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 چکیده

 
اده و ایش دآالت مقرون به صرفه که ظرفیت و استاندارد تولید را افزاشیناز نظر تاریخی، م

ءکار وري شوند از عناصر کلیدي مکانیزاسیون کشاورزي هستند. ماشین نشاباعت بهبود بهره
پیمایشی حاضر -کند. هدف تحقیق توصیفیدر تولید برنج چنین نقش کلیدي را ایفا می

مزارع برنج نشاءکار در  هاي استفاده از ماشینتها و محدودیشناسایی و تحلیل مزیت
نفر از کارشناسان و متخصصان  180شهرستان ساري بود. جامعه آماري تحقیق شامل 

روه گبود. بر اساس فرمول کوکران از مذکور نفر از برنجکاران شهرستان  5560کشاورزي و 
ها از مونهشدند. براي گزینش ننفر به عنوان نمونه تعیین  160نفر و از گروه دوم هم  90اول 

د. نتایج شروستا استفاده  14دهستان و  اي با انتساب متناسب از بین دوگیري طبقهروش نمونه
ز ردي اهاي دستگاه توافق نظر داشتند و موانشان داد که دو گروه پاسخگویان در مورد مزیت

د در وقت را مورد تأکیجویی هاي نیروي کار و صرفهسالمت کشاورزان، کاهش هزینه قبیل
هاي تها هم نتایج نشان داد که کشاورزان بیشتر بر محدودیقرار دادند. در مورد محدودیت

املی اند. نتایج تحلیل عهاي فنی و آموزشی تأکید کردهاقتصادي و کارشناسان بر محدودیت
 -یآموزش«، »اقتصادي«، »فنی و حمایتی«هاي نشان داد که محدودیتهم ها محدودیت

ز هاي استفاده ادرصد واریانس محدودیت 42/63در مجموع » فرهنگی-اجتماعی«و » ترویجی
 نشاءکار را تبیین کردند.   ماشین

 
 ينشاءکار، شهرستان سار مکانیزاسیون کشاورزي، زراعت برنج، ماشینکلیدي: هاي هواژ

 
 مقدمه

که نقش مهمی در زندگی برنج عالوه بر این
کند، بعد از ی تحت کشت ایفا میکشاورزان در نواح

ترین محصول کشور هم شناخته گندم به عنوان مهم
شود و داراي اهمیت راهبردي است. گرچه محصول می

برنج در ایران از لحاظ قدمت کشت و دانش تجربی 
کار داراي سابقه درخشانی است، اما به کشاورزان برنج

هاي جدید براي کشت مندي از فناوريلحاظ بهره
مکانیزه در مقایسه با سایر محصوالت زراعی و باغی از 

 ,Yaghobi & Asodarجایگاه مطلوبی برخوردار نیست (
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). در حالی که انتقال فناوري و کاربرد آن در 2011
ترین تدابیري است که در عملیات مزرعه، از جمله مهم

جریان نوسازي بخش کشاورزي مورد توجه است 
)Bagheri & Moazen, 2012( . 

در عملیات کاشت برنج هم شرایط بحرانی کمبود 
کارگر در زمان نشاکاري، تأخیر در عملیات نشاکاري و 
قرارگرفتن نشاها به طور یکنواخت و ناکافی در مزرعه به 

کند روش دستی، زمینه مکانیزه شدن را فراهم می
)Hemmat & Taki, 2003 از طرفی، وضعیت متفاوت .(

یات فیزیولوژیکی این گیاه و کشت برنج به خاطر خصوص
هاي خاك مزرعه داراي شرایط ماشینی متفاوتی ویژگی

از شرایط کاشت اغلب محصوالت زراعی است که نیازمند 
هاي مکانیکی خاصی است. عواملی مثل کاهش فناوري

 Kazmeinkhah etها و زمان (سختی کار، کاهش هزینه

al., 2004ش )، افزایش ظرفیت واقعی مزرعه و کاه
) و Mousavi Seyadi & Hashemi, 2007مصرف انرژي (

) Razavi & Mirlohi, 1996جویی در نیروي کار (صرفه
از جمله معیارهاي مهمی است که بر ضرورت 
مکانیزاسیون بیشتر در عملیات کاشت برنج تأکید 

کنند. در این بین، دستگاه نشاءکار برنج هم از جمله می
اي کاهش سختی کار، هایی است که در راستفناوري

ها و کوتاه کردن عملیات کشاورزي عمل کاهش هزینه
هاي کند. به همین علت، همزمان با آغاز اجراي طرحمی

سازي اراضی برنج در زیربنایی آب و خاك و یکپارچه
هاي نشاکار ، روند ترویج و استفاده از ماشین1371سال 

 ). IMDC, 2001در این مزارع هم افزایش یافت (
رغم مزیت ماشین نشاکار در کاهش سختی کار، لیع

زمان و هزینه در عملیات کاشت برنج، به دالیل مختلف، 
کمتر مورد پذیرش و استفاده کشاورزان قرار گرفت. 

هاي اجتماعی، فرهنگی، بدیهی است طیفی از محدودیت
 فنی، آموزشی و اقتصادي در پذیرش و استفاده از ماشین

دارند که شناخت این مشکالت و  کار برنج دخالتنشاء
ریزي مدون و منسجم و تواند براي برنامهها میمحدودیت

تعیین راهبرد صحیح توسعه مکانیزاسیون برنج، مورد 
استفاده قرار گیرد. بنابراین، در این تحقیق شناسایی و 
تحلیل موانع و مشکالت استفاده از ماشین نشاکار برنج 

قطب اصلی تولید این  در استان مازندران به عنوان
هاي آن مورد محصول در کشور در کنار بررسی مزیت

بررسی قرار گرفته است. در این راستا، پاسخ به سه سوال 
) مزایاي دستگاه نشاکار برنج از نظر کشاورزان 1اساسی 

هاي استفاده ترین موانع و محدودیت) مهم2کدام است؟ 
اهمیت این  ) میزان3از ماشین نشاءکار برنج چیست؟ و 

هاي مختلف کشاورزان ها در بین گروهمزایا و محدودیت
 به چه صورت است؟ مورد نظر است.  

بررسی مسایل و مشکالت توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزي در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته 

) در نتیجه بررسی Bagheri & Moazen )2012است. 
ون کشاورزي در راهبرد بهینه براي توسعه مکانیزاسی

هاي فراروي توسعه مکانیزاسیون ایران، اهم چالش
 هاي اجتماعی،کشاورزي در ایران را در چهار گروه چالش

بندي ریزي و مدیریتی طبقهاقتصادي، فنی و برنامه
ا رکردند و راهبرد بهینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزي 

ي هاشامل: توانمندسازي تولیدکنندگان و کاربران ماشین
اي ها) کشاورزي از طریق ارتق(ادوات، تجهیزات و ماشین

هاي فنی، توسعه بینش اقتصادي، دانش و بهبود مهارت
هاي صنفی، تقویت بنیه ایجاد و توسعه تشکل

 اند. مالی،کاهش صدمات و ضایعات جسمی معرفی نموده
ترین مشکالت بر شمرده شده از قبیل برخی از مهم

زراعی و سنتی بودن  کوچکی و پراکندگی اراضی
واحدهاي تولید، ضعف مالی زارعان، عدم آشنایی زارعان 

آالت، ضعف خدمات پس از فروش با ماشین
)Mohammadi Yeganeh et al., 2011 فرسودگی ،(

 ;Lovimi & Almasi, 2010هاي کشاورزي (ماشین

Dehghan, 1997 عدم دسترسی به تسهیالت بانکی ،(
)، Rajabi Jahroodi, 2004(گذاري بلندمدت و سرمایه

گذاري نبود نیروي متخصص و سطح پایین سرمایه
)Rasouli Sharabiani & Ranjbar, 2008هاي )، سیاست

)، عدم Amjadi & Chizari, 2006نادرست دولتی (
ها با شرایط منطقه و نبود آموزش در تناسب ماشین

)، عدم Lovimi & Almasi, 2010زمینه مکانیزاسیون، (
-ت رانندگان در کاربرد صحیح، سطح پایین دانشمهار

آموختگان مرتبط با مکانیزاسیون، ضعف تحقیق در حوزه 
رسانی، خالءهاي قانونی در مکانیزاسیون، ضعف اطالع

زمینه مکانیزاسیون از جمله مواردي است که در سایر 
 & Lovimiتحقیقات نیز مورد تأکید قرار گرفته است (
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Almasi, 2010; Amjadi & Chizari, 2006; Pishbin, 
et al., 2007.( 

برخی تحقیقات به بررسی عوامل موثر بر توسعه 
ی اند و عواملی را معرفمکانیزاسیون کشاورزي پرداخته

 امهاند که در صورت عدم توجه به آنها هر گونه برنکرده
 پیشبرد مکانیزاسیون در بخش کشاورزي با مشکل رو به

 .Bigdeli et alنه نتایج تحقیق رو خواهد شد. در این زمی

پیرامون توسعه مکانیزاسیون کشاورزي در ) 2007( 
استان همدان حاکی از این بوده است که متغیرهاي 
ضریب خدمات پشتیبانی، اعتبارات دریافت شده توسط 
 کشاورزان، آموزش، سواد، تعداد قطعات زمین زراعی و

ح سابقه، نوع سیستم آبیاري مزارع و وضعیت تسطی
ترین عوامل در توسعه قطعات به ترتیب مهم

بررسی مکانیزاسیون کشاورزي در این استان هستند. 
 اويعوامل موثر بر مکانیزاسیون کشاورزي برپایه مورد ک

، کشت آفتابگردان نشان داد که متغیرهاي میزان درآمد
مساحت اراضی زارعی و تعداد قطعات اراضی از جمله 

میزان مکانیزاسیون مزارع گذار بر متغیرهاي تأثیر
  Rasouli et al., 2009 .(Tavakoliباشد (آفتابگردان می

در تحقیق خود با اثبات وجود همبستگی مثبت ) 2012(
هاي زیرساختی و نهادي بخش دار بین شاخصو معنی

کشاورزي و سطح توسعه مکانیزاسیون بر نقش این 
ون عوامل در ایجاد و تشدید نابرابري در مکانیزاسی
یج کشاورزي استان کرمانشاه تأکید کرد. به عالوه، نتا

صنعتی،  -گر تأثیر الگوي کشت تجاريپژوهش نشان
توسعه زیرساختی و نهادي (صنایع تبدیلی و مراکز 
خدمات کشاورزي) بر سطح توسعه مکانیزاسیون 

  Cunguara & Darnhoferکشاورزي در این استان بود. 
که دسترسی بهتري به  بیان کردند که زمانی) 2011(

بازار فروش محصول فراهم شود و به تبع آن درآمد 
یز کشاورزان نیز افزایش یابد، مکانیزاسیون کشاورزي ن

 شود. بنابراین، توسعه مکانیزاسیون بر حسبتسریع می
نوع نظام زراعی، نوع محصول مورد کشت و کار و 

  ). Pingali, 2007همچنین شرایط کشور متفاوت است (
اید توجه داشت که سرعت مکانیزاسیون به ب

هاي عمومی کشاورزي مانند تعداد، اندازه و شکل ویژگی
ها، الگوي کشت و روش تولید، سطح برداريهندسی بهره

زراعی توان ماشینی مزرعه، سطح درآمد زراعی و غیر

گذاري آنها نیز برداران که تعیین کننده توان سرمایهبهره
). این عوامل همراه با Clarke, 1997است، بستگی دارد (

تواند منجر به کاهش هاي نادرست دولتی میسیاست
توسعه مکانیزاسیون کشاورزي مزرعه شود. در این زمینه 

Amjadi & Chizari  )2006کنند که ) اشاره می
هاي پنجساله توسعه و هاي دولت در طی برنامهسیاست

هش هاي کشاورزي باعث کاعرضه نامناسب ماشین
ضریب مکانیزاسیون کشور شده است. در واقع تطابق 
نداشتن ترکیب تراکتورهاي موجود با ساختمان و بافت 
خاك، نوع محصوالت و شرایط کشاورزي ایران همچون 

ها به عنوان مانع توسعه مکانیزاسیون بردارياندازه بهره
هاي عمل کرده است. از طرفی، فرسودگی ماشین

داري و هاي نگهفزایش هزینهکشاورزي که منجر به ا
تعمیر آنها شده است نیز در جهت کاهش انگیزه استفاده 

 ;Amjadi & Chizari, 2006آالت بوده است (از ماشین

Lovimi & Almasi, 2010 از دالیل عمده این .(
ها، وضعیت نامناسب وضعیت، باال بودن عمر ماشین

خدمات پس از فروش (سرویس، گارانتی، خدمات 
رگاهی)، کمبود و گرانی قطعات یدکی، کیفیت تعمی

نامطلوب قطعات مورد استفاده و پایین بودن کیفیت 
 ). Dehghan, 1997تعمیرات است (

دو دسته مشکالت اداري (مشخص نبودن متولی 
آالت، نبود آرشیو فنی، عدم آگاهی اصلی ماشین

سازندگان از مراکز خدماتی ذیربط، تسهیالت بانکی و 
مشکالت تأمین مواد اولیه (عدم وجود مواد  اعتباري) و

اولیه صنعتی کافی، مشخص نبودن سهمیه مواد اولیه، 
متغیر بودن بهاي مواد اولیه) از جمله مواردي که در 

مورد تأکید قرار گرفته ) Pishbin, et al.  )2007تحقیق 
  Mohammadi &Zarifianاست. در یک تحقیق توسط 

عات مزرعه اثر منفی ) مشخص شد که تعدد قط2010(
بر مکانیزاسیون داشته و مهارت فنی، اندازه قطعات و 
فاصله قطعات از همدیگر اثر مثبت بر مکانیزاسیون 
داشته است. از طرفی، قیمت ادوات و عدم دسترسی به 

اي بود که ها در زمان مورد نیاز از مشکالت عمدهماشین
ن شده آالت مورد نیاز کشاورزادر مانع کاربرد ماشین

) نیز موانع توسعه Lovimi & Almasi  )2010است. 
هاي مکانیزاسیون را از دیدگاه کشاورز در سه بعد هزینه

خرید ماشین، کیفیت نامناسب ماشین و عدم تناسب و 
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سازگاري آن با شرایط مناطق بررسی کردند. البته عدم 
هاي ماشین و یا روش مکانیزه، آشنایی کشاورز با قابلیت

ر بودن عملیات مکانیزه با توجه به محدودیت زمان ب
جوي و نیز عدم وجود اختالف محسوس عملکردي بین 

هاي مرسوم نیز از موانع توسعه هاي مکانیزه با روشروش
گذاري در مکانیزاسیون بودند. همچنین، افزایش سرمایه

هاي اثربخش ارتقا هاي کشاورزي از راهماشین
ینه تأثیر مثبت مکانیزاسیون است و در این زم

متغیرهایی همچون تجربه، سواد، سطح زیرکشت، 
دسترسی به اعتبارات، مالکیت و حجم سرمایه شخصی 

هاي کشاورزي گذاري کشاورز در ماشینبر میزان سرمایه
 ).Ghorbani & Darijani, 2009مشخص شده است (

) با تأکید بر Minli )2000در سایر کشورها نیز 
مکانیزاسیون در چین بیان کرد  نامتعادل بودن توسعه

که مزارع کوچک، ساختار صنعتی نامعقول، فقدان منابع 
توسعه و سطح پایین اقتصادي بر توسعه مکانیزاسیون اثر 
منفی داشته است. مشکالت آموزشی کشاورزان و عدم 
پذیرش اجتماعی نیز از مسایل دیگر توسعه مکانیزاسیون 

). Han et al., 2014کشاورزي در چین بیان شده است (
Nepal & Thapa )2009 ( نیز افزایش سطح کشت

کننده استفاده محصوالت تجاري را به عنوان عامل تعیین
) Pilar  )1986بیشتر از تراکتور در نپال معرفی کردند. 

نشان داد که سطوح درآمدي کم، به خصوص در مزارع 
هاي جدید را کندتر خانوادگی غیرمکانیزه، توسعه فناوري

کند. وي عواملی همچون اعتبارات، بازاریابی، ترویج و می
هاي جدید را عوامل موثر در آموزش مرتبط با فناوري

بر مانند هاي سرمایهتوسعه کاربرد آنها به خصوص نهاده
آالت کشاورزي معرفی کرد. اندازه کوچک مزرعه ماشین

به عنوان مانع مهم توسعه مکانیزاسیون در تحقیقات 
 Van der Berg etمورد تأکید قرار گرفته است ( دیگر نیز

al., 2007.( Pingali )2007هاي ) با بررسی سیاست
توسعه مکانیزاسیون کشاورزي در کشورهاي مختلف 

جویی در هایی مانند بهبود عملکرد مزرعه، صرفهمزیت
سازي کشت را مورد تأکید قرار داد. نیروي کار، فشرده

هاي معرفی بودن فناوريوي مواردي مانند نامناسب 
هاي کوچک زمین را شده، ضعف مالی کشاورزان و اندازه

هاي توسعه تجهیزات مکانیزه در بخش از محدودیت
) شکل Cheong et al.  )2009کشاورزي معرفی کرد.

نامتناسب زمین، سنگالخی بودن زمین و فشرده شدن 
هاي توسعه مکانیزاسیون در زراعت خاك را از محدودیت

) Foster & Rosenzweig  )2010در قند بیان کرد. چغن
هاي بازار اعتبارات و اندازه کوچک زمین را از محدودیت

دالیل ضعیف بودن مکانیزاسیون در هند معرفی کرد که 
 & Sheikhباشد. وري مزرعه میخود مانعی براي بهره

Abbas  )2007 با تأکید بر ضرورت توسعه (
وري رزي براي افزایش بهرهمکانیزاسیون در تولید کشاو

 زمین و نیروي کار بیان کردند که استفاده از ماشین
نشاءکار برنج را در پنجاب پاکستان توسط درصد کمی از 

گیرد که علت آن نیز به علت ضعف کشاورزان صورت می
 بنیه مالی و اندازه کوچک زمین است. 
ترین دهد که مهمبررسی تحقیقات پیشین نشان می

 اي توسعه مکانیزاسیون افزایش عملکرد مزرعه وهمزیت
وري نیروي کار و در نهایت، بهبود بهره کاهش هزینه

اي از باشد. همچنین، طیف گستردهتولید می
هاي ها و مشکالت فنی، مهارتی (ضعف مهارتمحدودیت

آالت)، داري و تعمیرات ماشینفنی استفاده، نگه
به اعتبار و  هاي دسترسیمالی (محدودیت-اقتصادي

د فرهنگی (مانن -ضعف بنیه مالی کشاورزان) و اجتماعی
ز اکمبود سواد و دانش عمومی) و زیربنایی در استفاده 

 آالت کشاورزي وجود دارند که مانع تسریع روندماشین
ر دباشند. با توجه به اهمیت کشت برنج مکانیزاسیون می

 نوع استان مازندران و ضرورت عملیات مکانیزه در این
کشت و همچنین اهمیت ماشین نشاءکار در تسهیل 

ی ها، مسایل مختلفزراعت برنج، ضرورت دارد که واقعیت
ود که در استفاده از ماشین نشاءکار در زراعت برنج وج
 . دارد شناسایی شود که این تحقیق به آن پرداخته است

 
 هامواد و روش

 تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ نحوه
ها توصیفی غیرآزمایشی، که بر مبناي گردآوري داده

راهبرد پیمایش و به صورت تک مقطعی به انجام رسیده 
است. جامعه آماري تحقیق شامل دو گروه افراد بود. 

نفر از کارشناسان و متخصصان  180گروه اول شامل 
کشاورزي فعال در مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

نفر از  5560وم هم شامل ساري بود و جامعه آماري د
بود. الزم به ذکر  مذکور کشاورزان برنجکار شهرستان
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است که منظور از کارشناسان و متخصصان کشاورزي آن 
دسته از کارشناسان و مروجان شاغل در سطح ستادي 
جهاد کشاورزي شهرستان و مددکاران ترویجی و 
مهندسان ناظر است که در زمان انجام تحقیق در سطح 

ان فعالیت داشتند. با استفاده از فرمول کوکران شهرست
 .  ١نفر تعیین شد 78و  135ها به تعداد نمونه

جهت گردآوري اطالعات، تعداد بیشتري از این حجم 
ي نمونه، پرسشنامه توزیع شد. در نهایت پس از گردآور

هاي هایی که داراي جواباطالعات و با حذف پرسشنامه
نفر از  90دند اطالعات ناقص، غیر کامل و مبهم بو

هاي نفر از کشاورزان براي تحلیل 160کارشناسان و 
 گیري ابتداآماري مورد استفاده قرار گرفت. براي نمونه

 دو دهستان (دهستان مذکوره و اسفیورد شوراب) که در
 جودآنجا سابقه بیشتري در استفاده از ماشین نشاءکار و
روش داشت، انتخاب شدند. سپس پاسخگویان به 

با انتساب متناسب (بر حسب جمعیت برنجکار) اي طبقه
و  روستاي (تلوباغ، میانرود، سنگریزه باال 14از بین 

 پایین، شیخ کال، مشهدي کال، ماچک پشت، حاجی آباد،
 پاشاي کالي اربابی و انتقالی، ملیک باال و پایین،

 رودپشت و ماهفروجک) این دو دهستان انتخاب شدند.
هاي میدانی، دو حقیق براي گردآوري دادهابزار این ت 

بود که با توجه به اهداف تحقیق در چند  پرسشنامه
هاي بخش تنظیم شد. عالوه بر بخش مربوط به ویژگی

اصلی پرسشنامه تهیه شده به ترتیب  پاسخگویان، بخش
هاي استفاده از دستگاه نشاءکار را با مسایل و محدودیت

لیکرت ارزیابی کرد. سطحی استفاده از طیف پنج 
همچنین، یک بخش از پرسشنامه نیز مزایاي دستگاه 
نشاءکار را از دیدگاه دو گروه پاسخگویان ارزیابی کرد. 

هاي مورد استفاده براي پرسشنامه بر اساس بررسی گویه

                                                                                  
1.   

5.78
1

)05.0(
)1.0)(9.0()96.1(

180
11

)05.0(
)1.0)(9.0()96.1(

2

2

2

2

=









−+

=n
 

 
 
 
 
 
 

0.135
1

)05.0(
)1.0)(9.0()96.1(

5560
11

)05.0(
)1.0)(9.0()96.1(

2

2

2

2

=









−+

=n

 

مکانیزاسیون  `پیشینه تحقیق در زمینه مشکالت توسعه
)Pishbin, et al., 2007; Bagheri & Moazen, 2012; 

Lovimi & Almasi, 2010; Mohammadi Yeganeh et 
al., 2011 و بررسی سایر سوابق موجود و دیدگاه (

کارشناسان و متخصصان داراي تجربه در این زمینه 
تنظیم گردید. روایی صوري و محتوایی تحقیق بر اساس 
نظر پنج نفر از کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان 

د دانشگاه علوم کشاورزي و ساري و سه نفر از اساتی
منابع طبیعی گرگان و دانشگاه گلستان بررسی و با انجام 
اصالحاتی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، ضریب آلفاي 

 71/0ها و براي محدودیت 83/0ها کرونباخ براي مزیت
محاسبه شد که بیانگر این است که پایایی ابزار تحقیق 

-هاي تحقیق از آمارهدهمورد تأیید است. براي پردازش دا
هاي توصیفی، فراوانی، درصد، میانگین و همچنین 

وایتنی، کروسکال والیس، ویلکاکسون و هاي منآزمون
افزار با استفاده از نرم Rتحلیل عاملی اکتشافی نوع 

15SPSS  .استفاده شد 
 

 نتایج
 هاي پاسخگویان) ویژگی1

درصد پاسخگویان مرد، متوسط  6/65: کارشناسان
 3/14سال و متوسط سابقه کار آنها  5/30ها سن آن

درصد داراي  0/90سال بود. از نظر میزان تحصیالت 
مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر بودند. از نظر رشته 

درصد افراد در رشته زراعت و اصالح  3/13تحصیلی 
درصد  9/8آالت و مکانیزاسیون، ماشین 9/18نباتات، 
آموزش کشاورزي و بقیه از درصد ترویج و  3/7خاك، 

هاي کشاورزي و مدیریت بودند. همچنین، سایر رشته
ها نیز بیان کردند که تاکنون در درصد آن 40

هاي ترویجی براي پذیرش ماشین نشاکار برنج فعالیت
اند. به عالوه میزان توسط کشاورزان مشارکت داشته

درصد آنها از ماشین نشاکار برنج در حد  9/88رضایت 
اد و خیلی زیاد بوده است، هر چند سطح پذیرش و زی

استفاده از آن توسط کشاورزان را کم ارزیابی کردند. 
درصد کارشناسان مهمترین دلیل جهت ترویج  6/76

استفاده از ماشین نشاکار برنج را افزایش عملکرد 
ها عنوان کردند. محصول از طریق کاهش دادن هزینه

عملکرد محصول با  همچنین مواردي از قبیل افزایش
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درصد)، افزایش عملکرد با  3/13افزلیش میزان تولید (
کاهش دادن خسارات ناشی از آفات و بیماریهاي گیاهی 

درصد) نیز  9/8درصد) و سرعت در پیشرفت کار ( 2/2(
 از جمله دالیل دیگر ترویج ماشین نشاءکار بیان شد.

: متوسط سنی پاسخگویان این گروه کشاورزان
درصد آنها مرد بودند. متوسط بعد  6/80ل که سا 68/46

نفر بود که  19/4خانوار در میان نمونه مورد مطالعه 
نفر) شاغل در  19/1بیشتر از یک نفر از اعضاي خانوار (

کشاورزي بودند. همچنین متوسط سابقه کار کشاورزي 
درصد  9/36سال بود. از نظر سطح تحصیالت  3/26آنها 

راي تحصیالت ابتدایی بودند و کشاورزان بیسواد یا دا
دیپلم درصد نیز داراي تحصیالت دانشگاهی (فوق 2/18

درصد پاسخگویان  5/77و باالتر) بودند. شغل اصلی 
کشاورزي بود. اطالعات نشان داد که میانگین زمین 

هکتار آن زیر کشت برنج بود.  05/2هکتار بود که  57/2
گزارش شد. از تن در هکتار  93/3متوسط تولید برنج نیز 
درصد پاسخگویان داراي  4/79نظر نوع مالکیت نیز 

اي درصد نیز داراي اراضی اجاره 6/20مالکیت شخصی و 
درصد کشاورزان داراي اراضی پراکنده  3/66بودند. 

(بیش از یک قطعه) بودند و و متوسط تعداد قطعات آنها 
درصد نیز بیان کردند که حداقل  3/91قطعه بود.  01/3

اند که یک بار از ماشین نشاءکار استفاده کرده براي
اند بعدها به دالیلی استفاده از آن کمتر شده یا نتوانسته

 کاربرد آن را ادامه دهند. 
 ) مزایاي دستگاه نشاءکار2

ترین مزایاي استفاده از ماشین ) مهم1در جدول (
شود که نشاءکار برنج فهرست شده است. مشاهده می

ناسان تقریبًا موارد مشابهی را بیان کشاورزان و کارش
تأثیر استفاده از ماشین «هاي اند؛ به طوري که گویهکرده

کاهش «، »نشاکار برنج بر سالمت جسمی کارگران
صرفه جویی در وقت «و » هاي نیروي کارهزینه

نسبت به سایر موارد اولویت بیشتري از نظر » کشاورزان
واقع اینها بیانگر پاسخگویان دو گروه داشته است که در 

  اهمیت توسعه مکانیزاسیون در زراعت برنج است.
 

 )1-5(مقیاس  هاي استفاده از ماشین نشاءکار برنجمزیت  -1جدول 
 کارشناسان کشاورزان مزایا

 میانگین
انحراف 

 معیار
ضریب 
 تغییرات

 رتبه
 میانگین

انحراف 
 معیار

ضریب 
 تغییرات

 رتبه

 3 16/0 69/0 41/4 3 21/0 90/0 36/4 هاي نیروي کار کاهش هزینه
 4 19/0 72/0 81/3 4 24/0 97/0 01/4 افزایش عملکرد در واحد سطح

 6 24/0 70/0 96/2 8 41/0 98/0 36/2 کاهش مصرف کودهاي شیمیایی
 7 27/0 95/0 52/3 7 41/0 36/1 34/3 بهبود دسترسی در سطح مزرعه

 9 36/0 02/1 86/2 10 45/0 07/1 38/2 یاهیهاي گکاهش خسارات ناشی از آفات و بیماري
 8 28/0 90/0 20/3 9 43/0 36/1 16/3 صرفه جویی در مصرف آب

 2 15/0 67/0 56/4 2 19/0 83/0 34/4 صرفه جویی در وقت کشاورزان
 1 14/0 62/0 52/4 1 18/0 80/0 42/4 تأثیر استفاده از آن بر سالمت جسمی کارگران

 5 20/0 76/0 80/3 6 38/0 34/1 49/3 افزایش سودآوري مزرعه 
 10 41/0 12/1 70/2 5 31/0 81/0 65/2 هاکشکاهش مصرف سموم و آفت

 
 هاي استفاده از ماشین نشاءکار) محدویت3

هاي استفاده از ماشین ) محدویت2در جدول (
نشاءکار در زراعت برنج نشان داده شده است. مالحظه 

هاي اقتصادي محدودیتشود که کشاورزان بیشتر بر می
عدم توانایی در تأمین هزینه اولیه براي خرید «از قبیل 

هاي الزم براي خزانه که جهت استفاده از ماشین جعبه
گرانی تجهیزات و قطعات «، »نشاکار برنج ضروري است

عدم «و »  ماشین نشاکار برنج در صورت خراب شدن
ز هاي استفاده اتوانایی مالی براي پرداخت هزینه

اند. در حالی که کارشناسان بر تأکید کرده» دستگاه
ناکافی بودن «هاي فنی و آموزشی از قبیل محدودیت

افراد متخصص و آموزش دیده در زمینه ارایه خدمات 
فنی در زمینه ماشین نشاکار برنج در صورت ایجاد 

هاي تخصصی براي ها و کارگاهنبود برنامه«، »مشکل فنی
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عدم دسترسی به «و » از دستگاه آموزش نحوه استفاده
دستورالعمل آموزشی و فنی براي استفاده از ماشین 

هاي اند و براي محدودیتتأکید کرده» نشاکار برنج
 اند. اقتصادي اهمیت کمتري قایل بوده

 

 )1-5(مقیاس  بندي مشکالت استفاده از ماشین نشاءکار برنجرتبه  -2جدول 
 ناسانکارش کشاورزان مشکالت استفاده

 میانگین
انحراف 

 معیار
ضریب 
 تغییرات

 رتبه
 میانگین

انحراف 
 معیار

ضریب 
 تغییرات

 رتبه

 6 21/0 79/0 82/3 7 33/0 07/1 26/3 عدم پرداخت وام و تسهیالت جهت استفاده از این دستگاه
 14 29/0 85/0 94/2 3 29/0 99/0 47/3 ههاي استفاده از دستگاعدم توانایی مالی براي پرداخت هزینه

 10 23/0 81/0 49/3 9 36/0 09/1 01/3 عدم آگاهی از مزایاي استفاده از ماشین نشاکار برنج
ز اتعدد مالکان و مشکل در جلب موافقت کل آنها براي اسـتفاده 

 دستگاه
94/2 93/0 32/0 6 41/2 64/0 26/0 12 

ار عدم اعتماد و تمایل کشاورزان براي اسـتفاده از ماشـین نشـاک
 برنج

27/3 02/1 31/0 5 40/3 67/0 20/0 5 

 9 23/0 77/0 62/3 11 41/0 32/1 19/3 وابستگی روانی و عالقه کشاورزان به روش سنتی نشاءکاري
ناکافی بودن افـراد متخصـص و آمـوزش دیـده در زمینـه ارائـه 
خدمات فنی در زمینـه ماشـین نشـاکار بـرنج در صـورت ایجـاد 

 مشکل فنی 
91/2 24/1 43/0 13 12/4 65/0 16/0 1 

زم عدم توانایی در تأمین هزینه اولیه براي خریـد جعبـه هـاي ال
براي خزانه که جهت استفاده از ماشـین نشـاکار بـرنج ضـروري 

 است
57/3 95/0 27/0 1 61/3 02/1 28/0 13 

عدم دسترسی به دستورالعمل آموزشی و فنی بـراي اسـتفاده از 
 ماشین نشاکار برنج 

18/3 17/1 37/0 10 81/3 67/0 18/0 3 

 13 30/0 90/0 01/3 2 28/0 93/0 28/3 هاي اجاره دستگاه و به کارگیري آن گران بودن هزینه
ه هاي تخصصی براي آموزش نحوه اسـتفادها و کارگاهنبود برنامه
 از دستگاه 

87/2 38/1 48/0 15 00/4 67/0 17/0 2 

رت خـراب گرانی تجهیزات و قطعات ماشین نشاکار برنج در صـو
 شدن

88/3 18/1 30/0 4 95/3 91/0 23/0 8 

 11 24/0 76/0 21/3 14 45/0 25/1 80/2 کرت بندي بودن اراضی و عدم امکان استفاده
 4 20/0 77/0 76/3 12 43/0 37/1 16/3 نامناسب بودن خدمات پس از فروش

 15 32/0 94/0 92/2 16 56/0 19/1 14/2 هاي نشاءکار در سطح منطقهناکافی بودن تعداد ماشین
هاي خزانه ماشـین عدم توانایی در شناخت نوع خاك براي جعبه

 نشاءکار
33/3 12/1 34/0 8 45/3 75/0 22/0 7 

 

بندي عوامل زیربنایی در ادامه جهت شناخت و دسته
هاي استفاده از دستگاه محدودیت"دهنده تشکیل
 و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر "نشاکار

ها از روش تحلیل عاملی استفاده شده کدام از عامل
) و آزمون بارتلت KMO )778/0است.  مقدار شاخص 

داري سطح یک درصد به دست آمد ) با معنی53/937(
ها براي تحلیل عاملی دهنده مناسب بودن دادهکه نشان

است. وضعیت قرارگیري مجموعه متغیرها با فرض واقع 
بر روي  5/0عاملی بزرگتر از  شدن متغیرهاي داراي بار

شود ) ارایه شده است. مشاهده می3هر عامل در جدول (

با درصد واریانس » هاي فنی و حمایتیحدودیتم«که 
بیشترین سهم را از مجموعه کل  75/20تبینی 

هاي استفاده از ماشین نشاءکار را به خود محدودیت
هاي اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب محدویت

 -واریانس)، آموزشی %31/17اقتصادي (با تبیین 
-اعیواریانس) و اجتم %36/14ترویجی (با تبیین 
واریانس) قرار دارند. در  %98/10فرهنگی (با تبیین 

کل واریانس را تبیین  %42/63مجموع این چهار عامل 
 کنند.می
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 هاي دستگاه نشاءکار دهنده محدودیتعوامل زیربنایی تشکیل -3جدول 
هاي محدویت هاي استفاده از ماشین نشاءکارمحدویت

فنــــــــی و 
 حمایتی

هاي محدویت
 اقتصادي

هاي ویتمحد
ــــی -آموزش

 ترویجی

هاي محدویت
ـــاعی و  اجتم

 فرهنگی
    702/0 نامناسب بودن خدمات پس از فروش

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

809/0    

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

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

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

 841/0   

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

عدم دسترسی به دسـتورالعمل آموزشـی و فنـی بـراي اسـتفاده از ماشـین 
 برنج نشاکار 

  695/0  

  786/0   هاي خزانه ماشین نشاءکارعدم توانایی در شناخت نوع خاك براي جعبه
  806/0   عدم آگاهی از مزایاي استفاده از ماشین نشاکار برنج

  538/0   ستگاه ها و کارگاه هاي تخصصی براي آموزش نحوه استفاده از دنبود برنامه
 668/0    راي استفاده از ماشین نشاکار برنجعدم اعتماد و تمایل کشاورزان ب

 673/0    وابستگی روانی و عالقه کشاورزان به روش سنتی نشاءکاري
 730/0    اهتعدد مالکان و مشکل در جلب موافقت کل آنها براي استفاده از دستگ

 75/1 29/2 77/2 32/3 مقدار ویژه
 98/10 36/14 31/17 75/20 درصد واریانس

 42/63 43/52 07/38 75/20 معی واریانسدرصد تج
 

هاي استفاده از براي مقایسه میزان محدودیت
هاي مختلف کشاورزان ابتدا دستگاه نشاءکار در بین گروه

هاي مربوط به هر دسته از میانگین ردیفی گویه
ها محاسبه شد. سپس، از طریق آزمون محدودیت

ال والیس تایی) و کروسکهاي دووایتنی (بین گروهمن
ها مقایسه هاي چندگانه) میانگین محدودیت(براي گروه

وایتنی براي ) نتایج آزمون من4شد.  جدول (
شود که دهد. مشاهده میها را نشان میمحدودیت

اي هستند کشاورزانی که داراي زمین اجاره
حمایتی را نسبت به کشاورزان  -هاي فنیمحدودیت

ی که مالکان اند در حالمالک مهمتر دانسته
فرهنگی را مهمتر ارزیابی -هاي اجتماعیمحدودیت

اند. کشاورزانی که مالک دستگاه بودند کرده
 -حمایتی، اقتصادي و آموزشی-هاي فنیمحدودیت

ترویجی را نسبت به کشاورزانی که مالک نبودند مهمتر 
 ارزیابی کردند. 
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 وایتنی)هاي کشاورزان (آزمون منها در بین گروهنتایج مقایسه محدودیت -4جدول 
هاي فنی و محدویت متغیرها

 حمایتی
هاي محدویت

 اقتصادي
هاي محدویت

 آموزشی،ترویجی
هاي اجتماعی، محدویت

 فرهنگی
مقدار  میانگین

 آزمون
مقدار  میانگین

 آزمون
مقدار  میانگین

 آزمون
مقدار  میانگین

 آزمون
         جنسیت

 24/81 مرد
49/0- 

15/82 
11/1- 

03/81 
36/0- 

10/83 
71/1- 

 01/65 33/77 65/70 09/76 زن
         شغل اصلی

 84/80 کشاورزي
17/0- 

82/81 
68/0- 

58/80 
04/0- 

65/81 
58/0- 

 56/76 21/80 94/75 32/79 غیرکشاورزي
         نوع مالکیت زمین

 -35/2* 89/76 شخصی
54/80 

24/0- 
60/77 

89/1- 
79/83 *15/2- 

 88/61 92/96 29/80 94/100 اياجاره
         مالکیت ماشین

 -41/3** 86/98 شخصی
87/98 **43/3- 

32/107 **78/4- 
26/76 

19/0- 
 91/77 73/67 50/70 50/70 اياجاره

 01/0داري سطح معنیو **   ،05/0داري سطح معنی* 
 

) نتایج آزمون کروسکال والیس براي 5جدول (
شود که دهد. مشاهده میها را نشان میتمحدودی

هاي کشاورزانی که سابقه کار بیشتري داشتند محدودیت
تر ارزیابی کردند. افراد با اجتماعی و فرهنگی را مهم

حمایتی و -هاي فنیتحصیالت بیشتر محدودیت

هاي با تحصیالت ترویجی را نسبت به گروه-آموزشی
کشاورزانی که  کمتر بیشتر ارزیابی کردند. همچنین،

حمایتی و -هاي فنیزمین بیشتري داشتند، محدودیت
ترویجی را نسبت به کشاورزان کم زمین، -آموزشی

 بیشتر ارزیابی کردند.  
 

 هاي کشاورزان (آزمون کروسکال والیس)ها در بین گروهنتایج مقایسه محدودیت -5جدول 
هاي فنی و محدویت متغیرها  

 حمایتی
هاي محدویت ديهاي اقتصامحدویت

 آموزشی،ترویجی
هاي اجتماعی، محدویت

 فرهنگی
مقدار  میانگین

 آزمون
مقدار  میانگین

 آزمون
 مقدار آزمون میانگین مقدار آزمون میانگین

         سابقه
 11/97 سال 10کمتر از 

22/5 
92/81 

18/0 
97/86 

97/4 
03/90 

 43/64 38/87 00/78 28/81 سال 10-20بین  73/6*
 60/82 13/71 16/77 19/72 سال 20بیشتر از 
         تحصیالت

 09/66 بیسواد
*14/9 

69/81 
41/0 

94/46 
**86/17 

22/89 
 53/76 65/78 16/79 84/76 متوسطه 10/3

 45/91 34/106 17/85 97/102 دانشگاهی
         میزان زمین

 90/65 هکتار 1کمتر از 
*37/7 

85/67 
91/5 

80/61 
**65/14 

95/75 
 00/85 79/82 93/82 85/83 هکتار 3تا  1بین  66/1

 21/75 11/102 76/92 19/93 هکتار 3بیشتر از 
 01/0داري سطح معنیو **   ،05/0داري سطح معنی* 
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 هاي دستگاه نشاءکارمحدودیت-هامقایسه مزیت -4
 دستگاه هايمحدودیت–ها براي مقایسه کلی مزیت

ها ها و محدودیتابتدا میانگین ردیفی مزیت نشاءکار
محاسبه شد و سپس از آزمون کروسکال والیس براي 

شود که ). مشاهده می6مقایسه استفاده شد (جدول 
هاي نشاءکار را نسبت به علیرغم اینکه کارشناسان مزیت

دانند، اما این تفاوت هاي آن بیشتر میمحدودیت

هاي که کشاورزان مزیت دار نیست. در حالیمعنی
هاي آن دستگاه نشاءکار را بسیار بیشتر از محدودیت

ها ها و محدودیتاند و تفاوت میانگین مزیتارزیابی کرده
دار است که این امر نشان اطمینان معنی %99در سطح 

 باشد. دهنده نگرش مثبت و تمایل به استفاده از آن می

 
 محدودیت  -ایسه مزیتآزمون ویلکاکسون براي مق -6جدول 

                     
موارد 

 مقایسه
 پاسخگویان

 هامزیت هامحدودیت

 Zمقدار 
میانگین 

 ايرتبه
رتبه 
 منفی

میانگین 
 ايرتبه

رتبه 
 مثبت

 -256/0 37 05/57 53 43/37 کارشناسان
 -386/5** 110 08/87 50 57/64 کشاورزان

یت ردیفی مزیت از محدودرتبه منفی: تعداد مواردي که میانگین 
 کمتر شده است.

یت رتبه مثبت: تعداد مواردي که میانگین ردیفی مزیت از محدود
 بیشتر شده است.

 
 گیري و بحث نتیجه

نشان داد که کارشناسان و این تحقیق نتایج 
هاي استفاده از ترین مزیتبرنجکاران در مورد مهم

 دستگاه نشاءکار برنج یعنی تأثیر آن بر سالمت
جویی در هاي نیروي کار و صرفهکشاورزان، کاهش هزینه

وقت توافق داشتند. باید توجه داشت که در زراعت برنج 
آب نقشی اساسی دارد. بنابراین، گسترش مکانیزاسیون 

وري، از ها و افزایش تولید و بهرهعالوه بر کاهش هزینه
نظر اینکه منجر به رفت و آمد کمتر کشاورزان در اراضی 

شود، سالمت جسمی آنها را نیز تضمین یزاري میشال
کند. مواردي از قبیل؛ کاربرد صحیح و استفاده بهینه می

 ,Bigdeli et al., 2007; Bagheri & Moazenها (از نهاده

)، کاهش سختی کار و کوتاه کردن عملیات 2012
) در Mousavi Seyadi & Hashemi, 2007کشاورزي (

هاي توسعه مزیتتحقیقات پیشین به عنوان 
ها نیز مکانیزاسیون بیان شده است. در مورد محدودیت

هاي اقتصادي مانند گرانی کشاورزان بیشتر بر محدودیت
قطعات و تجهیزات و ناکافی بودن توانایی مالی خود در 
خرید و اجاره دستگاه تأکید کردند. در حالی که 

آموزشی از قبیل  و هاي فنیکارشناسان بر محدودیت
و  کافی بودن افراد متخصص و ضعف بودن آموزشنا

خدمات فنی مرتبط با دستگاه و همچنین عدم دسترسی 
به دستورالعمل آموزشی و فنی براي استفاده از دستگاه 

 تأکید کردند. 
ها نیز نشان داد که نتایج تحلیل عاملی محدودیت

-حمایتی، اقتصادي، آموزشی-چهار محدودیت فنی
هاي فرهنگی به عنوان محدودیت -ترویجی و اجتماعی

اصلی استفاده از دستگاه نشاءکار در مزارع برنج شناسایی 
هاي فنی شدند. در مطالعات مختلف بر جنبه

مکانیزاسیون و تضمین نیروي متخصص و  و ارائه 
داري از تجهیزات مکانیزاسیون هاي استفاده و نگهآموزش

کشاورزي که از طریق خدمات پس از فروش قابل 
 ,Lovimi & Almasiحصول است تأکید شده است (

2010; Dehghan, 1997 Rajabi Jahroodi, 2004; .(
مشابه مشکالت اقتصادي و مالی اشاره شده در این 
تحقیق از قبیل گرانی تجهیزات مکانیزاسیون و ضعف 
 مالی کشاورزان در بیشتر تحقیقات اشاره شده است

)Mohammadi & Zarifian, 2010; Clarke, 1997; 

Lovimi & Almasi, 2010; Diao et al., 2014 و این (
هاي مالی دولتی از طریق وام یا سایر تحقیقات بر کمک

اند. الزم به یادآوري است ها نیز تأکید کردهانواع کمک
هاي فراوانی همراه که در زمینه زراعت برنج که با مشقت

د است توسعه مکانیزاسیون ضرورت بیشتري دارد. وجو
مشکالت آموزشی و ترویجی نیز در تحقیقات پیشین 

) Pilar, 1986; Pishbin et al., 2007اشاره شده است (
که به ویژه در زمینه این تحقیق توجه به آن اهمیت 
بیشتري دارد و الزم است بر گسترش خدمات آموزش 

هاي فنی تأکید بیشتري مکانیزاسیون و ارایه کمک
هاي عات اندکی محدودیتصورت گیرد. به عالوه مطال

فرهنگی را در توسعه مکانیزاسیون کشاورزي -اجتماعی
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گزارش کرده و فقط در برخی مطالعات عدم آشنایی 
 ,.Mohammadi Yeganeh et alآالت (زارعان با ماشین

 & Lovimiهاي ماشین () و همچنین، قابلیت2011

Almasi, 2010اند. وجود چنین) را مورد تأکید قرار داده 
هایی بیانگر اهمیت افزایش دانش و آگاهی چالش

هایی جهت ترغیب آنها به برداران و ارایه مشوقبهره
گذاري در مکانیزاسیون کشاورزي نیز است. نتایج سرمایه

هاي آزمون ویلکاکسون نیز نشان داد که کشاورزان مزیت
هاي آن دستگاه نشاءکار را بسیار بیشتر از محدودیت

ن موضوع بیانگر نگرش مثبت و تمایل دانند که ایمی
 باشد. زیاد به استفاده از آن می

هاي استفاده از دستگاه در نتایج مقایسه محدودیت
هاي مختلف کشاورزان نیز نشان داد که بین گروه

اي هستند کشاورزانی که داراي زمین اجاره
ترویجی را -حمایتی و آموزشی -هاي فنیمحدودیت

اند. این گروه لک مهمتر دانستهنسبت به کشاورزان ما
عالوه بر عالقه بیشتر به روش مکانیزه نشاءکاري در 

کردند که وري تولید نیز تالش میجهت افزایش بهره
حلی در این راستا بود. استفاده بیشتر از از ماشین نیز راه

به همین علت خواهان خدمات فنی، حمایتی، آموزشی و 
مالکان زمین به علت  ترویجی بیشتر بودند. به عالوه

هاي هاي سنتی کشت محدودیتتمایل بیشتر به روش
تر ارزیابی کردند. عالوه بر فرهنگی را مهم-اجتماعی

اینها، کشاورزانی که مالک دستگاه بودند به علت ضعف 
حمایتی، اقتصادي -هاي فنیخدمات موجود، محدودیت

ترویجی را نسبت به کشاورزانی که مالک  -و آموزشی
تر ارزیابی کردند. بدیهی است این گروه از دند مهمنبو

کشاورزان چون خود به عنوان مرجعی براي رفع 
مشکالت فنی حین استفاده از دستگاه هستند مشکالت 
بیشتري براي استفاده از دستگاه داشته باشند. بنابراین 
الزم است خدمات فنی و آموزشی و ترویجی این گروه از 

ت پوشش قرار دهد تا آنها خود به کشاورزان را بیشتر تح
کننده براي تعدیل مشکالت سایر عنوان تسهیل

هاي کشاورزان عمل کنند. کشاورزانی که سابقه کار گروه
هاي دستگاه بیشتري داشتند عالوه بر اینکه بر مزیت

ها را نیز کمتر ارزیابی کردند. در واقف بودند، محدودیت
الت نشاءکاري برنج بر واقع آنها عالوه بر آشنایی با مشک

مشکالت مکانیزاسیون نیز آگاهی بیشتري داشتند. افراد 

با تحصیالت بیشتر به علت آگاهی بیشتري که داشتند 
ترویجی را -حمایتی و آموزشی-هاي فنیمحدودیت

هاي با تحصیالت کمتر بیشتر ارزیابی نسبت به گروه
کردند. . ضمن اینکه کشاورزان باسوادتر بیشتر در پی 
آموزش و یادگیري مسایل فنی کشت و کار مکانیزه 
هستند. بنابراین، این گروه نیز درك باالتري از این گونه 
مشکالت دارند. همچنین کشاورزانی که زمین بیشتري 

تري از دستگاه داشتند، داشتند چون استفاده گسترده
حمایتی و آموزشی و ترویجی -هاي فنیمحدودیت

 گاه نشاءکار داشتند.   کمتري در استفاده از دست
 پیشنهادها

یه هاي تحقیق پیشنهادهاي زیر ارابا توجه به یافته
 شود: می

انجام مطالعات نیازسنجی ترویجی و حمایتی در 
آالت در شالیکاري به منظور خصوص کاربرد ماشین

هاي آموزشی و ترویجی بندي فعالیتشناسایی و اولویت
ها و نحوه کار یتموثر و در نتیجه، معرفی مناسب مز

 ماشین نشاءکار توسط اداره جهاد کشاورزي شهرستان و
 اه،هاي آموزشی، نمایشگمراکز خدمات با برگزاري کارگاه

ي دهاهاي تبلیغاتی، بازدیها و بولتنتهیه و توزیع نشریه
 نشاءکار؛گروهی از مزارع استفاده کننده از ماشین

اصولی و هماهنگی با برخی شالیکاران براي کاربرد 
آالت در تمام یا بخشی از مزرعه نظارت شده ماشین

 خویش و تدارك بازدیدهایی براي سایر شالیکاران جهت
 ا.  ترغیب پذیرش از سوي آنه مشاهده مزایا و در نتیجه،

ها و کارشناسان اداره جهاد آموزش تکنیسین
کشاورزي شهرستان و همچنین کشاورزان مالک دستگاه 

ر و نگهداري ماشین نشاءکار به منظودر زمینه کاربرد 
ها در ارایه آموزش و مشاوره به شالیکاران. این آموزش

صورتی که در مزرعه و در طی مراحل مختلف فصل 
ه گیري از تجربزراعی با همکاري شالیکاران موفق و بهره

و دانش بومی آنها باشد، به مراتب اثربخشی بیشتري 
ن از همکاري تواخواهد داشت. در این راستا می

هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي و شرکت
  ؛  نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی نیز بهره گرفت

تخصیص اعتبارات ویژه به شالیکاران جهت خرید 
هاي ماشین نشاکار برنج و تأمین هزینه اولیه جعبه
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ماشین نشاکار برنج با همکاري بانک کشاورزي و دیگر 
 باري؛موسسات اعت

ها و یا تعاونی گیري بنگاهحمایت از شکل
 آالت کشاورزي توسط شالیکاران یا با مشارکت وماشین

برداري جمعی از عضویت آنها جهت خرید و بهره
 هاي نشاءکار، ارایه خدمات پس از فروش، اجارهماشین

ص دادن ماشین نشاکار به شالیکاران در قالب شرایط خا
اري و تعمیر به دارندگان و نیز ارایه خدمات نگهد

 ها؛ ماشین
آالت کشاورزي پیگیري به منظور بیمه کردن ماشین

بویژه ماشین نشاء جهت ترغیب شالیکاران به خرید و 
 کاربرد آن در اراضی خویش؛

هاي سیار از طرف جهاد آموزش افراد در قالب تیم
اي جهت آموزش کشاورزي و با همکاري فنی و حرفه

 ؛ن نشاکار و تعمیر و نگهداري از آناستفاده از ماشی

تحقیق مستمر بر روي ساختار و کارکرد ماشین 
ه؛ نشاءکار برنج جهت ارتقاي آن متناسب با شرایط منطق

توان از همکاري خوشه صنعتی در این خصوص می
ادوات کشاورزي مستقر در استان (شهرستان جویبار) 

ات اوی ادبهره گرفت. این مهم در ابتدا نیازمند تحلیل فن
هاي کشاورزان به منظور موجود و شناسایی خواسته

 سفارش ادوات مناسب است؛ و 
شناسایی روستاییان و تعمیرکاران محلی و آموزش و 

هایی براي این افراد در ساماندهی آنها و ایجاد مکان
هاي کشاورزي جهت مراجعه حاشیه و اطراف زمین

اده از کشاورزان هنگام خرابی و مشکالت حین استف
دستگاه. الزم است این افراد در چند مکان در اطراف 

هاي کشاورزي هر منطقه مستقر باشند تا به راحتی زمین
در دسترس کشاورزان باشند و جهاد کشاورزي با 
همکاري دولت اعتبارات الزم را در این زمینه فراهم 

 نماید.
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