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و پشتیبانی از طرح های راهبردی توسعه مکانیزاسیون نقش مهمی داشته 
تدوین  راهنمای  این سازمان در  است )حردانی و همکاران، 1399(. 
پایدار،  کشاورزی  مکانیزاسیون  استراتژی های 
این طور بیان می کند: در اجرای یک استراتژی 
یک  مختلف  بخش های  باید  مکانیزاسیون، 
از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی  کشور 
و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک سهیم باشند، 
مشارکتی  استراتژی  رویکرد  بر  سازمان  این 
تأکید بسیاری دارد )فائو، 2022(. برای تدوین 
باید  کشور،  در  مکانیزاسیون  توسعه  راهبرد 
بتوان به پرسش های مهم و چالشی در مورد هر 
یک از بخش های اصلی منابع طبیعی )جنگل، 

مرتع و بیابان( پاسخ داد:
بخش  هر  در  مکانیزاسیون  فعلی  وضعیت   •
چگونه  کشور  در  طبیعی  منابع  از  تخصصی 

است؟
موضوع  در  مشابه  موانع  رفع  و  مدیریت  برای  حاضر  حال  در   •

مورد نظر، چه فناوری هایی در سایر کشورها استفاده می شود؟
• نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر توسعه 

مکانیزاسیون در منابع طبیعی کدام است؟
• با توجه به نتایج، نقشه راه مناسب برای افزایش کارایی و بهره وری 

مکانیزاسیون در پروژه های اجرایی منابع طبیعی چیست؟
اهداف  مهم ترین  از جمله  مطرح شده،  پرسش های  به  توجه  با 

مکانیزاسیون در منابع طبیعی، عبارتند از:
• تشخیص و اولویت بندی نیازهای بخش های مختلف منابع طبیعی 

از طریق تعامل سازنده بین نهادهای اجرایی و پژوهشی
• رصد وضعیت مکانیزاسیون منابع طبیعی در کشور با توجه به 

شاخص های استاندارد شده مکانیزاسیون
• ارائه راهکارهای مؤثر در مسیر توسعه مکانیزاسیون با توجه به 

رویکرد و اهداف مکانیزاسیون در منابع طبیعی
نبود شناخت کافی از مفاهیم اصلی مکانیزاسیون سبب شده است، از آن 
به عنوان ماشینی کردن فرایندهای سنتی یاد شود و توسعه مکانیزاسیون 

نیز، تنها به افزایش ماشین  و ادوات مختلف در 
زمین نسبت داده شود. آنچه در این مورد نادیده 
گرفته می شود توجه به اصول مدیریتی توسعه 

مکانیزاسیون است.
تعاریف  از  یکی  داخلی،  منابع  به  توجه  با 
و  وسایل  از  استفاده  مکانیزاسیون،  متداول 
استفاده  کلي تر  به عبارت  و  مکانیکي  ادوات 
افزایش  براي  کشاورزي  در  روز  فناوری  از 
بهره وري با رعایت تمام جوانب است )الماسی 
و همکاران، 1385(. با مراجعه به منابع علمی 
منتشر شده و بررسی تعاریف گوناگون، می توان 
این تعریف جامع رسید، مکانیزاسیون در  به 
کشاورزی و منابع طبیعی، بکارگیری هر گونه 

ماشین و ابزار، برای پیاده سازی یک مدیریت دقیق و پایدار با هدف 
کاهش هزینه، کاهش سختی کار، افزایش جذابیت و رغبت به کار، 
مدیریت مصرف نهاده، یکنواختی و تسریع عملیات، انجام به موقع 
بهره وری است  افزایش کارایی و  برای  کیفیت  بهبود دقت و  کار و 
رویکرد  ارائه شده،  تعریف  به  توجه  با   .)Emami et al., 2018(
اصلی مکانیزاسیون در منابع طبیعی، توجه به توسعه آن از طریق 
بهینه سازی مدیریت و افزایش بهره وری است. از این رو با توجه به 
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر توسعه 
مکانیزاسیون، باید زمینه های ورود مکانیزاسیون را در منابع طبیعی، 
شناسایی و برای چگونگی رسیدن به اهداف آن، راهبرد و نقشه راه 
تعریف و مشخص کرد. بررسی پیشینه تدوین استراتژی برای توسعه و 
گسترش سطح مکانیزاسیون کشاورزی در کشورهای مختلف جهان، 
نشان می دهد، دهه 90 میالدی نقطه عطف توجه به این موضوع بوده 
و سازمان خواربار جهانی )FAO(، در طراحی، برنامه ریزی، حمایت 
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نبود شناخت کافی از مفاهیم 
شده  سبب  مکانیزاسیون  اصلی 
ماشینی  به عنوان  آن  از  است، 
شود  یاد  سنتی  فرایندهای  کردن 
و توسعه مکانیزاسیون نیز، تنها به 
مختلف  ادوات  و  ماشین   افزایش 
آنچه  شود.  داده  نسبت  زمین  در 
در این مورد نادیده گرفته می شود 
توسعه  مدیریتی  اصول  به  توجه 

مکانیزاسیون است.
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برآورد نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
• تدوین سند راهبردی مکانیزاسیون و تعیین نقشه راه با توجه 

به مالحظات اسناد باالدستی کشور

حلقه مفقوده در توسعه مکانیزاسیون
با توجه به سرعت پیشرفت فناوری در دنیا، به جرأت می توان 
گفت، امروزه یکی از مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه های هر کشور، 
در  ارزشمند  و  دقیق  جامع،  داده  پایگاه های  وجود  سازمانی،  یا  نهاد 
به پرسش های مطرح شده،  زمینه تخصصی مورد نظر است، در پاسخ 
برای پیشبرد اهداف مکانیزاسیون به ویژه در منابع طبیعی، حلقه مفقوده 
حوزه  در  مناسب  داده  پایگاه  نبود  یا  کمبود  مکانیزاسیون،  توسعه  در 
مکانیزاسیون است. داده هایی از قبیل، توان موتوری در هر منطقه، طول 
عمر ماشین های کشاورزی، وضعیت فرسودگی ماشین ها، سطح کشت و 
الگوی کشت و سایر اطالعات فنی می توانند در این پایگاه داده جای 

داشته باشند.
نتایج بررسی جامع در سال 1398 نشان داد، 6 درصد کل تحقیقات 
مکانیزاسیون در منابع طبیعی کشور، طی سال های 1397-1387 انجام 
شده و پیش از آن، مطالعات پایه ای در این حوزه انجام نشده است و آمار و 
اطالعات در خور توجهی در این زمینه وجود ندارد )رحیمی و همکاران، 
1398(. بی شک با داشتن اطالعات دقیق، جامع و پیوسته  از وضعیت 
مکانیزاسیون می توان، راهبرد و برنامه توسعه مناسب مکانیزاسیون را 
برای آینده تعریف کرد. این مسئله در راهکار تدوین راهبرد مکانیزاسیون 
کشاورزی پایدار، در سازمان خواربار جهانی )FAO( نیز این گونه بیان 
شده است: پیش از تدوین هر راهبرد باید، وضعیت مکانیزاسیون کاماًل 
شناسایی و ارزیابی شود. از دیدگاه فائو، توسعه مکانیزاسیون باید با 
شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی هر کشوری سازگار باشد تا به 
افزایش تولید محصول پایدار منجر شود )فائو، 2022(. بنابراین، با توجه 
مکانیزاسیون  وضعیت  از  مناسبی  اطالعات  حاضر،  حال  در  اینکه  به 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در دست نیست، تشکیل پایگاه داده 

جامع و دقیق برای مکانیزاسیون کشور امری ضروری به نظر می رسد.
 

لزوم استاندارد سازی شاخص های مکانیزاسیون
برای تشکیل پایگاه داده حوزه مکانیزاسیون، استفاده از شاخص های 
علمی و معتبر با هدف تعیین وضعیت فعلی مکانیزاسیون کشور ضروری 
است. برای دستیابی به اهداف مکانیزاسیون در کشاورزی و منابع طبیعی 
ملی  و  استاندارد  شاخص های  باید  نخست  فعلی،  وضعیت  تعیین  در 
مناسبی برای مکانیزاسیون تعریف شود. شاخص های مورد نظر باید با در 
نظر گرفتن شاخص های روز دنیا، بررسی و با توجه به شرایط کشاورزی 

و منابع طبیعی کشور، بومی سازی شوند.
 شاخص  فعلی که برای بیان سطح مکانیزاسیون در کشاورزی کشور، استفاده 
می شود، مبهم است و آمار روشنی نیز از چگونگی برآورد و محاسبه آن 
در دسترس نیست. در حال حاضر، شاخص سطح مکانیزاسیون در کشور 
عبارت است از، سطح مکانیزاسیون یا ضریب مکانیزاسیون، که بر اساس 
توان مصرفی در واحد سطح کشت محاسبه می شود )سعیدی  راد، 1390(. 

در این تعریف توان، بر حسب اسب بخار و مساحت براساس هکتار بیان 
می شود. طبق آخرین آمار، ضریب مکانیزاسیون کشور در سال 1399 
معادل با 2/1 اسب بخار بر هکتار گزارش شده که نسبت به سال 1398، 
حدود 22درصد رشد داشته است )بی نام الف، 1399(. اما آنچه باعث 
ابهام در این اعداد و ارقام می شود، ایرادات موجود در شیوه محاسبه است. 
در شاخص توان مصرفی در واحد سطح، اصول کار بر پایه توان های 
موتوری که در اختیار سطح کشت هستند، پایه گذاری و محاسبه می شود. 
به عنوان مثال، تراکتوری که برای کار زراعت استفاده نمی شود، نباید در 
محاسبه توان وارد شود، یا ماشین های مستهلک با ضرایب کمتری در 
محاسبه توان موتوری به  کار گرفته شوند، درواقع به دلیل نبود اطالعات 
دقیق و شفاف در این خصوص، ارقام ارائه شده برای سطح مکانیزاسیون 
کشور مبهم است. از طرفی، دیدگاه فعلی در این روش به صورتی است 
کشور  در  مکانیزاسیون  سطح  یابد،  افزایش  موتوری  توان  هرچه  که، 
افزایش خواهد یافت، در حالی که به شاخص های مهمی ازجمله سطح 
توجیه کننده مالکیت تراکتور، میزان توان و مکانیزاسیون متناسب با سطح 
نشده است  کشت، درجه مکانیزاسیون وظرفیت مکانیزاسیون توجهی 
)واحدی و همکاران، 1397(. به طور علمی شاخص های مکانیزاسیون به 
دو دسته کیفی و کمی تقسیم می شوند. به عنوان نمونه، سطح مکانیزاسیون 
استفاده می شود، شاخصی کیفی است، ولی درجه  که در حال حاضر 
ترکیبی  باید  بنابراین،  می شود.  محسوب  کمی  مکانیزاسیون، شاخصی 
از این شاخص ها به عنوان شاخص های مکانیزاسیون در کشور معرفی 
شوند )حردانی و همکاران، 1399(. بر همین اساس، باید در ابتدا، بیان 
روشنی از شاخص های فعلی مکانیزاسیون تعریف و سپس با توجه به 
استانداردهای جهانی، شاخص یا شاخص های مناسبی را برای تعیین 
و  تعریف  کشور،  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مکانیزاسیون  سطح 

پیاده سازی کرد.

اولویت های مکانیزاسیون در منابع طبیعی
اندک  پایه ای  تحقیقات  به  توجه  با  شد،  بیان  پیش تر  که  همان طور 
با  مکانیزاسیون  متخصصان  ناآشنایی  و  طبیعی  منابع  در  مکانیزاسیون 
مفاهیم و چالش های این حوزه، برای تدوین شاخص های مکانیزاسیون، 
ابتدا باید شناخت جامعی از موضوعات و مسائل آن در منابع طبیعی 
حاصل شود. اینکه مکانیزاسیون در چه زمینه هایی امکان نفوذ و توسعه 
مسئله  این  مهم  علت های  از  یکی  شود.  بررسی  و  مطالعه  باید  دارد، 
متفاوت بودن ماهیت و شرایط منابع طبیعی )جنگل  ها، مراتع و بیابان ها( 
بیشتر  که  کرد  توجه  باید  آنهاست.  مالکیت  و  با زمین های کشاورزی 
حوزه  در  مکانیزاسیون  شاخص های  با  رابطه  در  انجام شده  مطالعات 
کشاورزی است، بنابراین، باید ابتدا در مکانیزاسیون، شناخت جامعی از 
مسائل مهم و اولویت دار منابع طبیعی حاصل شود و ضمن اولویت بندی 
نیازها، راه نفوذ مکانیزاسیون به طرح های کالن کشور در این حوزه ها 
شناسایی و هموار شود. در همین رابطه، مسئله تعیین اولویت های کالن 
برای توسعه مکانیزاسیون منابع طبیعی و تدوین سند راهبردی، در بخش 
تحقیقات مکانیزاسیون مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از سال 
1398 در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، مطالعات و تحقیقات پیرامون 
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شاخص هایی  براساس  مکانیزاسیون،  توسعه  زمینه های  اولویت بندی 
ازجمله نیازسنجی پروژه های مکانیزاسیون مرتبط به منابع طبیعی کشور، 
تأثیر آنها بر افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و ظرفیت های موجود انجام 

شد.
 نتایج نشان داد، توسعه زراعت گیاهان دارویی و حفظ، احیا و توسعه 
جنگل ها )با شاخه های اصلی زراعت چوب و نهالستان های جنگلی(، 
از دیدگاه متخصصان، اولویت تحقیقاتی بیشتری درتوسعه مکانیزاسیون 
منابع طبیعی دارند. توسعه مکانیزاسیون برای حفظ و احیای مراتع، یا 
ضرورت های  دیگر  از  نیز  بیابان زدایی،  حوزه  در  ریزگردها  با  مقابله 

پژوهشی است که باید به آن توجه شود.
اولویت تحقیقات مکانیزاسیون گیاهان دارویی از الزامات رویکرد توسعه 
این صنعت، به ویژه زراعت آن در سال های اخیر است. این امر سبب شده 
تا تولید و توسعه گیاهان دارویی در شرایط بهتری قرار گیرد و اهمیت 
بیشتری به این حوزه داده شود. در مستندات زیادی به مسئله گیاهان 
دارویی، اهمیت توسعه و تجارت آنها و پایین بودن سطح مکانیزاسیون 
در این حوزه اشاره شده است )سفید کن، 1400(. افزایش سطح کشت 
گیاهان دارویی طی سال های 98-94، گویای توجه به توسعه این صنعت 

است ) شکل 1(. 

با توجه به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، میزان توان موتوری در 
کشت گیاهان دارویی در بخش کشاورزی )شکل 2( نیز طی این سال ها 
افزایش داشته است )بی نام ب، 1398(. بنابراین، مطابق با شاخص فعلی 
مکانیزاسیون در کشور، ضریب مکانیزاسیون گیاهان دارویی طی این 
سال ها تغییر کرده است )شکل 3(. اگرچه به دلیل استقبال کشاورزان از 
کشت گیاهان دارویی، سطح کشت آنها در سال 1398 افزایش یافته، 
ولی میزان نیروی محرکه، متناسب با آن افزایش الزم را نداشته است و 
باعث کاهش ضریب مکانیزاسیون در این سال شده است. مطابق سند 
ملی توسعه گیاهان دارویی، توسعه سطوح کشت تا 500 هزار هکتار 
برای افق 1404 در نظر گرفته شده است. روند افزایشی سطوح کشت 
گیاهان دارویی، بدون توجه به توسعه فناوری مکانیزاسیون متناسب با 
نیاز تولیدکنندگان زراعی آنها، ازنظر اقتصادی، ضمن افزایش هزینه های 

تولید، سود منطقی را نیز عاید تولید کنندگان نخواهد کرد. 
از دیگر مشکالت توسعه مکانیزاسیون در کشت گیاهان دارویی کشور، 
کوچک بودن سطح اراضی است، متأسفانه این مشکل، از موانع کاربرد 
بنابراین،  می رود.  به شمار  دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  در  فناوری 
بکارگیری مکانیزاسیون متناسب با ابعاد سطوح کشت از جمله مسائلی 
است که مطالعه و بررسی آن ضروری است. سطوح کشت 10 کشور 

شکل 2- روند تغییر توان کششی کشاورزی طی سال های 1398-1394شکل 1- سطح کشت گیاهان دارویی )1394-1398(

شکل 3- تغییرات ضریب مکانیزاسیون گیاهان دارویی )1394-1398(
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برتر اروپایی در حوزه تولید و فراوری گیاهان دارویی در سال 2019، 
بسیار  با سطح کشت  این کشورها  است. چرا  ارائه شده  در شکل 4 
کمتر در مقایسه با ایران، سهم بسیار بیشتری را در بازار تجارت جهانی 
گیاهان دارویی دارند؟. مطابق آمار انجمن مشارکت نوآوری اروپا در 
کشاورزی )EIP-AGRI(، کشور آلمان با سطح کشت حدود 13 هزار 
هکتار، 27درصد بازار تجاری گیاهان دارویی اروپا را به خود اختصاص 
داده است و از این نظر در رتبه نخست قرار دارد، رتبه دوم نیز به فرانسه 
با بیشترین سطح کشت و 22درصد از سهم بازار اختصاص یافته است 
)انجمن مشارکت نوآوری اروپا، 2019(. با توجه به اینکه کشور آلمان 
جزو مهم ترین کشورهای صنعتی دنیا است، بی شک، تأثیر فناوری و 
توسعه مکانیزاسیون در به دست آوردن این جایگاه قابل توجه است. 
نمونه های یاد شده، اهمیت و لزوم توجه به توسعه مکانیزاسیون، فناوری 

و ایجاد زنجیره ارزش گیاهان دارویی را در کشور نشان می دهد.
و  کشاورزی  حوزه  از  اعم  مکانیزاسیون  مسئله  در  کشور  درمجموع، 
منابع طبیعی به شدت نیاز به تحقیق و توسعه دارد و برای اینکه اقدامی 
مؤثر پیرامون این مسئله انجام شود، باید به طور کاماًل علمی و مطابق با 
استانداردهای جهانی مدیریت شود و بر همین اساس باید نقشه راه تهیه، 

تدوین و چشم اندازهای دقیق و قابل دسترس تعریف شود. 
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شکل 4- سطوح کشت گیاهان دارویی در 10 کشور اروپایی
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