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  چکیده

 هـاي ماشـین  مالکیـت ریزان و مسئوالن بخش کشاورزي، در این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر با هدف کمک به برنامه
کشاورزي در استان خراسان رضوي با استفاده از الگوي تحلیل تمایزي پرداخته شد و اهمیت نسبی هر یک از این عوامل در تمایز دو 

ر و اطالعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه و تکمیل پرسشـنامه در اسـتان   آما. تکین مورد بحث قرار گرفلگروه مالکین و غیر ما
اي متغیرهاي سابقه دریافت وام، سطح زیرکشت و درآمد مزرعهنتایج مطالعه نشان داد . شدآوري جمع 1390خراسان رضوي در سال 

ین دارند و پس از آن به ترتیب متغیرهـاي سـابقه   مالکهاي کشاورزي و غیربیشترین اهمیت را در تمایز بین دو گروه مالکین ماشین
گذاري، عضویت در شرکت تعاونی، تعداد افراد خانوار، تجربه کشاورزي، دارا بودن شغل فرعی و سن کشاورز رتبه هاي بعدي سرمایه

شاورزي براي کشاورزانی کـه  هاي کبنابراین احتمال قرار گرفتن در گروه مالکین ماشین. اهمیت را در ایجاد تمایز بین دو گروه دارند
خریـد  اعتبـارات کشـاورزي خـاص     تـامین بر این اساس ایجاد نظـام  . اند بیشتر استدسترسی بیشتري به اعتبارات بانکی داشته

هاي تعاونی هاي مبتنی بر تشکیل شرکت کشاورزي و تشویق سیاست هايماشینهاي لیزینگ  کشاورزي، تأسیس شرکت هاي ماشین
  .پیشنهاد شد نو هايماشینجهت خرید 

  کشاورزي، مکانیزاسیون، تحلیل تمایزي هايماشین: کلیدي هاي واژه

  مقدمه -1
با افزایش جمعیت و باال رفتن تقاضا براي مواد غذایی و همچنـین  

هـاي اقتصـادي و در نتیجـه    جذب نیروي کـار از سـوي سـایر بخـش    
مهاجرت این نیرو از بخش کشـاورزي، اسـتفاده از نیـروي ماشـین بـه      

ي رواج زفرساي بخش کشاورهاي طاقتمنظور انجام بسیاري از فعالیت
عبـارت اسـت از    بر این اساس، مکانیزاسون کشاورزي. پیدا کرده است
آالت در مراحل مختلف تولیـد محصـوالت کشـاورزي و    کاربرد ماشین

هـا، کـاهش زمـان    دامی، به منظور افزایش سرعت عمل، کاهش هزینه
فزایش هاي کشاورزي و ادهتولید، تسهیل عملیات، استفاده بهینه از نها

یکی از این روشـها جـایگزینی ماشـین بـا      ).1363بهروزي الر، (تولید 
توان کشاورزي می هايماشیناز مزایاي استفاده از . است انسانینیروي 

، کیفیت انسانیبه پایین بودن هزینه استفاده از ماشین در مقابل نیروي 
اشاره کرد  کشاورزي هايماشینتر وري باال و مدیریت راحتبهتر، بهره

مکانیزاسیون شرط اساسی ). 1381جعفري نعیمی و محمدي دینانی، (
بدیهی اسـت  . گذر از مرحله کشاورزي سنتی به کشاورزي مدرن است

که تأمین غذاي مورد نیاز جمعیت هفتاد میلیونی رو به رشد فعلی و به 
. پـذیر نیسـت  هاي سنتی امکـان طور کلی تأمین امنیت غذایی با روش

در چرخه تولید محصوالت  هاي کشاورزيماشیننقش و جایگاه امروزه 
رو از ایـن . کشاورزي امري است که همگان بر آن وقـوف کامـل دارنـد   

هاي کالن کشاورزي مد نظر تمامی ریزيمکانیزاسیون همواره در برنامه
هاي مختلف کشـاورزي و تحقیقـات قـرار داشـته     ریزان زیربخشبرنامه
ولید منوط به افزایش سطح کاربرد تکنولوژي و در واقع افزایش ت. است
بسـیاري از محققـین،   . آالت مورد نیاز بخـش کشـاورزي اسـت   ماشین

و ادوات به منظـور افـزایش بـازدهی     مکانیزاسیون را استفاده از ماشین
  ). 1973کر، لا و ژمیل و، 1974، موشر، 1983هرت، (کنند تعریف می

کشـاورزي اهمیـت انتخـاب     از طرف دیگر، محدودیت منابع در بخـش 
هاي مناسب جهت استفاده کامـل و بهینـه از منـابع کمیـاب و     فناوري
. دهـد قیمت را در تولید مـواد غـذایی فـراوان و ارزان نشـان مـی     گران

هاي فنی و اقلیمی از یکسو و هاي مکانیکی با غلبه بر محدودیتفناوري
یرکشـت و  هاي زمانی از سوي دیگر، امکان افزایش سـطح ز محدودیت

هـاي  يدر حقیقـت فنـاور  . انـد تولید بخش کشـاورزي را میسـر کـرده   
هاي شدن دستاوردهاي تحقیقاتی را در شاخهمکانیکی امکان کاربردي
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در نتیجه، مکانیزاسیون کشاورزي از . اندمختلف کشاورزي فراهم ساخته
یک انتخاب و یک جایگزینی ساده ماشـین بـه جـاي نیـروي کـار بـه       

ها تبـدیل شـده   وري استفاده از سایر نهادهافزایش بهرهضرورتی جهت 
  ).1385امجدي و چیذري، (است 

آالت ها نیز براي تسهیل و تسریع فرایند استفاده از ماشین اصوال دولت
هاي کشاورزي از  کردن فعالیتبا اهدافی چون افزایش تولید، سودآورتر

و افزایش  هاي تولید، کاهش سختی کار کشاورزيطریق کاهش هزینه
هاي مبتنی بر تشویق گذاري به اعمال سیاستجذابیت آن براي سرمایه

هـا در  حجم این سیاسـت . پردازندآالت کشاورزي میاستفاده از ماشین
چون جمعیت، تولید ناخـالص داخلـی، سـطح    یک کشور به عواملی هم

هـاي کـالن   دستمزدها، فقر روستایی، اهداف مکانیزاسـیون و سیاسـت  
هـاي عمـومی   البته سرعت مکانیزاسیون به ویژگـی . گی داردکشور بست

هاي ها و شکلبرداريها، اندازه بهرهبرداريکشاورزي همچون تعداد بهره
هندسی آنها، الگوي کشت، روش تولید، میزان مصـرف نهـاده و تولیـد    

هاي زراعی و دامی، سـطح  محصول، سطح توان ماشینی مزرعه، بودجه
بـرداران بسـتگی دارد   مـد غیرکشـاورزي بهـره   درآمد کشـاورزان و درآ 

  ). 1997کالرك، (
کشـاورزي و اهمیــت  هــاي ماشـین در زمینـه مســائل مربـوط بــه   

  . مکانیزاسیون در توسعه کشاورزي مطالعات متعددي انجام گرفته است
اي به بررسی وضعیت مکانیزاسیون در مطالعه) 2013(هاسو و همکاران 

و به این نتیجه رسیدند کـه توسـعه    کشاورزي در کشور غنا پرداختند
مکانیزاسیون در مناطق روسـتایی ایـن کشـور منـوط بـه ورود بخـش       

  .هاي دولتی استخصوصی به این حوزه از طریق ایجاد مشوق
ور بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی ظ، به من)2012(اوومبو و همکاران 

اي مطالعـه موثر بر پذیرش مکانیزاسیون کشاورزي در بین روسـتاییان  
هاي آموزشـی  ضور در دورهدادند و نشان دادند سطح آموزش، ح انجام

هاي کشاورزي عوامل موثر بـر پـذیرش   ترویجی و دسترسی به ماشین
  . هاي مکانیزاسیون کشاورزي بوده استشیوه
بیان کرد که مکانیزاسیون کشاورزي بر بکارگیري بهینـه  ) 2008(ورما 

هاي کشـت و تولیـد بـا رویکـرد     قاي شیوهاز عوامل تولید موجود و ارت
کاهش نیروي انسانی موجود و کاهش زیان احتمالی در مراحل مختلف 

معتقدنـد بـا کـاربرد     )1990(دورایسـامی و مانیـان   . تاکید دارد تولید
توان تأثیرات کاهش کردن کشاورزي میهاي ساده براي مکانیزهفناوري

  . اشتغال را به حداقل رساند
منجـر   بکارگیري ماشین کهداد  اي نشاندر مطالعه) 1989(نگر بینسوا

گروهی  .شودبه افزایش ضریب کشت و امکان کشت دوباره محصول می
اشـاره   انسـانی  از محققان نیز به جایگزینی ماشین به جاي نیروي کار

  ). 1983شرما،  و 1983و، هوک(کنند می
هـاي  لکیت ماشینبه بررسی عوامل موثر بر ما) 1390(عابد و همکاران 

 يرهـا یمتغکشاورزي در ایران پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه   
و درآمد سـاالنه کشـاورز در    رکشتیسن، تجربه، اندازه خانوار، سطح ز

  .نددار یمعن يبه لحاظ آمار متیقگران يها يفناور

با هدف شناسایی عوامل موثر بر اقدام به سـرمایه  ) 1388(قربانی و دریجانی 
، تحقیقی گذاري و حجم سرمایه گذاري انجام شده در ماشین هاي کشاورزي

ت نشان داد تجربـه و  نهایی متغیرهاي الگوي پروبی بررسی اثر. را انجام دادند
بردار، سطح زیرکشت، دسترسی به اعتبارات بـانکی، سـرمایه    تحصیالت بهره

با اثر مثبت و متغیرهـاي سـن    شخصی، استفاده از سموم شیمیایی و مالکیت
اي با اثر منفی بـر اقـدام بـه     اجاره هاي و سطح دسترسی به ماشین بردار بهره

  . هاي کشاورزي نقش دارند ي در ماشینسرمایه گذار
اي دیگر نشان داد کـه ارتقـاء    در مطالعه )1387( همچنین قربانی   

ویژه (قیمت به ویژه اعتبارات ارزان  ،سطح دسترسی به اعتبارات بانکی
سـازي   کشت از طریق یکپارچه توسعه سطح زیر ،هاي کشاورزي ماشین

هـاي مالکیـت در کشـاورزان از طریـق      اراضی کشاورزي، ایجاد انگیـزه 
اراضـی بـویژه اراضـی آسـتان قـدس       بازنگري در طول مدت واگـذاري 

برداران در ارتباط بـا مزایـاي    دهنده به بهره رضوي و ایجاد نظام آگاهی
هاي کشاورزي از محل درآمد مازاد کشاورزي  گذاري در ماشین سرمایه

گـذاري کشـاورزان در   توانـد در افـزایش سـرمایه   و اعتبارات بانکی مـی 
  .کشاورزي موثر واقع شود هاي ماشین
با افزایش سطح زیرکشت، ایجاد  هاي کشاورزيماشینطور کلی به

اجرایـی   ، افزایش سرعت عملیات)چندکشتی(تراکم مشرایط فشرده و 
زراعی منجر به افـزایش تولیـد و   روي زمین، بهبود عملیات زراعی و به

  .  شوددرآمد کشاورزان و در نهایت افزایش درآمد در بخش کشاورزي می
وارد مراحل مختلف هاي کشاورزي ماشیندر ایران از چند دهه گذشته 

امـا در  . عرصه تولید شده و جزء الینفک ساختار کشاورزي شده اسـت 
کشـاورزي بـا مشـکالت و فـراز و      هايماشینهاي گذشته تأمین  سال
 هـاي ماشـین همچون عرضه محدود و نامتناسـب   ،هاي بسیارينشیب

و آثار منفی این مسئله بر پیکره بخش روبـرو   ،کشاورزي با نیاز بخش
هـاي  ایـن مشـکل نـه تنهـا باعـث تحقـق نیـافتن برنامـه        . بوده اسـت 

بلکـه در بسـیاري مواقـع حتـی      ،مکانیزاسیون بخش کشـاورزي شـده  
ایـن  . نیز نبوده است هاي کشاورزيماشینگوي میزان استهالك پاسخ

. هاي گذشته به بحـران مکانیزاسـیون معـروف گردیـد     وضعیت در سال
 220947دهـد موجـودي تراکتـور از    بررسی آمارهاي موجود نشان می

و موجـودي کمبـاین از    1389دسـتگاه در سـال    188042دستگاه به 
رسیده  1389دستگاه در سال  6882به  1383دستگاه در سال  4818
دهـد کـه   ها نشان مـی به طور کلی نتایج بررسی). 1390، نامبی(است 

بـه بخـش   هـاي کشـاورزي   طی دهه گذشته عدم تزریق کافی ماشین
هاي نرخ بکارگیري ماشین(کشاورزي باعث کاهش ضریب مکانیزاسیون 

شـده و کشـاورزان را مجبـور بـه      )کشاورزي در واحد سطح زیرکشـت 
استان خراسـان  . مستهلک و فرسوده کرده است هايماشیناستفاده از 

ورود  و شود هاي مهم تولید کشاورزي محسوب می رضوي یکی از قطب
هـاي   مکانیزاسیون به این استان نسبت به بسـیاري از اسـتان   آوري فن

اما آمار و اطالعات موجـود   .رشد باالتري برخوردار بوده استاز کوچک 
  دهد که این ضـریب  در حوزه ضریب مکانیزاسیون کشاورزي نشان می

تر  پایین ،)63/0(ز میانگین کشوري ، ا)59/0(در استان خراسان رضوي 
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با توجه به اطالعات موجود مشخص است که ضریب مکانیزاسیون . است
، )22/0(، بوشهر)47/0(مانند ایالم  هاي کوچک این استان تنها از استان
) 42/0(، خراسان جنوبی )52/0(، لرستان)26/0(چهارمحال و بختیاري

). 1387قربانی، (تر است  هاي دیگر پایین و نسبت به استان ،باالتر است
کشاورزي  هايماشیندر واقع با بررسی وضعیت دسترسی کشاورزان به 

کمبود  یا مشکل ،توان مشاهده کرد که در بسیاري از مناطق کشورمی
وجود دارد و یا توزیع مطلوب و متناسب با نیازهاي واقعـی کشـاورزان   

ریزان بر همین اساس، با هدف کمک به برنامه. منطقه انجام نشده است
و مسئوالن بخش کشاورزي و نظام پرداخت تسـهیالت کشـاورزي، در   

 هـاي ماشـین این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بـر مالکیـت   
ر استان خراسان رضوي پرداخته شده و اهمیت نسبی هـر  کشاورزي د

یک از این عوامل در تمایز بین دو گـروه مـالکین و غیرمـالکین مـورد     
 .بحث قرار گرفته است

 مواد و روشها -2

 الگوي تحلیل تمایزي -2-1
 هايماشینر مالکیت بدر این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر 

 . شدکشاورزي در خراسان رضوي از الگوي تحلیل تمایزي استفاده 
طـور همزمـان   تحلیل تمایزي یک روش پیشرفته آماري است کـه بـه  

تحلیـل تمـایزي بـر    . دهـد متغیرهاي مختلفی را مورد بررسی قرار می
اساس ترکیبات خطی از متغیرهاي مستقل، یک تـابع تمـایزي ایجـاد    

اگر دو گـروه  . ها به دست دهد میان گروهکند که بهترین ممیزي را می
متشکل از  X/λتوان یک تابع خطی به صورت وجود داشته باشند، می

K  متغیر توضیحی),....,,( 21 KXXXX تعریف کرد که به بهترین =
نحوي ها باید به λبنابراین . کندوجه تبعیض را بین دو گروه ایجاد می

ها نسبت به واریـانس آن  در بین گروه X/λانتخاب شوند که واریانس
). هستند Kبردارهایی با ابعاد Xو λ(ها حداکثر باشد در داخل گروه
استان خراسان در نمونه مورد مطالعه در کل کشاورزان  ،در این مطالعه

تقسـیم  آالت کشـاورزي بـه دو گـروه    به جهت مالکیت ماشـین  رضوي
هدف آن است که مشخص شود  ؛گروه مالکین و گروه غیرمالکین: شدند

شود که یک کشاورز در هایی از کشاورزان باعث میچه صفاتی و ویژگی
کشـاورز را در گـروه دوم قـرار     ،گروه اول قرار گیرد و کدام مشخصات

تجزیه و تحلیل تمایزي این امکـان را فـراهم   به عبارت دیگر، . دهدمی
آورد تا متغیرهایی که به لحاظ میانگین در دو گروه اختالف معنـی  می

بینی این که کـدام  این متغیرها براي پیش. داري دارند، مشخص شوند
تابع تحلیل  .شدندمشاهده در کدام گروه قرار خواهد گرفت بکار گرفته 

=   :گردید وردآتمایزي به شکل کلی ذیل بر X/λ             )1         (                                           
n1   ــالکین ــراي گــروه م ــراي گــروه  n2و ) y=1(مشــاهده ب مشــاهده ب

ــردار، ســن بهــره 1Xو ) y=0(غیرمــالکین ــردارتحصــیالت بهــره 2Xب  ب
 3=، دبیرسـتان 2=، راهنمایی1=، ابتدایی0=سوادمشاهدات به صورت بی(

 4Xتعداد افراد خانوار،  3X، )کدبندي شده اند 4= و تحصیالت دانشگاهی
عضـویت در   6Xتجربـه کشـاورز،    5X، )مجـازي (دارا بودن شغل فرعی 

ــاونی روســتا  درآمــد  8Xســطح زیرکشــت،  7X، )مجــازي(شــرکت تع
 گـذاري سابقه سرمایه X 10سابقه دریافت وام کشاورزي،  9Xاي،  مزرعه

تأثیرگـذار بـر مالکیـت    اقتصـادي اجتمـاعی   عوامل به عنوان ، )مجازي(
در نظـر  کشاورزي توسط کشاورزان استان خراسان رضـوي   هايماشین

  .گرفته شدند
ها با آزمون آماري تک متغیره مـورد بررسـی قـرار     بین گروه هاي تفاوت
هـا  ره برابـري میـانگین  براي قضاوت دربـا  ویلکس المبدا از آماره. گرفت

  .شداستفاده 
ها متفاوت  مقادیر کوچک این آماره حکایت از آن دارد که میانگین گروه

اما اگر این شاخص به عدد یک بسـیار نزدیـک گـردد نشـان     . باشند می
هـا در دو گـروه    داري بین میـانگین  دهد که هیچگونه اختالف معنی می

  .وجود ندارد
میـزان  به منظور بررسی  استاندارد شده و استاندارد نشده ضرایب

ضرایب استاندارد نشده در . ورد شدبرآشرکت هر متغیر در تابع تمایزي 
حقیقت ضریب متغیرها در زمانی که بر حسب مقادیر اولیه بیـان شـده   

شـود   باشند و ضرایب استاندارد شده زمانی به کار گرفته مـی  باشند، می
. یانگین صفر و انحراف معیار یک استاندارد شده باشـند که متغیرها با م

گونه شاخصـی را بـراي بیـان اهمیـت      مقادیر ضرایب تابع تمایزي، هیچ
بـراي  . کند نسبی متغیرهاي داراي اختالف در دو گروه مذکور ارائه نمی

دستیابی به این هدف، همبستگی بین تابع تمـایزي و مقـادیر متغیرهـا    
ارائـه   یج آن در ماتریسی به نام ماتریس ساختارشود که نتا استفاده می

  . گردید
بندي انجام شده به روش تحلیـل تمـایزي، بـه     براي بررسی اینکه طبقه

 Press’s Qباشد از آزمون  بندي تصادفی می داري بهتر از طبقه طور معنی
بزرگتـر از ارزش بحرانـی    Press’s Qدر صـورتیکه آمـاره   . شـد استفاده 

بنـدي   تـوان گفـت طبقـه    می ،با یک درجه آزادي باشد2χجدول توزیع
  .بندي تصادفی انجام شده است تحلیل تمایزي متفاوت از طبقه

 آوري اطالعاتگیري و جمعروش نمونه -2-2
گیري اي مطلوب، از روش نمونهیابی به نمونهدر این مطالعه براي دست

مـورد اسـتفاده از طریـق انجـام      هـاي داده. ساده استفاده شـد تصادفی 
و در تکمیل پرسشنامه در استان خراسان رضوي  ،مصاحبه با کشاورزان

در سطح روستاهاي چهار شهرستان بجنورد، سبزوار، تایبـاد و بیرجنـد   
این چهار شهرستان با توجه به پراکندگی . آوري گردیدجمع 1390سال 

ها، سواالتی پرسشنامهانتخاب و در  ،جغرافیایی در مناطق مختلف استان
در ارتباط با ویژگیهاي اقتصادي و اجتماعی کشاورز و فعالیـت تولیـدي   

مشـاهده در گـروه    54باشد که  می 175حجم کل نمونه . وي انجام شد
مالکین قـرار  غیرمشاهده در گروه  121و هاي کشاورزي ماشینمالکین 
  . گرفتند
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  نتایج و بحث -3
ـ    تحلیل تفـاوت  -3-1 هـاي   یهـاي دو گـروه در ویژگ

 اقتصادي، اجتماعی
هـا، بـا    م است تفاوتهاي بـین گـروه  در تحلیل تمایزي معموالً الز 
اطالعـات  . بررسـی قـرار گیـرد    متغیره مـورد تک مونهاي آماريآز

که میانگین کلیه متغیرهاي مورد بررسـی   دهدمینشان  1 جدول
درصـد، در دو گـروه    5به غیر از متغیر سطح تحصیالت در سطح 

با توجه به آمـاره ویلکـس نیـز مشـاهده     . داردداري  اختالف معنی
 ،باشـد  ویلکس در این متغیر عدد یک می شود که مقدار آماره می

یگر بنــابراین میــانگین دو گــروه از نظــر آمــاري متفــاوت از یکــد 
 ؛شـد باشند و این متغیر از الگوي تحلیل تمایزي کنار گذاشته  نمی
هـاي  عنی سطح تحصیالت در گروه مالکین و غیرمالکین ماشـین ی

توانـد بـه   کشاورزي از نظر آماري با یکدیگر متفاوت نیست و نمـی 
این نتیجـه بـر   . عنوان یک متغیر متمایزکننده در نظر گرفته شود

و اوومبو و همکـاران  ) 1388(انی و دریجانی قرب اتخالف نتایج مطالع
است که نشان دادند سطح تحصیالت عاملی تأثیرگذار با عالمت  )2012(

 .هاي کشاورزي استگذاري در ماشینمثبت بر سرمایه
  

  میانگین متغیرهاي مستقل در دو گروه مقایسهآزمون  - 1 جدول

  آماره   شرح  متغیر
 ویلکس المبدا

  سطح 
  داريمعنی

1 X  038/0  975/0  بردارسن بهره  
2X 786/0  000/1  بردار تحصیالت بهره  
3X 005/0  955/0  تعداد افراد خانوار  
4X  031/0  973/0  دارا بودن شغل فرعی  
5X 021/0  970/0  تجربه کشاورزي  
6X  001/0  937/0  عضویت در شرکت تعاونی روستا  
7X 000/0  888/0  سطح زیرکشت  
8X 000/0  901/0  ايدرآمد مزرعه  
9X 000/0  819/0  سابقه دریافت وام کشاورزي  

10X 000/0  931/0  سابقه سرمایه گذاري  
  

 برآورد ضرایب تحلیل تمایزي - 3-2
دهـد  و ستون ضرایب استاندارد شده نشان مـی  2اطالعات جدول 
(که متغیر سن 

1X ( داراي عالمت منفی بوده و افزایش آن باعث
 هـاي کشـاورزي  ماشینگذاري جهت خرید احتمال سرمایهکاهش 
گـذاري را نشـان   پذیري در سرمایهاهمیت ریسک امراین . شودمی
پـذیري  زیرا با افزایش سن، انتظار بر این است که ریسک ؛دهدمی

عابـد و همکـاران    ات، نتـایج مطالعـ  یافتهاین . فرد نیز کاهش یابد
 . کندرا تأیید می) 1387(و قربانی و دریجانی ) 1390(

. ي عالمت مثبت هستند که مطابق انتظار استاسایر متغیرهاي الگو دار
توانـد از همکـاري اعضـاي    با افزایش تعداد افراد خـانوار، کشـاورز مـی   

خانواده در حفظ، نگهداري و استفاده از ماشین و حتی بکـارگیري آن  
مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت محصـوالت سـایر کشـاورزان و       در 
بنابراین احتمال قرار گرفتن وي در گروه  .مدزایی بیشتر منتفع شودآدر

اي از وجـود یـک   دارا بودن شغل فرعی نشـانه  .یابدمالکین افزایش می
مد اضافی است کـه توانـایی مـالی کشـاورز را جهـت خریـد       آمنبع در
است که توانایی  آنید این نتایج مؤ. دهدیجدید افزایش م هايماشین

گـذاري در  مالی کشاورز یک عامل مهم در تصـمیم وي بـراي سـرمایه   
عالمت مثبـت متغیـر تجربـه و سـابقه     . هاي کشاورزي استتکنولوژي

کار به دلیل تجربه و است که کشاورزان تازه آنکشاورزي نشان دهنده 
هـاي  گذاري در تکنولـوژي مایهتوانند ریسک سرتوانایی مالی کمتر نمی

همچنـین اطالعـات   . بپذیرند قیمت مانند تراکتور و غیره راگران نسبتاً
کشاورزان عضو شرکت تعـاونی روسـتا، از    که دهدنشان می  2جدول 

. انـد برخـوردار بـوده   ري در قرار گرفتن در گـروه مـالکین  احتمال بیشت
ن دهنـده توانـایی   اي نیز نشامتغیرهاي سطح زیرکشت و درآمد مزرعه

. باشـد مطابق انتظار می مالی کشاورز است که عالمت مثبت آنها کامالً
دهد که کشاورزانی همچنین عالمت متغیر سابقه دریافت وام نشان می

هـاي کشـاورزي   که با بانک کشاورزي ارتباط بیشـتري داشـته و از وام  
رزي کشـاو  هـاي اند تمایل بیشتري بـه مالکیـت ماشـین   استفاده نموده

اي بر گذاري نیز  تأکید دوبارهعالمت مثبت متغیر سابقه سرمایه. دارند
در خریـد  و دسترسـی بـه اعتبـارات بـانکی     پـذیري   نقش مهم ریسک

 .)1388قربانی و دریجانی، ( است کشاورزي ماشین
ضرایب استاندارد نشده مقادیر ضرایب معادله تشخیص یا تمایز کننده 

بزرگی این ضرایب، تغییر . باشد گیرنده می وام گیرنده و غیردو گروه وام
درجه تشخیص را در اثر تغییر یـک واحـد متغیرهـاي مسـتقل نشـان      

بر این اساس با افزایش یک واحـدي متغیرهـاي تعـداد افـراد     . دهد می
خانواده، دارا بودن شغل فرعی، تجربه کشاورزي، عضـویت در شـرکت   

ي، سـابقه دریافـت وام و   اتعاونی روستا، سطح زیرکشت، درآمد مزرعه
و  095/0گذاري، درجه تشـخیص بـه ترتیـب بـه انـدازه      سابقه سرمایه

ــد  938/0و  122/0، 028/0، 010/0، 625/0و  011/0و  667/0 واحــ
یابد و در نتیجه با ثابت فرض کردن سایر شـرایط، احتمـال    افزایش می

 همچنـین بـا  . یابـد  افـزایش مـی   رار گرفتن کشاورز در گروه مـالکین ق
 003/0افزایش یک واحدي در سن کشاورز، درجه تشخیص به انـدازه  

احتمال قرار گـرفتن   در واقع با افزایش این متغیر. یابد واحد کاهش می
  .یابد کشاورز در گروه مالکین  کاهش می

متغیرهـاي سـابقه دریافـت وام، سـطح     ، 3اساس اطالعات جـدول  بر 
در تمایز بین دو گروه  بیشترین اهمیت را ،ايزیرکشت و درآمد مزرعه

به ترتیـب متغیرهـاي سـابقه     ،و پس از آن ،مالکین دارندمالکین و غیر
گذاري، عضویت در شرکت تعاونی، تعداد افـراد خـانوار، تجربـه    سرمایه

کشاورزي، دارا بودن شغل فرعی و سن کشاورز رتبه هاي بعدي اهمیت 
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دهـد کـه   ان مـی این نتـایج نشـ  . را در ایجاد تمایز بین دو گروه دارند
هـاي کشـاورزي بـراي    گـرفتن در گـروه مـالکین ماشـین    احتمال قـرار 

اند کشاورزانی که دسترسی بیشتري به اعتبارات بانک کشاورزي داشته
ضریب . اند بیشتر استو همچنین از توانایی مالی بهتري برخوردار بوده

 این ضریب بیـانگر آن اسـت  . است 548/0همبستگی کانونیکال برابر با 
که بین متغیرهاي مستقل و درجه تشخیص همبستگی نسـبتاً خـوبی   

هر چه میزان این همبستگی بیشـتر باشـد نشـانه توانـایی     . وجود دارد
عالوه بر مقادیري . باشد ها می بیشتر الگو در ایجاد تمایز بین افراد گروه

که میزان مشارکت هر یک از متغیرها را در الگوي تحلیل تمایزي نشان 
توان از نظر برازش کلی داري کل تابع تمایزي را نیز می معنی دهد، می

  .اطالعات مورد بررسی قرار داد
  

  برآورد ضرایب الگوي تحلیل تمایزي  - 2جدول 
 ضرایب غیراستاندارد  ضرایب استاندارد   متغیرها

1 X  045/0-  003/0-  

2X 282/0  095/0  

3X 328/0  667/0  

4X 174/0  011/0  

5X 273/0  625/0  

6X 149/0  010/0  

7X 252/0  028/0  

8X 472/0  122/0  

9X 329/0  938/0  

  
  ماتریس ساختار الگوي تحلیل تمایزي  -3جدول 

 مقادیر ماتریس ساختار  شرح  متغیرها

9X 716/0  سابقه دریافت وام کشاورزي  

7X 543/0  سطح زیرکشت  

8X 506/0  ايدرآمد مزرعه  

10X 415/0  سابقه سرمایه گذاري  

6X  396/0  عضویت در شرکت تعاونی روستا  

3X 331/0  تعداد افراد خانوار  

5X 270/0  تجربه کشاورزي  

4X  253/0  دارا بودن شغل فرعی  

1 X  242/0  بردارسن بهره  
  548/0  ضریب همبستگی کانونیکال             
  2χ=05/60    داري کل الگو     معنی             

  یافته هاي تحقیق: خذأم
  

بندي به روش تحلیـل تمـایزي و   مقایسه طبقه -3-3
 تصادفی

 1/85(مشـاهده   103مشاهده،  121از کل ) غیرمالکین(در گروه اول 
این . بینی شدند تا در این گروه قرار گیرند به طورصحیح پیش) درصد

به طور ناصحیح در گروه ) درصد 9/14(مشاهده  18در حالی است که 
ــالک(دوم  ــرار گرفت) ینم ــدق ــین از . ن ــروه دوم  54همچن مشــاهده گ

به طـور صـحیح در ایـن گـروه     ) درصد 4/70(مشاهده  38، )مالکین(
بـه طـور ناصـحیح در    ) درصد 6/29(مشاهده  16بندي شدند و  طبقه

کل که به طور  در این مطالعه درصد مشاهدات. گروه اول قرار گرفتند
  .تاس 6/88برابر با  بندي شدند صحیح طبقه

بینی آن است که این شاخص  نکته قابل توجه در ارتباط با صحت پیش
 ت که بتوان متغیرهاي مسـتقل دیگـري را  در صورتی بهبود خواهد یاف

در  ،هاي کشاورزي دارنداي با مالکیت یا عدم مالکیت ماشین که رابطه
که متغیرهاي وارد شده اهمیتـی  همچنین در صورتی. تحلیل وارد کرد

  .باشند، درصد مربوطه را کاهش خواهند دادنداشته 
بزرگتـر از مقـدار بحرانـی     = Press’s Q 66/83 آمـاره  در این مطالعه

63/6=2χ داري  بندي تحلیل تمایزي به طور معنی بنابراین طبقه. شد
این موضوع برازش مطلوب الگوي . باشدتصادفی می بندي بهتر از طبقه

  .می دهدتحلیل تمایزي را نشان 
ــل جهــت مالحظــه در     ــوارد ذی ــایج ایــن مطالعــه م ــه نت ــا توجــه ب ب

  :شدهاي کالن مسئوالن پیشنهاد ریزيها و برنامهسیاستگذاري
نتایج این مطالعه اهمیت تسهیالت بانک کشاورزي را در تشویق  .1

بانک کشاورزي به . دادکشاورزي نشان  هاينیکشاورزان به خرید ماش
تواند بـا همکـاري   عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیالت کشاورزي می

هاي هدف نهادهاي دیگر مانند جهاد کشاورزي اقدام به شناسایی گروه
ها، اقدام به پرداخت تسهیالت بندي این گروهنموده و بر اساس اولویت

پرداخـت   ،در ایـن نظـام   .هـاي کشـاورزي نمایـد   ماشـین  خاص خرید
بـه جهـت عـدم    وري نیـروي کـار   اعتبارات کشاورزان مناطقی که بهره

 نپایین بوده و نیاز بیشتري به استفاده از ماشیدسترسی به تکنولوژي، 
 .گیرندمی وجود دارد در اولویت قرار

 هايماشین) اجاره به شرط تملیک(هاي لیزینگ تأسیس شرکت .2
. ن یک راهکار جدید مورد بررسی قرار گیردتواند به عنواکشاورزي می

هـاي  اي از کمبود عرضه ماشینبخش عمده ،با استفاده از این شرکتها
 . شودکشاورزي در مناطق مختلف کشور برطرف می

عضویت در شرکت تعـاونی روسـتایی    که نتایج مطالعه نشان داد .3
ي را کشاورز هاياحتمال قرار گرفتن کشاورزان در گروه مالکین ماشین

تواند با تشویق کشاورزان بنابراین جهاد کشاورزي می. دهدافزایش می
هـاي  هاي تعاونی روستایی و یا تشـکیل تعـاونی  به عضویت در شرکت

تـري از کشـاورزان از   گسـترده هـاي  جدید امکـان برخـورداري گـروه   
هاي سـربار، افـزایش   کاهش هزینه .آالت کشاورزي فراهم آورد ماشین
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د و کاهش ریسک مالی ناشی از تامین اعتبارات از فوائد وري تولیبهره
 .هایی خواهد بودچنین تعاونی

هـاي  بر اساس نتایج این مطالعه، شـرایط دسترسـی بـه ماشـین     .4
اي براي کشـاورزانی کـه سـطح زیرکشـت و درآمـد مزرعـه       کشاورزي

که باید شرایطی در نظر در حالی ؛تر استمناسب باشند باالتري داشته
پا نیز که از توانایی مالی کمتـري بـراي   شود تا کشاورزان خردهگرفته 

ــین  ــرادي ماش ــد انف ــاورزي خری ــاي کش ــات   ه ــد، از امکان برخوردارن

هاي سهامی در گذشته، شرکت. مند شوندمکانیزاسیون کشاورزي بهره
هاي کوچک زراعی و سازي و برداشتن مرز بین زمینزراعی با یکپارچه

ن براي کلیه اعضاي شرکت، این مسـئولیت را  ارائه خدمات مکانیزاسیو
هـاي  بـرداري از زمـین  بنابراین بازبینی در نظام بهـره . بر عهده داشتند

 .تواند به ایجاد تحول در این عرصه کمک کندزراعی می
 

  
  مورد استفاده منابع

   .55سال چهاردهم، شماره  مکانیزاسیون کشاورزي در ایران، اقتصادکشاورزي و توسعه،وضعیت . 1385 - چیذري. او . اامجدي، 
  .19 -22، صفحات 43مکانیزاسیون کشاورزي چیست؟، مجله زیتون، شماره . 1363 - .مبهروزي الر، 

  .، انتشارات وزارت جهادکشاورزي1390آمارنامه سال . 1390 -نامبی
 برداري از تراکتور در استان کرمان، اقتصاد کشاورزي و توسعه،بررسی الگوي بهره. 1381 -دینانیمحمدي . مو  ،.كجعفري نعیمی، 

  .37سال دهم، شماره 
هاي کاربرد الگوي تحلیل تمایزي در بررسی عوامل موثر بر مالکیت ماشین. 1390 - لیاقتی. خانی، و هآق. ح. قربانی، م. ، م.عابد، س

 .203-231، صفحه 2، شماره 5نشریه اقتصاد کشاورزي، جلد  ي،کشاورزي در استان خراسان رضو
پنجمین کنفرانس ملی  کشاورزي، هايماشینگذاري کشاورزان خراسان رضوي در بررسی عوامل موثر بر سرمایه. 1387 -.مقربانی، 

  .مهندسی ماشینهاي کشاورزي و مکانیزاسیون
- کاربرد روش دو مرحله: هاي کشاورزيگذاري کشاورزان در ماشینبر سرمایه بررسی عوامل موثر. 1388 -دریجانی. و ع ،.مقربانی، 

   .1-12، صفحه 4، شماره 16دوره اي هکمن، 
Bimswanger, H. P. 1989. Agricultural mechanization: issues and options. The World Bank.  

Clarke, L. J. 1997. Agricultural mechanization strategy formulation: Concepts and methodology and the role of the 
private sector and government. Agricultural support systems division. FAO publication. 

Duraisami, V. M., and R. Manian. 1990. Design, development,and evaluation of caster bean Sheller, Agricultural 
mechanization in Asia, Africa and Latin America. 21(2): 41-45. 

Gemmill, G., and C. Elcher. 1973. The economies of farm mechanization and processing in developing countries. 
Research and Training Network. 4: 1-9.  

Herdt, R. W. 1983. Perspective, issues and evidence on rice farm mechanization in developing Asian 
countries.Farm Mechanization in Asia. Asian productivity organization. Tokyo. 49-111.  

Hocho, K. 1983. Government policies for farm mechanization, Farm mechanization in Asia. Asian productivity 
organization. Tokyo.  

Houssou, N., X. Diao, F. Cossar, S. Kolavalli, K. Jimah, and P. Aboagye. 2013. Agricultural Mechanization in 
Ghana is specialization in agricultural mechanization a viable business model?, IFPRI discussion paper.  

Mosher, A. T. 1974. Some policy issues and research needs: experience in farm mechanization in South East Asia, 
Mc Grow Hill Far eastern publisher. Singapore 45-355.  

Owombo, P.T., A. Akinola, O. Ayodele, and G. Koledoye. 2012. Economic impact of agricultural mechanization 
adoption: Evidence from maize farmers in Ondo state, Nigeria. Journal of Agriculture and Biodiversity 
Research, 1(2): 25-32.  

Sharma, R. P. 1983. Other country reports on the status of farm mechanization: Nepal, Farm mechanization in Asia. 
Asian productivity organization. Tokyo. 83-373.  

Verma S. R. 2008. Impact of agricultural mechanization on production, productivity,cropping intensity income 
generation and employment of labour. Status of farm mechanization in India. Punjab Agricultural University. 
Ludhiana. 133-153.  



 59                                                                                                          ...بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی موثر بر مالکیت 

 

Socio-Economic Factors Affecting Agricultural Machines 
Ownership by Farmers in Khorasan-Razavi Province in Iran 

*2Hooman Mansooriand  1Mohammad Reza Kohansal  

1Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran 
2Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran 
*Corresponding author: E-mail:hooman_2951@yahoo.com 

 
Abstract 
In order to help policy makers, this article attempts to identify the most important socio-economic factors affecting 

ownership of agricultural machines and discriminate two groups, namely, machine owners and non-machine owners in 

Khorasan-Razavi province, Iran. A Discriminate Analysis Model was used and 175 farmers were interviewed during 

year 2011 to gather data required. Results showed that variables such as farmer’s record of loans, farm acreage, and 

income are the most important factors, and farmer's investment record, membership in rural cooperatives, family size, 

farming experience, non-farming income and age, stand in the second place. Therefore, providing credits for purchasing 

new agricultural machinery in particular, establishment of leasing companies for agriculture machines and encouraging 

membership in cooperatives were proposed. 
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