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کاربرد الگوي تحلیل تمایزي در بررسی عوامل موثر بر 

  هاي کشاورزي در استان خراسان رضوي مالکیت ماشین

  

 و هومان لیاقتییخان سعید عابد، محمد قربانی، محمد حسین آق

  

  27/2/1390: تاریخ پذیرش  18/2/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
 نفر از کشاورزان 210 مربوط به 1388هاي مقطع زمانی سال  هاي کشاورزي را با استفاده از داده ثر بر مالکیت ماشیناین مقاله عوامل مو

نتایج نشان داد . رضوي و روش تحلیل تمایزي مورد بررسی قرار داد  شده در استان خراسان بندي گیري تصادفی طبقه شده به روش نمونه انتخاب

هاي قیمت باال به لحاظ آماري  آوري  کشاورز در فني  خانوار، سطح زیرکشت و درآمد ساالنهي ربه، اندازهمیانگین متغیرهاي سن، تج

هاي قیمت  آوري  کشاورز در گروه فني ي خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد ساالنه هاي سن، تجربه، اندازه متغیر. داري است معنی

ي  متغیرهاي سن، تجربه، اندازه. دار است معنی% 1توري، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح مو پاش  چاپر، سمي متوسط براي فناور

با . داري است هاي قیمت پایین به لحاظ آماري در دو گروه معنی آوري ي کشاورز براي فن خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد ساالنه

 سازي  پارچه  سطح زیرکشت از راه یکي هاي مکمل، توسعه ورزي از راه ایجاد تنوع در فعالیت سطح درآمد کشاي ارتقاي توجه به نتایج مطالعه

دهنده  هاي آستان قدس رضوي، ایجاد نظام آگاهی  زمیني هاي مالکیت در کشاورزان از راه بازنگري در اجاره  کشاورزي، ایجاد انگیزهيها نیزم

هاي کشاورزي از محل درآمد مازاد کشاورزي و اعتبارات بانکی با برگزاري  ذاري در ماشینگ برداران در ارتباط با مزایاي سرمایه به بهره

  .نهاد شد هاي کشاورزي پیش ترویجی مرتبط با ماشین- هاي آموزشی  کالس

  

  JEL:  Q12,Q15,Q18بندي  طبقه

  نرخ مالکیت، بانک مکانیزاسیون، لیزینگ، تحلیل تمایزي: هاي کلیدي واژه

____________________________________________________
*

 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار گروه اقتصاد ي آموختهدانشترتیب  به 

 علوم ي کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد و دانشیار پژوهشکدهيها کشاورزي و دانشیار گروه مکانیک ماشین

  اه شهید بهشتیمحیطی دانشگ

 Email: ghorbani@ferdowsi.um.ac.ir
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  قدمهم

هاي  ریزان زیربخش هاي کالن کشاورزي مورد توجه تمامی برنامه ریزي سیون در برنامهمکانیزا

آوري و  در واقع افزایش تولید وابسته به افزایش سطح کاربرد فن. مختلف کشاورزي است

). 1973 و ژمیل واکر، 1974؛ موشر، 1983هرت، (هاي مورد نیاز بخش کشاورزي است  ماشین

هاي کشاورزي با اهدافی چون افزایش  سریع فرآیند استفاده از ماشینها براي تسهیل و ت دولت

هاي تولید و افزایش جذابیت آن  هاي کشاورزي از راه کاهش هزینه تولید، سودآورتر کردن فعالیت

هاي کشاورزي  هاي مبتنی بر تشویق استفاده از ماشین گذاري به اعمال سیاست براي سرمایه

ها،  برداري چون تعداد بهره هاي عمومی کشاورزي هم ون به ویژگیسرعت مکانیزاسی. پردازند می

ها، الگوي کشت، روش تولید، میزان مصرف نهاده و  هاي هندسی آن ها و شکل برداري  بهرهي اندازه

هاي زراعی و دامی، سطح درآمد کشاورزان و  تولید محصول، سطح توان ماشینی مزرعه، بودجه

) 1990(دورایسامی و مانیان ). 1997کالرك، (ن بستگی دارد بردارا درآمد غیرکشاورزي بهره

توان تاثیرات کاهش اشتغال  هاي ساده براي مکانیزه کردن کشاورزي می آوري معتقدند با کاربرد فن

هاي کشاورزي  کارگیري ماشین یی نشان داد به در مطالعه) 1989(بینسوانگر . را به حداقل رساند

گروهی از محققان نیز به . شود  محصول میي امکان کشت دوبارهمنجر به افزایش ضریب کشت و 

امجدي و ). 1983؛ شرما، 1983هوگو، ( ماشین به جاي نیروي کار اشاره کردند یگزین جاي

هاي کشاورزي در   نشان دادند که هر چند میزان تامین ماشینیی در مطالعه) 1385(چیذري

ایران از نظر تعداد و ترکیب تفاوت بسیاري دارد و  اقتصادي ي هاي اول، دوم و سوم توسعه برنامه

 ي شود، اما درجه  کشاورزي مشاهده میي  در فرآیند توسعهي کشاورزيها بود ماشین چونان کم هم

هاي کشاورزي   نقش کنونی ماشیني دهنده مکانیزاسیون در این دوره افزایش یافته است، که نشان

هاي  شاورزي به بخش نه تنها باعث تحقق نیافتن برنامههاي ک میزان تزریق ماشین. در تولید است

این وضعیت باعث کاهش . گوي میزان استهالك آن نیز نبوده است که جواب مکانیزاسیون شده بل

هاي مستهلک و فرسوده کرده  ضریب مکانیزاسیون شده و کشاورزان را مجبور به استفاده از ماشین
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هاي   ماشیني د که هدف اساسی از مالکیت و یا اجارهمعتقد ان) 1378(الماسی و همکاران . است

به همین جهت زمانی خرید و .  عملیات کشاورزي استي صرفه موقع و به کشاورزي، انجام به

مالکیت ماشین براي کشاورز از توجیه اقتصادي برخوردار است که داراي درآمد الزم براي پوشش 

 20هاي  بر روي طرح) 1984(سیگر و فیلدسون  ي مطالعه. ها و در نتیجه سودآوري باشد هزینه

ها نتوانسته است  هاي کشاورزي نشان داد که هیچ یک از طرح  ماشیني کشور در ارتباط با اجاره

 ه دهد و در نتیجه، اغلب با شکست کامل مواجه شدهیخدمات را بدون تحمیل زیانی سنگین ارا

 استان مورد مطالعه، استفاده از 21 استان از 19نشان داد که در ) 1378( هژبر کیانی ي مطالعه. است 

هاي   گذشته ماشیني در ایران از چند دهه. تر از حد بهینه است هاي کشاورزي کم  ماشین ي نهاده

 تولید شده و جزو جدانشدنی ساختار کشاورزي شده ي کشاورزي وارد مراحل مختلف عرصه

هاي کشاورزي با مشکالت بسیاري  ماشین گذشته تامین يها اما در سال). 1383قربانی، (است 

هاي کشاورزي با نیاز بخش کشاورزي و آثار منفی آن   محدود و نامتناسب ماشیني چون عرضه هم

هاي مکانیزاسیون بخش کشاورزي  تنها باعث تحقق نیافتن برنامه این مشکل نه. مواجه بوده است

این . آالت نیز نبوده است  ماشین میزان استهالكيگو که در بسیاري مواقع حتی جواب شده بل

ها  به طور کلی نتایج بررسی.  گذشته به بحران مکانیزاسیون معروف گردیديها وضعیت در سال

هاي کشاورزي به بخش کشاورزي   گذشته وارد نشدن کافی ماشیني دهد که طی دهه نشان می

هاي مستهلک و   ماشینباعث کاهش ضریب مکانیزاسیون شده و کشاورزان را مجبور به استفاده از

کاهش یافته و از % 3/5که موجودي تراکتور به طور متوسط ساالنه  طوري فرسوده کرده است به

.  کاهش یافته است1383 هزار تراکتور در سال 109تر از   به کم1370 تراکتور در سال 220947

 دستگاه در سال 5554کاهش یافته و از % 1/1چونین تعداد کمباین نیز ساالنه به طور متوسط  هم

استان خراسان رضوي یکی از ). 1388عابد، ( رسیده است 1383 دستگاه در سال 4818 به 1370

) 59/0(آوري مکانیزاسیون به این استان  ورود فن. شود هاي مهم تولید کشاورزي محسوب می قطب

 اطالعات هاي کوچک رشد باالتري برخوردار بوده است اما آمار و نسبت به بسیاري از استان
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از میانگین ) 59/0(دهد که این ضریب  موجود در حوزه ضریب مکانیزاسیون کشاورزي نشان می

با توجه به اطالعات موجود مشخص است که ضریب مکانیزاسیون . تر است پایین) 63/0(کشوري 

 ، چهارمحال و بختیاري)22/0(، بوشهر )47/0(هاي کوچک مانند ایالم  این استان تنها از استان

تر  هاي دیگر پایین باالتر است و نسبت به استان) 42/0(، و خراسان جنوبی )52/0(، لرستان )26/0(

هایی است  اگرچه خراسان رضوي از استان). 1384 مکانیزاسیون کشاورزي، ي مرکز توسعه(است 

ی  اجتماع-که داراي توان بالقوه براي افزایش مکانیزاسیون است اما به دالیل مختلف اقتصادي

تاکنون ضریب مکانیزاسیون کشاورزي نتوانسته است به متوسط کشوري و یا استانداردهاي موجود 

برداران کشاورزي استان  درصد پایینی از بهره دهد که در حال حاضر آمارها نشان می. دست یابد

گذاري  و ادوات کشاورزي را دارند و در آن سرمایه  خراسان رضوي مالکیت یک یا چند ماشین 

هاي مهم و اثربخش  جا که یکی از راه از آن). 1385 آماري خراسان رضوي، ي سالنامه(اند  مودهن

هاي   آن از استاني و در کنار آن اجاره(هاي کشاورزي  تواند مالکیت ماشین  مکانیزاسیون میيارتقا

 از باشد، الزم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که چرا برخی) همسایه در شرایط فرود

 و  اند  ها را در مالکیت خود درآورده گذاري نموده و آن هاي کشاورزي سرمایه کشاورزان در ماشین

و %) 3/91(هاي اصلی کشاورزي نظیر تراکتور  ها در این حوزه به ویژه ماشین بخش مهمی از آن

فاده از تحلیل این مقاله تالش دارد تا این مهم را با است. اند گذاري نداشته سرمایه%) 99(کمباین 

هاي آن،  تمایزي در استان خراسان رضوي مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت با توجه به یافته

 .هاي کشاورزي داده شود نهادهایی براي افزایش ضریب مکانیزاسیون در ماشین پیش

  

  روش تحقیق

رهاي طور همزمان متغی تحلیل تمایزي یک روش آماري است که به -الگوي تحلیل تمایزي 

توان یک تابع خطی به  اگر دو گروه وجود داشته باشد، می. دهد مختلفی را مورد بررسی قرار می
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),,....,( متغیر توضیحی K متشکل از X/صورت  21 KXXXX  تعریف کرد که به بهترین

ها باید به نحوي انتخاب شود که بنابراین . کند ن دو گروه ایجاد میایموجه تبعیض را 

شارما، (  ها حداکثر باشد ها نسبت به واریانس آن در داخل گروه ن گروهایم در X/واریانس

هاي کشاورزي  براي مثال اگر کل کشاورزان استان خراسان رضوي به جهت مالکیت ماشین. )1996

ن و گروه غیرمالکان، هدف آن است که مشخص شود چه  گروه مالکا،به دو گروه قابل تقسیم باشد

شود که یک کشاورز در گروه اول قرار گیرد و کدام  هایی از کشاورزان باعث می صفات و ویژگی

به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل تمایزي این . دهد مشخصات کشاورز را در گروه دوم قرار می

داري دارد،  اظ میانگین در دو گروه اختالف معنیآورد تا متغیرهایی که به لح امکان را فراهم می

بینی این که کدام مشاهده در کدام گروه قرار خواهد  سپس این متغیرها براي پیش. مشخص شود

مانند گری دي آماريها ه امکان استفاده از روشچاگرتوضیح این که  (شود کار گرفته می هگرفت ب

 بهتري از ي وردها، روش تحلیل تمایزي نتیجهبر اساس برآ، الجیت و پروبیت نیز وجود داشت

به همین دلیل در مطالعه از این روش . دهد دست می بهها   و عالمت آندار لحاظ متغیرهاي معنی

 ، کردمی تقسیرکششی و غی را به دو گروه کششي کشاورزيها نی ماشتوان ه میچاگر. ).استفاده شد

هاي کشاورزي در سه گروه   ماشینآوري  فني کشاورزيها بر اساس نظر متخصص ماشین

 100 تا 50 ( هاي قیمت متوسط آوري ، فن) میلیون ریال100باالتر از  ( هاي با قیمت باال آوري فن

 n1اگر  . است بندي شده تقسیم)  میلیون ریال50زیر ( هاي قیمت پایین آوري و فن) میلیون ریال

وجود داشته باشد و )  y=0( روه غیرمالکان مشاهده براي گn2و )  y=1(مشاهده براي گروه مالکان 

1Xسال(بردار   سن بهره( ،2Xبردار   بهرهي  متوسط تجربه)سال(،3Xبردار  میزان تحصیالت بهره ) به

 6Xهاي کشاورزي،   شاخص هرفیندال براي تنوع فعالیت5X، )نفر( تعداد افراد خانوار 4X، )کالس

= ، سایر1= مالک مزرعه( مالکیت مزرعه 8X، )عدد( تعداد قطعات 7X، )هکتار(سطح زیرکشت 

10، )0=  ، سایر1=  شرکت(هاي کشاورزي  هاي آموزشی ماشین  شرکت در کالس9X، )صفر
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Xهاي کشاورزي  از عوامل تاثیرگذار بر مالکیت ماشین) میلیون ریال(بردار   بهرهي درآمد سالیانه

  :توان نوشت استان خراسان رضوي باشد؛ طبق تعریف می

 و xترتیب میانگین متغیرهاي تمایزي در گروه هاي اول و دوم و  به2x و1xکه   فرض این با

Sگروهی نیز برابر با   واریانس بین، در دو گروه استها هترتیب میانگین متغیرها و واریانس مشاهد  به

 221 xx گروهی آن برابر با   و واریانس درون S  1983ماداال، ( باشد( ، باید طوري 

  : انتخاب شود که عبارت زیر حداکثر شود

 



S

xx




2

21                                                               )1(

 به صورت  و مساوي صفر قرار دادن آن، مقدار نسبت به ) 1 (ي هابطگیري از ر با مشتق

  :آید زیر به دست می

 21
1ˆ xxS                                                               )2(

متغیره  ین گروه ها را با آزمون آماري تکهاي ب در تحلیل این روش معموال الزم است تفاوت

ها   برابري میانگیني  یا ویلکس المبدا براي قضاوت دربارهUي  از آماره. مورد بررسی قرار داد

اما . ها متفاوت است مقادیر کوچک این آماره حکایت از آن دارد که میانگین گروه. شود استفاده می

داري  گونه اختالف معنی دهد که هیچ  نشان میاگر این شاخص به عدد یک بسیار نزدیک گردد

ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده در الگوي . ها در دو گروه وجود ندارد  میانگینمیان

ضرایب استاندارد نشده در .  میزان شرکت هر متغیر در تابع تمایزي استي دهنده تمایزي، نشان

ادیر اولیه بیان شده باشد، و ضرایب حقیقت ضریب متغیرها در زمانی است که بر حسب مق

شود که متغیرها با میانگین صفر و انحراف معیار یک  استاندارد شده زمانی به کار گرفته می

گونه شاخصی را براي بیان اهمیت نسبی  مقادیر ضرایب تابع تمایزي، هیچ. استاندارد شده باشد

یابی به این هدف،  براي دست. ندک ه نمیی اراگفته پیشمتغیرهاي داراي اختالف در دو گروه 

شود که نتایج آن در ماتریسی به نام  ن تابع تمایزي و مقادیر متغیرها استفاده میایمبستگی  هم
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ماتریس ساختار
 

بندي انجام شده به روش تحلیل تمایزي، به  براي بررسی این که طبقه. شود ه مییارا

در صورتی . شود  استفاده میPress’s Qمون بندي تصادفی است از آز داري بهتر از طبقه طور معنی

تر از ارزش بحرانی جدول توزیع  بزرگPress’s Qکه آماره 
2آزادي باشد ي  با یک درجه 

عابد، (بندي تصادفی انجام شده است  بندي تحلیل تمایزي متفاوت از طبقه توان گفت طبقه می

1388.(  

   )3 (                                                         
  
 1

'
2





kN

nkN
sQstaticpress  

. اند رضوي بوده جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق، کشاورزان استان خراسان -ها داده

 1388رضوي در سال   کشاورز استان خراسان210نامه از  اطالعات مورد نیاز از راه تکمیل پرسش

گیري   مطلوب، از روش نمونهي یابی به نمونه این مطالعه براي دستدر . آوري شده است جمع

 زیر پنج ي طبقات بر اساس سطح زیرکشت در سه طبقه.  شده استفاده شده است بندي تصادفی طبقه

 کشاورز نمونه بر اساس 210از . ستا هکتار، بین پنج تا ده هکتار و باالتر از ده هکتار تقسیم شده

 کشاورز بین پنج تا ده 36ار، ت کشاورز در طبقه باالي ده هک36بندي شده  بقهگیري تصادفی ط نمونه

در این مطالعه با استفاده از .  زیر پنج هکتار قرار گرفتندي  کشاورز هم در طبقه138هکتار و 

هاي کشاورزي،   مالکیت ماشیني نامه اطالعات جامعی راجع به رفتار کشاورزان در حوزه پرسش

هاي مورد تقاضا و  آوري  اجتماعی، توان خرید نقدي، فن-ا، اطالعات اقتصاديه کارگیري آن هب

  .آوري شده است هاي کشاورزي جمع هاي حمایتی براي خرید ماشین برنامه

  

  نتایج و بحث

 يها  توزیع فراوانی مالکیت ماشین1 اطالعات جدول -اي کشاورزيه مالکیت ماشین

  . دهد ت باال، قیمت متوسط و قیمت پایین نشان میهاي قیم آوري را در سه گروه فنيکشاورز
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  هاي کشاورزي استان خراسان رضوي نرخ مالکیت ماشین). 1(جدول 

  تحقیقبافته هاي : ماخذ     

درصدفراوانیآوري نوع فن

هاي قیمت باال آوري فن

2053/9تراکتور

1857/8تیلر

21کمباین

4220بیلر

199تراکتوري پاش سم

1466/6کولتیواتور

هاي قیمت متوسط ريآو فن

259/11چاپر

3762/17موتوري پاش سم

199ماشین کاشت

381/18کودپاش

15/0روتیواتور

151/7دروگر

88/3کن زمینی  سیب

هاي قیمت پایین آوري فن

199گاوآهن

5666/26پشتی پاش سم

2443/11دیسک

151/7زیرشکن
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 و بعد از آن به ندن نرخ مالکیت را داریتر بیش% 20هاي قیمت باال، بیلر با  آوري در گروه فن

 1و % 66/6، %57/8، %9، %53/9تراکتوري، تیلر، کولتیواتور و کمباین با  پاش ترتیب تراکتور، سم

 %62/17ي با پاش موتور و سم% 1/18هاي قیمت متوسط، کودپاش با  آوري در گروه فن. قرار دارند

کن و  زمینی نرخ مالکیت چاپر، ماشین کاشت ، دروگر، سیب. ندن نرخ مالکیت را داریتر بیش

هاي قیمت پایین نرخ  آوري در گروه فن. است% 5/0و % 8/3، %1/7، %9، %9/11روتیواتور به ترتیب 

  . است% 1/7و زیرشکن % 9، گاوآهن %43/11، دیسک %66/26پشتی  پاش مالکیت سم

دهد که میانگین متغیرهاي سن، متوسط تجربه، تعداد   نشان می2 جدول -ج تحلیل تمایزينتای

 تا 1هاي قیمت باال در سطوح  آوري افراد خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالیانه کشاورز در فن

% 1آوري تراکتور در سطح  متغیر تحصیالت براي فن. داري دارند ، در دو گروه اختالف معنی10%

آوري بیلر در سطح  و براي فن% 10آوري تراکتور در سطح  ر، متغیر مالکیت مزرعه براي فندا معنی

آوري تراکتور در  هاي کشاورزي براي فن هاي آموزش ماشین دار و متغیر شرکت در کالس معنی% 1

هاي کشاورزي،  هاي آموزش ماشین هاي شرکت در کالس بنابراین متغیر. دار است معنی% 1سطح 

هاي قیمت باال کنار  آوري هاي کشاورزي از الگوي تحلیل تمایزي براي گروه فن لیتتنوع فعا

هاي  آوري  فني ههمدهد که متغیر سن و متوسط تجربه براي   نشان می3جدول . شود گذاشته می

هاي سن، متوسط تجربه، تعداد  متغیر. ستادار  معنی% 1قیمت متوسط به جز روتیواتور در سطح 

هاي قیمت متوسط  آوري سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد کشاورز در گروه فنافراد خانوار، 

از نرخ مالکیت باالتري  ، کودپاش و دروگر که  موتوري، ماشین کاشت پاش  چاپر، سمي براي فناور

. دار هستند معنی% 1ها برخوردارند در سطح  آوري نسبت به سایر فن) 1بر اساس اطالعات جدول (

، %1کن در سطح  زمینی ، دروگر و سیب%10آوري ماشین کاشت در سطح  ت براي فنمتغیر تحصیال

موتوري و   پاش آوري سم هاي کشاورزي براي فن هاي آموزش ماشین متغیر شرکت در کالس

دهد که متغیرهاي سن، متوسط تجربه،   نشان می3جدول . دار است معنی% 1 و 5کودپاش در سطح 

هاي  آوري  کشاورز براي فني رکشت، تعداد قطعات و درآمد سالیانهتعداد افراد خانوار، سطح زی



  1390/ 2ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي
                                                           

212

متغیر مالکیت مزرعه براي . داري دارند ، در دو گروه اختالف معنی%1قیمت پایین در سطح 

، متغیر تحصیالت براي %5، دیسک و زیرشکن در سطح %1پشتی در سطح  پاش آوري سم فن

هاي کشاورزي براي دیسک در  غیر تنوع فعالیت؛ مت%10و زیرشکن در سطح % 5گاوآهن در سطح 

هاي کشاورزي براي گاوآهن در سطح  هاي آموزش ماشین و متغیر شرکت در کالس% 10سطح 

هاي سن،  آوري قیمت باال، متوسط و پایین متغیر راي سه گروه فنبدر مجموع . دار است معنی% 10

طعات و درآمد سالیانه در سطوح متوسط تجربه، تعداد افراد خانوار، سطح زیرکشت، تعداد ق

  .داري دارند اختالف معنی)  y=0( و غیرمالکان)  y=1(؛ در دو گروه مالکان %10 و 5، 1مختلف 

 کـه نـشان   اسـت، دهد که ضریب متغیر درآمد کشاورز مثبت و مطابق انتظـار              نشان می  5جدول  

متغیـر  . ابـد ی ز افزایش مـی   هاي کشاورزي توسط کشاور     با افزایش درآمد، توان خرید ماشین      دهد می

هاي قیمت باال مطابق انتظار و مثبت است یعنی با افزایش سـطح           آوري  سطح زیرکشت براي اکثر فن    

 و در نهایت  رود  میکرد در واحد سطح افزایش و در نتیجه میزان درآمد کشاورز باال               زیرکشت، عمل 

ـ     یابی به ماشین    بردار براي دست   توان خرید بهره   متغیرهـاي سـن،    . ابـد ی زایش مـی  هاي کـشاورزي اف

هاي قیمت باال مطابق انتظار مثبـت و متغیـر      آوري  متوسط تجربه و تعداد افراد خانوار نیز در اکثر فن         

با بـاال رفـتن سـن،        که   دهد عالمت مثبت سن نیز نشان می     . استتعداد قطعات داراي عالمت منفی      

 افزایش و در نهایت تـوان خریـد         - کشاورز ي  تن تجربه ف با توجه به باال ر     -انداز و ثروت     میزان پس 

  .ابدی کشاورز افزایش می

کـشاورزان  که  دهد   هاي کشاورزي نشان می     فعالیت ي  عالمت مثبت متغیر متوسط تجربه و سابقه      

قیمـت   هاي  آوري گذاري در فن توانند ریسک سرمایه تر نمی کار به دلیل تجربه و توانایی مالی کم       تازه

توانـد از همکـاري      با افزایش تعداد افراد خـانوار، کـشاورز مـی         . غیره را بپذیرند  باال مانند کمباین و     

ـ    اعضاي خانواده در حفظ، نگه     کـارگیري آن در مراحـل کاشـت،      بـه اداري و استفاده از ماشین و حت

عالمت منفـی متغیـر     . تر منتفع شود    داشت و برداشت محصوالت سایر کشاورزان و درآمدزایی بیش        

با افزایش تعداد قطعات، میزان سطح زیرکـشت محـصوالت کـاهش            که  دهد   ن می تعداد قطعات نشا  
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. کـار توجیـه اقتـصادي نـدارد     هاي کشاورزي در مقابـل نیـروي   آوري ماشین  و استفاده از فن    بدیا می

 دو گـروه مالکـان      ي  کننـده    تـشخیص یـا تمـایز      ي   مقادیر ضرایب معادلـه    ي  ضرایب استاندارد نشده  

 ي  بزرگی این ضرایب، تغییـر درجـه      . هاي کشاورزي است   غیرمالکان ماشین هاي کشاورزي و     ماشین

بـر ایـن اسـاس در گـروه     . دهـد   تشخیصی را در اثر تغییر یک واحد متغیرهـاي مـستقل نـشان مـی              

کـشت، تعـداد افـراد       هاي قیمت باال با افزایش یک واحدي متغیرهـاي درآمـد، سـطح زیـر               آوري  فن

 ،  000/0 تشخیصی بـه ترتیـب بـه انـدازه           ي  آوري تیلر درجه    خانوار، متوسط تجربه و سن براي فن      

یابد و در نتیجه بـا ثابـت فـرض کـردن سـایر                 واحد افزایش می   019/0 و   022/0 ،   034/0 ،   009/0

. یابـد  هـاي کـشاورزي افـزایش مـی     شرایط، احتمال قرار گرفتن کـشاورز در گـروه مالکـان ماشـین        

 واحـد  -040/0 ي  تشخیصی به اندازهي قطعات، درجهنین با افزایش یک واحدي متغیر تعداد        وچ هم

هاي  در واقع با افزایش این متغیر احتمال قرار گرفتن کشاورز در گروه مالکان ماشین            . یابد  کاهش می 

هـاي قیمـت متوسـط، ضـریب         آوري  براي فـن  که  دهد    نشان می  6جدول  . یابد  کشاورزي کاهش می  

گذاري متغیر سطح زیرکشت براي اکثـر   ثیرا تجهت. تمتغیر درآمد کشاورز مثبت و مطابق انتظار اس       

با افـزایش سـطح     که  دهد    در واقع نشان می   . هاي قیمت متوسط مطابق انتظار و مثبت است        آوري  فن

کرد در واحد سطح و در نتیجه میزان درآمد کشاورز افزایش یافته و در نهایت تـوان                  زیرکشت، عمل 

عالمـت متغیرهـاي   . یابـد  هاي قیمت متوسط افزایش می ريآو یابی به فن  دستبردار براي    خرید بهره 

هاي قیمت متوسط مطابق انتظار مثبـت   آوري سن، متوسط تجربه و تعداد افراد خانوار نیز در اکثر فن      

 متغیر متوسـط تجربـه   .ستامتغیر تعداد قطعات و سن به ترتیب داراي عالمت منفی و مثبت            . است

 عالمـت منفـی متغیـر تعـداد قطعـات           .اسـت ي عالمت مثبت    هاي کشاورزي دارا    فعالیت ي  و سابقه 

. گر آن است که با افزایش تعداد قطعات، میزان سطح زیرکشت محصوالت کاهش خواهد یافت                بیان

. کـار توجیـه اقتـصادي نخواهـد داشـت      هاي قیمت متوسط در مقابل نیروي      آوري   استفاده از فن   پس

  .ي در این گونه اراضی غیر قابل استفاده استآور عالوه بر آن استفاده از بسیاري از این فن
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هاي  آوري هاي مستقل الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي فن آزمون ویلکس المبدا براي متغیر). 2(ول دج

قیمت باال

کمباینتیلرتراکتور

  متغیر هاي

   مستقل
آماره ویلکس 

المبدا

Fآماره 

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح معنی 

داري

951/061/10001/0907/0255/21000/0990/0169/2142/0)سال( سن

متوسط تجربه 

)سال(

951/072/10001/0912/0108/20000/0950/0861/10001/0

977/097/4027/0999/0295/0587/0997/0538/0464/0تحصیالت

ار وخان تعداد افراد

)نفر(

903/045/22000/0899/0307/23000/0963/0059/8005/0

هاي  تنوع فعالیت

کشاورزي

000/1026/0873/0998/0353/0553/0995/0140/1287/0

445/0301/259000/0700/0188/89000/0876/0372/29000/0)هکتار(مساحت 

900/0165/23000/0946/0955/11001/0838/0322/40000/0تعداد قطعات

989/0307/2130/0991/0833/1177/0998/0463/0497/0مالکیت مزرعه

شرکت در 

هاي آموزشی کالس

970/0450/6012/0000/1039/0844/0999/0143/0706/0

درآمد کشاورز 

)میلیون ریال(

444/0389/260000/0601/0908/137000/0712/0183/84000/0
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  )2(جدول ادامه              

کولتیواتورتراکتوري  پاش سمبیلر

  متغیرهاي 

مستقل

آماره 

ویلکس 

المبدا

Fآماره 

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح معنی 

داري

951/0624/10001/0979/0368/4038/0920/0139/18000/0)سال( سن

متوسط تجربه 

)سال(

942/0831/12000/0946/0822/11001/0913/0790/19000/0

000/1051/0821/0952/0552/10001/0000/1033/0856/0تحصیالت

ار وخان تعداد افراد

)نفر(

926/0597/16000/0981/0043/4046/0921/0782/17000/0

هاي  تنوع فعالیت

کشاورزي

000/1048/0827/0000/1000/0987/0995/0120/1291/0

685/0520/95000/0663/0870/105000/0808/0284/49000/0)هکتار(مساحت 

944/0404/12001/0959/0881/8003/0974/0648/5018/0تعداد قطعات

959/0912/8003/0990/0067/2152/0995/0972/0325/0همالکیت مزرع

شرکت در 

هاي  کالس

آموزشی

997/0684/0409/0998/0497/0482/0000/1005/0941/0

درآمد کشاورز 

)میلیون ریال(

618/0714/128000/0675/0229/100000/0702/0106/88000/0

  یافته هاي تحقیق: ماخذ    
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  هاي قیمت پایین آوري فنهاي مستقل الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي  دا براي متغیربآزمون ویلکس الم). 3(جدول

زیرشکن دیسک پشتی  پاش سم گاوآهن

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

F

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

سطح 

داري معنی

 ي آماره

F

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

F

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

F

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

متغیرهاي 

مستقل

000/0 924/13 937/0 009/0 024/7 967/0 010/0 778/6 968/0 000/0 548/12 943/0 )سال( سن 

000/0 790/18 917/0 005/0 121/8 962/0 005/0 055/8 963/0 001/0 646/10 951/0

متوسط  

)سال(تجربه 

102/0 701/2 987/0 871/0 026/0 000/1 720/0 129/0 999/0 046/0 016/4 981/0 تحصیالت 

000/0 235/25 892/0 000/0 085/24 896/0 000/0 699/23 898/0 000/0 837/22 901/0

تعداد  

ار وافرادخان

)نفر(

976/0 001/0 000/1 106/0 643/2 987/0 552/0 355/0 998/0 244/0 363/1 993/0

ع تنو 

هاي  فعالیت

 کشاورزي

000/0 736/30 871/0 000/0 293/69 750/0 000/0 166/68 753/0 000/0 612/297 411/0

مساحت  

 )هکتار(

000/0 427/17 923/0 010/0 751/6 969/0 000/0 367/13 940/0 000/0 232/16 928/0 تعداد قطعات 

054/0 760/3 982/0 070/0 323/3 984/0 000/0 578/12 943/0 152/0 067/2 990/0

مالکیت  

مزرعه

000/1 000/0 000/1 604/0 270/0 999/0 431/0 624/0 997/0 095/0 805/2 987/0

شرکت در  

هاي  کالس

آموزشی

000/0 705/101 672/0 000/0 707/103 667/0 000/0 097/101 673/0 000/0 629/326 389/0

درآمد  

کشاورز 

)میلیون ریال(

  ه هاي تحقیقیافت: ماخذ
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هاي  آوري  فنهاي مستقل الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي آزمون ویلکس المبدا براي متغیر ).4(جدول 

قیمت متوسط

  کودپاش  ماشین کاشت  موتوري  پاش سم  چاپر

هاي  متغیر

  مستقل

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 Fآماره 

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

ی معن

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

معنی 

داري

932/0227/15000/0947/0730/11001/0980/0283/4040/0969/0708/6010/0)سال(سن 

متوسط 

تجربه 

)سال(

946/0848/11001/0949/0130/11001/0951/0646/10001/0958/0217/9003/0

000/1002/0960/0000/1012/0912/0988/0560/2111/0993/0434/1233/0تحصیالت

 تعداد افراد

)نفر(ار وخان

863/0020/33000/0851/0457/36000/0975/0233/5023/0882/0959/27000/0

تنوع 

هاي  فعالیت

کشاورزي

000/1005/0942/0999/0173/0678/0997/0612/0435/0000/1068/0795/0

مساحت 

)هکتار(

581/0755/149000/0623/0975/125000/0641/0315/116000/0597/0661/140000/0

تعداد 

قطعات

921/0953/17000/0895/0342/24000/0969/0624/6011/0915/0335/19000/0

مالکیت 

مزرعه

969/0697/6010/0967/0190/7008/0990/-067/2152/0965/0523/7007/0

شرکت در 

هاي  کالس

آموزشی

000/1080/0777/0984/0407/3066/0998/0497/0482/0970/0334/6013/0

درآمد 

کشاورز 

میلیون (

)ریال

486/0076/220000/0509/0014/201000/0658/0067/108000/0520/0724/191000/0
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  )4(ادامه جدول        

  یافته هاي تحقیق: ماخذ        

  

کن ینیزم سیبدروگرروتیواتور

  هاي متغیر

   مستقل

آماره 

ویلکس 

المبدا

آماره 

F

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

معنی 

داري

 ي آماره

ویلکس 

المبدا

 ي آماره

F

سطح 

معنی 

داري

000/1044/0835/0968/0953/6009/0980/0210/4041/0)سال(  سن

متوسط تجربه  

)سال(

999/0130/0719/0937/0982/13000/0991/0986/1160/0

999/0268/0606/0979/0386/4037/0906/0645/21000/0تحصیالت 

 تعداد افراد 

)نفر(ار وخان

000/1072/0789/0923/0311/17000/0000/1029/0865/0

تنوع  

هاي  یتفعال

 کشاورزي

997/0712/0400/0997/0677/0412/0998/0497/0482/0

مساحت  

 )هکتار(

000/1006/0936/0876/0379/29000/0921/0869/17000/0

996/0801/0372/0970/0497/6012/0000/1098/0755/0تعداد قطعات 

999/0230/0632/0982/0760/3054/0000/1061/0805/0مالکیت مزرعه 

شرکت در  

هاي  کالس

آموزشی

000/1071/0690/0995/0149/1285/0979/0547/4034/0

درآمد کشاورز  

)میلیون ریال(

000/1002/0964/0708/0967/85000/0948/0318/1100/1
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ـ          ي  نکته ن اراضـی امکـان ایجـاد شـرایط الزم بـراي خریـد و                آخر این که درآمـد حاصـل از ای

 ضـرایب   7جـدول   . آورد  هـاي کـشاورزي را فـراهم نمـی          گذاري و در نتیجه مالکیت ماشین       سرمایه

بـر ایـن   . دهـد  هاي قیمـت پـایین را نـشان مـی     آوري  فني د نشده شده و ضرایب استاندار    د  استاندار

دهـد    این ضریب نشان مـی    . ابق انتظار است  اساس، عالمت ضریب متغیر درآمد کشاورز مثبت و مط        

در . یابـد  هاي قیمت پایین توسط کـشاورز افـزایش مـی          آوري  با افزایش درآمد، توان خرید براي فن      

گـذاري منـتج بـه     هاي کشاورزي امکان ایـن نـوع سـرمایه     فعالیتي هاي باال از مجموعه واقع درآمد 

هاي قیمت پایین مطابق انتظـار       آوري  کثر فن عالمت متغیر سطح زیرکشت براي ا     . دهد  مالکیت را می  

هـاي   آوري  عالمت متغیرهاي سن، متوسط تجربه و تعداد افراد خانوار نیز در اکثر فن            . و مثبت است  

  . قیمت پایین مطابق انتظار مثبت است در حالی که متغیر تعداد قطعات داراي عالمت منفی است

 کشاورز، سطح زیرکشت و متوسط تجربه ي همتغیرهاي درآمد سالیانکه دهد   نشان می8جدول 

مالکان در گروه  هاي کشاورزي و غیر ن دو گروه مالکان ماشینایمترین اهمیت را در تمایز  بیش

پس از آن متغیرهاي تعداد قطعات، تعداد افراد خانوار و سن . هاي قیمت باال دارد آوري فن

دهد که  این نتایج نشان می. ین دو گروه دارندهاي بعدي اهمیت را در ایجاد تمایز ب بردار رتبه بهره

هاي قیمت باال براي کشاورزانی که از توانایی مالی  آوري احتمال قرار گرفتن در گروه مالکان فن

هاي قیمت  آوري ضریب همبستگی کانونیکال در گروه فن. تر است اند بیش بهتري برخوردار بوده

 و 65/0تراکتوري   پاش ، بیلر و سم62/0، کمباین 68/0لر ، تی79/0آوري تراکتور برابر  باال براي فن

 ي گر آن است که بین متغیرهاي مستقل و درجه این ضریب بیان.  است61/0کولتیواتور برابر 

 ي تر باشد نشانه بستگی بیش هر چه میزان این هم. بستگی نسبتا خوبی وجود دارد تشخیص هم

عالوه بر مقادیري . هاي مالک و غیر مالک است  افراد گروهنایمتر الگو در ایجاد تمایز  توانایی بیش

هاي کشاورزي  که میزان مشارکت هر یک از متغیرها را در الگوي تحلیل تمایزي مالکیت ماشین

توان از نظر برازش کلی اطالعات مورد بررسی  داري کل تابع تمایزي را نیز می دهد، معنی نشان می

 براي 2 088/197 ي راي تمایز دو گروه، داراي مقدار آماره تشکیل شده بي معادله. قرار داد
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براي 2 979/109براي کمباین، 300/992براي تیلر، 051/1272آوري تراکتور،  فن

براي کولتیواتور است که در سطح 364/952تراکتوري و   پاش  براي سم660/1092بیلر، 

زمان  که میانگین تمامی متغیرهاي تشخیصی در دو گروه به طور هم به این معنی. دار است معنی% 1

 9جدول . استکامال متفاوت از هم است و دو گروه با استفاده از این متغیرها قابل تفکیک و تمایز 

ترین   کشاورز، سطح زیرکشت و تعداد افراد خانوار بیشي  متغیرهاي درآمد سالیانه کهدهد نشان می

هاي  آوري مالکان در گروه فن هاي کشاورزي و غیر ن دو گروه مالکان ماشینایماهمیت را در تمایز 

هاي  بردار رتبه پس از آن متغیرهاي تعداد قطعات، متوسط تجربه و سن بهره. قیمت متوسط دارند

بستگی کانونیکال در گروه  ضریب هم. ن دو گروه داردایمبعدي اهمیت را در ایجاد تمایز 

 تشخیص ي مستقل و درجه متغیرهايگر آن است که بین  هاي قیمت متوسط بیان آوري فن

 ي  تشکیل شده براي تمایز دو گروه، داراي مقدار آمارهي معادله. بستگی نسبتا خوبی وجود دارد هم

 
2کشاورز، ي متغیرهاي درآمد سالیانهکه دهد   نشان می10جدول . است% 1دار در سطح   معنی 

هاي  ن دو گروه مالکان ماشینایمترین اهمیت را در تمایز  سطح زیرکشت و تعداد افراد خانوار بیش

 متوسط تجربه و متغیرهاي تعداد قطعات،. هاي قیمت پایین دارد آوري مالکان در فن کشاورزي و غیر

ضریب . گیرد ن دو گروه قرار میایمهاي بعدي اهمیت به لحاظ ایجاد تمایز  بردار در رتبه سن بهره

 ي هاي قیمت پایین داراي آماره آوري همبستگی کانونیکال در گروه فن
21دار در سطح   معنی %

هاي کشاورزي در  ري نظام مالکیت ماشینگی شود که در ایجاد و شکلدر مجموع مشاهده می.است

هاي  هاي با قیمت باال، متوسط و پایین، عالوه بر متغیر درآمدي، متغیر آوري  فني گانه طبقات سه

هاي کشاورزي  فعالیت) تنوع (ي هاي مربوط به مزرعه و مجموعه  اجتماعی و نیز متغیر-اقتصادي

هاي  آوري ماشین هاي فروش فن ریزي ناي برنامهنماید که باید به عنوان مب نقش مهمی را ایفا می

  . ضریب مکانیزاسیون مورد توجه قرار گیرديویژه لیزینگ و ارتقا هکشاورزي ب
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  هاي قیمت باال آوري فنبرآورد ضرایب الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي ). 5(جدول 

کولتیواتورتراکتوري پاش سمبیلرکمباینتیلرتراکتور

ضرایب شرح

  ستانداردا

شده 

ضرایب 

  استاندارد

نشده 

ضرایب 

  استاندارد

شده 

ضرایب 

  استاندارد

نشده 

ضرایب 

  استاندارد

شده 

ضرایب 

  استاندارد

نشده 

ضرایب 

  استاندارد

شده 

ضرایب 

  استاندارد

شده  

ضرایب 

  استاندار

شده د

ضرایب 

   استاندارد

نشده

ضرایب 

  استاندارد

شده 

ضرایب 

  استاندارد

نشده 

063/0005/0-012/0-061/0005/0146/0-020/0-140/0012/0217/0019/0240/0)سال(سن 

متوسط 

)سال(تجربه 

084/0-010/0-187/0022/0261/0030/0032/0004/0524/0060/0416/0049/0

355/0598/0084/0138/0-171/0-104/0-163/0-015/0025/0122/0200/0099/0تحصیالت

تعداد 

ار وافرادخان

)نفر(

117/0069/0058/0034/0063/0-036/0-026/0015/0117/0-066/0-077/0044/0

تنوع 

هاي  فعالیت

کشاورزي

121/0-192/0-327/0-521/0-408/0-650/0-148/0-236/0-332/0-528/0-491/0-782/0-

مساحت 

)هکتار(

512/0072/0077/0009/0594/0-060/0-358/0041/0466/0054/0156/0-016/0-

-078/0-096/0-082/0-101/0-086/0-536/0469/0104/0-040/0-049/0-064/0-076/0تعداد قطعات

مالکیت 

مزرعه

017/0026/0065/0102/0141/0221/0187/0-299/0-103/0-162/0-097/0152/0

شرکت در 

هاي  کالس

یآموزش

054/0-219/0-191/0762/0165/0660/0068/0271/0192/0767/0064/0256/0

درآمد 

کشاورز 

میلیون (

)ریال

603/0000/0900/0000/0236/1000/0725/0000/0527/0000/0028/1000/0

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
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  هاي قیمت متوسط آوري فن برآورد ضرایب الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي ).6(جدول 

کن زمینی سیبدروگرروتیواتورکودپاشماشین کاشتموتوري  پاش سمچاپر

شرح
ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

شدهن

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

-037/0-442/0-029/0-600/0050/0347/0-011/0-129/0-028/0-207/0018/0083/0007/0336/0)سال(سن 

متوسط 

تجربه 

)سال(

254/0-029/0-174/0-020/0-513/0059/0045/0005/0290/0-033/0-415/0048/0148/0017/0

539/0929/0-423/0-505/0828/0255/0-039/0-024/0-069/0-042/0-248/0-151/0-315/0-192/0تحصیالت

تعداد 

ار وافرادخان

)نفر(

130/0078/0262/0158/0095/0-053/0-284/0169/0194/0108/0106/0061/0151/0084/0

تنوع 

هاي  فعالیت

کشاورزي

092/0-146/0-117/0-186/0-451/0-718/0-207/0-329/0-897/0428/1567/0-903/0-136/0-216/0-

مساحت 

)هکتار(

387/0048/0196/0023/0710/0084/0284/0035/0452/0-043/0-382/0-038/0-398/0039/0

تعداد 

قطعات

092/0-077/0-011/0010/0152/0-124/0-057/0-048/0-904/0-725/0-003/0-002/0-423/0-338/0-

مالکیت 

مزرعه

066/0-105/0-092/0-147/0-062/0-099/0-158/0-253/0-250/0392/0013/0-021/0-168/0-263/0-

شرکت در 

هاي  کالس

آموزشی

175/0697/0098/0-392/0-166/0663/0163/0-661/0-185/0-739/0-157/0629/0156/0-627/0-

درآمد 

کشاورز 

میلیون (

)ریال

780/0000/0814/0000/0427/0000/0719/0000/0542/0000/0242/1000/0341/0000/0

  یافته هاي بحقیق: ماخذ           
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هاي قیمت پایین آوري یب الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي فن برآورد ضرا).7(جدول 

زیرشکندیسکپشتی  پاش سمگاوآهن

شرح
ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

نشده

ضرایب 

استاندارد 

شده

ضرایب 

استاندارد 

دهنش

028/0002/0-028/0-332/0-001/0-078/0007/0011/0)سال(سن 

متوسط تجربه 

)سال(

023/0003/0063/0-007/0-352/0040/0208/0024/0

-076/0-046/0-096/0-058/0-017/0-010/0-037/0-022/0تحصیالت

تعداد 

ار وافرادخان

)نفر(

071/0042/0254/0144/0272/0160/0141/0083/0

تنوع 

هاي  فعالیت

کشاورزي

374/0-597/0-079/0-126/0-577/0-922/0-412/0-654/0-

مساحت 

)هکتار(

521/0077/0189/0021/0240/0026/0769/0-078/0-

179/0149/0-046/0-057/0-041/0-049/0-130/0-156/0تعداد قطعات

019/0030/0-080/0-050/0-459/0-044/0070/0284/0مالکیت مزرعه

شرکت در 

هاي  کالس

آموزشی

070/0283/0023/0092/0196/0782/0008/0-033/0-

درآمد کشاورز 

)میلیون ریال(

711/0000/0762/0000/0763/0000/0396/1000/0

            
  هاي تحقیق یافته: ماخذ
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در این  -آوري  ل تمایزي و تصادفی در سه گروه فنبندي به روش تحلی  طبقهي مقایسه

 يها مقاله براي رعایت اختصار صرفاً در هر گروه فناوري به مقایسه دو مورد از ماشین

در .  شودمراجعه (1388) به عابد ها  براي اطالع کامل از مقایسه. اشاره شده استيکشاورز

از کل ) مالکیت تراکتور( در گروه اول دهد که هاي قیمت باال اطالعات نشان می آوري گروه فن

.  تا در این گروه قرار گیردستا بینی شده به طور صحیح پیش%) 75( مشاهده 15 مشاهده، 20

) عدم مالکیت تراکتور(به طور ناصحیح در گروه دوم %) 25( مشاهده 5این در حالی است که 

 مشاهده 188) لکیت تراکتورعدم ما( گروه دوم ي  مشاهده190نین از وچ هم. ستا قرار گرفته

به طور %) 1/1( مشاهده 2 و ستا بندي شده به طور صحیح در این گروه طبقه%) 9/98(

 مشاهدات کل که به طور  درصدآوري تراکتور براي فن. ستا ناصحیح در گروه اول قرار گرفته

دهد   میآوري کمباین اطالعات نشان براي فن.  است7/96 برابر با ستا بندي شده صحیح طبقه

به طور صحیح %) 100( مشاهده 2 مشاهده، 2از کل ) مالکیت کمباین(که در گروه اول 

به %) 0(این در حالی است که صفر مشاهده .  تا در این گروه قرار گیردستا  بینی شده پیش

 208نین از وچ هم. ستا قرار گرفته) عدم مالکیت کمباین(طور ناصحیح در گروه دوم 

به طور صحیح در این گروه %) 5/99( مشاهده 207) عدم مالکیت کمباین(م  گروه دوي مشاهده

براي . ستا به طور ناصحیح در گروه اول قرار گرفته%) 5/0( مشاهده 1 و ستا بندي شده طبقه

 5/99 برابر با ستا بندي شده  مشاهدات کل که به طور صحیح طبقه درصدآوري کمباین فن

مالکیت (دهد که در گروه اول  متوسط اطالعات نشان میهاي قیمت  آوري در گروه فن. است

 تا در این گروه ستا بینی شده به طور صحیح پیش%) 80( مشاهده 20 مشاهده، 25از کل ) چاپر

عدم (به طور ناصحیح در گروه دوم %) 20( مشاهده 5این در حالی است که . قرار گیرد

) عدم مالکیت چاپر( گروه دوم ي هده مشا185نین از وچ هم. ستا قرار گرفته) مالکیت چاپر

به %) 6/1( مشاهده 3 و ستا بندي شده به طور صحیح در این گروه طبقه%) 4/98( مشاهده 182

 مشاهدات کل که به  درصدآوري چاپر براي فن. ستا طور ناصحیح در گروه اول قرار گرفته

  .  است2/96 برابر با ستا بندي شده طور صحیح طبقه
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  هاي قیمت باال آوري یر ماتریس ساختار الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي فنمقاد). 8(جدول 

بیلرکمباینتیلرتراکتورمتغیر

 پاش سم

تراکتوري 

کولتیواتور

874/0873/0801/0928/0820/0840/0درآمد کشاورز

872/0702/0473/0799/0843/0629/0مساحت

261/0257/0554/0288/0244/0213/0تعداد قطعات

تعداد افراد 

خانوار

257/0359/0248/0333/0165/0378/0

177/0333/0288/0293/0282/0398/0متوسط تجربه

176/0343/0129/0267/0171/0381/0سن

شرکت در 

هاي  کالس

آموزشی

137/0 -015/0033/0068/0 -058/0 -007/0 -

- 019/0266/0016/0- 121/0040/0064/0تحصیالت

- 088/0- 118/0- 244/0- 059/0- 101/0- 082/0مالکیت

تنوع 

هاي  فعالیت

کشاورزي

009/0044/0 -093/0018/0001/0 -095/0 -

ضریب 

بستگی  هم

کانونیکال

79/068/062/065/065/061/0

داري کل  معنی

الگو
2

*
088/197

*
051/127

*
300/99

*
979/109

*
660/109

*
364/95

                   *
  %1دار در سطح  معنی

  هاي تحقیق یافته: ماخذ         
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هاي قیمت متوسط آوري مقادیر ماتریس ساختار الگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي فن ).9(جدول

چاپرمتغیر

 پاش سم

موتوري 

ماشین 

کاشت

کن زمینی سیبدروگرروتیواتورکودپاش

887/0918/0817/0915/0022/0792/0509/0مد کشاورزدرآ

463/0639/0-732/0727/0847/0784/0038/0مساحت

-218/0047/0-253/0319/0202/0290/0420/0تعداد قطعات

-344/0391/0180/0349/0126/0355/0026/0تعداد افراد خانوار

-206/0216/0256/0201/0169/0319/0213/0متوسط تجربه

-233/0222/0163/0171/0098/0225/0310/0سن

شرکت در 

هاي  کالس

آموزشی

017/0-120/0-055/0-166/0-125/0-092/0322/0-

704/0-003/0007/0126/0079/0243/0179/0تحصیالت

-037/0-225/0166/0-181/0-113/0-174/0-155/0مالکیت

هاي  فعالیتتنوع 

کشاورزي

004/0-027/0061/0-017/0296/0107/0-

بستگی  ضریب هم

کانونیکال

757/0731/0662/0724/0146/0630/0417/0

داري کل  معنی

الگو
2

*
973/172

*
063/155

*
914/116

*
764/150

ns
380/4

*
722/102734/38

           
    بی معنیns% 1 دار در سطح معنی* 

  هاي تحقیق یافته: ماخذ         
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هاي قیمت پایین آوري  فنالگوي تحلیل تمایزي مالکیت براي مقادیر ماتریس ساختار ).10(جدول 

زیرشکندیسکپشتی پاش سمگاوآهنمتغیر

817/0916/0835/0819/0درآمد کشاورز

780/0752/0683/0450/0مساحت

182/0333/0213/0339/0تعداد قطعات

216/0444/0402/0408/0تعداد افراد خانوار

147/0259/0234/0352/0متوسط تجربه

160/0237/0217/0303/0سن

هاي  شرکت در کالس

آموزشی

076/0 -072/0 -043/0000/0

- 091/0033/0013/0134/0تحصیالت

- 158/0- 149/0- 323/0- 065/0مالکیت

هاي  تنوع فعالیت

کشاورزي

053/0 -054/0133/0 -002/0

بستگی  ضریب هم

کانونیکال

838/0606/0646/0649/0

داري کل  معنی

الگو
2

*
580/245

*
741/92

*
479/109

*
106/111

            *
  %1دار در سطح  معنی

  هاي تحقیق یافته:  ماخذ

  

پاش  مالکیت سم(در گروه اول دهد که  ري اطالعات نشان میپاش موتو آوري سم براي فن

 تا در این ستا دهشبینی  به طور صحیح پیش%) 3/70( مشاهده 26 مشاهده، 37از کل ) موتوري

به طور ناصحیح در گروه دوم %) 7/29( مشاهده 11این در حالی است که . گروه قرار گیرد

عدم ( گروه دوم ي  مشاهده173نین از وچ  هم.است قرار گرفته) پاش موتوري عدم مالکیت سم(

بندي  به طور صحیح در این گروه طبقه%) 1/97( مشاهده 168) پاش موتوري مالکیت سم
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آوري  براي فن. ستا به طور ناصحیح در گروه اول قرار گرفته%) 9/2( مشاهده 5 و ستا شده

 4/92 برابر با ستا بندي شده صحیح طبقه  مشاهدات کل که به طور درصدپاش موتوري سم

مالکیت (دهد که در گروه اول  هاي قیمت پایین اطالعات نشان می آوري در گروه فن. است

 تا در این ستا بینی شده به طور صحیح پیش%) 2/84( مشاهده 16 مشاهده، 19از کل ) گاوآهن

عدم (به طور ناصحیح در گروه دوم %) 8/15( مشاهده 3این در حالی است که . گروه قرار گیرد

عدم مالکیت ( گروه دوم ي  مشاهده191نین از وچ هم. ستا قرار گرفته) مالکیت گاوآهن

 مشاهده 1 و ستا بندي شده به طور صحیح در این گروه طبقه%) 5/99( مشاهده 190 )گاوآهن

  درصدآوري گاوآهن براي فن. ستا به طور ناصحیح در گروه اول قرار گرفته%) 5/0(

آوري  براي فن.  است1/98 برابر با ستا بندي شده  صحیح طبقهمشاهدات کل که به طور

 56از کل ) پاش پشتی مالکیت سم(دهد که در گروه اول  پاش پشتی اطالعات نشان می سم

.  تا در این گروه قرار گیردستا بینی شده به طور صحیح پیش%) 9/67( مشاهده 38مشاهده، 

عدم مالکیت (ر ناصحیح در گروه دوم به طو%) 1/32( مشاهده 18این در حالی است که 

پاش  عدم مالکیت سم( گروه دوم ي  مشاهده154نین از وچ هم. ستا قرار گرفته) پاش پشتی سم

 مشاهده 11 و  بندي شده به طور صحیح در این گروه طبقه%) 9/92( مشاهده 143) پشتی

  درصدپاش پشتی آوري سم براي فن. ستا به طور ناصحیح در گروه اول قرار گرفته%) 1/7(

  .  است2/86 برابر با  است بندي شده مشاهدات کل که به طور صحیح طبقه

بینی آن است که این شاخص در صورتی بهبود   قابل توجه در ارتباط با صحت پیشي نکته

 -ی با مالکیت یا عدم مالکیت دارندی که رابطه-هاي مستقل دیگري  خواهد یافت که بتوان متغیر

 مربوط  درصدهاي وارد شده اهمیتی نداشته باشد،  متغیراگرنین وچ هم. رد کردرا در تحلیل وا

  .یافتکاهش خواهد 

آوري تراکتور، تیلر، کمباین،   براي فنpress’ s Q ي هاي قیمت باال، آماره آوري در گروه فن

، 97/124، 02/206، 22/161، 93/182پاش تراکتوري و کولتیواتور به ترتیب برابر  بیلر، سم

در گروه . تر است  بزرگ63/62 شده است که از مقدار بحرانی 22/161 و 17/144

پاش موتوري، ماشین  آوري چاپر، سم  براي فنpress’ s Q ي هاي قیمت متوسط، آماره آوري فن
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، 88/150، 22/179کن به ترتیب برابر  زمینی کاشت، کودپاش، روتیواتور، دروگر و سیب

 تر بزرگ 63/62 شده است که از مقدار بحرانی 17/144 و 28/154، 90/121، 50/154

هاي قیمت متوسط به طور  آوري بندي تحلیل تمایزي در گروه فن بنابراین طبقه. است

هاي قیمت پایین،  آوري نین در گروه فنوچ هم. بندي تصادفی است داري بهتر از طبقه معنی

پاش موتوري، دیسک و زیرشکن به ترتیب  آوري گاوآهن، سم  براي فنpress’ s Q ي آماره

 63/62 شده است که از مقدار بحرانی 73/157 و 17/144، 02/110، 30/194برابر 

هاي قیمت باال به طور  آوري بندي تحلیل تمایزي در گروه فن بنابراین طبقه. تر است بزرگ

بندي در  نتایج طبقهکه دهد  این موضوع نشان می. بندي تصادفی است از طبقهداري بهتر  معنی

گذاري  درمیان در دو گروه مالکیت و عدم مالکیت جاي صورت یک حالتی که مشاهدات به

بندي با استفاده از الگوي تحلیل تمایزي انجام  شود، متفاوت از حالتی خواهد بود که طبقه

  .گیرد

  

  هانهاد گیري و پیشنتیجه

 سطح درآمد کشاورزي از طریق ایجاد تنوع در يرسد ارتقا ها به نظر می با توجه به یافته

 سطح ي ، توسعهي مناسب محصوالت کشاورزيگذار متی قيها هاي مکمل، سیاست فعالیت

هاي مالکیت در   کشاورزي و ایجاد انگیزههاي زمین سازي  پارچه زیرکشت از طریق یک

 آستان قدس هاي زمینویژه  ه بزمیني در طول مدت واگذاري کشاورزان از طریق بازنگر

هاي کشاورزي، بتواند به  هاي سیاستی مبتنی بر تحرك در بخش ماشین رضوي در قالب بسته

 ضریب مکانیزاسیون کمک يهاي کشاورزي و در نهایت ارتقا افزایش نرخ مالکیت ماشین

تواند  گزاري می کاربردي قابل سیاست ي  در قالب نسخههانهاد طور مشخص این پیش هب. نماید

هاي کشاورزي با  هاي لیزینگ ماشین طرح شرکت"اجرایی - سیاستیي به صورت بسته

در بخش کشاورزي ) 1383قربانی، ("طرح بانک مکانیزاسیون کشاورزي"و"یی اعتبارات یارانه

اي مین مالی بخش کشاورزي برادر واقع با توجه به ضرورت ت. مورد توجه قرار گیرد

مدت  رسد طرح لیزینگ بتواند در کوتاه هاي کشاورزي به نظر می گذاري در ماشین سرمایه
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گذاري و به  و موجبات افزایش سرمایهکند مین مالی کشاورزان را در این حوزه حل امشکل ت

 5-3تواند در قالب قرارداد  این طرح می. تبع آن افزایش ضریب مکانیزاسیون را فراهم آورد

 مالکیت ماشین کشاورزي ي و در پایان دورهشود شرکت لیزینگ و کشاورز منعقد ن ایم هسال

تواند  مدت، طرح ایجاد بانک مکانیزاسیون کشاورزي می در بلند. در اختیار کشاورز قرار گیرد

  .مکمل طرح لیزینگ باشد
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