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پهنهبندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز در کشاورزی استان خوزستان
با استفاده از تحلیل خوشهای FCM
آتنا کشوری 1و افشین مرزبان*2
 1و  -2بهترتیب :دانشآموخته کارشناسی ارشد؛ و استادیار گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشااورزی و مناابط یعی ای
خوزستان ،اهواز ،ایران.
تاریخ دریافت69/11/22 :؛ تاریخ پذیرش69/2/5 :

چکیده
برنامهریزی برای توسعه مکانیزاسیون از مهمترین مؤلفهههها در توسهعه بخه

کشهاررزی اسه  .بنهابراین آگهاه از رضهعی

مکانیزاسیون هر منطقه م تواند به برنامهریزان کمک کنهد تها اصهول تهرین ررش برنامههریهزی را بهرای بهه حهدال رسهاندن
نابرابریهای منطقهای بهکار گیرند .تحلی خوشهای ابزار برنامهریزی اس

ر این امکان را م دهد تا بر مبنای همگن موجود بهین

مناطق ،آنها را به شیوهای مناسب طبقهبندی ،تفسیر ر تبیین کند .بهمنظور پهنهبندی توزیع توان تراکتوری مورد نیهاز در کشهاررزی
استان خوزستان از خوشهبندی  FCMاستفاده شد .بهرای ارزیهاب عملکهرد خوشههبنهدی از چههار تهابع اعتبارسهنی  ،ضهریب
تقسیمبندی ر آنتررپ تقسیمبندی فازی ر در تابع بر مبنای مفهوم تراکم دررن خوشهها ر جداشدگ خوشهها استفاده گردید .بهر
اساس نتایج اعتبارسنی  ،تعداد بهینه خوشهها  2بهدس

آمد .مقدار درجه عضهوی

بهاتتر از  ۰۴درصهد بههعنهوان حهد پهایین

تعلقپذیری شهرستانهای استان به هر خوشه در نظر گرفته شد .بر این اساس خوشۀ  1ر  2بهترتیب  11ر  11عضو دارد .تحلی
مکان خوشههای اییاد شده نشان م دهد که نواح شمال ر شرل استان در خوشۀ یک لرار دارند ر از نظر دسترس بهه تهوان
در رضعی

مناسب نیستند ر از نظر نیاز به توزیع توان تراکتوری در ارلوی

استان در خوشۀ در لرار دارند ر رضعی

لرار دارند .نواح مرکز تا جنوب ر بخ

های از شهر

موجود آنها در خصوص دسترس به توان ،نسبتاً مناسبتر اس .

واژههای کلیدی
توابع اعتبارسنی  ،خوشهبندی ،مکانیزاسیون ،منطق فازی

برنامهریزان کما

مقدمه

کناد تاا روشهاای اصاولی برناماهریازی

مکانیزاسیون یکی از عوامل اصلی در توسا ۀ کشااورزی و

متناسب با شرایط اقتصاادی ،فنااوری ،محیطای ،اجتمااعی و

اساساً به مثابه رویکردی است که نیال بخاش کشااورزی باه

فرهنگی آن منطقه را بهمنظور کم

به رفاط نابساامانیهاا و

مرحلۀ تولید صن تی و تجاری را ممکن میسازد .برنامهریازی

نابرابریهاا باهکاار گیرناد .در بارآورد ساط مکانیزاسایون و

برای توس اۀ مکانیزاسیون از مهمتارین مؤلفاههاا در توسا ۀ

تناسااب منااابط تااوان بااا شاارایط موجااود در اسااتانهااا و

بخااش کشاااورزی اساات ).(Bagheri & Moazzen, 2009

شهرستانهای مختلف مطال ات مت دد اسات از جملاه (Lak

بنابراین ،آگاهی از وض یت موجود و فاصالۀ رسایدن باه حاد

& Bloki, 2008; Almassi et al., 2008; Sadeghi et al.,

مطلوب در خصوص مکانیزاسایون هار منطقاه مایتواناد باه

2008; Mohajerdoust et al., 2008; Bagheri et al.,

*نگارنده مسئولmarzban@ramin.ac.ir,afshinmarzban@hotmail.com :

521

http://doi:10.22092/erams.2018.121436.1250

تحقیقات سامانهها ر مکانیزاسیون کشاررزی/جلد  /11شماره  /11پاییز ر زمستان /1311ص 121-131

از م یارها به راحتی قابل بررسی است.

) .2013اما این نکته استنعاط میشود که در این مطال ات باه

ض ف و قدرت هر ی

جایگاه ابزارها و شیوههای تصمیمسازی در ارتعاط با شاناخت

بنابراین با استفاده از روش خوشهبندی مایتاوان باه ت یاین

صحی مشکالت و کاستیهای بخاش مکانیزاسایون بار پایاۀ

منایق همگن در توس ۀ مکانیزاسیون پرداخت.

م یارهای ت یینکننده و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت رفاط

امیریان و همکاران ) (Amirian et al., 2015در تحقیقای

نقاط ض ف و حفظ نقاط قوت کمتر پرداخته شاده اسات .در

با عنوان کااربرد نظریاۀ مجموعاههاای فاازی و روش فاائو در

بررسایهاای کشاوری و مرزباان (Keshvari & Marzban,

تناسب و خوشهبنادی واحادهای اراضای منطقاۀ مرناد بارای

) 2018در اولویتبندی ورود توان باه شهرساتانهاای اساتان

آفتابگردان و کلزا ،از شعکههاای عصاعی مصانوعی کاوهنن و

خوزستان باهمنظاور جعاران کساری ساط مکانیزاسایون از

خوشهبندی فازی برای تکمیل ایالعات و ت یاین خاا هاای

ترکیب تحلیل سلسله مراتعی فاازی و تاپسایس فاازی بهاره

همگن استفاده کردناد .عظیمای و همکااران (Azimi et al.,

گرفته شد .تحلیل خوشهای یاا خوشاهبنادی باهعناوان ابازار

) 2010نیااز بااا اسااتفاده از روش تجزیااه خوشااهای ،اقلاایم

برنامهریزی این امکان را فراهم میآورد تا بر معناای همگنای

کشااورزی جناوب و جناوب غارب ایاران را بارای ت یاین

موجود بین منایق ،آنها را به شیوهای مناسب یعقاهبنادی و

پارامترهای مؤثر اقلیمی-کشاورزی بار محصاوتت کشااورزی

تفسیر و تعیین کنند .ترکیب این ابزار برنامهریزی با نرمافازار

پهنهبندی کردناد .در مطال اهای در مکزیا  ،دسترسای باه

 ،GISسیسااتمی ایالعاااتی باارای ماادیریت مکانیزاساایون

منااابط تااوان و شناسااایی الگوهااای اسااتفاده از تجهیاازات

کشاورزی ارائه میدهد که با توجه به ویژگیهای این ساامانه

کشاورزی از یریق خوشهبندی سلسله مراتعای بررسای شاده

امکان به روز کردن دادهها و حتی م یارهاای ارزیاابی فاراهم

است .روش مورد اساتفاده بارای ت یاین الگاوی مناساب بار

میشود.

معنای کاهش اب اد از یریق تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصالی

خوشهبندی ،تقسیمبندی دادههای موجود است باه چناد

بوده است .سه مؤلفه اصلی برای خوشهبندی سلساله مراتعای

گروه به قسامی کاه دادههاای گاروههاای مختلاف حاداکثر

بهمنظور متراکم کردن پاسخدهندگان به گاروههاایی باهکاار

تفااوت ممکان را از هام داشاته باشاند و دادههاای موجاود

گرفته شد .بدینترتیاب کشااورزان در دو منطقاه باا در نظار

گروه بسیار به هم شعیه باشند .هدف از خوشهبنادی،

ترکیااب منحصاار بااه فاارد از ویژگاایهااایی کااه

در ی

گاارفتن یا

ارائۀ چشمانادازی مناساب از رویادادها در پایگااه دادههاا باه

بهکارگیری تجهیزات مزرعهای را متماایز مایکارد در پان و

مصرفکنندۀ نهایی ایالعات اسات ).(Yaghini et al., 2009

چهار گروه مجزا از هم قرار گرفتند .نتاای بررسایهاا نشاان

خوشهبندی ،یافتن خوشههای مشابه از بین دادههاای ورودی

داده است که بسیاری از کشاورزان در دو منطقاه باه مقاادیر

است؛ دادههایی که بیشترین شاعاهت را از نظار ویژگایهاا و

نسعتاً زیادی از تاوان تراکتاور و دیگار نهاادههاای مکاانیکی

خوشاه قارار مایگیرناد.

بهواسطۀ مجموعهای متنوع از مکانیسامهاا دسترسای دارناد.

خوشهبندی هدف پایانی نیسات بلکاه آغاازی بارای کارهاای

تجزیااه و تحلیاال خوشااهای قااادر بااود الگوهااای اسااتفاده از

دیگر است .با خوشهبندی ابتدا دادههای مورد نظر بار اساا

تجهیزات کشاورزی در میان کشاورزان بارای مکاانیزه کاردن

ویژگیها و م یارهای مختلف بخشبندی میشوند ،پس از آن

مزارع از یریق اجاره یا مالکیت را تمایز بعخشد & (Andrade

هر بخش بهیور جداگانه تجزیاه و تحلیال مایشاود و نقااط

).Jenkin, 2003

م یارهای ت ریف شده دارند در ی
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پهنهبندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز...

مکانیزاسیون هر ی

پرایا و ونکاتسواری ) (Priya & Venkateswari, 2017در

برآورد گردیاد .م یاار ضاریب کهنگای،

مطال ه نواحی مدیریتی در کشاورزی دقیق باهمنظاور ایجااد

نسعت تراکتورهای با عمر باتی  12سال باه تراکتورهاای باا

فاکتورهاای نیتارونن ،فسافر و

عمر کمتر از  12سال در نظر گرفته شد .نسعت کهنگی نیز از

و

تقسیم ت داد تراکتورهای باتی  12ساال باه کال تراکتورهاا

کال بندی مزارع بار اساا

پتاسیم از الگوریتم خوشهبندی  GKاستفاده کردند .سین
اتوالسین

) (Singh & Singh-Atwal, 2017در پیشبینای

عملکرد محصول بر اسا

ویژگیهای خا

بهدست آمد.
در ت یااین میااانگین عملکاارد محصااوتت هاار شهرسااتان

(فسفر ،پتاسایم،

قابلیاات هاادایت الکتریکاای خااا  ،pH ،کااربن آلاای) روش

بهجای اساتفاده از میاانگین حساابی از میاانگین هارمونیا

خوشهبندی  K-meansرا بهکار گرفتند.

عملکرد محصوتت استفاده شد زیارا محصاوتت مختلفای در

خوزسااتان یکاای از اسااتانهااای حااائز اهمیاات در تولیااد

سط شهرستانها کشت مایشاود و عماده کشات برخای از

محصوتت کشاورزی است و از اینرو برناماهریازی در جهات

شهرستانها محصوتت با عملکرد بات مثل محصوتت غادهای

ماادیریت مکانیزاساایون در ایاان اسااتان و شااناخت صااحی

و ریشهای و برخی دیگر با عملکرد پایین مانند غاالت اسات؛

مشکالت و کاساتیهاای بخاشهاای مختلاف از دیادگاههاا

تفاوت در الگوی کشت و تناوب در بین شهرساتانهاا نیاز در

م یارهای ت یینکننده ،اهمیت فراوانی دارد .باا خوشاهبنادی

اتخاذ این تصمیم تأثیر داشته اسات .بناابراین ،هنگاامی کاه

شهرستانهای استان ،منایق دارای ویژگیهای مشابه در ی

ارزش دادهها متفاوت باشد از میانگین هارمونیا

خوشه قرار میگیرند و مطال ۀ آنها و اتخاذ تصمیم مناسب در

استفاده میشود ):(Ranjbaran, 2009

(رابطاه )1

جهت رفط نقاط ض ف و حفظ نقاط قوت باا ساهولت و دقات
بیشتری پیش میرود.

()1

مواد و روشها

بهمنظور خوشاهبنادی شهرساتانهاای اساتان باا هادف

که در آن،

تحلیل وض یت توان تراکتوری و ورود توان جدید باه آنهاا از

= میانگین هارمونی

چهار م یار استفاده شد :کمعود سط مکانیزاسایون ،ضاریب

و = عملکرد محصول (تن بر هکتار).

کهنگی عمر تراکتورها ،نسعت هکتار باه تراکتاور و میاانگین
هارمونی

عملکرد؛ = سط زیر کشت (هکتار)

به این ترتیب ی

ماتریس متشاکل از  29ساطر و چهاار

عملکرد .برای بررسی کمعود ساط مکانیزاسایون

ستون تشکیل شد که شهرستانهای استان ت اداد ساطرهای

شهرستانهای استان ابتدا توان مورد نیااز هار شهرساتان باا

آن و م یارهای کمعود سط مکانیزاسایون ،ضاریب کهنگای

توجه به الگوی کشت محصول عمده آن شهرستان در شرایط

عمر تراکتورها ،نسعت هکتار به تراکتور و میانگین هارمونیا

کشت آّبی و کشت دیم ،اوج کاری ،ت داد ساعات کاری روزانه

عملکرد ت داد ستونهاای آن اسات .هادف اصالی روشهاای

و احتمال روزهای کاری برآورد شد و با مقایسۀ تاوان موجاود

خوشهبندی قط ی یا فازی ،تفکیا

مااتریس داده باا n

و توان مورد نیاز سط مکانیزاسیون موجود و ماورد نیااز هار

نمونه و  pمتغیر به  cزیرگروه همگان باا دساتهبنادی دقیاق

شهرسااتان محاسااعه و از تفاضاال آنهااا مقاادار کمعااود سااط

یا

نمونههای مرتعط با خوشههای مشاخ
521

اسات .در روشهاای
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قط ی یا کالسی

کرد .از روی  Uijمیتوان ی

خوشهبندی تالش میشود که هر شیء باه

ماتریس  Uت ریاف کارد کاه C

گونهای در یکی از خوشههاا جاای گیارد ،هار چناد همگان

سطر و  nستون دارد و مؤلفههای آن هر داری بین  0تاا  1را

نعاشاد .قاارار دادن اشایا در تنهااا یکاای از خوشاههااا یکاای از

میتوانند اختیار کنناد .اگار تماامی مؤلفاههاای مااتریس U

نارساییهای ذاتی روشهای قط ی است .نظریاۀ فاازی بارای

بهصورت  0یا  1باشند الگوریتم مشابه  Cمیاانگین کالسای

رفتار مناسبتر با این مشکالت ارائه شده است که هار شایء

خواهد بود .با اینکاه مؤلفاههاای مااتریس  Uمایتوانناد هار

با درجۀ عضویتی به خوشهها ت لق میگیرد .بنابراین هر شیء

مقداری بین  0تا  1را اختیار کنند اما مجموع مؤلفههای هار
ی

میتواند همزمان عضو دو یا چناد خوشاه باشاد (Momeni,

از ستونها باید برابر  1باشد و داریم (رابطۀ :)2

) .2012در شرایط واق ی خوشهبندی فازی بسیار یعی یتار از
روشهای خوشهبندی قط ی اسات ).(Amirian et al., 2015

()2

به این دلیل کاه فاازی باودن الگاوریتم خوشاهبنادی ساعب
میگردد در مواق یکه نتوان مارزی مشاخ
خوشهها اعمالکرد ،ی

داده در ی

و م لاوم باین

م نای این شرط این است که مجموع ت لق هار نموناه باه c

زمان مت لق باه چنادین

خوشه باید برابر  1باشد.

خوشه باشد ).(Wu & Yang, 2005

مراحل الگوریتم خوشهبندی فازی

الگوریتم خوشهبندی  Cمیانگین :خوشاهبنادی  Cمیاانگین
) 1(FCMمجموعهای از بردارهای  Sب ادی
در  Cخوشه که

 -1انتخاب ی

را

عدد صحی  cو یا

مقدار اولیه تقسیم فازی مااتریس  Uباه وسایلۀ

نموناه jام را بارای j=1…n

تصادفی در بازه

نشان میدهد جزءبندی میکند .هر خوشه مجموعهای فاازی
است که روی فضای نمونه

مقادار آساتانه .m=2 .

تولید میشود.

 -2محاساااعه کاااردن

ت ریف شده است.

تابط هدفی که برای این الگوریتم ت ریف مایشاود باهصاورت

 -2محاسعۀ همه

رابطه  2است:

و همه

مطاااابق باااا م ادلاااه

ها مطابق باا

هاا مطاابق باا

نطعاق تقسیم فازی ماتریس Uبا

()2

عادد

 -4محاساااااعه تاااااابط هااااادف

های محاسعه شدۀ جدید
 jباااااا اساااااتفاده از
 .اگاار تااابط هاادف

که در آن،

همگرا یا تفاوت بین دو مقدار محاسعه مجاور از تابط هادف J

 =mعددی حقیقی بزرگتر از  1کاه در اکثار ماوارد عادد 2

کمتر از مقدار آستانه داده شاده باشاد پاس از آن متوقاف

انتخاب میشود؛  =Xjنمونۀ jام؛  =Viنماینده یاا مرکاز خوشاه

میشود .در غیر اینصورت به مرحله  2باز میگردد.

=

خروجی الگاوریتم  FCMمراکاز خوشاه و تقسایم فاازی

iام؛  =Uijمیزان ت لق نموناه iام در خوشاه jام،

میزان تشابه (فاصله) نمونه با (از) مرکز خوشه که میتاوان از

ماتریس  Uاسات .تواباط اعتعاار خوشاه اغلاب بارای ارزیاابی

هر تاب ی که بیانگر تشابه نمونه و مرکز خوشه باشاد اساتفاده

عملکرد خوشهبندی در شاخ هاای مختلاف و حتای در دو
1- Fuzzy C-Means Clustering
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فوکویاما و سوگنو نیز ی

روش مختلف خوشهبندی اساتفاده مایشاوند .تواباط اعتعاار
مختلفی وجود دارد که از میان آنها دو تابط اهمیات بیشاتری
دارند .یکی بار اساا
دیگری بار اساا

شاخ

ارزیابی (رابطه  )9را بر

معنای مفهوم تاراکم و جداشادگی ،باهمنظاور ت یاین ت اداد
بهینۀ خوشاههاا ،ارائاه کردناد .حاداقل مقادار ایان شااخ

تقسایم فاازی روی مجموعاۀ نموناه و

مناسبترین ت داد خوشه را نشاان مایدهاد & (Kuo-Lung

سااختار هندسای مجموعاۀ نموناه اسات

):Miin-Shen, 2005

(Bezdek et al., 1984; Goktepe et al., 2005; Amini et

).al., 2005; Chuang et al., 2006
توابع اعتبارسنجی خوشههاا :دو شااخ
تقسیمبندی )

ارزیاابی ضاریب

( و انتروپی تقسیمبندی (

()9

) برای ت یاین

ت داد بهینۀ خوشه در خوشهبندی فاازی را کاه بازد

ارائاه

در روش خوشاهبنادی فاازی ،توصایه شاده اسات مادل

داده است بهصورت روابط  4و  5ت ریف میشود:

خوشهبندی را به ت داد  mمرتعاه اجارا کنناد کاه 2≤m≤ N

است که  Nبرابر ت داد دادهها یا همان ردیافهاای مااتریس

()4

دادهها است؛ و در هر بار اجرای مدل ماتریس مقادیر عضویت
و م یارهای اعتعارسنجی محاسعه شود .پاس از نهاایی شادن

()5

نتای خوشه بندی ،خروجی مربوط به ضرایب عضاویت فاازی
بهمنظور تهیۀ نقشه مکانی دادهها به نرمافزار  ArcGISمنتقل

ت داد بهینۀ خوشههاا باهازای  C=1, 2, …, cmaxبرابار باا
حداکثر مقدار

و حداقل مقادار

شد.

اسات .ایان دو تاابط

خوشههای متراکم با حاداکثر مقادار  uijرا نشاان مایدهناد.

نتایج و بحث

ض ف عمدۀ این توابط این است که در محاسعه ت اداد بهیناه

نتای برآورد میزان نیاز به توان در هار شهرساتان نشاان

خوشهها فقط از درجه عضویت فازی دادهها برای هار خوشاه

میدهد که برخی شهرستانهای استان بهدلیل بیشاتر باودن

بدون توجه به ساختار دادهها در خوشهها اساتفاده مایکنناد

توان اسمی موجود نسعت به توان مورد نیاز یاا تناساب باین

).(Kim et al., 2004

توان اسمی موجود با توان مورد نیاز آنها برای عملیات زراعی،

زای و بنی شاخصی برای ارزیابی خوشههای فازی ت ریاف

به ورود توان جدید نیاز ندارند .در سایر شهرستانهاا کمعاود

کردهاند کاه هادف آن نشاان دادن تاراکم درون خوشاههاا و

توان مورد نیاز حدود  501150اساببخاار م اادل باا 9962

میزان جداشدگی بین آنهاست .ت داد بهینۀ خوشاههاا زماانی

دستگاه تراکتور  95اسببخار برآورد شده است .بهیاور کلای

ایجاد میشود که عدد این م یار حداقل شود (Wang & Lee,

برای اجرای به موقط عملیات زراعای ،اساتان نیازمناد حادود

) .2009این شاخ

بهصورت رابطۀ  9ت ریف میشود:

 2024995اسااب بخااار اساات .بااا توجااه بااه اینکااه تااوان
تراکتورهای موجود در استان  1942950اساب بخاار بارآورد

()9

گردیده است ،حدود  261025اساب بخاار م اادل باا 5060
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دستگاه تراکتور  95اسب بخار کسری در اساتان وجاود دارد.

) .& Marzban, 2018با توجه باه ماوارد ذکار شاده ،کمعاود

تفااااوت در نتاااای حاصااال از بااارآورد تاااوان ماااورد نیااااز

سط مکانیزاسیون در  6شهرستان استان وجود ندارد و سایر

شهرستانهای استان بهصاورت مجازا و کال اساتان باهیاور

شهرستانها با کمعاود ساط مکانیزاسایون روباهرو هساتند.

یکپارچااه گویااای آن اساات کااه توزیااط نامناسااب تااوان در

مقادیر محاسعه شده این م یار در جدول  1نشاان داده شاده

شهرستانهای استان منجر به افزایش نیازمنادی باه تراکتاور

است .باقری و همکااران ) (Bagheri et al., 2013در بررسای

شده است .باهگوناهای کاه تاوان تراکتاوری ماازاد در برخای

وض یت مکانیزاسیون کشاورزی شهرساتان میانادوآب نشاان

شهرستانهای استان حدود  120125اساب بخاار م اادل باا

دادند که این شهرستان حدود  0/29اساب بخاار باهازای هار

 1902دسااتگاه تراکتااور  95اسااب بخااار از نیازمناادی دیگاار

هکتار کمعود ساط مکانیزاسایون دارد .صاادقی و همکااران

شهرستانهای استان به توان تراکتوری را مرتفط میکند.

) (Sadeghi et al., 2008نیااز سااط مکانیزاساایون اسااتان

توزیط مناسب توان در منایق مختلاف اهمیات بیشاتری

خراسان جناوبی را  0/41اساب بخاار باهازای هکتاار بارآورد

نسعت باه توزیاط کمای آن دارد زیارا در بخاشهاایی از هار

کردنااد و ماایافزاینااد ایاان میاازان در مقایسااه بااا کشااورهای

منطقه توان بیش از نیاز آن منطقه وجاود دارد کاه ایان امار

پیشرفته بسیار پایین است .بهیوریکاه درجاۀ مکانیزاسایون

باعث هدر رفت سارمایه مایگاردد و در مقابال بخاشهاایی

عملیات کاشت پایین و برای برخی از محصاوتت نزدیا

باه

دیگری با کمعود منابط تاوان روباهرو هساتند کاه منجار باه

صفر است و تنها در مورد عملیات خا ورزی در سط نسعتاً

تحمیل هزینههای فرصت از دست رفته میشاود (Keshvari

مناسبتری قرار دارد.

جدرل  - 1کمبود سطح مکانیزاسیون (اسب بخار بر هکتار)
شهرستان

کمبود سطح مکانیزاسیون

شهرستان

کمبود سطح مکانیزاسیون

شادگان

0

بهعهان

0

تلی

0/19

امیدیه

0/09

مسجدسلیمان

0/62

باغمل

1/06

دزفول

0/12

ایذه

0/62

شوش

0

رامشیر

0/95

شوشتر

0

گتوند

0/64

دشتآزادگان

1/29

اندیکا

0

رامهرمز

0/92

هفت گل

0/99

اهواز

0/29

هویزه

0/69

آبادان

0

باوی

0

بندر ماهشهر

0/40

آغاجارى

0/90

هندیجان

0

کارون

0/19

خرمشهر

0

حمیدیه

0/06

اندیمش

0/96
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در خصوص م یار ضریب کهنگای بایاد گفات کاه کهناه

 0/01اختصاص دارد .بیشترین میزان نسعت کهنگای نیاز باا

شدن تراکتور ت داد خرابیها را باات مایبارد کاه باه کااهش

و هنادیجان ت لاق

 95و  91درصد به شهرستانهای باغمل

قابلیت ایمینان ماشاین مایانجاماد .ایان مسائله منجار باه

دارد (جدول  .)2ل

تحمیل زیانهای اقتصاادی از جملاه باات رفاتن هزیناههاای

و همکاران ) (Yang et al., 2009در مطال اات خاود نتاایجی

ت میر و نگهداری ،تأخیر در عملیات کشااورزی و باهتعاط آن

معنی بار کهناه باودن بخاش قابال تاوجهی از تراکتورهاای

بات رفتن هزینههاای فرصات از دسات رفتاه و  ...مایگاردد.

ف ااال در بخااش کشاااورزی را گاازارش کردنااد .همچنااین

ایااالع از میاازان کهنگاای ناوگااان تراکتااوری هاار منطقااه و

مالیاای و نورمحماادی (Molaee & Nourmohammadi,

برنامهریزی برای جایگزینی آنها میتواناد باه بهعاود عملیاات

) 2008میگویند  99درصاد از کال تراکتورهاای موجاود در

ماشینی و جلوگیری از زیانهای اقتصادی کم

کناد .نتاای

و بلوکی ) (Lak & Bloki, 2008و یانگ

منطقۀ نیریز عمر مفید خود را سپری کردهاند .کهناه باودن

حاصل از محاسعۀ ضریب کهنگی برای شهرستانهای اساتان

ماشینها در کنار پاایین باودن درجاۀ مکانیزاسایون ،فقادان

نشان میدهد که باتترین ضریب کهنگی باه شهرساتانهاای

مدیریت صحی ماشینها و آموزش ندیدن کاربران ماشینهاا

و هندیجان بهترتیب باا مقاادیر  2/69و  2/49ت لاق

باعث شده است تا در زمان تاراکم کااری در منطقاه ضاریب

باغ مل

بهرهوری تراکتور  51درصد باشد.

دارد و کمترین میزان ضریب کهنگی به حمیدیاه باا ضاریب

جدرل  - 2ضریب کهنگ عمر تراکتورها
شهرستان

نسبت کهنگی

ضریب کهنگی

شهرستان

نسبت کهنگی

ضریب کهنگی

شادگان
تلی
مسجدسلیمان
دزفول
شوش
شوشتر
دشت آزادگان
رامهرمز
اهواز
آبادان
بندر ماهشهر
هندیجان
خرمشهر
اندیمش

0/29
0/96
0/90
0/50
0/22
0/25
0/19
0/94
0/40
0/56
0/26
0/91
0/06
0/52

0/55
2/06
1/46
0/66
0/46
0/54
0/21
1/60
0/95
1/29
0/40
2/49
0/10
1/12

بهعهان
امیدیه
باغمل
ایذه
رامشیر
گتوند
اندیکا
هفت گل
هویزه
باوی
آغاجارى
کارون
حمیدیه

0/22
0/49
0/95
0/96
0/45
0/56
0/51
0/92
0/14
0/20
0/26
0/16
0/01

0/49
0/69
2/69
2/06
0/61
1/42
1/01
1/94
0/19
0/25
0/40
0/24
0/01

در مجموع ،استان دارای  16619دساتگاه تراکتاور بارای

بودن بیش از  40درصد از ناوگان تراکتوری اساتان ،متوساط

 1025996هکتار سط زیر کشت محصوتت مختلف زراعای

این م یار برای کل استان  66/26هکتار باهازای هار تراکتاور

است ی نی  54/09هکتار بهازای هر تراکتور .با توجه به کهنه

بهدست میآید.
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در شهرسااتان اندیمش ا

که بهازای هر  50هکتار زمین زراعای یا

بااهازای هاار تراکتااور 116/24

دساتگاه تراکتاور

هکتار سط زیر کشت وجود دارد و برای سایر شهرستانهای

وجود دارد که در مقایسه باا متوساط جهاانی ( 15/9هکتاار)

استان این نسعت کمتر از صد هکتار است (جدول  .)2نساعت

این رقم پایین است.

محاسعه شده برای شهرساتانهاای اساتان باا احتسااب کال

مهاجردوست و همکااران )(Mohajerdoust et al., 2008

تراکتورهای ف ال در هر شهرستان اعم از تراکتورهای با عمار

در مطال های در دشت ساوجعالغ گزارش کردناد کاه باهازای

کمتر و بیشتر از  12است .الماسی و همکااران (Almassi et

هر  100هکتار از اراضی زراعی تقریعاً  2دساتگاه تراکتاور باا

) al., 2008در مطال های در  10استان کشور گازارش کردناد

تمرکز توان روی  95اسب بخار ( 92درصد) وجود دارد.

هکتار به تراکتور در شهرستانهای استان

جدرل  - 3نسب
شهرستان

نسبت هکتار به تراکتور

شهرستان

نسبت هکتار به تراکتور

شادگان
تلی
مسجدسلیمان
دزفول
شوش
شوشتر
دشت آزادگان
رامهرمز
اهواز
آبادان
بندر ماهشهر
هندیجان
خرمشهر
اندیمش

44/12
44/25
92/56
99/69
50/65
46/96
99/42
51/02
64/52
24/61
26/05
16/61
44/60
116/24

بهعهان
امیدیه
باغمل
ایذه
رامشیر
گتوند
اندیکا
هفت گل
هویزه
باوی
آغاجارى
کارون
حمیدیه

49/95
29/61
96/21
91/62
26/26
61/66
26/66
46/92
99/25
29/25
21/90
24/65
21/65

عملکاارد و تااوان موجااود در

اسات .عقیلای ناایق و همکااران (Aghili-Nategh et al.,

بااین میااانگین هارمونیاا

شهرستانهای استان خوزستان در سط  1درصد همعستگی

) ،2012پایین بودن ساط مکانیزاسایون و توزیاط نامناساب

مشاهده میشود (جدول  .)4نتای حاصال از محاساعۀ م یاار

توان را یکی از علل اصلی کاهش عملکرد باهدلیال تاأخیر در

میانگین هارمونیا

عملیات کشاورزی میدانند.

عملکارد در جادول  5نشاان داده شاده

جدرل  -۰همبستگ توان تراکتوری با میانگین هارمونیک عملکرد
میانگین هارمونیک عملکرد

توان تراکتوری

ضریب همعستگی

*0/914

م نی داری

0/00

* همعستگی در سط احتمال  %5م نیدار است.
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جدرل  - 1میانگین هارمونیک عملکرد محصوتت در شهرستانهای استان (تن در هکتار)
شهرستان

میانگین هارمونیک

شهرستان

عملکرد محصوالت

شادگان
تلی
مسجدسلیمان
دزفول
شوش
شوشتر
دشت آزادگان
رامهرمز
اهواز
آبادان
بندر ماهشهر
هندیجان
خرمشهر
اندیمش

میانگین هارمونیک

1/69
1/95
0/21
9/01
4/62
9/01
2/20
2/99
4/99
2/95
1/20
2/10
2/96
9/52

عملکرد محصوالت

بهعهان
امیدیه
باغمل
ایذه
رامشیر
گتوند
اندیکا
هفت گل
هویزه
باوی
آغاجارى
کارون
حمیدیه

برای دادهکاوی دادهها ،الگوریتم خوشهبندی  FCMشاش

4/52
2/62
1/94
2/56
2/20
9/29
0/64
1/62
1/62
9/15
2/09
2/21
5/90

خوشااه از نظاار ایاان دو شاااخ

مرتعه اجرا گردید .جدول  9مقادیر شاخ های اعتعارسانجی

مناساابتاار اساات .شاااخ

 ،Vxbشااش خوشااه را ت ااداد بهینااه خوشااههااا م رفاای
میکند .ت داد بهیناۀ خوشاه در شااخ

خوشهبندی را نشان میدهد.

اسا

با توجه به این جدول بیشترین و کمتارین مقادار  Vpcو
 Vpeبرای  2خوشه بهدسات آماده اسات .بناابراین ت اداد 2

 ،Vfsدو اسات .بار

نتای اعتعارسنجی نیز ت داد بهینه  2خوشه باهدسات

میآید.

جدرل  - 1مقادیر توابع اعتبارسنی در تعیین تعداد بهینۀ خوشهها
تعداد خوشهها

Vpc

Vpe

Vxb

Vfs

2

0/99

0/22

151/16

-604/5

2

0/56

0/22

166/22

-969/99

4

0/59

0/29

96056/21

-992/11

5

0/51

0/44

906/95

-911/94

9

0/52

0/45

61/45

-992/04

جدول  9درجۀ عضویت خوشههاا را نشاان مایدهاد .باا

گرفته شود ،خوشههای  1و  2بهترتیب  19و  16عضو دارناد.

توجه با این جدول ،اگر درجاۀ عضاویت بااتتر از  40درصاد

شهرساتانهااایی کاه از نظاار چهاار م یااار ماذکور بیشااترین

بهعنوان حد پایین ت لقپذیری ی

داده به ی

شعاهت را دارند در ی

خوشه در نظر
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هر شهرستان در خوشهها

جدرل  - 1درجه عضوی
شهرستان

خوشه یک

خوشه دو

شهرستان

خوشه یک

خوشه دو

شادگان

0/56

0/41

بهعهان

0/49

0/52

تلی

0/19

0/62

امیدیه

0/62

0/19

مسجدسلیمان

0/09

0/62

باغمل

0/09

0/62

دزفول

0/42

0/56

ایذه

0/62

0/19

شوش

0/65

0/15

رامشیر

0/92

0/26

شوشتر

0/26

0/92

گتوند

0/59

0/42

دشت آزادگان

0/66

0/12

اندیکا

0/05

0/65

رامهرمز

0/16

0/61

هفت گل

0/21

0/96

اهواز

0/5

0/5

هویزه

0/22

0/96

آبادان

0/96

0/21

باوی

0/14

0/69

بندر ماهشهر

0/29

0/92

آغاجارى

0/56

0/42

هندیجان

0/92

0/29

کارون

0/69

0/02

خرمشهر

0/59

0/42

حمیدیه

0/62

0/06

اندیمش

0/26

0/91

توزیط مقادیر م یارهای به کار گرفته شده در خوشهبندی

هکتااار بااه تراکتااور قاارار دارد .در خصااوص م یااار میااانگین

در جدول  6نشان داده شاده اسات .بیشاترین مقادار م یاار

عملکرد ،بیشترین مقدار در مارز باین دو خوشاه

کمعود سط مکانیزاسیون در خوشه ی

هارمونی

قرار گرفته است و با درجۀ عضویت مشخصی به هر دو خوشه

قرار دارد .در خوشه

ت لق دارد.

دو حداکثر مقدار ضاریب کهنگای عمار تراکتورهاا و نساعت

جدرل  -1توزیع مقادیر معیارهای به کار گرفته شده در خوشهها
تعداد
خوشهها

کمبود سطح مکانیزاسیون
(اسب بخار بر هکتار)

ضریب کهنگی عمر تراکتورها

میانگین هارمونیک عملکرد
(تن در هکتار)

نسبت هکتار به تراکتور

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

0

1/29

0/01

2/49

0/64

9/29

16/61

64/52

2

0

1/06

0/1

2/69

0/21

9/29

21/9

116/24

نتااای حاصاال از خوشااهبناادی شهرسااتانهااای اسااتان،

زرد رنگ (نواحی شمالی و شرقی استان) ،بیشاترین عضاویت

بهمنظور تحلیل مکاانی نیازمنادی باه ورود تاوان جدیاد باه

را در خوش ،ی

دارند .شهرستانها در بخشهایی از جناوب،

شهرستانهای مختلف ،به نرمافزار  ArcGISوارد شد .شکل 1

مرکز و شرق استان در مرز باین دو خوشاه قارار دارناد و در

تحلیل مکانی خوشههای ایجاد شده باه روش  FCMرا نشاان

منایق آبی رنگ از مرکاز تاا جناوب و بخاشهاای از شارق

میدهد .همانیور که در شکل نشان داده شده است ناواحی

استان بیشترین عضویت را در خوشه دو دارند.
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شک  - 1تحلی مکان خوشههای اییاد شده به ررش FCM

شهرستانهایی که بیشترین عضویت را در خوشه یا

استان جوابگوی حدود  120125اسب بخار از نیازمندی سایر

دارناد

شهرستانهای استان خواهد بود.

از نظر م یارهای مذکور در وضا یت مناساعی قارار ندارناد و

بر این اسا

بایشتاارین نیازمناادی بااه ورود تااوان جدیااد در آنهااا دیااده

ضرورت برنامهریزی اصولی ،کارآمد و اجرای

میشود .با کاهش درجاۀ عضاویت در ایان خوشاه و افازایش

دقیق آن بهمنظور برقراری ت ادل و رفط نارساییها و کاساتی

درجۀ عضویت در خوشۀ  2وضا یت شهرساتانهاای اساتان

ماشینها متناسب با نیازمندی منایق چه در خصوص ت اداد

بهعود می یابد و از میزان نیازمندی شهرستانهای اساتان باه

و چه در خصوص تطعیق با شرایط موجاود و توزیاط مناساب

توان جدید کاسته میشود.

توان در سط هر منطقه بهخاوبی ت یاین مایشاود .تحلیال
خوشهای بهعنوان ابزار برنامهریازی ،باا یعقاهبنادی مناایق
همگن از لحاظ م یارهای ت ریف شاده ،ایان امکاان را بارای

نتیجهگیری

نتای حاصل از این مطال ه نشان میدهاد کاه بخشای از

برنامهریزان فراهم میکند .بر این معنا ،شهرستانهای اساتان

مشاکالت مکانیزاساایون ریشااه در توزیاط نامناسااب تااوان در

با استفاده از چهار م یار کمعود سط مکانیزاسایون ،ضاریب

سط استان دارد .بهیاوریکاه تاوان ماازاد در  6شهرساتان

کهنگی عمر تراکتورها ،نسعت هکتار باه تراکتاور و میاانگین
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 ایاان.در نااواحی شاامالی و شاارقی اسااتان دیااده ماایشااود

 تواباط اعتعارسانجی.عملکرد خوشاهبنادی شادند

هارمونی

 باا.دارناد

شهرستانها بیشاترین عضاویت را در خوشاه یا

خوشهبندی نشان میدهد که مناسبترین ت داد خوشه برابار

کاهش درجه عضویت در این خوشه و افزایش درجه عضاویت

 شهرساتان و در19 ،  به اینترتیب در خوشاۀ یا. است2 با

 از میزان نیاز شهرستانها به توان جدیاد کاساته2 در خوشۀ

 قارار0/4  شهرستان با درجۀ عضویت بیشتر از16 ،خوشۀ دو

.میشود

 بیشترین نیاز به ورود توان جدید در ناواحی زرد رناگ.دارند
قدردانی

از م اونت پژوهشی و فناوری دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناابط یعی ای خوزساتان باهدلیال حمایات ماالی ایان مطال اه
.سپاسگزاری میشود
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Planning for development of mechanization is one of the most important components in development of
agriculture sector. Awareness about mechanization status in a region can help planners to apply the most
principled planning methods to minimize regional inequalities. Cluster analysis as a planning tool enables
planners to classify and interpret regions in an appropriate manner based on the existing homogeneity between
them. Therefore, present study aimed to zoning of agricultural needed tractor power distribution in Khuzestan
province using FCM cluster analysis. For assessment of clustering function, some assessment tools including
four validation functions, coefficient of division and fuzzy division entropy and also two functions based on the
concept of density within clusters and clusters separation, were used. Based on the validation results, the
optimal number of clusters was obtained as 2. Degree of membership higher than 40% was considered as lower
limit of counties accountability in each cluster. According to this, the number of members in cluster 1 and 2
was 16 and 18, respectively. Spatial analysis of clusters showed that northern and eastern regions of Khuzestan
province are located in cluster 1 and have not good status in terms of power and are in the priority from the
point of view of need to tractor power distribution. Central regions to south and some parts of eastern regions
are belonged to cluster 2 and their status is relatively better for access to power.
Keywords: Clustering, Fuzzy Logic, Mechanization, Validation Functions
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