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 های مکانیزاسیون برنجبررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص
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 ،موسسه تحقيقاا  نیاو و مدییساو وشااورسا، سااسمان تحقيقاا  وماوسی و تارویی وشااورسا اندانشيار و ؛استادیارترتيب: به -3و  2، 1

 ایرانورج، 

 18/8/95 :رییپذ خیتار ؛27/4/95: انتیدر خیتار

 

 چکیده
منظوور نیست. این تحقیق به مقدور بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون برنج با  جز کشور در برنج محصول خودکفایی به نیل

انجام شد تا امکان خودکفایی در تولیود ایون بهبود آن برای راهکارهای الزم  ۀوضعیت موجود مکانیزاسیون برنج و ارائتعیین 

آوری جموعهای میودانی و بررسی ،جعه به منابع آماری موجودمرا  ،تکمیل پرسشنامه باها داده .فراهم آیدمحصول استراتژیک 

اقتصوادی بوازده ، ظرفیوت مکانیزاسویون، سطح مکانیزاسویون، رجه مکانیزاسیوندست آمده، ده. با استفاده از اطالعات بشد

وری ماشین محاسوبه و ضریب بهره ،ماشینی، روزها و ساعات کاری ۀبالقوی یتوان اجراماشین، ای بازده مزرعهمکانیزاسیون، 

 مازنودراندر اسوتان  ثانویوهکه درجه مکانیزاسیون خوا  ورزی اولیوه و دهد میاز این مطالعه نشان دست آمده بهنتایج  شد.

 درصود اسوت. 8/72بورنج  برداشت مکانیزه برنج با دروگر و کمباینو  ،درصد 69/22درصد، کاشت با نشاکار  3/99و  7/99

کواری سطح مکانیزاسیون محاسبه شده بورای برنج دست آمد.هدرصد ب 8  ولید برنج برای وجینتکمترین درجه مکانیزاسیون 

تولیود بورنج در اسوتان نگین بوازده اقتصوادی مکانیزاسویون شد. میامحاسبه اسب بخار بر هکتار  63/2 در استان مازندران

 . تعیین شدساعت بر هکتار  -اسب بخار 235مکانیزاسیون برنج استان تن بر اسب بخار و متوسط ظرفیت  87/1مازندران 

 

 کلیدی هایواژه

 مازندرانهای مکانیزاسیون، شاخصبرنج، ای، بازده مزرعه

 

  مقدمه

ميليااون تاتااار ساااش بردا اات  38/11اس مجمااو   

ميلياون  17/8وشاور،  1393-94 محصوال  سراعاو ساا 

 3/6 ه واهبه غال  اختصاا  دا اتدرصی(  86/71) تاتار

 سراعاو محصاوال  . ول توليیبوده است  لتوکون درصی 

ساد  ه اسات. تان باود ميلياون 04/74 نيز تمين سا  در

 ول توليای درصی 68/23معاد  ) تن ميليون 24/18 غال 

توليای درصای 55/12  التوکساد   سراعاو( و محصاوال 

 .(Anon, 2014)  ودغال  را  امل مو

 3/2تزار تاتاار و توليای  530برنی با ساش سیروشت  

 تن بار تاتاار 43/4ميليون تن  لتوک و متوسط عملارد 

 . اودمو محسوب اس محصوال  استراتژیک وشاورسا ایران

وشت برنی و مقایار توليای  التوک  ساش سیر 1در جیو  

 1393بارنی وشاور در ساا   تاا عمیه توليیویییهاستان

بارنی و  درصای سااش سیروشات 55/38. ارائه  ایه اسات

درصی توليای  التوک وشاور در اساتان ماسنایران  73/41

ساش سیروشت و ميازان توليای و عملاارد  2است. جیو  

 .(Anon, 2014)دتی انوا  ارقام برنی ماسنیران را نشان مو
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 برنج کشور ۀکنندتولید ۀهای عمدکشت و میزان تولید شلتو  استان سطح زیر -1 جدول

 استان
  سطح کشت

 )هکتار(

  تولید

 )تن(

 عملکردمتوسط 

 هکتار( )تن بر

 79/4 979762 204288 ماسنیران

 84/3 621535 161847 گيالن

 48/4 240503 53611 خوسستان

 48/4 211280 47159 گلستان

 22/5 134279 256952 نارس

 51/5 30376 5509 اصفدان

 

 کشت و میزان تولید و عملکرد انواع ارقام برنج مازندران سطح زیر -2 جدول

 رقم
  سطح کشت

 )هکتار(

  تولید

 )تن(

  عملکردمتوسط 

 )تن بر هکتار(

 49/4 735930 164058 بلیی صیرادانه

 76/6 204492 30241 بلیی پرمحصو دانه

 74/3 24921 6669 متوسط مرغوبدانه

 02/6 1354 225 متوسط پرمحصو دانه

 29/3 3124 949 ووتاهدانه

 64/4 9495 2048 ووتاه پر محصو دانه

 55/4 446 98 سایر

 

وضااعيت تااوان موتااورا و  (Firouzi, 2015) نيااروسا 

وشت برنی در استان گيالن را  ۀوال  خودگردان ویژما ين

، (سااش ماانيزاسايون) بررسو ورد. توان در واحای سااش

نيااااس  واحااای ما اااين خاااودگردان واساا مسااااحت باااه

 رق، مرواز و غارب اساتان  ۀماانيزاسيون براا سه میاق

ایان . متوسط توان در واحی ساش براا  یگيالن محاسبه 

بخاار در اساب  09/3و  07/2، 22/2ترتياب باه سه میاقه

 دساات وماای. نياااس ماانيزاساايون واال باارااهتاتااار باا

ترتياب ساسا سمين، نشااوارا، وجاين و بردا ات باهوماده

تعيااين گردیاای. درصاای  47/52و  28/99،  39/73، صاافر

ترتياب ون و ومباین برنی بهوار، وجيننشااساا مساحت به

تاتار محاسبه  ی. نتاایی  99/358و  97/3777، 38/111

واه ماانيزاسايون وجاين بارنی در دتی مونشان  تابررسو

 تااااو اناازایم ما اايناساات اسااتان گاايالن ناوااانو 

 .  داردون برنی در ساش استان ضروروجين

وضااعيت تااوان موتااورا و  (Firouzi, 2014) نيااروسا 

  درستان لیگارود دررا خودگردان وشت برنی  تااما ين

این اطالعاا  را باراا پایی میاقاۀ  وبررسو  استان گيالن

روسااتایو فااای، دیو اال، گاال ساافيی، ووملااه و اطاااقور 

ساش ) توان در واحی ساش درستان لیگرود محاسبه ورد: 

مسااحت  تر واحی تراوتاور،اساا مساحت به ،(ماانيزاسيون

نياس ماانيزاسيون. متوساط تاوان  و ،واحی ما ينتر اساا به

دسات هخاار در تاتاار بااساب ب 37/1 برابر در واحی ساش

ساااسا سمااين، وماای. نياااس ماانيزاساايون واال بااراا وماااده

 ،50/81، صاافرترتيااب نشاااوارا، وجااين و بردا اات بااه

تار اساا تعيين گردیی. مساحت بهدرصی  20/43و  97/94
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 وان و ومبااین بارنی نشااوار، وجاين تراوتور فدار فار،،

تاتاار  21/88و  2081 ،/80، 36/416 ،42/176 ترتياببه

در وااه دتاای مااونشااان  تااابررسااو محاساابه  اای. نتااایی

و ماانيزاسايون وجاين بارنی ترتياب باه درستان لیگرود 

ایجاد نرصات باراا و است ناوانو وا ت با ما ين نشاوار 

 تا ضرورا است.ما يناین  بهبيشتر دسترسو 

 ۀساش ماانيزاسايون میاقا (,Loveimi 1999)لویمو  

و ضاریب  اسب بخاار بار تاتاار 1/1  ما  اتواس را معاد 

ورا تراوتورتا را، با وجود ونور نسبو ونداا در میاقاه، بدره

وااه وضااعيت واارده اساات گاازاری و اعااالم درصاای  45

ماانيزاسيون میاقه اس نظر ومو مالاوب و اس نظار ويفاو 

 ۀوااه درجااه تمچیااين گاازاری داد وا. اسااتنااامالوب 

و اغلب وشاورسان صارناً است عمليا  ما يیو نسبتاً پایين 

 .وییایسمين استفاده مو ۀورسا و تدياس تراوتور براا خاک

وه ساش ماانيزاسايون میاقاه باا ویی مو پيشیداد لویمو

 سیگين بهتراوتور نيمه 39تراوتور متوسط و  754انزودن 

. تمچیاين بار اسااس انازایم یابای اسب بخار بر تاتار 2

 ۀسااش ماانيزاسايون در میاقا 1378تحقيقا ، در سا  

 .ه استبود اسب بخار بر تاتار 11/0 خوسستان برابر ۀایذ

باا بررساو  (Safari et al., 2005)صافرا و تماااران  

 ورساخااک تاا ماانيزاسيون درعملياا  اخصضرایب و 

وشور نشان دادنی وه صری نظر اس میاقاه و  ۀمیاق 10در 

نو  تراوتور، ميانگين تاوان ماورد نيااس عملياا   اخ  در 

ایان محققاان . استاسب بخار  36/20میاطق مورد تحقيق 

را ورسا و وال ماانيزاسيون خاک ۀتمچیين ميانگين درج

ساااش ماانيزاساايون درصاای،  5/71و  6/98ترتيااب بااه

اساب بخاار بار  01/1 و 96/0ترتيب بهرا ورسا و ول خاک

سااعت بار -اساب بخاار 74 را ، ظرنيت ماانيزاسيونتاتار

. وردنیمحاسبه  45/50 را و ضریب تاتار بر تراوتور تاتار

ورسا بيشترین و ومترین روستاا میاسب وارا براا خاک

 .استبوده تمیان و خوسستان در يب ترتبه روس 25و  48با 

بررساو و ارسیاابو نياز باا  (Farhadi, 2000)نرتاادا  

 مرود ااات  ۀوضاااعيت ماانيزاسااايون وشااااورسا میاقااا

 در ایان میاقاه سااش ماانيزاسايونوه  هدادنشان ، نارس

ومباود تراوتاور باا میاقاه و است  اسب بخار بر تاتار 46

 .روستبهرو

بحااران در  ۀدر ماالعاا (Dehghan, 1998) دتقااان 

 تاااا مقابلااه بااا ونماانيزاساايون وشاااورسا ایااران و راه

 ماانيزاسيون وشااورسا ۀبرنام تااتییبر اساس  گوییمو

 اسب بخار بار تاتاار 7/0 اسوشور ساش ماانيزاسيون بایی 

در ساا  پایاانو  اسب بخار بر تاتار 1/1 به 1373در سا  

 باناک تعریا  اسااس بر .یابیانزایم  (1378سا  )برنامه 

مازار  ووفاک دو تاتاار  اس با وسعت ومتار مزار  ،جدانو

 .  ونیلحاظ مو

 Loghmanpour-Zarini)پور سرییو و تماااران لقمان 

 et al., 2012) ضایعا  در واحی ساش را براا مزار   ۀتزیی

مازار  تزییاۀ ضاایعا  در برابار  2طاور تقریاب هسیتو با

نی و انزایم عملارد محصو  در اهبرنی گزاری ورد ۀماانيز

ثر اس أنساابت بااه ماازار  ساایتو را متاا ،ماازار  ماااانيزه

تار ماانيزاسيون و واربرد ارقام پر محصو  در ساش وساي 

 بيان وردنی.

مااوردا  ۀبااا ماالعاا (Nazardad, 2007)نظاارداد  

اساس نو   روستا اس  درستان سارا وه بر 10 اليزارتاا 

عمليا  وشاورسا به مزار  وشت ماانيزه و مازار  وشات 

سیتو تفايک  ینی، ميازان عملاارد و ضاایعا  محصاو  

وه عملارد محصو  برنی داد گزاری  ورد وبرنی را بررسو 

تن در تاتاار  5/5و در مزار  ماانيزه  8/4در مزار  سیتو 

ست. انزایم عملارد محصو  در مزار  ماانيزه نسبت باه ا

مزار  سیتو تحت تاثير ماانيزاسايون وشااورسا و وااربرد 

. وااتم ضاایعا  استتر ارقام پرمحصو  در ساوح وسي 

ثير أمحصو  در مازار  مااانيزه نياز تاا حایودا تحات تا

وه به انزایم عملاارد محصاو  میجار  استماانيزاسيون 

ماانيزه و  الياارا وه تفاو    ودمو یادووراخواتی  ی. 

 .استسیتو تیدا در وا ت و بردا ت 
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ضایعا  مراحل قبل اس وا ت تا بردا ات  ،تحقيقو در 

درصی و ارقاام اصاالح  2/31ووبو ارقام بومو برنی و خرمن

درصای گازاری  ایه اسات. اس باين ساه  6/23برنی  ۀ ی

ویااو، ویااو و ساافيیاصاالو خشاااانین، پوساات ۀمرحلاا

 ثير را بار ميازان ضاایعا أنین  لتوک بيشاترین تاخشاا

 گاذارد. مجماو  ميازان ضاایعا )درصی بارنی خارد( ماو

 )ومااو و ويفااو( بااراا مراحاال مختلاا  قباال اس وا اات،

طاور متوساط هدا ت، بردا ت و عمليا  پس اس بردا ت ب

درصی و مياانگين وال  8/9و  5/4، 15، 9/3، 8/1ترتيب به

 اعاالم  ایه اساتدرصای  45ضایعا  بر مبیااا  التوک 

(Esfahani et al., 2010) .یااو را خير در بردا ت بارنی أت

تااا دانهخوردگو تاا محياو و ترکاس دالیل ایجاد تیم

تباییل  ۀوه باعث انزایم ضاایعا  در مرحلادانیی موبرنی 

 .  (Siebenmorgen et al., 1998)ود  برنی مو

 مقاایار (,.Loveimi et al 2008) انتماااار وو میلااو 

 ۀووبیای باه مجداز نیومبا نو  دو با برنی بردا ت عا یضا

و بررسا خوسساتان اساتان در راو ساوتان وو خايم دنیانه

 باا محصاو  انات نيانگيام ، يمساتق بردا ات در. وردنی

 نااو  نیومبااا در و درصاای 73/1 وخاايم دنیانااه نیومبااا

 ريااغ بردا اات در. دساات وماایهباا درصاای 68/3و سااوتان

 .ییگرد نييتع درصی 45/3 محصو  عا یضا ، يمستق

 اثار( Alizadeh & Bagheri, 2009ا )بااقر و زادهيعل 

 وو وم ا عا یضا زانيم بر راو ووبخرمن مختل ا تاروی

 وواوبخارمن روی واه نیداد نشان و وردنیو بررسو فيو

  االتوک اس حاصاال عا یضااا زانياام باار دارومعیاا طااورهباا

 اس پاس بارنیو  اساتگ درصای زيان و دارتارک و  استه

 .است گذا ته ريتأث لیتبی

در تحقيقو باا  Vicha et al., 1992)) ویچا و تمااران      

اا و تاا برنی، بااسده مزرعاهعیوان وسمون عملارد ومباین

ميزان ضایعا  دو ومباین محلو و ومباین خو ه تغذیه را 

 ،واه در ناو  محلاو نینشان داد وردنی وبررسو و ارسیابو 

تاار باعااث واااتم درصاای ضااایعا  و باااسده ينیساارعت پااا

تارین ينیپااداراا  نو  خو اه تغذیاه، اما  ودبوجارا مو

اد و تماااران ؤ. نااساتدرصای  7/4تا  9/3درصی ضایعا  

(Fouad et al., 1990) ومباین خودگردان  ودر بررسو نوع

مخصو  برنی اعالم وردنی وه با انزایم سارعت پيشاروا 

ميزان ضاایعا  بردا ات  ،ساعتويلومتر بر  9/2به  8/0اس 

 .یابیمواا ومباین واتم انزایم ولو باسده مزرعه

در  (Afzalinia & Shaaker, 2002) نيا و  ااورانضلو 

تحقيقااتو تاا تبییل برنی در  درستان مرود ات وارگاه

 )جیاسااس  التوک وجود پادیاهوه و نتيجه گرنتیی  وردنی

 استگو را وااتم  مقیاراس درصی  06/8 ،اا(اس برنی قدوه

اس سفيیون اگر تمچیين اعالم وردنی این محققان دتی. مو

عیاوان مامال اساتفاده  اود، درصای هاا بسایشو و تيغه

 معقااو  ،باسارپسااییالحاااظ اس  ، اسااتگو باارنی حاصاال

 خواتی بود.

وان پوستدو نو  ما ين  (Alizadeh, 2001)عليزاده  

واه داد  و نشاانبررسو وارد اا را الستياو و تيغهغلتک 

وان اا در پوساتبرنی قداوهخردبیون توجه به رق ، مقیار 

 درصاای و در 06/7 طااور متوسااط بااه السااتياوغلتااک 

بارنی خارددرصای اسات. مقایار  05/10اا ون تيغهپوست

الساتياو و غلتاک وان سفيی در سيستمو واه اس پوسات

درصاای و در  41/19ویاایاا اسااتفاده مااوساافيیون تيغااه

 اا اساتفادهوان و سافيیون تيغاهپوسات سيستمو وه اس

 درصی است.  6/22ویی مو

باا بررساو توليای  (Yan et al., 2005)یان و تمااران  

برنی سفيی در یک سيست  تبییل سایشاو عماودا نشاان 

محور سفيیون و مقیار رطوبت، بر سرعت دورانو دادنی وه 

دار دارنای، باه طاورا واه باا درصی سفيی یگو اثر معیو

محااور تااوپو، درصاای  ساارعت دورانااواناازایم رطوباات و 

 یابی.سفيی یگو انزایم مو

تااا  اينما ،(Payman, 1999) گازاری پيماان برابر 

 تساتییاا تيغاهاس ناو   ون برنی در اوثر نقاط وشورسفيی

خاود   اود وویو استفاده ماوپوست براا داگاتو اس ونوه 
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  ود. استگو برنی موباعث انزایم 

گو برنی، اس مدمترین عوامل تأثيرگذار بر ميزان  است 

 عليازاده ااور و  حقيقاا تمقیار رطوبات  التوک اسات. 

(Shaaker & Alizadeh, 2001)  در  واهدتای ماونشاان

 بااه باارنی ساافيی، فیاای رقاا  مختلاا  تبااییل  االتوک

مقایار بااالترین  پایاۀ تار باا باردرصای  18تاا  16رطوبت 

 بااادرصاای  10تااا  8و رطوباات  ،درصاای 1/26 ، اسااتگو

 .  تمراه است ،درصی 15/6 ، استگومقیار ومترین 

ثير أتاا ۀسميیاادر تحقيقااو  (Shaaker, 2004)  اااور 

توپو سفيیون انقو بر ميزان  اساتگو دو  سرعت دورانو

 600 نشاان داد واه سارعت او وامفيروس 3رق  برنی ومل 

 است.دور در دقيقه براا تر دو رق  میاسب 

 و تمااات وبااااداتحقياااق حيااایرا سااالااندر  

(Heidari-Soltan Abadi &  Hemmat, 2007)، توپاااااو 

باه ماارپيا انتقاا  وامال مجداز  ای.  اا وان تيغاهسفيی

ميزان  استگو برنی ساسنیگو در وه نشان داد تا وسمایم

و در  23اا رایاای درصاای در ساافيیون تيغااه 13رطوباات 

 تر است.   ۀبر پایصی در 5/20سفيیون بديیه  یه 

تعياين وضاعيت موجاود  ،تیی اس اجراا این پژوتم 

بررسو عوامل موثر بار  ،ساسا ونماانيزاسيون برنی و بديیه

راتاارتاااا  ۀو ارائاا ،واااتم ضااایعا  ما اايیو باارنی

ماانيزاسيون مراحل توليی و نروورا ون در استان ماسنیران 

  .است

 

 هامواد و روش

دریااا خازر  استان ماسنیران در  ما  ایران و در حا يه 

دقيقاه عار   35درجاه و  36تاا دقيقه  47درجه و  35بين 

 دقيقاه 10درجاه و  54تاا دقيقاه  34درجاه و  50  مالو و

الیدار گرییاویا قارار دارد. ایان اساتان باا طو   رقو اس نص 

درصاای  46/1ويلااومتر مرباا ،  4/23756مساااحتو حاایود 

مين استان وشاور ا18 این لحاظوه  داردمساحت ول ایران را 

حی  مالو استان ماسنیران دریاا خزر، حی جیاوبو ون  .است

تاا تدران، قزوین و سمیان، حی غربو ون استان گيالن استان

 . باا توجاه باه اییااهاساتو حی  ارقو ون اساتان گلساتان 

طاور طبيعاو باه ،ان ووتستانو استبعضو اس میاطق این است

  اساتتااا باارس ایان میاقاه اختالی ارتفا  یااو اس ویژگاو

تار و متر پاایين 21ترتيب با ارتفا  وه بابلسر و بلیه بهطورابه

تاارین تاارین و مرتفا متار بااالتر اس ساااش دریاا پسات 2120

 .تستیی درتاا استان 

 تاميال پرسشایامه و باا مراجعاه بااتاا مورد نيااس داده 

تاا ميیانو و مصاحبه باا موجود و بررسو ااوتابخانهبه میاب  

 اا. اطالعاااا  پرسشااایامهوورا  ااایجمااا بااارداران بداااره

وشت ارقاام پرمحصاو  بارنی و ميازان  ساش سیر انی اس:عبار 

ناو ، ؛ توليی، ساش سیروشت ارقام ويفو بارنی و ميازان توليای

پااروری نشااا ؛ سمااين ۀتعاایاد دنعااا  و ساااش عمليااا  تدياا

ناو ، روی و سااش (؛ شا، تعیاد و ساش وا تن)ظرنيت بانک 

نو  و ساش عمليا  دا ت و مقاادیر مصارنو ؛ عمليا  وا ت

رقا  و ميازان ؛ نو  و ساش عملياا  بردا ات؛ وود، س  و وب

تااا ماورد اساتفاده در توليای مشخصا  ما ين؛ بذر مصرنو

یاد، ظرنيت اسمو، ظرنيت وارا و مای  سماان واار تع؛ برنی

اجاراا و تعایاد نياروا انساانو باراا  ؛تاا اساتان الياوبو

تااا  ااخص ،دست ومایههتاا مختل . اس اطالعا  بنعاليت

، سااش ماانيزاسايون، ماانيزاسيون ۀرجماانيزاسيون  امل د

باااسده اقتصااادا ماانيزاساايون، باااسده ، ظرنياات ماانيزاساايون

بالقوه ما يیو، روستا و سااعا  و یتوان اجراما ين، اا مزرعه

ورا ما ااين محاساابه  ااینی. روی و ضااریب بدااره ،وااارا

 تاااا ماانيزاساايون وشاااورسا اس  اااخصیااک محاساابه تاار 

 :(Almassi et al., 2009) رح سیر است به

 

 مکانیزاسیون ةرجد

محاسابه  ای.  1 ۀبا استفاده اس راباا ماانيزاسيون ۀدرج 

انجام  یه باه  اانيزهنسبت ساش عمليا  ماین  اخص بيانگر 

 ۀدتیاینشاان حساب درصایو بار است سیر وشت  ول ساش

 .ماانيزاسيون است جهوميت در
 

 های مکانیزاسیون...و تعیین شاخص بررسی وضعیت موجود
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(1) 100
2

1 
S

S
D 

 ون،وه در 

D= 1(؛درصی) ماانيزاسيون درجهS = اانيزهساش عمليا  م 

 )تاتار(. سیروشت ساشول  =2Sو ؛ )تاتار( انجام  یه
 

 سطح مکانیزاسیون

این  ااخص بياانگر ويفيات مااانياو در ماانيزاسايون  

در نعاا   موجاودول تاوان وششاو  مجمو  نسبتو اس است 

سراعاو تااا سااش سمينمجمو  ول به وشاورسا تر میاقه 

ویاای. ساااش ودساات مااهقاباال وشاات ماااانيزه ون میاقااه باا

 و اس راباااه  تاتااارباار حسااب اسااب بخااار در ماانيزاساايون 

 .وییمودست هب 2
 

(2) r
S

p
P

t

t  

 

 ون،وه در 

P= ؛)اسب بخار بر تاتار( ساش ماانيزاسيون tP=  وال  مجمو

 ؛)اسااب بخااار( یاقااهموشاااورسا در  موجااودتااوان وششااو 

tS =و  ؛)تاتار(  وشتسیر ول ساشr =باراا  ضاریب تباییل(

و بااراا درصاای  75 ،عماارسااا   13ومتاار اس  اتراوتورتااا

 (.درصی 50 ،عمر سا  13بيم اس تراوتورتاا 
 

 ظرفیت مکانیزاسیون

 ااخص باا ترويبو اس وميت و ويفيت وار ماانيزاسايون  

  ااود.ظرنياات ماانيزاساايون وشاااورسا نشااان داده  مااو

مقیار انرژا ماانياو مصری  یه در واحای سااش را  ،در واق 

 واهاسات و واحای ون انارژا بار واحای سااش ویای مو بيان

 صور  اسب بخاار سااعت بار تاتاار یاا ويلاووا  سااعت هب

در تفسير و تحليل مساائل   اخصاین  ود. بر تاتار بيان مو

 . مقاایار ایاان  اااخص اسداردو بيشااترا یواااراماانيزاساايون 

 . وییمودست هب 3 ۀرابا

 

(3) 
S

hP
CM


 

 

 ،وندر وه 

CM= ؛ )اسب بخار.سااعت بار تاتاار( ماانيزاسيون ظرنيت

P=  ؛ )اسااب بخااار( تراوتااورتااوانh=  احااراا ماای  سمااان

 اجرایااوساااش عمليااا  = S و ؛)ساااعت( ساااليانه عمليااا 

    .)تاتار(
 

 مکانیزاسیوناقتصادی بازده 

اقتصاادا ماانيزاسايون، نسابت متوساط عملاارد باسده  

واه است محصو  تر میاقه به ساش ماانيزاسيون ون میاقه 

 ود. اتميت ایان  ااخص تن بر اسب بخار بيان موحسب  بر

تاا مختلا  در مقایار ون در ساا  ۀدر این است وه با مقایس

دیایه  مزرعاه، باه ناوعو تاأثير ماانيزاسايون در عملااردتر 

 . وییمودست هب 4 ۀمقیار این  اخص نيز اس رابا . ودمو
 

(4) 
P

Y
Ee  

 

 ون،وه در 

eE= ؛)تاان باار اسااب بخااار( اقتصااادا ماانيزاساايوناسده باا 

Y= و ؛)تن بار تاتاار( ميانگين عملارد محصو  در میاقه 

P= اسب بخار بر تاتار( ساش ماانيزاسيون(. 
 

 ماشینای بازده مزرعه

ثر ؤنسابت ظرنيات ما اا برابار اسات بااباسده مزرعاه 

در محاسابا  ایان  ااخص  اا باه ظرنيات نظارا.مزرعه

ميزان توانمیایا بيانگر  وماانيزاسيون واربرد نراوانو دارد 

تا و ادوا  وارگيرا ظرنيت وارا ما اينهمییریت براا ب

. اساتتاا تلا   ایه در عملياا  وقت در توليی و واتم

ظرنيات نظارا و السم اسات  ،ااتعيين باسده مزرعاهبراا 

ظرنيات نظارا باا توجاه باه سارعت  ثر تعياين  اونی.ؤم

ظرنيات اسات. محاسابه قابل  ما ينعر  وار  پيشروا و

یک تاتاار  وارواقعو با توجه به ساعا  نيز  ااثر مزرعهؤم

 واه باراا  گفتیو است ود. اا محاسبه مومزرعهعمليا  

تا، ظرنيات نظارا و محاسابهوردن ترفه بيشتر تر واقعو
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. مقایار ایان  ایتقوی  سراعاو محاسابه  ۀمؤثر در محیود

 : وییمو دستهب 5 ۀرابا اخص با استفاده اس 

 

(5) 100
at
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e

C

C
F 

 

 ون،وه در 

eF= درصی(؛  ااباسده مزرعه(aC= اا ماؤثرظرنيات مزرعاه 

تاتاار ) اا نظرامزرعهظرنيت = atC و ؛ )تاتار بر ساعت)

 (.برساعت

 

 ماشینيي یتوان اجرا

توان اجرایو ما يیو بيانگر ساحو است وه در حاا   

تاا در حاضر و با  رایط و وضعيت موجود، تعایاد ما اين

توانیی روا دسترس میاقه )با ظرنيت مؤثر نعلو خود( مو

ایاان  ،در عماالعمليااا  ما اايیو انجاام دتیاای. ون سااش 

اس یاک یا تار  تراوتورویا ضریب بيانگر این مالب است وه 

 نيااس واقعاوجوابگاوا  در میاقه موجود تا و ادوا ما ين

، و یا ناه براا ون عمليا  خا  تستماانيزاسيون میاقه 

ميزان ومبود ما اين در میاقاه فقایر اسات.   دیگر اییاه

 : مو وییدست هب 6 ۀمقیار این  اخص اس رابا

 

(6) f

wwm
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TDN
S


 

  )( lrd dndD     ،dcw DDD   
 

 

  ون،وه در 

oS =؛)تاتار( ما يیوو یتوان اجرا mN= تاااتعیاد ما ين 

تعایاد سااعا   =wTتعیاد روستاا وارا ماؤثر؛  =wD نعا ؛

اجاراا سمان مورد نيااس باراا  =fT؛ )ساعت( روسوار در تر 

تعیاد روستااا واارا  =cD ؛ ))ساعت برتاتار وار در تاتار

  وردنروستاا غير قابال واار تعیاد= dD طبق تقوی  سراعو؛

 

 تعایاد روستااا بارنایگو/باد =rdتقوی  سراعو؛  ۀدر محیود

 ۀماؤثر در محایود ۀوییایو ... محیود  ییی /گرماا  ییی

ماؤثر در محایوده  تعیاد دنعا  بارنایگو =n تقوی  سراعو؛

پاس  وردنتعیاد روستاا غير قابل واار =ldو  ؛تقوی  سراعو

 .تقوی  سراعو ۀدر محیوداس تر بار بارنیگو 

 

 روزها و ساعات کاری 

توانای تعیاد روستاا وارا بر اساس تقوی  سراعاو نمو 

 بارااتا و ادوا  میاساب با ای. الزاماً براا نعاليت ما اين

سمپا و باا سامپای پشات تراوتاورا در روستاا و  ،مثا 

 ود، ا خيلو گرم است متوق  مویا تو بوسدساعاتو وه باد 

اس نظر تقاوی  سراعاو در سماان روستا و ساعا  فیی این تر

ب سمپا و قرار گرنته با ی. این در حالو اسات واه میاس

. اداماه یابایتوانای ورسا در ایان  ارایط موعمليا  خااک

عمليا  ما ايیو در روستااا باارانو  ۀتمچیين تقریباَ تم

ساابک در روس بعاای وارتاااا  ااونی امااا برخااو متوقاا  مو

برخو اجراا ، در حالو وه ممان است دنبا   ودتوانی مو

نبا ای. پاذیر تا دو یا سه روس بعی نيز امااندیگر اس عمليا  

اس این ناوتور براا تعيين تعیاد تراوتور و ادوا  مورد نيااس 

تقوی  سراعاو اساتفاده  ۀموق  وار در محیودهباجراا براا 

 .  ودمو
 

 وری ماشینضریب بهره

ورا سااحو اس ورا ما ين یا ضریب بدرهضریب بدره 

اجرایو واقعاو باه تاوان  نسبت توانعبار  است اس  ما ين

میاقه. رو ن است ترفه ایان تر ما ين در  ۀاجرایو بالقو

نساابت باااالتر با اای مااییریت، ساارویس و نگداایارا و 

برخاو اس ریزا باراا نعاليات ما ايیو بدتار اسات. برنامه

 تاا مورد اساتفاده در سراعات بارنیمشخصا  نیو ما ين

  اارح اانيزاساايون بااهتاااا م اااخص ۀمیظااور محاساابهباا

 .است 3 جیو 

 

 های مکانیزاسیون...بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص
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 های مورد استفاده در زراعت برنجمشخصات فنی ماشین -3جدول 

 ساعت()کیلومتر بر  پیشرویسرعت  )متر( کارعرض )اسب بخار( توان تراکتور نام ماشین

 4 05/1 40 گاووتن برگردانیار

 5/3 5/2 40 پادلر

 3 3 40 ماله

 5/1 5/1 45 روتيواتور

 4/1 2/1 4 رونیهراه فدارردیفه نشاوار

 2/1 8/1 18  ونیهسوار ردیفهنشاوار  م

 6/3 8/2 )توان موتور سمپای( 1 سمپای پشتو موتورا

 ومباین برنی

 دروگر برنی

75 

5/4 

2 

2/1 

3 

2 

 

 بحث نتایج و

  اااليزارا ۀومااار ادوا ، نيااروا محرواا 4در جاایو   

اساتان تااا به تفاياک  درساتان و ساش سیروشت برنی

ول سااش سیروشات ، جیو این  برابرماسنیران ومیه است. 

 ون دربيشااترین تاتااار اساات وااه  220968باارنی اسااتان 

 38928و  47685ترتياب باا تاا بابل و ومل باه درستان

  درسااتان دروشاات باارنی  تاتااار و ومتاارین ساااش سیاار

 ابيشاترین سااش نشاا. اساتتاتاار  554وبااد باا عباس

 ترتياب-تااا بابال و ومال باه  درساتان درماانيزه برنی 

 درسااتان  درون تاتااار و ومتاارین  8938و  8987بااا 

تاا در ایان  درساتان  اود؛دیایه ماووباد و نو در عباس

  ود. نمونشاا ماانيزه دییه 

 160340باارنی اسااتان  ماااانيزه واال ساااش بردا اات 

تاتار با ومباین مخصاو  بارنی  109638 تاتار است وه

بيشاترین   ود.تاتار با دروگر برنی بردا ت مو 50702و 

تاا بابال و ومال  درستان دربرنی  ۀبردا ت ماانيزساش 

تاتاار و ومتارین سااش  34962و  35735به ترتياب باا 

بردا ات  است؛ فالوس درستان  دربرنی بردا ت ماانيزه 

 .استدستو و سیتو  در این  درستان

تاااا تااوان اساامو و وششااو واال ما ااين 5جاایو   

  اااليزارا و ساااش ماانيزاساايون باارنی را بااه تفايااک 

 

در ایان  دتای.تااا اساتان ماسنایران نشاان ماو درستان

 تبااییل تااوان اساامو بااه تااوان وششااوضااریب  ،تحقيااق

  5/0 ونداا ادليل عمر بااال-و براا تيلرتا به  8/0تا ما ين

 ساااش ماانيزاساايون باارنی. ه اسااتدر نظاار گرنتااه  اای

و  دست ومای- هاسب بخار بر تاتار ب 63/2 ماسنیراناستان 

 اساب بخاار 2/1 بااو گلوگااه  6/4با تاا جویبار  درستان

بيشااترین و ومتاارین ساااش ترتيااب - بااه باار تاتااار

 بااالاس دالیال  دارنای.ماسنایران ماانيزاسيون را در اساتان 

 این موارد را  درستان جویباردر ساش ماانيزاسيون  بودن

تااا صیعتو بودن و وجاود اناوا  وارگااه بر مرد: توانمو

و تااا وشااورسا طراحو، ساخت و توليی ادوا  و ما اين

سااایر  )در مقایسااه بااا وجااود تعاایاد سیاااد تيلاار وشاااورسا

ایان  سااش سیروشات  با توجه باهو تاا استان  درستان

   .(تا درستان

تان بار  917/4 ،با توجه به متوسط عملاارد  التوک 

ساااش بااا در نظاار گاارنتن و  ،تاتااار در اسااتان ماسناایران

اسب بخار بار تاتاار، بااسده اقتصاادا  63/2 ،ماانيزاسيون

دسات هتن بر اسب بخاار با 87/1ماانيزاسيون برنی استان 

ويلوگرم  لتوک،  1870 تر . بیابراین براا توليیه استومی

  ود.یک اسب بخار توان در استان ماسنیران مصری مو
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 های استان مازندرانکشت برنج به تفکیک شهرستان آمار ادوات، نیروی محرکه شالیزاری و سطح زیر -4 جدول

 شهرستان
 نشاکار

 ردیفه 4

 نشاکار

 ردیفه 6
 دروگر تیلر

 کوبخرمن

 تراکتوری
 کمباین مخصوص

 تراکتور

 مخصوص برنج

 کوبيشالي

 فعال

 برنج زیرکشت سطح

 )هکتار(

 مکانیزه سطح نشا

 )هکتار(

 کمباین برداشت با

 )هکتار(

 دروگر برداشت با

 )هکتار(

 برداشت کل

 )هکتار(

 2117 1567 550 186 2997 6 10 2 33 12 829 - 3 گلوگاه

 5300 2150 3150 4751 8221 14 16 17 60 185 2723 12 82 بدشدر

 4800 3600 1200 2515 9615 25 28 14 5 62 6890 16 8 اان

 5150 3000 2150 6020 23429 14 42 26 3 165 10254 26 155 يانیورودم

 18442 12372 6070 7812 8523 65 33 70 150 320 5357 15 320 سارا

 6300 3300 3000 2000 11251 47 21 47 140 207 5235 6 39 ائمشدرق

 320 290 30 90 2420 10 20 1 21 8 2245 - 5 وادووهس

 7472 2972 4500 1643 9793 31 32 100 - 261 9806 8 55 جویبار

 35735 4535 31200 8987 47685 230 57 379 160 717 15068 9 255 بابل

 13161 5901 7260 3600 14661 30 39 126 75 457 5823 7 93 ابلسرب

 5688 650 5038 213 6318 72 32 135 15 28 4087 7 9 اریرییونان

 14624 2224 12400 586 18324 80 22 121 21 50 5890 3 45 حمودوبادم

 34962 7462 27500 8938 38928 175 51 302 218 275 13539 23 265 ملو

 6000 500 5500 150 9354 43 16 14 33 1 6008 1 8 ورن

 15 - 15 - 1347 15 11 - - - 1068 - - و درن

 - - - 50 725 15 3 - 3 - 721 - 5 فالوس

 12 12 - - 554 5 2 - 5 1 364 - - باس وبادع

 225 150 75 215 6111 41 9 1 35 3 2066 3 7 یاابنت

 17 17 - 4 712 7 2 1 7 2 642 - - امسرر

 160340 50702 109638 47760 220968 925 446 1356 984 2754 98615 136 1354 کل استان
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 های استان مازندراننیروی محرکه شالیزاری و سطح مکانیزاسیون برنج در شهرستاناسمی توان  -5 جدول

 شهرستان

 کل توان

 ردیفه 4 نشاکار

 )اسب بخار( 

 کل توان

 ردیفه 6 نشاکار

 )اسب بخار( 

 دروگرها توان

 )اسب بخار(

 ها برنجتوان کمباین

 )اسب بخار(

 توان تراکتورهای

  شالیزاری

 )اسب بخار(

 اسمي توان

 تیلرها

 )اسب بخار( 

 کششي توان

 نیرو محرکه

 )اسب بخار( 

 کششي توان

 تیلرها

 )اسب بخار( 

 سطح مکانیزاسیون

 (بر هکتار )اسب بخار

 20/1 3109 493 6218 400 150 54 - 12 گلوگاه

 56/1 10211 2633 20423 640 1275 5/832 216 328 بدشدر

 92/2 25838 2215 51675 1120 1050 279 288 32 ناا

 83/1 38453 4368 76905 1680 1950 5/742 468 620 ميانیورود

 25/3 20089 7648 40178 1320 5250 1440 270 1280 سارا

 14/2 19631 4448 39263 840 3525 5/931 108 156 قائمشدر

 79/3 8419 745 16838 800 75 36 - 20 سوادووه

 60/4 36773 8255 73545 1280 7500 5/1174 144 220 جویبار

 77/1 56505 28091 113010 2280 28425 5/3226 162 1020 بابل

 23/2 21836 10852 43673 1560 9450 5/2056 126 372 بابلسر

 91/3 15326 9354 30653 1280 10125 126 126 36 نرییوناار

 66/1 22088 8331 44175 880 9075 225 54 180 محمودوباد

 87/1 50771 21921 101543 2040 22650 5/1237 414 1060 ومل

 56/2 22530 1396 45060 640 1050 5/4 18 32 نور

 23/3 4005 352 8010 440 - - - - نو در

 88/3 2704 112 5408 120 - - - 20 فالوس

 59/2 1365 68 2730 80 - 5/4 - - وبادعباس 

 34/1 7748 424 15495 360 75 5/13 54 28 تیاابن

 57/3 2408 131 4815 80 75 9 - - رامسر

 63/2 369806 111838 739613 17840 101700 12393 2448 5416 کل استان
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 درجه ماانيزاسيون عملياا  مختلا  سراعاو 1 ال  

دتای. بيشاترین در وشت برنی استان ماسنیران را نشان مو

 ورسادرجااه ماانيزاساايون باارنی اسااتان بااراا خاااک

در دتای واه ماونشان تا بررسو. نتایی استاوليه و ثانویه 

 عمليااا  ،اسااتان ماسناایران زارتاا اااليدرصاای اس  7/99

ورسا درصی این اراضاو خااک 3/99ورسا اوليه و در خاک

درجاه ماانيزاسايون بااالا  ود. مو ثانویه با ما ين انجام

ورسا و انرژا بار دليل سیگيیو عمليا  خاکورسا بهخاک

نتایی تحقيقا  گذ ته نيز داللت بر تماين  است؛ن ون بود

درجاه ماانيزاسايون بردا ات بارنی ارتقااا موضو  دارد. 

 تاااااا باااارنی وومباااااین دلياااال وروداسااااتان بااااه

 تااایان ومبااینتاا بردا ت برنی استان باا تجديز ما ين

در ومتارین درجاه ماانيزاسايون  .اساتتاا اخير در سا 

  ااوددیاایه مااو وجااينر دماسناایران باارنی اسااتان وشاات 

 بااودن  اارایط خااا  و باااتالقوعلاات هباا ؛درصاای( 8)بااا 

 ،وان میاسابما اين وجاين نباودتاا  االيزارا و سمين

 و  باا دسات ا ماسنایراندر  االيزارتا تاوارابيشتر وجين

 .است صور  سیتوهب
 

 

 

 

 

 

 درجه مکانیزاسیون عملیات مختلف زراعی در کشت برنج استان مازندران -1شکل 

 

تااا  االيزارا باراا عملياا  اا ما ينباسده مزرعه 

ومایه اسات. بيشاترین بااسده  6مختل  سراعاو در جایو  

و   اونیهساوار ۀنشاوار  م ردیف در درصی، 73، اامزرعه

وتان ورسا اولياه باا گااوخااک درصی، در 63 ون،ومترین 

اا بااسده مزرعاهبااال باودن علت  . وددییه موبرگردانیار 

عر  واار سیااد   ونیهسوار ۀتاا نشاوار  م ردیفما ين

 اانیایگان حرناهتوساط را وندااتاا و وااربرد این ما اين

 درتاااا و تلفاااا  سماااانو دور سدن تعااایاداس واااه اسااات 

اا و اساتفاده اس رانیایگان حرناه. واتیایمو مزرعه انتداا

رنات و سبب واتم تمپو اانو در مسايرتاا  متگذارعال

پایين در  خ  باا  اا ود. باسده مزرعهعمليا  موبرگشت 

 دلياال تلفااا  سمااانو سیاااد در دوربااه برگرداناایار گاااووتن

 ،تاارگياارا سااختو نگداایارا، نرمااان ا ، تعمياارتاااسدن

 اسات واهرنات و برگشات  مسايردر  اخ  و تمپو انو 

 نا اوگاذار اا و عالماترانیایگان حرناهوار نگرنتن اس به

 . ودمو
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 تولید برنج استان مازندرانای عملیات مختلف ماشینی در بازده مزرعه -6 جدول

 شاخص
گاوآهن 

 داربرگردان
 روتیواتور ماله پادلر

 نشاکار

 چهار ردیفه

نشاکار شش 

 ردیفه

سمپاش پشتي 

 موتوری

کمباین 

 برنج
 دروگر

 2/1 2 10 8/1 2/1 8/1 2/3 5/2 05/1 )متر( وارعر 

 2 3 1 5/2 5/1 2 5/2 2 8/1 )ويلومتر بر ساعت( سرعت پيشروا

 مزرعه اا نظراظرنيت 

 )تاتار بر ساعت(
19/0 5/0 8/0 36/0 18/0 45/0 1 6/0 24/0 

 ظرنيت مزرعه اا موثر

 تاتار بر ساعت()
12/0 32/0 58/0 24/0 125/0 328/0 67/0 41/0 16/0 

 66 68 67 73 5/69 66 72 64 63 درصی() باسده مزرعه اا

  

 تاااا وما اااين ۀتاااوان اجرایاااو باااالقو 7جااایو   

 ادوا   اااااليزارا را در اسااااتان ماسناااایران نشااااان

 عملااو و اساات اخصاا اجرایااو ما اايیو تااوان دتاای.مااو

 تااا باارااتااا و قابلياات ما ااينتوانااایو ارسیااابو بااراا

 پشااتو موتااورا تااااتعاایاد ساامپای عمليااا  اجااراا

 واااه در ایااان تحقياااق نااار  اسااات 11846 اساااتان

 دا اات باارنیمرحلااۀ تااا در درصاای ساامپای 50 اایه 

 .انینعا 

 

 توان اجرایی بالقوۀ عملیات مختلف ماشینی در تولید برنج استان مازندران -7 جدول

 روتیواتور ماله پادلر شاخص
 نشاکار

 چهار ردیفه

 نشاکار 

 شش ردیفه

سمپاش پشتي 

 موتوری

 کمباین

 برنج
 دروگر

 40 33 10 30 30 22 25 25 )روس( تقوی  سراعو

 8 10 8 8 8 8 8 8 ساعت وار در روس

 2754 1356 5923 136 1354 8035 556 177 تعیاد ما ين نعا 

 141005 183466 317473 10706 40620 339398 64496 11328 )تاتار( توان اجرایو بالقوه

 

 تااوان اجرایااو بااالقوه و عملااو و ضااریب ۀدر محاسااب 

در نظر گرنتاه  ایه اسات تقوی  سراعو  ۀمحیود ،ورابدره

 بيشترین تراو  عمليا  ما يیو وجود دارد. در ون وه 

ظرنياات ماانيزاساايون عمليااا  مختلاا  ما اايیو در  

نشاان داده  ایه  8توليی برنی استان ماسنایران در جایو  

بيشترین انرژا ما يیو صاری  ایه باراا عملياا   است.

اساب بخاار سااعت بار  11/306بردا ت با ومباین برنی با 

تاتار و ومترین انرژا ما يیو صری  یه باراا عملياا  

ه دست ومایهاسب بخار ساعت بر تاتار ب 8/12سمپا و با 

 رسای واه اس این بابت میاقو به نظر ماو. این موضو  است

سمان می  .ا بر و دا ت برنی واربر استرنی انرژببردا ت 

ورسا )یک بار  خ  و دو سه بار خاک بر اساسورسا خاک

 . ه استبار روتيواتور( محاسبه  ی

تاا  اليزارا در توليی برنی ول انرژا مصرنو ما ين 

متوسط  وساعت  -اسب بخار 560/767/51استان ماسنیران 

اسب بخاار  235ظرنيت ماانيزاسيون برنی استان ماسنیران 

نشاان ، ایان  ااخص ه اساتساعت بر تاتار محاسبه  ای

طاور مياانگين در تار تاتاار اس  االيزارتاا هب دتی وهمو

ساعت انرژا مااانياو مصاری  -اسب بخار 235ماسنیران 

  ود.مو
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 ظرفیت مکانیزاسیون عملیات مختلف ماشینی در تولید برنج در استان مازندران -8 جدول

 ورزیخاک شاخص
 نشاکار

 چهار ردیفه

 نشاکار

 شش ردیفه

سمپاش پشتي 

 موتوری

 کمباین

 برنج
 دروگر

 4 75 1 15 4 40 (اسب بخار) توان ماشین

 320 330 400 240 240 600 ()ساعت مدت زمان اجرای عملیات

 50702 109638 170940 8970 38790 220968 (هکتار) اجرایي واقعيتوان 

 ظرفیت مکانیزاسیون

 (ساعت بر هکتار -اسب بخار)
44/48 51/33 58/54 8/12 11/306 53/69 

 

تا و ادوا   االيزارا ورا ما ينضریب بدره 9جیو   

 وراضااریب بدااره دتاای.را در اسااتان ماسناایران نشااان مو

مییریت بدتر ما يیو باراا اجاراا ون  ۀباالتر نشان دتیی

بيشااترین   ااودمالحظااه مو 9در جاایو  . اسااتعمليااا  

وشو با لاولر به ماله (درصی 239) 39/2 را باوضریب بدره

 اسااتفاده اس ۀوااه دلياال ون مااییریت بديیاا اختصااا  دارد

 ۀا ساادتااساایر ابزارواارگيرا بهبلاه قابليت نيست لولر 

ومتارین . ، اساتجااا لاولرهبا ،مثل تيرک فوبو یا وتیو

 بردا ت با دروگار در (درصی 36) 36/0ورا با ضریب بدره

 ورا پااایين ایاان ما ااين. ضااریب بدااره ااوددیاایه مو

تاا ضاعي  و دروگردتی وه ماییریت اساتفاده اس نشان مو

 تاااا اسااتان نساابت بااه عمليااا  سراعااودروگرتعاایاد 

 ضاریبپاایين باودن یااو اس دالیال  .اسات ویونو بيشتر

تاا مخصو  استفاده اس ومباین ،ورا دروگرتاا برنیبدره

 تااا اخياردر ساا  ،دورگرتااجااا ، بهبرنی براا بردا ت

، يمت نسبتاً میاسب، واتم سختو وارعلت قهاست. ب بوده

 ،بردا ات، سارعت بااالا بردا ات مرحلاۀبر باودن انرژا

تاا در سااش اساتان این ومباین ،موق  عمليا هباجراا و 

 تااایوبااراا ما ااين .یانتااه اناایبساايار تاارویی و گسااتری 

 ،درصااای دارنااای 85واااه ضاااریب بداااره ورا ومتااار اس 

 باااالبردنتااوان بااا مااییریت صااحيش ما اايیو و مااو

 در تعاایاد ما ااين موجااود تمااين ضااریب بدااره ورا، بااا

 ساااااش بيشااااترا اس عمليااااا  را  ،ناوگااااان ما اااايیو

 ورد. اجرا

  

 وری ماشین در تولید برنج در استان مازندرانضریب بهره -9 جدول

 روتیواتور ماله پادلر شاخص
 نشاکار

 چهار ردیفه

 نشاکار

 شش ردیفه

 سمپاش

 پشتي موتوری

 کمباین

 برنج 
 دروگر

 50702 109631 170940 8970 38790 210940 154070 10940 )تاتار(توان اجرایو واقعو

 141005 183466 317473 10706 40620 339398 64496 11328 )تاتار(توان اجرایو بالقوه 

97/0 ورا ما ينضریب بدره  39/2  62/0  95/0  84/0  54/0  6/0  36/0  

 

 گیرینتیجه

ورسا و بردا ت برنی با توجه ماانيزاسيون خاک ۀدرج 

، وه در سااش اساتان بيشاتر بر بودن این عمليا انرژابه 

ماانيزاساايون وا اات بااا  ۀدرجاا .سااتباالما اايیو اساات، 

ساااش . اسااتپااایين  و بااه نساابت 69/21ما ااين نشاااوار 

اسب بخاار بار  63/2ماانيزاسيون برنی در استان ماسنیران 

 وه نسبت به متوسط ساش ماانيزاسيون وشور استاتار ت

برابار بيشاتر اسات.  6/2 ( تقریباااسب بخار بر تاتار01/1)

باا  وا ات مااانيزهجاز باراا دتی مونتایی تحقيق نشان 

  ۀ اام ردیفاا نشاااوار روناایه وراه ۀنشاااوار فدااار ردیفاا

تعایاد  ، ونیه و پادلر، با توجه به ساش عمليا  نعلاوسوار

موجود استان میاسب است و نقط باا  اليزارا تاا ما ين

 های مکانیزاسیون...بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص
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مییریت ما يیو بایی ساش اجرایو عملياا  را  بدتر وردن

 ۀبا توجه به درجا  ،تاا نشاواردر مورد ما ين انزایم داد.

بااراا  بایاای ،ورا باااالماانيزاساايون پااایين و ضااریب بدااره

 باارنیما اايیو اناازایم درجااه ماانيزاساايون وا اات 

 را تديه و به  االوتاا  اليزارا ما يناین ریزا و برنامه

 

 ۀباه تارویی و توساعبایای تمچیاين  ؛واردمیاسب توسی   

 تااا نشااانشاا در سايیو ۀمااانيزه و تدياا اپاروری نشاا

السم خواتای تااا نشااوار رد ما اينبوه براا وارپرداخت 

تااا  االيزارا در توليای ول ساعت وار مفيی ما ين .بود

 .محاسبه  یه استساعت بر تاتار  2130برنی استان 
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Rice with the cultivation area of more than 565 thousand hectares and production amount of 2.45 million 

tons is the second most important crop after wheat in Iran. Most of cultivated area is also located in 

Mazandaran and Guilan province. It is clear that reaching to self-sufficiency in rice production is not 

possible without assessment of current status of rice mechanization. Therefore present study was conducted 

to determine current status of rice mechanization and propose needed solutions to improve it. Data were 

gathered by completing questionnaire and by reviewing the literature and field surveying. In view of 

information obtaeined; degree of mechanization, level of mechanization, capacity of mechanization, 

economic efficiency of mechanization, field efficiency of machine, potential ability of machine, working 

hours and days and productivity coefficient of machine were calculated. The results showed that degree of 

mechanization of primary tillage and secondary tillage was 99.7 and 99.3%, planting operation with 

transplanter was 22.69% and harvesting operation with mower and combine was 72.8 %. The lowest degree 

of mechanization of rice production was obtained for mechanical weeding with the value of 8%. The level 

of mechanization was calculated 2.63 hp/ha. Mean economic efficiency of mechanization and capacity of 

mechanization of rice was found to be 1.87 ton/ha and 235 hp.hr/ha, respectively. 
 

Key words: Field Efficiency, Mazandaran, Mechanization Indices, Rice 
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