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 چکیده

شاورزی، کاهش کموقع عملیات به اجرایتولید،  ههزينکاهش  برایکشاورزی  هایفراوردهکاربرد ماشین در فرآيند تولید 

هدف از  .نجامدامیوری و افزايش کمی و کیفی تولید بهره یارتقاها است که به های کارگری، مديريت مصرف نهادههزينه

برداری ختلف بهرههای مبا بررسی نظام .استدر ايران  های زراعی و باغبانیوضعیت مکانیزاسیون تولیدواکاوی اين مطالعه، 

 در ايرانين فرايند برای بهبود ا هايیپیشنهاد توانمیموجود در مکانیزاسیون کشاورزی ايران های دشواریبررسی و  از ماشین

 راعی و باغبانیهای زمحصولی مکانیزاسیون زيستمحیطرهای یثتأکشاورزی پايدار و  ارائه داد. در اين ضمن توجه اصلی به

ع مختلف انوازيرکشت های زمینپراکندگی های مکانیزاسیون، گیری شاخصاندازهبرای  .خواهدشدارائه پیشنهادهايی 

منظور به ،همچنین. استخراج شد (1393-94سال زراعی ) باغبانیزراعی و های فراورده آماریهای از دادهها محصول

دکشاورزی جها هایهای سازماناز داده 1396تا  1392های مختلف از سال شاخص رشد مکانیزسیون در بخشگیری اندازه

کشور  یی تولیدهاتعاونیوضعیت ارزيابی مکانیزاسیون برای شاخص وضعیت ضريب د که دندانشان نتايج استفاده شده است.

به تقريب  بانیو باغزراعی  هایفراوردهنقش مکانیزاسیون در افزايش تولید . نیست چندان مناسباز ديدگاه مکانیزاسیون 

 50 میانگین طور به ماشین تولید، هایهزينه کاهش درحضور ماشین در فرآيند تولید است.  به خاطرکه  دست آمدهب 35%

کشاورزی های دفهبخشی از توان به مکانیزاسیون می با اجرایدهد که نشان میها  نتیجه بررسیهمچنین دارد.  نقش %60 تا

ترين ابزارهای ارزيابی های انرژی يکی از مهمشاخصزيست گذاشت. محیطبر  نامطلوبثیر أتکمترين  وپايدار دست يافت 

تواند ردن امکان مقايسه میکفراهمها در اين بخش، ضمن و تعیین اين شاخصهستند وضعیت مصرف انرژی در اين بخش 

 .دهدارائه  شناختی از روند گذشته و وضعیت موجود مصرف انرژی و تصويری از عملکرد آتی بخش کشاورزی در حوزه انرژی

 نهاده. برداری،نظام بهره، مکانیزاسیون کشاورزی پايدار،های کشاورزی، تعاونی، تولید: کلیدی واژگان 
 

 مقدمه

موقع به اجرایکاهش هزينه تولید،  برایکشاورزی  هایفراوردهمکانیزاسیون به مفهوم کاربرد ماشین در فرآيند تولید 

وری و افزايش کمی و کیفی بهره یارتقابهها است که مديريت مصرف نهادهو های کارگری، عملیات کشاورزی، کاهش هزينه

تقاضا  زيادشدندستمزدها از يک سو و  افزايشکاهش شديد نیروی انسانی فعال در بخش کشاورزی و (. 2)انجامد میتولید 
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کشاورزی داشته و  فرايندهای تولید از کشاورزی از سوی ديگر، اثر قابل توجهی بر مکانیزه کردن برخیهای محصولبرای 

شود در افزايش يابد. از نگرشی باالتر، مکانیزه شدن کشاورزی سبب می ،میل به ماشینی کردن تولیدکه سبب شده است 

ی چون بیشتر . از سويدست آيدبهو افزايش درآمد نیز  پیش رودموقع بهتولید مديريت بهتری اعمال شود، کارها  مرکزهای

شرايط  اغلبدر از اين رو و خواهد شد گیرد، نیاز به دخالت نیروی انسانی کمتر عملیات مکانیزه با ماشین و ادوات صورت می

 استفاده کرد. هاتوان از ماشیندر مدت زمان بسیار بیشتری می

 مانند های کشاورزینهاده ديگر مانند نهاده يک عنوان به تنها هنوز مهم، جايگاه و زياد هزينه با وجود ،مکانیزاسیون

 و تولید ها،آن کارگیریبا به تواندمی کشاورز که است مديريتی ابزار از ترکیبی شامل ،مانند اين هاو  بذر و شیمیايی کودهای

 بخش زير اين برای ایجداگانه سیاست مکانیزاسیون نبايد هایبرنامهگذاری سیاست در ،بنابراين برساند. بیشینهبه  را خود سود

 برداشت گونهاين مکانیزاسیون، عنوان با سیاستی اتخاذ از نظر گرفت. در کشاورزی توسعه کلی هایسیاستگذاریاز  جدای و

 ابزارهای از يکی مکانیزاسیون که حالی در .است پايانی هدف خود های مکانیزاسیون،نهاده توسعه و که معرفی شد خواهد

دولتی  شده اتخاذ هایسیاست ،کلی طور به(. 6) گیرندمی کار به کشاورزی تولیدهای بهبود برای که کشاورزان است مديريتی

 نحوه کننده اقتصادی، تعیین و مالی هایهمچنین سیاست و خصوصی بخش و بازار نقش افزايش سازی وخصوصی در

 .است کشاورزی بخش در موجود هایبخش زير يا اقتصادی هایديگر بخش بخشی اثر و های مکانیزاسیوننهاده به دسترسی

 ،بنابراين باشد. جوابگو را هاآن کاری شرايط و ایحرفه تا نیازهای شود انتخاب کشاورزان توسط مکانیزاسیون بايد سطح و نوع

 و چه طور کهاين تصمیم بربود.  خواهد کشاورزی هاینهاده از استفاده هایاز تصمیم يکی مناسب ماشینی سیستم انتخاب

 (. 13، 6) همسو باشد اقتصادی مسائل با بايد که دارد زيادی پیچیده هایدلیلبیشتر  کنیم، مکانیزه را کشاورزی چگونه

 کاری، مشقت هدف کاهش با فسیلی هایمصرف سوخت بر تکیه با وسیع سطح در ماشینی هایابزار و فناوری از استفاده

 از جدا ماشین کارگیریبه که طبیعی است .است بوده مدت کوتاه در سودآوری سرانجام  و تولید کیفی و کمی افزايش

، مدت کوتاه در وریبهره افزايش سرانجام و صنعت و خدمات به آن ارسال و انسانی نیروی جايگزينی مانند آن مثبت هایجنبه

 آلودگی و هانهاده رفتن هدر تشديد فرسايش، خاك، فشردگی .است بوده هم محیط با ناهماهنگ و های منفیجنبه دارای

 و ابزار از نادرست استفاده و انتخاب حاصل ديگر، ناهنجارهای عامل از بسیاری و ایگلخانه تولید گازهای هوا، و آب منابع

 نیز کشاورزی در ترابری و تولید مختلف عملیات اجرایو درآوردن حرکت به برای انرژی الزم .است بوده کشاورزی در ماشین

 است. بوده محیط آاليندگی هایمنبع از ،آن ترکیبی اهمیت با توجه به و بالقوه خود

نیاز سنجی بیشتر امکان هو مطالع هاپژوهشها به زيرساخت هکشاورزی نوين در کشور ما نوپاست و در هم ،در ديد کلی

 (:12) زير اشاره کردموردهای توان به وجود دارد که می ایويژهدشواری های اما در بخش مکانیزاسیون  ،دارد

  .و شرايط کشاورزیها محصولو بافت خاك، نوع  ساختارترکیب تراکتورهای موجود با  برابر نبودن -1

ها مستهلک و فرسوده، نامناسب بودن ماشینو ابزارهای و استفاده از ماشین و ابزارها  خسارت ناشی از کمبود ماشین -2

 کاشت، داشت و برداشت.های مرحلهيک از  در هرها دشواریو ساير 

 در انتخاب ماشین متناسب با مناطق مختلف و کشت متفاوت.  توجه کافینداشتن  -3

 کشور. های دورمنطقهها در دسترسی راحت به آننداشتن و کشاورزی  هایهای مجاز ماشیننبود تعمیرگاه -4

 های موجود.شرکتهای کشاورزی و انسجام نداشتن ماشینهای خدماتی تعاونی کمبود شرکت -5

 ها.توزيع و فروش آن ،ورود چگونگیيدکی و نبودن نظارت دقیق بر  هایقطعهکمبود  -6
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 و ادوات. هاو استفاده بهینه از ماشین کشاورزان به منظور تبادل تجربه ها آموزش برایمرکز نبود  -7

 نداشتن تبحر و اطالعات فنی اولیه برای کاربری ماشین. -8

 کالن. سطحبه مکانیزاسیون در  ويژهی بی توجه -9

برداری از های مختلف بهرهدر ايران، نظام زراعی و باغبانیتولیدهای مکانیزاسیون وضعیت واکاوی ، پژوهشهدف از اين 

ارتقای برای  هايیموجود در مکانیزاسیون کشاورزی ايران و ارائه پیشنهادهای دشواریهای کشاورزی، بررسی ماشین

ی زيست محیطهای تأثیربا تاکید بر کشاورزی پايدار و توجه به در ايران  باغبانیزراعی و های فراوردهیون کشاورزی مکانیزاس

  .استمکانیزاسیون کشاورزی 

 هامواد و روش

  به تفکیک زراعی و باغبانیها محصولشت زیر کهای زمینپراکنش  -1

باره تعیین شود که دراينها محصولزير کشت های زمینپراکنش های مکانیزاسیون الزم است شاخص گیریمنظور اندازهبه

ای گیری دو مرحلهبراساس نمونهکه استفاده شد  1393-94در سال زراعی  و باغبانی زراعیهای محصولآمارگیری های از داده

استان گردآوری شده است  32 ایاين آمارگیری برهای نتیجهگرفته است. صورت سازمان جهاد کشاورزی  32در محدوده 

های از دادهای نمونهو  1در جدول  1395و  1394 هایسال در کشور کشاورزی ادوات و هاماشین از موجودی بخشی (.10)

به علت  هابقیه جدولآمده است.  2 در جدول 1393-94زراعی  سال در کشور زراعی هایمحصول سطح مربوط به توزيع

 در دسترس هستند.( 10) در منبع ها در اين مقاله آورده نشده اند، ولیحجم زياد آن

 

 . 1395و  1394های سال در کشور کشاورزی ادوات و هاماشین بخشی از موجودی -1جدول 

 1395 1394 شرح/سال

 

 

 

 

 

 ادوات

 نیرو محرکه 

 476884 471289 تراکتور

 16878 16038 کمباين غالت

 

 

 تیلر

 1086 1121 اسب بخار 5/4تر از کم

 27455 29504 اسب بخار 5/4

 81278 76389 اسب بخار 5/7

 41304 38067 اسب بخار 9

 10148 9734 اسب بخار 13

 161271 154815 جمع

 5602 4656 اسب بخار( 90تا 70کمباين برنج )

 483 400 چاپر

 11221 11218 بند خودگردان غالتدروگر باف

 6274 6102 دروگر خودگردان علوفه
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 .1393-94زراعی  سال در کشور زراعی هایمحصول سطح توزيع -2 جدول

 جمع سطح ديم سطح آبی نام استان رتبه

درصد  درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار

 تجمعی

 18/7 18/7 817297 17/1 62523 53/14 754744 خوزستان 1

 97/13 78/6 771509 63/12 676497 58/1 95013 کردستان 2

 71/20 75/6 767483 99/10 588747 97/2 178737 کرمانشاه 3

 28/27 57/6 747096 39/9 503102 05/4 243994 آذربايجان شرقی 4

 74/23 47/6 735550 18/4 223806 5/8 511744 خراسان رضوی 5

 03/40 29/6 715110 55/2 136705 61/9 578405 فارس  6

 95/45 92/5 673152 6/7 406893 42/4 266259 آذربايجان غربی 7

 82/51 88/5 668440 12/6 327615 66/5 340825 گلستان 8

 53/57 71/5 649316 96/7 426430 7/3 22886 اردبیل 9

 24/62 71/4 535947 05/7 377561 63/2 158386 لرستان 10

 92/66 68/4 532048 63/5 301614 83/3 230434 همدان 11

 91/70 4 454906 23/6 333916 01/2 120990 زنجان 12

 28/74 37/3 383458 14/2 114782 46/4 268677 مازندران 13

 11/77 83/2 321925 07/3 164683 61/2 157242 مرکزی 14

 76/79 64/2 300571 2 106947 22/3 193624 قزوين 15

 08/82 32/2 264398 78/2 149114 91/1 115284 خراسان شمالی 16

 13/84 05/2 233784 49/0 26303 45/3 207481 اصفهان 17

 16/86 02/2 229988 85/2 152518 29/1 77471 ايالم 18

 94/87 78/1 202518 34/0 17945 07/3 184573 سیستان و بلوچستان 19

 57/89 64/1 186035 42/0 22378 72/2 163657 گیالن 20

 14/91 57/1 178196 58/2 138067 67/0 40129 کهکیلويه و بويراحمد 21

 57/92 43/1 162501 0 0 7/2 162501 استان کرمان جنوب 22

 81/93 25/1 141999 03/0 1744 33/2 140255 تهران 23

 04/95 23/1 139599 19/1 63530 26/1 76068 چهارمحال بختیاری 24

 22/96 18/1 134439 05/0 2884 18/2 131555 کرمان 25

 97 78/0 88480 26/0 14120 23/1 74360 سمنان 26

 73/97 73/0 82693 0 0 37/1 82693 هرمزگان 27

 41/98 68/0 77678 13/0 6881 18/1 70797 خراسان جنوبی 28

 92/98 51/0 57718 11/0 6090 86/0 51628 بوشهر 29

 32/99 4/0 45268 02/0 1093 73/0 44175 قم 30

 66/99 35/0 39500 02/0 1069 64/0 38431 البرز 31

 100 34/0 38437 0 0 64/0 38437 يزد 32

 100 100 11377037 100 5355553 100 6021484 کل کشور -
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 های مکانیزاسیون در زراعت و باغبانیگیری شاخصاندازه -2

توان موجود اولین شاخص، ضريب مکانیزاسیون است. اين ضريب به مفهوم  -شاخص ضریب )سطح( مکانیزاسیون -2-1

 .است هکتار در هر )اسب بخار يا کیلووات(

عملیات مکانیزه به  قدارمکانیزاسیون است که در واقع نسبت م دومین شاخص درجه -مکانیزاسیون شاخص درجه -2-2

کند و عبارت است از مقدار عملیات مکانیزه اين شاخص کمیت را در مکانیزاسیون بررسی می .مکانیزه استعملیات غیر

شده به اجرا که در آن عملیات مکانیزه مورد نیاز مساحتی عبارت ديگر نسبت بهبه کل عملیات مکانیزه مورد نیاز و  موجود

توان به صورت شاخصی . چنانچه بخواهیم از ديد تخصصی به موضوع بنگريم، درجه مکانیزاسیون را میاست مساحتکل 

مکانیزاسیون در نظر درجه مختلفی از  مقدارهایری و قابل مقايسه با گیاندازهمشخص و نیز کمیتی قابل طور کامل بهکمی و 

 .گرفت

برحسب و است بیانگر انرژی مصرفی در واحد سطح  شاخص ظرفیت مکانیزاسیون -شاخص ظرفیت مکانیزاسیون -2-3

انرژی مکانیکی در بخش کشاورزی را بیان  هبه واقع سرانشود و بخار ساعت بر هکتار بیان میساعت بر هکتار يا اسبکیلووات

 .کندمی

از  1396تا  1392های مختلف از سال سیون در بخشاشاخص رشد مکانیزگیری به منظور اندازه -شاخص رشد -2-4

 ها شامل. اين دادهنداکرده منتشر کشاورزی  جهاد هایسازمانکه استفاده شد گیری اين شاخص مرتبط با اندازههای داده

مورد های ماشینديگر ها و ادوات و بذرکارها، نشاکارها، کمباين مانندکشور های مزرعهآالت اضافه شده به ندر ماشی تغییر

 مزرعه است.  استفاده در 
 

 نتایج و بحث

 های کشاورزی در زراعت و باغبانیبرداری از ماشینهای مختلف بهرهنظام -1

)حقوقی( در عرصه  هاتعاونیمالکیت  درمالکیت اعضا )حقیقی( و  درآالت و ادوات کشاورزی ماشینآمار وضعیت موجود 

از سهم کل کشور را به روشنی  هاتعاونیکشاورزی  هایوضعیت نامطلوب سهم ماشین ،کشور یی تولیدهاتعاونیپوشش  زير

آالت کشاورزی کشور ماشین %2نزديک به کلی طور به( 14) آمار مرکز توسعه مکانیزاسیون هپاي. بر (3 )جدول دهدنشان می

 کمترکشور نیز به مراتب  یی تولیدهاتعاونی هدرباراختصاص دارند و اين وضعیت های بخش کشاورزی و تشکل هاتعاونیبه 

مکانیزاسیون را در کشور  آسان شدن هايی که موجببستر فنی آب و خاك و شرايط زيرساختی و زيربنايی پروژه زيرا ،است

. استمناسب به اين بخش بسیار اندك های اما سهم تزريق ماشین ،وجود دارد هاتعاونیکنند به مراتب در اين فراهم می

آالت و تراکتورهای موجود در ماشینرا بدون احتساب عمر مفید و استهالك  (4 )جدول اگر ضريب مکانیزاسیون ،براينبنا

 اندکیشرکت )حقوقی( محاسبه کنیم به عدد بسیار های ماشیننیز اعضا )حقیقی( و  هایو با در نظر گرفتن ماشین هاتعاونی

برای نشان دادن وضعیت  یعنوان شاخصهوضعیت ضريب مکانیزاسیون ب ،پسرسیم. نسبت با وضعیت کل کشور می به

ها، زيرساخت دلیلبه  هاتعاونیکه است در وضعیتی اين  .(4 )جدول ی تولید کشور مناسب نیستهاتعاونیمکانیزاسیون در 

برای مديريت ماشین آالت و ترين بستر فنی مطلوب ها،سازه ديگر، کارشناس متخصص و ه هادسترسی، اندازه قطع

  .هستندمکانیزاسیون مطلوب 
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 .کشور کلها و ادوات کشاورزی ماشینهای تولید با ات کشاورزی تعاونیوو ادها ماشینمقايسه  -3 جدول

نوع 

 ماشین

گاوآهن 

 برگرداندار

گاوآهن 

 قلمی

مرزکش و  نهرکن کودپاش ديسک

 بسترساز

جوی 

 1سازپشته

ماشین 

 2تسطیح

ماشین 

 تسطیح

 لیزری

تعاونی 

 تولید

6176 1689 3718 2055 1809 1425 916 700 94 

 216 32587 34548 55424 42296 51032 127999 43466 293654 کشور

 5/43 14/2 65/2 57/2 26/4 02/4 9/2 88/3 1/2 درصد

نوع 

 ماشین

بذرکار 

 غالت

بذرکار 

کودکار 

 غالت

کار رديف کاررديف

 کودکار

زمینی سیب

 کار

نشاکار 

 برنج

سمپاش 

 تراکتور

سمپاش 

پشتی 

 موتوری

سمپاش 

 زنبه ای

تعاونی 

 تولید

778 361 420 122 245 236 2378 4744 885 

 45662 106860 55542 2287 6348 1954 6436 2494 19245 کشور

 93/1 43/4 28/4 3/10 85/3 52/6 63/9 47/14 04/4 درصد

نوع 

 ماشین

سمپاش 

 توربینی

تراکتور  روتیواتور تیلر کولتیواتور

60-20 

تراکتور 

80-60 

تراکتور 

110-80 

تراکتور 

165-

110 

 

تعاونی 

 تولید

154 744 6431 248 712 3980 723 484 

 5838 21517 312836 21642 17565 128403 41667 2604 کشور

 29/8 36/3 27/1 28/3 41/1 5 78/1 9/5 درصد

 

 )کیلووات در هکتار يا اسب بخار در هکتار(. شاخص ضريب )سطح( مکانیزاسیون -4 جدول

 جهان میانگین ايران چین هلند آمريکا کشور

 85/0 55/0 55/0 5/9 44/1 سطح مکانیزاسیون

 

 قداری زراعی، مهاتولیددر گندم و جو )آبی و ديم(، در ديگر  صولحمدهد به غیر از مقدار ها نشان میوضعیت تعاونی

مکانیزاسیون  نبود ،ترين دلیل اين وضعیتمهمکشور است.  کلاز  کمتر در واحد سطح هاآن تولیدی محصول میانگین

های محصولآالت مناسب ماشینکارگیری ه. وضعیت باستمختلف های تولیدکاشت، داشت و برداشت های مرحلهدر  مناسب

. بنابراين است شوند بسیار نامطلوبتجاری محسوب میهای محصولهای روغنی که به نوعی صیفی و سبزی، حبوب، دانه

گوناگون های محصولدرجه مکانیزاسیون در عملیات مختلف در  ويژههريزی مکانیزاسیون برای تغییر ظرفیت، ضريب و ببرنامه

 
1. Furrow                                                               2. Leveling machine 
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تنها دهند که آمارها نشان می. است برداریالگوهای نظام بهرهديگر و  یی تولیدهاتعاونیتوسعه و تحول کیفی های الزاماز 

و  فرادستیهی شده ست و آن هم به دلیل کار سازماندهاتعاونیکل کشور در های لیزری % تسطیح کننده 5/43در حدود 

 165 تا 110ها آن %2/8که است ای گونههبهم  وضعیت توزيع تراکتورها بوده است. هاتعاونیکار  هدر عرص هاآنجذب  هزمین

قرار  بخار قوه اسب 60تا  20 ،%2/3و  اسب بخار قوه 80تا  60،  %2/1 ،بخار قوه اسب 110تا  80،  %3/3بخار و قوه اسب

 هاتعاونیمختلف کشاورزی در عرصه های محصولدرجه مکانیزاسیون پايین در عملیات مختلف و  نشانگراين وضعیت  .دارند

 در عملکاشت و برداشت فصل های های محدود کاری و محدوديتزمان آالت درماشیناز  اندكبا اين درصد  زيرا ،است

نگاهی  .(ضريب مکانیزاسیون عدد به نسبت بهتری را نشان دهدهر چند )ندارد وجود  زيادامکان تحقق درجه مکانیزاسیون 

اسب  135تا  110در دامنه  زياددهد که تعداد تراکتورهايی با توان کششی به وضعیت موجود ماشین آالت تعاونی نشان می

و مناسب با ظرفیت مزرعه  نوينماشین آالت  دستگاه است و درباره 79اسب بخار  165تا  135دستگاه و در دامنه  405، بخار

و کاشت و حتی برداشت ديگر در قالب کشاورزی روزآمد  ورزیخاك ادوات بیشتر ای باال نیز وضع به همین منوال است.

هايی هدفبا . را ندارندو کارآيی مناسب اند شدهبندها مستهلک اين ادوات و دنباله بیشترکه کارايی الزم را نداشته، ضمن اين

، کارگیری ماشین آالت مناسبههای الزم برای بايجاد زيرساخت ،تر از همهاند و مهمبرای آن تشکیل شده هاتعاونیکه 

بهره برداران فردی برای  که امکان تهیه آن  دندهرا در اختیار کشاورزان قرار میو با ظرفیت باال  نوين هایماشین ،هاتعاونی

 ه، امروزورزیخاكدر  .ندی تولید روستايی بسیار فقیرهاتعاونی، ارائه شده در باال با توجه به آمار نظراز اين   .نیستممکن 

راندمان را به  یشترید و بنکنکمترين فرسايش و هزينه را ايجاد می که موجب  2ورزیخاكو کم  1ورزیخاكبی هایکشت

ی تولید با اين هاتعاونی شوربختانهکه  هايیاقدام ،اندگرفته های اصولی تحول مکانیزاسیون قرارهمراه دارند جزو سیاست

 (. 16، 14) هستند کارگیری آن محرومهاز ب ،ظرفیت

 نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید -2

ماشین در  است که ناشی از حضور %35به تقريب  و باغبانی کشاورزی محصول هاینقش مکانیزاسیون در افزايش تولید 

کانیزاسیون در نقش م(. 13) شودمی %60تا  50میانگین  قدارهای تولید به مموجب کاهش هزينهفرآيند تولید است. ماشین 

زدن خاك نهم  ، بهپسماندهای نوين توسعه کشاورزی حفاظتی و حفظ ثیرگذار است. روشأتولید و پايداری کشاورزی بسیار ت

 افزايش دهند.در کشور ما توانند نقش مکانیزاسیون را می ،هستندجديد هايی که در دنیا و روش

 1396تا  1392شاخص رشد مکانیزسیون در بخش های مختلف از سال  -3

هزار دستگاه بذرکار  10حدود  ،سال 5مدت  درکه  توجود داشهزار دستگاه بذرکار در کشور  30، 1392از سال  پیش

، در کشت مستقیم. گندم در کشور اتفاق افتاد کیاشت مکانیدرصدی در ک 33و در واقع رشد  دشخريداری مردم توسط ديگر 

 200، رشد آناحتساب اضافه شد و با  مورددستگاه در اين  1045وجود داشت که ماشین بذرکار  500بررسی، از ابتدای اين 

 2300داشت و حدود وجود هزار ماشین نشاکار  4کشور ، در داخل برنج در نشاکاری. حاصل شددر کشت مستقیم درصدی 

زمان کمتری در شالیزار  کشاورزاز اين رو و  پديد آمدهزار هکتار کشت نشايی  100يعنی حدود  .اضافه شد دستگاه ديگر

هزار هکتار  150تا  100 پیش از اينکه  وجود داشتشمالی کشور  بخشهزار هکتار شالیزاری در  600. در حدود ماندمی

ها زمین %15 تا 10 در تنهاکمباين  92از سال  پیش ه است. هزار هکتار رسید 400تا  350به  هحاال اين محدود ،مکانیزه بود

 
1. No-Tillage                                                             2. Minimum Tillage 
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به عبارت . شودمی برداشت کمباين با کشور شمالی مزرعه های %80 حدود حاضر حال در و برای برداشت استفاده می شد

 (. 10) وجود داردکمباين  5600ود و در حال حاضر موجود ب کشور در کمباين110 تنها 92 سال از پیشديگر 

 مکانیزاسیون کشاورزی پایدار در سایه -4

مصنوعی و  هایعاملها و نهاده کمینهکشاورزی پايدار عبارت است از نوعی سیستم کشاورزی که در آن با به کار بردن 

روش  زيست گذاشته شود. درمحیطبر  ثیر بدأت هکمینکه  گونه ایآورد به دستبهمطلوب  محصولشیمیايی بتوان 

 هایگاوآهن جمله از ادوات کشاورزی و ماشین نبردنکاربه هدف -صفر شخم و شخم بدون ،ورزیخاك بدون- ورزیخاكبی

 زمین سازی آماده وبرای تهیه  مکانیکی عملیات گونه هیچ به طور معمولروش  اين در. است زدن زمین شخم برای مختلف

محدود در بخش کشاورزی،  شرايط. گرددمی ايجاد خاك در کوچکی شیارهای کاشت بذر، هنگام فقط و گیرد نمی صورت

پنجم توسعه مقرر گرديده يک سوم رشد اقتصادی  طوری که در برنامهامنیت غذايی را به يک ضرورت تبديل کرده است، به

 مکانیزاسیون است وری حاصل گردد. دستیابی به اين هدف برای بخش کشاورزی در گرو توسعهرشد بهره راهدر کشور از 

سازد. تبديل و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم میزمینه مکانیزاسیون نوعی رويکرد است که (. 7)

 يیبر کارآ یامـد اقتصادیکه پ گرددیم یمتقس یطیمحيستبر کشاورزی به دو دسته اقتصادی و ز یزاسیونمکان یامدهایپ

متروك  هایینزم يل، تبدترابریهـای ينـهبـا کـاهش هز یزاسیون. مکان(9) است یرگذاردرآمد تأث يعاشتغال و توز ها،یتفعال

  (. 17) کندیم ايجادرا  جديد هـای، فرصـتهامحصولسطح کشت  يشو افزا یزخحاصل هایینبه زم يرو با

. توازن (3) استوابسته خاك  زيستیفرايندهای فیزيکی، شیمیايی و  بهدر کشاورزی پايدار، توان تولید و باروری خاك 

هرگونه اقدام در جهت برهم  و شودبرداری از خاك موجب تداوم باروری میپايدار اين فرايندها به همراه مديريت مناسب بهره

ی کشاورزی در فرايند تولید زيستمحیطموردهای فرسايش خاك يکی از (. 18) دارددنبال ناپذير بهجبراناثرهايی زدن آن 

 سال هر ی،است. در سطح جهانيافتهشدت  یانسان هایی فعالیتبا افزايش جمعیت و دگرگونهای اخیر که در سالاست غذا 

 دهدیمار نشان ميابد. آیفرسايش م هازمینتن خاك از ديگر  میلیاردها و یخیز کشاورزمیلیارد تن خاك حاصل 77در حدود 

اين (. 19) تخريب شده است ی انسانیهادنیا از طريق فعالیت هایزمیناز مساحت  %15 معادل میلیون هکتار1966حدود 

 یهاو فعالیت کشاورزی مديريت نادرست ی،زداي، جنگلبیش از حد یچرا ی،زايبیابان مانند یهايدلیلبه  هازمینتخريب  قدارم

منابع  خشک و محدوديتخشک و نیمه هقرارگرفتن آن در منطق اين مسئله در ايران به دلیل. بوده است یو شهر یصنعت

 کشاورزی هاز توسع یجلوگیر موجبمختلف  هایاز راهفرسايش خاك  برخوردار است. یاآب و خاك از حساسیت ويژه

 یخانوارها فقیرکردن و یدر سیستم کشت آب محصولها و کاهش آبراهه در به ايجاد رسوب توانیها مآن هکه از جمل شودیم

از فرسايش خاك  ناشی جبران خسارات یبرا یزياد یهاکرد؛ همچنین هزينه اشاره هاآن محصولکاهش در  واسطهزارع به

 یکشاورز جهت حرکت در یخاك در راستا یحفاظت آوردن به راهکارهایروی بنابراين شود.یاز کشورها صرف م یدر بسیار

 هایفراورده ترين بستر تولیدحفظ کمیت و کیفیت خاك به عنوان مهم ی وبه سمت نسل کنون هامنبعپايدار و باز توزيع 

  (. 19) رسدیبه نظر م یاز مهاجرت روستايیان ضرور یو عامل جلوگیر یکشاورز

که  خاك است یآل ماده یخاك و نگهدار یفیتفظ کح ی،و باد یآب يشبا فرسا یمدر ارتباط مستق ورزیخاك یاتعمل

در معرض  کشور ايرانی هازمینورزی سنتی سالیانه معادل دو میلیارد تن از خاك دلیل خاكبايد مورد توجه قرار گیرد. به

تخريب میلیاردها تن خاك  رفت و ر بــر جلــوگیری از هــد افزون ورزی حفــاظتیخــاكفرسايش و تخريب قرار دارد. 

طور به است %1کمتر از  آلـی ماده قدارگردد که اين مورد در کشور ما که مخاك نیز می آلی مادهحفاظت و نگهداشت  موجب
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بر حفظ مقدار  ،حفاظتی ورزیو به عبـارتی خـاك ،کشاورزی حفاظتی هایاصليکی از . توجیه فنی و اقتصادی دارد کامل

 پسماندهای. در زمین و دستکاری کمتر خـاك اسـتوار اسـتماشین تردد کمتر  گیاهی در سطح خـاك، پسماندهایکافی 

کاهش تبخیـر  موجبعمل کرده،  ديگر به عنوان يک عـايق سویآب در خاك را کنترل و از  توانند سرعت نفـوذگیاهی می

 نگـهرا در سـطح خـاك  گیـاهی پسماندهایورزی که های خاكاستفاده از روش ،بنابراين؛ آب از سـطح خـاك شـوند

و اسـتفاده  رفت و آمد. کاهش (11) دارد زيادیحفـظ رطوبـت خـاك اهمیـت  برای ها،سالیدر خشکـ ويژهبـه  ،دارنـدمـی

برنامه  هایهدفدر مزرعه از  سال پیشو کاه و کلش کشت  پسماندهاهای کشاورزی و حفظ و ماشین از ادوات کمینه

هـا، در زمان و هزينهی يجوصرفهبر  افزوندر مزرعه  کاربرد ماشـین کمینهبا  اعمال مديريت کشت با. (5)است کشاورزی پايدار

 يکـی از. دنبال خواهـد داشـت هظاهری خاك را بـ چگالیاســتهالك و انــرژی مــصرفی، کــاهش فــشردگی و  کـاهش

(. 20) ورزی حفاظتی استخاك زراعی، استفاده از هایمحصول کاشت منظوربهورزی و تهیه بستر بذر های مناسب خاكروش

براساس آخرين آمار  (. 8) شودهای کشاورزی در زمین میماشین رفت و آمدموجب کاهش ، ورزهای مرکباستفاده از خاك

دستگاه بوده است که اين ماشین در سال  10886 ورز حفاظتی تعداد ادوات خاك 1393در سال  ،وزارت جهاد کشاورزی

  (. 10) دستگاه افزايش يافته است 13711به  1394

های گیاهی بشری و توزيع گونه رشد و توسعه در جامعههای عاملترين عنوان منبع و سرچشمه حیات يکی از اصلیآب به

وابسته به منابع طور کامل بهاصلی غذا است،  کنندهبخش کشاورزی که تامین ،آيد. از سوی ديگرشمار میدر سطح زمین به

اين رقم  . ( به بخش کشاورزی اختصاص يافته است%70طوری که بیشترين میزان مصرف آب در جهان )حدود به استآبی 

های آبیاری سنتی نیزه و شیوههای غیرمکابه دلیل شیوه شوربختانهاما  رسد،% می90حال توسعه به بیش از دردر کشورهای 

و نقش موثری در تولید رود میهدر آب مصرفی در بخش کشاورزی به %56 بیش ازدر عمل ی دارند، کمدر کشور که راندمان 

جويی گامی موثر در صرفه تواندهای سنتی میسیستمجای های آبیاری مدرن و مکانیزه بهسیستم. استفاده از نداردمحصول 

  (. 4) راندمان آبیاری محسوب شودو بهبود 

در  نوينو کشاورزی  يافتهپنج دهه اخیر مصرف انرژی در کشاورزی افزايش در اند که مختلف نشان دادههای بررسی

هايی دلیل استفاده از نهادهکشاورزی بههای محصولزمینه انرژی بسیار پرمصرف شده است. بیشتر انرژی مصرفی برای تولید 

ها ضمن پايین ها است که استفاده نامناسب از اين نهادهکشهای فسیلی، کودهای شیمیايی و آفتها، سوختمانند ماشین

 (.4، 1) شودزيست نیز میبرای سالمتی انسان و محیطهايی دشواریآوردن کارايی مصرف انرژی در تولید، باعث ايجاد 

توسعه ضرورت های آن و هشدارهای جهانی و انرژی از يک سو و افزايش قیمت جهانی انرژی و حاملهای منبعکمیابی 

در انرژی در بخش کشاورزی  مصرف بهینه را دربارهراهبردهايی گذاران را بر آن داشته است تا پايدار از سوی ديگر، سیاست

سازی اقتصادی سامانه، حفظ در پايداری تولید، بهینه. استفاده موثر از انرژی در بخش کشاورزی نقش اساسی پیش گیرند

ر مديريت اساسی د یجايی که مکانیزاسیون کشاورزی رويکردهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد. از آنسوختذخیره 

وری و هرهعنوان اهرمی در جهت افزايش بتوان از آن بهاين نکته می در نظر گرفتنانرژی است، با  ويژههای مصرفی بهنهاده

  (. 15) تولید پايدار استفاده کرد
 

 گیرینتیجه

 به روش مطالعات اسنادی و تنظیم گزارشدر ايران  باغبانیو  تولیدهای زراعی مکانیزاسیون در اين مقاله، وضعیت موجود -1

 است. شده واکاوی
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های آماری هاز دادها محصولزيرکشت انواع مختلف های زمینهای مکانیزاسیون، پراکندگی گیری شاخصمنظور اندازهبه -2

شاخص گیری اندازه برایاستخراج شده است. همچنین  1394تا  1393در سال زراعی  زراعی و باغبانی محصول های

جهادکشاورزی استفاده شده  هایهای سازماناز داده 1396تا  1392های مختلف از سال رشد مکانیزسیون در بخش

  است.

برای نشان دادن وضعیت مکانیزاسیون در  یعنوان شاخصهب ،وضعیت ضريب مکانیزاسیوننشان داد که  هابررسیه نتیج -3

 و باغبانی کشاورزی هایمحصولنقش مکانیزاسیون در افزايش تولید . نداردوضعیت مناسبی  ،های تولیدی کشورتعاونی

در را میانگین  %60تا  50د تولید است. ماشین نقش حضور ماشین در فرآين به خاطرکه  دست آمدهب %35به تقريب 

 های تولید دارد. کاهش هزينه

 منظر )از پايدار غذايی امنیت منزله به به الزام غذايی، هایماده عرضه افزايش نتیجه در مکانیزاسیون و توسعه گرچه -4

 هایماده افزايش عرضه نتیجه در و کشاورزی بخش در مکانیزاسیون توسعه و تقويت ولی ،نیست (غذايی به مواد دسترسی

 محروم گروه های دسترسی نهايت و در هاآن قیمت کاهش غذايی، هایماده به دسترسی گسترش به تواندمی کشور غذايی

 امنیت راستای در که جاآن از ،همچنین .باشد بسیار مؤثر غذايی هایماده به شهری درآمد کم و پذير آسیب قشرهایو

 که می شود پیشنهاد ،است دولتهای هدف از کشاورزی آالت ماشین نوسازی و کشاورزی گسترش مکانیزاسیون غذايی،

 افزايش کشاورزی، بخش در مکانیزاسیون زمینه در مديريت و سرمايه گذاری افزايش با هايی،سیاست اعمال با دولت

 .کند فراهم شهری خانوارهای بین در را پايدار غذايی امنیت زمینه نرخ تورم کاهش و سرانه درآمد

توانند ظرف مناسبی برای توسعه مکانیزاسیون در های الزم میو زير ساختامکان  داشتنی تولید با هاتعاونیطورکلی هب -5

 گذاری در بخش کشاورزی باشند.، اولويت و گزينه اول سرمايهالیمو  یبا محدوديت اعتبارنیز و باشند بخش کشاورزی 

تواند از می هاتعاونیمتوسط به باال در اين گونه  هایمین ناوگان تراکتورها و ماشینأريزی اعتباری الزم برای تبرنامه

 های کلیدی باشد.اولويت
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Products in Iran 
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The use of machines in the process of agricultural production is aimed at to reduce the 

production costs, timely performing the agricultural operations, reducing the labor costs, and 

managing inputs, which ultimately result in productivity improvements and a quantitative 

and qualitative increase in production. The purpose of this study was to investigate the 

mechanization status of agricultural and horticultural products in Iran, including different 

systems of utilization of agricultural machines, problems in agricultural mechanization and 

providing suggestions for promotion of agricultural mechanization with emphasis on 

sustainable agriculture and environmental impacts of agricultural mechanization. In order to 

measure the mechanization indices, the distribution of different crop productions were 

extracted from the data during 2014-2015. Also, in order to measure the mechanization index 

in different sectors between 2013-2017, data were collected from Ministry of Agriculture 

Jihad. The results of the study showed that the status of mechanization coefficient as an 

indicator for showing the mechanization status in the country's agricultural cooperatives is 

not appropriate. The role of mechanization in increasing the production of agricultural and 

horticultural products was about 35% due to the presence of machinery in the production 

process. The machinery plays a role of 50 to 60% of the average in reducing production 

costs. The results showed that the sustainable agriculture can be achieved with 

mechanization with minimum harmful impact on the environment. Energy indicators are one 

of the most important tools for assessing energy consumption in this sector and determining 

these indicators in this section, while providing the possibility of comparison, can provide 

an understanding of the past trend and the current situation of energy consumption and a 

picture of the future performance of the agricultural sector in the field of energy. 
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