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«سبزینه»درگفتوگوبامديرعاملشرکتدانشبنيان«فناورانصنعتآسمان»
کاربرد پهپادها در بخش کشاورزی را بررسی میکند

کاهش45درصدي
مصرف سم در مزارع
بااستفادهاز پهپادها

سبزینه

مینا پزشکی

مديرعامل شرکت دانشبنيان فناوران صنعت
آسمان گفت :با استفاده از پهپادها براي
محلولپاشي روی محصوالت کشاورزي،
95درصد مصرف آب و 45درصد مصرف سم
کاهش مييابد و عالوه بر اين تسهيالت به
کشاورزان براي خريد پهپاد نیز اعطاء ميشود.
محمدامين شکوفان ،مديرعامل شرکت
دانشبنيان فناوران صنعت آسمان ،در
گفتوگو با خبرنگار روزنامه «سبزينه»،
به بيان توضيحاتي درباره کاربرد پهپادها
در بخش کشاورزي ،ميزان تسهيالت
اعطايی براي راهاندازي اين مشاغل ،ميزان
استقبال کشاورزان از پهپادها ،اشتغالزايي
و درآمدزايي پهپادهاي کشاورزي ،نحوه
حمايت وزارت جهاد کشاورزي از این بخش
و ...پرداخت که مشروح اين مصاحبه را در
ادامه ميخوانيد.
جناب شکوفان ،درباره پهپاد و کاربرد آن در
بخش کشاورزي توضيح دهيد.
فناوري استفاده از پهپاد ،فناوري جديدي است
که وارد عرصه کشاورزي شده .پهپاد در دو حوزه
محلولپاشي هوايي و دوم آناليز اراضي کشاورزي
کاربرد دارد .با توجه به پتانسيلي که در حوزه
محلولپاشي و سمپاشي هوايي وجود دارد ،در حال
حاضر از پهپاد استقبال زيادي شده است .با روشي
نوين تقريباً در 10دقيقه با يک گالن 10ليتري يک
هکتار زمين کشاورزي را محلولپاشي ميکنيم
که در مقايسه با روشهاي سنتي 95درصد
کاهش مصرف آب و 45درصد کاهش مصرف سم
را شاهديم.

با روشي نوين تقريب ًا در 10دقيقه

با يک گالن 10ليتري يک هکتار زمين
کشاورزيمحلولپاشيميشود

که در مقايسه با روشهاي سنتي

95درصد کاهش مصرف آب و 45درصد
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این در حالی است که در حالت معمول
برايمحلولپاشييکهکتار

زمين کشاورزي يک گالن500ليتري
بايدمحلولاستفادهکنيم

این در حالی است که در حالت معمول براي
محلولپاشي يک هکتار زمين کشاورزي يک گالن
500ليتري بايد محلول استفاده کنيم .دستگاه
محلولپاش هوايي زمينهاي کشاورزي قادر به
بذرپاشي هوايي هم است و ميتوان مخازني روي
اين دستگاهها نصب کرد که کار بذرپاشي را انجام
دهد .ما براي اولين بار در کشور با همکاري بسيج
سازندگي سپاه الغدير استان يزد بذرپاشي بذر آنقوزه

را که يک گياه دارويي است ،داشتيم و توانستيم
با اين فناوري اين بذرپاشي را در دامنه کوههاي
شهرستان يزد و تفت انجام بدهيم.

درباره انـــواع پهپادهاي کشـــاورزي
توضيح دهيد.
پهپادهاي کشاورزي کالسبندي دارد؛ کالسهاي
10ليتري16 ،ليتري20 ،ليتري و 30ليتري.
همچنین سه ويژگي اساسي در پهپادها وجود دارد
که کالسبنديها را از يکديگر مجزا ميکند .ابتدا
ميزان برد راديويي آنهاست که بر اين اساس ميزان
دور شدن آنها از ما مشخص ميشود .مورد دوم
ميزان حمل محلول و سوم مداومت پروازي است.
اين سه ويژگي حياتي کالسبندي و دستهبندي
پهپادها را براي ما مشخص ميکند .در حال حاضر
نیز در مجموعه ما تمام کالسهاي مختلف پهپاد
موجود است.
درباره سابقه ورود پهپادها به بخش کشاورزي
توضيحدهيد.
مجموعه ما از سال  1389شروع به فعاليت کرد و
سال  93اقدامات ثبت شرکت انجام شد .پهپادهاي
کشاورزي از سال  93و  94به کشور وارد شدند
و کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي روي آنها طي
12ماه انجام شد .تيمهاي تحقيقاتي در اين سالها
بهصورت رايگان براي کشاورزان پيشرو محلولپاشي
انجام ميدادند و با استفاده از اين تيمها ميزان
تأثيرگذاري محلول را بر روي گياهان و نحوه عملکرد
و مکانيزم پاششي محلولها بررسي ميکرديم .بازار
کار پهپادهاي کشاورزي نیز از سال  95کليد خورد
و در سالهاي  96و  97مورد استقبال قرار گرفت
و از سالهاي  98شرکتهاي زيادي براي ارائه
خدمات محلولپاشي پهپادي و فروش اين
پهپادها شروع به کار کردند.
پهپادهاي کشاورزي چه
تأثيری بر اشتغالزايي در این
بخش داشتهاند؟
پهپادهاي کشاورزي در زمينه
اشتغالزاييتأثيرمثبتيداشتهاند.
هر پهپاد به دو نفر يکي خلبان
و ديگري کمک خلبان براي
محلولپاشي نياز دارد .همچنین
هر پهپاد به يک ماشين و راننده نياز
دارد و بهطور ميانگين هر پهپاد برای سه
نفر اشتغالزایی میکند .در استان فارس
نیز که از نظر کشاورزي پيشرو است 65 ،تا
67پهپاد به کشاورزان عرضه شده .از سوي معاونت
علمي و فناوری رياست جمهوري و اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي نيز يک طرح داشتيم و بر اساس
اين طرح ،دولت به جوانان روستايي تسهيالت
ميدهد که از اين پهپادها تهيه و اقدام به سمپاشي
مزارع کنند.
پهپادها در زمينه منابع طبيعي و جنگلها
چه کاربردهايی دارند؟
پهپادها در حوزههاي زيادي کاربرد دارند .در تمامي
صنايع کالن مثل نفت و نيرو اين پهپادها ورود
کردهاند .در حوزه منابع طبيعي و جنگلباني هم

کاربرد بسیاری دارند ،ولي کمتر شاهد بودهايم که
کارفرماها به اين مسأله ورود کنند و بيشتر اقداماتي
که انجام شده ،موردي بوده است؛ بهعنوان مثال
پروژه مشترکي با منابع طبيعي استان خوزستان
داشتهايم که براي مبارزه با آفت درختان بلوط بود.
ما محلولپاشي روی آفات درختان بلوط را نیز بر
عهده گرفتيم و براي منابع طبيعي استان لرستان
نیز پايش جنگلهاي بلوط را انجام دادیم.
هزينه کاربرد يک پهپاد در يک مزرعه
چقدر است؟
هزينهها در این بخش به دو قسمت تقسيم
ميشود؛ ابتدا هزينه خود پهپاد است و کساني که
بخواهند در اين مسأله سرمايهگذاري کنند ،وارد
يک پروژه پربازده ميشوند و به تمام کشاورزان
پيشنهاد ميکنيم که اگر ميتوانند خودشان پهپاد
خريداری کنند و يا تسهيالت آن را بگيرند و اقدام
به خريداري پهپاد کنند ،زيرا ميتوان با 450ميليون
تومان يک پهپاد خريداري و بعد از اين کار ميتوان
روزانه 40هکتار زمين کشاورزي را محلولپاشي
کرد .به ازاي هر هکتاري که پهپاد سمپاشي انجام
ميدهد ،در استانهاي شمالي 350هزار تومان و
در استانهاي جنوبي 250هزارتومان میگیرند.
اگر فرد دارنده پهپاد بتواند در يک روز 40هکتار
را محلولپاشي کند ،حدود 10ميليون درآمد
کسب ميکند .در اين صورت و در بدبينانهترين
حالت اگر فرد فقط 15روز در

ماه را کار کند ،ماهي 150ميليون درآمد دارد؛ به
عبارتي دوره بازگشت سرمايه اوليه شش الي هفت
ماه است .در صورتيکه در حال حاضر کساني
که در حوزه محلولپاشي زمينهاي کشاورزي
با پهپاد کار ميکنند ،به کشاورز به دليل اينکه
مشتري زيادي دارند ،براي  20تا 25روز بعد نوبت
ميدهند .در حال حاضر و با اين شرايط اقتصادي
کاربران پهپاد يکي از صنفهاي با پتانسيل باال

هستند و ميتوانند گردش مالي بااليي داشته
باشند .همچنین هر کارفرماي پهپادي باید 10
الي 15درصد درآمد خود را براي استهالک پهپاد
کنار بگذارد.

ارتباط شما با مرکز توسعه مکانيزاسيون
وزارت جهاد کشاورزی چگونه است؟
مرکز توسعه مکانيزاسيون کمک زيادي به صنعت
پهپادي کرده است .در سال  96مصوب کردند که
کشاورزان ميتوانند براي محلولپاشي محصوالت
خود پهپاد خريداري کنند و تسهيالتي به آنها اعطاء
میشود .با اين کار کمک زيادي به صنعت پهپادي
کشور شد و کشاورزان توانستند به اين وسيله از

اين پهپادها استفاده کنند .در حال حاضر هم مرکز
توسعه مکانيزاسيون در حال انجام اقداماتي است که
خريد پهپاد و استفاده از تسهيالت آن براي کشاورزان
روانتر شود.
در حال حاضر چند شـــرکت در حوزه
پهپادهاي کشـــاورزي فعال هستند؟
شرکتهاي محدود و حدود پنج شرکت در حوزه
پهپادهاي کشاورزي کار ميکنند .چون اين
صنعت يک صنعت نوپا است ،متأسفانه
شاهديم که دو قشر وارد اين صنعت
شدهاند؛ ابتدا قشر جوان ،دانشجو
و عالقهمند بودهاند و گروه دوم
سرمايهداراني هستند که
دانش کافي ندارند و به آنها
دال ل فناوري گفته ميشود.
اما با همکاري وزارت جهاد
کشاورزي و مرکز توسعه
مکانيزاسيون اقداماتي انجام شد
که افرادي که دانش فني کار و
سرمايه کافي را دارند ،شناسايي
شوند و مورد حمايت قرار گیرند و
اصطالحاً کمک شد که بازار سياه براي
اين صنف شکل نگيرد .دفتر مرکزي ما نیز
در استان خوزستان و اهواز است و در پنج استان
دفتر نمايندگي داريم و دوستان مختلف در اين حوزه
خدمات آموزشي ،تعميراتي و خدمات پس از فروش
محصول را ارائه ميدهند.
دربـــاره مهمترين مشـــکالت خود
توضيح دهيد.
مشکالت ما زياد است و از جمله آنها ميتوان به
مشکالت ساخت قطعات داخلي ،نبود زيرساختهاي
توليد و مشکالت واردات در ورودی گمرک اشاره کرد
که در تالش هستيم که اين مشکالت را در سطح
کشور حل کنيم.

پيشنهادشمابهوزيرجهادبرايحلمشکالت
حوزه پهپادهای کشاورزی چیست؟
پيشنهادمبهوزيرجهادکشاورزيدرگاماولتسهيلگري
در حوزه اخذ تسهيالت در حوزه کشاورزي است ،زيرا
بخش زيادي از کشاورزان نميتوانند تسهيالت الزم را
دریافت کنند و صرفاً افرادي ميتوانند در اين حوزه وارد
شوند که از تسهيالت کافي برخوردار باشند .گام دوم
ایجاد سازکار و پل ارتباطي بین وزارت جهاد کشاورزي

اگر فرد دارنده پهپاد بتواند
در يک روز 40هکتار را محلولپاشي
کند ،حدود10ميليون درآمد کسب
ميکند .در اين صورت و در بدبينانهترين
حالت اگر فرد فقط 15روز در ماه
را کار کند ،ماهي150ميليون درآمد
دارد؛ به عبارتي دوره بازگشت سرمايه
اوليه شش الي هفت ماه است.
در صورتيکه در حال حاضر کساني
که در حوزه محلولپاشي زمينهاي
کشاورزي با پهپاد کار ميکنند ،به کشاورز
براي  20تا 25روز بعد نوبت ميدهند
باديگرارگانهااست.مابهعنوانبخشخصوصيارتباط
بسيار نزديکي با سازمان هواپيمايي کشور ،گمرک،
ارگانهاي امنيتي و انتظامي و وزارت جهاد کشاورزي
داريم ،اما هيچ کدام از اين ارگانها ارتباطي با هم ندارند
و اص ً
ال حرف يکديگر را قبول ندارند .با توجه به رشد
روزانه اين صنعت ،نياز داريم که وزارت جهاد کشاورزي
با ساير ارگانها ارتباط برقرار کند ،زيرا پهپاد بر اساس
قانون گمرک هنوز کاالي ممنوعه است و با بند و تبصره
اقدام به واردات اين کاال به صورت قانوني ميکنيم،
در صورتيکه به اين محصول در کشور نياز داريم و
روانسازي قوانين در اين حوزه واجب است.

