیتون جزو 
کنجاله نیز در تغذیه دام و طیور استفاده می شود.  کی است. پروتئین موجود در  کیفیت ترین روغن های خورا با
گذرانی  گلدهی نیاز به زمستان  که تیپ های زمستانه برای  گیاه دارای دو تیپ رشد بهاره و زمستانه است  این 
کلزا تقریبًا در بیشتر  کشت  کشت ارقام با تیپ رشد بهاره در مناطق معتدل سرد نیز وجود دارد.  دارند. امکان 
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کشور به صورت پاییزه انجام می گیرد و تحقیقات داخلی و خارجی و همچنین تجربه های شخصی  اقلیم های 
کاهش  نظیر  مزایایی  بر  عالوه  ذرت  و  جو   و  گندم  با  تناوب  در  کلزا  کشت  که  است  داده  نشان  کشاورزان 
رعایت  آنها می شود.  پایداری عملکرد  و  افزایش  باعث  بیماری ها،  و  آفات  کاهش  و  جمعیت علف های هرز 
دانه  عملکرد  استحصال  باعث  پهنه بندی   کارشناسان  با  هماهنگی  و  محصول  این  زراعت  صحیح  اصول 

مطلوب در هر منطقه خواهد شد.

ح اهداف طر
به خوداتکایی محصوالت  نیل  کشاورزی شهرستان هریس در جهت  کشت در پهنه های  الگوی  1- اصالح 

استراتژیک.

و  ک  ازلحاظ آب وخا کلزا  کشت  کانون های مطلوب جهت  بررسی پهنه های شهرستان جهت شناسایی   -2
منابع انسانی موردنیاز.

کشاورزی. کاشت تا برداشت در پهنه های  ع از مرحله  3- مدیریت بنیادی مزار

ح اجرای طر
1- شناسایی کانون های مطلوب در پهنه های کشاورزی جهت کشت کلزا ازلحاظ شرایط آب و هوایی و نیروی 

ک. انسانی و منابع خا
با  هدف  کانون های  و  هریس  شهرستان  چندگانه  پهنه های  در  کلزا  کشت  جهت  مکان یابی  عملیات   -2

کارشناسان پهنه های مربوطه. همکاری 
کشاورزان پیشرو شهرستان  کالس های آموزشی متعدد در پهنه های هدف، برگزاری جلسه بازدید  3- برگزاری 
کلزا  کشت  کلزای هیبرید در شهرستان اسکو، برگزاری همایش تخصصی با محوریت توسعه  از مزرعه نمایشی 

با همکاری بسیج سازندگی سپاه پاسداران.
گذشته و تدوین  از داده های هواشناسی پنج سال  با استفاده  کاشت در شهرستان  تاریخ  4- تعیین بهترین 
کارشناسان  کلزا برای شهرستان و توزیع در پهنه های چندگانه شهرستان با همکاری  کشت  دستورالعمل فنی 

پهنه مربوطه.
به  توجه  با  شهرستان  مختلف  پهنه های  در  کشت  منطقه ای  برش  و  زراعی  عملیات  تقویم  طراحی   -5

تحقیقات انجام شده.
.GPS ع هدف با استفاده از 6- مساحی و تهیه نقشه مزار

کشت مکانیزه این محصول. کارنده در شهرستان جهت  7- تأمین چهار دستگاه ریز 
کود و ...(. کلزا )بذر ،  کاشت  کشت و توزیع نهاده های موردنیاز  8- عقد قرارداد 

کارشناس موضوعی شهرستان طی عملیات آماده سازی زمین و  کارشناسان پهنه بندی و  9- حضور مستمر 
کلزا. کشت 
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ح مراحل اجرای طر
تابعه  روستاهای  کلزا،  کشت  مساعد  مناطق  شناسایی  جهت  پهنه بندی  مروجین  مشترک  همکاری  با   .1
کلزا در مراحل مختلف رشد و هم ازلحاظ شرایط اقلیمی )با توجه به  شهرستان هم از جهت وجود آب مور نیاز 

گردید.  گرفت و نهایتًا روستاهای مطلوب شناسایی  کارشناسان ( موردبررسی قرار  تجربیات پیشین 

موضوعی  کارشناسان  همراه  پهنه بندی   کارشناسان  اعزام  و  شهرستان   در  بندی  کیپ  ا برنامه  تدوین   .2
کلزا  کشت  کشاورزان به  شهرستان جهت مکان یابی و ترغیب 

کاشت تا  کلزا در شهرستان هریس و روستاهای تابعه برگزار و مراحل مختلف  کاشت  کالس های آموزشی   .3.1
کامل توضیح داده شد. کمک آموزشی )اسالید، پاورپوینت( بطور  برداشت با استفاده از وسایل 

کلزای هیبرید در شهرستان اسکو.  کشاورزان پیشرو شهرستان از مزرعه نمایشی  3.2. برگزاری جلسه بازدید 

کلزا در شهرستان   کشت  کشاورزی دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی  با محوریت توسعه  گردهمایی   .3.3
با  و  ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان هریس  و  کشاورزی شهرستان هریس  با همکاری مدیریت جهاد 
گردهمایی آقای دکتر  گردید. در این  حضور مدیر محترم زراعت استان و جناب آقای دکتر پاسبان اسالم  برگزار 
کشاورزان حاضر در جلسه در قالب جلسه  پاسبان اسالم مطالبی در مورد زراعت این محصول استراتژیک به 

گرفت. گردهمایی قرار  کلزا در اختیار حاضرین در  پرسش و پاسخ ارائه نمودند و بروشور آموزشی زراعت 

با استفاده از داده های هواشناسی، میانگین دمای هوای روزانه ماه های شهریور، مهر و آبان طی پنج سال 
گردید. کاشت در شهرستان هریس معین  گذشته محاسبه و بهترین تاریخ 

شهرستان  روستاهای  پهنه بندی  کارشناسان  همکاری  با  تدوین  از  پس  کلزا  کاشت  فنی  دستورالعمل   .5.1
گرفت. کشاورزان قرار  هریس در اختیار 

گرفت. کشاورزان قرار  گردیده و در اختیار  کلزا در شهرستان تدوین  کشت  5.2.  تقویم عملیات زراعی 

ح تدوین و در  کلزا در شهرستان با استفاده از اطالعات به دست آمده دربند 1  اجرای طر کاشت  برش منطقه ای 
گرفت. کارشناسان پهنه بندی قرار  اختیار 
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کلزای شهرستان هریس در سال زراعی96-95 کشت  جدول شماره3 : برش پیش بینی سطح زیر 

ف
نام روستادهستانبخشردی

مساحت )هکتار(

  تعداد بهره بردار
)نفر( کشت  سطح زیر 

کلزازراعت آبی کشت  پیش بینی 

1

مرکزی

5055باروقباروق

5004522بخشایشباروق2

10008040زرنقباروق3

8506030کلوانقباروق4

122106کرمجوانباروق5

1602517بیلوردیبدوستان غربی6

3506025سرایبدوستان غربی7

1802520گلدیربدوستان غربی8

80103جیغهبدوستان غربی9

320107جانقوربدوستان غربی10

1504016مینقبدوستان شرقی11

100108نمروربدوستان شرقی12

1151010پارامبدوستان شرقی13

954020برازینبدوستان شرقی14

8006024هریسبدوستان شرقی15

16
خواجه

2053خواجهمواضع خان شرقی

654گمندمواضع خان شرقی17

4898500260جمع

ع هدف با استفاده ازGPS  نقشه برداری شده و سطوح بذرکاری واقعی به دست آمد.   6.  تمامی مزار
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کلزا در سال زراعی 95-96 نمودار 1 : مقایسه سطح عقد قرارداد و سطح مساحی شده 

کشت شده به صورت مکانیزه می باشد. کارنده حدود 38 هکتار از اراضی  7.  با تأمین چهار دستگاه ریز 

مقدار  به  کود  و  بذر  و  منعقد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  کشاورزان  فی مابین  کشت  قرارداد    .8
کشت ارقام  کشاورزان به  گردید. الزم به ذکر است با توجه به عالقه مندی  کشاورزان توزیع  توصیه شده بین 

هیبرید بجای ارقام OP ، بذور توزیعی از ارقام هیبرید می باشند. 

جدول شماره 4 : میزان بذر توزیعی به تفکیک ارقام در سال زراعی 95-96

دانوب ) هیبرید (نپتون ) هیبرید (

400 کیلوگرم500 کیلوگرم

کیلوگرم مجموع : 900 
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کود مصرفی در سال زراعی 95-96 کاشت و مقدار بذر و  جدول شماره 5: سطح 

نام شهر/
روستا

 کل سطح زیر
کلزا  کشت 

)ha(

کشت  سطح 
)ha(دستی

کشت  سطح 
)ha(مکانیزه

 مقدار بذر
 مصرفی در
)kg( هکتار

 میانگین
 مصرف بذر در

)kg(هکتار

کود مصرفی مقدار 
)kg(

NPK
644420290.54.5615086506150سرای

32.931.41.52417.3400042503850هریس

14.66.18.5775.3135013501350کلوانق

131301118.5150019001850بیلوردی

11110766.91050650900مینق

80842.55.3800800800زرنق

660254.2500500500نمرور

33021.57.2600600400بخشایش

0.50.505.511100100100گوراوان

000100000جیغه

ع 153115389006.6160501880015900مجمو

نمودار 2 :مقایسه سطح بذرکاری و میانگین مصرف بذر در پهنه های شهرستان هریس
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یافته های تحقیق :

نمودار 3 : مقایسه سال های زراعی 95-94 و 95-96

کشت محصوالت آبی در شهرستان هریس در سال زراعی 95-96 نمودار 4 : سطح زیر 
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کلزا در پهنه های مختلف شهرستان هریس در سال زراعی 95-96 کشت  کنش سطوح زیر  نمودار 5 : پرا

کار و سطح بذرکاری در پهنه های مختلف شهرستان هریس در سال زراعی 95-96 کلزا  نمودار 6: تعداد بهره برداران 
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کلزا در پهنه های شهرستان: کشت  عوامل مؤثر برافزایش سطح زیر 
کشاورزان بخصوص در شهرستان هریس و سایر مناطق سردسیر استان  کاشت از طرف  1(  رعایت دقیق تاریخ 

که احتمال سرمازدگی آن ها وجود دارد

کشاورزان در زمان مناسب 2( تأمین بذر موردنیاز 

ک مصرف  کود و سموم علف کش خا کشاورزی از قبیل  3(  تأمین به موقع نهاده های 

4( تأمین کمباین مناسب و دارای معاینه فنی به تعداد الزم هم از جهت رعایت زمان برداشت مناسب و کنترل 
کشاورزان ریزش و هم از جهت ایجاد اطمینان خاطر در 

کالس های آموزشی و بازدیدها 5( برگزاری دوره های آموزشی اعم از 

6( استفاده از کود پتاس و کودهای حیوانی در مرحله آماده سازی زمین برای کاشت که باعث افزایش مقاومت 
گیاه به انواع تنش ها می شود

کارشناسی در زمان های مناسب کارشناسان شبکه پهنه بندی و انجام توصیه های  7( حضور مستمر 

کلزا کلزا بالفاصله بعد از تحویل محصول  کشاورزان از بابت خرید تضمینی  8( پرداخت مطالبات 

کم بهره و ...  کار به هر نحو ممکن از قبیل اعطای تسهیالت بانکی  کلزا کشاورزان  9( حمایت از 

کاشت مکانیزه  10( تأمین ماشین آالت 

کشتی جهت اجرای روش های مطلوب مدیریت مزرعه ای  کشاورزی باهدف یکجا  11( یکپارچه سازی اراضی 
کشاورزی پایدار و رسیدن به 

کلزا در پهنه های شهرستان کشت  عوامل بازدارنده افزایش سطح زیر 
کشاورزان در زمان مناسب 1( تأخیر در تأمین بذر موردنیاز 

که احتمال سرمازدگی این محصول را در صورت تأخیر در  کوهستانی شهرستان  2( شرایط آب و هوایی سرد و 
کاشت مناسب، افزایش می دهد گاهی به رغم رعایت تاریخ  کاشت و حتی 

کلزا در زمان مناسب یا تنظیم نبودن آن که منجر به افزایش ریزش و  کمباین جهت برداشت  3( عدم حضور 
کشت این محصول می شود. کشاورزان به  کاهش رغبت  نهایتًا 

کود و سموم علف کش کشاورزی از قبیل  4( تأخیر در تأمین نهاده های 

5( عدم رعایت تناوب توسط بهره برداران در زراعت محصوالت غله ای

کشاورزان کشت به دلیل جدید بودن این محصول از جانب  کلزا در الگوی  6( عدم پذیرش قرار دادن 
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بحث و نتیجه گیری 
با توجه به جدول شماره 3 بررسی ها نشان می دهد دهستان های باروق، بدوستان شرقی و بدوستان غربی 

کلزا می باشند. کشت محصول استراتژیک  کشت مناسب تری برای  دارای شرایط 

کلزا در سال زراعی  کشت  با توجه به جدول شماره 5 و نمودار شماره 2 روستای سرای با بیشترین سطح زیر 
دارای  کلزا  کشت  جهت  ریزکارنده  از  استفاده  و  کشت  زیر  کشاورزی  اراضی  بودن  بزرگ  دلیل  به   ،95-96

کمترین میانگین مصرف بذر می باشد.

با توجه به نمودارهای شماره 5 و 6  در بین دهستان های مذکور دهستان بدوستان غربی ) روستای سرای ( 
دارای بیشترین سطح زیر کشت کلزا با کمترین تعداد بهره بردار می باشد که یکی از دالیل این امر عالوه بر بزرگی 
کلزا در سال های گذشته  قطعات زمین های کشاورزی این روستا، رضایت مندی کشاورزان این ناحیه از کشت 
کنترل آفات و بیماری ها است.  گیاه در تناوب با غالت جهت  هم ازلحاظ عملکرد و هم ازنظر قرار دادن این 
افزایش عالقه مندی  گذشته نمایانگر  با سال   کاران شهرستان هریس در مقایسه  کلزا همچنین تعداد باالی 
که در صورت دست یابی به عملکرد مناسب در پایان فصل  کلزا می باشد  کشت  کشاورزان این شهرستان به 
به  و دست یابی  استراتژیک  این محصول  کشت  زیر  افزایش چشمگیر سطح  احتمال  نویدگر  زراعی 95-96 

هدف خوداتکایی محصوالت استراتژیک است.

گاهی  کلزا در شهرستان هریس افزایش میزان آ کشت  گزار در افزایش سطح زیر  یکی از مهم ترین عوامل تأثیر 
کشاورزان با این محصول و زراعت آن و نیز وجود شبکه پهنه بندی و حضور مداوم و فعال نیروی  و آشنایی 

کشاورزان دارد. که نقش مؤثری در ایجاد عالقه و اعتماد به  ع و روستاها می باشد  کارشناسی در مزار

کوهستانی و نیز  کلزا در این شهرستان می توان به دارا بودن شرایط اقلیمی سرد و  کشت  از عوامل بازدارنده 
کلزا )سال زراعی 95-94( در  کرد به طوری که بارش تگرگ چند روز مانده به برداشت  کمبود منابع آب اشاره 
این  کلزای  محصول   %90 به  نزدیک  رفتن  دست  از  به  منجر  هریس  شهرستان  توابع  از  بخشایش  روستای 
گردید و همچنین وزش بادهای بسیار سرد در مناطقی از روستای مینق باعث سرمازدگی و از بین رفتن  منطقه 

گردید. کلزا  ع  کثر مزار ا

از  استفاده  )هریس(،  کلزا  کشت  درزمینٔه  موفق  و  پیشرو  کشاورزان  از  استفاده  و  آموزشی  دوره های  برگزاری 
شبکه  قالب  در  کارشناسی  نیروی  حضور  کل  در  و  گوراوان(  و  نمرور  )روستاهای  کشاورزی  همیاران  شبکه 
کشت این محصول  طی این سال زراعی و سنوات  پهنه بندی آبادی ها از مهم ترین عوامل افزایش سطح زیر 

آینده پیش بینی می شود.

کشت این شهرستان در تناوب با غالت  با  کلزا در الگوی  گفت قرار دادن  کلی می توان  در یک نتیجه گیری 
کنترل علف های هرز، آفات و بیماری های غالت الزم و ضروری  ک و آب و همچنین لزوم  توجه به پتانسیل خا

گیاه محقق خواهد شد.        که این امر در صورت وجود مدیریت مزرعه ای در تمامی مراحل رشد این  بوده 
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پیشنهاد ها 
کشت در شهرستان هریس. 1( برنامه ریزی طی سه سال زراعی آینده جهت افزایش سطح زیر 

کز تحقیقاتی کشاورزی جهت انتقال و استفاده از یافته های جدید علمی از طریق سامانه  2( ایجاد ارتباط با مرا
پهنه بندی. 

کشاورزی یکپارچه و آب  اراضی  با  کشت و صنعت  اینکه شهرستان هریس دارای دو شرکت  با توجه به   )3
گواهی بذر برای این شهرستان  کلزای ارقام op با نظارت موسسه تولید و  مطمئنه می باشد امکان تولید بذر 

فراهم شود. 
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