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1مقدمه 

براي کشاورزي امـري  آالتاستفاده از وسایل، تجهیزات و ماشین
توان گفت که این امکانات از مهمتـرین  به جرأت می. باشدضروري می

هـاي  هدر مقایسه بـا سـایر نهـاد   .باشندبخش کشاورزي میهاي هنهاد
انش از آن نیازمند دپرهزینه تر بوده و استفاده کشاورزي، مکانیزاسیون 

Brian(باشـد هـا مـی  هـارت فنـی و فراگـرفتن م   and Kienzle,
2006.(

هـاي  نـین تـامین نهـاده   امروزه با افـزایش دانـش فنـی و همچ   
کشـاورزي،  هـاي  ، کشاورزي در مـزارع بـزرگ و مجتمـع   مکانیزاسیون

سـنگین  هـاي  مکانیزه و بـا اسـتفاده از ماشـین   صنعتی بصورت کامالً
یرد ولی با این وجود بخش اعظمـی از کشـاورزي کشـور و    گمیانجام

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي- 1
):Saiedirad@yahoo.comEmail:نویسنده مسئول-(*
کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي - 2

شـود بـدلیل کوچـک بـودن     مـی استان که در مناطق روستایی انجـام 
رت نیمـه  مزارع، کمبود دانش فنـی و توانـایی مـالی کشـاورزان، بصـو     

وي انسان و حیـوان انجـام  و با استفاده از نیرسنتیمکانیزه و یا کامالً
تولیـد،  هـاي  وجب بـاال رفـتن هزینـه   این امر از یک طرف م.گیردمی

کاهش کیفیت و عملکرد محصول شـده و از طـرف دیگـر بـه خـاطر      
طاقت فرسا بودن کار کشاورزي، جوانان روستایی رغبـت چنـدانی بـه    

کـاذب در شـهرهاي بـزرگ    هاي ادامه فعالیت نداشته و به سمت شغل
. آورندمیروي

کمتـر از دو  یف بانک جهانی مـزارع داراي مسـاحت  بر اساس تعر
,World Bank(هکتار، مزارع کوچـک هسـتند   در حـدود  ).2003

میلیون مزرعه در سطح جهان وجود دارد کـه از ایـن میـان تنهـا     525
درصـد  85. باشدمیدر دسترسها آننمیلیو470اطالعات مربوط به 

کل مزارع جهان داراي مساحتی کمتـر از دو هکتـار داشـته کـه جـزء      
مزارع کوچک در آسـیا  د بیشترین تعدا. آیندمیارمزارع کوچک به شم

و کمتـرین  ) میلیـون مزرعـه کوچـک   193(و به ویژه در کشـور چـین   

mailto:Saiedirad@yahoo.com
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Brian(باشدمیدر آمریکاها درصد آن and Kienzle, 2006 .(
سطح مکانیزاسیون کشاورزي و دانش فنی کشـاورزان  در تحقیقی 

تحقیـق نشـان داد کـه    هاي یافته. شدآفتابگردان کار استان قم تعیین 
اسـب بخـار بـر    66/0میانگین سطح مکانیزاسیون مـزارع آفتـابگردان   

همچنین مشخص شد که سطح مکانیزاسیون تنهـا بـا   . باشدمیهکتار
سطح اراضی کشاورزي رابطه آماري معنی دار منفی داشته و این متغیر 

یزاسـیون  درصـد از تغییـرات ضـریب مکان   71توانسته است به تنهایی 
). Rasooli, 2006(ورزي را تبیین نماید کشا

ضـرائب و شـاخص هـاي مکانیزاسـیون در عملیـات      اندازه گیري 
که صرف نظر از نوع تراکتور نشان دادخاك ورزي در ده منطقه کشور 

و منطقه، میانگین توان مـورد نیـاز عملیـات شـخم در منـاطق مـورد       
ــق  ــت 36/20تحقی ــار اس ــب بخ ــیو . اس ــه مکانیزاس ــانگین درج ن می

درصد، سـطح مکانیزاسـیون   5/71و 6/98ورزي و کل به ترتیب خاك
اسـب بخـار در هکتـار،    01/1و 96/0خاك ورزي و کـل بـه ترتیـب    

کیلو وات ساعت در هکتار و ضریب هکتار بر 55ظرفیت مکانیزاسیون 
در تحقیـق  . )Safari et al., 2005(محاسبه گردیـد 45/50تراکتور 
اسـب  6/0منطقه دشت عبـاس ایـالم   سطح مکانیزاسیون دردیگري 

). Rezaee, 2000(بدست آمد بخار در هکتار 
هزینـه در  تحقیقی تحت عنـوان تعیـین بـازده مزرعـه اي و     نتایج

کـه بـازده   دادورزي اولیـه و ثانویـه، نشـان    هکتار براي عملیات خاك 
-72مزرعه اي براي عملیات خاك ورزي در شهرستان کرمانشاه بـین  

). Safari et al., 2000(شددرصد می با37
بخش عمده اي از کشاورزي کشور مـا و بـویژه   با توجه به این که 

استان خراسان بصورت خرده مالک بوده و این کشاورزان اغلـب داراي  
بایست متناسب با مساحت میلذاباشندمیقطعاتی کمتر از یک هکتار
. ریزي کـرد ردن این قطعات کوچک برنامه مزرعه، نسبت به مکانیزه ک

بـر خـالف مـالکین بـزرگ از     هـا  از طرف دیگر این نوع خـرده مالـک  
باشند لـذا مکانیزاسـیون ارائـه    میتوانایی مالی و فنی کمتري برخوردار

بایست ارزانتر و کوچک تـر بـوده و در عـین حـال     ها میشده براي آن
در این طرح هدف بر آن است تا وضـعیت موجـود   . زیاد پیشرفته نباشد

زاسیون این گونه اراضـی در چنـد نقطـه اسـتان بررسـی شـده و       مکانی
ــاي آن ــا نیازه ــیو ه ــطح مکانیزاس ــاء س ــراي ارتق ــایین آوردن ب ن و پ

.شناسایی گرددتولیدهاي هزینه

مواد و روش ها
اسیون اراضی کوچک سه منطقـه  به منظور بررسی وضعیت مکانیز

ده مالـک  که داراي کشاورزي خر) به شرح ذیل(خراسان رضوي استان
. و اراضی داراي مساحت کمتر از دو هکتار بودند شناسایی شدند

)  آهوبم، خوشاب و شمس آباد: ستاهايرو(شهرستان بردسکن -1
)آرتیان، پالکانلو علیا و پالکانلو سفلی : روستاهاي( شهرستان درگز -2

)دهسرخ و گنبد دراز: روستاهاي(ان مشهد بخش احمد آباد شهرست-3
نشـان داده شـده   ) 1(ه در جـدول  جامعه آماري مورد مطالعمشخصات

. است
بــراي جمــع آوري اطالعــات مبنــا و میــدانی در تعیــین ضــرایب  

1386-87مکانیزاسیون مناطق فوق الذکر، این تحقیق در سال زراعی 
بـه تعـداد کـل    بدین منظور پرسشنامه اي تهیه گردید و. به اجرا درآمد
) منـاطق مـورد مطالعـه   (ذکر شـده در بـاال   روستاي 7در بهره برداران

.  تکمیل گردیدها پرسشنامه
بـه  هبـراي هـر منطقـ   هـا  از اطالعات بدست آمـده از پرسشـنامه  

ــطح      ــین س ــیون و همچن ــه مکانیزاس ــول درج ــوع محص ــک ن تفکی
. مکانیزاسیون هر منطقه به شرح ذیل محاسبه گردید

شـده بـه   مقدار عملیات مکانیزه انجـام  : درجه مکانیزاسیون-
کل عملیات مورد نیاز و یا به عبارت دیگر نسـبت سـطحی کـه در آن    

. 100ضرب در عملیات مورد نیاز انجام شده به کل سطح 
نسـبت مجمـوع کـل تـوان کششـی      : سطح مکانیزاسـیون -

. زراعـی منطقـه  هـاي  موجود در منطقه به مجموع کـل سـطح زمـین   
نشـان دهنـده   این ضـریب  . شددرصد در نظر گرفته 75ضریب تبدیل 

. باشدمینسبت واقعی توان به توان اسمی
برابـر اسـت بـا حاصـل ضـرب تعـداد       : توان اجرایی منطقه-

ــات   ــراي انجــام عملی ــار ب ــور فعــال منطقــه در ســاعات در اختی تراکت
ورزي تقسیم بر ساعات انجـام کـار بـراي یـک هکتـار عملیـات       خاك
کـه آیـا   در عمل ایـن ضـریب بیـانگر ایـن مطلـب اسـت       . ورزيخاك

باشد و میتراکتورهاي موجود جوابگوي مشکالت مکانیزاسیون منطقه
توان کمبـود را  میبا توجه به سطح زیر کشت با چه تعداد تراکتور دیگر

.  جبران نمود
برابــر اسـت بــا درصــد نســبت ظرفیــت  : بــازده مزرعــه اي-

با توجه به سرعت پیشروي و عـرض کـار   . اي به ظرفیت نظريمزرعه
محاسبه بر حسب هکتار در ساعت ظرفیت نظري ها از دستگاههر یک 

با توجه به ساعات انجام یـک  ظرفیت موثر مزرعه ايهمچنین. گردید
هکتــار عملیـــات بـــر حســـب هکتـــار در ســـاعت محاســـبه شـــد 

)Almasi et al. , 1999(  .

نتایج و بحث   
میانگین مساحت اراضی 

مسـاحت اراضــی  دهــد کـه میــانگین  مـی نشــان2نتـایج جـدول   
کشاورزي تنها در روستاهاي پالکانلو علیـا و سـفلی و آرتیـان واقـع در     

کــه در ســایر در حــالی. شهرسـتان درگــز بــیش از یــک هکتــار اســت 
روستاهاي مورد مطالعه در شهرسـتان بردسـکن و بخـش احمـد آبـاد      

بطور کلی میانگین مساحت اراضـی  . باشدمیمشهد کمتر از این میزان
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هکتـار بـا انحـراف معیـار     73/0روستاي مورد مطالعه 7کشاورزي در 
با توجه به این که مزارع داراي مساحت کمتر از دو هکتـار  . است26/0

هکتـار در  1شوند میانگین کمتر از میبه عنوان مزارع کوچک شناخته
روستاهاي مورد مطالعـه نشـان دهنـده شـرایط خـرده مـالکی شـدید       

. باشدمی

ي شخم زمان مورد نیاز برا
تعداد روزهاي کاري براي عملیات آماده سازي زمـین  2در جدول 

این تعداد روزها بـا توجـه بـه    . در مناطق مورد مطالعه آورده شده است
سـرعت  . باشـد مـی روز متغیـر 50تا 44شرایط آب و هوایی منطقه از 

تراکتور براي عملیات شخم نیز با توجه به نوع خاك منطقه و رطوبـت  
. باشـد مـی کیلـومتر در سـاعت  4تـا  5/3ن آماده سـازي  خاك در زما

میانگین زمان مورد نیاز براي شخم یک هکتار با گاوآهن برگـردان دار  
و همچنین احتساب سرعت پیشروي تراکتور و ابعاد مزرعه در هر یـک  

این در حـالی اسـت کـه    . ساعت محاسبه گردیده است18/4از مناطق 
ان مـورد نیـاز بـراي عملیـات     متوسط زمـ ) 2005(صفري و همکاران 

کوچک . ساعت گزارش کردند38/3شخم در مناطق مختلف کشور را 
بودن ابعاد مزرعه در اراضی خرده مالک عامـل اصـلی اتـالف وقـت و     

حین در. گرددمیمزرعه ايهاي افزایش زمان مورد نیاز براي عملیات
عملیات شخم در اراضی کوچک بیشـترین وقـت تراکتـور صـرف دور     

.   شودمین در انتهاي مزرعهزد

سطح مکانیزاسیون 
مقایسه سـطح مکانیزاسـیون در روسـتاهاي مـورد مطالعـه نشـان      

دهد تراکتور که مهمترین منبـع تـامین تـوان اسـت در روسـتاهاي      می
دهد مینشان)1(نمودار . استان به صورت یکنواخت توزیع نشده است

که متوسط سطح مکانیزاسیون در دو روستاي بخش احمد آباد مشـهد،  
میـانگین  . باشـد میبرابر متوسط آن در سایر روستاهاي مورد مطالعه5

اسـب بخـار بـر    36/3روستاي مورد مطالعـه  7سطح مکانیزاسیون در 
) 2005(این در حالی اسـت کـه صـفري و همکـاران     . باشدمیهکتار

اسب بخـار بـر   01/1یون در ده استان کشور را متوسط سطح مکانیزاس
سه برابر بودن سطح مکانیزاسیون مناطق مـورد  . هکتار گزارش کردند

مطالعه نسبت به متوسط کشوري نشان از توزیع غیر علمـی تراکتـور و   
.بدون در نظر گرفتن سطح زیر کشت در مناطق روستایی دارد

مورد مطالعهمناطقمشخصات آماري -1جدول 
Table1. Statistical information of studied zones

)هکتار(مساحت اراضی تعداد بهره بردارنام روستاشهرستان

بردسکن

4357/47آهو بم
2789/101خوشاب

6388/68شمس آباد

6521/226آرتیاندرگز
1024/456پالکانلو علیا و سفلی

2491/35دهسرخ)بخش احمد آباد(مشهد 
2935/61گنبد دراز

35321/998جمع

میانگین و انحراف معیار استانداردها بر اساس مناطق مورد مطالعه-2جدول 
Table 2. Means and standard deviations of studied zone data

روستاهاي مورد مطالعه
خوشابآهوبمشمس آبادآرتیان.و س. عپالکانلو دهسرخگنبد دراز

34/061/003/159/132/036/086/0M
)ha(مساحت 27/008/021/061/029/026/009/0SD

5/35/3445/35/35/3M 1(سرعت-km.hr( 1/01/025/025/01/01/01/0SD
5/42/48/37/345/452/412/4M زمان شخم یک هکتار

)hr( 2/001/027/034/019/024/004/0SD
48484444505/4848M

روزهاي کاري  55/055/027/227/297/191/055/0SD
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تمایل کشاورزان خرد مالک به داشتن تراکتور شخصی و همچنین 
دولتی و عدم نظارت مسئولین باعث گردیـده اسـت   هاي پرداخت یارانه

بـدون  ري بیش از اندازه نیاز منطقه در داخـل روسـتاها   که توان تراکتو
استفاده مانده و تنها در مدت زمان کمی از سال از آن استفاده گـردد و  

غیر مرتبط از قبیل حمـل  هاي استفادهها در بعضی از شرایط از تراکتور
.  و نقل و جابجایی گردد

درجه مکانیزاسیون 
بـراي روسـتاهاي مـورد    درجه مکانیزاسیون کـل )2(نمودار شکل 

این شاخص با توجه بـه ادوات مـورد اسـتفاده    . دهدمیمطالعه را نشان
آماده سازي زمین، کاشت، داشت و برداشـت محاسـبه   هاي در عملیات
7/37مکانیزاسـیون در هفـت روسـتا برابـر    میانگین درجه. شده است

میـانگین کشـوري   83-84که در سال زراعی در حالی. باشدمیدرصد
).Safari et al., 2005(درصد گزارش شده است5/71آن 

مقایسه سطح مکانیزاسیون در روستاهاي مورد مطالعه–1شکل 
Fig. 1. Comparison of mechanization levels in studied zones
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Fig. 2. Total mechanization degree in seven studied zones
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در روستاهاي مورد مطالعه باالترین درجه مکانیزاسیون کل مربوط 
به روستاهاي پالکانلو علیا و سفلی بوده و پـایین تـرین آن مربـوط بـه     

در صـورتی . باشدمی)شهرستان مشهد(روستاهاي دهسرخ و گنبد دراز 
روستاهاي پالکانلو علیا برابر5که سطح مکانیزاسیون در این دو روستا 

کوچـک بـودن قطعـات مـزارع و عـدم امکـان       . و سفلی برآورد گردید
استفاده از تراکتور، موجـب پـایین آمـدن درجـه مکانیزاسـیون در ایـن       
روستاها گردیده است بنابراین افزایش بیش از حد توان تراکتوري نمی 

.    تواند منجر به افزایش درجه مکانیزاسیون گردد
درجه مکانیزاسیون آماده سازي زمین در کشـت گنـدم در   3شکل 

درجه مکانیزاسـیون عملیـات   . دهدمیروستاهاي مورد مطالعه را نشان
خاك ورزي در تمامی نقاط باال است که یکی از دالیل آن انرژي بر و 

میـانگین درجـه مکانیزاسـیون    . طاقت فرسا بودن این عملیـات اسـت  
درصد بوده که نزدیک به مقدار 3/98روستا 7عملیات خاك ورزي در 

با مقایسه درجـه مکانیزاسـیون   . باشدمی)درصد6/98(متوسط کشوري 
توان نتیجه گرفت که توان تراکتوري موجود اغلـب  می)2(شکل (کل 

بـراي عملیـات خـاك ورزي اســتفاده شـده و در مـوارد انـدکی بــراي       
.   شودمیهاي کاشت و برداشت بهره گرفتهعملیات

توان اجرایی عملیات خاك ورزيضریب
این ضریب با توجه به تعداد تراکتور و ساعات در اختیار و سـاعات  
انجام براي یک هکتار براي روستاهاي مورد مطالعه محاسـبه گردیـده   

این ضریب بیانگر این مطلب است که آیـا تراکتورهـاي موجـود    . است
ه بـه سـطح   باشد و با توجمیجوابگوي مشکالت مکانیزاسیون منطقه

.توان کمبود را جبران نمودمیزیر کشت با چه تعداد تراکتور دیگر
شـود مقـدار ایـن ضـریب     مـی مشاهده)4(همانگونه که در شکل 

در . اسـت 37/4باشد و میانگین کل آن می1براي کلیه مناطق باالي 
متوسط ضریب مکانیزاسـیون در ده  ) Safari et al., 2005(حالیکه 

باال بودن ضریب تـوان اجرایـی در   . گزارش کردند4/1را استان کشور 
این مناطق و به ویژه روستاهاي بخش احمد آباد مشهد نشـان دهنـده   

. باشـد مـی عدم تناسب بین تعداد تراکتورها با سطح زیر کشت منطقـه 
سـطح زیـر کشـت و    ) برابـر 37/4(توان موجود در منطقه چندین برابر 

.عملیات خاك ورزي استمیزان نیاز منطقه براي انجام 

نتیجه گیري 
36/3سطح مکانیزاسیون در مزارع کوچک منـاطق مـورد مطالعـه    

این در حـالی اسـت کـه متوسـط     . اسب بخار بر هکتار محاسبه گردید
انتظـار  . باشـد مـی اسب بخار بر هکتار01/1سطح مکانیزاسیون کشور 

این است کـه افـزایش سـطح مکانیزاسـیون، موجـب افـزایش درجـه        
مکانیزاسیون گردد ولی با این وجود در مـزارع کوچـک منـاطق مـورد     

درصد بدست آمـد کـه تقریبـا نصـف     7/37مطالعه درجه مکانیزاسیون 
میانگین ضریب توان اجرایـی  . باشدمی)درصد5/71(متوسط کشوري 

و همچنین میانگین هکتار بر تراکتـور در  37/4در مناطق مورد مطالعه 
آمد این در حالی است که متوسط کشـوري  بدست62/27این مناطق 

و 4/1ر به ترتیب برابر بـا  بر اي ضریب توان اجرایی و هکتار بر تراکتو
).1384صفري و همکاران، (گزارش شده است 45/50
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درجه مکانیزاسیون آماده سازي زمین در کشت گندم در روستاهاي مورد مطالعه –3شکل 
Fig. 3. Mechanization degree for wheat cultivation tillage in studied zones
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مقایسه ضریب توان اجرایی در روستاهاي مورد مطالعه–4شکل 
Fig. 4. Comparison of mean power coefficient in studied zones

انتظار این است که این میـزان افـزایش ضـریب تـوان اجرایـی و      
بایسـت موجـب   میوسط کشوريکاهش هکتار بر تراکتور نسبت به مت

افزایش درجه مکانیزاسیون در این گونه مزارع گـردد ولـی بـر عکـس     
.    درجه مکانیزاسیون کاهش یافته است

2ظر تـوان اغلـب در گـروه    موجود در این مناطق از نهاي تراکتور
کوچـک بـودن انـدازه قطعـات     . گیرنـد میقرار) اسب بخار100-45(
این دسته از تراکتورها را کـاهش داده  یر دهقدرت مانو) هکتار73/0(

زراعـی از  هـاي  گونه تراکتورها در سایر عملیاتو امکان استفاده از این

ازد و کشـاورزان تنهـا   سـ مـی را مشکلکاشت، داشت و برداشتقبیل
. نمایندمیخاك ورزي از تراکتور استفادهبراي عملیات

ر شخصــی و تمایــل کشــاورزان خــرده مالــک بــه داشــتن تراکتــو
دولتـی و عـدم نظـارت مسـئولین باعـث      هاي همچنین پرداخت یارانه

گردیده است که توان تراکتوري بیش از انـدازه نیـاز منطقـه در داخـل     
روستاها بالاستفاده مانده و تنهـا در مـدت زمـان کمـی از سـال از آن      

غیـر  هـاي  اسـتفاده هـا  استفاده گردد و در بعضی از شـرایط از تراکتـور  
.  ز قبیل حمل و نقل و جابجایی گرددمرتبط ا
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