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  ها ترین یافته مهم
  هـاي نیـروي کـار و       نـشاءکار عبـارت اسـت از؛ سـالمت کـشاورزان، کـاهش هزینـه                اشـین هـاي م    مهمترین مزیت

 ؛جویی در وقت صرفه

       و » هـا  وري نهـاده  بهـره «، »وري تولیـد  بهـره «هایی کـه منجـر بـه افـزایش        نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مزیت
 نـشاءکار را تبیـین    ه از ماشینهاي استفاد  درصد واریانس مزیت959/62شده است مجموعاً » راحتی نیروي کار «

 . کنند می

  ؛هاي اقتصادي فنی، آموزشی  محدودیتعبارت است ازها نیز  محدودیتمهمترین 

    آموزشـی «، »اقتـصادي «،  »فنـی و حمـایتی    «هـاي     ها نیز نشان داد که محدودیت       نتایج تحلیل عاملی محدودیت- 
 نـشاءکار را   هاي استفاده از ماشین  محدودیت درصد واریانس423/63مجموعاً  » فرهنگی -اجتماعی«و  » ترویجی

  . کنند تبیین می

   نشاءکار، شهرستان ساري  مکانیزاسیون کشاورزي، زراعت برنج، ماشین :هاي کلیدي واژه

 92- 314- 127   طرح تحقیقاتی:منبع یافته

 امریی زاده، زینب قدمی غالمحسین عبداهللا :)گان( نویسنده

  موردکاوي ماشین نشاءکار برنج: زاسیون کشاورزيهاي توسعه مکانی ها و محدودیت تحلیل مزیت :عنوان

  92-314-127 :شماره

  4/12/1393    :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
دست  ها به آوري  دستاوردهاي قرن بیستم، از طریق فنعنوان یکی از بزرگترین مکانیزاسیون کشاورزي، به

نیروي کار استفاده از کارآیی بیشتر در آمده که منجر به ایجاد ارزش در عملیات تولید کشاورزي از طریق ایجاد 
. وري باال شده است هاي پایدار و با بهره ها با تمرکز بر نظام بهتر از نهادهو کاهش زمان عملیات زراعی و استفاده 

وري   ظرفیت و استاندارد تولید را افزایش داده و باعت بهبود بهره کهآالت قابل استفاده از نظر تاریخی، ماشین
بنابراین . ماشین نشاءکار در تولید برنج چنین نقشی دارد. صر کلیدي مکانیزاسیون کشاورزي هستندشوند عنا

هاي  ریزي افزایش کابرد آن برنامههاي کاربرد آن بررسی شود تا بتوان براي  ها و محدودیت الزم است تا مزیت
  .موثري را انجام داد

  

  ) شرح مساله(مقدمه 
کانیزاسیون با تمرکز بر دستگاه هاي توسعه م ها و محدودیت هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مزیت

 مبناي تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي است و بر. نشاءکار برنج در نواحی روستایی شهرستان ساري است 
 شامل دو گروه کارشناسان و متخصصان جامعه آماري تحقیق. اي به انجام رسیده است راهبرد پیمایش پرسشنامه

 نفر و از گروه دوم نیز 90اساس فرمول کوکران از گروه اول بر. شاورزان برنجکار شهرستان بودکشاورزي و کلیه ک
اي با انتساب متناسب  گیري خوشهها این گروه روش نمونههبراي گزینش نمون. عنوان نمونه تعیین شدند  نفر به160

  . روستا استفاده شد14در بین 
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  ) مستنداتها، جداول و سایر ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
و » ها وري نهاده بهره«، »وري تولید بهره«هایی که منجر به افزایش  نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مزیت

 نشاءکار را تبیین  هاي استفاده از ماشین  درصد واریانس مزیت959/62شده است مجموعاً » راحتی نیروي کار«
  . )1جدول (کنند  می
  

 . هاي دستگاه نشاءکار دهنده مزیت ل عوامل زیربنایی تشکی-1جدول 
  راحتی نیروي کار  ها کارآیی نهاده  وري تولید بهره  مزایا

      712/0  افزایش عملکرد در واحد سطح
      830/0  افزایش سودآوري مزرعه

      703/0  هاي گیاهی کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماري
      802/0  صرفه جویی در مصرف آب

    857/0    یاییکاهش مصرف کودهاي شیم
    798/0    هاي نیروي کار کاهش هزینه

    888/0    ها کش کاهش مصرف سموم و آفت
  672/0      بهبود دسترسی در سطح مزرعه

  706/0      تأثیر استفاده از آن بر سالمت جسمی کارگران
  762/0      جویی در وقت کشاورزان صرفه

  599/1  229/2  468/2  مقدار ویژه
  986/15  288/22  685/24  درصد واریانس

  959/62  973/46  685/24  درصد تجمعی واریانس
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 - آموزشی«، »اقتصادي«، »فنی و حمایتی«هاي  ها نیز نشان داد که محدودیت نتایج تحلیل عاملی محدودیت
 را  نشاءکار هاي استفاده از ماشین  درصد واریانس محدودیت423/63مجموعاً » فرهنگی- اجتماعی«و » ترویجی

  ). 2جدول  (کنند تبیین می
  

 . هاي دستگاه نشاءکار هنده محدودیتد  عوامل زیربنایی تشکیل-2جدول 

  هاي استفاده از ماشین نشاءکار محدویت
هاي  محدویت

  فنی و حمایتی
هاي  محدویت

  اقتصادي
هاي  محدویت

  ترویجی -آموزشی
هاي  محدویت

  اجتماعی و فرهنگی
        702/0  شنامناسب بودن خدمات پس از فرو

ناکافی بودن افراد متخصص و آموزش دیده در زمینه ارائه خـدمات     
  فنی در زمینه ماشین نشاکار برنج در صورت ایجاد مشکل فنی

809/0        

        867/0  هاي نشاءکار در سطح منطقه ناکافی بودن تعداد ماشین
        874/0  بندي بودن اراضی و عدم امکان استفاده کرت

        552/0  م و تسهیالت جهت استفاده از این دستگاهعدم پرداخت وا
      592/0    هاي استفاده از دستگاه عدم توانایی مالی براي پرداخت هزینه

هاي الزم بـراي   عدم توانایی در تأمین هزینه اولیه براي خرید جعبه  
  خزانه که جهت استفاده از ماشین نشاکار برنج ضروري است

  841/0      

      832/0    کارگیري آن اي اجاره دستگاه و بهه گران بودن هزینه
      671/0    گرانی تجهیزات و قطعات ماشین نشاکار برنج در صورت خراب شدن

راي اسـتفاده از                عدم دسترسی به دستورالعمل آموزشـی و فنـی ـب
 ماشین نشاکار برنج

    695/0    

هـاي خزانـه ماشـین     عدم توانایی در شناخت نوع خاك براي جعبه 
  نشاءکار

    786/0    

    806/0      عدم آگاهی از مزایاي استفاده از ماشین نشاکار برنج
  هاي تخصصی براي آمـوزش نحـوه اسـتفاده       ها و کارگاه    نبود برنامه 
 از دستگاه

    538/0    

  668/0        عدم اعتماد و تمایل کشاورزان براي استفاده از ماشین نشاکار برنج
  673/0        سنتی نشاءکاريوابستگی روانی و عالقه کشاورزان به روش 

  730/0        تعدد مالکان و مشکل در جلب موافقت کل آنها براي استفاده از دستگاه
  758/1  298/2  771/2  321/3  مقدار ویژه

  987/10  365/14  316/17  754/20  درصد واریانس
  423/63  435/52  071/38  754/20  درصد تجمعی واریانس

 


