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بررسي برخي شاخصهاي مکانیزاسیون شهرستان خدابنده
3

محمد خوئيني *1داود محمدزماني ، 2روح اهلل یوسفي
تاریخ دریافت1331/11/13 :
تاریخ پذیرش1331/3/2 :

چکیده
در این مطالعه براي بررسي شاخصهاي کمي و کيفي مكانيزاسيون شهرستان خدابنده ،ابتدا اطالعات مربوط به سطح
زیرکشت ،محصوالت و تعداد ماشينهاي کشاورزي در شهرستان خدابنده با استفاده از منابع موجود در سازمانهاي
مربوطه جمعآوري شد .سپس با تكميل پرسشنامههایي و مصاحبه با کارشناسان و کاربران بخش کشاورزي ،وضعيت
موجود مكانيزاسيون با استفاده از شاخصهاي سطح مكانيزاسيون ،ظرفيت اجرایي و ضریب بهرهوري مورد بررسي
قرار گرفت .بر اساس نتایج این مطالعه ،ظرفيت اجرایي موجود شهرستان خدابنده برابر  213322هكتار برآورد
گردید ،که از ظرفيت اجرایي مورد نياز آن بيشتر بود و از لحاظ توان تراکتوري مشكلي نداشت .ظرفيت اجرایي توان
تراکتوري موجود منطقه به ميزان  331211اسب بخار ميباشد و به مقدار  12211اسب بخار توان تراکتوري مازاد
وجود دارد( معادل 613دستگاه تراکتور  21اسب بخار مازاد دارد) .سطح مكانيزاسيون منطقه مقدار 1/21اسببخاردر
هكتار محاسبه شد و شاخص ضریب بهرهوري در مقطع زماني اوج عمليات زراعي شهرستان برابر  21درصد
محاسبه گردید.
واژههاي کلیدي :توان تراکتوري ،شهرستان خدابنده  ،ظرفيت اجرایي ،سطح مكانيزاسيون
مقدمه
امروزه با در نظر گرفتن رشد روزافزون

شناسایي و پيشنهاد ماشينهاي کشاورزي و تجهيزات

جمعيت جهان ،نياز به توليد غذاي بيشتر ،افزایش

الگویي در بهبود کيفيت و ارتقاء توليد ،همچنين

سطح رفاه ،افزایش نياز به نيروي کاري در بخش

ایجاد مزارع آرماني که تمام شرایط و اصول

هاي غير کشاورزي و نيز در نظر گرفتن سه ميليارد

کشاورزي علمي را در یک مجموعه مشخص به کار

انسان دچار سوء تغذیه در قسمت هاي مختلف جهان

ميگيرد؛ و ماشين هاي کشاورزي و نهاده ها را با

نياز فزایندهاي به افزایش توليدات کشاورزي وجود

روش علمي مناسب مورد استفاده قرار ميدهد

دارد (. )Pimental et al,7891
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ميتواند در توسعه و ترویج مكانيزاسيون نقش مهمي

تراکتور  21اسب بخار 11212 ،دستگاه بود .در

داشته باشد چرا که این طرح ها فاصله بين وضع

شهرستانهاي زنجان و ماهنشان ،توان تراکتوري

موجود و وضعيت مطلوب را به خوبي آشكار

کمبود داشت .در سطح استان تعداد  1121دستگاه

ميسازد .پس از بررسي مزیتها و محدودیتهاي

تراکتور با توان متوسط  21اسب بخار ،مازاد وجود

هرمنطقه ،الگوي توسعه ي آن منطقه باید مد نظر

داشت .سطع مكانيزاسيون استان  1/16اسب بخار بر

قرار گيرد ،که با توجه به تفاوتهاي فرهنگي،

هكتار محاسبه گردید .یان

مينلي( )1333طي

جغرافيایي ،اقتصادي و اجتماعي هرگز یک فرمول و

تحقيقي وضعيت توسعه مكانيزاسيون کشاورزي در

الگوي واحد را نميتوان براي توسعه کشاورزي در

کشور چين را مورد تجزیه و تحليل و ارزیابي قرار

تمام مناطق جهان پيشنهاد داد .هر منطقه ،و حتي هر

داد .و براساس نتایج بدست آمده از این تحقيق

ناحيه ویژگيهاي خاص خود را دارد و راهكارهاي

تفاوت قابل مالحظهاي در نقاط مختلف چين وجود

خود را ميطلبد .در این راستا تصميم گرفته شد تا

دارد .لذا بر اساس مقایسۀ منطقهاي انجام شده،

طي این مطالعه به بررسي برخي شاخصهاي

پيشنهاد شده است که کشور چين به مناطق همگون

مكانيزاسيون شهرستان خدابنده اقدام شود.

از نظر سطوح توسعه مكانيزاسيون کشاورزي تقسيم

نصيريراد و همكاران( )1331در تحقيقي در استان

شود ،و سياستها و طرحهاي مختلف براي مناطق

مرکزي به تعيين برخي شاخصهاي مكانيزاسيون این

مختلف پيشنهاد شود.

استان پرداختهاند .بر اساس آن ظرفيت اجرایي توان

مواد و روشها

تراکتوري  133313اسب بخار و سطح مكانيزاسيون

وضعیت جغرافیایي شهرستان خدابنده

 1/21اسب بخار بر هكتار برآورد شد و تعداد 111

شهرستان خدابنده به مرکزیت شهر قيدار نبي (ع)

دستگاه تراکتور مازاد اعالم شده است .حاجشفيعيها

یكي از هفت شهرستان استان زنجان ميباشد

و همكاران ( )1333در تحقيقي در استان قزوین به

این شهرستان در  26کيلومتري جنوب شرقي مرکز

بررسي برخي از شاخصهاي مكانيزاسيون این استان

استان واقع شده و از شمال به شهرستان ابهر ،از شرق

پرداختهاند .در این راستا ظرفيت اجرایي موجود این

به بخش آوج از استان قزوین ،از جنوب به استان

استان  62122هكتار و ظرفيت اجرایي مورد نياز

همدان واز جنوب غربي به بيجار واز غرب به

 62266هكتار برآورد گردید .همچنين ،شاخص

شهرستان ایجرود محدود ميباشد .جمعيت شهرستان

ظرفيت اجرایي توان تراکتوري براي این استان برابر

خدابنده طبق آخرین سرشماري بالغ بر  121هزار نفر

 12232اسب بخار برآورد گردید .ضریب بهره وري

است .تعداد بهرهبرداران بخش کشاورزي این

نيز  111درصد مي باشد .نقدي و همكاران ()1333

شهرستان  21212نفر مي باشد .شكل( )1موقعيت

در تحقيقي برخي شاخصهاي مكانيزاسيون براي

جغرافيایي شهرستان خدابنده را نشان ميدهد.

استان زنجان را بررسي نمودند .با توجه به نتایج
حاصل تعداد کل تراکتورهاي موجود بر اساس
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شکل ( )1موقعیت جغرافیایي شهرستان خدابنده

شهرستان خدابنده داراي اقليم نيمه مرطوب
فرا سرد بوده و ميانگين بارندگي ساالنه این شهرستان

شاخصهاي فني مورد استفاده و روش مطالعه

111ميليمتر و ميانگين دماي ساالنه  11/3درجه

با توجه به این که شاخصهاي اصلي در

سانتيگراد ميباشد .شهرستان خدابنده بيش از 31

مكانيزاسيون کشاورزي ،ظرفيت مكانيزاسيون ،سطح

درصد اراضي زیر کشت محصوالت زراعي استان را

مكانيزاسيون و ضریب بهرهوري است لذا سعي شده

در خود جاي داده و از نظر سطح زیر کشت و ميزان

در این تحقيق این شاخصها مورد بررسي و مطالعه

توليد رتبه اول را در سطح استان دارا است ،اراضي

قرار گيرند.

قابل کشت شهرستان بالغ بر  316هزار هكتار بوده که

ظرفیت اجرایي:

بيش از  221هزار هكتار آن اراضي دیم و 31111

ظرفيت اجرایي ،شاخصي براي تعيين سطحي است

هكتار اراضي آبي است .از محصوالت و توليدات

که در طول فرصت زماني ميتوان تحت پوشش

شاخص شهرستان خدابنده ميتوان به توليد

خدمات ماشيني قرار داد که بر حسب هكتار محاسبه

محصوالت گندم  121هزار تن ،سيب زميني 111

ميشود .محاسبه این شاخص مطابق رابطه ( )1انجام

هزار تن ،جو  11هزار تن ،انگور  1هزار و  311تن،

مي شود.

سيب یک هزار و  136تن در سال اشاره کرد.
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()3

()1
EC = (H × n) ÷ h

ECp=EC×(h × HP × F) ÷ H

در این رابطه :EC :ظرفيت اجرایي (هكتار):H.

در این رابطه :ECp:ظرفيت اجرایي موجود توان

فرصت زماني موجود بر اساس تقویم زراعي براي

تراکتوري منطقه (اسب بخار) :EC.ظرفيت اجرایي

تعداد

موجود منطقه (هكتار) :HP.توان متوسط تراکتورهاي

تراکتورهاي موجود :h.زمان الزم براي انجام عمليات

منطقه (اسب بخار) :F.ضریب تبدیل توان اسمي به

در یک هكتار زمين به وسيله یک دستگاه

توان عملي مورد استفاده تراکتور :h.زمان الزم براي

تراکتور(ساعت).

انجام عمليات در یک هكتار زمين به وسيله یک

ظرفیت اجرایي مورد نیاز در دهه زماني شاخص

تراکتور(ساعت در هكتار) :H.کل فرصت زماني

مقدار سطح عملياتي واقع در مقطع زماني شاخص

مناسب براي انجام عمليات مورد نظر در طول فصل

براي محصوالت مختلف از رابطه ( )2محاسبه گردید.

زراعي (ساعت).

انجام

عمليات

مورد

نظر(ساعت):n.

(سطح زیر کشت محصول مورد نظر)×(وزن زماني)=
مقدار سطح عملياتي در مقطع زماني شاخص (هكتار)

سطح مکانیزاسیون

با محاسبه پارامترهاي جدول تقویم زراعي ،ظرفيت

این فاکتور ،کيفيت را در مكانيزاسيون بررسي مي

اجرایي مورد نياز منطقه (که از جمع مقادیر ستون

کند ،و در واقع نسبت مجموع کل توان کششي

آخر محاسبه ميشود) ،به دست ميآید .پس از به

موجود در منطقه به مجموع کل سطح زمين هاي

دست آوردن ظرفيت اجرایي مورد نياز در مقطع
زماني شاخص ،با استفاده از رابطه ( )2ظرفيت
اجرایي موجود منطقه (برحسب هكتار) در مقطع
زماني شاخص محاسبه شد .با مقایسه ظرفيت اجرایي
مورد نياز شهرستان با مقدار موجود آن در مقطع
زماني شاخص ،مقدار کمبود ظرفيت اجرایي مشخص

قابل کشت و کار مكانيزه منطقه است .الزم به
توضيح است که این فاکتور بر حسب اسب بخار
بر هكتار به صورت ذیل محاسبه گردید(الماسي،
.)1322
()1

گردید.
ظرفیت اجرایي توان تراکتوري
پس از محاسبه ظرفيت اجرایي استان در دهه
شاخص (برحسب هكتار) ،ظرفيت اجرایي توان
تراکتوري با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.

= سطح مكانيزاسيون (هكتار/اسب بخار)
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جدول ( )1بر آورد سطوح عملیات مکانیزه زراعي شهرستان خدابنده در مقطع زماني شاخص
نوع عملیات

خاکوزي گندم و

زمان عملیات (ساعت

وزن

سطح زیر کشت

مقدار سطح عملیاتي واقع در

در هکتار)

زماني

(هکتار در سال)

مقطع زماني شاخص

6

1/62

2211

1226

جو آبي
کاشت گندم و جو

3

1/1

3311

2211

آبي
خاکوزي گندم و

3/1

1/1

112111

22111

جو دیم
کاشت گندم و جو

1/1

1/1

112111

22111

دیم
خاکوزي نخود و

3/1

1/1

1211

3111

عدس دیم
خاکورزي یونجه

2

1/1

3211

2111

آبي
برداشت سیبزمیني

1

1/62

1111

2621

برداشت ذرت

2

1/1

1111

111

علوفهاي
123216

جمع

ضریب بهره وري
این شاخص به نوعي بازدهي را در استفاده از توان
تراکتوري در انجام عمليات زراعي یک منطقه را

عمليات تهيه و کاشت محصول عمده منطقه قرار مي

نشان ميدهد و عبارت است از نسبت توان اجرایي

گيرد ،صورت پذیرد(الماسي.)1322 ،

مورد نياز منطقه (اسب بخار) به توان اجرایي موجود

()1

منطقه ( اسب بخار) ميباشد .تمام محاسبات مربوط

ظرفيت اجرایي مورد نياز (هكتار) = ضریب

به توان اجرایي موجود و مورد نياز منطقه باید در

بهره وري

محدوده تقویم زراعي که بيشترین تراکم عمليات
ماشيني وجود دارد و غالباً در محدوده تقویم زراعي

 ×111ظرفيت اجرایي موجود (هكتار) /
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نتایج و بحث

ميانگين این شاخص براي عمليات و محصوالت

ظرفیت اجرایي مورد نیاز شهرستان خدابنده

مختلف در مقطع زماني شاخص  2/22ساعت در

بر اساس تقویم عمليات زراعي مكانيزه شهرستان
خدابنده ،بيشترین تراکم عمليات زراعي از روز  11تا

هكتار محاسبه شد .و تعداد تراکتور موجود برحسب

 31مهر ماه بود که در آن عملياتهاي خاکورزي و

 21اسب بخار  1222دستگاه برآورد شد .در نتيجه

کاشت محصوالت گندم و جو آبي و دیم ،خاکورزي

فرصت زماني مناسب براي انجام عمليات زراعي و

یونجه آبي ،خاکورزي نخود و عدس دیم و برداشت

ظرفيت اجرایي موجود و با در نظر گرفتن فرمول ()1

سيبزميني بایستي انجام شود .لذا در این بازه زماني

به صورت زیر محاسبه شد.

بيشترین نياز به توان تراکتوري وجود دارد .محاسبه

ساعت H =1/2 × 6 ×21= 36

ظرفيت اجرایي توان تراکتوري شهرستان در این

هكتار EC=)36 × 1222(÷2/22=213322

مقطع از سال انجام گرفت .بر اساس نتایج حاصل از

با توجه به نتایج بهدست آمده ظرفيت اجرایي

جدول( ،)1مقدار سطح عمليات مكانيزه خاکورزي،

مورد نياز شهرستان خدابنده برابر  221221هكتار

کاشت و برداشت ؛ به عبارتي ظرفيت اجرایي مورد

برآورد گردید ،که از ظرفيت اجرایي مورد نياز آن

نياز شهرستان خدابنده برابر  123216هكتار برآورد

بيشتر است و از لحاظ توان تراکتوري مشكلي ندارد.

شده است .این شاخص حداکثر نياز شهرستان

ظرفیت اجرایي توان تراکتوري شهرستان خدابنده
اگر توان اسمي متوسط تراکتورهاي منطقه را

خدابنده ميباشد که براساس شرایط زراعي شهرستان
در مقطع زماني شاخص محاسبه گردید.

 21اسب بخار و ضریب تبدیل توان اسمي به توان

ظرفیت اجرایي موجود شهرستان خدابنده

عملي تراکتور را  21درصد در نظر بگيریم ،ظرفيت

مقدار این شاخص براي شهرستان خدابنده با در نظر

اجرایي توان تراکتوري منطقه با استفاده از رابطه () 2

گرفتن مقدار  Hیعني فرصت زماني مناسب براي

به صورت ذیل محاسبه گردید.

انجام عمليات زراعي( ساعت ) عبارت است از کل

اسب بخار÷ 36= 331211

فرصت زماني مناسب در مقطع زماني شاخص 21

( =)213322×2/22×21×1/21ظرفيت اجرایي توان

روز تعيين شد .و ساعت کار روزانه براي عمليات

تراکتوري موجود

مكانيزه خاکورزي ،کاشت و برداشت برابر  6ساعت

اسب بخار÷ 36= 222311

در نظر گرفته شد .همچنين متوسط ضریب احتمال

( =)123216×2/22×21×1/21ظرفيت اجرایي توان

روزهاي کاري مناسب در این شهرستان  21درصد

تراکتوري مورد نياز

منظور شد.

با توجه به نتيجه حاصله ظرفيت اجرایي توان

زمان الزم براي انجام عمليات زراعي در یک هكتار

تراکتوري موجود در شهرستان خدابنده به ميزان

محصول به وسيله یک تراکتور (  21اسب بخار) از

 12211اسب بخار توان تراکتوري مازاد وجود دارد (
معادل  613دستگاه تراکتور  21اسب بخار مازاد
دارد).
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سطح مکانیزاسیون ( ضریب مکانیزاسیون)

نتیجهگیري
 -1سطح مكانيزاسيون منطقه حدود  1/21اسب

شهرستان خدابنده
کل سطح زیر کشت و آیش محصوالت زراعي در

بخار در هكتار بوده وضریب بهرهوري از

منطقه 331111هكتار ميباشد که بدون در نظر گرفتن

تراکتورها در این سطح مكانيزاسيون21

زمينهاي آیش 131223 ،هكتار زمين ،ساالنه زیر

درصد ميباشد.

کشت محصول ميرود.

 -2ظرفيت اجرایي توان تراکتوري موجود

سطح مكانيزاسيون شهرستان خدابنده با توجه به

شهرستان خدابنده به ميزان  331211اسب

نتایج بهدست آمده در خصوص ظرفيت اجرایي توان

بخار محاسبه شد که به مقدار  12211اسب

تراکتوري و مقدار عمليات سطوح زیر کشت  ،بر

بخار ،مازاد توان تراکتوري دارد( 613

حسب اسب بخار بر هكتار به صورت ذیل محاسبه

دستگاه تراکتور با توان  21اسب بخار مازاد

گردید.

دارد).

اسب بخار در هكتار = 331211 ÷ 131223=1/21
سطح مكانيزاسيون
ضریب بهرهوري تراکتور شهرستان خدابنده
بر اساس نتایج بهدست آمده در مورد ظرفيت اجرایي
موجود و ظرفيت اجرایي مورد نياز این شهرستان،
فاکتور ضریب بهرهوري ،به شرح ذیل محاسبه گردید:
درصد  =)123216 ÷213322( ×111 = 21ضریب
بهرهوري
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Abstract
Some of the mechanization indexes of Township Khodabandeh have been investigated
in this study. The information related to the area under study, crops and agricultural
machineries in the area were collected through existing resources in organizations to
investigate the performing capacity mechanization level productivity level indexes. Based on
the results of this studyThe existing performing capacityof KhodabandehTownship was
estimated 203327 hectare which was more than its performing capacity and does not have
problem in relation to tractor power. Performing capacity of existing tractor power of the
region is 331201 hp and there is 05284 hp extra tractor power (it equals with the number of
306 tractors with power of 75 hp). The mechanization level of the region was 1/40 hp which
is higher than the country's level. The productivity level was estimated to be 58 in the
agricultural operations of the township that is nearly appropriate.
Keywords: tractor power, Khodabandehtownship, performing capacity, mechanization level.
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