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برنامه ریزی زراعی

پودمان 1

یکی از مهم ترین کارها و مهارت هایی که در هدف گذاری و رسیدن به آن نقش اساسی دارد، برنامه ریزی 
است.

به صورت کلی، برنامه ریزی زراعی موجب می شود در وقت، انرژی و هزینه ها صرفه جویی شود. همچنین 
از سردرگمی، رفتن به مسیرهای اشتباه که نتیجه آن می تواند ده ها، صدها و هزاران ساعت تالش بیهوده 
و یا هزاران یا حتی میلیون ها تومان ضرر باشد، جلوگیری کند. شما در این پودمان مهارت های برآورد 
هزینه ها و سود و همچنین اصول علمي و فني در تنظیم آیش بندی و تناوب زراعی را تجربه خواهید کرد.
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 هیچ فایده ای بدون هزینه به دست نمی آید.  

 رابطه هزینه و فایده بایستی به چه شکلی باشد که ادامه کار یا فعالیت قابل توجیه گردد؟  

 در تولید محصوالت زراعی و به طور کلی کشاورزی، هزینه صرفاً مبالغ پرداختی نیست بلکه اثرات زیست محیطی   

فعالیت های کشاورزی را هم باید در نظر داشت.
 فایده با درآمد تفاوت دارد و یک فعال اقتصادی در بخش کشاورزی به دنبال کدام یک است؟  

برآورد هزینه و فایده

آیا می دانید که  ...؟
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 انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعي 
هر آنچه در تولید محصوالت زراعی از داشته های زارع یا منابع طبیعی مصرف می شود، هزینه تولید نامیده 
می شود. برخي از هزینه ها مانند عمر کشاورز، تخریب خاك و آب داراي ارزش باالیي می باشند، بنابراین توصیه 
می شود با کاربرد روش های به زارعی و رعایت اصول حفظ زیست محیطی و منابع طبیعی مانند جلوگیری از هدر 
رفت آب و فرسایش خاك با استفاده از تجربه کشاورزان خبره هزینه های تولید محصوالت زراعی را کاهش دهیم 

و به پایداری کشاورزی کمک نماییم.

هزینه های تولید

نقد کنید
درباره درستی متن زیر گفت وگو کنید. در صورت تأیید برای بهبود وضعیت موجود چه باید کرد؟

آینده کشور را تهدید می کند مسئله بحران آب است. حدود ۱۲ درصد  یکی از بحران هایی که شدیداً 
از کل اراضی کشور، قابلیت کشت دارد اما حدود 80 تا 90 درصد کل آب های کشور به امر کشاورزی 
اختصاص یافته است. میانگین راندمان مصرف آب در کشاورزی کشور ما حدود 35 درصد است درحالی که 

در سطح جهانی این راندمان بیش از 78 است.

 1ـ هزینه های پایه یا اولیه در تولید محصوالت زراعی 
 زمین: خاك یکي از عوامل مهم در بخش تولید گیاهان زراعي   

است و محاسبه هزینه اجاره آن در تولید محصوالت الزم است.

 عوامل تعیین کننده اجاره بهای زمین زراعی 
3  حاصلخیزی  2  همواری و شیب زمین   وسعت یا مساحت زمین   1
5  میزان شوری  4  نوع بافت و عمق خاك  و درصد مواد آلی زمین 
7  اقتصادی، اجتماعی و  اقلیمی  6  ویژگی های  و اسیدیته خاك 
9  نوع منبع  8  مدت اجاره )یک یا چندساله(  تکنولوژیکی منطقه 

یا منشأ تأمین آب و مقدار آن 10  فاصله زمین تا روستا، جاده اصلی و شهر یا بازار مصرف، رسم و سنت بومی 
محلی و ...

براساس این عوامل اجاره بهای زمین بسیار متفاوت است. )نمودار۱( در کشور ما اجاره بهای زمین از یکصد هزار 
تومان تا بیش از یازده میلیون تومان در سال متغیر است۱.

۱ـ خبرگزاری تسنیم ۱397/0۱/۲5

شکل 1ـ زمین بستر حیات است.
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شکل2ـ توزیع اراضی بر حسب کیفیت زمین

11%

4%

74%

نمودار 1ـ مطلوبیت اراضی زیر کشت موجود ایران

 آب: یکی دیگر از عوامل اولیه و در نتیجه هزینه های پایه در تولید   

محصوالت زراعی، آب است. آب افزون بر تعیین اجاره بهای زمین، 
نقش مؤثری در میزان تولید، کیفیت محصول و بهای تمام شده آن 

دارد. 
بنابراین  بوده  غیرممکن  زمین  و  آب  کردن  جدا  مناطق  بیشتر  در 
بتوان  که  درصورتی  می شوند.  ارزش گذاری  هم  با  همراه  به صورت 
این دو را جداگانه ارزش گذاری کرد قیمت آب بسیار بیشتر از زمین 
است. کشور ما ازنظر زمین قابل کشت محدودیتی ندارد. اما ازنظر آب، 
به دلیل قرار گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک، در محدودیت 
اجاره بها،  تعیین  و همچنین  قیمت گذاری  در  بنابراین  است.  شدید 
آب نقش اساسی دارد )شکل 3(. قیمت آب بر حسب عوامل مختلف 

تعیین می شود.

شکل3ـ مقایسه بهای آب

مقایسه قیمت 
مترمکعب  هر 
ایران  در  آب 
نسبت به سایر 

کشورها

 عوامل تعیین کننده اجاره بهای آب زراعی 
3  عمق چاه در منابع  2  مدت جریان در منابع سطحی )فصلی یا دائمی(   نوع منبع )سطحی یا عمقی(   1
5  نظام حق آبه به ویژه دور آبیاری  4  مقدار آب )دبی( بر حسب لیتر در ثانیه یا مترمکعب در ساعت  عمقی 
8  شرایط و ویژگی های منطقه )خشک و کم آب، مرطوب و  7  نوع اجاره )ساالنه، فصلی(  6  کیفیت آب 

پر آب، اقتصادی بودن کشاورزی و ...(
در سال ۱397 اجاره ساالنه آب در کشور بر حسب عوامل یاد شده در باال از ساعتی کمتر از 30 هزار تومان 

تا بیش از ۱0 میلیون تومان در سال، متفاوت است. 

کیفیت زمین ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت های اقلیمی

نامناسب معمولی خوب و بسیار خوب
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به روستاهای اطراف هنرستان خود بروید و درباره سؤاالت زیر از کشاورزان پرس وجو کنید.
  آیا مبلغ اجاره زمینهای کشاورزی در آن روستا یکسان است؟  

  تفاوت قیمت اجاره به چه دلیل است؟  

  نمونه ای از اجاره نامه زمین زراعي را در کالس درس ارائه دهید.  

  جدول هزینه های )۱( را برای نمونه از منطقه مورد بازدید کامل کنید.  

جدول 1ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف
هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین 1

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای اجاره بهای آب2
هر هکتار

 2ـ هزینه های جاری در اجرای عملیات تولید محصوالت زراعی 
الزمه انجام مراحل مختلف زراعت هر محصولی نیازمند صرف هزینه های مختلف و متعدد است. هزینه های 

فرایند تولید محصوالت زراعی شامل: آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول است. 
هزینه های آماده سازی زمین: مهم ترین هزینه ها که ممکن است برخی از آنها در این مرحله صرف شوند عبارت اند از:

آزمایش  از آب وخاك،  2  نمونه برداری  اساسی   اجرای تسطیح   1
رفع    4 آزمایش ها  نتایج  تفسیر  برای  مشاوره  3  آب وخاك، حق 
5  اجرای زیرشکن و شکستن  عوارض، موانع و ناخالصی های زمین 
7  خرید،  6  احداث یا ترمیم شبکه آب رسانی به مزرعه  سختی خاك 
انتقال و توزیع کودهای دامی یا کاشت و برگرداندن کود سبز به خاك 
8  تأمین و انجام آبیاری برای گاورو کردن زمین برای خاك ورزی 
9  شخم زدن یا عملیات مرکب خاك ورزی )شکل 4( 10  خرد و نرم 
کردن خاك 11   هموار کردن خاك 12  تأمین و مصرف علف کش های 
قبل از کاشت 13  تأمین و مصرف کودهای شیمیایی قبل یا هم زمان 

با کاشت 14  سایر هزینه های پیش بینی نشده.
هزینه های مرحله کاشت: برخی از هزینه ها در این مرحله عبارت اند از:

اجاره    3 نشا  و  بذر  کردن  آماده  و  نگهداری  انتقال،  2  خرید،  کاشت  عملیات  و  بذر  امور  در  مشاوره     1
4  فرم دهی زمین و آماده کردن مزرعه و انهار یا ماشین ها برای آبیاری  ماشین های کاشت )مرکب یا مجزا( 

پیش بینی نشده هزینه های  6  سایر  بیمه    5

شکل4ـ خاک ورزی ترکیبی جهت کاهش 
هزینه و حفاظت خاک

فعالیت
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پژوهش
در منطقه شما گام های اجرایی در مراحل کاشت هریک از گیاهان زراعی رایج، کدام اند؟ هزینه هریک 
از آنها در سال جاری یا سال قبل چه مبلغی بوده است؟ جدول هزینه کرد این مرحله را تا حد ممکن 

به صورت ریز و دقیق برای زراعت انواع گیاهان رایج، تنظیم نمایید.

تعیین هزینه های کاشت
جدولي مانند جدول )۲( طراحي نمایید و هزینه های مراحل آماده سازی زمین و کاشت مربوط به یک 

کشاورز خبره را پرس وجو کنید و در آن ثبت نمایید.

جدول 2ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف

یه
 پا

ای
ه ه

زین
ه

هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین 1

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای اجاره بهای آب2
هر هکتار

ین
زم

ی 
ساز

ده 
آما

ی 
ها

نه 
زی

نمونه برداری و آزمایش خاك در عمق آزمایش خاكه
30ـ0 و ٦0ـ30

کارشناس آب، خاك، زراعی، گیاه پزشکی...مشاوره
رفع عوارض و موانع

شخم
..........................................................
..........................................................

ت
اش

ه ک
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
مقدار......کیلوگرم از رقم........بذره

تعداد ....بسته بارور../ باکتری..../ قارچ....مواد ضدعفونی و تلقیح بذر
مقدار.... گرم سم....سم قبل از کاشت
تعداد.....نفر برای بارگیر و....نیروی انسانی

..... ساعت برای..... و ....اجاره بهای ماشین کارنده
...........

فعالیت
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هزینه های مرحله داشت: هزینه های مرحله داشت عبارت اند از:
3  خرید خدمات کارشناسی و مشاوره در مورد  آبیاری  یا تعمیر ماشین های  انهار  2  ترمیم   اجاره آب   1
سم های  و  کود  انواع  مصرف  و  نگهداری  انتقال،  خرید،    4 اجرایی  عملیات  سرك،  کودهای  سموم،  انواع 
6  مزرعه )آبیاری، وجین، سله شکنی، واکاری، تنک، خاك دهی پای  5  دستمزد نیروی انسانی  توصیه شده 
7  اجاره انواع ماشین های داشت )سم پاش ها، کولتیواتورهای داشت مرکب یا مجزا...(  بوته، محلول پاشی ...( 

پیش بینی نشده هزینه های  سایر    8

با کشاورزان خبره مشاوره کنید و در خصوص هزینه های داشت پرس وجو کرده و جدول هزینه های )3( 
را برای مرحله داشت، کامل کنید.

انواع عملیات  انجام می گیرد؟  رایج، چه عملیات داشتی  زراعی  از گیاهان  برای هریک  در منطقه شما 
دستی )وابسته به نیروی انسانی( و ماشینی )مکانیزه( را از هم جدا کرده و مشخص کنید هریک به چه 

تعداد و بهایی انجام می گیرد؟

جدول 3ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف

یه
 پا

ای
ه ه

زین
هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین ۱ه

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای هر اجاره بهای آب۲
هکتار

ین
زم

ی 
ساز

ده 
آما

ی 
ها

نه 
زی

نمونه برداری و آزمایش خاك در عمق 30ـ0آزمایش خاكه
کارشناس آب، خاك، زراعی، گیاه پزشکی و ...مشاوره

رفع عوارض و موانع
شخم

مواد آلي خاك
کودهای شیمیایي

ت
اش

ه ک
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
مقدار......کیلوگرم از رقم........بذره

تعداد ....بسته بارور../ باکتری..../ قارچ....مواد ضدعفونی و تلقیح بذر
مقدار.... گرم سم....سم قبل از کاشت
تعداد.....نفر برای بارگیر و....نیروی انسانی

..... ساعت برای..... و ....اجاره بهای ماشین کارنده
...........

فعالیت
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هزینه های مرحله برداشت: مرحله برداشت همانند مرحله کاشت یک مرحله کوتاهی است. بر اساس ارزیابی 
بازار مصرف، مراحل و عملیات برداشت و نگهداشت محصول تعیین می شود. 

برداشت  برای  است کشاورزان  که ممکن  هزینه هایی  از  برخی  تا فروش:  برداشت  انواع هزینه های مرحله 
از: عبارت اند  شوند  متحمل  محصول 

2  خرید، حمل و نگهداری ملزومات مصرفی در بسته بندی، نگهداری و جابه جایی   مشاوره های فنی و اقتصادی   1
3  خرید خدمات نیروی انسانی و عملیات ماشینی در برداشت محصوالت زراعی )کندن،  محصول )نخ، کیسه،...( 
5  جمع آوری و انتقال  4  فرآوری مزرعه ای محصول )خشک کردن یا هوادهی، حذف برگ و طوقه، ...(  درو، ...( 
مزرعه ای )خرمن کردن؛ ردیف کردن، ...(، بوجاری )جدا کردن دانه از بقایا، جدا کردن ناخالصی های دانه ...( و 
7  بازاریابی و فروش محصول اصلی  6  بسته بندی یا کیسه گیری ذخیره سازی و نگهداری  درجه بندی۱ محصول 

9  ساماندهی بقایا و زمین برداشت شده 10  سایر و هزینه های پیش بینی نشده 8  حمل ونقل  و جانبی 

ت
اش

ه د
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
......نفر کارگر ......بسته کاه و کلش آبیاری )کارگر و ملزومات(ه

......نفر کارگر در .... مرحلهوجین و تنک
......نفر کارگر در .... مرحلهسله شکنی و خاك دهی

......کیلوگرم از کود.... و ......کیلوگرم از...کود سرك
.....

Sorting ـ۱

تعیین هزینه برداشت
در منطقه شما برداشت هریک از گیاهان زراعی رایج، دارای چه مراحلی است؟ آیا این مراحل همواره ثابت 

است یا بر حسب شرایط تغییر می کند؟ عوامل تأثیرگذار را بررسی و گزارش نمایید.
انواع مواد و ملزومات مصرفی، عملیات دستی )وابسته به نیروی انسانی( و ماشینی )مکانیزه( در برداشت 
گیاهان زراعی رایج منطقه از مزرعه تا بازار فروش را به تفکیک مشخص کنید. سپس هزینه هریک را در 

جدولی همانند جدول هزینه های )4( را برای مرحله برداشت کامل کنید.
جدول 4ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف

یه
 پا

ای
ه ه

زین
هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین ۱ه

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای اجاره بهای آب۲
هر هکتار

فعالیت
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ین
زم

ی 
ساز

ده 
آما

ی 
ها

نه 
زی

نمونه برداری و آزمایش خاك در عمق 30ـ0آزمایش خاكه

کارشناس آب، خاك، زراعی، گیاه پزشکی و ...مشاوره

رفع عوارض و موانع

شخم

.....

.....

ت
اش

ه ک
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
مقدار......کیلوگرم از رقم........بذره

تعداد ....بسته بارور../ باکتری..../ قارچ....مواد ضدعفونی و تلقیح بذر

مقدار.... گرم سم....سم قبل از کاشت

تعداد.....نفر برای بارگیر و....نیروی انسانی

..... ساعت برای..... و ....اجاره بهای ماشین کارنده

...........

ت
اش

ه د
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
......نفر کارگر ......بسته کاه و کلش آبیاری )کارگر و ملزومات(ه

......نفر کارگر در .... مرحلهوجین و تنک

......نفر کارگر در .... مرحلهسله شکنی و خاك دهی

......کیلوگرم از کود.... و ......کیلوگرم از...کود سرك

.....

.....

ت
اش

رد
ه ب

حل
مر

ی 
ها

نه 
زی

آماده کردن مزرعه برای ه
..... نفر کارگر و .... ساعت کرایه ماشین....برداشت

..... نفر کارگر و ....تأمین و آماده سازی محل

کارمزد ماشین های 
......ساعت ماشین..... و .....تعداد کارگر برداشت 

...........کرایه حمل

....................

جمع 
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عبارتی حساب  به  و  بسیار ساده  )۱تا4( یک روش  در جدول های  ارائه شده  روش  محاسبه جمع هزینه ها: 
سرانگشتی برای زارعین کم سواد است. شما بایستی دقیق تر از این روش عملی کنید. درحالی که نیازی نیست 
مانند یک حسابدار خبره یا متخصص رشته حسابداری باشید. بر این اساس توصیه می شود یک دفتر معین 

در اندازه یک سالنامه معمولی )شکل 5( داشته باشید.

شکل 5  ـ شمای کلی دفتر معین و یک صفحه آن

در بخشی یا صفحات نیمه اول این دفتر، همانند یک دفتر روزنامه هر اتفاق مالی اعم از درآمدها و هزینه ها 
مشخصات  و  تاریخ  ارقام،  و  اعداد   )5 )شکل  کنید  ثبت  را  خود  مزرعه  به  مربوط  پرداخت ها  و  دریافت  یا 

بایستی دقیقاً مطابق سند یا برگ خرید 
باشد. )فاکتور( 

در نیمه دوم آن، همانند یک دفتر کل، 
هزینه،  سرفصل  یک  به  را  صفحه  هر 
آنها  با  که  افرادی  یا  مشتریان  درآمد، 
دهید  اختصاص  دارید،  بستان  و  بده 

)شکل  ٦(. 
شکل6  ـ دفتر معین به عنوان دفتر کل

داده های بخش روزنامه دفتر بدون کوچک ترین دخل و تصرف و صرفاً جهت تفکیک به این بخش، انتقال 
می شود. داده 

در مقاطع باالتر با انواع روش ها، دفاتر و صورت های مالی بیشتر آشنا خواهید شد.
همراه با استفاده از دفتر معین، یک بایگانی شخصی تشکیل دهید. اصاًل منظور ما یک دفتر کار یا اتاق اختصاصی 
نیست بلکه در حد یک یا دو زونکن است )شکل 8(. هر نوع قرارداد اعم از خریدوفروش کاال و خدمات و اسناد 
ثبت شده )فاکتورها( را با نظم و ترتیب خاص، در آن قرار دهید. ترتیبی که دسترسی به آنها را ساده و آسان نماید.
است  الزم  است.  مدارك  و  اسناد  پایه  بر  بلکه  نیست  شفاهی  قرار  و  قول  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های 
در  این حال  با  کنید.  مطالعه  و  تهیه کرده  را  خدمات  و  کاال  خریدوفروش  قراردادهای  انواع  از  نمونه هایی 
قراردادهای سنگین و تعهدآور حتماً با کارشناس حقوقی مشاوره نمایید. اخالق حرفه ای و موازین قانونی به 

باشید. پایبند  قراردادهای خود  به  که  می کند  شما حکم 
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شکل7ـ دفتر معین بعنوان ثبت رویدادهای مالی روزانه شکل8ـ انواع بایگانی برای بایگانی اسناد مالی

پژوهش
اهمیت و مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری را از منابع معتبر گردآوری و گزارش کنید.

پژوهش
نسبت هزینه های هریک از مراحل در منطقه خود را با هزینه های مشابه در استان خراسان شمالی که در 

جدول شماره 5 آمده است مقایسه کرده و قضاوت کنید.

شکل 9ـ قرار  داد در هر مورد از فعالیت اقتصادی ضروری است

هزینه های انجام شده در منطقه خود )جدول 4( را به روش های مختلفی تنظیم کنید. مانند:
  تنظیم بر اساس مراحل مختلف از قبل از کاشت تا پس از برداشت.  

  بر اساس نوع هزینه ها )کود، سم، بذر، دستمزد، اجاره بها، حق مشاوره، بیمه، کارمزد ماشین ها و ...(  

  نسبت هریک از هزینه ها را تعیین کنید. یعنی مشخص کنید چند درصد هزینه ها مربوط به مرحله   

داشت یا مربوط به حقوق و دستمزد است؟

فعالیت



12

جدول 5  ـ متوسط هزینه های تولید محصوالت گیاهی به تفکیک مراحل مختلف کشت در استان 
خراسان شمالی در سال زراعی 91ـ1390 به تومان )10 ریال(

نام محصول
جمع کلزمینبرداشتداشتکاشتآماده سازی زمین

درصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینه

۱00گندم آبی

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

ارزشیابی مرحله برآورد و محاسبه هزینه های تولید محصوالت زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

برآورد و 
محاسبه 
هزینه های 

تولید محصوالت 
زراعی

کالس، بازدید و مشاوره 
با خبرگان، رایانه متصل 
به اینترنت، نوشت افزار

باالتر از حد 
انتظار

در  مؤثر  عوامل  تعیین  زراعی،  زمین  اجاره  در  مؤثر  عوامل  تعیین 
یک  برای  زمین  آماده سازی  هزینه های  برآورد  آبیاری،  آب  اجاره 
محصوالت زراعی قابل کشت در منطقه، برآورد هزینه های کاشت به 
همان محصول برآورد هزینه های مراقبت و نگهداری مزرعه، برآورد 
هزینه های برداشت آن، محاسبه جمع هزینه ها، تحلیل مقایسه ای 

هزینه های تولید برای چند گیاه قابل کشت در منطقه 

3

درحد 
انتظار

در  مؤثر  عوامل  تعیین  زراعی،  زمین  اجاره  در  مؤثر  عوامل  تعیین 
یک  برای  زمین  آماده سازی  هزینه های  برآورد  آبیاری،  آب  اجاره 
محصوالت زراعی قابل کشت در منطقه، برآورد هزینه های کاشت به 
همان محصول برآورد هزینه های مراقبت و نگهداری مزرعه، برآورد 

هزینه های برداشت آن، محاسبه جمع هزینه ها

۲

پایین تر 
۱ناتوانی در محاسبه و برآورد هزینه های تولیدازحد انتظار
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 عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش هزینه ها 
هزینه های تولید محصوالت زراعی همانند بهای فروش آنها، ثابت نیست بلکه بر حسب عوامل و شرایط تغییر 
یا  بهای خدمات  تغییر  مانند  زارع است.  اراده و تصمیمات  از  این عوامل و شرایط خارج  از  برخی  می کند. 
ملزومات مصرفی که در اثر تغییر شرایط بازار داخلی )نرخ تورم( و یا بازارهای بین المللی صورت می گیرد. 
مهارت  و  اقتصادی  دانش  به ویژه  و  تجربه  به  نیاز  هزینه ها  این گونه  منطقی  تعدیل  و  موارد  این  با  مواجهه 
مدیریتی دارد. برخی دیگر از هزینه ها، تحت مدیریت زارع بوده و قابل مهار است. این بخش از هزینه ها که 

نسبت قابل توجهی از کل هزینه های تولید است را باید به درستی فراگرفت و به کار بست. 

 مهم ترین روش های اصولی در کاهش هزینه های تولید محصوالت زراعی 
2  کسب مهارت استفاده   کسب مهارت در انجام عملیات زراعی   1
3  یادگیری مادام العمر اعم از  از نظرات کارشناسان فنی و اقتصادی 
4  انتخاب و کاربرد بهینه و هدفمند نهاده ها  کالسیک و غیر کالسیک 
6  افزایش  5   رعایت زمان مناسب اجرای هریک از عملیات زراعی 
نوین  تکنولوژی های  و  روش  مواد،  از  استفاده    7 خاك  آلی  ماده 
9  استفاده  8  کنترل بیولوژیکی عوامل زیان آور  )به روز کردن خود( 
از ماشین های مرکب به جای چندین ماشین مجزا 10  بیمه )حوادث، 
و  مشارکت پذیری    11 زراعی(  محصوالت  مسئولیت،  آتش سوزی، 

اشتراك گذاری
کسب مهارت های تولید: گیاه زراعي موجودي زنده است. موجود 
کود،  مانند  مختلفي  متغیرهای  از  را  نمو خود  و  رشد  که  زنده ای 
آب، شرایط اقلیمي و شرایط خاکي به دست می آورد. تلفیق عوامل 
و متغیرهای مختلف براي افزایش رشد و نمو گیاه به مهارت، علم و 

تجربه باالیي نیاز دارد. مهارت ها شامل مؤلفه های دانش و تجربه های عملي در زمینه اجراي عملیات کاشت، 
داشت و برداشت است. تبدیل دانش به عمل در کشاورزي اندوختن تجربه و کسب مهارت عملي می باشد. 
نداشتن مهارت کافي سبب هدر روی منابع می شود . در صورت هدر روي برخي از منابع مانند خاك، آب و 
ذخایر ژنتیکي بذر جبران آنها مشکل و به زمان زیادي نیاز دارد بنابراین داشتن مهارت و سپردن کار به کاردان 

از ضروریات تولید در بخش کشاورزي است.

هشدار
هرگز خود را مالک یا مختار بی قیدوشرط آب وخاك ندانید. آب، خاك، هوا و... امانت های الهی نزد شما 

هستند. سعی کنید امانت دار باشید. 

گفت و گو
چگونگی تشکیل خاك و عوامل مؤثر در تشکیل آن کدام اند؟ زمان در تشکیل خاك چه نقشی دارد؟
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انتخاب و کاربست بهینه نهاده های تولید: کشاورزی نوین با حدس و گمان، احتمال و تصادف مغایرت دارد. 
اساس کشاورزی بازار محور، دانش، مهارت، محاسبه، منطق، تجزیه و تحلیل است. لذا نوع و مقدار هر نهاده و هر 
روش، بایستی حساب شده و دقیق انتخاب گردد. انتخابی بر اساس واقعیت ها و شرایط روز و آینده. بذری را باید 
انتخاب کنید که با شرایط اقلیمی، خاك شناسی و نظام آبیاری منطقه شما سازگار و توصیه شده باشد. توان تولید 
باالیی داشته باشد، محصول آن دارای کیفیت و بازارپسندی مطلوبی باشد. دیگر نهاده های تولیدی مانند کود، 
سم، آب، ماشین های کشاورزی، منابع مالی و نیروی انسانی هم بایستی نوع، مقدار، روش و زمان مصرف باظرافت 
و دقت انتخاب و استفاده شوند. وقتی مساحت اراضی زراعی شما در حد ۲0 تا 30 هکتار است، یک تراکتور باغی 

کم مصرف می تواند تمام نیاز شما به ماشین را تأمین کند و نیاز به تراکتورهای پرقدرت نیست.

افزایش ماده آلی خاک: به هر میزان ماده آلی خاکی باال باشد، حاصلخیزی یا توان تولید آن خاك باالتر است. 
ضمن آنکه عملیات کشاورزی در خاك های غنی از مواد آلی، آسان تر است. کارایی مصرف آب و مواد غذایی بیشتر 
بوده و گیاهان کمتر دچار استرس یا تنش های محیطی قرار می گیرند. تمام این شرایط از یک سوی سبب افزایش 
میزان تولید و از سوی دیگر باعث کاهش هزینه های تولید می گردد. از مهم ترین چالش های کشاورزی کشور ما 
بعد از آب، پایین بودن درصد مواد آلی خاك است. در هر زمینی که کشتار دارید سعی کنید با یک برنامه ریزی 

بلند مدت و مدیریت اصولی، درصد ماده آلی خاك مزرعه خود را به باالتر از ۲ درصد برسانید. 

پژوهش
درصد ماده آلي در خاك های هنرستان محل تحصیل خود را جویا شوید و در صورت مشخص نبودن 
آلي خاك  ماده  درصد  بودن  پایین  دالیل  نمایید.  تعیین  را  آن  ساده  روشي  به  آلي خاك  ماده  درصد 

دهید. گزارش  را  خود  هنرستان 

به روز بودن: یافته های جدید در دنیاي مدرن امروزي نتیجه پژوهش پژوهشگران علم کشاورزي است. استفاده 
از اطالعات روز و تسلط بر کاربرد تکنولوژي سبب به روز شدن کاربرها می شوند. پرورش و تولید گیاه جدید، 
استفاده از رقم جدید، به کارگیری روش نوین، طراحی نقشه ای جدید برای بازاریابی و فروش، آزمون کارایی ابزارها 
و ماشین های جدید و ... مانند جایگزینی روش های زیستی به جای سم ها و کودهای شیمیایی زیان بار، ... جهان 
روزبه روز در حال تغییر است و هر روز شاهد ورود تکنولوژی های نو در عرصه تولید هستیم. احتمال مقاوم شدن 
آفات و عوامل بیماری زا و علف های هرز به سموم قدیمی، بیشتر و بیشتر می شود. شما برای کنترل این عوامل 
زیان آور مجبورید سم بیشتری مصرف کنید. مصرف بیشتر سم ها یعنی هزینه بیشتر و محیط زیست آلوده تر. 
به جای دو بار شخم زدن، دو بار دیسک و دومرتبه لولر زدن، می توان از ماشین خاك ورز مرکب با اثرات تخریبی 
و هزینه بسیار کمتر استفاده کرد. روش های بیولوژیکی در کنترل آفات هرچند نیاز به صبر و متانت دارد اما در 

بلندمدت ضمن کاهش فراوان هزینه ها، به محصول سالم با قیمت بیشتر و هزینه تولید کمتر منجر می شود.

بیمه: پوشش بیمه ای یکی از ضرورت های زندگی اعم از شخصی، خانوادگی و اقتصادی است. یک زارع با ابزار و 
ماشین های مختلفی سروکار دارد. مسئولیت مدنی تمامی کسانی که در مزرعه کار می کنند با مزرعه دار است. 
ماشین های کشاورزی ممکن است دچار حادثه یا سانحه گردند و به ماشین یا شخص ثالث صدمه وارد گردد. 
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مزرعه و محصول در هر مرحله ممکن است دچار بالیای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده گردد. بنابراین بیمه 
محصوالت زراعي و زارع و کلیه دست اندرکاران تولید زراعي ضروري است. 

مشارکت پذیری و اشتراک گذاری: کشور ما دارای نظام خرده مالکی است. هرروز مساحت اراضی با تقسیم 
بین وراث کوچک تر می شود. با کوچک تر شدن اراضی امکان مکانیزه کردن فرایند تولید و ایجاد شبکه آبیاری 

تحت فشار از بین می رود. به ناچار باید به صورت سنتی عملیات انجام شود. درنتیجه 
نهاده های مصرفی ازجمله نیروی انسانی بیشتر شده و هزینه های تولید باالتر می رود. 
یکپارچه سازی اراضی، ایجاد تعاونی تولید، مشارکت پذیری و کارگروهی و ... باعث 
می شود ضمن کمتر شدن سختی کار و زحمت تولید، هزینه های تولید تا حد زیادی 
کاهش یافته و تولید اقتصادی گردد. خرید تراکتور حتی از نوع باغی برای 3ـ۲ هکتار 
زمین اصاًل اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. وقتی این 3ـ۲ هکتارها در قالب یک 
تعاونی تولید به هم بپیوندند و یک واحد زراعی یا کشت و صنعت چند ده یا چند 
صد هکتاری را تشکیل بدهند، خرید انواع ماشین ها و تجهیزات کشاورزی اقتصادی 
می شود. ضمن آنکه از تسهیالت کم بهره و بعضاً رایگان وزارت کشاورزی می توانند 

شکل10استفاده کنند.

گفت و گو
یک تراکتور باقدرت 75 اسب بخار، برای چند هکتار مزرعه مناسب است؟

همواره سعی کنید یافته های خود را به اشتراك بگذارید و از تجربیات دیگران استفاده کنید. آزمودن دوباره 
یک آزموده هم خطاست هم هزینه بر است.

فعالیت های  تولید  سطح  افزایش  در  به سزایي  اهمیت  تولید  نهاده های  مهم ترین  از  یکي  به عنوان  سرمایه 
اقتصادي و درنتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد. در بخش کشاورزي نیز سرمایه و سرمایه گذاری 
عنصر کلیدي رشد و توسعه محسوب می شود. کمبود سرمایه باعث پایین آمدن سطح بهره وری نهاده های 
تولید می شود. در بهره وری پایین، درآمد کمتر از سطح شده و سودآوري غیراقتصادی و پر ریسک می شود. 

وجود منابع مالي کارآمد ازجمله پیش نیازهای فعالیت های کشاورزي سودآور است.
حقیقت این است که کشاورزی سنتی یا خرده پای از منابع مالی دولتی یا بانکی به مقدار کافی برخوردار 
نیستند. به لحاظ اینکه از یک سوی دانش بهره گیری از این منابع را ندارند و از سوی دیگر به علت هزینه باال 

و نرخ بهره وری پایین این نوع کشاورزی، نهادهای مالی رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.
چاره کار چیست؟

 با توانایی فردی مناسب وارد فعالیت در این بخش بشوید.  1
2  اگر منابع مالی فردی شما به اندازه کافی نیست، مطابق ضرب االمثل » قطره قطره جمع شود تا وانگهی دریا 
شود« عمل کنید. یعنی با تشکیل یک تشکل قانونی مانند تعاونی های تولید، توان مالی خود را تقویت کنید.

3  برای استفاده از تسهیالت بخشی و منابع بانک ها برنامه ریزی کنید.
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تأمین منابع مالی مبتنی بر توانایی های فردی: بر حسب تعریف به توانایی انجام کار مطابق استاندار، شایستگی 
می گویند. لذا چنانچه از مقطع تحصیلی فعلی فارغ التحصیل شوید، این شایستگی را خواهید داشت که انواع 
انگیزه و  آنکه قدرت و نشاط جوانی،  توانایی بزرگی است. ضمن  این یک  تولید کنید.  را  محصوالت زراعی 
امید، خالقیت و تفکر شما دارایی بسیار باالیی محسوب می شود. با تمام این دارایی ها و امتیازات، برای تولید 

محصوالت زراعی نیاز به منابع مالی دارید. 
ممکن است منابع مالی نداشته باشید. نداشتن منابع مالی برای جوان تازه فارغ التحصیل شده ای چون شما 
نه تنها عیب نیست بلکه یک امر کامالً معمول و عادی است. در این مرحله شما نباید وارد تولید شوید. انجام 
امور کشاورزی برای تولیدکنندگان هم باعث تکرار و تمرین یا کارورزی بیشتر شده و هم زمینه ورود شما را 
به فعالیت های تولیدی بازار محور، فراهم می نماید. فعالیت در اموری مانند وجین، تنک، سله شکنی، آبیاری، 

خاك دهی، رانندگی تراکتور، کود دهی، دروگری، ... .
به طور دقیق و واضح هدف ما انجام کار است. کارگری پایه اولیه و اساسی در کشاورزی است. شما یک کارگر 

دانش آموخته یا ماهر کشاورزی هستید که می تواند به یک تولیدکننده بزرگ و موفق تبدیل گردد. 
آماده سازی  پیمانکاری مرحله ای کنید.  دیگر  به عبارت  بگیرید.  به عهده  را  تولید  فرایند  از  به تدریج بخشی 
محصول،  بسته بندی  و  بوجاری  نهاده ها،  توزیع  و  تهیه  برداشت،  کاشت،  محلول پاشی،  یا  سم پاشی  زمین، 

بازاریابی و فروش ... .

ندارد.  تأمین مالی وجود  برای  بدانید هیچ فرمول مشخصی  تأمین مالی آن است که  اولین روش  1ـ 
به  مربوط  مالی  تأمین  روش های  خودتان  است.  بازی  قاعده  تنها  جدید  روش های  ابداع  و  خالقیت 

و دوستان 3ـ قرض 2ـ  خانواده  کنید.  ابداع  را  خودتان 

زارعین اصطالح، »نصفه کاری«  این روش  نمایید،  مالکین زمین و آب  با  به مشارکت  اقدام  بعد،  در مرحله 
می نامند. این نوع پیمانکاری تمام مراحل تولید را شامل شده و شما را هم ازنظر مهارتی و هم ازنظر مالی 

آماده می کند تا یک تولیدکننده تمام عیار شوید. 
به همتا  همتا  قرض  روش  پیشین،  روش  دو  بر  افزون  نقدینگی،  یا  گردش  در  کمبود سرمایه  در صورت 
ـ Peer ( می توانید استفاده کنید. در این روش گروهی از افراد به همدیگر پول قرض  می دهند.    to  ـ  peer  lending(
این روش سال ها است که تحت عنوان صندوق خانوادگی برقرار بوده و استفاده می شود. مجموع افراد فامیل، 
همسایگان  ... که شناخت کامل به هم دارید تشکیل یک صندوق داده و ماهانه مبلغی به عنوان قرض در آن قرار 
می دهید. در زمان نیاز بدون بهره از آن قرض می گیرید. تنظیم نوبت با اوج نیاز مالی، از نکات اساسی این روش است.

به اشتراک گذاشتن توانایی ها و منابع مالی: آن زمانی که نه بانک بود و نه بنگاه های مالی، نه دولت بود و نه 
نظام پیچیده اداری و دیوان ساالری، مردم بودند و نیازهای متنوع ای هم داشتند. تأمین و رفع این نیازها ابتدا 
صرفاً مبتنی بر توانایی فردی و متکی به شخص و نهایت خانواده بود. با شکل گیری جامعه، نیازهای جدیدی 
مطرح شد و نیازهای فردی هم توسعه و تنوع بیشتری پیدا کرد. بنابراین تکیه بر توان یکدیگر به شکل همیاری 
و همکاری آشکار شد و روز به روز گسترده شد. نمونه عیان از این همیاری و هم افزایی در انواع تعاونی قابل 

تشریح و توضیح است. اصوالً واژه تعاون یعنی کمک به یکدیگر است.
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پژوهش
  واژه »شیر واره« معرف چیست؟ نتیجه پژوهش خود را با تأکید بر نقش و اهمیت این نوع همیاری، 

گزارش نمایید. 
  از این نوع همیاری ملی در برخی از روستاهای کشور متمدن ما در خصوص خرید و استفاده از ماشین های 
کشاورزی هم مورداستفاده قرار می گیرد برای نمونه چند کشاورز که هریک چند هکتاری بیشتر ندارند 

می توانند یک نوع ماشین کشاورزی را خریداری کرده و درمجموع با هزینه کمتر باهم استفاده نمایند.
  آیا در منطقه شما نمونه های دیگری از واره را سراغ دارید؟

مطابق اصل 43 قانون اساسی »تعاونی ها« به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور، محل مناسبی برای فعالیت های 
کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی می باشند. فلسفه اصلی تعاونی ها تجمیع سرمایه های کوچک و خلق ارزش و 

ایجاد کار و تولید ثروت است.
 شما می توانید با تشکیل تعاونی های کشاورزی، داشته های نقدی و غیر نقدی )زمین، آب، ماشین ها ...( را   

تجمیع کرده و تبدیل به یک شرکت تعاونی قانونی و شخصیت حقوقی توانمند شوید.
 تعاونی اگر از مدیریت درست، با دانش فنی مرتبط با زمینه فعالیت خویش برخوردار باشد و امور و فعالیت   

آن دقیقاً تحت نظارت بازرسین و مراجع رسمی باشد.
 با تشکیل تعاونی می توانید زمین های کوچک خود را یکپارچه نمایید. هزینه تولید کاهش یافته و درنتیجه   

بهره وری بیشتری خواهید داشت.
 با تشکیل شرکت های تعاونی قادر به ایجاد انبار یا سیلوی نگهداری محصول می شوید. ضمن پیشگیری   

از هدر رفتن میزان زیادی از محصوالت، می توانید در بازاریابی، قیمت گذاری و فروش محصول نقش اساسی 
داشته باشید و سود کافی نصیب خود کنید. 

تولیدات  فروش  و  توزیع  شبکه  به  توانست  خواهید  اتحادیه ها  و  تعاونی  شرکت های  در  تجمع  طریق  از     

سازید.  کوتاه  را  واسطه ها  دست  و  کنید  پیدا  دسترسی  کشاورزی 
 با استقرار و تحکیم پایه های تعاونی می توانید اقدام به توسعه فعالیت های خودنمایید. مثاًل به جای فروش   

محصول برداشتی از مزرعه )خام فروشی( اقدام به فراوری محصول و فروش فراورده های آن نمایید. 
 از هزینه های زائد یا تشریفاتی جلوگیری کرده و این مبالغ هرچند کوچک را با گردآوری و انباشته سازی   

به سوی تولید و اشتغال زایی، هدایت نمایند.
به عنوان نمونه تشکیل زنجیره تولید که در آن به جای فروش تولیدات گیاهی، این گونه تولیدات صرف تولیدات 
دامی می کنید. تولیدات دامی را صرف تولید فراورده های دامی می کنید. با درجه بندی و بسته بندی فراورده ها، 
ارزش افزوده و اشتغال زایی به مراتب بیشتری را کسب می کنید. این امر سبب کاهش هزینه های تولید درنتیجه 
افزایش درآمد و سود شرکت و ذخیره های آن گردیده که متعاقباً در راه سرمایه گذاری بیشتر و مفیدتر به کار 

خواهد رفت.

 استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها 
شود  خواسته  چنانچه  است.  محدود  تعاونی(  قالب شرکت های  در  )حتی  افراد  یا  فرد  توانمندی  و  امکانات 
به تدریج و صرفاً از محل کار انجام شده به توان مالی مطلوب و قابل رقابت با رقیبان مطرح در بازار برسد، چنین 

امری اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و طوالنی مدت خواهد بود.
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همان گونه که پیشتر گفته شد، سرمایه از ضروریات فعالیت های اقتصادی است. در سطح فردی و تعاونی های 
کوچک محلی با جذب سرمایه های کوچک یا خرد خانواده، دوستان، صندوق های خانوادگی و محلی تا حدی 
می توان سرمایه موردنیاز را تأمین کرد. با گسترش فعالیت ها، می بایستی به فکر تأمین سرمایه از نوع نسبتاً 
کالن بود. در جذب و تأمین سرمایه نیاز به مشاوره با کارشناسان خبره تخصصی و اقتصادی است. کارشناسانی 
که با ارزیابی بازار و محاسبات دقیق، ضمن ارائه طرح توجیهی، ضرورت انجام کار، نوع و مقدار، مزیت ها و ... 
را تعیین و راهنمایی خواهند کرد. توصیه می شود چه در حالت فردی و چه در غالب شرکت تعاونی، برنامه 

توسعه را به صورت پلکانی انتخاب کنید. هرگز به فکر پیمودن ره صد و حتی یک ساله در یک روز نباشید. 

از  حمایت  صندوق هاي  کشاورزي:  بخش  توسعه  از  حمایت  غیردولتي  از صندوق هاي  تسهیالت  اخذ     1
توسعه بخش کشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي ـ اعتباري غیردولتي با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران 
تشکیل شده اند که چشم انداز روشني را در به کارگیري ظرفیت هاي غیردولتي به منظور تأمین منابع مالي و 

ارتقاي نرخ رشد سرمایه گذاري بخش کشاورزی هستند.
جدول 6

۱383۱384۱385۱38٦۱387۱388۱389۱39۱۱39۲۱393۱394سال

سرمایه
33۱٦۲397594٦33۱۱34۱4۲73۱۲058۱08478۱0۲00 )میلیارد ریال(

۱455049۱0۲7393۱۲737884۱045٦78٦44۲٦9۲4٦949سهامدار )تشکل(

طي سال هاي ۱383 تاکنون، 94 صندوق در سطح ملي، استاني، شهرستاني، منابع طبیعی و زنان تشکیل شده 
است. سرمایه صندوق ها از 33 میلیارد ریال در ابتدای تأسیس به حدود ۱0۲00 میلیارد ریال در سال 94 

افزایش یافته است.
تسهیالت پرداخت شده: از ویژگي بارز تسهیالت اعطایي این صندوق ها، به جا، به موقع، آسان و ارزان )4درصد( 

بودن آن است.

عملکرد تسهیالتي صندوق ها از ابتداي تأسیس تاکنون )میلیارد ریال(

نهاده
جمع تسهیالت
)میلیارد ریال( تجو

ذر

 و 
وم

سم
ود

ک

دي
نق

ور
بذ

ک 
ورا

خ
 و 

دام
ره

انت
س

کن

ویا
س

دم
گن

یر
سا

۱۱.٦95٦.٦9۱٦.75۱۲.8٦۱3.3933.۲95۲.384۱.۲3۱۱0.۲0۱48.500ارزش تسهیالت

۲4.۱۱3.8۱3.95.97.0٦.84.9۲.5۲۱.0۱00.0سهم

چند نمونه از طرح های کشاورزی اعم از راه اندازی یا توسعه ای را مطالعه کرده و ضمن مقایسه، نکات قوت 
و ضعف آنها را بررسی و گزارش نمایید.

فعالیت

جدول 7
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عاملیت توزیع اعتبارات: صندوق هاي غیردولتي ازجمله صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان 
بستري مناسب براي ارائه امکانات و اعتبارات حمایتي و یارانه اي دولت در بخش کشاورزي شناخته شده اند. 
به همین دلیل از سال ۱387 و با حمایت وزارت جهاد کشاورزي، مسئولیت توزیع اعتبارات دولت براي کمک 
با  منعقده  قراردادهاي  چارچوب  در  کشاورزي  بخش  در  دولت  توسعه اي  برنامه هاي  اجراي  و  کشاورزان  به 

سازمان هاي جهاد کشاورزي در استان هاي کشور بر عهده این صندوق ها قرار گرفت.

ف
مبلغ واریزی اعتبارات سالردی

به صندوق

اعتبار پرداخت شده 
توضیحات تعداد 

مبلغپرونده

۱5.955.4۱۱۱4.٦57.٦٦3آبیاری تحت فشار1
مجموعاً 488،50۱ هکتار عقد قرارداد با متقاضی صورت گرفته است که از 
این میزان 77،855 هکتار در حال اجرا و 4۱0،٦47 هکتار اجراشده و میزان 

۱4،٦57،٦٦3 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان بخش پرداخت شده است.

٦۲3.۲٦07.5۱8٦۱8.378هدفمندسازی یارانه ها2

شرکت های مشاوره فنی 3
۱0۱.033۱.٦50۱00.044مهندسی

مکانیزاسیون کشاورزی 4
98.8۱9۱٦84۱.٦98)اعتبارات89(

عالوه بر مبلغ 4۱٦98 میلیون ریال که به صورت بالعوض پرداخت شده است 
پرداخت شده  تلفیقی  تسهیالت  قالب  در  ریال  میلیون  مبلغ ۱،4٦7،4۲0 

است.

۲۱0.53۱۱.09۱۱93.707مکانیزاسیون )اعتبارات 90(5

٦.579۱545.854تعاونی تولید6

بازسازی و نوسازی قنوات 7
39.٦45۲4٦38.707اعتبارات سال 9۲

بازسازی و نوسازی قنوات 8
55.074۲9950.487اعتبارات سال 93

۱.30۲.٦78۱9.۲۱7۱.۱٦٦.35۲سایر قراردادهای عاملیت9۱

۱8.393.03۱30.343۱٦.87۲.889مجموع کل اعتبارات

جدول 8  ـ گزارش عاملیت اعتبارات دولتی کلیه صندوق ها تا پایان آذرماه سال 1394

صندوق حمایت از توسعه کشاورزی
استان کردستان

۱ـ سایر قراردادهای عاملیت شامل: طرح های انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، اصالح نژاد دام، یارانه های علوفه خشبی، یارانه بذر پنبه، آبزی پروری، انجام 
امور آماری و تکمیل شناسنامه بهره برداران، اصالح الگوی کشت، کنترل آفات و بیماری های گیاهی، حمایت از شبکه های فنی و مشاوره ای کشاورزی و... . 

می باشد.

اثربخشي فعالیت صندوق ها: صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی با آسان یا ساده کردن فرایند 
اخذ تسهیالت بانکی از طریق گستردگی شبکه، دسترسی آسان کشاورزان به صندوق، تأمین تضمین به صورت 
تضامنی بین کشاورزان به جای اخذ وثیقه، رابطه تنگاتنگ این صندوق ها با مراکز تأمین و توزیع ماشین ها و سایر 

نهاده از یک سو و بانک های کشاورزی از سوی دیگر، باعث افزایش اثربخشی این صندوق ها شده است.
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2  اخذ تسهیالت از بانک ها: یکی دیگر از روش های تأمین اعتبارات یا سرمایه موردنیاز، اخذ وام از بنگاه های 
انواع  بین  در  می باشند.  مالی  اعتبارات  تأمین  مراکز  معتبرترین  و  مهم ترین  بانک ها  است.  اعتباری  مالی 
بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، بانک کشاورزی به عنوان 
بانک تخصصی، مناسبت ترین شرایط و موقعیت را برای کشاورزان دارد. بنابراین شما به عنوان گیرنده وام یا 
تسهیالت بانکی باید با ارائه طرح و اسناد قابل قبول برای بانک، ثابت کنید که کارتان سودآور بوده و افزون بر 

این تضمین کافی برای برگشت اصل وام مربوطه و سود متعلقه را ارائه نمایید.

پژوهش
  در استان شما صندوق حمایت از توسعه کشاورزی از چه زمانی تأسیس شده است و چه عملکردی 

داشته است. برای اخذ تسهیالت مدارك موردنیاز و روش انجام کار چگونه است؟
  نقش و فعالیت های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

را در اینترنت و سایر رسانه بررسی و یافته های خود را گزارش نمایید.

به سایت بانک کشاورزی وارد شوید. در نوار ابزار، گزینه خدمات و محصوالت را باز کنید. انواع تسهیالت را 
مروری کنید. فرایند درخواست و بررسی تسهیالت را مطالعه کنید. از یافته های خود گزارش تهیه کنید.

 تأمین سایر نیازها 
تاکنون در مورد کسب مهارت و توانایی فردی، فرایند اشتغال و کارآفرینی با اتکا به توانایی فردی، تجمیع 
توانایی های فردی با تشکیل شرکت های تعاونی، ترسیم مسیر توسعه، تأمین و تقویت منابع مالی با روش های 
کارآفرینانه و اخذ تسهیالت از صندوق ها و بانک ها اطالعاتی را دریافت کردید. الزم است که بدانید موارد 

دیگری هست که باید به دقت مورد بررسی و تأمین گردد.
 نیروی انسانی: در تولید محصوالت کشاورزی برحسب شرایط به انواع نیروهای انسانی ساده، ماهر تکنسین،   

کارشناس و متخصص موردنیاز است.
کار  نیروی  به  وابسته  کشاورزی  عملیات  از  بسیاری 
ساده و نیمه ماهر است. انواع جابه جایی های دستی، 
بارگیری و تخلیه، وجین، سله شکنی، خاك دهی پای 
سر  برداری،  یا  هرس  آبیاری،  واکاری،  و  تنک  بوته، 
بذرافشانی، کودپاشی، محلول پاشی، کندن و درآوردن 
محصول، درو و بوجاری و غیره. بنابراین بایستی قبل 
از اقدام به کاشت بایستی توانمندی منطقه از جنبه 

تأمین نیروی انسانی موردمطالعه قرار گیرد.
 تجهیزات و ماشین های اختصاصی: برنامه ریزی شما در انتخاب نوع گیاه، هدف از کاشت و سطح زیر کاشت   

نمی تواند بدون در نظر گرفتن امکانات، تجهیزات و ماشین های موجود در منطقه باشد. به عنوان نمونه الزمه کاشت 
ذرت دانه ای، وجود ماشین های برداشت به صورت مجزا یا کمباین و همچنین تجهیزات خشک کن دانه است.

فعالیت
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فکر کنید
برای شنا کردن عالوه بر مهارت شناگری، به چه چیزی نیاز دارید؟

 بازار فروش: کشاورزی به صورت خودمصرفی بخش کوچکی از کل فعالیت های کشاورزی را شامل می شود.   

بخش عمده کشاورزی، کشاورزی بازار محور است که برای عرضه یا فروش تولید می شود. در این نوع کشاورزی 
هر کشاورزی که قوانین بازار و قواعد بازی در بازار را بهتر بداند، موفق تر خواهد بود. بنابراین در تولید محصوالت 
زراعی ابتدا بایستی از وجود بازار مصرف برای آن محصول مطمئن شوید و سپس شرایط حضور و نقش آفرینی 

در آن را به خوبی فرا بگیرید.

ارزشیابی مرحله تعیین عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش هزینه های تولید محصوالت زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

تعیین عوامل 
مؤثر در افزایش 

یا کاهش 
هزینه های تولید 
محصوالت زراعی

کالس، رایانه متصل به 
اینترنت، نوشت افزار

باالتر از 
حد انتظار

نهادهای  از  بهینه  استفاده  راهکارهای  ارائه  و  انتخاب 
تولید، تحلیل و ارائه راهکارها برای کم کردن ریسک و 
اشتراك گذاری توانایی ها و منابع مالی، تحلیل چگونگی 
استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها، 

بازار فروش محصول تعیین 

3

در حد 
انتظار

نهادهای  از  بهینه  استفاده  راهکارهای  ارائه  و  انتخاب 
تولید، تحلیل و ارائه راهکارها برای کم کردن ریسک و 
اشتراك گذاری توانایی ها و منابع مالی، تحلیل چگونگی 
استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها

۲

پایین تر از 
حد انتظار

ناتوانی در ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از منابع 
۱و کم کردن ریسک در تولید

برآورد درآمدها: هرچند هزینه های تولید متعدد است و ما در این کتاب از ذکر برخی از هزینه ها خودداری 
کرده و به سال های آینده موکول کرده ایم اما درآمدهای ناشی از زراعت یک گیاه زراعی بسیار محدود بوده 

و تنوع چندانی ندارد.

 انواع درآمدها در زراعت 
3  درآمد ناشی از سر  2  درآمد حاصل از محصوالت فرعی یا جانبی   درآمد ناشی از فروش محصول اصلی   1

4  سایر درآمدها چر و پس چر 
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 درآمد ناشی از فروش محصول اصلی: منظور از محصول اصلی، محصولی است که هدف از زراعت گیاه،   1
به دست آوردن آن است. در غالت، میوه محصول اصلی است هرچند اصطالحاً به آن دانه غالت می گویند. در 
حبوبات و دانه های روغنی، محصول اصلی دانه است. در چغندرقند، ریشه. در نیشکر ساقه. در توتون، برگ. 

در زعفران کالله گل، محصول اصلی محسوب می شود. 
 مقدار درآمد ناشی از محصول اصلی به عملکرد محصول، کیفیت محصول و قیمت روز بستگی دارد .  

پژوهش
یا  تجار  دالالن،  خبره،  کشاورزان  مشورت  با  کدام اند؟  شما،  منطقه  محصوالت  در  کیفی  شاخص های 
را  آنها  و کاهش  افزایش  را شناسایی، عوامل مؤثر در  انواع شاخص ها  بازرگانان، در مورد هر محصول، 

نمایید.  گزارش  و  بررسی 

قیمت روز: در بازار آزاد یا رقابتی یعنی بازاری که در آن قیمت یک کاال یا خدمت، در اثر عرضه و تقاضا تعیین 
می شود، قیمت ها همواره در نوسان هستند زیرا عرضه و تقاضا هرلحظه در نوسان است. با افزایش عرضه یا 

کاهش تقاضا، قیمت کاهش یافته و برعکس با کاهش عرضه یا افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش می یابد.

کمترین و بیشترین عملکرد انواع گیاهان رایج منطقه خود را به دست آورید. مهم ترین عوامل تعیین کننده 
در عملکرد را با استفاده از نظر تولیدکنندگان، خبرگان محلی و کارشناسان کشاورزی منطقه بررسی و 

گزارش نمایید.

فعالیت

با حضور در مراکز محلی یا منطقه ای چگونگی درجه بندی و نرخ گذاری محصوالت کشاورزی را مشاهده و 
تجربه کنید. قیمت گذاری در بازار یا بهابازار )بورس( محصوالت کشاورزی را از طریق رسانه ها، پیگیری نمایید.

فعالیت

کیفیت محصول: کیفیت محصول هم همانند عملکرد آن بیش از هر عاملی به دست زارع است. با انتخاب رقم 
سازگار و بازارپسند، زمان و روش کاشت، عملیات کاشت به ویژه تغذیه و کنترل عوامل زیان آور، زمان و چگونگی 
برداشت، ... کیفیت محصول تعیین می شود. در گندم درشتی و یکنواختی دانه، خلوص، درصد رطوبت و درصد 
پروتئین دانه و عدم آلودگی محصول به سن )خاصیت نانوایی(، نقش مهمی در تعیین کیفیت محصول و تعیین 
قیمت آن دارد. در جو، رنگ و وزن دانه در سیب زمینی ضخامت پوسته، خوش فرمی، اندازه مناسب و زردرنگ 
بودن گوشت، در چغندرقند، درصد قند یا عیار قند و در برنج، عطر و بو، سختی )استخوانی( دانه، طول دانه )هرچه 
بیشتر( و قطر دانه )هرچه کمتر( و عدم شکستگی یا حداقل بودن درصد دانه های شکسته، تعیین کننده است.
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از طریق دولت  تغییر قیمت کاال و خدمات  و  تعیین  بازاری که  یعنی  بسته(،  )غیررقابتی،  بازار غیرآزاد  در 
مبتنی بر مالحظات سیاسی اجتماعی تعیین می گردد، عرضه و تقاضا چندان تأثیر یا نقشی در قیمت ندارند. 
مانند قیمت نان یا بنزین یا نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی. در هیچ کشوری بازار مطلقاً آزاد وجود 
ندارد و هر نظام یا حکومتی تا حدی نظرات و مصالح کالن ملی خود را در تولید و عرضه محصوالت اعمال 
می کند. گاهی نیز با پرداخت یارانه یا یارانه )سوبسید(، قیمت ها را تعدیل می کنند. در کشور ما به ویژه در 
مورد محصوالت کشاورزی به جز محصوالت دارای خرید تضمینی، بقیه محصوالت کشاورزی تابع قوانین بازار 
آزاد است. کشاورزی که بتواند عرضه محصول خود را کنترل کند، می تواند تا حد زیادی بر قیمت آن تأثیرگذار 

باشد. سؤال اساسی اینجاست که چگونه می توان عرضه را مهار کرد؟

افزون بر مقدار، شکل و محل عرضه نیز در قیمت محصول نقش اساسی دارد. یک محصول باکیفیت مشخص 
وقتی به صورت درهم و فله ای عرضه می شود، قیمت بسیار پایینی نسبت به شرایطی که دارای درجه بندی و 

بسته بندی است، دارد.

توجه
ایجاب  شما  حرفه ای  اخالق  و  بخرند  را  محصول  بهترین  الهی حق  دارند  مخلوقات  به عنوان  مشتریان 
می کند که محصول سالم و خالص را به شکل محترمانه تقدیم مشتریان نمایید. این روش در بلندمدت 

به نفع شماست. 

پس از گفت وگو و حتی بررسی میدانی، جدول زیر را برای منطقه خود کامل کنید.
جدول 9

به محض  که  محصوالتی 
و  برداشت  باید  رسیدن 

شوند. عرضه 

حدود  تا  که  محصوالتی 
یک هفته قابلیت تأخیر در 
برداشت یا نگهداری دارند.

قابلیت  که  محصوالتی 
باز  فضای  در  نگهداری 

دارند. را 

قابلیت  که  محصوالتی 
نگهداری در انبار به مدت 
بیش از یک ماه را دارند.

محصوالتی که فقط 
قابل  سردخانه  در 
هستند. نگهداری 

فعالیت

گفت و گو
با توجه به شکل ۱۱ شرایطی که حداقل و حداکثر 
قیمت بروز می کند را در روی شکل مشخص کنید.

شکل 11ـ نمودارهای عرضه ـ تقاضا

عرضه

تقاضا

قیمت

مقدار کاال

تعادل
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2  درآمد حاصل از محصوالت فرعی یا جانبی: تولید اغلب گیاهان زراعی منجر به بیش از یک محصول 
به عنوان  آنها هم  از کاه و کلش  یا میوه، بخشی  دانه  بر  افزون  مانند زراعت غالت و حبوبات، که  می شود. 
محصول فرعی به منظور خوراك دام، بستر دام و موارد مصرف دیگر قابل فروش است. سبوس و شکسته دانه ها 

نیز گاهی قابل توجه هستند. 
در زراعت پنبه افزون بر وش )کرك پنبه( به عنوان محصول اصلی، دانه هم قابل فروش است. برخی از زارعین 
کل محصول تولیدی خود را به کارخانه ها پنبه پاك کنی می فروشند درحالی که کشاورزان باتجربه و دارای 
توانایی مالی، هزینه پاك کردن را می پردازند و محصول الیاف و دانه را تحویل گرفته و جداگانه می فروشند. 
در سیب زمینی غده های متوسط و درشت، به عنوان خوراکی و غده های کوچک تر برای بذر در نظر گرفته 

می شود. غده های ضربه دیده و خیلی ریز به عنوان خوراك دام به فروش می رسد.
نظر  را در  ادامه همکاری جوایزی  برای  برای تشویق کشاورزان  ازای خرید محصول  از خریداران در  برخی 
می گیرند. تحویل مقداری قند یا شکر از طرف کارخانه های قند برای چغندرقندکاران قابل گفتن است. برخی 

دیگر به جای اهدای محصول فراوری شده، در تأمین نهاده مانند کود، بذر کمک می کنند. 

پژوهش
گیاهان زراعی رایج در منطقه شما دارای چه محصوالت فرعی یا جانبی هستند یا می توانند داشته باشند. 

در این پژوهش افزون بر روند جاری یا معمول، ایده پردازی هم نمایید.

3  درآمد ناشی از سرچر و پس چر: زراعت برخی از محصوالت در شرایط و مناطق خاص ضرورت سر چر را 
ایجاب یا امکان سرچر و پس چر را ممکن می سازد.

هراکشت و ورا کشت گندم و جو با تراکم کمی بیش ازحد مطلوب به صورت آگاهانه، در سال های تر آبی اما 
نسبتاً گرم، موجب رشد زیاد و پرتراکم مزرعه می شود. به جز مناطق گرمسیری این شرایط مصادف با اواخر 

و  تولیدکنندگان  زیان  به  موارد  اغلب  در  مزرعه  سر  یا  )سلفی(۱  پیش فروش  به صورت  محصول  عرضه 
این روش را  به نفع دالالن است. زارعین در شرایط محدودیت منابع مالی ممکن است  مصرف کنندگان و 
شوند. پیروز  مالی  مشکالت  بر  می توانند  شد  گفته  پیشتر  چنانکه  همیاری  و  تشکل  ایجاد  با  اما  بپذیرند 

۱ـ َسلَف نوعی معامله است که در آن عرضه کننده، محصول خود را پیش از رسیدن و برداشت به بهای توافقی و مطابق قرارداد سلف، به فروش می رساند تا 
در زمان برداشت، به خریدار تسلیم کند.

گفت و گو
محصوالت  تجارت  در  روستایی  تعاون های  اتحادیه  و  کشاورزی  محصوالت  )بورس(  بهابازار  سازمان 

دارند؟ اهمیتی  و  نقش  چه  کشاورزی 

بازدید
از برخی از مراکز خریدوفروش کاالهای کشاورزی )غالت، علوفه، سیب زمینی، حبوبات و ...( دیدن کرده 

و مشاهدات و مصاحبه های خود را گزارش کنید.



پودمان 1: برنامه ریزی زراعی

25

پژوهش
آیا در منطقه شما سرچر یا پس چر دادن مزارع رواج دارد؟ در صورت رواج شرایط قرارداد و عوامل مؤثر 
در اجاره بها را بررسی و گزارش نمایید. درصورتی که رواج ندارد علت منسوخ شدن و عدم پذیرش زارعین 

را گزارش نمایید. 

پژوهش
از زارعین باتجربه )اعم از خانواده، بستگان و سایرین( انواع درآمدهای مرتبط با تولید محصوالت زراعی 
را پرس وجو کرده و گروه بندی کنید. پرسش شما تا حد ممکن ریز و دقیق باشد تا تمام درآمدهای حتی 

انواع نامحسوس و نامشهود هم مشخص گردد.

پژوهش
آیات مربوط به زارع نامیده شدن خداوند، دستور به توکل و نقش آن را در قرآن عظیم با استفاده از نرم افزار 

کشف اآلیات پیداکرده و گزارش نمایید. برای درك بهتر مفاهیم با کارشناس علوم قرانی مشورت نمایید.

4  سایر درآمدها: یک واحد زراعی افزون بر درآمدهای گفته شده، ممکن است درآمدهای دیگری هم داشته 
و  ماشین ها  زمین،  از  بخشی  )آب،  اجاره  )گردشگری(،  دیگران  بازدید  و  آموزش  امکان  فراهم شدن  باشد. 
فضاهای مزرعه(، امکان کاشت محصوالت جانبی در کنار یا همراه محصول اصلی، کشت دو یا سه و حتی 
گاهی 4 محصول در یک سال، فراهم شدن زمینه کار و کسب تجربه برای اعضای خانواده و بستگان، افزایش 

قیمت آب، زمین و ماشین ها، درآمد حاصل از طیور و دام های وابسته به مزرعه و ... .

تدوین جدول هزینه ها، درآمدها و فایده )زیان(
با توجه به پیش آموخته های خود و نیز با استفاده از پژوهش های انجام شده در این پودمان اعم از بخش های 
هزینه ای و درآمدی، جدول دوطرفۀ استانداردی تنظیم کرده و ضمن درج اعداد واقعی از مزرعه یک فرد یا 

یک شرکت زراعی، فایده یا زیان احتمالی را تعیین کنید. 

زمستان که اوج کمبود علوفه است، می گردد. بنابراین برداشت محصول چه به صورت قصیل و چه به صورت 
چرای سطحی )سرچر( سود قابل توجهی نصیب زارع می کند. بدیهی است که ادامه زراعت با آبیاری و کود 

سرك، به تولید دانه درحد مطلوب منتهی می شود.
پس چر به چرانیدن مزرعه پس از برداشت محصول، پس چر می گویند. پس از برداشت محصول برحسب نوع 
گیاه، هدف برداشت، روش برداشت و شرایط منطقه، مقداری از ضایعات یا خرده ریز محصول و تقریباً تمامی 
کاه و کلش آن در سطح مزرعه باقی مهم اند. هرچند توصیه کارشناسان زراعت برگرداندن این مواد به خاك 
است اما برخی از زارعین مزرعه حامل این مواد را مدتی به صورت اجاره در اختیار دامداران قرار می دهند. 
مبلغ اجاره بها برحسب مدت اجاره، تعداد دام، مقدار بقایا و شرایط منطقه )فصل چرا در مراتع، شرایط رویشی 

مراتع، قیمت روز علوفه(، متفاوت است. 

فعالیت
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ارزشیابی مرحله برآورد و محاسبه درآمد تولید محصوالت زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

برآورد درآمد 
تولید محصوالت 

زراعی

رایانه متصل به اینترنت، 
نوشت افزار

باالتر از 
حدانتظار

تعیین  اصلی،  محصول  عملکرد  برآورد 
شاخص های کیفیت محصول تعیین شده، 
برآورد عملکرد محصول های جانبی، تحلیل 
دالیل نوسانات قیمت محصول تعیین شده، 
تعیین  محصول  قیمت  برآورد  و  استدالل 
محصوالت  درآمد  برآورد  و  استدالل  شده، 

اصلی و جانبی

3

درحد انتظار

تعیین  اصلی،  محصول  عملکرد  برآورد 
شاخص های کیفیت محصول تعیین شده، 
برآورد عملکرد محصول های جانبی، برآورد 
قیمت محصول تعیین شده، برآورد درآمد 

محصوالت اصلی و جانبی

۲

پایین تر 
۱ناتوانی در محاسبه و برآورد درآمد تولید ازحدانتظار
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شرح کار: تعیین هزینه های پایه یا اولیه تولید ۲ـ تعیین هزینه های جاری در اجرای عملیات تولید محصوالت زراعی 3ـ تحلیل روش های 
اصولی در کاهش هزینه های تولید 4ـ محاسبه درآمد ناشی از فروش محصول اصلی 5ـ محاسبه درآمد حاصل از محصوالت فرعی یا جانبی

استاندارد عملکرد: جدول هزینه های احتمالی را برای حداقل یکی از محصوالت زراعی منطقه خود را تنظیم کرده و درآمد احتمالی آن را 
محاسبه نمایید. 

شاخص ها:
۱ـ تعیین عوامل مؤثر در اجاره زمین زراعی، تعیین عوامل مؤثر در اجاره آب آبیاری 

۲ـ برآورد هزینه های آماده سازی زمین برای یک زراعت حداقل یکی از محصوالت زراعی قابل کشت در منطقه، برآورد هزینه های کاشت برای 
همان محصول، برآورد هزینه های مراقبت و نگهداری آن مزرعه، برآورد هزینه های برداشت آن، محاسبه جمع هزینه ها 

3ـ انتخاب و ارائه راهکارهای کاربست بهینه نهادهای تولید، تحلیل و ارائه راهکارها برای کم کردن ریسک و اشتراك گذاری توانایی ها و منابع 
مالی، تحلیل چگونگی استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها، تعیین بازار فروش محصول 

4ـ کمترین و بیشترین عملکرد یک محصول قابل کشت در منطقه خود را محاسبه کند، تعیین شاخص های کیفیت محصول تعیین شده، 
دالیل نوسانات قیمت محصول تعیین شده را در بازار تحلیل نماید، قیمت احتمالی محصول تعیین شده را با استدالل تخمین و درآمد ناشی 

از آن را محاسبه نماید، برآورد درآمد محصوالت جانبی محصول استدالل نماید. 

شرایط انجام کار:
کالس، مشاوره با خبرگان زراعی

ابزار و تجهیزات:
نوشت افزار، رایانه متصل به اینترنت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۱برآورد و محاسبه هزینه های تولید محصول زراعی1

۱عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش هزینه های تولید محصوالت زراعی2

۲برآورد درآمد تولید محصوالت زراعی3

با  نگرش:  و  توجهات زیست محیطی  بهداشت،  ایمنی،  شایستگی های غیرفنی، 
توجه  به نکات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع هزینه های تولید و درآمد احتمالی 

محصوالت زراعی را پیش بینی کنید. 
۲

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی پایانی برآورد هزینه و فایده
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آیش بندی و تناوب زراعی

آیا می دانید که ...؟
 تناوب زراعي یکي از اصول کشاورزي از ابتداي شروع این فعالیت و تاکنون بوده و هر روز به نقش و اهمیت   

آن بیشتر توجه مي شود.
 با اجراي تناوب زراعي راندمان مصرف نهاده ها افزایش یافته و کمیت و کیفیت محصول بهبود مي یابد.  

 تناوب زراعي باعث پایدار در فرایند کشاورزي و حفظ منابع طبیعي مانند آب و خاك مي گردد.   
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تناوب زراعی و تنـوع ژنتیکی دو رکن اساسي از ارکان نظام هاي تولید کشاورزي از دیر باز بوده اند. با افزایش 
جمعیت و بازار محور شدن کشاورزي، ابتدا بیشتر توجهات به خواص ژنتیکي گیاه و ایجاد ارقام جدید و اغلب 
پرمحصول و بازار پسند شد اما به زودي به ارزش و اهمیت آیش بندي و تناوب زراعي مجدداً پي برده شد و 

مورد توجه قرار گرفت. 
آزمایش هاي انجام شده برقراري تناوب زراعی را روي کاهش فرسایش خاك، افزایش ماده آلي خاك، اصالح 
آنها مي شود، کاهش  و کنترل جمعیت  فیزیکي خاك، کاهش مشکل علف هاي هرز  ویژگي هاي  و  ساختار 
جمعیت عوامل بیماري زا به ویژه انواع خاك زي مانند نماتدها، استفاده بهینه و با بهره وري بیشتر از نهاده هاي 

کشاورزي از جمله سموم و کودها، افزایش معني دار عملکرد و کیفیت محصول مي گردد.

 آیش 
خوب است که بدانید بین آیش۱ و آیش بندي، تفاوت اساسي وجود دارد. آیش یعنی نکاشتن قطعه اي از مزرعه 
به مدت یک یا چندین سال زراعی است. عوامل متعددي در انتخاب این تصمیم زارع دخالت دارند. کاهش 
توانمندي یا همان حاصلخیزي خاك، کمبود نهاده هاي کشاورزي به ویژه آب یا بروز مشکالت فني از مهم ترین 

عوامل تعیین کننده در اجراي آیش محسوب مي شوند. برخي از اهداف آیش گذاري عبارت اند از: 
 بهبود حاصلخیزي خاك.  1
2  ذخیره رطوبت در خاك.

3  کنترل علف هاي هرز.
4  کنترل فرسایش خاك.

5  کنترل آفات و بیماري ها.
6  به دست آوردن فرصت الزم براي تهیه زمین.

Fallow ـ۱

پژوهش
هریک از اهداف بیان شده، چگونه محقق می شوند. به طور مجزا هر مورد را با استفاده از منابع معتبر 

نمایید.  بازیابی و گزارش 

باید بدانید که نکاشتن زمین به معني رها کردن آن نیست. اگر چنین باشد، آیش یک اقدام مضر و مخرب 
محسوب خواهد شد. کشاورزان خبره در طول مدت آیش، اقدام به عملیات داشت براي افزایش راندمان آب 

و خاك براي فصل رویش خواهند کرد.
کنترل علف هاي هرز، پیشگیري از فرسایش آبي و بادي خاك مزرعه، ذخیره سازي آب به ویژه نزوالت جوي 

در خاك از مهم ترین اقدامات داشت در فصل آیش است. 

گفت و گو
آیش از نظر لغوی چه منشأ و مبنایی دارد و علت نام گذاری آن چیست؟
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Fallowing ـ۱

گفت و گو
سه نوع آیش را با یکدیگر مقایسه کرده و قضاوت کنید کدام یک برای منطقه شما مناسب است و چرا؟

با نگاه به اهداف آیش گذاري مشخص مي شود که اغلب در مواردی که امکانات و نهاده های موجود کفاف کلیه 
اراضی در اختیار کشاورز را ندهد، اقدام به آیش گذاشتن زمین می شود. آزمایشات نشان داده است که عملکرد 
گندم بعد از آیش کمتر از عملکرد گندم در تناوب با محصوالت دیگر است، بنابراین امروزه آیش گذاشتن 
زمین به جز در موارد اجباری توصیه اقتصادی و عملی ندارد. در گذشته مي گفتند آیش براي رفع خستگي 
زمین است در حالي که باید دانسته شود که خستگي زمین یعني ضعف توانمندي زمین در تأمین نیازهاي 

غذایي گیاه است. لذا اگر حاصخیزي خاك را حفاظت و تقویت نمایید، آن خاك هرگز خسته نمي شود. 

 انواع آیش 
 آیش سبز: در این آیش سطح زمین داراي پوشش گیاهي است. این پوشش ممکن است از انواع خود رو   1

یا کشت شده از نوع کود سبز باشد. بر این اساس فرسایش خاك بروز نمي کند. 
2  آیش سیاه: در این آیش عماًل هیچ گونه بقایاي گیاهي در روي زمین باقي گذاشته نمي شود به عبارت دیگر 

سطح زمین لخت بود و لذا امکان فرسایش خاك در این روش حداکثر مي باشد.
دو نوع آیش سیاه وجود دارد:

الف( آیش سیاه زود: در این آیش بعد از برداشت محصول، زمین با گاوآهن برگردان دار شخم زده مي شود. 
زمین بدون پوشش در طول پاییز و زمستان باقي گذاشته مي شود. در پایان بارندگي ها، با اجراي پنجه غازي، 

پوشش خاکي یا مالچ خاکي براي حفظ رطوبت ایجاد مي کنند.
ب( آیش سیاه دیر: در این آیش پس از برداشت محصول، زمین در طول پاییز و زمستان به همان صورت گذاشته 
مي شود. بعد از اتمام بارندگي شخم برگردان زده مي شود. آیش سیاه معموالً خطر فرسایش به همراه دارد اما در 

نوع دیر، این خطر کمتر است. کارایي آیش هاي سیاه در ذخیره رطوبت پایین و اغلب حدود %۲0 است.
3  آیش کلشي: تقریباً شبیه آیش سبز است با این تفاوت که پوشش سطح زمین در این آیش، کاه و کلش 
محصول قبلي است نه گیاهان زنده. فرسایش خاك در آیش کلشي هرچند کمتر از آیش سبز است اما به 

مراتب بیشتر از انواع آیش هاي سیاه مي باشد.

اختصاص نمي دهد. تک کشتي معایب و مشکالت  نوع گیاه  به کشت یک  را  تمامي مزرعه خود  زارع  یک 
و  از آب  ناکارآمد  استفاده  ماشین هاي کشاورزي،  و  کار  نیروي  زماني  توزیع  نامناسب شدن  دارد.  متعددي 

است. معایب تک کشتي  از جمله  بزرگ  با ریسک هاي  مواجه شدن  احتمال 
لذا تقریباً عموم زارعین پس از مطالعه دقیق عوامل طبیعي، اقتصادي و زراعي، گیاهان مختلفي که کشت 

آیش بندي1
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آنها در مزرعه و منطقه آنها امکان پذیر است، تعیین مي کنند. سپس نوع و مقدار سطح زیر کاشت هریک از 
گیاهان انتخابي را با به توجه امکانات و نهاده هایي که در اختیار دارند، مشخص مي نمایند. آنگاه مزرعه خود 
را به چند قطع نسبتاً مساوري یا ضریبي از یکدیگر تقسیم بندي مي کنند. هر قطعه را به کاشت یک نوع گیاه یا 
گیاهاني که عملیات کشاورزي مشابه دارند و موقع کشت آنها یک فصل است اختصاص مي دهند. این عمل را 

آیش بندي مي گویند .
به بیان ساده تقسیم بندي یک مزرعه به چند قطع و اختصاص هر قطعه به کاشت یک گیاه را آیش بندي مي گویند. 
در تعیین مساحت هر قطعه، نهاده مصرفي و درآمد نهایي، نقش اساسي دارد. در شرایطی که آب محدود باشد، 
حداکثر مساحت به غالت، گیاهان شتوي و گیاهاني با نیازآبي کم، تعلق مي گیرد. زماني که نیروي انساني محدود 

یا گران باشد، کاشت گیاهان کارگربر در مرحله کاشت، داشت یا برداشت محدود خواهد شد. 

فکر کنید
اگر در یک آیش بندی مساحت کوچک ترین قطعه ۲ هکتار باشد، قطعات دیگر چند هکتار خواهند بود؟

امکان ندارد یک کشاورز با دانش و تخصص و یا یک کشاورز خبره و کارآزموده هرساله اقدام به کاشت تنها 
یک نوع گیاه در یک قطعه از مزرعه خود نمایند. زیرا هم تجربه تاریخي و هم پژوهش هاي علمي ثابت کرده 
است که کشت مکرر یا ممتد یک نوع گیاه در یک زمین باعث مضرات متعددي است. در ادامه به برخي از 
معایب و مضرات خواهیم پرداخت. لذا اجراي تناوب یا چرخه زراعي یک امر ضروري و بسیار مفید مي باشد.
بر حسب تعریف، تناوب زراعی عبارت است از کاشت گیاهان مختلف در یک قطعه زمین در سال هاي متمادي 

با رعایت اصول علمی و فنی.
دوره تناوب: در تناوب زراعی مدت زمانی که طول می کشد تا یک گیاه مجدداً در قطعه اي که قباًل کاشته 
شده بود، کاشته شود را، »  دوره تناوب« می گویند بنابرین، وقتی گفته می شود دوره تناوب مثاًل چغندر قند 
در تناوب زراعی یک منطقه 4 سال است؛ بدین معنی است که هر 4 سال یکبار در قطعه مثاًل قطعه شماره 

۲ زراعت این گیاه تکرار مي شود.

تناوب زراعی

پژوهش
دوره تناوب کدام گیاهان زراعی کمتر از 3 سال نمی باشد؟ دالیل را از منابع معتبر یافته و گزارش نمایید.
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پرسش
آیا شما با تغییرات ناگهانی شرایط جوی در منطقه خود که کشاورزان را غافلگیر و خسارات قابل توجهی 

ایجاد کرده باشد، مواجه بوده اید؟ زمان و چگونگی آن را شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

ارزشیابی مرحله تعیین اندازه و تعداد قطعات در آیش و تناوب زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

تعیین اندازه و 
تعداد قطعات در 
آیش و تناوب 

زراعی

کالس، زمین های زراعی در 
اختیار، نوشت افزار

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب آیش  انواع آیش،  تحلیل مقایسه ای 
اهمیت  تحلیل  و  تجزیه  منطقه،  مناسب 
آیش بندی و تناوب، تعیین تعداد و مساحت 

قطعات در آیش بندی و تناوب

3

در حد انتظار
تحلیل مقایسه ای انواع آیش، انتخاب آیش 
مساحت  و  تعداد  تعیین  منطقه،  مناسب 

قطعات در آیش بندی و تناوب
۲

پایین تر از حد 
۱ناتوانی در تحلیل اهمیت آیش بندی و تناوب انتظار

 اصول علمي و فني در آیش بندی وتناوب زراعی 
 تغییرات ناگهانی و غیر عادی آب و هوای منطقه: هر چند که با توجه به اقلیم یک منطقه اقدام به انتخاب   1
نوع گیاه و کاشت آن می شود لیکن گاهی اوقات بعضی از عوامل جوی ممکن است به صورت ناگهانی تغییر 
نموده، وضعیت خاصی را ایجاد نماید. ریزش ناگهانی تگرگ در اواخر بهار یا حتی در تابستان و یا وزش بادهای 
گرم وخشک را می توان مثال زد. این تغییرات در نواحی گرم وخشک جهان غیر قابل پیش بینی بوده و تقریباً 

امری رایج است. در این صورت آیش بندی در مقایسه با تک کشتی، محاسن زیادی دارد.
فرض کنید در یک منطقه، تنها گندم کاشته شده باشد و در مراحل اولیه رسیدگی، مزرعه با وزش بادهای 
گرم وخشک مواجه شود. بدیهی است که این محصول در اثر بادزدگی خسارت سنگینی متحمل خواهد شد. 

در صورتی که همین باد بر روی ذرت علوفه ای یا یونجۀ علوفه ای چندان تأثیر نخواهد داشت.
تگرگ هایی که در بعضی از سال ها در موقع رسیدن گوجه فرنگی یا انگور می بارد، خسارت شدیدی به این 
محصوالت وارد می آورد در حالی که خسارت همین تگرگ بر روی بادمجان و کدو خیلي چشمگیر نیست.
زرد آلو و بادام از درختانی هستند که در بهار با مساعد شدن هوا، خیلی زود به گل می نشینند سرمای ناگهانی 
یا یخبندان های اوایل بهار خسارت شدیدی به این درختان وارد می سازد درحالی که همین وضیعت جوی به 

درختان سیب و گالبی که در مرحله گلدهی نیستند خسارتی نمی رساند.
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2  آفات و بیماری ها وعلف های هرز: هر محصول، یک یا چند عامل بیماری زا، آفات و علف های هرز خاصی 
دارد. در صورت شایع شدن این عوامل زیان آور، خسارت شدیدی به آن محصول وارد خواهد آمد. کاشت به روش 
تک کشتی و نیز کشت ممتد یک محصول در یک منطقه، باعث می شود که این عوامل زیان آور آن چنان شایع 

شوند که کاشت آن محصول نه تنها غیر اقتصادی، بلکه غیر ممکن می گردد.
بعد از آنکه سیب زمینی از آمریکا به اروپا برده شد، کشت این گیاه در این قاره از جمله کشور ایرلند چنان رواج 

یافت که از محصوالت عمده و اصلی این کشور گردید.
در سال زراعی 4٦ـ  ۱845 بیماری سفیدك دروغی سیب زمینی در اثر عدم رعایت اصول آیش بندی و تناوب 
زراعي در کشور ایرلند چنان شایع شد که محصول سیب زمینی آن را به طور کلی نابود ساخت. این حادثه باعث 
شد که بیش از دویست و پنجاه هزار نفر از مردم در اثر گرسنگی تلف شوند. در حدود یک میلیون و ششصد هزار 
نفر از آنها به امریکا مهاجرت کنند. عالوه بر این در اثر همین حادثه تحوالت جالبی چون تشکیل سندیکاهای 

کارگری در امریکا، جدایی ایرلند از انگلستان و شروع تحقیقات جدی در زمینه بیماری ها صورت گرفت.
بعد از جنگ جهانی اول، کشت پنبه های امریکایی به خصوص رقم آپلند در خوزستان چنان رواج یافت که 
تمام ارقام بومی را از صحنه خارج ساخت. متناسب با توسعه کاشت پنبه های جدید و مقرون به صرفه، صنایع 
جانبی مربوط به آن نیز گسترش یافت. این امر سبب توسعه بیشتر کاشت ارقام جدید و عدم رعایت اصول 

علمی و فنی در زراعت این محصول گردید.
در سال ۱3۱3 طغیان کرم خاردار پنبه در خوزستان، چنان خسارتی به پنبه این ناحیه وارد آورد که در 
سالیان بعد علی رغم فرموله شدن و معرفي انواع آفت کش ها و پیشرفت بسیار زیاد در زمینه مبارزه با آفات، 
کشت پنبه در خوزستان دیگر رواج نیافت. در حالی که آزمایش ها نشان داده است که بیماری بوته میری پنبه، 

در اثر تناوب چهار ساله این محصول با غالت، از 40 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.

پرسش
آیا شما با طغیان آفت یا یک عامل بیماریزا در منطقه خود که کشاورزان را غافل گیر و خسارات قابل 

توجهی ایجاد کرده باشد، مواجه بوده اید؟ زمان و چگونگی آن را شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

ماشین آالت  امکانات  نیز  و  کار  نیروی  از  در روش تک کشتی  نیروی کار و ماشین آالت:  توزیع زمانی    3
به  برداشت  و  داشت  کاشت،  خاك ورزی،  عملیات  گیاه،  یک  کشت  اثر  در  زیرا  نمی شود.  استفاده  به خوبی 

می شود. محدود  خاصی  زمان های 
لذا در این زمان ها، تراکم کار کارگر و ماشین آالت به شدت افزایش یافته و چه بسا بعضی از فعالیت هاي 
زراعي به خوبی یا به موقع انجام نگیرد یا اینکه در اثر تقاضای زیاد به این نهاده ها، قیمت آنها افزایش می یابد و 
در نتیجه هزینه های تولید افزایش و سود خالص کاهش یابد. از سوي دیگر در سایر فصل ها، هم کارگر و هم 

ماشین آالت بی کار و بدون استفاده خواهند ماند.
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پرسش
آیا کشاورزان منطقه شما از آب موجود حداکثر استفاده را دارند؟ در هر صورت )بله یا خیر( شواهد و 

نمایید.  ارائه  مستندات کافی 

با آیش بندی و تناوب صحیح و مطابق با اصول مکانیزاسیون، تقسیم زمانی کار منطقي و متعادل شده و از 
نیروي کار و ماشین آالت در زمان های بیشتر و بهتر استفاده می شود.

برای مثال اگر زارعی تنها گندم کاشته باشد، بیشترین کار آن در شرایط جنوب تهران از اوایل تا اواخر مهرماه 
جهت خاك ورزی و کاشت رقم پاییزه، مختصری در اوایل فروردین ماه جهت غلتک زدن و دادن کود سرك، 
و اواخر خرداد ماه جهت برداشت گندم، خواهد بود. بقیه اوقات سال، به جز چند مورد آبیاری و سم پاشی،کار 
چندانی نخواهد داشت. لذا نیروی کار و ماشین آالت آن فقط در مواقع فوق مصرف دارد. در حالی که اگر 
سه محصول گندم، چغندرقند و نخود را به آیش بندی بگذارد از وقت، نیرو و امکانات خود استفاده بیشتر و 

مناسب تری خواهد کرد.

پرسش
آیا کشاورزان منطقه شما طوری برنامه ریزی کرده اند که فشار کار و فشردگی عملیات محدود به دوره 

خاص نباشد؟ در هر صورت )بله یا خیر( شواهد و مستندات کافی ارائه نمایید. 

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان باسابقه منطقه در میان گذاشته و تجربیات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

از کربن و اکسیژن، آب مهم ترین عامل محدود کنندۀ رشد، به ویژه  مقدارآب موجود: می دانیم که بعد    4
در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از آن جمله کشور ما می باشد. از طرفی دیگر، هر محصول نیاز آبی 
مشخصی دارد که در طی دوره زندگی این نیاز فرق می کند. مثاًل گندم 5   ـ4 هزار متر مکعب و پنبه 7ـ٦ هزار 

متر مکعب در هکتار و در طول دوره رشد، آب نیاز دارد.
ولی نیاز این محصوالت به آب، در طی دوره رشد یکسان نیست. حداکثر نیاز آبی گندم در مرحله به گل 
نشستن و تشکیل دانه و بیشترین نیاز آبی پنبه در مرحله به گل نشستن تا رسیدن غوزه ها می باشد. حال، اگر 
با توجه به مقدار آب منطقه، تنها یک محصول بکاریم، بدیهی است که حداکثر استفاده از آب منطقه نخواهد 

شد زیرا بعد از آن محصول، آب موجود بدون استفاده خواهد ماند.
به خصوص اگر منبع آبی ما قنات یا آب رودخانه باشد. به همین خاطر است که در اغلب روستاهای ایران تناوب 

گندم یا جو پاییزه با حبوبات یا صیفی جات، بخوبی مرسوم شده است و اجرا می شود.
پس الزم است با توجه به مقدار نیاز آبی هر گیاه، مرحله حساس نیاز آبي، و تطابق این مرحله با وضعیت آبي 

منطقه و نیاز سایر گیاهان به آب، به ترتیبی آیش بندی کنیم که:
 هیچ آبی هدر نرود.  

 حداکثر استفاده از آب موجود شده باشد.  

 هیچ یک از قطعات زراعي، به ویژه در دوره حساس، با بی آبی مواجه نگردند.  
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پرسش
آیا شما با تغییرات ناگهانی قیمت محصوالت کشاورزی یا نهاده مصرفی خاص یک گیاه در منطقه خود 
که کشاورزان را غافل گیر و زیان سنگینی را ایجاد کرده باشد، مواجه بوده اید؟ زمان و چگونگی آن را 

شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و تجربیات آن را جمع آوری و گزارش نمایید. 

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

محصوالت،  فروش  بازار  قیمت  آمده،  به عمل  پیش بینی های  علی رغم  مواقع  گاهی  اقتصادی:  مسائل    5
تغییرات فاحش و غیر منتظره ای دارد که خارج از کنترل یک زارع خردپا می باشد. وارادات بي رویه، پیش 
آمدن مناسبت هاي خاص مانند ماه هاي محرم و رمضان، اعالم یا شایع شدن خطرناك بودن مصرف یا آلودگي 
فالن محصول، ورشکست شدن عمده خریدار آن محصول یا تغییر تعرفه ها، از عواملي هستند که قیمت ها را 

تحت تأثیر قرار مي دهند. 
در این مواقع زارعی که تنها همان یک نوع محصول براي عرضه داشته باشد، صدمه جبران نا پذیری را متحمل 

خواهد شد.
در سال ۱395 قیمت گوجه فرنگي به قدري کاهش یافت که بهاي فروش از هزینه برداشت، جعبه گیري و 
فروش هم کمتر شده بود. در حالي که در همین سال قیمت علوفه خشک یونجه به شدت افزایش یافته بود. 

6  فرسایش و تخریب ساختمان خاک: خاك به جز در موارد استثنایی، از مهم ترین عوامل تولید محصوالت 
زراعی می باشد لذا حفظ حاصلخیزی آن همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. محصوالت زراعی مختلف، اثرات 
متفاوتی بر ساختمان و حاصلخیزی خاك دارند بعضی از محصوالت، مانند یونجۀ چند ساله و نیز گیاهان 
مرتعی که نیاز به شیار زدن فواصل آنها و زیر و روکردن هر ساله ندارند، نه تنها اثر سویی بر خاکدانه های خاك 

ندارند بلکه مانع از فرسایش آبی و بادی خاك شده، ساختمان آن را بهبود می بخشند.
در مقابل، محصوالتی نظیر پنبه، ذرت یا آفتاب گردان که در طول دوره داشت، نیاز به چندین مرتبه خاك 
دادن پای بوته ها و شیار زدن فواصل می باشد، بیشترین صدمه را به ساختمان خاك وارد می سازند لذا تناوب 

این دو سری محصوالت می تواند تعادلی در ساختمان خاك ایجاد نماید.

فرسایش ناشی از آبیاری را در دو روش کاشت ردیفی
  یک گیاه وجینی مثل ذرت، آفتابگردان، ... پس از اجرای عملیات سله شکنی و خاك دهی پای بوته  

با مشورت  را  کار  اندازه گیری کنید. روش   ... و  یونجه، شبدر  مانند  با کاشت درهم  زراعی    یک گیاه   

نمایید. اجرا  و  انتخاب  زراعت  یا  هنرآموز آب و خاك 

فعالیت
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7  سفت و غیر قابل نفوذ شدن زمین وتغذیه گیاهی: زمانی که تنها یک نوع گیاه در زمین در سال هاي متوالي 
کاشته شود، عملیات خاك ورزی در عمق معینی صورت خواهد گرفت. مثاًل در زراعت گندم، عمق شخم را به طور 
معمول 30 سانتی متر می گیرند. وقتی در یک قطعه دائماً گندم کاشته شود و همین مقدار شخم زده شود پس 
از مدتی به علت کار مداوم ماشین آالت در این عمق، یک قشر سفت و غیر قابل نفوذی در زیر این عمق، ایجاد 
خواهد شد که اثر بسیار بدی بر  روی محصول خواهد داشت. در صورت کاشت انواع مختلف گیاهان به خاطر نیاز 

هرنوع گیاه به عمق شخم متفاوت، این نقض برطرف خواهد شد.
دوست هستند،  ازت  مثاًل غالت  دارند  متفاوتی  نیازهای  مختلف  گیاهان  که  می دانیم  گیاهی،  تغذیه  نظر  از 
چغندرقند و سیب زمیني احتیاج زیادي به پتاس دارند در حالی که بقوالت به کلسیم بیشتری نیاز دارند و در 

شرایط مساعد نه تنها ازت خاك را تخلیه نمی کنند، بلکه به مقدار آن نیز می افزایند. 
از سوي دیگر ریشه گیاهان مختلف، عمق نفوذ متفاوتی در خاك دارند. برای مثال گندم و جو، دارای ریشه افشان 

و اغلب سطحی می باشند در حالی که گیاهانی مثل پنبه، آفتابگردان و بقوالت، دارای ریشه راست هستند.
بنابراین کاشت متناوب گیاهانی که دارای سیستم ریشه ای متفاوت و نیاز غذایی مختلف هستند این امکان 
را می دهد که از تمام عناصر و سطوح مختلف خاك بهره برداری مناسب و متعادلی صورت بگیرد. همچنین 
نیاز به کودهای شیمیایی به حداقل مي رسد. این امر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی، بسیار 

مهم و ارزشمند می باشد.
فیزیکی،  بر خواص  مفیدی  بسیار  اثرات  شوند،  وارد  آن  در  بقوالت  وقتی  به خصوص  و  تناوب  کلی،  به طور 

دارد. آن  حاصلخیزی  افزایش  و  خاك  بیولوژیکی  و  شیمیایی 

پرسش
آیا شما با تغییرات وضع ظاهری خاك ناشی از کشت یک گیاه یا برخی از گیاهان، مواجه بوده اید؟ زمان 

و چگونگی آن را شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید. 
به طور واضح مشخص کنید که به نظر کشاورزان منطقه شما کدام گیاهان خاك را سفت )شقه( و کدام 

گیاهان خاك را پوك می کنند؟ و چرا؟ 

8  مسمومیت خاک: گیاهان نیز مانند جانوران، مقداری مواد زاید در درون خود ایجاد می کنند که باید از 
بدن دفع شود ولی گیاهان بر خالف جانوران، فاقد دستگاه دفعی مشخصی مي باشند.

با این حال، این مواد از طریق تصعید شست وشو، ترشح و یا در اثر تجزیه بقایای آنها، از گیاه خارج گشته و 
به محیط وارد می شود. این مواد که عموماً به فیتوتوکسین ها معروف اند، اثرات مختلفی بر روی خود گیاه یا 

گیاهان بعدی دارند. این اثرات به سه دسته تقسیم می شوند:
 بی اثرند  

 تأثیر مثبت دارند )باعث افزایش رشد و نمو محصول بعدی می گردند(  

 تأثیر منفی دارند )مانع از رشد محصول بعدی می شوند(  
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پرسش
آیا شما چیزی در مورد اثر یک گیاه روی خود یا روی گیاه بعدی، مشاهده کرده اید؟

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان باسابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید. 

راهنمایی کنید تا به درستی متوجه منظور شما بشوند. 

ارزشیابی مرحله تعیین اصول علمی و فنی در آیش بندی و تناوب زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

تعیین اصول علمی 
و فنی مؤثر در 

آیش بندی و تناوب 
زراعی

رایانه متصل به اینترنت، 
نوشت افزار

تشخیص و تفسیر اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی باالتر از حدانتظار
3و تناوب

۲تشخیص اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی و تناوبدرحد انتظار

پایین تر 
ازحدانتظار

آیش بندی  در  مؤثر  علمی  اصول  تشخیص  در  ناتوانی 
تناوب  ۱و 

به اثرات منفي با بازدارنده فیتوتوکسین ها، آللوپاتي مي گویند. مثال هاي زیادي در این باره وجود دارد. بررسي ها 
نشان داده است که عصاره قسمت هاي هوایي گیاهان هرزي چون توق، تلخه و پیر بهار، جوانه زني بذر گندم را به 
ترتیب %4۲، %47 و %۲0 در مقایسه با شاهد کاهش داده اند. اگر یونجه، گوجه فرنگی و سیب زمینی در نزدیکی 
گردو کاشته شوند پژمرده شده و از بین می روند. علت آن ترشح ماده جوگلن یا موادی مشابه از درخت گردو 

است.
جارو ازجمله گیاهانی است که بر روی چندین گونه دیگر اثر آللوپاتیک دارد از جمله این که از رشد و نمو 
اندام های هوایی و زمیني کاج جلوگیری می کند. کاشت بقوالت دانه هایی به ویژه عدس پس از عدس ابداً رشد 
خوبي ندارد. کاشت سیب و هلو در زمیني که قباًل سیب و هلو کاشته شده بودند، رشد و نمو مناسب و تولید 

اقتصادي نخواهند داشت.

 جداول تناوب زراعی و چگونگی تنظیم آن 
با مطالعه اصول و نکات فنی آیش بندی و تناوب به اهمیت و ضرورت اجرای تناوب پی بردید. حال چگونگي 

اجراي آن بایستي در دستور کار قرار بگیرد. 
چنانچه با رعایت تمامي شرایط 4 نوع گیاهان براي کاشت در یک منطقه اي تعیین شده باشند. تعیین شدن 
این گیاهان نشانگر سازگاري آنها با شرایط آن منطقه است. اما تصمیمات دیگر مانند اینکه از هریک به چه 
مساحتي کاشته شود به امکانات و توانمندي زارع بستگي دارد. به طور کلي تعیین مساحت زیرکاشت هریک 
حاصل تلفیقي از مجموعه مساحت هاي اختصاصي به تمام گیاهان است که در نهایت باالترین سود و امنیت 

)تغییر قیمت، بروز شرایط نامساعد( را نصیب زارع مي نماید.
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مورد مهم دیگر، ترتیب قرار گرفتن گیاهان در تناوب است. برای این امر الزم است که جداول زراعی تهیه و 
تنظیم شود.

زمان بندی  نقشه  به  چیست؟  زراعی  تناوب  جدول 
جدول  متوالی  سال های  در  مختلف  قطعات  کاشت 

می شود. گفته  زراعی  تناوب 
جدول تناوب زراعی نشان می دهد که در یک قطعه 
زمین در سال یا سال های گذشته چه چیزی کاشته 
شده بود امسال چه چیزی کاشته می شود و سال های 
بعد چه محصوالتی در آن کاشته می شود )جدول ۱0(.
بعد از رسم جدول تناوبی مسئله ای که باقی می ماند 
ترتیب قرار گرفتن محصوالت پشت سر هم در یک 

تناوب است. در این باره عالوه بر رعایت اصول و نکات تشریح شده به راهنمایی های کلی زیر توجه نمایید.
 گیاهان وجینی )چغندر قند، سیب زمینی، ذرت دانه ای، پنبه و...(: چون به مواد غذایی و نیز هوموس خاك   1
نیاز فراوان دارند باید بعد از محصوالتی که باعث افزایش این مواد در خاك می شوند و یا بعد از مصرف کود دامی 
قرار گیرند. گیاهان خانواده بقوالت به خصوص بقوالت علوفه ای در اغلب موارد باعث تقویت خاك زراعی می شود.
2  زمانی که دو گیاه وجینی به صورت پشت سرهم در برنامه تناوب منظور می شود: ابتدا آنکه توقع بیشتری 
نسبت به مواد غذایی دارد، می آید. مثاًل اگر ذرت و چغندر قند باشد ابتدا چغندر و بعد ذرت در تناوب قرار می گیرد.
3  حبوبات: حبوبات در بین دو گیاه وجینی یا قبل از غالت دانه ریز قرار می گیرند. گیاهان وجینی زمین را 

برای حبوبات پاك می کنند و حبوبات نیز به نوبه خود خاك را برای غالت پاك می کنند.
4  غالت دانه ریز: بعد از گیاهان وجینی یا حبوبات می آیند چون این گیاهان دارای ریشه سطحی هستند و 
بر خالف گیاهان قبل از خود از الیه های سطحی تر خاك زراعی، آب و مواد غذایی را جذب می کنند. بخشی 

از انرژی کمکی و نهاده های مصرفی با گیاه پیشین، به این گیاهان خواهد رسید.

5  آیش: در صورت ضرورت قرار دادن آیش در برنامه تناوبی، ترجیحاً قبل از گیاه وجینی بایستی قرار گیرد.
باید دقت شود که بین زمان برداشت محصول فعلی تا کاشت محصول بعدی، فاصله مناسب جهت اجرای 
عملیات خاك ورزی وجود داشته باشد. مثاًل در تناوب پنبه و گندم پاییزه در مناطقی چون استان تهران مشکل 

فوق ایجاد می شود. در حالی که در تناوب پنبه با جو یا گندم بهاره مشکلی ندارد. چرا؟ 
همچنین هیچ الزامی نیست که فاصله زمانی بین دو گیاه پشت سرهم یک سال زراعی باشد. گاهی در یک 
سال زراعی دو، سه و گاهی چهارگیاه زراعی قابل کاشت و برداشت می باشد. همین طور طول گیاهی دور 

کاشت تا برداشت یک گیاه زراعی بیش از یکسال است. 

گفت و گو
در منطقه شما آیا امکان کاشت دو یا سه گیاه زراعی در یک سال به صورت پشت سرهم وجود دارد؟ 

بیاورید. مثال 
آیا گیاه زراعی هم وجود دارد که از کاشت تا اولین برداشت آن به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد؟ 

جدول 10 ـ تناوب زراعی

قطعه 4قطعه 3قطعه 2قطعه 1سال

۱39٦

۱397

۱398

۱399
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جدول 11ـ تناوب دو ساله مناطق نیمه خشک و 
کم آب

قطعه 2قطعه 1سال
آیشگندم یا جو۱
گندم یا جوآیش۲

نقاط  رایج در  تناوب زراعی  برنامه های  از  نمونه  چند 
می شود.  ارائه  کشورمان  مختلف 

تناوب زراعی دوساله در اراضی دیم با نزوالت کمتر 
آب  کم  آبی  اراضی  یا  و  سال  در  میلی متر   350 از 

.)۱۱ )جدول 

تناوب زراعی دوساله در اراضی دیم با نزوالت نزدیک به 350 میلی متر در سال و یا اراضی آبی متوسط )جدول   ۱۲(.

جدول 12ـ تناوب دوساله مناطق خشک و کم آب

قطعه 2قطعه 1سالقطعه 2قطعه 1سال

گندم یا جوشبدر )یونجه های یکساله(۱گندم یا جوحبوبات1

شبدر )یونجه های یکساله(گندم یا جو۲حبوباتگندم یا جو2

نمونه تناوب های مناطق با آب نسبتاً مناسب و نیروی کار کارگری تقریباً فراوان و ارزان قیمت )جدول ۱3(

جدول 13ـ تناوب سه ساله مناطق با آب نسبتًا کافی و نیروی انسانی فراوان و ارزان

قطعه3قطعه 2قطعه 1سالقطعه3قطعه 2قطعه 1سال
حبوباتگندم )جو(سیب زمینی۱گندم )جو(پنبهشبدر۱
سیب زمینیحبوباتگندم )جو(۲شبدرگندم )جو(پنبه۲
گندم )جو(سیب زمینیحبوبات3پنبهشبدرگندم )جو(3

نمونه تناوب های زراعی مناطق با آب کافی و درجه مکانیزاسیون مناسب و امکانات صنعتی موجود در محل 
برای فراوری صنعتی یا تعلیف دام در واحدهای دامپروری صنعتی )جدول ۱4(.

جدول 14ـ تناوب چهار ساله )راست( و پنج  ساله )چپ( در مناطق با آب کافی و کارخانجات و 
دامپروری های صنعتی

قطعه5قطعه4قطعه3قطعه 2قطعه 1سالقطعه4قطعه3قطعه 2قطعه 1سال

گندم )جو(شبدرذرتحبوباتچغندر قند۱گندم)جو(آفتابگردانکلزا پاییزهشبدر بهاره۱

چغندر قندگندم )جو(شبدرذرتحبوبات۲شبدرگندم)جو(آفتابگردانکلزا پاییزه۲

حبوباتچغندر قندگندم )جو(شبدرذرت3کلزا پاییزهشبدرگندم)جو(آفتابگردان3

ذرتحبوباتچغندر قندگندم )جو(شبدر4آفتابگردانکلزا پاییزهشبدرگندم)جو(4

شبدرذرتحبوباتچغندر قندگندم )جو(5
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جداول ارائه شده نمونه هایی از بی شمار جداول قابل ارائه است که می توان برای مناطق، امکانات و شرایط 
مختلف رسم نمود. البته در هر یک از برنامه های تناوبی سطح زیر کشت هر محصول با محصول دیگر ممکن 
قرار  معیار  به عنوان  دارد  را  زیر کشت  که کمترین سطح  این صورت محصولی  در  باشد.  داشته  فرق  است 
با عملیات دستی )وجین  از آن خواهند بود. گیاهانی  می گیرد و سطح زیر کشت محصوالت دیگر ضریبی 
واکاری و تنک، ...( مانند پیاز و حبوبات کمترین سطح را خواهند داشت. همچنین محصوالتی که مصرف آب 
باال یا توقع زیادی دارند بر حسب شرایط و مقدار آب و قیمت فروش از سطح کم تا متوسط خواهند داشت. 

محصوالت کاماًل مکانیزه، کم توقع، پربازده و سازگار، بیشترین سطح خواهند داشت.

در منطقه شما چه برنامه تناوبی زراعی رواج بیشتر دارد؟ علت استقبال زراعین و رواج آن را جمع آوری 
و گزارش نمایید.

نقد و بررسی
انواع تناوب های زراعی رایج در منطقه خود را گردآوری کرده و آنها را با مبانی علمی و فنی فراگرفته در 
این واحد کاری ارزیابی و تحلیل کنید. درستی نظر خود را با ارائه مستندات، ثابت و در نهایت گزارش 

نمایید.

ارزشیابی مرحله تنظیم جدول تناوب زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

تنظیم جدول 
تناوب زراعی

رایانه متصل به اینترنت، 
نوشت افزار

باالتر از 
حدانتظار

جدول  رسم  منطقه،  با  سازگار  گیاهان  تعیین 
تناوبی، تعیین ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی 
در یک تناوب زراعی، تحلیل اهمیت آیش بندی و 

تناوب در تولید پایدار و غذای سالم 

3

درحد انتظار
جدول  رسم  منطقه،  با  سازگار  گیاهان  تعیین 
تناوبی، تعیین ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی 

در یک تناوب زراعی
۲

پایین تر 
۱ناتوانی در تنظیم جدول تناوبیازحدانتظار

فعالیت



پودمان 1: برنامه ریزی زراعی
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ارزشیابی پایانی آیش و تناوب زراعی

شرح کار:
۱ـ تحلیل و تفسیر اهداف آیش و تناوب ۲ـ تحلیل اصول فنی در آیش و تناوب زراعی 3ـ تنظیم جدول تناوب زراعی

استاندارد عملکرد: 
پس از تعیین گیاهان سازگار و سود ده در منطقه با توجه به اصول علمی و فنی برنامه آیش و تناوب زراعی را برای زمین های زراعی مشخص 

شده )مثاًل( هنرستان تعیین کند. 
شاخص ها:

۱ـ اهداف آیش، تحلیل و تفسیر انواع آیش، تحلیل آیش بندی و تناوب، تعیین تعداد قطعات و مساحت هر قطعه در آیش بندی و تناوب 
۲ـ تشخیص عوامل مؤثر علمی و فنی در تعیین آیش و تناوب، تفسیر اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی و تناوب 
3ـ تعیین گیاهان سازگار با منطقه، رسم جدول تناوبی، تعیین ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی در یک تناوب زراعی

شرایط انجام کار:
ـ تعیین زمین یا زمین های در اختیار

ابزار و تجهیزات:
نوشت افزار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۱تعیین اندازه و تعداد قطعات در آیش و تناوب زراعی1

۱تعیین اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی و تناوب زراعی2

۲تنظیم جداول تناوب زراعی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: برای 
حفظ محیط زیست و تولید پایدار محصوالت زراعی و درنظر گرفتن استفاده بهینه از 

۲منابع جدول تناوب زراعی زمین های در اختیار را آماده کنید. 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


