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 (31-99 ص) 1195 بهار، 1 ۀشمار ،74 ۀ، دورايران مهندسی بيوسيستم

 مطالعه عوامل موثر بر توسعه مکانيزاسيون برنج در استان گيالن به روش دلفی

9و سعيد فيروزی 1زادهسعيد يوسف
* 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مدیریت کشاورزی،واحد رشت. دانشجوی کارشناسی ارشد1

 دانشگاه آزاد اسالمی گروه زراعت، واحد رشت،یار، دانش. 2

 (22/6/1031تاریخ تصویب:  – 03/0/1031تاریخ دریافت: )

 چکيده

های تولید این محصول در ایران است. بنابراین، توسعه مکانیزاسیون کشت برنج به های تولید برنج از دغدغهافزایش هزینه

های ها و بازدارندهبرندهضرورت است. در این راستا، به منظور شناسایی پیش های تولید آن، یکمنظور کاهش هزینه

هی مکانیزاسیون کشت برنج در استان گیالن، تحقیقی به روش دلفی در سه مرحله انجام گرفت. با مشورت اساتید دانشگا

اس خبره مکانیزاسیون نفر کارشن 03گیالن و پژوهشگران بخش فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور، تعداد 

-های کشاورزی شهرستانبرنج شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن و ادارات کشاورزی تابعه )مدیریت

سرا، فومن، شفت، ماسال، تالش و های رودسر، لنگرود، املش، الهیجان، سیاهکل، آستانه اشرفیه، رشت، انزلی، صومعه

کانیزاسیون بخش فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور، به عنوان مخاطبان آستارا( و همچنین کارشناسان م

افزایش تعداد بانک  همچونهای مکانیزاسیون توسعه زیرساخت"تحقیق، شناسایی و انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 

سطح خدمات پس از فروش ارتقاء "کارشناسان مکانیزاسیون استان گیالن و  "درصد از توافق نهایی 2/39با کسب  "نشاء

ترتیب به عنوان درصد از توافق کارشناسان، به 8/32با کسب  "آالت و تجهیزات وارداتیآالت به خصوص ماشینماشین

ها برنده توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان گیالن بودند. همچنین مطالعه دلفی بازدارندهمهمترین عوامل پیش

درصد از توافق نهایی  1/31با کسب  "و پراکندگی اراضی شالیکاری در استان گیالن بودنکوچک"بیانگر آن بود که 

درصد از توافق کارشناسان مکانیزاسیون برنج در استان  2/32با کسب "قیمت پایین برنج سفید"کارشناسان مخاطب و 

مکانیزاسیون کشاورزی، اعتمادسازی  هایگیالن نیز به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده بودند. بنابراین، توجه به زیرساخت

گذاری مناسب در در راستای تامین کلیه خدمات بعد از فروش، اهتمام به تجمیع اراضی شالیکاری کوچک و سیاست

راستای خرید تضمینی برنج با قیمتی متناسب با نرخ تورم، از اقدامات مهمی است که باید مورد توجه متولیان وزارت 

 کشاورزی قرار گیرد.

 برندهمکانیزاسیون کشاورزی، شالیکاری، عوامل بازدارنده، عوامل پیش :های کليدی واژه
 

 1مقدمه 
-ترین نمودهای توسعههای کشاورزی از برجستهکاربرد ماشین

. بخشی از (Yohanna, 2004)یافتگی در بخش کشاورزی است 
مرهون به کارگیری انرژی غیرانسانی افزایش تولیدات کشاورزی 

 Kepner et)ها و تجهیزات کشاورزی با کارایی باال است و ماشین

al., 1978). توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشورهای توسعه-

یافته، عنصر کلیدی در ارتقاء استاندارد سطح زندگی مردم این 
 (.Reid et al., 2003)است کشورها در قرن بیستم شناخته شده

های تولید از کاهش نیاز به نیروی کار و در نتیجه کاهش هزینه
ابعاد مهم مکانیزاسیون کشاورزی است. در مزارع مکانیزه، نیروی 

 Rahman et)کار کمتری در مقایسه با مزارع سنتی نیاز است 

                                                                                             
 firoozi@iaurasht.ac.irنویسنده مسئول:  *

al., 2011..) بر و پرهزینه است. از این رو، به کشت سنتی زمان
مدی کشاورزان و جاذبه اقتصادی منظور بهبود سطح درآ

کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نقاط جهان به 
در میان محصوالت زراعی، (. Singh, 2006)است کار گرفته شده

رود که برنج دومین غذای اصلی مردم جهان به شمار می
ای برخوردار است. نظام مکانیزاسیون کشت آن، از اهمیت ویژه

و شرایط دشوار اجرای عملیات زراعی در کشت غرقابی 
است. بر ساختهشالیزارها، کشت برنج را کارگربر، پرهزینه و انرژی

محدودیت دسترسی به نیروی کار کافی و سرعت کم اجرای 
عملیات زراعی در روش سنتی همچنین از مسائل بسیار مهم به 

محصول و پرمحصول روند. در کشت سنتی ارقام کمشمار می
 -نفر 1333و  316ترتیب به حدود در استان گیالن، به برنج

 Guilan’s  Organization of)ساعت کارگر در هکتار نیاز است 

Jihad-e Agriculture, 2014 .) 
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مکانیزاسیون کشاورزی همواره به عنوان عاملی در جهت 

پایداری و توسعه تولید برنج در ایران مورد توجه وزارت جهاد 

های صورت ت. با این حال، علیرغم تالشکشاورزی بوده اس

های مکانیزاسیون در استان گیالن به ویژه در گرفته، شاخص

مرحله نشاءکاری و وجین از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. 

های از این رو، ارائه راهکارهایی نوین در جهت بهبود شاخص

کمی و کیفی زراعت برنج در استان گیالن، امری ضروری به نظر 

  (.Firouzi, 2015)رسد می
به منظور ارائه طرحی موفق در زمینه توسعه مکانیزاسیون 

برنده و بازدارنده کشاورزی، باید قبل از هر اقدامی، عوامل پیش

مورد شناسایی و بحث و بررسی قرار گیرند. در این راستا، 

Clarke et al.,  ((1993،  های مالی به تخصیص کمک"سه عامل

، "های کشاورزیجهت تامین تجهیزات و ماشین کشاورزان در

های آموزش کاربران ماشین"و  "های فنیارائه مشاوره"

را به عنوان راهبردهای توسعه مکانیزاسیون  "کشاورزی

کشاورزی در کشور اسلواکی معرفی کردند. در تحقیقی که 

به منظور شناسایی عوامل  Zehtab Nebi et al.   (2015)توسط

توسعه مکانیزاسیون کشت بادام زمینی در استان گیالن موثر بر 

تخصیص اعتبارات ملی و استانی ویژه "انجام گرفت، سه عامل 

های آموزشی تشکیل کالس"، "توسعه مکانیزاسیون بادام زمینی

سازماندهی "و  "کارجهت ارتقاء دانش فنی کشاورزان بادام

به عنوان  "های مکانیزاسیون نمونه پایلوتها و پروژهطرح

برنده توسعه مکانیزاسیون کشت بادام مهمترین عوامل پیش

 Rasouli etزمینی در استان گیالن شناسایی و معرفی شدند. 

al.  (2010)  عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون کشت آفتابگردان

در مزارع ایران را به روش دلفی بررسی کردند. بر اساس نتایج به 

پراکندگی مزارع آفتابگردان به عنوان بودن و آمده، کوچکدست

مهمترین موانع بر سر راه توسعه مکانیزاسیون کشت آفتابگردان 

عدم  Kutte & Tya  (2001،)در ایران شناخته شدند. از نظر 

های مندیسازگاری راهبردهای مکانیزاسیون با نیازها و عالقه

پیش روی توسعه  کشاورزان محلی، مهمترین چالش

ن در نیجریه است. در این راستا، عدم توجه مکانیزاسیو

های دولتی نیجریه به تغییرات تکنولوژیکی مکانیزاسیون  سازمان

نیافتگی مکانیزاسیون کشاورزی را نیز از دالیل مهم توسعه

در منطقه  Ghosh  (2010)مطالعه کشاورزی معرفی کردند. 

هندوستان نشان داد که عواملی همچون دسترسی به  1بوردوان

آبیاری، دسترسی به اعتبارات دولتی و اندازه مزرعه اثرات مثبتی 

ها همچنین بیانگر آن اند. مطالعه آنبر درجه مکانیزاسیون داشته

                                                                                             
1. Burdwan district 

بود کشاورزان جوان در مقایسه با کشاورزان مسن، استقبال 

بهتری در قبال مکانیزاسیون کشاورزی نشان دادند. باورها و 

زدارنده در جهت توسعه سنن قدیمی به عنوان عاملی با

 .Ou et alمکانیزاسیون کشاورزی معرفی شدند. بر اساس نظر 

مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان یک مهندسی سیستم  ((2002

آالت کشاورزی، به همکاری عالوه بر توسعه کمی و کیفی ماشین

این عوامل در  و هماهنگی بسیاری از عوامل دیگر وابسته است.

محیطی، اجتماعی و زراعی قابل قالب عوامل اقتصادی، زیست

در بررسی  Loveimi & Almasi,  (2003)بررسی هستند. 

وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در شمال اهواز بیان کردند که 

-سطح پایین مهارت کاربرها و مدیریت ضعیف کاربری ماشین

کانیزاسیون های کشاورزی از عوامل وضعیت نامطلوب م

 در  Pishbin et al.  (2007)اند. کشاورزی در این منطقه بوده

 در کشاورزی مکانیزاسیون کاربرد مشکالت و بررسی مسائل

 کشور در مکانیزاسیون کنونی هایبحران جهرم، بطورکلی منطقه

ادوات  آالت وماشین کمبود -1 شامل را شهرستان جهرم و

 جغرافیایی توزیع -2برداشت  کاشت و فصول در بویژه کشاورزی

 تعادل عدم -0مختلف  نقاط در آالت کشاورزی نامناسب ماشین

به  -1مختلف  مناطق آالت درماشین فزونی یا کمبود بین

 شکاف زمانی -2ماشین آالت مستهلک شده  ادوات و کارگیری

 طریق از آن عرضه و کشاورزی ماشین آالت برای تقاضا بین

 در بهره برداران میان در کافی دانش فنی نبود -6بانکی  سیستم

 ضعف -9کشاورزی  ادوات آالت وماشین خصوص به کارگیری

 & Baldajiنگهداری دانستند.  و تعمیرات و پشتیبانی خدمات

Aghapour Sabbaghi  ((2015 ای که به منظور دالیل در مطالعه

آالت کشاورزی جدید در منطقه اندیکای عدم پذیرش ماشین

ن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اندازه زمین خوزستا

های آموزشی، های اخیر، حضور در کالسزراعی، درآمد در سال

های های آبی به دیم تاثیر مثبتی بر پذیرش ماشیننسبت زمین

اند. جدید برای کشت گندم در مزارع اندیکای خوزستان داشته

کشاورزی، اثرات  در مقابل، تجربه کشاورزان و پراکندگی اراضی

اند. بر این ها و تجهیزات جدید داشتهمنفی بر پذیرش ماشین

-اساس، اهتمام در واگذاری مالکیت اراضی کشاورزی، یکپارچه

های آموزشی و افزایش سطح زیر سازی مزارع، تدارک کالس

کشت محصوالت آبی به عنوان پیشنهاداتی جهت پذیرش 

رزی ویژه کشت گندم های کشاوهای نوین در ماشینفنآوری

 معرفی گردیدند.   

ای در زمینه دهد تاکنون مطالعهمرور منابع نشان می

شناسایی عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در 

شمال کشور انجام نگرفته است. از این رو، با توجه به اهمیت 
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استراتژیک تولید برنج به عنوان دومین غذای اصلی مردم ایران و 

کننده آن در امرار معاش هزاران کشاورز گیالنی، تعییننقش 

ضروری است عوامل موثر بر پایداری تولید آن مورد بررسی قرار 

گیرد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل 

برنده و بازدارنده توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در پیش

دلفی انجام  گیری از تکنیکشالیزارهای استان گیالن با بهره

 گرفت. 

 مواد و روش ها
این تحقیق در استان گیالن واقع در شمال ایران در پاییز و 

انجام گرفت. اغلب کشاورزان استان گیالن به  1030زمستان 

زراعت برنج اشتغال دارند. سطح زیر کشت برنج در استان گیالن 

(. این Payman et al., 2014هزار هکتار است ) 208در حدود 

درصد از اراضی زیرکشت شالیکاری  9/01استان با دارا بودن 

کشور، بعد از استان مازندران در رتبه دوم قرار دارد. همچنین 

درصد از کل شلتوک کشور  26شالیکاران این استان، در حدود 

 , .Iran’s Ministry of Jihad-e Agriculture) کنندرا تولید می

برنده و بازدارنده توسعه پیش. به منظور مطالعه عوامل ( 2013

در سه  1مکانیزاسیون کشت برنج در این استان، از تکنیک دلفی

 2ایتکرار استفاده شد. تکنیک دلفی، یک فرآیند گروهی شبکه

است که هدف غایی آن هدایت گروهی از افراد خبره جهت 

 & Hsu)دستیابی به توافق نهایی در یک زمینه تخصصی است 

Sandford, 2007; Adams & O’Brien, 2006) . این روش

نظر و خبره در یک زمینه نظر افراد صاحب تحقیق، بر پایه اتفاق 

ها، اعتبار رو، برخالف سایر روش تخصصی، استوار است. از این

نتایج این تکنیک، نه به تعداد افراد پاسخگو بلکه به اعتبار افراد 

ابع معتبر، کننده در تحقیق بستگی دارد. بر اساس منشرکت

نفر کارشناس خبره در یک موضوع علمی به  9شرکت حداقل 

است. عنوان مبنای اعتبار این تکنیک مطالعه مطرح گردیده

بنابراین، با مشورت اساتید دانشگاهی گیالن و محققان بخش 

نفر  03فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور، تعداد 

رشناسان سازمان کارشناس خبره مکانیزاسیون برنج شامل کا

جهاد کشاورزی استان گیالن و ادارات کشاورزی تابعه )شامل 

های رودسر، لنگرود، املش، های کشاورزی شهرستانمدیریت

سرا، الهیجان، سیاهکل، آستانه اشرفیه، رشت، انزلی، صومعه

فومن، شفت، ماسال، تالش و آستارا( و همچنین کارشناسان 

ات برنج کشور، به عنوان بخش فنی و مهندسی موسسه تحقیق

                                                                                             
1. Delphi technique   
2. Group communication process 

مخاطبان تحقیق، شناسایی و انتخاب شدند و پس از اعالم 

ها جهت همکاری در جزئیات و اهداف تحقیق، نظر موافق آن

-گانه تحقیق جلب گردید. در اولین مرحله تحقیق سهمراحل سه

گانه دلفی، دو سوال باز تشریحی به شکل زیر مطرح گردید و از 

شد که به شکل موردی به این سواالت پاسخگویان درخواست 

 پاسخ دهند:

برنده توسعه مکانیزاسیون مهمترین عوامل پیش -الف

 کشت برنج در استان گیالن کدامند؟

مهمترین عوامل بازدارنده توسعه مکانیزاسیون کشت   -ب

 برنج در استان گیالن کدامند؟

ها به صورت حضوری به افراد منتخب تحویل پرسشنامه

آوری گردیدند. سپس نتایج و پس از زمان مقرر، جمعداده شد 

عامل به  19نویسی شدند. بر این اساس، بندی و خالصهجمع

عامل به عنوان عوامل بازدارنده  19برنده و عنوان عوامل پیش

-شناسایی و ثبت شدند. در مرحله دوم تحقیق دلفی، کلیه گویه

 )به شکل 0های تخصصی به شکل طرح لیکرت پنج سطحی

خیلیزیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلی کم( در قالب پرسشنامه 

ترتیب، کلیه نظرات مرحله دوم مورد پرسش قرار گرفتند. بدین

به رویت تمامی افراد منتخب رسید و میزان موافقت افراد در 

های آوری پرسشنامهمورد هر گویه پرسیده شد. پس از جمع

براساس  SPSSافزار ممرحله دوم، نتایج این مرحله به کمک نر

-بندی شدند )خیلیمیزان اهمیت و امتیاز نرمال شده، اولویت

در نظر  2=زیادو خیلی 1=، زیاد0=، تا حدودی2 =، کم1=کم

گرفته شدند(. میزان اهمیت هر گویه از تقسیم جمع نظرات 

ها ها( بر تعداد گویهکارشناسان )با لحاظ ضرایب معادل پاسخ

ز وزن نرمال شده برای هر گویه نیز از محاسبه گردید. امتیا

تقسیم میزان اهمیت آن گویه بر جمع کل میزان اهمیت تمامی 

ضرورت اجرای  1ها تعیین شد. در ادامه، آزمون دبلیوکندالگویه

بنابراین، . (Heiko, 2012)مرحله سوم تحقیق دلفی را تایید کرد 

برتر از عوامل ده اولویت برتر از عوامل بازدارنده و ده اولویت 

برنده در قالب پرسشنامه مرحله سوم تحقیق دلفی مورد پیش

ها، امکان پرسش قرار گرفتند. با توجه به کاهش تعداد گویه

ها و اعالم نظر نسبی در خصوص درصد موافقت با مقایسه آیتم

هر گویه با دقت باال فراهم گردید. نظرات نهایی به شکل 

رد بحث قرار گرفتند. بر اساس درصدی و نزولی مرتب شده و مو

درصد به  33یک توافق نهایی، کلیه عوامل با درصد توافق باالی 

 Zehtab Naebi) عنوان مهمترین عوامل انتخاب و معرفی شدند

                                                                                             
3. Five-level Likert scale 
4. Kendall’s W test 
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et al., 2015.)  در پایان هر مرحله از تحقیق دلفی، نتایج

برنده و های پیشحاوی اولویت های مطالعات در قالب جدول

 بندی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.طبقه بازدارنده

 نتايج و بحث

 برندهعوامل پيش

ها به اولین سوال باز در مرحله اول بر اساس فراوانی پاسخ

برنده توسعه مکانیزاسیون تحقیق دلفی )مهمترین عوامل پیش

نظر کارشناسی به  19کشت برنج در استان گیالن کدامند؟(، 

برنده مکانیزاسیون کشت برنج در استان عنوان عوامل پیش

(. نتایج بیانگر آن هستند که 1گیالن شناسایی شدند )جدول 

در کشت مکانیزه نسبت به روش ها تر بودن هزینهپایین"

های متولی کشاورزی از توسعه حمایت سازمان"، "سنتی

های جویی در مصرف نهادهصرفه"و  "های مکانیزاسیونشرکت

 11و  12، 16به ترتیب با فراوانی  "کانیزهزراعی در کشت م

های افراد منتخب پاسخ، بیشترین فراوانی پاسخ را در بین جواب

 داشتند. 

برای اجرای مرحله دوم تحقیق دلفی مورد  1نتایج جدول 

. در مرحله دوم تحقیق دلفی، نظرات کلیه نداستفاده قرار گرفت

کلیه افراد کارشناسان به شکل سواالت پنج جوابی به رویت 

رسید و نتایج این مرحله، بر اساس میزان اهمیت و امتیاز وزن 

، سطح موافقت 2بندی شدند. جدول شده، اولویتنرمال

کارشناسان مکانیزاسیون کشاورزی استان گیالن را با نظرات 

ها در مرحله دوم تحقیق دهد. جابجایی اولویتمختلف نشان می

مطالعـه است که مرحلـه به های این تکنیک دلفـی، از ویژگی

مرحله، همفکری ناخواسته موجب همگرایی نظرات کارشناسان 

گردد. براساس نتایج مرحله دوم تحقیق خبره در هر زمینه می

ها در کشت مکانیزه تر بودن هزینهپایین"، (2)جدول  دلفی

برترین  910/6شده ، با امتیاز وزن نرمال"نسبت به روش سنتی

بود. این عامل در مرحله اول تحقیق دلفی نیز  برندهعامل پیش

برنده قرار گرفته بود. در رتبه اول عوامل پیش 16با فراوانی 

و  "برداران آالت به بهرهآموزش صحیح نحوه استفاده از ماشین"

 حمایت از کشاورزان پیشرو جهت تبلیغ مزایای استفاده از"

رتیب با که در مرحله اول تحقیق دلفی به ت "مکانیزاسیون

های دهم و هفتم قرار گرفته بودند در در رتبه 13و  8فراوانی 

در رتبه دوم  060/6مرحله دوم تحقیق با امتیاز وزن نرمال شده 

 قرار گرفتند. 

(، 0بر اساس نتایج مرحله سوم تحقیق دلفی )جدول 

افزایش  همچونهای مکانیزاسیون حمایت از توسعه زیرساخت"

درصد از توافق نهایی  2/39کسب با  "تعداد بانک نشاء

برنده قرار کارشناسان مخاطب، در اولویت اول عوامل پیش

عملیات نشاءکاری در استان گیالن در  1گرفت. نیاز مکانیزاسیون

درصد است که این امر ضرورت توجه به عملیات  03/90حدود 

سازد. الزم به ذکر است که نشاءکاری برنج را روشن می

یات وجین برنج از نظر فنی به مکانیزاسیون مکانیزاسیون عمل

 (. Firouzi, 2015)عملیات نشاءکاری برنج وابسته است 

وجین مکانیزه تنها در اراضی شالیکاری که نشاءهای برنج 

پذیر است. در آن به شکل ردیفی انجام گرفته باشد امکان

برنده بنابراین قرارگیری این عامل به عنوان اولویت اول پیش

مکانیزاسیون برنج در استان گیالن، بیانگر دیدگاه دقیق  توسعه

کارشناسان مکانیزاسیون استان گیالن از نظر تاثیر مثبت 

مکانیزاسیون عملیات نشاءکاری بر توسعه مکانیزاسیون سایر 

عملیات زراعی برنج به خصوص مکانیزاسیون عملیات وجین این 

-برنج، آماده یکی از مسائل مهم در نشاء مکانیزهمحصول است. 

های نشاءکار است. تهیه های نشاء ویژه کار با ماشینسازی جعبه

این نشاءها، امری تخصصی است که در مقیاس کم از عهده 

های کشاورزان متقاضی نشاءکاری مکانیزه و مالکان ماشین

های نشاء نشاءکار ساخته نیست. از این رو، ایده حمایت از بانک

استان گیالن، به خصوص در چند سال  اندازی آن دربرنج و راه

  است.اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته

آالت به خصوص ارتقاء سطح خدمات پس از فروش ماشین

درصد از توافق  8/32آالت و تجهیزات وارداتی با کسب ماشین

برنده توسعه کارشناسان پاسخگو به عنوان اولویت دوم پیش

گیالن شناخته شد. مکانیزاسیون کشت برنج در استان 

حساسیت عملیات زراعی برنج در مراحل مختلف کشت این 

ها در حین کار محصول، قابلیت اطمینان عملکرد این ماشین

دهد. لذا با کشاورزی را در اولویت تصمیمات خریداران قرار می

آالت، ضروری است که از توجه به قیمت باالی خرید این ماشین

های شالیکاری از فروش ماشین طریق ارتقاء سطح خدمات پس

وارداتی، اعتماد خریداران جلب گردیده و به توسعه مکانیزاسیون 

 کشت برنج کمک شود. 

های تجهیز و نوسازی اراضی تسریع در اجرای طرح"

درصد از توافق  2/32با کسب  "شالیکاری در استان گیالن

 کارشناسان مکانیزاسیون استان گیالن، در اولویت سوم عوامل

برنده توسعه مکانیزاسیون برنج در این استان قرار گرفت. پیش

-های یکپارچهسازی طرحدهد که با پیادهها نشان میبررسی

 سازی مزارع یا تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری، میزان استفاده 
 

                                                                                             
1. Mechanization requirement  
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 34 ...زاده و فيروزی: مطالعه عوامل موثر بر توسعه مکانيزاسيون  يوسف 

 

 برنده توسعه مکانيزاسيون کشت برنج در استان گيالننتايج مرحله اول مطالعه دلفی: عوامل پيش -1 جدول

 درصد موردها هادرصدپاسخ فراوانی گویه ها

 00/20 26/13 16 تر بودن هزینه ها در کشت مکانیزه نسبت به روش سنتیپایین

 33/23 62/3 12 های مکانیزاسیون های متولی کشاورزی از توسعه شرکتحمایت سازمان

 69/16 39/8 11 های زراعی در کشت مکانیزهنهادهجویی در مصرف صرفه

 00/10 00/8 10 های  مکانیزاسیون مانند افزایش تعداد بانک تولید نشاءتوسعه زیرساخت

 69/06 32/9 11 های تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری  در استان گیالنتسریع در اجرای طرح

 69/06 32/9 11 اراضی شالیزاریوری  ترویج و تبلیغ تاثیرمکانیزاسیون بر  بهره

 00/00 11/6 13 حمایت از کشاورزان پیشرو جهت تبلیغ مزایای استفاده از مکانیزاسیون در روستاها

 33/03 99/2 3 کمبود نیروی انسانی در کشت سنتی

 69/26 10/2 8 آالت شالیکاریسازی ماشینهای تحقیقاتی در زمینه ساخت و بهینهحمایت از طرح

 69/26 10/2 8 آالت به بهره بردارانآموزش صحیح نحوه استفاده از ماشین

 69/26 10/2 8 حمایت از صنایع تولیدی ماشینهای کشاورزی

 69/26 10/2 8 ایجاد اشتغال و و فرصت های شغلی جدید برای جوانان 

 00/20 13/1 9 های وارداتیآالت بخصوص ماشینارتقاء سطح خدمات پس از فروش ماشین

 33/23 82/0 6 جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شالیزاری در استان گیالن

 69/16 21/0 2 های غالتآالت بخصوص نظارت بر عملکرد کمبایننظارت دولت بر نحوه کار ماشین

 00/10 26/2 1 کردن محصوالت کشاورزیبیمه

 33/13 32/1 0 گیالنمکانیزه در نقاط مختلف استان های پایلوت تماماجرای طرح

 33/223 133 33/126 مجموع

 

 برنده توسعه مکانيزاسيون کشت برنج در استان گيالننتايج مرحله دوم مطالعه دلفی: عوامل پيش -9 جدول

 میزان اهمیت گویه ها
 امتیاز وزن 

 شدهنرمال
 رتبه

 1 910/6 166/1 ها در کشت مکانیزه نسبت به روش سنتیتر بودن هزینهپایین

 2 060/6 200/1 آالت به بهره بردارانآموزش صحیح نحوه استفاده از ماشین

 2 060/6 200/1 مکانیزاسیون  حمایت از کشاورزان پیشرو جهت تبلیغ مزایای استفاده از

 0 012/6 233/1 های تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری  در استان گیالنتسریع در اجرای طرح

 1 262/6 166/1 های مکانیزاسیونمتولی کشاورزی از توسعه شرکتهای حمایت سازمان

 2 212/6 100/1 وری در اراضی شالیزاریترویج و تبلیغ تاثیرمکانیزاسیون بر  بهره

 2 212/6 100/1 های  مکانیزاسیون مانند افزایش تعداد بانک نشاءتوسعه زیرساخت

 6 362/6 300/1 کمبود نیروی انسانی در کشت سنتی

 9 862/2 333/0 های وارداتیآالت بخصوص ماشینارتقاء سطح خدمات پس از فروش ماشین

 8 811/2 866/0 حمایت از صنایع تولیدی ماشینهای کشاورزی

 3 911/2 833/0 های زراعی در کشت مکانیزهجویی در مصرف نهادهصرفه

 13 661/2 966/0 مکانیزه در نقاط مختلف استان گیالنهای پایلوت تماماجرای طرح

 11 611/2 900/0 ایجاد اشتغال و و فرصت های شغلی جدید برای جوانان 

 12 211/2 666/0 های شالیکاریهای تحقیقاتی در زمینه ساخت و بهینه سازی ماشینحمایت از طرح
 10 013/2 200/0 جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شالیزاری در استان گیالن

 11 313/2 000/0 محصوالت کشاورزیکردن بیمه

 11 313/2 000/0 های غالتنظارت بر عملکرد کمباینه ویژه آالت بماشین عملکردنظارت دولت بر 

  133 229/66 مجموع
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از عملیات مکانیزه زراعی در شالیزارهای استان گیالن 

در بررسی  (.Khoshnevisan et al., 2014)ارتقاء یافته است 

سازی شالیزارها در ژاپن نیز توسعه مکانیزاسیون و اثرات یکپارچه

در نتیجه افزایش تولید در مزارع برنجکاری مرهون موفقیت در 

سازی اراضی شالیکاری شناخته شد های یکپارچهاجرای طرح

(Atsushi, 2005).  قطعات کوچک شالیکاری و شکل هندسی

، همچنین پراکندگی مزارع، عالوه بر آن هاآن هاینامنظم کرت

های شالیکاری را از نظر فنی با مشکل که بکارگیری ماشین

گردد، توجیه ای میمواجه نموده و موجب افت ظرفیت مزرعه

الشعاع اقتصادی خرید و ارائه عملیات مکانیزه شالیکاری را تحت

نیز نشان دادند که  Hosseinzade et al.  ((2009دهد. قرار می

اندازه بهینه اقتصادی مزارع برنج در شهرهای مختلف استان 

ها بزرگتر گیالن از متوسط اندازه شالیزارها در این شهرستان

های تجهیز و نوسازی اراضی بنابراین تکمیل طرحاست. 

برنده در توسعه مکانیزاسیون شالیکاری، از مهمترین عوامل پیش

در بررسی تحلیل  رود.الن به شمار میکشت برنج در استان گی

نیز عامل دسترسی به جاده  Golichenari et al  ((2014عاملی 

به عنوان مهمترین عامل مکانیزاسیون اراضی شالیکاری در 

های تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری شناخته شد. اجرای طرح

آالت و ساخت جاده، امکان تسریع در حمل و نقل ماشین

 کند.تر میآنها را به مراتب راحت دهیسرویس
 

 

 برنده توسعه مکانيزاسيون کشت برنج در استان گيالننتايج مرحله سوم مطالعه دلفی: عوامل پيش -1 جدول

 بندیالویت سطح موافقت هاگویه

 1 2/39 های مکانیزاسیون مانند افزایش تعداد بانک نشاءتوسعه زیرساخت

 2 8/32  های وارداتیآالت بخصوص ماشینارتقاء سطح خدمات پس از فروش ماشین

 0 2/32 های تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری  در استان گیالنتسریع در اجرای طرح

 1 8/33 حمایت از صنایع تولیدی ماشینهای کشاورزی

 2 3/33 مکانیزاسیون در روستاهاحمایت از کشاورزان پیشرو جهت تبلیغ مزایای استفاده از 

 6 1/83 بردارانآالت به بهرهآموزش صحیح نحوه استفاده از ماشین

 9 0/88 وری در اراضی شالیزاریترویج و تبلیغ تاثیرمکانیزاسیون بر  بهره

 8 0/82 های مکانیزاسیونهای متولی کشاورزی از توسعه شرکتحمایت سازمان

 3 1/81 در کشت مکانیزه نسبت به روش سنتیها تر بودن هزینهپایین

 13 8/83 کمبود نیروی انسانی در کشت سنتی

 

و  "های کشاورزیحمایت از صنایع تولیدی ماشین"  

حمایت از کشاورزان پیشرو جهت تبلیغ مزایای استفاده از 

 3/33و  8/33نیز به ترتیب با کسب  مکانیزاسیون در روستاها

های چهارم و پنجم عوامل درصد از توافق کارشناسان، در رتبه

برنده توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در استان گیالن قرار پیش

عامل  Zehtab Nebi et al.  (2015)گرفتند. در مطالعه 

شناسایی کشاورزان پیشرو و ترغیب آنها به کشت مکانیزه بادام "

درصد از توافق  02/31با کسب  "ینی در استان گیالنزم

برنده کارشناسان مکانیزاسیون استان گیالن از عوامل پیش

توسعه مکانیزاسیون کشت بادام زمینی در استان گیالن شناخته 

 33گیری کلی کلیه عوامل باالی شد.  بر اساس یک تصمیم

 ر گرفتهبرنده در نظدرصد توافق به عنوان مهمترین عوامل پیش

 شدند.

 عوامل بازدارنده

ها به اولین سوال باز در مرحله اول بر اساس فراوانی پاسخ

تحقیق دلفی عوامل بازدارنده توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در 

ها نظر کارشناسی به عنوان بازدارنده 19استان گیالن نیز 

 کوچک "(. نتایج بیانگر آن بودند که 1شناسایی شدند )جدول 

قیمت  "، "بودن و پراکندگی اراضی شالیکاری در استان گیالن 

 نامناسب بودن شرایط "و  "آالت شالیکاری باالی ماشین

به ترتیب  "تسهیالت بانکی و موانع موجود بر سر راه دریافت آن 

ها را در پاسخ، بیشترین فراوانی پاسخ 19و  18، 22با فراوانی 

 . منتخب داشتند های افرادبین جواب

برای اجرای مرحله دوم تحقیق دلفی مورد  1نتایج جدول 

، سطح موافقت کارشناسان 2استفاده قرار گرفتند. جدول 

مکانیـزاسیون کشاورزی استـان گیـالن را با نظرات مختلف کلیه 
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دهد. ها نشـان میکارشناسان در مرحله اول تحقیق بازدارنده

ودن شرایط نامناسب ب "جدول، های این براساس یافتـه

 ، با امتیاز" تسهیالت بانکی و موانع موجود بر سر راه دریافت آن

برترین عامل بازدارنده بود. این عامل در  813/6شده وزن نرمال

در رتبه سوم عوامل  19مرحله اول تحقیق دلفی نیز با فراوانی 

بودن و پراکندگی اراضی کوچک "برنده قرار گرفته بود. پیش

مالی اندک اغلب  بضاعت "و  "ستان گیالن شالیکاری در ا

که در مرحله اول تحقیق دلفی به  " شالیکاران استان گیالن

های اول و هفتم قرار داشتند، در رتبه 13و  22ترتیب با فراوانی 

 631/6در مرحله دوم تحقیق به ترتیب با امتیاز وزن نرمال شده 

توسعه  هایهای دوم و سوم بازدارندهدر رتبه 231/6و 

 مکانیزاسیون کشت برنج قرار گرفتند. 

(، 6ها )جدول بر اساس نتایج مرحله سوم تحقیق دلفی بازدارنده

 "بودن و پراکندگی اراضی شالیکاری در استان گیالن کوچک"

درصد از توافق نهایی کارشناسان مخاطب، در  1/31با کسب 

 Zehtab Nebiدر مطالعه  اولویت اول عوامل بازدارنده قرار گرفت.

et al.  ((2015 بودن اراضی نیز عامل پراکندگی و کوچک

کشاورزی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده توسعه مکانیزاسیون 

بادام زمینی در استان گیالن معرفی شد. این نتیجه با نتایج 

Rasouli et al.  (2010)  در مطالعه عوامل موثر بر توسعه

در ایران و مطالعه  مکانیزاسیون کشت آفتابگردان

Balachandran  (2003)  در بررسی عوامل موثر بر مکانیزاسیون

 & Baldajiد. کشاورزی در کراالی هندوستان مطابقت دار

Aghapour Sabbaghi  (2015)  نیز اندازه زمین زراعی را از

های کشاورزی جدید زراعت دالیل مهم در عدم پذیرش ماشین

تان معرفی کردند. در این راستا، گندم در منطقه اندیکای خوزس

تدوین راهکارهای عملی جهت جلوگیری از کوچکتر شدن 

شالیزارها به دلیل تقسیمات وراثتی اراضی شالیکاری نیز باید 

 مورد توجه متولیان کشاورزی استان گیالن قرار گیرد. 

درصد  2/32با کسب  "قیمت پایین برنج سفید تولیدی"

زاسیون برنج در استان گیالن در رتبه از توافق کارشناسان مکانی

های توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در استان  دوم بازدارنده

گیالن قرار گرفت. تغییرات بسیار ناچیز قیمت برنج سفید و در 

های کشاورزی در چند سال اخیر، مقابل افزایش قیمت نهاده

است. لذا ضروری است موجب کاهش درآمد شالیکاران شده

تر بر واردات ا و نهادهای متولی دولتی با نظارت دقیقهسازمان

های کشاورزی به افزایش درآمد برنج سفید و کنترل قیمت نهاده

اراضی شالیکاری کمک کنند. بدیهی است که افزایش درآمد 

دهد. های کشاورزی را افزایش میکشاورزان قابلیت خرید ماشین

Baldaji & Aghapour Sabbaghi  (2015)  درآمد کشاورزان نیز

گندمکار اندیکای خوزستان را از دالیل مهم در عدم پذیرش 

 آالت کشاورزی جدید دانستند.  ماشین
 

 نتايج مرحله اول مطالعه دلفی: عوامل بازدارنده توسعه مکانيزاسيون کشت برنج در استان گيالن -7 جدول

 فراوانی گویه ها
 درصد
 هاپاسخ

 درصد
 موردها

 00/80 30/16 22 بودن و پراکندگی اراضی شالیکاری در استان گیالن  کوچک

 33/63 21/11 18 آالت شالیکاریقیمت باالی ماشین

 66/26 33/13 19 نامناسب بودن شرایط تسهیالت بانکی و موانع موجود بر سر راه دریافت آن

 00/10 00/8 10 آالت وارداتیآالت ساخت داخل و ماشینماشین عدم وجود نظارت بر کیفیت و کارایی فنی

 66/06 32/9 11 سوادی آنهاباال بودن سن اکثر کشاورزان و کم

 66/06 32/9 11 آالت بومی مناسب با شرایط  اراضی شالیکاری استان گیالنعدم حمایت از ساخت ماشین

 00/00 11/6 13 مالی پایین اغلب شالیکاران استان گیالن بضاعت

 33/03 99/2 3 آالت برنج و عدم قابلیت استفاده  آنها برای سایر محصوالت زراعیتخصصی بودن ماشین

 66/26 10/2 8 عدم کنترل و نظارت بر نرخ دستمزد خدمات مکانیزاسیون

 33/23 82/0 6 قیمت پایین برنج سفید تولیدی 

 66/16 21/0 2 عدم وجود برنامه جامع جهت توسعه مکانیزاسیون اراضی شالیکاری 

 66/16 21/0 2 آالت شالیکاری عدم اطمینان کشاورزان به عملکرد صحیح ماشین

 66/16 21/0 2 باتالقی بودن شالیزارها در استان گیالن

 66/16 21/0 2 شالیکاریگذار خصوصی در  بخش مکانیزاسیون اراضی عدم وجود سرمایه

 66/16 21/0 2 وابستگی توسعه مکانیزاسیون اراضی شالیکاری به سیاست خارجی دولت 

 66/6 28/1 2 عدم تخصیص یارانه به بخش کشاورزی

 00/0 61/3 1 آالت کشاورزی وارداتیحق گمرک باال در ترخیص ماشین

 32/213 33/133 33/126 مجموع
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 دوم مطالعه دلفی: عوامل بازدارنده توسعه مکانيزاسيون کشت برنج در استان گيالننتايج مرحله  -5 جدول

 هاگویه
میزان 

 اهمیت

امتیاز وزن 

 شدهنرمال
 رتبه

 1 813/6 100/1 نامناسب بودن شرایط تسهیالت بانکی و موانع موجود بر سر راه دریافت آن

 2 631/6 000/1 بودن و پراکندگی اراضی شالیکاری در استان گیالن  کوچک

 0 231/6 266/1 اغلب شالیکاران استان گیالن پایینمالی  بضاعت

 1 188/6 233/1 آالت شالیکاریقیمت باالی ماشین

 2 109/6 166/1 عدم تخصیص یارانه به بخش کشاورزی

 6 193/6 333/1 قیمت پایین برنج سفید تولیدی 

 9 893/2 833/0 آالت وارداتیآالت ساخت داخل و ماشینعدم وجود نظارت بر کیفیت و کارایی فنی ماشین

 8 813/2 966/0 آالت برنج و عدم قابلیت استفاده  آنها برای سایر محصوالت زراعیتخصصی بودن ماشین

 3 916/2 933/0 سوادی آنهاباال بودن سن اکثر کشاورزان و کم

 3 916/2 933/0 آالت کشاورزی وارداتیحق گمرک باال در ترخیص ماشین

 3 916/2 933/0 عدم وجود برنامه جامع جهت توسعه مکانیزاسیون اراضی شالیکاری 

 13 128/2 200/0 عدم کنترل و نظارت بر نرخ دستمزد خدمات مکانیزاسیون

 13 128/2 200/0 گذار خصوصی در  بخش مکانیزاسیون اراضی شالیکاریعدم وجود سرمایه

 13 128/2 200/0 آالت بومی مناسب با شرایط  اراضی شالیکاری استان گیالنعدم حمایت از ساخت ماشین

 11 139/2 233/0 وابستگی توسعه مکانیزاسیون اراضی شالیکاری به سیاست خارجی دولت 

 12 338/2 033/0 آالت شالیکاری عدم اطمینان کشاورزان به عملکرد صحیح ماشین

 10 316/2 266/0 گیالنباتالقی بودن شالیزارها در استان 

  333/133 900/61 مجموع
 

 برنده توسعه مکانيزاسيون کشت برنج در استان گيالننتايج مرحله سوم مطالعه دلفی: عوامل پيش -8 جدول

 بندیالویت  موافقت درصد هاگویه

 1 1/31 بودن و پراکندگی اراضی شالیکاری در استان گیالن کوچک
 2 2/32 قیمت پایین برنج سفید تولیدی 

 0 1/33 نامناسب بودن شرایط تسهیالت بانکی و موانع موجود بر سر راه دریافت آن 

 1 2/89 آالت شالیکاریقیمت باالی ماشین
 2 6/86 آالت کشاورزی وارداتیگمرک باال در ترخیص ماشین حق

 6 3/82 عدم تخصیص یارانه به بخش کشاورزی
 9 8/83 های شالیکاری و عدم قابلیت استفاده آنها برای سایر محصوالت زراعیبودن ماشینتخصصی 

 8 1/93 بضاعت مالی پایین اغلب شالیکاران استان گیالن 

 3 6/96 آالت وارداتیآالت ساخت داخل و ماشینعدم وجود نظارت بر کیفیت و کارایی فنی ماشین
 13 8/92 سوادی آنهاباالبودن سن اکثر کشاورزان و کم

 
 

نامناسب بودن شرایط تسهیالت بانکی و موانع موجود بر "

درصد از توافق  1/33نیز با کسب  "سر راه دریافت آن

کارشناسان نیز در آخرین مرحله تحقیق دلفی در ردیف سومین 

های توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در استان اولویت بازدارنده

نیز  Mohammadi & Zarifian  (2008)گیالن قرار گرفت. 

یکی از مسائل را به عنوان  مشکالت دریافت تسهیالت بانکی

عمده در مسیر مکانیزاسیون اراضی کشاورزی منطقه نیشابور 

توصیف کردند. ارائه تسهیالت ویژه خرید ادوات کشاورزی منوط 

های معوقه و ارائه ارکرد حساب بانکی، پرداخت بدهیبه ک

ضامنین بانکی با شرایط خاص، از جمله مسائل جدی پیش روی 
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دریافت تسهیالت ویژه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است. لذا، 

های متولی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ضروری است سازمان

داشته  با ارائه راهکارهای راهبردی به حل این مشکل توجه

نیز ارائه وام بانکی در  Pishbin et al. (2007)همچنین باشند. 

الوصول برای کشاورزان و با بهره کم و دوره های سهلقبال وثیقه

بازپرداخت طوالنی را از جمله راهبردهای سیاستگذاری توسعه 

 مکانیزاسیون در منطقه جهرم استان فارس معرفی کردند. 

 گيرینتيجه
نشان داد که عوامل متعددی در توسعه مطالعه حاضر 

مکانیزاسیون کشت برنج در استان گیالن تاثیر دارند که 

توسعه "و  "کوچک بودن و پراکندگی اراضی شالیکاری"

مهمترین این عوامل را  "های مکانیزاسیون کشت برنجزیرساخت

دادند. بنابراین، به منظور توسعه مکانیزاسیون کشت تشکیل می

یجه توسعه پایدار تولید این محصول استراتژیک در برنج و در نت

استان گیالن و کشور، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی 

ضمن تدوین راهبردهای عملیاتی در جهت ممانعت از 

های تجهیز و کوچکترشدن بیشتر شالیزارها، به اجرای طرح

نوسازی اراضی شالیکاری در کلیه نقاط استان گیالن اهتمام 

های مکانیزاسیون ه طور همزمان، توسعه زیرساختورزیده و ب

های نشاء را به طور جدی در کشت برنج به ویژه تاسیس بانک

 های خود قرار دهد. دستور کار زیرمجموعه

 سپاسگزاری
 قیتحق نیاز ا تیحما یبرادانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت از 

 همچنین نویسندگان مقاله بر خود .گرددیم یتشکر و قدردان

نظر کارشناسان دانند، از حسن توجه و دقت الزم می

 مکانیزاسیون استان گیالن تشکر نمایند.
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