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چکیده
در برنامه توسعه مکانيزاسيون کشاورزي کشور نپرداختن به نظام بهرهبرداري مناسب براي استفاده بهينه از ماشين ،کاهش
درجه مکانيزاسيون عملياتهاي حساس و دقيق زراعی  ،استفاده غيرحرفهاي از تراکتور  ،مصرف بيشتر سوخت و انرژي ،افزایش
شدت فرسایش منابع  ،کاهش بهرهوري نهادهها و درنهایت کاهش بازده مکانيزاسيون (کيلوگرم توليد به ازاي هر اسب بخار) را در
پی خواهد داشت .این تحقيق براي دستيابی به روش مناسب بهرهبرداري از ماشين کشاورزي با مقایسه شاخصهاي فنی و
اقتصادي و اجتماعی شرکتهاي موفق و ناموفق  ،علل عدم موفقيت شرکتهاي خدمات مکانيزه کشاورزي در استان خراسان
رضوي را مورد بررسی قرار داده است .یافتهها مؤید این واقعيت هستند که واحدهاي خدمات مکانيزاسيون در قالب شراکت افراد به
لحاظ ضعف فرهنگ تعاون و همکاري اغلب با شکست مواجه شدهاند  ،همچنين مشخص گردید متغيرهاي نسبت سود به سرمایه
متأثر از نرخ خدمات ماشينی ،داشتن ماشينها و ادوات متنوع و جدید ،مهارت کاربران ماشين رابطه مثبت و معنی داري با موفقيت و
تداوم فعاليت تشکلهاي مکانيزاسيون دارند .با استناد به یافتههاي فوق براي استان خراسان رضوي واحدهاي حقيقی خدمات
مکانيزاسيون با مدیریت کاربران حرفهاي نسبت به تشکلهاي حقوقی اولویت دارند البته اصالح نرخ خدمات ماشينی متناسب با
هزینههاي آن متضمن تداوم فعاليت واحدهاي مکانيزاسيون می باشد.

واژههای کلیدی :شرکت خدمات مکانيزاسيون  ،ماشينها و ادوات کشاورزي  ،مقایسه تشکل ها  ،نظام بهره برداري  ،الگوي
موفق

1

مقدمه
ایجاد تحول اساسی در بخش کشاورزي و مکانيزه نمودن آن مستلزم بکارگيري ماشينها و ادوات متنوعی است که نياز به
سرمایهگذاري کالن و دانش فنی کافی براي بهره برداري مناسب دارد .در کشوري مانند ایران که اکثر مزارع آن کوچک است تهيه
ماشينهاي بزرگ و گران قيمت براي این مزارع ،نه تنها در توان مالکين آنها نيست بلکه از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نمی
باشد (ناهيد .)1341 ،بر این اساس واحدهاي مختلف و متنوع خدمات ماشينی در بخش کشاورزي بوجود آمده اند .شرکتهاي
سهامی زراعی ،شرکتهاي تعاونی روستایی ،شرکتهاي تعاونی توليد ،رانندگان حرفه اي ،شرکتهاي مکانيزاسيون کشاورزي و
فنی مشاوره اي کشاورزي از جمله این واحدها میباشند .طبق آمار موجود طی چهار دهه اخير در استان خراسان رضوي بيش از
 055شرکت با عنوان فعاليت خدمات مکانيزه با شکلهاي مختلف به ثبت رسيده و با صرف ميليونها ریال تسهيالت بانکی و یارانه
و دریافت بيش از  2055دستگاه انواع تراکتور و کمباین و ادوات تجهيز شدهاند (اداره امور فنآوريهاي مکانيزه سازمان
جهادکشاورزي خراسان رضوي  ، )1334اما نظر به اینکه این تشکلها با حمایت بخش دولتی ایجاد گردیدهاند ،غالب آنها فقط
براي مدت محدودي به خدمات رسانی در بخش مشغول بوده ،سپس به دليل قطع حمایتها و مشکالت موجود در روستاها  ،امکان
ادامه فعاليت براي تعداد زیادي از آن ها غيرممکن شده و تنها تعداد کمی در بخش باقی ماندهاند.
بدین ترتيب بحث خدمات ماشينی در همهي دوره ها ،بحث روز کشاورزي بوده و هر نهادي بر اساس یک سري نظریات ،تجربيات
و ایدهها اقدام به تدوین آیين نامهها و دستورالعملهایی براي توزیع ماشينهاي کشاورزي و یا تشکيل واحدهاي خدمات ماشينی
نموده است .با وجود تالشهاي صورت گرفته ،توزیع ماشينها بدون مطالعه ،برنامهریزي ،کنترل و اینکه هر کشاورز بر اساس
تجربه و سليقه خود اقدام به انجام عمليات کشاورزي نماید ،نمیتواند مارا به سمت کشاورزي پایدار و اقتصادي سوق دهد.
قطعاً ایجاد تشکلهاي خدمات کشاورزي میتواند تا اندازه اي مشکالت و محدودیتهاي توسعه مکانيزاسيون را از ميان بردارد .و
چنانچه عملکرد این تشکلها مورد مطالعه همه جانبه و دقيق قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شود ،میتوان
راهکارهاي مناسبی براي تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص تشکلهاي موفق ارائه نمود و بستر الزم را براي توسعه موفقيت آميز
واحدهاي مکانيزاسيون کشاورزي ایجاد کرد .در این راستا الزم است اهدافی نظير افزایش بهره وري در کاربرد ماشينها ،ادوات و
تجهيزات کشاورزي ،بهبود کمی و کيفی توليد در بخش کشاورزي ،با رعایت بهتر اصول علمی و اعمال یافته هاي تحقيقاتی و نيز
کاهش هزینه هاي توليد ،به عنوان ارکان اصلی توسعه واحدهاي مکانيزاسيون کشاورزي مورد توجه قرار گيرند.
همچنين به دليل پایين بودن بهرهوري ماشينها در بخش کشاورزي و پایين بودن کيفيت و کميت خدمات به کشاورزان در نقاط
دوردست کشور ،گسترش تشکلهاي مکانيزاسيون کشاورزي و زمينه سازي جهت خصوصیسازي و سپردن فعاليت هاي مختلف
بخش کشاورزي به این تشکلها و ایجاد فرصتهاي شغلی جدید براي جوانان و فارغالتحصيالن کشاورزي ضروري است.
(جمشيدي و خادم الحسينی )1330 ،البته تأسيس این شرکتها در صورتی میتواند موفقيت آميز باشد که عوامل مؤثر بر موفقيت و
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یا عدم موفقيت آنها به درستی مشخص شده و مورد بررسی قرار گيرد تا بتوان با تدوین دستورالعملها و آیيننامههاي اجرایی
عالوه بر انتخاب ماشين و ادوات دنبالهبند مناسب ،آنها را در اختيار کسانی قرار دهد که توانایی استفاده بهينه از آنها را داشته
باشند.
پیشینه پژوهش
تشکل مکانيزاسيون به اجتماع یا تشکلی از افراد در بخش کشاورزي گفته میشود که مبادرت به خرید ماشينها و ادوات
کشاورزي نموده و اقدام به ارائه خدمات ماشينی در مراحل مختلف خاکورزي ،کاشت ،داشت و برداشت محصوالت مختلف به
کشاورزان مینمایند .اولين تشکلهاي مکانيزاسيون در کشور فرانسه بوجود آمدهاند .بعد از جنگ جهانی دوم کشاورزان با کمبود
ماشينآالت روبرو شده و مجبور شدند خودشان را با طرحی تطبيق دهند که آنها را در خرید و استفاده از ماشينها و ادوات سهيم
میکرد .این امر ضمن پایين آوردن هزینههاي توليد به آنها کمک میکرد که اقتصاديتر عمل کنند .در پایان سال  2555تعداد
شرکتهاي مکانيزاسيون فرانسه 13455واحد برآورد گردید .در پژوهشی هزینه ماشينها بين شرکت تعاونی مکانيزاسيون و
کشاورزان داراي تراکتور مقایسه شده و فاکتورهاي زمان انجام عمليات ،هزینه ثابت ،هزینههاي عملياتی ،هزینه اجاره و هزینه کل
مورد مطالعه قرار گرفته است .در این مقایسه  34درصد هزینه ماشينی کمتر و  33درصد راندمان مزرعهاي بيشتر مربوط به شرکت-
هاي مکانيزاسيون بوده است )(Anonymous. 2002

مزایاي شرکتهاي مکانيزاسيون نسبت به تراکتورهاي شخصی را سرمایهگذاري کمتر  ،راندمان بيشتر با توجه به ماشينهاي
جدید و بزرگتر ،دسترسی به تکنولوژي جدید و امکان در اختيار داشتن سرمایه بيشتر میباشد)Harris and Murray, 1967( .
در بررسی شرکتهاي مکانيزاسيون در کشور کانادا که شرکتهاي تعاونی کشاورزي در سطح وسيع گسترش یافته و کشاورزان
از ماشينهاي اشتراکی استفاده میکنند و از مزایاي فراوان آن نظير صرفهجویی در هزینه عمليات ماشينی بهره میبرند ،عالوه بر
کاهش هزینهها ،در زمان انجام عمليات ماشينی صرفهجویی شده و از مزایاي کشاورزي دقيق نيز برخوردار گردیدهاند .در این کشور
اتحادیه شرکتهاي تعاونی کشاورزي در ایالت کبک از سال  1331تشکيل شده و در حال حاضر  43شرکت تعاونی با بيش از
 1555نفر عضو دارد .هزینه عمليات ماشينی براي هر کشاورز قبل از تشکيل تعاونی به طور متوسط  34دالر بر هکتار بوده اما پس
از تشکيل شرکت به  20دالر رسيده است)Harris and Murray, 2000( .
در بررسی هزینههاي عمليات ماشينی در یک مزرعه ذرت و لوبيا خرید اشتراکی ماشينها توصيه شده است(Weness , 2001) .

در بررسی فعاليت کشاورزان و شرکتهاي مکانيزاسيون در کشور سوئد چند سئوال مطرح شد :مزایاي واقعی شرکتهاي
مکانيزاسيون چيست؟ معایب این تشکلها چيست؟ آیا کشاورزان قبول میکنند که بدون تراکتور باشند؟ آیا تشکلها انتظارات
کشاورزان را برآورده میکنند؟ کشاورزان مصاحبه شده اقرار نمودند که کاهش ریسک یا آسيب پذیري عمليات مزرعهاي یکی از
مزایاي مهم تشکيل شرکتهاي مکانيزاسيون میباشد .در این تحقيق مشخص شد روش اشتراکی برخورداري از خدمات ماشنی
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میتواند زمان عمليات ماشينی ،هزینه کارگري و خصوصاً هزینه سرمایهگذاري خرید ماشينها و ادوات را تا  05درصد کاهش دهد،
آنها معتقدند به وسيله باال بردن ظرفيت ماشينها ،هزینه فوق از این مقدار هم کمتر خواهد شد)Toro and Hansson ,2004( .

با بررسی ساختار تشکيالتی در مالکيت شراکتی و همچنين شرکتهاي خدمات ماشينی  ،مشخص شد در نظام مالکيت شراکتی
هزینه در واحد سطح بهتر از سایر نظامهاي بهرهبرداري توزیع میشود )Kenkel and Long , 2007( .
در مقالهاي با موضوع استفاده اشتراکی از ماشين و تأثير آن بر جریانهاي مالی بخش کشاورزي ،کمباینها در سه ایالت تگزاس،
کلرادو و مونتانا مورد بررسی قرار گرفت .متغيرهاي اصلی در این بررسی اندازه کمباین ،افت ناشی از بموقع نبودن عمليات ،هزینه-
هاي شراکت و جریمه تأخير در تحویل محصول و کاهش عملکرد پيش بينی شده بودند و نتيجه این بود که در بيشتر موارد استفاده
از کمباین اشتراکی ریسک کمتري دارد)Wolfley et al., 2011( .
در مطالعه نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي در ایران  ،شرکت تعاونی توليد مناسبترین نوع نظام بهرهبرداري کشاورزي معرفی
شده و در بخش تعيين سياستها و راهبردهاي الزم براي حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ایجاد تشکيالت و فراهم نمودن
امکانات و نيروي انسانی الزم براي برنامهریزي و اجراي طرح بنيادي نظامهاي بهرهبرداري نوین و مناسب در ایران و تشکيل
کميتههاي محلی در این خصوص پيشنهاد شده است( .عبداللهی)1333 ،
در پژوهشی تحت عنوان "مقایسه موفقيت واحدهاي مکانيزه تعاونیهاي روستایی ،تعاونیهاي توليد و شرکتهاي مکانيزه استان
فارس" عنوان شده که در ایجاد درآمد بيشتر براي کشاورز ،مشارکت افراد ،افزایش برابري و رفاه شغلی تعاونیهاي توليد در مقایسه
موفقيت بيشتري را بدست آوردهاند ،در حالیکه تعاونیهاي روستایی کمترین درآمد را براي اعضاء خود داشتهاند ،شرکتهاي
مکانيزه با کسب موفقيتی متوسط بين این دو واحد قرار گرفتهاند( .آزادي و کرمی)1335 ،
در مطالعهاي که تحت عنوان" بررسی عملکرد شرکتهاي مکانيزه خدمات کشاورزي در استان خراسان" بر روي  33شرکت ارائه
خدمات مکانيزه کشاورزى و  222کشاورز بهرهمند از خدمات شرکتهاى مذکور انجام دادهاند ،از طریق آزمونهاى ناپارامترى رابطه
متغيرهاى درون ساختارى شرکتها مورد سنجش قرار گرفته است .یافتههاى مطالعه نشان مىدهد که بيشترین مشکالت
شرکتها شامل :سرمایه ،کمبود بعضى از ماشينها  ،بموقع انجام نشدن کارها ،کمبود نيروى فنى  ،مسئله یکبارچهسازى اراضى و
سياستهاى مکانيزاسيون مىباشد .ماشينهاى کشاورزى موجود در شرکتها از لحاظ نوع مناسب و از لحاظ تعداد نامناسب می-
باشند ،اشتغال فارغالتحصيالن ماشينهاي کشاورزى در شرکتها کمتر از یک درصد است ،بيشترین ارتباط شرکتها با سازمان
جهاد کشاورزى و بانکها و کمترین آن با مراکز تحقيقاتى و دانشگاهها است ،بيشتر شرکتها فاقد واحد تحقيق و توسعه و
ترویج میباشند ،کارآیى شرکتها در حد متوسط و کم میباشد( .بياتی و همکاران)1335 ،
در مقالهاي با عنوان "بررسی وضعيت مکانيزاسيون منطقه شمال اهواز" با توجه به پایين بودن درجه نوآوري و پذیرش فناوري
جدید در سيستم متکی بر کشاورزان محلی ،تشویق و حمایت از شرکتهاي خدمات مکانيزه را براي تأمين ماشينها و فناوري
مناسب و گسترش آن در منطقه پيشنهاد دادهاند( .لویمی و الماسی )1332،
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در پژوهشی تحت عنوان " ارزیابی تشکلهاي مکانيزاسيون و ارائه الگوي مناسب در استان فارس" این گونه بيان میگردد که
شرکتهاي خدمات مکانيزه و دانش آموختگان به ترتيب به کسب  3/11و  3/21امتياز با اختالف معنیدار موفقتر از شرکتهاي
تعاونی توليد و تعاونی روستایــــی با کسب امتياز  3/43و 3/11بودهاند .بنابراین شرکتهاي مکانيزاسيون و دانشآموختگان
کشاورزي را به عنوان تشکل مکانيزاسيون مناسب در استان فارس معرفی شدهاند( .جمشيدي و خادم الحسينی )1330 ،
ارزیابی اثربخشی عملکرد بنگاههاي خدمات مکانيزه در فرآیند توسعه روستاها در استان اصفهان نشان میدهد آنها در تعدیل
هزینههاي مرتبط با اجاره ماشينآالت کشاورزي و دسترسی کشاورزان خرده پا به این ماشينها و همچنين ایجاد نوآوري در
روستاها و تسهيل دسترسی بهرهبرداران به تکنولوژيهاي تازه ،اثر ملموس داشته است( .پيمانی فروشانی و همکاران)1333،
با توجه به نتایج مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهاي خدمات مکانيزاسيون کشاورزي استان گيالن تأثير متغيرهاي با
اهميت همچون سطح سواد مدیرعامل  ،فاصله دسترسی کشاورز از شرکت ارائه دهندهي خدمات کشاورزي وجود پرسنل متخصص
و تحصيلکرده در شرکت  ،مبلغ تسهيالت دریافتی از بانک  ،سطح زمين تحت پوشش  ،سابقهي کاري و بودجه  ،بر عملکرد
شرکت ها معنی دار بوده است( .داداشی)1332،
آنچه به طور کلی میتوان استنباط نمود این است که در اغلب این منابع ،نظامهاي بهرهبرداري جمعی نوین مناسبتر از نظام-
هاي سنتی و اختصاصی تشخيص داده شدهاند .ولی در اینجا اوالً در مورد نظام بهرهبرداري مناسب از ماشين اتفاق نظر وجود ندارد
و ثانياً کم و کيف این امر تحليل نشده است .ضمن اینکه تاکنون تشکل مناسبی جهت استفاده بهينه از ماشينهاي کشاورزي
خصوصاً در استان خراسان رضوي معرفی نشده است .این امر شاید به دليل تفاوت بسيار زیاد عوامل گوناگون در مناطق مختلف
باشد که هر منطقه را با ویژگیهاي خاص خود با دیگر مناطق متفاوت ساخته است .لذا لزوم مطالعه و تحقيق در مناطق و دورههاي
مختلف محرز گردیده و بایستی بر اساس انجام تحقيقات و اطالعاتی که از ویژگیهاي اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و کشاورزي
این مناطق بدست میآید راهکار مناسبی براي توسعه مکانيزاسيون و بهکارگيري ماشينها و ادوات جدید ارائه نمود .بنابراین الزم
است با توجه به تغييرات بوجود آمده در زميته بهکارگيري ماشينهاي کشاورزي در استان خراسان رضوي ضمن شناسایی تشکل-
هاي مکانيزاسيون فعال در سطح استان ،تشکلهاي موفق و ناموفق را ارزیابی و در زمينه عوامل مؤثر بر موفقيت و عدم موفقيت
این تشکلها تحقيق و راهکار مناسبی براي استفاده همگانی و بهينه از ماشينهاي کشاورزي ارائه گردد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در استان خراسان رضوي میباشد .براساس آمار منتشر شده در این استان 31113
دستگاه انواع تراکتور  3133دستگاه تيلر  433دستگاه کمباین غالت و  33دستگاه چاپر خودگردان  311دستگاه دروگر بافهبند
موجود است که با محاسبه توان کششی در مجموع  1410555اسب بخار داراي عمر مفيدو لحاظ 1505555هکتار سطح زیرکشت
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دائمی سطح مکانيزاسيون استاندارد عدد  1.4اسب بخار در هکتار محاسبه میگردد (سالنامه آماري )1334 ،و به ازاي هر  32هکتار
سطح زیرکشت یک دستگاه تراکتور وجود دارد .در رابطه با نظام بهرهبرداري از ماشين نکته شایان توجه اینکه توزیع تراکتور طی 3
سال اخير حاکی از کاهش سرانه زمين کشاورزي به ازاي هر دستگاه تراکتور از  03.31هکتار در سال  1331به  32.13هکتار در
سال  1334میباشد و به همين ترتيب بازده مکانيزاسيون از  0543کيلوگرم به ازاي هر اسب بخار در سال  1333به  3335کيلوگرم
در سال  1334کاهش یافته است (شکل1و )2که هر دو مورد نشان از افت بهرهوري در حوزه مکانيزاسيون دارد( .سازمان
جهادکشاورزي خراسان رضوي)1334،
سرانه سطح زیرکشت به ازاي هر تراکتور
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کم رنگ شدن حضور تشکلها براي عرضه خدمات تخصصی در حوزه مکانيزاسيون باعث شده که علیرغم ارتقاي سطح
مکانيزاسيون استان به  1.4اسب بخار در هکتار  ،درجه مکانيزاسيون بذرکاري غالت در بسياري مناطق استان کاهش و درمجموع
در حد  35درصد باقی بماند (مرکز توسعه مکانيزاسيون )1334 ،و درعوض عمليات خاکورزي شدیدتر و فرسایش خاک محسوس
باشد .کاهش نسبت تعداد رانندگان حرفهاي به تعداد تراکتور موجود و تمایل به استفاده از ادوات سنتی و ارزان قيمت  ،مصرف
سوخت بيشتر و افزایش احتمال تعرض به منابع طبيعی و نابودي گونههاي گياهی از دیگر تبعات ناشی از کم توجهی به نظام بهره-
برداري از ماشين قابل بررسی میباشد.
این تحقيق از نوع توصيفی همبستگی و از نوع تحقيقات کاربردي میباشد و جمعآوري اطالعات موردنياز به روش پيمایشی،
ميدانی و اسنادي انجام شده است .
جامعه آماري این پژوهش به دو دسته زیر تقسيم شدهاند.
الف) جامعه ماشينداران سازمان یافته (داراي شرکت ثبت شده)
در این پژوهش با توجه به اطالعاتی که از اداره امور فنآوريهاي مکانيزه سازمان جهاد کشاورزي و مدیریت جهادکشاورزي
شهرستانهاي استان خراسان رضوي به دست آمده  ،تشکلهاي فعال و غيرفعال شناسایی و انتخاب شدند.
ب) جامعه کشاورزان بدون ماشين
کليه کسانی که براي کارهاي زراعی خود از جامعه ماشينداران فوقالذکر خدمات ماشينی میگيرند جزء این جامعه به حساب
میآیند.
نمونههاي آماري تشکلها با استفاده از روش تمام شماري و نمونه آماري کشاورزان بدون ماشين با روش نمونه گيري خوشهاي
چند مرحلهاي انتخاب شدهاند .بدین معنی که براي تکميل پرسشنامه ویژه کشاورزان بدون ماشين که از تشکلهاي فوق خدمات
میگيرند به صورت تصادفی نمونههایی انتخاب و اطالعات مورد نياز جمعآوري گردیده است .در مجموع  135مورد مصاحبه با
مدیران عامل تشکلها و  212مورد مصاحبه با زارعين بهرهمند از خدمات ماشينی صورت گرفته است.
کليه محاسبات آماري این تحقيق به وسيله نرم افزار  spssو  excelانجام گرفته است .تکنيکها و روشهاي آماري که در این
مطالعه از آنها بهره گرفته شده عبارتند از :آمارههاي توصيفی نظير فراوانی ،ميانه ،ميانگين ،انحراف معيار ،دامنه ،حداقل ،حداکثر،
آزمون تشخيص حداقل تفاوت معنیدار بين گروهها ،آزمون تحليل واریانس ،آزمونهاي ضریب همبستگی.
به منظور مقایسه تشکلهاي مورد مطالعه و نيز تعيين عوامل مؤثر بر موفقيت آنها ،ابتدا تشکلهاي موفق و ناموفق از یکدیگر
تفکيک شدند در این تحقيق تشکلهاي موفق واحدهایی هستند که پس از تأسيس و تأمين ماشينها و ادوات خدمات ماشينی آنها
تا اکنون ادامه داشته است و مدام نسبت به سرمایه گذاري و تجهيز و نوسازي ناوگان فرسوده و توسعه سطح خدمات خود اقدام
نمودهاند در مقابل تشکلهاي ناموفق به واحدهایی اطالق میگردد که پس از خرید ماشين و ادوات اقدام به فروش یا تقسيم آن
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بين اعضاء نموده و درحال حاضر در زمينه خدمات مکانيزاسيون غيرفعال هستند و یا حداقل برنامهاي براي تداوم فعاليت و
جایگزینی ماشينها و ادوات فرسوده خود ندارند.
پس از این تفکيک عواملی که احتمال تأثيرگذاري بر موفقيت دارد بين دو گروه تشکلها مقایسه و سپس با استفاده از روابط
همبستگی و رگرسيون ميزان تأثيرگذاري این عوامل مورد تجزیه و تحليل آماري قرارگرفت .این معيارها شامل نوع و تعداد ماشينها
و ادوات (عدد مکانيزاسيون)  ،سرمایهگذاري خرید تجهيزات ،نسبت سود به سرمایه  ،مساحت اراضی تحت پوشش خدمات  ،تجربه
مدیرعامل  ،تعداد اعضاء و رضایت مندي کشاورزان میباشند.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از این مطالعه (جدول  )1نشان داد که فاکتورهاي تجربه و مهارت مدیرعامل  ،عدد مکانيزاسيون (نوع و تعداد ماشينها
و ادوات) مساحت اراض تحت پوشش خدمات  ،تعداد اعضاء و نسبت سود به سرمایه بين دو گروه تفاوت معنیدار داشته و تـأثير آن
بر موفقيت تشکل و افزایش رضایت مندي کشاورزان (مشتریان خدمات) محرز میباشد.
جدول ( )1معیارهای مقایسه و ارزیابی تشکل های مکانیزاسیون

متغیر

تشکلهای موفق

تشکلهای ناموفق

تعداد نمونه

72

341

میانگین سرمایهگذاری برای خرید ماشین و ادوات (میلیون ریال)

1273/1

277/4

میانگین تعداد ماشین ها و ادوات (دستگاه)

73

3

3 -337

میانگین عدد مکانیزاسیون

422

371

2 -7121

متوسط مساحت اراضی تحت پوشش خدمات (هکتار)

31/6

7/4

1/1 -11

نسبت سود به سرمایه

1/34

1/17

- 1/ 1 – 1/ 6

درآمد وصول نشده (درصد از کل)

7

37/7

1 -61

تجربه مدیر واحد (سال)

33

2

3 -11

تعداد اعضاء (نفر)

732

761

1 -7377

متوسط سطح سواد پرسنل (سال)

3/3

7/7

1 -37

استفاده از ماشینآالت پیشرفته (مورد)

3/1

1/72

1 -31

میزان آشنایی رانندگان به تنظیمات ماشینها وادوات

4/7

1/ 6

3 -7

انجام به موقع تعهدات (درصد)

71

23

41 -311

8

دامنه تغییرات

47 -37111

به منظور پيش بينی ميزان تغييرات کليه متغيرهاي مؤثر بر موفقيت تشکلها اقدام به تحليل و تخمين معادله رگرسيون
نهایی بين این متغيرها و موفقيت گردید .بنابراین عواملی که در موفقيت تشکلها نقش بيشتري داشتند (ميزان سرمایهگذاري ،
نسبت سود به سرمایه  ،درآمد وصول نشده  ،عدد مکانيزاسيون  ،مساحت اراضی تحت پوشش  ،تجربه مدیرعامل) در معادله
رگرسيون نهایی وارد شدند.
بدست آمدن نسبت سود به سرمایه در واحدهاي خدمات مکانيزاسيون موفق در حد  5/14و در واحدهاي ناموفق در حد 5/50
نشان از پایين بودن بازده سرمایهگذاري در این فعاليت دارد.
متوسط عدد مکانيزاسيون در تشکل هاي موفق بيش از سه برابر تشکل هاي ناموفق می باشد که اهميت نوع ماشين ها و ادوات
انتخابی براي ارائه خدمات را نشان می دهد.
براساس نتایج بدست آمده هر دو گروه تشکلهاي خدمات مکانيزاسيون موفق و ناموفق در زمينه سطح دانش فنی و آشنایی با
کاربرد و تنظيمات ماشين ها و ادوات کشاورزي با مشکل مواجه هستند.
با توجه به کمتر بودن تعداد شرکتهاي تعاونی موفق در مقایسه با سایر تشکل ها کمتر بودن تعداد اعضاي تصميم گير در
شرکت سبب تداوم فعاليت واحدهاي خدمات مکانيزاسيون می گردد.
در این تحقيق هر دو گروه تشکل فوق در خصوص روش جمعآوري کارمزد ماشين با مشکل مواجه میباشند .در این پژوهش 01
درصد کارمزدها به صورت نسيه و وعده سرخرمن به دست میآید و  14درصد نيز کارمزد وصول نشده اعالم شده است .چنانچه
تشکلها نتوانند کارمزد ماشينها را به موقع جمعآوري کنند تعمير ،راهاندازي ،خرید ماشينها و ادوات مورد نياز و دیگر فعاليتهاي
روزمره مختل شده و پرداخت دستمزد رانندگان نيز با مشکل مواجه میشود.
نتیجهگیری کلی و پیشنهادات
نتایج این پژوهش نشان میدهد که روشهاي قبلی ایجاد و حمایت از تشکلهاي مکانيزاسيون مناسب شرایط استان نبوده است
و تعداد بسيار کمی از آنها توانستهاند به شکل فعال باقی بمانند ،از طرفی با توجه به شرایط خرده مالکی  ،پراکندگی قطعات کشت
 ،پایين بودن بازده زمين ،کشاورزان استان براي توسعه کاربرد فناوريهاي نوین مکانيزاسيون ناگزیر به استفاده از ماشينها و ادوات
نوین به شيوه خدماتی هستند بنابراین براي اصالح نظام بهرهبرداري و ایجاد الگوي مناسب موارد ذیل پيشنهاد میگردد:
 -1بدست آمدن نسبت سود به سرمایه در واحدهاي خدمات مکانيزاسيون موفق در حد  5/14نشان از پایين بودن بازده سرمایه-
گذاري در این بخش دارد بنابراین حداکثر کارمزد قابل قبول براي تسهيالت اعتباري در حوزه مکانيزاسيون  14درصد میباشد ،در
این باره مطلوب است نرخ خدمات ماشينی نيز تا حد توجيه پذیري از جنبه اقتصادي اصالح گردد.
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 -2مدیریت کسب درآمد از طریق تضمين کار و عقد قرارداد با کشاورزان براي سهيم شدن در اضافه برداشت محصول به لحاظ
استفاده از خدمات ماشينی واحد مکانيزاسيون.
 -3براي امکان رقابت واحدهاي جدیدالتأسيس بایستی از ماشينها و ادوات متنوع و جدیدتري استفاده نمایند به طوريکه بر
مبناي این تحقيق عدد مکانيزاسيون آنها از  055کمتر نباشد.
 -4تربيت کاربر حرفهاي ماشين با استفاده از ظرفيتهاي سازمان فنی و حرفهاي از طریق دورههاي آموزشی ميان مدت حداقل
 155ساعته میتوان نسبت به تربيت رانندگان حرفهاي با سطح سواد حداقل دیپلم اقدام و زمينه ارائه خدمات مکانيزه فنی و اصولی
را فراهم نمود و در ادامه درصورت کسب تجربه کافی توسط این افراد و اخذ مجوز از سازمانهاي جهادکشاورزي میتوان واحدهاي
خدماتی حقيقی در مناطق مستعد ایجاد نمود.
 -0دولت نباید از ابتدا در ارکان تشکيل واحدهاي خدمات مکانيزه دخالت داشته باشد و تسهيالت اعتباري را براي تأسيس آن
هزینه نماید و بهتر این است که واحدهاي خودجوش ایجاد شده پس از حداقل پنج سال تجربه موفق و ارائه خدمات مطلوب رتبه
بندي شده و از طریق تسهيالت اعتباري و یارانه مورد حمایت قرار گيرند.
 -1ایجاد واحدهاي خدمات مکانيزاسيون حقيقی با مدیریت کارشناس مکانيزاسيون.
 -3ایجاد استاندارد آموزشی با عنوان مدیریت واحدهاي خدمات مکانيزه کشاورزي با بهرهگيري از نتایج بدست آمده از این تحقيق و
برگزاري آن با استفاده از توان سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبيعی.
 -3الزام تأمينکنندگان ماشينهاي کشاورزي به رعایت سطح باالتري از استانداردهاي فعلی و خصوصاً توجه خاص به مباحث
ارگونومی و مواردي که باعث افزایش جذابيت و اعتالي حرفه کاربري ماشينهاي کشاورزي گردد که هم اکنون به واسطه استفاده
از تراکتور و کمباین بیکيفيت توليد داخل اپراتوري ماشين کشاورزي به یک شغل پست تبدیل شده است و قشر تحصيلکرده
حاضر به انجام آن نيستند.
 -3اصالح نظام آموزش و افزایش کارآیی دانش آموختگان رشته مکانيزاسيون کشاورزي که این مهم مستلزم حضور مؤثر اساتيد
در عرصه و اطالع از وضعيت کشاورزي منطقه دارد .در این رابطه کارآموزي فارغالتحصيالن در واحدهاي خدمات مکانيزاسيون
بسيار مفيد خواهد بود.

منابع
ناهيد ،م  ،1341نقش شرکت هاي تعاونی در پيشرفت و توسعه کشاورزي،انتشارات دانشگاه تهران ،ص.33
جمشيدي،ع و خادم الحسينی،ن  .1330ارزیابی تشکلهاي مکانيزاسيون کشاورزي و ارائه الگوي مناسب در استان فارس ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،مجتمع آموزشی عالی و منابع طبيعی رامين دانشگاه شهيد چمران اهواز .

11

عبدالهی ،م  ،1333مطالعه تطبيقی نظام هاي بهرهبرداري کشاورزي در ایران ،انتشارات دفتر نشر و فرهنگ اسالمی تهران،
ص.423
آزادي،ح وکرمی،ع ،1335مقایسه موفقيت واحدهاي مکانيزه وتعاونیهاي روستایی ،تعاونیهاي توليد و شرکتهاي مکانيزه استان
فارس ،مجله علوم وفنون کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
بياتی ،م .قربانی ،م و شاهنوشی ،ن  .1335بررسی عملکرد شرکتهاي مکانيزه خدمات کشاورزي در استان خراسان ،طرح پژوهشی
دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.
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اهواز ،مجله علمی کشاورزي ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران.
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