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 مكانيزاسيون حلقه مفقوده كشاورزي ايرانن
 

 محمدباقر لك
 

  مقدمه
مكانيزاسيون تنها راهكار در پيش روي كشاورزي قرن كنوني براي نيل به تأمين امنيت غذايي جمعيت 

نشده طور صحيح تبيين روبه انفجار جهان است. اين مفهوم تا كنون در ايران مهجور واقع شده و به
 است چه در اجرا و چه در نظارت!

شكل گرفت.  19مفهوم مكانيزاسيون كشاورزي با ورود اولين تراكتورها به مزارع امريكا در اواخر قرن 
بسيار بزرگ و سنگين،  يبخشي نداشتند و عليرغم جثهالبته اولين تراكتورها عملكرد چندان رضايت

مركز آزمون تراكتور نبراسكا در اياالت متحده شكل  توان كمي داشتند. لذا در حدود صد سال پيش،
 گرفت و استانداردها و شيوه آزمون و ارزيابي تراكتورهاي مورد تأييد آن مركز تدوين شدند.

اي كه در اوايل قرن بيستم در موتور تراكتورهاي كشاورزي ايجاد شد، مكانيزاسيون با تحوالت عمده
هاي كشاورزي كتور يافت و به سمت مديريت منابع تواني، ماشينمفهومي پيچيده تر از به كارگيري ترا

 خود توان و وابسته به تراكتور پيش رفت.
با توجه به افزايش روزافزون جمعيت، رويكردي در مكانيزاسيون كشاورزي شكل گرفت كه هدف از 

حصول در هاي مآن افزايش سطح زير كشت و تعداد گياه در واحد سطح، بهبود نظم قرارگيري بوته
ورزي، كاشت، داشت، برداشت و ارتقاي عمليات پس از برداشت هاي كشت، تسهيل در امر خاكرديف

 شد. محصوالت كشاورزي بود كه در نهايت باعث كسب سود بيشتر نيز مي

اين رويكرد در توليد كه تنها منافع زودگذر اجتماع انساني را مدنظر داشت، نتوانست در بلند مدت 
توليد مقدار محصول مورد انتظار باشد؛ در عين حال كه كيفيت محصول توليدي نيز هيچگاه پاسخگوي 

علت ها بهاندركاران بخش توليد كشاورزي قرار نگرفته بود. شيوع انواع بيماريمورد توجه دست
هاي زراعي ناشي مقاومت طبيعي و آلودگي ناشي از سوءمصرف سموم و كودهاي شيميايي، تراكم خاك

عدم تيمار مناسب خاك ناشي از سوء مصرف كودهاي شيميايي و استفاده از تراكتورها و ادوات از 
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هاي جسمي و روحي به رانندگان تراكتورها و موقع عمليات زراعي، ايجاد آسيبسنگين و يا انجام بي
قيب به ها، تخريب محيط زيست و بسياري از قبيل؛ جوامع پيشرفته را در اواخر قرن بيستم تركمباين

 تحقيق پيرامون رفع مشكالت غيرقابل جبران ناشي از مكانيزاسيون ناصحيح كرد.
هاي پاياني قرن بيستم مفاهيمي همچون كشاورزي پايدار و كشاورزي دقيق شكل گرفتند. در در دهه

وري با حداقل تخريب محيط زيست بود. به عبارت بهتر براي رويكرد اخير هدف حداكثرسازي بهره
پايدار محصول كشاورزي سعي شد بيشتر از منابع داخل مزرعه استفاده شود و مديريت موضعي توليد 

نهاده انجام گيرد؛ بنحوي كه هر مزرعه بصورت قطعاتي فرض شد كه هر قطعه نيازهاي يكساني به 
شود و آسيب زيستي آن كمتر جاي مزرعه پخش نميها دارد. بنابراين مقدار يكسان سم در همهنهاده

 شود.جويي ميها صرفهده و در مصرف نهادهش
در رويكرد اخير يا به بياني ديگر كشاورزي هزاره سوم، هدف تنها توليد محصول كشاورزي و 
حداكثرسازي سود كوتاه مدت به هر قيمتي نبود؛ بلكه جميع عوامل دخيل در توليد اعم از انسان، محيط، 

 اقتصاد، و فنّاوري مدنظر قرار گرفتند.
توان مكانيزاسيون را فقط به ماشيني كردن محدود كرد؛ بلكه عالوه بر مسائل فنّي در قرن حاضر نميلذا 

گير مكانيزاسيون و اقتصادي، انسان و محيط زيست نيز از عوامل مؤثر بر تصميم يك متخصص و تصميم
 هستند.

  
 مكانيزاسيون در ايران

ميانه و احتماالً ايران رونق داشته است و در تمدن كشت غالت از ده الي پانزده هزار سال پيش در خاور
اند. در دستورات دين اسالم نيز به امر كشاورزي ايران باستان دهقانان داراي مرتبه اجتماعي خاصي بوده

بسيار توصيه شده است؛ بنابراين، با ورود اسالم به ايران همچنان كشاورزان داراي احترام خاصي 
 اند. بوده

ك مركز يهايي شده است. حتي در آن زمان زي ايران در زمان حكومت صفويه گزارشاز رونق كشاور
تحقيقات كشاورزي در مراغه تأسيس شده است. اين روند در دوران بعدي كمابيش ادامه داشت تا 

توان آغاز مكانيزاسيون كشاورزي در ايران اولين تراكتور وارد ايران شد و اين را مي 1308اينكه در سال 
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كه خط مونتاژ  40شود به دهه ست. البته اوج تحوالت در مكانيزاسيون كشاورزي در ايران مربوط ميدان
دير هايي مانند جانتراكتورهاي روماني داير شد. اين تحوالت ادامه پيدا كرد تا اينكه محصوالت شركت

هاي كشاورزي ماشين فرگوسن نيز در ايران مونتاژ و در مواردي بومي شد. از طرفي ديگر، توليدو مسي
اعم از انواع گاوآهن، بذركار، كودپاش، سمپاش، خرمنكوب و ... رونقي دوچندان يافت. لذا طي بيش 

 از نيم قرن اخير پيشرفت مكانيزاسيون در ايران با سرعتي فزاينده ادامه يافته است.
ا واقعاً اين روند افزايش ها، مكانيزاسيون ايران روبه رونق است. اما آيآري بر اساس آمارها و شاخص

 وري را در كشاورزي اين مملكت در پي داشت؟!بهره
اين را بايد از بررسي نرخ مهاجرت كشاورزان و روستائيان به شهرها و اشغال امور غير كشاورزي و 
خدماتي توسط ايشان، ارزش و تراز صادرات و واردات بخش كشاورزي و آمارهاي فائو استخراج كرد 

 حوصله اين مقاله است. كه خارج از
هميشه از سوي مراجع دولتي شاخص اسب بخار بر هكتار و يا درجه مكانيزاسيون معيار بررسي 
وضعيت مكانيزاسيون و تحليل آن است. حال آنكه زمان اعمال اين توان (يعني انرژي صرف شده براي 

 شوند.هاي اقتصادي و ارگونوميكي عنوان نميهر عمليات) و يا شاخص
هايي مانند ضريب يا سطح مكانيزاسيون (اسب بخار بر هكتار) و درجه مكانيزاسيون (%) بته شاخصال

توان بصورت يك عدد استاندارد براي كل يك كشور، استان، شهرستان و يا حتي يك روستا را نمي
 عنوان كرد و هدف نبايد نيل به آن عدد در كل منطقه مورد نظر باشد.

سب بخار ضرب در زمان اعمال توان تراكتور و احتماالً كمباين) براي هر انرژي موتوري مطلوب (ا
محصول، فعاليت، شرايط خاكي و اقليمي، و شرايط فرهنگي و اقتصادي متفاوت است و براي هر حوزه 

را كه توان  يبخار بر هكتار، زمانمديريتي بايد دقيقاً محاسبه گردد. حال آنكه در گزارش شاخص اسب
شود كه به ازاي هر واحد شود. بنابراين مشخص نميشود اصالً گزارش نميمين اعمال ميموتوري به ز

 توليد محصول كشاورزي چقدر انرژي صرف شده است.
يك تصميم كامالً غير علمي است. بطوريكه در  %100از طرف ديگر رسيدن به درجه مكانيزاسيون  

) ممكن است استفاده از نيروي كارگري بسيار برخي از سطوح مديريتي (اعم از مزرعه، روستا، و ...
 كردن كامل عمليات نباشد.تر و كارآمدتر باشد و نياز به ماشينيصرفبه
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شود در حاليكه در بعضي از منابع رسمي عمر مفيد كمباين و يا تراكتورها يك عدد مشخصي عنوان مي
ؤثر است و اين سن نيز بايد براي كيفيت ساخت و نحوه نگهداري و بكارگيري آن ماشين بر عمر مفيد م

هر ماشين بطور مجزا تعيين شود تا بتوان آن را فرسوده اعالم كرد، از چرخه كار خارج و يا جايگزين 
 كرد.

هاي كشاورزي و ماشينها داراي مدارك غير مهندسياندركاران مكانيزاسيون بعضي از استاندست
اي را كه اصالً كيفيت آن مشخص نيست بقه چند سالهمكانيزاسيون هستند و در پاسخ به اين نقد، سا

ها در فصل برداشت هاي ملي بررسي عملكرد كمباينشود كه طرحكنند. همين تلقّي باعث ميمطرح مي
 هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ندارند.هايي واگذار شود كه بعضاً حتي مهندس ماشينبه شركت

-ها و استانداردهايي به مراكز خصوصي كارسپاري ميحيتهاي تأييديه فنّي با چه صالصدور گواهي

ها بررسي كتشود. اصالً تا كنون امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و زمين انجام آزمون و ارزيابي اين شر
هايي كه توليدكنندگان حق هستند زيرا هزينهاي ذيشده است. البته يقيناً بسياري از اين مراكز تا اندازه

پردازند ناچيز است. از طرف ديگر بر روي اورزي براي آزمون و ارزيابي دستگاه خود ميهاي كشماشين
هاي كشاورزي چقدر كنترل و صالحيت واردكنندگان ماشين ينوع، كميت، و كيفيت ادوات واردات

 گيرد.صورت مي
شاورزي هاي كشود كه تاجراني بعلت منافع شخصي مبادرت به وارد كردن ماشينبسيار مشاهده مي

نمايند. آيا اصالً دانش فنّي اين واردكنندگان و تعهدات ايشان در قبال ارائه خدمات پس از فروش مي
 شود؟!به خريداران بررسي مي

 
 سخن پاياني

هاي روز در كشاورزي نيست؛ بلكه در پايان بايد گفت كه مكانيزاسيون كشاورزي تنها استفاده از ماشين
 بترين ماشين است با رعايت جميع جوانب!. استفاده از بهترين و مناس

عني براي توصيه هر ماشين كشاورزي بايد بررسي شود كه يك واحد توليد كشاورزي نياز به چه ي
هاي موجود چيست، سابقه كشاورز براي استفاده از فنّاوري چگونه ماشيني با چه ظرفيتي دارد، گزينه

دستگاه را دارد، آيا علم استفاده از آن را دارد، عمر است، آيا كشاورز قدرت اقتصادي خريد و سرويس 
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شود جايي كارگيري آن دستگاه بيكار ميمفيد دستگاه جديد چقدر است، آيا نيروي كاري كه در ازاي به
دارد كه در آن مشغول به كار شود، آيا مراكز ارائه خدمات در نزديكي وي وجود دارند، آيا تهيه لوازم 

باشد، آيا بكار گرفتن اين دستگاه نسبت به روش متداول اي دستگاه مهيا مييدكي و سوخت الزم بر
 توجيه اقتصادي دارد و بسياري از اين قبيل!

هاي يك مهندس مكانيزاسيون كشاورزي است كه تا كنون ها همه در حوزه تخصص و صالحيتاين
زمان نظام مهندسي كشاورزي رود كه سامتأسفانه اندك توجه درخوري هم به آن نشده است و انتظار مي

 ربط تدابيري درست براي آن بيانديشد.و منابع طبيعي و مسئولين ذي
  


