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بررسی برخی ضاخص ّای هکاًیساسیَى باغستاى ّای اًگَر در ضْرستاى تاکستاى
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تبسیخ دسیبفت1395/2/23 :
تبسیخ پزیشش1395/3/20 :

چکیذُ
ٞذف اص ایٗ ٔغبِؼ ٝثشسسی ثشخی ضبخعٞبی ٔىب٘یضاسی ٖٛدس ثبغستبٖٞبی اٍ٘ٛس دس ضٟشستبٖ تبوستبٖ وٝ
ضبُٔ ضٟش تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی تبثغ ٔی ثبضذ .دس ایٗ ساستب ضبخع ٞبیی ٘ظیش تؼذاد تشاوتٛس ،ظشفیت اخشایی ،
ضشیت ثٟشٚ ٜسی تشاوتٛس  ٚسغح ٔىب٘یضاسی ٖٛدس ثبغستبٖ ٞبی اٍ٘ٛس دس سبَ  1394دس ضٟش تبوستبٖ  ٚثشخی
ثخصٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثشسسی ٔ ٚحبسج ٝيسدیذ  .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثذست آٔذ ٜتؼذاد وُ تشاوتٛسٞبی ٔٛخٛد 401
دستٍب ٜثٛد  .دس ٞش ٛٔ 4سد ٔغبِؼ ٝوٕجٛد تٛاٖ تشاوتٛسی داضتیٓ  .ظشفیت اخشایی ضٟش تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی یحیی
آثبد ،ضیب آثبد  ٚاسفشٚسیٗ ث ٝتشتیت ثشاثش ٞ 788 ٚ 1041 ،371 ،4668ىتبس ٔحبسجٌ ٝشدیذ وٍٕٞ ٝی اص ظشفیت
ٔٛسد ٘یبص ٔٙبعك خٛد وٕتش ثٛد٘ذ ٕ٘ ٚی تٛا٘ٙذ ٘یبص ضٟش تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝسا فشإ٘ ٓٞبیٙذ  .ثب تٛخٝ
ث ٝوٕتش ثٛدٖ ظشفیت اخشایی ٔٛخٛد اص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص دس ضٟش تبوستبٖ  ٚثخصٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝضشیت
ثٟشٜٚسی  100دسغذ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .سغح ٔىبٖیضاسی ٖٛضٟش تبوستبٖ  ٚثخصٞبی یحیی آثبد ،ضیب آثبد  ٚاسفشٚسیٗ
ث ٝتشتیت ثشاثش  0/84 ٚ 0/81 ،0/82 ،0/54است ثخبس دس ٞىتبس ٔحبسجٌ ٝشدیذ  .پبییٗ ثٛدٖ سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛدس
ثبغستبٖٞبی اٍ٘ٛس ثذیٗ دِیُ ثٛد و ٝاغّت ثبؽٞبی اٍ٘ٛس دس ضٟش تبوستبٖ  ٚثخصٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثػٛست سٙتی
اداسٔ ٜیضٛد.
کلوات کلیذی  :ثبغستبٖٞبی اٍ٘ٛس ،ظشفیت اخشایی ،ضشیت ثٟشٜٚسی ،سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛوطبٚسصی
سـختی وـبسٔ ،ذیشیت ٔػشف ٟ٘بدٞ ٜبی وطبٚسصی،

هقذهِ
ٔىب٘یضاسی ٖٛوطبٚسصی ث ٝػٛٙاٖ یـه سٚیىـشد

ایدبد خزاثیت دس فؼبِیـت

ٞـبی

وطبٚسصی،

اسبسـی دس تِٛیـذ ٔحػٛالت وطبٚسصی ٔغشح

استمبءوٕی  ٚویفی تِٛیذ  ٚاغٛالً ٔٛخجبت التػبدی

ٔی ثبضذ  ٚاٞذافی ٘ظیـش ا٘دـبْ ثـٛٔ ٝلـغ ػّٕیبت

ٕ٘ٛدٖ تِٛیذ ا٘جٔ ٜٛحػٛالت وطبٚسصی سا فشآٞ

وطبٚسصی ،وبٞص ٞضیٝٙ

1
2
3

ٞـبی تِٛیـذ ،وـبٞص

ٔیسبصد.

دا٘ص آٔٛخت ٝوبسضٙبسی اسضذ ٔىب٘یضاسیٌ ، ٖٛشٔ ٜٚبضیٗ ٞبی وطبٚسصی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ تبوستبٖ
استبدیبس ٌ ،شٔ ٜٚىب٘یه ٔبضیٗ ٞبی وطبٚسصی -دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ تبوستبٖ
دا٘طیبسٌ ،شٔ ٜٚىب٘یه ٔبضیٗ ٞبی وطبٚسصی -دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ تبوستبٖ

(* ٘ٛیسٙذٔ ٜسئ) dr.dmzamani@gmail.com :َٛ
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ٔتأسفب٘ ٝػّیشغـٓ تٕبٔی إٞیتی و ٝتٛسؼٝ
ٔىب٘یضاسـی ٖٛوطـبٚسصی دس ت
وطبٚسصی داضت ٚ ٝداسد ،ثٝ
وبسثشدی الصْ  ٚػـذْ

ٚسـؼ ٝثخـص

چ ٖٛاتب٘ ٚ َٛآ٘تٛسیب٘یٗ اص اٍ٘ٛس تٟیٔ ٝیضٛد و ٝدس
ثخص غٙؼت ث ٝوبس ٔیسٚد(ثیٙبْ).

دِیُ وٕجٛد تحمیمبت

اٍ٘ٛس یىی اص ٔحػٛالت اسص آٚس دس

تجیـیٗ ٔطـخع  ٚضـفبف

وطٛس است ٔ ٚیتٛا٘ذ دس تٛسؼ ٝغبدسات غیش٘فتی

٘مـص ٔىب٘یضاسـی ٖٛوطـبٚسصی دس تِٛیـذ ٔحػٛالت

دس ثخص وطبٚسصی دس ضٟشستبٖ تبوستبٖ حشف اَٚ

وطبٚسصی ٔ ٚیضاٖ ایٗ اثـش ٌـزاسی ،تـبوٖٛٙ

سا ثض٘ذ .أىبٖ اضتغبَ صایی ثشای ٔشدْ چٔ ٝستمیٕبً دس

ٔىب٘یضاسـی ٖٛوطبٚسصی ٘تٛا٘ست ٝاص خبیٍبٚ ٜالؼـی ٚ

تبوستبٖٞب  ٚچ ٝدس وبسخب٘ٞٝبی فشآٚسی  ٚغبدسات

دس خـٛس خـٛد ثشخـٛسداس ثبضـذ .ث ٝػجبست دیٍش

اص سبیش ٔضیتٞبی ٘سجی ٔٛوبسی ٔیثبضذ.

ٔىب٘یضاسی ٖٛیىی اص ساٞ ٜبی ٌزس اص وطبٚسصی سـٙتی

ػذْ أىبٖ استفبد ٜاص ٔبضیٗٞبی

 ٚخٛد ٔؼیطتی ثـ ٝوطـبٚسصی پبیـذاس اسـت ٚ

وطبٚسصی ،افضایص ٞضیٞٝٙبی وبسٌشی ،سا٘ذٔبٖ پبییٗ

ٔسـّٕبً ثـب ٌـزس صٔـبٖ ٔ ٚحذٚدیت دس ٔٙبثغ،

ػّٕىشد ث ٝػّت تشاوٓ وبضت وٓ ،ثبال ثٛدٖ

ٟ٘ـبدٜٞـب  ٚػٛأـُ تِٛیـذ  ٚافـضایص سٚص افـضٖٚ

ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ ٘بضی اص سیستٓٞبی وطت ٔشس ْٛسا

خٕؼیـت٘ ،مـص  ٚخبیٍـبٔ ٜىب٘یضاسـی ٖٛاص ٕ٘ـٛد

اص ٔؼبیت ٔ ٚطىالت سیستٓٞبی سٙتی تبوذاسی

ثیطـتشی ثش خـٛسداس ٔی ٌـشدد ٔ ٚـی ثبیسـت ثـب

ػٛٙاٖ وشدٞ .ذف اغّی اص خبیٍضیٙی  ٚایدبد ثبغبت

دیـذی ٚسـیغ  ٚفشاتـش اص یـه ٟ٘ـبد ٜثـٝ

خذیذ ٔ ٛثب سیستٓ ایستبد ٜدس لبِت آثیبسی لغشٜای ٚ

ٔىب٘یضاسیٍ٘ ٖٛشیست چشا و ٝث ٝوٕه آٖ ٔی تـٛاٖ

أىبٖ سبصی ثشای استفبد ٜاص ٔبضیٗٞب دس ػّٕیبت

ضـٕٗ ٔـذیشیت ٟ٘بدٜٞبی ثزس ،وٛد  ٚسٓ  ٚحتی

ٍٟ٘ذاسی ثبغبت ٔیثبضذ وٟ٘ ٝبیتبً ٔٙدش ث ٝثٟجٛد

ٔذیشیت آة  ٚخبن الذاْ ثـ ٝتِٛیـذ پبیذاس ٚ

ویفیت ،افضایص سا٘ذٔبٖ ،وبٞص ٞضی ٚ ٝٙافضایص

التػبدی ٕ٘ٛد(.)Almassi, al at. 2006

دسآٔذ ٔیٌشدد.

سبال٘ ٝحذٚد ٔ 68یّی ٖٛتٗ اٍ٘ٛس دس خٟبٖ

یىی اص ػٛأُ ٔٛثش دس افضایص تِٛیذات ثبغی،

تِٛیذ ٔیضٛد و ٝایشاٖ ثب تِٛیذ حذٚد سٔ ٝیّی ٖٛتٗ

ا٘دبْ ثٛٔ ٝلغ ػّٕیبت وطبٚسصی  ٚثبال ثشدٖ سغٛح

ٞفتٕیٗ تِٛیذوٙٙذ ٜایٗ ٔی ٜٛدس خٟبٖ ث ٝضٕبس ٔیسٚد

صیش وطت ٔحػٛالت ٔیثبضذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ الصْ

 ٚپس اص آٔشیىب  ٚتشوی٘ ٝیض سٔٛیٗ غبدسوٙٙذٜ

است ظشفیت اخشایی ضٟش تبوستبٖ  ٚثخصٞبی ٔٛسد

وطٕص است(ثیٙبْ).

ٔغبِؼ ٝدس د ٝٞضبخع (ثش حست ٞىتبس)  ٚظشفیت

اسصش ایٗ ٔحػ َٛثِ ٝحبػ لبثّیت

اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ٔحبسج ٝض٘ٛذ .دس ٕٞیٗ

ٔػشف آٖ ث ٝعشق ٔختّف اص خّٕ ٝتبصٜخٛسی ٚ

ساستب دس ضٟش تبوستبٖ  ٚثشخی ثخصٞبی تبثغ

تٟی ٝوطٕص ٬وٙستب٘تش ٬ٜآثٕی ٬ٜٛفشآٚسدٞ ٜبی

ٔغبِؼبتی دس خػٛظ ثبغستبٖٞبی اٍ٘ٛس غٛست

تخٕیشیٔ ٬شثب ٬ضیش ٚ ٜسٚغٗ ثزس اٍ٘ٛس ثسیبس صیبد

ٌشفت .ثب استفبد ٜاص ایٗ پژٞٚص ،ظشفیت تشاوتٛسٞبی

است  ٚاص ایٗ ِحبػ ٘مص ٕٟٔی دس التػبد وطٛسٞبی

ٔٛخٛد ضٟش تبوستبٖ  ٚثشخی ثخصٞبی تبثغ دس

تِٛیذوٙٙذ ٜآٖ داسد .ػال ٜٚثشایٗ ،فشآٚسدٜٞبی دیٍشی

ا٘دبْ ػّٕیبت ثبغی دس ٔمغؼی اص سبَ و ٝثیطتشیٗ
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حدٓ ػّٕیبت ثبغی ٔطخع ضذ ،ٜوٕجٛد  ٚیب ٔبصاد

تٛاٖ تشاوتٛسی یب ث ٝػجبستی داسای وٕجٛد ظشفیت

تٛاٖ تشاوتٛسی دس آٖ ٔٙغم ،ٝسغح ٔىب٘یضاسیٚ ٖٛ

اخشایی ا٘دبْ ػّٕیبت ٔىب٘یض ٜدس ٔمغغ صٔب٘ی

ضشیت ثٟشٜٚسی اص تشاوتٛس ٘یض ٔحبسجٔ ٝیضٛد .ایٗ

ضبخع ثٛد٘ذ  .دس سغح استاٖ تؼذاد  2282دستٍبٜ

ثشای

تشاوتٛس ثب تٛاٖ ٔتٛسظ  75است ثخبس وٕجٛد ٚخٛد

تػٕیٌٓیشیٞب  ٚتؼییٗ صیش سبختٞب ثشای تٛسؼٚ ٝ

داضت .سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛاستبٖ  1/51است ثخبس ثش

ثسظ ٔىب٘یضاسی ٖٛوطـبٚسصی  ٚتؼییٗ استشاتژیٞبی

ٞىتبس ٔحبسجٌ ٝشدیذ.

ضبخعٞب

ٔالنٞبی

ثسیبس

ٔؼتجشی

لبسٓ صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( )1374دس ٔغبِؼٝ

آیٙذٔ ٜیتٛا٘ذ ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌیشد.
اّذاف پژٍّص

خٛد دس ٔٙغم ٝوجٛدسإٓٞ ًٙٞذاٖ دسیبفتٙذ و ٝسغح

ٔ-1حبسج ٝسغح ٔىب٘یضاسیٖٛ

ٔىب٘یضاسی ٖٛدس ایٗ ٔٙغم 0/79 ٝاست ثخبس ثش ٞىتبس

ٔ-2حبسج ٝظشفیت اخشایی ثبغبت اٍ٘ٛس دس ضٟش

ثٛد ٜو ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝظبْ صساػی  ٚضشایظ الّیٕی

تبوستبٖ  ٚثخصٞبی تبثغ

حبوٓ ثش ٔٙغم ٝدس دٚس ٜصٔب٘ی اٚج ػّٕیبت  ٚثش

ٔ-3حبسج ٝضشیت ثٟشٜٚسی اص تشاوتٛس

اسبس ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص سغح ٔىب٘یضاسیٖٛ

-4تؼییٗ تؼذاد وٕجٛد یب ٔبصاد تٛاٖ تشاوتٛسی یب تؼذاد

ثبیذ  1/33است ثخبس ثش ٞىتبس افضایص یبثذ.

تشاوتٛس دس ضٟش تبوستبٖ  ٚثخصٞبی تبثغ

هَاد ٍ رٍشّا

هرٍری بر تحقیقات اًجام ضذُ

هبٌاّا ٍ ضاخصّا در هکاًیساسیَى

فبسسی( )1379عی ٌضاسضی اص ٚضؼیت

ظرفیت اجرایی

ٔىب٘یضاسی ٖٛوطبٚسصی استبٖ ٕٞذاٖ ضٕٗ اسائٝ

ٔتغیشٞبی ٔٛسد استفبد ٜدس ٔحبسج ٝظشفیت

آٔبسٞبی ٔشثٛع ،ٝتبثیش ٔىب٘یضاسی ٖٛثش ٔشاحُ تِٛیذ

اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ضبُٔٔ -1 :تغیشٞبی فٙی -2 ٚ

ٔحػٛالتی ٕٞچ : ٖٛرستٌٙ ،ذْ ،چغٙذس لٙذ ،ی٘ٛدٝ؛

ٔتغیشٞبی الّیٕی ٔیثبضذٔ .تغیشٞبی فٙی ٔشثٛط است

آفتبثٍشداٖ ،سیت صٔیٙی سا ٔثجت اسصیبثی وشد ٜاست ٚ

ثٚ ٝیژٌی ٞبی وٕی  ٚویفی تشاوتٛسٞبی ٔٛخٛد

آ٘شا ثبػث افضایص سغح صیش وطت دس ٔحػٛالت

ضٟشستبٖ ٔ ٚتغیشٞبی الّیٕی ٘یض ث ٝغٛست تؼییٗ

ٔختّف ٔؼشفی

ٔیوٙذ.

سٔضب٘ی ( )1393دس تحمیمی ضبخع

تمٛیٓ صساػی ػّٕیبت ٔختّف

وطبٚسصی ٘ ٚیض

سٚصٞبی ٔٙبست وبسی ٕ٘بیبٖ ٔیٌشدد.

ظشفیت اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ثشای استبٖ آرسثبیدبٖ

لجُ اص ایٙى ٝظشفیت اخشایی ضٟشستبٖ ثش

ضشلی سا ثشسسی ٔ ٚحبسجٕٛ٘ ٝد  .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح

حست تٛاٖ تشاوتٛسی ٔحبسجٌ ٝشدد ،ظشفیت اخشایی

حبغُ تؼذاد وُ تشاوتٛسٞبی ٔٛخٛد  ٚسغٛح

ثش حست ٞىتبس ثب استفبد ٜاص ساثغ ٝصیش ٔحبسجٝ

صساػی ٔٛخٛد استبٖ آرسثبیدبٖ ضشلی ث ٝتشتیت

ٌشدیذ:

ایح ٘طبٖ
)119801دستٍبٞ 757224/5 ٚ ٜىتبس ثٛد ٘ .ت
ساثغ-3( ٝ
داد و ٝضٟشستبٖ ٞبی اسى ،ٛاٞش ،ثستبٖ آثبد ،ثٙبة،
چبساٚیٕبق ،خذافشیٗ ،سشاة ،وّیجش ،ػدت ضیش،
ٔش٘ذّٔ ،ىبٖٔ ،یب٘ٚ ،ٝسصلبٖ ٞ ٚطتشٚد داسای وٕجٛد

EC= (H × n) ⁄ h
دس ایٗ ساثغ:ٝ
 : ECظشفیت اخشایی ضٟشستبٖ (ٞىتبس)
 :nتؼذاد تشاوتٛسٞبی ٔٛخٛد ضٟشستبٖ
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 : hصٔبٖ الصْ ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت دس یه ٞىتبس

ٚالؼی تشاوتٛسی  ٚآٖ  ٓٞتٛاٖ ٚالؼی

صٔیٗ ثٛسیّ ٝیه تشاوتٛس (سبػت)

ضشیت تجذیُ دس تٛاٖ اسٕی ) دس ٘ظش ٌشفت ٝضذٚ ٜ

 :Hفشغت صٔب٘ی ٔٛخٛد ثش اسبس تمٛیٓ صساػی

دس ٔٛسد سغح صٔیٗ ٞبی صساػی تٟٙب صٔیٗ ٞبی صیش

ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت ٔٛسد ٘ظش (سبػت)

وطت ( ٝ٘ ٚصٔیٗ ٞبی تحت آیص ) ٔذ ٘ظش لشاس

ظرفیت اجرایی هَرد ًیاز در دِّ زهاًی ضاخص

ٌشفت.
ٚاحذ سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛثستً

ٔمذاس سغح ػّٕیبتی ٚالغ دس ٔمغغ صٔب٘ی
ضبخع ثشای ٔحػٛالت ٔختّف اص ساثغٝ

()2-3

( ثب اػٕبَ

ی ثٝ

ٚاحذٞبی ٔٛسد ٘ظش ثشای تٛاٖ ٘ ٚیض سغح ٔی ثبضذ

ٔحبسجٌ ٝشدیذ.

و ٝغبِجبً ث ٝغٛست است ثخبس ثش ٞىتبس ثیبٖ ٔی ضٛد

(ساثغٚ )2-3 ٝصٖ صٔب٘ی × سغح صیش وطت ٔحػَٛ

 ٚعجك ساثغٔ )4-3( ٝحبسجٌ ٝشدیذ.

ٔٛسد ٘ظش ;ٔمذاس سغح ػّٕیبتی ٚالغ دس ٔمغغ صٔب٘ی

ضشیت تجذیُ ×ٔدٕٛع وُ تٛاٟ٘بی وططی ٔٛخٛد دس
وطٛس

ضبخع ٔمذاس سغح(ٞىتبس)
ثب ٔحبسج ٝخذ ،َٚظشفی ت اخشایی ٔٛسد

————————×100

٘یبص)4-3
ساثغ( ٝ
ٔٙغم( ٍٖٕٛٞ ٝو ٝاص خٕغ ٔمبدیش ست ٖٛآخش
ٔحبسجٔ ٝی ضٛد) ،ث ٝتفىیه ٞش ٔحػ َٛث ٝدست

;

سغح
ٔىب٘یضاسیٖٛ

سغح صیشوطت

آٔذ ، ٜسپس ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص.
ٚصٖ صٔب٘ی ،اص تمسیٓ ٔمذاسی اص فشغت

ظرفیت اجرایی تَاى تراکتَری

صٔب٘ی ٔٙبست ا٘دبْ ػّٕیبت ٔىب٘یض ٜثشای ٔحػَٛ

پس اص ٔحبسج ٝظشفیت اخشایی ضٟشستبٖ

ٔٛسد ٘ظش و ٝدس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع لشاس داسد ث ٝوُ

دس د ٝٞضبخع (ثش حست ٞىتبس) ،ظشفیت اخشایی

فشغت صٔب٘ی ٔٙبست ثشای آٖ ػّٕیبت دس ع َٛفػُ

تٛاٖ

تشاوتٛسی ثب استفبد ٜاص ساثغ ٝصیش ٔحبسجٝ

صساػی  ٚضشایظ الّیٕی ث ٝدست ٔیآیذ.

ٌشدیذ:
ساثغ)3-3( ٝ

سطح هکاًیساسیَى

ECP = (EC ×h × HP × F) / H

سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛث ٝػٛٙاٖ یىی اص
ضبخعٞبی ثٙیبدی دس ثش٘بٔٝ

سیضی تٛسؼٝ

ٔىب٘یضاسیٔ ٖٛغشح ثٛد ٚ ٜوٕیت  ٚویفیت سا اص٘ظش
ٔیضاٖ تٛاٖ ٔٛخٛد

٘طبٖ ٔی دٞذ ٔ ٚؼبدَ ٘سجت

ٔدٕٛع وُ تٛاٖ وططی ٔٛخٛد ثٔ ٝدٕٛع وُ سغح
صٔیٗٞبی صساػی ٔی ثبضذ .ث ٝػجبست دیٍش ،سغح
ٔىب٘یضاسیٕٞ ٖٛبٖ تٛاٖ سشا٘ ٝاست ؤ ٝیضاٖ تٛاٖ دس
اختیبس ثشای ٞش ٞىتبس سا ٘طبٖ ٔی

دٞذ  ٚغبِجب ثش

حست است ثخبس دس ٞىتبس ثیبٖ ٔی ضٛد .دس ٔحبسجٝ
ضبخع سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛدس ایٗ ٔٙغم ٝتٟٙب تٛاٖ

دس ایٗ ساثغ:ٝ
 :ظشفیت اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ٔٙغم ( ٝاست ثخبس
)ECP
 :ECظشفیت اخشایی ٔٙغمٞ ( ٝىتبس )
 :HPتٛاٖ ٔتٛسظ تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ( ٝاست ثخبس)
 : Fضشیت تجذیُ تٛاٖ اسٕی ث ٝتٛاٖ ػّٕی تشاوتٛس
 : hصٔبٖ الصْ ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت دس یه ٞىتبس
صٔیٗ ثٛسیّ ٝیه تشاوتٛس (سبػت)
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فشغت صٔب٘ی ٔٛخٛد ثش اسبس تمٛیٓ صساػی
)5-3:H
ساثغ(ٝ
ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت ٔٛسد ٘ظش (سبػت)

 ; ————————×100ضشیت ثٟشٚ ٜسی
تٛاٖ اخشایی (ٞىتبس)
ضشیت ثٟشٜٚسی اص تشاوتٛسٞب یؼٙی ٔمذاس
سغحی (ثٞ ٝىتبس) و ٝیه تشاوتٛس دس ٔحذٚد ٜصٔب٘ی
ثػٛست ثبِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ پٛضص ػّٕیبتی دٞذ تمسیٓ

ضریب بْرُ ٍری
ضشیت ثٟشٚ ٜسی ٌٛیبی ٔیضاٖ وبسآٔذی
تٛاٖ اخشایی ثب تٛخ ٝث ٝتٛاٖ ٔٛسد ٘یبص ٔیثبضذ وٝ

ثش سغح ٚالؼی و ٝتحت پٛضص ػّٕیبتی تشاوتٛس
لشاس ٌشفت ٝاست.

عجك ساثغٔ )5-3( ٝحبسجٌ ٝشدیذ.
تٛاٖ ٔٛسد ٘یبص (ٞىتبس)
جذٍل  1تفکیک تَاى تراکتَر ضْر تاکستاى ٍ سایر بخص ّای هَرد هطالعِ(اسب بخار)
باالی  13سال

جمع

شهرستان

تا  13سال

18505

تاکستان

86293

103998

یحیی آباد

861

1089

1950

ضیا آباد

1832

2331

4163

اسفروریه

1640

1712/5

3352/5

ًتایج ٍ بررسی

و ٝدس آٖ خبوٛسصی  ٚوبضت اٍ٘ٛس ثبیستی ا٘دبْ

برآٍرد ضاخص ّای هَرد هطالعِ در ضْر تاکستاى

ٌیشد .دس ایٗ ثبص ٜصٔب٘ی ثیطتشیٗ ٘یبص ث ٝتٛاٖ

ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص ضٟش

تبوستبٖ

تشاوتٛسی ٚخٛد داضتٔ ٚ ٝحبسج ٝظشفیت اخشایی

ثش اسبس تمٛیٓ ػّٕیبت صساػی ٔىب٘یض ٜضٟش تبوستبٖ

تٛاٖ تشاوتٛسی ضٟش تبوستبٖ ثش اسبس ٘یبص دس ایٗ

(خذ ،)2 َٚثیطتشیٗ تشاوٓ ػّٕیبت ٔب ٜفشٚسدیٗ ثٛد

ٔمغغ اص سبَ ا٘دبْ ٌشفت.
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جذٍل  2تقَین عولیات باغی ضْر تاکستاى

سطح

دِّ ّای

دِّ ّای

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

هحصَل

زیر

اسفٌذ

فرٍردیي

ّای

ّای

ّای تیر

ّای

ّای

ّای

ّای

کطت(

اردیبِ

خرداد

هرداد

ضْریَر

هْر

آباى

ّکتار)

ضت

اًگَر

2550

آبی

0

↔↔↔ * * * ●
↔

●

●

●

Ω ΩΩ

↔ خاکَرزی
*کاضت
●داضت
Ωبرداضت
ثش اسبس ٘تبیح حبغُ اص خذَٚ

ٔؼبدَ ٞ 55080ىتبس صٔیٗ صساػی سا تحت پٛضص

(،)3

تبوستبٖ دس ٔمغغ

لشاس دٙٞذ  .ایٗ ٔمذاس حذاوثش ٘یبص ضٟش تبوستبٖ ٔی-

صٔب٘ی ضبخع ،ثشاثش ٞ 55080ىتبس ثشآٚسد ضذ  .ثٝ

ثبضذ و ٝثش اسبس ضشایظ صساػی ضٟش دس ٔمغغ صٔب٘ی

ػجبستی ظشفیت تشاوتٛسٞبی ایٗ ضٟش ثبیستی دس

ضبخع ٔحبسج ٝشد ٜاست .

ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص ضٟش

ضشایغی ثبضٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ ػّٕیبت ٔىب٘یض ٜسغٛحی
جذٍل  3برآٍرد سطَح عولیات هکاًیسُ باغی ضْر تاکستاى

ًَع عولیات

زهاى عولیات(ساعت بر ّکتار )

ٍزى زهاًی

سطح زیر کطت (ّکتار)

هقذار سطح عولیاتی ٍاقع در هقطع زهاًی ضاخص
خاکَرزی اًگَر آبی

5

1

25500

کاضت اًگَر آبی

4

0/66

25500

داضت اًگَر آبی

2/5

0/5

25500
16830

25500

12750
55080

جوع
ظرفیت اجرایی هَجَد ضْر تاکستاى
ظشفیت اخشایی ثشای ضٟش تبوستبٖ ثب دس ٘ظش

فشغت صٔب٘ی ٔٙبست دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع وٝ
 15سٚص تؼییٗ ضذ ٚ ،سبػت وبس سٚصا٘ ٝثشای ػّٕیبت
 ٚداضت و ٝثشاثش 8

ٌشفتٗ ٔمذاس  Hیؼٙی فشغت صٔب٘ی ٔٙبست ثشای

ٔىب٘یض ٜخبوٛسصی  ٚوبضت

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی (سبػت) ػجبست است اص وُ

سبػت دس٘ظش ٌشفت ٝضذ ٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثٚ ٝ
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ٚضؼیت تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝضشایظ آة ٛٞ ٚایی،

تشاوتٛسی ٔ ٚمذاس ػّٕیبت سغٛح صیش وطت ثٝ

ٔتٛسظ ضشیت احتٕبَ سٚصٞبی وبسی ٔٙبست دس ایٗ

غٛست ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .

ضٟشستبٖ ثشاثش ٙٔ 0/65ظٛس ضذ  .صٔبٖ الصْ ثشای

است ثخبس دس ٞىتبس ; 15045 ÷ 25500 ; 0/54
سغح ٔىب٘یضاسیٖٛ

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی دس یه ٞىتبس ٔحػ َٛثٝ

ایٗ ضبخع ػال ٜٚثش ایٙى ٝویفیت سا

ٚسیّ ٝیه تشاوتٛس ( 75است ثخبس) اص ٔیبٍ٘یٗ ایٗ
ضبخع ثشای ػّٕیبت ٔ ٚحػٛالت ٔختّف دس ٔمغغ

ثشسسی ٔی وٙذ یىی اص ضبخع ٞبی ثٙیبدی دس ثشآٚسد

صٔب٘ی ضبخع ٔحبسج ٝضذ  .دس ٘تید ٝفشغت صٔب٘ی

ٚضؼیت ٔٛخٛد تٛاٖ تشاوتٛسی دس وطبٚسصی

ٔٙبست ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی  ٚظشفیت اخشایی

ٔحسٛة ٔی ضٛد و ٝثشاثش  0/54است ثخبس ثش ٞىتبس

ٌشدی .
د
ٔٛخٛد ث ٝغٛست ریُ ٔحبسجٝ

ٔحبسجٌ ٝشدیذ و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ٔی تٛاٖ ٚضؼیت

سبػت H = 0/65 × 8 × 15 = 78
 ٜوتبس EC =(78 × 246 )  4/11 = 4668
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝ
اخشایی ٔٛخٛد ضٟش

دست آٔذ ٜظشفیت

تٛصیع تٛاٖ تشاوتٛسی دس سغح ٔٙغم ٝسا ثب سبیش
ضٟشٞب  ٚثخصٞب ٔمبیس ٝوشد.
ضریب بْرُ ٍری تراکتَر ضْر تاکستاى
ثب تٛخ ٝث ٝوٕتش ثٛدٖ ظشفیت اخشایی ٔٛخٛد

تبوستبٖ ثشاثش ٞ 4668ىتبس

ثشآٚسد ٌشدیذ ،و ٝاص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص

اص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص دس ایٗ ضٟش ضشیت

(ٞ 55080ىتبس) وٕتش ثٛد ٕ٘ ٚیتٛا٘ذ ٘یبص ایٗ ضٟش سا

ثٟشٜٚسی  100دسغذ ٔحبسجٌ ٝشدیذ وٚ ٝضؼیت

تبٔیٗ ٕ٘بیذ.

ٔغّٛثی ٘ذاسد  .ایٗ ضبخع ،ثٛ٘ ٝػی ثبصدٞی دس

ظرفیت اجرایی تَاى تراکتَری ضْر تاکستاى

استفبد ٜاص تٛاٖ تشاوتٛسی دس ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی

ایٗ ضبخع ،ثب استفبد ٜاص ساثغ )3-3( ٝثٝ
غٛست ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .
(  ; ) 5076 × 4/11 × 0/75× 75ظشفیت اخشایی
است ثخبس ÷ 78 ; 13835تٛاٖ تشاوتٛسی
اةتٛخ ٝث٘ ٝتید ٝحبغّ ٝظشفیت اخشایی تٛاٖ
تشاوتٛسی ٔٛخٛد ضٟش تبوستبٖ ثٔ ٝیضاٖ  13835است
ثخبس ثٛد ٔ .مذاس  149416است ثخبس وٕجٛد تٛاٖ
تشاوتٛسی ٚخٛد داسد (ٔؼبدَ  1992دستٍب ٜتشاوتٛس
 75است ثخبس وٕجٛد داسد).
سطح هکاًیساسیَى ضْر تاکستاى
سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛایٗ ضٟشستبٖ ثب تٛخ ٝثٝ
٘تبیح ث ٝدست آٔذ ٜدس خػٛظ ظشفیت اخشایی تٛاٖ

یه ٔٙغم ٝسا ٘طبٖ ٔی دٞذ  ٚدس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼٝ
ثیبٖ وٙٙذ ٜآٖ است و ٝاص تٕبٔی تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٝدس
اٚج تشاوٓ ػّٕیبتی استفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ.
برآٍرد ضاخص ّای هَرد هطالعِ در بخص یحیی-
آباد
ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص ثخص یحیی آثبد
ثش اسبس تمٛیٓ ػّٕیبت صساػی ٔىب٘یض ٜثخص یحیی-
آثبد (خذ ،)4 َٚثیطتشیٗ تشاوٓ ػّٕیبت ٔب ٜفشٚسدیٗ
ثٛد و ٝدس آٖ خبوٛسصی  ٚوبضت اٍ٘ٛس ثبیستی ا٘دبْ
ٌیشد .دس ایٗ ثبص ٜصٔب٘ی ثیطتشیٗ ٘یبص ث ٝتٛاٖ
تشاوتٛسی ٚخٛد داضتٔ ٚ ٝحبسج ٝظشفیت اج

سایی

تٛاٖ تشاوتٛسی ثخص ثش اسبس ٘یبص دس ایٗ ٔمغغ اص
سبَ ا٘دبْ ٌشفت.
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جذٍل  4تقَین عولیات باغی بخص یحییآباد

سطح

دِّ ّای

دِّ ّای

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

هحصَل

زیر

اسفٌذ

فرٍردیي

ّای

ّای

ّای تیر

ّای

ّای

ّای

ّای

کطت(

اردیبِ

خرداد

هرداد

ضْریَر

هْر

آباى

ّکتار)

ضت

1765

اًگَر
آبی

↔↔↔ * *
↔

●

●

●

●

Ω ΩΩ

↔ خاکَرزی
*کاضت
●داضت
Ωبرداضت
ثش اسبس ٘تبیح حبغُ اص خذ ،)5( َٚظشفیت

ٞ 3706ىتبس صٔیٗ صساػی سا تحت پٛضص لشاس دٙٞذ .

اخشایی ٔٛسد ٘یبص ثخص یحیی آثبد دس ٔمغغ صٔب٘ی

ایٗ ٔمذاس حذاوثش ٘یبص ثخص یحیی آثبد ٔیثبضذ و ٝثش

ضبخع ،ثشاثش ٞ 3706ىتبس ثشآٚسد ضذ  .ث ٝػجبستی

اسبس ضشایظ صساػی ثخص دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع

ظشفیت تشاوتٛسٞبی ایٗ ثخص ثبیستی دس ضشایغی

ٔحبسج ٝضذ ٜاست.

ثبضٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ ػّٕیبت ٔىب٘یض ٜسغٛحی ٔؼبدَ
جذٍل  5برآٍرد سطَح عولیات هکاًیسُ باغی بخص یحیی آباد

ًَع عولیات

ٍزى زهاًی

زهاى عولیات(ساعت بر ّکتار )

سطح زیر کطت (ّکتار)

هقذار سطح عولیاتی ٍاقع در هقطع زهاًی ضاخص
خاکَرزی اًگَر آبی

5

1

1765

کاضت اًگَر آبی

4

0/6

1765

1765

1059
داضت اًگَر آبی

2/5

جوع

0/5

1765

882
3706

ظرفیت اجرایی هَجَد بخص یحیی آباد
ظشفیت اخشایی ثشای ثخص یحیی آثبد ثب دس

فشغت صٔب٘ی ٔٙبست دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع و15 ٝ
سٚص تؼییٗ ضذ ،سبػت وبس سٚصا٘ ٝثشای ػّٕیبت

٘ظش ٌشفتٗ ٔمذاس  Hیؼٙی فشغت صٔب٘ی ٔٙبست ثشای

ٔىب٘یض ٜخبوٛسصی  ٚوبضت و ٝثشاثش  8سبػت دس٘ظش

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی (سبػت) ػجبست است اص وُ

ٌشفت ٝضذ ٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثٚ ٚ ٝضؼیت
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تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝضشای ط آة ٛٞ ٚاییٔ ،تٛسظ

تشاوتٛسی ٔ ٚمذاس ػّٕیبت سغٛح صیش وطت ثٝ

ضشیت احتٕبَ سٚصٞبی وبسی ٔٙبست دس ایٗ

غٛست ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .

ضٟشستبٖ ثشاثش ٙٔ 0/65ظٛس ضذ  .صٔبٖ الصْ ثشای

است ثخبس دس ٞىتبس ; 1462 ÷ 1765 ; 0/82

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی دس یه ٞىتبس ٔحػ َٛثٝ
ٚسیّ ٝیه تشاوتٛس ( 75است ثخبس) اص ٔیبٍ٘یٗ ایٗ
ضبخع ثشای ػّٕیبت ٔ ٚحػٛالت ٔختّف دس ٔمغغ
صٔب٘ی ضبخع ٔحبسج ٝضذ  .دس ٘تیخ ٝفشغت صٔب٘ی
ٔٙبست ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی  ٚظشفیت اخشایی
ٌشدی .
د
ٔٛخٛد ث ٝغٛست ریُ ٔحبسجٝ
سبػت H = 0/65 × 8 × 15 = 78
 ٜوتبس EC =( 78 × 26 )  5/47 = 371
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدست آٔذ ٜظشفیت اخشایی
ٔٛخٛد ثخص یحیی آثبد ثشاثش ٞ 371ىتبس ثشآٚسد
ٌشدیذ ،و ٝاص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص

( 3706

ٞىتبس) وٕتش ثٛد ٕ٘ ٚی تٛا٘ذ ٘یبص ایٗ ثخص سا تبٔیٗ
ٕ٘بیذ.
ظرفیت اجرایی تَاى تراکتَری بخص یحیی آباد
ایٗ ضبخع ،ثب استفبد ٜاص ساثغ )3-3( ٝثٝ
غٛست ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ.
(  ; )371× 5/47 × 75× 0/75ظشفیت اخشایی تٛاٖ
است ثخبس ÷ 78 ; 1462تشاوتٛسی

سغح ٔىب٘یضاسیٖٛ
ایٗ ضبخع ػال ٜٚثش ایٙى ٝویفیت سا ثشسسی
ٔیوٙذ یىی اص ضبخع

ٞبی ثٙیبدی دس ثشآٚسد

ٚضؼیت ٔٛخٛد تٛاٖ تشاوتٛسی دس وطبٚسصی
ٔحسٛة ٔی ضٛد و ٝثشاثش  0/82است ثخبس ثش ٞىتبس
ٔحبسجٌ ٝشدیذ و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ٔی تٛاٖ ٚضؼیت
تٛصیغ تٛاٖ تشاوتٛسی دس سغح ٔٙغم ٝسا ثب

سبیش

ضٟشٞب  ٚثخصٞب ٔمبیس ٝوشد.
ضریب بْرُ ٍری تراکتَر بخص یحیی آباد
ثب تٛخ ٝث ٝوٕتش ثٛدٖ ظشفیت اخشایی ٔٛخٛد اص
ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص دس ایٗ

ثخص ضشیت

ثٟشٜٚسی  100دسغذ ٔحبسجٌ ٝشدیذ وٚ ٝضؼیت
ٔغّٛثی ٘ذاسد  .ایٗ ضبخع ،ثٛ٘ ٝػی ثبصدٞی دس
استفبد ٜاص تٛا ٖ تشاوتٛسی دس ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی
یه ٔٙغم ٝسا ٘طبٖ ٔی دٞذ  ٚدس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼٝ
ثیبٖ وٙٙذ ٜآٖ است و ٝاص تٕبٔی تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٝدس
اٚج تشاوٓ ػّٕیبتی استفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ.
ثشآٚسد ضبخعٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝدس ثخص ضیب آثبد

اةتٛخ ٝث٘ ٝتید ٝحبغّ ٝظشفیت اخشایی تٛاٖ

ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص ثخص ضیب آثبد

تشاوتٛسی ٔٛخٛد ثخص یحیی آثبد ثٔ ٝیضاٖ 1462

ثش اسبس تمٛیٓ ػّٕیبت صساػی ٔىب٘یض( ٜخذ،)6 َٚ

است ثخبس ثٛدٔ .مذاس  13155است ثخبس وٕجٛد تٛاٖ

ثیطتشیٗ تشاوٓ ػّٕیبت ٔب ٜفشٚسدیٗ ثٛد و ٝدس آٖ

تشاوتٛسی ٚخٛد داسد (ٔؼبدَ  175دستٍب ٜتشاوتٛس 75

خبوٛسصی  ٚوبضت اٍ٘ٛس ثبیستی ا٘دبْ ٌیشد  .دس ایٗ

است ثخبس وٕجٛد داسد).

ثبص ٜصٔب٘ی ثیطتشیٗ ٘یبص ث ٝتٛاٖ تشاوتٛسی ٚخٛد

سطح هکاًیساسیَى بخص یحیی آباد

داضتٔ ٚ ٝحبسج ٝظشفیت اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ثخص

سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛایٗ ثخص ثب تٛخ ٝثٝ
٘تبیح ث ٝدست آٔذ ٜدس خػٛظ ظشفیت اخشایی تٛاٖ

ثش اسبس ٘یبص دس ایٗ ٔمغغ اص سبَ ا٘دبْ ٌشفت.
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جذٍل  6تقَین عولیات باغی ثخص ضیا آباد

سطح

دِّ ّای

دِّ ّای

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

هحصَل

زیر

اسفٌذ

فرٍردیي

ّای

ّای

ّای تیر

ّای

ّای

ّای

ّای

کطت(

اردیبِ

خرداد

هرداد

ضْریَر

هْر

آباى

ّکتار)

ضت

3800

اًگَر
آبی

↔↔↔ * *
↔

●

●

●

●

Ω ΩΩ

↔ خاکَرزی
*کاضت
●داضت
Ωبرداضت
ٞ 7980ىتبس صٔیٗ صساػی سا تحت پٛضص لشاس دٙٞذ .

ثش اسبس ٘تبیح حبغُ اص خذ ،)7( َٚظشفیت
اخشایی ٔٛسد ٘یبص ثخص ضیب آثبد دس ٔمغغ صٔب٘ی

ایٗ ٔمذاس حذاوثش ٘یبص ثخص ضیب آثبد ٔیثبضذ و ٝثش

ضبخع ،ثشاثش ٞ 7980ىتبس ثشآٚسد ضذ  .ث ٝػجبستی

اسبس ضشایظ صساػی ثخص دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع

ظشفیت تشاوتٛسٞبی ایٗ ثخص ثبیستی دس ضشایغی

ٔحبسج ٝشد ٜاست .

ثبضٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ ػّٕیبت ٔىب٘یض ٜسغٛحی ٔؼبدَ
جذٍل  7برآٍرد سطَح عولیات هکاًیسُ باغی بخص ضیا آباد

ًَع عولیات

ٍزى زهاًی

زهاى عولیات(ساعت بر ّکتار )

سطح زیر کطت (ّکتار)

هقذار سطح عولیاتی ٍاقع در هقطع زهاًی ضاخص
خاکَرزی اًگَر آبی

5

1

3800

کاضت اًگَر آبی

4

0/6

3800

3800

2280
داضت اًگَر آبی

2/5

جوع

0/5

3800

1900
7980

ظرفیت اجرایی هَجَد بخص ضیا آباد
ظشفیت اخشایی ثشای ثخص ضیب آثبد ثب دس

فشغت صٔب٘ی ٔٙبست دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع و15 ٝ
سٚص تؼییٗ ضذ ،سبػت وبس سٚصا٘ ٝثشای ػّٕیبت

٘ظش ٌشفتٗ ٔمذاس  Hیؼٙی فشغت صٔب٘ی ٔٙبست ثشای

ٔىب٘یض ٜخبوٛسصی  ٚوبضت و ٝثشاثش  8سبػت دس٘ظش

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی (سبػت) ػجبست است اص وُ

ٌشفت ٝضذ ٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثٚ ٚ ٝضؼیت
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تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝضشای ط آة ٛٞ ٚاییٔ ،تٛسظ

تشاوتٛسی ٔ ٚمذاس ػّٕیبت سغٛح صیش وطت ثٝ

ضشیت احتٕبَ سٚصٞبی وبسی ٔٙبست دس ایٗ

غٛست ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .

ضٟشستبٖ ثشاثش ٙٔ 0/65ظٛس ضذ  .صٔبٖ الصْ ثشای

است ثخبس دس ٞىتبس ; 3093 ÷ 3800 ; 0/81

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی دس یه ٞىتبس ٔحػ َٛثٝ
ٚسیّ ٝیه تشاوتٛس ( 75است ثخبس) اص ٔیبٍ٘یٗ ایٗ

سغح ٔىب٘یضاسیٖٛ
ایٗ ضبخع ػال ٜٚثش ایٙى ٝویفیت سا ثشسسی

ضبخع ثشای ػّٕیبت ٔ ٚحػٛالت ٔختّف دس ٔمغغ

ٔیوٙذ یىی اص ضبخع

صٔب٘ی ضبخع ٔحبسج ٝضذ  .دس ٘تید ٝفشغت صٔب٘ی

ٚضؼیت ٔٛخٛد تٛاٖ تشاوتٛسی دس وطبٚسصی

ٔٙبست ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی  ٚظشفیت اخشایی

ٔحسٛة ٔی ضٛد و ٝثشاثش  0/81است ثخبس ثش ٞىتبس

ٌشدی .
د
ٔٛخٛد ث ٝغٛست ریُ ٔحبسجٝ

ٔحبسجٌ ٝشدیذ و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ٔی تٛاٖ ٚضؼیت

سبػت H = 0/65 × 8 × 15 = 78

 ٜوتبس EC =( 78 × 55 )  4/12 = 1041
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدست آٔذ ٜظشفیت اخشایی
ٔٛخٛد ثخص ضیب آثبد ثشاثش ٞ 1041ىتبس ثشآٚسد
ٌشدیذ ،و ٝاص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص

(7980

ٞىتبس) وٕتش ثٛد ٕ٘ ٚی تٛا٘ذ ٘یبص ایٗ ثخص سا تبٔیٗ
ٕ٘بیذ.

ٞبی ثٙیبدی دس ثشآٚسد

یش

تٛصیغ تٛاٖ تشاوتٛسی دس سغح ٔٙغم ٝسا ثب سب
ضٟشٞب  ٚثخصٞب ٔمبیس ٝوشد.
ضریب بْرُ ٍری تراکتَر بخص ضیا آباد

ثب تٛخ ٝث ٝوٕتش ثٛدٖ ظشفیت اخشایی ٔٛخٛد اص
ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص دس ایٗ

ثخص ضشیت

ثٟشٜٚسی  100دسغذ ٔحبسجٌ ٝشدیذ وٚ ٝضؼیت
ٔغّٛثی ٘ذاسد  .ایٗ ضبخع ،ثٛ٘ ٝػی ثبصدٞی دس
استفبد ٜاص تٛاٖ تساوتٛسی دس ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی

ظرفیت اجرایی تَاى تراکتَری بخص ضیا آباد
ایٗ ضبخع ،ثب استفبد ٜاص ساثغ )3-3( ٝثٝ
غٛست ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .
(  ; )1041× 4/12 × 75× 0/75ظشفیت اخشایی
است ثخبس ÷ 78 ; 3093تٛاٖ تشاوتٛسی
اةتٛخ ٝث٘ ٝتید ٝحبغّ ٝظشفیت اخشایی تٛاٖ
تشاوتٛسی ٔٛخٛد ثخص ضیب آثبد ثٔ ٝیضاٖ  3093است
ثخبس ثٛد ٔ .مذاس  23696است ثخبس وٕجٛد تٛاٖ
تشاوتٛسی ٚخٛد داسد (ٔؼبدَ  315دستٍب ٜتشاوتٛس 75
است ثخبس وٕجٛد داسد).
سطح هکاًیساسیَى بخص ضیا آباد
سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛایٗ ثخص ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح
ث ٝدست آٔذ ٜدس خػٛظ ظشفیت اخشایی تٛاٖ

یه ٔٙغم ٝسا ٘طبٖ ٔی دٞذ  ٚدس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼٝ
ثیبٖ وٙٙذ ٜآٖ است و ٝاص تٕبٔی تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٝدس
اٚج تشاوٓ ػّٕیبتی استفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ.
برآٍرد ضاخص ّای هَرد هطالعِ در

بخص

اسفرٍریي
ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص ثخص اسفشٚسیٗ ثش
اسبس تمٛیٓ ػّٕیبت صساػی ٔىب٘یضٜ

(خذ،)8 َٚ

ثیطتشیٗ تشاوٓ ػّٕیبت ٔب ٜفشٚسدیٗ ثٛد و ٝدس آٖ
خبوٛسصی  ٚوبضت اٍ٘ٛس ثبیستی ا٘دبْ ٌیشد  .دس ایٗ
ثبص ٜصٔب٘ی ثیطتشیٗ ٘یبص ث ٝتٛاٖ تشاوتٛسی ٚخٛد
داضتٔ ٚ ٝحبسج ٝظشفیت اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ثخص
اسفشٚسیٗ ثش اسبس ٘یبص دس ایٗ ٔمغغ اص سبَ ا٘دبْ
ٌشفت.
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جذٍل 8تقَین عولیات باغی بخص اسفرٍریي

سطح

دِّ ّای

دِّ ّای

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

دِّ

هحصَل

زیر

اسفٌذ

فرٍردیي

ّای

ّای

ّای تیر

ّای

ّای

ّای

ّای

کطت(

اردیبِ

خرداد

هرداد

ضْریَر

هْر

آباى

ّکتار)

ضت

2940

اًگَر
آبی

↔↔↔ * *
↔

●

●

●

●

Ω ΩΩ

↔ خاکَرزی
*کاضت
●داضت
Ωبرداضت
ثش اسبس ٘تبیح حبغُ اص خذ ،)9( َٚظشفیت

ٞ 6174ىتبس صٔیٗ صساػی سا تحت پٛضص لشاس دٙٞذ .

اخشایی ٔٛسد ٘یبص ثخص اسفشٚسیٗ دس ٔمغغ صٔب٘ی

ایٗ ٔمذاس حذاوثش ٘یبص ثخص اسفشٚسیٗ ٔیثبضذ و ٝثش

ضبخع ،ثشاثش ٞ 6174ىتبس ثشآٚسد ضذ  .ث ٝػجبستی

اسبس ضشایظ صساػی دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع

ظشفیت تشاوتٛسٞبی ایٗ ثخص ثبیستی دس ضشایغی

ٔحبسج ٝضذ ٜاست.

ثبضٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ ػّٕیبت ٔىب٘یض ٜسغٛحی ٔؼبدَ
جذٍل  9برآٍرد سطَح عولیات هکاًیسُ باغی بخص اسفشٚسیٗ
ًَع عولیات

ٍزى زهاًی

زهاى عولیات(ساعت بر ّکتار )

سطح زیر کطت (ّکتار)

هقذار سطح عولیاتی ٍاقع در هقطع زهاًی ضاخص
خاکَرزی اًگَر آبی

5/5

1

2940

کاضت اًگَر آبی

4

0/6

2940

داضت اًگَر آبی

2/5

0/5

2940

جوع

2940
1764
1470
6174

ظرفیت اجرایی هَجَد بخص اسفرٍریي
ظشفیت اخشایی ثشای ثخص اسفشٚسیٗ ثب دس

ٔىب٘یض ٜخبوٛسصی  ٚوبضت و ٝثشاثش  8سبػت دس٘ظش
ٌشفت ٝضذ ٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثٚ ٚ ٝضؼیت

٘ظش ٌشفتٗ ٔمذاس  Hیؼٙی فشغت صٔب٘ی ٔٙبست ثشای

تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝضشای ط آة ٛٞ ٚاییٔ ،تٛسظ

ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی (سبػت) ػجبست است اص وُ

ضشیت احتٕبَ سٚصٞبی وبسی ٔٙبست دس ایٗ ثخص

فشغت صٔب٘ی ٔٙبست دس ٔمغغ صٔب٘ی ضبخع و15 ٝ

ثشاثش ٙٔ 0/65ظٛس ضذ  .صٔبٖ الصْ ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت

سٚص تؼییٗ ضذ ،سبػت وبس سٚصا٘ ٝثشای ػّٕیبت

صساػی دس یه ٞىتبس ٔحػ َٛثٚ ٝسیّ ٝیه تشاوتٛس
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( 75است ثخبس) اص ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ضبخع ثشای

ٚضؼیت ٔٛخٛد تٛاٖ تشاوتٛسی دس وطبٚسصی

ػّٕیبت ٔ ٚحػٛالت ٔختّف دس ٔمغغ صٔب٘ی

ٔحسٛة ٔی ضٛد و ٝثشاثش  0/84است ثخبس ثش ٞىتبس

ضبخع ٔحبسج ٝضذ  .دس ٘تید ٝفشغت صٔب٘ی ٔٙبست

ٔحبسجٌ ٝشدیذ و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ٔی تٛاٖ ٚضؼیت

ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت صساػی  ٚظشفیت اخشایی ٔٛخٛد

تٛصیغ تٛاٖ تشاوتٛسی دس سغح ٔٙغم ٝسا ثب سبیش

ٌشدی .
د
ث ٝغٛست ریُ ٔحبسجٝ

ضٟشٞب  ٚثخص ٜا ٔمبیس ٝوشد.

سبػت H = 0/65 × 8 × 15 = 78

ضریب بْرُ ٍری تراکتَر بخص اسفرٍریي

 ٜوتبس EC =( 78 × 44 )  4/35 = 788

ثب تٛخ ٝث ٝوٕتش ثٛدٖ ظشفیت اخشایی ٔٛخٛد اص

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدست آٔذ ٜظشفیت اخشایی

ثخص ضشیت

ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص دس ایٗ

ٔٛخٛد ثخص اسفشٚسیٗ ثشاثش ٞ 788ىتبس ثشآٚسد

ثٟشٜٚسی  100دسغذ ٔحبسجٌ ٝشدیذ وٚ ٝضؼیت

(6174

ٔغّٛثی ٘ذاسد  .ایٗ ضبخع ،ثٛ٘ ٝػی ثبصدٞی دس

ٌشدیذ ،و ٝاص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص

ٞىتبس) وٕتش ثٛد ٕ٘ ٚی تٛا٘ذ ٘یبص ایٗ ثخص سا تبٔیٗ

استفبد ٜاص تٛاٖ تشاوتٛسی دس ا٘دب ْ ػّٕیبت صساػی

ٕ٘بیذ.

یه ٔٙغم ٝسا ٘طبٖ ٔی دٞذ  ٚدس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼٝ

ظرفیت اجرایی تَاى تراکتَری بخص اسفرٍریي

ثیبٖ وٙٙذ ٜآٖ است و ٝاص تٕبٔی تشاوتٛسٞبی ٔٙغم ٝدس

ایٗ ضبخع ،ثب استفبد ٜاص ساثغٝ

( )3-3ث ٝغٛست

ریُ ٔحبسجٌ ٝشدیذ .

اٚج تشاوٓ ػّٕیبتی استفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ.
ًتیجِگیری

(  ; ) 788× 4/35 × 75× 0/75ظشفیت اخشایی
است ثخبس ÷ 78 ; 2475تٛاٖ تشاوتٛسی
اةتٛخ ٝث٘ ٝتید ٝحبغّ ٝظشفیت اخشایی تٛاٖ

٘تبیح ایٗ تحمیك ٘طبٖ داد تؼذاد وُ
تشاوتٛسٞبی ٔٛخٛد  401دستٍب ٜثٛد  .دس تٕبْ ثخص-
.

ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝوٕجٛد تٛاٖ تشاوتٛسی داضتیٓ

تشاوتٛسی ٔٛخٛد ثخص اسفشٚسیٗ ثٔ ٝیضاٖ 2475

ظشفیت اخشایی ضٟش تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی یحیی آثبد،

است ثخبس ثٛدٔ .مذاس  16895است ثخبس وٕجٛد تٛاٖ

ضیب آثبد  ٚاسفشٚسیٗ ث ٝتشتیت ثشاثش

،371 ،4668

تشاوتٛسی ٚخٛد داسد (ٔؼبدَ  225دستٍب ٜتشاوتٛس 75

ٞ 788 ٚ 1041ىتبس ٔحبسجٌ ٝشدیذ وٍٕٞ ٝی اص

است ثخبس وٕجٛد داسد).

ظشفیت ٔٛسد ٘یبص ٔٙبعك خٛد وٕتش ثٛد٘ذ ٕ٘ ٚی

سطح هکاًیساسیَى بخص اسفرٍریي

تٛا٘ٙذ ٘یبص ضٟش تبوستبٖ  ٚثخصٞبی ٔٛسد ٔظاِؼ ٝسا

ایٗ ثخص ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدست آٔذٜ

-

فشإ٘ ٓٞبیٙذ  .ثب تٛخ ٝث ٝوٕتش ثٛدٖ ظشفیت اخشایی

دس خػٛظ ظشفیت اخشایی تٛاٖ تشاوتٛسی ٔ ٚمذاس

ٔٛخٛد اص ظشفیت اخشایی ٔٛسد ٘یبص دس ضٟش تبوستبٖ

ػّٕیبت سغٛح صیش وطت ث ٝغٛست ریُ ٔحبسجٝ

 ٚثخص ٞبی ٔٛسسد ٔغبِؼ ٝضشیت ثٟشٜٚسی 100

ٌشدیذ .

دسغذ ٔحبسجٌ ٝشدیذ.

است ثخبس دس ٞىتبس ; 2475 ÷ 2940 ; 0/84

سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛضٟش تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی

سغح ٔىب٘یضاسیٖٛ

اثش

ایٗ ضبخع ػال ٜٚثش ایٙى ٝویفیت سا ثشسسی
ٔیوٙذ یىی اص ضبخع

ٞبی ثٙیبدی دس ثشآٚسد

یحیی آثبد ،ضیب آثبد  ٚاسفشٚسیٗ ث ٝتشتیت ثش

 0/84 ٚ 0/81 ،0/82 ،0/54است ثخبس دس ٞىتبس
ٔحبسجٌ ٝشدیذ  .دس وُ ،ضٟش  ٚثخص ٞبی ٔٛسد
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ٔغبِؼ ٝدس ایٗ تحمیك  2691دستٍب ٜتشاوتٛس  75است

ٔبضیٗٞبی وطبٚسصی  ٚاستفبد ٜاص سیستٓ -

ثخبس وٕجٛد داسد.

ٞبی ٘ٛیٗ آثیبسی پیطٟٙبد ٔیضٛد.

سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛوُ ضٟش تبوستبٖ  ٚثخص-
ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ 0/75 ٝاست ثخبس ثش ٞىتبس ثذست

هٌابع
 .1سٔضب٘ی ،ف ٕٞ ٚىبساٖ  .1393تؼییٗ ثشخی

آٔذ٘ .تبیح ایٖ تحمیك ٘طبٖ داد و ٝضبخع سغح

ضبخعٞبی ٔىب٘یضاسی ٖٛاستبٖ آرسثبیدبٖ

ٔىب٘یضاسی ٖٛدس ٞش  4ضٟشستبٖ اٚضبع ٔٙبسجی ٘ذاسد

ضشلی .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسضٙبسی اسضذ دا٘طٍبٜ

و ٝایٗ ث ٝدِیُ استفبد ٜاص ثبؽ داسی سٙتی  ٚغیشٔىب٘یضٜ

آصاد اسالٔی ٚاحذ تبوستبٖ

ٔیثبضذ.

 .2إِبسی ،.ْ ،ویب٘ی .شِٛ ٚ .یٕی)1380( .ٖ .

پیطٌْادّا

ٔجب٘ی ٔىب٘یضاسی ٖٛوطبٚسصی  .ا٘تطبسات

 - 1ثب تٛخ ٝث ٝپبییٗ ثٛدٖ ٚضؼیت
ٔىب٘یضاسی ٖٛدس ضٟش تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی

حضشت ٔؼػ .ٝٔٛچبح د 248 .ْٚغفح.ٝ
 .3لبسٓ صاد ،ٜح  ،.ػجبسی ،س ِٚ .یضاد. ْ ،ٜ

ٔٛسد ٔغبِؼ ، ٝثبیذ ٘سجت ث ٝافـضایص تٛاٖ

(.)1374

ٔب ضیٙی  ٚثٟجٛد خذٔبت پطتیجب٘ی  ٚحٕبیتی

وجٛدسآ ٚ ًٙٞساٞىبسٞبی ٔٙبست ة سای

اص لجیـُ تؼیـیٗ ٔىـبٖ ٔٙبسـت تؼٕیشٌبٞ ٜب،

ثٟجٛد

تٟیٝی ِٛاصْ یذوی ٔشغـٛة  ٚاػٕـبَ

ٚضؼیت ٔىب٘یضاسی ٖٛدس

 .4فبسسی ،ػّی اوجش ، 1379 ،تحّیّی ٌزاسا ثش

خـذٔبت پـس اص فـشٚش ،ثٟجـٛد ضجىٞ ٝبی

ٔٛفمیتٞبی استبٖ ٕٞذاٖ دس سضذ

آثیبسیٚ ،ضؼیت تسغیح لغؼبت ٘ ٚظبْ ٞبی

ٔىب٘یضاسی ٖٛوطبٚسصی؛ ثشصٌش، 776تٟشاٖ

اسائ ٝخـذٔبت ٔبضـیٙی ثـ ٝوطبٚسصاٖ الذاْ

5. Almassi, M., Sh. Kiani, and N. Lovimi.

ٌـشدد.
٘- 2تبیح ایٗ پژٞٚص سا ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی دس
حٛصٔ ٜىب٘یضاسی ٖٛثشای تٛسؼٔ ٝىب٘یضاسیٖٛ
 ٚایدبد وطبٚسصی ػّٕی  ٚفٙی پیطٟٙبد ٔی-
ضٛد.
- 3ضبخعٞبی ٔىب٘یضاسیٛٔ ٖٛسد ثشسسی دس
ایٗ پبیبٖ ٘بٔ ٝدس سبیش ٔٙبعك ٔختّف وطٛس
پیطٟٙبد ٔیضٛد.
- 4ثب تٛخ ٝث ٝپبییٗ ثٛدٖ

سغح ٔىب٘یضاسیٖٛ

ضٟشستبٖ تبوستبٖ  ٚثخص ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ
و٘ ٝتید ٝثبغذاسی سٙتی ٔی ثبضذ داسثستی
وشدٖ ثبغستبٖ ٞبی اٍ٘ٛس ثشای تشدد ثٟتش

2006. Principles of agricultural
mechanization. Tehran: Jungle
Publication.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate some indces of mechanization in orchards
vineyards in the Takestan parish that city including Vineyard Takestan city and some parts of
the function. In this context, indicators such as tractors, administrative capacity, efficiency
coefficient tractors and level of mechanization in vineyards and orchards of grapes in 1394 in
the Takestan city of some parts of the study was calculated. According to the results, the total
number of tractors available 401 units. in each 4 parts of the study were lack of power tractor.
Administrative capacity of the Takestan city and parts yahya Abad, Zia Abad and Esfarvaien
4668, 371, 1041 and 788 hectares respectively, all of which were less than the required
capacity of their regions and can not be required to provide municipalities studied. Because
of the administrative capacity of the administrative capacity required in Takestan city and
parts studie the provinces of utilization factor of 100% was calculated. mechanization level
Takestan city and parts of Yahya Abad, Zia Abad and Esfarvarien respectively 0/54, 0/82,
0/81 and 0/84 horsepower per hectare was calculated. The low level of mechanization in the
orchards of grapes this was because most of the city's vineyards and fields of study
traditionally operated.
key words: grap orchards, Administrative capacity, The coefficient of efficiency, The level
of agricultural mechanization

