
ـ فعالیت های کشاورزی چه نقشی در خودکفایی کشور می توانند داشته باشند؟
ـ چگونه می توان کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی را افزایش داد؟

ـ هزینه یک ماشین کشاورزی در سال چقدر است؟
ـ چه نسبتی از این مقدار مربوط به هزینه های سوخت، روغن و یا تعمیرات است؟

در این فصل پاسخ پرسش های خود را می یابید و ضمن آشنایی با مفاهیم مکانیزاسیون کشاورزی خواهید دانست 
چگونه می توان در هزینه های ماشین صرفه جویی کرد.

فصل 2

مکانیزاسیون و اقتصاد ماشین های کشاورزی
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تفکر کنید

ضرورت و اهمیت کشاورزی

کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید مواد  غذایی و تأمین دیگر نیازهای 
انسان مانند لباس، دارو، ابزار و مصالح، زیبا سازی محیط زیست و کسب درآمد پرورش داده می شوند.

نقشی که امروزه محصوالت کشاورزی در زندگی بشر دارند بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا زندگی همۀ جانوران 
متکی به گیاهان و فراورده های آنها است. انسان به روش های مختلف وابسته به محصوالت کشاورزی است. 

ـ ارزش و اهمیت غذایی: گیاهان زراعی و باغی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأمین کنندۀ اصلی مواد غذایی 
یعنی پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند. 

جدول زیر را با توجه به ارزش مواد غذایی گیاهان مشخص شده تکمیل کنید.
جدول 1ـ2ـ ارزش مواد غذایی گیاهان زراعی

درصد مواد معدنیدرصد ویتامین هادرصد چربیدرصد کربوهیدرات هادرصد پروتئیننام گیاه

گندم

برنج

ذرت

سیب زمینی

پژوهش کنید

شکل 1ـ2ـ فعالیت های کشاورزی

آیا آنچه را کشت می کنید مالحظه کرده اید )63( آیا شما آن را زراعت می کنید یا ماییم که 
زراعت می کنیم )64( اگر بخواهیم قطعاً خاشاکش می گردانیم پس در افسوس می افتید)65(.

آیه63 الی 65 سوره واقعه  :
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کلیات

رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در سایه رونق فعالیت های کشاورزی امکان پذیر است و 
همان طور که رهبر معظم انقالب تأکید کرده اند »صنایع بخش کشاورزی یکی از بخش های 

راهبردی است و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد.«
 ـ ارزش و اهمیت دارویی: مصرف گیاهان دارویی به زمان های بسیار دور برمی گردد. 
مردمان باستان، برخی از گیاهان نظیر خشخاش و شاهدانه را برای تسکین دردها مصرف 
می کردند، یا گیاه سیر را برای ضد عفونی کردن به کار می بردند. گیاهان دارویی به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم )گرفتن مواد دارویی و تبدیل آن به داروی گیاهی( استفاده های 

قابل توجهی در درمان انسان ها داشته و دارد. 

ـ ارزش و اهمیت اقتصادی محصوالت کشاورزی: بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با صادرات محصوالت 
کشاورزی به خصوص صادرات غاّلت، گل و میوه ارز کالنی را وارد کشور خود می کنند.

در کشور ما نیز در صورتی که کشاورزی اساس و محور کار باشد، عالوه بر تأمین نیاز داخلی می توان محصوالت زراعی 
و باغی را صادر کرد. به این وسیله می توان کشور را از صادرات تک محصولی به طرف صادرات چند  محصولی سوق داد. 

استقالل ما در آینده تا حد زیادی به چگونگی استفاده از منابع و روش تولید این محصوالت بستگی خواهد داشت.
بدون شک بخش کشاورزي در کشور ما از دیر باز نقش مهمی در اقتصاد داشته است. این بخش در زمینه هاي تولید 
محصوالت زراعي، باغي، دام و طیور و صنایع تبدیلي وابسته، با تأمین 15 درصد تولید ناخالص ملی، 20 درصد 
اشتغال، 20 درصد صادرات غیرنفتی و 85 درصد مواد غذایی مورد نیاز، نقش تعیین کننده ای در تأمین امنیت 
غذایی کشور برعهده دارد. این آمار آشکارا گویای نقش حساس و پراهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور 

حتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های همه جانبه کشور خواهد بود.

- اهمیت زیست محیطی: امروزه ایجاد فضای سبز برای سالم سازی محیط و رفع آلودگی هوا اهمیت زیادی 
دارد. توسعۀ فضای سبز، پارک سازی و گل کاری و نیز توسعه و گسترش درخت کاری و احیای جنگل ها و مراتع 
عالوه بر سالم سازی محیط زیست، در آرامش روح و روان انسان ها نیز بسیار مهم است و از جمله اقدامات انسان 
در همکاری و هماهنگی با طبیعت است. در نتیجه اقدامات گفته شده، ضمن حفظ تعادل طبیعی و ممانعت از 

شکل 2ـ2ـ داروهای گیاهی

گفت و گو کنید
آیا غذا مي تواند سالح باشد؟ براي مقابله با این سالح چه باید کرد؟

پنج گیاه دارویی در منطقه خود را تهیه کنید و با ارائه نمونۀ گیاه یا تصاویر آن در کالس با دوستان خود گفت و گو کنید
بحث و گفت وگو نمایید.

توجه: استفاده از گیاهان دارویی و یا داروهای گیاهی حتمًا باید با دستور پزشک باشد.
توجه
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فرسودگی آن، زیستگاه مناسبی برای گیاهان و جانوران مهیا می گردد. 
دمای  تعدیل  در  تأثیر  و  زیبا سازی  بر  عالوه  سبز  فضای  همچنین 
محیط، تأثیر قابل توجهی در سالم سازی هوا و زدودن گازهای سّمی 
و گرد و غبار دارد که امروزه به صورت معضلی در شهرهای بزرگ دنیا 

خودنمایی می کند. 

بشر در طول تاریخ با کمک نیروی اندیشه، خالقیت و بهره برداری از منابع موجود روی کره زمین، همواره به فکر 
ساختن ابزار و ایجاد فناوری های جدید برای تأمین نیازهای اولیۀ خود از جمله غذا، افزایش میزان محصول و 

آسان نمودن کارها بوده و در این راستا تا امروز یک مسیر پیشرفت را طی کرده است.

پیشرفت های کشاورزی مکانیزه به اندازه ای بوده است که در سال های اخیر استفاده از سیستم های الکترونیکی 
از جمله ماشین های خودکار و کنترل از راه دور و همچنین بهره گیری از ماهواره در سطح جهانی مطرح گردیده 

و در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا استفاده شده است.

شکل 7ـ2ـ کشاورزی دقیقشکل 6ـ2ـ کشاورزی ماهواره ای

گفت و گو کنید 
نتیجه  منابع طبیعی می تواند  و تخریب  به شهرها  فقر روستایی، مهاجرت روستاییان  نظیر  آیا معضالتی 

بی توجهی مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی باشد؟

شکل 5ـ2ـ کشاورزی سنتیشکل 4ـ2ـ کشاورزی مکانیزه

شکل3ـ2ـ طبیعت زیبا آدمیان را 
در  گذر  زندگی  همواره  شاداب نگاه می دارد.

مکانیزاسیون کشاورزی
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کلیات

1ـ کشاورزی دقیق چیست؟ 
2ـ چگونه عوامل مورد نیاز دام و گیاه در کشاورزی دقیق کنترل می شود؟

تحقیق کنید

تعاریف مکانیزاسیون: مکانیزاسیون کشاورزي مجموعه اي از علوم و فنون کاربردي است که مطالعه، شناخت، مدیریت 
 و به کارگیري انواع مختلف ماشین و ابزار در مراحل مختلف تولید و فراوري محصوالت کشاورزي را شامل مي شود. 
به عبارت دیگر، مکانیزاسیون استفاده از وسایل و ادوات مکانیکي و بهره گیری از تکنولوژي روز در کشاورزي براي 

افزایش بهره وري است.

مکانیزاسیون

تعریف عام
 مکانیزاسیون

تعریف خاص 
مکانیزاسیون

استفاده از هر نوع ماشین در فرایند تولید محصول به منظور افزایش 
سرعت کار، کاهش هزینه های کارگری، تقلیل سختی کار، اقتصادی 

کردن تولید و افزایش بهره وری است.

استفاده از هرگونه فناوری که منجر به افزایش بهره وری در بخش های 
تولیدی شود، که شامل تمام مسائل  و تجزیه و تحلیل های کلی مرتبط 

با کشاورزی و مدیریت آن می باشد.

اهمیت و ضرورت مکانیزاسیون

انسان کشاورز در هزاران سال قبل پی برد که استفاده 
می تواند  کاشت  عملیات  برای  حیوانات  نیروی  از 
و  برابر کرده  را چند  آمده  به دست  نهایی  محصول 
سطح زیرکشت را به نحو چشمگیری افزایش دهد.
مانند  دام هایی  اهلی کردن  موجب  همین موضوع، 
امور  در  دام ها  از  استفاده  شد.  غیره  و  گاو  اسب، 
هنوز  برداشت،  و  داشت  کاشت،  از  اعم  کشاورزی، 
هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیایی 

و آفریقایی ادامه دارد. 

در شرایط کنونی و با افزایش تصاعدی جمعیت، محدودیت در مساحت اراضی قابل کشت و منابع آب شیرین و 
کاهش باران به دلیل گرم شدن هوای زمین و نیاز به مواد غذایی بیشتر به ویژه در کشورهای توسعه نیافته، دیگر 
استفاده از نیروی کار دام ها نمی تواند پاسخگوی نیاز به تأمین مواد غذایی جمعیت رو به ازدیاد باشد. بنابراین 

شکل 8ـ2ـ استفاده از نیروی دام برای انجام کارهای کشاورزی
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اولویت برنامه ریزی های تمامی  پژوهش برای یافتن راهکارهایی که بتواند پاسخگوی چنین نیازهایی باشد، در 
جوامع اعم از پیشرفته یا در حال توسعه قرار دارد.

پیدایش و حضور ماشین ها در مزارع عمر چندان طوالنی ندارد و هم زمان با کشف نیروی بخار و پس از آن، 
اولّیه مهّیا شد. تراکتورها و دنباله بندهای  برای به حرکت در آوردن  انرژی الزم  استخراج نفت 

انقالبی که براثر حرکت ماشین ها در زمین های زراعی به وجود آمد، درهای جهانی دیگر را به روی انسان ها گشود. 
ماشین ها محصول بیشتری را با زحمت کمتر برای کشاورزان به ارمغان آوردند و از سوی دیگر، موجبات شکوفایی 

صنعتی را فراهم کردند.
در حال حاضر حتی کشورهای فقیر و عقب مانده بنا به دالیل عدیده، سعی در راه اندازی ماشین ها در مزارع دارند 

زیرا رنج گرسنگی یک میلیارد نفر مخصوصاً در کشورهای فقیر آفریقایی نمی تواند از دیده ها پنهان بماند.

مکانیزاسیون کشاورزی مراحل عملیات کشاورزی را تغییر نداده، بلکه روش انجام عملیات را تحت تأثیر نکته
قرار داده است.

شکل 9ـ2ـ سیستم مکانیزه آبیاری تحت فشار

چند  هر  می کند،  زراعت  خود  نیاکان  مانند  که  انسانی  نوبل:  جایزه  برنده  اقتصاددان  شولدز  تئودور 
که خودش سخت کوش و زمینش حاصلخیز باشد، نمی تواند مواد غذایی زیادی تولید کند. اما زارعی که 
از دانش برخوردار باشد و به رموز کاربرد آن در زمین، گیاه، دام و ماشین آشنا باشد، می تواند حتی در 

زمین های نامرغوب نیز مواد غذایی زیادی تولید کند.

تفکر کنید

با توجه به نیروی انسانی )نیروی کار( و کوچک بودن قطعات زمین در کشور ما تا چه اندازه مکانیزه کردن کشاورزی 
ضرورت دارد؟

تحقیق کنید
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کلیات

دالیل توسعه مکانیزاسیون
ـ افزایش سرعت انجام کار: یکی از مسائل مهمی که در انجام عملیات کشاورزی حائز اهمیت است، انجام دادن 

به موقع عملیات است.

درباره تأثیرات نامطلوب انجام دیر هنگام عملیات مختلف کشاورزی در باغ، مزرعه و حتی دامپروری با ذکر گفت وگو کنید
مثال های مختلف گفت وگو کنید.

با توجه به تصاویر زیر متن را کامل کنید.گفت وگو کنید

جدول 2ـ2ـ مقایسۀ به کارگیری ماشین ها در کشاورزی به وسیله یک نفر با 8 ساعت کارکرد روزانه برای شخم زدن

حداکثر کار انجام شده بر حسب مترمربع در روزوسیله مورد استفاده

200بیل

2000گاوآهن دامی با یک جفت گاو

9000گاوآهن تک خیش و یک تراکتور

20000گاو آهن دو خیش و یک تراکتور

شکل 11ـ2ـ کاشت مکانیزهشکل 10ـ2ـ کاشت دستی

یک کشاورز سنتی می تواند نهایتاً ............... متر مربع 
زمین را اداره کند.

یک خانواده روستایی در کشورهای پیشرفته 1200 
هکتار زمین را اداره می کند.
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دربارۀ مکانیزاسیون کشاورزی و شناخت توانایی های آن الزم است سه اصطالح متداول کشاورزی را مطرح کنیم:
ـ درجۀ مکانیزاسیون

ـ ضریب مکانیزاسیون
ـ ظرفیت مکانیزاسیون

شاخص ها و معیارهای مکانیزاسیون

ـ کاهش سختی و افزایش کیفیت کار
با به کارگیری ماشین های کشاورزی بسیاری از عملّیات زراعی و دامی با کیفیت باالتر و سرعت بیشتر صورت 
می گیرد. برای مثال در کاشت محصول با ردیف کار، بذر به صورت منظم تر کاشته می شود و عملّیات بعدی برای 

آن راحت تر انجام می گیرد. به عالوه تلفات بذر نیز کمتر می شود. 
میزان تلفات برداشت گندم به روش سنتی بیش از 15 درصد از کل محصول است؛ در حالی که در برداشت مکانیزه 

تلفات به 5 درصد می رسد.

ـ کمبود کارگر کشاورزی
مهاجرت روستاییان و نیز سختی کارهای کشاورزی سبب 
شده تا در فصولی که به کارگر بیشتری برای انجام دادن 
به موقع عملیات نیاز است، با کمبود کارگر مواجه شویم.

جمعیت  درصد  1ـ2ـ  نمودار 
به  نسبت  ایران  روستاییان 

کل جمعیت
سال)هجری شمسی(

گفت وگو کنید
دربارۀ ارتباط مکانیزاسیون کشاورزی و کیفیت کار درفعالیت های دامپروری و صنایع غذایی گفت وگو کنید.

 درباره دالیل دیگر توسعۀ مکانیزاسیون در کشاورزی تحقیق کنید و نتیجه را به صورت گزارش در کالس 
ارائه دهید.

تحقیق کنید
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کلیات

ـ سطح )ضریب( مکانیزاسیون
عبارت است از نسبت مجموع کل توان کششی موجود به مجموع کل مساحت زمینی که کار تولید در آن انجام 

می شود و واحد آن اسب بخار بر هکتار می باشد. این عامل کیفیت مکانیزاسیون را بررسی می کند.

در چندساله اخیر سطح مکانیزاسیون چند کشور به شرح زیر بوده است:

متوسط جهانایرانچینهلندآمریکاکشور

1/449/50/550/550/85سطح مکانیزاسیون

شکل 12ـ2ـ آماده سازی زمین، داشت و برداشت مکانیزه

جدول 3ـ2ـ سطح مکانیزاسیون در کشورهای مختلف

گفت وگو کنید
آیا باال بودن سطح مکانیزاسیون می تواند به تنهایی سبب افزایش نسبی عملکرد محصول در واحد سطح شود؟

درجۀ مکانیزاسیون منطقۀ شما برای عملیات های مختلف زراعی چقدر است؟
تحقیق کنید

ـ درجۀ مکانیزاسیون
درجۀ مکانیزاسیون عبارت است از مقدار عملیات مکانیزه انجام شده به کل عملیات و یا به عبارت دیگر، نسبت 
سطح عملیات مکانیزه انجام شده به کل سطح عملیات مورد نیاز می باشد و برحسب درصد و به تفکیک نوع 

عملیات و نوع محصول بیان می گردد. 

سطح مکانیزاسیون در استان یا منطقۀ خود را از منابع معتبر جست وجو کنید.
پژوهش کنید
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ـ ظرفیت مکانیزاسیون
عبارت است از مقدار انرژي مکانیکي مصرف شده در واحد سطح زمین هاي کشاورزي و یکای آن واحد انرژي بر 
واحد سطح است که معموالً به صورت اسب بخار ساعت بر هکتار بیان مي شود. ظرفیت مکانیزاسیون در واقع بیانگر 

انرژی مکانیزه مصرف شده در واحد سطح و یا سرانۀ انرژی مکانیکی در بخش کشاورزی است.

 روش های ترویج مکانیزاسیون در کشور را بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
تحقیق کنید

ـ هزینه ماشین های کشاورزی
یکی از مهم ترین هزینه هایی که در فعالیت های کشاورزی 
تأثیر می گذارد، هزینه های به کارگیری تراکتور و ماشین های 
در  گام  اولین  دقیق  حساب  نگهداری  است.  کشاورزی 
هـزینه هـای  مـی باشد.  کشاورزی  مـاشین هـای  مدیریت 
ماشین های کشاورزی یکی از مواردی است که یک مدیر 
موفق باید ضمن محاسبه، بتواند میزان آن را تا حد امکان 
ماشین های  مدیریت  در  نهایی  هدف  برساند.  حداقل  به 
کشاورزی، حداکثر کردن درآمدهای مؤسسه کشاورزی یا 
مزرعه با افزایش بازده ماشین و حداقل کردن هزینه ها است.

به  مـی تـوان  را  کشاورزی  مـاشین هــای  هزینه هـای 
هزینه های  ثابت و متغیرطبقه بندی نمود.

ثابت هزینه های   1

محل  و  ماشین ها  د  تعدا به  که  هستند  هزینه هایی 
رند.  دا بستگی  نها  آ نگهداری 

هزینه های جاری  2

استفاده  نوع  تناسب میزان و  به  هزینه هایی هستند که 
می کنند. تغییر  ماشین ها  از 

شکل 13ـ2ـ دانستن نحوۀ محاسبۀ هزینه ها کمک می کند تا 
مدیر موفق تری باشیم.

نمودار 2ـ2ـ هزینه های ثابت بزرگ ترین قسمت هزینه های ماشین های کشاورزی هستند.

هزینه ماشین های
کشاورزی

هزینه های ثابت

هزینه های جاری

استهالک

سوخت

بیمه

روغن

مالیات

توقفگاه یا هانگار

مربوط به رانندگی تراکتور یا ماشین

نگهداری و تعمیر

تعمیرات 
روغن و سوخت 
 هزینه های ثابت 
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کلیات

ارزش باقی مانده

سال

استهالک عبارت است از کاهش ارزش اقتصادي ماشین در اثر استفاده و گذشت زمان.
استهالک ماشین یا کاهش ارزش آن به چند دلیل اتفاق مي افتد:

1 افزایش سن ماشین: اگرچه ممکن است با تغییر مدل ماشین تغییر زیادي در آن ایجاد نشده باشد اما 

همیشه ماشین مدل باالتر ارزش باالتري از ماشین مدل پایین تر دارد.
2 فرسودگي ماشین: فرسودگي ماشین در اثر عوامل طبیعي، زنگ زدگي، خوردگي، هوازدگي و سایر شرایط 

جّوي به وجود مي آید.

استهالك

در منطقۀ شما کدام ماشین هاي کشاورزي با ورود ماشین هاي جدید به کلي از چرخۀ کار خارج شدند؟
تحقیق کنید

شکل 14ـ2ـ با ورود ماشین های جدید، ماشین های قدیمی از رده خارج 

می شوند.

شکل 15ـ2ـ در استهالک خطی نرخ کاهش برای هر سال 

مقدار ثابتی است.

یک ماشین زماني از لحاظ اقتصادي مستهلک و از رده خارج مي شودکه ارزش روز آن ماشین برابر ارزش اسقاطي 
آن باشد.

روش هاي مختلفي براي محاسبۀ استهالک به کار می رود که در این کتاب به روشي که کاربرد عمومي تر دارد، 
پرداخته مي شود.

استهالک خطي: 
در استهالک خطي فرض مي شود که کاهش قیمت ماشین در هر سال مقدار ثابتي است.

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

                                                          10000000

                                     0
0                    2                     4                    6                  8                  10              

3 منسوخ شدن ماشین: ورود ماشین هاي جدید 

شدن  منسوخ  سبب  آنها  باالتر  امکانات  و  کیفیت  و 
مي شود. قدیمي  ماشین هاي 

دو هدف عمده از تخمین استهالک عبارت اند از:
ماشین های  فروش  ارزش  یا  روز  ارزش  تعیین  الف( 

مستعمل
ب( تعیین هزینه های استهالک برای محاسبه هزینه های 

ساالنه ماشین های کشاورزی.
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محاسبه استهالک به روش خطی: استهالک در روش خطی از کسرکردن ارزش اسقاطی از قیمت اولیه و تقسیم 
آن بر عمر مفید ماشین برحسب سال به دست می آید.

P SD
L
−

=

D= استهالک سالیانه )ریال و یا...(
P= قیمت اولیۀ دستگاه یا ماشین )ریال و یا...(

L= عمر مفید دستگاه )سال و یا ساعت(
S= ارزش اسقاطی دستگاه یا ماشین )ریال و یا...(

اساس  بر  ریال و عمر مفید آن  تراکتور مسي فرگوسن 285 در حدود 350میلیون  مثال1: قیمت خرید یک 
پیشنهاد مراکز مسئول در وزارت جهاد کشاورزي 13 سال و ارزش آن پس از عمر مفید نزدیک به 100میلیون 

ریال است. استهالک سالیانه این تراکتور به صورت زیر محاسبه مي شود.

P S / / / /        D / /   
L
− −

= = =
350 000 000 100 000 000 19 230 770

13
استهالک سالیانه برحسب ریال

روش استهالک خطي همواره عدد درستي از قیمت ماشین در طول عمر مفید آن نمي دهد زیرا در واقع توجه
افت قیمت )استهالک( ماشین در چند سال اولیه استفاده بیشتر از سال هاي دیگر است. با وجود این، به 
دلیل سادگي محاسبه توسط اکثر مدیران و مالکان ماشین هاي کشاورزي و متصدیان امور مالیاتي مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

شکل 16ـ2ـ در عمل نرخ استهالک در سال اول باالتر از سال های بعدی است.

ریال
سال
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کلیات

سود سرمایه دومین رقم مؤثر در محاسبه هزینه است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. مشخص نمودن میزان 
سود سرمایه همیشه مورد بحث متخصصان محاسبه 
هزینه ها است. در حالت کلی می توان در نظر گرفت 
که به عنوان مثال اگر در یک واحد کشاورزی موقتاً 
از خرید تراکتور جدید صرف نظر شود و مقدار پولی 
ذخیره  بانک  در  است  تراکتور  خرید  قیمت  که  را 
و نگهداری کند، مقدار مشخصی سود به این پول 
تعلق می گیرد. بنابراین هرگاه تراکتوری خریداری 
شود باید به مقدار پولی که برای خرید آن پرداخت 
شده است یعنی سرمایۀ خرید تراکتور همان سود 
تعلق بگیرد که به آن به صورت سپرده در بانک سود 
تعلق می گرفت. سود سرمایه در حقیقت عبارت از 
سود فرصت از دست رفته سرمایه به کار گرفته شده 

برای خرید تراکتور می باشد.

سود سرمایه

شکل 17ـ2ـ سود سرمایه اي که جهت خرید تجهیزات کشاورزي 
هزینه مي شود باید در نظر گرفته شود.

به سرمایه گذاری ها  از سود  نرخ مشخصی  بانک ها  شکل 18ـ2ـ 

می دهند.

Pسود ساالنۀ سرمایه از رابطه زیر محاسبه می گردد. Sl ( )i+
=

2
l= سود ساالنه سرمایه

i= نرخ بهره 
S و P قباًل توضیح داده شده است.

مثال2: در مثال 1 اگر نرخ بهره رایج بازار در زمان محاسبه 18 درصد در نظر گرفته شود، سود ساالنه سرمایه 
صرف شده براي خرید تراکتور عبارت خواهد بود از:

/ / / /l ( ) / /+
= × =

350 000 000 100 000 000 18 40 500 000
2

%                                    ریال
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این سه نوع هزینه ارقام کوچکی را در هزینه ماشین های 
کشاورزی تشکیل می دهند.

معموالً هزینه های حفاظت، بیمه و مالیات را روی هم 
در حدود 1/5 تا 2 درصد قیمت خرید اولیه ماشین برای 

هر سال منظور می کنند.

هزینه حفاظت
هزینه های حفاظتی عبارت است از هزینه هایی که برای 
حفظ ماشین از عوامل جّوی و نگهبانی و غیره پرداخت 
برای  که  است  هزینه هایی  شامل  بنابراین  می شود؛ 
برداشت می شود. و غیره  یا سایه بان  و  گاراژ  ساختمان 

باید توجه داشت در صورتي که ماشین را به درستي انبار 
نکنیم هزینه هاي تعمیراتي ناشي از فرسودگي قطعات 
و خوردگي آنها افزایش مي یابد. به عبارت دیگر، افزایش 
هزینه اي که از این طریق ایجاد مي شود ممکن است بیشتر 

از هزینۀ ایجاد محل مناسب نگهداري ماشین باشد.

بیمه
معموالً ماشین ها را در مقابل آتش سوزی و حوادث بیمه 
بیمه نمودن  به  می کنند و توصیه می شود که نسبت 
ماشین های کشاورزی اقدام شود. چه ماشینی بیمه شود 
و چه نشود باید هزینه بیمه را به حساب آورد زیرا به هر 
حال برای جبران خسارت ناشی از حوادث باید همیشه 

مبلغی را در نظر گرفت.

هزینه هاي حفاظت، بیمه و مالیات

شکل 19ـ2ـ با نگهداري ماشین در مکان سرپوشیده و 

مناسب مي توان در بسیاري از هزینه هاي تعمیراتي آینده 

صرفه جویي نمود.

شکل 20ـ2ـ بیمه کردن ماشین های کشاورزی در مقابل 

حوادث طبیعی و غیرطبیعی یک ضرورت است.
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شکل 21ـ2ـ هزینه هاي مالیاتي در رونق اقتصادي کشور مؤثر هستند.

مجموع هزینه هاي استهالک، سود سرمایه، حفاظت، بیمه و مالیات در طي یک سال را هزینۀ ثابت سالیانه مي نامند.
فکر کنید

چگونه مي توان در قبال هزینه هاي ثابت سالیانه بیشترین بهره وري را داشت؟
هزینه هاي ثابت همواره وجود دارند اما با مدیریت صحیح مي توان از این هزینه ها بیشترین بهره را برد.

به مثال زیر توجه کنید:
مثال 3: یک تراکتور با هزینه ثابت سالیانه 90 میلیون ریال را در نظر بگیرید. در صورتي که از این تراکتور در 

سال 600 ساعت استفاده شود، هزینه ثابت به ازاي هر ساعت استفاده برابر خواهد بود با:

                                                                                      / /        /   =
90 000 000 150 000

600

اگر از این تراکتور 300 ساعت استفاده شود هزینه ثابت در ساعت آن برابر خواهد بود با: 300،000 ریال.
این مطلب را مي توان در نمودار مقابل مشاهده نمود.

بهره وري از هزینه هاي ثابت سالیانه

همان طور که متوجه شدید میزان هزینه ثابت در ساعت 
متناسب با میزان استفاده از ماشین تغییر مي کند.

مالیات
مـالیات نیز جــزء هـزینه هــای ثـابت 
ماشین هـای کشاورزی است و مقدار آن 
کشاورز،  دارایی های  میزان  به  بستگی 

مالک یا مؤسسه کشاورزی دارد.

نمودار 3ـ2ـ تأثیر استفاده سالیانه بر هزینه ثابت ماشین های کشاورزی

ریال
ساعت
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در ماشین هاي کشاورزي بیشتر از اینکه میزان هزینۀ ثابت در ساعت اهمیت داشته باشد، میزان هزینۀ ثابت در 
هکتار یا میزان هزینۀ ثابت به ازاي وزن برداشت شده مهم است.

به نمودار صفحه بعد دقت کنید و درباره آن در کالس گفت وگو نمایید.

مثال4: هزینۀ ثابت یک کمباین با حداکثر ظرفیت برداشت 300 هکتار در سال 200 میلیون ریال است.
ـ اگر با این کمباین 162 هکتار برداشت شود، هزینۀ ثابت سالیانه در هکتار حدوداً برابر است با

/ / / /=
200 000 000 1 234 560

162
          

ـ اگر با این کمباین 300 هکتار برداشت شود هزینه ثابت در هکتار آن حدوداً برابر 666666 ریال می شود.
ـ برای برداشت 500 هکتار باید از دو کمباین استفاده نمود که هزینۀ ثابت در هکتار حدوداً برابر است با:

/ / /×
=

200 000 000 2 800 000
500  

         

مثال5: هزینۀ ثابت یک کمباین 250 میلیون تومان است و با این کمباین می توان 500 هکتار در سال برداشت 
نمود.

ـ اگر با این کمباین 162 هکتار برداشت شود، هزینۀ ثابت سالیانه در هکتار حدوداً برابر است با
             

ـ اگر با این کمباین 500 هکتار برداشت شود، هزینۀ ثابت در هکتار آن حدوداً برابر 500/000 ریال می شود.

هزینه هاي جاري ماشین هاي کشاورزي
یکي از عوامل مهمي که در مدیریت هزینه هاي مربوط به ماشین هاي کشاورزي بسیار مؤثر است، هزینه هاي 
جاري ماشین ها مي باشد. این هزینه ها شامل هزینه هاي مربوط به سوخت، روغن، الستیک، نگهداري و سرویس، 

تعمیرات و هزینه هاي مربوط به راننده هستند.
هزینه هاي جاري مستقیماً با میزان کارکرد ماشین ارتباط دارند و به ازاي هر ساعت استفاده  از ماشین یا تراکتور 

تغییر مي کنند. هزینه هاي جاري معموالً درصد مشخصي از هزینه هاي کل یک ماشین مي باشند.

گفت و گو
 کنید

گفت و گو
درباره مثال هاي زیر در کالس گفتگو نمائید و سپس نتایج حاصل از آن را تکمیل نمائید. کنید

یادداشت
با بررسي نتایج حاصل از این دو مثال مي توان به این نتیجه رسید که:کنید

1 هرچه زمان استفاده از ماشین ................... باشد بهره وري بیشتر خواهد بود.

2 در مزارع بزرگ استفاده از ماشین هاي .................. مقرون به صرفه است.

3 براي بهره وري بیشتر باید از ................... ظرفیت ماشین استفاده نمود.

___ریال
هکتار

___ریال
هکتار

/ / / /=
250 000 000 1 543 200

162

___ریال
هکتار
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           1000 ساعت در سال                     800 ساعت در سال                   600 ساعت در سال                   400 ساعت در سال

هزینه کل 
)بدون در نظر گرفتن هزینه های کاربری( سوخت و روغن %37

تعمیرات %11 

هزینه های ثابت 52 %

سوخت و روغن %37

تعمیرات %11 

هزینه های ثابت %52

سوخت و روغن %34 

تعمیرات %11

هزینه های ثابت %55

سوخت و روغن %29 

تعمیرات %8 

هزینه های ثابت %63

هزینۀ سوخت به میزان مصرف و قیمت هر لیتر سوخت بستگي دارد. عوامل متعددي روي میزان سوخت مصرفي 
تاثیرگذار هستند. 

الف( هر چه توان تراکتور یا ماشین بیشتر باشد، میزان مصرف 
سوخت در آن باالتر خواهد بود. عالوه بر این تکنولوژي به کار 

رفته در طراحي موتور نیز روي مصرف سوخت تأثیر دارد.

ب( روش کشت گیاهان یک عامل مهم در میزان مصرف سوخت 
است. تحقیقات نشان داده است که میزان مصرف سوخت در 
روش هاي کم خاک ورزي 18/5% کمتر از سوخت مصرفي در 
این، نوع محصول، خاک،  بر  خاک ورزي متداول است. عالوه  

هوا و عوامل دیگر را نیز باید در نظر گرفت.

شکل 22ـ2ـ عوامل مؤثر بر مصرف سوخت عبارت اند از توان تراکتور و روش کشت گیاهان

هزینه های مربوط به سوخت

نمودار 4ـ2ـ هزینه های مربوط به سوخت و روغن 30 تا 40 درصد هزینه های سالیانه ماشین را تشکیل می دهند.



34

توجه
میزان سوخت مصرفي مورد نیاز براي هر هکتار عملیات کشاورزي مانند دیسک زدن یا شخم زدن تقریبًا 

ثابت است و به سرعت پیشروي، اندازۀ ماشین و تراکتوري که استفاده مي شود، بستگي ندارد.

دستورالعمل توجه مطابق  و  مرغوب  روغن  از  همواره 
کاهش  منظور  به  و  کنید  استفاده  ماشین  سازندۀ 
هزینه ها، روغن هاي بي کیفیت و متفرقه را به کار 
متفرقه  و  بي کیفیت  روغن هاي  از  استفاده  نبرید. 
مي تواند به هزینه هاي سنگین تعمیراتي منجر شود.

الف( برای کشیدن گاوآهن نشان داده شده 30 لیتر در 
ساعت سوخت مصرف مي شود. با این گاو آهن مي توان 

1/6 هکتار در ساعت شخم زد. در نتیجه داریم:
/لیتر در هکتار مصرف سوخت

/
=

30 18 8
1 6                                                      

ب( براي کشیدن گاوآهن نشان داده شده 15 لیتر در ساعت سوخت 
مصرف مي شود. با این گاو آهن مي توان 0/8 هکتار در ساعت شخم 

زد. در نتیجه داریم: 
لیتر در هکتار مصرف سوخت

    
/

/
=

15 18 8
0 8                                       

شکل 23ـ2ـ سوخت مصرفی مورد نیاز در هکتار برای هر دو گاو آهن یکسان است.

به  نیاز  کشاورزي خودگردان  ماشین هاي  و  تراکتورها 
و  هیدرولیک  روغن  واسکازین،  گریس،  موتور،  روغن 
روغن ترمز دارند که باید به صورت دوره اي و متناسب 

با ساعت کارکرد تراکتور یا ماشین تعویض شوند.

شکل 24ـ2ـ هزینه های مربوط به روغن بخش مهمي از هزینه هاي جاري 

ماشین هاي کشاورزي را تشکیل مي دهند.

هزینه هاي روغن
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کلیات

د( مخازن سوخت را در محل مناسب و سرپوشیده قرار دهید. 
بنزین در شرایط مختلف را نشان  باال میزان تبخیر  تصویر 
می دهد. اگرچه گازوئیل همانند بنزین تبخیر نمی شود اما به 
شدت تحت تأثیر آلودگی و آب قرار می گیرد که می تواند به 

هزینه های تعمیراتی سنگینی منجر شود.

ج( برای بارهای سبک تر از دنده های سبک تر 
استفاده کنید. توجه داشته باشید سبک کردن 
و  تراکتور  روی  بیش باری  به  دنده  از حد  بیش 

خاموش شدن آن منجر می شود.

را  خاک ورزی  غیرضروری  راه های  تعداد  الف( 
کاهش دهید. هر راه اضافه 2 تا 2/5 درصد لیتر 

سوخت در هکتار را افزایش می دهد.

ب( ادوات را ترکیبی به  کار گیرید و از حداکثر 
توان تراکتور استفاده کنید. با این روش می توان 
مصرف  در  بیشتر  یا  لیتر   2 هکتار  هر  ازاء  به 

کرد. سوخت صرفه جویی 

شکل 25ـ2ـ مستند نمودن سوخت و روغن مصرفی بهترین 

راه برای محاسبۀ هزینه سوخت مصرفی در طول سال می باشد.

نکته
هزینه های مربوط به روغن معموالً 15 درصد هزینه های سوخت 

در نظر گرفته می شود.

مدیریت هزینه سوخت

براي مدیریت هزینه هاي مربوط به سوخت و صرفه جویي در این هزینه ها روش هاي مختلفي وجود دارد.

شکل 26ـ2ـ راه های مدیریت هزینه سوخت
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عمر متوسط یک الستیک معمولي تراکتور حدود 3000 
ساعت کار است. این میزان با توجه به شرایط کار تراکتور 
یا ماشین تغییر مي کند. هزینۀ تعویض یا تعمیر الستیک 

جزء هزینه هاي جاري محسوب مي شود.

هزینۀ تعمیرات

هزینۀ تعمیرات بخش مهمی از هزینه های جاری یک 
ماشین  تعمیرات  از  تشکیل می دهد. هدف  را  ماشین 
عملیات  انجام  برای  ایده آل  در شرایط  آن  نگه داشتن 

می باشد. 
آماده به کار نگه داشتن یک ماشین کمک می کند تا از 
حداکثر ظرفیت ماشین استفاده کنیم. عالوه بر این از 
تلفات زمانی ناخواسته که در اثر خرابی های هنگام کار 

پیش می آید، می کاهد.
شکل 27ـ2ـ با انجام تعمیرات ماشین را همیشه آماده به کار نگه دارید.

شکل 28ـ2ـ انجام تعمیرات مناسب روی ماشین کمک می کند تا از 
حداکثر ظرفیت آن استفاده کنیم.

شکل 29ـ2ـ هر یک ساعت تأخیر در هنگام کاشت می تواند در حدود 
به همراه داشته باشد. یا بیشتر خسارت  2500000 ریال 

عملیات کشاورزی هر یک ساعت  انجام  در دوره های 
دارای اهمیت است و توقف کار به علت خرابی ماشین 

خسارات سنگینی از لحاظ اقتصادی وارد می کند.

هزینه های تعمیرات شامل هزینه های قابل بر نامه ریزی 
مانند هزینه های مربوط به سرویس و نگهداری ماشین 
و هزینه های غیرقابل برنامه ریزی مانند هزینۀ ناشی از 
انجام کار مانند  یا خرابی های معمول حین  تصادفات 
خرابی باتری یا پنچری تایر، شکستن تیغه های دیسک 

و غیره می باشد. 

هزینۀ الستیك تراکتور یا ماشین



37

کلیات

شکل 31ـ2ـ تصادفات ممکن است اتفاق بیفتد حتی اگر شما شکل 30ـ2ـ بروز برخی خرابی ها حین انجام کار اجتناب ناپذیر است.
بهترین راننده باشید. 

محاسبۀ هزینۀ تعمیرات: هزینۀ تعمیرات سالیانه تراکتورها و ماشین هاي کشاورزي را متناسب با طول عمر 
مفید آنها و برحسب درصدي از قیمت روز ماشین مي توان محاسبه نمود.

جدول 2ـ2ـ هزینه تعمیرات به صورت درصدی از قیمت خرید

ماشین
یک چهارم عمر مفید یک دوم عمرمفید سه چهارم عمر مفید عمر مفید

ساعت هزینه ساعت هزینه ساعت هزینه ساعت هزینه

تراکتور 2 یا 4 چرخ 2500 %9/8 5000 %29/7 7500 %56/8 10000 %90

کمباین 500 %2/7 1000 %9/5 1500 %19/6 2000 %33

ردیف کار
خطي کار

250 %8/2 500 %24/7 750 %47/3 1000 %75

دروگر 250 %29/7 500 %73/1 750 %123/7 1000 %180

گاو آهن برگرداندار
بیلر
چاپر

500 %13/2 1000 %32/5 1500 %55 2000 %80

دیسک
چیزل

کولتیواتور
500 %5/3 1000 %18/7 1500 %38/7 2000 %65
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گفت وگو 
نمودار زیر تأثیر مدیریت در کاهش هزینه هاي تعمیرات کنید

را نشان مي دهد. دربارۀ آن در کالس گفت وگو کنید.

هزینه تعمیرات برای 5000 ساعت استفاده از تراکتور

                     
ل        

ه ک
زین

ه

خوبمتوسطضعیف

مدیریت

به صورت  در جدول  ارائه شده  اعداد  که  کنید  توجه 
نقطۀ  به  نقطه اي  از  این هزینه ها  و  میانگین مي باشد 

مي کند.  تغییر  دیگر 

هر چه زمان استفاده از ماشین بیشتر باشد، احتمال خرابی افزایش می یابد. یک دلیل این امر این است که قطعات 
به کار رفته در ماشین ها عمر مشخصی دارند و باید بعد از مدتی استفاده تعویض شوند. 

اگرچه هزینه هاي تعمیرات اجتناب ناپذیر هستند اما با اتخاذ تدابیر مناسب مي توان این هزینه ها را کاهش داد.

مدیریت هزینه های تعمیرات

ـ هزینه تعمیرات در هر نقطه ای از کشور ممکن است متفاوت باشد. ـ2 شکل 33ـ2ـ هزینه تعمیرات تراکتور برحسب درصد قیمت خریدشکل 32

نمودار 5ـ2ـ نقش مدیریت در هزینه تعمیرات
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کلیات

ج( تنظیم دوره اي ماشین نقش مهمي در افزایش طول عمر 
آن دارد. 

د( با انجام سرویس به موقع می توان بسیاری از هزینه های 
ناخواسته تعمیرات را کاهش داد.

توسط  توصیه شده  و مصرفي  یدکي  لوازم  از  استفاده  الف( 
شرکت سازندۀ ماشین نقش مهمي در کاهش خرابي ها دارد.

کارخانۀ  دستورالعمل هاي  مطابق  ماشین  کارگیري  به  ب( 
ماشین  خرابي هاي  از  جلوگیري  در  مهمي  عامل  سازنده 

مي باشد.

شکل 34ـ2ـ راه های کاهش هزینه تعمیرات
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استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

عنوان فصل 
تکالیف عملکردی
 )واحد یادگیری(

استاندارد عملکرد )کیفیت(
نتایج مورد 

انتظار 
نمرهشاخص تحقق

فصل 2:
مکانیزاسیون 

و اقتصاد 
کشاورزی

1ـ تحلیل و بررسی اهمیت 
مکانیزاسیون و تعیین سطح 

آن

درجه  و  سطح  محاسبه 
اساس  بر  مکانیزاسیون 
شاخص و معیارهای استاندارد 

مکانیزاسیون.
ثابت  هزینه های  محاسبه 
سالیانه  هزینه  و  جاری  و 
و  کشاورزی  ماشین های 
مدیریت  راهکارهای  انتخاب 
اصول  اساس  بر  هزینه ها 

اقتصادی 

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه شاخص های مکانیزاسیون و 
تحلیل آن، تعیین میزان هزینه های 
ثابت و جاری ، محاسبه هزینه های 
سالیانه  هزینه  و  جاری  و  ثابت 
ماشین ها، تعیین راهکارهای موجود 
مدیریت  و  هزینه ها  کاهش  برای 
و  تجزیه  از  استفاده  با  ماشین ها 

تحلیل عوامل مؤثر

3

مدیریت  و  برنامه ریزی  2ـ 
و  ثابت  هزینه های  کاربردی 
جاری ماشین های کشاورزی

در حد 
انتظار

محاسبه شاخص های مکانیزاسیون، 
از جاری،  ثابت  تفکیک هزینه های 
برای  موجود  راهکارهای  تعیین 
مدیریت  و  هزینه ها  کاهش 
و  تجزیه  از  استفاده  با  ماشین ها 

تحلیل عوامل مؤثر

2

پایین تر از 
حد انتظار

تفکیک شاخص های مکانیزاسیون، 
تفکیک هزینه های ثابت از جاری 

1

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20 = )نمره مستمر + )5 × نمره واحد یادگیری از 3((


