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 چكیده

انیزاسیون کشاورزی شهرستان پارس آباد با هدف بررسي وضعیت موجود و ارائه مطالعه حاضربرای بررسي وضعیت مك

راهكارهای مناسب در جهت بهبود و افزايش کارايي آن انجام گرفت. برای جمع آوری آمار و اطالعات مورد استفاده در 

بستگي داده ها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از ضريب هم اسنادیاين پژوهش از دو روش میداني و 

مورد تجزيه و  spssاستفاده شد. داده های بدست آمده پس از جمع آوری و طبقه بندی، با استفاده از نرم افزار آماری

نقشه های مربوطه تولید شد. نتايج نشان داد متوسط درجه  Arc GISتحلیل قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار

% مي باشد و 93( ، ذرت، چغندرقندپنبهمحصوالت عمده منطقه)گندم آبي، مكانیزاسیون عملیات مختلف زراعي برای 

اسب بخار در هكتار  56/1% مي باشد در حد پايیني قرار دارد.سطح مكانیزاسیون 56نسبت به مقدار متوسط کشور که 

ی منطقه، عالوه بر اسب بخار در هكتار در جهت تامین نیازها 9برآورد شد. نتايج نشان داد برای باالبردن اين سطح تا 

اسب بخار مي باشد.  56% تراکتورهای موجود با توان 11دستگاه تراکتور برابر با  9653تراکتورهای موجود، نیاز به 

% کمباين های موجود برای برداشت بموقع گندم 111دستگاه کمباين برابر با  55عالوه بر کمباين های موجود تعداد 

سال هستند.نتايج نشان داد که سطح  19راکتورهای منطقه دارای عمر باالی % ت01و جو مورد نیاز است. حدود 

مكانیزاسیون در شهرستان با پارامترهايي همچون، تعداد خانوار ساکن، تعداد خانوار بهره بردار، اراضي زراعي آبي، 

ادی، مجموع توان باغات آبي، کشت سالیانه گندم و جو آبي و چغندرقند، تعداد تراکتور و علف چین، درصد باسو

تراکتوری رابطه مستقیم و با پارامترهايي همچون، فاصله روستا تا شهرستان، اراضي زراعي ديم، کشت سالیانه گندم و 

جو ديم، اراضي آيش، رابطه معكوس و با پارامترهايي همچون، باغات ديم، تعمیرگاه ماشین های کشاورزی، اراضي 

، تعداد کمباين، رابطه معني داری ندارد. نقشه های تولید شده از نرم آبیاری تحت فشار، کشت سالیانه يونجه

نیز نشان دهنده اين نتايج مي باشد. برای افزايش کارايي ماشین های کشاورزی در منطقه، توجه به آموزش  GISافزار

زاسیون، بايد پس و تعلیم کاربران ماشین ها و همچنین به منظور اشاعه فناوری مناسب و افزايش درجه و سطح مكانی

از شناسايي فناوری مناسب، ماشین ها و تجهیزات اين فناوری نوين آمده و گسترش يابد.کالسهای آموزشي و 

ترويجي، مزارع نمايشي و حمايت از شرکت های خدمات مكانیزاسیون برای تامین ماشین ها و ابزار اين فناوری و 

 گسترش آن در منطقه استفاده شود.
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 فصل اول:

 پژوهش ی نظریمبان

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه-6-6

امروز با در نظر گرفتن رشد روز افزون جمعیت جهان و نیاز به تولید غذاي بیشتر، افزايش سطح رفاه،  

افزايش نیاز به نیروي کاري در بخش هاي غیر کشاورزي و نیز در نظر گرفتن سه میلیارد انسان دچار سوء 

اي به افزايش تولیدات کشاورزي وجود دارد )پامینتال و  زايندهتغذيه در قسمت هاي مختلف جهان نیاز ف

(.با توجه به اين جمعیت انبوه و کاهش نیروي فعال در بخش کشاورزي و انتقال آنها به 11330کارپینستین

بخش غیر کشاورزي، اگر هر فرد کشاورز در ابتداي قرن گذشته مجبور به تهیه غذاي ده نفر بود، اين میزان در 

(. الزمه رسیدن به اين 1355نفر به ازاي هر کشاورز رسیده است )اسمیت و ويلکس  111اي اخیر به سال ه

 باشد. هدف گذر از کشاورزي سنتي به کشاورزي مدرن و نیاز به تحول در بخش کشاورزي مي

باشد. در  نقطه محوري فرآيند توسعه اقتصادي، استفاده مطلوب از دانش موجود و تکنولوژي روز مي

خش کشاورزي توسعه بايد مبتني بر افزايش تولید محصوالت جهت پاسخگويي به تقاضاي روز افزون به ب

غذا و کاهش نیروي انساني مورد نیاز در اين بخش باشد. تکنولوژي و دانش مورد استفاده در کشاورزي 

بود يافته مثل بذور، جهت رسیدن به هدف باال شامل استفاده از ادوات و ماشین هاي پیشرفته، نهاده هاي به

                                                
1. Painental and Carpinstein 



 

باشد. در اين  استفاده از کودهاي شیمیايي و آفت کش ها و ... به طور همزمان و مديريت صحیح مزارع مي

يابد  راستا هرچه میزان استفاده از از نهاده هاي جديد افزايش يابد درجه نوين شدن کشاورزي افزايش مي

 (.1906)افشار آقاجري 

تفاده از نهاده هاي جديد به معني افزايش میزان انرژي ورودي به کشاورزي با توجه به اينکه افزايش اس

توان گفت کشاورزي مدرن امروزي نسبت به کشاورزي سنتي مجبور به استفاده از انرژي بیشتري  باشد، مي مي

 باشد. در اين بخش مي

کي از مهمترين عوامل مکانیزاسیون کشاورزي به عنوان يکي از نهاده هاي تکنولوژيکي، در جهان امروز ي

رود و کشورهاي توسعه يافته با بکارگیري صحیح آن توانسته اند  عمده تحول در بخش زراعت به شمار مي

بیشترين سهم تولید مواد غذايي و فرآورده هاي کشاورزي را به خود اختصاص دهند.مکانیزاسیون براي اين 

هاي دستي ساده، ادوات دامي، رشد تدريجي در ساخت کشورها به صورت تحولي آرام بوده و با تغییر در ابزار

 اي صورت گرفته است. ادوات مکانیکي و سرانجام استفاده از سیستم هاي پیشرفته ماهواره

مکانیزاسیون در ايران بر عکس کشورهاي پیشرفته، يک دگرگوني آني و فوري بوده است که اين تغییر 

مینه به علت عدم تطبیق تکنولوژي هاي وارداتي با شرايط آني علیرغم سرمايه گذاري هاي کالن در اين ز

اقتصادي، اجتماعي و فني خاص کشور، نتوانسته نتايج قابل توجهي داشته باشد و بايد اين واقعیت را پذيرفت 

باشد )صالحي  که قسمت اعظم کشاورزي ايران مکانیزه نبوده و يا حداقل دچار ضعف نسبي در اين زمینه مي

1901.) 

هبود وضعیت مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژي مناسب در ايران ابتدا نیاز به مطالعات جامع و جهت ب

باشد، تا بتوان  کارشناسي در کل سطح کشور به منظور نیاز سنجي و شناخت نقاط ضعف و قوت مي



 

اورزي تصمیمات درست و علمي را در راستاي توسعه بخش کشاورزي و رفع نیازها و قطع وابستگي به کش

 ساير کشورها گرفت.

با توجه به متغیر بودن وضعیت مکانیزاسیون در نقاط مختلف و وابستگي شديد آن به موقعیت هر منطقه 

و با در نظر گرفتن اين نکته که نمي توان جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون نسخه واحدي را براي مناطق 

 جامع کشوري، مطالعه وضعیت مکانیزاسیون شهرستان مختلف ارايه داد، در راستاي نیاز به مطالعات وسیع و

بر  GISانتخاب گرديد، اين مطالعه شامل برآورد میزان توسعه مکانیزاسیون و تولید نقشه هاي  پارس آباد

 باشد. اساس شاخص هاي متداول مورد استفاده در ايران مي

 :اهداف تحقیق-6-1

 GISتان با استفاده ازتعیین نقشه جامع وضعیت مکانیزاسیون براي شهرس -1

تعیین روش علمي جهت اعمال سیاست صحیح مديريتي در بهبود وضعیت مکانیزاسیون شهرستان  -6

 پارس آباد

هاي موثر بر وضعیت مکانیزاسیون منطقه و پیشنهاد الگوهاي صحیح مديريتي  تعیین مهمترين شاخص -9

 .جهت بهبود آن

 تعريف مکانیزاسیون کشاورزی -6-9

آيد، اکثراً به فکر کاربرد و استفاده از موتورهاي  کانیزاسیون کشاورزي صحبت به میان ميوقتي از م

افتند، در حالي که مکانیزاسیون به معني اعم،  هاي مختلف کشاورزي در مزارع مي احتراق داخلي و ماشین

 ه شود.هاي کشاورزي استفاد اين نیست که حتماً از موتور احتراق داخلي و يا آخرين مدل ماشین

کلمه مکانیزاسیون در کشاورزي مترادف با کلمه اتوماسیون در صنعت است که به معني اتوماتیک 

باشد و اتوماتیک کردن يعني کم کردن کار کارگري مي باشد. بدين ترتیب معني اخص  کردن مي



 

گري مکانیزاسیون کشاورزي استفاده از ماشین و موتور در کشاورزي جهت کاهش نیاز به نیروي کار

آيد که درآمد حاصل از کار کارگري، کمتر از درآمد بدست  باشد. البته اين نیاز هنگامي به وجود مي مي

آمده از جايگزين نمودن ماشین و موتور باشد. معني اعم مکانیزاسیون کشاورزي، اتخاذ رو ش هاي مبتني 

د گردد. با اين تعريف بر تکنولوژي يا بکارگیري تکنولوژي هاي جديد است که موجب ازدياد درآم

شود و استفاده از بذر اصالح شده  ها محسوب مي جايگزين کردن کارگر با ماشین و موتور يکي از روش

تر، روش ديگري است که هر دو، بخشي از موضوع مکانیزاسیون هستند  براي بدست آوردن عملکرد بیش

 (.1909راد،  )منصوري

( ارائه شده 1901که توسط الماسي و همکاران ) ، تعريفي استمکانیزاسیوناز جمله تعاريف 

اي از علوم و فنون کاربردي است که مطالعه،  است. از نظر ايشان مکانیزاسیون کشاورزي مجموعه

شناخت و به کارگیري انواع مختلف ماشین و ابزار نیروي محرک، در مراحل مختلف تولید و فرآوري 

 ،عه علوم و فنون کاربردي که با توجه به ابعاد فنياين مجمو. شود محصوالت کشاورزي را شامل مي

شود، در برگیرنده فناوري طراحي و تولید انبوه و تغییر در ساختار  اقتصادي و اجتماعي به کار گرفته مي

 باشد. ها و وسايل مي سازي، تعمیر، سرويس، انتخاب، کاربرد و تعويض انواع ماشین بهینه فني، 

تر استفاده از فناوري روز  اده از وسايل و ادوات مکانیکي و به عبارت کلياستف ،مکانیزاسیون کشاورزي

باشد و به عبارت ديگر مکانیزاسیون  وري با رعايت تمام جوانب مي در کشاورزي براي افزايش بهره

 کشاورزي؛ استفاده از فناوري روز در کشاورزي براي رسیدن به توسعه پايدار است.

 مکانیزاسیوناثرات  -6-1

و اعمال نتايج تحقیقات علمي  کشاورزي مکانیزاسیون(، به طور کلي آثار 1956ز ديدگاه رنجبر )ا 

 منجر به عبور از مرز خودکفايي در بخش کشاورزي گرديده   در کشورهاي پیشرفته صنعتي، که نهايتاً



 

 بندي کرد: توان به صورت زير جمع است، را مي

، افزايش سطح احتماالً بدون استفاده از ماشین ،نیروي انساني هاي سنتي به به دلیل نیاز باالي سیستم-1

 .باشد  پذير نمي ، امکانيزرع هاي نامرغوب و نسبتاً لم کشت و استفاده از زمین

جويي در  دار و ديم به مزارع آبیاري شده و نیز صرفه هاي قابل توجهي از اراضي شیب تبديل بخش-6

 .اژ و آبیاري مدرن و خودکار تحت فشارهاي پمپ مصرف آب با استفاده از سیستم

 نژادي زراعي و به افزايش تولید در واحد سطح با اعمال نتايج تحقیقات به-9

هاي تولید را کاهش  که در نتیجه هزينه ماشینافزايش تولید سرانه هر کارگر کشاورزي با استفاده از -4

اجتماعي را از طريق افزايش درآمد براي مکانیزه را سود بخش کرده و استفاده از رفاه  کشاورزيداده، 

 .پذير ساخته است جامعه کشاورزان امکان

مدرن خودگردان، نیمه اتوماتیک و  کشاورزيهاي  کاهش قابل مالحظه سختي کار با استفاده از ماشین-6

 .را جذابیت بخشیده است کشاورزياتوماتیک که در نتیجه اشتغاالت 

صنايع سنگین، خدمات اجتماعي و  هاي صنايع تبديلي،  شتغال در رشتهآزاد سازي نیروي انساني براي ا-5

 .هاي اقتصادي ديگر بخش

باال بردن دانش و اطالعات فني و افزايش تخصص کشاورزان در جهت حل قسمتي از مشکالت -5

 .اجرايي و مديريتي به دست خود آنان

أمین آسايش زندگي، استفاده از امکانات کاستن از ساعات کار روزانه در جامعه که در نهايت منجر به ت-0

 .گردد آموزشي، بهداشتي، تفريحات سالم و غیره مي



 

ها است ولي در  عموماً در کشورهاي توسعه يافته کاربرد مکانیزاسیون براي کاهش هزينه

( به طور 1901کشورهاي در حال توسعه کاربرد آن براي افزايش تولید است. از نظر الماسي و همکاران )

 توان به شرح زير بیان کرد: ي اهداف و نمودهاي کاربري مکانیزاسیون را ميکل

 الف( افزايش تولید

تر است. افزايش تولید با افزايش  يکي از اهداف مکانیزاسیون افزايش تولید و کسب سود بیش

دو در پي اجراي هر شود و مکانیزاسیون  سطح زير کشت و افزايش مقدار تولید در واحد سطح میسر مي

هاي باير،  ها و نیز احیاي زمین روش است. يعني از يک طرف با افزايش تعداد و ظرفیت ماشین

شود و همچنین با  کشت، باعث افزايش سطح زير کشت مي سنگالخي و فقیر و حتي اعمال فناوري آب

غیر ماشیني  ها بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود ساير عوامل ها و افزايش دقت آن بهبود کیفیت کار ماشین

سازي عملیات، افزايش تولید در واحد  شناسي، بهبود کیفیت آبیاري، اصالح بذر، بهینه مانند مسائل خاک

 (1901شود.) الماسي و همکاران،  سطح را باعث مي

 ها ب( کاهش هزينه

توانسته است با کاهش نیروي کارگري و انجام به موقع عملیات، کاهش چشمگیري  مکانیزاسیون

وري و ظرفیت باالي ماشین در رسیدن به اين هدف  ها و افزايش درآمد داشته باشد که بهره نهدر هزي

هاست ولي اگر  ها، هزينه تأمین ماشین اي داشته است. البته اگرچه امروزه بخش عمده هزينه  نقش عمده

د. اصوالً ش ها چندين برابر مي گرفت، هزينه همین کار به صورت دستي و با نیروي انساني صورت مي

تري در درآمد شود.  ها باعث افزايش مقدار بیش دنبال آن است که افزايش مقداري در هزينه مکانیزاسیون

 (1901.) الماسي و همکاران، 

 



 

 ج( انجام به موقع عملیات کشاورزی

انجام به موقع عملیات کشاورزي با توجه به شرايط جوي خصوصاً در کاشت و نیز در برداشت 

کند که اين کار با استفاده از فناوري جديد مثالً افزايش  اي جلوگیري مي رهاي عمدهمحصول از ضر

 (1901پذير است. ) الماسي و همکاران،  ها امکان ها و يا مرکب کردن آن ظرفیت ماشین

 و افزايش جذابیت آن کشاورزید( کاهش سختی کار 

است که اين  کشاورزيانجام کار ايجاد رغبت و جذابیت براي  مکانیزاسیونيکي ديگر از مزاياي 

کار با کاهش سختي کار صورت گرفته است. در واقع کاهش سختي کار نه تنها در جذابیت کار 

گذاري در اين بخش مؤثر است بلکه حتي در کیفیت و دقت عملیات و نیز  و افزايش سرمايه کشاورزي

 بازده کار تأثیر فراواني دارد.

جايگزين نمودن  -1تواند تولید را بهبود بخشد؛  با چهار روش جامع زير مي کشاورزيمکانیزاسیون 

تغییر  -4 هاي جديد براي تولید و يجاد فرصتا -9توسعه غیر مستقیم تولید،  -6هاي بهتر تولید،  روش

 (.1901دادن مستقیم تولید) الماسي و همکاران، 

ند، سودهاي ناشي از جايگزين کردن هاي جديد بر روي تولید دار آشکارترين اثراتي که ماشین

تر  آالت قديمي ها جايگزين کار انساني، دامي و يا ماشین باشد، يعني وقتي که اين ماشین ها مي آن

هاي تولید را به اندازه کافي کاهش  هزينه مکانیزاسیونشود. اگر  جويي مي ها صرفه گردند، در هزينه مي

گذاري مکانیزه پي برده با تالش به گسترش تولید  سرمايه تر ان به قابلیت سودآوري بیشکشاورزدهد، 

پاسخ خواهند داد. اين افزايش غیر مستقیم تولید همچنان ادامه خواهد يافت مگر اين که توسط تقاضاي 

گذاري روي کار انساني و دامي از  هاي باالي افزايش تولید محدود گردد. اگر سرمايه بازار و يا هزينه



 

تر تمام شود و نیز  ارزان مکانیزاسیون استهاي آن باال باشد، ممکن  ر بوده ولي هزينهتوجیه فني برخوردا

 (.1951نام،  هاي جديدي را براي تولید به وجود آورد )بي ممکن است فرصت

 مکانیزاسیونهای مختلف  جنبه -6-5

 مکانیزاسیونهای فنی  جنبه  -6-5-6

  تعیین فناوری مناسب-6-5-6-6

هاي  طبیعي، اجتماعي، اقتصادي و توان فني کشور و همچنین استفاده از تجربه با توجه به شرايط

توان تعیین کرد. نوع فناوري و چگونگي به  داخلي و خارجي، مشخصه کلي يک فناوري مناسب را مي

ها و تراکتورهاي بزرگ مناسب  تواند بررسي شود. استفاده از ماشین کارگیري آن از زواياي مختلف مي

هاي کوچک مانند تیلر و ملحقات آن  ده همانند اکثر کشورهاي صنعتي مثل آمريکا يا ماشینکشت گستر

هاي مکانیکي مد نظر قرار  بندي کلي فناوري تواند به عنوان يک تقسیم براي کشت فشرده همانند ژاپن، مي

تخاب شود) میسمي، ها ان بندي بايد يکي از اين دو و يا تلفیقي از آن گیرد. به هر حال از ديد اين تقسیم

1904.) 

 فراهم آوردن زمینه خودکفايی در تأمین فناوری انتخاب شده -6-5-6-1

کارهاي توسعه آن بر اساس شرايط کشور باشد، مسلماً به  در صورتي که انتخاب فناوري و راه

نیاز به  هاي تولید و تأمین نیازهاي فني بايد فراهم گردد. چنین سیاستي دنبال آن چگونگي ايجاد زمینه

اين برنامه و   هاي ذيربط دارد و اگر زمینه توسعه و هماهنگي ها و تشکل هماهنگي بین کلیه سازمان

الزم در کشور فراهم باشد، خودکفايي در فناوري انتخاب شده حاصل خواهد شد )میسمي،   مندي قانون

1904.) 



 

 ها ارزيابی و توسعه ماشین-6-5-6-9

هاي تولیدي، ايجاد مراکز و  فناوري و باال بردن کیفیت ماشینهاي  براي خودکفايي در زمینه

ها و معیارهاي فني  . در اين مراکز شاخصاستها اجتناب ناپذير  واحدهاي ارزيابي و استاندارد کردن آن

المللي و شرايط اقلیمي کشور تهیه شده تولیدات بر  و کارکرد الزم در سطح کشور، طبق معیارهاي بین

ها نیز فراهم  سازي آن کارهاي توسعه و بهینه شوند و راه بندي مي يابي و طبقهها ارز اساس آن

 (.1904گردد)میسمي،  مي

 ها محدود کردن تنوع ماشین -6-5-6-1

تواند هم در کاهش قیمت و هم در ارتقاء کیفیت محصول نتیجه  اگرچه وجود رقابت در تولید مي

هاي نظارت بر تولید و نیز جهت آموزش، ترويج و  مینهمثبت داشته باشد، ولي به منظور فراهم آوردن ز

ها  ها و تنوع آن ها، محدود کردن مارک ها و نیز تأمین لوازم يدکي آن آشنايي بهتر مردم در مورد ماشین

تواند مفید باشد. اگر فروش سالیانه يک دستگاه از حد مشخصي کمتر باشد، نگهداري لوازم و قطعات  مي

 ي نیست.يدکي براي آن اقتصاد

 آموزش نیروی فنی به کار گیرنده ماشین-6-5-6-5

ها و نیز  جا از ظرفیت مؤثر ماشین ها و استفاده صحیح و به وري ماشین الزمه افزايش بهره

جلوگیري از لنگي کار و سرويس و تعمیر درست و به موقع، وجود نیروي آموزش ديده و مجرب است. 

وزشي در مقاطع مختلف، وجود مراکز آموزشي و کاربردي مقطعي و هاي منظم آم بنابراين، عالوه بر دوره

ها و مراکز  کوتاه مدت که برنامه و نحوه اجراي آن با هماهنگي بین کارشناسان مراکز تولید ماشین

 هاي رسمي و غیر رسمي تهیه و نظارت شود، حامل نتايج مفیدي خواهد بود. آموزش

 مختلف مراکز تعمیر و سرويس در ابعاد -6-5-6-1



 

هاي کوچک، بزرگ و يا سیار به  براي انجام تعمیرات و ارائه خدمات فني، تأسیس تعمیرگاه

اي  است. خدمات بايد به گونه مکانیزاسیونتناسب موقعیت و شرايط هر منطقه از عوامل مهم توسعه 

 (.1904میسمي، ارائه شود که کاربرد وسیله از نظر لوازم يدکي و نیز تعمیرات آن با مشکل روبرو نشود)

 مکانیزاسیونهای اقتصادی  جنبه -6-5-1

تري  ها سهم بیش ها و بخش هاي عملیات مکانیزه تولید نسبت به ساير نهاده در حال حاضر هزينه

تا به امروز  شاورزيو پشتوانه مالي در ک کشاورزيبه خود اختصاص داده است. با اين وجود، بیمه 

میزان ريسک و عدم قطعیت به علت زيادي عوامل ناشناخته و مفهوم اساسي خود را نیافته است و 

باشد. در واقع عوامل باال از يک طرف و نیز اين که فقط از  بسیار باال مي کشاورزيبیني در  غیرقابل پیش

سعي در افزايش محصول در واحد سطح گردد، و نه اين که در  کشاورزيطريق مکانیزه کردن عملیات 

نیز اصالح شوند )مثالً روش آبیاري، مديريت دفع آفات و کوددهي و رعايت کنار آن، ساير عوامل 

در کشور به صرفه نباشد و اغلب  کشاورزيتناوب(، از طرف ديگر، باعث شده که مکانیزه کردن عملیات 

 (.1901مکانیزه اکتفا کنند  ) صالحي، کشاورزان از اين مسائل طفره بروند و يا به کشاورزي نیمه

 مکانیزاسیونهای اجتماعی  هجنب -6-5-9

شود و  هاي ديگر مي بديهي است هرگونه تغییر و تحول در يک جامعه باعث تغییراتي در جنبه

هايي مؤثر و  حل شود که بايد براي ايجاد دوباره تعادل، راه باعث از بین بردن تعادل و توازن قبلي مي

اجراي آن، اتخاذ شود. مکانیزه کردن عملیات  صحیح آن هم قبل يا در هنگام اجراي آن تغییر و نه بعد از

. اين استترين تغییري است که توسط علم امروزي متوجه جامعه روستايي شده  شايد بزرگ کشاورزي

ترين  شود که مهم تغییر باعث اثرات چشمگیري روي فرهنگ و ساختار اجتماعي و ساير ساختارها مي

بل ارائه توسط موتور و ماشین چندين برابر قدرت يک تغییرات، ناشي از اين حقیقت است که توان قا



 

شود و از طرف ديگر باعث  تري مي داراي اوقات فراغت بیش کشاورز. در نتیجه از يک طرف استانسان 

کار گردند. براي حل اين  فارغ شده و در واقع بي کشاورزيشود که نیروي انساني عظیمي از کار  مي

تر کرد که با اين کار روستايیان جذب اين صنايع شوند  ستي را فعالمشکل بايد بخش صنايع تبديلي و د

 (.1901)عباسي، 

 کشاورزیبرداری در تولید  های بهره نظام-6-5-1

آوردن و  هاي حقوقي و عرفي مشخص در فراهم  عبارت از رويه برداري بهرهطبق تعريف؛ نظام 

جتماعي معین به منظور تولید يک يا چند تلفیق عوامل تولید يعني فناوري، سازمان کار و مناسبات ا

در سطح جهان شامل؛ مزارع خانوادگي يا مالکین  برداري بهره هاي نظامهاست.  فرآورده و عرضه آن

 برداري بهرهاي،  جمعي از زمین يا مالکیت قبیله دسته برداري بهره هاي نظاماي،  خودگردان، نظام اجاره

. در ايران به طور عمده استتعاوني  برداري بهرهالکي يا فئودالي و مبتني بر بزرگ م برداري بهرهدهقاني، 

داري ارضي و واحدهاي تجاري، کشاورزان صاحب زمین يا اجاره  ها، سرمايه توان به کشت و صنعت مي

 (.1901تعاوني اشاره کرد )الماسي و همکاران،  هاي نظامهاي سهامي زراعي و  کننده آن، شرکت

 های کشاورزی در ماشین برداری بهره های نظام -6-5-5

هاي مختلف دسترسي به ماشین براي انجام  حالت کشاورزيهاي  ماشین برداري بهره هاي ظامن

ها تحت مالکیت کشاورز هستند و يا اين که  دهد. يعني اين که آيا ماشین را نشان مي کشاورزيکارهاي 

هاي ديگري برقرار است. در ايران سه  حالتاند و يا  اي در اختیار کشاورز قرار گرفته به صورت اجاره

 توان از هم تشخیص داد.  ها يعني خصوصي، تعاوني و خدماتي را مي ماشین برداري بهرهحالت يا سه نظام 

 

 خصوصی -6-5-1



 

تواند هر وقت که  و کشاورز با اختیار کامل مي استتحت مالکیت کشاورز  ماشیندراين نظام، 

کنند که زمین زيادي در  مي ماشینه کند. البته کشاورزاني اقدام به خريد خود استفاد ماشینبخواهد از 

اختیار دارند و يا اين که عالوه بر انجام کارهاي خود، در صورت امکان اقدام به انجام کارهاي ساير 

 نمايند. کشاورزان نیز مي

 تعاونی -6-5-9

ها کشاورزان  هايي که در آن تتوان در نظر گرفت؛ حالت اول، شرک در اين نظام دو حالت را مي

ها و وسايل مورد نیاز خود را به کمک همديگر تحت لواي  کنند و ماشین به صورت دسته جمعي کار مي

کاران. در  حالت دوم  هاي تعاوني تولید و سهامي زراعي و تعاوني گندم کنند مانند شرکت شرکت تهیه مي

مورد نیاز هاي  شوند و اقدام به خريد ماشین هم جمع مي پا هر کدام که زمین کم دارند، با کشاورزان خرده

 کنند. ها استفاده مي کنند و پس از خريد با هم از اين ماشین خود مي

 خدماتی -6-5-1

توان در نظر گرفت؛ اول، حالتي که شخصي مبادرت به خريد و تهیه  جا هم دو حالت را مي در اين

کند. در  بها اقدام به ارائه خدمات به کشاورزان مي جارهکرده و در ازاي گرفتن ا کشاورزيهاي  ماشین

( هستند که در اين مکانیزاسیون)گروه يا واحدهاي  کشاورزيهاي خدمات مکانیزه  حالت دوم شرکت

هاي مالي،  هاي الزم از جمله آموزش مديريت ها چندين نفر با گرفتن اعتبار از دولت و نیز آموزش شرکت

هاي مورد نیاز يک منطقه کرده و بعد از آن زير نظر مراکز  ريد و تهیه ماشینحقوقي و فني، اقدام به خ

 دهند. به کشاورزان آن منطقه خدمات ماشیني ارائه مي کشاورزيخدمات 

ها اتمام به موقع و با هزينه مناسب و  هدف اساسي چه از مالکیت و چه از اجاره گرفتن ماشین

براي کشاورز توجیه  ماشینهت وقتي خريد و مالکیت است. به همین ج کشاورزياقتصادي عملیات 



 

يا توجیه کننده(  1اقتصادي دارد که داراي زمین تحت مالکیت به صورت بهینه باشد )نقطه سر به سر

اقدام  ماشینکمتر از آن میزان بهینه زمین داشته باشد ولي به خريد و تملک  کشاورزيباشد، زيرا اگر 

هاي مالکیت آن که  شود ولي توجیه اقتصادي ندارد زيرا هزينه ام ميکند، اگرچه عملیات به موقع تم

ها  شوند و در نتیجه اين هزينه هستند بر مقدار زمین کمتري تقسیم مي ماشینهاي  ترين درصد هزينه بیش

 (.1906براي هر واحد سطح مقدار بسیار بااليي خواهد شد )افشار آقاجري، 

 مکانیزاسیونو فناوری  -6-5-3

کنند؛ فناوري به  (، فناوري را اين گونه تعريف مي1904ي و حجاران )به نقل از میسمي، شهباز

ها، ابزار، ادوات، وسايل مکانیکي،  معناي جامع آن عبارت است از؛ تبديل قوانین علمي به انواع ماشین

اص ها و فنون الزم براي رسیدن به اهداف مشخص و ملموس جهت تأمین نیازهاي خ ها، روش نوآوري

 با ايجاد تغییراتي در محیط اطراف براي مقاصد علمي و ممکن.

چهار مرحله قابل   (، از ابتداي آغاز کشاورزي توسط انسان1901از ديدگاه الماسي و همکاران )

 توان در نظر گرفت که عبارتند از:  تشخیص براي فناوري مورد استفاده در کشاورزي مي

 فناوری ابزار دستی -6-5-3-6

قدرت انساني بود و کارها به وسیله کشاورزان و  ،مرحله تنها قدرت مورد استفاده در اين

آور بود و به همین  گرفت. در نتیجه کارهاي کشاورزي بسیار سخت و خستگي هايشان صورت مي خانواده

اش را  تر از غذاي خودش و خانواده توانست بیش دلیل، اقتصاد خود مصرفي حاکم بود و هر کشاورز نمي

 أمین کند.ت

 بند )دامی( فناوری ادوات دنباله -6-5-3-1

                                                
1 - break-even point 



 

انسان خصوصاً در مرحله  زمان،افتاد. در اين  اهليدر اين مرحله انسان به فکر استفاده از حیوانات 

از حیواناتي مثل گاو،  ،ورزي و نیز حمل و نقل و جدا کردن دانه از غالف و ساير اجزاي آن خاک

 تفاده کرد.گاومیش، االغ، قاطر و اسب اس

 فناوری نیروی مکانیکی -6-5-3-9

در اين مرحله انسان با اختراع موتور به تحولي بنیادي در کارهاي کشاورزي دست يافت و 

ر و با تمدت زمان کم در، کارهاي خود را نخودگرداهاي  توانست با استفاده از قدرت تراکتورها و ماشین

با  اين امر،بلکه  ،استفاده از قدرت موتور نبود دلیلتر فقط به کیفیتي باالتر انجام دهد. البته کیفیت باال

هاي مناسب و دقیق در کنار تراکتورها با توجه  مثالً ساخت ماشین ،تحول و تغییرات در تسهیالت جانبي

 صورت گرفت. ،به نیاز زراعي گیاهان

 دقیق و عصر فضا در کشاورزی فناوری -6-5-3-1

ها، حسگرها،  آينده است که در اين زمینه ماهواره کشاورزياندازي از  کشاورزي دقیق، چشم

برده است. فرق  ، به کمک کشاورز آمده و دقت عمل او را باالتر 1هاي حاصل از دورسنجي ها و داده نقشه

هاي   دقیق، سواي به کارگیري فناوري فضايي و ساير سیستم کشاورزيمرسوم و  کشاورزياساسي بین 

ترين سطح مزرعه به عنوان واحد  مرسوم، در اندازه کوچک کشاورزيمعمول در  جانبي در کنار تجهیزات

دقیق، امکان محاسبه و برآورد اختالفات بین واحدهاي مديريتي مزرعه،  کشاورزيمديريتي است. در 

 باشد. پذير مي ترين سطوح که ممکن است يک بوته باشد، امکان يعني بین کوچک

 فناوری مناسب -6-1

                                                
1. Remote Sensing 



 

فناوري مناسب را معموالً در مقابل فناوري نامناسب به کار (، 1909) زاده سائيبه عقیده له

اند و صحبت از  گیرند. فناوري نامناسب را اصوالً در ارتباط با کشورهاي عقب مانده به کار برده مي

زم گذاري هنگفتي ال کنند که از پیچیدگي برخوردار باشد و کالً براي ايجاد آن سرمايه هايي مي فناوري

باشد. اين نوع فناوري با توسعه ناپايدار توأم است و به همین لحاظ اتالف منابع را به دنبال دارد. به 

مدت را در نظر دارد. بنابراين از لحاظ محیطي مخرب  عبارت ديگر در فکر آينده نیست و منفعت کوتاه

دست کشورهاي توسعه يافته کند، زيرا تولید اجزاء و قطعات آن در  است و شديداً وابستگي ايجاد مي

 است.

هاي قابل توجهي است. در بخش  نامناسب بودن فناوري در بخش کشاورزي خود داراي ويژگي

محیطي گردد، در  يک فناوري، اکوسیستم را برهم زند و باعث بروز مشکالت زيست هکشاورزي هر گا

هاي بومي  به حذف شیوه اين صورت اولین ويژگي نامناسب بودن را داراست. اگر يک فناوري منجر

نظام اجتماعي داشته است، يک فناوري مناسب براي ها کارآيي مناسبي براي  گردد، در حالي که آن شیوه

ها را  اي خاص در روستا ايجاد فقر نمايد و آن جامعه روستايي نیست. اگر يک فناوري براي عده

که در جوامع روستايي و  ها ته از فناوريپذير نمايد، فناوري نامناسب است. پس به طور کلي آن دس آسیب

 شود. محیطي، فني و اجتماعي ايجاد اختالل نمايد، نامناسب در نظر گرفته مي کشاورزي به لحاظ زيست

هاي عمومي است: نخست اين که چنین فناوري از  فناوري مناسب اصوالً داراي يک دسته ويژگي

، لزوماً به معني مخالف پیشرفته بودن نیست. شود سادگي برخوردار است. وقتي صحبت از سادگي مي

تواند در عین حال که پیشرفته است، ساده هم باشد. سادگي يعني قابل فهم و يادگیري  يک فناوري مي

جا باشد. به عبارت ديگر  براي همگان و نیز در دسترس بودن. دوم اين که قابل تولید و ايجاد در همه

راحتي آن را تولید کنند و در دراز مدت انتقال فناوري صورت گیرد. کشورهاي در حال توسعه بتوانند به 



 

اي نباشد که اگر جامعه فاقد  بر نباشد. منظور اين است که محور اصلي تولید به گونه سوم، سرمايه

هاي هنگفت باشد، نتواند فناوري مناسب داشته باشد. چهارم، فناوري مناسب به طور کلي با  سرمايه

کند که پايداري به عنوان اصل اساسي در آن مطرح  اي از محیط استفاده مي و به گونه محیط سازگار است

کند، از مواد قابل جانشین  کند و نه محیط را تخريب مي است. يعني نه در مصرف مواد از محیط افراط مي

 رکند و خود در بازيافت نقش اساسي دارد. پنجم، فناوري مناسب روحیه خالق و نوآو استفاده مي

کند و باألخره ششم اين  دهد و انسان را نسبت به خود و يا از خود بیگانه نمي ها را مدنظر قرار مي انسان

 آورد.  که براي کل اعضاي يک جامعه درآمد و اشتغال بار مي

جا که فناوري مناسب  هاي کلي و عمومي فناوري مناسب است. از آن موارد ذکر شده فوق، ويژگي

هاي درون  سبي است، پس بايد با توجه به شرايط متفاوت جوامع گوناگون و ويژگييک مفهوم کامالً ن

، يک اهاي ذاتي مزارع و کشتزاره اي به منطقه ديگر متفاوت است و همچنین تفاوت جوامع که از منطقه

 شناسي فناوري منطبق با انواع مزارع عرضه گردد. سنخ

 ورهای در حال توسعه و ايرانفناوری مناسب مزارع کوچک و متوسط در کش -6-1-6

جا که ايران نیز جزء کشورهاي در حال توسعه است، وجوه مشترک بسیاري با ديگر  از آن

کشورهاي در حال توسعه دارد. بنابراين مزارع کوچک و متوسط آن بسیار شبیه به کشورهاي در حال 

توسعه در يک سلسله  باشد. مزارع کوچک و متوسط در ايران و ساير کشورهاي در حال توسعه مي

باشند. در اين  مراتب به لحاظ اندازه شامل مزارع کوچک، کوچک/ متوسط، متوسط و متوسط/ بزرگ مي

 ( 1906شود.) لهسايي زاده،  قسمت به بررسي فناوري مناسب براي هر کدام پرداخته مي



 

هستند. در نظام  ، قابل ذکر6و دهقاني معیشتي 1بري در رابطه با مزارع کوچک، عمدتاً مزارع سهم

بري، به علت خصلت اجتماعي اين نظام که همانا عدم امنیت در کار بر روي زمین است، فناوري  سهم

جا شود. براي  مناسب نبايد نیاز به سرمايه زياد داشته باشد زيرا ممکن است کشاورز از روي زمین جابه

 به نفع مالک است.شود زيرا نهايتاً  گذاري در کیفیت خاک انجام نمي مثال سرمايه

در نظام دهقاني معیشتي، زمین بسیار کوچک و فقیر است و به علت مالکیت فرد دهقان بر ملک 

اي دارد. فناوري مناسب بايد  خويش، فرآيند خرد شدن زمین در مناسب بودن فناوري نقش تعیین کننده

خانوار و به منظور جلوگیري از کامالً کاربر و بدون جايگزيني نیروي کار باشد. به علت رشد نیروي کار 

 کارگري شدن دهقانان معیشتي، بايد محصوالت کامالً کاربر کشت گردد. هاي دهقاني يا نیمه مهاجرت

ها وجود دارد، بايد از مزارع دهقاني  در رابطه با مزارعي که هم نوع کوچک و هم نوع متوسط آن

بسیاري موارد کوچک هستند اما در عین حال  نام برد. مزارع دهقاني مستقل در 4داري و اجاره 9مستقل

کنند. در بعضي مناطق اندازه متوسط دارند. اگر حالت کوچک داشته باشند، بسیاري  براي بازار تولید مي

ها  هاي مزارع دهقاني معیشتي را در رابطه با فناوري مناسب دارند. اما در حالتي که اندازه آن از ويژگي

گذاري کنند، به ارزش  گذاري ثابت نمايند، زيرا هرچه در فناوري سرمايه هتوانند سرماي متوسط است مي

هاي مدرن  توانند از فناوري اند. چون توانايي گسترش اندازه مزرعه را دارند، مي مزرعه خود افزوده

 استفاده کنند.

در  داري، به علت خصلت رابطه قرار داد، افزايش در برداشت محصول برداري اجاره در نظام بهره

مدت بتواند  نهايت به نفع کشاورز مستأجر است، بنابراين آن نوع فناوري مناسب است که در کوتاه

                                                
1. Share Cropping 

1. Subsistence Peasantry 

3. Independent Peasantry 

4. Fixed Renting 



 

کاربرد بذرهاي اصالح شده و يا دو  نظامهاي مناسب در اين  برداشت محصول را افزايش دهد. از فناوري

در واقع در جهت براي امر توسعه ندارد و  ضرريها  نوبت کشت در يک زمین است. اين گونه فناوري

در اين نظام میزان زمین اجاره شده، میزان به کارگیري مکانیزاسیون را تعیین باشد.  توسعه پايدار نیز مي

توان  تري مي خواهد کرد. به عبارت ديگر هرچه زمین بزرگتري اجاره گردد، از مکانیزاسیون گسترده

 استفاده کرد.

ل توسعه و در ايران، مزارعي وجود دارند که عمدتاً در ارتباط با مزارع متوسط در کشورهاي در حا

ها  شوند. در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به آن يا مالکیت سنتي اداره مي 1به صورت جمعي

ها هستند. در اين  گويند که مشابه آن در ايران مشاع مي 6کشاورزي معیشتي جمعي برداري بهرههاي  نظام

تر کرد. در اين نظام، چون کار به صورت  ري فناوري مناسب دقت بیشگونه مزارع بايد در به کارگی

گیرد و اين شکل کار، اجباري است، پس بايد فناوري مطلقاً جانشین نیروي اصلي کار  جمعي صورت مي

توان تا حدي که به نیروي کار  نشود. اما با توجه به اين که مسأله کوچکي زمین مطرح نیست، پس مي

توان از  آالت کشاورزي استفاده کرد، به عبارت ديگر، مي د نیايد، از ابزار و ماشیناي وار اصلي صدمه

 فناوري که با مقدار کار ارائه شده از طرف شرکا تناسب دارد، استفاده کرد.

ي که در مزارع متوسط مشغول تولید کشاورزي هستند، مزارع دهقاني هاي از ديگر نظام

توان از فناوري  ه علت اندازه زمین و مقدار نیروي کار، به راحتي مياست. در اين مزارع ب 9داري سرمايه

شود. در اين گونه  بر استفاده کرد زيرا در اين مزارع از نیروي کار خارج از خانوار استفاده مي سرمايه

شود. از سوي ديگر، به  کاري روستايي نمي وجه باعث بي بر به هیچ مزارع به کارگیري فناوري سرمايه
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اال بودن سطح آگاهي اين گونه کشاورزان در مورد مسائل کشاورزي، چون قدرت خطر کردن علت ب

 شوند. هايي استفاده کرد که ضمن داشتن خطر، باعث افزايش محصول مي توان از روش باالست، مي

توان ديد که هم نوع متوسط و هم نوع بزرگ  باألخره، مزارعي در کشورهاي در حال توسعه مي

دارد. به عبارت ديگر، اغلب متوسط هستند، اما احتمال دارد که بزرگ هم باشند يا در طول ها وجود  آن

، از يک سو، مسأله خرد بودن، پراکنده بودن و دور 1هاي تولید کشاورزي زمان بزرگ شوند. مزارع تعاوني

هاي وسیع کارکرد  نآالتي که در زمی توانند از ابزار و ماشین بودن زمین کشاورزي را ندارند، بنابراين مي

توان در  مفید دارد، استفاده کنند. از سوي ديگر، اگر ماشین جانشین نیروي کار شود، کار اضافي را مي

ها  آورد، مصرف کرد. به علت نوع مالکیتي که اين گونه نظام هاي ديگري که تعاوني بوجود مي زمینه

بسیار محدود استفاده کرد و از اين لحاظ  هاي مختلف، به طور ها را در زمینه فناوريتوان  دارند، مي

 (1906هايي به عمل آورد.)لهسايي زاده،  جويي صرفه

 اصول مطالعه و تحقیق در توسعه مکانیزاسیون مناطق مختلف -6-9

(، اولین گام در توسعه مکانیزاسیون يک منطقه،تعیین بهترين 1901به عقیده الماسي و همکاران )

اين الگو عالوه بر اين با توجه به استعدادهاي باالقوه و بالفعل آن منطقه است.  نظام يا الگوي مکانیزاسیون

که با توجه به امکانات موجود، بايد عملي باشد،بايد بتواند راه حلي مناسب در جهت توسعه و نهادينه 

ساس . براي تعیین اين الگو، مطالعات و تحقیقات بايد بر اشدن مکانیزاسیون در آن منطقه ارائه دهد

 مراحل زير انجام گردد.

رسي و شناخت امکانات موجود در منطقه مورد نظر از طريق بررسي سابقه تاريخي بر :مرحله اول

 توسعه مکانیزاسیون در آن منطقه، تعیین پراکنش سطوح زير کشت محصوالت و ساير فعالیتهاي مرتبط با 
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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the agricultural mechanization status of Parsabad city in order 

to investigate the existing situation and provide suitable solutions for improving and increasing its 

efficiency. To collect the statistics and information used in this research, two methods of field and 

documents have been used. For data analysis, data correlation coefficient was used. Obtained Data after 
collection and classification, got analyzed using SPSS software. Using the Arc GIS software, relevant maps 

were created. The results showed that the average degree of mechanization of different crop operations for 

the major products of the region (blue wheat, cotton, sugar beet, corn) is 39% and is lower than the country 

average of 65%. The mechanization level was estimated to be 1.75 horsepower per hectare. The results 
showed that to raise this level up to 3 horsepoweres per hectare in order to meet the needs of the region, in 

addition to existing tractors, 3269 tractors equivalent to 10% of the existing tractors with 75 horsepower are 

needed. In addition to the existing combines, 66 combines are required, equivalent to 100% combines for 
timely harvesting of wheat and barley. About 80% of the tractors in the region are over 13 years old. The 

results showed that the level of mechanization in the city with parameters such as number of inhabitant 

households, number of Beneficiary households, Irrigated farming lands, Water gardens, annual wheat has a 
Direct relationship  and with parameters such as distance from village to city, Rainfed lands, annual 

cultivation of wheat and Rainfed barley, Eich lands, has a reverse relationship and with parameters such as 

Rainfed gardens, agricultural machinery repair shop, pressurized irrigation lands, Alfalfa annual cropping, 

number The combine has no meaningful relationship. The maps produced by the GIS software also show 
these results. In order to increase the efficiency of agricultural machinery in the region, attention should be 

paid to the training and training of car users, as well as to promote the appropriate technology and increase 

the level and mechanization level, after the identification of the appropriate technology, the machinery and 
equipment of this new technology will come and expand. Educational and promotional classes, 

demonstration fields and support of mechanization services companies to provide machinery and tools for 

this technology and extend it to the region to be used. 
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