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  :چکیده

هاي کشاورزي؛ عالوه  زیربخش بخش دام، طیور و شیالت، به عنوان یکی از

بر ایجاد اشتغال، کمک به رشد و توسعه اقتصـادي، رونـق بـازار و ارزآوري    

. کند براي کشور؛ نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی جامعه ایفاء می

ها، همواره اهداف خود را در راستاي حمایت و توجه به  بر همین اساس دولت

طـرح توسـعه بخـش کشـاورزي، یکـی از       .کنند ریزي می این بخش برنامه

بـوده   1390هاي حمایتی دولت از بخش کشاورزي در سال  مهمترین طرح

این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین تأثیر تسهیالت توسعه بخـش  . است

کشاورزي بر افزایش تولید محصوالت، ایجاد اشتغال، سرانه مصرف و امنیت 

در دو بخش مجـزا؛ در  پژوهش  .است غذایی در استان مرکزي انجام گرفته

هـاي تجربـی و در بخـش دوم بـا اسـتفاده از       بخش اول با استفاده از داده

هاي تحقیق نشان داد که رابطه بین  یافته .صورت پذیرفته است نامه پرسش

تسهیالت اعطایی و متغیرهاي افزایش محصوالت، ایجاد اشتغال و دسترسی 

و مثبت است، اما بـین تسـهیالت    به غذا از نظر استطاعت مالی، معنی دار

اعطایی و متغیرهاي سرانه مصرف محصوالت، کافی بودن غذا و ثبـات در  

  .عرضه غذا رابطه معناداري وجود ندارد
  

تسهیالت، توسعه بخش کشاورزي، امنیت غذایی،  :کلیديهاي  واژه

  محصوالت دامی

  .JEL R100 ،Q22 ،O33:بندي طبقه

 
 
 
 
 

 

Abstract: 
Domesticated animals, fowl, and fishery sector, as one 
of agricultural subsectors, moreover creating 
employment, help to economic growth and development, 
market boom; play an important role in providing food 
and food security for society. On this base, governments 
always plan their goals toward supporting and 
considering this sector. The Agricultural Sector 
Development Program has been one of the most 
important government programs for supporting 
agricultural sector in 2012. This research was conducted 
in Markazi province with the goal of determining impact 
of financial payment for agricultural sector development 
on increasing products, creating employment, percapita 
consumption, and food security. The research was 
conducted in two parts; the first using of experimental 
data and second using questionnaire to gathering data. 
The research findings show that the financial payments 
have a positive and significant effect in increasing 
products, employment, and access to food in terms of 
financial power. But financial payments have not 
significant effect on percapita consumption of  products, 
enough food and stable supply of food. 
 
Keywords: Financial Payments, Agricultural 
Development, Food Security, Rural Product. 
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  مقدمه -1

و  میلیارد نفـر اسـت   هفتبیش از جمعیت جهان در حال حاضر 

در . میلیارد نفر برسد 9 ، این رقم به2020رود تا سال  انتظار می

، بـه خصـوص در   جمعیـت رویـه و شـتابان    پی این افزایش بـی 

مواد غـذایی اولیـه از قبیـل     براي تقاضاکشورهاي جهان سوم، 

امـا   .گندم، گوشت و محصوالت لبنی نیز در حال افزایش اسـت 

متاسفانه در مقابل رشد تصاعدي جمعیت انسان، تولیـد غـذا بـا    

زمین، آب، انـرژي و   کهعالوه اینبه  ؛یابد می رشد خطی افزایش

جنبه حیاتی دارند همچنـان رو   منابع زیستی که براي کشاورزي

فشـار رشـد جمعیـت و کـاهش     بدیهی است که . به زوال است

آینده بیش  در را امنیت غذاییتأمین غذا و  مسئله، منابع طبیعی

 .خواهد کرد تهدیداز پیش 

از مهمتـرین  بر این اساس بخش کشاورزي به عنوان یکی 

هـا در افـزایش ضـریب امنیـت غـذایی و       و کارآمدترین بخـش 

گذاران قـرار   ها و سیاست کاهش فقر در جوامع مورد توجه دولت

راسـتاي   ها اهـداف خـود را در   اي که دولت گرفته است به گونه

گیـري از مجموعـه    حمایت و توجه به بخش کشاورزي و بهـره 

نظـور تـأمین نیازهـاي    امکانات بـالقوه و بالفعـل موجـود، بـه م    

ریـزي   ضروري غذایی و در نهایت تأمین امنیـت غـذایی برنامـه   

تسهیالت بـه   ها، اعطاي یکی از مهمترین این حمایت .کنند می

بهره بـرداران و متقاضـیان بخـش کشـاورزي توسـط دولـت و       

بـع  تهاي تولیدي و به  هدایت جریان نقدینگی به سمت فعالیت

 .باشد ش میآن افزایش تولیدات در این بخ

درصـد از   30از سوي دیگر، از آنجا که تولیدات دامی حدود 

درصـد از تولیـد    5/4ارزش افزوده بخش کشـاورزي و بـیش از   

ناخالص ملی را به خود اختصاص داده؛ بنابراین این زیر بخـش  

توسـعه  . نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غـذایی جامعـه دارد  

تولیدات دام، طیور و شیالت این زیربخش نه تنها سبب افزایش 

گردد بلکه ضمن ایجاد اشتغال و کمک بـه رشـد اقتصـادي     می

کشور، به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و تـأمین پـروتئین مـورد    

  .نیاز جامعه کمک خواهد کرد

هاي توسعه پنج ساله، تسهیالت قابـل   دولت در قالب برنامه

در قالـب   توجهی را تاکنون براي توسعه روسـتایی و کشـاورزي  

هاي دام، طیور و شیالت به مناطق روستایی تزریق کـرده   پروژه

است، اما مشخص نیست که این اقدام به عنوان یـک سیاسـت   

اي چه تأثیر مشخصی بر توسعه مناطق روسـتایی داشـته    توسعه

از آنجا که این اقدام مستقیماً با امنیـت غـذایی و توسـعه    . است

اصـلی ایـن    مسـئله ط دارد، هاي تولیدي روستایی ارتبـا  ظرفیت

است که پرداخت این تسـهیالت آیـا موجـب توسـعه ظرفیـت      

تولیدي کشاورزي و به دنبال آن بهبود امنیت غذایی در منـاطق  

  مورد نظر شده است؟

 

  تاریخچه مطالعاتی -2

 91با توجه به اینکه تسهیالت مورد نظر براي اولین بار در سـال 

نون تحقیقات جامع و قابل به متقاضیان اعطاء گردیده است، تاک

تـوان سـابقه    استنادي در این زمینه صورت نگرفته است اما می

در یکـی از  . موجود در موضوعات مشابه را مورد بررسی قرار داد

جدیدترین تحقیقات انجام گرفتـه توسـط مرزبـانی و همکـاران     

 در زایـی  اشـتغال  در میـزان  اعطایی تسهیالت ، نقش)1390(

بخـش کشـاورزي، مـورد     متوسـط  و کوچـک  و کارهاي کسب

 و پرداختـی  تسهیالت بررسی قرار گرفته و مشخص شد میزان

 کشاورزي بخش زایی در اشتغال در شده پذیرفته يها طرح تعداد

  .اند داشته تأثیر

 اشتغال؛ با بر خرد يها وام تأثیر فعالیت و خارقانی با بررسی

سکونت  محل و اقتصادي بخش نظیر جنسیت، عواملی به توجه

 دستمزد با اشتغال"ایجاد  روي بر اعتبارات خرد دادند که نشان

 و دسـتمزد  بـدون " ایجاد اشـتغال  بر و است تأثیر بی "حقوق و

  .)22: 1390فعالیت و خارقانی، (دارد  اندکی بسیار تأثیر "حقوق

 بـر  بـانکی  تسـهیالت  به بررسـی تـأثیر  و همکاران  طیبی

ـ  اقتصادي يها زایی بخش اشتغال  نـد و بیـان کرد  هایران پرداخت

ي ها فرصت تنها نه کشاورزي بخش به بانکی تسهیالت عرضه

 است شده منجر شغل تخریب به بلکه است، نکرده ایجاد شغلی

 بخـش  بـه  تسـهیالت  ارائـه  در دلیـل نوسـان   به تواند می که

 حال با این .باشد کشور اقتصادي شرایط به توجه با کشاورزي

 را بیشتري تأثیر کشاورزي بخش در کشور بانکی نظام عملکرد

: 1389و همکـاران،  طیبی (است  داشته صنعت به بخش نسبت

33-1(.  

خسروي با بررسی رابطه توزیع اعتبارات بانکی با متغیرهاي 

عمده اقتصادي و اجتماعی بخش کشاورزي و پی بردن به تأثیر 

مثبت تسهیالت بر تولید، پیشنهاداتی در مـورد افـزایش سـطح    

اهی و مهارت کشـاورزان، افـزایش سـهم تسـهیالت بخـش      آگ

البته توام با تعدیل و تجدیدنظر در نـرخ سـود ایـن    کشاورزي و 

  ). 155-163: 1389خسروي، (تسهیالت ارائه کرد 

بررسـی و تحلیـل    هدر پژوهشی دیگر لزگی و همکارانش، ب

 بر قزوین بانکی استان شبکه اعطایی تسهیالت اثربخشی میزان

لزگـی و همکـاران،   (اقتصادي، پرداختند  عمده هاي بخش رشد

1388 :92-73 .(  

 بـر  دولتـی  بودجـه  و بـانکی  اعتبـارات  اثر قربانی با برآورد
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ثیر أتـ کشاورزي، به این نتیجه دست یافـت کـه    بخش تولیدات

 بخش تولیدات میزان اشتغال، بر بانکی و تسهیالت میان رابطه

   .)130-145: 1386قربانی، (باشد  می مثبت کشاورزي

 و زایـی  اشـتغال  بر گذاري سرمایه باللی و خلیلیان نیز تأثیر

ایران را مـورد مطالعـه    کشاورزي بخش در کار نیروي تقاضاي

 بخش کشـاورزي  در گذاري سرمایه قرار داده و بیان کردند که

 دیگـر  عبارت به .دارد بخش این در اشتغال مستقیمی با رابطه

یافته  چنان شکل مطالعه مورد دوره کشاورزي در بخش ساختار

 افزایش باعث و بوده کار نیروي مکمل آن در گذاري سرمایه که

بـع آن افـزایش اشـتغال شـده اسـت      تبه  و کار نیروي تقاضاي

  ). 117-136: 1382باللی و خلیلیان، (

 سـوي  از اعطـایی  تسـهیالت  تـأثیر  احمـدزاده  و لطفـی 

 بخش افزوده ارزش بخش کشاورزي بر به تخصصی يها بانک

 الـب ق آنها تحقیق را در. اند کشاورزي را مورد بررسی قرار داده

 گیري بهره با OLSروش  از استفاده با منظوره چند خطی مدل

 يهـا  و اعالم کردنـد حمایـت   انجام داده Eviews افزار نرم از

 بخش این افزوده ارزش افزایش باعث کشاورزي بخش از مالی

  ).1-15: 1382، احمدزاده و لطفی( شود می

ــوان    ــا عن ــیري ب ــق آقانص ــد   «در تحقی ــر رون ــروري ب م

گـذاري در بخـش کشـاورزي در چهـار برنامـه توسـعه        سرمایه

تالش شده است تا به بررسی رونـد تشـکیل سـرمایه و    » کشور

هـاي توسـعه پرداختـه     تأمین مالی بخش کشاورزي طی برنامـه 

ــده  در ایــن راســتا از داده. شــود هــاي اعتبــارات عمرانــی و مان

عطایی نظام بانکی بـه بخـش کشـاورزي در طـول     تسهیالت ا

نتایج حـاکی از آن اسـت   . چهار برنامه توسعه استفاده شده است

هـاي اخیـر تزریـق منـابع مـالی بـه بخـش         که گر چه در سال

کشاورزي بسیاري از نیازهاي مالی بخش را مرتفع کـرده اسـت   

هاي مـورد نیـاز بخـش و     اما به تدریج با تأمین مالی زیر ساخت

اشت سـرمایه و نیـز عـدم تغییـر قابـل توجـه در مـدیریت و        انب

اي  فناوري بخش، نرخ بازدهی سرمایه با کاهش قابل مالحظـه 

  ).61-78: 1391آقانصیري، (مواجه گردیده است 

در کشور نیجریه انجـام شـد    2004در تحقیقی که در سال 

هاي کشاورزي، بـه عنـوان    هاي محلی در پروژه مشارکت دولت

نتایج تجزیـه  . توسعه روستایی بررسی شده است یک استراتژي

گـذاري در بخــش   دهنــد کـه ســرمایه  هـا نشــان مـی   و تحلیـل 

کشاورزي استعداد باالیی براي بهبـود درآمـد روسـتاییان و نیـز     

درصـد و   7/52نـرخ بازگشـت سـرمایه    . هاي محلـی دارد  دولت

البته اگر تخصیص اعتبارات بهبود . باالتر از نرخ بهره رایج است

هـاي   رفت کـه عملکـرد بهتـري از پـروژه     ی یافت، انتظار میم

  ).85-90: 2004آیانوال، (کشاورزي حاصل شود 

گذاري  بابا و همکارانش تحقیقی در هند درباره تأثیر سرمایه

این تحقیق کـه از  . دولتی بر رشد و توسعه روستایی انجام دادند

د هاي تجربی استفاده کرده است نشـان داد کـه نـرخ رشـ     داده

هاي مورد بررسـی کـاهش    گذاري عمومی در طول سال سرمایه

هاي خرد اسـت   یافته است و بیشترین کاهش مربوط به آبیاري

  ).135-158: 2010بابا و همکاران،(

درباره انواع  هچیتوروتحقیقی توسط اوگوو و  2012در سال 

هاي توسعه روستایی در بخش کشاورزي در یک دوره  استراتژي

هـا را بـر    این تحقیق، تأثیر ایـن اسـتراتژي  . سی ساله انجام شد

امنیت غذایی، تأمین مواد خام براي صنایع، تأمین بازار، اشتغال، 

گذاري در کشاورزي را مورد مطالعه  انداز براي سرمایه بهبود پس

  ).51-59: 2012، هچیتورو اوگوو و ( قرار داده است

هـا   تحقیق دیگري در کشور فیلیپین درباره تأثیر زیرساخت

نتیجـه حاصـل حـاکی از    . وري کشاورزي صورت گرفت بر بهره

هـاي   دولتـی بـه زیرسـاخت    این است که پرداخـت تسـهیالت  

روستایی به عنـوان یـک سیاسـت خـاص بخـش کشـاورزي و       

چ جـایگزینی قابـل مقایسـه و    ها با هی اجراي مؤثر این سیاست

  ).11: 2012النتو، (معاوضه نیست 

در تحقیقی که توسط دانشگاه باپتیست هونگ کونگ انجام 

تـا   1995هـاي   هاي ملی و اسـتانی سـال   شد با استفاده از داده

ــأثیر هزینــه  2011 ــت ت ــتایی بــر     ، اهمی ــاي دولتــی روس ه

نتـایج  . گذاري در منـاطق روسـتایی چـین بررسـی شـد      سرمایه

هاي منـاطق روسـتایی    دهد که نه تنها ویژگی تحقیق نشان می

گذاري  گذارد، بلکه سرمایه خود بر رفتار مولد روستاییان تأثیر می

هایی چـون حمـل و نقـل، مخـابرات،      دولتی در روستا در زمینه

یـون،  (اي دارد  هاي انرژي و مهندسی آب تأثیر ویـژه  زیرساخت

2013 :3.(  

  

 هاي تحقیق مبانی نظري و فرضیه -3

 مهمتـرین  و ترین اساسی از یکی اعتبارات کشاورزي بخش در

 از بسیاري. است کشاورزي تولیدات جهت نیاز مورد يها نهاده

 حـال  در کشـورهاي  در کشاورزي پایین وري بهره اقتصاددانان

 کافی اعتبارات وجود عدم و تکنولوژي پایین سطح به را توسعه

). 539: 2006همکاران،  و لئونارد(اند  داده نسبت کشورها این در

 مدرنیزه در کلیدي عامل یک اعتبارات که این است بر کلی باور

را  محلـی  يهـا  محدودیت تنها نه که باشد می کشاورزي کردن

 پـذیرش  بـراي  هـایی  انگیـزه  توانـد  مـی  بلکه سازد می برطرف

موجـب   اعتبـارات  اعطـاي . آورد وجـود  بـه  جدیـد  تکنولـوژي 
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 و مصـرف  طریـق  از تولید عوامل از مؤثرتر هرچه برداري بهره

 کـه  بـدان معناسـت   امر این و شود می جدید يها نهاده کاربرد

دهـد   می افزایش مراتب به را موجود يها نهاده وري بهره میزان

 بـر  زیـادي  تأکیـد  بنـابراین  ).1: 1390مرزبـانی و همکـاران،   (

 و تغییر منظور به ها هاي حمایتی دولت گذاري و سیاست سرمایه

 و زودبازده بهره کم يها وام اعطاي .دارد وجود کشاورزي تحول

 سـال  چنـد  در که است بوده حمایتی يها سیاست این از یکی

  . گرفته است توجه قرار مورد شدت به ایران در اخیر

در  ها درباره ضرورت دخالت دولت تاکنون توجیهات فراوانی

از آنها اشـاره   بخش کشاورزي ارائه شده که در اینجا به تعدادي

  .شود می

بسیاري با این توضیح که محصوالت تولیـد  : توجیه سنتی) الف

را ضـروري   بخش بخش اساسی هستند، حمایت از این شده در

 به عبارت دیگر با توجه به اینکه بسیاري از محصوالت ؛دانند می

بوده و در تأمین غذاي آنان و نهایتاً کشاورزي قوت اصلی مردم 

جامعـه نقـش اصـلی دارد، لـذا حمایـت از آن       امنیت غذایی در

  .اجتناب ناپذیر و ضروري است

قادر  بخش کشاورزي ماهیتاً: ثباتی بخش توجیه براساس بی) ب

 عرضـه محصـوالت تولیـدي خـود را بـر حسـب       نیست مقدار

ی است که این امـر  نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیه

لذا دولت بـراي ایجـاد   . بخش گردد ثباتی در بی تواند موجب می

مداخلـه در بـازار ایـن     بـه  بخـش کشـاورزي، نـاگزیر    ثبات در

  .محصوالت است

بسـیاري از  : سـاختاري  اسـاس مزیـت نسـبی و    توجیـه بـر   )پ

دارند کـه انتقـال از یـک اقتصـاد      اقتصاددانان کشاورزي اعتقاد

بـر صـنعت    کشاورزي به یـک اقتصـاد مبتنـی   مبتنی بر روابط 

کـه   چـرا  ،گرایـی اسـت   حمایت هاي مستلزم استفاده از سیاست

افـزایش   تغییر تکنولوژي و گسترش سرمایه همزمان منجر بـه 

آنجـا کـه    از .شـود  مـی ها و درآمد افراد  کارایی اقتصادي بخش

نسـبی از بخـش کشـاورزي     صنعت بـه طـور   بخش کارایی در

افزایش درآمد سـبب   اساس قانون رابرت انگل بیشتر است و بر

بنابراین  گردد سهم کمتري از درآمد صرف مواد غذایی شود، می

توان گفت رابطه مبادله به زیان بخش کشاورزي تغییر کرده  می

این بخش در تولید ناخالص ملی و مزیت نسبی کـاهش   و سهم

ن کننـدگا  شـرایطی الزم اسـت از تولیـد    چنین طبعاً در. یابد می

د حمایـت شـو   مقابل کاهش درآمـد  داخلی بخش کشاورزي در

  .)127-162: 1383 تبار، و کریمی پرویزیان(

براي درك چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهاي حمـایتی  

دولـت بـراي دخالـت در ایـن      راهبردهاي ،در بخش کشاورزي

تثبیت عرضه : ها عبارتند از راهبرد این. شودشناسایی باید بخش 

تثبیت تقاضاي محصـوالت تولیـدي   ، تولیدي بخش محصوالت

تثبیـت درآمـد   ، تثبیت قیمت محصوالت تولیدي بخـش ، بخش

تشــویق ، تشــویق تولیــد، تنظــیم بــازار، تولیدکننــدگان بخــش

تشویق یا محدود نمودن اسـتفاده از   د،محدودیت تولی، صادرات

تشـویق فراینـد   ، گـذاري  تشویق سـرمایه ، هاي بخصوص نهاده

 .توسعه پایدار، ساختاريتعدیل 

بخش  دولت براي دخالت در شود میکه مالحظه  طور همان

راهبردهاي متفاوت و حتی گاه متناقضـی را   تواند کشاورزي می

چنین شـرایطی   است در طبیعی. به صورت همزمان دنبال نماید

اي  مجموعه گذار به جاي استفاده از یک ابزار حمایتی از سیاست

. سبد حمایتی استفاده خواهـد نمـود  یک قالب از این ابزارها در 

 یی کـه تمـامی کشـورها   از چنین سبدهایی امـروزه در  استفاده

آورند،  به عمل میرا  بخش کشاورزي بیشترین حمایت ممکن از

  ). 153-176: 1384ثاقب، ( کامالً متداول است

هـاي بیشـتر اشـتغال در     و ایجاد ظرفیت توسعه توان تولید

؛ دو مورد از اهداف مهم کارگروه توسعه بخـش  بخش کشاورزي

هاي اول و دوم در ارتباط با این  کشاورزي بوده است، لذا فرضیه

سرانه مصرف مـواد غـذایی مخصوصـا    . شود می مطرحموضوع 

مواد پروتئینی و محصوالت دامی؛ از جمله پارامترهـاي مهمـی   

اطالع از وضعیت آن همیشه مورد توجـه متخصصـین   که است 

وده است، لذا بررسی این پارامتر در فرضیه سـوم گنجانـده   امر ب

؛ )فرضـیه چهـارم تـا ششـم    ( در سه فرضیه آخر نیز. شده است

هاي مطرح آن نظیـر میـزان در    امنیت غذایی بر اساس شاخص

دسترس و موجود بودن غذا، کافی بـودن مـواد غـذایی از نظـر     

ورد تنوع و کیفیت، ثبات و پایداري در عرضه غذا تفکیـک و مـ  

ایـن تحقیـق داراي شـش     ،بنـابراین . بررسی قرار گرفته اسـت 

  :باشد میفرضیه اصلی به شرح زیر 

اعطاي تسهیالت توسعه کشاورزي به زیـربخش   :فرضیه اول

ــأثیر معنــی  ــر توســعه  دام و طیــور و شــیالت اســتان، ت داري ب

  . محصوالت این بخش داشته است

زیربخش اعطاي تسهیالت توسعه کشاورزي به  :فرضیه دوم

داري در اشـتغال ایـن    دام و طیور و شیالت استان، تأثیر معنـی 

  . بخش داشته است

ارگروه توسـعه بخـش   کـ پرداخـت تسـهیالت    :فرضیه سوم

داري بر سـرانه و الگـوي مصـرف تولیـدات      کشاورزي اثر معنی

  . دامی داشته است

ارگروه توسـعه بخـش   کـ پرداخت تسـهیالت   :فرضیه چهارم
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کشـاورزي بـر دسترسـی و موجـود بـودن مـواد غـذایی، تـأثیر         

  . داري داشته است معنی

ارگروه بخـش کشـاورزي   کپرداخت تسهیالت  :فرضیه پنجم

بر میزان کافی بودن مواد غذایی از نظر تنـوع و کیفیـت، تـأثیر    

  . داري داشته است معنی

ارگروه توسـعه بخـش   کـ پرداخت تسـهیالت   :فرضیه ششم

اري و تـداوم در عرضـه مـواد غـذایی، تـأثیر      کشاورزي بر پایـد 

  . داري داشته است معنی

  

  ها مواد و روش -4

. شـود  این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردي محسوب می

که در پایان پژوهش راهکارهایی در راستاي  شود میزیرا تالش 

دست آمده براي جامعـه آمـاري    موضوع مورد بررسی و نتایج به

از سوي دیگر با توجه به این مطلب که . مورد بررسی ارائه گردد

ی تـأثیر تسـهیالت پرداختـی کـارگروه     بررسدر این پژوهش به 

 هاي دام، طیور و شیالت استان توسعه بخش کشاورزي بر طرح

تـوان در دسـته    پرداخته خواهد شد این پژوهش را مـی  مرکزي

  . هاي علّی قرار داد تحقیق

براي فرضـیات اول تـا    :ها دادههاي گردآوري  روش )الف

هاي مربوط بـه   داده. هاي تجربی استفاده شده است سوم از داده

سوابق گذشته، مطالعه اسناد و مدارك بـر اسـاس عملکردهـاي    

در نهایت براي بررسـی  . آوري شد ر جمعگذشته براي این منظو

از روش میـدانی اسـتفاده شـده    فرضیات چهارم، پنجم و ششم 

  . است

در این پژوهش براي گردآوري  :ها ابزار گردآوري داده )ب

هـا را   آوري داده محقق در دو مرحله کار جمعهاي مورد نیاز  داده

 هـاي اول تـا سـوم    بررسی فرضـیه  يدر راستا. انجام داده است

ی تــأثیر تســهیالت پرداختــی کــارگروه توســعه بخــش  بررســ(

) هاي دام، طیـور و شـیالت اسـتان مرکـزي     کشاورزي بر طرح

هاي مورد نیاز تحقیـق، بـا اسـتفاده از اطالعـات      گردآوري داده

موجود سازمان جهاد کشاورزي استان مرکـزي، معاونـت بهبـود    

هـاي تخصصـی دام، طیـور و     تولیدات دامی سـازمان، مـدیریت  

هاي آماري سازمان و بانک کشـاورزي صـورت    شیالت، سالنامه

هاي کارشناسـان جهـاد    در این زمینه از راهنمایی. پذیرفته است

هـاي   داده(کشاورزي استان مرکزي نیز بهره گرفته شده اسـت  

هـاي چهـارم،    در مرحله دوم به منظور آزمـون فرضـیه  ). تجربی

 نامـه  پرسـش . استفاده شـده اسـت   نامه پرسش ازپنجم و ششم 

طراحی شده از دو بخش سؤاالت توصیفی و سـؤاالت پـژوهش   

هاي  تشکیل شده که در بخش توصیفی سؤاالتی در مورد مولفه

 در بخش پژوهشـی و  )جنسیت، سن، تحصیالت و میزان درآمد(

براي موجـود بـودن    6الی  1مطرح شده که سؤاالت سؤال  16

لحاظ کیفیـت و   براي کافی بودن غذا از 12الی  7غذا، سؤاالت 

براي پایداري و ثبات در عرضه غـذا   16الی  13تنوع و سؤاالت 

ها نیز بـر اسـاس طیـف پـنج گزینـه اي       پاسخ. طرح شده است

 -نظـري نـدارم   -مـوافقم  -لیکرت؛ به صـورت کـامالً مـوافقم   

مخالفم و کامالً مخالفم آورده شده که به هر گزینه به ترتیب از 

  . گیرد تعلق می 1تا  5نمره 

 نامه پرسشمورد استفاده در این پروژه بر اساس  نامه پرسش

مقیـاس  ( HFIAS. طراحـی شـده اسـت    1HFIASاستاندارد 

اي از  مجموعـه  )گیـري دسترسـی نـاامنی غـذایی خـانوار      اندازه

ها با کلمات مناسب براي تمـام جهـان جهـت سـنجش      پرسش

گیري  به این ترتیب، مقیاس اندازه .باشد امنیت غذایی خانوار می

ها مبتنی بر آن  نامه پرسشاین در ر دسترسی ناامنی غذایی خانوا

بینـی را   هاي قابـل پـیش   است که تجربه ناامنی غذایی واکنش

گیـري   توان آنهـا را انـدازه   آورد که می درون خانوار به وجود می

 . کرد

سـؤاالتی  در این روش به طور مستقیم از پاسـخ دهنـدگان   

 سی به غذا از نظـر اسـتطاعت مـالی،   دستر در مورد نظیر نگرانی

دریافت غـذاي ناکـافی از نظـر     و همچنین ذخایر غذایی خانوار

و با استفاده از اطالعات به دست آمـده از   کیفی و کمی پرسیده

و تفسیر آنها، ناامنی و یـا امنیـت غـذایی در جامعـه      نامه پرسش

 .گردد مورد نظر، تعیین می

در این تحقیـق بـه منظـور بررسـی      :نامه پرسش روایی )ج

از روش منطقی و از شاخه محتوایی اسـتفاده   نامه پرسشروایی 

در ایـن حالـت کمیـت و کیفیـت سـؤاالت از نظـر       . شده اسـت 

به منظور بررسی روایی ابتدا  .گیرد خبرگان مورد بررسی قرار می

 راهنما اساتیداولیه تحقیق طراحی گردید و به رویت  نامه پرسش

در  نامـه  پرسـش رسید، پس از انجام اقدامات اصـالحی   و مشاور

عدد در بین جامعه آماري تحقیق توزیـع   30مرحله بعد به تعداد 

شد و نظرات پاسخ دهندگان درمورد سؤاالت طراحی شده اخـذ  

نهایی به منظور توزیع در مقیـاس   نامه پرسشدر نهایت  .گردید

  . تر طراحی شده است وسیع

 نامه پرسشدر این تحقیق در بخش تأیید : نامه پرسشپایایی  )د

از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است، فرمول معیار آلفا بـه  

  :صورت زیر است

                                                   
1. Household Food Insecurity Access Scale 
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)1(  

 
s2ام و  iواریانس سـؤال   si2که در آن 

sum    واریـانس مجمـوع

در ایـن  . اسـت  نامـه  پرسـش تعـداد سـؤاالت    kسؤاالت است، 

گیري پایایی در مراحل اولیـه   تحقیق به منظور سنجش و اندازه

اقـدام   نامـه  پرسـش  30آوري اطالعات از  تحقیق نسبت به جمع

استفاده شد  SPSSافزار  سپس براي تعیین اعتبار از نرمگردید، 

 1 در جدول شماره و مقدار ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده

  .مشخص شده است

 آلفا کرونباخ ضرایب .1جدول 

  آلفاي کرونباخ شماره سؤاالت  ها شاخص

 899/0 6الی  1سؤاالت  دسترسی به غذا

 کافی بودن غذا
الی  7سؤاالت 

12 
835/0 

 پایداري و ثبات در عرضه غذا
الی  13سؤاالت 

16 
801/0 

  838/0  نامه پرسشکل سؤاالت 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

باشد پایایی مـورد   می 7/0بیشتر از  ضریب آلفا با توجه به اینکه

  .است تأیید

جامعه آمـاري ایـن تحقیـق بـراي بررسـی       :جامعه آماري )ه

فرضــیات اول تــا ســوم، اطالعــات موجــود در ســازمان جهــاد  

باشـد،   کشاورزي، سرپرستی و شعب بانک کشاورزي استان مـی 

هاي چهارم تـا ششـم جامعـه     به عالوه به منظور آزمون فرضیه

طیف دریافت کننـدگان یـا متقاضـیان تسـهیالت      آماري شامل

هاي اسـتان مرکـزي    توسعه بخش کشاورزي در کلیه شهرستان

  .گردد بوده و در واقع یک جامعه آماري نامحدود، تلقی می

به منظور تعیین حجم : گیري تعیین حجم نمونه و روش نمونه )و

از فرمـول کـوکران   نمونه براي بررسی فرضیات چهارم و پنجم 

  :اده شده استاستف

)2(  

N	 = 	
z�	 α 2� × δ�	

ε�
 

N= حجم نمونه آماري  

Z =  مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر بـراي

 .باشد می 96/1که برابر % 95فاصله اطمینان 

σ  =در نظر گرفته شده است) 5/0(معیار که برابر با  انحراف.  

ε  = باشد می )05/0(که برابر شده  دقت در نظر گرفتهمقدار.  

 384برابر بـا   2رابطه شماره وسیله  هدست آمده ب نمونه آماري به

روش بـا اسـتفاده از    نامـه  پرسـش که پس از توزیع باشد  نفر می

کامل شده  نامه پرسش 391در دسترس، نهایتاً تعداد گیري  نمونه

  . است

در ایـن پـژوهش بـه منظـور     : هـا  روش تجزیه و تحلیل داده )ز

اول تا سوم از روش همبستگی و رگرسـیون   هاي بررسی فرضیه

هاي چهـارم تـا    خطی؛ و در مرحله دوم به منظور آزمون فرضیه

اسـتفاده شـده    )آزمون میانگین یـک جامعـه  ( tششم از آزمون 

  . است

  

  ها یافته -5

از آزمـون  هـا   ابتدا به منظور بررسـی نرمـال بـودن توزیـع داده    

در این آزمون هرگاه  .اسمیرنوف استفاده شده است -کلموگروف

% 95باشد فـرض صـفر در سـطح    % 5سطح معناداري کمتر از 

  .شود میاطمینان رد 

نرمال بودن (اسمیرنوف -آزمون کولموگروف .2 جدول

 )متغیر وابسته

 اشتغال 
سرانه 

 مصرف
 تولیدات

  18  12  30 تعداد

  75063/1  6675/24 9/25  میانگین

  921993/2  52465/32  297061/5  انحراف معیار

قدرمطلق بیشترین 

  انحراف معیار
312/0 327/0 286/0  

بیشترین انحراف 

  مثبت
300/0 327/0 286/0 

بیشترین انحراف 

  منفی
312/0- 232/0- 275/0- 

 -کولموگروف

  اسمیرنوف
511/1 132/1 212/1 

 106/0 154/0 056/0 داري سطح معنی

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

از آنجـایی کـه    2شـماره  جـدول   شده دربر اساس مقادیر ارائه 

هـاي اشـتغال، سـرانه مصـرف و     مقادیر سطح معنـاداري متغیر 

است بنابراین فـرض صـفر یعنـی نرمـال      %5از  بیشتر تولیدات

توانیم با توجه  بنابراین می. شود می تأیید هاي وابستهبودن متغیر

ها، در ادامه براي بررسی رابطه بـین متغیـر    به نرمال بودن داده

ثابت با سایر متغیرهاي وابسته، از ضریب همبسـتگی پیرسـون   

  .استفاده کنیم




















2
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  آزمون فرضیه اول -5-1

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه ياعطا" و  وری

بخش  نیداري بر توسعه محصوالت ا استان، تأثیر معنی التیش

  ."داشته است

 ياعطا ضریب همبستگی بین دو متغیر. 3جدول 

و  وریدام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه

 بخش نیتوسعه محصوالت ا و استان التیش

 تسهیالت 

 تولیدات

 718/0 پیرسون ضریب همبستگی

 001/0 سطح معناداري

 18 ها تعداد داده

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

داري و  به ترتیب ضریب همبستگی، سطح معنی 3جدول شماره 

نماید که طبق آن، ضـریب همبسـتگی    میها را ارائه  تعداد داده

ـ بـه ز  يتوسعه کشـاورز  التیتسه ياعطاپیرسون بین   ربخشی

ـ توسـعه محصـوالت ا   و استان التیو ش وریدام و ط بخـش   نی

رابطـه بـین دو    05/0در سطح خطاي که . است 718/0برابر با 

افـزار   هـاي نـرم   با توجـه بـه خروجـی   و دهد،  متغیر را نشان می

SPSS ،)التیتسـه  ياعطا سطح معناداريآنجا که از ) جداول 

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز  و اسـتان  التیو شـ  وری

است، رابطه بین  05/0بخش کوچکتر از  نیتوسعه محصوالت ا

  . شود می تأییدبخش  نیتوسعه محصوالت او این متغیر 

 يمقـدار ضـریب همبسـتگی بـین اعطـا      4جدول شـماره  

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه  التیو شـ  وری

دهد، که ایـن   بخش را نشان می نیتوسعه محصوالت ا و استان

. اسـت  516/0میزان ضریب تعیین . باشد می 718/0 میزان برابر

درصـد   52 که این عدد حاکی از این مطلب اسـت کـه حـدوداً   

 تغییرات متغیر توسعه محصوالت توسط متغیر مسـتقل پوشـش  

همبستگی پیرسـون بـین دو متغیـر     .شود میتبیین  وشده داده 

شـدت   05/0است ایـن عـدد در سـطح خطـاي      718/0برابر با 

  .دهد رابطه بین دو متغیر را نشان می

  

ضریب تعیین بین دو متغیـر   ضریب همبستگی،. 4 جدول

ـ بـه ز  يتوسعه کشاورز التیتسه ياعطا دام و  ربخشی

 بخش نیتوسعه محصوالت ا و استان التیو ش وریط

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطاي معیار 

 تخمین

1 718/0 516/0 486/0 11345/2095  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

نشـان دهنـده تحلیـل واریـانس بـین متغیــر       5جـدول شـماره   

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه  التیو شـ  وری

بـه عنـوان    توسعه محصـوالت و استان، به عنوان متغیر مستقل 

داري کلی مـدل   باشد، طبق این خروجی، معنی متغیر وابسته می

هـاي   طریـق فرضـیه   و از ANOVAرگرسیون توسط جـدول  

  .شود میآماري آزمون 

کمتـر از پـنج درصـد     سـطح معنـاداري  با توجه بـه اینکـه   

. گـردد  باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید می می

نحـوه داوري  . ن این رابطه می رویـم با این حال دنبال پیدا کرد

در ناحیه رد قرار گیرد فرض  tبه این صورت است که اگر مقدار 

بـراي   tسـطح معنـاداري    در مدل اول مقادیر .شود میصفر رد 

ـ بـه ز  يتوسـعه کشـاورز   التیتسه ياعطا متغیر دام و  ربخشی

% 5کـوچکتر از  استان، بـر توسـعه محصـوالت     التیو ش وریط

بنــابراین آزمـون تســاوي ضــریب   (sig < 0.05)باشــد  مـی 

 ایـن مسـئله   که ،شود میرد رگرسیون و مقدار ثابت، برابر صفر 

بـه   يتوسعه کشـاورز  التیتسه يمتغیر اعطااثر دهد  نشان می

اسـتان، بـر توسـعه محصـوالت      التیو ش وریدام و ط ربخشیز

 :باشد می و مدل رگرسیون خطی به شرح زیراست  معنادار

y = 442/048 + /0 026X1 

  

 )ANOVA(تحلیل واریانس رگرسیون  .5جدول 

 درجه آزادي مجموع مربعات  مدل
میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

 داري سطح معنی

(sig)  

1 

  001/0  076/17  4917/7  1  4917/7 رگرسیون

  16  0237/7 مجموع مربعات خطا
4389500/

388  
  

     17  451/18 کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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استان  التیو ش وریدام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه يضرایب معادله رگرسیون بین متغیر اعطا .6جدول 

 بخش نیتوسعه محصوالت او 

  مدل
 ضرایب استانداد شده ضرایب استاندارد نشده

t آماره 
 داري سطح معنی

(sig) B خطاي استاندارد Beta 

β462/0 753/0  680/586  048/442 مبدأ عرض از 

X1 001/0  131/4 618/0 006/0 026/0 التیتسه ياعطا 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

   آزمون فرضیه دوم -5-2

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه ياعطا" و  وری

 ."داري بر اشتغال داشته است استان، تأثیر معنی التیش

داري و تعـداد   ضریب همبستگی و سطح معنـی  .7جدول 

 يتوسعه کشـاورز  التیتسه ياعطا ها بین دو متغیر داده

توســعه  و اســتان التیو شــ وریــدام و ط ربخشیــبـه ز 

 بخش نیمحصوالت ا

 تسهیالت 

 اشتغال

 904/0 پیرسون ضریب همبستگی

 000/0 سطح معناداري

 30 ها تعداد داده

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

داري و  به ترتیب ضریب همبستگی، سطح معنی 7جدول شماره 

نماید که طبق آن، ضـریب همبسـتگی    ها را ارائه می تعداد داده

ـ بـه ز  يتوسعه کشـاورز  التیتسه ياعطاپیرسون بین   ربخشی

کـه   اسـت  904/0برابر با اشتغال  و استان التیو ش وریدام و ط

با و دهد،  رابطه بین دو متغیر را نشان می 05/0در سطح خطاي 

از آنجـا کـه   ) جـداول (، SPSSافـزار   هاي نرم توجه به خروجی

بـه   يتوسـعه کشـاورز   التیتسـه  ياعطـا  سطح معناداري اثـر 

ـ دام و ط ربخشیز اشـتغال کـوچکتر از    و اسـتان  التیو شـ  وری

  .شود می تأییدخش اشتغال بو است، رابطه بین این متغیر  05/0

ضریب تعیین بین دو متغیـر   ضریب همبستگی، .8جدول 

ـ بـه ز  يتوسعه کشاورز التیتسه ياعطا دام و  ربخشی

 اشتغال و استان التیو ش وریط

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطاي معیار 

 تخمین

1 904/0 817/0  810/0 06409/23  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 التیتسـه  يمقدار ضریب همبستگی بین اعطا 8جدول شماره 

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز  و اسـتان  التیو شـ  وری

. باشـد  مـی  0/ 904 دهد، که این میزان برابر اشتغال را نشان می

که این عـدد حـاکی از ایـن    . است 817/0میزان ضریب تعیین 

ل توسـط  درصد تغییرات متغیر اشـتغا  82 مطلب است که حدوداً

همبسـتگی  . شـود  مـی تبیـین   و داده شده متغیر مستقل پوشش

این عـدد در سـطح    .است 904/0پیرسون بین دو متغیر برابر با 

  . دهد شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می 05/0خطاي 

  )ANOVA(تحلیل واریانس رگرسیون . 9 جدول

  مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 داري معنی

(sig)  

1 

  000/0 966/124 042/66476  1  042/66476 رگرسیون

مجموع 

مربعات 

 خطا

658/14894 28  952/531   

     29 700/81370 کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

نشـان دهنـده تحلیـل واریـانس بـین متغیــر       9جـدول شـماره   

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه  التیو شـ  وری

به عنوان متغیر وابسـته   اشتغالو استان، به عنوان متغیر مستقل 

داري کلـی مـدل رگرسـیون     طبق این خروجی، معنـی  .باشد می

هاي آماري آزمون  طریق فرضیه و از ANOVAتوسط جدول 

  .شود می

باشـد،   کمتر از پنج درصد مـی  سطح معناداريبا توجه به اینکه 

بـا ایـن   . گـردد  مـی  ییدتأفرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر 

  :رویم حال دنبال پیدا کردن این رابطه می

نحوه داوري به این صورت اسـت کـه اگـر     10جدول شماره در 

در مـدل   .شـود  میدر ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد  tمقدار 

 التیتسـه  ياعطـا  متغیر اثر براي tسطح معناداري  اول مقادیر

اسـتان، بـر    التیو ش وریدام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز

بنابراین آزمون . (sig < 0.05)باشد  می% 5کوچکتر از اشتغال 

 ،شـود  مـی رد تساوي ضریب رگرسیون و مقدار ثابت، برابر صفر 

توسـعه   التیتسه يمتغیر اعطااثر  دهد نشان می این مسئله که
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اشـتغال  استان، بـر   التیو ش وریدام و ط ربخشیبه ز يکشاورز

  :باشد می رگرسیون خطی به شرح زیر و مدلاست  معنادار

y = −0/081 + /0 001X1 

 يضرایب معادله رگرسیون بین متغیـر اعطـا   .10جدول 

ـ به ز يتوسعه کشاورز التیتسه ـ دام و ط ربخشی و  وری

  اشتغال و استان التیش

  مدل

ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب 

استاندار

 د شده
t آماره 

سطح 

دار معنی

 ي

(sig) B 

خطاي 

استاندار

 د

Beta 

β�
 عرض از

 مبدأ

081/0

-  
810/4  017/0-  987/0 

X

1 

 ياعطا

الیتسه

 ت

001/0 000/0 904/0 179/11 000/0 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  سومآزمون فرضیه  -5-3

ـ دام و ط ربخشیبه ز يتوسعه کشاورز التیتسه ياعطا" و  وری

مصرف داشته  يداري بر سرانه و الگو استان، تأثیر معنی التیش

  ."است

داري و تعـداد   ضریب همبستگی و سطح معنی .11جدول 

 يتوسعه کشـاورز  التیتسه ياعطا ها بین دو متغیر داده

 سرانه مصرف و استان التیو ش وریدام و ط ربخشیبه ز

 تسهیالت 

 سرانه مصرف

  064/0 پیرسون ضریب همبستگی

 844/0 سطح معناداري

  12 ها تعداد داده

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

داري  به ترتیب ضریب همبستگی، سطح معنی 11جدول شماره 

نماید که طبق آن، ضریب همبسـتگی   ها را ارائه می و تعداد داده

ـ بـه ز  يتوسعه کشـاورز  التیتسه ياعطاپیرسون بین   ربخشی

 064/0برابـر بـا    سـرانه مصـرف   و استان التیو ش وریدام و ط

رابطه بـین دو متغیـر را نشـان     05/0در سطح خطاي که است 

از ) جداول(، SPSSافزار  هاي نرم با توجه به خروجیو دهد،  مین

 يتوسعه کشـاورز  التیتسه ياعطااثر  سطح معناداريآنجا که 

 مصـرف  سـرانه اسـتان، بـر    التیو شـ  وریدام و ط ربخشیبه ز

سرانه مصرف تأیید و است، رابطه بین این متغیر  05/0از  بیشتر

لذا از آنجا که همبستگی معناداري بین متغیر پژوهش . شود مین

از آوردن سایر جداول مربوط به رگرسیون خودداري  یافت نشد،

  .شود می

هاي چهارم تـا   هاي فرضیه نرمال بودن داده جهت آزمون فرض

در  .اسمیرنوف استفاده شده اسـت  -از آزمون کلموگروف ششم،

باشد فرض صـفر  % 5اه سطح معناداري کمتر از این آزمون هرگ

   .شود میاطمینان رد % 95در سطح 

از آنجـایی   12شـماره   جدول بر اساس مقادیر ارائه شده در

هاي دسترسی بـه غـذا، کـافی    که مقادیر سطح معناداري متغیر

بنـابراین   ؛اسـت % 5از  بودن غذا و ثبات در عرضه غـذا، کمتـر  

% 95در سـطح   هاي وابستهیرفرض صفر یعنی نرمال بودن متغ

هـا   تـوانیم بگـوییم توزیـع داده    بنابراین می. شود می اطمینان رد

  . نرمال نیست

نرمال بودن (اسمیرنوف –آزمون کولموگروف . 12جدول 

 )متغیر وابسته

 
دسترسی 

 به غذا

کافی 

 بودن غذا

ثبات در 

 عرضه غذا

 391 391 391 تعداد

5021/3  میانگین  4987/2  3657/0  

79452/0  انحراف معیار  80909/0  92726/0  

قدرمطلق بیشترین 

  انحراف معیار
224/0  136/0  157/0  

120/0  بیشترین انحراف مثبت  136/0  157/0  

-224/0  بیشترین انحراف منفی  088/0-  097/0-  

429/4  اسمیرنوف-کولموگروف  698/2  3.108 

000/0 داري سطح معنی  000/0  000/0  

  تحقیقهاي  یافته: مأخذ

 tبایسـت از آزمـون    ها، می در ادامه با توجه به نرمال نبودن داده

همچنین از آنجا که اطالعات به دست آمده فقـط  . استفاده شود

باشد  می) سال بعد از اعطاي تسهیالت(براي یک برهه از زمان 

خواهیم مقایسـه میـانگین را در یـک جامعـه آمـاري       و فقط می

اسـتفاده  ) تـک نمونـه اي  (طرفـه یـک   tانجام دهیم، از آزمون 

  . کنیم می

میانگین، انحراف معیار و خطاي استاندارد میانگین را  13جدول 

بـر اسـاس    .دهـد  براي تأثیر متغیرهاي مورد مطالعه نشـان مـی  

هاي مربوط به تأثیر تسهیالت  نتایج تحقیق، میانگین نمره گویه

غـذا از  و بر متغیر کافی بـودن   50/3بر میزان دسترسی برابر با 

و نیز تأثیر تسهیالت بر ثبات و  49/2نظر تنوع و کیفیت معادل 

  .دست آمد به 36/2پایداري عرضه غذا در جامعه برابر با 
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  میانگین، انحراف معیار و خطاي استاندارد میانگین براي تأثیر متغیرهاي مورد مطالعه. 13جدول 

  خطاي استاندارد میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر

  040/0  794/0  5021/3  391  دسترسی به غذا

  040/0  809/0  4987/2  391  کافی بودن غذا

  046/0  927/0  3657/2  391  عرضه غذا پایداري و ثبات

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  نتایج آزمون آماري مربوط به فرضیه چهارم. 14جدول 

  نظر اظهار  حد باال  حد پایین  اختالف میانگین  سطح معناداري  آزاديدرجه  tآماره 

  .شود میفرضیه تأیید   581/0  423/0  502/0  000/0  390  497/12

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  نتایج آزمون آماري مربوط به فرضیه پنجم. 15جدول 

  نظر اظهار  حد باال  حد پایین  اختالف میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي t آماره

  شود میفرضیه تأیید ن  -420/0  -581/0  -501/0  000/0  390  -251/12

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  نتایج آزمون آماري مربوط به فرضیه ششم. 16جدول 

  اظهار نظر  حد باال  حد پایین  اختالف میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي tآماره 

526/13-  390  000/0  634/0-  726/0-   شود میتأیید نفرضیه   -542/0 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 چهارم فرضیه -5-4

پرداخت تسهیالت کارگروه توسعه بخش کشاورزي بر میـزان  "

  ."داري داشته است دسترسی به غذا در جامعه تأثیر معنی

بـا توجـه بـه اینکـه سـطح       14بر اساس نتایج جـدول شـماره   

دست آمد و از سویی حد باال و پایین  به 01/0معناداري کمتر از 

توان اظهار داشت که میانگین جامعه  باشند بنابراین می مثبت می

باشد و به عبارتی فرضیه چهارم مـورد   از مقدار آزمون بیشتر می

رگروه توسعه بخش کشاورزي بـر  کا بنابراین. گیرد تأیید قرار می

  .داري داشته است میزان دسترسی به غذا در جامعه تأثیر معنی

  

  فرضیه پنجم -5-5

پرداخت تسهیالت کارگروه توسعه بخش کشاورزي بـر کـافی   "

داري داشته  بودن غذا از نظر تنوع و کیفیت در جامعه تأثیر معنی

  ."است

در جامعه نشـان   tنتایج آزمون  15بر اساس نتایج جدول شماره 

معنادار است و با توجه به  01/0دهد آزمون در سطح خطاي  می

حد باال و پایین منفی، تأثیر تسهیالت کـارگروه توسـعه بخـش    

 تأییـد کشاورزي بر کـافی بـودن غـذا از نظـر تنـوع و کیفیـت       

  .شود مین

  فرضیه ششم -5-6

پرداخت تسهیالت کارگروه توسعه بخش کشاورزي بر ثبات و "

  ."داري داشته است اري عرضه غذا در جامعه تأثیر معنیپاید

جامعه نشـان   در tنتایج آزمون  16بر اساس نتایج جدول شماره 

معنادار است و با توجه به  01/0دهد آزمون در سطح خطاي  می

تـوان اینگونـه بیـان داشـت کـه       حد بـاال و پـایین منفـی، مـی    

تسهیالت کارگروه توسعه بخش کشاورزي بر ثبـات و پایـداري   

  .عرضه غذا در جامعه تأثیر معناداري نداشته است

  

  گیري بحث و نتیجه -6

در زمینه تأثیرات تسهیالت توسعه بخش  با وجود اینکه منحصراً

کشاورزي تحقیقی صـورت نگرفتـه اسـت، امـا در ایـن بخـش       

هـاي   توان نتایج حاصل از ایـن پـژوهش را بـا سـایر طـرح      می

  .کرد مقایسهتحقیقاتی مشابه 

 اعتبارات عظیمی با بررسی نقش ،در یکی از این تحقیقات

سـاله؛   30 کشاورزي در یک بازه زمـانی  بخش توسعه در بانکی

به این نتیجه دست یافـت کـه اعتبـارات بانـک کشـاورزي بـر       

اشتغال اثرات مثبت کوتاه مدت داشته است، که این موضوع بـا  

فرضیه دوم پژوهش با عنوان تاثیر تسهیالت بر ایجـاد اشـتغال   
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  ).1 :2013عظیمی، (همخوانی و تطابق دارد 

 تسـهیالت  مرزبـانی و همکـاران نیـز در تحقیقـی، نقـش     

 و کوچـک  و کارهـاي  کسب در زایی اشتغال میزان در اعطایی

بخش کشاورزي را مورد بررسی قـرار داده و مشـخص    متوسط

 شده پذیرفته هاي طرح تعداد بر پرداختی تسهیالت کردند میزان

مرزبـانی و  (انـد   داشـته  تأثیر کشاورزي بخش زایی در اشتغال در

  .)12: 1390همکاران، 

 تسـهیالت  تـأثیر  زاده احمـد  و در تحقیقی دیگـر؛ لطفـی  

 کشـاورزي بـر   بخش به تخصصی هاي بانک سوي از اعطایی

. انـد  کشـاورزي را مـورد بررسـی قـرار داده     بخش افزوده ارزش

  :اند به قرار زیر است مهمترین نتایجی که آنها بدان دست یافته

 ارزش افـزایش  باعـث  کشـاورزي  بخـش  از مالی هاي حمایت

  .شود می بخش این افزوده

 بـه  اعطایی تسهیالت پرداخت خصوص در دولت هاي سیاست

 .است داشته را مثبتی نتایج کشاورزي بخش

 بخـش  رشـد  و کشـاورزي  بخـش  بـه  اعطایی تسهیالت بین

 .دارد وجود مثبت همبستگی کشاورزي

نتایج حاصل از ایـن تحقیـق بـا     شود میکه مالحظه  طور همان

هـاي اول و دوم؛ در   نتایج تحقیق ما، خصوصاً در مـورد فرضـیه  

  ).1-15: 1382زاده،  احمد و لطفی(یک راستا قرار دارند 

همچنین در تحقیقـی کـه توسـط قربـانی بـا موضـوع اثـر        

اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بـر تولیـدات بخـش کشـاورزي     

داد براي افزایش محصـوالت بخـش   انجام شد، ایشان پیشنهاد 

از دیگـر  . کشاورزي، میزان اعتبارات در بخش آب افزایش یابـد 

 نتایج این پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که رابطه

 بخـش  تولیـدات  میـزان  اشـتغال، بـر   بانکی و تسهیالت میان

  ). 130-145: 1386قربانی، (معنی دار و مثبت است  کشاورزي

آمده در تحقیق حاضر نیز بر این نکته تأکید نتایج به دست 

دارد که رابطه میان تسهیالت بانکی با اشتغال و افـزایش تـوان   

  . تولیدات بخش معنی دار و مثبت است

 و زایـی  اشـتغال  بر گذاري سرمایه باللی و خلیلیان نیز تأثیر

ایران را مـورد مطالعـه    کشاورزي بخش در کار نیروي تقاضاي

 بخش کشـاورزي  در گذاري سرمایه بیان کردند کهقرار داده و 

 دیگـر  عبارت به .دارد این بخش در اشتغال مستقیمی با رابطه

یافته  چنان شکل مطالعه مورد دوره کشاورزي در بخش ساختار

 افزایش باعث و بوده کار نیروي مکمل آن در گذاري سرمایه که

بـع آن افـزایش اشـتغال شـده اسـت      تبه  و کار نیروي تقاضاي

  ).117-136: 1382باللی و خلیلیان، (

در خصوص متغیـر سـرانه مصـرف و امنیـت غـذایی نیـز،       

امنیـت غــذایی در  "بخشـوده و فتحـی پژوهشـی را بــا عنـوان     

راستاي ارتقاي مصرف سرانه پروتئین حیوانی در برنامه چهـارم  

ژوهش  ج آن پاند که از مهمتـرین نتـای   انجام داده "توسعه کشور

توان به این مورد اشاره کـرد   که با تحقیق ما همخوانی دارد می

که تغییر قیمت محصوالت پروتئینی و در واقع کشـش قیمتـی   

آنها، بیشترین اثـر را در میـزان مصـرف ایـن محصـوالت دارد،      

  ).31-43: 1387بخشوده و فتحی، (

در رابطه با سرانه مصرف محصوالت، نتایج ذکـر شـده تـا    

که سرانه مصـرف محصـوالت    بینی بود، چرا دي قابل پیشحدو

خصوصاً محصوالت لبنی و پروتئینی در کشور، تـا حـد زیـادي    

نرخ تـورم  نوار، قیمت محصوالت، به شرایط اقتصادي خا وابسته

ها دارد که  وضعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده و موجود در بازار

 . شده استآورده  در این خصوصدر بخش پیشنهادات مواردي 

ژوهشـی بـا    پ درمهرابی بشر آبادي و موسوي محمدي نیـز  

هاي دولت از بخش کشـاورزي بـر امنیـت     تاثیر حمایت "عنوان

ــران  ــاي شــهري ای ــذایی خانواره ــذایی  "غ ــت غ ــزان امنی ، می

خانوارهاي شهري را با استفاده از شاخص کلـی امنیـت غـذایی    

فاده از خانوار و میـزان حمایـت از بخـش کشـاورزي را بـا اسـت      

شاخص معیار کلی حمایـت و بـه تفکیـک قیمتـی و نهـاده اي      

هاي حمایتی را بـر   سپس اثر هر یک از سیاست .محاسبه کردند

کـه در   امنیت غذایی خـانوار بررسـی و بیـان داشـتند در حـالی     

مدت هر دو نوع حمایت و در بلندمدت حمایت قیمتی اثـر   کوتاه

اي در بلندمدت  ایت نهادهامنیت غذایی دارند، اما اثر حممنفی بر 

مهرابی (تواند تأثیر مثبتی بر امنیت غذایی خانوار داشته باشد  می

  ).1-16: 1389بشر آبادي و موسوي محمدي، 

این هاي چهارم تا ششم  تواند با آزمون فرضیه این نتایج می

تـا حـدودي قابـل انطبـاق باشـد، چـرا کـه در آزمـون          تحقیق

د که اثر تسهیالت بر امنیت حاضر، بیان ش هاي پژوهش فرضیه

غذایی از لحاظ موجود بودن غذا و استطاعت مالی در دسترسـی  

به غذا معنادار و بر دو شاخص دیگر یعنی کافی بـودن و تـداوم   

  .معنی بوده است در عرضه غذا، بی

اثـر   -هـاي سـوم و پـنجم    همچنین نتایج آزمـون فرضـیه  

تنـوع و   تسهیالت بر سرانه مصرف و کافی بـودن غـذا از نظـر   

نیز می تواند قابل انطباق با یکـدیگر باشـند، چـرا کـه      -کیفیت

سرانه مصرف و تنوع و کیفیت غـذاي مصـرفی داراي مـاهیتی    

شبیه به یکدیگر هستند و در بررسی هر یـک از ایـن متغیرهـا،    

  .برآورد نتایج شبیه به هم دور از انتظار نیست
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  پیشنهادات تحقیق -6-1

هـا، نکـات    توصیفی و نتایج آزمون فرضـیه هاي  با دقت در داده

هـاي دولتـی و    خـورد کـه دسـتگاه    قابل توجهی به چشـم مـی  

توانند از این نتایج به منظور بهبـود عملکـرد    ات مالی میمؤسس

برخی از نکـات بـه دسـت آمـده از     . خود در آینده استفاده کنند

  .، به شرح زیر آورده شده استتحقیق

اثـر تســهیالت اعــم از   بـا توجــه بـه آزمــون فرضــیه اول،   -1

مدت و بلندمدت، بر افزایش تولیـد محصـوالت،    تسهیالت کوتاه

، لذا زمانی که هدف اصلی افزایش تولیدات استمعنادار و مثبت 

تواند با اعطاي تسـهیالت   دامی در سطح جامعه باشد، دولت می

 .کوتاه مدت به این مهم دست یابد

تسهیالت و ایجاد دار و مثبت اعطاي  با توجه به رابطه معنی -2

تواننـد   اشتغال در بخـش کشـاورزي، دسـتگاههاي متـولی مـی     

اعتبارات خود را در زمان افزایش تقاضا براي کار، به این بخش 

بایست به این موضوع هم توجه داشته باشند  لذا می. سوق دهند

توانـد نتـایج    که اعتبارات بلندمدت و با نرخ کارمزد پـایین، مـی  

 .بهتري ایجاد کند

ــزان ســرانه مصــرف محصــوالت دامــی طــی  بر -3 رســی می

هاي متمادي، نشان از آن دارد که این متغیـر تحـت تـأثیر     سال

 .استهاي دیگري غیر از اعطاي تسهیالت دولتی  مؤلفه

رود با ورود به ایـن بخـش    ات دولتی انتظار میمؤسسبنابراین از 

و اتخاذ تصمیماتی مناسب، گام مهمی در افزایش سرانه مصرف 

قبیل محصوالت و به دنبال آن افـزایش سـالمت عمـومی    این 

توان به برگزاري  ترین این اقدامات می از شاخص. جامعه بردارند

هاي طبخ غذا، انجام تبلیغات تلویزیونی، چاپ  جشنواره و کالس

هاي آموزشی، دیوار نویسـی و ایجـاد مراکـز و     بروشور و کتابچه

محصـوالت   هاي عرضه مستقیم محصـوالت، خصوصـاً   بازارچه

 .شیالتی، اشاره کرد

هاي ارسالی بـه بانـک و بـه تبـع آن      با بررسی تعداد پرونده -4

انـد، متوجـه    هایی که موفق به اخذ تسهیالت شـده  تعداد پرونده

پرونده و فراوانـی   1338هاي عودتی با تعداد  سهم باالي پرونده

هاي منجر بـه اخـذ تسـهیالت بـا      درصد نسبت به پرونده 2/57

از آنجـا کـه ایـن    . شـویم  درصد می 6/46پرونده و  1002تعداد 

تعداد پرونده به طور حتم هزینـه، وقـت و انـرژي بسـیاري را از     

ــک     ــتی بان ــاورزي و سرپرس ــاد کش ــازمان جه ــان س کارشناس

کشاورزي هدر داده است، اتخـاد راهکـاري کـه بتوانـد چنـین      

 .معضلی را برطرف سازد، ضروري به نظر می رسد

گردد در چنـین شـرایطی، قبـل از     هاد میدر این خصوص پیشن

ها به بانـک، جلسـات مشـترکی بـین نماینـدگان       ارسال پرونده

سازمان جهاد کشاورزي و بانک عامـل برگـزار شـود و پـس از     

وضـعیت  : ها و در نظر گرفتن همـه جوانـب ماننـد    بررسی طرح

... بانکی متقاضی، توان متقاضی در تـأمین وثیقـه مـورد نیـاز و     

  .بانک ارسال گرددپرونده به 

ها؛ حـاکی از   بررسی فراوانی اعطاي تسهیالت در زیر بخش -5

درصد اعتبارات در بخش طیـور هزینـه    50آن است که بیش از 

درصــد  85شـده؛ بـا ایـن توضـیح کــه در همـین بخـش هـم        

هاي پرورش مرغ گوشتی تخصیص داده شده  تسهیالت به طرح

ن تولیـد و  این موضوع از طرفـی نشـان از افـزایش میـزا    . است

توانـد زنـگ خطـر را     اشتغال در این بخش دارد و از طرفی مـی 

ها، به لحاظ بـرهم خـوردن    براي زمان بهره برداري از این طرح

 .دل عرضه و تقاضا به صدا درآورداتع

گردد سازمان جهاد کشـاورزي بـا    پیشنهاد می در این حالت

: بررسی دقیق شرایط و اتخـاذ تصـمیمات کارشناسـی همچـون    

ریت واحـدهاي تولیـدي جهــت تولیـد بـا ظرفیـت مجــاز،      مـدی 

ریزي جهت تولید معقول در تمـام طـول سـال، آمـادگی      برنامه

ها یا خارج  جهت افزایش صادرات محصول مازاد به سایر استان

ها جهت انبار کردن محصوالت  کشور، احداث و تجهیز سردخانه

در زمان مـازاد تولیـد و اجـراي سـقف جـذب اعتبـارات بـراي        

هاي پر تقاضا، از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و بـه   رحط

  .دنبال آن، بحرانی شدن وضعیت بازار پیشگیري کند

از آنجا که در هر بخش، به طور طبیعی و بـه دلیـل عالقـه     -6

ها؛ اعتبارات به سمت آن طرح خاص  متقاضیان به برخی از طرح

رقابـت   ها از میـدان  ، به دنبال آن سایر بخششود میسوق داده 

هاي  شوند؛ بنابراین به دستگاه خارج شده و دچار نوعی رکود می

براي توزیع عادالنه اعتبارات بـین   شود میگذار پیشنهاد  سیاست

هـاي کـم    هاي تشویقی جهت طـرح  هاي مختلف، از اهرم طرح

بندي تسهیالت به منظور کمک به رشـد   تقاضا و اعمال سهمیه

 .ها استفاده کنند و توسعه این بخش

به عنوان مثال در زیر بخش شیالت، مزارع پرورش ماهیان 

هاي دریافت کننده تسـهیالت   درصد طرح 95) آال قزل(سردآبی 

هـایی بـا پتانسـیل بـاالي      طـرح  کـه  حـالی اند در  را شامل شده

گذاري همچـون پـرورش ماهیـان گرمـابی، واحـدهاي       سرمایه

بـه دالیـل   -حدواسط، پرورش ماهیان زینتـی و مـاهی خاویـار   

  .اند از این قافله جا مانده -مختلف و نامعلوم
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