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 چکیده

ایش هت افزتر جافزون جمعیت جهان و نیاز به تولید غذای بیشگرفتن رشد روزنظرامروزه با در

ناخت ششود. مکانیزاسیون صحیح کشاورزی انتخابهای مناسبی در کشاورزی، یا تولید باید فناوری

، دارس آباپایی آنها در مناطق مختلف شهرستان منظور کارهای کشاورزی، بهکاربری ماشین وضعیت کمی

، حوزه و ارائه راهکار مناسبموجود باشد. جهت شناخت علمی وضع مکانیزاسیون هدف این پژوهش می

-یم( میسطح زیر کشت گندم )آبی و دهکتار  39361شهر که دارای  15شهرستان پارس آباد متشکل از 

ای آباد برسمکانیزاسیون شهرستان پار داد که درجهنشان نتایجگردید. صورت میدانی بررسی، بهباشد

د. باشرها میکاخطی دهنده افزایش آگاهی کشاورزان منطقه از مزایایاست و این نشان%  100کارها خطی

ها کارا خطیکه عملیات کشت بایگونهبه باشدت مختلف کشت گندم متفاوت میدرجه مکانیزاسیون عملیا

تان شهرسبیشترین و کمترین درجه مکانیزاسیون کشت گندم در  %52ت داشت با % و عملیا 100با  

 دادند. را به خود اختصاصآباد پارس

 کار، درجه مکانیزاسیون، شهرستان پارس آباد، کشت گندمخطی:  کلمات کلیدی

 مقدمه

ایش سطح رفاه، افزایش نیاز به گرفتن رشد روز افزون جمعیت جهان و نیاز به تولید غذای بیشتر، افزامروز با در نظر

نیروی کاری در بخش های غیر کشاورزی و نیز در نظر گرفتن سه میلیارد انسان دچار سوء تغذیه در قسمت های مختلف 

ای به افزایش تولیدات کشاورزی وجود دارد. با توجه به این جمعیت انبوه و کاهش نیروی فعال در بخش جهان نیاز فزاینده

ال آنها به بخش غیر کشاورزی، اگر هر فرد کشاورز در ابتدای قرن گذشته مجبور به تهیه غذای ده نفر بود، کشاورزی و انتق

الزمه رسیدن به این هدف گذر از کشاورزی . نفر به ازای هر کشاورز رسیده است 100این میزان در سال های اخیر به 

ی مکانیزاسیون کشاورزی عبارتست از پروسه . ]6[ اشدبسنتی به کشاورزی مدرن و نیاز به تحول در بخش کشاورزی می

کردن عملیات کشاورزی. لذا استفاده از تکنولوژی مکانیکی، افزایش منابع توان و انرژی ورودی به سیستم کشاورزی ماشینی

خورشیدی و های تبدیل انرژی سوز، موتورهای الکتریکی، سیستم)از جمله توان انسانی، توان دام، توان موتورهای درون

وری و ظرفیت نیروی انسانی، مکانیزاسیون کشاورزی قلمداد می های تبدیل انرژی( با هدف باالبردن بهرهدیگر تکنولوژی

جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژی مناسب در ایران ابتدا نیاز به مطالعات جامع و  .]4[شود 

باشد، تا بتوان تصمیمات درست و از سنجی و شناخت نقاط ضعف و قوت میکارشناسی در کل سطح کشور به منظور نی

با توجه به  .علمی را در راستای توسعه بخش کشاورزی و رفع نیازها و قطع وابستگی به کشاورزی سایر کشورها گرفت
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ظر گرفتن این نکته متغیر بودن وضعیت مکانیزاسیون در نقاط مختلف و وابستگی شدید آن به موقعیت هر منطقه و با در ن

  که نمی توان جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون نسخه واحدی را برای مناطق مختلف ارایه داد. 

ار در هکتار اسب بخ 79/0دادند سطح مکانیزاسیون شهرستان کبوترآهنگ برابر گزارش  ]3[  عباسی و همکاران 

ه، سطح ر منطقبسیستم زراعی و شرایط اقلیمی حاکم  است که پایین تر از سطح استاندارد جهانی بوده و با توجه به

با توان )تگاه تراکتوردس 1125اسب بخار در هکتار برآورد شد که الزمه آن اضافه شدن  33/1مکانیزاسیون قابل قبول برابر 

اجرایی و توان  درجه مکانیزاسیون، سطح مکانیزاسیون ]2[شم آبادی  .به تراکتورهای موجود است( اسب بخار 75متوسط 

د و تعداد روزهای اعالم کر 78/0،  99/0،  98/0منطقه شاهرود را برای عملیات شخم با گاوآهن برگردان دار به ترتیب 

ماشین ها و  او همچنین عنوان کرد با مدیریت صحیح مزرعه و تخمین درست. روز برآورد کرد 40کاری برای شخم را 

ر ای کاری دن روزهیات زراعی کمینه کردن افت های زمانی و در نظر گرفتادوات مورد نیاز با توجه به جدول تراکم عمل

اد سطح گزارش د  ]5[  مظاهری .دسترس و معیارهای مکانیزاسیون می توان مشکل کمبود تراکتور را برطرف کرد

ای خاکورزی بر% 100و درجه مکانیزاسیون  %70اسب بخار در هکتار و ضریب بهره وری  36/1مکانیزاسیون شهرستان بهار 

ز نو و مجه تورهایاست و نبود فناوری های نو و بخصوص کشاورزی دقیق را از کاستی های مکانیزاسیون و جایگزینی تراک

 .به سیستم های جدید در منطقه را بر شمرد

ان ر شهرستکاربری ماشین های کشاورزی به منظور افزایش کارایی آنها د کمیهدف این پژوهش شناخت وضعیت  

 آباد مغان می باشد. پارس 

 مواد و روش ها

 جمع آوری داده ها و شرح مکان

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

-هو ب شتهچ 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 شهرستان کلیبر

 ها با آب و هواییهایش بسیار گرم و زمستانی این شهر معتدل بوده و تابستانگردد. آب و هواسوار و گرمی محدود می

ها، دما به صفر رسد و در زمستانمیهم گراد سانتی یها گاه درجه حرارت تا چهل درجهباشند. در تابستانمالیم همراه می

  یابد.درجه نیز کاهش می

 روش پژوهش

ی مع آوره ی شهرستان پارس آباد مورد بررسی قرار می گیرد. جدر این پژوهش درجه مکانیزاسیون در حوز 

زیابی نگر در اری پهناگیرد. بررساطالعات به صورت میدانی به روش های پهناگر )کل گرا( و ژرفانگر )عمیق نگر( انجام می

ن ی از ماشیبردار حاضر اولین گام در شناخت وضع کشاورزی منطقه بوده که در طی آن وضعیت توپوگرافی، نظام های بهره

ات از به خدمیجه نیو زمین، محصوالت عمده مورد کشت، شرایط اقلیمی و فصلی که در آن بیشترین تراکم عملیاتی و در نت

ه بالزم . فترار گرقماشینی وجود دارد، وضعیت اجتماعی، فرهنگی وسایر عوامل و تنگناهای موجود در منطقه مورد بررسی 

 .بود ران ذیربطندر کاتفاده در این روش شامل مشاهدات مستقیم و گفتگو با کارشناسان و دست اذکر است که ابزار مورد اس

گر مانند ارد دیاز روش ژرفانگر در جهت تکمیل اطالعات به دست آمده از روش پهنانگر و نیز جهت بررسی بعضی از مو

 .منطقه استفاده شد ر عوامل غالبای مکانیزاسیون و یا سایمحاسبه شاخص کمی، کیفی و مقایسه
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، ی پهنانگرر بررسپرسش نامه ابزار روش های پهنانگر و ژرفانگر است و در هر دو روش از آن استفاده می شود. د 

کشاورز  300برای شناخت وضعیت کلی مکانیزاسیون و کشاورزی نواحی مختلف و مشکالت و محدودیت های آنها، برای 

ن کانیزاسیوضعیت موزان توزیع گردید. در بررسی ژرفانگر، برای شناخت دقیق تر نمونه پرسش نامه تهیه شد و بین کشاور

بران و ای کارهاز جمله درجه مکانیزاسیون عملیات ماشینی برای محصول گندم، مسائل مربوط به سطح آموزش و مهارت 

ه ، ورد مطالعناطق مشاغل در مبه طور کلی خدمات پشتیبانی ارائه شده برای تمام رانندگان تراکتورها و برای کشاورزان 

 پرسش نامه تهیه شد.  350

ار کند و عبارت است از مقددرجه مکانیزاسیون شاخصی است که کمیت را در مسایل مکانیزاسیون بررسی می 

 ، درجهدست آمده عات بهعملیات مکانیزه انجام شده به کل عملیات مکانیزه مورد نیاز. در این پژوهش، با استفاده از اطال

 . ]1[ ( بر حسب درصد محاسبه می گردد1مکانیزاسیون بر اساس رابطه )

(1) 
 = درجه مکانیزاسیون 

 

اد، به ارس آبپبرای محاسبه درجه مکانیزاسیون خطی کار در کشت گندم به تفکیک مراکز مورد مطالعه شهرستان  

 این صورت عمل شد:

شاورزی رکشت گندم که در مدت زمان توصیه شده با خطی کار کشت شده بود، به تفکیک مراکز جهاد کآمار سطح زی -1

 تهیه گردید. 

 ید. های خطی کار دیم فعال به تفکیک مراکز مورد مطالعه، از مراکز جهاد کشاورزی تهیه گرد آمار دستگاه -2

 ( محاسبه گردید. 2ندم دیم بطور متوسط از رابطه )در نتیجه عملکرد اجرایی خطی کار دیم در کشت گ

ی فرصت زمانی موجود برای کشت گندم در منطقه مورد مطالعه، طبق توصیه های مدیریت جهاد کشاورز

س آمار هواشناسی و روز بر اسا 35روز( می باشد که از این مدت زمان،  40آبان ) 20مهر تا  10شهرستان پارس آباد از 

 . ]1[ ل کار می باشدمحاسبات آن، قاب

(2) 
 عملکرد اجرایی خطی کار در کشت گندم در مدت زمان توصیه شده=  

 ( درجه مکانیزاسیون مرکز جهاد کشاورزی محاسبه گردید. 3بر اساس رابطه )

(3) 
 درجه مکانیزاسیون خطی کار در کشت گندم=  

 

 مورد نیاز منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید. کار ( تعداد خطی4بر اساس رابطه )

(4) 
 تعداد خطی کار مورد نیاز منطقه جهت کشت گندم=  
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 نتایج و بحث

 بررسی درجه مکانیزاسیون محصول عمده منطقه، گندم در شهرستان پارس آباد

ا در رت مختلف بودن عملیاکانیزهه متوان درجه بوسیله آن میهای کمی است کیکی از شاخص درجه مکانیزاسیون 

ماشین  وسیلههبام عملیات مختلف کرد. به سخن دیگر، درجه مکانیزاسیون برای تشخیص میزان انجیک محدوده ارزیابی

(، درجه 1ه رابطه )ر، با توجه بمنظوهمینرود. بهمی کارمقابل انجام عملیات به وسیله انسان و دام، یا عدم انجام آن( به در)

ر سه دآبی(  وکانیزاسیون عملیات مختلف )خاکورزی، کاشت، داشت و برداشت( برای محصول عمده منطقه، گندم )دیم م

گردید کتار محاسبهه 5199و  5737، 4776مراکز مورد مطالعه پارس آباد، اصالندوز و حاجیلو به ترتیب با سطح زیرکشت 

ی بر ییرات جزئی ) تغنسبت به منطقه مورد مطالعه با تغییرات جزئ سپس با توجه به همگونی و یکنواختی نسبی سایر مراکز

-دهتعمیم دا ل منطقهدست آمده به کاساس روش پهنانگر که ابزار آن پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه می باشد(، مقادیر به

 رده شده است. آو 1منطقه مورد مطالعه در قالب جدول  3شد. درجه مکانیزاسیون عملیات ماشینی برای محصول گندم در

    

 در منطقه یمو د یمحصوالت گندم و جو آب یجرا ینماش یاتعمل یزاسیوندرجه مکان – 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد که سطح میبرای محصول گندم نشان 1در جدول  مکانیزاسیون عملیات ماشینیدرجه تجزیه و تحلیل 

، % 92جدول فوق میانگین درجه مکانیزاسیون برای عملیات خاکورزی  باشد. طبقمیتکنولوژی بکاررفته در منطقه باال 

 درجه مکانیزاسیون )%( نوع عملیات مراحل عملیات منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق 

پارس آباد، اصالندوز و 

 حاجیلو

 خاکورزی اولیه

 100 گاوآهن برگرداندار

 55 دیسک سنگین

 35 اوآهن قلمیگ

 خاکورزی ثانویه

 100 دیسک زنی

 25 هرس دندانه میخی

 100 لولر

 کاشت

 100 خطی کاری

 100 عمیق کاری

 100 کود پاشی

 100 دیسک زنی پس از کاشت

 داشت

 100 نهرکشی و کرت بندی

 75 سمپاشی تراکتور

 25 سمپاشی موتوری یا ساده

  5 زیر آبیاری بارانی

 برداشت

 100 کمباین

 35 کمباین ذرت

 100 حمل ونقل

 بعداز برداشت
   5زیر  خرمنکوبی

 100 حمل و نقل
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% و میانگین درجه مکانیزاسیون برای عملیات داشت و  100در هر سه منطقه گندم کار در کشت درجه مکانیزاسیون خطی

، مقایسه درجه  1باشد. شکل شماره % می 53و  %78،  %52ترتیب برابر برداشت و پس از برداشت در منطقه مورد نظر به

 دهد. مینظر را نشانگندم در منطقه موردمکانیزاسیون عملیات مختلف کشت 

 

 آبادارسمقایسه درجه مکانیزاسیون عملیات مختلف کشت گندم در منطقه پ –1شکل 

 نتیجه گیری

-دهندهدار نشانباشد که باالبودن این مقمی%  100دم در منطقه، کارها در کشت گندرجه مکانیزاسیون خطی – 1

و  موقعبهج هم با ترویمباشد که این میکار در کشت گندم و استفاده از این دستگاه مزایای خطیبودن کشاورزان از ی آگاه

د جهت خری داریارانهخطی کارها توسط مسئوالن جهاد کشاورزی استان و منطقه و اختصاص تسهیالت یمناسب مزایا

 کارها و تشویق کشاورزان امکان پذیر گردید.  یخط

لیات . بطوریکه عمباشدمطالعه، متفاوت میگندم در منطقه مورداسیون عملیات مختلف کشت درجه مکانیز -2

نطقه به خود سیون را در م% بیشترین و کمترین درجه مکانیزا 52% و عملیات داشت با  100کارها با کشت با خطی

 دادند. اختصاص

 منابع 

ی همین کنگره ملی مهندسد. ارزیابی و تعیین سطح مکانیزاسیون کشت گندم در شهرستان خرم آباد. 1395( دهقانی کار، اسداهلل، قمری، بهرام. 1

 مکانیک بیوسیستم و مکانیک ایران. مشهد، ایران.

فرانس سومین کن. هرودوآهن برگرداندار در شهرستان شاتعیین ضرایب و شاخص های مکانیزاسیون در عملیات شخم با گا. 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

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز 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
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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. Understanding the quantitative status of agricultural machinery, in order to be effective in 

different parts of Pars Abad city, is the purpose of this research. In order to know the status of 

existing mechanization and provide a suitable strategy, Pars Abad County consists of 15 cities with 

39361 hectares that is under wheat (blue and rain) planting was surveyed. The results indicate that 

the degree of mechanization of Pars-Abad city for linear planter is 100%, which indicates the 

increase of awareness of the farmers of the region from the benefits of linearity. The degree of 

mechanization for different operations of wheat planting is different, so that the cultivation 

operation of linear planter with 100% and cultivation operation with 52% had the highest and 

lowest degree of mechanization of wheat cultivation in Pars-Abad city.  
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