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 چکیده

ایش افز تر جهتگرفتن رشد روز افزون جمعیت جهان و نیاز به تولید غذای بیشامروز با درنظر

شناخت  .شودمکانیزاسیون صحیح کشاورزی انتخابهای مناسبی در کشاورزی، یا تولید، باید فناوری

باد آپارس نها در مناطق مختلف شهرستانمنظور کارایی آهای کشاورزی، بهبری ماشینوضعیت کیفی کار

، حوزه راهکار مناسبباشد. جهت شناخت علمی وضع موجود مکانیزاسیون و ارائه هدف این پژوهش می

تراکتور  دستگاه 1323هکتار سطح زیر کشت و  126845شهر و دارای  15آباد متشکل از شهرستان پارس

گردید. نتایج صورت میدانی بررسیسال، به 13کتور با عمر بیشتر از دستگاه ترا 298سال و  13ر از کمت

شان دهنده اسب بخار در هکتار است و این ن 61/0آباد که سطح مکانیزاسیون شهرستان پارسداد نشان

ی بایستی  ر کشوراسب بخار در هکتا 1کاستی در توان تراکتوری منطقه است. جهت رسیدن به حد متعارف 

و شهر  01/0سطح مکانیزاسیون شود. شهر اغدام با ار به توان تراکتوری منطقه اضافهاسب بخ  48342

ون را انیزاسیهکتار بر ساعت به ترتیب کمترین و بیشترین سطح مک 12/2آباد با سطح مکانیزاسیون پارس

عال در منطقه ف% از کل تراکتورهای  18 بودند.ی شهرستان پارس آباد دارادر بین شهرهای مورد مطالعه

اسب بخار   24991آباد برابر  تراکتورهای فرسوده شهرستان پارس سال عمر دارند. توان اسمی 13بیشتر از 

 نیاز است. تومان مورد 13745050000، مبلغ  باشد. لذا جهت جبران این مقدار توانیم

 آباد، سطح مکانیزاسیون، شهرستان پارسرسودههکتار، تراکتور ف در توان مصرفی:  کلمات کلیدی

 

 مقدمه

فزایش نیاز به افزون جمعیت جهان و نیاز به تولید غذای بیشتر، افزایش سطح رفاه، اگرفتن رشد روزه با درنظرامروز

جهان  های مختلفرد انسان دچار سوء تغذیه در قسمتگرفتن سه میلیاکشاورزی و نیز درنظرهای غیرنیروی کاری در بخش

دارد. الزمه رسیدن به این هدف گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی به افزایش تولیدات کشاورزی وجود اینیاز فزاینده

های تکنولوژیکی، در عنوان یکی از نهادهمکانیزاسیون کشاورزی به . ]6[ باشدمدرن و نیاز به تحول در بخش کشاورزی می

فته با بکارگیری یارود و کشورهای توسعهمیمده تحول در بخش زراعت به شمارع جهان امروز یکی از مهمترین عوامل

مکانیزاسیون  .دهندی کشاورزی را به خود اختصاصهاغذایی و فرآوردهاند بیشترین سهم تولید موادصحیح آن توانسته
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مکانیکی، افزایش منابع توان و کردن عملیات کشاورزی. لذا استفاده از تکنولوژی ی ماشینیکشاورزی عبارتست از پروسه

سوز، موتورهای الکتریکی، انرژی ورودی به سیستم کشاورزی )از جمله توان انسانی، توان دام، توان موتورهای درون

وری و ظرفیت نیروی های تبدیل انرژی( با هدف باالبردن بهرههای تبدیل انرژی خورشیدی و دیگر تکنولوژیسیستم

جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژی مناسب در  .]4[شاورزی قلمداد می شود انسانی، مکانیزاسیون ک

سنجی و شناخت نقاط ضعف و قوت منظور نیازمع و کارشناسی در کل سطح کشور بهایران ابتدا نیاز به مطالعات جا

رفع نیازها و قطع وابستگی به کشاورزی  باشد، تا بتوان تصمیمات درست و علمی را در راستای توسعه بخش کشاورزی ومی

د آن به موقعیت هر بودن وضعیت مکانیزاسیون در نقاط مختلف و وابستگی شدیبا توجه به متغیر .سایر کشورها گرفت

توان جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون نسخه واحدی را برای مناطق مختلف ارایه داد. منطقه، با درنظرگرفتن این نکته نمی

اسب بخار در هکتار است که  79/0دادند سطح مکانیزاسیون شهرستان کبوترآهنگ برابر گزارش ]3[  همکارانعباسی و 

بر منطقه، سطح مکانیزاسیون  تر از سطح استاندارد جهانی بوده و با توجه به سیستم زراعی و شرایط اقلیمی حاکمپایین

 75با توان متوسط )دستگاه تراکتور 1125شدن زمه آن اضافهشد که الر برآورداسب بخار در هکتا 33/1قبول برابر قابل

درجه مکانیزاسیون، سطح مکانیزاسیون و توان اجرایی منطقه  ]2[آبادی شم .به تراکتورهای موجود است( اسب بخار

ی کاری برای کرد و تعداد روزهااعالم 78/0،  99/0،  98/0دار به ترتیب ای عملیات شخم با گاوآهن برگردانشاهرود را بر

نیاز با ها و ادوات موردت صحیح مزرعه و تخمین درست ماشینکرد با مدیریاو همچنین عنوان. کردروز برآورد 40شخم را 

دسترس و معیارهای های زمانی و درنظرگرفتن روزهای کاری درکردن افته جدول تراکم عملیات زراعی کمینهتوجه ب

داد سطح مکانیزاسیون شهرستان بهار گزارش ]5[ مظاهری .کردراکتور را برطرفوان مشکل کمبود تتمی ،مکانیزاسیون

های نو و برای خاکورزی است و نبود فناوری %100و درجه مکانیزاسیون  %70وری اسب بخار در هکتار و ضریب بهره 36/1

های جدید در به سیستم تراکتورهای نو و مجهزبخصوص کشاورزی دقیق را از کاستی های مکانیزاسیون و جایگزینی 

 .منطقه بر شمرد

ان شهرست ها درمنظور افزایش کارایی آنهای کشاورزی بهش شناخت وضعیت کیفی کاربری ماشینهدف این پژوه

 باشد. پارس آباد مغان می

 مواد و روش ها

 ها و شرح مکانآوری دادهجمع

 از لحاظ موقعیت و استایران واقع شده غربیو در شمالآباد در قسمت شمالی جلگه مغان پارس ستانشهر 

-هو بشته چ قرارداالنهارگرینویدقیقه طول شرقی از نصف 54 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 39درجه و39 در جغرافیایی

از غرب به  ذربایجان،ارس و جمهوری آ یمتر از سطح دریا ارتفاع دارد. این شهرستان از شمال به رودخانه 45طور متوسط 

-نهای بیلهشهرستا در استان آذربایجان شرقی، ازشرق به جمهوری آذربایجان و از جنوب و جنوب غربی به تان کلیبرشهرس

ها با آب و هوایی هایش بسیار گرم و زمستانگردد. آب و هوای این شهر معتدل بوده و تابستانسوار و گرمی محدود می

ها، دما به صفر رسد و در زمستانمیهم گراد سانتی یارت تا چهل درجهها گاه درجه حرباشند. در تابستانمالیم همراه می

  یابد.درجه نیز کاهش می

 روش پژوهش

آوری اطالعات گیرد. جمعآباد مورد بررسی قرارمیپارسی شهرستان ن پژوهش سطح مکانیزاسیون در حوزهدر ای 

گیرد. بررسی پهنانگر در ارزیابی حاضر اولین مینگر( انجامگرا( و ژرفانگر )عمیقهای پهناگر )کلصورت میدانی به روشبه

برداری از ماشین و زمین، های بهرهدر طی آن وضعیت توپوگرافی، نظام گام در شناخت وضع کشاورزی منطقه بوده که
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ات ماشینی نتیجه نیاز به خدممحصوالت عمده مورد کشت، شرایط اقلیمی و فصلی که در آن بیشترین تراکم عملیاتی و در 

است الزم به ذکر. گرفتبررسی قرارو تنگناهای موجود در منطقه مورد دارد، وضعیت اجتماعی، فرهنگی وسایر عواملوجود

از روش  .کاران ذیربط بودو گفتگو با کارشناسان و دست اندراستفاده در این روش شامل مشاهدات مستقیم که ابزار مورد

از روش پهنانگر نیز جهت بررسی بعضی از موارد دیگر مانند محاسبه و دست آمده بهجهت تکمیل اطالعات ژرفانگر در 

 .شدا سایر عوامل غالب منطقه استفادهای مکانیزاسیون و یشاخص کمی، کیفی و مقایسه

( به 1396-1395های کشاورزی فعال در سال )اطالعاتی نظیر سطح زیرکشت، تعداد، نوع و سال ساخت ماشین 

یم، اولتان، م آباد قدد، اسالآباد، دوست کندی، اجیرلو، اغدام، تازه کند، مالکندی، محمود آباد، مجید آباکز )پارستفکیک مرا

 شد. ، اصالندوز، بران و حاجیلو( تهیهاسالم آباد جدید، پیریواتلو

کی عیت مکانیو وض رتوان نامی و توان واقعی تراکتورها: در محاسبه توان کششی باید به نوع تراکتور، سن تراکتو 

میزان  نما و نیزرچه راهداشت. در تبدیل توان اسمی تراکتورها و تیلرها به توان واقعی باید بر اساس دفتتراکتورها توجه

 ]1[د  شوتوصیه می 75/0ن این ضریب ، ضریب گرفت که در صورت نداشتفرسودگی و عمر آنها، ضریبی را درنظر

کل  بت مجموعکند و در واقع نسمیا در مسائل مکانیزاسیون بررسیکیفیت ر سطح مکانیزاسیون شاخصی است که 

 .]1[شود ( محاسبه می1قه است و از رابطه )توان کششی موجود در منطقه به مجموع کل سطح زراعی آن منط

(1) 
 = سطح مکانیزاسیون 

 

 د. ( محاسبه می شو2توان های کششی مورد نیاز منطقه از رابطه ) 

(2) 
 = مجموع کل توان های کششی موردنیاز منطقه 

 

-مسیون انجاح مکانیزامربوط به سط افزار اکسل، محاسباتآمده و نرمدستپژوهش، با استفاده از اطالعات بهدر این  

 گرفت. یسه قرارشده با مقادیر متناظر مربوط به مناطق دیگر مورد مقاگرفت و مقادیر محاسبه

 نتایج و بحث

 13ر عمر کمتر از تراکتو 1323دارد که از این تعداد، دستگاه تراکتور فعال وجود 1618، آباددر شهرستان پارس

 باشند.سال می 13ی دارای عمر باالتر از سال دارند و مابق

 مطالعهسیون در منطقه مورد( سطح مکانیزا 1

در کنار  2اره (( و نیز سطح زیرکشت )جدول شم1جدول شماره های تراکتوری )با داشتن مجموع توان 1در رابطه  

ز مر کمتر اعورهای با گرفتن توان تراکتنظرتوان سطح مکانیزاسیون )با درل توان اسمی به توان مالبندی، میضریب تبدی

 کرد. ( مقایسه1الب نمودار )شکل شماره سال( را محاسبه و در ق 13
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 اندارد و فرسودهتوان تراکتورهای است – 1جدول 

 

 ردیف

 

 منطقه مورد نظر
تعداد تراکتورهای با 

 سال 13عمر کمتر از 

توان اسمی تراکتورهای 

 سال 13با عمر کمتر از 

تعداد تراکتورهای 

 13فرسوده ) باالی 

 سال(

توان اسمی تراکتورهای 

فرسوده )با عمر بیشتر از 

 سال( 13

 4288 57 30069 347 بادآ پارس 1

 1624 19 4032 44 دوست کندی 2

 2705 36 9537 93 اجیرلو 3

 1809 26 87 87 اغدام 4

 1433 14 12399 139 تازه کند 5

 274 3 4338 48 مال کندی 6

 1822 19 10617 123 محمود اباد 7

 2471 26 2667 77 مجید اباد 8

 0 0 75 1 اسالم اباد قدیم 9

 3434 37 8495 100 اولتان 10

 2561 30 5710 65 م اباد جدیداسال 11

 1237 14 1171 11 پیریواتلو 12

 1237 16 8236 98 اصالندوز 13

 0 0 4600 59 بران 14

 60 1 2638 31 حاجیلو 15

 24991 298 104671 1323 جمع کل

    

ل( در زیر سا 13با احتساب تراکتورهای باال و پایین ، نقشه سطح مکانیزاسیون کل منطقه )1با توجه به جدول 

 آمده است.

 

 نقشه سطح مکانیزاسیون کل منطقه مورد مطالعه – 1شکل 

ید تواکتور مسی باشد. برای خراسب بخار می 24991سوده برابر با (، توان اسمی فر1با توجه به جدول شماره ) 

ور متوسط برای طهار باسب بخ 75با توان اسمی  475اسب بخار و تراکتور مسی فرگوسن  110با توان اسمی  399فرگوسن 

 13745050000 اسب بخار مبلغ 24991تومان نیاز است در نتیجه برای جبران توان اسمی  550000هر اسب بخار، مبلغ 

غ فوق از کل اعتبار درصد مبل 20شود،  گذاریمت% تراکتور نو قی 20تومان نیاز است. چنانچه قیمت تراکتورهای فرسوده 

 . گرددبینی شده کسر میپیش
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 طح زیرکشت به تفکیک مناطق مورد مطالعه شهرستان پارس آبادس -2جدول 

 سطح زیر کشت مراکز مورد مطالعه ردیف

 10615 بادآ پارس 1

 7299 دوست کندی 2

 14983 اجیرلو 3

 3731 اغدام 4

 15279 تازه کند 5

 4889 مال کندی 6

 14261 محمود اباد 7

 7635 مجید اباد 8

 75 قدیماسالم اباد  9

 15400 اولتان 10

 10862 اسالم اباد جدید 11

 3731 پیریواتلو 12

 10726 اصالندوز 13

 4600 بران 14

 2759 حاجیلو 15

 

 

 مقایسه سطح مکانیزاسیون مراکز مورد مطالعه با هم – 2شکل 

باشد. شهر ار میاسب بخار بر هکت 61/0برابر آباد رس، سطح مکانیزاسیون شهرستان پا2شماره  شکلبا توجه به  

یب کمترین و بیشترین ترتهکتار بر ساعت به 12/2انیزاسیون آباد با سطح مکو شهر پارس 01/0سطح مکانیزاسیون اغدام با 

 انیزاسیونمک که سطحتوجه به اینبودند. باآباد دارای شهرستان پارسمطالعههای موردسطح مکانیزاسیون را در بین شهر

 سیون شهرستانکه سطح مکانیزااست و برای اینآباد بیشتراز سطح مکانیزاسیون شهرستان پارس، ] 1 [است  1کشور 

 خار نیاز است. اسب ب  48342( به 2که سطح مکانیزاسیون کشور است برسد، بر اساس رابطه ) 1به  61/0آباد از پارس
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مطالعه منطقه مورد مکانیزاسیونمطالعه به سطح ز موردبت سطح مکانیزاسیون هر مرکبررسی نس -2

 آباد( بر حسب درصدشهرستان پارس)

 

 هر مرکز به سطح مکانیزاسیون منطقه مورد مطالعه بر حسب درصد نسبت سطح مکانیزاسیون -3شکل 

جه نتیرد. درمکانیزاسیون شهرستان را دا دهد که سطح مکانیزاسیون هر مرکز، درصدی از سطحمینشان 3شکل  

طالعه شهرستان ممراکز مورد  ، در بین2تسهیالت خرید تراکتور بر اساس درصدهای سطح مکانیزاسیون در نمودار شماره 

اختصاص  انیزاسیونرصد سطح مکشود که بیشترین درصد تسهیالت به مرکزی با کمترین دای تقسیمگونهآباد باید بهپارس

 تناسب نسبی برسد. مطالعه به یک ح مکانیزاسیون در سطح مراکز موردود. تا سطشداده

 های کشاورزی رسی وضعیت کهنگی و فرسودگی ماشینبر -3

کمباین  و توردرصد کمی از تراکتورها خارج از سن متعارف خود هستند. طبق استاندارد جهانی، عمر مفید تراک

نگهداری  ای تعمیر وهیین بودن هزینهآالت در ایران به دلیل پافید این ماشینباشد اما عمر مسال می 10بخش کشاورزی 

بندی جمع پارس آباد فرسوده هستند. از % تراکتورهای حوزه شهرستان 18طور کلی . به ]1 [سال است  13حدود 

تورهای ینی تراکجایگز شود که اکثر زارعین باراکتورهای فرسوده نیز استنباط میبا صاحبان ت هامشاهدات و مصاحبه

ای تراکتوره ان ازمچندهند همیبودن سود بانکی ترجیحیل باالبودن قیمت تراکتور و باالفرسوده موافق هستند اما به دل

 نمایند. فرسوده استفاده

 نتیجه گیری

شهر اغدام با ست. ااسب بخار بر هکتار  61/0آباد برابر سطح مکانیزاسیون در شهرستان پارسداد، این پژوهش نشان -1

ن و کمترین سطح ترتیب بیشتریهکتار بر ساعت به 12/2انیزاسیون آباد با سطح مکو شهر پارس 01/0سطح مکانیزاسیون 

 61/0آباد سهرستان پارشد. سطح مکانیزاسیون بودنآباد دارای شهرستان پارسمطالعهانیزاسیون را در بین شهرهای موردمک

توری منطقه ار به توان تراکاسب بخ 48342ار در هکتار کشوری بایستی اسب بخ 1متعارف است و جهت رسیدن به حد 

 شود.اضافه
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انیزاسیون ود کم برای خرید تراکتور، بر اساس درصد سطح مکانیزاسیون هر مرکز که درصدی از سطح مکستسهیالت با  -2

را  نیزاسیونرکزی که کمترین درصد سطح مکاطوری که بیشترین درصد تسهیالت به مهشود. ب، اعطا میشهرستان است

 شود. می ، اختصاص دادهدارد

ست. لذا جهت ااسب بخار  24991آباد برابر رهای فرسوده شهرستان پارستراکتو داد توان اسمینتایج این تحقیق نشان -3

 تومان نیاز است. 13745050000جبران این توان اسمی مذکور، مبلغ 

سال و فرسوده هستند و هر  13ی فعال در منطقه دارای سن باالی از تراکتورها %18داد که اننتایج این تحقیق نش -4

 ه به نسبتفرسود مرکز، درصدی از تراکتورهای فرسوده را نسبت به شهرستان دارد. لذا تسهیالت جایگزینی تراکتورهای

 شود. ذکور بین مراکز شهرستان تقسیم میدرصد تراکتورهای فرسوده م

 منابع

 مین کنگره ملی مهندسی. ارزیابی و تعیین سطح مکانیزاسیون کشت گندم در شهرستان خرم آباد. ده1395، قمری، بهرام. الف.دهقانی کار،  . 1

 مشهد، ایران.دانشگاه فردوسی مکانیک بیوسیستم و مکانیک ایران. 

فرانس سومین کن. هرودم با گاوآهن برگرداندار در شهرستان شاتعیین ضرایب و شاخص های مکانیزاسیون در عملیات شخ. 1386. ( شم آبادی، ز2

 دانشجویی ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز. ایران

ناسی ن نامه کارشپایا. بررسی وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ. 1380.( عباسی، س3

 .شکده کشاورزی، دانشگاه تبریزدان ،مکانیزاسیون کشاورزی ارشد

رشد رشته ه کارشناسی ا. تعیین الگو و مسیر بهینه تردد ماشین در مزرعه به کمک الگوریتم های هوشمند، پایان نام1395( کیهانی نسب، ف. 4

 ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.  مکانیزاسیون کشاورزی

ره ملی چهارمین کنگ. کارهای مناسب جهت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان بهاروضعیت موجود و ارائه راه بررسی. 1386. ( مظاهری، م5

 ، ایران.های کشاورزی، دانشگاه تبریزمهندسی ماشین

6) Smith, H.P., Wilkes, L.H.1997. Farm machinery and equipment. Tata McGraw Hill Publishing Company Ltd. 230 p. 
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ABSTRACT  
Today, considering the growing world population and the need to produce more food, to increase 

production, appropriate technologies in agriculture, or correct agricultural mechanization, should be 

selected. The purpose of this research is to determine the quality of agricultural machinery, in order 

to be effective in different parts of Parsabad city. In order to know the current status of 

mechanization and provide a proper strategy, Parsabad city include of 15 towns with 126845 

hectares under cultivation and 1323 tractors under 13 years of age and 298 tractors with a life span 

of more than 13 years was investigated in field. The results showed that the level of mechanization 

in Parsabad city is 0.61 horsepower per hectare, which indicates a shortage in the traction power of 

the region. In order to reach the standard limit of 1 horsepower per hectare in the country, 48342 

horsepower should be added to the traction power of the area. The city of Aqdan with 

mechanization level of 0.01 and Parsabad city with the mechanization level of 2.12 hectares per 

hour had the lowest and highest level of mechanization among the cities of Parsabad County, Iran. 

18% of all active tractors in the region are over 13 years of age. The nominal capacity of time-worn 

tractors in Parsabad County is 24,991 horsepower. Therefore, in order to compensate this amount, 

the amount of 13745050000 toman is required. 

 

Keywords: horsepower per hectare, time-worn tractor, mechanization level, Parsabad County.1 

 


