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نامة همکاریِ ایران و آمریکا، در یک سال بعد از امضای مقاوله

کارشناسان کشاورزی دانشکده خصوص عمران و توسعه روستایی، 

کشاورزی یوتا راهی استان فارس و هشت استان دیگر شدند، تا بتوانند 

های فنی خود را در اختیار کشاورزان، زمینداران و کارکنان کمک

در  0331ماه ادارات کشاورزی قرار دهند. کارشناسان، در دوم آبان

ی فنی خود هاشیراز مستقر شدند و در طول شش سال فعالیت، کمک

را در زمینة ترویج و آموزش کشاورزی، تربیت مروج، مکانیزه شدن 

کشاورزی و دفع آفات نباتی ارائه دادند. این پژوهش درصدد است به 

یک سئوال اساسی پاسخ دهد: هیئت عملیات اقتصادی آمریکا چه 

 نقشی در تحول کشاورزی استان فارس داشت؟ 

ها از حضور آمریکاییهای پژوهش حاکی است تا قبل یافته

در فارس، کشاورزی به صورت سنتی بوده است و پس از حضور 

کارشناسان کشاورزی یوتا و ایجاد مزارع نمونه و آموزش عملی 

و تئوری، زمینة مکانیزه شدن کشاورزی و گام نهادن در 

کشاورزی نوین به صورت تدریجی فراهم شد، به طوری که 

و کشاورزان در سه مرحله  تولید در واحد سطح افزایش یافت

کاشت، داشت و برداشت، به تدریج از ابزارهای نوین و 

آالت کشاورزی مثل تراکتور و کمباین استفاده کردند. ماشین

ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات  روش پژوهش توصیفی

ای و مبتنی بر اسناد موجود در دانشگاه یوتا و سازمان کتابخانه

 ی  ایران است.اسناد و کتابخانه مل
 

 .فارس، یوتا، ترویج کشاورزی، مزارع نمونه :هاکلیدواژه

 

One year after the signing of the Iran-US 

Cooperation Agreement on Rural Development, 

agricultural experts from the College of 

Agriculture of Utah went to Fars province and 

eight other provinces to provide technical 

assistance to farmers, landowners and agricultural 

staff. Experts settled in Shiraz on November 2, 

1930, and during their six years of work, provided 

technical assistance in agricultural extension and 

training, propagation training, agricultural 

mechanization and plant pest management. This 

study seeks to answer a fundamental question: 

What role did the US Economic Operations Board 

play in the agricultural transformation of Fars 

province? 

    The findings of the study indicate that prior to 

the Americans’ presence in Fars, agriculture was 

traditional and, after the presence of Utah 

agricultural experts and the establishment of 

sample farms and practical training and theory, the 

mechanization of agriculture and the introduction 

of modern agriculture gradually provided that 

production increased per unit area and farmers in 

the stages of planting and harvesting, gradually 

used new tools and agricultural machinery such as 

tractors and combines. The research method is 

descriptive-analytical and the method of data 

collection is based on the library resources 

available at the University of Utah and the 

National Library and Documentation Organization 

of Iran. 

 
Keywords: Fars, Utah, agricultural extension, 
sample farms. 
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 مقدمه. 1

ای از حیات اقتصادی استان فارس، از بخش عمده

گذشته تاکنون، مبتنی بر کشاورزی بوده است. 

کشاورزان این استان در طول سالیان دراز تجارب 

دست آورده و  مفیدی در خصوص  کشاورزی به

اند. به دلیل سنت انتقال نسل به نسل منتقل کرده

شفاهی معلومات کشاورزی در بین کشاورزان این 

تان، فرهنگ مکتوب دهقانی کمتر شکل گرفت و اس

کشاورزان در عملیات کشاورزی )کاشت، داشت و 

کردند. با این برداشت( از سنن شفاهی استفاده می

وجود، تا قبل از تأسیس سلسلة پهلوی، دو رسالة 

مهم در خصوص کشاورزی در فارس نوشته شد که 

دهد کشاورزی و فنون آن در بعد نظری نشان می

ترین رساله توسط د توجه بوده است. قدیممور

صدرالدین محمد دشتکی شیرازی نوشته شد. او از 

فیلسوفان برجستة مکتب فلسفی شیراز بود و 

اهتمامی ویژه به کشاورزی داشت تا جایی که در 

مکاسب، بهترین آنها یعنی کشاورزی و احیاء 

های موات را برگزید و به احداث قنوات و زمین

تا: )دشتکی، بیگماشت ستاها همت میبازسازی رو

دشتکی که در قبل از  فالحت. متأسفانه از رسالة (091

قویونلوها در فارس ق و در عصر حکومت آق913

؛ حسینی، 051: 0331)بیرجندی، نگاشته شده اثری نیست 

0335 :111) . 

 االرزاقمفاتیحدومین رساله در زمینة کشاورزی 

حمد یوسف نوری، یکی نام دارد. این کتاب تألیف م

های شیراز در عصر ناصری است که از مستوفی

)نوری، ق نگاشته است 0711اثرش را در حدود سال 

0391)           . 

مؤلف به عنوان کسی که تجربیات غنی بخش 

اجرایی و دیوانی زمانه خود را در اختیار داشت و از 

تغییرات و تحوالت روی داده در مناسبات ارضی 

های سنتی و نوین بود و همچنین با شیوهمطلع 

کاشت، داشت و برداشت نیز آشنا بود، تصمیم به 

 تهیه متنی پایه و آموزشی در این خصوص گرفت

را نوشت.  االرزاقمفاتیحو  (13: 0331فر، )یوسفی

رغم تألیف چنین کتابی در عصر حاکمیت علی

قاجارها بر فارس، کشاورزی این استان به روال 

و به صورت سنتی ادامه یافت و رجوع گذشته 

 مفاتیح االرزاقای چون های پایهکشاورزان به کتاب

به ندرت صورت گرفت، زیرا بخش عظیمی از 

ساکنان روستاهای استان، فاقد سواد خواندن و 

نوشتن بودند و بین تدوین متون نظری در این عرصه 

و عملیات کشاورزی فاصله زیادی بود و طبیعی بود 

ن کشاورزی بدون تغییر و تحول سالیان متوالی که سن

 .(19: 0337)باقری، ادامه یافت 

هایی برای پیشرفت در عصر پهلوی اول قدم

کشاورزی، با تأسیس اتحادیة فالحتی در فارس، 

برداشته شد. این اتحادیه توسط تعدادی از مالکان 

بزرگ بنیان نهاده شد و اعضای آن، به صورت 

در خانه یکی از اعضاء برگزار  هفتگی در جلساتی که

کردند و پس از بحث و مشاوره شد، شرکت میمی

گرفتند. اعضای اتحادیه، به دلیل اینکه تصمیماتی می

شناخت الزم نسبت به کشاورزی جدید را نداشتند، 

های فعالیت خود تأثیر چندانی بر نتوانستند در سال

ابخانه )سازمان اسناد و کتکشاورزی استان بر جای نهند 

های . فقدان نهاد(30751/ 793ملی ایران، شناسه سند، 

آموزشی در خصوص تحوّل در عرصة کشاورزی به 

ورود ادارة معارف در این زمینه منجر شد. در نیمة 

حکومت رضاشاه، ادارة معارف تصمیم گرفت 

دبستان فالحتی را در فارس تأسیس کند. هدف از 

نامیده  تأسیس دبستان که مدرسة فالحت فرصت
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های نوین کشاورزی بود. قرار بود شد، تدریس شیوه

آموزان از پایه با کشاورزی مدرن آشنا شوند و  دانش

در آینده، با اخذ تعالیم عالی منشأ خدمات در 

های کشاورزی استان شوند. متأسفانه عمر عرصه

مدرسة فالحت فرصت دیری نپایید و مدرسه که در 

سال بعد، از صورت  تأسیس شده بود، دو 0301سال 

فالحتی خارج شد و دروسی تدریس شد که ارتباطی 

 .(119: 0335)امداد، با کشاورزی نداشت 

ای برای توسعة علوم امید تازه 0373در سال 

ماه همین سال، مربوط به کشاورزی ایجاد شد. در دی

وزیر فرهنگ به شیراز سفر کرد و رهاورد سفر وی 

این شهر بود. دانشسرا ایجاد دانشسرای کشاورزی در 

، با ریاست زین العابدین لشکری و 0379در تابستان 

تعدادی از مهندسین کشاورزی، افتتاح شد و انتظار 

رفت که در کشاورزی استان تحولی اساسی ایجاد می

؛ آموزش 501: 0335؛ امداد، 51: 0317)ملک محمدی، کند 

. ولی متأسفانه، به دلیل کمبود (3: 0311کشاورزی، 

اعتبار و عدم ارتباط مستقیم با کشاورزان، نتوانست 

 تأثیر چندانی در کشاورزی استان داشته باشد.

تربیت مروج کشاورزی، ارتباط مستقیم 

کشاورزان و مروجان و ارتباط علم کشاورزی با 

زمین و تولید، هنگامی فراهم شد که کارشناسان 

دانشکده کشاورزی یوتا، وابسته به هیئت عملیات 

صادی آمریکا در ایران، وارد فارس شدند. هدف اقت

رو نیز همین موضوع، یعنی  اصلی پژوهش پیش

بررسی نقش هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در 

 کشاورزی استان فارس، است. 

دهد تاکنون کتاب یا پیشینة پژوهش نشان می

ای به صورت تخصصی در خصوص فعالیت مقاله

س منتشر نشده ها در عرصة کشاورزی فارآمریکایی

است. با این وجود برخی نویسندگان اشاراتی 

ها در کشاورزی مختصر نسبت به فعالیت آمریکایی

اند. پیشرو نویسندگان در این زمینه اکبر ایران کرده

ای مختصر تالش کرد کرباسیان است که در مقاله

ترومن را  1ها در قالب اصل نتایج حضور آمریکایی

بهداشت عمومی و نوسازی در سه عرصه کشاورزی، 

-13: 0331)کرباسیان، نهادهای اجتماعی بررسی کند 

ای رغم ارزشمند بودن مقاله، نویسنده اشاره. علی(11

کند. ویدا به نقش آمریکایی در کشاورزی فارس نمی

همراز، دومین نویسندة ایرانی است که در یک مقاله 

و یک کتاب به بررسی نقش هیئت عملیات اقتصادی 

. همراز (0330)همراز، ریکا در ایران پرداخته است آم

آوری کرده، ولی اطالعات خوب و ارزشمندی جمع

ها در به صورت تخصصی به حضور آمریکایی

های مختلف اشاره نکرده است. عالوه بر این، استان

ها نویسنده نه تنها به منابع محلی مثل روزنامه

رکز اسناد دسترسی نداشته، بلکه از اسناد چاپ شدة م

ریاست جمهوری و نیز اسناد موجود در دانشگاه یوتا 

)مجری طرح( استفاده نکرده است. در خارج از 

نامه دربارة فعالیت کشور نیز یک کتاب و یک پایان

هیئت عملیات اقتصادی آمریکا منتشر شده است. 

ملک منصور اسفندیاری در پایان نامة خود به 

شاورزی اشاره های فنی آمریکا در حوزة ککمک

م، در دانشگاه 0953کرده است. اسفندیاری در سال 

نامه خود دفاع کرد. زمان دفاع او هنوز یوتا از پایان

هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران مشغول 

فعالیت بودند. بنابراین زمان دفاع وی، اسناد فعالیت 

ها منتشر نشده بود و نویسنده به منابع و آمریکایی

اخل ایران و فارس دسترسی نداشته است. به اسناد د

صفحه و همراه با همین جهت وی تنها در نیم



 4931، بهار و تابستان 41های محلی ایران، سال هفتم، شمارة دوم، پیاپی پژوهشنامة تاریخ          651

ها در اطالعات ناقص و نادرست به حضور آمریکایی

 (Esfandiary, 1958: 53) فارس اشاره کرده است

تر است. او در کتابی پژوهش جهانگیر آموزگار پرمایه

ش های فنی در تئوری و عمل، تالبا عنوان کمک

کرده است فعالیت هیئت عملیات اقتصادی آمریکا را 

رغم در ایران بررسی کند. پژوهش آموزگار، علی

های کشاورزی آمریکا در ای به فعالیتاهمّیت، اشاره

؛ بنابراین با (Amuzegar, 1966: 270-275)فارس ندارد 

توجه به فقدان اثری تحلیلی در خصوص 

مریکا در های هیئت عملیات اقتصادی آفعالیت

فارس، پژوهش زیر درصدد است، به روش توصیف 

همراه با تحلیل و گردآوری اطالعات به شیوة 

)اسناد موجود در سازمان اسناد و ای و اسناد کتابخانه

کتابخانه ملی ایران و اسناد موجود در دانشگاه مجری 

به این سئوال اساسی پاسخ  طرح یعنی دانشگاه یوتا(

اقتصادی آمریکا چه نقشی در دهد که هیئت عملیات 

 تحوّل کشاورزی استان فارس داشت؟

برای پاسخ به این پرسش در ابتدا به وضعیت 

ها اشاره کشاورزی فارس قبل از حضور آمریکایی

های بعدی مقاله به پیامدها و شود و در قسمتمی

 پردازد.نتایج حضور آنان در فارس می

 

کارشناسان فنی .کشاورزی فارس قبل از حضور 2

 امریکا

عملیات زراعت دارای سه مرحله کاشت، داشت 

ترین مسئله و برداشت است. در مرحله کاشت، مهم

آماده کردن زمین است. کشاورزان فارس با ابزارهای 

ساده سنتی مثل بیل یا حیواناتی مثل گاو یا قاطر و به 

زدند های چوبی، زمین را شخم میوسیله خیش

. Wulff, 1967: 260-266) ؛17، ش 0331 ،روزنامة حرفه)

کرد و تنها رو نمی و های چوبی زمین را زیرخیش

شد. عمل شخم باعث خراشی سطحی در زمین می

داری شد که گیاهان ریشهزدن هنگامی سخت می

مثل کُنار در زمین، به خصوص در نواحی جنوبی 

و عمل جدا کردن  (171: 0317)لمبتون، رویید استان می

بر  به وسیلة ابزارهای سنتی ممکن نبود. عالوهآن 

این، تأمین بذر مناسب نیز با دشواری همراه بود. 

کردند که کشاورزان غالباً از همان بذری استفاده می

سال قبل، از زمین خود برداشت کرده بودند. اگر 

شد، بذر نامرغوب به دست محصول دچار آفت می

سب را آمد و در صورت کاشت، بازدهی منامی

رویید. ضد عفونی کردن نداشت و در اکثر موارد نمی

های بذر در هنگام کاشت رایج نبود و به دلیل شیوه

نادرست نگهداری بذر، از هنگام برداشت تا فصل 

های روستایی دچار کاشت، بسیاری از بذرها در خانه

شد و در صورت استفاده در کاشت، بازدهی آفات می

. بعد از مرحلة کاشت، دادرا به شدت کاهش می

رسید. عملیات نگهداری از مزرعه، یعنی داشت، می

در این مرحله هم کشاورز مشکالت زیادی داشت. 

ترین مشکل تأمین آب بود. اگرچه در استان چند مهم

رودخانة بزرگ مثل کر، قراآقاج و شاپور وجود 

داشت، چون نظم و ترتیبی به آن داده نشده بود و 

برای هدایت آب بر روی سطح خاک ابزارهای الزم 

ها به راحتی برداری از رودخانهوجود نداشت، بهره

ممکن نبود. در برخی از مناطق مثل رامجرد، برای 

برداری از آب، بندی ایجاد کرده بودند. به دلیل بهره

فشار آب، بند تخریب شده بود و به همین دلیل 

 های اطراف بند به حال خود رها شده و کشتزمین

مجلة ماهانه مدرسه عالی ؛ 171: 0333)بهرامی، شد نمی

شد و اگر بذری کاشته می (01: ش 0301، فالحت کرج

های متعددی در دست به صورت دیم بود. گزارش

دهد در بیشتر مناطق استان، است که نشان می
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)اعظام قدسی، کشاورزی به صورت دیم بوده است 

ملی ایران، ش ؛ سازمان اسناد و کتابخانه 035: 0317

731/79031). 

کاشت محصول به صورت دیم زمانی ممکن بود 

که سال آبی خوبی در پیش باشد. اگر استان با بحران 

توانستند از شد کشاورزان نمیخشکسالی مواجه می

)سازمان اسناد و کتابخانه های خود برداشت کنند زمین

. در برخی نقاط استان مثل (793/11350ملی ایران، 

های بمو، در ضلع ون، جهرم و حاشیه کوهکازر

شد. جنوبی رودخانه کر، از آب چاه استفاده می

برداری از آب چاه به صورت سنتی و با استفاده بهره

. (01: ش 0379، روزنامة انتقاد)از دول، چرخ و گاو بود 

کرد و مشک آب گاوی در سطح مورب حرکت می

رد و البته با برا به وسیله چرخ چاه، باال و پایین می

شد و گنجی این وضعیت رعیت دچار رنج می

 .(109: 0333)بهرامی، برد نمی

ها، در ها و چاهبرداری از آب رودخانهبه جز بهره

مناطقی مثل اصطهبانات، ممسنی و برخی از نقاط 

شد جهرم و نیریز از آب چشمه و قنات استفاده می

بود و برداری از آن در دست مالکین بزرگ که بهره

 رعیت بهره کمتری داشت.

ترین مشکل کشاورزان فارس، به جز ظلم بزرگ

ها در سالیان متمادی و در و ستم مالکین و ارباب

: ش 0331، روزنامة حرفه)زمان کاشت، آفت ملخ بود 

های مهاجم به مزارع فارس به دو دسته . ملخ(11

شدند. های دریایی تقسیم میهای مراکشی و ملخملخ

های مراکشی گرگان، کرمانشاه، و زادگاه ملخ کانون

قصر شیرین، مغان آذربایجان و به ویژه فارس و 

بنادر بود. در فارس این نوع ملخ در نقاطی مثل 

ریزی و هر جهرم، الر، فسا، داراب و فراشبند تخم

ساله صدمات زیادی به محصوالت کشاورزی وارد 

ی بود کردند. مضرتر از ملخ مراکشی، ملخ دریایمی

که زادگاهش قسمت شرقی آفریقا و هندوستان بود. 

این ملخ هر ساله از راه خلیج فارس و دریای عمان 

شد و محصوالت کشاورزی وارد کشور و فارس می

برد تا جایی که زمینه قحطی را را به کلی از بین می

کرد. به جز ملخ مراکشی و دریایی، یک فراهم می

یز در مزارع استان ن« چک»نوع ملخ بومی به نام 

های فراوانی فارس وجود داشت و هر ساله آسیب

نشریه ترویج )کرد به محصوالت کشاورزی وارد می

 .(71: ش اول، 0331، کشاورزی

کشاورزان فارس برای مقابله با آفات، معرفت 

)سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران، الزم را نداشتند 

فاتی مثل ملخ به و گاه برای مبارزه با آ (731/793031

شدند که اثری در دفع نداشت خرافات متوسل می
؛ باقری 17: 0351؛ هروی، 057، 011تا: )یاوری، بی

 .(370: 0337زنوز،

آبی یا هجوم اگر محصول در اثر خشکسالی، کم

رسید. رفت، فصل برداشت میآفات از بین نمی

برداشت محصول به صورت سنتی بود. کشاورزان، 

ل گندم و جو را با دست درو محصوالتی مث

کوبیدند و با کردند، با حیوانات خرمن را میمی

کمک باد و ابزارهای سنتی دانه را از غالف جدا 

. این روند بدون Wulff, 1967: 272-273))کردند می

ها ادامه داشت تا اینکه با ورود تغییر چندانی تا سال

، گیری سازمان آموزش و ترویجها و شکلامریکایی

ای تازه شد که در ادامه کشاورزی فارس وارد مرحله

 کنیم.به آن اشاره می
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 . کارشناسان کشاورزیِ آمریکا در فارس3

م به 0913در انتخابات سال  0هری اس. ترومن

پیروزی رسید و در دکترین خود، پس از راهیابی 

مجدد به کاخ ریاست جمهوری، اعالم کرد جهان 

باید به دور از سلطة کمونیسم باشد و بهترین راه 

های برای دور ساختن مردم جهان سوم از اندیشه

های فنی، اقتصادی و فرهنگی کمونیستی، ارائة کمک

، روزنامة استخر؛ 17: ش 0373، نماة جهانروزنام)است 

او بر اساس همین دکترین در نطق  (0177: ش 0331

اصول سیاست خارجی  0919ژانویه 71افتتاحیه 

اصل ارائه کرد که یکی از اصول آن،  1آمریکا را در 

آموزش و ترویج کشاورزی بود. ترومن و سایر 

کردند از طریق دولتمردان آمریکایی فکر می

خصوص در عرصة گذاری در موارد فوق، بههسرمای

های کمونیستی کشاورزی، ضمن اینکه با اندیشه

 (0711: ش 0331)روزنامة پارس، کردند مبارزه می

های خود توانستند تحوّل اساسی به نفع سیاستمی

در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، پدید آورند 

(Embry, 2003: 200)  در همین راستا، دو ماه بعد از

 71، در (USAID)المللی امضاء قانون توسعة بین

، برای عقد 7فرانکلین اس. هاریس 0379مرداد سال 

. (Harris,1953, 222-228)توافق به ایران فرستاده شد 

وی پس از مذاکرات به آمریکا بازگشت و سفیر 

ا ، قرارداد نهایی ر0379مهر ماه71ایاالت متحده در 

که متضمن همکاری ایران و آمریکا بود به امضاء 

 آرا، رساند.نخست وزیر ایران، علی رزم

موافقت نامة اولیه در زمینة توسعه و عمران  

ویژه کشاورزی بود، ولی بعداً حوزة روستایی، به

                                                                      
1. Harry s. Truman 

2. Franklin s. Harris 

 بهداشت و فرهنگ را نیز در بر گرفت

(Wilkinson,1976:357) به هر حال، پس از امضای .

امه و تأمین اعتبار، اعضای هیئت عملیات نموافقت

 اقتصادی آمریکا وارد تهران شدند.

کارشناسان فنی در حوزة کشاورزی از دانشکدة 

 ,UA 901, Box 41)کشاورزی یوتا انتخاب شدند 

Folder 1):علت این انتخاب چند عامل بود . 

اول آنکه آب و هوای ایالت یوتا با آب و هوای 

ای از ایران شباهت ش عمدههای مرکزی و بخاستان

بسیار نزدیکی دارد؛ دوم اینکه سکنة ایالت یوتا اکثراً 

دارند کـه از جمله  3مـورمنمتدین هستند و مذهب 

های آمریکا مورمن است. مسیح حضرت مذاهب دین

گرا و اجتماعی دارند و در امور جمع ایروحیه

بشری  ةو به جامع یکدیگر بـه کردن گروهی و کمک

بـر  ،سوم ایـنکه ند.اقدمیشپتر جهان محتاج و مردم

 الکل هامورمن ،خود حـسب دستورات مذهبی

خورند و حتی مانند گوشت خوک نمی نوشند،نمی

  مردم تعدادی از روستاهای ایران بین آنـها

بنابراین از لحاظ فرهنگی و ؛ چـندهمسری رواج دارد

روسـتاییان  با حدودی تا ت مذهبی،داعتقااداشتن 

تر از همه اینکه مهم ایـران تـقارن و نزدیکی دارند.

 ای متواضعروحیه ند،بود های یوتا پرکارمورمن

ایـران زندگی  در روستاها با روستاییان و ندشتدا

 وفق آنها کردند و خود را با سبک زندگیمی

با ؛ (Embry, 2003: 102 ؛11: 0313)کرباسیان،  دادندمی

هایی، متخصصین یوتایی وارد ایران چنین ویژگی

شدند. در ابتدای ورود تعداد آنان چهل و دو نفر بود 

های مثل علوم گیاهی، مهندسی و در رشته

کشاورزی، علوم جانوری و توسعه کشاورزی 

                                                                      
3. Mormons 
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. (Farm & Home Science, 1954: 60)تخصص داشتند 

شیراز، در جز فارس و هاین کارشناسان قرار بود، ب

هشت شهر دیگر ایران نیز فعالیت کنند. دفتر هیئت 

 0331مهر  73عملیات اقتصادی آمریکا در شیراز در 

و دکتر  (0711 : ش0331، روزنامة پارس)تأسیس شد 

ماه نفر از همکارانش، در دوم آبان 9کِم، به اتفاق 

: 0331، استخرروزنامة )وارد شیراز شدند  0331سال 

و در دفتر مذکور  (Esfandiary, 1958: 53؛ 0151 ش

فعالیت خود را در عرصة کشاورزی آغاز کردند. 

برای آغاز فعالیت ارتباط با برخی نهادهای مرتبط با 

کشاورزی استان ضرورت داشت. یکی از این نهادها، 

ادارة کشاورزی بود و به همین دلیل یک هفته بعد، 

در ای با حضور کارشناسان کشاورزی آمریکا جلسه

ادارة مذکور برگزار شد و گزارشی از وضعیت 

های اصالحی آن توسط کارشناسان کشاورزی و راه

ایرانی ارائه شد و متخصصین آمریکایی قول دادند در 

رفع مشکالت کشاورزی و پیشرفت آن مساعدت 

. (0155، ش 0331،روزنامة استخر)الزم را به عمل آورند 

ر اتحادیه پس از این جلسه، جلسة دیگری در دفت

فالحتی فارس، با حضور دکتر لیتل فیلد، رئیس 

هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در فارس، و معاون 

اش، مظفر ایلخانی، برگزار شد و پس از ایرانی

های هایی در راستای فعالیتمذاکرات، کمیسیون

ها در فارس تشکیل شد و کشاورزی آمریکایی

ا به هیئت هافرادی به عنوان مسئول این کمیسیون

آمریکایی معرفی شدند تا بتواند در پیشرفت 

: ش 0330، روزنامة توانگر)کشاورزی به آنان کمک کنند 

11). 

از زمان حضور کارشناسان کشاورزی آمریکا در 

، در 0331تا پایان فعالیت آنان در سال  0331سال 

استان فارس جلسات متعددی در ادارة کشاورزی و 

شد و گزارش مختصر این  اتحادیة فالحتی برگزار

جلسات و اقدامات صورت گرفته در برخی 

و اسناد  پارسهای محلی مثل روزنامة روزنامه

موجود در دانشگاه یوتا انعکاس یافته است. بنابراین 

توان  گیری از این اسناد و مدارک، میبا بهره

های کارشناسان هیئت عملیات اقتصادی فعالیت

را در موارد زیر جستجو آمریکا در کشاورزی فارس 

 کرد:
 

 . آموزش و ترویج کشاورزی1-3

بر حسب تصمیم  0330ماه در ششم بهمن

سازمان خواربار جهانی کنفرانسی در بیروت تشکیل 

گردید که صرفاً هدف آن بررسی و مذاکره در اطراف 

های ترویجی در خاورمیانه بود. هیئتی از فعالیت

شرکت کرد.  طرف دولت ایران در کنفرانس مزبور

سرپرست هیئت ایرانی مصطفی زاهدی و سرپرست 

بود.  0هیئت آمریکایی دکتر ریچارد  ولین راسکلی

مصطفی زاهدی در حاشیة کنفرانس از راسکلی 

درخواست مساعدت در خصوص تأسیس سازمانی 

: 0335)زاهدی، به نام ترویج کشاورزی در ایران کرد. 

مکاری، در نتیجة این تقاضا و پاسخ به ه (013

تعدادی از مهندسین کشاورزی برای مطالعه و 

تحصیل فن ترویج کشاورزی عازم آمریکا شدند و 

در مدت یک سال اصول و رموز فنی ترویج را 

های ترویج آموختند و به ایران بازگشتند. چون برنامه

خیلی وسیع بود، وزرات کشاورزی با کمک هیئت 

از  عملیات اقتصادی مستقر در ایران، شش نفر

کارشناسان و متخصصین ترویج کشاورزی را به 

                                                                      
1. Richard Welling Raskelly 
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ایران دعوت کرد و این کارشناسان در اوایل اسفندماه 

اسفند همین سال  07وارد کشور شدند و از  0330

به تعدادی از کارشناسان وابسته به اداره کشاورزی 

های ترویجی سراسر کشور از جمله شیراز شیوه

دومین دوره . (9: 0333)هاشمی، آموزش داده شد 

در شیراز  0337اردبیهشت ماه سال  05آموزشی در 

و چهار شهر دیگر به مدت سه ماه برگزار شد و در 

شیراز، کارشناسان دانشکده کشاورزی یوتا از جمله 

 3، جی هال7، بروس اندرسن0ملوین پترسون

(Esfandiary, 1958: 75)  لیتل فیلد، دکتر کِم به کارکنان

های ترویجی را شیوه ادارات کشاورزی فارس

مهمترین  (UA 901, Box 40, Folder 3)آموزش دادند. 

روش آموزش و ترویج استفاده از مزارع نمونه و 

نمایشی پنبه، چغندر قند و گندم بود. در طول 

در نقاط مختلف استان از  0331تا  0330های سال

. باجگاه (31: ش 0330، روزنامة افق شیراز) جمله شیراز

، روزنامة پارس)، فسا (11، 0: ش 0335، اورزیمجلة کش)

: ش 0337)همان، ، کازرون، سمیرم (0371 : ش0330

، (0551: ش 0337، روزنامة استخر)، توابع ارسنجان (0131

، زرقان و (0110 : ش0333، روزنامة پارس)بیضاء 

ارمغان ؛ 71: ش0331، نماروزنامة جهان)فیروزی مرودشت 

، روزنامة پارس)آباد حسن (071 : ش0331، کشاورزان

مزارع نمونه ایجاد شد. این مزارع به  (0300 : ش0331

این دلیل ایجاد شد تا به کشاورزان کمک شود با 

اصول فنی و جدید کشاورزی آشنا شوند، نحوة 

آالت کشاورزی را بیاموزند، و، استفاده از ماشین

بر این، مروجان با راهنمایی کارشناسان عالوه

آموختند که چگونه در به کشاورزان میآمریکایی 

                                                                      
1. Melvin Peterson 

2. Bruce Anderson 

3. Jay Hall 

مرحله کاشت، زمین خود را از نظر جنس خاک، 

شرایط محیطی و محلی و شیوه کشت به لحاظ 

خطی یا کرتی انتخاب کنند، چگونه زمین را شخم 

راحتی بتواند از مواد مغذی خاک و بزنند تا گیاه به

. (UA 901, Box 40, Folder 3)رطوبت استفاده کند 

آموختند قبل از کشت، ن به کشاورزان میهمچنی

های گندم، پنبه و ها را ضد عفونی کنند و دانهدانه

های هرز چغندر را در زمینی کشت کنند که علف

های آن قبل از کاشت نرم شده کنده شده و کلوخ

باشد. البته در همة این مراحل کارشناسان فنی 

ختند آموهای صحیح را به مروجان میآمریکایی شیوه

های خود را به و مروجان نیز دانسته (11: 0335)هال، 

 دادند.کشاورزان انتقال می

کارشناسان فنی آمریکا در مرحلة کاشت تأکید 

خاصی بر انتخاب نوع بذر داشتند. آنان به کشاورزان 

آموختند بذرهای مرغوب و سازگار با محیط را می

بردن انتخاب کنند، زیرا رعایت این تناسب در باال 

کیفیت و کمیت محصول نقش دارد. کشاورزان در 

های مرحله داشت نیز وظایف زیادی داشتند. مرزعه

های نمایشی فرصت خوبی بود که از نزدیک شیوه

نگهداری از محصول آموزش داده شود. در این 

شکنی، دفع آفات، مراحل آبیاری مرحله وجین و سله

مهم بود.  های شیمیایی و حیوانیو استفاده از کود

های الزم آموختند چه کشاورزان با گرفتن آموزش

شکنی کنند و در دوران زمانی در زمین زراعی سله

داشت، هر محصول چندبار آبیاری شود و دفع آفات 

نباتی چه زمانی و چندبار انجام شود و برای هر آفت 

از چه سم یا سمومی استفاده کنند. در مرحلة 

ان کشاورزی یوتا در برداشت محصول نیز کارشناس

های برداشت صحیح از محصول مزارع نمایشی شیوه

 .(UA 901, Box 38, Folder 1)دادند را آموزش می
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به جز آموزش و ترویج عملی از طریق مزارع 

نمونه و نمایشی، کارشناسان دانشکده کشاورزی 

یوتا از طریق کنفرانس و حتی برگزاری کالس در 

یکا در شیراز وظیفة ادارة عملیات اقتصادی آمر

آموزش و تربیت مروجان را برعهده داشتند. اولین 

در سه راه مدبری  0330کالس در دوم بهمن ماه 

شیراز برگزار شد. در این کالس  (1)اداره اصل 

اصول و »کارمندان اداره کشاورزی سراسر استان با 

آشنا شدند. « فنون کشاورزی مدرن و فالحت مکانیزه

ننده موظف بودند بعد از آموزش کارمندان شرکت ک

به نقاط مختلف فارس عزیمت کنند و اصول 

روزنامة )کشاورزی جدید را به کشاورزان بیاموزند 

 77. دومین کالس ترویجی در (0330: ش 0330، پارس

)نبش تقاطع خیابان در محل گاراژ  0337تیرماه سال 

ترومن در شیراز  1اصل  هجرت و فردوسی کنونی(

آموزش به مدت چهار روز ادامه داشت  برگزار شد.

های توسعه کشت پنبه آشنا شدند و مروجان با شیوه

. بعد از این کالس، (0551، ش 0337 ،روزنامة استخر)

چندین کالس آموزشی و ترویجی از جمله کالس 

روزه آشنایی با اصول مدرن کشاورزی در  91

، (0151 : ش0337، روزنامة پارس) 0337مردادماه 

: ش 0333)همان،  0333کشت گندم در مهرماه  آموزش

)همان،  0333، کشاورزی مکانیزه در آبانماه (0101

. تهیه زمین، کشت و طرز ضد عفونی (0170 : ش0333

نحوه  (0111 : ش0331)همان، کردن بذر غالت 

سمپاشی و چگونگی آبیاری مزارع در فروردین 

 (13 ، ص0 : ش0335)نشریة ترویج کشاورزی،  0335

برگزار شد و مروجان و کارمندان ادارات کشاورزی 

 های نوین کشاورزی آشنا شدند.استان فارس با شیوه

های آموزش و ترویجی، چندین در کنار کالس

برگزار شد.  0331تا  0337های کنفرانس در بین سال

ها کارشناسان دانشکده کشاورزی در این کنفرانس

فارس، در یوتا و مدیران ارشد ادارة کشاورزی 

های مدرن کشاورزی، بحث و خصوص روش

)سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سخنرانی کردند 

 .(793/13515 ش

آموزش و ترویج فقط خاص کارکنان ادارات 

کشاورزی و مروجان نبود، بلکه به دهیاران نیز 

آموزش کشاورزی داده شد.دهیاران پس از اتمام 

ت خود کالس کارآموزی به روستاهای محل سکون

دادند گشتند و به کشاورزان آموزش میباز می

اخبار )چگونه از وسایل جدید کشاورزی استفاده کنند 

. آنان همچنین نقش مهمی (1 ص ،10: ش 0331، هفته

های آموزشی در تحریک کشاورزان برای دیدن فیلم

در خصوص توسعه و پیشرفت کشاورزی داشتند و 

کشاورزی یوتا  های فعالیت کارشناساندر طول سال

های زیادی در خصوص مزرعه در فارس، فیلم

نمایشی، ترویج کشاورزی، مزارع پنبه و... در نقاطی 

باغ، جهرم، توابع ارسنجان، آباد قرهمثل شیراز، جمال

آباد، ایازآباد کازرون و نورآباد ممسنی به نمایش فتح

های نوین کشاورزی آشنا درآمد و کشاورزان با شیوه

 .(57 ص : ش اول،0335، شریة ترویج کشاورزین)شدند 
 

 .توزیع بذر اصالح شده2-3

جز کارشناسان فنی دانشکدة کشاورزی یوتا، به

های آموزشی، ترویجی و مطالعه در خصوص فعالیت

امور آبیاری و حفر چاه جهت مزارع نمایشی، در 

نقاطی مثل سروستان، اصطهبان، نیریز، برازجان و 

ه گندم، جو و چغندر را نیز در داراب بذر اصالح شد

بین کشاورزان توزیع کردند. اولین اقدام برای توزیع 
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، یعنی دو روز بعد از 0331مهر  31بذر گندم در 

افتتاح دفتر هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در شیراز، 

تحقق پیدا کرد. در همین روز کمیسیونی به منظور 

 توزیع بذر گندم آزمایشی که از هیئت عملیات

اقتصادی آمریکا فرستاده شده بود، در ادارة 

کشاورزی تشکیل شد تا گندم مورد نظر را در بین 

کشاورزان توزیع کند. در این کمیسیون افراد داوطلب 

: 0331، روزنامة پارس)دریافت گندم مشخص شدند 

پسند در اختیار آنان قرار و گندم شاه (0715 ش

 گرفت.

بقه داشت. این پسند در فارس ساکشت گندم شاه

شهرت داشت، در سال  k.Hنوع گندم که قبالً به 

در دانشکده کشاورزی تهران، که در آن زمان  0313

شد، اصالح شد مدرسة عالی فالحت نامیده می

 0371های قبل از و در سال (011: 0337)باقری زنوز، 

در فارس کاشته شد. عدم وسیله حمل و نقل و 

پسند را در کمبود اعتبار، توسعه کشت گندم شاه

ای از ادارة همکاری فارس متوقف کرد تا اینکه شعبه

در شیراز تأسیس  )هیئت عملیات اقتصادی(فنی آمریکا 

های این اداره زیر نظر مهندسین و شد و فعالیت

ان فنی کشاورزی قرار گرفت. مأمورین این کارمند

اداره که با وضع کشاورزی استان آشنا شده بودند 

(Esfandiary, 1958: 53)  طرحی در خصوص استفاده از

پسند آماده کردند که مورد قبول ادارة گندم شاه

کشاورزی فارس قرار گرفت. به موجب این طرح، 

دم کیلو بذر گن 0311مقدار  0331در پاییز سال 

پسند از بنگاه اصالح نباتات کرج خریداری و به شاه

 15شیراز حمل و با کمک ادارة کشاورزی در بین 

نفر از مالکین تقسیم شد. در سال بعد، یعنی در سال 

، ادارة همکاری فنی آمریکا در شیراز با کمک 0330

پسند تهیه و تن گندم شاه 001ادارة کشاورزی فارس 

اورز تقسیم کرد. با توجه به کش 511روستا و  51بین 

ریال و حمل آن به فارس  1111اینکه هر تن گندم 

ریال هزینه داشت، اداره همکاری  0111هر تن 

آمریکا به منظور کمک به کشاورزان، بذر خریداری 

شده را در عوض گندم غیر مرغوبی که به اداره غله 

با همان  (0513: ش 0330، روزنامة استخر)شد تحویل می

دولتی تحویل داد و بذر فروخته شده با  نرخ

های ادارة همکاری، به صورت رایگان، حمل کامیون

و در محل کشت تحویل کشاورزان شد. در سال 

به دلیل کمی محصول گندم و درخواست  0337

 17تن خریداری و در بین  11تن، تنها  051برای 

روستا توزیع شد. چون گندمی که توسط کارشناسان 

داد وتایی در اختیار کشاورزان قرار میکشاورزی ی

ای گندم اصالح شده کمتر از نرخ بازار بود، عده

پسند را دریافت و با قیمت باالتر در بازار به شاه

استفاده،  رساندند. برای جلوگیری از سوءفروش می

کارشناسان آمریکایی در شیراز دستور دادند قبل از 

اپر کربنات تحویل گندم، محصول با سمی به نام ک

ضدعفونی شود که هم از سوء استفاده جلوگیری کند 

و هم مانع آلوده شدن گندم با آفت سیاهک شود 
 (.793/111091)سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 

های زراعی پسند در زمینگندم اصالح شده شاه

: 0330)روزنامة افق شیراز، فارس بازدهی خوبی داشت 

دم محلیِ منطقه  کامفیروز که تا جایی که گن (11 ش

ها به فروش مَنی دو ریال کمتر از سایر گندم

رسید، پس از اصالح بذر به بهترین منطقه برای می

تولید گندم با کیفیت باال شهرت یافت و خریداران 

 برای خرید، راهی کامفیروز شدند.

در مناطقی مثل بیضاء، رامجرد،  0337تا سال 

خفرک علیاء، زرقان، کامفیروز، حومه شیراز، 

سروستان، حوزه فسا، داراب، فامور کازرون، بوانات، 
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ده بید و توابع شهرمیان، سرحدچهار دانگه، کوار 

پسند کشت شد. آخرین مرحله توزیع ....گندم شاه

بود.  0333ماه آبان 75بذر اصالح شده شاه پسند در 

بعد از این تاریخ، توزیع بذر گندم شاه پسند متوقف 

زیرا کشاورزان به اندازه کافی این محصول را شد؛ 

توانستند بین خودشان توزیع در اختیار داشتند و می

 (793/111091)سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش کنند 

ها های حضور آمریکاییبا این وجود تا آخرین سال

وسیلة پسند بهدر فارس نظارت بر کشت گندم شاه

نشریه )ایی ادامه داشت کارشناسان کشاورزی یوت

 .(35: شماره دوم، 0335، ترویج کشاورزی

 جز گندم، کارشناسان آمریکایی بر روی بذربه

)سازمان های متعدد انجام دادند چغندر نیز آزمایش

. کاشت این (351/3513اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش 

در ایران و در منطقه کهریزک  0311محصول از سال 

س کارخانه قند مرودشت در سال آغاز شد. تأسی

، زمینه کشت این محصول را در فارس فراهم 0301

، 01 : ش0301، مجلة ماهیانه مدرسه عالی فالحت کرج)کرد 

07) . 

ها به فارس، کارشناسان هنگام ورود آمریکایی

کشاورزی یوتایی در راستای توسعه کشت این 

محصول با رؤسای کارخانه قند مرودشت و فسا 

: 0330، روزنامة توانگر)های متعدد داشتند مالقات

. زیرا خوراک این دو کارخانه نقش مهمی در (11 ش

توسعة کشت چغندر داشت؛ و هر قدر مصرف 

رفت، محصول بیشتری نیاز داشت کارخانه باالتر می

شد به که جز با توسعة کشت چغندر فراهم نمی

همین دلیل کارشناسان کشاورزی آمریکایی 

متعددی در خصوص بهترین تاریخ  هایآزمایش

کاشت بذر، رعایت فاصله خطوط در طریقه کشت 

ـ  نشتی، مقایسه متداول بین طریقه کشت کرتی

ـ خطی و نهایتاً تعیین بهترین نوع  استغراقی و نشتی

)سازمان اسناد و نوع بذر موجود انجام دادند  1بذر از 

 .(351/3513کتابخانه ملی ایران، 

توزیع بذر جو به نسبت  در خصوص اصالح و

گندم کوشش کمتری شد. اولین گزارش در 

 77خصوص اصالح و توزیع بذر جو مربوط به 

تن جو اصالح  71است. در این روز  0330مهرماه 

شده از نوع کالیفرنیا از تهران وارد شیراز و در بین 

. (0339: ش 0330، روزنامة پارس)کشاورزان توضیح شد 

شده هنگامی افزایش یافت  تقاضا برای بذر اصالح

که کشاورزان در مزارع نمونه به میزان برداشت این 

)سازمان نوع جو در مقایسه با جو محلی پی بردند 

 .(351/3513اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش

کارشناسان کشاورزی آمریکایی به اصالح بذر و 

توسعة کشت پنبه نیز توجه داشتند. بذر این محصول 

یک کشیش آمریکایی به ایران آورد و  را اولین بار

شد، ای که در ایران و فارس کاشت میدرصد پنبه 11

)باقری زنوز، و آمریکایی بود  KOKERS 100از نوع 

: 0301، مجلة ماهانه مدرسه عالی فالحت کرج؛ 013: 0337

برای توسعة پنبه به وسیلة  0330در سال  (01ش 

 01مبلغ هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در فارس 

و در مردادماه  (7: 0330)توانگر، میلیون ریال هزینه شد 

های متعددی بر روی بذرهای مختلف آزمایش 0337

ها در سال پنبه در فارس انجام شد که این آزمایش

نیز ادامه داشت و کارشناسان فنی  0331و 0333

های های خطی و کرتی، در زمینکشت بذر را در شیوه

، نشریه ترویج کشاورزی)ش قرار دادند نمایشی مورد آزمای

؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش 10، 7 : ش0333

 که به نتایج آن اشاره خواهد شد. (351/3513
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 . دفع آفات نباتی3-3

یکی از مشکالت مهم کشاورزان فارس در 

هجوم انواع ملخ مراکشی،  0331تا  0331های سال

ها به مزارع هجوم ملخ دریایی و بومی به مزارع بود.

برد، بلکه زمینة قحطی نه تنها محصول را از بین می

کرد به طوری که معمرین را در روستاها فراهم می

خواری افراد، در بعضی روستاها یاد استان از ملخ

کنند. دولت برای مبارزه با ملخ امکانات الزم را می

های دستی ره به جایی نداشت و برخی سمپاشی

با هجوم گسترده  0331د و وقتی که در سال برنمی

ملخ از سمت دریای سرخ و از طریق کویت و عراق 

، روزنامة استخر؛ 731 : ش0331، اخبار هفته)مواجه شد 

ای جز دریافت کمک از چاره (0131: ش 0331

ها، نداشت. در این خصوص آمریکاییها، بهخارجی

رد خاک ، ملخ دریایی از راه خوزستان وا(0331)سال 

ها سرایت کرد تا جایی که ایران شد و به سایر استان

هکتار آلوده شد. هیئت  131111مساحتی حدود 

عملیات اقتصادی آمریکا شش هواپیمای سمپاش از 

و سم آلدرین در  srarmanو   paper culleنوع

اختیار دولت ایران قرار داد و هواپیماهای مذکور 

فارس،  هکتار را در 311011مساحتی حدود 

، مجلة کشاورزی)خوزستان و یزد سمپاشی کردند 

 . (51، ص 0 : ش0330

جز هیئت عملیات اقتصادی در فارس، به

سمپاشی، اقدامات دیگری نیز انجام داد. این هیئت 

تالش کرد به خلبانان ایرانی آموزش  0331در سال 

دهد تا فنون مبارزه با ملخ را فرا گیرند، عالوه بر این 

در  1رئیس اداره اصل  0ویلیام ای . وارنبه دستور 

های مخصوصی در نقاط مختلف کشور ایران پاسگاه

                                                                      
1. William E. Warne 

از جمله در فارس تأسیس شد تا به محض ورود 

 ,C. S. R, UA 901, Box 41)رسانی شود ملخ اطالع

Folder 1.) 

ترین هجوم ملخ مراکشی و دریایی به گسترده

فارس در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 

، روزنامة ارمغان کشاورزان)به وقوع پیوست.  0331

ای از فارس نبود که ، در این سال نقطه(3 : ش0330

در معرض هجوم ملخ واقع نشده باشد. کارشناسان 

زی کشاورزی یوتایی با همکاری ادارات کشاور

ای برای مهار ملخ انجام دادند. فارس تالش گسترده

آنان شیوه مبارزه با ملخ را در مزارع نمونه آموزش 

دادند و هیئت عملیات اقتصادی دو هواپیمای 

آمریکایی را به شیراز فرستاد و این دو هواپیما در 

 51713کنار سه هواپیمای دیگر مساحتی حدود 

: ش 0330، پارس روزنامة)هکتار را سمپاشی کردند 

0793). 

برای مبارزه با ملخ موانع زیادی وجود داشت. 

های سم نظر از کمبود سموم و فقدان فروشگاهصرف

اعتقادی کشاورزان به اصل مبارزه با و سمپاش، بی

. آنان اطمینانی به اخذ (3: 0335پناه، )رازقآفات بود 

تدریج، به نتیجه از طریق سمپاشی نداشتند، ولی به

وص با کم شدن هجوم ملخ در اثر سمپاشی، خص

تغییر عقیده دادند و با کارشناسان آمریکایی و ایرانی 

 همکاری کردند.
 

. مکانیزه شدن کشاورزی و تأسیس اولین شرکت 4-3

 های کشاورزی در فارستعاونی ماشین

توجه به کشاورزی مکانیزه و تأثیر آن در 

پیشرفت کشاورزی برای اولین بار در نامة 

السلطنه به دولت وقت خان صدری صدیقعبدالعلی

السلطنه، وزیر مختار ایران انعکاس یافته است. صدیق

اهمّیت »ای با عنوان در واشنگتن بود. وی نامه
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نوشت و  0799در سال « فالحت و وسایل ترقی آن

متن نامه در مجلة فالحت و تجارت به چاپ رسید. 

یکا و ایران، به السلطنه با مقایسة کشاورزی آمرصدیق

شدت از به کارگیری ابزارهای سنتی در کشاورزی 

کرد کشاورزان باید به جای مند بود و توصیه میگله

ابزارهای سنتی که بازیچه بیش نیست، از ابزارهای 

: 0799، مجلة فالحت و تجارت)مدرن استفاده کنند 

های وزیر مختار و برخی به دنبال توصیه (1-5، 00 ش

اولین تراکتور  0311رشناسان، در سال دیگر از کا

 11تعداد آن به  0319وارد ایران شد و در سال 

دستگاه به  9دستگاه رسید. به دلیل عدم مهارت، تنها 

 0371. در سال (017: 0337)باقری زنوز، کار گرفته شد 

هیئت کشاورزی فارس از دولت درخواست کرد 

اقدام نسبت به هموار کردن راه برای ورود تراکتور 

 (793/11350)سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش کند 

که از نتیجة این اقدام گزارشی در دست نیست. 

خصوص گزارش روزنامة انتقاد شواهد تاریخی، به

های زراعی دهد در زمین، نشان می0379در سال 

های کشاورزی موتوری این استان به ندرت از ماشین

 .(5: ش 0379، ة انتقادروزنام)استفاده شده است 

آالت کشاورزی و به کارگیری جدی ماشین

تالش برای مکانیزه کردن کشاورزی فارس، پس از 

 71ورود کارشناسان کشاورزی یوتایی فراهم شد. در 

لیتل فیلد، رئیس هیئت عملیات  0331بهمن 

اقتصادی آمریکا و اندرسن متخصص آبیاری در 

ردند. بعد از جلسه اتحادیه فالحتی فارس شرکت ک

آالت پایان جلسه هئیت آمریکایی قول داد ماشین

: ش 0331، روزنامة پارس)کشاورزی وارد استان کند 

هایی که وارد فارس شد از تعداد دستگاه (0757

گزارشی در دست نیست، با این وجود طرحی 

در سال  0موسوم به طرح پرفسور کلیو. اچ. میلیگان

به تصویب هیئت عملیات اقتصادی آمریکا و  0337

های ایران رسید که زمینه بیشتر ورود ماشین

کشاورزی را به فارس فراهم کرد. بر اساس این 

طرح، به کشاورزانی که با سرمایه خود شرکت 

تعاونی تشکیل دهند ماشین آالت با اقساط طوالنی 

از طرف بانک کشاورزی دریافت خواهد کرد 

. پس از عملیاتی شدن (0111: ش 0337، روزنامة پارس)

طرح، با مساعدت فنی کارشناسان کشاورزی آمریکا 

التحصیالن و همکاری منصور امامی که از فارغ

دانشکدة کشاورزی یوتا بود، اولین شرکت تعاونی 

های کشاورزی در زرقان فارس به نام شرکت ماشین

تأسیس شد. های کشاورزی پرسپولیس تعاونی ماشین

در اولین مجمع عمومی شرکت که در همین شهر 

برگزار شد، پرفسور میلیگان به همراه اندرسن، 

کارگیری  حضور داشت و در خصوص به

آالت کشاورزی و اهمّیتی که در افزایش ماشین

وری از زمین داشت، سخنرانی کرد. منصور بهره

امامی نیز در همین جلسه گفت: مکانیزه شدن 

باعث آسان شدن کشاورزی خواهد شد. کشاورزی 

پس از پایان جلسه اساسنامه شرکت به تصویب 

 رسید.

های به بعد فعالیت 0337شرکت تعاونی از سال 

دار، از خدمات آن نفر سهام 371ای داشت و گسترده

داد در استفاده کردند. خدماتی که شرکت ارائه می

رم کارگیری دیسک و نزمینه شیار موتوری زمین، به

کردن خاک به وسیله تراکتور و خرمن کوب، 

)سازمان اسناد و کتابخانه بذرپاشی برای اولین بار بود 

                                                                      
1. Cleve H. Milligan 
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: 0331، روزنامة ارمغان کشاورزان؛ 351/3513ملی ایران، ش 

جز ارائه  . به(71: ش 0331، نماروزنامة جهان؛ 071ش 

خدمات مکانیزه توسط شرکت پرسپولیس، اداره 

آمریکا در شیراز نیز در  هیئت عمیالت اقتصادی

زمینه کشاورزی مکانیزه مساعدت داشت. این اداره 

دارای تراکتورهایی از نوع جاندیر، انترناش دیزل، 

دستگاه  1کاکشات دیزل، ماسه هریس بود که به 

رسید. عالوه بر این اداره دارای کامباین، خرمن می

کوب، علف بر موتوری، علف جمع کن موتوری، 

های مختلف بود که در راستای ذرپاشبند و بعدل

آموزش به کشاورزان در مزارع نمایشی به کار گرفته 

؛ 310-315: 0337ترومن در ایران،  1)اسنادی از اصل شد می

 .(351/3513سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش 

دستگاه تراکتور از نوع  11 0331تیرماه  79در 

تر از نوع کهاریس و تعدادی تراکتور کوچماسه

اسب بخار به فارس اختصاص  75فرکوسن با قدرت 

داده شد و این تراکتورها به تدریج وارد استان شد. 

آالت کشاورزی کارگیری روزافزون ماشین به

ضرورت تشکیل نخستین شرکت تعاونی تعمیرگاه 

ماشین آالت در فارس را فراهم کرد. اداره کشاورزی 

ان تراکتور دعوت به از مالکان، کشاورزان و دارندگ

ای کرد که کارشناسان آمریکایی و شرکت در جلسه

ایرانی حضور داشتند. این جلسه که در دفتر کفیل 

 0331کشاورزی فارس در تاریخ اول مردادماه 

برگزار شد، مقدمة تأسیس اولین شرکت تعاونی 

آالت کشاورزی فارس را با حمایت تعمیرگاه ماشین

دی آمریکا در شیراز فراهم مالی هیئت عملیات اقتصا

 .(0131: ش 0331، روزنامة پارس)کرد 

 

 

 

 

. آموزش، ترویج و مکانیزه شدن کشاورزی و 4

 تأثیر آن در برداشت محصوالت 

در چهار قسمت قبلی مقاله به آموزش و ترویج، 

توزیع بذر اصالح شده، دفع آفات و استفاده از 

آالت کشاورزی اشاره شد. هدف اصلی در ماشین

لیات چهارگانه ذکر شده، باال بردن برداشت عم

محصول در واحد سطح است. در واقع هدف اصلی 

کشاورزان از کاشت و داشت، برداشت بیشتر 

ال اصلی این جاست که آیا ؤمحصول است و س

ورود کارشناسان دانشکده کشاورزی یوتا و 

های چهارگانه بخصوص های آنان در عملیاتفعالیت

ه افزایش محصوالت کشاورزی تغییر شیوه کشت، ب

 منجر شد؟

برای پاسخ به پرسش ساده ترین روش، استفاده 

از تحلیل آماری است. در شش سال فعالیت 

کارشناسان دانشکده کشاورزی یوتا، آمارهای 

مختلفی از میزان برداشت محصول در مزارع چغندر، 

گندم و پنبه استان فارس تهیه شد و متأسفانه به جز 

، آمار دیگری در دست 0333و  0337آمار سال 

 نیست.

در ده نقطه از مزارع گندم و  0337در سال 

چغندر فارس که به صورت سنتی و نوین کشت 

برداری شد و مشخص شد، کشاورزانی شده بود کیل

که به صورت نوین و از ابزارهای مکانیزه جدید 

استفاده کردند محصول بیشتری نسبت به کشت 

درصد رشد و افزایش سنتی برداشت کردند. 

و در شیوه کشت نوین  0337محصول گندم در سال 

به نسبت سنتی به شرح ذیل بود: سلطان آباد شیراز 

درصد، بهمنی  35آباد مرودشت درصد، حسن 70

درصد، زرقان،  1آباد استهبان درصد، سهل 70آباده 

درصد ملیون  07/30آباد جهرمدرصد، دولت 00/77
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درصد  03/9دآباد توابعدرصد، احم 07/3بیضاء 

درصد و جمال آباد کازرون  01/79اکبرآباد فسا 

 (C.  S. R, UA 901, Box 38, Folder 6درصد بود. ) 0/73

چغندرکاران نیز در مزارع خود و با بکارگیری 

های مروجان کشاورزی ایرانی و آمریکایی و توصیه

نیز استفاده از کشاورزی مکانیزه محصول بیشتری 

 کردند. برداشت 

 0337درصدد رشد برداشت محصول چغندر در سال 

و در دو نوع شیوه کشت یعنی سنتی و نوین به شرح ذیل 

 .(,UA 901, Box 41, Folder 1  C.  S. R). 0بود: نمودار

 

 
 

جز افزایش محصول در مزارع چغندر، به

کاران فارس نیز توانستند در واحد سطح و پنبه

، 0333ن کشاورزی در سال های نویکارگیری شیوهبه

از مزارع خود محصول بیشتری برداشت کنند. درصد 

رشد محصول در دو شیوه کشت سنتی و نوین به 

 ,C.S.R, UA 901, Box 40: )7شرح ذیل بود. نمودار 

Folder 3) 
 

 
 

که در نمودار باال اشاره شده است، در ده نقطه چنان

استهبان و آباد از روستاهای فارس، به استثنای سهل

آباد شیراز، تولید محصول پنبه در مزارع نوین سلطان

درصدد افزایش  09نسبت به مزارع سنتی، بیش از 

داشت. دلیل رشد منفی محصول در دو روستای 

آباد معلوم نیست. به نظر خطای آباد و سلطانسهل

 رسد.انسانی در ثبت اطالعات بعید به نظر نمی

 

 نتیجه. 5

شکی نیست که ورود هیئت  در این سخن

عملیات اقتصادی آمریکا در ایران، در راستای تأمین 

خصوص مقابله با تفکرات منافع آن کشور، به

کمونیستی بوده است. فارغ از این هدف، آنچه در 

این پژوهش دنبال شد بررسی نقش آنان در 

های آماری شش کشاورزی فارس بود. اگرچه داده

استان در دست نیست، ولی  سال فعالیت آنان در این

نشان  0333-0337آمار به جای مانده از سال 

دهد که آنان توانستند از طریق ایجاد مزارع  می
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نقطه استان و تغییر شیوة  51نمایشی در بیش از 

کشت، از کرتی به ردیفی، به کشاورزان نشان دهند 

که  بازدهی محصوالت در کشت نوین )ردیفی( 

رتی( باالتر است، به همین نسبت به کشت سنتی )ک

های فعالیت آنان، کشت ردیفی در دلیل در سال

مزارع چغندر، گندم و پنبه جایگزین کشت کرتی 

شد. اهمّیت این تغییر هنگامی است که بدانیم کشت 

ردیفی نسبت به کشت کرتی آب کمتری نیاز دارد که 

با وضعیت اقلیمی استان در آن روزگار تناسب 

 زیادی داشت.

ت عملیات اقتصادی و کارشناسان کشاورزی هیئ

ویژه آفت ملخ، این هیئت، در مبارزه با آفات نباتی به

موفقیت زیادی بدست آوردند. آنان نه تنها به 

صورت عملی و از طریق هواپیما و تأمین سم در 

های دفع آفات را دفع آفات کمک کردند؛ بلکه شیوه

ئت نیز به کشاورزان آموزش دادند. موفقیت هی

آمریکایی در این زمینه تا جایی است که اشاره کنیم 

های ملخ به مزارع ، از شدت آسیب0330بعد از سال 

به بعد این آفت به تدریج  0331کاسته شد و از سال 

 از بین رفت.

مکانیزه شدن تدریجی کشاورزی و تأسیس اولین 

آالت کشاورزی، نتیجة حضور شرکت تعاونی ماشین

ارس است. درست است که از سال ها در فآمریکایی

اداره کشاورزی فارس درصدد مکانیزه کردن  0371

آالت بود؛ ولی کشاورزی از طریق وارد کردن ماشین

ها به فارس تحقق این مهم تا زمان ورود آمریکایی

پیدا نکرد. به گمان نویسنده عدم شناخت مالکان و 

کشاورزان نسبت مکانیزه شدن کشاورزی و نیز 

توجهی دولت مرکزی در به ار ارزان و بینیروی ک

 تأثیر نبوده است.تعویق افتادن مکانیزه شدن بی

ترین نتیجة حضور کارشناسان کشاورزی مهم

آمریکا در فارس تربیت مروج کشاورزی و 

سازی برای تأسیس سازمان ترویج کشاورزی زمینه

در فارس بود. در مقاله اشاره شد که با ورود 

مریکا، زمینة تأسیس سازمان ترویج کارشناسان فنی آ

کشاورزی در ایران فراهم شد. تربیت نیروهای 

کارگیری در سازمان ترویج متخصص جهت به

عهدة  خصوص در فارس، بهها، بهکشاورزی  استان

کارشناسان دانشکده کشاورزی یوتا قرار گرفت و 

آنان توانستند از طریق کالس، کنفرانس و مزارع 

های ترویجی خصص جهت فعالیتنمونه، نیروی مت

 در استان فارس تربیت کنند.
 

  منابع

(. نشریه سازمان آموزش  0311) آموزش کشاورزی

 کشاورزی.

 .03/7/0331. 731(. ش0331) اخبار هفته

 مرداد. 71.دوره دوم. پنج شنبه 01(. ش0331) اخبار هفته

 بهمن. 01.دوره دوم. پنج شنبه 10(. ش0331) اخبار هفته

(. تهران: 0337از اصل چهار ترومن در ایران ) اسنادی

 مرکز اسناد ریاست جمهوری.

خاطرات من یا روشن (. 0317اعظام قدسی، حسن )

 جا: چاپخانه حیدری.. بیشدن تاریخ صد ساله

. تاریخ آموزش و پرورش فارس(. 0335امداد، حسن )

 شیراز: نوید.

تاریخ تحوالت علوم (. 0337باقری زنوز، ابراهیم )

. شاورزی ایران از دوران باستان تا عصر حاضرک

 تهران: دانشگاه تهران.

. تهران: جغرافیای کشاورزی ایران(. 0333بهرامی، تقی )

 دانشگاه تهران.

. به کوشش معرفت فالحت(. 0331عبدالعلی ) ،بیرجندی

 ایرج افشار. تهران: میراث مکتوب.
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. به ریاض الفردوس خانی(. 0335حسینی، محمدمیرک )

 وشش ایرج افشار. تهران بنیاد موقوفات دکتر افشار.ک

کشف الحقائق تا(. الدین منصور )بیدشتکی، غیاث

. تهران: کتابخانه مجلس شورای اسالمی. المحمدیه

 .71150نسخه خطی. ش 

وظایف سازمان ترویج تفهیم (. »0335پناه، محمد )رازق

نشریه ترویج «. و توسعه مبارزه با آفات نباتی

 . 3. ص 7. ش 7. س یکشاورز

 .3/1/0331. 071. ش روزنامة ارمغان کشاورزان

 .05/7/0330. 3. ش روزنامة ارمغان کشاورزان

 .01/3/0331. 0177. ش روزنامة استخر

 .07/3/0331. 0155ش  .روزنامة استخر

 .09/07/0331. 0131. ش روزنامة استخر

 .77/1/0330. 0513. ش روزنامة استخر

 .03/1/0337. 0551. ش روزنامة استخر

 .9/3/0330. 31. ش روزنامة افق شیراز

 .01/1/0330، 11، ش روزنامة افق شیراز

 .9/3/0379، 01، ش روزنامة انتقاد

 .70/5/0379، 5، ش روزنامة انتقاد

 .73/5/0331، 0711. ش روزنامة پارس

 .31/1/0331، 0715. ش روزنامة پارس

 .71/00/0331، 0757. ش روزنامة پارس

 .73/7/0330، 0731. ش روزنامة پارس

 .03/3/0330، 0793. ش روزنامة پارس

 .1/1/0330، 0371. ش روزنامة پارس

 .77/1/0330، 0339. ش روزنامة پارس

 .7/00/0330، 0330. ش روزنامة پارس

 .71/3/0337، 0131. ش روزنامة پارس

 .1/5/0337، 0111. ش روزنامة پارس

 .03/5/0337، 0151 . شروزنامة پارس

 .01/1/0333، 0110. ش روزنامة پارس

 .79/1/0333، 0101. ش روزنامة پارس

 .00/3/0333، 0170. ش روزنامة پارس

 .7/1/0331، 0131. ش روزنامة پارس

 .70/3/0331، 0111. ش روزنامة پارس

 .01/07/0331، 0300. ش روزنامة پارس

 .03/07/0330، 11. ش روزنامة توانگر

 .03/07/0330، 11. ش ة توانگرروزنام

 .0331، تیرماه 71. ش روزنامة جهان نما

 .73/5/0373، 17. ش روزنامة جهان نما

 .03/01/0331، 17. ش روزنامة حرفه

 .79/1/0331. 11. ش روزنامة حرفه

متن سخنرانی در کنفرانس (. »0335زاهدی، مصطفی )

. مجلة ماهانه کشاورزی«. سالیانه ترویج کشاورزی

 .013. ص 07. ش 71س 

 .731/79031سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 

 .731/793031سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 

 .793/111091سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 

 .793/11350سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 

 .793/13515سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 

 .351/3513سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 

 .793/11350سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش

ترومن  1تحلیلی بر نتایج اصل (. »0331کرباسیان، اکبر )

 .13-11. ص 011. ش گزارش«. در ایران

. ترجمة مالک و زارع در ایران(. 0317س ) ک. ا. لمبتون.

 امیری.تهران: علمی و فرهنگی.منوچهر 

 .0799. تهران. 00. ش مجلة فالحت و تجارت

 .0330. 7و0. ش 01. س مجلة ماهانه کشاورزی

 . 0335. 3و7و0.  ش 71. س مجلة ماهانه کشاورزی

 .0301 . آذر01. ش مجلة ماهیانه مدرسه عالی فالحت کرج

مبانی ترویج کشاورزی به (. 0317ملک محمدی، ایرج )

. تهران: سیری در تاریخچه ترویج کشاورزیانضمام 

 مرکز نشر دانشگاهی.

 .0335. اردیبهشت  7. س 0. ش نشریه ترویج کشاورزی

 .0331. مردادماه 3. س 0. ش نشریه ترویج کشاورزی

 .0335. مهرماه 7. س 7. ش نشریه ترویج کشاورزی
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 .0333. مهرماه 3. س 7. ش نشریه ترویج کشاورزی

. تصحیح مفاتیح االرزاق(. 0391نوری، محمدیوسف )

 ابوالقاسم رنجبر حسین آبادی. تهران: پیام حنان.

اقدامات آموزشی برای (. »0333هاشمی، مجدالدین )

نشریه ترویج «. تربیت کادر ترویج کشاورزی

 .07-9. ص 7. ش کشاورزی

های ادارة همکاری هایای از فعالیتنمونه(. »0335هال، ج )

  .11ص  .0 ش .71س  .یکشاورز «.فنی در شیراز

. به اهتمام ارشادالزراعه(. 0351هروی، قاسم بن یوسف )

 محمد مشیری. تهران: امیرکبیر.

 1بررسی اهداف و عملکرد اصل (. 0330همراز، ویدا )

 . تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.ترومن

شناختی بر کشاورزی سنتی تا(. یاوری، احمدرضا )بی

 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ایران

برگ زرینی از میراث مکتوب (. »0331فر، شهرام )یوسفی

کتاب ماه «. روستانشینی و تاریخ کشاورزی ایران

 .19-19. ص 073. ش تاریخ و جغرافیا
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