
 ة ثالثالمحاضخة ال
 التطبيقات الدراعية لمتكنهلهجيا

 

يذيج العالؼ تغيخات جحرية يتعمق اىسيا بالتغيخات التكشؾلؾجية السعاصخة الستدارعة والعسيقة    
، مسا يديج مؽ العبء السمقى عمى  يدت الى تدايج الفجؾة بيؽ العالؼ الستقجم والعالؼ الشامأوالتى 

مجول الستقجمة ىؾ لزمة األقترادية العالسية األخيخة األس و در كان مؽ عاتق الجول الشامية ، ولقج 
 ؤسذيلؼ  ، السيسا والعخاقولى بحلػ أ، ونحؽ  ي وليذ األقتراد الخمد  ياألىتسام باالقتراد العيش

أىسية كبيخة  ية ، ويكتدب التظؾر التكشؾلؾجفى الرشاعة والدراع يبعج قاعجة لالقتراد العيش
 . يلتحقيق التقجم فى مجاالت األقتراد العيش

 نؾاع التكشؾلؾجيا فى شتى السجاالت .أوتختبط التشسية الدراعية ارتباطًا وثيقًا باستخجام مختمف    

 

 مفهوم التكنولوجيا :
 

و الحخفة ويعشي أول مشيا الرشعة ألتخجع كمسة تكشؾلؾجيا الصل التيشي ويعشي السقظع ا    
عمؼ الرشعة او الحخفة ، ويخادف كمسة تكشؾلؾجي  ؾن معشاىا المفغي ىأي أالسقظع الثاني العمؼ 

مع المفظ  ىفي المغة العخبية لفظ التقشية ومعشاىا السيارة وبحلػ ىشاك تذابو في المفظ والسعش
 صبح متجاوال في المغة العخبية .أتيشي الحي الال

 

باختالف العمؾم التي تتشاول التكشؾلؾجيا ، متعجدة  ييدتخجم مرظمح التكشؾلؾجيا بسعان     
 ألرتباطويشذأ ىحا االختالف نتيجة ، و اجتساعية أبالجراسة سؾاء كانت تمػ العمؾم طبيعية 

التكشؾلؾجيا بظبيعتيا بجؾانب تظبيقية ، ولحلػ فان تمػ الجؾانب التظبيقية تختمف باختالف 
، وتقؾم  آوتأثيخ  آ، والتكشؾلؾجيا ذات عالقة تبادلية مع السجتسع السحيط بيا تأثخ  السعشي بو العمؼ

ن التظؾر التكشؾلؾجي يختبط دائسا بظبيعة أالشذاط العمسي التجخيبي ، كسا  ىساسا عمأالتكشؾلؾجيا 
الفشية التي نيا الؾسائل أ ىعملن " التكنهلهجيا أعخف " السذكالت التي تؾاجو السجتسع ، ولقج 

مؾر أيقجمو العمؼ التظبيقي مؽ  تذسل كل مؾضؾعات الثقافة السادية وىي لحلػ تتزسؽ كل ما
السعخفة العمسية والسدتحجثات في مؽ ستفادة ألىي ان التكنهلهجيا أ ىشار "الف" الأمادية ، كسا 

قجم العمسي والتقجم مخ الحي يدتمدم وجؾد التخابط والتالزم بيؽ التألا، نتاج السختمفة ألمجاالت ا
ى معارف أو ، أنيا التظبيق السشغؼ لمسعخفة العمسية أ ىعم عخفها جاليخيثالتكشؾلؾجي ، ولقج 

ن أنو أعسال مؽ شؤلتقديؼ ل ىغخاض عسمية ، وبحلػ فانيا تؤدي الأ  ىجل الؾصؾل الأمؽ  ى خخ أ
نيا وعاء أ ىعم مهندفيمجعخفها يجعل السعخفة السشغسة مسكشة ويديل القيام بستظمباتيا ، كسا 

مم المتحجة لمتنمية ألعخفتها منظمة ا، ولقج   السعارف الستعمقة بفشؾن الرشاعات ىيحتؾي عم



نيا نتائج تحديؽ وتجسيع السعارف والخبخات أ ىعم ( UNEDO -الصناعية ) اليهنيجو
ن لرشاعة نداألنتاج وفشؾن انتاجية يدتخجميا اؤلوالسيارات البذخية في شكل وسائل مادية ل

يعخف بؾسائل  خخ ماآي بتعبيخ أ ، نذاء وحجات تقؾم برشاعة ىحه السشتجاتأل وأالسشتجات 
 نتاج .ألا

داء أساليب أنيا استخجام نتائج البحث العمسي في تظؾيخ أ ىعم التكنهلهجيا تعخف كما    
جتساعية بيجف ألدارية والتشغيسية واألنذظة األالعسميات االنتاجية بسا فى ذلػ الخجمات وا

  . نفع لمسجتسعألنيا اأساليب حجيثة لؼ تكؽ تدتخجم مؽ قبل ويفتخض فييا أ ىالتؾصل ال

 

 التكنولوجيا الزراعية :
 

بأنيا الجيج السشغؼ لتظبيق نتائج البحث العمسي في مجال  تعخف التكنهلهجيا الدراعية     
نتاج ألالتكشؾلؾجيا السيكانيكية والبيؾلؾجية والكيساوية والتشغيسية في السجاالت السختمفة لعسميات ا

ىجاف التشسية ، ألنتاج الدراعي وتحديشو تحقيقا ألالدراعي وذلػ بيجف تظؾيخ الدراعة وزيادة ا
نتاج مؽ السجخالت والسخخجات سؾاء عؽ طخيق ألخ الحادث في مرفؾفة ابانيا التغي كما تعخف

نتاج الدراعي ألساليب اأالتحجيث في طخق و  وأالسجخالت والسخخجات الحالية  التحديؽ في نؾعية
، وىحه التغيخات يشعكذ  ججيجة لؼ تكؽ معخوفة مؽ قبل ومشتجاتو عيؾر مجخالت أ آالقائسة حالي

بأنيا الظخق الحجيثة  كما تعخفيخادات ، ألنتاج والتكاليف واألكل مؽ ا ىقترادي عمألتأثيخىا ا
تسثل  كحلك فانها، داء وتشغيؼ الدمؾك وتؾفيخ الخجمات ألنتاج وتظؾيخ اسمؾب األفي تشغيؼ ا

يختبط بيا مؽ مدتمدمات انتاج  التؾصيات والسسارسات الفشية الججيجة في انتاج السحاصيل وما
بأنيا استخجام  كما تعخف التكنهلهجيا الدراعيةمؽ حيث كسيتيا ونؾعيتيا ومؾاعيج اضافتيا، 

و مدتؾردة مؽ الخارج وتؼ ألشتائج العمؼ والسعخفة الفشية سؾاء كانت مكتدبة مؽ البيئة السحمية 
ا بيجف خمق واستحجاث وسائل مؽ تظؾيعيا لتشاسب الغخوف السحمية سياسيا واجتساعيا واقترادي

ي شؾعشباع الكسي والألمؽ ا ى مدتؾ  ىعمأ نتاج الدراعي لتحقيق ألرتفاع بكسية وجؾدة األنيا اأش
 ندان .ؤلل

 مخاحل عممية التنمية التكنهلهجية :

 : أحج اسمهبينتتؼ عسمية التشسية التكشؾلؾجية مؽ خالل     
خالل فيض التكشؾلؾجيا التي تشتجيا السؤسدات  مؽوذلػ  آتظؾيخ التكشؾلؾجيا محمي : ولهماأ 

  . السدتؾي الجدئي ىالبحثية عم



الكمي بحيث تؾصف عسمية نقل التكشؾلؾجيا بأنيا  ى السدتؾ  ىىؾ نقل التكشؾلؾجيا عم : وثانيهما
 ستخجامؤلحيث تؼ التؾصل الييا واكتذافيا الى دولة اخخى ل يانتقال السعخفة مؽ الجولة األم أ

 .يا في

 : مخاحل التنمية التكنهلهجية فى حالة نقل وتطهيخ التكنهلهجيا محميا  

نؾاع أتكشؾلؾجيا السحمية باختالف التختمف مخاحل التشسية التكشؾلؾجية فى حالة نقل وتظؾيخ     
بعض البمجان تكنهلهجيا الدراعية فى الوتتمثل مخاحل نقل وتطهيخ ،  ةالتكشؾلؾجيا السدتخجم

 ل التالية :فى المخاح النامية

و تعجيل التكشؾلؾجيا أ: يتؼ فييا اجخاء البحؾث العسمية الدراعية بيجف تظؾيخ  المخحمة األولى -1
الدراعية ، وتتؼ ىحه السخحمة فى الجامعات والسخاكد البحثية ، ويقؾم الباحثؾن فى مختمف السعامل 

لى نتائج تفيج فى حل والسحظات البحثية بترسيؼ البحؾث الدراعية التى تعسل عمى التؾصل ا
ن ، ومؽ ىشا تشذأ القيسة التظبيقية لمبحؾث الدراعية يؾ ن الدراعؾ يا السشتجيالسذكالت التى يؾاج

 رض الؾاقع .أعمى 

: وىى تعج مخحمة تجخيبية يتؼ فييا تظبيق التجارب فى حقؾل السدارعيؽ  المخحمة الثانية -2
اجخاء  يي التجارب فى ىحه السخحمة فيخرائأ، ويذتخك الباحثؾن مع  ةلجراسة عؾامل محجد

التجارب لجى عيشة مسثمة مؽ السدارعيؽ لمؾثؾق مؽ سالمة الشتائج التى تؼ التؾصل الييا فى 
 محظات البحؾث ونجاحيا بجرجة مشاسبة تحت عخوف االنتاج العادية لمسدارعيؽ .

حقؾل السدارعيؽ ويذتخك  فى ةوفييا يتؼ اجخاء التجارب عمى عؾامل محجد المخحمة الثالثة : -3
تؼ التؾصل إلييا مع الغخوف  يالسخشجون الدارعيؾن فى ىحه السخحمة لمتأكج مؽ تؾافق الشتائج الت

بعض  استخجاميؼ إقترادى لمشتائج الستحرل عمييا مؽ خالل ياالنتاجية لمسدارع ، ويتؼ اجخاء تق
السدارع نتيجة  وف وصافى العائج الحى يحرل عمييالتكالكالسؤشخات االقترادية 

ن فى تمػ التجارب والتفاعل ؾ السدراع يتؼ اشخاكالججيجة التى تتزسشيا التجارب ، و   التكشؾلؾجيا
جريبًا عسميًا لمسخشجيؽ الدراعييؽ يعيشيؼ فيسا بعج تن تمػ التجارب تسثل أكسا ، ثشاء تشفيحىا أمعيؼ 

شتائج لوالتظبيقى  يقييؼ االقترادفى العسل مع السدارعيؽ حال نذخ نتائج تمػ التجارب ويكؾن الت
مؽ عجمو ، ويتؼ  عيؽر اد لسنذخ تمػ التجارب بيؽ ا ى التجارب الدراعية ىؾ السعيار لتحجيج ججو 

 نذخ التجارب فى حالة وجؾد نتائج ايجابية لمتقييؼ .

: وفييا يتؼ نذخ التكشؾلؾجيا التى تؼ التؾصل الييا مؽ خالل تجارب ذات  المخحمة الخابعة-4
رشادية السختارة والتى تعخف بالحقؾل ألفى عجد مؽ الحقؾل ا ييجابألا يقترادأليؼ االتقي

والجقيق عمى تشفيح  شخاف السباشخألرشادية الخائجة ، حيث يقؾم السخشجون الدراعيؾن باألا
التكشؾلؾجيات الججيجة بعج امجاد السدارع بالسعخفة الكافية عؽ التؾصيات الفشية الستعمقة بتمػ 

 التكشؾلؾجيات .



رشادية وذلػ أليتؼ تؾسيع نظاق التكشؾلؾجيا مؽ خالل الحقؾل ا اوفيي المخحمة الخامدة :-5
كبخ مؽ تمػ الحقؾل مع اشخافيؼ السباشخ عمى تشفيح التؾصيات الفشية الستعمقة بتمػ أختيار عجد أب

 ػ التؾصيات الفشية .تشفيحىؼ لتم يمسا يداعج عمى تبشى السدارعيؽ ليا وبالتال، التكشؾلؾجيات 

 : ساليب التكنهلهجيا الدراعيةأ

التكشؾلؾجيا السيكانيكية  الى خسذ مجسؾعات رئيدة ىى: ةيسكؽ تقديؼ التكشؾلؾجيات الدراعي    
والتكشؾلؾجيا  ساسية ،ألاوية ، وتكشؾلؾجيا البشية اي، والتكشؾلؾجيا الحيؾية ، التكشؾلؾجيا الكيس

 . التشغيسية

لة محل العسل : تتسثل التكشؾلؾجيا السيكانيكية فى احالل اآل التكنهلهجيا الميكانيكيةوال  : أ
أو الحيؾان ، وتعج التكشؾلؾجيا السيكانيكية الدراعية مؽ نؾع التكشؾلؾجيا السؾفخة لمعسل أو  ي البذخ 

ية ودورىا ساليب التكشؾلؾجيا السيكانيكية الدراعأس السال ، وىشاك تاريخ طؾيل لتظؾر أالسكثفة لخ 
جخاء مختمف العسميات الدراعية ألالؾقت الالزم  تقميصنتاجية ، و ألزيادة ا وأالتكاليف  قميلفى ت

ت البحار ، آالساليب التكشؾلؾجيا الدراعية السيكانيكية عسميات تجييد التخبة الدراعية ، و أوتتزسؽ 
سؾاء  ي الت الخ آ فزآل عؽ، الت الحراد والجراس آالت رش السبيجات ، آالت نثخ االسسجة ، آو 

 . الحجيثة ي و وسائل الخ أالتقميجية 

صشاف وسالالت أويتسثل ذلػ الشؾع مؽ التكشؾلؾجيا فى استشباط  ثانيا : التكنهلهجيا الحيهية :
فات وذلػ آلمخاض واؤلتتدؼ بارتفاع انتاجيتيا ومقاومتيا ل يوالحيؾان يججيجة فى السجاليؽ الشبات

التكشؾلؾجيا الحيؾية الدراعية مؽ نؾع  جوتع ،تخجام اليشجسة الؾراثية و باسأمؽ خالل التيجيؽ 
 . رضاألنيا تؤدى الى زيادة الشاتج لؾحجة ألرض ؤلالتكشؾلؾجيات السؾفخة ل

تدتخجم الظاقة  اوية التقشيات التىي: تتزسؽ التكشؾلؾجيا الكيس اويةيثالثا: التكنهلهجيا الكيم
السبيجات  ياوية فيائية ، وتتسثل التكشؾلؾجيا الكيسيالشاتجة مؽ التفاعالت بيؽ العشاصخ الكيس

ساليب ألسسجة ، ويدتيجف استخجام األاوية ومشغسات الشسؾ والسخربات الدراعية وايالكيس
نقص يغيخ  أيالدراعية وتعؾيض  يراضألا يالقرؾر ف ووجأاوية معالجة يالتكشؾلؾجية الكيس

 يفات التآلمخاض واألىسيتيا فى مقاومة اأ اوية ليا يساليب التكشؾلؾجيا الكيسأن أ اكس، يا في
 تريب السحاصيل .

 ي وتتسثل فى الؾسائل الحجيثة الستعمقة بتجييدات الخ  رابعا : تكنهلهجيا البنية االساسية :
بالحخث  يراضألوالرخف السغظى وبخامج السحافغة عمى خرؾبة التخبة مؽ خالل تحديؽ ا

ساسية الستعمقة بجسيع ألالبشية افزآل عؽ العسيق تحت التخبة ، وتظييخ التخع والسرارف ، 
 يالسعامالت التدؾيقية فى مخحمة ما بعج الحراد سؾاء فيسا يتعمق بتخديؽ السشتجات الدراعية والت

ظبيعتيا بارتفاع قابميتيا لمتمف ، وكحلػ وسائل الشقل وبشية تجييد السشتجات الدراعية تتدؼ ب
 ساسية لمسعمؾمات الدراعية .ألعؽ البشية ا آللمترجيخ ، فز



ساليب ألشخطًا ضخوريًا لشجاح وتظبيق كافة ا جوىى تع خامدا : التكنهلهجيا التنظيمية :
مشاسب لتظبيقيا  ياطار تشغيسالى  تحتاجساليب ألتمػ ا ألنخخى وذلػ ألالتكشؾلؾجية الدراعية ا

ن تكشؾلؾجيا الشغؼ تعسل أ أييحقق التؾازن فى الجؾانب الستعمقة بتظبيقيا اقتراديا واجتساعيا ، 
نؾاع أستفادة القرؾى مؽ كل ألسمؾب الحى يحقق األعمى تؾعيف البيانات واستخجاميا با

نؾاع التكشؾلؾجيا أستيعاب ألى اعجاد البيئة السشاسبة تيجف ال يانأ أيالتكشؾلؾجيا الدابقة ، 
السختمفة لسا تتظمبو مؽ تغييخات مادية وتشغيسية وقانؾنية وحزارية لمغخوف السحيظة بالتغيخ 

 التكشؾلؾجى حتى يسكؽ استيعابو .

 


