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به سوى الکترونیکى شدن و فراتر از آن 

آفت در مزرعه؛ آفت کش در خانه (قسمت اول) 

اکوسیستم غذاى فود ولى؛ کوچکِ پیشرو 

سرمایه گذارى با طعم کشاورزى 

وبالگ نویسى کشاورزى 

اصول و روش هاي پرورش بلدرچین  (قسمت اول) 

شکارچى در بازار!  (برگرفته از مدل کسب و کار طعمه و شکار) 

رابطى براى کاربران!  با اصول و فرآیند طراحى رابط کاربرى آشنا شوید 

جدول ترویج؛ چالش اطالعات عمومى (کلید جدول: صفحه25) 

بخش ویژه؛ مصاحبه با کارآفرینان 
یاشیل اینجى ، قطب اگروتوریسم منطقـه 



امروزه و در فضای اقتصادی پیچیده و درگیر با محدودت های منابع، مدیران و 
صاحبان کسب وکاری موفق خواهند بود که بتوانند از این شراط بهترین عملکرد را 
برای سازمان و شرکت ارائه دهند. از این رو مجهز بودن به ابزارهای مناسب در چنین 
فضایی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده ای داشته 
باشد. شواهد نشان می دهد هر سازمان ا شرکت که به دو بال دانش و تخصص مجهز 
باشد، در ک نظام اقتصادی همواره پیشرو بوده و می تواند خود را به عنوان ک رهبر 
و حکمران در این فضا معرفی نماد. به نظر می رسد سازمان ها و شرکت های دانش
 بنیان نتایج کار خود را تحت عنوان نوآوری های سودمند به جامعه معرفی می نماند  بنیان نتایج کار خود را تحت عنوان نوآوری های سودمند به جامعه معرفی می نماند 
و اگر از حضور متخصصان امر نیز بهره ببرند قطعاً پیچیدگی های اقتصادی و بازار را 
می توانند به سالمت حل نموده و به موفقیت های چشمگیر دست پیدا کنند. کی از 
نتایج مهم توجه و بهره مندی از مهره های دانشی و متخصص در ارکان ک نظام 
اقتصادی، جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از تحرم ها، محدودت ها، آسیب ها 
و بحران ها می باشد. به نظر می رسد استفاده توأمان از دانش و تخصص در فضایی که 
پوایی الزمه آن است، انحصاری شدن تکنولوژی از سایر رقبا را سلب می کند و به این 
ترتیب عالوه بر خودکفایی در اجاد ارزش (اقتصادی، اجتماعی و ...)، توانایی صادر ترتیب عالوه بر خودکفایی در اجاد ارزش (اقتصادی، اجتماعی و ...)، توانایی صادر 
کردن آن نیز به طور بالقوه ای افزاش می ابد. هیئت تحریره نشره ترویج و آموزش 
کارآفرنی در کشاورزی در این شماره با نگاه ویژه به دو بُعد دانش و تخصص مقاالتی 
را به رشته تحریر درآورده اند که خوانندگان بتوانند در گام های آغازین ک کسب و 
کار از نظر مهارتی و تخصصی با حداقل خطا روبرو شوند. هرچند احتمال شکست و 
بروز خطا در کسب وکارهای امروزی وجود دارد و امری طبیعی محسوب می شود اما 
توجه به نکات کاربردی و ادگیری مهارت های متنوع و به چالش کشیدن کارکرد ذهن 
می تواند از بروز آن ها تا مقدار زادی بکاهد. امید است مقاالت این فصلنامه از نظر می تواند از بروز آن ها تا مقدار زادی بکاهد. امید است مقاالت این فصلنامه از نظر 
محتوایی و کارکردی برای خوانندگان گرامی ارزش های سودمند و مؤثری را فراهم 
نماد. هیئت تحریره نشره ترویج و آموزش کارآفرنی در کشاورزی همواره آماده 

تعامل و ذیرش نظرات مخاطبان خود خواهد بود. 

با احترام 
محسن ملک لی 

سردبیر نشره ترویج و آموزش کارآفرنی در کشاورزی 

حضرت على (ع): ارزش هرکس به مقدار دانایى و تخصص اوست.  
نهج البالغه، حکمت 81
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به سوى الکترونیکى شدن و فراتر از آن 
1) مفهوم تجارت الکترونیکى 

بُرهه زمانى را که در آن به سر مى بریم «همه چیز را بُرهه زمانى را که در آن به سر مى بریم «همه چیز را 
الکترونیکى» نامیده اند؛ چراکه پدیده هاى الکترونیکى فراوانى 
را همراه خود آورده است که ازجمله آن ها مى توان به یادگیرى 
الکترونیکى، بانکدارى الکترونیکى، دولت الکترونیکى، شهروند 
الکترونیکى، مدیریت ارتباط با مشترى الکترونیکى، تدارکات 
الکترونیکى و باالخره تجارت الکترونیکى و درمجموع زندگى 
الکترونیکى اشاره کرد. محیط اقتصادى مدرن که با جهانى
 شدن، رقابت شدید و تسلط دانش و اطالعات شناخته مى شود؛  شدن، رقابت شدید و تسلط دانش و اطالعات شناخته مى شود؛ 
راه و روشى که سازمان ها کسب وکار خود را اداره مى کنند را 
متحول ساخته است. تجارت الکترونیکى مهم ترین عاملى 
است که در دهه (1990 میالدى) فضاى کسب وکار را تغییر 
شکل داده است. تجارت الکترونیکى انقالب صنعتى قرن 
بیست ویکم نامیده مى شود که با پیدایش اینترنت به سرعت 

روبه پیشرفت و گسترش نهاده است. 
تجارت الکترونیکى براى اولین بار در دهه (1990 میالدى) در  میالدى) در 
سازمان ها و مؤسسات تجارى توسعه پیدا کرد. رشد رایانه هاى 
شخصى و اینترنت، فرصت هایى براى به کارگیرى تجارت 
الکترونیکى در اواخر دهه (1990 میالدى) و اوایل دهه (2000 
میالدى) را ایجاد نمود. معرفى تجارت الکترونیکى در کسب
 وکار سازمان ها، تغییرات عمیقى در توان رقابتى و ساختار آن ها 
به وجود آورد. بحث تجارت الکترونیکى از سال (1375 
شمسى) در ایران مطرح بوده است ولى متأسفانه هنوز به شمسى) در ایران مطرح بوده است ولى متأسفانه هنوز به 
دالیل مختلف اقدامات الزم و یا به اندازه کافى براى گسترش 
آن صورت نگرفته است؛ دالیل آن هم بسیار واضح است که 
مهم ترین آنان عبارت اند از: نبود زیرساخت مناسب براى راه
 اندازى، فرهنگى و سیاسى، نبود کارت هاى اعتبارى سیستم 
بانکدارى، مقاومت در مقابل تغییرات و نبود قوانین و مقررات، 
مقررات اجرایى و غیره. حضور همین کمبودها و نارسایى ها در 
جامعه امروز ما باعث پیشرفت کُند اقتصادى شده است. براى جامعه امروز ما باعث پیشرفت کُند اقتصادى شده است. براى 
به دست آوردن یک جامعه و اقتصاد سالم نیاز به رفع مشکالت 
موجود و آماده سازى بستر براى قبول تکنولوژى هاى جدید 

است. 

تجارت الکترونیکى در ساده ترین تعریف عبارت است از فرآیند 
یافتن منابع، ارزیابى، مذاکره، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه 
خدمات پشتیبانى که به صورت الکترونیکى انجام مى شود. 
ژانگ و همکاران در سال (2012 میالدى)، تجارت 
الکترونیکى را به عنوان فعالیت هاى کسب وکار انجام شده از 
طریق شبکه هاى مخابراتى تعریف کرده اند. به بیانى دیگر، 
منظور از تجارت الکترونیکى فرآیند خرید، فروش و یا مبادله 
محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه هاى محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه هاى 
کامپیوترى و مخابراتى ازجمله اینترنت است. درواقع، تجارت 
الکترونیکى یک رویکرد امن، قابل انعطاف و یکپارچه براى 
دستیابى به ارزش در کسب وکارهاى متفاوت به وسیله ایجاد 
ترکیب سیستم ها و فرآیندهایى که بر فعالیت هاى هسته اصلى 
کسب وکار با حفظ سادگى و استفاده از فناورى اینترنت استوار 
هستند، تعریف مى شود. تجارت الکترونیکى، به عنوان یکى از 
زیرمجموعه هاى فناورى اطالعات و ارتباطات در دهه گذشته زیرمجموعه هاى فناورى اطالعات و ارتباطات در دهه گذشته 
رشد باالیى را تجربه کرده است. در چند دهه اخیر، با گسترش 
ابزارهاى اطالعاتى و ارتباطى، حجم تجارت الکترونیکى در 
رقابت با تجارت به شیوه سنتى از رشد و تحول مناسبى 
برخوردار بوده است، چراکه زمینه الزم جهت رقابت سازمان
 هاى مختلف را به وجود مى آورد. در کل، تجارت الکترونیکى 
یک مفهوم بین رشته اى است که در سالیان اخیر تمام 
فرآیندهاى درون سازمانى و برون سازمانى زنجیره عرضه بنگاه فرآیندهاى درون سازمانى و برون سازمانى زنجیره عرضه بنگاه 
یا محصول را در برگرفته و کاربردهایى همچون طراحى 
سیستم هاى کسب وکار داخلى، ارتباط و همکارى سازمانى و 
فعالیت هایى چون سرمایه گذارى الکترونیکى، مدیریت زنجیره 
تأمین بازاریابى الکترونیکى، پردازش سرمایه گذارى 
الکترونیکى، مدیریت زنجیره تأمین، بازاریابى الکترونیکى، 

پردازش و رصد مبادالت و تراکنش ها را دارد. 
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2) اهمیت تجارت الکترونیکى در بخش کشاورزى 
در سال هاى اخیر کشاورزى وابستگى بسیار به فناورى، دانش در سال هاى اخیر کشاورزى وابستگى بسیار به فناورى، دانش 
و اطالعات پیداکرده است؛ به طورى که به اطالعات فنى و 
علمى زیادى براى تصمیم گیرى هاى مناسب نیاز دارد. فناورى 
اطالعات و ارتباطات مى تواند نقش مهمى در رابطه با تسریع 
فرآیند توسعه کشاورزى از طریق تأمین جریان دانش و 
اطالعات ایفا کند. درنتیجه، استفاده و بهره گیرى از فناورى 
اطالعات و ارتباطات کاهش ریسک و افزایش عملکرد بخش 
کشاورزى را به همراه دارد. دانش و اطالعات از عوامل مهم کشاورزى را به همراه دارد. دانش و اطالعات از عوامل مهم 
افزایش سرعت توسعه کشاورزى از طریق برنامه ریزى مناسب 
تولید، به کارگیرى شیوه هاى کشت پیشرفته و مدیریت پس از 

برداشت و بازاریابى هستند. 
فناورى اطالعات و ارتباطات به عنوان بسترساز اطالع رسانى فناورى اطالعات و ارتباطات به عنوان بسترساز اطالع رسانى 
شاید بزرگ ترین فرصت براى بخش کشاورزى محسوب شود. 
همچنین، دستیابى به اطالعات از طریق ارتباطات شبکه ها به 
کشاورزان کمک مى کند که در مورد آنچه مى خواهند کشت 
کنند و جایى که مى توانند محصوالت خود را به فروش برسانند 
بهتر تصمیم گیرى کنند. کشاورزان مى توانند از مزایاى فناورى 
اطالعات و ارتباطات به منظور بازاریابى و درآمد بیشتر نیز 
استفاده کنند. با توجه به اهمیت بازاریابى محصوالت استفاده کنند. با توجه به اهمیت بازاریابى محصوالت 
کشاورزى در زندگى امروز بشر مى توان از نتایج و دستاوردهاى 
اساسى فناورى اطالعات و ارتباطات بهره بجوید و با بهره
 گیرى از آن جایگاه مناسبى را در عرصه هاى بین المللى و 
بازارهاى جهانى به دست آورد. یکى از عوامل مهم در توسعه 
کشاورزى، بازاریابى محصوالت کشاورزى است و اطالعات به
 عنوان مهم ترین تسهیلگر و هسته اصلى سیستم بازاریابى 
نقش مهمى در افزایش بهره ورى سیستم بازاریابى دارد. در نقش مهمى در افزایش بهره ورى سیستم بازاریابى دارد. در 
اقتصاد کشاورزى بالغ و توسعه یافته مانند ایاالت متحده، 
کشاورزان از دسترسى آسان به اطالعات بازار و ادغام بازار 

بهره مند مى باشند. 

این بهره مندى از طریق استفاده از فناورى اطالعات و 
ارتباطات مانند انتشار به موقع اطالعات کشاورزى، آموزش
 وپرورش، نظارت و مشاوره، پاسخ متخصصین، پیش بینى 
قیمت، اقدامات پیشگیرانه و هشداردهنده، اطالعات بازاریابى 
براى کاالهاى مختلف، کسب وکار و مدیریت مزرعه و 
گسترش استفاده از تجارت الکترونیکى مى توان به دست آورد. 
کشاورزى در کشورهاى کم تر توسعه یافته با زیرساخت هاى تر توسعه یافته با زیرساخت هاى 
ضعیف و دخالت واسطه هاى متعدد شناخته مى شود. اگرچه در 
مواقعى بهره ورى کشاورزى بهبود مى یابد و کشورها در تولید 
در برخى محصوالت خودکفا و صادرکننده محصوالت 
کشاورزى مى شوند، ولى اکثر کشاورزان فقیر باقى مى مانند. 
توانمندسازى کشاورزان از طریق تجارت الکترونیکى و 
اینترنت مى تواند موجب تسهیل این فرآیند شود. توانمندسازى 
کشاورزان از طریق تجارت الکترونیکى مى تواند در مواردى کشاورزان از طریق تجارت الکترونیکى مى تواند در مواردى 

مانند: 
1) باوجود محدودیت هاى بزرگى در سطح سواد و زبان هاى 
محلى، مى توان با تبادل اطالعات به توده هاى بزرگ ترى 

برسد؛ 
2) ترویج محصوالت کشاورزى به توده هاى بزرگ تر؛ 

3) بهبود روش هاى کشاورزى و انتخاب بهترین شیوه؛ که ) بهبود روش هاى کشاورزى و انتخاب بهترین شیوه؛ که 
باعث افزایش عملکرد و کاهش هزینه هاى ناکارآمد مى شود. 

نویسنده: سعید رمضانى
دانشجوى دکترى آموزش کشاورزى پایدار و محیط زیست

دانشگاه تهران
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اکوسیستم غذاى فود ولى؛ کوچکِ پیشرو 
بدون شک، اصلى ترین دستاورد صنعت کشاورزى هلند، 
دستیابى به رتبه ى اول صادرات محصوالت کشاورزى در اروپا 
و رتبه ى دوم در جهان است. استفاده از راهکارهاى مدرن 
کشاورزى، عامل موفقیت هلندى ها در این زمینه است. هلندى
 ها در زمینه هایى همچون صادرات محصوالت کشاورزى و 
بسته بندى و حمل ونقل مواد غذایى نیز موفقیت هاى قابل
 توجهى کسب کرده اند. مساحت آمریکا 270 برابر هلند است 
یعنى آمریکا 9 میلیون و 843 هزار کیلومترمربع وسعت دارد  هزار کیلومترمربع وسعت دارد 
درحالى که مساحت هلند 41 هزار و 543 کیلومترمربع است و 
طبعاً این پرسش مطرح مى شود هلند چگونه توانست در یک 
رقابت جهانى این گونه به مقامى برتر از دیگر کشورها دست 
یابد؟ صاحب نظران مى گویند این جایگاه هلند حاصل ترکیبى 
کارآمد از همکارى و همفکرى میان مراکز علمى، شرکت هاى 
تولیدکننده و کشاورزان است البته رابطه بال واسطه و سازمان
 دهى شده میان این سه نهاد شرط الزم بوده است. هم چنین  دهى شده میان این سه نهاد شرط الزم بوده است. هم چنین 
تحقیقات و نتایج آن در قفسه ها و گنجه هاى مؤسسات 
تحقیقاتى و علمى باقى نمى ماند و بالفاصله به دست 
کشاورزان مى رسد و چه بسا در فرایند تحقیق خود کشاورزان به

 نوعى حضور دارند.  
قلب صنعت کشاورزى هلند، دانشگاه و مرکز تحقیقاتى قلب صنعت کشاورزى هلند، دانشگاه و مرکز تحقیقاتى 
             WUR      است که به اختصار (Wageningen) واخنینگن
یا Wageningen University and Research نامیده مى شود. 
این دانشگاه که پیشینه ى آن به سال 1876 بازمى گردد، در 
قلب مجموعه اى از شرکت هاى تولیدى و کسب وکارهاى 
نوپاى کشاورزى قرار دارد که اصطالحاً «دره ى غذا» یا   

Food Valley نامیده مى شود. 

فود ولى (به انگلیسى: Food Valley) نام منطقه اى در هلند 
است که شرکت هاى بین المللى مواد غذایى، مؤسسات 
پژوهشى و نیز دانشگاه واخنینگن در آن مستقر هستند. فود 
ولى تعدادى از شرکت هاى بزرگ و چندملیتى غذایى را در خود 
دارد. هم چنین 15000 کارشناس و متخصص در علوم مرتبط 
با مواد غذایى و توسعه فناورى در این منطقه فعالیت دارند. 
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بر عهده دارد) عضو اتحادیه نوآورى غذایى اروپا است. 
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بر توسعه ى فناورى هاى کشاورزى معطوف شده است. 
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ده ها شرکت بزرگ غذایى و کشاورزى اقدام به تأسیس مراکز تحقیق و توسعه در هلند کرده اند و حدود 15 هزار متخصص در دره
 غذا مشغول به کار هستند؛ شرکت هایى از آلمان، از کانادا و از ژاپن ازجمله ى این شرکت ها هستند. همسایگى و همکارى این شرکت
 ها با واخنینگن ازجمله دالیلى است که باعث شده این دانشگاه و مرکز تحقیقاتى به برترین مرکز پژوهش هاى کشاورزى در جهان 

تبدیل شود. 
نمونه اى از تکنولوژى هاى بکار رفته در هلند: 

1. با استفاده از سنسورهاى حساس، در مصرف آب برخى از محصوالت کلیدى تا 90 درصد صرفه جویى به عمل آمده است. 
2. در هلند 15 نوع گوجه فرنگى با ارتفاع 6 متر پروش داده مى شوند که ریشه آن ها نه در خاك بلکه در محلول هاى مغذى قرار دارد. 

3. هلند به طور کامل استفاده از آفت کش هاى شیمیایى را کنار گذاشته است. . هلند به طور کامل استفاده از آفت کش هاى شیمیایى را کنار گذاشته است. 
4. از سال 2009 به بعد پرورش دهندگان مرغ و دام و طیور استفاده از آنتى بیوتیک را حدود 60 درصد کاهش داده اند. 

5. کشاورزان براى تنظیم دماى گلخانه ها از انرژى زمین گرمایى (geothermal) استفاده مى کنند. 
6. کشاورزى هیدروپونیک که در آن محصوالت بدون خاك و با استفاده از محلول هاى مغذى رشد مى کنند، مصرف آب و هزینه ها 

را به شدت کاهش داده است. 

نویسنده: رومینا امیرى 
دانشجوى دکترى آموزش کشاورزى پایدار و محیط زیست 

دانشگاه تهران 
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آفت در مزرعه؛ آفت کش در خانه 
(قسمت اول) 

گیاهان مانند تمام موجودات زنده تنفس مى کنند، غذا مى
 خورند، رشد مى کنند، مریض مى شوند و باالخره مى میرند. 
گیاهان هم گاهى اوقات موردحمله بعضى عوامل بیمارى زا یا 
آفات قرار مى گیرند که به طرق مختلف عمل مى نمایند و 

هرکدام عالئم و آثار مختلفى بر جاى مى گذارند. 
چگونه گیاهان مریض مى شوند؟ جواب این سؤال چندان ساده چگونه گیاهان مریض مى شوند؟ جواب این سؤال چندان ساده 
و قطعى نیست. دالیل مختلفى وجود دارد. بیمارى مى تواند به
 وسیله انگل هاى حیوانى، قارچ یا باکترى یا شرایط محیطى از 
قبیل کمى یا زیادى نور، آب و حرارت و از این قبیل به وجود 
آید. مرحله اول به نام بیمارى هاى انگلى و مرحله دوم به نام 

اختالل فیزیولوژیکى نامیده مى شود. 
بسیارى از افراد براى مبارزه با آفات و بیمارى هاى گیاهى از بسیارى از افراد براى مبارزه با آفات و بیمارى هاى گیاهى از 
سموم شیمیایى استفاده مى کنند. درصورتى که این سموم 
عالوه بر اینکه میکروارگانیسم هاى خاك را از بین مى برد 
تأثیرات جزئى و منفى در خود گیاه بر جاى مى گذارد که باعث 

کاهش عملکرد و کندى رشد محصوالت مى شود. 
بنابراین به دلیل افزایش آگاهى زیست محیطى و پتانسیل بنابراین به دلیل افزایش آگاهى زیست محیطى و پتانسیل 
آلودگى و خطرات بهداشتى ناشى از بسیارى از آفت کش هاى 
معمولى و همچنین افزایش تقاضاى جهانى براى مواد غذایى 
ارگانیک، استفاده از آفت کش هاى زیستى خانگى به طور 
گسترده اى مورداستفاده قرار مى گیرد. آفت کش هاى خانگى از 
مواد ضدعفونى کننده طبیعى گرفته تا ضایعات مواد غذایى را 
در برمى گیرد. هر ماده طبیعى که دفع کننده حشرات و آفات از 
محیط زندگى و رشد گیاهان خانگى باشد، مى تواند در لیست محیط زندگى و رشد گیاهان خانگى باشد، مى تواند در لیست 

آفت کش هاى ارگانیک قرار گیرد. 

اهمیت کاربرد آفت کش هاى خانگى 
• استفاده از آفت کش هاى خانگى شما را از خطر مواجه با مواد 
حساسیت زا سمى در امان نگه داشته و عالوه بر این در کاهش 
هزینه تهیه سم و آفت کش شیمیایى تأثیر بسزایى دارد. 

• استفاده از مواد طبیعى با بوى تند، خاصیت هاى دفع کنندگى  استفاده از مواد طبیعى با بوى تند، خاصیت هاى دفع کنندگى 
آفات و حشرات و موارد مشابه بر کاهش بروز بیمارى هاى 
آلرژیک تأثیر داشته و به نسبت مواد شیمیایى با خسارات و 

عوارض کمترى همراه است. 
• آفت کش هاى خانگى اغلب در مقادیر بسیار کم مؤثر 
هستند، آن ها به سرعت تجزیه مى شوند و عمالً هیچ اثر 

مضرى باقى نمى گذارند. 
• در کنار این موارد استفاده از آفت کش هاى خانگى میزان  در کنار این موارد استفاده از آفت کش هاى خانگى میزان 

آسیب کمترى به محیط زیست را در بردارد. 
برگ ها، پوست، دانه ها و چوب مى توانند اثرات سمى روى برگ ها، پوست، دانه ها و چوب مى توانند اثرات سمى روى 
آفات مختلف گیاهان داشته باشند. آفت کش هاى طبیعى 
معموالً نسبت به آفت کش هاى مصنوعى زمان بیشترى طول 
مى کشد تا عمل کنند؛ بنابراین، استفاده از آن ها به محض اینکه 
گیاهان شواهدى از آفات نشان دادند، مهم است. هنگام 
استفاده آفت کش بر روى گیاهان، اجازه دهید در سایه خشک 
شوند، زیرا نور مستقیم خورشید مى تواند مواد فعال را تجزیه 
کند. افزودن کمى صابون به چسبیدن مایع به گیاهان کمک کند. افزودن کمى صابون به چسبیدن مایع به گیاهان کمک 
مى کند. هنگام استفاده، دو طرف برگ ها را خیس کنید. برخى 
از مواد مى توانند بافت گیاه جوان را بسوزانند مگر اینکه رقیق 
شوند. قبل از اعمال پخش، ابتدا یک پچ کوچک را امتحان 
کنید. تمامى مواد طبیعى با خاصیت ضدعفونى کنندگى، 
روغنى و بوى قوى براى تهیه آفت کش هاى طبیعى مناسب 
هستند. در این بخش با چندین نمونه پرکاربرد از این قبیل 

آفت کش هاى ارگانیک آشنا مى شویم. آفت کش هاى ارگانیک آشنا مى شویم. 
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روغنى و بوى قوى براى تهیه آفت کش هاى طبیعى مناسب 
هستند. در این بخش با چندین نمونه پرکاربرد از این قبیل 

آفت کش هاى ارگانیک آشنا مى شویم. 
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1-استفاده از آب و مایع ظرف شویى 
شما مى توانید با ترکیب آب و یک نوع ماده شوینده (که شما مى توانید با ترکیب آب و یک نوع ماده شوینده (که 
بهترین انتخاب مایع ظرف شویى هست) یک سم خانگى براى 
گیاهان خود درست کنید. براى درست کردن این سم شما باید 
یک قاشق غذاخورى مایع ظرف شویى را در نیم لیتر آب حل 
کنید و به شکل اسپرى روى محلى که آفت را مشاهده        
مى کنید بزنید، این نوع سم براى شپشک اردآلو، شته، کنه 

عنکبوتى بسیار مفید است. 
 ( (Neem oil) 2-ساخت حشره کش قوى با روغن نیم

یکى از قوى ترین و پرکاربردترین حشره کش هاى موجود در یکى از قوى ترین و پرکاربردترین حشره کش هاى موجود در 
روى زمین روغن نیم است، این روغن در خود بیش از 50 ماده 
مؤثر در کشتن حشرات دارد، این روغن که یک روغن هندى 
است تمامى حشراتى که بدن نرمى داشته باشند را از بین     
مى برد. روغن نیم (چریش) به عنوان یک اختالل در هورمون
 ها و به عنوان یک "ضد تغذیه" براى حشراتى که از برگ ها و 
سایر قسمت هاى گیاه تغذیه مى کنند عمل مى کند. روغن نیم 
زیست تخریب پذیر است و براى حیوانات خانگى، پرندگان، زیست تخریب پذیر است و براى حیوانات خانگى، پرندگان، 
ماهى ها و سایر حیات وحش غیرسمى است و در برابر انواع 
آفات رایج باغبانى مؤثر است و همچنین یک قارچ کش طبیعى 
است که مى تواند با کپک پودرى و سایر عفونت هاى قارچى 
روى گیاهان مبارزه کند. براى درست کردن آن یک قاشق 
غذاخورى از روغن را باکمى صابون مایع و 2 لیتر آب مخلوط
 کنید در ظرفى که قابلیت اسپرى کردن دارد بریزید و سپس 
روى برگ ها و محلى که حشره وجود دارد اسپرى کنید. پس روى برگ ها و محلى که حشره وجود دارد اسپرى کنید. پس 
از چند روز شاهد معجزه فوق العاده این روغن خواهید بود. 

3-اسپرى تنباکو (Nicotiana tabacum) قاتل شته و الرو 
پروانه 

یکى دیگر از سم هاى خانگى گیاهان اسپرى تنباکو است که 
یکى از بهترین روش ها براى از بین بردن شته و الرو پروانه ها 

است.  

نحوه درست کردن این آفت کش یک فنجان از تنباکو را در 4 
لیتر آب مخلوط کنید و به مدت 24 ساعت اجازه دهید تا رنگ 
آن به قهوه اى روشن تبدیل شود و سپس از آن به عنوان آفت

 کش مى توانید استفاده کنید. 
نکات مهم 

• این سم براى گوجه، فلفل، بادمجان و هم خانواده هاى آن ها 
اصالً مناسب نیست 

• اگر رنگ محلول شما خیلى تیره شد حتماً به آن آب اضافه  اگر رنگ محلول شما خیلى تیره شد حتماً به آن آب اضافه 
کنید. 

• تنباکو براى افراد سمى است، بخار آن را تنفس نکنید و 
اجازه ندهید پوست را لمس کند. 
4-ماءالشعیر یک تله کاربردى 

اگر گیاهان شما دچار مشکالت و حشراتى چون لیسه و حلزون اگر گیاهان شما دچار مشکالت و حشراتى چون لیسه و حلزون 
شده اند بهترین تله براى به دام انداختن آن ها ماءالشعیر است 
چون با ریختن آن کنار گیاه این آفت ها را به خودش جذب  
مى کند و شما مى توانید خیلى راحت آن ها را از بین ببرید. البته 
از آب انگور به دلیل شیرینى آن و سایر نوشیدنى هاى شیرین 

هم مى توانید استفاده کنید. 
5-ساخت حشره کش ارگانیک با روغن مرکبات و فلفل 

یکى از مؤثرترین حشره کش ها براى از بین بردن مورچه یکى از مؤثرترین حشره کش ها براى از بین بردن مورچه 
استفاده از روغن مرکبات و فلفل قرمز است،  شما براى درست 
کردن این حشره کش مقدار 10 قطره از روغن مرکبات را با 
یک قاشق چاى خورى فلفل قرمز آسیاب شده مخلوط مى کنید 
و مخلوط حاصل را در یک فنجان آب داغ حل مى کنید؛ و 
داخل ظرفى که حالت اسپرى داشته باشد بریزید و سپس براى 

از بین بردن مورچه از آن استفاده کنید. 
6-اسپرى فلفل مؤثر براى کنه -اسپرى فلفل مؤثر براى کنه 

برخى از گیاهان دچار کنه و یا کنه عنکبوتى مى شوند که راه
 حل خانگى از بین بردن آن استفاده از اسپرى فلفل است براى 
استفاده و درست کردن آن باید 2 قاشق سوپ خورى فلفل را 
با 6 قطره مایع ظرف شویى مخلوط کرده و در داخل 3 لیتر آب 
ولرم بریزد و خوب مخلوط کنید و بعد از آماده شدن گیاه را با 

این محلول اسپرى کنید. 
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7-روغن اکالیپتوس قاتل آفات بالدار 
اگر گیاهان شما دچار بیمارى و حشرات بالدار شده است اکالیپتوس مى تواند بهترین گزینه براى از بین بردن آن ها باشد، براى 
استفاده از این روغن کافى است که هر جا که حشره و یا آفتى را مشاهده کردید چند قطره از روغن اکالیپتوس را در آن محل 

بریزید و شاهد فرارى شدن حشرات خواهید بود. 
8-بوى سیر فرارى دهنده حشرات 

سیر به خاطر عطر تندش که براى برخى دلپذیر و درعین حال براى برخى دیگر دافع است، شناخته شده است و رایحه قوى آن سیر به خاطر عطر تندش که براى برخى دلپذیر و درعین حال براى برخى دیگر دافع است، شناخته شده است و رایحه قوى آن 
به عنوان یک حشره کش طبیعى استفاده مى شود. براى تهیه یک اسپرى ساده سیر، دو بوته سیر کامل (نه فقط دو حبه) را 
بردارید و آن ها را در مخلوط کن یا غذا ساز با مقدار کمى آب پوره کنید. بگذارید مخلوط یک شب بماند، سپس آن را در یک 
شیشه صاف کنید، نصف فنجان روغن گیاهى (اختیارى)، یک قاشق چاى خورى صابون مایع مالیم و آب کافى براى پر کردن 
شیشه به آن اضافه کنید. براى استفاده از این حشره کش خانگى، یک فنجان از مخلوط را با یک لیتر آب استفاده کنید و روى 

گیاهان آلوده اسپرى کنید. 
9-چاى گل داوودى حشره کش عصبى 

Pyre-Pyre-) "از دیگر آفت کش خانگى مى توان به  چاى گل داوودى اشاره کرد چون این گیاه ترکیبات بسیار قوى به نام "پیرتروم
thrum) را در خود دارد و همین ماده شبکه عصبى حشرات را مورد هدف قرار مى دهد و توانایى حرکت را از آن ها خواهد گرفت. 
براى درست کردن این حشره کش شما باید 100 گرم گل داوودى خشک را در یک لیتر آب به مدت 20 دقیقه دم کنید و سپس 
اجازه بدهید که محلول دم شده کامالً سرد شود و سپس از یک صافى رد کنید تا فقط آب آن باقى بماند. از این محصول    

مى توان براى از بین بردن هر نوع حشره اى استفاده کرد. 

نویسنده: مهسا على آقا 
دانشجوى دکترى آموزش کشاورزى پایدار و محیط زیست 

دانشگاه تهران 
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سرمایه گذارى با طعم کشاورزى 
تابه حال به این موضوع فکر کرده  بودید که مى توان با سرمایه 
کم در کشاورزى کسب و کارى راه اندازى کرد؟ زندگى در 
دنیاى مدرن و پرهیاهو، گاهى فکر را به سمت شروع یک 
کسب و کار و زندگى میان مزرعه و همراه با کشاورزى مى
 کشاند. کسب و کارى که مى تواند عالوه بر جالى روح و 
روان، سود و ارزش مناسبى را براى صاحبان آن تأمین کند. در 
ادامه به برخى از کسب و کارهاى کشاورزى مناسب اشاره مى

 شود:  شود: 
1-کشت گندم گزینه اى مناسب براى شروع کار با سرمایه کم 
در کشاورزى است زیرا گندم یکى از پرمصرف ترین 
محصوالت کشاورزى است. از این گیاه در تولید محصوالت 
مختلفى مانند شیرینى، ماکارونى و نان استفاده مى شود. کشت 
این محصول مزایاى متفاوتى دارد و بازار فروش آن به  راحتى 
پیدا مى شود، زیرا دولت با قیمت تضمینى آن را از شما 
خریدارى مى کند، نیاز به فرآورى پیچیده ندارد، تقریباً در اکثر 
مناطق کشور قابل کشت است، کم آب بر بوده و عالوه بر خود مناطق کشور قابل کشت است، کم آب بر بوده و عالوه بر خود 
گندم، مى توانید بذر آن را هم به فروش برسانید. براى موفقیت 
درکشت گندم، باید به تمام اصول علمى و درست پرورش آن 
آگاه باشید. در این کسب و کار مى توانید حتى از سطح خرد هم 
فعالیت خود را آغاز نموده و به تدریج آن را توسعه دهید. 

2-کشت گل آفتاب گردان با سرمایه کم: این گل زیبا و 
سودمند، براى اولین بار در آمریکا شروع به رشد کرد. گل 
آفتاب گردان عالوه بر استفاده به عنوان گل شاخه بریدنى، 
مصرف غذایى در انواع مختلف هم  هم دارد. استفاده از این 
گل در تولید روغن بسیار رایج است. هم چنین دانه هاى آن را 
به صورت خوراکى نیز مصرف مى کنند. مزایاى کاشت این گل 
چند مورد است که با توجه به اقلیم ایران به برخى از آن ها 
اشاره مى گردد. نسبت به گرما و خشکى بسیار مقاوم است، در اشاره مى گردد. نسبت به گرما و خشکى بسیار مقاوم است، در 
بیشتر مناطق ایران رشد مناسبى از نظر اقتصادى دارد، فرآیند 
کاشت و برداشت آن آسان است و ایران در پرورش این 
محصول هنوز به خودکفایى نرسیده است و مقدار قابل توجهى 

از آن به ایران وارد مى شود. 

3-کشت و پرورش گل بابونه با سرمایه اندك هم کسب و 
کارى مناسب است. خاستگاه این گل در آرژانتین، شمال 
آمریکا و اروپا است. امروزه افراد زیادى از این گل براى زیبا 
کردن فضاى منزل و محیط کار استفاده مى کنند. اما در کنار 
زیبایى، گل بابونه کاربردهاى دارویى فوق العاده اى ازجمله 
درمان بى خوابى، درمان زخم ها، برطرف کردن اسپاسم 
عضالنى، برطرف کردن مشکالت پوستى، پیشگیرى از 
آلرژى، بهبود کارایى سیستم گوارش، ضدالتهاب، کاهش آلرژى، بهبود کارایى سیستم گوارش، ضدالتهاب، کاهش 
دردهاى روماتیسمى و درمان اضطراب و سردرد دارد. گل 
بابونه به خوبى با آب و هواى سرد سازگارى دارد همچنین دو 
ویژگى بسیار خوب این گل باعث شده که در لیست ایده هاى 
کارآفرینانه با سرمایه اندك قرار گیرد. اول اینکه عالوه بر 
پرورش کم هزینه آن، قیمت نهایى محصول باال است و دوم 
اینکه دو بار در سال مى توان آن را کشت و برداشت کرد. 
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4-شروع کار با سرمایه کم در کشاورزى با کشت قارچ صدفى: 
قارچ صدفى یکى از قارچ هاى خوراکى است که مى توان آن را 
با هزینه هاى اندك تولید کرد. این قارچ بر روى مواد مختلفى 
مانند چوب هاى پوسیده، ضایعات کاغذ، خاك اره، کنجاله سویا 
و بسترهاى آماده رشد مى کند. اکنون 25 گونه مختلف از قارچ 
صدفى ثبت  شده است و اکثر آن  ها نیز خوراکى هستند. 
پرورش این نوع از قارچ ویژگى هاى مناسبى دارد که از جمله 

آن مى توان به موارد ذیل اشاره کرد.  آن مى توان به موارد ذیل اشاره کرد.  
الف-مى توان آن را در محیط سربسته کشت کرد  

ب-پرورش آن نسبت به دیگر گونه هاى قارچ، کم هزینه تر 
است  

ج-مراحل افزودن خاك، آمونیاك گیرى و ضدعفونى در 
پرورش این قارچ دخیل نیستند  

د- قدرت تولید باالترى در قیاس با سایر قارچ هاى دیگر دارد 
هـ- ماندگارى طعم و بافت آن به نسبت دیگر قارچ ها بیشتر 

است  
ز- قدرت تولید در سطح کشت باالیى نسبت به سایر قارچ ها 

دارد. 
5-کلزا به عنوان یکى از بهترین گیاهان براى شروع 
کارآفرینى با سرمایه محدود در کشاورزى است. کلزا یکى از 
گیاهان خانواده ى شب بو است که از دانه آن براى تولید روغن 
استفاده مى کنند. کلزا در میان گیاهان تولیدکننده روغن، در 
رتبه سوم در دنیا قرار دارد. گیاه کلزا داراى گونه هاى متفاوتى 
است، همین ویژگى سبب شده است که در شرایط مختلف 
گرم، سرد و معتدل کشت شود. رغبت نداشتن کشاورزان به 
کاشت کلزا باعث شده است که کشور ما، 90 درصد نیاز به  درصد نیاز به 
روغن را از طریق واردات تأمین کند. دولت براى تشویق 
کشاورزان براى کشت این گیاه، خرید محصول آن  ها را 
تضمین کرده است. بیشترین میزان واردات کلزا به کشور، از 
طریق روسیه به میزان 27 هزار تن تا کنون صورت گرفته 
است. پس از روسیه، کشورهاى قزاقستان، سوئیس و امارات در 

رتبه هاى بعدى واردات کلزا در ایران هستند. 

نویسنده: صبا احمدى 
دانشجوى دکترى ترویج کشاورزى پایدار و منابع طبیعى 

دانشگاه بوعلى سینا همدان 
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رابطى براى کاربران! 
با اصول و فرآیند طراحى رابط کاربرى آشنا شوید 

مقدمه: 
همه ما در هرلحظه از زندگی و در هرجایى که باشیم در حال همه ما در هرلحظه از زندگی و در هرجایى که باشیم در حال 
تجربه کردن و ساختن تجربه براي دیگران هستیم، در اینجا 
منظورمان از تجربه داشتن سابقه کار و دانش فوق العاده نیست، 
تجربه همان حس و برداشتی است که در انجام حتی ساده
 ترین اتفاقات، تصمیم ها و امور روزانه به دست می آوریم. در 
حقیقت همه ما کاربران، مصرف کنندگان و مشتریانی هستیم 
که تجربه برایمان ساخته می شود، اما چه کسانی این تجربه را 
براي ما می سازند چه کسانی مسئول خوب بودن و یا تلخی براي ما می سازند چه کسانی مسئول خوب بودن و یا تلخی 

یک تجربه رادارند؟ 
در دنیاي امروز با رشد کسب وکارهاى آنالین که ارتباط 
مستقیم با تصمیمات آنی و سریع کاربران دارد و در حقیقت 
کاربر و یا مشتري قلب تپنده کسب وکار است موضوع 
چگونگی و کیفیت ساختن این تجربه پررنگ تر شده است تا 
جایی که صاحبان کسب وکار این موضوع را یکی از ابزارهاي 
اصلی رسیدن به اهداف کسب وکار خود در نظر دارند؛ اما براي 
ساختن این تجربه خوب و هم راستا با اهداف کسب وکار، نیاز 
به داشتن دانش فراوان از شیوه هاي شناخت کاربران و نیازهاي به داشتن دانش فراوان از شیوه هاي شناخت کاربران و نیازهاي 
ایشان، هم راستا کردن نیازهاي کاربر با اهداف کسب وکار، 
شیوه هاي پیاده سازي فرایند ها تا ایجاد یک تجربه رضایت
 بخش براي کاربران و بسیاري از اطالعات دیگر داریم، 
خوشبختانه امروزه در دنیاي مدرن براي کسب این دانش 
هزاران هزار منبع ازجمله کتاب و مقاله و مالتی مدیا ساخته
 شده است. تعداد کاربران اینترنت در سال هاي اخیر به سرعت 
در حال افزایش است. در ساخت یک برنامه وب به چگونگی در حال افزایش است. در ساخت یک برنامه وب به چگونگی 
ایجاد رابط کاربر توجه خاصی مى شود. رابط کاربر تعامل میان 
افراد و برنامه وب را مشخص مى سازد و نقش مهم و تعیین
 کننده اى در استفاده مجدد افراد از پایگاه هاي داده دارد. 

امروزه توجه به معیارها و استانداردها براي ایجاد پایگاه هاي 
اطالعاتی، یکی از مهم ترین عوامل دسترسی سریع و آسان به 
اطالعات این نوع پایگاه هاست، درحالى که به دلیل نبود معیار 
و استانداردي معین، بسیاري از پایگاه ها به گونه اى طراحى شده
 اند که منجر به بروز مشکالتی در جهت دسترسی کاربران به 

اطالعات موردنیاز خواهد شد.  
ازآنجاکه مهم ترین بخش در تعامل بین انسان و رایانه، بخش ازآنجاکه مهم ترین بخش در تعامل بین انسان و رایانه، بخش 
رابط کاربري (User Interface) است و رابط کاربر 
بخشی از پایگاه اطالعاتی است که کاربر به تعامل با آن می
 پردازد، بنابراین تأثیر ذهنی و عینی فراوانی بر کاربر می گذارد 
و سبب می شود که کاربر بتواند از پایگاه اطالعاتی، شناخت 
درستی به دست آورد و به نحو شایسته از آن استفاده کند. 
ازاین رو توجه به ویژگی هاي آن در زمان طراحی الزم و 
ضروري است، زیرا یک رابط کاربر مناسب باعث می شود، ضروري است، زیرا یک رابط کاربر مناسب باعث می شود، 
کاربران مسیر خود را در پایگاه هاي اطالعاتی بهتر بشناسند و 
تأثیر بسزایی در عملکرد کاربران خواهد داشت. درواقع در 
فرایند بازیابی، رابط کاربر تنها پل ارتباطی است که کاربر را با 

نظام هاي بازیابی اطالعات مرتبط می کند.  
کاربران در بعضی از پایگاه ها به علت ضعف شاخص رابط کاربران در بعضی از پایگاه ها به علت ضعف شاخص رابط 
کاربري (به عنوان مثال قابلیت جستجوي مناسب) در پایگاه 
اطالعاتی، به اطالعات مناسب خود نمی رسند. توجه به
 ضرورت و وجود عناصر و ویژگی هایی در طراحی سایت ها به
 منظور بهره گیري هر چه مؤثرتر از پایگاه هاي اطالعاتی، امري 
الزم و ضروري محسوب می شود. اثربخشی رابط کاربري 
نقش مهمی در موقعیت ارتباط تعاملی، بازي می کند. طراحی 
و کیفیت یک رابط کاربر به صورت مستقیم در بازیابی و کیفیت یک رابط کاربر به صورت مستقیم در بازیابی 
اطالعات موردنظر تأثیر مى گذارد؛ ازاین رو زمانی که همه این 
معیارها در طراحی رابط پایگاه هاي اطالعاتی رعایت شده 
باشند، باعث افزایش موفقیت جستجوها، انجام بهتر و سریع تر 

بازیابی اطالعات می شوند.  



ــمی تخـــصصی  ــه عـل فصلـــناـم
ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی 

۱۱ سال سوم، شماره اول و دوم، بھار و تابستان  ۱۴۰۱

پژوهش هاي اخیر در رابطه با رابط کاربري در پایگاه اطالعاتی 
نیز نشان داده است که کاربران به رابط هاي کاربري که 
خوشایند و جذاب هستند، گرایش بیشتري نشان مى دهند؛ 
بنابراین باید در زمان طراحی رابط کاربر به تک تک ویژگی

 هاي موردنیاز در آن توجه شود. 
UI Design یا طراحی رابط کاربري چیست؟ 

UI Design یا طراحی رابط کاربري، مبحثی است که به  یا طراحی رابط کاربري، مبحثی است که به 

طراحی UI براي دستگاه ها، نرم افزارها و همچنین محیط وب 
می پردازد و بر تناسب و زیبایی تمرکز دارد؛ با این هدف که 
امکان استفاده بیشتر و بهتري از طرح و محتواي موردنظر 
فراهم شود و تجربه کاربري بهتري براي مخاطب رقم بخورد. 
UXUX(Us- بخشی از مبحث گسترده تري بانام طراحی UI طراحی
er Experience) یا تجربه کاربري است که بیشتر بر روي رنگ
 ها و تایپوگرافی یا طرح نوشته ها تمرکز دارد. به عبارت دیگر ، 
UI متشکل از همه مؤلفه هایى است که امکان تعامل کاربر با 

سیستم یا محصول ما را فراهم می کند، اما UX دستاورد کلی 
کاربر از تجربه خود در تعامل با سیستم یا محصول ماست. به
 طور خالصه، طراحی UI معموالً ترکیبی از موارد زیر است: 
طرح بصري: یعنی حال و هوا و حسی که به دنبال انتقال آن طرح بصري: یعنی حال و هوا و حسی که به دنبال انتقال آن 

هستیم و 
طراحی تعامل: یعنی نحوه عملکرد طرح ما و تأثیر آن بر تعامل 

مخاطب با طرح و محتوا. 
با ذکر یک مثال مى توان کامالً تفاوت طراحی UI و UX را  را 
درك کرد. اگر فرض را بر این بگیریم که مى خواهیم یک 
دکمه به طرحمان اضافه کنیم، طراحی UX روي این تمرکز 
می کند که دکمه موردنظر را در کجا قرار بدهد تا کاربر بتواند 
آن را به آسانى پیدا کند؛ اما طراحی UI به این فکر مى کند که 
چطور مى توان دکمه مزبور را زیباتر و جذاب تر کرد تا کاربر به 

فشار دادن یا لمس آن رغبت پیدا کند. 

چرا به UI نیاز داریم؟ 
پرواضح است که هر چیزي که به مخاطب خود ارائه می کنید پرواضح است که هر چیزي که به مخاطب خود ارائه می کنید 
باید ازلحاظ بصري جذاب و زیبا باشد و به مذاق وي خوش 
بیاید. یک رابط کاربري مناسب یک زبان بصري واحد به وجود 
مى آورد که به بهبود تعامل کاربران با محصول شما کمک 
خواهد کرد. درواقع، UI یا رابط کاربري فصل مشترك طراحی 
تعامل، طراحی بصري و معماري اطالعات به شمار می رود و 
خواه ناخواه همه ابعاد آنچه که به مخاطب خود عرضه می کنید 
را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در غیاب یک UI مناسب، تعامل  مناسب، تعامل 
کاربر به نحو مطلوبی انجام نمی شود و لذا نتایج چندان ایده 

آلی را شاهد نخواهیم بود. 
مهم ترین مهارت هاى طراح تجربه کاربرى چیست؟ 

طراحان تجربه کاربرى لزوماً نیاز به مدرك دانشگاهى در 
زمینه اى مشخص ندارند. کارمندان این بخش عالقه دارند تا 
به ترکیبى از مهارت هاى طراحى، تیزهوشى در کار و توانمندى
 هاى اخالقى و ارتباطى برسند. برخى از پیش نیازهایى که براى 
تصدى شغل طراح تجربه کاربرى نیاز است در قسمت زیر 

آورده شده است: 
- متخصص در ایجاد داستان، پرسونا (پرسونا به مجموعه اى - متخصص در ایجاد داستان، پرسونا (پرسونا به مجموعه اى 
از ویژگى ها، ترجیحات، داشته ها، خواسته ها و الگوهاى فکرى 
و رفتارى مخاطب یا مشترى فرضى اشاره دارد) ، نقش سایت، 

قاب بندى، نمونه اولیه و استورى بورد براى کاربر 
-  توانایى برنامه ریزى و اجراى تست، نظرسنجى و ارزیابى

 هاى معمول کاربرى 
- توانایى راه اندازى کار براساس تست داده هاى کاربر و - توانایى راه اندازى کار براساس تست داده هاى کاربر و 

بازخوردهاى کیفى 
- توانایى تفسیر اهداف، اهداف کوتاه مدت و داده ها به تجارب 

کاربرى در دنیاى دیجیتال 
- درك معیارهاى شغلى و نحوه اثرگذارى طراحى در عملکرد 
-  ارتباط قوى و مهارت هاى ارائه خوب، توانایى بیان و بحث 
درباره تصمیمات مربوط به طراحى، با مشتریان و سهام داران 



سال سوم، شماره اول و دوم، بھار و تابستان  ۱۴۰۱

ــمی تخـــصصی  ــه عـل فصلـــناـم
ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی 

۱۲

کجا می توان طراحی تجربه کاربري را پیدا کرد؟ 
امروزه می توان طراحی تجربه کاربري را در همه جا پیدا کرد 

ازجمله: 
- پروژه هاي پیچیده: در بسیاري از پروژه هاي پیچیده، طراحی - پروژه هاي پیچیده: در بسیاري از پروژه هاي پیچیده، طراحی 
تجربه کاربري ضروري تر است. اگر بسیاري از ویژگی ها به
 صورت نادرست اجرا شوند، این کار مانع می شود که کاربر سایر 

چیزها را دوست داشته باشد. 
- استارت آپ ها: ممکن است شما تیم اختصاصی تجربه - استارت آپ ها: ممکن است شما تیم اختصاصی تجربه 
کاربري را در استارت آپ پیدا نکنید اما همیشه UX بخشی از 
اهداف اصلی است. ایجاد پروژه هاي خالقانه در استارت آپ ها 
نیازمند درك این است که کاربران در مورد آنچه که شرکت 

انجام مى دهد چه احساسی دارند؟ 
- پروژه با بودجه مناسب: تجربه کاربري تمایل دارد از پروژه- پروژه با بودجه مناسب: تجربه کاربري تمایل دارد از پروژه
 هاي کم ارزش بگذرد اما هر تیم توسعه پروژه با یک بودجه 
مناسب گرایش دارد تا بخشی از بودجه را صرف منابع تجربه 
کاربري کند تا مطمئن شود بودجه سرمایه گذاري شده، 

بازگردانده می شود. 
- پروژه هاي بزرگ: پروژه هاي بزرگ تر، منابع بیشتري را به - پروژه هاي بزرگ: پروژه هاي بزرگ تر، منابع بیشتري را به 
خود اختصاص می دهند، بنابراین تجربه کاربري براي بازگشت 

سرمایه نقش مهم تري را ایفا می کند. 
روش اصلی براي انجام تجربه کاربري چیست؟ 

روش اصلی براي تضمین تجربه کاربري در بسیاري از پروژهروش اصلی براي تضمین تجربه کاربري در بسیاري از پروژه
 ها تمرکز بر طراحی کاربر محور است. طراحی کاربر محور بر 
پایه طراحی نیاز هاي کاربران و رفتارهاي موردنیاز در ذهن آن
 هاست (یعنی پروژه بعد از راه اندازي بر اساس رفتارهاي 
کاربران جهت دهی می شود و توسعه پیدا می کند). این مسئله 
براي ما طراحان تجربه کاربري مهم است تا به یاد داشته 
باشیم که طراحی کاربر محور وسیله اي براي دستیابی به 
تجربه کاربري خوب است و تنها ابزار یا وسیله اي است که تجربه کاربري خوب است و تنها ابزار یا وسیله اي است که 
بتوانیم براي اطمینان از مطلوب بودن تجربه کاربري در پروژه 

از آن استفاده کنیم. 

جمع بندى: 
طراحی تجربه کاربري تماماً در مورد چیزي است که براي طراحی تجربه کاربري تماماً در مورد چیزي است که براي 
هدایت ساخت محصول استفاده می شود تا به شکل دادن 
احساس کاربران هنگام استفاده از محصولمان کمک کنیم. 
استفاده مناسب از طراحی تجربه کاربري، شانس موفق بودن 
محصول ازنظر کاربر را نسبت به پروژه هایی که از اصول 

تجربه کاربري استفاده نکرده اند، افزایش می دهد. 

نویسنده: سارا  امینى 
کارشناسى ارشد کارآفرینى و نوآورى در کشاورزى 

دانشگاه تهران 
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وبالگ نویسى کشاورزى 
وبالگ نویسى یکى از مؤثرترین شیوه هاى نوین اطالع رسانى 
است. هر وبالگ مى تواند پایگاهى براى نشر علم و دانش 
باشد. وبالگ یکى از سازه هـاي فـضاي مجـازي اسـت کـه 
ویژگى ها و قابلیت هاي آن ازجمله انعطاف پذیري، متحرك 
بودن، شـبکه اي بـودن، به هم پیوسته بودن و... را دارد. همان
 طور که استفاده از اینترنت به سرعت گسترش مى یابد و حتى 
کشاورزان از روستاهاى دورافتاده هم به اینترنت دسترسى 
دارند، نیاز روزافزون به مطالب مرتبط با کشاورزى هم روز بهدارند، نیاز روزافزون به مطالب مرتبط با کشاورزى هم روز به
 روز زیادتر مى شود. افراد داراى دانش و تخصص در زمینه 
کشاورزى مى توانند به عنوان یک وبالگ نویس موفق در 
زمینه کشاورزى فعالیت داشته باشند و از این طریق به درآمد 

خوبى برسند. 
مزایاى وبالگ نویسى کشاورزى 

به طورکلى وبالگ نویسى باعث رشد و پیشرفت در نویسندگى به طورکلى وبالگ نویسى باعث رشد و پیشرفت در نویسندگى 
و انتشار محتوا مى شود و درعین حال عواملى مانند مهارت هاى 
ارتباطى و بازاریابى تقو یت مى شود و در توسعه فردى تأثیر 
زیادى دارد. انتشار جزوات و متون درسى، یافته هاى تحقیقى و 
مقاالت علمى ازجمله کاربردهاى علمى قابل تصور براى 
وبالگ ها است. وبالگ نویسى در زمینه کشاورزى باعث مى
 شود هوشیارانه به مسائل و مشکالت در زمینه کشاورزى نگاه 
کنید. با پرداختن به مطالب و موضوعات تخصصى در وبالگ کنید. با پرداختن به مطالب و موضوعات تخصصى در وبالگ 
شخصى، مى توان شبکه اى از افراد متخصص در حوزه 
کشاورزى را تشکیل داد که عالوه بر این که باعث رشد و بهبود 
آگاهى شما در این حوزه مى گردد بلکه مى توان از این گروه 
تشکیل شده براى اهداف مختلف بهره جست. در دسترس 
بـودن وبـالگ، ازجمله ارزان بودن و سهولت استفاده از آن، 
وبالگ را به یکى از ابزارهاي پایه اي براي برقراري ارتباط در 
این جامعـه تبـدیل نموده است. درصورتى که فردى به صورت این جامعـه تبـدیل نموده است. درصورتى که فردى به صورت 
حرفه اى به وبالگ نویسى در حوزه کشاورزى بپردازد، مى تواند 
به مرور و با افزایش تعداد مخاطبین و مراجعین به کسب درآمد 
از این راه بپردازد. در بعد کسب وکار، روزبه روز بر تعداد شرکت
 ها یى که اطالع رسانى محصوالت، خدمات و رویدادهاى خود 

را از طریق وبالگ انجام مى دهند افزوده مى شود. 

در وبالگ  کشاورزى چه بنویسیم؟ مهم ترین وظیفه شما جذب 
مخاطب است. به طورى که تعداد بازدیدهاى شما زیاد شود. مى
 توانید با ارائه محتواهاى مفید، هم یک کار حرفه اى انجام 
دهید و هم مخاطبان ثابت جذب کنید. مثالً در سایت خود 
مجموعه اطالعات ارزشمندى در رابطه با مسائل روز 
کشاورزى ارائه  دهید. البته تهیه محتواى مناسب و به روز کار 
چندان ساده اى هم نیست. مخصوصاً در ابتدا براى شناخت 
سایت خود باید صبور باشید تا به مرور بازدیدها زیاد شود. سایت خود باید صبور باشید تا به مرور بازدیدها زیاد شود. 

کسب وکار کشاورزى و وبالگ نویسى 
لحظه اى که تصمیم مى گیرید از وبالگ خود کسب درآمد لحظه اى که تصمیم مى گیرید از وبالگ خود کسب درآمد 
کنید، دیگر تنها یک وبالگ نویس نیستید. در آن لحظه شما 
نیز به یک کارآفرین نوپا تبدیل شده اید و وبالگ شما به یک 
کسب وکار کوچک بدل مى شود. امروزه کسب وکارهاى 
کوچک ولى موفقى هستند که توانسته اند با استفاده هوشمندانه 
و حرفه اى از فضاى آنالین، بیزینس خود را توسعه دهند و 
حتى به برند سازى روى آورند. این کسب وکارها قراردادهاى 
بیش ترى مى بندند، مشتریان بیش ترى به دست مى آورند، از بیش ترى مى بندند، مشتریان بیش ترى به دست مى آورند، از 
طریق وب سایتشان بر تعداد مشتریان خود مى افزایند و 
محتواهاى بیش ترى براى وب سایت خود تولید مى کنند. 
وبالگ مى تواند مزایاى فراوانى ازجمله به دست آوردن نیاز روز 
و معرفى محصوالت جدید براى کسب وکار شما به دنبال 
داشته باشد که نتیجه همه آن ها باال بردن تعداد مشتریان و 
افزایش فروش است. شرکت هایى که وبالگ دارند، لینک هاى 
ورودى به سایت آن ها تا 97 درصد بیش تر از سایت هاى بدون  درصد بیش تر از سایت هاى بدون 

وبالگ است. 
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به عنوان مثال یک سایت در زمینه فروش یک محصول در حوزه کشاورزى، باید یک وبالگ روى سایت خودش داشته باشد زیرا 
نسبت به رقباى خود عقب تر است و فروش کمترى دارد. کسب وکارهاى موفق حتماً وبالگ دارند. مسلماً شما از اهمیت تولید 
محتوا مطلع هستید و مى دانید که تولید محتوا از بهترین راهکارهایى است که مى تواند افراد را به مشتریان شما تبدیل کند و 
تعداد مشتریانتان را باال ببرد. اگر شما به دنبال گسترش حضور خود در فضاى آنالین هستید، باید با تولید محتواهاى مفید و 

باکیفیت - در یک چارچوب مشخص و منسجم - وبالگ شرکتتان را رونق دهید.  

چرا وبالگ مى تواند موجب اعتماد در کسب وکار بشود؟ 
 اصلى ترین دلیل براى این که یک وبالگ مى تواند موجب اعتماد در کسب وکار شما بشود این است که نشان مى دهد کسب وکار  اصلى ترین دلیل براى این که یک وبالگ مى تواند موجب اعتماد در کسب وکار شما بشود این است که نشان مى دهد کسب وکار 
شما متعلق به یک انسان است. متأسفانه در سال هاى اخیر با رشد کسب وکارهاى آنالین بسیارى از افراد با ایجاد کردن وب سایت
 هاى فروشگاهى با استفاده از ربات هاى مختلف اقدام به کالهبردارى از عموم مردم کرده اند. این امر سبب شده است اعتماد مردم 
نسبت به خرید آنالین خدشه دار شود. هنگامى که شما یک وبالگ در سایت فروشگاهى خوددارید و به صورت منظم آن را با 
استفاده از مقاله هاى مرتبط و گوناگون به روزرسانى مى کنید، این امر نشان مى دهد پشت کسب وکار آنالین شما یک مدیریت 

انسانى وجود دارد. 

نویسنده: رومینا امیرى 
دانشجوى دکترى آموزش کشاورزى پایدار و محیط زیست 

دانشگاه تهران 
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جدول ترویج 
چالش اطالعات عمومى 

افقى 

1-گیاه دارویى پرطرفدار. مؤلف کتاب چهار بنیان در آموزش کشاورزى. 
2-نویسنده کتاب انگلیسى براى دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزى. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى در این محله 

تهران است. 
3-مزاجى که روان مى شود. حافظه کامپیوتر. 

4-رایحه. جدید. 
5-اصالح و مرتب کردن در کشاورزى. یار طب کالسیک. طمع. -اصالح و مرتب کردن در کشاورزى. یار طب کالسیک. طمع. 

6-اصطالح change agent  براى دانشجویان این گرایش اطالق مى شود. سوره قرآن. 
7-زایش. بیرون نیست. میوه ترش با خاصیت و مفید براى کبد. 

8-کشاورز است و مى کارد. 
9-مسبب تب خونریزى دهنده در انسان و دام. ریاضت مى کشند و بر نفس خود مسلط اند. 

10-سازمانى که متولى تعیین تکلیف امور باقیمانده اصالحات ارضى است. 
11-مدل sostac  از مدل هاى پرطرفدار در میان متخصصین این رشته است. (با توجه به کتابى با همین نام اثر دکترعلم بیگى). در   از مدل هاى پرطرفدار در میان متخصصین این رشته است. (با توجه به کتابى با همین نام اثر دکترعلم بیگى). در 

آزمایشگاه براى کوبیدن برگ هاى گیاهان دارویى استفاده مى شود. 
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عمودى 

1- علم بررسى خواص شیمیایى و دارویى گیاهان در کنار شیمى. برج شیر. 
2-نقش. خداحافظى به انگلیسى. 

3-در آزمایشگاه هوا رو تعویض مى کند. بذر سبزى وقتى خیس مى شود به این شکل درمى آید. 
4-شهر برنج. برنج مرغوب زیاد دارد. فرآورده هاى غذایى تولیدشده از حیوانات اهلى. 

5-معموالً نازل مى شود. اسم پسر. غذا به ترکى. 
6-سنگ عقیقش معروف است. در عربستان است. -سنگ عقیقش معروف است. در عربستان است. 

7-محکمى. سبکى در هنر بدون همزه. 
8-مى نوازد. براى التیام زخم استفاده مى شود. متمم بى سر. 

9-صداى زیبا. 
10-خالف نفع. 

11-مرغابى عرب. بهتر است خاك گلدان همیشه به این شکل باشد. 
12-درگاه ویدیوهاى آموزشى. معنى گیاه عریان در زمستان. 

13-رها. عملى که یک ماده ثانویه توسط واکنش شیمیایى از مواد اولیه ساخته مى شود. هنگام دریغ گفته مى شود. -رها. عملى که یک ماده ثانویه توسط واکنش شیمیایى از مواد اولیه ساخته مى شود. هنگام دریغ گفته مى شود. 
14-کمیتى که حلقه هاى رشد دربرش عرضى درخت نمایان مى کند. اول شخص جمع. 

15-شکافته شدن همراه با آشکار شدن چیزى است. لبه. 
16-امر. بایر. 
17-پادشه بى پا. 
18-حرف تعجب. 

19-شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که تولید و سنجش و مدیریت  داروهاى گیاهى و شیمیایى بر عهده دارند. 
20-مناسب ترین استان ایران براى کشت کلزا. -مناسب ترین استان ایران براى کشت کلزا. 

*”کلید جدول در صفحه25 قابل مشاهده است“ 

طراح جدول: ماندانا سپهزاد 
کارشناسى ارشد ترویج کشاورزى پایدار و منابع طبیعى 

دانشگاه تربیت مدرس 
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مقدمه 
از لحاظ جانورشناسى بلدرچین به راسته مرغان، خانواده از لحاظ جانورشناسى بلدرچین به راسته مرغان، خانواده 
قرقاول، زیرخانواده مرغان مزرعه و گونه بلدرچین تعلق دارد. 
در حالت کلى دوگونه بلدرچین ژاپنى و اروپائى بسیار مورد 
توجه هستند که میان این دو گونه رابطه بسیار نزدیکى وجود 
دارد. بلدرچین هاى ژاپنى بیشتر در جزایر ژاپن پراکنده هستند 
و نوع وحشى این پرنده به صورت جفت در تابستان در شمال 
و در زمستان در نواحى جنوبى جزیره زندگى مى کنند در 
حالیکه بلدرچین هاى اروپائى از گسترش وسیعى در اروپا، حالیکه بلدرچین هاى اروپائى از گسترش وسیعى در اروپا، 
سیبرى، ایران، ترکیه، چین و مصر برخوردار هستند. با این 
حال شباهت هاى بسیارى بین بلدرچین ژاپنى و اروپائى وجود 
دارد و تنها تفاوت آن ها در اندازه بدن و جثه مى باشد به گونه
 اى که بلدرچین اروپائى داراى طول بدن 18 سانتیمتر و 

بلدرچین ژاپنى داراى طول بدن 15 سانت مى باشد. 
ویژگى هاى عمومى بلدرچین 

به طور کلى بلدرچین ها پرندگانى پرطاقت، نیرومند و مقاوم  
مى باشند و مى توانند در گستره وسیعى از مناطق با آب و هواى 
گوناگون رشد و تولیدمثل نمایند که این توانائى ناشى از قدرت 
سازگارى باالى آن ها با شرایط گوناگون محیطى مى باشد. 
بلدرچین داراى مقاومت خوبى نسبت به شرایط نامساعد بلدرچین داراى مقاومت خوبى نسبت به شرایط نامساعد 
محیطى بوده و در محیط هاى مختلف به راحتى سازگار مى
 گردند. این پرندگان سریعاً رشد مى کنند بطوریکه سن بلوغ در 
این پرندگان پائین بوده و در سن 1/5 تا 2  ماهگى به بلوغ 
کامل جنسى مى رسند که در این هنگام وزن پرنده نر به 150 
- 120 گرم و ماده به 180 - 150 گرم مى رسد. وزن پرنده 
بسته به نوع، نژاد و نوع سیستم پرورش مى تواند متفاوت از 
اعداد ارائه شده باشد. این پرنده پس از رسیدن به سن بلوغ به اعداد ارائه شده باشد. این پرنده پس از رسیدن به سن بلوغ به 
مدت حدود 6- 4 ماه تخمگذارى خواهد کرد که متوسط 
تخمگذارى در این مدت حدود 100 عدد تخم خواهد بود که 
از این تعداد حدود 75- 70 درصد به جوجه تبدیل خواهند شد.  

جوجه هاى بدست آمده از گله مادر پس از گذشت 45 -35 روز 
به وزن کشتار مى رسند و در این هنگام وزن متوسط الشه در 
آن ها مى تواند بسته به نوع و نژاد از 140 گرم الى 220 گرم 

متغیر باشد. 
در یک جمع بندى ساده مى توان نتیجه گرفت که مجموع در یک جمع بندى ساده مى توان نتیجه گرفت که مجموع 
عواملى نظیر: سن بلوغ پائین، سن کشتار مناسب، کیفیت 
مطلوب گوشت، هزینه هاى ثابت و جارى مناسب در مقایسه با 
دیگر شاخه هاى دامپرورى و همچنین مقاومت باالى پرنده به 
شرایط نامساعد محیطى، پرورش بلدرچین را تبدیل به صنعتى 
سودآور نموده که امروزه مورد توجه بسیارى از پرورش 

دهندگان در سراسر جهان قرار دارد. 
میزان تخمگذارى در بلدرچین ها باال و در حدود 250 عدد در  عدد در 
هر سال مى باشد. بلدرچین هاى ماده در سن 60 -50 روزگى 
به اوج تولید تخم مى رسند. متداولترین نژاد در پرورش صنعتى 
این پرنده نژاد کوترنیکس ژاپنى (COTURNIX) مى باشد که 
در سال حدود 200 تخم گذاشته و در سن 40 روزگى نیز به 

وزن کشتار 250 گرم مى رسند. 
از لحاظ ظاهرى بلدرچین ماده درشت جثه تر از بلدرچین نر از لحاظ ظاهرى بلدرچین ماده درشت جثه تر از بلدرچین نر 
بوده و پرهاى سینه اش نیز خالدار مى باشند در حالیکه بلدرچین 

نر داراى پرهاى سینه اى به رنگ قهوه اى مى باشد. 
سیستم هاى رایج پرورشى 

پرورش بلدرچین عموماٌ بصورت بسته و بدون چراگاه بوده و در پرورش بلدرچین عموماٌ بصورت بسته و بدون چراگاه بوده و در 
این حالت پرورش مادرها در پن هاى مخصوص و پرندگان 
گوشتى ها در قفس انجام مى گیرد و به طور کلى مناسبترین و 
سودآورترین حالت جهت پرورش این پرنده احداث مزرعه اى 

کامل و داراى قسمت هاى زیر مى باشد: 
1- قسمت پرورش گله مادر 

2- جوجه کشى 
3- پرورش گله گوشتى - پرورش گله گوشتى 

اصول و روش هاي پرورش بلدرچین  
متناسب با نیازهاى رشد کشاورزى، دامپرورى و جامعه 

(قسمت اول) 
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پرورش بلدرچین گوشتى 
پرورش بلدرچین برروى بستر و یا در قفس ممکن است انجام 
شود. قفس هاى مورد استفاده تا هشت طبقه ساخته مى شوند. 
بلندى هر طبقه حدود بیست سانتیمتر و مساحت آن حدود 0/5 

تا 1 مترمربع است. 
هر جوجه بلدرچین به حدود 150 سانتیمتر مربع جا نیاز دارد.  سانتیمتر مربع جا نیاز دارد. 
بنابراین در چنین قفس هایى سى تا چهل جوجه بلدرچین جا 
مى گیرند. در یک طرف این قفس ها آبخورى و در طرف دیگر 

دانخورى ها قرار داده مى شوند. 
پرورش بلدرچین در قفس بهتر از بستر است، زیرا در یک پرورش بلدرچین در قفس بهتر از بستر است، زیرا در یک 
فضاى کم مى توان تعداد بیشترى جوجه بلدرچین نگهدارى 
کرد. اما در صورت استفاده از قفس باید دقت کرد. چون تعداد 
زیادى بلدرچین در یک جاى کوچک قرار دارند، باید به طور 
مرتب، هواى تازه در محیط وارد شود. این کار براى کم کردن 
حرارت اضافى، رطوبت و گازهاى زیان آور است. دماى سالن 
پرورش جوجه بلدرچین در روز اول باید 35 درجه سانتیگراد 
باشد. سپس هر چهار روز یک بار، سه درجه سانتیگراد دما کم باشد. سپس هر چهار روز یک بار، سه درجه سانتیگراد دما کم 
مى شود تا به بیست و یک تا بیست و دو درجه سانتیگراد برسد. 
نور در سالن پرورش در دو هفته اول باید به صورت تمام وقت 
یعنى 24 ساعته باشد. پس از آن مدت 12 ساعت در روز سالن 

روشن خواهد بود. 
بهتر است جوجه بلدرچین هاى نر و ماده به صورت جدا از هم 
نگهدارى شوند. وقتى بلدرچین ها به سن دو تا سه هفتگى مى
 رسند، مى توان نر و ماده را از هم تشخیص داد. در این سن 
پرهاى سینه نرها به رنگ قرمز مایل به قهوه اى است. ماده ها 
نیز داراى پرهاى سینه اى به رنگ خاکسترى با خال هاى سیاه 

هستند. 

نکاتى در مورد پرورش بلدرچین 
وجود ویژگى هایی همچون رشد سریع، بلوغ زودرس، تولید وجود ویژگى هایی همچون رشد سریع، بلوغ زودرس، تولید 
تخم باال، کوتاهى فاصله میان نسل ها، باالبودن تراکم 
پرورشى در واحد سطح، ارزان بودن جیره، حساسیت کم نسبت 
به بعضى از بیمارى ها، قیمت باالى تولیدات که شامل گوشت 
و تخم مى باشد سبب شده است تا بلدرچین به عنوان یک 
پرنده مطلوب نزد کشاورزان و پرورش دهندگان تلقى شده و 
عالقمندان زیادى به پرورش صنعتى این پرنده روى بیاورند. 
مهمترین نکاتى که سبب صنعتى شدن پرورش این پرنده شده مهمترین نکاتى که سبب صنعتى شدن پرورش این پرنده شده 

است به شرح زیر مى باشد: 
1 - میزان رشد سریع: میزان رشد این پرنده در حدود 3/5 برابر 

سریعتر از دیگر طیور اهلى مى باشد. 
2 - بلوغ جنسى سریع: در حدود سن 50 - 40 روزگى 

بلدرچین هاى ماده در پیک تولید هستند. 
3 - تولید تخم باال: در صورت پرورش صحیح، این پرندگان  - تولید تخم باال: در صورت پرورش صحیح، این پرندگان 
در سال اول تولید توانایى تولید 260 تخم را دارا مى باشند. 
4 - کوتاه بودن فاصله میان نسل ها: توان بلدرچین در تولید 
4 - 3 نسل در سال اول تولید این امکان را براى محققین 
فراهم آورده است تا از آن به عنوان پرنده اى آزمایشگاهى 

استفاده نمایند. 
5 - دوره انکوباسیون کوتاه: جوجه کشى تخم این پرنده 18 -  - 

17 روز طول مى کشد. 
6 - تراکم باالى پرورش: با توجه به اینکه جثه این پرنده 
کوچک و نیز به سطح آبخورى و دانخورى کمترى احتیاج دارد 
در مقایسه با دیگر پرندگان تعداد پرنده بیشترى در واحد سطح 

مى توان پرورش داد. 
7 - واکسیناسیون کمتر: با توجه به اینکه گونه هاى بلدرچین  - واکسیناسیون کمتر: با توجه به اینکه گونه هاى بلدرچین 
در برابر برخى از بیمارى هاى رایج طیور حساسیت کمترى 

دارند در نتیجه به واکسیناسیون کمترى احتیاج دارند. 
8 - برگشت سریع سرمایه: با توجه به اینکه سن بلوغ بلدرچین 
50 - 40 روزگى مى باشد در نتیجه مى توان گوشت و تخم این 

پرنده را سریع به بازار عرضه نمود. 
9 - ارزش غذایى باالى گوشت و تخم بلدرچین: در کشور ما  - ارزش غذایى باالى گوشت و تخم بلدرچین: در کشور ما 
بعد از انقالب براى اولین بار پرورش بلدرچین در استان یزد 
آغاز گردید که به صورت مجتمع شامل واحد مادر، گوشتى، 

بسته بندى و جوجه کشى اداره مى گردد. 
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بلدرچین داراى گوشتى با پروتئین باال و درصد چربى کمترى مى باشد که براى کودکان و بیماران بسیار سودمند و مفید مى باشد. 
تخم بلدرچین بیضى شکل مى باشد که وزن آن بین 8 تا 15 گرم و رنگ آن معموال سفید با خال هاى سیاه یا قهوه اى تا آبى و 
زرد نخودى مایل به سبز مى باشد. الگوى تخم و رنگ تخم بلدرچین منحصر به فرد است و منبع خوبى از ویتامین ها (به جز 
ویتامین C) مى باشد. کیفیت تخم بلدرچین باال و میزان کلسترول آن از تخم مرغ کمتر است. تعیین جنسیت جوجه بلدرچین از 
سن 1 روزگى صورت مى گیرد که این کار نیازمند افراد آموزش دیده و ماهر مى باشد. اما از سن 3 هفتگى مى توان نرها و ماده
 ها را به وسیله رنگ پرهاى ناحیه سینه از یکدیگر تشخیص داد. پرهاى سینه اى نرها در این سن به رنگ قرمز مایل به قهوه اى 

و ماده ها به رنگ خرمائى سوخته (خاکسترى با نقاط سیاه رنگ) روى آن ها مى باشد. و ماده ها به رنگ خرمائى سوخته (خاکسترى با نقاط سیاه رنگ) روى آن ها مى باشد. 
وزن جوجه هاى تازه هچ شده در حدود 10 - 5 گرم مى باشد که درسن 50 - 40 روزگى به بلوغ مى رسند. وزن بلدرچین هاى نر 
بالغ 150 - 90 گرم و ماده ها 180 - 110 گرم مى باشد. همچنین تعداد کروموزوم هاى بلدرچین 78 مى باشد که شش جفت آن
 ها کروموزوم هاى بزرگ، شش جفت متوسط و 27 جفت میکروکروموزوم مى باشند که کروموزوم هاى جنسى از نوع بزرگ مى

 باشند. 

نویسنده: میالد رضایى سینکى 
کارشناسى ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام گروه مهندسى علوم دامى  

دانشگاه تهران 
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در این مصاحبه با آقاى سهیل خانچى مؤسس شرکت یاشیل 
اینجى آذربایجان گفت وگو کردیم. آقاى خانچى دانشجوى 
دکترى رشته کشاورزى هستند و در گلخانه خود به کشت انواع 
مختلف میوه هاى مناطق گرمسیرى و نیمه گرمسیرى مى
 پردازند. ایشان عمده هدف خود را بر تولید محصوالت سالم و 
باکیفیت باال قرار داده اند. از نکات جالب توجه این است که اکثر 

مشتریان این گلخانه کودکان و نوجوانان هستند. 
1- جناب آقاى مهندس پیش از هر چیز مشتاقیم از - جناب آقاى مهندس پیش از هر چیز مشتاقیم از 
زبان خودتان درباره زندگى و تحصیالتتان براى ما 

بگویید؟ 
من سهیل خانچى، 39 ساله، ساکن ارومیه و دانشجوى دکترى 
کشاورزى دانشگاه آزاد واحد سنندج هستم. این جانب در سال 
1390 شرکت خود را ثبت کردم و به همراه اعضاى خانواده به 

توسعه آن پرداختیم. 
2-فعالیت کارآفرینى را از چه سالى به صورت حرفه-فعالیت کارآفرینى را از چه سالى به صورت حرفه
 اى آغاز نمودید و در چه مدت است شرکت شما به 

سوددهى رسید؟ 
در سال 1390 با مرکز رشد و فناورى ارومیه همکارى داشتیم 
و با 4 نفر از اعضاى خود ازجمله برادران هاشمى به کشت و 
پرورش توت فرنگى پرداختیم و در همان سال اول محصوالت 
خود را برداشت کردیم که در نوع خود قابل مالحظه است. 
ازجمله مواردى که این گلخانه را از سایر گلخانه ها متمایز مىازجمله مواردى که این گلخانه را از سایر گلخانه ها متمایز مى
 کند این است که هر مشترى که وارد گلخانه مى شود مى تواند 
به برداشت محصول و گشت وگذار در محیط گلخانه بپردازد. 
این روش جذب مشترى نوعى آگروتوریسم (گردشگرى 
کشاورزى) است و سبب شده است که با استفاده از ویژگى 
گردشگرى نام این شرکت را در بین گلخانه داران مطرح سازد. 

3- حمایت نهادهاى دولتى از شما چگونه است؟ 
از حمایت هاى دولت براى تأسیس این گلخانه مى توان به 
دادن زمینى به مساحت 5000 مترمربع اشاره کرد. در مرکز 
رشد و فناورى استان آذربایجان تحقیقات بسیارى درزمینه 
کشت موز و آناناس انجام شد که هم اکنون شاهد پیشرفت آن 

در گلخانه یاشیل اینجى آذربایجان هستیم. 

 * * * * * *
ص  س ︻﹑وه ︋︣ ا﹠﹊﹥ از ﹝﹫﹢ه ︀﹨ی ︠︀ آ﹡︀︀﹡
️ از ︑︀ج آن ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︨ا

︣م ﹎﹫︀﹨﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د. 
 * * *

4- چه تحقیقات اولیه اى براى بررسى ایده خود 
انجام داده اید؟ 

اولین بار آناناس را در گلخانه ایران کشت کردیم زیرا آناناس اولین بار آناناس را در گلخانه ایران کشت کردیم زیرا آناناس 
در حالت عادى عقیم است بنابراین مطالعاتى در این زمینه با 
یکى از اساتید دانشگاه قم خانم دکتر فراهانى انجام دادیم. 
ایشان راهکارهاى خوبى به ما ارائه دادند ازجمله این راهکارها 
تکثیر آناناس از طریق کشت بافت بود. البته هنوز هم در حال 
انجام تحقیقات در این زمینه هستیم تا به محصولى باکیفیت 
براى ارائه به بازار دست یابیم. آناناس عالوه بر اینکه از میوه
 هاى خاص است از تاج آن نیز مى توان به عنوان چرم گیاهى  هاى خاص است از تاج آن نیز مى توان به عنوان چرم گیاهى 
استفاده کرد بنابراین این میوه براى کشور ارزآورى بسیار خوبى 

خواهد داشت.  
کشت موز در استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط آب 
و هوایى آن رواج دارد اما کشت موز در ارومیه توجیه اقتصادى 
دارد زیرا حداقل دماى مورد تحمل آن 15 درجه سانتى گراد 
است و مصرف آب به صرفه است؛ بنابراین مى توان عالوه 
برکشت گوجه و خیار به کشت موز نیز پرداخت که 15 تا 20 
هزار تومان گران تر از سایر محصوالت است و براى گلخانه دار 

داراى توجیه اقتصادى است. 

یاشیل اینجى ، قطب اگروتوریسم منطقـه 
﹝︀︭︊﹥ ︋︀ ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن 
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5- چه مجوزهایى براى شروع کار نیاز داشتید؟ 
براى تأسیس گلخانه نیاز به 13 تا 14 استعالم داریم که 
متأسفانه براى دریافت آن باید تالش بسیارى کرد. امید است 
که فرآیند دریافت مجوز تسهیل یابد تا افراد راحت تر بتوانند 

کارآفرینى کرده و به تأسیس گلخانه بپردازند. 
شرکت یاشیل اینجى آذربایجان عالوه بر مجوز کشت داراى شرکت یاشیل اینجى آذربایجان عالوه بر مجوز کشت داراى 
مجوز آموزش است و هرساله 20 نفر کارآموز مى پذیرد. جذب 
کارآموز هم براى گلخانه دار و هم براى کارآموزان داراى 
مزایاى بسیارى است و از این طریق کارآموزان به کسب 

تجارب ارزشمند مى پردازند. 

 * * *
︫︣﹋️ ︀︫﹫﹏ ا﹠︖﹩ آذر︀︋︖︀ن ︻﹑وه ︋︣ ︫︣﹋️ ︀︫﹫﹏ ا﹠︖﹩ آذر︀︋︖︀ن ︻﹑وه ︋︣ 
️ و  ش ︨ا ️ دارای ﹝︖﹢ز آ﹝﹢ز ﹝︖﹢ز ︪﹋

︨︀﹜﹥ ٢٠ ﹡﹀︣ ﹋︀رآ﹝﹢ز ﹝﹩ ︢︎︣د.  ﹨︣
 * * *

6- زمانى که کار خود را آغاز کردید چقدر سرمایه 
داشتید؟ 

این جانب کار خود را با سرمایه 120 هزارتومانى شروع کردم و  هزارتومانى شروع کردم و 
پس ازآن وام هاى چهار میلیون و 800 هزارتومانى و دو وام سه 
میلیون و 800 هزارتومانى دریافت کردم که به طورکلى دوازده 
میلیون تومان شد که از این طریق در سال 1390 گلخانه خود 
را تأسیس کردم. البته باید توجه داشت که پس از دریافت هر 
وام معاون مرکز رشد از طریق تحقیقات پیشرفت افراد را تائید 

کرده و پس از آن به ارائه تسهیالت مى پردازند. 

7. یاشیل اینجى آذربایجان به چه معناست؟ 
یاشیل  اینجى آذربایجان به معنى نگین سبز آذربایجان است. 
این شرکت میزبان قدوم تمامى افرادى است که به طبیعت
 گردى در گلخانه و برداشت محصول عالقه مند هستند. 

8. در حال حاضر چه محصوالت زیر کشت دارید؟ 
در شرکت یاشیل اینجى آذربایجان عالوه بر کشت توت فرنگى در شرکت یاشیل اینجى آذربایجان عالوه بر کشت توت فرنگى 
انواع مختلف میوه هاى مناطق گرمسیرى و نیمه گرمسیرى 
مانند آناناس و موز، گیاهان دارویى و همچنین میوه فیسالیس 
نیز کشت مى شود. این شرکت عمده هدف خود را بر تولید 
محصوالت سالم و ارگانیک و باکیفیت باال قرار داده است که 
این مهم از طریق تغذیه صحیح و پیشگیرى از گسترش 
بیمارى ها و بهبود شرایط کشت و پرورش انجام شده است. 
فیسالیس گیاه بومى مناطق معتدل و گرمسیرى است این گیاه فیسالیس گیاه بومى مناطق معتدل و گرمسیرى است این گیاه 
علفى با میوه هاى نارنجى رنگ و اندازه و فرم شبیه گوجه
 فرنگى داراى خواص دارویى است. این میوه منبع غنى و 
طبیعى آنتى اکسیدان ها و داراى ویتامین هاى F،C،E و A است. 
فیسالیس غنى از مواد معدنى مانند آهن، پتاسیم، فسفر و 
منیزیم است. عالوه بر میوه از برگ و ساقه فیسالیس نیز به
 صورت دم نوش استفاده مى شود. میوه فیسالیس مقاوم به کم
 آبى است و تا زمان یخبندان میوه مى دهد. هم اکنون این میوه  آبى است و تا زمان یخبندان میوه مى دهد. هم اکنون این میوه 
به صورت خشک شده در فروشگاه هاى تهران باقیمت هاى 

بسیار باالیى به فروش مى رسد. 
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9. توصیه شما به جوانان فارغ التحصیل کشاورزى چیست؟ 
توصیه من به دانشجویان عالقه مند به این زمینه این است که ابتدا در گلخانه هاى آموزشى یا در 
گلخانه افرادى که مى شناسند کار کنند و پس از کسب تجربه به تأسیس گلخانه بپردازند زیرا 
آزمون  و خطا در این گلخانه ها سبب مى شود تا سرمایه افراد حفظ شده و با خیال آسوده به کشت 

پرداخته و به سوددهى برسند. 

مصاحبه و نگارش: مهسا على آقا 
دانشجوى دکترى آموزش کشاورزى پایدار و محیط زیست 

دانشگاه تهران 
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زمانى که غول هاى کسب و کار در عصر کنونى شناخته شدند 
و شروع به شکار مشتریان در بازار به صورت گروهى کردند، 
هیچکس تصور نمى کرد که روزى کسب و کارهاى متوسط، 
کوچک و خرد هم بتوانند در این عرصه موفقیتى کسب کنند 
و سرنوشت محتوم آن ها تنها به یک عبارت ختم خواهد شد؛  

ـت!   ـــ ــس ـــ ـــ ـک ـش
اما به تدریج و با ورود صاحب نظران خالق، نوآوران و اما به تدریج و با ورود صاحب نظران خالق، نوآوران و 
کارآفرینان جسور این جریان یک طرفه مختل شد و مدل هاى 
کسب و کار نوآورانه توانستند کسب و کارهاى با مقیاس 
کوچک تر را نیز وارد عرصه رقابت و حتى حذف غول هاى بازار 
کنند. در این بین مدل هاى کسب و کار به عنوان چارچوب 
استوار یک کسب و کار نقش تعیین کننده اى دارند که انواع 
مختلف آن براى بازارهاى مختلف طراحى و اجرا شده اند و بعد 
از نتیجه گیرى موفق توسط سایرین هم مورد استفاده قرار از نتیجه گیرى موفق توسط سایرین هم مورد استفاده قرار 
گرفته است. به نظر مى رسد که مهمترین بُعد هر مدل کسب 
و کار مشتریان و نحوه جذب و تبدیل آن ها به مشتریان وفادار 
مى باشد. از این رو بسیارى از مدل ها نیز صرفاً تمرکز روى 
جذب و ابقاى مشترى را مبناى طراحى مدل و کسب و کار 
قرار داده اند. فضاى فعلى بازار به دلیل محدودیت منابع و 
رقابت شدید صاحبان کسب و کار بى شباهت به یک برکه با 
تعداد ماهى محدود و ماهیگیران بى شمار نیست! مدل کسب و تعداد ماهى محدود و ماهیگیران بى شمار نیست! مدل کسب و 
کار طعمه و شکار یکى از مدل هایى است که با آگاهى از این 
فضاى رقابتى و دچار محدودیت توسط بسیارى از صاحبان 
کسب و کار اجرا مى شود و آن ها را مانند یک شکارچى قهار 
در بازار به موفقیت مى رساند. آغاز پیدایش مدل طعمه و شکار 
داستان جذابى دارد و خواندن آن براى هر شکارچى (صاحب 
کسب و کار!) ضرورى است که در ادامه مى توانید آن را مطالعه 

کنید. کنید. 
 * * *

﹁︀︱ی ﹁︺﹙﹩ ︋︀زار ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︡ود️ ﹝﹠︀︋︹ و ر﹇︀︋️ 
 ︀︋ ﹤﹋︣︋ ﹉ ﹤︋ ️﹨︀︫︊ ︉ و ﹋︀ر ︋﹩  ︀ن ︧﹋ ︊︮︀ ︫︡︡
 !️ ︑︺︡اد ﹝︀﹨﹩ ﹝︡ود و ﹝︀﹨﹫﹍﹫︣ان ︋﹩ ︫﹞︀ر ﹡︧﹫

  * * *

"طعمه و شکار به الگویى از مدل کسب و کار اشاره دارد که 
مشخصه آن پیشنهاد اولیه جذاب، ارزان یا رایگان است و 
مشترى را تشویق مى کند تا در آینده خریدهاى محصوالت و 
خدمات مرتبط را ادامه دهد. این الگو همچنین بصورت مدل 
کاالى فروخته شده با ضرر یا مدل ریش تراش و تیغ نیز 
شناخته مى شود. کاالى فروخته شده با ضرر به پیشنهاد اولیه 
همراه با یارانه اشاره دارد که حتى ممکن است با ضرر فروخته 
شود. با این نیت که از خریدهاى بعدى سود کسب نماید. ریششود. با این نیت که از خریدهاى بعدى سود کسب نماید. ریش
 تراش و تیغ به مدل کسب و کارى اشاره دارد که توسط یک 
بازرگان آمریکایى به نام کینگ سى ژیلت مخترع تیغ هاى 
ریش تراش یک بار مصرف عمومیت یافت. ما از عبارت الگوى 
طعمه و شکار استفاده مى کنیم تا ایده کلى تطمیع مشتریان با 
یک پیشنهاد اولیه و سپس کسب درآمد از خریدهاى بعدى را 
شرح دهیم. صنعت مخابرات همراه ارائه تصویرى خوب از یک 
الگوى طعمه و شکار با پیشنهادى رایگان را میسر مى سازد. الگوى طعمه و شکار با پیشنهادى رایگان را میسر مى سازد. 
امروزه پیشنهاد گوشى به همراه بسته اشتراك خدمات براى 
اپراتورهاى شبکه تلفن همراه بصورت یک عرف استاندارد 
درآمده است. در ابتدا اپراتورهاى تلفن همراه با اعطاى رایگان 
گوشى هاى تلفن همراه متحمل ضرر مى شوند، اما آن ها به 
سادگى با دریافت ماهیانه کارمزد خدمات بعدى این ضرر را 
پوشش مى دهند. اپراتورها با پیشنهادى رایگان لذت آنى را 
تدارك مى بینند که بعداً منجر به ایجاد درآمدى متناوب       تدارك مى بینند که بعداً منجر به ایجاد درآمدى متناوب       

مى شود. 

شکارچى در بازار!  
(برگرفته از مدل کسب و کار طعمه و شکار) 



سال سوم، شماره اول و دوم، بھار و تابستان  ۱۴۰۱

ــمی تخـــصصی  ــه عـل فصلـــناـم
ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی 

۲۴

شکل الگوى طعمه و شکار که به عنوان مدل ریش تراش و تیغ شناخته شده است از روشى گرفته شده است که ریش تراش هاى 
یک بار مصرف براى نخستین بار به فروش رسیدند. کینگ سى ژیلت کسى که نخستین بار به سیستم یک بار مصرف ریش
 تراش و تیغ جنبه تجارى داد در سال 1904 تصمیم گرفت که دسته ریش تراش را با تخفیف زیاد به فروش رساند یا حتى آن را 
بصورت رایگان با سایر محصوالت به مشتریان اعطا نماید تا براى تیغ هاى یک بار مصرف خود تقاضا ایجاد کند. امروزه ژیلت 
همچنان برند برجسته اى در محصوالت اصالح ریش مى باشد. کلید این مدل ارتباط تنگاتنگ بین محصول اولیه ارزان یا رایگان 
با مورد بعدى که معموالً یک بار مصرف است مى باشد که شرکت از آن سود باالیى را کسب مى کند. کنترل وابسته سازى براى 
موفقیت این الگو حیاتى است. ژیلت با مسدود نمودن حقوق ثبت اختراع اطمینان حاصل نمود که رقبا نمى توانند تیغ هاى ارزانموفقیت این الگو حیاتى است. ژیلت با مسدود نمودن حقوق ثبت اختراع اطمینان حاصل نمود که رقبا نمى توانند تیغ هاى ارزان
 ترى را براى دسته هاى ریش تراش ژیلت عرضه نمایند. در حقیقت امروزه ریش تراش ها با بیش از هزار حق اختراع جزء محصوالت 
مصرفى هستند که بیشترین حقوق انحصارى را به خود اختصاص داده اند. این حقوق ثبت اختراع همه چیز از نوارهاى روان کننده 
روى تیغ ها گرفته تا سیستم هاى بارگذارى کارتریج را در بر مى گیرد. این الگو در جهان کسب و کار مشهور است و در بسیارى 
از بخش ها شامل چاپگرهاى جوهرافشان به کار گرفته شده اند. تولیدکنندگانى مثل اچ پى، اپسون و کَنون معموالً چاپگرهاى خود 

را با قیمتى بسیار ناچیز مى فروشند اما آن ها با فروش متعاقب کارتریج هاى جوهر، حاشیه امنى را براى خود ایجاد مى نمایند."

نویسنده: محسن ملک لى 
دانشجوى دکترى ترویج کشاورزى پایدار و منابع طبیعى 

دانشگاه تهران 

برگرفته از  کتاب خلق مدل کسب و کار-الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور-انتشارات آریاناقلم 



ــمی تخـــصصی  ــه عـل فصلـــناـم
ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی 

۲۵ سال سوم، شماره اول و دوم، بھار و تابستان  ۱۴۰۱

جدول ترویج (کلید) 
چالش اطالعات عمومى 
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