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 کشاورزی شهرستان اردبیل با استفاده از فعال در حوزه بررسی پراکنش توان مکانیکیهدف از این تحقیق  هدف:

 .در منطقه است های موتومکانیزاسیونشاخصمحاسبه و ارزیابی  و GIS سیستم جغرافیایی

است. آوری اطالعات موردنیاز استفاده شدهمیدانی برای جمعدر این تحقیق از روش  شناسی پژوهش:روش

بردار که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارت از: سطح کل اراضی کشاورزی آبی و دیم، تعداد بهره پژوهش متغیرهای

اد و ی دامپروری، تعدهاماشینتراکتور، کمباین،  از جمله کششیو ی خودگردان هاماشینزراعی و دامی، تعداد و نوع 

و  نامهپرسش های موجود،داده ، که این اطالعات از طریقبودندی کشاورزی فعال و ... هاچاهنیروی محرکه نوع 

 اردبیل، همچنین با کارشناسان مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی استان  همصاحب

ها و آوری دادهبعد از جمعآوری شد. و کشاورزان منطقه جمع ای شهرستان اردبیلکارشناسان شرکت آب منطقه

شهرستان  GISهای مورد مطالعه، نقشه شاخص ،درجه مکانیزاسیون ،موتومکانیزاسیون ،محاسبه سطوح مکانیزاسیون

ثمرین غربی، ثمرین دوجاق، سردابه، فوالدلوی جنوبی، فوالدلوی شمالی، هیر، ارشق دهستان  10اردبیل که به 

ها و بررسی پراکنش برای تجزیه و تحلیل داده تقسیم بندی شده بود، تهیه گردید. شرقی، بالغلو، شرقی و کلخوران

 استفاده شد. ANPای و فرایند تحلیل شبکه GISتوان مکانیکی منطقه از تلفیق 

ی هاماشینبه دلیل باال بودن توان مکانیکی  ی شهرستان اردبیل، دهستان شرقیهادهستاندر بین  :هایافته

بخاردرهکتار بیشترین سطح موتومکانیزاسیون واقعی و دهستان دهستان فوالدلوی جنوبی اسب 97/4با  خودگردان

بخاردرهکتار اسب 44/1با  هاچاهی خودگردان و توان موتور هاماشینبه دلیل پایین بودن مجموع توان مکانیکی 

شاخص نسبت تعداد تراکتور به سطح زیرکشت در دهستان کلخوران مکانیزاسیون واقعی را دارند. کمترین سطح موتو

-یبمحصول س یزراع یاتعمل یزاسیوندرجه مکان یمحصوالت مورد بررس یندر ببیشترین مقدار را دارد.  49/96با 

. همچنین درجه مکانیزاسیون عملیات باشدمیمقدار  ترینکمو  بیشترین یدارا یببه ترتحبوبات دیم و  زمینی

خاکورزی اولیه نسبت به سایر عملیات زراعی بیشترین مقدار را دارد. کمترین درجه مکانیزاسیون مربوط به برداشت 

 .باشدمیغالت با دروگر در سطح شهرستان اردبیل 

 

کلخوران نسبتاً مناسب و دهستان توان مکانیکی دهستان شرقی بسیار مناسب و دهستان پراکندگی   گیری:نتیجه

 .باشدمیها نامناسب ارشق شرقی و ثمرین غربی نسبتاً نامناسب و بقیه دهستان
 

 GISسطح موتومکانیزاسیون، درجه مکانیزاسیون، توان مکانیکی،   های کلیدی:واژه
 

 

 

 





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -1

 
 

 مقدمه -1-1

 موجوود  منابع از برداریبهره و خالقیت و تفکر استمداد از نیروی با تاریخ طول در بشر

 توامین  بورای  جدیود  هایوریافن ایجاد و ابزارها ساختن فکر به همواره خاکی، کره روی بر

 خود کارهای انجام نمودن آسان و محصول میزان افزایش غذا، جمله از خود اولیه نیازهای

 خوود  کنوونی  جایگواه  بوه  پیموده توا  را متعددی یهامسیر امروز به تا راستا این در و بوده

 بشور،  دسوت  سواخت  هوای ابزار از اسوتفاده  بدون جایگاه، این به رسیدن شک بدون. برسد

 زنودگی  بوزر  در  انقوالب  یک بشری حیات عرصه به ماشین ورود. است نبوده پذیرامکان

 و تحور   اصلی عامل پایدار، توسعه اصول شرط به مکانیزاسیون. شود می محسوب انسان

 موی  شومار  بوه  آن هوای بخش تمامی در تولید کیفی و کمی ذیرپامکان سطوح مداوم رشد

 از شودن  خوار   لوزوم  بشور،  نیازهوای غوذایی   توامین  لزوم و علم پیشرفت به توجه با. رود

 حاضور  حوال  در اموا . شودمی احساس بیشتر روز کشاورزی مکانیزه هر به سنتی کشاورزی

 هوا ساخت زیر چه ، بایدواقعی مکانیزاسیون یک به دستیابی منظور به که است این مسئله

 کشاورزی بخش. کرد رعایت مکانیزاسیون کشاورزی اصلی اهداف برای تحقق را الزاماتی و

 ملوی،  اسوتقالل  تقویوت  و جامعوه  غوذایی  امنیوت  تأمین جمله از خوداهداف  تحقق برای

 از. باشدمی تجاری و صنعتی تولید به سنتی و معیشتی تولید مرحله از گذر سریع نیازمند

 مرحلوه  بوه  کشواورزی  بخوش  نیول  که امکان است رویکردی مثابه به مکانیزاسیون طرفی

 را مکانیزاسیون ضروری است که توسعه بنابراین. ازدسمی فراهم را تجاری شدن و صنعتی

 یزی مناسوبی پویش بورد   ربه عنوان راه توسعه و امنیت با برنامه کارشناسانه تدابیر اتخاذ با

 (.1395)نیسی و همکاران، 

راه ، از آنجا که بخش کشاورزی بزرگترین متوولی تولیود و توامین موواد غوذایی اسوت      

. تواریخ  اسوت  افزایش سطح مکانیزاسیون میسور  افزایش تولید از طریق بهبود تکنولوژی و

دسترسی به ، کلید موفقیتاین آمیختگی، است که اجین فت تکنولوژی، کشاورزی با پیشر

 .(Fountas et al., 2015به موقع است )گیری دقیق و تصمیماطالعات 

جامعوه  بوا علوم روز بزرگتورین تغییوری اسوت کوه       مکانیزه کردن عملیات کشواورزی  

شووده اسووت. چنانچووه انتخوواب تکنولوووژی و راهکارهووای توسووعه  بووا آن مواجووه روسووتایی



 

 

توامین نیازهوای فنوی و    بوه دنبوال آن    قطعواً بر اساس شرایط کشوور باشود،    مکانیزاسیون

 تکنولووژی  در خودکفوایی دسترسوی بوه   . شودفراهم نیز باید ای تولید هزمینه و تکنولوژی

-ذیربط و فراهم کوردن زمینوه  های ها و تشکلشده با هماهنگی بین کلیه سازمان انتخاب

 یابود تحقوق موی   هوای الزم در کشوور  های این برنامه و قانونمندیهای توسعه و هماهنگی

داده کووه در بلنوود موودت متغیرهووای سووطح  (. نتوواین نشووان1387)الماسووی و همکوواران، 

 داردبر امنیت غذایی خانوارهوای روسوتایی تواثیر مثبتوی      مکانیزاسیون و درآمد کشاورزان

توانسوت  هر کشاورز آمریکوایی فقوط موی    1940(. در سال 1394سفندیاری و همکاران، )ا

بهبوود   1970نفر غذا تولید کند که با گسترش مکانیزاسیون کشاورزی تا سال  7/10برای 

نفور را تولیود کنود.     8/75قابل توجهی در تولید اتفاق افتاد و هر کشاورز توانسوت غوذای   

مکوانیزه نیسوت    مانند هندوسوتان کوه کوامالً   کشورهایی  مطالعات مکانیزاسیون کشاورزی

که مکانیزاسیون کشاورزی فقط به معنوی ورود ادوات و تووان مکوانیکی بوه      دهدمینشان 

کشوواورزی نیسووت و ابعوواد متعووددی از جملووه سیسووتم آبیوواری موودرن را نیووز نمووودی از 

آموده درآمود خوالص    های بوه عمول   اند. بطوریکه در بررسیمکانیزاسیون مدنظر قرار داده

 29 دهد کوه درآمود ایون گوروه    ، نشان میکشاورزانی که فقط سیستم آبیاری مدرن دارند

سیسوتم  همچنین راکتور و تو کشاورزانی که است درصد بیشتر از درآمد کشاورزان سنتی 

درصد بیشتر از کشاورزان سونتی اسوت. رونود توسوعه      49، درآمدشان دارندآبیاری مدرن 

کنود  در ایون   کشورهای مختلف به ندرت از یک فرایند مشابه تبعیت موی  مکانیزاسیون در

رغوم  ای مشابه در کشوورهای مختلوف، علوی   ههای اقتصادی و فرصتبین نقش محدودیت

یوری الگوهوای مشوابه توسوعه مکانیزاسویون      گشرایط اقلیمی و فرهنگی متفاوت، در شکل

ثوال الگووی توسوعه مکانیزاسویون     (. به عنوان م1394)مصری گندشمین، انکارناپذیر است

کشاورزی کشور چین بر اساس ممنوعیت فوروش زموین کشواورزی و گسوترش مزرعوه از      

هوای کشواورزی شوده، صوورت گرفتوه      شودن زموین   طریق اجاره که منجور بوه یکپارچوه   

 . (Wang et al., 2014)است

سوهم   نود اتوانسوته با بکارگیری صحیح مکانیزاسیون کشواورزی   افتهیتوسعهکشورهای 

های کشاورزی داشته باشند. البته مکوانیزه شودن   تری در تولید مواد غذایی و فرآوردهبیش

رشود  ، در این کشورها به صورت تحولی تودریجی و بوا تغییور در ابزارهوای دسوتی سواده      

و  ی پیشورفته هوا سیسوتم اسوتفاده از   تدریجی در ساخت و تولید ادوات مکانیکی و نهایتواً 

مکوانیزه   ،صورت گرفته است. در ایران برعکس کشوورهای پیشورفته   ایماهواره تکنولوژی



 

 بوا وجوود  آنوی   تحوول بووده کوه ایون     با شتاب باالصورت یک دگرگونی و تحول  به نشد

ای وارداتوی بوا   هو تکنولوژیتطابق مشکالت های کالن در این زمینه به علت گذاریسرمایه

 .اسوت  دنبوال داشوته  ه را نیوز بو  ای مشکالت عدیوده شرایط اقتصادی و فنی خاص کشور، 

کشاورزی ایران مکانیزه نبووده و یوا از ضوعف نسوبی      دهد، بخش اعظممطالعات نشان می

 (.1380ی، صالح) استکشاورزی ایران واقعیت غیرقابل انکار برخوردار است و این 

تفاده از تکنولوژی مناسب ابتدا نیاز به و اسکشاورزی مکانیزاسیون  جهت بهبود توسعه

نیازسنجی و شناخت نقاط ضوعف   مطالعات وسیع و کارشناسی شده در کل کشور با هدف

توسوعه  در راسوتای   شود، تا از این طریق تصومیمات صوحیح و علموی   احساس میو قوت 

 .ستگی به کشاورزی سایر کشورها اتخاذ کردقطع واب بخش کشاورزی و خودکفایی و

ت اقلیمی، فرهنگوی و اقتصوادی هور    در نقاط مختلف به موقعیکشاورزی مکانیزاسیون 

تووان  نموی  و جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون برای منواطق مختلوف   بستگی دارد منطقه

 یکشاورز یزاسیونتوسعه مکان یتاز وضع یجامع یابیتا کنون ارز ئه داد.ارا راهکار یکسانی

و  وضوعیت مکانیزاسویون   بررسی مطالعه ایندر صورت نگرفته است.  یلاردب شهرستاندر 

انتخواب   با توجه به نیاز به مطالعات در این زمینه اردبیلشهرستان  پراکنش توان مکانیکی

 توجوه  با مکانیزاسیون توسعه مناسب هایاستراتژی و الگو طراحی بایستی گردید، بنابراین

 .باشود  شهرسوتان  مختلوف  نقاط در کشاورزی یهاماشین توزیع میزان و منطقه شرایط به

 شهرسوتان در  یزاسیونموجود مکان یتاز وضع یکاف ختتواند به شنا یم یقتحق ینا یننتا

 ییمنطقه و ارائوه راهکارهوا   یدر مورد کشاورز یحصح یزیمنجر شود و به برنامه ر یلاردب

توسوعه   هوای ایون مطالعوه شوامل بورآورد شواخص      کمک کنود.  توسعه مکانیزاسیون یبرا

با استفاده ازسیسوتم  های مربوطه و تهیه نقشههای متداول شاخصبر اساس  یزاسیونمکان

نقشه پراکنش توان مکانیکی شهرستان اردبیل با استفاده تهیه و   GISاطالعات جغرافیایی

 است. ANPای و فرایند تحلیل شبکه GISاز تلفیق 

 ضرورت و اهداف تحقیق -2-1

تور  تور و بویش  آن بویش  غذائی نیز به تبوع  مواد تولید به نیاز کشور، جمعیت افزایش با

 غیراقتصادی و غیرممکن امری کشاورزی تولید برای انسانی توان به اتکا. گرددمیاحساس 

. اسوت  کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی، بخش در تولید افزایش راهکارهای از یکی .است

 هوای تولیود  و کاهش هزینوه  با افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی مکانیزاسیون



 

 

دهود  بررسی تحقیقات گذشته نشوان موی   .سازدرا فراهم می کشاورزی تولید توسعه امکان

در زمینه ارزیابی وضعیت توسعه مکانیزاسیون کشور مطالعات زیادی صورت گرفته اسوت،  

های تصمیم گیری چنود  لیکن در بررسی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، استفاده از روش

کمتور موورد توجوه قورار گرفتوه       GISجغرافیایی معیاره، منطق فازی و سیستم اطالعات 

شهرسوتان   کشواورزی  مکانیزاسویون  توسوعه  وضوعیت  بررسوی  پژوهش این از هدف است.

و  GISبا اسوتفاده از   شهرستان سطح در مکانیکی توان توزیع و پراکندگی تعیین و اردبیل

 درجوه  چوون  هوایی شواخص  منظوور  ایون  برای که باشد،می ANPای فرایند تحلیل شبکه

مکانیزاسیون تراکتووری،   های خودگردان، سطحماشین یزاسیونسطح مکان و مکانیزاسیون

سوطح موتوو    هوای کشواورزی و  سطح مکانیزاسیون دامپوروری، سوطح مکانیزاسویون چواه    

. با اجرای ندشد ارزیابی و تحلیل شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت و مکانیزاسیون

 داف زیر نیز محقق گردد:این تحقیق انتظار میرود اه

 .تهیه نقشه جامعی از وضعیت مکانیزاسیون شهرستان اردبیل -

وضوعیت مکانیزاسویون کشواورزی    الگوهای صوحیح مودیریتی جهوت بهبوود      ارائه -

 .شهرستان اردبیل

 .بررسی پراکنش توان مکانیکی در سطح شهرستان اردبیل -

دارنود و ارائوه راهکارهوایی    هایی که توزیع توان مکانیکی نامناسبی شناسایی مکان -

 .برای تقویت این مناطق

های کشاورزی جهت بهبود سطح مکانیزاسیون به هر منطقوه بور   اختصاص ماشین -

اساس شرایط آن منطقه که در واقع مانع توزیع ناعادالنه بودجه مکانیزاسویون در  

 سطح شهرستان خواهد شد. 

 
  کلیات و تعاریف -3-1

 تعریف مکانیزاسیون کشاورزی 

که به معنی اتوماتیک  باشدزاسیون در کشاورزی مشابه اتوماسیون در صنعت میمکانی 

. معنوی  اسوت کوار کوارگری   سهم نیروی کردن است و اتوماتیک کردن به معنی کم کردن 

 آالت در کشاورزی با هودف است از استفاده از ماشین خاص مکانیزاسیون کشاورزی عبارت

کوه   محقوق خواهود شود    بوه شورطی  وفقیت این ایده است، مکارگری توان کاهش نیاز به 

جوایگزین نموودن   هزینوه  از تور  در بلنود مودت بویش    کار کارگریهزینه صرف شده برای 

 آن نیوز باشود. مکانیزاسویون کشواورزی بوه معنوی عوام       در مودت مشوابه   ماشین و موتور 



 

اد ازدیو شورط توداوم آن نیوز    های جدید در تولید کشاورزی است کوه  بکارگیری تکنولوژی

بوا  جایگزینی کوارگر  های افزایش درآمد کشاورزان یکی از روش. با این تعریف استدرآمد 

اسوتفاده از   روش دیگر برای دست یافتن به عملکورد بیشوتر   و است های کشاورزیماشین

بواسوطه تغییورات بوجوود    است که  های کشاورزیو سایر نهادهاصالح شده  هایو دام روبذ

  مصوری  1383راد، )منصووری  اسوت ، بخشی از موضوع مکانیزاسیون آمده در روش تولید

 (.1394گندشمین، 

فنون  ای از علوم و(، مکانیزاسیون کشاورزی مجموعه1387از نظر الماسی و همکاران )

کاربردی است که در مراحل مختلف تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی شوامل مطالعوه،   

-موورد اسوتفاده قورار موی    ن و ابزار نیروی محر  شناخت و بکارگیری انواع مختلف ماشی

. بکارگیری این مجموعه علوم و فنون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فنوی  یردگ

سوازی،  در سواختار فنوی، بوه    و شامل فناوری طراحی و تولید انبوه و تغییور  شودمیانجام 

بوه عبوارت    باشود. و وسوایل موی   هاماشینتعمیر، سرویس، انتخاب، کاربرد و تعویض انواع 

 رعایوت  بوا  وریبهوره  افوزایش  برای کشاورزی در تکنولوژی از استفاده تر مکانیزاسیونکلی

 .است پایدار توسعه به رسیدن و جوانب تمام

 انواع بکارگیری از عبارت کشاورزی (، مکانیزاسیون1385) از دیدگاه مطیعی لنگرودی

 به معنوای  کشاورزی مکانیزاسیون بنابراین است، کشاورزی تولید در مکانیکی توانو  ابزار

 از بهینوه  وریبهوره  و تولیود  افزایش برای مدرنیزه، کشاورزی در .باشدنمیمدرنیزاسیون 

 .  شودمی فنی، استفاده و علمیکاربردهای  تمامی

ماشین، مکانیزاسویون تنهوا بور منوابع تووانی متمرکوز        ا در نظر گرفتن تعریف مدرنب

و مکانیزاسویون اسوت    های مودرن از جملوه کوامپیوتر نیوز جوز     و کاربرد تکنولوژینیست 

-نی به منظور بهبود کوارایی و بهوره  های ماشیبرداری مهندسی از تکنولوژیچنین بهرههم

 ]گردد.وری نیروی کار نیز از وظایف مکانیزاسیون کشاورزی محسوب می

-را منوط به سودآوری دانسته نولوژیاگرچه برخی محققان کاربرد ماشین و سطح تک

-وری نیروی انسوانی نیوز از مشووق   آوری، رفاه اجتماعی و بهبود بهرهبر سوداند، ولی عالوه

چنوین توزیوع   ردن منوابع و هوم  های اصلی توسعه مکانیزاسیون بوده است. شیوه فراهم کو 

 ای کواری متخصصوین امور اسوت. تعریوف فووق،      هو های مکانیزاسیون نیز از اولویوت نهاده

مکانیزاسیون کشاورزی را محدود به عملیات درون مزرعه ننموده است و مکانیزاسویون در  

برابر از بین رفتن محصوالت بعد از برداشت به خاطر فوراهم نبوودن بسوتر مناسوب بورای      



 

 

فرآوری محصوالت نیز باید راهکارهای مناسبی را ارائه نماید. مقدار افوت پوس از برداشوت    

 نیافته رقم باالیی است.های توسعهدر کشاورزی

هوای زموانی در   بعد استراتژیک شاید در بعضی برههفرایند مکانیزاسیون کشاورزی در 

ی و کشوری از لحاظ اقتصادی سودآوری کمتری داشته باشد، ولوی طوی   ای منطقهگستره

 ناپذیر است. زیراین پروسه در بازار رقابتی امری گ

دارد کوه  کشاورزی در ایران موا را بور آن موی   نگاهی به تعاریف جاری از مکانیزاسیون 

تحلیلی اجمالی از تعاریف موجود ارائه گردد تا از ابهامات موجود توا حودی کاسوته شوود.     

برخی از محققین مکانیزاسیون کشاورزی را استفاده از تکنولووژی روز در کشواورزی بورای    

اند. اگرچوه  تعریف نموده سیدن به توسعه پایداروری با رعایت تمام جوانب و رافزایش بهره

تعریف فوق جامع است ولی از این بابت که آیوا اسوتفاده از بوذر اصوالح شوده )یوا کوود و        

شود یوا نوه،   سموم( به منظور افزایش محصول )درآمد( نیز جزو مکانیزاسیون محسوب می

کنود  ی کافی مانع نیست و چندان که باید مرز سیستم را محدود و مشخص نموی به اندازه

 (.1394صری گندشمین، )م

  تاثیر مکانیزاسیون بر کشاورزی 

 بیوان نموود   زیور  بصوورت  تووان موی  کشواورزی را  در ماشوین  مطلوب و مثبت اثرهای

 :(1376)رنجبر،

و زیرکشت  افزایش سطح ی انسانی،با توجه به نیاز باالی کشاورزی سنتی به نیرو -1

 .باشدنمی مکانیزاسیون مقدوربدون یزرع، لم های نامرغوب و نسبتاًزمین آباد کردن

جویی در مصرف آب با دار و دیم به مزارع آبیاری شده و نیز صرفهتبدیل اراضی شیب -2

 های پمپاژ و آبیاری مدرن و خودکار وتحت فشار.استفاده از سیستم

 نژادی.زراعی و بهافزایش عملکرد در واحد سطح با اعمال نتاین تحقیقات به -3

های تولید و با کاهش هزینه افزایش تولید سرانه هر کشاورزباعث کشاورزی مکانیزه  -4

 یوری شده و باعث رفاه اجتماعی از طریق افزایش درآمد جامعهافزایش بهره

 است. کشاورزان شده

ای کاهش داده، ی کشاورزی سختی کار را به طور قابل مالحظههاماشیناستفاده از  -5

 بخشیده است.در نتیجه اشتغاالت کشاورزی را جذابیت 



 

های صنایع تبدیلی، صنایع سنگین، اختصاص نیروی انسانی برای اشتغال در رشته -6

 های اقتصادی.خدمات اجتماعی و دیگر بخش

باال بردن دانش و اطالعات فنی و افزایش تخصص کشاورزان در جهت حل قسمتی از  -7

 مشکالت عملیاتی و مدیریتی.

ر به تأمین آسایش زندگی، استفاده از کاهش ساعات کاری روزانه که در نهایت منج -8

 .شودامکانات آموزشی، بهداشتی، تفریحات سالم و غیره می
 

 اهداف مکانیزاسیون کشاورزی 

هوا اسوت و در   بورای کواهش هزینوه    یافتوه توسوعه مکانیزاسویون در کشوورهای    عموماً

تووان بوه   موی را کشورهای در حال توسعه برای افزایش تولید است. اهوداف مکانیزاسویون   

 :(1394)مصری گندشمین،  شرح زیر بیان کرد

مدعی بود که ماشوین   توانطور اخص میو زمین: به وری نیروی کارافزایش بهره  ̶

وری زموین و نیوروی کوار کشواورزی     های مکمل برای افزایش بهوره یکی از نهاده

 است.

در راستای کاهش هزینه تولید  های جدید عموماًهای تولید: ماشینکاهش هزینه ̶

و  1شوند. البته فاصله بوین هزینوه شخصوی کواربران تکنولووژی     به بازار عرضه می

تفاوت وجود داشته و فاصله بین این  2شودهزینه اقتصادی که جامعه متحمل می

دو قیمت در کشورهای در حال توسعه در موارد متعودد، عودد بزرگوی اسوت. بوا      

هوای مکانیزاسویون، اقتصوادی بوودن فراینود      رین مشوقتاز اصلی وجود این یکی

مریکوا، لوزوم اقتصوادی    ااست. عامل اصلی توسعه مکانیزاسیون در آسویا، اروپوا و   

 شدن فرایند تولید و کاهش هزینه تولید کشاورزی است.

 موقع عملیات کشاورزی.انجام به ̶

کردهوای  کاهش سختی کار کشاورزی و افزایش جذابیت آن: یکی از اهداف و کار ̶

اصلی مکانیزاسیون افزایش راحتی و کاهش سختی کار کشاورزی است. بوا وجوود   

این در برخی موارد مکانیزاسیون فرایندهای تولیود احتموال صودمات کواربران را     

_________________________ 
1 private costs to the user 
2 economic costs to the society at large 



 

 

کاهد که منجر به افزایش فشوار  افزایش داده و از لذت اجتماعی کار کشاورزی می

 گردد.میکاری روی نیروهای شاغل در صنایع بیوسیستم 

کاهش بحران نیروی کار: با بهبود کار کشاورزی تقاضا بورای نیوروی کوار فصولی      ̶

 یابد.کمتر شده و امنیت شغلی نیروی کار بهبود می

 .محصول یتکم یشافزا ̶

 .محصول یفیتک یشفزاا ̶

 فرایندهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

ی هوا فعالیوت و  بور انورژی ی بسویار  هافعالیت در فرایند توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

ی هوا فعالیوت . شووند موی ی کشاورزی هستند که مکوانیزه  هافعالیتاولین ، بربسیار کنترل

سوازی  نقول، آسویاب کوردن، پمپواژ آب، آمواده      بر در کشاورزی شامل حمل وبسیار انرژی

باشد که به انورژی بسویار زیوادی نیواز دارنود و      ی مشابه میهافعالیتزمین، خرمنکوبی و 

دفع آفات، بوجاری و ، وجین کردن، بر در کشاورزی شامل کاشتی بسیار کنترلهاالیتفع

ست. بر اساس اولویوت مکوانیزه کوردن ایون عملیوات، الگووی توسوعه        هافعالیتنظیر این 

مکانیزاسیون  توسعه ها نیز برای تسهیل و تسریع فرایندگیرد. دولتمکانیزاسیون شکل می

-فعالیتسودآورتر کردن وری و افزایش بهرهافزایش تولید، نظیر با اهدافی هایی را سیاست

مکانیزاسویون در   ی تسهیل فرایند توسوعه هاسیاست. حجم کنندی کشاورزی اعمال میها

یک کشور به عواملی همچون جمعیوت، تولیود ناخوالص داخلوی، سوطح دسوتمزدها، فقور        

دارد. البتوه سورعت    ی کوالن کشوور بسوتگی   هوا سیاسوت روستایی، اهداف مکانیزاسیون و 

بردارهوا، انودازه   های عمومی کشاورزی همچون تعوداد بهوره  مکانیزاسیون به ویژگیتوسعه 

روش تولید، میزان مصورف  ، های هندسی آنها، الگوی کشتها و شکلبرداریمساحت بهره

هوای زراعوی و داموی، سوطح     بودجوه ها و تولید محصول، سطح توان ماشینی مزرعه، نهاده

 برداران نیز بسوتگی دارد غیرکشاورزی بهرهی هافعالیتحاصل از  کشاورزان و درآمددرآمد 

(Clarke, 1997.) 

روند توسعه مکانیزاسیون در کشورهای مختلف از یوک فراینود    دهدمیمطالعات نشان 

گیری الگوهای مشابه مکانیزاسیون بوه شورایط اقتصوادی و    کند و شکلمشابه تبعیت نمی

های مشابه در کشورهای مختلوف بسوتگی دارد. بهبوود    اقلیمی و فرصتفرهنگی و شرایط 

ی کشواورزی دارد. همچنوین   هوا ماشوین ای بر توسعه شرایط اقتصادی تأثیر قابل مالحظه

تأثیر وضعیت زمین، نیروی کارگری، نسبت قیمت محصول به نهواده بور توسوعه تکنیکوی     



 

ه قیموت  زموانی کو   یدرهور برهوه  توان گفت کشاورزی غیر قابل انکار است. بطور کلی می

-فروش رفتوه تری بهو ادوات کشاورزی بیش هاماشیناست، محصوالت کشاورزی باال بوده 

ترین تالش تاریخی در تولید کشاورزی، توالش بورای افوزایش کوارایی     است. همواره اصلی

کوه   دهدمینیروی انسانی در فرایند تولید است. مروری بر روند توسعه مکانیزاسیون نشان 

طوور محودود در اروپوای غربوی روا  و گسوترش      مریکا و بوه ادر  19مکانیزاسیون در قرن 

مریکوا افوزایش انودازه    ااست. چرخ محور  توسوعه مکانیزاسویون در    مناسبی را آغاز کرده

اسوت. البتوه الزم بوه    های کشاورزی و در اروپا بازار فروش محصوالت کشاورزی بودهزمین

مریکا نقش ثانویوه  اوری زمین در توسعه مکانیزاسیون کشاروزی ذکر است که افزایش بهره

ایفا نموده است. مطالعوه توسوعه مکانیزاسویون کشواورزی در کشوورهای مختلوف نشوان        

که حتی کمبود زمین قابل کشت محدودیت اصولی در افوزایش تولیود کشواورزی      دهدمی

ری و بخش صونعت  نیست. کشورهای مختلف بر اساس وضعیت زمین و تعداد نیروی کارگ

طور مثال نمایند. بهریزی میهای متفاوتی را برای توسعه صنایع کشاورزی برنامهاستراتژی

های افزایش عملکرد قبل از توسعه مکانیزاسیون شوروع  در کشور ژاپن، چین و کره تکنیک

های آبیاری، زهکشی و دسترسی به موزارع، انگیوزه   است. کشور چین با بهبود سیستمشده

در کشوورهای   سازی را تقویت کورده و سوبب توسوعه مکانیزاسویون شوده اسوت.      یکپارچه

-های انجام شده در بخش آب و روا  کشت واریتوه گذاریجنوب شرق آسیا بعد از سرمایه

ی خرمنکووب زودتور از تراکتوور در موزارع     هوا ماشوین های پرمحصول و افزایش عملکورد،  

ن خرمنکوبی گندم و برنن نسوبت بوه عملیوات    در کشورهای هند و پاکستا متداول شدند.

 .(1394، گندشمین )مصری اندسازی زمین )خاکورزی( زودتر مکانیزه شدهآماده

 تکنولوژی و مکانیزاسیون 

 تبودیل   (، عبوارت از 1384تکنولوژی از نظر شهبازی و حجاران ) به نقل از میسومی،  

هوا و  ها، روشوسایل مکانیکی، نوآوری، ابزار، ادوات، هاماشینقوانین علمی به انواع  نمودن

برآوردن نیازهای خاص با ایجواد   برایفنون الزم جهت رسیدن به اهداف معلوم و ملموس 

باشد. بطوور کلوی بوا عنایوت بوه      تغییراتی در محیط اطراف برای مقاصد علمی و عملی می

-رزی را موی پیشینه تاریخی، وضعیت تکنولوژی در کاربرد ابزار و ماشین در عملیات کشاو

 بندی کرد:صورت زیر طبقه توان، به



 

 

 تکنولوژی ابزار دستی -1-3-5-1

در این مرحله تنها توان مورد استفاده در کشاورزی، توان انسانی بوود و کارهوا بوسویله    

شود. در نتیجوه کارهوای کشواورزی بسویار سوخت و       میهایشان انجام کشاورزان و خانواده

اش را توامین  تر از غذای خوود و خوانواده  توانست بیشنمیخسته کننده بود و هر کشاورز 

تورین منوابع   کشورهای در حال توسعه مهوم  در اکثر اقتصاد خود مصرفی حاکم بود.کند و 

، 1980در سوال   FAOو بنوا بوه بورآورد     منبع توان انسانی موی باشود  توانی در کشاورزی 

اسوتفاده از   انسوانی و تووان  حوال توسوعه متکوی بر    درصد مزارع کشوورهای در  25حدود 

 .(1394)مصری گندشمین، باشدمیزارهای دستی اب

 تکنولوژی مبتنی بر توان دامی -1-3-5-2

افتواد.  در کارهای کشاورزی حیوانات اهلی  توان در این مرحله انسان به فکر استفاده از

-به صورت دنباله روند،بکار می یدامتوان تکنولوژی مبتنی بر تجهیزات و ابزارهایی که در 

 گیرنود. بند با استفاده از حیوانات اهلی در انجام امور کشواورزی موورد اسوتفاده قورار موی     

بیشترین کاربرد توان دامی در کشاورزی برای انجام عملیات خاکورزی، برداشوت، حمول و   

 50حودود   1980در سوال   FAOباشد. بنا به بورآورد  فرآوری محصوالت زراعی می نقل و

 درصد مزارع کشورهای در حال توسعه مبتنی بور اسوتفاده از ایون تکنولووژی بووده اسوت      

 .(1394)مصری گندشمین،

 تکنولوژی نیروی مکانیکی -1-3-5-3

در این مرحله انسان با اختراع موتور به تحولی عظیم در کارهای کشاورزی دست یافت 

در مدت  در انجام کارهای کشاورزیی خودگردان، هاینماشو توانست از توان تراکتورها و 

 . البته کیفیت باالتر فقوط بوه دلیول اسوتفاده از    استفاده کندزمان کمتر و با کیفیتی باالتر 

هوای جوانبی نظیور سواخت     توان موتور نبود، بلکه این امر، با تحول و تغییرات در سیسوتم 

ی مناسب و دقیق در کنار تراکتورها با توجه به نیواز زراعوی محصووالت صوورت     هاماشین

 (.1387)الماسی و همکاران،  گرفت

 دقیق کشاورزی تکنولوژی  -1-3-5-4

گرهوا،  هوا، حوس  مواهواره اندازی از کشاورزی آینده اسوت،  چشم که کشاورزی دقیقدر

آموده و دقوت عمول او را     ی، به کمک کشاورزسنجش از دورهای حاصل از ها و دادهنقشه

کوارگیری  مرسوم و کشاورزی دقیق، عالوه بور بوه   ی. فرق اساسی بین کشاورزبردمیباالتر 



 

در کنار تجهیزات معموول در کشواورزی   دقیق های و سایر سیستماطالعات مکانی فناوری 

مرسوم، در اندازه کوچک سطح مزرعه به عنوان واحد مدیریتی است. در کشاورزی دقیوق،  

واحودهای مودیریتی مزرعوه، یعنوی بوین      حوداقل  کان محاسبه و برآورد اختالفات بوین  ام

. که بعد از بورآورد آن،  است پذیرامکانترین سطوح که ممکن است یک بوته باشد، کوچک

های مختلف مانند بذر، سم، کود و عمق کاشت به تناسب اختالفات یا نیازها میزان ورودی

ها بوا توجوه بوه محودودیت     جویی در مصرف نهادهوه بر صرفه. که اینکار عالشودمیاعمال 

-ها، با جلوگیری از اثرات سوء مصرف بیشتر و یا کمتر از حد موردنیاز نهواده منابع و نهاده

هوا تون کوود و    گردد. این در حالی است کوه اموروزه میلیوون   ها، باعث افزایش عملکرد می

کوه هویت تطوابق و تناسوب      شوود موی همچنین مقادیر زیادی سم و بذر در جهان مصرف 

ای بین مقدار مصرفی آنها و نیازهای نقاط مختلف مزرعه وجود ندارد )الماسی کنترل شده

 (.1387و همکاران، 

 در کشاورزیبرداری های بهرهنظام 

برداری روش های حقووقی و عرفوی مشوخص بورای فوراهم آوردن و تلفیوق       نظام بهره

و مناسبات اجتماعی معین به منظور تولید یک یوا چنود    عوامل تولید یعنی تکنولوژی، کار

-بورداری شوامل نظوام بهوره    باشد. در بخش کشاورزی نظام بهوره فرآورده و عرضه آنها می

باشد که بایستی نظام بهره ی کشاورزی میهاماشیناز برداری بهرهبرداری از زمین و نظام 

 ی از زمین باشد.ربردابهرهی کشاورزی منطبق بر نظام هاماشینبرداری از 

 از زمین کشاورزیبرداری بهرهنظام  -1-3-6-1

موزارع خوانوادگی یوا موالکین       برداری از زمین در سوطح جهوان شوامل   های بهرهنظام

ای، برداری از زموین یوا مالکیوت قبیلوه    جمعی بهرههای دستهای، نظامخودکار، نظام اجاره

بورداری تعواونی   ودالی و بهوره ئبر بزر  مالکی یا فبرداری مبتنی برداری دهقانی، بهرهبهره

داری ارضوی  برداری از زمین شامل کشت و صنعت ها، سرمایه. در کشور ما نظام بهرهاست

های سهامی زراعوی  و واحدهای تجاری، کشاورزان صاحب زمین یا اجاره کننده آن، شرکت

رسویدن بوه کشواورزی     که مهمترین و اصلی ترین کار در جهوت  .های تعاونی استو نظام

کل  برداری کارا و مؤثر برای هر منطقه و احیاناًپایدار، شناسایی و نهادینه کردن نظام بهره

ی کشواورزی جهوت منوافع ملوی از مجواری      هوا سیاسوت باشد تا هم برنامه ها و کشور می

یان، از راه اصوولی و مشوخص   ئصحیح و مشخص دنبوال شوود و هوم کشواورزان و روسوتا     



 

 

 (.1394مصری گندشمین، ) یدی خود را برطرف کنندمشکالت تول

 ی کشاورزیهاماشیناز برداری بهرهنظام  -1-3-6-2

ی هوا ماشوین با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت استفاده بهینوه از  

های مختلف بهره اند. نظامبرداری از ماشین به وجود آمدههای مختلف بهرهکشاورزی، نظام

مختلف دسترسی به ماشین برای انجام کارهای  هایروشی کشاورزی هاماشینبرداری از 

بوه سوه شوکل     هوا ماشوین بورداری  کشاورزی را نشان می دهند. در کشور موا نظوام بهوره   

 خصوصی، تعاونی و یا خدماتی وجود دارد.

 یخصوص -

کوه زموین زیوادی دارنود،      در این نظام ماشین تحت مالکیت کشاورز است و کشارزانی

کنند و در صورت امکان عالوه بر انجام کارهای کشواورزی خوود   اقدام به خرید ماشین می

 پردازند.به انجام دادن کارهای سایر کشاورزان نیز می

 تعاونی -

هوایی ماننود   باشود حالوت اول شورکت   برداری از ماشین به دو حالت میاین نظام بهره

تعاونی تولید و سهامی زراعی و تعاونی گندمکاران که در آن کشاورزان بوه صوورت دسوته    

-ی مورد نیاز خود را به صورت شرکتی تهیوه موی  هاماشینو  باشندکار میمشغول جمعی 

و اقودام   شووند موی پایی که زمین کم دارند، با هم جمع کنند و حالت دوم کشاورزان خرده

 .نماینداستفاده می هاماشینی موردنیاز خود کرده و با هم از این هاماشینبه خرید 

 خدماتی -

برداری از ماشین به صورت خدماتی نیز دو حالت دارد حالت اول شوخص در  نظام بهره

. حالوت دوم  نمایود بها اقدام به دادن خدمات ماشینی بوه کشواورزان موی   ازای گرفتن اجاره

باشند که با گرفتن اعتبار متشکل از چندین نفر میهای خدمات مکانیزه کشاورزی شرکت

ی هوا ماشوین  الی و حقووقی و فنوی،  مودیریت مو   همچوون های الزم از دولت و نیز آموزش

ه ئو کرده و زیر نظر مراکز خدمات کشاورزی اقودام بوه ارا   را خریداری موردنیاز یک منطقه

و یوا   هوا ماشوین کیت هدف اساسی در مال نمایند.خدمات ماشینی به کشاورزان منطقه می

اتمام به موقع عملیات کشاورزی، با هزینه مناسب و اقتصادی بوودن   هاماشیناجاره کردن 

آن است. به همین جهت خرید و مالکیت ماشین برای کشاورز زمانی توجیه اقتصادی دارد 

کننده گفته سر یا سطح توجیهبهکه دارای حداقل زمین مشخصی باشد که به آن نقطه سر



 

های مالکیت ماشین در واحد سطح مقودار بسویار بواالیی    . در غیر اینصورت هزینهشودمی

 خواهد بود و هزینه تولید افزایش خواهد یافت.

 ایران مکانیزاسیون کشاورزی توسعه در محدودیت عوامل 

 موارد ایران ی کشاورزیهافعالیت در مکانیزاسیون توسعه در محدودیت عوامل مهمترین از

 :برشمرد توانمی را زیر

ها، یبرداربهره کم وسعت به توجه : با خانوار روستایی هر کشاورزی اراضی وسعت -1

 یهسرما باعث اتالف و نبوده سودبخش چندان های کشاورزیماشین کاربرد

 .گرددمی

 در بخش سرمایه کمبود به باتوجه: ایران کشاورزی بخش در سرمایه کمبود -2

 مقرون به ها برداری بهره تمام برای های کشاورزیماشین تهیه امکان کشاورزی،

 .باشدنمی صرفه

 نیروی جایگزین کشاورزی یهاماشین مکانیزه کردن کشاورزی، با بیکاری: ایجاد -3

 .شودمی کشاورزی بخش در بیکاری نرخ افزایش موجب امر گردد، اینانسانی می

 کافی که تجربهوجودیبا  کشاورزانروستاها:  سطح در ماهر انسانی نیروی کمبود -4

 به هستند. بیگانه نسبتاً فنی و صنعتی امور با دارند، ولی را کشاورزی اتامور در

-هزینه و مشکالت روستایی، نواحی ی کشاورزی درهاماشین لحاظ کاربرد همین

 لنگرودی، مطیعی (آوردوجود میو نگهداری به تعمیرات نظر از را بسیاری های

1385.) 

پراکندگی  این :کشاورزی تولیدی واحدهای و روستاها جغرافیایی پراکندگی -5

 پس از خدمات و هاتعمیرگاه به مناسب دسترسی عدم جمله  از هاییمحدودیت

 .گرددمی سبب را ... و روستا در فنی نیروهای ماندگاری عدم فروش،

فرهنگی  و اجتماعی با توجه به ساختار :بردارانبهره فرهنگی و اجتماعی مسائل -6

زمینه  در علمی تحوالت آثار از آنان اکثر ماندن دور و ایران روستایی جامعه

 در تولید ابتدایی هایروش و هاسنت سبب شده به کشاورزی، هایپیشرفت

 .بند باشندپای کشاورزی محصوالت

زراعی  رشد قیمت محصوالت با کشاورزی آالتماشین قیمت افزایش تناسب عدم -7

 .باغی و



 

 

سوی  از شده ارائه آمارهای: کشاورزان نیاز مورد های کشاورزیماشین تأمین عدم -8

های ماشین کامل طور به که دهدمی نشان کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز

 .است نشده تأمین و تولید کشاورزان به واگذاری جهت نیاز کشاورزی مورد

 با شرایط نامناسب های کشاورزیزمین در :کشاورزی هایزمین نامناسب شرایط -9

 هایکارگیری ماشین به توانایی ... و سنگالخی دار،شیب هایزمین جمله  از

 (.1386افشاری،) ندارد وجود کشاورزی

 عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران 

 ایوران کشواورزی   مکانیزاسویون  توسوعه  در موؤثر  (، عوامول 1386از دیدگاه افشاری )

 عبارتند از:

 اراضی و تجهیز و نوسازی سازی یکپارچه -1

 آبیاری های زهکشی وشبکه توسعه -2

و تغییر  های کشاورزیماشین توزیع و تولید امر در کاهش نقش تصدیگری دولت -3

 نظارتی و هدایتی نقش ایفای آن به

 کشاورزی شدن صنعتی بخش در هایارانه هدفمندکردن -4

 .کشوردر  کشاورزی شدن صنعتی توسعه به فرابخشی و جامع نگرش -5

 کشاورزی مکانیزاسیون توسعه هایزیرساخت و دولت 

نیازمند دریافت کمک و امکانات از در کشورهای صنعتی، بخش کشاورزی  طور کلیبه

دار ها عهدهدولت های صنعتی و خدمات هستند و تقریبا در تمام کشورهای دنیا،بخش

طور غیرمستقیم با حمایت و ها بهباشند. دولتتحقیقات زیربنایی کشاورزی می یهزینه

طور مستقیم با اعمال سیاست افزایش قیمت محصول، افزایش سطح در مواردی به

های کنند. پرداخت یارانه مصرف به نهادهزیرکشت محصولی را تشویق و یا تحدید می

ی کشاورزی، قیمت تضمینی خرید هاماشینای و های سرمایهشیمیایی، خرید نهاده

والت کشاورزی، احداث تأسیسات، زهکشی و احیای اراضی، برنامه محصول، بیمه محص

های صادراتی، بهبود مدیریت عرضه و تقاضا، بازاریابی و تروین، کنترل واردات و یارانه

های حمایت غیرمستقیم دولت از بخش کشاورزی است. با ها از دیگر روشژنتیکی نهاده

های تضمین افراد جامعه و اعمال سیاست ها در تامین امنیت غذاییتوجه به الزام دولت

 امنیت غذایی و اشتغال، تولید محصوالت کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته



 

Title and Author: 
Survey of Mechanical Power Distribution in Ardabil Using GIS/ 
Akram Shahnazar 

Supervisor: Dr. Tarahom Mesri Gundoshmian 
Graduation date: Jan 2020 

Number of pages: 115 

Abstract 
Research Aim: The purpose of this study was to investigate the distribution of agricultural 

mechanical power in Ardabil using GIS. 

Research method: In this research, a field method was used to collect the required 

information. The variables studied were: total area of irrigated and rainfed agricultural land, 

number of agricultural and livestock farmers, number and type of tractor, combine harvester, 

traction machine, livestock machinery, number and type of agricultural wells. They were 

active. This information was gathered through interviews and interviews with the experts of the 

Center for Agricultural Jihad and Ardabil Agricultural Organization, as well as the experts of 

the Ardabil Regional Water Company and the farmers of the area. After collecting the data and 

calculating the levels of mechanization and motor mechanization and degree of mechanization 

and the studied indices, GIS map of Ardabil city which is divided into 10 districts of Samarin 

Western, Samarin Dujagh, Sardabeh, South Foladolvi, North Foladolvi, Hir, Eastern Arshag, 

Adult, Oriental and Kolkhan were divided, respectively. For data analysis and to study The 

distribution of mechanical power in area use from composing GIS and ANP. 

 

Findings:   Among the Ardabil suburbs, the eastern suburbs due to the high mechanical power 

of the pneumatic vehicles with 4.97 horsepower the highest level of actual motorization and the 

southern Foladwalie suburbs due to the low mechanical power of the pneumatic vehicles. Wells 

with 1.44 hp have the lowest level of actual motorization. The index of the ratio of tractor to 

cultivation area in Kalkhoran village was highest with 96.49. The highest and lowest value of 

mechanized crop of potato crops and rainfed cereals, respectively. Also, the degree of 

mechanization of primary tillage is higher than other agricultural operations. The lowest degree 

of mechanization is related to harvesting of grain by harvesters in Ardabil city. 

Conclusion:  The distribution of mechanical power in Eastern provinces is very sultable and 
Kalkhouran provinces is sultable and  Eastern Arshak and Western Somarin provinces is 

relatively inadequate appropriate and inadequate in other villages. 

Keywords: Mechanical power, Level of motomechanization, degree of mechanization, GIS 
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