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  ی همه اهال  ی است که در زندگ  ی عی صنا نی از مهم تر ی کی یصنعت کشاورز 
هان و اقتصاد ج ی بر زندگ  یصنعت کشاورز  ریتاث درک .دارد ری تاث نی کره زم
 نیکه در ا میقصد دار لیدل نیهم  به .برخوردار است یی باال تیاز اهم

 .میآشنا ساز یمقاله شما را با صنعت کشاورز 

 .دیادامه با ما همراه باش در

 

 یصنعت کشاورز  تیاهم لی دال یبررس 1#

نفر در جهان   اردیلیم کیاز  شیب .صنعت جهان است نی بزرگتر یکشاورز 
 دیدالر غذا تول  ونیلیتر  1.3از  شیب ساالنه صنعت اشتغال دارند و نیدر ا
قابل   یها نیدرصد از سرزم  50حدود  ی زراع یها نیو زم  مراتع  .کنند ی م

از گونه ها را  یار یبس یو غذا ستگاه یز را اشغال کرده و نیسکونت زم
 .کنند ی م  نی تأم

و هم   ی اقتصاد را به صورت محل یاز بخش ها یار یبس یکشاورز  صنعت
کشاورزان، امالک و  از دهد؛  ی قرار م ریتحت تأث ی الملل نیب نیچن

  نیکه در ا  نیا درک .مستغالت گرفته تا سوپرمارکت ها و رستوران ها
گذارد، مهم  یم  ریغذا تأث ع ی و توز دیگذرد و چگونه بر تول ی صنعت چه م

 .است

 یرا برا نهیزم ادیاحتمال ز  به شود،  ی مشاهده م  که یکشاورز  یروندها  نیا
مانند   ی موضوعات .کند ی دور به جلو و فراتر از آن فراهم م یسال ها
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  دیجد یی آب و توانا ی استفاده از منابع جهان د،یجد  یها ونیناسیواکس
 .بر محصوالت هم چنان در جهان نقش دارد شترینظارت ب یبرا یفناور 

 

 

 یصنعت کشاورز  فی تعر  2#

و  اهانیکشت گ شامل مشاغل است و نی تر  ی میاز قد  ی کی یکشاورز 
انسان مانند غذا، سرپناه، لباس و  یازها ین نیتأم یبرا  وانات یپرورش ح

انسان ها مجبور به شکار و جمع  ،یاز توسعه کشاورز  قبل .شود ی دارو م 
 ی کردن دام و چگونگ ی که مردم نحوه اهل  ی هنگام .والت بودندمحص  یآور 

لطف   به .کنند جاد یکاشت محصوالت را آموختند، توانستند جوامع ساکن ا
  نیا توانستند مازاد محصوالت را تجربه کنند و ی م  ی مردم حت  ،یکشاورز 

را بر  یمرتبط با کشاورز  ریداد مشاغل غ  ی از افراد اجازه م ی مازاد به برخ
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جوامع شد  ریو تجارت با سا  تیجمع شی امر باعث افزا نیا .رندیده بگعه
 .دیکه منجر به ظهور شهرها گرد 

  ی اصل یبازار در بخش ها یو داده ها قیشامل آمار، حقا یکشاورز  صنعت
 شیتوجه به افزا با .است یپرور  یو آبز  الت یش ،یجنگل دار  ،یکشاورز 
  یصنعت کشاورز  تی محدود، اهم ی لیفس یجهان و منابع انرژ  تیجمع
هم   ریپذ دیتجد   هیاز مواد اول یانرژ  دیمطمئن و تول  یی غذا نی تأم یبرا

 .افتیخواهد  شیچنان افزا
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 ی صنعت کشاورز  تیمهم اهم لیهفت دل 3#

از   یر یتصو تنها د،یکن ی فکر م یکه به کشاورز  ی است هنگام  ممکن
دام به ذهن شما برسد و  ایکشاورزان، مزرعه ها، مراقبت از محصوالت 

 نیخواهم کشاورز شوم؛ بنابرا  ی نم  من که دیبرس  جهینت نیبه ا دیشا
را  لیهفت دل نی ا و دیاما دوباره فکر کن ست؛یمن مناسب ن یبرا یکشاورز 
  یبرا یمعتقدند که کشاورز  یکه چرا متخصصان صنعت کشاورز  دیبخوان

 ی همه تنها به کشاورز بودن خالصه نم نیا  است و ی عال اریر کردن بسکا
 .شود

 :میپرداز  ی م  یصنعت کشاورز  تیاهم لیادامه با هم به دال در

 یمشاغل صنعت کشاورز  1-3#

وجود دارد   نهیزم  نی در ا یادیز ی شغل یاست که فرصت ها نیخوب ا خبر
 ی ع یوس فیط یدارا بلکه .ستندیمزرعه ن ی سنت  یآن ها شامل کارها همه و

  یی بخش مواد غذا ،یفناور  ،یاهیاز جمله در علوم گ ،ی شغل  یاز فرصت ها
 .است رهیو غ

آن جا   از .دارند ازین شرفتهیبه مدارج پ یاز مشاغل صنعت کشاورز  یار یبس
که   نی در مورد ا  یر یگ میتصم  است، یگسترده ا نهیزم  نیچن یکه کشاورز 

 نی بهتر سپس .مهم است اریبس دیز کندر کدام حوزه تمرک  دی خواه ی م
 به .دیحوزه مورد عالقه خود انتخاب کن لیتکم یرا برا  ی لیدرجه تحص

بخواهد با دام کار کند، ممکن است در رشته علوم  ی عنوان مثال، اگر شخص
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  یبه حفاظت عالقه داشت، دوره ها ی شخص اگر .کند لیتحص  وانات یح
 .او کامال مناسب باشد یبرا  ی ع یحفظ منابع طب

مدرک   نیبنابرا وجود دارد؛ زین یمولفه تجار  کی  یبخش کشاورز  در
  ی دنیبزرگ غذا و نوش بخش .خواهد بود دیصنعت مف ن یدر ا ی سنت  یتجار 

  ،یکه در کشاورز  ی معن نیا به .قرار دارد یدر ستون فقرات بخش کشاورز 
  فیعالوه، ط به .مزرعه و فروشگاه، شغل وجود دارد  نیب زیهمه چ یبرا
  یی کنند، مانند علوم غذا ی م  ی بانیپشت یاز بخش کشاورز  ع یاز صنا ی ع یوس

 .ی و محققان محصوالت زراع

 

  در وجود دارد که یمحصوالت کشاورز  دیصنعت بزرگ تول کی نیچن هم
ص آالت به کشاورزان تخص نیفروش نهاده ها از جمله بذر، کود و ماش

خالق و  یها ابیو توسعه، بازار قیتحق میها به ت  نیا همه .دارد
  یی که چه مهارت ها نیاز ا فارغ .دارند ازین رهیو غ تال یجیکارشناسان د

 .در انتظار شماست یدر صنعت کشاورز  ی شغل د،یدار

  ی اتیصنعت ح کیکمک به  یبه معنا یشغل در صنعت کشاورز  انتخاب
 .کمتر هستند ایساله  35٪ کشاورزان 6  فقط ملت و جهان است و یبرا
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کارگران جوان را   دیموفق شوند، با ندهیکه مزارع بتوانند در آ نیا یبرا
 .جذب کنند

 ی در صنعت کشاورز  شرفتهیپ یبه فناور  ازین  2-3#

تحوالت   نیباشد که از آخر ی که در صنعت  دیهست ی به دنبال شغل اگر
 یآل برا دهیهمان شغل ا یکشاورز  پس ستفاده کند،ا ی و علم  ی مهندس

و  یبه منظور همگام ساز  یبخش مهم در صنعت کشاورز  کی .شماست
  نیکه در زم یبه افراد  تینها در وجود دارد که ی دانش و مهندس شرفتیپ

 هنوز .تقاضا همراه شوند شی کند تا بتوانند با افزا ی هستند کمک م 
کشف  یبرا زیانگ  جانیاز امکانات ه یار یحل و بس یبرا  ی م یمشکالت عظ

 .آن ها وجود دارد

  جیو مه دیجد  یی ماجراجو کیبدان معناست که هر روز  یدر کشاورز  کار
  یماهایطرفدار هواپ اگر .است کسانیندرت هر دو روز  به خواهد بود و
  به د،یهست GPS و AI شرفتهیپ ی ها ستمیربات ها، س ن،ی بدون سرنش 

در دسترس بودن هرچه   با .دیخوش آمد یصنعت کشاورز  دیجد یایدن
مهارت   یبرا  تقاضا  د،یباش دهیآموزش د نهیزم نیاگر در ا ،ی فناور  شتریب

 .شود یم  شتریشما ب یها
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 اشتغال به کار ن ی تضم 3-3#

 لیشروع الزاما به تحص یاست که برا ینادر  یاز بخش ها ی کی یکشاورز 
را الزم داشته  ی طیشرا نیچن اگر .دیندار یاز ین یکشاورز  الت یو تحص

فارغ  رایز کرد؛ دیخواه دایشود که شغل پ ی م نی تضم با  یتقر د،یباش
از   یار یآن جا که بس از .مورد تقاضا هستند اریبس یکشاورز  النیالتحص

از   ی کیمطمئنا   شما وجود دارد، یمشاغل مختلف و جالب در کشاورز 
  یمهارت ها و استعدادها با کرد که دیخواه دایموردعالقه خود را پ یکارها

 .منحصر به فرد شما مطابقت دارد
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 درآمد خوب  4-3#

  یبهتر  تیو رضا یماندگار  نرخ به طور متوسط  یصنعت کشاورز  درآمد
 یها تیهمه افراد در فعال با  یو دستمزدها، تقر ایدر نظر گرفتن مزا  با .دارد

 ریمشابه در سا  یها تیبا موقع سهی مقا در ،یمرتبط با صنعت کشاورز 
بدان معناست که شما به  نیا .رندیگ ی باالتر قرار م  یبخش ها در رده ها

حقوق   یگر یاز هر بخش د شتریب و دیشو ی استخدام م ادیاحتمال ز
 .کرد  دیخواه افتیدر

 

 ی جوامع به صنعت کشاورز  یشگیهم  ازین  5-3#

غذا و  به بدان معناست که نیاست و ا یدر حال رشد تصاعد تیجمع
  نیمشکالت جوامع امروز ا  نی از بزرگتر ی کی .است ازین یشتر یب ی دنینوش

 بخش .کرد میخواه  نیآن ها را تام یچگونه غذا ندهیدر آ میاست که بدان
  اگر است و افتهی مشکل اختصاص   نیبه حل ا یاز صنعت کشاورز  ی میعظ
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 مانند .دیکن نی خود را تضم ندهیآ د یتوان ی م د،یاز آن باش ی بخش  زیشما ن
در مورد  اگر است و  یی ها بیفراز و نش  یدارا زین یهر صنعت، کشاورز 

 قطعا ،دیکن قیتحق دیبه کار در آن ها را دار میکه تصم یی شرکت ها
 .کرد  دیمتفاوت تر و موفق تر عمل خواه

آن،  با است و شیفقط در حال افزا یکشاورز  یدراز مدت، تقاضا برا در
اگر مدت   نیبنابرا  .افتیخواهد  ش ی افزا زیو حقوق ن  ی شغل یفرصت ها

  اریبس یشغل در کشاورز  کیکردن  دایپ د،یدر آن مشغول باش ی طوالن 
 .خواهد بود ریامکان پذ

 

 سفر و اقامت در مناطق خوش آب و هواامکان   6-3#

در خارج از منزل  شهیکه هم ستند یهمه مجبور ن ی صنعت کشاورز  در
  یاز مشاغل، رفتن به مزارع و نقاط خوش آب و هوا یدر تعداد  اما باشند؛

که  نیا ضمن  .كار الزم است نیتازه هنگام انجام ا یكشور و تنفس هوا 
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که   ی درحال پرداخت شده، شیشما از پ یکار  تی مامور یها نهیتمام هز 
از  ی بعض .امکان را فراهم کنند ن یوجود ندارد كه بتواند ا  یادیمشاغل ز
عنوان   به دهد،  ی به شما امکان م ن یهم چن یصنعت کشاورز  گریمشاغل د

 به .دی نما ی زندگ  د،یکن ی که کار م یی شغلتان در جا ازات یاز امت ی بخش 
  ی در مناطق  معموال   د،یکشاورز مراقبت کن کی یعنوان مثال، اگر از دام ها

 نیچن هم شود که ی است، به شما اقامت داده م  ی خوب اریکه منطقه بس
 .حذف کامل رفت و آمد شما است تی مز یدارا

 

 فقر در جهان  انیو پا یرشد اقتصاد 7-3#

چهار نفر  یغذا برا  ی به اندازه کاف ستمیقرن ب یکشاورز در ابتدا کی اگر
  140 د،یتول نی نو یکشاورز به لطف روش ها کی امروزه کرد، ی م  دیتول

  زین ی فیبلکه به لحاظ ک ی نه تنها از نظر کم یکشاورز  .کند  ی م  نینفر را تأم
در  ی مدرن حت دار یپا یکشاورز  .غذا نقش داشته است تیدر بهبود وضع

 .کند ی م  دیرا تول ی مطلوب اریبس تیفیک زینامساعد ن طیشرا
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 تیدرآمد و بهبود امن شیتواند به کاهش فقر، افزا ی م  یکشاورز  صنعت
  کنند و ی م  ی زندگ یی جهان که در مناطق روستا  یاز فقرا 80% یبرا یی غذا

مدرن و مولد از   یکشاورز  .کنند، کمک کند ی کار م یدر کشاورز  عمدتا
 به کند و ی استفاده م داریکه در دسترس آن است هوشمندانه و پا ی نیزم

  ی و چمنزارها کمک م  وانات یمانند جنگل ها، ح ی عیحفاظت از مناطق طب
 کند.

 


